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KNOWLEDGE AS THE CONDITION OF ABSOLUTE INDEPENDENCE AND 

RELEASE OF THE HUMAN BEING IN FICHTE’S TRANSCENDENTAL 

PHILOSOPHY 
M.A. Radomir Popovski 

Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of Macedonia radomir108@gmail.com 

 
Abstract: Taking in consideration the exceptional importance with which science enters into the space of 

human social existence and superstructure, and examining the phenomenon of knowledge from the position of 

philosophy and philosophizing, the author of this paper discusses Fichte’s attempt to correct Kant – who failed 

to answer the imperative oh his epoch: to substantially rearrange the way of thinking philosophy and the other 

sciences. In that context, this exposition not only elaborates Fichte’s key position (regarding knowledge), but 

also engages with the issue of freedom. Namely, when knowledge passes beyond “pure theory,” becoming a 

media of emancipation, it allows for an opening of a perspective for direct change of the practical attitude of the 

individual. And that is the basic presupposition of Fichte’s philosophy of freedom, freedom which is nowadays 

becoming problematized for the subject – with which the very power of knowledge, as a factor in the upcoming 

techno-nihilism, also becomes problematized.  

Key words: practical mind, theoretical mind, efficient activity (Tathandlung), knowledge, Verstand 

 

ЗНАЕЊЕТО КАКО УСЛОВ ЗА АПСОЛУТНО ОСАМОСТОЈУВАЊЕ И 

ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОТ ВО ФИХТЕОВАТА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНА 

ФИЛОСОФИЈА 
м-р Радомир Поповски 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонијa 

radomir108@gmail.com 

 
Резиме: Земајќи го предвид исклучителното значење/важење со кое науката настапува во просторот на 

човековата општествена опстојност и надградба и испитувајќи го феноменот на знаењето од позиција на 

филсософијата и философирањето, авторот на овој труд расправа за Фихтеовит обид да го коригира 

Кант – на кого не му пошло од рака да одговори на имеративот на својата епоха: темелно да го преуреди 

начинот на кој се мислеле философијата и другите науки. Во тој контекст ова излагање не само што ја 

елаборира клучната позиција на Фихте (по однос на знаењето), туку се зафаќа и со прашањето на 

слободата. Имено, кога знаењето ја надминува „чистата теорија“ постанувајќи медијум на 

еманципацијата, се отвора перспектива за непосредна промена на практичниот став на индивидуумот. 

А тоа е основната претпоставка на Фихтеовата философија на слободата, слободата која на субјектот 

денес му е проблематизирана – со што се проблематизира и моќта на знаењето, како чинител на 

надоаѓачкот техно-нихилизам.  

Клучни зборови: практичен ум, теориски ум, делотворна активност (Tathandlung), знаење, Verstand 

 
1. ВОВЕД 

 Излагањето што следи, всушност претставува една обопштена варијанта на умствените 

поаѓалишта на знаењето и претпоставките за науката, во рамките на Германската класична философија, 

односно идеологија. Во таа насока ќе биде изложена една мошне значајна теориска позиција, што воедно 

е и најголемиот предизвик и истражувачки проблем кај најстариот претставник во рамите на оваа школа, 

на темелите на Кантовото наследство. Станува збор за Јохан Готлиб Фихте (Johann Gottlieb Fichte) и 

неговото спекулативно ремек-дело посветено на знаењето и науката, а основоположено како критика на 

Кант. Основното сиже на трудот што следи претпоставува токму една таква ситуација во која Фихте 

радикално го критикува Кант. 

Попрецизно, во фокусот на излагањето се елаборира Фихтеовата критика на Кантовото внатрешно 

обединување на теорискиот и практичниот ум, со приоритет врз практичниот ум. Тоа е спекулативна 

позиција на Кант, во која тој сепак не успева да го превозмогне теориско-практичното подвојување, 

така што би изнашол можност (простор) за единството на умот, од една страна  и на 

самопродуктивната дејност на неусловеното, слободно Јас, од друга. Со други зборови, проблемот со 

кој што се соочува Кант не произлегува од неговото позиционирање на разлика помеѓу субјективноста 

и предметноста, туку произлегува од фактот што таа разлика, форматирана како дуализам – Кант ја 

поставува за програм. Кај Кант е замаглена синтезата што е резултат на продуктивната моќ на 

фантазијата, таа синтеза едноставно не може да биде прецизирана и растолкувана од страна на 

категоријалниот теориски инструментариум. Тоа е точката во која се замаглува инсистирањето на 

единство на умот, во контекст на Критиката на чистиот ум. Стојалиштето на појдовната теза што се 



13 
 

гради во Критиката на теорискиот ум не „комуницира“ со соодветна синтеза, синтеза иманентна и 

припадна на философско-историските списи, каде што преку категоријата историја се воспоставува 

тоталитетот на субјективниот свет. Проблемот е во тоа што субјектот на познанието во Критиката на 

чистиот ум (научникот како субјект) – едноставно не е тематизиран или е тематизиран само 

маргинално. Значи, Кант опфатно синтетизира, па сепак останува нерасчистено единството на 

теорискиот и практичниот ум. Оттаму и обидот да се консолидираат работите со помош на т.н. 

„историскио ум“, но и тој не задоволува. Зошто е тоа така може да се насети од тоа што додека, од една 

страна се прикажува како „светот на појавите“ е воден под императивот на трансценденталниот 

принцип
1
– од друга страна постанува очигледно укнинувањето на субјектот. Субјектот, имено, не се 

здобива со извесноста на обединувачкото единство, не се „фиксира“ од страна на тоа единство што го 

приложува Кант. Фихте радикално ја критикува позицијата на Кант, во прв ред ориентирајќи го 

трансценденталното промислување кон практичниот карактер на самото знаење, насочувајќи го 

трансценденталното поаѓалиште во служба на еден „етички идеализам“. Со тоа Фихте ја ослободува 

Кантовата постапка од нејзината генерализираност и познајно-теориска насоченост.  

 
2. ОПШТИ ОДРЕДНИЦИ НА ЗАЛОЖБАТА НА ФИХТЕ 

 Јохан Готлиб Фихте е исклучително занимлива и спекулативно и повестно витална личност: 

имал среќа да живее со Кант, да учи од него и да го критикува во исто време, имал можност да живее и 

да води расправа и со вториот значаен претставник на школата на германскиот класичен идеализам – 

Шелинг, ама имал несреќа да го напушти овој свет релативно млад на бојното поле. Разграничувајќи ги 

јасно догматскиот и идеалистичкиот начин на мислење и анулирајќи ја можноста да попадне во 

недореченост (како што тоа, според Фихте му се случува на Кант), во својот Втор увод тој ќе подвлече 

дека: „(...) догматизмот поаѓа од нужноста, додека идеализмот поаѓа од слободата. Со оглед на тоа обата 

им припаѓаат на два света кои се одвоени меѓу себе“ (Fihte, 1975:169). Трансценденталната критика на 

Кант, значи, Фихте ја акцентира со проблемот на ослободувањето, т.е. еманципација на човекот, од 

неговата позиција на субјект. Додека на едната страна како појдовна точка тој ја поставува нужноста, 

на другата страна ја поставува слободата. Со други зборови, додека на една страна го позиционира 

непосредното мислење на стварите или предметниот свет, на другата страна Фихте го поставува 

мислењето на самото мислење – како темелник на заснивањето на една философија што ќе го надмине 

догматското мислење (условено од стварите и од предметноста) и, која што како систем на 

трансценденталниот идеализам ќе биде философија на слободата и наука за знаењето. Со тоа се 

заокружува ставот од изложената позиција на Фихте, став кој јасно е образложен во коресподенцијата со 

Рајнхолд (писмо од 22. август, 1799. год., од т.н. „прв стадиум“ на Фихте)
2
: „Постојат два сосема 

различни начини на мислење: природно или просто, кога човек непосредно мисли за предметите; и 

трансцендентално-философско, кога човек со цел и свесно мисли за самото мислење. На она првото 

стојалиште се наоѓаат обичниот живот и поединечните науки, а на второто – учењето за науката“ 

(Glockner, 1958: 732-734).  

Од важност е да се истакнат две насоки во кои Фихте го радикализира ставот на Кант. Прво и во 

контекст на издигнувањето на трансценденталната философија и трансценденталното мислење над 

зависноста од стварите е инсистирањето на Фихте философијата да биде „наука за знаењето“, наука за 

науката со оглед дека е учење за науката, при што свеста се издигнува до нивото на самосвест. 

Оттука, како што ќе забележи Вељко Кораќ: „Кантовото и Фихтеовото мислење дека апсолутизирањето 

на некритичкиот однос спрема обичното или здраворазумско мислење води во догматизам нема никогаш 

да престане да важи. Втората насока е во разоткривањето на трансценденталното философско 

стојалиште, чија клучно-операбилна категорија е идеализмот што поаѓа од слободата. Така, Фихтеовата 

реално историски форматирана философска спекулација го добива и името „идеализам на слободата“, а 

оправдано се нарекува уште и систем на трансценденталниот идеализам. Како таков, системот не само 

што го апсолутизира спекулативното сфаќање на слободата, туку го потстрекнува и зацртувањето на 

субјективноста како аспект на дејственоста на Јас-то. А токму тој принцип на субјективноста во 

духот, на Јас-то (Јас-то како индивидуалност во онтолошка – но не и емпириска смисла) го продуцира 

прашањето: како воопшто мислењето да се издигне до самосвеста, како аспект на субјективноста? 

Посочувајќи ја внатрешноста односно умственоста како единствено прикладно поле на 

истражувањето, Фихте неразлачиво ќе ја поврзе можноста за слобода со самосвеста, со самосвесната 

постапка. А во контекст на одговор на прашањето како мислењето да се издигне до степенот на 

                                                           
1
 Трансценденталниот принцип тука се идентификува со напредокот на човекот спрема 

своитетрансцендентални одредници; динамична категорија. 
2
 Творештвото на Фихте се разгледува преку два стадиуми, две фази – од кои што фазата посветена на 

религијата е помалку значајна и е второстепена во однос на фазата во која што епицентрално значење за 

Фихте имаат знаењето и науката.  
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самосвест – прикладен е следниот пасус на Фихте: „Умноста сите нам нѝ е заедничка. (...) чистото Јас, за 

кое мнозина самите се окривуваат дека не се во состојба да го мислат, се наоѓа во основата на секое 

нивно мислење, во секое нивно мислење, со оглед дека секое мислење се остварува само на тој начин. 

Дотогаш сѐ се случува механички. Меѓутоа, да се увиди нужноста за која тукушто говоревме, 

„‘мислењето повторно да се мисли‘ – не лежи во механизмот; за тоа е потребно издигнување со помош 

на слободата до една сосема друга област која што не ја споделуваме непосредно со своето постоење. 

Ако таа моќ на слободата не постои повеќе и ако таа не е увежбана, тогаш не постои учењето за науката 

и ништо не може да започне со човекот “(Fihte, 1975: 167-168).  

 

3. КРИТИКАТА НА КАНТОВАТА КРИТИКА КАКО ИЗЛЕЗНА ПОЗИЦИЈА КОН 

ФИЛОСОФИЈАТА НА СЛОБОДАТА 

 Фихтеовата философија на науката базирана врз промислување на поимот трансцендентално 

знаење воедно се преклопува со неговата радикална критика на Кантовата критика на умот. Уште 

додека бил жив, Кант бил свесен дека „системот на умот“ во зададената конструкција не е способен да 

издржи опфатно критичко преиспитување. Востановената поделба на свет на појавите и на свет на 

стварите по себе, што рефлектира и со дестабилизација на теориската и на практичната сфера, му се 

заканувала со нерешливи проблеми на севкупниот трансцендентален идеализам. Фихте на почетокот не 

настапува со разработена критика што ќе го препокрие и растресе целиот Кантов систем, туку погодува 

само една точка на Кантовата дедукција. Се работи само за обид дедукцијата да се одбрани од 

приговорот дека Кант, наместо со логички настап – при реконструкцијата на системот на познание – се 

користи со натуралистичка постапка, анализирајќи ги „познајните моќи“ без да ја изврши потребната 

дедукција и да ги доведе во т.н. строга форма на системот на философија. Ова може да се аргументира 

преку следните забелешки:  

а. некритички се превземени од колоквијалната пракса основните категории на Кантовиот систем на 

процесот на познание – како на пример категориите на сетилноста, на перцепцијата, итн., без да бидат 

резултат на критичка дедукција;  

б. Кант навистина натуралистички постапува во клучни реконструктивни точки: кога априорните 

услови на перципирање – просторот и времето како категории што посредуваат ги субсумира под 

поимот „таинствена моќ на душата“ (моќ што конечно не може да се истражи); и,  

в. Кога го позиционира умот, истакнувајќи ја неговата вродена тенденција да ја пречекорува сферата 

на можното познание.  

Фихте пак, со тоа што ја тврди возможноста да се дедуцираат сите аспекти/одредници на познанието и 

делувањето, се залага за апсолутност на субјективноста. Со својата заложба за апсолутната 

субјективност практично ја истиснува „стварта по себе“ како граничен поим на познанието. На тој 

начин, толкувајќи ја како предмет на трансцендентално-метафизичко рамниште, Фихте ја минимизира 

„стварта по себе“. Значи, Фихтеовата изведба на воведното коригирање на Кантовиот дестабилизиран 

систем, се состои во заложбата за априорна дедукција на сите категории, евидентни за системот на 

идеализмот. (Бидејќи оваа интервенција се одвивала додека уште бил жив, Кант енергично го отфрла 

предлогот што Фихте го изложил во својот прв есеј, отфрлајќи секаква дедукција „под она ниво“ на кое 

што самиот ја започнува, очигледно потребната реконструкција. Кант не можел да се помири со 

апсолутизирање на Јас-то преку принципот на субјективноста.)  

И покрај тоа што Фихтеовите заложби теориски ќе ги финализира дури Хегел, евидентно е дека уште 

кај Фихте се пројавуваат сите показатели и чинители релевантни за изградба на системот на знаење, 

потребни за решавање на формалната проблематика. Фихте е посебен и во позицијата што ја завзема 

спрема својот учител – сите отфрлања на Кант тој му ги припишува на недоразбирањето. Сепак, во 

својот трет есеј Фихте јасно и чисто го формулира он што во претходните два е само претпоставено: 

несамо што енергично е отфрлена „стварта по себе“, туку и субјективноста се третира како единствено 

одговорна за продукција на реалноста. Во философските пасажи
3
 на Фихте ситуацијата уште повеќе се 

радикализира, така што сега стапува на сцена една практична релеванција на идеализмот. Се случува и 

поимот „интерес на умот“ со чија помош Фихте го приземјува спорот помеѓу идеализмот и догматизмот, 

доведувајќи го на тлото на практичната философија. Тука Фихте децидно расчистува со уште една 

работа – тврдејќи дека изборот на философијата кореспондира со карактерот на човекот, тој уште повеќе 

ја потенцира практичната суштост на философијата. Фихте уште повеќе ја калибрира својата 

философска позиција со толкувањето дека – не е формалноста таа што одлучува во спорот помеѓу 

идеализмот и догматизмот, туку тоа е самиот животен став и исцелото залагање со него – на едната 

                                                           
3
 Со термиот пасажи се нарекуваат Фихтеовите популарни списи. И покрај тоа што постои уверување 

(кое потекнува од Шелинг и Хегел) дека т.н. „популарни списи“ немаат философско значење – сепак, 

може да се каже дека тие, како составен дел од неговиот философски систем и како интегрално поврзани 

со темелните поими од неговата теориска философија мошне важни. 
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или на другата страна. На тој начин, Фихте воведува инаква реалност, која, како категорија, никогаш не 

може целосно да му се приклучи на системот, да се инкорпорира во него исцело. 

 

А. Кантовиот транцсендентален систем на познание и обид за негова внатрешна стабилизација 

Респектирајќи ги условите во кои попаѓа Кантовиот систем, најпрвин треба да се предзначи важењето на 

синтезата за овој систем, поточно важењето на синтезата за конструкцијата на познанието. Фактички, 

се работи за синтеза на „претставата“ и на „предметот“. Синтезата треба да го стабилизира постоечкиот 

дуализам, така што, тука, res и intellectus постануваат „објект“ и „субјект“, кои под дејство на моќта на 

познанието ќе се обединат во субјективност (Subjektivität). Овие забелешки се неопходни за да може да 

се добие приемчива претстава на Кантовата Критика на чистиот ум, и на конструктот на процесот на 

познание, како клучна категорија во капиталното дело на Кант. Со оглед на критичките забелешки што 

му се упатени на Кант – главно, на сметка на можноста неговиот систем да го дестабилизира токму оној 

член, посредник во процесот, наречен уште и „трет член“ – изворната синтеза со која се гради 

состојбата на т.н. субјективност (Subjektivität), е таа што треба да ја расчисти ситуацијата и да го 

неутрализира притисокот. Сепак, ситуацијата е проблематична. Тоа оттаму, што кај секоја ствар до која 

што допира моќта на познанието (преку познанието како синтеза на поединечното и општото) имаме 

ситуација во која исчезнува конкретното, додека општоста реферира и како „субјект“ и како „објект“ 

на познанието. За што се работи тука? Проблемот тлее во синтезата. Субјект-објект синтезата 

останува секогаш на потег, како вечна интенција, бидејќи синтезата не е мислена како деловно единство, 

туку секогаш во двојството. Така, резултатот на синтезата останува секогаш ист и субјектот го осознава 

само она што самиот го проектира во „предметот“ (на познанието). Колку Кант и да ја поместува 

точката во која се допира општото и поединечното, односно „формата“ и „материјата“, не може на 

субјектот да му ја прошири „видливоста“, надвор од субјективитетот! Целата игра останува да се води 

на полето на субјектот, што и не е така лошо при натуралното позиционирање на субјектот, како 

омнипотентно претпоставен, во светот на природата. 

 

Б. Хегеловото критичко стојалиште и Шелинговата критика на Хегел 

Хегел радикално ја критикува неприкосновеноста на царството на субјективитетот. Во тој контекст, тој 

својата критика на субјективното „субјект-објект“ единство, го реализира во трудот Разликата помеѓу 

Фихтеовата и Шелинговата философија и во трудот Вера и знаење. Според Хегел – самата 

објективност на системот не дозволува субјектот (како изведен и несамостоен момент во изворното 

единство) да стои на почетокот ос системот – туку, токму со оглед дека системот треба да започнува со 

понепосреднен и поизворен елемент, субјектот, посредувајќи во „објективноста“ на системот, може да 

учествува само како негова етапа. Проблематиката тука воглавно произлегува од следното: од 

комплицираноста на потребата формата да се мисли како субјективност, и од условот да се задржат, 

при тоа, критериумите на логичка строгост. Ако доминира првото – следи пад на позиции на 

субјективниот идеализам, а доколку доминира второто – тогаш следи враќање на преткантијанската 

метафизика. Со оглед на ваквите претпоставки, Хегел решението го поставува во позицијата на една 

дијалектика на Битие-ништо-постоење. При тоа, претпоставувајќи дека сите значајни механизми се 

досегнати во објективната логика, потребно е само тие да се разложат на повисоко ниво (со тоа што 

деловноста во рамките на субјективноста – треба да остане, да се задржи и на подрачјето на објективната 

логика). Шелинг пак, ја критикува позицијата на Хегел и тоа нејзината Аристотеловска акцентираност, 

во рамките на координатите на германскиот трансцендентален идеализам. Така, го критикува 

Хегеловото толкување на чистото мислење (како мислење кое ги има општите поими за своја 

содржина) – за што смета дека не може да биде стварно мислење. Според Шелинг, поентата на 

мислењето е во преовладувањето, така што стварното мислење може да функционира само онаму, каде 

што го има она што на мислењето му е спротивставено. Онаму каде што нема што да се превлада – како 

што е тоа случајот со апастрактното мислење –  односно, кога содржината на мислењето повторно е 

мислење, не постои ситуација за опстој на чисто мислење. Шелинг ги критикува Хегеловите апстракции 

(суштествувањето, Битие, време, итн.) и го критикува Хегеловиот панлогизам. Но, не се проблематизира 

само прашањето на почетокот на системот, или пак само панлогизмот. Шелинг мошне инспиративно ја 

критикува спекулативната дијалектика (на некои места дури попрецизно отколку во случајот на Маркс и 

неговото Свето семејство). Во својата критика Шелинг оперира со поимите рефлексија и спекулација, 

односно со врската помеѓу нив. Клучниот проблем е во фактот што идејата на дијалектичко измирување 

на Шелинг не му е блиска, а проблемот на дијалектика бил спорен уште од времето на дружењето со 

Хегел. За Шелинг е поприемчив нелогичкиот пат на конституција на апсолутот, па проблемот на 

критикување на дијалектиката се фокусира врз проблемот на противречност и измирување. Тоа, на 

крајот, повторно го исфрла во прв план проблемот системот да не може да се сопре на Логиката – 

претпоставувајќи го повторно прашањето за придвижувачот на движењето. Имено, зошто 

апстрактноста и формалноста би биле доволни причини за преминување на поимот – од сферата на 
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логичкото, во сферата на реалното, зарем ставот за поимната содржина не би требало допрва да биде 

докажан, преку системот? Шелинг го критикува и Хегеловиот поим (мошне невообичаен) „другобитие“ 

(Anderssein), поим за неочекуваната потреба на идејата да се отуѓи од себе самата и да премине во 

природата. Конечно, Шелинг го проблематизира самото барање за изградба на системот, како таков, а 

не само поединечните делови на системот на Хегел.  

 

4. ЗАКЛУЧНО: ФИХТЕ И ФИЛОСОФИЈАТА НА СЛОБОДАТА 

Фихте востановува еден облик на идеализмот што произлегува од моралната волја, познат и како 

апсолутен идеализам. Како базична инстанца во која е вкоренето сѐ – го претпоставува „апсолутното 

Јас“, тврдејќи дека нужноста која нѐ нагонува на сите постулирања има телеолошки и дијалектички 

карактер. Впрочем, тој е првиот кој што во триадичен облик го поставува и дијалектичкиот процес.  

Стекнувањето на увид може да води кон директна промена на практичниот став на индивидуумот, а 

оваа претпоставка е и темелник на Фихтеовата философија на слободата. Особено, тука доаѓа до израз 

општествениот асект на знаењето. Знаењето уште одамна било позиционирано како моќ, а тука Фихте го 

промислува знаењето како средство, па дури и како медиум на еманципацијата, надминувајќи ги 

дотогаш размислувањата за знаењето во контекст на теоријата. Уште е почетокот на просветителството, 

кога Фихте ги пишува Списите за еманципација, така што можело само да се насети дека „вољата за 

ум“, во себеси носи и нешто деспотско. Тоа деспотско се крие и во презирањето на природата во 

човекот, а потоа и во презирот кон оние луѓе, што се на степенот на „природата“. И покрај тоа што им 

одговара во потполност на интенциите на „философијата на умот“, придавањето пресудно значење на 

знаењето претставува вовед во технократизмот. Проблемот на практичноста на умот, се пројавува кај 

Фихте како проблем на практичноста на знаењето.  

Со поставувањето на прашањето за практичниот карактер на знаењето, Фихте практично го обновува 

Кантовото поаѓалиште, иако главната поента му е да ја „критикува“ дијалектиката. И покрај тоа што 

сака да го придвижи теорискиот ум изместувајќи го од неговата позиција на „неутралност“, клучна 

заложба му е да обезбеди став за идентичност на еманципацијата и движењето на знаењето
4
. 

Одредувањето на научникот мора – според Фихте – да започне со расправа за карактерот на знаењето 

што нему му е својствено: „Знаењето, најпрвин може да се посматра како обичен одраз на 

бивствувачкото, кое е надвор од знаењето и независно од него“
5
.  

Според Фихте приматот на моралната свест не е засегнат од светот како „слика“, туку од светот во кој 

можеме да делуваме одговорно и исполнувајќи ги должностите спрема другите. Духовниот свет му е 

надреден на сетилниот свет. Реализирајќи ги своите должности ние го реализираме својот човечки 

позив, кој, според Фихте, би требало да се состои во создавање на етична светска култура, која е 

посветена на очувување на слободата и правата на секој човек. Според Фихте, духовниот и моралниот 

поредок (кој се наоѓа од онаа страна на позивот и на моралната свест) може да се изедначи со самиот 

Бог, Бог кој е Реч или Логос, кој е во сѐ што навистина постои. Според Фихте, Бог е вечен, вклучува сѐ 

што постои и создавањето не е во склад со неговата природа, а бидејќи сме дел од моралниот поредок 

кој е едно со Бога, нашите волји се едно со неговата волја во овој миг и не е само Бог „непроменлив, 

цврст и довршен за сета вечност, туку тоа сме и ние самите – и бидејќи тоа не е егзистенција превземена 

од надвор, тоа е нашиот суштински живот и битие. Со ова, Фихте конечно нѐ соочува со парадоксот на 

философскиот идеализам според кој човековиот живот и свет постојано тежнеат кон идеал кој всушност 

е веќе постигнат. 

Поимите природа и слобода се конструирани како антиподи уште во рамките на Кантовата Критика на 

чистиот ум. Истражувајќи ја Кантовата Критика... овие два поими на можат да се приближат и можат 

да се замислат само како спротивност, поимот природа само како поим за сѐ она што може да се замисли 

како спротивнот на „каузалноста на слободата“, а под поимот на слободата – токму обратното. „Светот 

на слободата“ се здобива со влијание над „светот на природата“. Кантовиот императив единството на 

умот да се реализира под приматот на практичниот ум, претпоставува и нужност да се случат одредени 

промени и со поимот на природата. Во спротивно, би требало и  „светот на слободата“ и „светот на 

природата“ да продолжат да се движат „без пресек“, како што е претпоставено во Кантовата Критика...  

За да го обезбеди системот од попаѓање во идеологија, како што еднаш е забележано, Фихте го 

воведува поимот на „одлука“, врз кој што ја заснива и својата философија на слободата. Философијата 

на слободата, всушност, постанува како резултат на философските рефлексии и артикулации на 

епопхата на просветителството и француската револуција, како контекст во кој се надградува и една 

теорија на еманципацијата. Разработувајќи ја својата философија на слободата, Фихте не успева да го 

                                                           
4
 Во тој контекст тој ги изложува основните елементи на разликата помеѓу техничкиот и практичниот 

поим на знаењето: во предавањата од 1811. год. во Берлин – за одредбите на научникот. 
5
 J. G. Fihte: “Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten”, во: Fichte‘s Nachgelassene Werke Bd. 

3, Liepzig, 1845. 
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санира дестбилизираниот Кантов систем. Тука, пред сѐ може да се подвлече незадоволителната појмовна 

определеност на моралниот закон, како клучна инстанца што го легитимизира проектот на умот и 

умноста. Понатаму, и Фихте и Кант ја лишуваат својата практична философија од историски одредници, 

што негативно одекнува. Така, се стекнува впечаток дека просветителството го имплицира 

„освестувањето за сопствената природа“, како единствен и доволен услов да се организира едно умно 

општество. Има импликации и дека априорноста на моралниот закон (која може да се идентификува со 

„човековата природа“ од философијата на природното право) го попречува познанието за револуција – 

како можно решение на епохалниот проблем.  
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Abstract: The term knowledge is a complex term which in different contexts and discourses gets a different 

sense. The motive of making this work is to explore the impact, the role, the function and  the meaning of the 

term knowledge in  the creation of  the (individual) identity, in a particular geographic area (Macedonia), seen 

through the prism of the act of voluntary termination of pregnancy i. e. abortion . The relation between the 

knowledge and the identity is quite solid. The term knowledge is a mutual denominator both for "the аcademic, 

officially recognized knowledge" (which is taught in the academies) and for "the popular" (those which are 

spread among people, the knowledge of their own logic) which the individual acquires on purpose or accidently, 

indirectly or directly in the decision of annulling the physical "disabilities" – the abortion. The main hypothesis 

is that the decision of voluntary termination of the pregnancy (abortion) is often associated with (non) academic 

/ popular knowledge thus concretizing the act of the  termination of the pregnancy, in other words its "success" 

gets catastrophic dimension to the personal identity. The main purpose of the research is to explore the impact, 

the role and the function of the academic and the popular knowledge in the decision of voluntary termination of 

the pregnancy (abortion), and thus to define the content and the meaning of the (re)created individual identity. 

Actualizing the harmful consequences which are result from the popular knowledge as direction should give a 

modest contribution in the decision of to choose the institution (a legal /an illegal), which will stand behind the 

decision of voluntarily made decision to terminate the pregnancy.                                                                                                                                                  

Key words: abortion, academic knowledge, popular knowledge, identity, institutions 
 

АКАДЕМСКИТЕ И ПОПУЛАРНИТЕ ЗНАЕЊА - ЧИН НА ОПШТЕСТВЕНИ 

ПОСЛЕДИЦИ                                                                                                                                     

(КОН ПРАШАЊЕТО ЗА САМОИНИЦИЈАТИВНОTO ПРЕКИНУВАЊЕ НА 

БРЕМЕНОСТА – АБОРТУС) 
м-р Биљана Рајчинова-Николова                                                                                                     

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје,  Република Македонија                                                                        

Институтот за македонска литература, Скопје, b_rajcinova@yahoo.com 
 

Апстракт: Поимот знаење е комплексен термин, кој во различни контексти и дискурси добива различно 

значење. Мотив за изработка на трудот е да се истражи влијанието, улогата, функцијата и значењето на 

поимот знаење при конструирањето на (индивидуалниот) идентитет, во конкретен географски 

простор(Македонија), видено преку призмата на актот на самоиницијативно, прекинување на 

бременоста(абортус). Релацијата помеѓу знаењето и идентитетот е доста цврста. Поимот знаење е 

заеднички именител и за „академските, официјално признаени знаења“(оние што се учат на академиите ) 

и за „популарните“(оние што се шират меѓу народот, знаења по сопствена логика), кои индивидуата ги 

стекнува целно или стихијно, посредно или непосредно, при одлуката за анулирање на физичкиот 

“хендикеп “– абортусот. Главна хипотеза е дека одлуката за самоиницијативно прекинување на 

бременоста(абортус) неретко е поврзана со (не)академските/популарни знаења, поради што 

конкретизирањето на актот на прекинот на бременоста, односно неговата „успешност“ добива 

катастрофална димензија, по индивидуалниот идентитетот.  Целта на истражувањето е да се истражи 

влијанието, улогата и функцијата на академските и популарните знаења при одлуката за 

самоиницијативно, прекинување на бременоста(абортус), а со тоа да се дефинираат и содржината и 

значењето на (ре)креираниот индивидуален идентитет. Актуелизирањето на штетните последици, што 

произлегуваат од популарните знаења), како посока треба да дадат скромен придонес при одлуката, за 

избор на институцијата(легална/нелегална), која ќе застане зад самоиницијативно донесената одлука за 

прекин на бременоста.                                                                                                                                                                              

Клучни зборови: абортус, академско знаење, популарно знаење, идентитет, институции. 

 

1.   ПОИМОТ ЗНАЕЊЕ  
     Науката е специфична технологија на моќ, која на својот корисник му обезбедува знаење, со кое им се 

дава говор на нештата. Знаењето е процес на пренесување, на селективна акумулација, на разместување, 

на бришење, преуредување и истрајност, во она што се нарекува „правење на видлива граѓа“(Саид, 

2003:165).  Поимот знаење е заеднички именител и за „академските, официјално признаени 

mailto:b_rajcinova@yahoo.com
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знаења“(оние што се учат на академиите) и за „популарните“(оние што се шират меѓу народот, знаења 

по сопствена логика), кои човекот  зависно од својата егзистенцијална поставеност ги стекнува целно 

или стихијно, посредно или непосредно. Оттука, од едната страна, постои институционализираното 

значење на академските знаења, кои го означуваат конструирањето на идентитетот како свест за 

индивидуалните граници и можности. Од друга страна пак постои значењето на „технологијата на 

јаството“– популарните знаења, облагородени со определени (авто)терапевтски содржини, можности и 

учиноци, кои речиси се граничат со некои шамански вештини, мистерии и т.н. народна медицина, која се 

издигнува на ниво на фармакон(лек кој може да прерасне и во отров). Имено, популарните знаења 

покажуваат тенденција да прераснат во опасност, трансформирајќи го и  деконструирајќи го 

автентичниот/личниот идентитет. 

 

2.   ПОИМОТ ИДЕНТИТЕТ 
      Поимот идентитет е еден од најексплоатираните и најактуелните поими во опшптествената, 

политичката, културната и медиумската комуникација. Најприфатлив методолошки пристап кон 

социолошкото паметење на формите на идентитет се индивидуалниот(личен) идентитет и колективниот 

идентитет. Постоењето и осознавањето на личниот идентитет, претставува една од базичните човечки 

потреби. Оттука, со право се смета дека ’кризата на идентитетот’ - неможноста за неговата 

самоопределба, е исто толку сурова, како и физичката загрозеност на личноста. Во расплинувањето, 

аморфноста, во слабеењето на идентитетот, може да се распознаат некои аспекти на деконструирањето, 

деперсонализирањето и дереализирањето. Како што укажуваат сознанијата од психологијата, процесот 

на деконструирањето на идентитетот и стекнувањето на инаков личен идентитет, претполага и „чин на 

одвојување“(Бовоар,1989:254) од некоја претходно идеална целина, одвојување со оглед на кое говориме 

и за определена траума на конструираниот идентитет, односно за „трауматично искуство на 

иницијација“(Кристева, 2005:58), како и за стигматизација на единката, по однос на некој Друг во 

општеството. 

 

3.  РЕЛАЦИЈА ЗНАЕЊЕ – ИДЕНТИТЕТ 

     Знаењето е простор, каде што природата за прашањата на личниот идентитет, се најпровокативно 

артикулирани. Помеѓу знаењето и самооткривањето/воспоставувањето на идентитетот/субјективетот, 

отсекогаш постоела длабока иманентна проникливост и поврзаност. Личноста, оптоварена со 

културолошки создадената ’криза на идентитетот’, заради одржување и воспоставување на своја само - 

идентификациска основа и распознатливост, принудена е на превземање ’радикални гестови/чекори’. 

Концептот на популарните знаења(народната мудрост/медицина) е токму она што се наѕира како 

принцип/избор при донесувањето на крупните/радикални одлуки во животот. „Квалитетот“ на 

популарните знаења, кое реферира на  затскривање на вистината и „растеретување“ на потенцијално 

младата личност, станува еден од механизмите/ресурсите, за личноста да ги надмине  дилемите врзани 

со конечната цел – абортус.  

      Имено, ако на едниот крај од процесот за одлуката – абортус, се наоѓаат академските знаења, чија 

институционална верификација придонесува да се создаде, зајакне и опстои нивниот авторитетот и власт 

како институционални знаења/ресурси на специјализираните установи(што претполагаат безбедно 

извршување на актот, без последици), тогаш на другиот крај се популарните знаења(интимни, лични, без 

обврска за нивен трансфер), кои упорно ја заговараат ортодоксноста, често се спротивставуваат/даваат 

отпор на академските знаења/ научните толкувања, поради што неретко знаат да произведат последици 

од огромни размери, по идентитетот на личноста. Опстојувањето на јазот, помеѓу академските и 

популарните знаења, на академските знаења им го овозможува и чува ексклузивното право да го 

потврдуваат, чуваат и препишуваат, не само знаењето по себе, туку и моќта на дејствувањето, односно 

определена политика на (безбедни) дејствени знаења. Од друга страна пак, популарните знаења иако со 

своите дејствувања се поризични, сепак соодветно на нивната еластичност со која ги насочуваат идните 

развојни процеси на личноста(при одлуката за абортус), се преферираат многуповеќе отколку 

академските знаења.  

 

4.    ПОИМОТ АБОРТУС - ПОМЕЃУ АКАДЕМСКИОТФАКТ И ПОПУЛАРНАТА РЕАЛНОСТ 

       Абортусот како феномен, со сите свои карактеристики и показатели, сведочи за нивото на 

едукативната и социо–културната самосвест на личноста, која себеси, односно својот идентитет се 

обидува да го лоцира во комплексното социо-општествено-културолошко опкружување. Абортусот, по 

дефиниција е: „спонтан или предизвикан прекин на бременоста со остранување или со пометнување на 

ембрионот или фетусот од матката, пред плодот да биде способен за самостоен живот“(Нинковиќ, 

1984: 46). До пред извесен период, абортусот значеше прекин на бременоста до 28-мата г.н. и тежина на 

плодот од 1000 грама, но денес, границата за абортусот е поместена и абортусот значи прекин на 

бременоста до полна 23-та г.н. и тежина на плодот од 500 грама. Во Р. Македонија, поделени се 
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мислењата по однос на актот - абортус. За застапниците на абортусот(pro-choice), абортусот значи 

ослободување на жената од несаканата бременост, додека пак за неговите противници (pro-life), таквата 

одлука е еднаква на напад врз најранливиот сегмент на општеството – неродените деца.  

      Ако се повикаме на Фуко кој вели: „секој едукативен/здравствен систем е политички начин како да 

се заштити, сочува или промени усвојувањето на дискурсите, (академските)знаења(та) и моќта што тие 

ја носат со себе“(2004:56, курзив, Б.Р.-Н.), односно, начинот на стекнување и акумулирање на 

академските знаења, неминовно ги вклучува стратегиите на моќта, чии што политички конотации, не се 

занемаруваат, може да се постави прашањето: дали изборот на ’моќните академски знаења’, за 

анулирање на физичкиот хендикеп – абортус се еден од предусловите за да се одминат последиците, што 

популарните знаења неминовно ги произведуваат? Оттука, предмет на истражување е да се истражат 

значењата на академските и на популарните знаења при одлуката за самоиницијативно прекинување на 

бременоста(абортус), а со тоа да се дефинираат и начините со кои може да се надмине негативната 

контекстуираност на абортусот, и индивидуалните и општествените последици, заради стабилизирање 

на идентитетот. Проблематикава делува тривијално, но статистиката(последниве години) покажува дека 

бројот на абортуси, пред сè кај младата популација, рапидно е зголемен, а изборот за изведување на 

актот се популарните знаења и несоодветните институции. Оттука, главна хипотеза, која ќе го покрива 

целиот предмет на истражување е: одлуката за самоиницијативно прекинување на бременоста(абортус) 

неретко е поврзана со (не)академските/популарни знаења, поради што конкретизирањето на актот на 

прекинот на бременоста, односно неговата „успешност“ добива катастрофална димензија, по 

индивидуалниот идентитетот.  

     Прашањето на абортусот има голема „специфична“ тежина, влијание и улога во општеството, кои се 

одразуваат на полето на родовата аналитика, планирањето на наталитетот, еманципацијата на 

личноста(пред сè жената), и е во сооднос со идентитетот и идентификацијата. Начините за општествена 

корекција на негативната контекстуираност на абортусот и последиците од него во Р. Македонија, пред 

сè се поврзани со влијанието улогата и функцијата на знаењето. Имено(покрај академските знаења),  

државата и соодветните институции со цел да се актуелизира проблематиката – абортус и превенцијата 

од можните последици, поведуваат кампањи и упатуваат совети и пораки до јавноста, односно на 

информативен начин преку знаења(популарни) дејствуваат врз одлуката за абортус и личниот идентитет. 

Отттука, целта на истражувањето е да се истражи  влијанието, улогата и функцијата на академските и 

популарните знаења при одлуката за самоиницијативно прекинување на бременоста(абортус), а со тоа да 

се дефинираат и содржината и значењето на (ре)креираниот индивидуален идентитет . 

 

 4.1. ’КАРТОГРАФИЈА НА ХУМАНОСТА’ /  МОРАЛНО – ЕТИЧКИ АСПЕКТИ НА 

АБОРТУСОТ 
       Последниве години(од 2013-та година па наваму), во Р. Македонија се години во знакот на 

медиумско бомбардирање на јавноста, со пораки и реклами, условно именувани како кампања - 

„картографија на хуманоста“, која под површината го крие ’бидувањето на некој друг, според желбите 

на другите и околностите’. Имено, прво се слушна божиќната порака од православната црква, преку која 

свештениците ги потсетија верниците на „обврската кон родот“, како и на тоа сериозно да се разбере 

’потребата’ од повеќедетни семејства. Потоа, на различни канали се емитуваа неколку реклами, кои беа 

дел од проект на Владата(2011/12година), прво под слоганот „Избери живот“, каде мажите се во фокусот 

на рекламите, а потоа под слоганот „Имаш право на избор“, прикажан еднострано, односно никаде не 

беа споменати предностите и недостатоците од поинакви избори.      

      Парадоксот да е поголем, кампањата се спроведе со цел да се објаснат само последиците од 

абортусот, без да се посочи на специјализираните институции, кои се терапевтски субјекти за личноста 

да ги надмине психолошките последици. Оттука, и прашањето: кој на младите, ќе им ги објасни тешките 

психолошки последици, од непланираната бременост? Зошто не се зборува отворено за сите опции? Сé 

уште ли постои ТАБУТО, во Р. Македонија како „најстар непишан закон на човештвото“(Вунт, цитиран 

според Фројд, 1987: 24), и е еден вид на „ограничување, опасно, забрането“(Фројд, 1987: 23). Очигледно, 

сé додека ТАБУТО е пред етичкиот концепт – консеквенцијализам, кој учи: „пред да се превземе или 

направи нешто, треба да се мисли на последиците“,повторно попрво ќе се лекуваат последиците, 

наместо (етичките) проблеми(те). 

      Голем етички проблем во Р. Македонија е „дали жената навистина има/нема право да го одземе 

зачнатиот живот?, ако морално – етичкиот аспект на абортусот, произлегува од дилемата, „дали со 

абортусот се прекинува човечки живот? Научен факт е дека „плодот не е само ткиво, не е само орган, 

туку одвоен организам, со единствена ДНК, со мозочни бранови, често поинаква крвна група од мајката, 

со свој имунолошки систем и ги поседува сите карактеристиките кои го одредуваат како 

човек“(Нинковиќ, 1984:54). Оттука, остранувањето на ембрионот не може да се сведе на остранување на 

тумор или заболен орган, затоа што тоа е жив човечки организам, кој има законско право на живот.  

Друг голем етички проблем е „дали бременоста треба да се прекине доколку плодот покажува сериозни 
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аномалии“? Во ваква ситуација академските знаења се дуални. Од една страна го оправдуваат 

абортусот(како начин да се прекине фетално деформирана бременост), но од друга пак, сугерираат дека 

(при донесувањето на конечна одлука) несмее да се заборави дека, станува збор за човечки живот, и без 

разлика на тоа колку и да е нарушен неговиот квантитет и квалитет, етичкиот императив е „ние немаме 

право да го одземеме“!  

      Дали станува збор за значење ’забрана за абортус’ од страна на академските знаења, чија улога е да 

се блокира и конструира индивидуалниот идентитет на личноста, која посакува нешто друго(па за да 

остане своја се свртува кон популарните знаења и неспецијализирани установи)? Функцијата на 

академска присилна забрана, според Фројд „носи вонредни лишувања и ограничувања за 

индивидуалниот идентитет..., еден дел од забраната со помош на популарните знаења може да биде 

поништен преку извршување на извесни активности, кои знаат да го деконструираат идентитетот, а 

нивната природа и значење е каење, страдање, превентивни мерки и прочистување и реконструирање на 

идентитетот“(Фројд, 1987: 33). Согласно – конструкцијата – деконструкцијата - реконструкцијата на 

индивидуалниот идентитет Саркањац, вели: „жената е суштество на слободата и на личниот конструкт, 

а не на принудата и конструкцијата. Судбината, среќата, вредностите и идентитетот не смеат да ú се 

поткопуваат/деконструираат и наметнуваат од некој друг... Таа сама треба да ја одредува својата 

судбина и својот идентитет, односно својата реконструкција“(Саркањац, 2008: 33, курзив, Б.Р-Н.).  

      Потврда на ова беше тензичната состојба во Македонија, кога пред две години, се поведе вистинска 

хајка/пркос против измените во македонскиот закон(за абортус). Првично се тврдеше дека, со измените 

се доведуваат во опасност животите на жените, а подоцна, се потврди дека тоа не било точно, не е 

загрозен ничиј живот, ниту пак жената била ограничена во постапката. Директорката на КГА, Марија 

Хаџи-Лега(согласно академските знаења), велеше: „Измените во македонскиот закон се донесени поради 

потребата да се регулираат одредени состојби. Жената има право на абортус и не е спречена во 

можноста да одлучи за својата судбина. Новиот закон, го почитува индивидуалното право на одлуката 

на жената, но и дава и шанса да размисли и да потврди дали сака да ја прекине бременоста или не. Втора 

промена е тоа што, жената треба да потпише барање до лекарот што ќе ја извршува интервенцијата, како 

и писмена согласност со потпис, а советувањето се извршува преку комисија чија улога не е да ја убеди 

жената да не ја изврши интервенцијата, туку ú помага на полесен начин да ја надмине таа 

ситуација“(Хаџи-Лега, цитирана според Тасев. Ин Дневник, 24.12.2013: 3).  

 

5.  РЕЛАЦИЈА ЗНАЕЊЕ – ИДЕНТИТЕТ – АБОРТУС  

     Елаборирајќи го феноменот абортус, овој текст предочува, едно алтернативно промислување на 

релацијата помеѓу знаењето, идентитетот и абортусот, како едукација и животно искуство, во Р. 

Македонија. Оттука, се наметнува и ново прашање: дали согласно значењето, улогата и функцијата на 

академските знаења кои од една страна реферираат на забрана, блокада и конструирање на 

идентитетот(а од друга страна пак  го оправдуваат абортусот), абортусот е ГРЕВ, доколку изборот за 

негово извршување се популарните знаења, кое е нивното значење, нивната улога и функција и што се 

случува со идентитетот на личноста? Имено, ако абортусот е извршен согласно популарните знаења и 

како таков се смета за грев, тогаш личноста, чиј идентитет е деконструиран, се отргнува од влијанието 

од средината, се враќа кон својата слобода и согласно значењето, улогата и функцијата на популарните 

знаења нејзиниот идентитет е прочистен, реконструиран и добива нова содржина и значење. 

Реконструираниот идентитет се полни со нови содржини (дефинирани како последици - болка, јаловост, 

страдање – физички и морално, преку кои личноста се осознава себе си како субјект, кој може да го 

надмине очајот) и со ново значење (своја на своето, тргнувајќи по друг пат, на кој се крие и нејзиното 

откровение). Оттука, се стигнува и до одговорот на првото прашање, имено преку изборот на 

академските знаења(колку тие да се со строги критериуми), како ресурси за извршување на абортусот, 

може да се одминат последиците, што популарните знаења ги произведуваат. 

      Комплексната природа на наведените феномени, кои ја воспоставуваат релацијата знаење – 

идентитет – абортус, може да се сведат под заеднички именител „право на личен избор“, кое  

претставува (старо)нов момент произлезен од согледувањата на мноштво општествени, социолошки, 

психолошки, хуманистички, медицински истражувања и знаења. Синтезата на објаснувањето на 

воспоставената релација, во Р. Македонија треба да се препушти на специјализираните институции, чија 

централна улога е да го извршат абортусот согласно академските, односно популарните знаења, во 

зависност од  изборот на личноста, без да дојде до штетни последици по нејзиниот идентитетот, кој 

треба да ја задржи својата автентичност. При ова, за да се надмине парадигмата ’повторно попрво да се 

лекуваат последиците, наместо проблемите’ Државата, општеството и соодветните институции, треба да 

превземемат соодветни мерки за превенција, било тоа да се пораки, реклами или пак едукативни 

кампањи, со кои ќе се актуелизираат штетните последици од популарното знаење во Р. Македонија.   
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6. ЗАКЛУЧОК 

   Земајќи ја предвид специфичноста и значајноста на проследената проблематика, може да се заклучи 

дека во Р. Македонија, академските знаења се кумулативни, консументски, квантитетно насочени 

процеси, кои  извршувајќи ја својата хетеротопична функција, не само што се во состојба да го 

конструираат индивидуалниот идентитет, туку се во состојба да се деконструираат и самите себеси. 

Официјалните знаења може да се трансформираат и да се користат во согласност со сопствените 

потреби како популарни знаења, кои се доста примамливи за надминување на маргинализациите и 

фрустрациите и за проекција на сопствените копнежи и чувства. Игнорирањето на овој факт, од страна 

на (здравствените, образовните)институции, во Р. Македонија создава конфликтна ситуација во која 

популарните знаења може да станат закана(за личноста). Елитистичката дистанцираност на 

институциите, нив ги претвора во места оддалечени од секојдневниот живот и од дилемите, но и во 

места во кои се поставуваат јасни граници помеѓу академските и популарните знаења. Преку 

истражувањето на релацијата знаење – идентитет – абортус, може да се исчита начинот на кој личноста 

од нештата прави смисла, што значи дека во креирањето на своите идентитетски потпорни точки, во Р. 

Македонија, личноста не ги зема во предвид само академските, официјално признаените знаења, туку и 

алтернативните, популарните, кои во дадени социјални, економски, културни, околности пресудно  

влијаат врз креирањето на одлуката за личен избор, за самоиницијативно прекинување на бременоста - 

абортус.     
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Apstract: The police is an inevitable part of any modern society. This primarily arises from the fact that the 

police is an instrument of social control, which enables the protection of the values of the system that are legally 

protected and their attack is provided as illegal behavior. The values that are subject of protection of a social 

system in different time periods are different, and the police as their protector must undergo reforms that would 

allow them adequate protection.  
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Апстракт: Полицијата е неизбежен дел од секое современо општество. Тоа пред се, произлегува од 

фактот дека таа е еден вид инструмент за социјална контрола, која овозможува заштита на вредностите 

на системот, кои се законски заштитени, а нивните напади се предвидени како противправни поведенија. 

Вредностите кои се предмет на заштита на еден општествен систем во различни временски периоди се 

различни, а токму полицијата како нивни заштитник мора да подлежи на реформи кои би и овозможиле 

нивна соодветна заштита.   

 

1. ВОВЕД 

Полицијата е клучниот општествен сегмент кој обезбедува сигурност на граѓаните како една од 

основните човекови потреби. Но во кој степен граѓаните ќе се чувствуваат сигурни зависи од многу 

фактори, кои (за разлика од определени периоди во минатото) денес се предмет на бројни истражувања. 

Тие истражувања претежно се однесуваат на моделот на полициско постапување,  на очекувањата на 

граѓаните од полицијата, начинот на полициско образување и дообразување и сл.  

Кога зборуваме за моделот на полициско постапување во полициската наука општо познати се 

стремежите за функционирање на моделот „полиција во заедницата“. Станува збор за модел на 

полициско постапување кој го нагласува големиот степен на соработка помеѓу полицијата и граѓаните 

како клучен за справување со криминалот. Тоа всушност значи напуштање на конвенционалниот модел 

на полициско постапување во кој граѓаните ја гледаат полицијата како „власт со палка“.  

Овој модел не е новина во полициската наука. Сер Роберт Пил (Sir Robert Peel) (1788 – 1850)  

според многумина човекот кој ги поставил темелите на современата полиција, уште многу одамна 

укажал на значењето на граѓаните за полициското постапување. Така четвртото начело на Сер Роберт 

Пил гласи: „Степенот на соработка на јавноста кој може да биде обезбеден се намалува пропорционално 

со потребата за употреба на физичка сила. “ Значењето на ова правило е во прилог на она што претходно 

е наведено, а тоа е дека полицијата треба да го напушти затворениот систем во кој смета дека припаѓа и 

да го земе во предвид мислењето на јавноста, но само до определена мера. Сепак граѓаните сакаат 

полицијата да ги спроведува прописите, но се додека тие прописи не ги опфаќаат нив. 

 

2. ПОЛИЦИСКИТЕ ФУНКЦИИ ВО СОВРЕМЕНОТО ДЕМОКРАТСКО ОПШТЕСТВО 

  Полицијата во јавноста треба да ужива углед, почитување и доверба, а нејзината активност – 

одобрување.
6
 Позитивниот однос на јавноста према полицијата е тесно поврзан со нејзините очекувања 

од неа. Сер Роберт Пил ова го изјавил во второто начело кое гласи: „Способноста на полицијата да ги 

извршува своите должности е зависна од јавниото одобрување на полициските акции.“  

Некои истражувања креирале еден вид прототип за тоа како би требало да изгледа „идеалниот“ 

полицаец според нивните очекувања. Така: 

    1) Полицаецот покрај тоа што ги совладал знаењата и вештините потребни за својата работа, 

треба да биде и културен, трпелив, непристрасен. Полицаецот треба да биде уреден , внимателно да го 

бира начинот на кој се обраќа, да покажува спремност за помош, разбирање и внимание за човековите 

невољи. 

2)  Од полицаецот се бара однесување прилагодено на средината во која се наоѓа.  

3) Професионалноста во постапувањето со граѓаните е исто така битна за јавноста. Довербата во 

овој поглед може да се стекне преку сериозност при спроведувањето на службените овластувања и 

                                                           
6 Milosavljevič B., Nauka o policiji, Beograd, 1997, str.225. 
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должности, дискреција при вршењето на определени дејствија и сл. Особено е битно информациите кои 

полицаецот ќе ги добие за службени цели да не ги злоупотреби за недозволени или приватни цели.  

4) Начелото на еднаков и непристрасен третман кое треба да го применуваат полициските 

службеници не важи кога станува збор за постапување со определени категории граѓани (деца, стари 

луѓе, жени итн.) бидејќи во тој случај, со еднаквиот третман кон нив би се извршила дискриминација. 

Лошата психолошка проценка битно влијае врз креирањето негативно мислење на јавноста за 

полицијата.  

5) Од полицаецот се бара да и во приватниот живот биде добар граѓанин и примерна и 

почитувана личност. Овие барање произлегуваат од фактот што поради специфичноста  на професијата 

околината го гледа полицаецот како јавен службеник и тогаш кога не е на должност.
7
 

 

Истражувањата на ставовите на граѓаните упатуваат на тоа дека нивните очекувања се 

концентрирани во четири основни улоги на полицијата : 

1) Полицијата да ги заштити и нив и нивниот имот од криминал, а кога криминалот ќе се случи, 

брзо и ефикасно да реагира; 

2) Полицијата да биде ориентирана на што поуспешно решавање на специфичните проблеми 

поврзани со јавниот ред и мир во нивната околина; 

3) Да ги зема предвид нивните информации за можните нарушувања на јавниот ред и мир како и 

долгорочните проблеми кои ги имаат, а не да делува само репресивно. 

4) Полицајците да бидат во близина како симбол на поредокот и сила во претходните три 

улоги.
8
 

  

Но било која од претходните претпоставки за тоа како би требало да изгледа еден полицаец не 

би можела да се оствари доколку истиот не е добро обучен и едуциран. Добрата едукација е клучна 

основа за професионално однесување при полициското постапување. Високо развиените земји во 

континуитет го негуваат криминалистичкото образование на сите нивоа, одржувајќи постојан монопол 

при вработувањето на безбедносни кадри кои се единствено продуцирани од државните образовни 

институции кои преку строги критериуми ги селектираат само најспремните кадри за работа во 

безбедносните институции.  Криминалистичкото образование се јавува како основен преуслов за 

напредување во полициската служба, но и основа за справување со криминалот на едно повисоко ниво.  

Кога станува збор за моделот на полициска организација кој е во директна поврзаност со 

едукацијата на безбедносни кадри разликуваме затворен и отворен модел на полициска организација. 

Затворениот модел на полициска организација се карактеризира со афирмирање на рутинското 

извршување на задачи во стабилни услови; формален опис на работите како рамка за постапување во 

која не е потребна самоиницијативност; традиционално управување со нагласено хиерархиско 

пирамидално скалило, за разлика од отворениот модел во кој комуникацијата се одвива хоризонтално и 

вертикално, чувството на одговорност и лојалност е насочено кон организацијата (а не кон непосредно 

претпоставениот), и сл.
9
 И двата модели имаат свои предности и недостатоци, кои се движат од 

преголема крутост и затвореност, до преголема либералност и креативност, па токму заради тоа 

денешните полициски организации се движат кон нивна комбинација која би овозможила едукација на 

полициски службеници кои од една страна ќе бидат лојални на службата и на законите, но од друга 

страна ќе бидат и отворени за соработка со граѓаните.  

Исклучително битен за полицискиот службеник е воспитно-образовниот процес кој треба низ 

целокупниот процес на едукација да го подготви за специфичностите кои треба да бидат составен дел од 

неговото секојдневие. Според професорот Трпе Стојановски кој долги години ги анализира состојбите 

во полициското образование, тие специфичности би биле следните: 

 извршување одредени работи и задачи во секоја прилика, па и во случаите кога е тоа 

поврзано со опасност по сопствениот живот; 

 во вршењето на работите и задачите да се применуваат овластувања поврзани со 

остварувањето на уставните слободи и права на граѓаните; 

 континуирана изложеност на критички став на јавноста; 

 континуирана изложеност на психо-емоционални стресови во работата; 

 стеснети права и слободи (ограничено право и слобода во изборот на местото на живеење и 

работа, слободата на движење и патување, воздржаност од учество во политичка активност, 

стеснето право на стекнување приход надвор од занимањето и др.); 

                                                           
7 Исто, стр. 232-233. 
8 Исто, стр.247. 
9 За овие и други карактеристики види: Стојановски Т, Некои размислувања за полицискиот образовен модел, 

Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1998, стр.49-50. 
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 потешкотии во адаптирањето во животната средина со оглед на специфичностите на 

полициската професија, 

 влијанието на професијата во приватниот и семејниот живот на полицискиот службеник и 

членовите на неговото потесно и пошироко семејство.
10

 

 

"Полицијата, во секое време, треба да одржува односи со јавноста, што ја истакнува на 

историската традиција дека полицијата е јавност и јавноста е полиција; Полициските службеници се 

единствените членови на јавноста кои се платени постојано да внимаваат на должностите кои се 

задолжителни за секој граѓанин во интерес на доброто на заедницата и опстанокот." Ова е седмото 

начело на Сер Роберт Пил, во кое тој нагласува дека полицијата е дел од јавноста, и како таква не смее 

да биде изолирана ниту затворена, туку напротив, постојано да одржува односи со јавноста.  

Медиумите како средства за пренесување на информации и една од најбитните сфери во 

современото живеење се огромен фактор во креирањето на позитивно или негативно мислење на 

јавноста за полицијата. Некои истражувања покажуваат дека оние кои немале директен контакт со 

полицијата, своето мислење за неа го градат преку медиумите.  

Но, помеѓу полицијата и медиумите постои еден вид природен антагонизам. Причините се 

следни: 

 Конфликтот помеѓу улогата на полицијата како инструмент на власта за контрола и 

евентуално ограничување на одредени слободи и права на граѓаните, од една страна, и 

улогата на медиумите како прокламирани заштитници на слободите и правата на граѓаните 

и највлијателно средство на неформална контрола, од друга страна. 

 Значењето кое за полицијата и медиумите го имаат информациите. Дејноста на полицијата и 

медиумите почива на истражување, обработка и употреба на информациите , така да по тој 

повод помеѓу нив може да се појави конкурентски однос. Нееднаквоста произлегува исто 

така и од законската обврска на полицијата за давање информации , со можност за нивно 

ограничување во согласност со закон. Од друга страна пак полицијата е многу помалку 

зависна од отстапувањето информации од страна на медиумите на полицијата, односно тоа 

се јавува како можност, но не и како реална потреба. 

 Влијанието на јавноста и политичката власт на односите помеѓу полицијата и медиумите, 

пред се во обидите за придобивање на широката јавност како своја публика.  

 Отстапување од начелото на објективно информирање и слобода на медиумите. Медиумите 

честопати отстапуваат од начелото на објективно информирање (заради удоволување на 

вкусот на читателите, уредувачката политика итн.), а од друга страна честопати не може да 

известуваат за она што сакаат, бидејќи тоа би и штетело на работата на полицијата.
11

 

 

Сепак мора да се навратиме на она што претходно го споменавме, а тоа е дека полицијата мора 

да ги одржува односите со јавноста, и низ постојана соработка истите да ги развива во насока на 

посигурно и побезбедно општество. 

 

3. ЗАКЛУЧОК 

Специфичноста на полициската професија неопходно бара постојано истражување и нејзино 

унапредување. Современите услови кои во многу сегменти се разликуваат од оние дијаметрално 

спротивните од пред дваесетина години, го сменија моделот на полициско постапување. Ориентацијата 

на полицијата како еден вид „сервис на граѓаните“ неопходно бара низа реформи кои гледани низ 

призмата на полициските службеници значат бројни промени во полициското образование, соработката 

со јавноста, како и во целокупниот начин на постапување.  

Граѓаните имаат определени очекувања во поглед на тоа како треба да изгледа „идеалниот 

полицаец“ како и што се очекува од него. Колку помал е степенот на разлика помеѓу она што тие го 

очекуваат и она што полицијата го презентира, толку сликата за полицијата кај јавноста ќе биде 

попозитивна. Позитивниот однос на граѓаните кон полицијата, кој е клучен во моделот „community 

policing“, значи поголема соработка на граѓаните со полицијата, кон што всушност се стремат модерните 

полиции.  

Криминалистичкото образование е клучно кога станува збор за професионално постапување на 

полицијата и како такво треба да биде основен предуслов за напредок низ кариерните скалила во 

полициската хиерархија. Високоразвиените земји ги унапредуваат и во континуитет ги развиваат 

државните образовни центри (Факултети за безбеднот, Полициски академии и сл.) свесни за високото 

                                                           
10 Исто стр. 51. 
11

 Milosavljevič B., Nauka o policiji, Beograd, 1997, str.275-276. 
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ниво на професионалност и стручност кое го нудат кадрите кои во иднина треба да се справуваат со 

криминалот.  

Полицијата свесна за големата улога на медиумите во современото општество неопходно мора 

да ги негува односите со јавноста кои и покрај природниот антагонизам кој произлегува од борбата за 

информации, сепак се неопходен предуслов за полицијата која треба  да биде сервис на граѓаните, да 

биде гледана токму низ таа призма. 

И покрај тоа што современото демократско општество изобилува со закани со кои полицијата 

сеуште не може да се справи на глобално ниво, сепак сметам дека полицаецот кој е поткован со 

криминалистички знаења, психо-физички спремен да се справи со предизвиците на полициската 

професија и воспитан во полициски дух е основата од која треба да започне борбата со било кој облик на 

криминал, било да е тоа конвенционален или неконвенционален.   
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Abstract: The subject sentenced to exile is abject; he is surplus to a place occupied by the desire for purity. 

When the definitions of language, ethnic and religious identity, and territory are becoming tools for political 

action, then a loop for of exile is created,  expulsion of "all fit" with the intention of building a clean place, i.e. 

most pure nation.  

The entity considered as an abject, has a dual role, simultaneously it is an aggressor and a victim. Aggressor in 

the view of nationalist politics, it is the one that can tarnish the pure identity, while at the same time a victim of 

such nationalist positions. The caution from religious and ethnic affiliation is actually unsuitable fear that they 

(the others) will have (any) communication with the clean subject and made them dirty. 

The subject caught in exile knows that his situation is result of insufficient power, or having less power than 

those that led him to a state of exile. The political discourse of power throws the subject into vagrants, being 

fully deaf of his identity qualifications or directly denying them. 

Key words: exile, identity, home, power, abject 
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Резиме: Субјектот осуден на егзил е абјектиран, тој е вишок во едно место зафатено од желбата за 

чистота. Кога дефинициите за јазик, етничка и верска идентификација, но и територија, ќе станат алатки 

за политички акции, тогаш се создава подлошка за егзил, протерување на сите „неподобни“ во намерата 

за градење на чисто место, односно најчесто чиста нација.  

Абјектираниот субјект има двојна улога, тој е агресор и жртва истовремено. Агресор според ставот на 

националистичката политика, тој е оној што може да го извалка чистиот идентитет, додека пак, во исто 

време е и жртва на таквите националистички ставови.  Зазорот од верската и етничката припадност на 

неподобните е всушност страв дека тие ќе стапат во (секаква) комуникација со чистото и ќе ги 

извалкаат.  

Субјектот попаднат во егзил знае дека неговата ситуација е резултат на недоволна моќ, односно имање 

помала моќност од оние што го довеле во состојба на егзил. Политичкиот дискурс на моќта го фрла 

субјектот наваму-натаму, целосно оглушувајќи се на неговите самодефинирани идентитетски 

квалификации, директно поривајќи ги. 

Клучни зборови: Егзил,  идентитет, дом, моќ, абјект  

 

1. ВОВЕД  

Основна карактеристика на секоја култура е имањето на сопствена филозофија за класификација на 

светот. Членовите на една култура оформуваат општествен и социјален поредок на база на заедничките 

системи на значења. Се претпоставува дека сите членови на една култура се согласуваат со системите на 

значење што таа ги продуцира, односно културата има механизми преку кои разнородните припадници 

се хомогенизираат. Но, неретко, субјектот под притисок или влијание на надворешни фактори е 

присилен да ја напушти територијата на својата матична култура. Оваа ситуација на (не)насилно 

прогонство од личниот простор се нарекува егзил.  

 

2. ЕГЗИЛОТ КАКО ТРОЈНО ПРЕКРШУВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ 

Субјектот е брутално одделен од својата матична култура, односно местото каде што тој 

коегзистирал. Егзилот предизвикува тројно прекршување на идентитетот: 

• Прекршување на личниот идентитет. Субјектот е подложен на казни, понижување, поставен е 

пред барања за откажувања од својот јазик, вера, нација и/ли убедувања; 

• Прекршување на семејниот идентитет. Според Башлар, куќата е симбол на човечкиот 

микрокосмос, па секое нејзино напуштање (особено против своја волја) и/ли рушење, остава длабоки 

негативни траги врз субјектот; 

• Прекршување на колективниот идентитет. Симболите коишто важеле до вчера веќе не важат, а 

на нивно место се воведени нови, но не сосема одредени и дефинирани, па тоа го остава субјектот да 

плови во неодредено, нејасно средиште.  

mailto:marijanajanceska@gmail.com
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Психичкиот идентитет на субјектот е засекогаш нарушен после тројното прекршување што го 

донесува присилната состојба на егзил. Одземањето на домот значи нагло прекинување на врските со 

неговите блиски, замолкната комуникација. Субјектот во состојба на егзил е дезориентиран,  немајќи 

дом тој нема стартна позиција, ориентациона точка. Според Талевска (2013:32) „концептот за домот, 

подеднакво како и концептот за јазикот, би можел да се смета како духовна категорија, која секој 

поединечен субјект има основно право да ја интегрира во индивидуалниот идентитетен систем“.  

Субјектот  осуден  на егзил е абјектиран, тој е вишок во едно место зафатено од желбата за 

чистота. Кога дефинициите за јазик, етничка и верска идентификација, но и територија ќе станат алатки 

за политички акции, тогаш се создава подлошка за егзил, протерување на „сите неподобни“ во намерата 

за градење на чисто место, односно најчесто чиста нација. Талевска (2013:22) тврди дека „за да биде 

одржлива националистичката доминација, потенцирајќи го својот анален карактер, таа се стреми кон 

чистотијата, сфатена во најширока смисла на зборот, како национална чистота.  Националната чистота 

подразбира уедначеност на граѓаните, пред сè од аспект на етно-националниот идентитет“.   

Абјектираниот субјект има двојна улога, тој е агресор и жртва истовремено. Агресор според 

ставот на националистичката политика,  тој е оној што може да го извалка чистиот идентитет, додека 

пак, во исто време е и жртва на таквите националистички ставови. Зазорот од верската и етничката 

припадност на неподобните е всушност страв дека тие ќе стапат во (секаква) комуникација со чистите и 

ќе ги извалкаат. 

Објаснувајќи го своето заминување од Хрватска, Дубравка Угрешиќ во Култура на лагата 

(2011:125), вели: 

- „Па, тогаш, што е тоа што сте го излајале, а не требало да се излае? – ме прашува мојот 

водоинсталатер Јура.  

- Вистината, му велам. 

- Нам не ни треба вистината – ми вели Јура“. 

Угрешиќ забележува дека колективот упорно ѝ го намалува тонот кога зборува, па решава да 

замине некаде каде што ќе може да зборува слободно, да се искаже и самореализира без притисок дека 

мора да одбере традиционално подобни идентитетски решенија. Во Култура на лагата (2011: 114), даден 

е и краток осврт на нејзиниот разговор со службеничка во матичното одделение при полицијата, жена 

што не може да си поверува на ушите што слуша, односно тврди дека категоријата анационална не 

постои и дека авторката мора да признае што е.  

Понатаму, службеничката изненадено се прашува како може некој во услови на војна да биде 

неопределен. Појаснувањето на Угрешиќ дека не е неопределена во војната туку во однос на 

националната припадност, нема некој голем ефект врз службеничката. Зошто? Бидејќи ја поврзува 

националната припадност со улогата во војната. Начинот на којшто го сублимира своето очудување 

поради барањето некој да се смета за неопределен го извлекува на површина нејзиниот став дека 

националната определеност, сама по себе, е доволна за определување на многу други определености на 

субјектот, вклучително и ставот за (тогашната) војна.  

 

Угрешиќ не е обезгласена, напротив, во потполност го користи своето право на говор. Но, 

нејзиниот глас се губи во пасивноста на средината.  Егзилот на кој се решава доброволно е своевидна 

борба,  спротивставување на силите кои обезгласуваат. Угрешиќ бега од луѓето кои не слушаат, туку 

само зборуваат, бега од средината во која дијалогот е одамна заборавена алатка за комуникација.  

Но, понатаму во есеистичката книга, авторката наидува на стерилни и стереотипни очекувања 

базирани врз нејзината национална припадност (иако се самодекларира како анационална!) и од 

жителите во странство, од луѓето кои ги среќава ширум светот. Еден книжевен рецензент,  откако ја 

прочитал нејзината книга, дури и се запрашал: дали е тоа она што нам ни треба, алудирајќи на веќе 

оформената слика за Хрватска, но и фактот дека книгата на Угрешиќ не се вклопува во таа, веќе 

изградена претстава за нејзината татковина.  

Со други зборови, егзилот понекогаш делува како свежо јајце наутро, ги подмачкува гласните 

жици на субјектот и ги охрабрува да затреперат, но понекогаш и го мутира гласот на субјектот. 

Понекогаш тој е обезгласен, незапрашан за сопствената судбина. Неретко, во егзилот, барајќи сила, 

субјектот се свртува кон она на што може да се потпре, во што може да верува во време кога дури и 

сопствената сенка се гледа недоверливо. Угрешиќ (Култура на лагата, 2011:173-174), раскажува за 

егзиланти од веќе непостоечката Југославија, кои се собираат само за да играат ора од земјата која веќе 

ја нема. Тие ора се она што го носат во својата бочва, спомени од претходниот живот. Тие ора се она 

што го знаат и на што може да се потпрат во услови кога ништо друго од она што го знаат веќе не им е 

блиску или не постои.  
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3. МЕМОРИЈАТА КАКО АЛАТКА ЗА СОЧУВУВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ ВО УСЛОВИ НА 

ЕГЗИЛ 

 Меморијата може да биде разгледувана како обид субјектот да го зачува идентитетот во услови 

на егзил. Во литературен контекст, меморијата можеме да ја разгледуваме на две рамништа: 1. Фигурите 

на меморија како споделено наследство помеѓу неколку мемориски практики – митот, фолклорот, 

историјата и книжевноста; 2. Фигурите на меморија како споделено наследство за припадниците на 

одредена интерлитерарна заедница (Ѓорѓиева Димова, 2014:21).  

  Асман (2005:44) појаснува дека „под фигури на меморијата ги разбираме културно 

обликуваните, општествено обврзувачките слики на сеќавање, а поимот фигура го преферираме во однос 

на поимот слика, бидејќи тој не се однесува само на иконичкото, туку и на наративното обликување“.  

 Играорките од есејот на Угрешиќ преку орото повторно се поврзуваат со својата татковина, тие 

ја супституизираат татковината со културни акти кои потсетуваат на неа, цврсто се држат за местата, 

предметите и традициите кои ги поврзуваат со неа. Фигурите на меморија во овој случај служат како 

препознатлив белег,  точка на спојување, преку нив се препознаваат припадниците на една култура.  

 За Доне од романот Црно семе на Ташко Георгиевски, светла точка се сеќавањата на Ангелина. 

Меморијата во овој случај служи како противтежа на реалноста, во сеќавањата се бара спас од 

секојдневието. Меморијата, способноста да се сети на посреќни денови му помага да остане свесен и 

прибран. Доне се справува со својата ситуација преку способноста да се сети. Тој постојано им вели на 

другите дека не може да потпише оти е коњ кога знае (се сеќава!помни!)  дека не е.  

 Расфрланите логори низ Егејско Море, парадоксално, ги соединуваат субјектите кои 

проговориле, кои го употребиле својот глас. Логорите освен што се место за казнување, претставуваат и 

место за превоспитување. Субјектот (Доне, Марко, Христо) треба да се откаже од својот идентитет 

(Македонец) и да го прифати наметнатиот (грчки, монархиски) со цел да биде „(о)слободен“.  

 Сепак, и во такви услови, субјектот има јасна слика за себеси, односно како што вели 

Георгиевска -  Јаковлева (2011:369) „ако на ’родното тло’ ликот имаше право на слободен збор (да 

потпише или не) и во односот со Другиот можеше, макар привремено, да најде потпорни точки каде 

неговиот идентитет ќе се стабилизира (Доне има знаење за тоа што тој е - Македонец, селанец и што не е 

- комунист), отаде границата идентитетот на бегалците не може да најде такви упоришта. Тие немаат 

право на избор, туку се контролирани и водени од некој непознат, невидлив центар на моќ кој одлучува 

во нивно име и говори во нивно име. Со тоа говорот на бегалците е строго контролиран и возможен само 

во сферата на приватното. Во јавноста нивниот говор не се слуша ниту се памети“. 

 Егзилот станува реалност кога субјектот наместо да се прашува кој сум си го поставува 

прашањето кај сум. Чувствувајќи дека „не се на своето“, субјектите во егзил се намалуваат, уште 

посилно ја бранат својата матична култура, онаа од која биле насила оттргнати.  

Културната меморија не е статична, напротив, станува збор за многу динамична категорија. Угрешиќ 

(2011: 264) погодува директно во сржта кога вели дека „политичката борба е борба за територијата на 

колективно помнење“  бидејќи оној што го владее нашето сеќавање на вчера го владее и нашето 

однесување денес. Колективното помнење може да се креира, рекреира, брише и воскреснува во 

зависност од желбите на субјектите кои владеат со него.  

Помнењето е знаење, свест за нешто што се случило. Фуко ги изедначува термините за знаење и моќ, 

поставувајќи двонасочна врска меѓу нив. Според Фуко (1982:90) „моќта е во директна зависност со 

производството на знаење, што се однесува на конструирање и создавање на визии кои, во даден 

момент, добиваат статус на вистини“. 

Особено е важно како функционира културната меморија кога субјектот поминува низ транзиција, или 

поминал низ траума за каква може да се смета принудниот егзил. За него меморијата [сеќавањата] се 

испреплетени со емоциите, односно болката, така што сеќавањата се директно под креативна опсада на 

емоциите, трагите коишто траумата ги оставила врз субјектот.  

Шелева (2005:50) вели дека “самиот идентитет е всушност последица на моќта: артикулацијата на 

себноста, но и на самото востоличување на белегот (другоста), исто како и исцртувањето на границата и 

разграничувањето од другите е показател (или доказ) на моќта“. Субјектот попаднат во егзил знае дека 

неговата ситуација е резултат на недоволна моќ, односно имање помала моќност од оние што го довеле 

во состојба на егзил. Политичкиот дискурс на моќта го фрла субјектот наваму-натаму, целосно 

оглушувајќи се на неговите самодефинирани идентитетски квалификации, директно поривајќи ги. 

 

4. ЗАКЛУЧОК  

Рехабилитацијата од состојбата на егзил не е ни малку лесна и безболна за субјектот.  Одделен од 

местата и луѓето кои имале значајно место во неговата мапа на симболи, тој е препуштен сам на себе. 

Без глас, без група и без моќ, субјектот неретко се згрутчува до степен на претопување со околината, 

губејќи го својот интегритет. Меморијата во тој случај се појавува како моќна противтежа на егзилот, 

потсетувајќи го дека сѐ уште постои.  
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СТРАТЕГИСКИ РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО УСЛОВИ НА 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ 
м-р Mарија Аврамоска 

Претставништво Босналијек д.д. во Р. Македонија 

 
Апстракт: Човечкиот капитал отсекогаш бил значаен фактор за општествениот развој, но тој 

претставува и круцијален фактор во денешната конкурентска и пропулзивна глобална економија 

заснована на знаење. Во денешното променливо бизнис окружување, компаративните предности на 

компаниите се привремени. Во таа смисла, луѓето во компанијата претставуваат основен ресурс за 

континуирана компетитивност.  

Стратегиската ориентација и растечката глобализација на работењето се повеќе го издвојуваат 

интелектуалниот капитал како извор за конкурентност на организациите. Знаењето и интелектуалниот 

капитал се единствен траен ресурс за зачувување на конкурентската предност во новата економија и 

поради тоа потребно е со нив да се управува. 

  Неминовно е да се постави прашањето: како да се зголеми човечкиот капитал? Одговорот, 

секако, е во непрекинатиот процес на учење низ којшто треба да поминат вработените во 

претпријатијата. Мерењето на вредноста на човечкиот капитал е нужност и поради тоа е потребно да се 

развиваат модалитети за негова примена. Тие мора да се свртат кон себе и самостојно да развиваат 

методи за следење и квантифицирање на интелектуалниот капитал. Човечкиот капитал- ги опфаќа  

ефикасноста на вработените, способноста за иновација, креативноста, know-how, флексибилноста на 

вработените, толерантноста, мотивираноста, задоволството, способноста за тимска работа, едукацијата и 

делењето на знаењето, лојалноста, искуството, формалниот тренинг и едукацијата и др.  

Клучни зборови: стратегиски развој, човечки ресурси, знаење 

 

1.Човечките ресурси –фактор за конкурентна предност 

Пазарниот успех на компаниите е поврзан со концептот на стратешка конкурентност. Се повеќе 

менаџери признаваат дека стекнувањето на компаративна предност и добар деловен успех на пазарот се 

повеќе се темели на човечкиот капитал, така што неговото развивање претставува вистински предизвик 

за лидерите при формулирањето на конкурентска стратегија. Во денешното променливо бизнис 

окружување, компаративните предности на компаниите се привремени. Во таа смисла, луѓето во 

компанијата претставуваат основен ресурс за континуирана компетитивност. Луѓето во компанијата 

претставуваат вреден ресурс т.е. нејзиниот човечки капитал. 

Управувањето со човечкиот капитал претставува процес кој ги опфаќа следните активности: 

дизајн на опфатот на работата, планирање, екипирање, обука и развој, евалуација на перформансите, 

системот на конпензации, односите со синдикатите итн. Секоја од овие активности е важна за успешен 

менаџмент со човечките ресурси.  

 

2. Развој на стратегиското управување со човечките ресурси 

Процесот на развивање на стратегискo управување со човечките ресурси им овозможува на 

бизнисите од сите големини подобро да ги разберат човечките ресурси кои им се достапни, да утврдат 

какви човечките ресурси им се потребни, да одлучат како најдобро да ги користат  човечките ресурси со 

кои располагаат и да развијат систем кој дава сигурност дека потребите од човечките ресурси се доволно 

покриени. 

Постојат 4 чекори за стратегиски развој на човечките ресурси: 

а) Идентификување на повеке  можности и проблеми кои може да влијаат на  HRM планот. Анализа на 

бизнис средината, претстојните проекти, потенцијалните извори на приходи, и се друго што може да 

влијае врз донесување на одлуката колку вработени се потребни и колку треба да се вработат.  

б) Анализа на сегашната и идна побарувачка за човечки ресурси.  

в) Анализа на предностите и вештините на тековните вработени, како и нивните слабости.  

г) Креирање на план за подобрување на организациската клима со унапредување на вработените, нивна 

мобилност, наградување и континуирано спроведување на обуки и тренизни со кои ќе стекнат нови 

искуства и знаења и индиректно ќе придонесат за напредок  на компанијата 

 

 3. Глобализацијата и човечките ресурси 

Современите организации го користат принципот на флексибилизација- обука и развој на 

вработените како подготовка за интензивните промени. Организациите во кои развојот на човечки 

ресурси е поставен на стратешко ниво, во суштина градат стратегија за развој на човечки ресурси која ќе 

го препознава и отстранува недостатокот од вештини кои би можеле да jа загрозат ораганизациската 

стратегија.  
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 Природата на технолошките иновации и промени е таква што доколку вработените не се 

обучуваат континуирано тие можат да заостанат и компанијата да стане помалку конкурентна. 

Менаџментот на знаење е начинот на кој една организација управува со знаењето, со цел да биде 

конкурентна. Тоа во суштина претставува свесно пренесување на вистинските знаења до вистинските 

луге во вистинско време. 

Трендот на глобализација наметнал потреба од испракање на вработените на работа во 

странство, пред се поради појавата на низа компликации кои се јавуваат како резултат на работењето во 

повеке временски зони, што води до недостаток на почит кон времето на луѓето и нивниот приватен 

живот. Состаноците, потребата од видеоконференции стануваат се повеке и повеке сложени. Обидувајќи 

се да ги координираат средбите со луѓе од целиот свет, надминувајки ги временските зони, компаниите 

претпочитаат да испратат вработен кој ке ги координира и врши потребните активности во странство. 

Од друга страна, многу менаџери утврдиле дека  трошат се повеќе и повеќе време  патувајќи да 

присуствуваат на корпоративни средби. Покрај тоа, заради навремено донесување одлуки и побрзи 

решенија, глобалните организации мора да се справат на најдобар начин да го решат проблемот со 

одалеченоста. Иако видео технологијата бележи значителен напредок, разликата мегу личното и 

виртуелното присуство, значително се разликува. 

 

4. Глобални работници 

Процесот на испраќање на работници во странство треба да вклучува создавање на реална слика 

за животот, работата и културата на земјата каде вработениот би бил испратен. Лицата кои ке бидат 

испратени во странство треба да бидат: 

- Лесно приспособливи на културата(да имаат свест за култура, да прифатат разлики и да имаат глобално 

искуство) 

- Да поседуваат соодветни лични карактеристики како што се: емоционална стабилност, толеранција на 

двосмисленост, флексибилност и преземање на ризик, справување со стресот 

-Да поседуваат комуникациски вештини како што се:  познавање на јазици, вештини за обука и активно 

слушање како и способност за решавање на конфликти. 

-Да се запознаени со организациските потреби: познавање на оганизацијата, технички способности и 

вештини поврзани со работата. 

Глобалните работодавачи користат различни методи на обуки што им овозможуваат на 

поединците да се снајдат во различни  меѓународни ситуации и притоа да добијат повратни информации. 

Еден ваков метод е т.н. културен асимилатор (куси студии на  случаи кои опишуваат интеракации и 

недоразбирања  помегу вработените во странство и вработните од земјата домакин). 

 

Заклучок 

Времето во коешто денес живееме е време на промени. Современите организации се наоѓаат пред 

дилемата како да се опстане и успешно да се делува во деловно окружување чии главни карактеристики 

се неизвесноста и непредвидливоста. Менаџерите на успешните претпријатија, се свесни дека 

конкурентската предност на нивните претпријатија, пред се, зависи од тоа што менаџерот знае, како го 

употребува тоа што го знае, како брзо може да научи нешто ново и сл. Во услови на глобализација, 

успешните организации не управуваат само со трудот и капиталот. Вистинските менаџери мора да водат 

сметка и за уште еден клучен ресурс: знаењето. Знаењето е  единствен ресурс којшто со употребата не се 

троши, туку се зголемува.  
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Abstract: The characteristics of the business climate policies in Macedonia are directed by the determination of 

the country to build a capitalist economic system, i.e. a free market economy. The analysis of the effects of the 

implementation of policies for improvement of the business environment and policies for attraction of foreign 

direct investments on the external trade of the country showed that export-oriented companies (investments) 

affect positively the foreign trade of the country. However, the analysis showed that Macedonian development 

policies and improving the business climate and policies to attract foreign direct investment should be directed 

to the industries that can provide diversification of exports in terms of products and markets, increasing the 

value of exports by exporting products with high added value and improving the competitiveness of the national 

economy through the transfer of knowledge, experience, technology and processes. 
Key words: Foreign direct investment, economy, foreign trade, export, import. 
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Резиме: Карактеристиките на политиката за унапредување на деловната клима во Македонија се 

насочени од определбата на државата за изградба на капиталистички економски систем, односно 

слободна пазарна економија. Анализата на ефектите од спроведувањето на политиките за подобрување 

на деловната клима и политиките за привлекување странските директни инвестиции врз надворешно 

трговската размена на државата покажа дека извозно ориентирани компании (инвестиции) вршат 

унапредување на надворешно-трговската размена. Сепак, анализата покажа дека Македонија своите 

политики за развој и подобрување на деловната клима, но и политиките за привлекување странски 

директни инвестиции треба да ги насочува кон стопанските гранки со кои може да се овозможи 

диверзификација на извозот и од аспект на производи и од аспект на пазари, зголемување на вредноста 

на извозот преку извезување производи со висока додадена вредност и подобрување на конкурентноста 

на националната економија преку трансферот на знаења, искуства, технологија и процеси. 
Клучни зборови: странски директни инвестиции, економија, надворешна трговска размена, извоз, увоз. 
 

1. ВОВЕД  

Развојот и интеграцијата на меѓународната економија во 21 век овозможија креирање на непредвидливо 

и динамично опкружување. Сè поголемата меѓузависност и отвореност на државите кон меѓународната 

сцена создаде поттик за креирање различни политики од страна на државите со цел подобрување на 

деловната клима, привлекување странски директни инвестиции (СДИ) и нивно пласирање, креирање 

политики за поттик на нови иновативни и технолошки напредни решенија, развој на одржлива и зелена 

економија и сл. 

Подобрувањето на деловната клима е еден од предусловите за привлекување СДИ и за подобрување на 

структурата на надворешно-трговската рамена (НТР) на една земја. Во Република Македонија, секторот 

на индустрија од речиси 40% од БДП во 1992 год., во 2008 год. паднал на околу 30% од БДП. Во 

производствениот сектор доминираат челикот и железото, текстилот, градежништвото и експлоатацијата 

на метали и минерали. За разлика од нив, секторот за услуги пораснал од 44% од БДП во 1992 год., на 

58% од БДП во 2008 год. Анализата говори за тоа дека ваквиот тренд на развој на економските сектори 
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се забележува и денес. За да може Република Македонија да обезбеди континуиран и брз економски 

раст, неопходно е да се креираат услови за подобрување на деловната клима во државата. 

Унапредувањето на деловната клима во Република Македонија е значаен фактор за подобрување на 

продуктивноста и диверзификација на стопанските сектори преку привлекување СДИ. 

 

2. ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ДЕЛОВНАТА КЛИМА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  

Во Македонија политиката за унапредување на деловната клима е насочена од определбата на државата 

за изградба на капиталистички економски систем, односно слободна пазарна економија во која постои 

слободно движење на стоки и услуги (понуда и побарувачка), капитал и човечки ресурси. 

Унапредувањето на деловната клима има длабоко влијание врз бизнис-операциите во државата. 

Политиката за унапредување на деловната клима ги оцртува правците низ кои ќе се движат економските 

активности на компаниите. 

Анализата на показателите од областа на бизнис опкружување говорат за тоа дека активностите за 

подобрување на условите за водење бизнис и поддршка на бизнис операциите во Македонија позитивно 

се одразуваат врз подобрување на конкурентноста на локалните компании, вклучително и на компаниите 

реализирани преку странски директни инвестиции. Дел од ваквите деловни активности се насочени кон 

реализација на трговската размена со партнери од странство, што води кон констатацијата дека 

подобрувањето на условите за водење бизнис во државата овозможува креирање услови и за 

унапредување на надворешно-трговската размена. Анализата на показателите во областа на 

конкурентноста говорат за тоа дека подобрувањето на националната конкурентност овозможува 

домашните компании да бидат способни да се справат со предизвиците на меѓународната трговија.  

Анализата покажува дека доколку конкурентноста на домашните компании расте, тоа влијае и врз 

можностите за извоз на компаниите. Дополнително, доколку расте конкурентноста на домашното 

опкружување и на домашните компании, тоа има влијаение и врз унапредувањето на надворешно-

трговската размена. Аналогно, може да се заклучи дека државата и компаниите треба да работат заедно 

на полето на подобрување на конкурентноста, бидејќи придобивките од подобрата конкурентност се 

обострани. Од направената анализа може да се констатира дека во изминатите десетина години 

Република Македонија ја зголеми конкурентност на економија во повеќето области, што значи дека 

компаниите остваруваат деловни активности во опкружување со зголемена конкурентност, што 

директно влијае врз зголемување на конкурентноста на нивните производи и услуги. Ваквиот процес на 

зголемување на конкурентноста на опкружување, на производите и на услугите има свои импликации и 

врз унапредувањето на надворешно-трговската размена на државата. 

 

3. ПОЛИТИКА ЗА ПРИВЛЕКУВАЊЕ СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Политиките за привлекување СДИ кои ги спроведува Македонија според своите карактеристики спаѓаат 

во групата на либерални политики, додека пак, според механизмите што ги реализира државата во 

процесот на привлекување СДИ и според спроведување на политиките на ова поле, Македонија спаѓа во 

државите што спроведуваат политики од третата генерација. Земјата, под влијание на бројни политички 

и економски фактори, проактивна либерална политика за привлекување СДИ почна да спроведува многу 

подоцна од своето осамостојување. Процесот за привлекување СДИ во Македонија спаѓа во втората 

генерација на политики за привлекување СДИ, што значи дека државата освен што овозможува поволни 

услови за странските инвеститори преку отстранување на регулаторните бариери за влез на СДИ и 

еднаков третман на странските и домашните компании, што е карактеристично за првата генерација на 

политики за привлекување СДИ, се насочува и кон активна промоција и претставување на државата, 

доделување инвестициски стимулации и, пред сè, кон што поголемо намалување на непотребната 

регулација. 

Кога станува збор за приливот на СДИ, податоците говорат за тоа дека како резултат на зголемениот 

интерес за инвестицискиот потенцијал во земјата голем број странски компании имаат почнато бизнис 

операции како инвестиции на „зелено поле“, но и преку различни видови преземање и спојување. Во 

процесот на приватизација забележани се повеќе крупни инвестиции, пред сè, преку откупување на 

постојните услужни или производствени капацитети. 

Анализата покажа дека движењето на СДИ во Македонија е доста чувствително на случувањата во 

регионот, во Европа и во светот, што се должи најмногу на меѓузависност и поврзаност на земјата со 

државите од Европа и од светот. Оваа меѓузависност и поврзаност се јавува како резултат не само на 

глобалните случувања во светот и стремежите на Македонија за интеграција во ЕУ и НАТО, туку и 

поради политиките кои ги презема земјата во надворешната политика, преку проширување на 

соработката и меѓудржавните односи со држави од целиот свет, пред се преку потпишување на 

меѓународни билатерални спогодби, договори, меморандуми за соработка како што се договорите за 
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слободна трговија, договорите за заштита на инвестиции, договорите за одбегнување на двојното 

оданочување итн. Анализата на структурата на СДИ по држави и по сектори покажа дека услужниот и 

производствениот сектор се издвојуваат како сектори во кои се забележани најголеми ефекти од 

политиките за привлекување СДИ во земјата.  

 

4. ВЛИЈАНИЕ НА ДЕЛОВНАТА КЛИМА И НА СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВРЗ 

НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

При анализа на политиките што Република Македонија ги презема во насока на развој на деловната 

клима, унапредувањето на условите за водење бизнис и подобрување на националната конкурентност, 

констатирано е дека во рамките на овие области се преземаат активности и мерки, а се спроведуваат и 

програми и проекти кои, меѓу другото, влијаат и врз унапредувањето на надворешната трговија на 

земјата. Структурната анализа на надворешно трговската размена на државата покажува континуиран 

раст на вредноста на увозот реализиран од НР Кина, што се должи, пред сè, на конкурентноста на 

кинеските производи, која се јавува како резултат на нивната ниската цена и се подобрата 

функционалност. 

Анализирајќи ги државите преку кои се реализира најголем дел од извозот на државата се забележува 

дека со исклучок на 2009 и 2012 година, кога светската финансиска и европската економска криза имаа 

најголемо влијание врз трговските односи на меѓународната сцена, на кумулативно ниво раст на извозот 

се забележува во трговските односи со СР Германија, Србија, Италија, Бугарија, Словачка, Хрватска, 

Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Словенија, Русија и др. Меѓу државите со кои вредноста на 

извозот континуирано расте претежно се државите од опкружувањето и од регионот, што упатува на тоа 

дека македонските компании произведуваат производи кои не се доволно конкурентни и не се 

подготвени преку своите извозни активности да настапуваат на поголемите европски и светски пазари. 

Анализата на извозот покажува дека СР Германија претставува најголем трговски партнер ако се земе 

предвид кумулативната вредноста на извозот во периодот од последните десет години, кој изнесува 

околу 5.996 милиони УСД, при што реализираната вредност на извозот во СР Германија опфаќа повеќе 

од 27%, односно 29% од вкупниот реализиран извоз, односно речиси една третина од извозот на 

државата.  

 

5. ЗАКЛУЧОЦИ  

Деловната клима во државата влијае врз сите учесници во бизнис-операциите. Преку извршувањето на 

своите функции и надлежности, државата игра доминантна улога во креирањето услови за подобро 

влијание на надворешните фактори врз бизнис-операциите. Како главни креатори на оваа политика се 

јавуваат државните институции и тела, пред сè, Владата на Република Македонија, но учесници во 

процесот на креирање се и компаниите, здруженијата, коморите, синдикатите и други, а имплементатори 

на таа политика се државните институции.  

Од анализата извршена на деловната клима преку извештаите за водење бизнис може да се заклучи дека 

показателите од областа на бизнис-опкружувањето во Република Македонија бележат значително 

подобрување. Активностите и проектите што Република Македонија ги спроведува за да креира деловно 

опкружување што е во насока на поддршка на почнувањето и водењето бизнис во државата, 

истовремено влијаат и врз унапредувањето на надворешно-трговската размена на државата. Но, сепак 

постојат уште области во кои Република Македонија може да презема активности за унапредување на 

бизнис-опкружувањето, а со тоа унапредување и на надворешната трговија на државата.  

Од анализата направена преку извештаите за глобална конкурентност исто така констатирано е дека во 

изминатите десетина години Република Македонија ја има зголемено конкурентноста на својата 

економија во повеќето области и бележи континуиран раст на конкурентноста на економијата. 

Анализата, исто така покажа дека ако расте конкурентноста на домашното опкружување и на домашните 

компании, тоа ќе влијае и врз унапредувањето на надворешно-трговската размена.  

Најзначајно е што и покрај преземените активности во насока на подобрување на деловната клима за 

унапредување на НТР преку подобрување на бизнис-опкружувањето и подобрување на конкурентноста, 

сè уште има области за чие развивање државата треба да вложат дополнителни напори. 

Понатака, како особено значајни политики што директно и индиректно влијаат врз подобрувањето на 

деловната клима се издвојуваат транспортната инфраструктура, енергетиката, снабдувањето со ресурси, 

политиките во областа на образованието и демографските политики, политиките за подобрување на 

понудата на работна сила, поставеноста и правилното функционирање на правниот систем, 

институциите, судството, политиките за фер работење и конкуренција, слободен пазар и цени и др.  

Анализата на факторите кои влијаат врз странските компании во процесот на донесување на 

инвестициската  одлука, покажа дека државата која е примател на СДИ може да има силно влијание врз 

низа на фактори, кои се дел од деловната клима на државата. Оттаму, колку деловната клима на 

државата е подобра, толку и влијанието на овие фактори е посилно за привлекување СДИ. Заклучокот е 
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дека процесот на привлекување СДИ се состои од три најзначајни дела, а тоа се: правната рамка, 

институционалната поставеност и активностите за промоција на државата. Имено, регулаторните 

реформи што ги реализира Македонија овозможија креирање поволна и отворена земја за СДИ. Но, 

освен регулативата, во процесот на привлекување СДИ клучна алка претставува и институционалната 

рамка. Институционалната рамка, законските и подзаконските реформи го олеснуваат (поттикнуваат) 

процесот на привлекување странски директни инвестиции. Една од најважните активности за 

привлекување СДИ е воспоставување технолошко-индустриски развојни зони (ТИРЗ). Освен тоа, 

воспоставувањето на локалните економски развојни зони (ЛЕРЗ), локалните индустриски зони (ЛИЗ) и 

на туристичките развојни зони (ТРЗ) нуди дополнителни можности за прилив на СДИ. Агресивната 

промоција на инвестициските можности и поволности, како и целокупните активности на државните 

институции придонесуваат за сè поголемата препознатливост на Република Македонија како 

инвестициска дестинација од страна на странските компании. Како резултат на спроведувањето на 

политиките за привлекување СДИ голем број странски компании имаат почнато бизнис-операции во 

државава.  

Анализата на структурата и на обемот на СДИ по држави и по сектори покажа дека услужниот и 

производствениот сектор се издвојуваат како сектори во кои се забележува најголем дел од ефектите на 

политиките за привлекување СДИ во Република Македонија. Истовремено, може да се заклучи дека 

движењето на СДИ во Република Македонија е чувствително на случувањата во регионот, во Европа и 

во светот. Од друга страна, анализата на структурата на увозот и на извозот посочува на тоа дека се 

извезуваат производи со ниска или средна додадена вредност, а се увезуваат производи со висока 

додадена вредност. Од сето тоа може да се констатира дека досегашните СДИ во Република Македонија 

сè уште не овозможија креирање услови што на државата ќе и овозможат да реализира поголем извоз 

отколку увоз.  

Анализата на ефектите од деловната клима и од странските директни инвестиции врз НТР на 

Македонија покажа дека извозно-ориентирани компании што инвестираа во државата, преку своето 

извозно ориентирано производство вршат унапредување на надворешно-трговската размена, што 

особено се забележува преку примерот на трговските односи со Велика Британија. Но, анализата на НТР 

исто така покажа дека сè уште има можност за унапредување на надворешно-трговските односи со 

одредени држави. Имено, потребно е компаниите да се насочат кон освојување на нови пазари и 

задржување на веќе освоените таргетирани пазари. И политиките за привлекување СДИ треба да бидат 

насочени кон привлекување компании што ќе извршат диверзификација на пазарите кон кои Република 

Македонија ги реализира својот извоз и увоз. Имено, Република Македонија своите политики за развој и 

подобрување на деловната клима, но и политиките за привлекување СДИ треба да ги насочува кон 

стопанските гранки што ќе и овозможат производство на увезуваните производи во рамките на 

границите на државата или, ако за тоа нема услови, Република Македонија треба да преземе активности 

за диверзификација на увезуваните стоки од различни држави. Исто така, политиките за подобрување на 

деловната клима и политиките за привлекување СДИ во Република Македонија треба да овозможат 

диверзифицирање на извозот и од аспект на производи и од аспект на пазари, зголемување на вредноста 

на извозот преку извезување производи со висока додадена вредност и подобрување на конкурентноста 

на националната економија преку трансферот на знаења, искуства, технологија, процеси и сл. Во таа 

насока, значајно е искористувањето на силните и слабите страни на Република Македонија во процесот 

на привлекување СДИ, особено преку промоција на силните страни и преземање активности за 

подобрување на слабите страни.  

Сето претходно изнесено укажува на тоа дека политиките за подобрување на деловната клима и 

политиките за привлекување странски директни инвестиции влијаат врз унапредување на меѓународните 

трговски односи на Република Македонија, но не доволно за значително да ја зголемат вредноста на 

извозот, а да го намалат увозот. 
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Abstract: In the exposition which follows the author has pretensions over two, basically compatible and 

comparatively susceptible epochs, unavoidable in the process of investigation of the phenomenon of knowledge: 

the epoch of the manifestation and registering of knowledge in the East, in the schools of Vedanta, and the 

epoch of institutionalization of knowledge in Ancient Greece. The goal of this investigation is to provide argued 

depiction of the key references of the phenomenon of knowledge in two different culturally profiled spaces, 

engaging at the same time also with the problem of cultural prophylactics and identification, and announcing 

from that standpoint the place, role and importance of knowledge in some future time. It is important to 

emphasize that the positioning of knowledge, in a given system of social model, i.e. structure, is a dynamic 

category, and that the results of that mobility of knowledge are reflecting in the laws and rules of behavior, in 

the setting and realization of the goals and tasks in the society, in the establishing and calibrating of social 

outlooks and terminology, in the degree of alienation, in the setting of truth criteria … in conclusion – the 

dynamics of knowledge as institution is reflected in every sphere of different institutional systems (economical, 

political, gender-related, military, religious, etc.) which constitute and vitalize the society’s structure. The 

actualization of different spaces in which the development of knowledge has been taking place also 

problematizes the question of the foundation and sustenance of the cultural identity and identification. Exactly 

about these issues the author argues in this paper.  

Key words: vidya, aryapragya, paraminta, episteme, sophia 

 

ЗНАЕЊЕТО ВО СИСТЕМИТЕ НА ВЕДАНТА НАСПРОТИ ФЕНОМЕНОТ НА 

ЗНАЕЊЕТО ВО АНТИЧКА ГРЦИЈА 
м-р Златко Поповски 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Република Македонија 

radomir108@gmail.com 
 

Резиме: Во излагањето што следи авторот претендира врз две, во основа компатибилни и компаративно 

податливи епохи, неодминливи во процесот на истражување на феноменот на знаењето: епохата на 

пројава и евидентирање на знаењето на Истокот, во школите на Веданта и епохата на 

институционализирање на знаењето во античка Грција. Целта на истражувањето е да се обезбеди 

аргументирана приказност на клучните референци на феноменот на знаењето на два различни 

културално-профилирани простори, загатнувајќи го притоа и проблемот на културната профилактика и 

идентификација и претпоставувајќи ги од тој аспект местото, улогата и значењето на знаењето во некое 

идно време. Од важност е да се истакне дека позиционирањето на знаењето во зададен поредок на 

социјалниот модел, т.е. структура е динамична категорија и дека резултатите од таа подвижност на 

знаењето се очитуваат во законите и нормите на однесување, во поставувањето и реализацијата на 

целите и задачите во општеството, во востановувањето и калибрирањето на општествените ставови и 

терминологија, во степенот на вредности и степенот на благосостојба, во начинот и степенот на 

отуѓување, во поставувањето на критериумите на вистината... заклучно – динамиката на знаењето како 

институција рефлектира во сите сфери на различните институционални поредоци (економски, 

политички, сроднички, војнички, религијски, итн.) што ја исчинуваат и витализираат структурата на 

општеството. Актуелизирањето на диферентни простори на кои се одвивал развојот на знаењето го 

проблематизира и прашањето на заснивање и одржување на културниот идентитет и идентификација. 

Токму за тоа авторот расправа во овој труд. 

Клучни зборови: vidjа, arjaprajna, paraminta, episteme, sоphia 

 

1. ВОВЕД 
 Да се земе предвид значењето на пресекот помеѓу две култури, што посебно доаѓа до израз кога 

се во прашање две мега-култури како на пример културата на Истокот (Ориентот) и културата на 

Западот (Окцидентот) – не е само комплексно прашање, туку тоа е парашање чиј што одговор 

рефлектира повеќекратно позитивно врз повеќето сфери на научно-истражувачкото работење. Поаѓајќи 

од денешните позиции на „допирноста“ помеѓу Окцидентот и Ориентот, интригира прашањето на 

зголемена заинтересираност и фокусираност на Западот кон Источната култура и религии. Расте бројот 

на разно-разни будистички и зен-будистички, ваишнавски или ведски центри по големите населби 

ширум западната хемисфера, така што тој феномен заслужува многу повеќе од проста дескрипција и 

евиденција. Потребно е да се увиди што е тоа што го мотивира западниот човек за да ја опонаша 
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индиската култура, индискиот фолклор – дури и индиските религии – во срцето на една технички високо 

развиена и приземна култура Ако постои заинтересираност за индиската култура, религија или јазик, на 

пример, – тогаш таа заинтересираност, со оглед дека се пројавува во одредена културално 

димензионирана средина – го носи и објаснувањето за феноменот на својот постанок. Во случајот, дали е 

тоа отуѓеноста на западниот човек од процесот и средствата на производство, од духовната атмосфера 

што ги проследува нив, или од самиот себе, замајќи ги предвид сите општествени референци – останува 

да се види. Целта на истражувањето е да се зголеми интересот за преиспитувањето на знаењата 

создавани во диферентни културни средини и окруженија, а чија моќ се чувствува до ден-денес. 

Проблемноста на кулрурално диференцирање на знаењето ги содржи одговорите на уште многу 

прашања, кои можат да бидат функционално-операбилни за повеќе научни дисциплини. Ова излагање 

води сметка за презентација на мотивираноста и насоченоста на знаењето спрема исти или слични 

одредници, во текот на развојот и форматирањето на знаењето на Истокот (Ориентот) односно Западот 

(Окцидентот).  

 

2. ВЕДСКОТО ЗНАЕЊЕ: ОСТАТОЦИ ОД МИНАТОТО; ПОСТИГНУВАЊЕ ВО РАМКИТЕ 

НА ВЕДСКИОТ ПЕРИОД – ИЛИ „ИЗМАНИПУЛИРАНИ КОНСТРУКЦИИ“ 

 Од насловот може да се види дека постои дилема околу потеклото и природата на ведското 

знаење. Не може со точност да се одговори дали ведското знаење претставува остатоци од дамнешна и 

уништена цицилизација, дали тоа се знаења достигнати во рамките на ведскиот период (што е 

помалку веројатно од првата претпоставка) – или пак, тоа се само „изманипулирани конструкции на 

денешнината“.  

Кога се зборува за ведското знаење, се мисли на повеќе работи: се зема предвид мудроста во ведските 

записи, прикажана како одговор на мноштвото егзистенцијални прашања (вклучувајќи ги прашањата за 

раѓањето, животот и смртта) потоа, евидентна е етиката – поставена, главно, во религиски 

контекст, и најпосле – или пред сѐ – евидентни се одговорите за космичкото устројство и закони. Со 

оглед на обемноста и ширината на темата, неопходни се фокусирања и репрезентативност, а треба да се 

постави и впечатлива референтна рамка во која ќе се одвива загатнатата полемика. Полемиката сосема 

издржливо може да започне на „рамништето на античката цивилизациска мисла или, попрецизно 

кажано со философијата на најрепрезентативните претставници на грчката античка философија – 

Хераклит и Парменид, односно претсократовците. Во тој контекст како најзначајни се и Сократ, Платон 

и Аристотел. 

 Запознавањето, сосема издржливо може да започне преку  примерот со огнот, кој е мошне впечатлив 

и прикладен за споредба. Според Хераклит – стварите се наоѓаат во таква непрекината менливост, што 

не е возможно два пати да се искапеш во иста река (имено, водите поинаку непрекинато протекуваат). 

Хераклит се служи со огнот за да ја прикаже суштината на стварите. Со помош на огнот Хераклит ја 

објаснува постоечкоста на стварите. И Буда го користи пламенот за да ја објасни природата на духот: 

„моменталниот карактер на духовните процеси“ се разликува од „непостојаната природа на недуховната 

стварност“, што детално се објаснува преку науката  ksanikaväda
12

. Буда, значи, го споредува духовниот 

процес со пламенот од лампата, кој пак е сочинет од мноштво пламенчиња од кои секое трае само миг – 

забележувајќи при тоа дека и мисловниот процес (citta) е од тој тип. Во суштина, примерот со пламенот 

говори за минливоста. На овој феномен источните учења му даваат обемен простор и слоевитост, така 

што, додека кај Упанишадите и раниот будизам, имаме концепции на „учењето за минливоста“ во 

доцниот будизам тоа учење се развива во „учење за моменталноста“. Кај доцните будисти тркалото на 

космичкиот ред се врти „без творец, без познат почеток, и постои непрекинато врз основа на врзаноста 

на причините и последиците“
13

.  

Значи, и Хераклит, за кого „животот е струја од настани“
14

, и Буда, кој што ја формулирал 

философијата на промените – говорат за „динамизам“, говорат за нешто кое што го обновила нашата 

модерна наука после повеќе од дваесет и пет векови. Имено, на полето на современата наука овие 

состојби ги анализира и прикажува електромагнетската теорија на материјата, предизвикувајќи 

револуција во општото поимање на природата и на материјалната стварност. Убаво ќе забележи 

признатиот авторитет за индиската мисла Сарвепали Радакришна кога ќе каже: „Целта на будизмот не е 

философското објаснување, туку научното опишување. Така, Буда одговара на прашањето за причината 

на некоја зададена состојба на стварите опишувајќи ги условите под кои таа се случува (постанува), 

значи сосема во духот на модерната наука“ (Radakrišna, 1964:270).  

 

                                                           
12

 Ksanikavāda е наука за моменталноста на сите појави во вечниот тек на случувањата. 
13

 Види: Buddhaghoṣa: Visuddhimagga, XVII. 
14

 Хераклит ова го искажува во своите Фрагменти бр. 46 и бр. 84: „Сите ствари се во состојба на 

промена“, и „Стварноста во самата себе е немир“. 
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3. КОМПАРАТИВНО ИЗЛАГАЊЕ НА НЕКОИ ПРАШАЊА, ПРОБЛЕМИ И ПОИМИ 

ЗАЕДНИЧКИ ЗА ИНДИСКАТА И СТАРОГРЧКАТА МИСЛА 

 Факт е дека Античка Грција и Индија (тука има простор да се говори и за Кина), во периодот 

помеѓу VII. и I. врк од старата ера, создале културни форми и содржини со многу заеднички белези
15

. 

Така на пример, Џон Плот (Plott, 1963 –1984) забележува дека во Индија, Античка Грција и Кина, 

интелектуалната преокупација се фокусира на практично исти проблеми: одредеуваење на природата на 

светот, душата и бог; испитување на разликата помеѓу материјата и разумот (mind) и/или духот 

(spirit); толкувања на моќта на душата (soul) и, следствено, на прашања за избавувањето и бесмртноста; 

парадоксите; почетоците на математиката; разликите помеѓу Битие, Небитие и постанокот; важноста 

на самопознанието; неопходноста од поголема прецизност при разгледбите на природата на бог, или на 

крајната стварност; нормите на однесување... занимливо е уште да се истакне – според Плот – дека во 

тој период во сите наведени култутри се фораматираат и одговори (на претходните прашања) – со тоа 

што одговорите варираат, и тоа во обем од „груб емпириски материјализам до надоаѓачкиот идеализам и 

бескомпромисниот монотеизам“. „Сите овие можности се отворени“ – вели Плот „и подоцна 

предизвикуваат дијалектички јукста-позиции насочени спрема синтеза“ (Plott, 1963:19). Следи анализа за 

митот, кој како впечатлив културен феномен во Индиски или Грчки контекст – ќе ја разјасни и 

основната дилема: прво, и на просторот на Индија, и на просторот на Античка Грција, митот игра 

исклучителна културна улога, второ – и во двете културни средини се случуваат одредени рефлексии 

помеѓу митот и философијата, и, трето – постоењето на митот во двете средини имплицира многу други 

прашања, отворајќи поле на дискусија чии што забелешки попластично ја дешифрираат културната 

визура на истражуваните подрачја. Во оваа смисла, може да се истакне рефлексијата на митот во 

епистемолошката проблематика, рефлексиите на митот во светот на вредностите (аксиолошката 

димензија), импликациите на митот во логиката, митската смисла на љубовта (како општочовечки 

феномен), референтноста на митот спрема случајноста во природата, корелациите на митот со 

слободата... и уште многу други одредници и забелешки. Добро забележува Колаковски, кога вели дека 

напорите на нашите мозоци, мускули и срца се снабдени со смисла само благодарение на митскиот слој 

на егзистенцијата, зошто енергијата на митот ги создава значењата и ги вреднува сите области на 

практичниот живот. Издржлив е и неговиот став за бесмртноста на митот: затоа што митот заедно со 

појавноста е присутен во секој од нас, а културата се храни и од тенденцијата тие да се помират – и од 

невозможноста едно такво синтетичко помирување некогаш да се случи. Никаква рационална 

аргументација не е доволна за да се разреши спорот помеѓу митот и реалноста, нивната конфронтација 

едноставно не може да се ликвидира. За среќа на човекот и на неговата креативност. Ако се споредат 

Индија и Античка Грција, постојат разлики во општествената димензија на митот и можат да се 

вршат диференцијации како по начинот на функционирање, така и според значењата што ги имплицира 

митот. Во Античка Грција, во времето на претсократовците, митот го провоцира раѓањето на 

философијата (што понатаму го преодредува развојот на античката мисла и директно влијае врз 

зачнувањето на научните знаења и нивното координирање во науки). Аналитички земено, се работи за 

процес на одвојување на logos од mythos, дистингвирање што се одвива во рамките на критиката на 

Хомер, Хесиод и на други творци на старата и предоминантна. во суштина религиозна културна 

традиција. И додека Античка Грција расчистува со религиозните одредници на митот, а во името на 

сосема нова, прочистена и кон човекот ориентирана аналитика, во Индија светот на човекот останува 

нераскинливо поврзан со светот на имагинарното, со светот на боговите. Тоа ќе се одрази врз 

формата на моралните императиви и етиката на живеење, кои, како такви се евидентни и ден-денес. Во 

Индија значи, не се случува споменатото раздвојување на логосотот од митот и останува да важи со 

векови зацртаниот кастински систем (што всушност произлегува од потребата на „новодојдените“ 

Аријци да го зачуваат својот идентитет и да одолеат на опасноста да бидат претопени, асимилирани од 

бројно доминантните староседелци). Во случајов, она што е клучно за излагањето – пројавата и 

постоењето на митот во двете културно различни средини – се потврдува и во двете мега-зони. Митот 

како појава функционира и произведува релевантни културни значења – а разликите само ја потврдуваат 

неговата општественост, потврдувајќи ја и улогата на културата и на другите општествени категории во 

создавањето и функционирањето на формите на митот. 

Пршањата за односот спрема смртта, т.е. за осмислувањето на постоењето (преку односот спрема 

смртта, во една индиректна претпоставеност) – ќе бидат евидентни и за грчката, и за индиската културна 

традиција, со што уште еднаш се потврдуваат констатираните сличности и аналогии. Со други зборови, 

се работи за идејата на реинкарнацијата (кај Индијците – punarbbhava, кај Грците – palingenesia или 

метемпсихоза) сложена идеја која покрај феноменот на смртта, го опфаќа и прашањето за смислата на 
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 Доста занимливо и богато со информации и заклучоци е истражувањето на Чедомил Велјачиќ 

(Bikhu Najivako), кое што тој го евидентира во својата докторска теза како преглед на компаративни 

истражувања помеѓу грчката и источните философи. 
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животот и ја имплицира животната етика. Индиското верување во „селидбата на душите“ е сродно 

со питагорејската идејата за метемпсихоза и со орфичкиот „круг на раѓањето“ и се разликува од школа 

до школа. Идејата за „повторно раѓање“ има и своја етичка смисла. Имено, чевекот поседува трајна (а 

не времена) суштина, со што се потцртува неговата лична одговорност и се оди во прилог на неговиот 

морален ангажман во општеството. Значи, личноста не може да се повика на престанок на моралните 

импликации прогласувајќи – преку телесната смртност – своја „етичка суспензија“. Напротив, моралната 

одговорност на личноста продолжува низ натамошните „отелотворувања“, а етичкиот „бонус“ за 

доброто владеење (додека личноста престојува во едно тело) се огледува преку здобивањето со „нова 

телесност“ – како физички подобра, и преку материјално подобро окружение и евентуално повисок 

општествен ранг – со кои личноста ќе се стекне после наведеното „пре-родување“. Оваа идеја во Индија 

е мошне сложено разработена и се надополнува со идеите за „карма“ и „кармички закони“ (за кои тука 

нема да се говори). Значи, и идејата за метемпсихозисот – како и идејата на митот – постојат и во 

Античка Грција и на Ориентот, т.е. Индија. Во тој контекст ниту може Античка Грција во потполност 

да се суспендира како нивни домаќин, ниту пак може на древна Индија да ѝ се признае целосен легат 

над овие идеи: како што во Античка Грција постои широка распространетост на идејата на т.н. 

palingenesia (неа ја застапувале и Сократ и Платон, а пред нив питагорејската школа, Емпедокле, и др.) – 

така и во древна Индија постојат аргументи во спротивна насока (ја нема во ведскиот период, а има 

учења каде изрично се отфрла – пример, учењето на lokayata… потоа, Трагови на учењето за punarbhava 

има во Aitareya-aranayaka, III, 44, итн.). 

Напоредно со идејата за метемпсихоза односно palingenesia (во Античка Грција), присутна е и идејата 

за „бесмртност на душата“ (psyche
16

). Додека во Индија оваа идеја е поставена во опфатен и сложен 

систем во функција на заокружување на кастинскиот режим, во Античка Грција идејата за psyche исто 

така е нагласено присутна, само на поинаков начин. Psyche е присутно во митот (познат е митот за Орфеј 

и Евридика), а потоа е присутна и во философските спекулации (таму psyche – меѓу другото – постои 

како оттргнат фрагмент на aither или pneuma). Суштината на идејата за psyche (како бесмртност) 

корелира со мошне важното културно значење за неуништливоста на елементите, идеја која понатаму 

ќе содејствува со трансформативноста на елементите. Тоа ќе покрене нови значења и ќе го стимулира 

аналитичкиот ум за научни ставови и елаборации! Евидентно е значи научното важење
17

 и на оваа идеја 

– како на Ориентот, така и на Окцидентот. Односот пак, помеѓу религијата и философијата остава 

простор за дилемата дека философијата не претставува изворен и природен начин на познание, 

односно, како што ќе забележи August Brunner: „(...) религијата, како сонтано познание, била нужна 

претпоставка за философијата, таа ѝ го трасира патот на философијата и ѝ приложува содржини за 

критичко разгледување“ (Burnner, 1956:103).  

Што се однесува до одговорот на мошне значајното прашање за „природата на движењето“ односно за 

„иницијалниот придвижувач на природата и на човекот“, Едгар Морин (Edgar Morin) ќе забележи дека 

„и за претсократовците, исто како и за таоистите и браманистите, придвижувачот на светот е од иста 

природа како и придвижувачот на човекот“ (Morin, 1970:223). Понатаму, ако се земе предвид 

опфатноста и комплексноста на темата, тогаш е сосема оправдано да се претпостават и соодветни 

специфични тематски поднаслови, како и нивните логички следства и значења. Со оглед на нивната 

бројност, авторот применуваа соодветна селективност при излагањето, што ќе може да се види од 

натамошната структура на трудот. 

 

4. ВЕДСКИТЕ АВТОРИТЕТИ И МЕТОДОЛОШКИОТ ПРИСТАП ВО ТОЛКУВАЊЕТО 

 На секое научно знаење, ме е иманентна соодветна методологија. Таква една методологија – 

заедно се техниките на толкување – се користи при анализа на упанишадските текстови, во различните 

школи на веданта. Во случајот што следи, во рамките на методолошката постапка се приклучува и едно 

философско стојалиште, како иследување на односот помеѓу сопството и апсолутот – а во функција на 

усогласување на различните упанишадски учења. Впечаток е дека работите се усложнуваат и ја 

прикажуваат вистинската слика за состојбата на Ориентот на полето на науката и научните 

истражувања: постапката, содржината и нивелирањето на различни учења (како егзегетска сврха на 

постапката) укажуваат на развиена научна мисла и на повеќеслоен методолошки пристап при 
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 За Талес „душата“ е животна сила која што се наоѓа во сите живи суштества. Ова е индикативно и за 

ориенталните учења за „селидба на душата“, бидејќи „селидбата“ претпоставува душата, во зависност од 

моралното владеење и „кармичките закони“ – да биде населена во соодветно животно, па дури и 

растение...  
17

 Во тој поглед, не треба да се превиди постоечката дилема: дали бесмртната душа (psyche) треба да се 

позиционира како дел од философијата, или како позајмица од елеусинските и орфичките мистерии, без 

да има нешто заедничко со философијата, во потесна смисла на зборот (што е став, на пример на 

Windelband).  
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исполнувањето на поставените цели и задачи. Темата се совпаѓа со еден аспект на толкувањето на 

сутрите, од страна на големиот мислител и учен од индискиот среден вед – Шанкара.  

Упанишадските списи, како дел од трипартитниот темел на философијата на веданта, како 

исклучително важен дел што се бави со знаењето
18

 (jñāna-kānda), а формално претставува и објава или 

śrutiprasthānu, биле предмет на изучување и на различни толкуввања, ос страна на значајни мислители 

кои денес е познати надвор од границите на Ориентот. 

 

1. RĀMĀNUJA И ОБИДОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА УПАНИШАДСКОТО УЧЕЊЕ 

Земајќи предвид дека секоја посериозна расправа на полето на ведската култура повлекува и 

исклучителен фонд од нови поими, терминологијата во оваа статија само формално ќе се држи до 

критериумот за нивното нагласување. Постојат повеќе поими што се однесуваат на знаењето и на 

начините на стекнување на знаењето, а во контекст на трудот, треба да се знае дека  и самиот збор 

„веда“ значи знаење. Понатаму, поим кој најповеќе соодветствува – со оглед на повеќето школи – на 

знаењето, е поимот vidja (додека avidja подразбира необразованост, незнаење). Овие поими на знаење 

соодветствуваат на „европското“ епистеме, додека со окциденталниот поим на sophia повеќе 

соодветствува ведскиот поим за виш облик на знаење paravidja (кој е поврзан со вистината и стварноста) 

и е супериорен во однос на нижниот облик на знаење (кој се однесува на светот на појавното) – 

aparavidja.  

Во школите на веданта, кои всушност се бават со толкување на Упанишадите, Maitreyī-brāhmaņа или 

четвртиот оддел (четвртата брахмана) бил предмет уште на најраните расправи и толкувања. Иако не се 

сочувани најстарите толкувања, сочувани се некои основни мисли во Brahma-sūtrа, а сочувани се и 

пасуси од подоцнежните коментари на Brahma-sūtrа. Земајќи го предвид централното значење на 

упанишадите за мисловната димензија на веданта, може да се разбере зошто за толкувачите на веданта – 

докажувањето дека различните упанишадски учења се меѓусебно кохерентни, односно содржински се 

внатрешно доследни – претставува императив. Со цел да се изнивелираат разликите што постоеле 

помеѓу различните упанишадски текстови (и внатре самите упанишадски текстови) во школите на 

веданта се развила целисходна методологија, во рамките на која е и постапката на усогласување на 

противречните упанишадски тврдења – која се нарекува samanvaya (што значи доследност)
19

. 

Иследувањето не може да ги следи сите белези и да ги иледува, па затоа, во функција на поткрепа на 

основната идеја ќе се задржи само на најнужното. Толувајќи ги поединечното сопство и природата на 

brahman, Rāmānuja вели дека „можа да се обедини целата објава (разликите во учењата, л.з.)“ – ако се 

претпостави „учење за единствена природа (на brahman и поединечното сопство) кое се пројавува како 

сопство и тело (нивни единство)“
20

. Размислите на Rāmānuja, се во рамките на монистичко, формално 

устројство, што е имплицитно содржано во неговите толкувања на браманот (кога вели дека светот е 

телото на браманот) или во неговите толкувања за единството на браманот и светот (кога вели дека 

светот е телото на браманот, а тој пребива како душа во него – претставувајќи едно со него). 

  

Б. ŚAŃKARA  

И кај Śаkara основната метафизичка претпоставка е во функција на нивелирање на упанишадските 

содржини односно на усогласување на разликите во ставовите што се појавуваат. Настојувањата на 

Śаkara се во насока на обединување на постапките: стремејќи кон поимно обединување, тој сака да 

востанови единственост на браманот. Според него усогласувањето е императив – промислувањето 

(manana) кое е водено од заклучувањето (tarka) би морало да е во склад со објавата (āgama), а 

задлабочувањето мора да е ускладено со промислувањето – како веќе усогласено со заклучувањето и 

објавата. Токму затоа, според него да се раздвојат (vibhāga), слушањето, промислувањето и 

задлабочувањето – би било бесмислено (anarthaka). Во advaita vedanta, Śаkara, тежнеејќи кон 

усогласување и надминување на двојноста (надминувајќи ја одвоеноста од бога, brahman) препорачува 

изедначување на paravidja со brahman. Највисокиот степен на знаење се изедначува со благосостојбата 

на нирвана (или moksha) – и се обележува со поимот arja-pradja. 

 Значи, кај Śаkara е клучно што инсистира кон усогласување на постапките на познание на 

сопството, одрекувајќи го не само раздвојувањето, туку и степенувањето (бидејќи би ја заматило 
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 Vedānta или uttara-mīmāṃsā (подоцнежна mīmāṃsā – желба за познание, односно толкување) базирана 

е врз оние упанишади кои го претставуваат ведскиот дел што се бави со знаењето или jñāna-kānda; за 

разлика од неа има и pūrva-mīmāṃsā (прва mīmāṃsā) која се однесува на brāhmana и ја изучува 

философијата на обредните акти т.н. karma-kānda. Поимот Веданта и покрај тоа што го означува 

завршетокот во рамките на ведскиот корпус (крај на Веда), ја изразува и крајната цел на ведите (според 

преводот на Rādhā-Kṛṣṇa 1964:332). 
19

 Треба да се забележи дека така се нарекува и првото од четирите поглавја (adhyāye) од Brahma-sūtrа. 
20

 Evam ātmaśarīrabhāvena tādātmyopapādane... sarvāh śrutayah samyagupapāditā bhavanti. 
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постапката на познание). Патем, тој под поимот на „објава“ го субсумира и зборот на учителот, што 

говори во прилог на значењето на уште една стара практика. Усменото предание, на само во Индија 

(туку и во Античка Грција, Кина и Египет) имала приоритет пред пишаната. Усменото предание 

опстанало до модерното време и докажало дека е построго и посигурно од пишаното. Како што ќе 

забележи Радослав Катичиќ (Katičić, 1973 : 33), секаде каде што строго се внимавало на преданието 

„постои единствен текст во најразлични краишта на индискиот потконтинент. Такво единство 

писмените преданија на европските класични текстови никогаш не можеле да досегнат“.   

 

5. ЗАКЛУЧНО 

 Општо земено, науката како релативно независен и заокружен систем што се темели врз 

знаењето – не претставува само обид за адаптација, интерпретација и трансформација на стварноста, 

туку, како теориски-операбилен и практички клучно-функционален медиум за општеството, човекот и 

човекувањето (и во сферата на базата и во сферата на надградбата) претставува и начин на кој 

стварноста се контролира а и избор при ориентацијата во стварноста (која е изобилие од алтернативи), 

претставува и уште многу одговори во тој контекст. Во контекст на темата колку и да се истражува, се 

откриваат нови и нови податоци, белези кои можат да се подведат под „заеднички именител“ релевантен 

и за ориенталната традиција, и за исходиштата на западната културна мисла, подеднакво. Псегнувањето 

по аргументи исфрла слични поими, слична методологија на нивното испитување, слични интереси и 

слични цели. Примерите во ова излагање опфаќаат само мал дел и претендираат на скромен придонес на 

полето на запознавањето, измирувањето и надополнувањето на овие оддалечени, а сепак така блиски 

култури. 
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THE POWER OF KNOWLEDGE – ECONOMIC ASPECT 
Natasha Georgieva Hadzi Krsteski 

 

Abstract: Being as technological advancements continue to expand the range of financial services that are made 

available to consumers, managing money is becoming more complicated. Helping users to go in the sea of 

financial products is important. When households are able to build wealth, they are also capable of building a 

more economically stable neighborhoods and communities. 

Key words: financial services, management, money, consumers 

 

 

МОЌТА НА ЗНАЕЊЕТО – ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ 

Наташа Ѓеорѓиева Хаџи Крстески 
 

Абстракт: Kако што технолошките достигнувања продолжуваат да го прошируваат опсегот на 

финансиските услуги кои се дадени на располагање на потрошувачите, управувањето со парите станува 

се повеќе комплицирано. Помагањето на корисниците да отидат во морето на финансиски производи е 

важно. Кога домаќинствата се способни да изградат богатство, тие исто така се способни за градење на 

повеќе економски стабилни соседства и заедници.  

Клучни зборови: финансиски услуги, менаџмент, пари, потрошувачи 

 

 

1. ВОВЕД 

Тоа е една причина поради која што економското образование е од витално значење за иднината 

на здравјето на економијата на земјата. Економското знаење е од витално значење за иднината и 

здравјето на националната економија. Тоа им овозможува на корисниците со знаење и алатки да ја 

подобрат нивната економска благосостојба. Тоа е најдобрата инвестиција што може да се направи за 

зајакнување на економијата на една земја.  

 

2. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОИМОТ 

Економистите признаваат дека во развојот на основните економски и финансиски знаења, важна 

цел е демократското општество е да се потпира на информирани граѓани со лично економско 

одлучување
21

.  

Ефикасно економско знаење им помага на луѓето да развијат вештини за да ги исполнат своите 

финансиски и лични цели, вклучувајќи заштеди, финансиска стабилност, 

сопственост, високо образование или пензионирање. Наместо да бидеме само реактивни во 

корегирањето на злоупотребите кои се случуваат на финансиските пазари, подобро е да бидеме 

проактивни во развојот на образовани потрошувачи, кои ќе имаат доволно познавања за да се избегне 

нивна злоупотреба. Луѓето пред да направат финансиски грешки, од клучно значење се превентивните 

економски и финансиски образовни програми што служат за таа цел. Овие иницијативи обично како 

целни корисници ги имаат оние кои немаат банкарски односи или имаат меѓутоа со малку финансиски 

средства. Програмите за знаење обезбедуваат начини да допрат до потрошувачите, давајќи им алатки за 

да се изгради подобра финансиска иднина. Тоа се лековити програми како најдобра одбрана против 

финансиската злоупотреба, измама и незаконитост. Ефективна и релативна борба против овие прашања, 

мора да се насочи кон оние пазарни области, кои се најранливи, како што се постарите лица или 

нископриходните малцински заедници. 

 

3. ДИСКУСИЈА НА ПРОБЛЕМОТ 

Во денешното постојано менување на конкурентен и растечки финансиски пазар, знаењето е 

моќ. Денес се живее во време во кое револуцијата на човечката комуникација има потрошувачи со 

повеќе информации отколку некогаш пред тоа, дури и финансискиот пазар стана повеќе комплексен. 

Едноставно да се има повеќе информации не мора да значи дека луѓето имаат повеќе знаење. Како што 

сите знаеме, бизнис можностите за управувањето со парите во оваа средина стана растечки 

покомплицирано. Технолошките предности продолжуваат да го прошируваат опсегот на финансиски 
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услуги достапни за потрошувачи. Додека изборот и флексибилноста секако се корисни, тие доаѓаат со 

зголемени ризици, особено меѓу корисниците кои имаат недостиг од знаење и ресурси да ги направат 

нивните избори. Потрошувачите не смеат да имаат само пристап до информации, туку тие исто така 

мора да бидат во можност да ги разберат и да ги користат. Тоа е предизвик на знаењето. Доволно е 

тешко за просечниот човек да разбере и да направи мудар избор меѓу компкесните финансиски 

производи и услуги кои денес се на располагање. Тоа е исклучително застрашувачки предизвик за оние 

со лимитирано финансиско искуство или знаење за да направат такви одлуки. Затоа, да се едуцираат 

потрошувачите за основите на економијата е прашање на есенцијална важност. 

Економското знаење им дава на луѓето алатки за да ги разберат економските и финансиските 

прашања и да интерпретираат настани кои ќе влијаат на нивната финансиска иднина. Поточно, 

информирани, добро едуцирани потрошувачи донесуваат подобри одлуки за зголемување на нивната 

економска сигурност и благосостојба. Овие потрошувачи имаат подобра можност да дадат придонес што 

е од витално значење за просперитетната заедница, а и пошироко за економскиот развој. Подобрено 

економско образование ќе резултира со поголема продуктивност, што ќе ги исполнува животите за 

поединците и семејствата, а за возврат, ќе се создадат повеќе економски стабилни соседства и 

заедници
22

. Најважно, економското знаење е од клучно значење за градење на мостови меѓу едукаторите, 

бизнисите и потрошувачите. Овие мостови ќе го подготват општеството за да се исполнат предизвиците 

на економиите базирани на повеќе знаење.  

Како што се работи за да се зголеми знаењето со новите технолошки и  финансиски алатки, на 

луѓето им се даваат повторни извори кои се неопходни за да се обезбеди индивидуален еконмски успех. 

Економското знаење може да има резултати во голем обем кои се убедливи, значајни и го поддржуваат 

на повисокиот стандард на живеење за сите граѓани на едно општество. Превенцијата на луѓето да 

направат финансиски грешки е од клучно значење, и со тоа се од значење превентивните економски и 

финансиски образовни програми. Сепак, се застапуваат програми за луѓе кои веќе имаат големи 

финансиски проблеми. Тие обезбедуваат начини да се допре до потрошувачите, давајќи им алатки за да 

се изгради подобра финансиска иднида. Програмите на знаење се најдобра одбрана против финансиската 

злоупотреба, измама и незаконитост. Ефективната борба против овие прашања, мора да таргетира на 

оние пазарни области, кои се најранливи, како што се постарите лица или лицата со ниски приходи и 

малцинските заедници кои се предмет на предаторско кредитирање без попречување на потребниот 

проток на капитал во општеството. Предаторското кредитирање активно придонесува во работата што 

носи непропорционално високи каматни стапки и/или неповолни услови, кои не се оправдани со 

високиот ризик на должникот. Овие термини се наметнати од кредиторите кои се подготвени да го 

искористат недостатокот на финансиско знаење за пристап до пазарот или до економските ресурси. 

Најдобра одбрана на позајмувачот против овие штетни практики е знаењето. Потрошувачите кои имаат 

финансиски знаења се со поголема веројатност да бидат финансиски одговорни. За жал, многу луѓе учат 

само низ искуство, еднаш - изгорени, двапати - информирани
23

. Со учењето и работењто низ сопствени 

финансиски тешкотии, корисниците ќе можат да направат промени во нивното целокупно однесување. 

Успешни програми комбинираат искуство и образование, за да ги поддржат корисниците во 

контролирањето на нивните финансии и бизнис иднина. Прикажувањето може да биде корисно, но само 

ако потрошувачите го разберат. Затоа, образованието е суштината на решението. Во текот на подолг рок, 

кампањата на знаење е дизајнирана да помогне да се создаде богатство преку заштеди и да се променат 

ставовите за пари и заштеди. Програмите како што се оние кои се дел на широк напор за промовирање 

на економско и финансиско образование. Напорите се во подем во оваа област. Националните банки 

изготвуваат национални пилот програми за финансиско образование. Министерствата за финансии 

формираат канцеларија за финансиско образование, која ќе ги надгледува теренските напори и ќе 

развива нови политики во однос на едукацијата за финансиите и бизнисот. Националните банки се во 

партнерството со широка област на локални организации и асоцијации да се привлече вниманието за 

економските и програми и за финансиската едукација и се дизајнирани за поддршка на истите. Исто 

така, се вклучени во националната програма за унапредување на образованието преку новите кампањи 

кои обично се мотивирани од слоганот „има многу да се научи за парите“.  

 

4. ЗАКЛУЧОК  

Силата на кампањата на знаењето лежи во неколку клучни елементи.  

Нематеријалната природа на квалитетот на знаењето што го прави специјално и уникатно, исто 

така, го прави тешко да се измери. Како се мери способноста да се комбинираат образование, искуство и 
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генијалност за да се унапреди продуктивноста или создавањето на нови производи?
24

 Иако сеуште не 

постојат директни мерки, економистите користат различни техники за да се измери знаењето, како 

индиректна активност. Притоа две заеднички индиректни мерки се разликауваат. Една од мерките е 

бројот на луѓе во занимањата кои користат високо ниво на знаење да ги извршуваат своите задачи. Таа 

ги мери тешкотиите, комплексноста и познавањето на занимањата на скала на професионални 

критериуми. Соглансно оваа скала, занимањата се дефинирани како управувачки, професионални и 

технички занимања. Втората заедничка мерка на активност базирана на знаење е врз основа на 

занимањата на ниво на индустрија. Индустриите се класифицираат на високи, средни или ниски 

категории на знаење, според уделот на знаење во индустриите. 
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THE POWER OF KNOWLEDGE – LEGAL ASPECT 
Natasha Georgieva Hadzi Krsteski 

 

Abstract: The belief that legal knowledge is power based on rather simplistic model of a law known as the 

"law-as-rules applicable to the facts." In this model, the legal solutions arising from the application of rules of 

evidence. The facts have been built and are relevant to the law largely by reference to their legal rules. In 

relation to any particular problematic situation, the legal meaning and effect of this can be seen only in the 

actual interpretation of the facts and consequences.  

Key words: law, rules, evidence, facts 

 

МОЌТА НА ЗНАЕЊЕТО – ПРАВЕН АСПЕКТ 
Наташа Ѓеорѓиева Хаџи Крстески 

 

Абстракт: Верувањето дека правното знаење е моќ заснована врз прилично симплистички модел на 

закон познат како "законот-како-правилата се применуваат до фактите". Во овој модел, законските 

решенија произлегуваат од примената на правила на факти. Фактите се изградени и се релевантни за 

законот во голема мера преку нивното повикување на правните правила. Во однос на било која 

конкретна проблематична ситуација, правното значење и последицата на таквата ситуација може да се 

види само во конкретното толкување на фактите и последиците.  

Клучни зборови: закон, правила, доказ, факти 

 

1. ВОВЕД  

Различни правни системи може да имаат свои идеологии и режими на постапката и може да 

дадат нивни општи правила и принципи во различни степени на мандаторство, признавајќи поголема 

или помала автономија на носители на одлуки наспроти општите правила и вистинските постапки на 

законската примена што во голема мера се сведува на исто: конфигурација и негова правна важност и 

евалуација за да се рационализираат последиците.  

 

2. ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОБЛЕМОТ 

Право е термин кој нема универзално прифатена дефиниција, но една дефиниција е дека законот 

е систем на правила и насоки кои се спроведуваат преку социјалните институции за да владее 

однесување. Законодавците можат да ги прават законите преку законодавството (што резултира со 

статути), извршната власт преку декрети и прописи или судиите преку обврзувачки преседани 

(нормално во јурисдикциите на општото право). Приватни лица можат да создадат законски обврзувачки 

договори, вклучувајќи (во некои јурисдикции) арбитражни договори кои го исклучуваат нормалниот 

судски процес. Формирање на самите закони може да биде под влијание на уставот (пишан или 

непишан) и правата кодирани во него. Законот обликува политика, економија и општество на различни 

начини и служи како посредник на односите меѓу луѓето. 

Знаењето за правото е дел од нашиот живот. Во нашите секојдневни разговори, ние 

употребуваме многу правни термини, но ретко се запрашуваме што всушност тие значат. Што е право, 

правда, закони, ред? Што значат и дали се меѓусебно поврзани? 

Имено
25

: 

 • ЗАКОНИ се правила што се подготвуваат и се донесуваат од страна на власта;  

• ПРАВО е збир на правила и регулативи што биле подготвени и реализирани од страна на 

власта, за да ги регулираат поведението, односите и меѓусебните врски на луѓето во едно општество;  

• РЕД е мирна состојба на хармонија, што ја воспоставува и одржува власта;  

•ПРАВДА е вредност кон којашто се стреми правото, а подразбира воспоставување рамнотежа 

меѓу елементите. 

Во секојдневието постојат најразлични мислења и ставови во врска со знаењето за правото: 

“Само луѓето што се платени за овие цели, треба да го познаваат правото.” “Непотребно е да се учи што 

и да е во врска со правото, бидејќи само оние со пари и моќ мо- жат да победат во нашиот правен 

систем.” “Правото го сочинуваат многу збунувачки и тех- нички правила што се против нашиот 

интерес.” 1. Дали сметате дека ова е вистина? 2. Какво е вашето мислење за правото? Некои луѓе не 

веруваат дека народот може јавно да го пока- же своето несогласување со власта. Ова не се случува 

секо- гаш, но можно е, особено ако сте запознати со своите права, да преземете некоја акција и да ги 

остварите своите права во практиката. 

                                                           
25

 Yves, D., Singh, K., “The Right to Education: An Analysis of UNESCO´s Standard-Setting Instruments”, 

Paris: UNESCO, 2001, pg. 65 



48 
 

 

3. ДИСКУСИЈА ЗА ПРОБЛЕМОТ 

Знаењето на правото треба да ги запознае учениците со нивните права и обврски како граѓани, 

да им ги објасни и да ги запознае со секојдневните правни проблеми. Да стекнат способност да 

анализираат, вреднуваат и да решаваат конкретни проблеми и ситуации. Ова знаење одговара на некои 

прашања од следниве области: основните институции на правниот систем, демократијата, 

индивидуалните права и слободи, кривичното и граѓанското право. Исто така, се дискутира и за тоа што 

треба да се преземе ако се стане жртва на криминал, кога и како да се избере застапник, кои се 

загарантираните права на децата и родителите и нивните обврски, како да се гласа, што да се стори во 

врска со дискриминацијата или кога станува збор за повреда на уставно загарантираните права. Исто 

така, за да се добијат информации за структурата и функционирањето на правниот систем. Со многу 

практични совети и специфични информации, се насочуваат учениците да се обратат кон вистинското 

место (СОС-телефони, невладини организации, институции, итн.). Со други зборови, знаењто на правото 

содржи многу практични информации што ќе може да се применуваат во секојдневниот живот
26

. 

Инволвираните граѓани го почитуваат законот и ги знаат своите основни права и слободи. Само ако ги 

познаваат основите на правото, граѓаните ќе можат да им се спротивстават на дискриминациските 

закони и да го подобрат функционирањето на правниот систем. 

На секое општество му е потребно правото. Правилата што го сочинуваат правото можат да 

бидат пишани или непишани. Тие не се продукт на современото општество, зашто и во 

прединдустриските општества постоеле правила што го регулирале човековото однесување. Дури и во 

историјата на државата, во некогашните заедници, владееле непишани закони. Без разлика на формата, 

луѓето треба да ги познаваат и да им се потчинуваат на законите. Основната цел на законите во 

демократските општества е да им служат на граѓаните и да го овозможат принципот на “владеење на 

правото”, за да можат граѓаните да ги уживаат сите предности на современото живеење. 

Знаењето за правото ја дефнира рамката за промовирање и заштита на човековите права, која 

доколку ја познаваме и се повикуваме на неа, е конечно водечка насока за трасирање на нашата иднина. 

Таа претставува важен критички систем за поддршка и моќно средство за активно дејствување против 

сегашната општествена дезинтеграција, сиромаштија и нетолеранција коишто владеат низ целиот светот. 

Меѓутоа нејзиното дејствување и ефикасност е во корелација со нашата едуцираност за онаа што 

согласно меѓународните стандарди и конвенции за заштита на човекови права ни е загарантирано како 

право. Обврската за доследно почитување и превенција, создавање на услови за нивно остварување и 

имплементација од страна на секој поединец е обврска која ја има државата. Но, разбирањето, 

почитувањето и информираните очекувања на секој поединец ја претставуваат основата за егзистирање 

на самата култура на човековите права, давајќи им ја нивната дневна структура, нивната секојдневна 

еластичност.  

Едуцирајќи се за нашите права, преку осознавање на механизмите на кој истите најефикасно и 

најсоодветно можеме да  ги оствариме, всушност ја подигаме свеста за нашата заедничка основа во 

заштитата на човековото достоинство. Тежнеењето кон негова заштита на сите човечки суштества се 

наоѓа во средиштето на концептот на човековите права. Од друга страна пак концептот за човекови 

права се заснова врз заеднички универзален систем од вредности посветен на светоста на животот и 

обезбедува рамка за изградба на систем на човекови права, заштитен со меѓународно - прифатените 

норми и стандарди. Ефикасна заштита и промоција на човековите права претставува еден од столбовите 

на современата надворешна политика.  

Знаењето на правото дава можност да се запознаеме со суштината на системот на човекови 

права и алатките за нивно остварување и заштита. Тоа претставува основен предуслов и за активно 

индивидуално и колективно делување во оваа област со цел спречување на идни повреди и натамошна 

промоција на човековите права. 

Правото учи дека не може да постои слобода без одговорност, затоа што неограничените 

слободи можат да доведат до прекршување на други човекови права, како што е правото на приватност. 

Меѓутоа, ограничувањата мора да бидат оправдани од страна на владата со легитимни причини, коишто 

можат да се подложат на анализа од страна на јавното мнение, и како крајна инстанца од страна на 

правосудните институции. Наброените права носат посебни должности и одговорности. Ова покажува 

дека слободата на изразување и на медиумите е многу чувствително право со коешто треба да се 

постапува со соодветно внимание.  

 

4. ЗАКЛУЧОК 

Со правото се учи дека должностите и одговорностите не се посочени во пактот, туку обично се 

наоѓаат во кодексите на професионална етика или во законодавство на државите, коишто, сепак, не 
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смеат да ја нарушат содржината на човековото право. Типичните должности иодговорности се 

однесуваат на должноста за објективно информирање, а посебно на обврската за веродостојно 

известување и, во најмала рака, допуштање на различни мислења, итн. Некои одговорности 

коинцидираат со причините за ограничувања на слободата на изразувањето, но не постојат легитимни 

ограничувања за слободата на мислење. Според правилата на правното толкување, ограничувањата на 

правата треба рестриктивно да се толкуваат. Основното право не треба да биде нарушено, а 

ограничувањето не смее да биде поголемо отколку што е неопходно за да се заштитат правата на 

другите и основните јавни добра коишто беа споменати.  
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Апстракт: Современото квалитетно училиште промовира низа суштински дидактичко-методички 

елементи. Пермaнентно последните години кај нас се афирмираат карактеристиките на квалитетното 

училиште во кои теоретски се имплементирани вредностите на инклузивното образование кои се 

темелат врз основните принципи на Конвенцијата на правата на детето. Сите деца можат да учат, сите 

треба да се вклучат и прифатат во редовниот образовен процес како природна образовна средина за 

учење. Оваа комплексна и комплементарна програма ја наметнува потребата од видоизменување на 

традиционалната улога на училиштето во насока на градењето стратегии во согласност со 

хуманистичко-холистичките теории се со цел за поефективно прифаќање и почитување на 

потребите,можностите и интересите на децата и подобрување на образовниот процес. Во овој труд се 

презентира инклузивната теорија и пракса:улогата на наставникот во процесот на прифаќање, 

поддршка,следење на децата со посебни образовни потреби во редовната настава,програмирање на 

индивидуални образовни планови,градење на средина за учење,стимулирање и промовирање на 

способностите и вредностите на учениците,афирмирање на парадигмата: разликите мора да се 

прифатат како предност,а не како дискриминација. 

Клучни зборови: промени,квалитетно училиште, инклузивно образование,индивидуални образовни 

планови,средина за учење. 

 

INCLUSIVE EDUCATION AS A CHANGE OF ESTABLISHED BELIEVES AND 

VALUES WITHIN THE QUALITY SCHOOL 

 
Abstract: Contemporary quality school promotes series of essential didactical-methodical elements. During the 

last few years there has been permanent promotion of the quality school characteristics which contain theoretical 

principles of inclusive education based on the essential principles of the Child Rights Convention. All children 

can learn, all of them need to be included and accepted within the regular educational process seen as natural 

educational environment. This complex and complementary program needs to change the traditional role of the 

school towards building strategies that are compatible with the humanistic-holistic theories, aiming to achieve 

more efficient acceptance and respect of the children’s needs, capabilities and interests, as well as improving the 

educational process. This work presents the inclusive theory and practice: the teacher’s role in the process of 

acceptance, support and observing the children with special educational needs in regular education, programing 

of individual educational plans, building a learning environment, stimulating and promoting the pupils’ 

capabilities and values, as well as promoting the paradigm: differences must be accepted as a virtue, not as an 

obstacle. 

Key words: change, quality school, inclusive education, individual educational plans, learning environment 

 

1. ВОВЕД 

Ако сакаме учениците да ги подготвиме за предизвиците на новите општествени вредности, 

училиштата и кај нас треба да доживеат битни промени. Училницата треба да биде место каде што 

доследно  ќе им се овозможи на сите ученици достапност и еднаква шанса за образование,почит и 

поддршка на индивидуалниот развој во сообразност со нивните предиспозиции, потреби и возрасни 

карактеристики, во согласност со современите психолошко-структурални теории за учење, притоа 

водејќи грижа да им се помогне на учениците да изградуваат мултикултурални,инклузивни,креативно-

творечки, и многу други знаења и способности. Отворената интерактивно-творечка комуникација 

помеѓу субјектите во училиштето втемелена врз заедничка почит и доверба дава можност за развивање 

на чувство на одговорност во која се негува индивидуализираната,дифиренцираната и акцелеративна 

настава.Квалитетното училиштето како кохерентна, микроорганизација мора да биде толерантна 
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средина во кое ќе се почитуваат,чуваат,вреднуваат наследните традиции, инклузивните и културните 

вредности,ќе се стимулираат и промовираат интелектуалните,личните,социјалните,способнос-

ти,понтенцијали на учениците во една работна,праведна средина,изградена врз интерперсонална 

комуникација помеѓу учениците,наставниците,родителите,надворешната средина,низ целокупниот 

наставен процес.Основна, заедничка обврска и должност на сите субјекти вклучени во инклузивното 

образование  во зависност од нивната улога, со истрајност и меѓусебна соработка да партиципираат и 

влијаат врз квалитетната реализација на наставниот процес. 

 

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО КВАЛИТЕТНОТО 

УЧИЛИШТЕ 

Новите тенденции во образованието ја наметнуваат потребата од трансформација на 

традиционалната улога на училиштето.Организираните педагошки промени  на наставниот процес  дава 

нови размислувања за инклузивното образование во квалитетното училиште: 

-Квалитетното училиште го промовира инклузивното образование како процес,однесување,способност 

за интерактивно влијание врз верувањата ,вредностите,однесувањето,мислењата,ставовите,поведенијата 

на субјектите вклучени во воспитно-образованиот процес; 

-Инклузивното образование како процес ги опфаќа следниве компоненти:препознавање, 

достапност,посветеност,поддршка,почитување,прилагодување, толеранција, интеракција, 

партиципација, кооперативност, интеграција, демократија; 

-Квалитетното училиште е отворено училиште за сите деца,сите деца се дел од училишната 

заедница,сите имаат право да учат заедно според нивната хронолошка возраст и да се припремаат за 

живот во заедницата.Децата со посебни образовни потреби (деца со пречки во развој,деца од различни 

етнички групи,деца од маргинализираните групи)не смеат да бидат исклучени од училишната 

заедница,одделени од другите деца.Инклузивното образование  е  насочено на оптимално 

искористување на академските, емоционалните и духовните потенцијали на сите деца. 

-Инклузивното образование ја промовира  партнерската,тимската работа,довербата и задоволството од 

работењето.Градење на природна,демократска,социо-емоционална клима со флексибилен распоред на 

часовите, колегијална култура,интерперсонална комуникација,безбедна,правична,работна 

средина.Прилагодување на училишниот курикулум на индивидуалните потреби и можности на детето. 

Афирмација на индивидуалната,диференцираната и акцелеративната настава. 

-Инклузивното образование се залага за отвореност на училиштето кон надворешната 

средина(семејството,локалната средина,пошироката општествена средина).Семејството како примарана 

средина претставува значаен фактор во воспитувањето и формирањето на детската личност.Најголем дел 

од времето детето го поминува во семејството.Затоа однесувањето на родителите и на останатите 

членови  во семејството(емоционалната сигурност,работните навики,јазичното ниво,образованието на 

родителите,стилот на домот), позитивно влијае врз учењето и развојот на детето.Индивидуалните 

наставни планови во инклузивното образование  треба да се фокусираат на семејството како природна 

средина за учење на детето во насока   активно да биде вклучено во работата на 

училиштето.Соработката е сложен процес кој бара знаење и време, за да можат родителите и 

училиштето добро да соработуваат потребно е меѓусебно добро  да се запознаат.Родителите на децата со 

посебни образовни потреби имаат право да добиваат информации за постигањата, успехот, 

проблемите,условите за работа на нивните деца ,да разменуваат искуства,да ги поделат со 

наставниците,родителите од одделението. Активно да учествуваат во животот и работата на училиштето 

преку разни модели на вклученост:родителство,учење дома    комуникации, родители како помагачи, 

донесување одлуки. 

Современата концепциска поставеност на инклузивното образование во квалитетното училиште 

доведува до видоизменување на компетентноста  на натавникот.Наставниците се ставаат пред 

посложени и посуптилни проблеми што доаѓа до надминување на несигурноста, 

изолацијата,предрасудите  во работењето. 

 

3. КОМПЕНТЕНЦИИ НА НАСТАВНИКОТ ВО ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

-Наставникот доследно да ги спроведува основните принципи на инклузивното образование:почитување 

на основните човекови права и слободи,поддршка и грижа кон секое дете,препознавање и почитување на  

разликите (пол,раса,социјални,религиозни,интелектуални, физички,јазични,културолшки ..)  

-Наставникот да се оспособи за  планирње и програмирање на  сопствените  активности, адаптирање на 

училишниот курикулум според условите и активностите за учење и поучување и  индивидуалните 

потреби на децаат.Моделирање на индувидуални наставни планови(ИОП). Промовирање на 

релевантни,флексибилни, кохеренттни наставни планови,јасен систем на индивидуални цели,јасност и 

јавност во работењето,обезбедување на објективен систем на следење,согледување на потребите од 
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персонално перманентно стручно инклузивно усовршување(моделирање на индивидуални наставни 

планови(ИОП),прифаќање на нови знаења,вештини ,промени во верувањата и вредностите). 

-Наставникот потребно е да го предава материјалот со експертиза,темелно да го познава детскиот  

развој,потребите на детето, да ги познава стиловите на учење,стратегиите на поучување и 

учење,следењето и вреднувањето на постигањата на учениците.Да ги открива,почитува,развива 

разликите во одделението. Со својот позитивен пример да ја поттикнува вербата и самопочитта на 

децата да ги  поттикнува,охрабрува,мотивира учениците со посебни образовни потреби,да ја споделува 

одговорноста за нивното напредувањето . 

-Како една од најважните компетенции на наставниците во инклузивното основно образование е 

способноста на наставникот да партиципира во училишните тимови со цел на интерперсонално влијание 

и максимално искористувањето на наставничкиот целокупен потенцијал на знаења и способности за 

поуспешно  реализирање на преминот на децата со посебни образовни потреби од одделенска настава  

во предметната настава.Потребно е запознавање на колегиумот,посебно на предметните наставници  со 

специфичностите на  одделенијата и ученици кои работат по ИОП-планови.Класниот 

наставник,наставниците по мајчин јазик,странски јазик ја имаат клучната улога во инклузивното 

образование затоа што поминуваат најдолго време со децата.Синтезата од индивидуалните и 

колективните инклузивни  идеи,теоретските сознанија, искуства, решенија, препораки,добрата наставна 

практика на ниво на  одделенските активи, наставничкиот совет ,да се искористат во преземањето на 

многубројни мерки и постапки за подобрување и олеснување  на процесот на премин на децата со 

образовни потреби во предметната настава. 

Колку е реалност инклузивната практика во нашите училишта, колку наставникот е професионално 

компетентен за реализација на инклузивниото образование,дали родителите активно се вклучени  во 

инклузивниот процес?Сите овие компоненти зависат од повеќе фактори,но најважни сепак 

се:интерперсоналното  влијанието на педагошкото водство и училишните тимови,мотивираноста на 

наставникот да работи со деца со посебни образовни потреби,желбата за постојан професионален 

развој,поддршката за унапредување на наставничката инклузивна практика. 

За да ја согледаме отвореноста на училиштата конинклузивнообразование, неговотопрактицирање, 

препреките на кои наидуваат  наставниците при реализацијата на инклузивниот процес, како и нивните 

предлози за поуспешна истражувачка инклузивна практика, реализирано е мало 

квалитативномикроистражување, во кое учесници беа наставници и родители од неколку основни 

учлилишта. 

Во истражувањето беа применети анлитичко-дескриптивен метод, техниката интервјуирање, протокол за 

неструктуирано интервју.Примерокот во истражувањето беше пригоден. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 

-Добиените податоци од неструктуираното интервјуни ни овозможија да промовираме дискусија со 

испитаниците и врз основа на добиените податоци за нивните погледи, ставови,верувања да дефинираме 

еден концепт: 

-Во нашата средина заинтересираноста за инволвираност на родителите во инклузивниот процес е на 

доста високо ниво.Повеќето од родителите се искажаа дека имаат желба и време да соработуваат со 

училиштето,но потребно е повеќе училиштето да ги информира  за промените,инклузивното 

образование и сé она што е новина во образованието.Ставот кон инклузивното образование е 

позитивен,но сепак постои извесен скептицизам,отпор кон одредени промени,постојат размислувања 

дека е потребно педагошко-психолошко образование на родителите за инклузивнот процес. 

-Во текот на работата повеќето интервјуирани наставници имале можност за реализација на инклузивна 

практика во неадекватни услови за учење.Повеќето испитеници сметаат дека е потребно,односно 

неопходно нивно професионално усовршување за инклузивно образование.На тој начин ќе се овозможи 

постигнување на подобри резултати и недозволување да доминира изолираноста и негативизмот за 

инклузивниот процес.Мал е бројот на наставници што инклузивното образование го сметаат како процес 

што  не припаѓа во редовните училишта.  

А.В:„Мојот став за инклузивното образование?Можеби мојот ентузијазам и желба за 

потемелна,континуирана  професионална надградба ќе влијае врз формирање на позитивен став кон 

инклузивното образование.Често сум опкружена со наставници кои не така се благонаклонети кон 

инклузивното образование. Нивниот скептицизам,незнаење некогаш и во мене буди чувства дали е 

исправно тоа што индивидуално го планираме и практикуваме , дали позитивно ќе влијае врз 

подобрување на успехот и постигањата  на учениците со посебни образовни потреби 

В.Г.:„Во моето одделение, каде бев класен раководител,беше инегрирано девојче со посебни образовни 

потреби. Интересно беше што немаше никаква документација за негова идентификација,проценка на 

неговата попреченост. Бев ставена пред голем прдизвик, пред учениците, родителите, наставници-те. 

Мотивирана бев да работам според сопствениот академски и емоционален потенцијал. Примарна задача 
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ми беше да го споделам искуството со стручниот актив и наставничкиот совет.Претходно имав само 

формална информација за успехот и постигањата на ученикот од првиот циклус на 

образование.Отсуствуваше ИОП-програма по кои напредуваше ученикот.За успешно започнување на 

вториот циклус од школувањето на девојчето, моја задача и на  наставникот по мајчин јазик беше да се 

утврди степенот на писменост,степенот на совладување на наставните содржини, како појдовна основа 

во моделирање на   ИОП-програма со која требаше да се следат потребите, успехот и постигнувањата на 

ученикот.Преиодот на адаптација беше тежок и макотрпен процес посебно за девојчето затоа што се 

соочи со комуникација со повеќе наставници.Благодарение на добрата комуникација со стручниот актив 

беа надминати повеќето тешкотии. 

-Сите наставници се сложија дека им недостасуваат обуки и практични примери како би осознале како 

самостојно и квалитетно би го релизирале инклузивниот процес.Повеќето наставници ја наметнуваат 

потребата од нивна континуирана обука за да бидат оспособе- ни за изведување на инклузивно 

образование. Особено ја нагласија потребата од реализација на методички работилници за планирање, 

програмирање на ИОП, следење и вреднување на воспитно-образовната работа на децата со посебни 

образовни потреби,дефинирање на форми на континуирана итрперсонална соработка помеѓу 

педагошкото водство и училишните тимови,влез на дефектолозите во училиштата.  

Е.Т.: „Јас знам дека постојат програми за работа со деца кои имаат тешкотии во релизирањето на 

наставниот процес или т.н.ИОП-програми, кои би ни послужиле за унапредување на нашата наставна 

пракса. За нивно изготвување немаме законска обврска затоа никогаш не сме ги практикувале. 

Интересно би било да бидеме вклучени во работилници за  планирање на ИОП за да ги користиме 

истите    модели во нашата наставна работа, да ја подобриме работата со децата со посебни образовни 

потреби, а не сами на себе оставени, без професионална обука да ги планираме. Се разбира затоа би ни 

било потребно повеќе време и би барало поголем напор од наша страна, но барањата кои во последно 

време се поставуваат пред нас за постојан професионален развој би можеле поуспешнода ги реалзираме, 

ако практицираме инклузивно образование.“ 

 

5. ЗАКЛУЧОК 

Теоретската елаборација на проблемот и резултатите од реализираното квалитативно истражување не 

водат до следниот заклучок: 

-потреба од професионален развој на наставниците за инклузивно образование било преку 

наставничките факултети,    Центри за квалитет во образованието, искусните практичари или БРО се со 

цел за подобрување на на инклузивната практика; 

-потреба од организирање на методички работилници за изработка на ИОП-програми,за следење и 

вреднување на инклузивниот процес; 

-потреба од родителска инволвираност во инклузивниот процес се со цел за позитивно влијание врз 

учењето и развојот на децата; 

-поголема мотивираност на наставниот кадар за создавање на средина за учење што ги вклучува сите 

деца и афирмација на  парадигмата: разликите да се прифатат како предност, а не како 

дискриминација. 
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Abstract: Why inclusion and inclusive education? There are many reasons for building the process of inclusion. 

The main reasons lies are in the field of human rights and education rights that are based international 

documents. Inclusive process promotes education for all students within the mainstream education system, and 

respects the different needs and the ability of the person. Inclusion is a process of switching .In an inclusive 

society, all individuals and groups feel involved, feel belonging and connection. The focus of interest of this 

paper (work) is to analyze the process of inclusion in mainstream education and the advantages and 

disadvantages thereof. The basic assumption is that the concept of inclusive education provides a new approach 

in education as in other European countries and also in our country and it is essential for the future of our 

generations. The complexity of the issue which is being examined enters into all spheres of everyday life and 

therefore this paper aims to highlight the importance of the same. 

Key words: process of inclusion, inclusive education, students with special educational needs 
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Резиме: Зошто инклузија и инклузивно образование? Постојат многу причини за градење на процесот на 

инклузија. Основните причини се наоѓаат во областа на човековите права како и на правата на 

образование на кои се засновани меѓународните документи. Инклузивниот процес промовира 

образование за сите деца во рамките на редовниот образовен систем, и почитување на различните 

потреби и способости на личноста. Инклузијата е процес на вклучување. Во едно инклузивно општество 

сите поединци и групи се чувствуваат вклучени, чувствуваат припадност и поврзаност. Во фокусот на 

интерес на овој труд е анализата на инклузивниот процес во редовното образование како и предностите 

и недостатоците од истите. Основната претпоставка е дека концептот инклузивно образование 

обезбедува нов пристап во образовниот процес како во другите европски земји така и во нашата земја, а 

истиот е од суштинско значење за иднината на нашите генерации. Комплексноста на процесот кој се 

истражува продира во сите сфери на секојдневието и затоа овој труд има за цел да ја истакне важноста 

од истиот. 

Клучни зборови :процес на инклузија, инклузивно образование, ученици со посебни образовни потреби 

 

1.ВОВЕД 

Меѓународната заедница- Обединетите Нации и бројни меѓународни организации, уште од 

самиот почеток посветуваат големо внимание на инклузивното образование и се заложуваат за негово 

спроведување преку повеќе конвенции, резолуции, стратегии, како што се на пример: стандардните 

правила на ООН за изедначување на можностите за лицата со посебни потреби, Конвенцијата на ООН за 

правата на детето, Извештајот на УНЕСКО за одржаната конференција за образованието на лицата со 

посебни потреби во Саламанка и најновата Конвенција на ООН за правата на лицата со инвалидност.  

Декларацијата од Саламанка (Salamanca statement on Principles, Policy and Practice in Special Needs 

Education/Salamanca Declaration) од 1994 е основата на разбирањето и практикувањето на инклузивното 

образование. Базирана на Универзалната декларација за човековите права и на Светската декларација за 

образование на сите, овој документ ја прикажува филозофијата на инклузивноста и принципите на 

хуманоста.. Според овој меѓународен документ училиштата треба да ги вклучуваат сите деца без оглед 

на индивидуалните разлики или тешкотии и да се водат по принципите на инклузивно образование. 

Според Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со инвалидност се наведува дека 

децата со посебни потреби имаат право на инклузивно, квалитетно, бесплатно основно и средно 

образование на еднаква основа со другите и во местото на живеење. Воспитанието и образованието на 

децата со посебни образовни потреби треба да претставува интегрален дел на единствениот образовен 

систем кој ќе ги отстрани пречките за еднаков пристап до квалитетно образование за учениците и ќе 

обезбеди услови за нивна инклузија во образовниот систем (OН, 2006 ). 

mailto:marijabobe@yahoo.com
mailto:marijabobe@yahoo.com
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Инклузивното образование е опфатено и во некои наши национални документи како на пример во 

Националната стратегија за изедначување на правата на лицата со посебни потреби 2010-2018 

(ревидирана), донесени од Владата на РМ. Како што се наведува во стратегијата: 

- Работата со учениците да биде строго индивидуализирана, насочена од дефектолозите и 

стручниот тим во училиштето, за што е потребно задолжително вклучување на дефектолози во 

редовниот систем на образование како и во одделенијата за образование на локалната 

самоуправа 

- Диференцијација и индивидуализација на наставата со што се овозможува насочување на 

учениците во согласност со нивните потреби и способности 

- Да се обезбеди обука на наставниот кадар, директорот и стручните соработници за поддршка и 

спроведување на инклузивното образование. 

- Примена и унапредување на постојните законски регулативи со кои се дефинира полето за 

спречување на дискриминацијата во образовниот процес, опфаќајќи ги фазите од основно, 

средно и високо образование. 

-  

2. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Инклузија како термин претставува сеопфатност и вклучување, а самиот инклузивен пристап е 

фокусиран кон целиот образовен систем, негово менување и прилагодување на индивидуалните потреби 

на секој ученик.  

Инклузијата во образованието претставува процес на меѓусебно уважување на различноста на секој 

ученик и неговите потреби, каде ученикот е во центарот на вниманието, а образовниот систем треба да 

се справи со предизвиците исправени пред сите ученици, во овој контекст и пред учениците со посебни 

потреби  (Прирачник за образование на ученици со посебни образовни потреби, 2014) 

Според Националната програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015 во 

македонскиот модел на ученици со посебни образовни потреби влегуваат : 

- Ученици со пречки во психичкиот развој 

- Слепи и слабовидни ученици 

- Глуви и наглуви ученици 

- Ученици со пречки во говорот 

- Ученици со телесна инвалидност 

- Хронично болни ученици 

- Ученици со асоцијално однесување 

- Учениции со тешкотии во учењето 

- Ученици со емоционални проблеми 

- Ученици без родители 

- Ученици од семејства со нарушени семејни односи 

- Ученици од културно-депривирани семејства 

- Ученици кои не го познаваат јазикот на кој се изведува воспитно-образовната работа 

- Ученици на бегалци и на раселени лица 

- Надарени ученици 

Според Booth&Ainscow (2011, 11) инклузијата во образованието вклучува: претварање на сите 

инклузивни вредности во акција, поддршка за секој да се чувствува удобно на местото каде што 

припаѓа,зголемено учество на децата и возрасните во училишните активности, редуцирање на 

исклученоста, дискриминацијата, бариерите и предрасусите за образование и учество, реконструкција на 

културните вредности, закони и практики да одговараат на различностите и   почитување на еднаквоста. 

Во инклузивно општество се промовира почитување на сличностите и разликите меѓу луѓето , се 

поттикнува учење како да се живее со различноста и да се учи од неа, како да градиме заедно, како да 

споделуваме со другите и да си помагаме едни на други. Инклузивното образование истовремено е и 

показател за севкупната инклузивност на едно опшптество и двигател на зголемување на инклузивноста. 

Една од главните цели на квалитетно инклузивно образование е да се влијае од една страна на 

намалувањето на сите форми на дидкриминација, а од друга страна на зголемувањето на социјалната 

кохезија.  

 

3. ЗНАЧЕЊЕ НА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Инклузивното образование на секое дете му дава можност за развој и стекнување на корисно 

знаење за живот во модерно, демократско општество. Со ова се создава предуслов секој поединес да се 

развива во корисен член на заедницата, кој ќе биде во можност да го користи својот целосен потенцијал 

и да се стекне со знаења за работа во современиот, конкурентен свет. Инклузивно образование влијае 

позитивно врз развојот на целото општество, на поголема отвореност кон различноста, остварување на 

прават на граѓаните и на економскиот развој. 
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Целта на инклузивното образование е да се елиминираат сите форми на пречки и дискриминација 

кои се поврзани со полот, етничката припадност, верско и социо-економско потекло, способност, 

здравствена состојба или било кое друго лично својство на поединецот, како и овозможување на 

општествена кохезија. Се очекува дека промените во образовниот систем во насока на зглемување на 

инклузивноста, значително ќе доведат до зголемување на достапноста и квалитетот на образованието за 

учениците со посебни потреби и потешкотии во учењето првенствено во рамките на редовниот 

образовен систем. Преку инклузивното образование се обезбедува остварување на три права: 

а) Правото на образование- сите деца имаат пристап до квалитетно образование 

б) Правото на еднакви можности 

в) Право на учество во општеството(партиципација) 

 

4. ПРИДОБИВКИ ОД ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Придобивките од инклузивното образование според Ристовски М.(2012, стр.65-67) се од големо 

значење за целокупното општествено дејствување, и ги вклучуваат следниве придобивки: 

Придобивки за секое дете- се чувствува прифатено како член на одредено национално малцинство 

и пошироката општествена заедница; разбира и прифаќа дека луѓето се различни, но и подеднакво 

важни; ги разбира предизвиците со кои се соочуваат врсниците и учи дека тие можат да се надминат и да 

се постигнат успеси; развива поголема општествена одговорност;развива чувствителност за потребите 

на врсниците; учи како да соработува и да дава поддршка на друг; развива вештини на комуникација и 

има повеќе различни искуства; индивидуализираното подучување и новите средства позитивно делуваат 

на мотивацијата и успехот во училиштето и учењето;стекнува нови вештини и знаења кои не се 

планирани со редовната програма а се корисни;има повеќе можности да биде разбрано и прифатено кога 

тоа самото има потешкотии. 

Придобивки за секој родител- има можност да запознае деца различни од неговите и да развива 

пореални ставови кон можностите и иднината на своето дете, запознавајќи деца и родители различни од 

себе и неговото дете, може подобро да ги разбира нивните специфичности и да развива позитивни 

ставови кон нив, ги согледува проблемите со кои се соочуваат другите деца и нивните родители, учи 

како да дава поддршка на други деца и родители, ја развива родителската солидарност и превзема акции 

во училиштето и заедницата заради продобивки на сите деца, дава позитивен пример на своите деца како 

да израснат во одговорни граѓани кои се грижат за другите луѓе и за заедницата, може да очекува повеќе 

разбирање за своите лични проблеми или проблемите на своето дете. 

Придобивки за наставникот и училиштето- се почитуваат правата на детето и се развиваат 

демократските вредности, училиштето се развива како квалитетна средина за учење за сите деца, во која 

се почитуваат индивидуалните сили и специфичните потреби на секое дете, наставниот кадар и 

стручната служба ги развиваат и унапредуваат своите професионални знаења и пракса, се развива 

тимската работа во училиштата, се развиваат и унапредуваат формите и квалитетот на соработката со 

семејството, се проширува соработката со локалната заедница и релевантните институции, се 

унапредува средината за учење, средствата за работа, методологијата и содржините во наставата. 

Придобивки на локалната заедница- ги почитува и реализира правата на сите граќани, се развива 

во скалд со демократските принципи и општествени вредности, децата се развиваат во продуктивни 

членови на заедницата-повеќе се самостојни и придонесуваат за развојот, а помалку се наклонуваат кон 

поддршка, подобро се користат стручните ресурси во заедницата- меѓусебно подучување и поддршка на 

стручните лица од различни профили, поголема е и општествената кохезија. 

 

5. ЗАКЛУЧОК 

Инклузивниот систем треба да создава услови за квалитетно образование, да ја зголемува 

достапноста која ќе одговара на способностите и потребите на секој ученик. Главна пречка за овој 

процес е дискриминацијата заснована на стереотипи и предрасуди. Неопходно е да се дејствува на 

разбирање на проблемот, предрасудите и дискриминацијата, зголемување на чувствителноста за 

специфичните потреби на децата и семејствата од малцинските и маргинализираните групи, да се развие 

интеркултуралност и почитување на различностите како и унапредување на знаењето на возрасните за 

последиците од пристрасен пристап во образованието. 
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Abstract: Planning the professional development of teachers is a set of activities to ensure that the right people 

are in the right place at the right time in order to carry out the planned activities and projects that the 

organization will achieve its strategic goals. The main objective of the planning of the professional development 

of teachers to enable the employee to each appropriate to develop and can meet all the requirements requested 

by the job in the organization. For the purpose of complete visibility for the professional development of 

teachers in the school St. Kliment Ohridski is an analysis of the situation and identification of needs for 

professional development of teachers. It will serve for further work and development of teachers. That is the aim 

of this paper to show the necessity of professional development and the tool for identifying necessities. 

Keywords: professional development, teacher, school, development 
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Резиме: Планирањето на професионалниот развој на наставниците е збир на активности што треба да 

гарантираат дека вистинските луѓе се на вистинското место во вистинско време со цел да ги изведуваат 

планираните активности и проекти, преку кои организацијата ќе ги постигне своите стратешки цели. 

Основната цел на планирањето на професионалниот развој на наставниците е да се овоможи на секој 

вработен соодветно да се развива и да може да ги задоволи сите барања кои ги бара работното место во 

организацијата. За потребите од комплетна прегледност за професионалниот развој на наставниците во 

училиштето Св. Климент Oхридски е направена анализа на состојбата и детектирање на потребите од 

професионален развој на наставниците. Истата ќе послужи за понатамошната работа и развој на 

наставниците. Toa e и целта на овој труд да се покаЃе потребата за професионален развој на 

наставниците И развојот на алатки за идентификација на потребите за развој. 

Клучни зборови: професионален развој, наставник, училиште, развој 

 

1. ВОВЕД   

За да може да се изврши планирање, особено кога станува збор за професионалниоте развој најпрво 

треба да се постават цели. Конкретни цели на планирањето се: 

• да се стекнуваат соодветните вештини, експертиза и компетентност; 

• предвидување на проблемите и предизвиците на работното место; 

• развој на добро обучен и флексибилен наставен кадар, на тој начин придонесувајќи кон 

организациската способност да се приспособи на несигурната и променлива околина; 

• зголемување на користа од луѓето со воведување пофлексибилен систем на работа. 

Поради тоа потребно е да се направи анализа на потребите од професионален развој за да може истиот 

да се планира. Токму овие анализи за процена на моменталните способности и вештини кај вработените 
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mailto:alabakovskaliljana@gmail.com
mailto:verkastevanovska@gmail.com
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треба да водат кон креирање планови за подобрување на работната околина, нудење можности за развој 

на вештини и на кариера и креирање менаџерска стратегија за висока посветеност, флексибилно 

функционирање, дизајнирање работи кои ќе овозможат мотивација, потенцирање на тимската работа, 

наградување на вработените на база на организациската способност итн. Со цел да се направи реален 

план и да се знае кои чекори да се преземат, треба да се има увид во структурата наставниот кадар. 

Луѓето кои се задолжени да го планираат професионалниот развој на наставниците треба да проценат: 

• Какви промени ќе настанат од професионалниот развој на наставниците и кои се придобивките  

• Дополнително стекнување на одредени вештини и знаења преку обука и тековно стекнување 

со работно искуство, за одредени делови од работното место; 

• Планирани и очекувани унапредувања и трансфери; 

• Обуки, компетенции и вештини за новите наставници. 

Ако бидат проценети и испланирани идните активности на наставниците, ќе се има преглед на 

евентуалните празнини во квантитетот, квалитетот на начинот на работа на наставниците. 

Определувањето на обуки, семинари и работилници може да претставува проблем за усогласување. За 

соодветно планирање на професионалниот развој на наставниците потребни се информации за: 

• Понатамошните потреби од професионален развој на наставниците (колку луѓе со какви 

квалификации се потребни во даден момент);. 

• Дали наставниците, соодветно процениле каков вид на обука, семинар или работилница им е 

потребен (колку вработени и со какви квалификации располагаат во даден момент); 

• Каква е проценката на организацијата за идните потреби на наставниците за развој согласно со 

стратешките цели на училиштето.  

 

2. ЧЕКОРИ ПРИ ПРАВЕЊЕТО НА ПЛАНОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА 

НАСТАВНИЦИТЕ 

• Истражување- Попис и анализа на актуелната ситуација, вклучувајќи го и вработувањето и 

желбите за напредување на вработените. 

• Предвидување- Како стратешките планови ќе профункционираат при идните побарувачки за 

нов професионален развој на наставниците и дали може да се предвиди колку актуелните вработени ќе 

бидат во можност да одговорат на потребите. 

• Формулирање на планот- Планирањето може да биде за временски период од шест месеци, од 

една година, од пет години и така натаму, при што планирањетоза три до пет години и нагоре се смета за 

долгорочно планирањe. За потребите на нашето училиште се прави анализа на состојбата за 

професионален развој на почетокот на учебната година. 

• Анализа на потребите- Утврдете кои се посебните вештини потребни за подобрување на 

учинокот и продуктивноста. Потребата за обука се утврдува на индивидуално ниво за секој вработен. За 

таа цел вработените подготвуваат преглед на своите потреби за обука или план за личен развој.  

Програмата за обука е прилагодена на нивото на образованието, искуството, вештините на вработените 

за кои е наменета. Да се состават цели на обуката. 

• Потврдување на важноста на обуката, семинарот, работилницата- Претставете ја и 

проверете ја програмата на обука пред наставниците. Конечните поправки да се базираат на  на 

резултатите од анализата на состојбата за професионален развој 

• Спроведување на обуките, семинарите, работилниците- По спроведените обуки, 

работилници, семинари, наставниците задолжително доставуваат извештај до тимот за професионален 

развој на наставниците и понатаму се спроведуваат дисеминации на останатите наставници или се наожа 

форма на споделување на знаењата стекнатти со обуката, семинарот или работилницата. 

• Процена- Што треба да се направи во иднина? Како овие вештини кои се стекнати ќе 

придонесат во ефикасноста на работата и кои потреби за идни обуки, семинари, работилници ќе бидат 

потребни. 

 

3. УЛОГАТА НА ТИМОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И АНАЛИЗАТА НА СОСТОЈБАТА 

ВО УЧИЛИШТЕТО 

 

За пароведување на анализата на состојбата најпрво тимот изработи алатка со која се изврши 

идентификацијата на потребите од професионалниот развој. Инструментот е даден во прилог бр.1 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

Вид на обука кој ви е 

потребен 

Кои компетенции, вештини и знаења би ги стекнале со оваа обука 

(образложете накратко) 
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Вид на работилница кој 

ви е потребен 

Кои компетенции, вештини и знаења би ги стекнале со оваа 

работилница (образложете накратко) 

  

  

  

Вид на семинар кој ви е 

потребен 

Кои компетенции, вештини и знаења би ги стекнале со семинарот 

(образложете накратко) 

  

  

  

 

Прилог бр.1. Инструмент за анализа на состојбата на професионалниот развој 

 

Луѓето кои се задолжени да го планираат професионалниот развој на наставниците треба да 

проценат: 

• Какви промени ќе настанат од професионалниот развој на наставниците и кои се придобивките  

• Дополнително стекнување на одредени вештини и знаења преку обука и тековно стекнување 

со работно искуство, за одредени делови од работното место; 

• Планирани и очекувани унапредувања и трансфери; 

• Обуки, компетенции и вештини за новите наставници. 

Ако бидат проценети и испланирани идните активности на наставниците, ќе се има преглед на 

евентуалните празнини во квантитетот, квалитетот на начинот на работа на наставниците. 

Определувањето на обуки, семинари и работилници може да претставува проблем за усогласување. За 

соодветно планирање на професионалниот развој на наставниците потребни се информации за: 

• Понатамошните потреби од професионален развој на наставниците (колку луѓе со какви 

квалификации се потребни во даден момент);. 

• Дали наставниците, соодветно процениле каков вид на обука, семинар или работилница им е 

потребен (колку вработени и со какви квалификации располагаат во даден момент); 

• Каква е проценката на организацијата за идните потреби на наставниците за развој согласно со 

стратешките цели на училиштето.  

За потребите на училиштето, работата како и изведувањето на работните задачи во насока на 

подобрување на квалитетот на наставата, во нашето училиште се спроведе анализа на состојбата во 

врска со професионалниот развој на вработените. За потребите на ова истражување членовите на тимот 

за професионален развој, ги поделија анкетните шаблони на наставниците како и педагошко 

психолошката служба и директорот. Наставниците имаа за задача да ги напишат и објасната потребите 

од обуки, семинари, работилници и конференции и да објаснат кои вештини би ги стекнале. Анализата 

помина без никакви потешкотии. Тимот ги прибра податоците и направи комплетна слика за потребите 

на наставниците во врска со професионалниот развој. 

 

3. ШТО ДОБИВМЕ ОД АНАЛИЗАТА- ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ 
Во анкетата која се спроведе беа опфатени наставниците од предметна и одделенска настава како и 

педагошко- психолошката служба, дефектологот и директорот. Анктетата ја искористивме за анализа на 

состојбата и идентификување на потребите од обуки, семинари и конференции на наставниците и 

вработените во училиштето. Анализата на состојбата се спроведе со сите наставници, ППС службата, 

дефектологот и директорот. Истата покажа дека наставниците имаат потреба од обуки за работа со 

учениците со посебни образовни потреби, обуки од соодветните предмети, развој на училишен 

курикулум, онлајн алатки за работа, оценување на учениците и сличо. 

Од анализата на состојбата произлезе акциониот план за професионален развој на наставниците, кој исто 

така беше испратен и до Бирото за развој на образование.  

 

4. ЗАКЛУЧОК   

Потребите од професионален развој ги наметнува динамиката на образованието како и големиот 

број на иновации. Наставникот како пример за учениците потребно е постојано да се развива и да ги 

збогатува вештините и знаењата. Новите стандарди бараат наставните да ја  познаваат својата работа и 

да ја работат на автентичен начин, да разберат како учениците го сфаќаат она што им се предава и да го 

промовираат критичното размислување и активното учење. Едно обележја на овој вид на учење е 

одговарање на идеите на учениците. Да се предава во она поле за кое се интересираат учениците, 

наставниците мора да ги спојат информациите во врска со нивните ученици и идеите и да ги употребат 

тие информации за подобрување на наставата. Тие мораат да ги спојат и да ги употребат повеќето од 
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овие информации во училницата како лекција пред учениците. Наставниците се повеќе покажуваат 

интерес за најразлични видови на обуку во согласнсот со нивните потреби. Анализата на состојбата 

покажа разноликот во потребите. Од истата произлезе Акционен план кој и понатаму се развива и 

усовршува. 
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TEACHERS FACING THE CHALLENGES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
Vangelija Veleva 

                                     SOU "Jane Sandanski" Strumica, Macedonia, vanjaveleva@gmail.com 

 
Abstract: The teaching process evolves constantly and brings with it the need for changes in all its segments. 

These changes directly reflect on the necessity for teachers to develop in order to keep pace with the 

requirements of modern instruction. This development involves theoretical and practical improvement, which in 

itself is a lengthy process of personal and professional growth. This raises the question whether the development 

of teachers is a short-term process which can be achieved only through occasional seminars and workshops or a 

long-term endeavour which requires ongoing work, effort and commitment. This paper tries to find the answers 

to this and other questions related to teachers’ professional development. 

Key words: professional development, modern instruction, teacher, change, short-term process. 

 

НАСТАВНИКОТ ПРЕД ПРЕДИЗВИКОТ НА ПРОФЕСИОНАЛНО 

УСОВРШУВАЊЕ 
Вангелија Велева 

СОУ „Јане Сандански“-Струмица, Република Македонија, vanjaveleva@gmail.com 

 
Резиме: Наставниот процес секојдневно транзитира и со себе носи потреба од промени во целокупното 

работење. Тие промени директно се рефлектираат врз потребата наставникот да се усовршува за да може 

да биде во тек и дел од современата настава. Тоа усовршување подразбира теоретско и практично 

надоградување, што само по себе е долготраен процес на лично и професионално растење на 

наставникот. Се наметнува размислувањето дали усовршувањето на наставниците е краткотраен процес 

и може да се постигне со повремени семинари и обуки или пак е долготраен процес кој бара постојана 

работа, напор и посветеност. Овој труд се обидува да ги најде одговорите на ова и други прашања 

поврзани со професионалниот развој на наставниците. 

Клучни зборови:професионално  усовршување, современа настава, наставник, промени, краткотраен 

процес. 

 

1.  ВОВЕДЕН ДЕЛ 

Предизвикот на промените во секојдневието директно се рефлектира и во работењето на секој 

поединец. Образовниот процес како витален сегмент на живеењето не остана заобиколен, па претрпе 

радикални промени што сами посебе наметнуваат потреба од постојано усовршување на наставниците, а 

со тоа и напредување во нивното работење. Како што наведува Смилевски, „промената е задолжителна,  

развојот е изборен“ (Смилевски, 2000, стр. 7). 

Зависно од тоа дали  промените се случуваат постепено или не, наидуваат на скриен или 

отворен отпор како резултат на вкалапување во временска рамка и поврзување со одредени казнени 

одредби. Секоја промена треба да се случува постепено и истата  да се набљудува од секој аспект за да 

се согледат позитивните, но и негативните последици што ги предизвикува. Професионалното 

надградување на наставникот е само еден сегмент што произлегува сам посебе, па оттука можеме да 

констатираме дека промената е постојана (Адижес, 1998, стр. 5). 

За да се долови вистинската слика за ликот на наставникот можеби најдобро е да се отпочне со 

анализа на целиот процес на негово „растење“ низ професијата. 

 

2. РАЗВОЈНИ ФАЗИ НА НАСТАВНИКОТ 

Во текот на својот развој, наставниците поминуваат низ три периоди: 

 

1.Период на студирање: Студентот, или идниот наставник во неговото четиригодишно 

образование неминовно се соочува со теорија, а за сметка на тоа недостасува праксата. Недостасува 

можноста практично да се „извежбат“ сите обврски што истиот ги има кога за прв пат се вработува 

во некое училиште.  

2.Период на  вработување: Првото искуство е негово прво „втурнување“ во наставата со дневник 

во рака и училница полна  ученици 

3.Период на професионално усовршување: Кога станува збор за професионалното усовршување, 

наставникот не се прашува за неговите конкретни потреби, туку усовршувањето најчесто се сведува 

на однапред одредени, унифицирани теми за време на еднодневни обуки или семинари. 

 

Едно истражување покажува дека „наставниците не добиваат соодветно образование, поддршка и 

поттик да ги развијат вештините, знаењата, чувството за професија и заемната инспирација за да се 

mailto:vanjaveleva@gmail.com
mailto:vanjaveleva@gmail.com
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стремат кон социјална правда преку образование (Pantić, Closs & Ivošević, цитирано во Видовиќ и 

Велковски, 2013, стр. 10). Како што наведуваат Видовиќ и Велковски, „гласот на наставникот не се 

слуша доволно при развивањето на образовните политики или управувањето со училиштата и ретко се 

признаваат иницијативите на наставниците“ (2013, стр. 10).  

 

3.ОБЛИЦИ  НА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

Како  облици на професионално усовршување на  наставникот  може да се сметаат: 

 

 Индивидуален развој: преку самообразование, консултација на стручна литература, примери 

преку интернет, соработка со наставници од матичното или друго училиште, размена на 

искуства со училишта надвор од матичната држава 

 Групен развој: преку семинари, советувања, симпозиуми, трибини, стручни активи, групни 

консултации и се поприсутните обуки и проекти.  

 

Кога станува збор за самообразование, треба да се подвлече дека мал број  наставници се 

поставуваат пред тој предизвик, па оттука може да заклучиме дека некои од нив остануваат пасивни , за 

разлика од оние кои максимално се вложуваат заради лична надоградба,сатисфакција и бенефит за 

ученикот. Соочен со обврската да посетува обуки или семинари од унифициран карактер допринесува 

наставникот да се однесува инфериорно и единствената сатисфакција да биде добиениот сертификат 

што во одредена линија и нема некое конкретно значење. 

За да се постигне вистинската цел и секако ефектот од тие обуки неопходно е секоја образовна 

институција да ги детектира своите недостатоци и потреби и врз основа на тоа констатира потребни 

обуки. Тие обуки би биле директно насочени, осмислени и секако со крајна цел- подобрување или 

надминување на недостатоците. Во таа улога наставникот би се здобил со информации и истиот би бил 

едуциран за конкретна лична и колективна потреба. 

Повеќе од реално е дека наставникот треба да го осовремени својот лик во наставниот процес, 

придржувајќи се на динамичноста што ја наметнува секојдневието и современите текови. 

Професионализмот е категорија што треба да се прифати и чува како таква, но тоа подразбира 

одрекување од некои застарени размислувања и приоди кон ученикот и конкретниот материјал што 

треба да биде трансмитиран во таа насока. Отпорот  што се јавува кај одреден дел наставници може да се 

разгледа од два аспекта: 

 

 Несериозно разбирање на потребата од промени и современост без разлика на старосната 

граница  на наставникот 

 Отпор кон надминување на старите навики со изговор дека стариот пристап на работа  секогаш 

вродува со полод 

 

Како и да се разгледат двата аспекта, заклучокот е дека овој тип наставници заради личен отпор  

избегнуваат  да ги прифатат промените. 

 

Доналдсон  (2013, стр. 14) истакнува дека во Зелената книга за образованието на наставниците 

во Европа, Тематската мрежа на Европската Унија (European Union Thematic Network) се дискутира за 

образованието денес посочувајќи дека потребни се подинамични концепти за професионализам на 

наставниците наместо застарените концепти што се уште опстојуваат. „...наставата како пренесување на 

знаења или наставата како занает најверојатно застареле. Во тој контекст авторот ја подвлекува 

потребата за „врвни знаења како дел од подинамично образование на наставниците во текот на целата 

нивна кариера“. Крајна цел на сите засегнати страни во образовниот процес е висококвалитетна настава 

што од друга страна поодразбира квалитетни наставници кои растат во тек со реалните 

потреби,сопствената кариера  и потребите на учениците.   

 

4.КОИ СЕ ОЧЕКУВАЊАТА ОД НАСТАВНИКОТ 

 

Проектот на УСАИД за професионален и кариерен развој на наставниците, во периодот од 

април до септември 2013, спроведе анализа на политиките и практиките релевантни за состојбите на 

наставниот кадар (УСАИД, 2014а).  
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Слика 1. Осум цели на образовните политики за наставен кадар 

 

Разгледувајќи ги осцилациите на она што се смета како обврски и очекувања од наставниот 

кадар се наметнува констатацијата дека  процесот на негово усовршување како шематска поставеност е 

процес што има своја осмислена концепција, но практичната дистрибуција секогаш како да останува 

недовршена и недоречена. 

 

5. ЗАВРШЕН ДЕЛ 

Често се среќаваме со дефиницијата дека добар наставник е оној што ќе го предизвика ученикот 

да го надмине во знаењето. Се поставува прашањето колку е тоа возможно  ако наставникот нема 

мотивација  да се гради индивидуално и  подвргне на самоедуцирање и константно градење на 

личноста?  

Од тој негов однос зависи и атмосферата во училницата, или ќе биде наставник во кој учениците 

гледаат авторитет  и учат на современ и ним достапен начин или авторитарен кој единственото 

задоволство од своето работење го согледува од можноста да  воспостави челична дисциплина во 

училницата и од фронтален аспект ја предаде лекцијата осмислена од пред неколку години. 

Добриот  наставник  секогаш  има  сознанија  за  когнитивниот,  социо-емоционалниот  и  

психомоторниот  развој  на  своите  ученици.  Овие  сознанија  ги  користи  за  да  ја  планира  и 

прилагоди  наставата  на  нивните  потреби,  да  го  заштити  нивното  психичкотои  физичкото здравје и 

да им овозможи оптимален развој. За таа цел постојано соработува со родителите на   учениците,   при   

што   информирањето   е   двонасочно,   со   што   се   гради   довербата   и партнерски однос (УСАИД, 

2014б). 

Констатирајќи ги овие два типа наставници, кои се честа верзија во наставниот процес, се 

наметнува потреба да се изнајдат механизми што ќе бидат насочени директно кон приврзаниците на 

стариот метод на работа за да се растури нивниот мит за квалитетна настава. Ако е неопходно да се 

измери тежината на самоедуцирањето наспрема групното едуцирање на наставниците треба да се обрне 

внимание на една суштинска поставеност што веќе и погоре беше спомната. Се работи за паушалноста 

во организирање семинари, обуки и др. форми на едукација.  Чести се случаите кога на извесни обуки се 

праќаат или повикуваат наставници кои немаат допирни точки со темата за работа, но присуството и за 

жал изгубеното време  самите го компензираат со сертификати. Време е наставникот да биде препознаен 

во своето работење, но и тој да се препознае и пронајде себеси во процесот на промените што бараат  

етапност во примената. 

 

6.ЛИТЕРАТУРА 

[1]   Адижес, И. (1994). Овладување со промените. Скопје: ДЕТРА. 

[2]   Видовиќ, В.В. и Велковски, З. (2013). Наставничка професија во XXI век. Белград: Центар за 

образовне   политике Светозара Марковиќа. 

обезбедување 
квалитетен 

кадар 
Подготовка на 

наставниот 
кадар 

поврзување на 
вештините на 

наставниците со 
потребите на 

учениците 

раководење со 
наставниот кадар од 

страна на високо 
професионални 

директори 
следење на 
наставата и 

учењео 

подршка на 
професионалниот 

развој на 
наставниците 

мотивација на 
наставниците за работа 

Поставување јасни 
очекувања 

Компетентен 

наставник за 

секој ученик 



65 
 

[3] Доналдсон, Г. (2013). Професионалец за XXI век. Во Видовиќ, В.В. и З. Велковски, Наставничка 

професија во XXI век. Белград: Центар за образовне   политике Светозара Марковиќа. 

 [4] Смилевски, Ц. (2000). Предизвикот и мајсторството на организациските промени. Скопје: ДЕТРА. 

 [5] УСАИД (2014а). Проект за професионален и кариерен развој на наставниците. Билтен бр. 1 

Преземено од 

        http://bro.gov.mk/docs/profesionalen-i-karieren-razvoj-na-

nastavnicite/MCGO%20USAID%20PKRN%20Bilten%20br.1.pdf 

 [6] УСАИД (2014б). Нацрт каталог на основни професионални компетенции на наставниците. 

Преземено од  

       http://www.mcgo.org.mk/usaid-teacher-professional-and-career-development-project/ 

 

  

http://bro.gov.mk/docs/profesionalen-i-karieren-razvoj-na-nastavnicite/MCGO%20USAID%20PKRN%20Bilten%20br.1.pdf
http://bro.gov.mk/docs/profesionalen-i-karieren-razvoj-na-nastavnicite/MCGO%20USAID%20PKRN%20Bilten%20br.1.pdf
http://www.mcgo.org.mk/usaid-teacher-professional-and-career-development-project/


66 
 

NEED AND IMPORTANCE OF LIFELONG LEARNING 
Borka Doncheva 
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Abstract: Our education does not stop once the institutional education ends (from primary school to university), 

but it lasts a lifetime, hence the name 'lifelong education'. The motives which govern the individual in acquiring 

knowledge during the process of lifelong learning are different for everyone. For some, it is the success, the 

reward and the benefits that come from learning, career advancement... In the 21st century the need of lifelong 

learning and continuous professional development becomes of utmost importance. To respond to the challenges 

of the sudden cultural and technological development, all levels of education should be equalized: formal, non-

formal, informal in order to create an educational system that would be available for everyone, everywhere, no 

matter the age. Two basic, equally important aims of lifelong learning are promoting the active citizenship and 

reducing the level of unemployment.  

Keywords: lifelong education, professional, professional development, need, importance 

 

 

ПОТРЕБАТА И ВАЖНОСТА НА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 
Борка Дончева 

СОУ “Јане Сандански” -Струмица, Република Македонија borkadonceva@gmail.com 

 
Резиме: Нашето образование не се завршува со крајот на институционалното образование (од основно 

школо до факултет), туку трае цел живот па одовде и името доживотно образование. Различни се 

мотивите кои го раководат поединецот за стекнување знаење во процесот на доживотно учење. За некои 

тоа е успехот, наградата и бенифициите кои доаѓаат после учењето, напредокот  во кариерата...Во 21. век 

потребата за доживотно  учење и постојаното стручно и професионално усовршување станува во 

вистинска смисла императив. За да одговориме на сите предизвици од наглиот  цивилизациски и 

технолошки  развој би требало  да се изедначат сите видови на образование: формално, неформално, 

информално и да се  создаде таков образовен систем кој би бил достапен на  сите, на секое место и во 

сите животни периоди. 

Две основни, подеднакво важни цели на  доживотното учење се унапредување на активното 

граѓанство и намалување на незапосленоста. 

Клучни зборови: доживотно образование, стручно, професионално усовршување, потреба, важност 

  

1. ВОВЕД 

 Нелсон Мендела кажал дека образованието е најмоќно оружје во намерата светот да се промени 

на подобро. 

 Во време на современото општество кое подразбира низа економски и социјални промени како и 

брзата транзиција на општеството во „општество на знаење“, како и карактеристичната за денешницата 

демографска ситуација според која популацијата во Европа станува сé постара, се јавуваат нови 

предизвици за нов пристап кон образованието и учењето. Покрај сé поголемиот развој на општеството 

терминот за кој сé повеќе се расправа е „доживотно учење“, а кој претставува активност на учење во 

текот на целиот живот, со цел унапредување на знаењето, вештините и способностите во склоп на 

личните, граѓанските, општествените и работните перспективи. 

 

2.  ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

 Идејата за доживотното учење не е нова. Се јавува во античко време, во Платоновото дело 

“Република“, а во поново време оваа идеја сé повеќе добива на значење.  

Тоа ги подразбира сите облици на усвојување на знаења, вештини, како низ формално така и низ 

неформално и информално учење, во сите животни периоди. Се одвива во различни услови, а со цел 

развој на поединецот и неговите потенцијали.  

 Доживотното учење, дефинирано на овој начин, има две димензии: временска димензија која 

подразбира дека „човекот учи додека е жив“ и просторна димензија која подразбира да не се учи само во 

образовните установи, туку на секое место и во сите животни ситуации.  

Концептот за доживотно учење поаѓа од следните претпоставки: 

- Животот не е можно да се подели на период на учење и период на работење, туку е неопходно двете 

активности подеднакво да се поттикнуваат во текот на целиот живот. 

- Луѓето се способни да учат во текот на целиот живот, а учењето и усовршувањето се неопходни 

за целосен развој на личноста и нејзините потенцијали. 

- Успешното учење не подразбира само усвојување знаења, туку исто така и развој на вештини 

mailto:borkadonceva@gmail.com
mailto:borkadonceva@gmail.com
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потребни во секојдневниот живот. 

- Традиционалниот систем на образование подразбира активен предавач и пасивни ученици од 

кои с очекува да научат заради оценка и диплома. 

- Многу знаења и вештини се стекнуваат на неформален и информален начин, па потребно е на 

адекватен начин да се поттикнуваат, вреднуваат и користат.  

 Општата тенденција на образовните текови и промени во земјите на развиениот свет и 

Европската Унија кон која се стреми Македонија концизно ја опиша германскиот социолог Улрих Бек 

(Beck, 1997), како еден од големите политички одговори на глобализацијата: изградување и ширење на 

општеството на образование и знаење; продолжување, а не скусување на образованието, слабеење или 

отфрлање на неговото тесно обучување за определени работни места и занимања и ориентирање кон 

процесите на образование кон широко применети „клучни квалификации“. Под терминот „клучна 

квалификација“, У. Бек подразбира не само „еластичност“ (флексибилност) или „учење кое трае цел 

живот“, туку до него ги реди и социјалната компетентност-способност за совладување конфликтни 

ситуации, разбирање на различни култури, комплексно мислење, занимавање со несигурноста и 

парадоксите на втората модерност или, како други автори ја нарекуваат, постмодерност. 

 Доживотното учење подразбира стекнување и осовременување на сите видови способности, 

интереси, знаења и квалификации од предшколска возраст до периодот после пензионирањето; 

подобрување на развојот на знаењата и способностите кои ќе овозможат прилагодување на граѓаните во 

„општество на знаење “ и активно учество во сите области на општествениот и економскиот живот, па на 

тој начин влијаење на сопствената иднина. 

 

3. СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО  УСОВРШУВАЊЕ 

 Поради предизвикот кој го наметнува модерното, динамично општетво, доживотното 

образование има тенденција од тоа општество да создаде општество кое учи (learning society). Секој 

поединец, без оглед на животниот период или професионалниот статус, мора да има можност за 

совладување нови, разноврсни и корисни знаења и вештини. Очигледно е дека учиме долго, но 

неоспорно е дека промовирањето на образованието и учењето во текот на животот е еден од 

предусловите за создавање адекватна основа за континуирано развивање на персоналните компетенции 

во функција на создавање  и одржување конкурентска предност во динамичните услови на работење. 

Образовниот систем бара прилагодување на потребите на пазарот на труд. Реформата во современите 

услови на работење подразбира образование за нови занимања, нови знаења и вештини. 

 Социјалната исклученост е еден од битните елементи кои создаваат пречки во одржливиот 

развој и на кој е потребно да се обрне посебно внимание во смисла образование и учење во текот на 

целиот живот. Во голем број случаи социјалната исклученост се јавува во процесот на образование, 

односно недостатоци во процесот и исходот од образованието. Основни видови се недоволни 

квалификации и неадекватни знаења и вештини. 

 Доживотното учење е одговор на брзото темпо на економските промени, влијанието на новите 

технологии врз запосленоста, зголемувае на нивото на глобалната конкуренција и растот на неднаквоста 

во приходите и животниот стандард. 

 Основна цел на образовната политика на секоја земја е да го оствари правото на учење на секој 

нејзин жител и да обезбеди можности за стекнување на соодветно образовно ниво за секого и за сите 

возрасни групи и да осигура дека истите поседуваат знаења, вештини и ставови кои се во согласност со 

барањата на општеството и пазарот на трудот. Правото на учење, според Општата декларација за човечки 

права на Обединетите нации
27

, е едно од основните човечки права. Поради тоа, образованието мора да 

биде достапно за секој кој живее на тлото на Република Македонија, без оглед на неговата возраст, пол, 

религиозна определба, етничка припадност, здравствена состојба и социјална и финансиска положба. 

Исто така, образованието и обуката мора да ги поседуваат сите услови за ефикасност и ефективност за да 

бидат во состојба на сите да им пружат доволно општо и стручно образование. 

4. ПОТРЕБАТА И ВАЖНОСТА ОД ДОЖИВОТНОТО УЧЕЊЕ 

 Како што младата возрасна група се намалува, значењето и уделот на повозрасното население во 

развојот на државата ќе расте. Продуктивноста и ефикасноста ќе расте во - на знаење базираната работа. 

Современиот труд ќе има потреба од знаења и способности за адаптирање и пресретнување на 

промените. Современиот труд ќе предизвика намалување на работната сила и ќе ја промовира важноста 

на образованието и обуката во сите возрасни групи. Слободата на младите луѓе да прават избор на 

различни стилови на живеење без способности добиени во образованието и културата, може да 

предизвика проблеми во управувањето со животите и да одведе до ексклузија. Развојот на образованието 

на возрасните ќе придонесе за создавање на значајни можности за инклузија, партиципација и влијание. 

                                                           
27

   Oпшта декларација за човечки права, OН, 1948 година. 
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Тоа ќе овозможи континуирано стекнување на работни и граѓански компетенции, градење на сопствен 

идентитет, компетентно управување со сопствениот живот и спречување на ексклузијата. 

 Почетокот на 21-от век претставуваше почеток на ново доба, доба на натпревар во знаењата и 

учењето за земјите во Европа и светот. Беше постигнат општоприфатен концензус дека знаењето е 

основна производна сила во општеството и најсилен услов за успешност. Разликите во знаењето и 

неговата примена се во корелација  со разликите според кои државите се делат на развиени или 

неразвиени, богати или сиромешни. 

 Заклучоците кои ги донесе Лисабонскиот совет посочија дека успешната транзиција кон 

економиите и општествата базирање на знаења мора да се темели на концептот на доживотното учење. 

Европските образовни системи и системите за обука мора да се претворат во јадро од кое ќе почнат 

промените, поради што и самите мора да се адаптираат
28

. Како резултат на овие иницијативи и 

искуствата на сите европски земји, Европската комисија во 2000 година изгласа шест основни пораки 

кои треба да послужат како патоказ во градењето на развојните програми за образование на возрасните и 

доживотното учење: 

2. Градење на инклузивно општество кое нуди еднакви можности за пристап кон квалитетно учење 

за сите луѓе во текот на целиот живот.  

3. Подеднакво приспособување на начините кои образованието и обуката ги нудат за луѓето да 

можат да партиципираат во процесот на учењето и да можат самите да планираат како ќе ја 

креираат својата иднина;  

4. Постигнување на повисоки нивоа на едукација и квалификации во секој сектор, овозможуваќи 

им на знаењата и вештините да соодветствуваат со барањата на работните места, професиите и 

работните организации;  

5. Поголеми инвестиции во човечките ресурси;  

6. Иновации во предавањата и учењето;  

7. Евалуација на учењето;  

8. Развивање на советодавни служби и служби за професионална ориентацијач и  

9. Просторно доближување на учењето до луѓето
29

.  

 

 Владата на Република Македонија мора да настојува да создаде позитивна атмосфера за 

континуирано учење и саморазвој за сите популациски групи. Во овој контекст, важно ќе биде 

мобилизирањето на оние популациски групи на кои поради различни причини им застарело знаењето, не 

располагаат со соодветни компетенции или останале образовно хендикепирани, како на пример: 

невработените, неписмените и маргиналните групи. Соработката меѓу различните субјекти во 

образованието, јавниот и приватниот сектор, невладините организации и волонтерските здруженија, ќе 

биде исклучително значајна за остварување на засилена образовна мобилност на младите и возрасните. 

Во таа смисла, ќе се даде силна поддршка на активностите на невладините и волонтерските активности 

на полето на образованието на возрасните. 

 Во 2006 година Собранието на Република Македонија ја донесе Националната програма за 

развој на образованието во Република Македонија 2005-2015. Како интегрален дел од Националната 

програмата е вклучена и Програмата за образование на возрасните во Република Македонија во контекст 

на доживотното учење како стратешки документ. Во рамките на Програмата дефинирани се целите на 

образовната политика во Република Македонија во насока на основната цел – подеднаква можност за 

сите за стекнување на соодветно квалитетно образование и оспособување со знаења, вештини и 

компетенции. 

 Врз основа на анализата на актуелната состојба, во Програмата беа донесени и препораки и тоа: 

формирање на совет за образование на возрасните; Формирање на општински центри за човечки развој 

преку доживотно учење; создавање на систем за признавање на претходното учење; изработка на закон за 

образование на возрасните; зголемување на бројот на андрагошки кадри; јавна кампања за доживотно 

учење. 

                                                           
28

  Совет на Европа, Лисабон, 2000 година. 
29

  Европска комисија: Меморандум за доживотно учење, Брисел, 2000 година. 
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Имајќи предвид дека голем број од препораките се реализирани или започнаа со реализација во 

претходниот период, а особено со донесувањето на Законот за образование на возрасните и формирањето 

на ЈУ Центар за образование на возрасните, создадени се поволни услови за целосно реализирање на 

Програмата. Поради тоа се јави потреба за донесување на Стратегија за образование на возрасните за 

наредниот период. 

 Во јануари 2008 година Собранието на Република Македонија го донесе Законот за образование 

на возрасните. Со овој закон образованието на возрасните се дефинира како дел од единствениот систем 

на образованието на Република Македонија Ова е прв документ од ваков вид кој го регулира системот за 

образование на возрасните со што се пополни празнината во делот на неформалното образование која 

што постоеше во образованиот систем во Република Македонија. Претходно образованието на 

возрасните беше регулирано преку законските акти кои се однесуваа на формалното образование. 

Значајна новина во овој Закон е што за прв пат се третира и неформалното образование и учење како 

значаен дел од севкупното образование на личноста. 

 Во Законот е предвидено формирање на Центар за образование на возрасните како јавна 

установа со задача да се усогласуваат и интегрираат јавните интереси и интересите на социјалните 

партнери во образованието на возрасните во Република Македонија и ќе изгради систем на образование 

на возрасните кој ќе овозможи вклученост и квалитетно учењево текот на целиот живот за сите, а во кој 

образовната понуда ќе произлегува од барањата и потребите за учење. 

 Од постојните даватели на образование на возрасните можат да се издвојат: 

 јавни и приватни специјализирани институции за образование на возрасните: работнички 

универзитети, образовни консултантски фирми, центри за обука, центри за странски јазици, 

центри за компјутерско образование, центри за советодавна работа, основни училишта за 

образование на возрасните,  

 средни училишта;  

 синдикати;  

 комори и асоцијации;  

 агенции за вработување;  

 професионални тела;  

 универзитети;  

 невладините организаци. 

 
5. ЗАКЛУЧОК 

 Обрзованието не е затворен процес кој еднаш ќе започне и еднаш ќе се заврши. Промени се 

случуваат и доведуваат до потреба од развивање на знаењата и вештините.  

 Доживотното учење стана неопходно за сите граѓани. Неговата цел е да го одржи и зачува 

позитивниот и акивниот приод кон учењето на сите возрасти во текот на целиот живот. 

Водечките принципи на образованието и доживотното учење би требало да создадат иницијатива 

која ќе ја промовира социјалната инклузија, што би значело дека треба да се дадат подобри и пошироки 

можности за учење на поединците, за поединците со различни потреби за учење, како и учење за лична и 

професионална сатисфакција, зголемувајќи го чувството на активно граѓанство, припадност и 

зголемување на можностите за запослување. emorandum o doživotn 
• Osiguravanje dostupnosti doživotnog učenja.e sposobnosti za doživotno obrazovanje su: 
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SCHOOL CULTURE - DETERMINANT FOR SUCCESSFUL SCHOOLS 
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Abstract: The culture of the school is one of the main factors that contribute to the quality of the educational 

process. This means that the culture of the school at the same time is the starting point, and also has a goal to 

establish vision and mission for the school. The culture of the school enables the establishment of mutual 

relationship between the students and the teachers. It builds partnerships and balance in terms of teaching and 

learning. It presents a real level of many realistic educational codes, embedded in the organization of the school 

and the subjects that build the authority of the institution - school. Positive school culture is created and is 

backed by quality leadership. Building a culture of the school means institutionalizing the positive attitudes of 

the students, the teachers and the community in the process of creating a modern and effective school 

Keywords: School culture, teaching staff, school 

  

УЧИЛИШНА КУЛТУРА-ДЕТЕРМИНАНТА ЗА УСПЕШНИ УЧИЛИШТА 
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ОУ Јосип Броз Тито с. Жировница   slagepp@yahoo.com 

Јованка Николоска 

ОУ Единство- Башкими- Гостивар  jovankan@yahoo.com 

Јасминка Дурдубакова 

ООУ Ванчо Прке Штип  jasminkad@yahoo.com 

 
Резиме : Културата на училиштето е   еден од главните фактори кои допринесуваат до квалитетен 

образовен процес.. Тоа значи дека културата на училиштето во исто време е појдовна основа, но и цел во 

воспоставувањето на визија и мисија на едно училиште.Културата на училиштето овозможува 

воспоставување на взаемна поврзаност на учениците и наставниците. Се гради партнерство и рамнотежа 

во однос на наставата и учењето. Таа претставува реално ниво на многубројните реално остварливи 

образовни кодекси, вградени во организацијата на училиштето и субјектите кои го градат авторитетот на 

институцијата – училиште. Позитивна училишна култура е креирана и е поткрепена од квалитетното 

водство. Градењето на култура на училиштето значи институционализирање на позитивните ставови на 

учениците, наставниците и заедницата во процесот на создавање на современо и ефективно училиште. 

Клучни зборови  Училишна култура, наставен  кадар , училиште 

 

1. ВОВЕДНИ    РАЗГЛЕДУВАЊA 

Училишната култура претставува важен сегмент во процесот на постигнувањето на целите на 

воспитно-образовниот работа. Многу училишни лидери ќе напоменат дека доколку се свати во 

вистинска смисла, училишната култура ќе биде базичен дел од напорите за подобрувања на улилиштето. 

 Постојат многу дефиницци за тоа што е култура. Речникот за модерен англиски јазик во издание 

на Лонгман ја дефинира кулутрата како “збир на обичаи, верувања, уметност музика и сите останати 

производи на човековата мисла создадени од одредена група луѓе во определено време”. Многу често 

културата се поврзува само со фолкорот или уметноста. Сепак, доколку го погледнеме концептот од 

поширок агол, можеме да препознаеме и други елементи, како на пример, чуство за хумор,  

гастрономски навики или дури и семејни врски. Доколку се обидеме пак, да ја дефинираме културата на 

многу едноставен начин, можеби ќе се каже дека таа претставува одреден начин на кој една група луѓе 

ги извршуваат работите. 

 Главни индикатори кои ја покажуваат училишната култура, како здрава поставеност во 

процесот, се : соработка, колегијалност и ефективност. Соработката се каректеризира со степен на 

заедничка работа на луѓето, делење информации и стратегии, како и охрабрување за конструктивни 

дискусии и дебати. Колегијалноста е за чуството на припаѓање, емоционална поддршка и вклученост на 

членовите од организацијата. Ефективноста е тенденција за фокусирање на тоа како се гледаат себеси 

тие што вложуваат за целта на овој процес. 

 Менаџерите во образованиерто имаат потреба од аналитично идентификување на елементите, 

кои влијаат на начинот на функционирањето на организацијата. Спознавањето и разбирањето на 

вредностите и ставовите , се важниза проценката на можностите за успешно спроведување на 

mailto:Zirovnica%20%20%20%20%20slagepp@yahoo.com
mailto:jasminkad@yahoo.com
mailto:jasminkad@yahoo.com
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образовните промени и подобрувањето на работата во училиштето. Промени на училишната култура 

треба постојано да се  случуваат, но треба да се посвети посебна важност на зачувувањето на 

традицијата, како дел од трајните вредности. 

 

2. ТЕОРИСКИ  АСПЕКТИ 

 Културата влијае на се она што се случува во училиштето. Дефиниција за училишна култура 

според Филипс, гласи дека тоа се верувања , ставови и однесувања, кои го каректеризираат училиштето. 

Луѓето во една здрава организација мора да имаат договор како да работат и што е вредно да се сработи. 

 Најодговорен за воспоставувањето и одржување на училишната култура е директорот на 

училиштето. Суштината на училишната култура е во односот меѓу директорот и вработените, од една 

страна, како и учениците и нивните родители од друга страна. Основните проблеми во тие односи се: 

 начин на комуницирање; 

 начин на решавање на конфликтите; 

 учество на наставниците, учениците и нивните родители и претставниците на заедницата при 

одлучувањето; 

 начин на користење на власта и моќта во рамките на училиштето; 

начин на оценување на квалитетот и успешноста. 

 

 Составен дел на училишната култура е и стилот на поучување и начин на реализирање на 

наставата. Организациската култура се манифестира и го поддржува менаџментот преку различни 

начини: 

 Церемонии - специјални настани за прослава на некој јубилеј или успех, празник или матурска, 

почеток или крај на учебна година; 

 Вредности – претставуваат критериум зададен од менаџментот, во поглед на однесувањето на 

вработените; 

 Постапки или обичаи -  активности поврзани со приемот на работа, промоции за унапредување, 

доделување на дипломи; 

 Ритуали – постапки кои што постојано се повторуваат со цел да се одржат зададените норми; 

 Пишување хроники -  на пример, зџа најдобрите ученици, успесите на наставниците и 

учениците, изјави на гости кои го посетиле училиштето; 

 Симболи, слогани – изјава на мисија на училиштето, визија, истакнати паноа, слики и слично, на 

кои што е прикажан симболот на училиштето. 

На културата на училиштето влијаат: некои видливи прописи во однесувањето (на пример, 

редовното доаѓање на работа), доминантните вредности што се воспоставени во училиштето, 

филозофијата на училиштето (како на пример “секое дете да научи” или “во нашето училиште 

сите учат”), воспоставените правила на игра (награда за добро извршена работа), чуствоза клима 

(воспоставена клима на соработка), изградениот пристап во работата на наставниците во 

училиштето (планирање на активностите или, пак користење на цовремена образвона 

технологија), утврдениот распоред на времето, воспоставена атмосфера на ред и дисциплина, 

начинот на комуницирање на персоналот, изградениот консензус кај персоналот за целите и 

задачите од дефинираната мисија на училиштето, воспоставена визија за развој на училиштето, 

изградените ставови за персоналот, високите очекувања од секој поединец и на секое место во 

училиштето.  

 

3. ЕМПИРИСКИ    СОЗНАНИЈА 

Патот во градењето на културата на училиштето е многу сложен и долгорочен процес, 

каде сите заедно учиме. Културата на училиштето овозможува воспоставување на взаемна 

поврзаност меѓу учениците и наставниците. Се гради партнерство во однос на наставата и 

учењето. 

Во градењето на културата на училиштето, се определивме за следниве елемнти, од кое 

организирано се откажуваме. Најпрво нашето внимание беше насочено кон негативностите на 

сопствената работа: 

 конвенционален е во наставата и не се усовршува; 

 доминира на часот и е основен извор на знаења; 

 не ја познава категоријата за активна настава; 

 не го запазува времето за почеток и крај на часот; 

 има висок тон, опоменува, иронизира и обвинува; 

 ја омаловажува личноста на ученикот; 

 ги игнорира постигнувањата на учениците; 
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 нема аналитичност во информирањето. 

Во втората фаза, се определивме за позитивностите во работата на наставникот, а ги истакнавме 

следните: 

 разнобразност во примената на наставните техники; 

 предзнаењата ги насочува и координира; 

 одмерен е и има ред во ораганизацијата на часот; 

 јасно ги дефинира прашањата; 

 ги почитува времето за наставата и учењето; 

 има постапност со мали чекори до целта; 

 создава клима во работата со учениците и колегите; 

 ја почитува личноста на ученикот; 

 ги мотивира и поддржува учењето; 

 верува дека секој може да постигне успех; 

 воспоставување на атмосфера на ред и дисциплина; 

 се грижи за подобрување на резултатите во училиштето. 

 

Елементите, за кои се определивме дека се неопходни и главни детерминантни, за градење на 

културата на училиштето, пред се се однесуваат на наставниот кадар и училиштето како целина.  

 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАДАРОТ И УЧИЛИШТЕТО СЕ 
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Потребата од промени на училишната култура најчесто се јавува како резултат од заложбите за 

подобрување научилиштето,а се со цел да се постигнат подобри образовни резултати. Најголемброј 

натеоретичари и практичари од оваа сфера се сложуват со констатацијата дека не може да се реализира 

процес на унапредување на работата на училиштето без соодветни промени во неговата училишна 

култура. 

 

4. ЗАКЛУЧНИ    СОГЛЕДУВАЊА 

 Секое училиште има своја препознатлива култура. Културата на училиштето се создава и таа со 

тек на време евоулира и се збогатува. Тоа значи дека културата на училиштето во исто време е појдовна 

основа, но и цел во воспоставувањето на визија и мисија на едно училиште. 

 Најчеста појава при градењето на училишната култура е судирот на генерации. Тоа практично 

значи судир на две култури, култура од возрасните и култура на младите. И сето тоа се одвива во една 

средина, со свое опкружување наречено училиште. Таа средина и тоа опкружување се каректеризираат 

со одредени традиции, обичаи, норми, навики, постигнати резултати, начин на однесување и 

комуницирање, религии итн. 

 Културата на училиштето овозможува воспоставување на взаемна поврзаност на учениците и 

наставниците. Се гради партнерство и рамнотежа во однос на наставата и учењето. Таа претставува 

реално ниво на многубројните реално остварливи образовни кодекси, вградени во организацијата на 

училиштето и субјектите кои го градат авторитетот на институцијата – училиште. Позитивна училишна 

култура е креирана и е поткрепена од квалитетното водство. Градењето на култура на училиштето значи 

институционализирање на позитивните ставови на учениците, наставниците и заедницата во процесот на 

создавање на современо и ефективно училиште. 
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COOPERATION OF PARENTS AND SCHOOL IN ORDER TO IMPROVE THE 

WORKING CONDITIONS 
Vesna Nastoska 

“Kuzman Shapkarev” primary school 

Skopje, Republic of Macedonia 
1. INTRODUCTION 

 The family is the basic institution is the primary process of socialization of the person. It is the basis in 

which the child receives all the initial knowledge acquired warmth and love, the feeling of safety and security, 

familiarity, attention, care and unity of which would later emerge knowledge, skills, attitudes and values.  

 In the family, the child acquires the level of requirements, motivation for learning, self-control, 

capacity for cooperation. It affects the attitudes, interests, acquisition of knowledge, the image of himself. 

 The departure of any child to school is a very important event in his life and in the lives of his parents 

or guardians. Therefore, parental care is very high about where and in what school it will learn. They as parents, 

entrust their child's teacher and the school and along with it, are shared responsibilities, looking for ways to help 

improve the quality of work of the school, which will greatly help their child. 

 "We can change school forms, classes and curricula, school equipment and facilities, to form 

small classes, counseling. If we do not turn to people - teachers, students, parents - they themselves are 

changed and diversified to permanent devised orientation, all organized efforts are in vain” 

          SINGER 
 Major social changes that swept all spheres of social system, impose the need for elaboration of the 

cooperation of schools with parents. They are keen to establish coordination with other factors that influence the 

development of children. 

 Bigger are the interests of function family, his transformation, attitude towards school and the need for 

a common language between parents and teachers in the pedagogical-educational work. 

 Positive values of this cooperation at the school where I worked almost twenty years as a teacher and in 

the present school, where I have been working as a principal for  three years, and its under-representation and its 

application in school practice, affects me to choose to talk about the participation of parents in the work of 

schools. 

 

 

2. ПОТРЕБАТА ОД ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

 

 Потребата од соработка помеѓу училиштата и семејството ја потенцирале многу водечки 

социолози и педагози. 

 С.Т.Шетски: „Училиштето не смее да се одделува од семејството, туку треба да знае да направи 

план за соработка со него.“ 

 Клонимир Шкалко: „Основно е родителите масовно да се приближат до училиштето, да им 

помогнеме во разбирањето на целите и задачите, да ги привлечеме да соработуваат, да ја координираме 

воспитната работа со домот, да го почувствуваат училиштето како нешто свое, бидејќи ги решава 

прашањата за иднината на нашите деца.“ 

 Формите на соработка со родителите се многубројни: взаемно поставување на целта, 

договарање, процена на училишната политика, пракса и традиција, изготвување план, непосредни 

контакти, родителски состаноци, училишно катче и библиотека за родители, јавно информирање за 

активната соработка, прирачник за родители, ден за посета. Некои се применуваат, а некои не. 

 Големи резултати во соработката со родителите постигнал Комеровиот модел (1980). 

Родителите, наставниците и учениците работат тимски училиштето да го претворат во место каде секој 

би посакал да биде. Визијата на овој идеолог била дека во срцето на детскиот неуспех е непостоењето на 

соработка меѓу училиштата и родителите. 

 Актуелизацијата на соработката и прашањето како родителите да се стават во функција за 

подобрување на квалитетот на работата во училиштето се императив кој го наметнуваат современите 

текови на живеење. 

 Правната рамка родителите ја добија со промената на Законот за основно образование (чл.145), 

Статутите на основните училишта и подзаконските акти од оваа област. Одредбите од чл.145 ја 

институционализира соработката на училиштето со родителите преку втемелување на Советот на 

родителите. Тој треба да биде избран од редот на родителите на учениците кои не се вработени во тоа 

училиште, односно по еден родител од секоја паралелка. Во нашето училиште има определено по еден 

наставник од предметна и одделенска настава. На состаноците наизменично доаѓаат и одделенските 

раководители на сите паралелки. 
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 Статутите на училиштата содржат конкретни одредби за начин на формирање, надлежности и 

начин на работа на Советот на родители. Имено тој има и Правилник за работа. 

 Ефикасното организирање и работата на Советот на родители има повеќе сегменти: ефективни 

состаноци, тимска работа, донесување на одлуки, изготвување на програма, партнерство, евиденција и 

документација, евалвација на работата. 

 Родителите преку своето тело законски добија право да се вклучат во разни активности кои 

дотогаш беа привилегија само на наставниците, одделенските и наставничките совети, директорите, БРО 

и МОН. Тие навистина го користат тоа свое право да работат, да даваат мислења, сугестии и да 

одлучуваат за разни прашања со што директно или индиректно влијаат за подобрување на квалитетот на 

работата во училиштето, што ќе покаже овој труд. 

  

3. ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВАА УЧИЛИШТАТА И НИВНО 

ЗАЕДНИЧКО РЕШАВАЊЕ 

Поагајќи од целите и задачите на Советот на родители на ООУ„Свети Кирил и Методиј“ Центар 

(каде што работев) истиот ги предложи следните тимски начини на дејствување: 

 

1. Ги разгледа евентуалните можности за изградба на спортска сала. Се формира тим од 4 члена кој 

оствари контакти со надлежното МТВ п.е. Центар, изврши увид и дојде до сознанија за деталниот 

урбанистички план, за дворното место, за катастарска парцела и можностите за промена на деталниот 

урбанистички план за реализација на изградбата на спортска сала. 

Се пристапи кон обезбедување на потребната документација, ангажирање на сите субјекти во 

остварување на контакти со органи, организации, друштва, невладини организации кои можат да дадат 

финансиска поддршка. 

2. Активно учествуваше во обезбедувањето на финансиски средства за материјално и техничко 

опремување на училиштето. Формиран е тим од 4 члена кој оствари контакти, предложи начини на 

самофинансирање и обезбедување на финансии од донации и спонзорства. 

3. Активно учествуваше во организирање на екскурзии и настава во природа. Тимот, согласно 

наставната програма, изготви план и се вклучи во реализацијата на по една еднодневна екскурзија во 

секое полугодие. Се договори планот за настава во природа да се изготви во текот на јануари, 

предлозите да се разгледаат на почетокот на февруари за да може да се информираат родителите за 

условите, како и давање можност цената за оваа настава родителите да ја подмират на повеќе месечни 

рати, сметано од февруари до јуни. 

4. Пристапи кон организирање и ангажирање во реализација на програмата за јавниот и културниот 

живот во училиштето. Редовно се посетуваа театри, музеи, галерии, фестивали и врвни уметници од сите 

области соработуваа на сите полиња. 

5. Приоритетно прашање беше неопходноста од обезбедување на подобри услови за работа. 

Формираниот тим ги утврди приоритетите. Беше извршено обновување на таблите, клупите, 

столчињата. Се изготвија проекти за санација на санитарните јазли, нов влез, нова дворна патека, 

варосување на училниците и ходниците, поправка на оградата. 

6. Зеде активно учество во организирање на спортски манифестации. Тимот изготви план и реализира 

спортски турнири во фудбал, ракомет и кошарка во соработка со наставниците по физички и 

здравствено образование. Се натпреваруваа паралелките и училиштата кои покажаа интерес. 

 Советот на родители во соработка со раководството и наставниот кадар си постави доста 

активности. Програмата беше преамбициозна. Беа реализирани доста активности, но повеќето се 

однесуваа на инфраструктурни проблеми. Партиципацијата на родителите во подобрување на 

квалитетот на наставата беше минимална, што остана како императив за понатаму. Наша визија беше да 

се реализираат токму најголемите проблеми: изградбата на фискултурната сала и санацијата на 

санитарните јазли. 

 

Поагајќи од целите и задачите на Советот на родители на ООУ„Кузман Шапкарев“ Кисела Вода 

(каде што сега работам) истиот ги предложи следните тимски начини на дејствување: 

1. Ги разгледа евентуалните можности за опремување на спортската сала. Се формира тим од 4 члена кој 

оствари контакти со можни донатори. Се пристапи кон обезбедување и ангажирање на сите субјекти во 

остварување на контакти со органи, организации, друштва, невладини организации кои можат да дадат 

финансиска поддршка. 

2. Активно учествуваше во обезбедувањето на финансиски средства за материјално и техничко 

опремување на училиштето. Формиран е тим од 4 члена кој оствари контакти, предложи начини на 

самофинансирање и обезбедување на финансии од донации и спонзорства.  



76 
 

3. Пристапи кон организирање и ангажирање во реализација на програмата за јавниот и културниот 

живот во училиштето. Редовно се посетуваа театри, музеи, галерии, фестивали и врвни уметници од сите 

области соработуваа на сите полиња. Учествуваат во работата на Проектот за МИО. 

4. Приоритетно прашање беше неопходноста од обезбедување на подобри услови за работа. 

Формираниот тим ги утврди приоритетите. Беше извршено обновување на таблите, клупите, 

столчињата, библиотечниот фонд, нагледни средства, работни облеки. Се изготвија проекти за санација 

на спортското игралиште, ново баскет игралиште, паркинг, варосување на училниците и ходниците, 

поправка на оградата. 

5. Зеде активно учество во организирање на манифестации. Тимот изготви план и реализира 

манифестации поврзани со празници. 

 

4. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Заради остварување на целите и задачите утврдени со Статутот на училиштето и Правилникот на 

Советот на родители кои се опфатени со програмата за работа на Советот, тимовите активно учествуваа 

во реализација на поставените цели и задачи, меѓусебно соработуваа и своите резултати ги изнесуваа на 

состаноците заради координација и утврдување на тоа што е реализирано.          

 Моите заклучни согледувања произлегуваат од Програмата за работа на Советот на родители во 

двете училишта. 

 Еве што реализираа тимовите: 

1. ООУ„Свети Кирил и Методиј“ Центар 

- Изграден нов влез во училиштето; 

- Изградена е нова патека во дворот; 

- Варосување на ходниците и училниците; 

- Набавени наставни средства; 

- Учество во организирање на екскурзии; 

- Учество во организирање на јавниот, културниот и спортскиот живот во училиштето. 

2. ООУ„Кузман Шапкарев“ Кисела Вода 

- Направена е теретана во фискултурната сала; 

- Поставен е нов разгласен систем; 

- Набавена е миксета, звучници и микрофони за изведување на свечености; 

- Учество во организирање на јавниот, културниот и спортскиот живот во училиштето; 

- Поставена е нова електрична инсталација во половина објект преку УСАИД и МИО; 

- Збогатен е фондот на книги во библиотеката; 

- Изградено е ново спортско игралиште; 

- Се гради тениско игралиште; 

- Варосани се повеќето училници и ходниците; 

- Набавени се завеси за 9 училници; 

- Набавени се нагледни средства; 

- Организирани се Новогодишни и Велигденски хепенинзи; 

- Отворена е сметка на Советот на родители и собраните средства се користат за подобрување на 

условите за работа. 

 

Тимовите не ги реализираа следните активности: 

1. ООУ„Свети Кирил и Методиј“ Центар 

- Изградба на фискултурна сала; 

- Санација на санитарните јазли; 

- Изработка на нова ограда. 

2. ООУ„Кузман Шапкарев“ Кисела Вода  

- Санација на санитарните јазли (капитална инвестиција)  

- Обезбедување на работна облека 

       Во нашата средина заинтересираноста на родителите за успехот на децата е на високо ниво. 

Успеваат да одделат доволно време за своите деца. Тука ја гледаме можноста со активна програма за 

натамошна соработка да делува на нивно инволвирање во училишната средина. 

       Можности за постигнување на оваа сел се: јавното информирање на граѓанството за активната 

соработка, перманентна наобразба на родителите преку семинари, дебати и сколи за родители. Само ако 

се постави соработката на приоритетно место, хиерархиски пренесувајќи ја на наставниците со цврсто 

поставени должности, таа резултира со поволни ефекти кои се цели на образованието од модерен тип – 

изградување на иницијативни, креативни и кооперативни личности.      

Така се остварува вредноста која му служи на образованието како критериум: „послушно дете во 

семејството, добар ученик во училиштето“. 
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      Со еден збор, родителите, учениците, наставниците и заедницата се задоволни од работата и 

помошта на Советот на родителите, а во училиштето се почувствуваа квалитетни промени.           
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Abstract: Today the inclusive education is a fundamental right of people with disabilities for quality education 

and their acceptance and participation in the social life. First association for inclusion is the participation of the 

children with difficulties in their development into the regular educational system, the education program and 

teaching methods are adapted to their needs and the teaching staff is qualified, trained and all the children with 

different individual needs are included. The environment is less restrictive and adapted to the needs of all the 

children and primarily supported, and thus  the children's rights to equal participation in the educational process 

would have be accomplished and more easily accepted and included in the social life because the attitudes are 

changing with interaction and coexistence. 

Key words: inclusion, educational process, teachers, children, training. 
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 Aбстракт: Денес инклузивното образование претставува основно право на лицата со хендикеп за 

квалитетно образование и нивно прифаќање и вклучување во друштвено-социјалниот живот. Прва 

асоцијација за инклузија е вклучувањето на децата со потешкотии во нивниот развојот во редовниот  

воспитно - образовен систем, програмата и наставните методи се прилагодени на нивните потреби, а 

наставниот кадар е оспособен, обучен и ги вклучува сите деца со различни индивидуални потреби. 

Опкружувањето е помалку рестриктивно и адаптирано на потребите на сите деца и пред се поддржани , 

и на тој начин би се оствариле правата на децата за подеднакво вклучување во образовниот процес и 

полесно вклучени и прифатени во социјално-друштвениот живот- затоа што ставовите се менуваат со 

интеракција и заеднички соживот. 

Клучни зборови: инклузија, образовен процес, наставен кадар, деца,обуки. 

 

1. ВОВЕД 

Инклузивното образование, по дефиницајата на УНЕСКО
30

, се однесува на можноста училиштата да 

обезбедат квалитетно образование на своите деца, без разлика на нивните различности.  Инклузијата е 

процес на препознавање и одговарање на различните потреби на секое дете преку зголемувањето на 

учеството во процесот на учење, културниот живот и животот во заедница, и секако во процесот на 

смалување на  нивно исклучување во образовниот процес. Овој процес опфаќа промени и усогласување 

на содржините, пристапот, структурата и стратегиите во образовниот процес,  подразбирајќи се сите 

деца од школска возраст треба да одат во редовна настава, што претставува и одговорност на 

                                                           
30  http://inkluzivno-obrazovanje.rs/o-nama/o-pristupu-obrazovanju 
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образовниот систем. Училиштата  треба да бидат отворени за сите деца и сите да го добиваат потребното 

внимание и помош. Сите деца треба да  бидат дел од училишната заедница без разлика на нивните  јаки 

и слаби страни во одделни области.  

 

2. ИНКЛУЗИНО ОБРАЗОВАНИЕ И МОДЕЛИ НА ПРИСТАП  

Вклучувањето во формирани паралелки за деца со посебни потреби го загрозуваат основното човеково 

право за рамноправност на сите подеднакво во  секојдневното опкружување. Групите кои се формираат 

врз основа на иста или слична телесна попреченост, потешкотии во учењето им се ускратува можноста 

за проширување на знаењето и меѓусебното поттикнување. Тешко е во ваквите паралелки да се покрени 

динамика и да се одржи мотивацијата на високо ниво исто како во одделенијата со голем спектар на 

различности. Стекнувањето на знаења, вештини и способности најдобро се постигнуваат во одделенија 

каде учениците се на иста возраст, така што поголемиот дел од наставниот материјал се усвојува од 

своите врсници кои се подобри или побрзи.  

Позитивниот став од раководниот и наставниот кадар во училиштата е најважен сегмент за децата на 

кои им е потребна посебна поддршка, отколку некои посебни или специфични компетенции и обуки за 

работа со овие деца. Важно е со својот пример да ги охрабрат децата, секое од нив да биде прифатено 

без разлика колку и по што се разликува од останатите.Основна функција на образованието е да ги 

припреми за живот. 

Во општеството е општо прифатено дека лицата со хендикеп (вклучувајќи ги и децата со пречки во 

развојот) генерално имаат многу помалку можности и помалку квалитетен живот од останатите лица.  

Какви активности и програми треба да се  превземат за да се излези на крај со потешкотиите и 

проблемите  кои лицата со хендикеп ги доживуваат и се соочуваат, или како целосно би се отстраниле,  

зависи од тоа што се смета за главна причина за појавата на истите. Постојат повеќе различни начини со 

кои се објаснувват причините за појавата на потешкотиите и преку неколку „модели“ се илустрирани 

кои воедно служат и како основа за различен пристап во дефинирањето на практичните политики, 

стратегии и правни (законски) рамки со кои би се подобрила положбата на лицата со хендикеп. 

Милостив модел на пристап кон лицата со хендикеп е основан врз верувањето дека таквата состојба е 

предизвикана од заслугите, односно претставува „божја казна“. Општеството кон лицата со посебни 

потреби, како карактеристика на овој модел, се однесува кон нив со сочувство, милост.  

Медицински модел е став што гледа на хендикепот како медицински проблем. Со развојот на медицината 

се разви и ставот дека лицата и состојбата во која се наоѓаат треба да се подобри и да се излечат  со 

медицинска интервенција, терапија  и рехабилитација. Социјалниот модел смета дека хендикеп настанал 

како резултат на влијанието на физичката, комуникацијата и општествените бариери и ставови и 

оневозможува учество на лицата со хендикеп и пречки во развојот во општеството и рамноправност на 

сите лица подеднакво. Активностите кои се превземаат вклучуваат промени во правната рамка за 

почитување на човековите права, елиминирање на комуникациските и физички бариери, само-

претставување и учество на возрасните и младите со посебни потреби, родителите на децата со посебни 

потреби, организациите на граѓанското општество кои се занимаваат со човековите права. Социјалниот 

модел подразбира инклузивно образование како процес на промена во системот образование во која 

бариерите систематски се отстранети, и образовните институции за да се создаде атмосфера на 

поддршка, уважување и прифаќање на учениците без оглед на нивните различности. 

 

3. ПОДГОТОВКА, ПРОЦЕДУРИ, ЦЕЛИ И УЛОГИ НА НАСТАВНИОТ КАДАР ВО 

ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

Вклучувањето во настава на децата со потреби значи претходно собирање на сите потребни информации 

во врска со нив, како прв документ, чекор во планирањето. Тоа треба да биде точна и сеопфатна слика за 

детето, при тоа од собраните податоци треба да се извлечат податоци кои нема да бидат концизни, и ќе 

може јасно да се видат јаките страни и интересите на детето како и потребната подршка која  треба да ја 

добие. 

Кога ќе се комплетира сликата за детето и ќе се увиди во кои области му е потребна поголема подршка 

треба да се процени и кои од нив се поприоритетни, затоа што многу често се случува да не може 

истовремено да се работи и да се планира истовремено потребната подршка. Сите податоци за детето  

мора да бидат во пишана форма и да бидат јасни на сите кои учествуваат во давањето на потребнта 

подршка на детето. Подоцна се менува и дополнува со нови информации како што се постигнува 

напредокот и при тоа да не се заборави и да им се достави еден примерок на родителите на детето. 

Сите деца во некој период, за било која област или предмет или во начинот на учење и усвојување на 

нови содржини и вештини им е потребна дополнителна поддршка и прилагодување на пристапот на 

наставниците, и останатите лица со кои работат, живеат и се во комуникација со нив. Прилагодувањата 

и стратегиите кои ги користат наставниците за да им се олесни и да им се даде подршка во процесот на 

учење и напредување на едно дете, често се корисни и олеснителни и за другите деца во групата, 
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одделението кои нема потешкотии во учењето и комуникацијата, брзо и лесно ја совладуваат наставната 

материја. Индивидуалниот образовен план како официјален пишан документ е потребен за мал број 

деца, доколку сме направиле една добра слика за децата и каде им е потребна дополнителна подршка и 

во кои одделенија, и со секојдневна редовна припрема и примена на различни методи, визуелни 

помагала и слични прилагодувања им се олеснува и се отклонуваат препреките за учење и учество во 

наставниот процес. Во спротивно, доколку не ги познаваме специфичностите на учениците и не се 

применуваат различните модели, облици и средства на учење, тогаш образовниот индивидуален план 

нема да даде допринос во подобрувањето на условите за учење и развој. Децата кои имаат сериозни 

проблеми во комуникацијата или социјалниот развој, може да се случи приоритет да се стави на развој 

на овие вештини, а не на учењето на поединечни наставни единици.  

Целта  на образованието не е само во усвојувањето на наставните единици и стекнување знаење, туку и 

нивна подготовка за живот и работа, остварување на животните улоги на секое дете и млада личност. 

Улогата на наставниците е да одговорат на нивната потреба за поддршка во образованието за да можат 

да си ја остварат целта. Потребно е директорот да формира стручен тим за инклузивно образование, кој 

ќе ги координира сите активности и ќе воочи на кои деца им е потребна дополнителна подршка. 

Право на индивидуален образовен план има секое дете/ученик кое ја има потребата за дополнителна 

поддршка во образовниот и воспитнот процес поради потешкотии кон пристапот и нивно уклучување, 

учество или напредување  во целокупниот образовен процес. Право на прилагоден и збогатен начин на 

образование (индивидиален образовен план) имаат и учениците со исклучителни способности кои 

стекнуваат основно и средно образование. Во текот на целокупниот воспитно-образовен процес мора 

непречено да се одвива комуникацијата меѓу наставниот кадар и родителите/ старателите на учениците 

со потешкотии во развојот, да се оствари добра соработка за детето да добие адекватна поддршка и да се 

разјаснат сите недоумици. При формирањето на целокупната слика за детето и изготвувањето на 

неговиот индивидуален образовен план да се нагласи истиот се изготвува како за академските така и за 

неакадемските области. Доколку се фокусираме само на наставните содржини каде детето заостанува, 

тогаш нема да биде во состојба да  се остварат и останатите очекувани резултати и стандарди во 

образованието и воспитувањето. Зошто детето не напредува иако за него е организирана подршка која се 

однесува на совладувањето на наставната содржина од наставниот предмет, одговорот може да се најди 

во тоа дека не е организирана и подршка во другите области-како осамостојување, комуникациски и 

социјални вештини.По дефинирањето на областите и предметите за кои му е потребна дополнителна 

подршка на детето потребно е да се дефинираат целите, посакувани промени кон кои се стремиме. 

Целите треба да бидат:  

-специфични- напишани со  јасни и конкретни и да се однесуваат на конкретната промена; -мерливи, да 

може да се оценувват и да бидат сигурни дали целта е остварена или не; 

- остварливи- да можат да се постигнат во даден временски  период ; 

- релевантни и реални, значајни за ученикот и неговиот напредок, фокусирани на позитивните промени 

кои можат да се постигнат; 

- временски ограничени, да можат да се постигнат во одреден период , препорачливо е  на почеток 

целите да бидат краткорочни за да сите учесници- детето, родителите и сите кои учествуваат во 

давањето на дополнителна подршка се сигурни дека целите се остварливи. 

Планирањето на подршка е фаза која содржи планирање на една низа од мали чекори, активности кои ќе 

допринесат да се случи промената. Прецизно треба да се испланира каков вид на подршка ќе 

искористиме како би ја постигнале саканата промена т.е цел. 

При изготвувањето на чекорите за подршка мора да се размислува на резултатот од тие активности/ 

чекори и дали истите водат кон постигнување на целта. Точното прецизирање на чекорите и 

очекуваниот резултат изгледаат можеби бесмислено но тој е единствениот начин на кој можеме да 

процениме дали добро сме ја планирале подршката и да ги следиме и процениме  постигнатите 

резултати. 

Дел од активностите треба да се одвиваат секојдневно, како детето полесно би усвоило одредени знаења 

и вештини, а останатите се планираат и редат во зависност од потребата за подршка за постигнување на 

целите. Траењето се однесува на периодот за кои се планира дека ќе се  постигнат  очекуваните 

резултати. 

Важно е да знае дека формирањето на индивидуалниот образовен план е неопходен инструмент кој ја 

дава структурата и ги прецизира чекорите за планирање и квалитетно извршување на наставниот процес, 

но уште поважно е успешното учење и напредување на детето на  кое му е потребна дополнителна 

подршка. Секогаш треба да се земат во предвид долгорочните ефекти кон прилагодувањето на наставата 

како за детето со потешкотии во развојот, така и за останатите деца во групата/ одделението и за 

наставникот. 
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4. РЕЗИМЕ 

Инклузија значи „вклучување“ и во поширока смисла го означува процесот на демократизација во едно 

општество, препознавање и давање подршка на групите кои на било кој начин се маргинализирани. Во 

потесна смисла, ги означува промените во образованието, а во употреба е внесен со појавата на 

концептот „квалитетно образование за сите“. Добро испланирана и добро изведена наставна работа 

придонесува во целокупното учење, стекнување на знаењата и вештните, социјализација и независност 

на детето, како и подобрување на професионалната компетентност на сите кои се вклучени во работата 

со децата. 
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Résumé: In a time of globalization and accelerated change, it is inevitable for organizations to constantly learn, 

and employ that freshly-gained knowledge in order to carry out specific activities, which means changing and 

adapting to the newly-created situations in order to be work-competitive. The same applies to educational 

institutions. In such a newly-generated environment, the management creates the essence of the process of 

making changes in the educational institution. 

The environment in which the educational organization operates becomes turbulent, dynamic, diverse, difficult, 

dangerous, and full of discontinuity. The only certainty that exists in the organizational performance is 

orientation towards changes and their application, and the only stability is good movement through those 

changes. 

Keywords: globalization, change, management 
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Резиме: Во време на глобализација и забрзани промени, неминовна активност на организациите е 

постојано да учат, а наученото веднаш да го спроведат во конкретни активности, односно да се менуваат 

и прилагодуваат на новосоздадените ситуации со цел да бидат конкурентни во работењето, истото се 

однесува и на воспитно-образовните институции. Во вакво, новосоздадено опкружување, менаџментот ја 

креира суштината на процесот на водење промени во воспитно-образовната институција. 

Средината во која работи воспитно-образовната организација станува турбулентна, динамична, 

различна, тешка, опасна и полна со дисконтинуитет. Единствена извесност која постои во 

организациското работење е ориентирање кон промени и нивна примена, а единствена стабилност е 

добро движење низ тие промени. 

Клучни зборови: глобализација, промени, менаџмент 

 

1.ВОВЕД  ВО МЕНАЏМЕНТОТ 

Организација претставува група луѓе што заедно работат на еден структуриран и координиран начин со 

цел да ги постигнат поставените цели.
31

 Менаџерите се одговорни за користење на ресурсите на 

организацијата се поради постигнување на целите. Менаџментот претставува збир активности насочени 

кон користење на ресурсите на организацијата (човечки, финансиски, физички и информациски) поради 

постигнување на целите на организацијата на еден ефикасен и ефективен начин.
32

 Под ефикасен, го 

подразбираме разумното и рационално користење на ресурсите. Под ефективен, го подразбираме 

донесувањето на вистинските одлуки и нивно успешно спроведување.
33

 Работата на  менаџерот 

(директорот на училиштето) е непредвидлива и полна со предизвици, но истовремено е исполнета со 

возбудување и можности да се направи нешто поинаку. Без оглед на нивото или областа, менаџментот 

вклучува четири основни функции: 

 

Планирање и одлучување (Planning and decision) 

Организирање (Оrganization ) 

Водење (Leading) 

Контролирање (Controlling) 

 

2.ФУНКЦИИ НА МЕНАЏМЕНТОТ 

Функција како термин опфаќа "широка област на одговорности кои вклучуваат бројни активности 

насочени кон достигнување на претходно дефинирани цели". Основните функции на менаџментот, кои 

не треба да се посматраат изолирано туку во континуум се: планирање, организација, лидерство и 

контрола/мониторинг со евалуација.  

 

                                                           
31
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32
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33
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Планирање и одлучување 

Планирањето значи одредување цели на училиштето и бирање на најдобриот начин да се постигнат 

истите.
34

 Разумно соединување на она што се сака и она што ќе се случи. Мисловен процес и свесна 

дејност заснован врз научна основа, со чија помош системот ги приспособува своите ресурси спрема 

промените во надворешните и внатрешните услови,  дејност за барање и избор на сакани, остварливи, 

идни цели, како и начини (мерки, средства и акции) со кои може да се обезбеди постигнување на 

целите.
35

 Планирањето е процес со чија помош системот ги приспособува своите ресурси спрема 

промените во надворешните и во внатрешните услови.  

Секое училиште си има своја организациска  структура,  организациска култура  и организациска клима 

кои треба да се такви да овозможуваат  успешно спроведување  на организациската мисија. 

Училиштето како воспитно образовна организација е сложен, комплексен, динамички, отворен и 

целосообразен организациски систем. Негова основна цел е преку планирање да продуцира  активности 

кои ќе доведат до високи достигнувања и резултати на учениците. 

Планирањето е базична менаџерска функција со која, врз база на анализа  на  резултатите  остварени во 

некој изминат период (степен нa реализација на мисијата), се предвидува иднината (се креира визијата) и 

се донесува одлука за целите кои треба да се остварат. Директорот треба активно да е вклучен во сите 

аспекти на планирањето. Планирањето овозможува навремено согледување на проблемите, рационално 

користење на времето, активно вклучување во педагошката работа на наставниците, учениците, 

родителите, средствата и различните форми во училиштето и средината.  

Со планирањето се поставува основата  за организацијата  на работата на училиштето:  

- се одредува неговата деловна политика;  

- се врши селекција на содржината;  

- се употребуваат потребните методи и процедури;  

- бараните стандарди за квалитет; стратегиите за спроведување на потребните, кадровски материјални и 

финансиски потенцијали и  

- се утврдуваат временските рамки.  

Функцијата на сите планирања е да се обезбеди и унапреди квалитетот во работата на  училиштето. 

 

Планирање во училиштето 

Преку планирањето се дава правецот на она што ќе следи во иднина и при тоа се внимава да се избегнат 

непотребни акции и намалување на можностите од неуспех од опкружувањето, како и стихијно 

неорганизирано однесување на училиштето. Треба да се истакне дека планирањето не вклучува носење 

одлуки за иднина, туку тоа се однесува на носење тековни одлуки за реализација на своите идни цели 

односно развој. 

 

Стратегиско планирање 

Развојното планирање во училиштата претставува стратешки план за развој на воспитно-образовните 

организации во кои се дефинираат, унапредуваат и развиваат приоритетите во рамки на воспитно-

образовниот процес. Може да се констатира дека развојното планирање се реализира во две фази и тоа: 

- Процес на самоевалуација  и 

- Процес на изработка на развоен план 

 

СВОТ анализа 

Она што ја прави SWOT анализата посебна е тоа што преку неа може да се дојде до податоци за тоа кои 

се шансите кои се поклопуваат со предностите, а преку разбирање на слабостите на организациското 

работење може да се елиминираат заканите кои во друга ситуација би можеле да ве дочекаат неспремни.  

Дијагнозата на состојбата во воспитно-образовната организација може да отпочне со изработка на рамка 

за самоевалуација. Таа содржи прашања поврзани за воспитно-образовната организација, со седум 

однапред определени категории, а секоја категорија е поделена во повеќе подкатегории, односно теми: 

Курикулум 

Постигнувања на учениците 

Учење и настава 

Поддршка за учениците 

Училишна клима (етос) 

Ресурси 

Лидерство 

                                                           
34
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План за развој на училиштето  

Планот за развој на училиштето претставува документ кој се однесува за период од 4 години. Во 

неговото создавање и реализација треба да бидат вклучени сите оние кои посредно и непосредно се 

вклучени во непреченото функционирање на воспитно-образовната организација: наставниците, другите 

вработени во училиштето, учениците, нивните родители, претставници од локалната управа. Оние 

водачи кои веруваат во способноста на своите вработени, прават повеќе одколку да го стимулираат 

персоналот, односно тие создаваат клима за успех.
36

 

Со цел да се издвојат приоритетите за унапредување на воспитно-образовната работа, треба да се тргне 

од анализата на училишните резултати.    Се дефинира мисијата и визијата на училиштето со сите нивни 

специфичности за развоен период кој ќе трае од 4 години. Имајќи ги во предвид добиените резултати, 

училишниот тим за развојно планирање, наставничкиот совет, училишниот одбор и претставниците од 

училишната заедница, ги дефинираат подрачјата каде ќе има промени и подрачјата кои треба да имаат 

приоритетен развој.  

 

Одлучување 

Одлучувањето, како дел од процесот на планирање, го вклучува изборот на конкретната акција од 

повеќе можности. Одлучување е чинот на избирање на една од повеќе алтернативи.
37

 Тоа е процес кој 

води до прифаќање на одлуката, комплексно е поврзано со останатите менаџерски процеси, ги вклучува 

луѓето, ги разгорува чувствата, субјективно е, и покрај тоа што се повикуваме на аргументи.
38

 

Одлучувањето е сврзано со специфичниот контекст на воспитно – образовната организација. Донесената 

одлука секогаш е ризик, но истовремено и обврска за акција и работа. Постојат повеќе начини на 

одлучување: 

 

Директорот одлучува сам 

Директорот собира податоци и предлози за можни решенија, одлучува сам 

Директорот се консултира со одбрани поединци 

Директорот проблемот го претставува на другите, собира предлози и може да ги земе во предвид или не 

Одлучува гласот на мнозинството 

Одлучуваат заеднички со консензус 

 

 Организирање 

Откако ќе се одредат цели и ќе се развие изводлив план, следната функција на менаџерот (директорот на 

училиштето) е да се организираат луѓето и другите неопходни ресурси за спроведување на планот. 

Поконкретно,  организирањето подразбира и одредување на начинот на кој ќе се групираат активностите 

и ресурсите.
39

 Еден од поважните сегменти на менаџирањето е создавањето на организациска структура 

за поврзување на различните елементи што ја сочинуваат организацијата (училиштето). Основни 

елементи кои треба да се земат во предвид при организирањето се:  

Специјализираноста за одредената област  

Групирањето на работата  

Процесот на делегирање  

Активности на координација  

 

 Водење (Leading) 

Водењето е основна и најпредизвикувачка функција на менаџментот.  Водењето претставува збир на 

процеси што се користат за создавање на заедничка работа на вработените во училиштето во правец на 

интересите на самото училиште.
40

  

Органите кои управуваат и раководат со воспитно-образовната организација, училишниот одбор и 

директорот, мора да носат одлуки. Одлуките кои ги планираат и носат, треба да ги инкорпорираат на 

одредено ниво и останатите субјекти, а пред сé тука се мисли на наставниците, учениците и нивните 

родители.  
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Контролирање 

Последната функција на менаџментот е контролирањето или надгледувањето на напредокот на 

организацијата (училиштето) кон своите цели.
41

 Како што се движи училиштето кон своите цели, 

менаџерот (директорот) мора да го надгледува напредокот се со цел да се осигура дека училиштето 

работи на начин со кој ќе стигне до зацртаната „дестинација“ во соодветно време. Контролата 

претставува регулирање на организациските активности така што одредени целни елементи на 

ефективност остануваат во  прифатливи граници, односно управувањето на активностите на 

организацијата (училиштето) на начин преку кој се олеснува остварувањето на целите.
42

 Во период 

додека се постави некоја цел и времето додека се оствари таа цел, можат да се случат многу работи во 

училиштето кои би го отежнале движењето кон целта, или дури и да ја сменат самата цел.  Правилно 

создаден систем за контрола може да му помогне на директорот да ги предвиди, набљудува  и одговори 

на околностите кои се менуваат.
43

                                                             

Во нашиот образовен систем не постои сеопфатен систем за обезбедување и контрола на квалитетот. 

Идните напори за обезбедување и контрола на квалитетот треба да се насочат кон дефинирање на 

системот и изготвување на соодветна легислатива која ќе ги регулира односите и надлежностите во 

остварувањето на крајната цел на системот – подигање на квалитетот на образованието.
44

 

 

4.ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Училиштето во услови на општествено-економска трансформација мора многу внимателно да го следи 

воспоставувањето на новите односи меѓу него и неговите интересенти кои директно или индиректно 

влијаат на работата на училиштето. Треба да се применуваат стратегии за одржување на стабилност со 

комбинација и примена на стратегии на раст. Таквиот пристап укажува дека процесот е сеопфатен и ги 

содржи сите аспекти на организациското работење во училиштето, тука вклучувајќи го подобрувањето 

на инфраструктурните услови, подобрување на опременоста со наставни средства и помагала, 

унапредување на професионалните компетенции на наставниците и унапредување на односите со 

средината со посебен акцент на унапредување на воспитно образовната дејност и подигање на 

образовните резултати на учениците. Водачите кои сакаат да се надоградуваат и развиваат, да учат, да 

бидат носители на промените, се понесени од чувства дека она што го прават е добро за нив, нивните 

семејства и организацијата во која работат. За да една организација успешно функционира и биде во тек 

со сите случувања кои неминовно ги наметнува иднината и новиот начин на живеење потребни и се луѓе 

кои се подготвени на промени. Mенаџерството е продукт на модерното сознание дека со подобра 

организација на работата се постигнуваат подобри резултати со исти ресурси.
45
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HISTORY - SCIENCE OF TOLERANCE 
Veroljub Bojičić 
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Abstract: The misuse of historical science, as a rule produces serious consequences - both within the country 

and in international relations. Fictitious and ideologized history offers fixed, imposed, unchanging 'truth', 

historical stereotypes, not allowing the possibility to man's life in the past seen as a multitude of choices and 

opportunities. Your own nation in such interpretation is presented as a heroic, righteous and as a victim of evil 

forces originated from external enemies. In this way, the company encourages irrational nationalism, 

xenophobia, hostility to other nations. Such manipulation of history is especially dangerous in the education 

system, because the above-mentioned negative traits develop the most effective in children, forming of them 

aggressive, belligerent, intolerant personality. The aim of this paper is to show through good practices of history 

teaching in schools, show that the purpose of the science of the past, especially those that teach us empathy, 

respect for diversity, tolerance, respect for another's views and opinions. It deals with phenomena which are in 

the Serbian education system still exist - the weaknesses in the methodology of teaching history and its 

instrumentalisation, but we will introduce some encouraging changes in the way of teaching history, primarily in 

Serbia and countries from the territory of the former socialist Yugoslavia. 

Keywords: history education, multiperspectivity, tolerance, diversity 

 

ISTORIJA – NAUKA O TOLERANCIJI 
Veroljub Bojičić, profesor istorije 

Osnovna škola ''Milovan Glišić'' Valjevska Kamenica veroljubb@gmail.com 

 
Apstrakt: Zloupotreba istorijske nauke po pravilu proizvodi teške posledice – kako unutar jedne države, tako i 

u međunarodnim odnosima. Iskonstruisana i ideologizovana istorija nudi fiksne, nametnute, nepromenljive 

''istine'', istorijske stereotipe, ne dozvoljavajući mogućnost da se čovekov život u prošlosti posmatra kao 

mnoštvo izbora i mogućnosti. Sopstvena nacija u ovakvoj interpretaciji prikazuje se kao herojska, pravednička i 

kao žrtva zlih sila poteklih od spoljnih neprijatelja. Na taj način se u društvu podstiču iracionalni nacionalizam, 

ksenofobija, neprijateljstvo prema drugim narodima. Ovakva manipulacija prošlošću naročito je opasna u 

obrazovnom sistemu, jer se gore pomenute negativne osobine najefikasnije razvijaju kod dece, formirajući od 

njih agresivne, ratoborne, netolerantne ličnosti. Cilj ovog rada je da, kroz primere dobre prakse nastave istorije u 

školi, pokaže da je svrha nauke o prošlosti pre svega ta da nas uči empatiji, poštovanju različitosti, toleranciji, 

uvažavanju tuđeg stava i mišljenja. Biće analizirane pojave koje su u srpskom obrazovnom sistemu još uvek 

prisutne – slabosti metodologije nastave istorije i njena instrumentalizacija, ali ćemo predstaviti i neke 

ohrabrujuće promene u načinu predavanja istorije, prvenstveno u Srbiji i u državama s teritorije nekadašnje 

socijalističke Jugoslavije. 

Ključne reči: nastava istorije, multiperspektivnost, tolerancija, različitost 

 

 Jedna od prisutnijih tema u srpskoj akademskoj, ali i široj javnosti tokom poslednjih godinu-dve dana 

tiče se Prvog svetskog rata. Koja je uloga Srbije u izbijanju rata, da li je Gavrilo Princip heroj ili ubica, da li je 

srpska vojska probijanjem solunskog fronta praktično rešila rat ili barem ubrzala slom Centralnih sila, je li, sa 

gledišta srpskih nacionalnih interesa, bilo mudro ulaziti u državnu zajednicu sa Hrvatima i Slovencima i ostalim, 

u to vreme nepriznatim, jugoslovenskim narodima – samo su neka od pitanja kojima se bave akademici, 

publicisti, političari, čaršija. Mišljenja o nekim aspektima učešća Srbije u pomenutom svetskom oružanom 

sukobu prilično su unisona, ali o drugima postoje primetna neslaganja. Razlika u shvatanjima i ocenama jednog 

istog istorijskog fenomena može biti još i veća ako  posmatramo pripadnike različitih naroda. To nas podseća na 

jednu od ključnih karakteristika ne samo istorije, nego i ostalih humanističkih nauka: one nisu u mogućnosti da 

eksperimentalnim putem dođu do apsolutne, neoborive istine; naprotiv, istina je u ovim naukama relativna 

kategorija, i podložna je čestim preispitivanjima. Ovakvo stanje stvari čini humanističke nauke pogodnim za 

manipulaciju, ali, kao što ćemo na primeru istorije videti, može voditi relaksaciji i demokratizaciji 

unutarnacionalnih i međunacionalnih odnosa.    

 Ovaj članak započet je Prvim svetskim ratom zato što u ovom jubilarnom periodu (2014-2018) odnos 

srpskog društva prema jednom od sudbonosnih događaja iz njegove prošlosti vrlo rečito govori o aktuelnom 

stanju tog istog društva. Takođe, sećanje na Veliki rat nudi mogućnost demokratskog dijaloga o njegovim 

uzrocima i posledicama, kao i realnoj poziciji Srbije u njegovim okvirima, ali, s druge strane, izaziva potrebu 

nametanja nedodirljivih ‘’istina’’ i stigmatizacije svih onih koji se istima suprotstavljaju. Pošto se na ovom 

mestu ne možemo opširnije baviti aktuelnom kolektivno-psihološkom slikom Srbije, konstatovaćemo samo to 

da se, po pitanju odnosâ prema ključnim aspektima Velikog rata, srpsko javno mnjenje pokazuje kao 

netolerantno prema svakom razmišljanju inkompatibilnom sa pretežno prihvaćenim aksiomima.  
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 Stereotipi koji preovlađuju u društvu neminovno se prenose i u obrazovni sistem. Ovaj transfer vrši se 

spontano, budući da su i učenici i nastavnici podložni uticaju sredine u kojoj žive, ali i planski, sistematskim 

delovanjem prvenstveno političkog establišmenta, u čijoj službi stoji kvazinaučna mašinerija. U svojoj zbirci 

tekstova pod nazivom Ulje na vodi: ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije,
46

 istoričarka Dubravka Stojanović 

posvetila je dva članka analizi uticaja istorijske nauke na formiranje sistema vrednosti u srpskom društvu, s 

naročitim osvrtom na formiranje svesti učenika preko obrazaca koje im nameću udžbenici istorije. Članak 

Udžbenici istorije kao ogledalo vremena
47

 prvi put se pojavio 1994. godine,  u vreme autoritarnog režima 

Slobodana Miloševića i u jeku ratova na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, u zborniku Ratništvo, patriotizam, 

patrijarhalnost 
48

. Drugi, Tumačenja istorije, sistem vrednosti i kulturni obrazac, objavljen je u beogradskom 

časopisu Republika petnaest godina kasnije,
49

 kada se na vlasti nalazila demokratski izabrana koalicija na čelu 

sa Demokratskom strankom.  

 U Udžbenicima istorije Stojanovićeva je analizirala udžbenike poznavanja prirode i društva za treći i 

četvrti razred osnovne škole, udžbenike istorije za osnovnu školu i za gimnaziju i udžbenik geografije za osmi 

razred osnovne škole. Autorka naglašava da je većina ovih udžbenika (osim udžbenika za šesti razred osnovne 

škole) pisana s namerom očuvanja istorijskih stereotipa, koji predstavljaju objektivnu prepreku svakom 

društvenom napretku. Afirmacija pozitivnih vrednosti kao što su mir, saradnja, međusobno razumevanje, pravo 

na različitost, tolerancija, gotovo potpuno je zanemarena. Učenicima se nameću fiksne istine, bez mogućnosti da 

se na jednu istu pojavu, proces, istorijsku ličnost gleda iz različitih perspektiva. Neadekvatnim postavljanjem 

nacionalne u kontekst svetske istorije autori udžbenika impliciraju nerealno pridavanje značaja sopstvenoj 

naciji. Kada je reč o odnosima srpskog naroda sa svojim susedima, ignorišu se činjenice o njihovoj međusobnoj 

saradnji kroz istoriju, a potenciraju sukobi kao istorijska nužnost. Učenicima se nude postulati o bezgrešnosti 

sopstvene nacije, koja se predstavlja kao nacija-žrtva, dok se krivica obavezno prabacuje na druge narode. 

Udžbenici su tako osmišljeni da kod učenika podstiču konzervativni i ekspanzionistički nacionalizam,
50

 

ksenofobiju, nasilje, spremnost na samožrtvovanje za dobro nacije. Udžbenici su bili instrument kojim je vlast 

na najmlađu populaciju prenosila poželjan model verovanja i samo jednu, propisanu istinu.
51

 S obzirom na 

vreme i okolnosti u kojima su pisani, koncepcijska i ideološka obeležja udžbenika mogu se razumeti, mada 

nikako ne i opravdati.   

 Međutim, kako se vidi iz drugog pomenutog članka Dubravke Stojanović, društvene vrednosti u Srbiji 

nisu se suštinski promenile ni do 2009. godine, uprkos brojnim prilikama za to – od poraza u ratovima 1990-ih, 

preko demokratskih promena nakon 2000. godine.
52

 Kao i u Miloševićevo doba, nacionalizam ostaje 

dominantna vrednosna kategorija. Osim u nacionalizmu, uporište se sada traži i u “četničkom antikomunizmu 

(…) i tradicionalizmu”. U udžbenicima se ravnogorski i partizanski pokret izjednačuju kao dva antifašistička 

pokreta otpora, četnički zločini se prećutkuju a naglašavaju zločini i kolaboracionizam komunista, relativizuje se 

uloga partizana u oslobođenju Jugoslavije. Kao i ranije, glavni činilac istorije je “srpski narod”, čime se 

favorizuje kolektivizam, a osuđuju individualizam i pluralizam. Sugeriše se to da je čovek podređen istorijskoj 

sudbini, te prema tome za ono što čini ne može snositi odgovornost. Učenicima se nameće predrasuda da su 

svetski ratovi počinjali na ovim geografskim prostorima. Dominantna interesovanja autora udžbenika su politika 

i ratovi. Brutalnim opisima prošlosti i izborom fotografija kod učenika se razvijaju anksioznost i nasilništvo. 

Mučenička smrt predstavlja se kao uzor, žrtvovanje pojedinca za naciju – kao vrhovni ideal. Dubravka 

Stojanović naglašava: “Novi udžbenici istorije pokazali su svoju dubinsku ideološku povezanost s onima iz 

Miloševićevog vremena, koja se, pre svega, zasniva na mitskom odnosu prema prošlosti i veličanju 

kolektivističkih, nacionalističkih i predmodernih vrednosti.” Takva istorija nije “obrazovni predmet koji 

podučava o stalnim mogućnostima izbora, odgovornosti i multiperspektivnosti različitih ‘istina’ “.
53

  

 Drugačije poglede na poučavanje istorije nude priručnici Roberta Stradlinga Nastava evropske istorije 

dvadesetog veka i Multiperspektivnost u nastavi istorije: priručnik za nastavnike. Glavni cilj Nastave evropske 

istorije dvadesetog veka je da se nastavnici širom Evrope podstaknu da uvedu širu dimenziju u nastavu istorije 

kontinenta u poslednjih stotinak godina tako što će obuhvatiti “glavne snage, pokrete i događaje koji su 
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oblikovali ceo kontinent” tokom prošlog veka.
54

 Posebno se podstiče bavljenje kontroverznim i osetljivim 

pitanjima (nacionalističkim pokretima, holokaustom, Severnom Irskom, alžirskim ratom, kiparskom krizom, 

hladnim ratom, raspadom Sovjetskog saveza, raspadom Jugoslavije, manjinama itd.). Bavljenje ovim pitanjima 

pomaže učenicima da bolje razumeju svet u kome žive, zatim da shvate prirodu istorije kao naučne discipline 

(svaka istorijska činjenica podložna je različitim tumačenjima i suprotstavljenim sudovima), da se podučavaju u 

veštini kritičke analize istorijskih svedočanstava i zauzmu kritički stav prema različitim tumačenjima istorije i 

njihovim upoređivanjem izvedu sopstvene zaključke.
55

 Stradling naglašava mišljenje evropskih nastavnika 

istorije da je, između ostalog, od suštinskog značaja to da se kod učenika razvije kritičko mišljenje neophodno 

za razumevanje mehanizama tumačenja prošlosti od strane istoričara, pisaca, političara, medija, kao i da se 

razviju vrednosti kao što su tolerancija, slobodoumnost, potkrepljivanje mišljenja i sudova racionalnim 

argumentima.
56

 Iz tog razloga postepeno se napuštaju konvencionalni udžbenici u kojima autori pružaju svoje 

interpretacije istorijskih činjenica, a uvode se radni udžbenici sa obiljem izvora i materijala za analizu i 

tumačenje.
57

 Da bi učenici stekli što širi istorijski pregled, autor predlaže uvođenje sinhronijskog i 

dijahronijskog upoređivanja sadržaja, što se najefikasnije postiže sastavljanjem uporednih hronoloških tabela. 

Kroz njih bi se paralelno posmatrali događaji iz političke, društvene, ekonomske i kulturne istorije širom 

Evrope.
58

 Dijahronijska i, u manjoj meri, sinhronijska komparacija omogućuje učenicima da adekvatno 

razumeju savremene pojave i procese.
59

 Stradling poklanja pažnju analizi vizuelnih istorijskih izvora 

(fotografije, karikature, film, televizija), kojima se istoričari, inače, nerado obraćaju kao svedočanstvima 

prošlosti.
60

 Radi razvijanja veštine istraživanja i rešavanja problema, saradnje, tolerancije i komunikacije kod 

učenika, veoma su zahvalne simulacije i inscenacije istorijskih događaja pripremljenih na osnovu istorijskih 

izvora. Učenici bi trebalo da aktivno učestvuju u pripremi, izvođenju i diskusiji o rekonstruisanom istorijskom 

događaju.
61

 Posete lokalnim istorijskim lokacijama, muzejima i arhivima treba, kad god je to moguće, koristiti 

za poređenje lokalnog i opšteevropskog istorijskog razvoja, kao i za naglašavanje njihove međuzavisnosti. 

Proučavanje lokalne istorije može da bude naročito interesantno za učenike zbog njene bliskosti iskustvima 

učenika, a takođe im pruža priliku da se neposredno upoznaju s poslom istoričara (s analizom i tumačenjem 

istorijskih svedočanstava). Naravno, moguće je i stvaranje školskog muzeja.
62

  

 Verovatno najznačajnije pitanje od svih kojima se Robert Stradling bavi jeste multiperspektivnost u 

nastavi istorije. Mada je nastao još 1970-ih, termin je u Evropi ušao u širu upotrebu 90-ih godina prošlog veka. 

Kako je u ovom radu već naglašeno, uniformno tumačenje istorijskih događaja je pogrešno, štaviše štetno. Oni 

se mogu posmatrati i razumevati iz različitih perspektiva, u zavisnosti od onoga ko ih posmatra, njegove 

nacionalne, društvene, kulturne, starosne, polne pozicije. Tokom poslednje tri decenije znatno više pažnje 

poklanja se izučavanju položaja socijalnih kategorija čije se razumevanje sopstvenog položaja u društvu ranije 

ignorisalo: žene, deca, porodice, migranti, etničke manjine, siromašni slojevi. Današnji nastavni planovi i 

programi u većini evropskih zemalja usmereni su na razvijanje multikulturalnosti među svim učenicima, kako 

među pripadnicima većinskih, tako i među pripadnicima manjinskih grupa. Pri tome je naročito važno voditi 

računa o uspostavljanju “uravnoteženog pristupa osetljivim temama istorijskih odnosa između nacionalne, 

etničke i religijske većine i manjine, kao i istoriji odnosa sa susednim zemljama”.
63

 Multiperspektivnost je, 

prema Karlu Peteru Fričeu, “sposobnost i želja da se određena situacija sagledava iz drugačije perspektive”,
64

 u 

poređenju s našom sopstvenom. U nastavi istorije potrebno je što češće postavljati učenike u poziciju da se 

praktično uče multiperspektivnosti tako što će porediti shvatanja, uglove gledanja različitih grupa koje su 

međusobno povezane istim problemom. To u praksi znači da sa učenicima treba analizirati i porediti istorijske 

izvore i literaturu koji različito gledaju na iste pojave i procese, u vežbama inscenacije i simulacije stavljati ih u 

poziciju istorijskih ličnosti s čijim se stavovima i postupcima ne slažu i slično. Zahvaljujući multiperspektivnom 
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učenju istorije, učenici će bolje razumeti istorijske pojave i procese jer će moći da ih sagledaju iz više uglova, 

kao što će im biti jasniji i odnosi između nacija i većinskih i manjinskih grupa unutar jedne države.
65

  

 Kao dobri primeri podsticanja primene multiperspektivnosti u nastavi istorije, te promociji 

demokratskih odnosa, tolerancije i međusobnog razumevanja, pokazali su se projekti realizovani zahvaljujući 

saradnji istoričara i nastavnika istorije zemalja jugoistočne Evrope. Na inicijativu Centra za demokratiju i 

pomirenje u jugoističnoj Evropi (CDRSEE) izdata je istorijska čitanka u četiri toma:  Osmansko carstvo, 

Balkanski ratovi, Drugi svetski rat, Nacije i države u jugoistočnoj Evropi.
66

 Čitanka je štampana na osam 

regionalnih jezika, a njeni autori bave se naročito delikatnim regionalnim pitanjima, koja su naznačena u 

naslovu svakog toma. Evropsko udruženje nastavnika istorije – EUROCLIO podstaklo je saradnju istoričara iz 

Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije (uz sudelovanje nastavnika iz Slovenije i Bivše Jugoslovenske 

Republike Makedonije) kroz realizaciju projekata ‘’Poboljšanje nastave istorije i građanskog društva u regionu’’ 

(2004) i ‘’Istorija u akciji – priprema za budućnost Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije’’ (2007). Nakon 

serije seminara, radionica, studijskih poseta, predavanja, međunarodnih skupova i obuka, nastala je zbirka od 20 

radionica ‘’Obični ljudi u neobičnoj zemlji: svakodnevni život u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, 1945-

1990: Jugoslavija između istoka i zapada’’,
67

 kojom su obuhvaćeni politički život, životni standard i masovna 

kultura socijalističke Jugoslavije. Ovaj projekat nastavljen je u periodu od 2011. do 2014. godine, a finalizovan 

je novom zbirkom od 23 radionice – ‘’Nekada davno… živeli smo zajedno: zajednički rad sa 

multiperspektivnim pristupom’’
68

, u čijoj izradi su pored istoričara iz zemalja pomenutih u prethodnom projektu 

učestvovale i kolege iz Crne Gore i sa Kosova i Metohije. Ovoga puta obuhvaćen je jugoslovenski prostor u 

vremenu između 1900. i 1945. godine, sa dosta kontroverznih i osetljivih tema, ali upravo stoga pogodan za 

tumačenje istorije iz ugla multiperspektivnosti, odnosno različitih shvatanja zajedničke prošlosti. 

 

ZAKLJUČAK 

Iako su srpska istoriografija, a preko nje i obrazovni sistem, naklonjeni jednostranom tumačenju istorije, postoje 

indicije da je izvestan deo srpskih istoričara otvoren za saradnju s kolegama iz zemalja s kojima dele prošlost 

bremenitu međusobnim sukobima. Teško je predvideti da li će ta saradnja dati plodove, ali čini se da to u velikoj 

meri zavisi od integracije balkanskih zemalja u Evropsku uniju, kao i od razvoja političkih procesa u samoj 

Uniji.  
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INTERTEXTUAL APPROACH TO LITERATURE – WORK ELABORATION 
Borkica Trajkovska 

High School „Jane Sandanski“ – Strumica,  Republic of Macedonia, borkicat@gmail.com 
 

Abstract: The reception theory as a part of the literature-tuition systematics emphasizes that there is no 

literature work that comes out as an absolutely new one, since every literature work evokes a horizon of already 

seen video-circle (author-literature work-recipient). This argument displayed in the reception theory will 

additionaly take us to the term ‘intertextuality’, meaning that in every literature work there are segments that 

subcouncesly take us to another literature work. Intertextuality and the reception theory as Russian formalism 

and structuralism’s pieces of work, can be adapted to the modern literature-work elaboration, that will help us 

develop at students the comparative approach to literature-work elaboration, which will give us the opportunity 

to make students subjects that think and bring conclusions individualy, thus making them active participants in 

literature teaching. 

Key words: literature work, recipient, reception theory, intertextuality 

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЕН ПРИСТАП ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ 

ДЕЛА 
Боркица Трајковска 

СОУ „Јане Сандански“ – Струмица, Република Македонија 
 
Резиме:Теоријата на рецепција како дел од  методиката за настава по книжевност истакнува дека  нема 

дело кое ќе се појави како апсолутно ново, односно  дека секое дело евоцира  хоризонт на  веќе 

доживеан видоекруг ( автор →дело → реципиент). Кон овој аргумент прикажан низ теоријата на 

рецепцијата всушност се надоврзуваме на терминот интертекстуалност при што во секое литературно 

дело наоѓаме сегменти кои потсвесно нè упатуваат на некое друго дело. Интертекстуалноста  и теоријата 

на рецепцијата како творби на руските формалисти и структуралисти  можеме да ги адаптираме во 

современата обработка на литературните дела при што кај учениците ќе го развиеме компаративниот 

приод кон обработка на литературните дела, а со тоа имаме можност од учениците да создадеме субјекти 

кои самостојно мислат и расудуваат, односно активни партиципиенти во наставата по книжевност. 

Клучни зборови: литературно дело, реципиент,  теорија на рецепција, интертекстуалност 

 

1. Интертекстуалноста во компративниот приод при обработка на литературните дела 

Несомнено секое литературно дело за секој книжевник по вокација претставува предизвик за 

анализа и импликација на теоретските инструменти со кои ги утврдуваме карактеристиките на делото и 

неговите обележја. Интертекстуалноста како термин зароден во постструктурализмот нуди можност 

преку новите освоени дела читателите или учениците како реципиенти на литературното дело да се 

навраќаат на веќе познати литературни приказни со што компаративно приоѓаат при обработка на 

делата, односно прават корелација помеѓу различни литературни дела кои припаѓаат на различни 

стилски формации и на различни автори. Би навеле само неколку дела кои во себе содржат сегменти кои 

навидум во свеста на реципиентот создаваат концепција која го навраќа на некоја литературна приказна 

која оставила трага во перцепцијата на меморијата. Во претходно објавената моја научна книшка 

насловена како: „Феноменолошки пристап кон поемата „Сердарот“ од Григор Прличев и нејзин  

компаративен приод со поемата „Крвава кошуља“ од Рајко Жинзифов“ ги нагласувам моментите кои 

како интертекстуалност ми навраќаат во мислите како реципиент /читател две судбини на две мајки кои 

ги загубиле своите чеда, Неда од „ Сердарот“ го загубува својот бестрашен јунак и син единец Кузман, а 

бабата од „Крвава кошуља“ го губи синот Божин, оттаму корелацискиот пристап нè навраќа и на ликот 

на вереницата на Кузман, Марија која по загубата на својот сакан ќе ја презре својата убавина
69

 и ќе се 

оддаде на монашки живот, од друга страна преку бабата од „Крвава кошуља“ го имаме нагласено ликот 

на Грозда, вереницата на Божин,  која како лик не е дадена директно, туку за неа дознаваме преку 

зборовите на старицата . Овој лик не е доразвиен, односно ликот не е  целосно исполнет. Понатаму како 

реципиенти/ читатели/ ученици, вљубеници во литературниот збор не можеме да останеме рамнодушни 

пред „Приказната за Сиве и Чуле“ која како „приказна во рамка“ е нагласена во „Силјан Штркот“ од 

Марко Цепенков. Приказната за Сиве и Чуле  всушност е приказ на народното творештво и на 

приказните за децата кои не ги слушаат своите родители како и силината на клетвата на родителите, 

нешто кое ќе биде казна за пилињата кои ќе бидат проколнати од својата мајка да се бараат, но никогаш 

да не се најдат, за подоцна Марко Цепенков во „Силјан Штркот“, на непослушниот Силјан сепак да му 
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даде шанса да заврши среќно и несреќната приказна на немирните деца Сиве и Чуле кои како резултат 

на клетвата на мајката се претвориле во пилиња во „Силјан Штркот“ емотивно и дидактички обоена да 

добие светол крај.  Понатаму драмите трагедии, „Цар Едип“ од Софокле и „Хамлет“ од  Вилјам 

Шекспир меѓусебно содржат елементи кои нè упатуваат на една траорна семејна трагедија во „Цар 

Едип“ засилена од инцесниот момент во кој имаме пропаст на две кралски лози детерминирани во 

различна временска епоха, различна географска одредница и различна стилска формација. Како 

читатели/ ученици односно реципиенти, датотеките сместени во нашата свест постојано нè навраќаат да 

се прошетаме низ страниците на некое веќе прочитано дело кое како дежа ву создава дилеми кај нас. И 

дали тука ќе ја прифатиме онаа теза дека литературата е една голема библиотека на веќе обработени 

теми и дека не се очекува ништо ново да се појави на литературната сцена. Интертекстуалноста на 

поструктуралистите и теоријата на рецепцијата на руските формалисти и структуралисти од теориски 

аспект нудат еден логичен приказ на широкиот спектар на приказни  , но сепак водени од фактот дека 

литературата е уметност и дека секое книжевно дело по дифолт е фикција креирана од инспиративниот 

тек на писателскиот восклик иако психолошки гледано секоја индивидуа во себе носи колективни 

обележја типични за одредена група луѓе сфаќаме и дека можеби оригиналноста сепак на маргините на  

теоријата и практиката останува да биде теза која секој реципиент  ќе ја изваја во посебно уметничко 

дело во својата перцепција. Оттука интертекстуалноста е особено важна од методолошки аспект, кога на 

литературното дело му приоѓаме со компаративен приод не за да ја негираме неговата оригиналност, 

туку на учениците како реципиенти во наставата да им овозможиме логички да ги поврзуваат делата, а 

со тоа преку компаративниот приод полесно да ги усвојуваат новостекнатите знаења и да умеат да 

прават компрација помеѓу делата кои во себе носат слични елементи од теориски аспект, но и носат 

порака која секој читател/ ученик во улога на реципиент различно ја доживува. 

 

2. Интертекстуален пристап кон „Пинкио“ од Карло Колоди и „Големата вода“ од Живко 

Чинго 

Како наставник по книжевност постојано барајќи иновативни методи за обработка на литературните 

дела, а водејќи се од фактот дека компаративниот приод и корелацијата на две или повеќе литературни 

дела нуди можност кај учениците како реципиенти во наставата да се развие логички пристап кон 

обработка на литературните дела, напуштајќи го класичниот начин на обработка на литературни дела и 

нудејќи можност да се потврди тезата дека литературата е уметност и дека секој читател како реципиент 

различно го восприема литературното дело, не можеме, а да не бараме интегрирање на 

интертекстуалноста во методиката по книжевност и покрај тоа што погоре наведовме повеќе примери на 

литературни дела кои во себе содржат елементи кои нè навраќаат назад во друга литературна сторија 

претходно спознаена. Иако литературата нуди примери на многу ликови кои сакале на некој начин да го 

надоместат недостатокот на некој близок во семејството кои го загубиле или пак кои никогаш не го 

имале. Од  теориски аспект на литературата, но и од методолошки аспект две дела меѓусебно нè 

навраќаат на еден животен круг која претставува целина и копнеж по среќа. Џепето, ликот на од делото 

на Карло Колоди ќе го создаде од парче борово дрво (pinus)
70

 својот син, својата радост. Во целата таа 

приказна на немирниот Пинокио се одразува еден круг на животна совршеност погледнат од детските 

очи, ако Џепето во животот на Пинокио ја има улогата на татко, тогаш Добрата самовила дефинитивно 

ја има улогата на мајка која постојано е тука да го научи Пинокио како треба, а како не треба. И додека 

низ страниците на „Пинокио“ преку приказната за момчето Пинокио бараме животна совршеност на 

круг на среќата, преку „Големата вода“ од Живко Чинго и преку копнежот на детските очи наоѓаме 

повторно мечта да се  исполни еден животен круг одраз на детската среќа. Во воениот дом за сирачиња 

Кејтен како еден од децата кои во себе го носат своето без оглед на сè и кој како индивидуа е одраз на 

колективниот копнеж на сите сирачиња. Имено Аритон Јаковлевски (воспитувач во домот) меѓу децата е 

познат како „татенцето“, одраз на недостигот на машки родител, но од друга страна моментот во 

литературната сторија на Чинго кога Кејтен е казнет и тепан од Аритон затоа што украл парче делкано 

дрво, бранејќи се со зборовите: — Сакав да направам мајка, всушност овде имаме одраз на недостигот 

на женски родител. Интертекстуалниот пристап кон овие две литературни дела ни обедини два 

писателски  света во еден свет одраз на своршенството погледнато низ детските очи. Пинокио, копнеж 

на Џепето во својата литературна сторија наменета за најмалите читатели добива совршеност наречена 

семејство. Џепето е во улога на машки родител, а добрата Самовила во улога на женски родител, додека 

кај Кејтен од „Големата вода“ на Живко Чинго индивидуалната мечта е всушност колективен копнеж на 

децата од Домот, во Аритон Јаковлевски го наоѓаат „татенцето“, односно својот машки родител, но 

парчето дрво од кое Кејтен сакаше да направи мајка не се претвори женски родител. Пинокио на крајот 

стана вистинско момче, но парчето трво на децата од Домот прикажан во делото „Големата вода“ од 

Живко Чинго не се претвори во вистинска мајка, остана само копнеж на детските очи гладни за 
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родителска љубов. Оттука учениците прават корелаци помеѓу две различни литературни дела, наоѓајќи 

ги елементите на сличности и разлики од повеќе аспекти и нагласувајќи го фактот на тоа дека 

литературата за деца како што е „Пинокио“ всушност е исполнување на мечтата на таткото Џепето и 

синот Пинкоио прикажана преку фантастично – чудно  и чудесното како елементи присутни во бајките и 

сказните од теориски аспект, додека пак „Големата вода“ е приказ на суровата реалност надополнета со 

фактот дека војната го уништува секое совршенство и дека останува детскиот копнеж распламтен онака 

како што вљубеник во пишаниот збор чека да заигра нов пламен во неговите очи. Моментот на 

теориските и методолошките импликации врз компаративна анализа на делата „Пинокио“ од Карло 

Колоди и„ Големата вода“ од Живко Чинго со нагласување на мигот со кој е прикажан копнежот на 

децата по родителска љубов всушност нагласуваме  само еден сегмент од колективноста на 

литературните творби, но сепак нагласувајќи ја и индивидуалната перцепција на реципиентот , односно 

ученикот или читателот. 

 

3. Компаративен приод наместо заклучок 

Теоријата на рецепцијата како инструмент за работа на методиката и интертекстуалноста како 

инструмент од теориски аспект претставуваат успешни елементи кои можат да се вгнездат во 

методолошкиот пристап при обработка на литературните дела со што преку компаративен приод кај 

учениците како реципиенти создавате перцепција на ново гледиште кон литературниот свет од една 

страна, нагласувајќи дека во колективната меморија на литературата и покрај тоа што сè чини дека се е 

напишано сепак останува писателскиот восклик да биде единствен онака како што и восприемањето на 

читателот/ ученикот како реципиент во наставата и во литературата е единствено. Наставникот е оној кој 

го води ученикот како реципиент, иницира да го прошири хоризонтот на својот литературен видеокруг, 

но сепак остава така наречените „празни простори“ во својата перцепција ученикот да ги наслика сам со 

што како наставници успеваме да ја постигнеме максимата да создадеме од учениците субјекти кои ги 

имплицираат своите ставови, мисли и расудувања при обработка на литературните дела. 
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Abstract: This paper is going to deal with creative education as the future educational system which would be 

based on the needs that are versatile and relevant to both the development of an individual and true prosperity of 

society. The latest information regarding all disciplines has been gathered in order to create a better education 

system. The paper provides theoretical distinction between critical and creative thinking as well as an 

explanation of creative functioning while taking the overlapping of more contextual factors into account. The 

role of a teacher as someone who guides and encourages the development of students’ creative forces has been 

examined. 
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Резиме: У раду ће бити речи о креативном образовању као будућем образовном систему који би се 

заснивао на потребама битним за свестрани развитак појединца и за истински напредак друштва. 

Обједињена су најновија сазнања из свих дисциплина ради стварања бољег васпитно-образовног 

система. Пружено је теоријско разликовање критичког од креативног мишљења, као и појашњење 

механизама креативног функционисања, узимајући у обзир укрштање више контекстуалних фактора. 

Разматрана је улога наставника као некога ко усмерава и подстиче развитак креативних снага ученика. 

Кључне речи: креативно образовање, креативно мишљење, критичко мишљење, школа 

будућности 

 

1. УВОД (Introduction) 

Образовање и васпитање значајни су фактори у процесу едукације младих људи. Школа не само да 

формира карактер детета већ му и помаже да одрасте уз све вредности без којих није могућ духовни 

развитак појединца, па ни суштински друштвени напредак. Данашња цивилизација резултат је људске 

креативности, те би  разумевање, објашњавање и истраживање креативности требало да буде  централна 

тема друштвенихи хуманистичких наука. Парадокс представља истицање њене улоге и  важности, а 

изучавања остају ипак на академском нивоу. У образовним системима награђује се конформизам. Шта је 

заправо креативност? Да ли и у коликој мери креативно образовање јесте основ школама будућности?  

 

2. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАЊА(Models of education) 

Историја школства познаје неколико модела образовања. Започета је Платоном који се и данас 

примењује у школама Велике Британије. Коменски отвара деци читав спољни свет помоћу слика, уводи 

прве уџбенике, а већина европских држава и данас следи његова начела. Модел заснован на чулима 

потекао је од Аристотела, а развили су га Русо и Песталоци. Фребел успешно ствара школу за малу децу 

спојивши методе Русоа и Песталоција. Марија Монтесори своје образовне методе успешно прилагођава 

дечијим потребама. Овај модел заснива се  на принципу самоваспитавања и самоподучавања. Примењује 

се у САД-у, Канади, Индији и Јапану. Дјуиево учење и схватање суштински је апологија америчког 

начина живота и нарочито је популаран модел у англосаксонским земљама. Здраворазумски модел 

образовања комбинује оно најбоље из наведених модела. Његова суштина је ученик оспособљен за 

самостално деловање, учење и управљање сопственом будућношћу (Илић, 2009).  

Супротно англоамеричком инсистирању на квантитативним одредбама интелигенције Пијаже 

инстистира на квалитативним особинама интелектуалних операција, стварајући модел интелектуалних 

развоја кроз фазе. И данас је у кинеском друштву присутан конфучијевски истраживачки модел који 

подстиче спајање нових замисли са старим. Штајнеров модел образовања поштује вредност детињства и 

дозвољава ученику развој сопствених способности и самопоуздања, чиме се акценат ставља на учеников 

целокупан развој. 

 

3. ДОБАР ИЛИ УСПЕШАН  НАСТАВНИК (A good or successful teacher) 

Задатак наставника је да ученике поучава како да размишљају. Уџбеници би требало да иду у корак са 

развојем дотичне области, а наставно градиво је потребно прилагодити узрасту ученика. У процесу 

едукације веома је битно да ученик и наставник постану пријатељи. Њихова добра конверзација 

обогатиће ученикова знања и његово васпитање. Задатак наставника, а и школе, је да ученика припреми 
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за стварност.  Овај позив карактерише убедљивост и моћ којoм наставник утиче на своје ученике. „А без 

знања он нема ни моћи“ (Илић, 2009: 66).  

 

4. НАСТАВА И УЧЕЊЕ (Education and studying) 

Данашњи образовни системи регулисани су бројним актима и администрацијом. Темпо промена који се 

захтева много је бржи него што то гломазни административни апарат може да прихвати. Због тога су 

промене често само мртво слово на папиру или су у сукобу са навикама једне или више интересних 

група (в. Anderson, 2013). Тренутно се налазимо у транзитном процесу и у погледу схватања учења. 

Примене ИТ технологија, обезбедиле су ефикаснију везу између открића и наставника. Науке које се 

баве когнитивним развојем и учењем, напредовале су у способности разумевања и решавања проблема 

на различитим узрастима. Сада много боље можемо разумети факторе које узрокују индивидуалне 

разлике и унутар индивидуалне разлике у учењу различитих предмета. Захваљујући томе могуће је 

осмислити наставне програме који  уважавају развојна ограничења, а у исто време омогућавају 

наставницима флексибилно прилагођавање различитим ученицима у погледу претходног знања и нивоа 

учења.  

Рачунарске апликације укључују ученике у широк спектар сложених задатака критичког и креативног 

учења.Постоје различити програми којима се може унапредити пажња, флексибилност, радна меморија, 

способност планирања и резоновања. Онлајн окружења за учење сложене научне појмове могу 

представити и прилагодити узрасту ученика (Аnderson, 2013:41). 

Теорија и истраживачки налази о когнитивном развоју упућују да окружење за учење треба да олакшава 

развој појмова током времена, уважавајући развојне и индивидуалне разлике међу ученицима у оквиру 

одређеног нивоа школовања или на различитим нивоима школовања. Због свега наведеног наше ученике 

морамо учити критичком размишљању, а оно од ученика захтева: фокусирање на битне информације, 

избор информација са циљем учења као и представљање изабраног на синтетизован начин. Потребно је 

прилагођавање постојећих знања новим, а и способност дедуктивног  резоновања.. Сопственом 

мотивацијом морамо компензовати друштвене слабости и са ученицима поделити страст која је 

неопходна да би их ослободили сумње у себе. Када је у питању физичко окружење безбедност ученика 

је примарна брига. Потребно је обезбедити довољно простора за сваког ученика, те стога кључни 

елемент наставничке професије представља обнављање одељењске културе.  

 

5. КРИТИЧКО И КРЕАТИВНО МИШЉЕЊЕ ( Critical and creative thinking) 

Битно је направити разлику између критичког и креативног мишљења. Критичко мишљење је 

способност да се промишља, аналитично мисли и да се процењују чињенице (Anderson, 2013: 76). 

Креативно мишљење је способност да се размишља на нов неубичајен начин и да се дође до 

оригиналног решења проблема и ситуација (Илић, 2009:139). Уколико су ресурси за учење пажљиво 

бирани, ученици могу развити и једну и другу врсту мишљења. Када је у питању развој креативног 

мишљења ученицима треба понудити ресурсе који на различите начине решавају проблем. 

 У школама ученици углавном стичу своја знања кроз језички модалитет. Mапе ума, временске ленте, 

графички организатори – различити дијаграми, табеле или прикази токова – активно креирају моделе 

креативног мишљења. Истраживања су показала да се информације задржавају у дуготрајном памћењу у 

два облика: визуелном и вербалном. Због тога информације које се у меморији двојако презентују, боље 

се и памте. Још један од разлога за употребу графичких организатора у настави лежи у захтеву да ученик 

сам организује информације на начин који му олакшава памћење. Онај ко проблем решава и креативно 

размишља не покушава да нове проблеме реши старим методама. Он полази од чињенице да одговор не 

зна. У суштину проблема улази са својом маштовитошћу и радозналошћу. Пуна креативност развиће се 

уколико се подједнако користе обе хемисфере мозга.  

С тим у вези треба поменути и значај холистичког мишљења у решавању проблемских ситуација. Њега 

карактерише јасна повезаност са процесима опажања. Креатор лателарног размишљања, Едуард де Боно, 

сматра да је оно полазиште нових идеја. Он каже да је то заправо способност појединца да отвореним 

умом тражи нове идеје у свим правцима. Машта је по њему итекако важна и њеним недостатком спутано 

је креативно мишљење. Наглашава улогу менталних слика које су веома блиске имагинацији. Разлика 

између логичког и лателарног мишљења према  де Бону лежи у томе што се код логичког мишљења ум 

налази под контролом логике, док је код лателарног мишљења логика у служби ума. Сврха латаларног 

размишљања је у генерисању нових идеја а сврха досадашњег знања , класичним образовањем, јесте 

усвојено знање. А оно значи некреативност. Када ученик само понавља оно што је научио, умањио је 

сопствени капацитет  креативних  идеја. Ако имамо намеру да закорачимо у нешто ново морамо се 

препустити стваралачком духу (Илић, 2009: 175-263).  
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6. МОЗГОВИ У ДИЛЕМИ (Minds in dilemma) 

Професор Роџер Спери,  дошао је до закључка да се активност мозга одвија у његовим хемисферама. 

Према његовом мишљењу, лева хемисфера одговорна је за академско учење а десна за креативне 

активности. Наредна истраживања у овом домену вршио је Роберт Орништајн, а нешто касније и творац 

мапа ума Тони Бузан. Њихова истраживања показала су да хармонично развијање обе групе активности 

мозга доводи до умножавања његових основних капацитета. Традиционални систем образовања махом 

активира коришћење или леве, или пак десне хемисфере. Леву кроз бављење науком, а десну кроз 

слободне активности и уметност. 

 Стручњаци који се баве неуронима тек сада схватају на који начин је развој мозга повезан са појединим 

аспектима детињства или адолесценције. Зна се да претфронтални кортекс контролише све импулсе, па 

се тако може објаснити импулсивност двогодишњег детета, преузимање ризика, доношење одлука или 

планирање. Потребно је, наводе стручњаци, да прође бар две деценије да би биолошки процес мозга 

произвео потпуно функционалан префронтални кортекс. Због свега наведеног, школе и наставници 

имају значајну улогу у когнитивном и емоционалном развоју ученика. Њихов задатак је да обезбеде 

адекватно окружење за ове мозгове у развоју, који понекад могу да буду импулсивни. Да би се постигле 

комплексније функције као нпр. говор или  читање, различите области кортекса морају да комуницирају 

и раде заједно.     (Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 2014: 70-74). 

Познато је да свака половина мозга контролише супротну страну тела.  Многи научници сматрају да су 

разлике у улози можданих хемисфера више релативне, него апсолутне. Примера ради, десна страна 

мозга је она којом се уочава значење неке приче, али је лева страна та посредством које је могуће 

разумети граматички и синтаксички садржај. На овај начин, напросто, обе хемисфере раде заједно. Неки 

психолози сматрају да је једина јасна повезаност између мозга и школског учења, у области емоција и 

стреса. Много текстова у новије време написано је о креативном образовању, заснованом на учењу 

целим мозгом.  Тако, примера ради,  постоји мишљење многобројних аутора текстова  да ће десноруке 

особе боље учити ако повремено користе и леву и обратно. Гласно читање, сматрају они, изразито 

побољшава однос хемисфера, односно ангажује неуронске путеве који се иначе не користе свакодневно. 

Уколико се ученик приликом решавања проблема служи речима размишљаће сликовито. У супротном, 

ако је ученик визуелни тип, употребљаваће речи. (Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 2014: 76).   

Досадашњи образовни систем занемаривао је амбидекстритет и невербалну форму интелекта. Као 

резултат тога, имамо појединце са доминацијом леве хемисфере. Они често не успевају да развију своје 

креативне капацитете. Има и оних ученика који су  са изразито развијеном десном страном хемисфере, 

али због својих идеја а посебно начина размишљањаимају проблем јер ''мисле другачије''. Стога, 

будућност припада амбидекстерном човеку.Неки истраживачи сматрају да се умна способност мозга 

може побољшати неуробичким вежбама (Илић, 2009: 146). Реч је заправо о стратегијама за побољшање 

кондиције мозга, односно његове брзине и оштроумности. Ове вежбе ојачавају синаптичке везе. У 

многим издатим публикацијама налазе се и неке корисне идеје. Оне садрже неке технике учења, како за 

индивидуално тако и за сарадничко учење. Неспорно, има и оних који мисле другачије. Џон Бруер писао 

је многе чланке у којима критикује помаму образовања заснованог на мозгу. Он тврди да многе промене 

истраживања на мозгу полазе од научних основа, али касније прелазе у неоснована нагађања. Тврдња 

коју он оспорава је учење десним односно левим мозгом. (Vulfork A, Hjuz M, Volkop V, 2014: 78-79).  

 Ова стална дебата, иако су мозак и учење блиско повезани указује на одређене импликације за учеснике 

образовно-васпитног процеса и то:  

 Многе когнитивне функције повезане су различитим деловима мозга;  

 Ученици имају свој омиљени начин учења, различите способности и начине за коришћење 

различитих модела поучавања као и активности чула које поспешују његово учење; 

 Мозак је релативно пластичан и прилагодљив, тако да ће окружења богата стимулацијом и 

флексибилним стратегијама поучавања поспешити когнитивни развој деце.  

 

7. КРЕАТИВНОСТ (Creativity)  

Потиче од латинског назива и означава божји поступак различит од људске способности да нешто 

направи. У давна времена посматрана је као врлина изабраних. Тек касније у периоду романтизма 

појавила се инспирација да се њено порекло тражи унутар човека. Вилијам Даф 1767. први је писао о 

когнитивним цртама које су одговорне за креативност. Према његовом мишљењу, кључни за врхунске 

креативне домете су машта, процена и укус. Период између два светска рата окарактерисан је 

експерименталним истраживањима когнитивног процеса. Гилфорд, један од најистакнутијих психолога 

тог времена, сматрао је да у основи креативности леже флуентност, флексибилност, оригиналност и 

елаборација. Сматрао је да је креативност пресудна за опстанак у капиталистичком друштву.  Карл 

Роџерс, супротно Гилфорду, сматра да је креативност потребно развијати у функцији човекове 

добробити (Ristić, 2014: 9-11). 
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Истраживања су показала да мозак креативних људи има одређене физиолошке специфичности, када 

нешто ново ствара. У моментима када не показују активност креативни људи имају виши ниво arausol-а 

него особе ограничених креативних потенцијала. Налази експерименталих истраживања указују да је 

кративност способност којом су ипак обдарени само одабрани.  

Питање о пореклу способности остаје отворено, а међу истраживачима користе се актуелне 

класификације „велике“ и „мале“ креативности. Из свега наведеног, креативност се не може дефинисати 

као способност без конкретног исхода. Она је заправо процес, феномен састављен са више димензија, а 

може се посматрати кроз призму Персоне, Процеса, Продукта и Притиска средине (Роудсов 4П модел).   

Поред ове, најновија формула укључује још два аспекта: убедљивост и потенцијал. 

 Коначно, креативност се може посматрати као међуигра између способности, процеса и средине током 

које особа или група ствара видљиве продукте који су истовремено нови и применљиви, по мерилима 

друштвеног оквира у коме настају. Бертолт Брехт једном је рекао: „Човек са једном теоријом је 

изгубљен. Треба нам више њих – много. Требало би  да их натрпамо у џепове, као новине“ (Ristić, 2014: 

30). 

 

8. ЗАКЉУЧАК (Conclusion)  

Образовање треба да буде конципирано на развијању сопствених потенцијала и сопствене креативности. 

Можда у школи нисмо успешни? Или,  је негде дубоко у Вама можда само ''уснуо'' сјајан  уметник?! 

Задатак наставника је да га открије и пробуди. Напросто,  начин живота и креативно образовање треба 

да оплемени и нас и оне који живе око нас.  
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Abstract: Language is system of sounds that we use for communicating with each other in our everyday life. 

Studying languages including English, French and Macedonian, we can discover that all people don’t speak the 

same all the time, which means that they use language varieties or dialects. When the dialect is no longer 

understandable for the speakers of another dialect group of the same language, then the dialects become 

different languages. Many areas in the world are populated with people using various languages. In order to 

cooperate and communicate with each other, they use lingua franca. It is meant that the English language is the 

lingua franca of the whole world. 

Key words:  language, varieties of language, dialect 
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Апстракт: Јазикот е систем од знаци кој го користиме за меѓусебна комуникација во секојдневието. 

Проучувајќи ги јазиците меѓу кои и англискиот, францускиот и македонскиот јазик, може да забележиме 

дека сите луѓе не зборуват исто, односно употребуваат јазични вариетети или дијалекти. Кога еден 

дијалект повеќе не е разбирлив за говорителите од друга дијалектна група, тогаш дијалектите стануваат 

различни јазици. Многу области во светот се населени со луѓе кои зборуваат различни јазици. Со цел 

меѓусебно да соработуваат и коегзистираат, користат lingua franca. Се смета дека англискиот јазик е 

lingua franca на целиот свет. 

Клучни зборови: јазик, вариетети на јазикот, дијалект 

 

 

1. As Introduction: What is sociolinguistics? 

Sociolinguistics is the study of language in relation to society. Much of the interest in sociolinguistics 

come from people (such as educationalists) who have a practical concern for language, rather than a desire  

simply to understand better how this small area of the universe works. There is a difference between 

sociolinguistics and linguistics – linguistics differs from sociolinguistics in taking account only of the structure 

of language, to the exclusion of the social contexts in which it is learned and used. The task of linguistics, 

according to this is to work out ,,the rules of language“, after which the sociolinguistics may enter the scene and 

study any points at which these rules make contact with society – such as where alternative ways of expressing 

the same are chosen by different social groups.  

 The value of sociolinguistics as ,,the study of language in relation to society“ implies (internationally) 

that sociolinguistics is part of the study of language.
71

 

 
2. What is language? 

 Language is system of sounds or code that we use for communicating with each other in our everyday 

life.  Language is the system that distinguishes us from animals, and according to some myths and religions, it is 

the language that is the source of human life and power. According to Chomsky, in order to make meaningful 

discoveries about language, linguists must try to distinguish between what is important and what is unimportant 
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about language and linguistic behavior. The important matters have to do with learn-ability of all languages, the 

characteristics they all share, and the rules and principles that speakers follow in constructing and interpreting 

sentences; the much less important matters have to do with how individual speakers use specific utterances in a 

variety of ways as they find themselves in various situations.
72

 Looking closely at any language, we can 

discover that all the people don’t speak the same all the time; they exploit nuances for a wide variety of 

purposes. The consequence is that no matter how much linguists would like language to be homogenous entity, 

speakers have variety of styles. 

 
3. Varieties of language, Standard English, Standard French, Standard Macedonian 

 Hudson defines a variety of language as a ,,set of linguistic items with similar distribution“ which 

means that Standard English, Cocney, Canadian English, London English,…and so on are varieties of the 

English language. According to Hudson ”this definition also allows us to treat the language of some 

multilingual speaker, or community, as a single variety, since all the linguistic items concerned have a similar 

social distribution. A variety can therefore be something greater than a single language as well as something 

less, less even than something traditionally referred to as a dialect“.
73

 

 Many people equate the term language as in the ,,the English language“ or ,,the French language“ with 

the standard language – which means, the version of the language held to be correct in pedagogical grammar 

books and usage guides used in education, the workplace, and government. Because the standard is associated 

with education and sophistication, other varieties of the language are often considered to be lesser versions of 

the language – perhaps not so fully formed, or maybe ,,sloppy“ in comparison with the standard. However, to 

the linguist, a language isn’t just the standard version of the language but rather the sum of all the varieties that 

comprise it. Further, sociolinguistics has demonstrated that all the varieties of language – including those quite 

far removed from standard or socially prestigious varieties – are equally complex, regularly patterned, and 

capable of serving as vehicles for the expression of any message their speakers might wish to communicate.
74

 

 Historically, the standard variety of English is based on the dialect of English that developed after the 

Norman Conquest resulted in the permanent removal of the Court from Winchester to London. This dialect 

became the one preferred by the educated, and it was developed and promoted as a model, or norm, for wider 

and wider segments of society. Today, written Standard English is codified to the extent that the grammar and 

vocabulary of written varieties of English are much the same everywhere in the world. Standard English is so 

powerful that it exerts a tremendous pressure on all such local varieties.
75

  

 French became the official language in the 16th century, but most of the population started using it in 

the middle of the 18th century. Although later imposed as the language of diplomacy and aristocracy, many 

centuries have passed until the French was established as a language. Today, standard French is spoken on five 

continents, and after the English, French is the most studied language in the world. And when it comes to 

standard French it can rightfully be said that it is the language of Paris or the Parisian French. Each language 

requires so called model which is defined as a language and differs from the dialects. And so, Paris imposed its 

pronunciation and recognizable literary emphasis of the French standard language. 

 The Macedonian grammar defines the language as a system of signs used as a means for 

communication between people. Only through the language, the capability of humans for communication can be 

seen. The Macedonian language is compatible with the other Slavic languages and is in the family of the Slavic 

languages. Their compatibility is due to the mutual origin. All Slavic languages have the same origin- the 

ancient Slavic which originates from the Indo-European language. 

  Most of the Slavic nations made standardization of their languages based on their national languages. 

The Macedonian language was standardized after the creation of the Macedonian state in the federation with the 

other Yugoslav republics. 

 Codification is accepting and systematization of language rules and directing obligatory language 

norms. For the Macedonian language codification was made in 1945 which was based on several principles: the 

standard language should be formed from those dialects that can be best understood by all people from all parts 

of the country; the standard language should be on the basis of the national language and the Macedonian 

alphabet  should contain as much letters as there are sounds in the literary language.    
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4. Dialect 

 Within the English or the French language the most obvious variations across speakers in society are 

the differences in how people pronounce words, how their intonation and pitch varies, and how different words, 

phrases and constructions might be used in their every day speech. It is usual in linguistics to distinguish 

between accent and dialect. Accent refers to the sounds that speakers produce: the vowels and consonants in the 

words they use will be placed in particular pattern; the speed of their talk, their intonation to express statements, 

questions, surprise, annoyance and so on, and where they characteristically pitch their voices will all contribute 

to a recognizable pattern.
76

 

 A dialect is a subordinate variety of a language, so that we can say that Texas English and Swiss 

German, are dialects of English and German. The language name is the super ordinate term. We can also say of 

some languages that they contain more than one dialect: e.g. English, French, Italian are spoken in various 

dialects. If a language is spoken by so few people, or so informally, that it has only one variety, we might be 

tempted to say that language and dialect become synonymous in such a case.
77

 

 All speakers of English or French can talk to each other and pretty much understand each other; yet no 

two speak exactly the same. Some differences are due to sex, age, personality, emotional state. That each person 

speaks somewhat differently from all others is shown by our ability to recognize acquaintances by hearing them 

talk. The unique characteristics of the language of an individual speaker are referred to as the speaker’s idiolect. 

The language of a group of people may show regular variations from that used by other groups of speakers of 

that language. When the speakers in different geographical regions are from different social groups there is 

systematic differences, the groups are said to speak different dialects of the same language. The dialects of a 

single language may thus be defined as mutually intelligible forms of a language. When dialects become 

mutually intelligible – when the speakers of one dialect group can no longer understand the speakers of another 

dialect group – these dialects become different languages.
78

 

 Dialect differentiation of a language is made upon the differences in phonetics, accent, morphology, 

syntax and lexicology. The Macedonian language is divided in many dialect groups. Almost every region and its 

surrounding have different dialects that differ from the one another. The dialect differentiation characteristics 

are divided in two groups: the first group of characteristics occurred as a result of the inner development; and 

the second group occurred under the influence of the Balkan non Slavic languages. These influences can be 

noticed in the grammatical structure of the Macedonian language and its lexicology.   

 

5. Lingua Franca 

 Many areas of the world are populated by people speaking divergent languages. In such areas, where 

groups desire social or commercial communication, one language is often used by common agreement. Such 

language is called lingua franca. In medieval times, a trade language came into use in the Mediterranean ports, 

based largely on the medieval languages that became modern Italian and Provencal. This came to be called 

Lingua Franca, “Frankish language”. The term lingua franca was generalized to other languages similarly used. 

Thus, any language can be a lingua franca. English has been called “the lingua franca of the whole world”, 

French, at one time, was “the lingua franca of diplomacy”, and Latin and Greek were the lingua franca of 

Christianity in the West and East, for a millennium. More frequently, lingua franca serve as “trade languages”. 

East Africa is populated by hundreds of tribes, each speaking its own language, but most Africans of this area 

learn at least some Swahili as a second language, and this lingua franca is used and understood in nearly every 

marketplace.
79

  

 

6. Conclusion 

 A language and any variety of language is a complex thing, due to the complexity of societies with 

whom languages are closely related. So, a distinctive definition of language or dialect couldn’t be expressed, 

although linguists have tried to set boundaries. A dialect becomes a language when it has one variety, or is 

spoken by few people. People from different geographical regions speak different dialects of the same language, 

but still they understand each other, so the dialect is intelligible.  

 In order people from different parts of the world to understand each other use lingua franca, like the 

English language, which is “a lingua franca of the whole world”. Since the distinction between language and 
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dialect is based on cultural and political considerations rather on linguistic ones, it has been aptly quipped that 

“a language is a dialect with an army and navy”. (Max Weinreich) 
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Abstract: Communication is a working method that is used for sending and interpreting certain messages to be 

understood and accepted. Each element in the process of communication is important and significant for its 

acceptance and realization of what is being sent. The elements that are important in the process of 

communication are the messages that are sent and than receivedby the recipient  can take the form of symbols, 

words or gestures. The sender of the message is the person who sends the message to the recipients, and they 

embrace and share it. The recipients are individuals who hear or read, interpret and accept the message. The 

message as a tool of communication is sent through various channels that reach the recipients. The most 

important element in themessage as a communication tool is the feedback. 

The communication as a method forunderstanding the people lately has crossed all the borders and it has 

become a daily necessity for fulfilling the everyday working tasks. 

Key words: communication, message recipients, senders, feedback. 
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Резиме: Комуникацијата е метод  на работа која се користи за испраќање  и интерпретирање на 

одредени пораки за да бидат разбрани и прифатени . Секој елемент во процесот на комуникацијата е 

важен и значаен за нејзиното прифаќање и реализација на тоа што се праќа. Елементите кои се значајни 

во процесот на комуникација се пораките кои се испраќаат и ги прима реципиентот кои можат да бидат 

во вид на симболи, зборови или гестови. Испраќачот на пораката е лицето кое ја испраќа пораката до 

рецепиентите и истите ја прифаќаат и споделуваат. Примателот на пораката се личности кои ја слушаат 

или читаат  интерпретираат и прифаќаат  пораката. Пораката како средство за комуникација се испраќа 

по различни канали кои допираат до рецепиентите. Најважниот елемент во пораката како средство за 

комуникација е повратната информација. 

Комуникацијата како метод за разбирање на луѓето  во последно време ги премина сите граници и таа 

стана секојдневна потреба за исполнување на  секојдневните работните обврски.  

Клучни зборови: комуникација, порак, приматели, испраќачи, повратни информации 

 

1. ВОВЕД 

 Човекот како живо битие е створен постојано да се движи, зборува, открива нови средини и се 

зближува со луѓе од различни краеви, средини и  др. Во сите тие ситуации  по пат на   комуникација 

човекот воспоставува некакви односи.  Луѓето комуницираат  за постигнување на одреден цели со кои 

сакаат нешто да соопштат или пренесат на други лица.  Покрај другото комуникацијата е работа која се 

користи за воспоставување блиски односи,  испраќање информации и истите да бидат прифатени и 

mailto:vesna_sn@yahoo.com
mailto:stojanovskifbn@yahoo.com
mailto:ft78bt@yahoo.com
mailto:biljana984@yahoo.com
mailto:vesna_sn@yahoo.com
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разбрани. Формите за комуникација се многубројни и  сите тие форми се користат во зависност од 

ситуацијата во која се наоѓа човекот. Така и зборувањето на наставникот со учениците за време на 

предавањето на материјата која се изучува претставува форма на комуникација,  каде што наставникот 

испраќа пораки, тоа е содржината на материјалот кој се презентира до учениците тие треба да го 

прифатат и апсорбираат и покасно ако има потреба го пренесат на други. Прифаќањето на примените 

информации од страна на учениците во голема мера зависи од тоа на кој начин наставникот или 

професорот ја испраќа таа информација. Комуникацијата во образовниот процес е  важна бидејки на 

учениците им овозможува да ги споделат идеите на наставникот, да поставуваат соодветни прашања кои 

се поврзани со одредената информација се со цел да таа информација која ја примаат биде лесно 

разбрана и запамтена.  

 

2. ФОРМИ НА КОМУНИКАЦИЈА  

 Формите на комуникација  кои ги користи човекот во секојдневниот живот се многубројни и 

истите се користат во различни ситуации. Една од формите на комуникација е допишувањето преку  е-

пошта, пишувањето на разни извештаин слушањето на музика односно песи, посетите на изложби, 

гледање на филмови и др . сето тоа представува форма на комуникација. Сите тие различни форми на 

комуникација имаат една заедничка цел а тоа е размена на  на информации за полесно извршување на  

своите секојдневни активности и обврски.  

Примателот на информацијата за време на комуникацијата  може полесно да ја прифати и разбере во 

зависност од тоа како се пренесува. Начините за пренос на информацијата по пат на комуникација се 

многубројни.  

 

 3. КОМУНИКАЦИЈА ПО ПАТ НА ПОРАКА  

Комуникацијата по пат на порака испратена од страна на наставникот кон учениците или 

студентите  е со  разни симболи кои означуваат нешто за полесно разбирање.  Симболите кои се 

користат за комуникација можат да бидат вербални и невербални.  

Вербалните симболи се зборови кои се користат во испраќањето на говорната порака испратена 

по гласовен или пишан начин. Ваквата порака може да биде различно разбрана и прифатена.  

Разбирањето или прифаќањето на пораката која е гласовно испратена ќе зависи од тонот со кој се говори 

и испраќа пораката. Така нагласокот на содржината е еден од основните поенти за подобро разбирање и 

прифаќање на пораката. Ито така испраќањето на пораката по пат на  симболи треба да биде  разбирлива 

и лесно прифатлив од страна учениците. Симболите кои се испраќаат во текот на комуницирањето 

можат да бидат вербални или невербални. Вербалните симболи треба да бидат адекватни на тоа што 

треба да биде кажано но и лесно прифатено и разбрано. Невербалните симболи се акции кои  искажуваат 

одредена акција. Така при комуникацијата  со невербалните комуникации се користат невербални 

симболи кои даваат значење на пораката која се испраќа. Така при комуникација со говорење, тонот на 

гасот  со кој зборува говорникот му кажува на слушателот какво е расположението или ставот на самиот 

говорник. Така соговорникот кој пишува писмена порака и во истата  има напишано прогрешни зборови 

или испуштени букви во текот на пишувањето на пораката, му кажува на читателот, односно примателот 

дека  лицето кое комуницитра со пишување не е внимателно. 

 

4. ИСПРАЌАЧ И ПРИМАТЕЛ НА ПОРАКИТЕ  

Испраќачот на пораката е лице кое  што ги создава и споделува пораките со други лица. Кога  се 

пишува и испраќа пораката преку е-пошта вие сте испраќачот на пораките кои треба да ги прими друго 

лицето. Пораките кои се испраќаат можат да бидат со различна содржина. Содржината на пораката треба 

да биде кратка и разбирлива. Пораката може да биде испратена како прашање со цел да се добие  

информација .  

Лицето пораката ја прима со слушање, гледање или читање и по приемот на пораката ја толкува. 

Примателот на пораката мора да го протолкува значењето на  вербалните и невербалните симболи кои се 

испратени. Примателот ја прима пораката, особено  внимание посветува на вербалните и невербалните 

симболи кои имаат големо влијание врз примателот. Разбирливоста на пораките во голема мера зависи 

од образованието, размислувањето и емотивните состојби на примателот кој ја толкува пораката. 

 

5. СЛУШАЊЕ И ЧИТАЊЕ 

Секоја комуникација-разговор подразбира дека во него учествуваат најмалку двајца. Заради тоа 

умеењето да се слуша претставува уште поголемо, поретко и поценето искуство отколку и самата 

вештина на комуницирањето т.е на говорот. Луѓето трошат многу повеќе време во примање на пораките, 

отколку во пренесување на истите. Активното слушање е посебно важно и тренд во денешното деловно 

комуницирање. Се смета дека треба да се посвети најмалку два пати повеќе време на слушање на 

другото лице- соговорникот отколку на сопствениот говор. Примателот на пораката  јасно кажува што 
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сака односно што го интересира но често не го слушаме затоа што сме окупирани со својот однапред 

замислен говор или приказна. Доколку не ги слушаме не можеме да знаеме што сакаат да ни кажат, 

доживеат и слично затоа активното слушање е важна предност и овозможува взаемна интерактивност 
80 

.  

Слушањето не значи пасивно молчење. Со погледот или со самиот израз на лицето и со 

повремено поставување на прашања или потврдување се докажува дека соговорникот е навистина 

слушан. Основно правило за да се стане пријатен соговорник е да се остават другите да зборуваат за себе 

и за своите доживувања, а ние да ги слушаме. Внимателното слушање на соговорникот е еден од 

најубавите комплименти што може да и се дадат на друга личност. 
81

 

Квалитетното слушање ќе ја подобри нашата работа и унапреди односите. Денес во светот за 

слушањето многу се зборува и пишува и постојат тренинзи и вежби како да се научи и стекне и развива 

оваа корисна навика. Една латинска поговорка вели “ Причина поради која имаме две уши а само една 

уста е да можеме повеќе да слушаме а помалку да зборуваме“
 

Што повеќе читаме и разбираме ние сме се поинформирани. Може да се зголеми брзината и 

ефикасноста на читањето со користење на неколку ефикасни техники. Концентрацијата е клучот на сите 

методи за побрзо читање и поголемо разбирање. Две најчесто користени методи за читање и потполно 

разбирање на параграфот е да се чита пополека или да се прочитате еднаш и потоа повторно да се 

прочита. Двете методи се не ефикасни. Читањето полека нема ефект на разбирањето. Вториот метод 

познат како регрес ја преполовува брзината но ја зголемува разбирливоста за само 3 до 7%. Преку 

елиминирација на регресот и брзината на читање ќе се зголеми од 250-300 зборови во минута на 450-500 

зборови во минута без губење на разбирливоста. 

 

6. КАНАЛИ НА ИСПРАЌАЊЕ НА ПОРАКИТЕ 

Начините и формите кои се користат при праќањето на пораките се нарекуваат канали. За да се 

испрати некоја порака до некој, тие можат да бидат гласовни  или пишани. За да се примат пораките 

мора да се слуша или чита. Писмата,  е-пошта и извештаите се вообичаени канали за пишаните пораки. 

Разговорите лице во лице, електронските и  телефонските повици се вообичаени и најприменувани  

канали за испраќање на говорните пораки. Сите форми за комуникација кои денес се користат се 

подеднакво важни. Повеќето луѓе кои комуницираат поголем дел од времето го поминуваат во слушање 

на говорните пораки, одколку користејки други канали за комуникација. 

  

7. ПОВРАТНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОРАКИТЕ 

Повратните информации се одговор на пораките од страна на приметелот. Повратните 

информации можат да бидата вербални – коментари во врска со примената порака со кои се појаснува 

содржината или пак  невербални кои можат да бидат со насмевка или климање со главата. Одговорот кој 

е даден на било кој начин или пак не давањето на одговор претставува повратна информација. 

Повратните ионформации се важни бидејки му помагаат на испраќачите да констатираат дека 

примателот на пораката ја има добиено и разбрано пораката. До колку примателите на усните  пораки 

изгледаат збунето кое најдобро можи да се забележи преку невербалните повратни информации, 

испраќачот на пораката треба да му ја објасни содржината на пораката со поголем број на информации. 

Објаснувањето на пораката треба да биде јасна, концизна и едноставна,  се со цел примателот да ја 

разбере содржината на пораката. 

Комуникациите се користат за да се добијат или споделат информации кои се општо значајни и 

за тој кој ја испраќа и за тој која ја прима информацијата. Ваквиот наначин на комуникација овозможува 

да новите сознанија брзо и едноставно се пренесат и искористат во сите сфери на работење и живеење. 

Денес во современиот свет му се придава големо значење на комуникациите и новите технологии одат 

во прилог за добивање на брзи и точни информации користејки современи комуникациски уреди. 

8. ПРИЧИНИ ЗА ТЕШКОТИИ ПРИ КОМУНИЦИРАЊЕТО  
Parry,1967 веројатно бил прв кој пристапил на проучување на човечката комуникација на дотогаш нов 

начин поточно набројувајќи ги начините како таа може да биде прекината, промашена односно да биде 

помалку или повеќе неефикасна. 

10. Ограниченост на капацитетот на примачот- реципиентот, ова се однесува на ситуациите 

кога изнесената информација може да биде и паметна и логична но е претставена на многу високо 

ниво или во преголем број – изобилство на информации, па реципиентот не може да ја разбере. 

11. Попречување, се однесува на надворешните фактори кои го спречуваат примањето на пораките. 

Пример за ова е кога некој се обидува да му зборува на друг кога е вклучен тв или радио; крајна 

                                                           
80
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граница на издржливост на температурата, превисока или прениска, бучавата, осветленоста, 

непознавањето на некој странски јазик и сл. 

12. Премолчено претпоставување, ова е вообичаен начин на погрешно разбирање кога 

соговорникот го премолчува значењето на некој збор или поим. 

13. Инкомпатибилност ( несовпадливост ) на шемите. Луѓето со радикално различни шеми ги 

асимилираат и ги толкуваат податоците на различни начини. На пример може да очекуваме дека ќе 

постои незначителна стварна комуникација меѓу атеистот и побожниот христијанин кога расправаат за 

настанување на светот.  

14. Конфузно излагање,  ова е очигледна пречка на успешната комуникација, со оглед на тоа што ја 

намалува нејзината успешност. Без оглед на тоа колку е интересна темата за која се зборува може да се 

случи да не се успее во пренесувањето на соопштението, поради сиромашниот избор на зборови, 

оддалечувањето и промашувањето на суштината на излагањето и неуспешното изразување.  

15. Отсуство на канал за комуникација, оваа пречка може да биде премногу очигледна за да се 

вклучи. Отсуството на било каков начин на поврзаност на потенцијалниот испраќач и примач, 

всушност значи дека никаква комуникација не може да се воспостави. На пример најавата за војна 

преку ултра кратки бранови на радио станица ќе информира само мал број луѓе за состојбата во 

државата.
4
  

 

9. ЗАКЛУЧОК  

Врз основа на напред изнесената тематика за  комуникацијата како фактор за подобро 

разбирање на луѓето можат  да се донесат следните заклучоци: 

1. Современиот начин на живеење бара добивање на точни и навремнени информации; 

2. Комуникацијата  е основен и единствена начин за добивање на одредени информации; 

3. Пораките со кои се испраќаат информациите треба да бидат кратки и јасни за да примателот 

ги  разбере и прифати;  

4. Активно слушање- посветување најмалку два пати повеќе време за слушање на 

соговорникот; 

5. Повратната информација која е истовремено и одговор на испратената порака е добра 

повратна информација ; и 

6. Да се надминат пречките и причините за тешкотиите во комуницирањето. 
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Abstract: The classroom is a place where a lot of different processes that mutually influence one another go on. 

There is interaction on several different levels. One of the most important types of interaction in the process of 

teaching and learning is the interaction between the teacher and the students. The teacher is the one who has the 

greatest responsibility in a classroom and that is why a lot of thinking and planning should be done before the 

lesson is actually realized. The teacher should pay a great amount of attention to the learning strategies he/she is 

going to employ, bearing in mind the fact that there is a number of learning strategies that have been employed 

for a long time, yet they have proved to be negative, inhibitive and counterproductive.  

This research paper makes an attempt to give some of the theoretical reasons in favor of a communicatively 

based curriculum, with an emphasis on the interaction between the teacher and the students. Attention is paid to 

some activities and conditions that are inevitable to provide a successful relationship between all the participants 

in the teaching-learning process. It also focuses on some problems that can occur in the process of teaching and 

learning and the strategies that can cause such problems. The main point it tries to make is that neither the 

teacher nor the students alone would have any success in creating an effective and useful classroom interaction. 

All of them should give their contribution in order to achieve a communicatively oriented atmosphere that 

would be highly motivating both for the teacher and the students.             

Key words: interaction, teacher, students, classroom   
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Невенка Стојанова, наставник по англиски јазик и книжевност 

СОУ Јане Сандански- Струмица, Република Македонија nevenkastojanova2004@yahoo.com 

 
Резсиме: Училницата е место кадешто се одвиваат голем број различни процеси кои влијаат еден врз 

друг. Постои интеракција на неколку нивоа. Еден од најважните типови на интеракција во процесот на 

настава и учење е интеракцијата помеѓу наставникот и учениците. Наставникот е оној кој ја носи 

најголемата одговорност во училницата и затоа, пред наставната единица да биде реализирана треба да 

се вложи многу труд, размислување и планирање. Наставникот треба да обрати многу внимание на 

стратегиите на учење коишто ќе ги примени, имајќи го на ум фактот дека голем број стратегии се 

применуваат веќе долго време, иако се покажале како негативни, инхибитивни и контрапродуктивни.  

Со овој научен труд се прави обид да се изложат некои теоретски причини кои одат во прилог на 

комуникативно заснованиот курикулум, со акцент на интеракцијата помеѓу наставникот и учениците. 

Обрнато е внимание и на некои активности и услови кои се неопходни во обезбедувањето на успешна 

поврзаност помеѓу сите учесници во процесот на настава и учење. Трудот исто така се фокусира и на 

некои проблеми кои можат да се појават во процесот на настава и учење, како и стратегиите кои можат 

да доведат до таквите проблеми. Главната порака на трудот е дека ниту наставникот, ниту учениците 

сами за себе не би биле нималку успешни во создавањето ефективна и успешна интеракција во 

училницата. Сите треба да дадат свој придонес во остварувањето на комуникативно ориентирана 

атмосфера која ќе има високо мотивирачки карактер, како за наставникот, така и за учениците.     

Клучни зборови: интеракција, наставник, ученик, училница          

 

1. Вовед 

               Професијата наставник е една од најкомплексните професии во денешното општество. 

Еволуцијата во образовниот процес во втората половина од 20тиот даде до знаење дека за да се биде 

добар наставник не е доволно само се биде само добар познавач на својата област. Добриот наставник 

мора да поседува и низа други квалитети. Постојат повеќе различни аспекти на ефикасната настава на 

кои наставникот мора да обрне внимание. Тоа е пред се’ интеракцијата наставник-ученик, чија 

успешност зависи од атмосферата на самиот час, разновидноста на применетите наставни активности, 

потребата од забелешки и корекции и други. Во понатамошниот текст, од поблиску ќе се запознаеме со 

најважните фази од кои се состои интеракцијата наставник-ученик, како една од најважните компоненти 

на ефикасната настава.  

 

2. Од што се состои ефикасната интеракција наставник-ученик?   

Досегашните обиди да се дефинира и измери квалитетот во образованието дале ограничени 

резултати. Денес знаеме дека многу од често дискутираните фактори кои влијаат на она што се случува 

на час (големината на класот, степенот на образование на наставникот, возраста на учениците т.е. 

наставникот и сл.) не се доволна гаранција за академскиот и социјален напредок на учениците. 

mailto:nevenkastojanova2004@yahoo.com
mailto:nevenkastojanova2004@yahoo.com
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Употребата на различни наставни програми исто така има малку допринесено во подобрувањето на 

постигнувањата на учениците, од причина што дали ученикот ќе има корист од наставната единица 

зависи од тоа како наставникот ги прави образовните цели поблиски и подостижни за учениците, а не 

фактот дека ја има наставната програма во папката. 

Постојат докажани сознанија дека, за да се подобрат академските постигнувања на учениците, 

како и развојот на нивните социјални вештини, треба да се фокусираме на природата и квалитетот на 

интеракцијата помеѓу наставникот и учениците.   

Дури откако ќе ја идентификуваме и дефинираме ефикасната интеракција, создаваме можност 

истата да ја примениме како модул во образованието, професионалниот развој, мониторингот и 

вреднувањето на еден наставник. Користа е голема како за наставниците, така и за учениците- учениците 

ќе научат повеќе, а наставниците ќе станат поефикасни.     

 

Улогата на интеракцијата во создавањето можности за 

подобрување на резултатите на учениците 

 
 

 

2.1. Социјална и емоционална атмосфера  

Неколку истражувања поврзани со успешноста на наставата покажале дека социјалната и 

емоционалната атмосфера е една од најважните компоненти во наставата и учењето (Newbury, 1979). 

Широко е прифатена идејата дека добрата социјална и емоционална атмосфера е основен услов за 

комуникација на часот. Притоа, наставникот е најважната варијабла во училницата. Топлината и 

ентузијазмот на наставникот се секогаш правопропорционални со постигувањата на учениците. Она што 

наставникот го вели или го прави е од ислучително значење за креирањето на атмосферата во 

училницата, многу повеќе од било какви материјали, методи или други едукативни средства.  

Еден од начините да се создаде добра социјална и емоционална атмосфера е да се научат имињата 

на учениците што е можно побрзо, а исто така да се овозможи и самите ученици да ги научат имињата 

на останатите. Од особена важност е сите ученици да се вклучени во наставниот процес. Притоа, една од 

честите грешки кои ја прават наставниците е првин да го посочат ученикот, а дури потоа да го постават 

прашањето. Тоа предизвикува стрес кај ученикот и не му дава време да размисли за одговорот. 

Педагозите препорачуваат наставникот да го постави прашањето, па дури потоа да го посочи ученикот 

кој треба да одговори.  

Изгледот, распоредот и содржината на училницата во голема мера влијаат врз социјалната и 

емоционалната атмосфера. Просторија со фиксен распоред, пренатрупана и со многу препреки помеѓу 

наставникот и учениците може да има изолирачки ефект врз учениците и неможност на наставникот да 

го контролира наставниот процес. Меѓутоа, со мали напори, училницата може да се претвори во 

пријатно и уредно место исполнето со постери, цртежи и табели изработени од страна на учениците.  
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Најважен предуслов е, сепак, сликата која наставникот ќе ја створи за себе пред учениците. Ако 

наставникот делува рамнодушно и незаинтересирано, малку е веројатно дека учениците активно ќе се 

вклучат во наставниот процес. Ако пак наставникот покаже отвореност за соработка, учениците ќе 

одговорат со ентузијазам и мотвираност.  

 

2.2. Разновидност на наставните активности 

Докажано е дека разновидноста ја прави наставата поинтересна. Добриот избор на наставни 

активности ја спречува здодевноста, ги намалува проблемите со контрола на учениците, а има и 

позитивно влијание врз постигнувањата на учениците.  

Но, разновидноста не значи еден куп неповрзани активности. Ако не се внимава, сиве овие 

активности можат лесно да одат на штета на наставниот процес, наместо во прилог на истиот. 

Активностите треба да бидат внимателно и логично подредени, да се движат од лесно кон тешко, од 

познато кон непознато и од манипулативно кон комуникативно. Примената на аудио-визуелни помагала 

е повеќепати докажана како корисна поради добро познатиот факт дека знаењата на учениците ќе бидат 

многу подлабоки и потрајни ако се перцепираат преку повеќе сетила.  

 

2.3. Можност за партиципација на учениците 

Најлесен начин да се зголеми можноста за активно учество на учениците во наставниот процес е 

времето на зборување на наставникот да се сведе на минимум. Внимателната подготовка би можела да ја 

промени интеракцијата на часот од активности доминирани од страна на наставникот во интеракција 

меѓу наставниот и учениците. Доминацијата на наставникот може да биде причина за многу 

проблематични ситуации кои го зголемуваат стресот во училницата. Да се навратиме на некои 

контрапродутивни стратегии применувани од страна на наставниците.  

 

2.3.1. Некои контрапродуктивни наставни стратегии 

Најчестата  процедура на часот е шаблонот прашање- одговор- вреднување (Форум, јули 1984). Овој 

шаблон има недостатоци од две причини: прво- се среќава само во училниците и судниците, и затоа им е 

туѓ на реалните комуникативни потреби на учениците; и второ- не им овозможува на учениците да ја 

анализираат и синтетизираат информацијата која на тој начин им била презентирана. Тоа е сосема 

спротивно на една нормална ситуација на конверзација.  

Друг негативен аспект присутен во наставниот процес е тоа што на учениците не им се дава 

можност самите да го интерпретираат и оценат она што е презентирано. Со цел да го поврзат знаењето 

на наставникот со својот сопствен свет, учениците треба да разговараат за она што го изучуваат.  

Честото прекинување и корекции од страна на наставникот додека ученикот одговара е причина за 

демотивација, прекинување на мислата и голем стрес за ученикот. Оваа пракса која не е така ретка во 

наставниот процес може да доведе и до посложени проблеми, како што се разочарување, блокирање, 

чувство на инфериорност и други.  

Единствено решение за сите горенаведени негативни стратегии е создавање активности кои одат во 

прилог на природната комуникација.  

 

3. Комуникативни активности 

Постојат многу начини на ученикот да му се даде можност да комуницира. Притоа, треба да се 

дефинира целта и задачата на дадената активност, за ученикот да може да ги разбере правилата на 

комуникацијата. 

 

а. Употребата на интересни и актуелни приказни (извадени од весници, списанија и други медиуми) 

можат да бидат многу стимулативни и мотивирачки не само за подобрите ученици, туку и за оние кои 

најчесто не сакаат или мислат дека не можат да се вклучат во комуникацијата. На учениците на тој 

начин им се дава до знаење дека не учат само за оценка или да го положат испитот, туку дека наученото 

можат да го користат и во секојдневниот живот. Треба да се внимава текстот да одговара на она што е 

планирано за дадената наставна единица, а темите можат да варираат зависно од тоа за кој наставен 

предмет се работи (политика, спорт, култура, историја, уметност, филм, економија, книжевност и сл.) 

 

б. Друг ефикасен комуникативен метод е доделувањето улоги (Cambridge, 1987). Зависно од 

потребите на часот, учениците можат да бидат лекар и пациент, продавач и муштерија, дете и родител, 

наставник и ученик, обвинет и судија. Сознанието дека се дел од една реална животна ситуација кај 

учениците влева чувство на сатисфакција и самодоверба. 

 

в. Игрите знаат да бидат многу корисна комуникативна активност. Тие го намалуваат стресот, 

интересни се и мотивирачки, а можат да го задржат вниманието на учениците долго време. Многу е 
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важно играта да е во тесна врска со изучуваниот материјал, инаку може да има контрапродуктивен ефект 

(Oxford, 1965).  

 

г. Решавањето на одредени проблеми и ситуации се интересен начин за поттикнување на ученикот 

активно да размислува и комуницира. Оваа активност е посебно погодна за работа во групи или парови. 

Наставникот може да ја охрабрува дискусијата со изрази како: Не те разбирам. Што сакаш да кажеш? 

Те молам објасни. Те молам сумирај го она што досега го кажа. Те молам посочи ни некој пример. Такви 

активности можат да бидат интервјуа, квизови, анкети, дијалози и сл.   

 

Горенаведените активности можат да служат како мостови помеѓу теоретското знаење на учениците 

и неговата примена во реални практични ситуации. Реултатот од сето тоа е зголемена свесна активност 

на самите ученици и нивна трансформација од објекти во субјекти на наставниот процес.    

            

4. Забелешки и корекции 

Една од најголемите дилеми со кои наставниците се среќаваат во своето секојдневно искуство е 

прашањето што треба да се критикува, што треба да се пофали, а што да се игнорира. Во многу случат 

корекциите од страна на наствикот се покажуваат како најмалку ефективна форма кон подобрувањето на 

знаењата на учениците. Кои се тие грешки кои можат да остават трајни негативни последици на 

знаењето на ученикот, па оттука мора да се поправат пред да бидат интерпретирани погрешно, најдобро 

ќе процени самиот наставник во зависност од тоа кој предмет и која конкретна материја ја предава.  

Многу погрешна постапка е да се отфрли одговор кој е точен, но не одговара на оној кој го очекувал 

наставникот. Многу наставници прифаќаат само одговори или решенија кои се идентични на оние кои 

тие им ги кажале на своите ученици. Реакцијата на ученикот кон ваквата постапка е полна со збунетост, 

и веројатно е дека ученикот никогаш повеќе нема да го употреби тој одговор, иако е совршено точен.  

Најшироко прифатена стратегија за корекција е самокорекцијата. Таа го принудува ученикот да се 

однесува со поголема одговорност кон она што го изучува бидејки самиот треба да дојде до точниот 

одговор. Ако тоа не е можно, препорачливо е првин да се обиде со некој од соучениците, па дури на 

крајот помош да побара од наставникот.       

 

5. Интеракцијата- клуч до квалитетна настава 

Група научници на Универзитетот во Вирџинија, САД изработиле систем за вреднување на 

наставата (Classroom Assessment Scoring System), популарно наречен CLASS. Овој систем наведува 

десет димензии или аспекти на наставата кои се поврзани со постигнувањата на учениците и нивниот 

социјален развој. Секој од овие аспекти спаѓа во една од трите пошироки категории: емоционална 

подршка, организација на часот и стручна подршка.    

 

Емоционалната поддршка се однесува на начинот на кој наставниците им помагаат на своите 

ученици да развијат релации полни со топлина и подршка, учењето да го доживуваат како уживање и 

возбуда, да се чувствуваат удобно и безбедно во училницата, но и да почувствуваат одредено ниво на 

самостојност и независност. Тука спаѓаат следните аспекти: 

 Позитивна клима — уживањето и емоционалната врска која наставникот ја создава со своите 

ученици, како и добрите односи помеѓу самите ученици; 

 Негативна клима — нивото на искажани негативни чувства, како што се бесот, 

непријателството и агресијата која се искажува од страна на наставникот и/или учениците за 

време на часот; 

 Чувствителност на наставникот — способноста на наставникот да одговори на академските и 

емоционалните потреби на децата; и  

 Прилагодување на наставниот процес — до која мерка интеракцијата на наставникот и 

учениците, како и активностите на часот ги нагласуваат интересите, мотивацијата и ставовите 

на самите ученици.   

Организација на часот се однесува на начинот на кој наставникот им помага на учениците да 

развијат вештини со кои ќе го контролираат сопственото однесување, ќе научат што е можно повеќе на 

секој час и ќе го задржат интересот за наставните содржини. Тука спаѓаат: 

 Контрола на однесувањето — колку добро наставниците го согледуваат, спречуваат и 

пренасочуваат лошото однесување;  

 Продуктивност — колку добро се одвива часот, колку добро учениците ги разбираат правилата 

на однесување на часот, и до кој степен наставниците нудат активности и упатства за да може 

часот максимално да помине во совладување на наставните содржини; и 

 Формати на учење — колку наставниците ги ангажираат учениците во активности така што 

нивните можности за учење да бидат максимални. 
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Стручната поддршка се однесува на начинот на кој наставниците ефективно го поддржуваат 

когнитивниот развој на учениците. Овде спаѓаат: 

 Развој на концепти — дали наставниците употребуваат стручни дискусии и активности со цел 

да развијат вештини за размислување на повисоко ниво кај учениците наместо учење напамет; 

 Квалитетна повратна информација — дали наставниците ја прошируваат ангажираноста и 

знаењето на учениците преку повратни информации за нивното знаење; и 

 Моделирање на изразувањето — до кој степен наставниците ја стимулираат, потпомагаат и 

охрабруваат правилната употреба на јазикот кај учениците.  

 

6. Заклучок 

Поддршката на наставниците и учениците да го подобрат квалитетот на нивната интеракција може 

да направи голема разлика во животот на самите ученици. Во оваа поддршка мораат да се вклучат сите 

одговорни инстанци за да овозможат квалитетно и модерно образование за сите.  
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Abstract: Fast communication appears due to the discovery of the internet. The term fast communication does 

not mean being connected at the right place at the right time, but it also includes using the right words for the 

time one does not have. For instance, sometimes instead of “I have to talk to you” we write “I’v 2 talk 2 u”. 

Thus, using shorthand, acronyms and all kinds of emoticons helps people express what they feel in the fastest 

possible way. When it comes to the trend of using a certain social network just for messaging which means 

using a different language as well, several questions come into mind: firstly, what does the digital language that 

teenagers use to communicate consist of?; secondly, what do the teenagers talk about online with their friends?; 

thirdly, in what way does the digital language influence the language teenagers use at school? These past few 

years numerous surveys regarding these questions have been conducted, and this paper will go through them.  

Key words: teenagers, language, internet.  

 
ИСТРАЖУВАЊА ЗА НЕФОРМАЛНАТА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ ТИНЕЈЏЕРИ 

Јана Станоеска 

СУГС „Браќа Миладиновци“, Скопје, Република Македонија jana.stanoeska@gmail.com 
 

Абстракт: Брзата комуникација се јавува благодарение на појавата на интернетот. Терминот брза 

комуникација не значи само да се биде поврзан во вистинско време и на вистинско место, туку опфаќа и 

употреба на вистински зборови за време кое некој го нема. На пример, понекогаш наместо “I have to talk 

to you” (во превод на македонски значи: Морам да разговарам со тебе), пишуваме “I’v 2 talk 2 u” (Мора 

да зборам со тебе). Така, употребата на скратеници, акроними и секаков вид емотикони им помага на 

луѓето да го споделат тоа што го сакаат/чувствуваат на најбрз можен начин. Кога станува збор за 

трендот на употреба на некоја друштвена мрежа за допишување, а со тоа и за употреба на еден 

поразличен јазик, се поставуваат неколку прашања: прво, од што се состои дигиталниот јазик што го 

употребуваат тинејџерите за допишување и за брза комуникација?; второ, за која тема разговараат 

тинејџерите со своите пријатели?; трето, на кој начин влијае дигиталниот јазик што го употребуваат 

тинејџерите за допишување врз пишувањето што го практикуваат на училиште? Изминативе години беа 

спроведени бројни истражувања во врска со овие прашања, чиишто наоди ќе бидат разгледани во 

сегашниот труд.  

Клучни зборови: тинејџери, јазик, интернет.  

 

1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА IM (INSTANT MESSAGING) 

Она што е особено важно и она што ги загрижува лингвистите, професорите по јазик и јазичните 

експерти е природата, односно карактерот на јазикот што се употребува на друштвените мрежи, а тоа е 

дигиталниот јазик. Талјамонте и Денис (2008), Фернхаген, Мекфол, Пју, Роутлиџ, Мекдоналд и Квонг 

(2009) и Крег (2003) анализирале чет-разговори (chat, англ. јазик, во превод на македонски значи брбори, 

дрдори, разговара), притоа фокусирајќи се на природата и карактерот на дигиталниот јазик, а 

дискутирале и за тоа дали дигиталниот јазик во својата суштина е поблизок до говорот или, пак, 

едноставно претставува пишана форма на јазикот. Она што го откриле е дека дигиталниот јазик, 

всушност, претставува една хибридна форма, бидејќи IM-формите што се користат низ него не можат да 

го направат јазикот ниту „сличен со говорот или со пишаната форма на јазикот“ (Tagliamonte & Denis, 

2008). Наодот дека при електронска комуникација меѓу тинејџерите се употребува токму сленг е факт 

што би го поддржале многу родители и наставници, кои за тоа би ги обвиниле друштвените мрежи, 

односно IM. За да ги отфрли овие неразумни изјави и да посочи на можноста дека, сепак, IM претставува 

засебен јазик, Крег (2003), со помош на неговите податоци, дискутира и разгледува поважни теми, како 

што се: постоењето посебен јазик, прифаќањето на IM како засебен јазик од страна на наставниците и 

(позитивното) влијание на IM врз стандардната форма на јазикот (во случајов врз англискиот јазик). 

 

2. КОГА НАЈЧЕСТО СЕ ДОПИШУВААТ ТИНЕЈЏЕРИТЕ И ЗА ШТО РАЗГОВАРААТ ПРИ 

ДОПИШУВАЊЕТО? 

Според Гринтер и Палин (2002), концептот трошење време „онлајн“ (Grinter и Palen, 2002) онолку колку 

што сакаат самите тинејџери бил незамислив. Домашните работи, домашните задачи за на училиште, 

вонучилишните активности и времето кога требало да си легнат го ограничувале времето што можеле да 

го поминат на интернет. Второ, иако допишувањето по училиште претставува продолжување на истите 

дискусии од училиште, тинејџерите (учесници) најчесто се допишувале во вечерните часови, по 

завршување на споменатите обврски поради тоа што во тој период никому не му пречеле сигналите што 
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се јавуваат при повици за допишување, а кои би можеле да вознемират некој член од семејството. 

Оттука произлегува ограничувањето на времето што го поминуваат вклучени (онлајн) на друштвените 

мрежи. Учесниците во истражувањето признале дека зборувањето и договарањето за заеднички дружби 

по телефон било претерано долго, додека IM им овозможувал да зборуваат, односно да се допишуваат со 

поголем број лица истовремено, но и истовремено да дискутираат за различни настани. Исто така, 

додека се допишувале со своите пријатели, учесниците постојано трошеле време за озборување, 

зборување за безвредни нешта, споделување слики и врски итн. Ова укажува на фактот дека тинејџерите 

поголем дел од времето додека се допишувале, всушност, не правеле ништо. 

 

3. ВЛИЈАНИЕТО НА IM ВРЗ ПИШУВАЊЕТО ШТО Е ПОТРЕБНО ЗА НА УЧИЛИШТЕ  

Џулија Спатафора (Julia Spatafora, 2008) го изнесе наодот дека учениците прават разлика меѓу јазикот 

што го користат при IM и оној што го употребуваат во училиште. Учениците биле свесни за постоењето 

на два различни регистри и затоа можеле лесно, според ситуацијата, „да преминат од неформален во 

формален регистар“ (Spatafora, 2008). Тинејџерите сметале дека јазикот што се користи при IM е засебен 

јазик и го применувале во оние ситуации кога комуницирале преку друштвените мрежи, а кога 

пишувале домашни задачи го употребувале „соодветниот јазик“, односно соодветната граматика и 

вокабулар (Spatafora, 2008). Наодите на Спатафора укажуваат дека пишувањето при IM е „несвесен чин“ 

(Spatafora, 2008), бидејќи човек не е присилен да размислува за граматичките структури и изборот на 

вокабулар, додека, пак, пишувањето што е потребно за на училиште (она формалното) бара сериозно 

размислување.  

 

4. ЗАКЛУЧОК 

Како што забележал и самиот Крег (2003), она што мора да се запамети е дека јазиците се развиваат и ги 

опфаќаат сите нови зборови што се создаваат. Наставниците и сите поборници за правилна употреба на 

граматичките форми и структури мора да ги препознаат потребата од промени во јазикот и 

придобивките што ќе ги добијат учениците, така што ќе го користат истиот јазик за подобри цели. 

Разбирајќи го и прифаќајќи го јазикот што го користат тинејџерите за IM додека се допишуваат со 

своите пријатели како комплетно посебна форма на јазик, Крег станува предвесник во полето на 

лингвистичките истражувања што се базираат на IM и писменоста. 
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Abstract: Ensuring quality education for students involves willing mentor who can answer the demands for 

quality teaching. The teacher must be capable, to be familiar with specific professional area in order to allow 

their knowledge and skills to successfully apply. 
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САМООЦЕНУВАЊЕ НА НАСТАВНИКОТ 
Марија Смилева 

ООУ „Кузман Шапкарев“ - Скопје Република Македонија 

 
Резиме: Обезбедувњето квалитетно образование за учениците вклучува мотивиран ментор кој може да 

одговори на барањата за квалитетно предавање. Наставникот мора да биде способен, да биде запознаен 

со специфична професионална зона со цел да овозможи неговото знаење и вештини да бидат 

аплицирани соодветно. 

Клучни зборови: самооценување, испитување  

 

1. ВОВЕД 

Вреднувањето на работата се врши заради задоволување на потребата од се поголем број на 

информации, а се со цел постигнување на посакуваното. Поважни цели кои може да се истакнат во 

оценувањето на работата на наставниците се: 

 Да го дијагностицира поучувањето на учениците; 

 Да го помага усовршувањето на поучувањето; 

 Да ги осознае индивидуалните способности на наставниците; 

 Да обезбеди критериуми за следење на самиот наставен процес; 

   Ако сакаме да ја оцениме работата на наставниците, тоа претпоставува постоење на однапред 

поставени и утврдени критериуми, стандарди, модели според кои треба да се остварува наставниот 

процес. Наставникот треба да сфати дека учењето е комплексна работа за секоја се определил, составена 

од повеќе разновидни активности. За да може наставникот сам да согледа на кој начин ги учи учениците 

мора да ги знае елементите на наставниот процес. Затоа можеби најдобро е наставниците да се 

самооценуваат за својата работа. Наставниците најдобро знаат колку добро го владеат одреденото 

подрачје или во што треба да се усовршат.  

 Наставниците вообичаено не сакаат да проговорат или јавно да ги откријат подрачјата во кои 

сакаат да се подобрат. Користа од самовреднувањето во поглед на сите други оценки без разлика на 

оценувачот е најголема и може да даде најдобри резултати. Но, како до самовреднување? 

Самовреднувањето ќе биде ефикасно само ако наставникот ги познава сите задачи и активности кои ја 

карактеризираат ефикасната настава.  

 

  1.2. Со самооценување и анализа на проблемот до решение  

 Способноста за изнаоѓање на релевантни податоци и анализа на сложени информации со цел да 

се утврдат важните елементи на проблемската ситуација, барање информации со некоја цел, не е 

едноставна работа. Секоја анализа содржи два аспекта на проблемот:  

1. Утврдување на важните елементи во една ситуација преку: 

- Барање на релевантни податоци или информации; 

- Анализа на сложени информации; 

2. Барање на информации со цел резултатот од овие активности да даде комплетна анализа на 

проблемот; 

  Значајни елементи во самопроценувањето се: 

 Согледување на состојбата за некоја активност како важна; 

 Давање приоритети на важните работи; 

 Демонстрирање на претпазливост кадешто е потребно; 

 Барање на валидни аргументи; 

 Согледување на слабостите; 

 Правење на долгорочни и краткорочни планови за идни активности кои ќе водат кон 

подобрување; 

Преку добиените информации се доаѓа до заклучоци кои помагаат во откривање на слабостите и 

проблемите во нашата работа. Релевантните информации за работата и проблемите во одредена 
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ситуација ќе доведат до развојни активности, до учење низ работата и праксата, менување, а за сето тоа 

треба одлучност и решителност. 

Утврдено е дека луѓето работат подобро кога самите ги идентификуваат своите проблеми во 

својата работа и своето подрачје. Кога наставниците имаат можност да го разменат искуството во врска 

со својата работа, тие стануваат многу поефикасни. Затоа е потребно наставниците да се оспособат за 

соработка, размена на искуство, акциски истражувања. 

Акциското истражување може да се опише како начин на системско размислување и системско 

проценување на она што се случува во паралелката или во училиштето, извршување на некои 

активности за да се поправи или подобри состојбата или однесувањето. 

  Ако зборувме за методите на самоследење, самопроверување и самооценување тоа подразбира 

начин, постапка на смислено, плански, практично дејствување на наставникот, насочено кон добивање 

на релевантни информации, проверка на истите неопходни за ефикасно самооценување.  

 Метод на самооценување е реален систем од две компоненти. 

 Една од тие компоненти се активностите, постапките, зафатите на наставникот за прибирање на 

податоци и информации. Активноста на наставникот се состои од иницирање на активност за прибирање 

на релевантни информации и селектирање на релевантни показатели и нивно вреднување.  

 Втората компонента на методот ја сочинуваат знаењета за определени начела, насоки, упатства, 

инструкции како успешно да се работи за успешно извршување на наставниот процес. Ова знаење ќе 

овозможи ефикасно изнаоѓање на решение на проблемот. Затоа е потребно стручно и професионално 

усовршување и развој, знаење за успешните стратегии на изведување на наставниот процес. Секој метод 

опфаќа:  

 Знаење за целта на активноста што во исто време е знаење за резултатот на активноста; 

 Знаење на начинот на начините да се постигне целта со кои операции, активности, постапки 

ќе се дојде до целта; 

 Знаење за предметот на активност, без предмет нема активност; 

Еден од ефикасните начини на самооценувањето е со примена на инструменти за 

самооценување во секое подрачје од наставната работа. Ваквото самооценување ќе овозможи откривање 

на слабостите во некое од подрачјата и во тоа подрачје наставникот ќе треба да се усовршува и 

надоградува. Затоа добро е наставниците да се самооценуваат и бараат одговор за квалитетот на нивната 

работа. Вака добиената информација може да ја анализира и бара решение за надминување на 

слабостите и подобрување на своите компетенции.  

Вклучувањето на учениците како важен фактор во оценувањето на наставната работа дава исто 

така многу важни информации за квалитетна настава иако многу од наставниците мислат дека тие се 

некомпетентни за вакви активности.  

Прилози 

Прилог 1 Инструмент за само оценување на организација и изведба на наставниот час 

 Активности на наставникот Теба да се 

подобрам  

Делумно 

сум 

задоволен 

Задоволен 

сум 

1 Изведените активности се соодветни за 

постигнување на педагошките резултати 

   

2 Наставните активности водат доволно сметка 

за способностите, интересите и потребите на 

учениците 

   

3 Упатствата , објаснивањата и прашањата се 

разбирливи и соодветни на потребите и 

можностите на учениците 

   

4 Искористени се разновидни активности кои 

ги мотивираат учениците 

   

5 Излагањето ми е сигурно,поткрепено со 

факти јасно ја определува својата цел, 

предизвикува интерес кај учениците и го 

потикнува учењето 

   

6 Ги земам во вид потребите на учениците со 

посебни воспитно-образовни потреби 

   

7 Со наставните активности можам да ги 

постигнам предвидените образовни цели 
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8 Применувам активности за следење на 

постигнувањата на целите после секоја 

активност во текот на часот 

   

9 Давам повратна информација до учениците по 

секоја реализирана активност за постигнатите 

резултати 

   

Прилог 2 Инструмент за самооценување на водењето и текот на наставниот час 

 Активности на наставникот Треба да се 

подобрам  

Делумно сум 

задоволен 

Задоволен 

сум 

Целосно 

успешно 

1 Започнување на часот ми е 

сигурно и воспоставувам 

позитивна клима кај учениците 

    

2 Организацијата на часот го 

одржува вниманието, 

заинтересираноста и 

мотивацијата кај учениците 

    

3 Премините помеѓу различните 

активности се глатки , со што се 

одржува текот на наставниот час 

на соодветно ниво 

    

4 Ја следнам внимателно работата 

на учениците. Ефикасноста на 

часот се одржува со 

индивидуална работа со 

учениците (групата) го 

прилагодувам текот на часот 

според потребите 

    

5 Упатставата за работа се 

разбирливи , како и очекувањата 

од учениците за време на секоја 

активност 

    

6 Организирам и надгледувам  

како учениците се делат во 

групи, како ја користат опремата, 

за да се одржува ред потребен за 

учење 

    

7 Повратните информации до 

учениците се корисни и 

конструктивни и потикнуваат 

понатамошен напредок 

    

8 Го завршувам наставниот час 

успешно со проверка на 

постигнатоста на целите и давам  

повратнан информација 

    

Прилог 3 Инструмент за следење и вреднување воспоставувањето клима во паралелката 

 Активност на наставникот Треба да се 

подобри 

Делумно 

успешно 

Задоволен 

сум 

1 Наставните  активности се потикнувачки и 

овозможуваат напредок  кај секој ученик 

   

2 Со своето однесување потикнувам поситивни 

очекувања од учениците и ги охрабрувам 

   

3 Прашањата и задачите се избрани според 

можностите на учениците 

   

4 Покажувам интерес и грижа за напредокот на    
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секој ученик,помагам, насочувам и мотивирам 

5 Начинот на комуникација со учениците 

придонесува за пазвој на позитивна клима во 

паралелката 

   

6 Ентериерот на училницата го прилагодувам за 

полесно одвивање на самите активности и 

постигнување на целта од истите. 

   

7 Го имам во вид составот на паралелката и избирам 

начин на кој најлесно можам да воспоставам 

позитивна клима во паралелката. 

   

     

 

Заклучок 

Успехот на учениците во голема мера зависи од  подготвеноста на наставникот.  
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TEACHER MOTIVATION 
Ana Petrovska 

“Cyril and Methodius” Primary School – Stajkovci, Skopje, Republic of Macedonia 

anaapetrovska@yahoo.com 
 

Résumé: Raising the quality of work, and especially the quality of the teaching process, requires that the role of 

teachers be put to the fore, particularly their qualifications and professional development, in order to implement 

the changes in the modern educational system. One concrete step is motivating the school staff. Motivation 

opens the possibility to achieve a high level of work proficiency on the side of the staff. The school director 

should encourage further teacher motivation to improve the quality of the teaching process. 

Keywords: quality, teaching process, change, motivation 

 

МOТИВАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ 

 

Ана Петровска 

ООУ„Кирил и Методиј“Стајковци, Скопје, Република Македонија 

anaapetrovska@yahoo.com 
 

Резиме: Подигањето на квалитетот на работата, а особено на квалитетот на наставниот процес бара 

местото и улогата на наставниот кадар да се стави на преден план, особено нивната квалификуваност и 

професионален развој за имплементирање на современите промени во воспитно-образовниот систем. 

Еден конкретен чекор претставува мотивирањето на вработените во училиштето. Со мотивирањето се 

отвoра можност да се постигне висок степен на работна исполнителност од страна на вработените. На 

наставниците во училиштата треба директорот да им овозможи дополнително мотивирање со цел да се 

подобри квалитетот на наставниот процес. 

Клучни зборови:квалитет, наставен процес, промени, мотивација 

 

1.ВОВЕД  
       „Мотивирањето претставува комплексен систем на мерки, активности и дејства кои се превземаат од 

страна на менаџментот заради стимулирање на расположливите човекови ресурси за што поуспешно 

извршување на задачите“.
82

 

        Педагошката функција на директорот во училиштето му овозможува да дојде до израз неговиот 

творечки потенцијал и чувство за педагошки приод кон дејностите што тој ги реализира. Таа е широка и 

опфаќа многу конкретни чекори што директорот ги превзема при координирањето и спроведувањето на 

активностите. Еден конкретен чекор претставува мотивирањето на вработените во училиштето. Со 

мотивирањето се отвара можност да се постигне висок степен на работна исполнителност од страна на 

вработените. Училиштата свесни за важноста на наставниците во постигањето на повисок квалитет во 

наставата се трудат да привлечат во својата средина доволно мотивирани, способни и компетентни 

наставници со што повисоко образование. На наставниците во училиштата треба директорот да им 

овозможи дополнително мотивирање со цел да се подобри квалитетот на наставниот процес.  

         Досегашната практика покажува дека, по завршувањето на редовното образование и вработувањето 

кај поголем дел наставници се случува прекин во нивната мотивација, што доведува до стереотипност  и 

појава  на монотонија во наставната работа..  

        Работата на директорот на работното место е да ги извршува работите преку други лица т.е. 

вработени. За квалитетно да го направи тоа, треба да биде способен да ги мотивира вработените. Но,тоа 

е полесно да се каже отколку да се направи!
83

 

 

 

 

 

 

                                                           
82

 Трајан Гоцевски, „Образовен менаџмент“,(2007),Македонска ризница Куманово стр.32 
83

 http://www.accel-team.com/motivation/ 02.09.2014 
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2. МОТИВАЦИЈА НА НАСТАВНИЦИТЕ КАКО ДЕЛ ОД ПЕДАГОШКИТЕ АКТИВНОСТИ НА  

   ДИРЕКТОРОТ 

 

 Една од позначајните функции на директорот е неговата педагошка функција. Меѓу 

педагошките активности кои директорот перманентно ги планира и реализира, мотивацијата на 

наставниците зазема значајно место. За да се овозможи што поефективна наставна работа, наставниците 

треба да бидат мотивирани. Постојат повеќе начини за мотивирање на ниво  на училиштето меѓу кои 

позначајни се:  

 опременост со дидактички средства и помагала; 

 влијание во усовршувањето на плановите и програмите ; 

 влијание врз поставување на специфични цели; 

 промовирање на училиштето преку лична промоција на наставниците; 

 менторството како можност за самоактуелизација; 

 учество во планирањето; 

 усовршување во струката преку тимска работа; 

 делегирање на одговорности. 

         Директорот е ставен во улога да ги мотивира наставниците за што поуспешна наставна работа. 

Негова задача во поглед на мотивацијата е да создаде услови за самомотивирање на наставниците: 

 желба за успех; 

 желба за иновирање; 

 барање на можности; 

 подготвеност за напор; 

 способност за доминирање; 

 дисциплинираност; 

 способност за прилагодување на различни околности (услови); 

 влијание врз изработката на плановите; 

 овозможување на додатно образование; 

 промовирање на училиштето преку лична промоција на наставниците. 

         Мотивирањето кое како иницијатива и дејност потекнува од директорот, дополнително ги 

стимулира наставниците. Тоа овозможува напредок на личен план во професијата, како и напредок на 

глобален план што се рефлектира врз развојот на училиштето. Директорот може и треба да ги мотивира 

наставниците на повеќе начини: 

 

 преку разни видови признанија и пофалби; 

 преку унапредување во професијата на ниво на училиште; 

 преку делегирање одговорни задачи; 

 преку соодветна морална и материјална стимулација. 

 

         Еден вид мотивирање на наставниците од страна на директорот е овозможување на добивање 

релевантни податоци за тоа каква е конструкцијата на посакуваниот профил на наставник од страна на 

учениците. Со тоа, секој наставник е мотивиран што повеќе да се доближи до тој посакуван модел, затоа 

што на тој начин ќе биде повеќе прифатен од своите ученици.  

         Важноста и потребата од мотивација на наставниците се состои во тоа што, најголемиот дел 

учењето и наставата се одвива во училиштето. Наставникот во тој процес има клучна улога, кој со 

својата педагошка заложба  влијае во оформувањето на знаењата кај учениците. Ставот и позицијата на 

наставникот имаат длабинска рефлексија. Директорот мотивирајќи ги наставниците создава позитивна 

клима за работата во училиштето. При тоа акцентот е ставен на психолошки приод кон секој наставник 

поединечно. На тие релации наставникот е ставен во улога на субјект и партнер. Директорот со многу 

тактичност, флексибилност и отвореност приоѓа кон наставникот, овозможувајќи  му да дејствува  во 

својата сфера  на влијанија, најдобро што може.  

         Во тој однос, комуникацијата меѓу директорот и наставникот  е на високо професионално ниво. 

Тие комуницираат како рамноправни партнери, а комуникацијата има единствена цел, развој и 

унапредување на воспитно образовната работа во училиштето. 

 

3. МОТИВАЦИЈА НА НАСТАВНИКОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА МОДЕЛ НА СОВРЕМЕН И  

    ПОСАКУВАН НАСТАВНИК 

 

                Од досегашната практика во нашето училиште се забележува дека,  помал акцент се ставаше на 

педагошката мотивираност на наставниот кадар. Следејќи го семинарот за обука на директори ја воочив 

важноста на мотивацијата на наставниот кадар и идејата за спроведување на истражување преку 
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анонимна анкета меѓу учениците. Предуслов за ова е да се има стручни и соодветни наставници во 

училиштето со позитивни лични особини.  

         Сепак колку и да се мисли дека придонесуваме за позитивна работна атмосфера со наставниците 

треба да се запрашаат и учениците, како главни субјекти во образовниот процес.  

        За тоа што доведува поттикнување на позитивен и успешен модел на наставник кој е респектиран и 

високо вреднуван и од страна на учениците се премина на реализација на едно вакво испитување. 

        За осознавање кои особини на наставникот најмногу ќе придонесат за создавање на модел на 

наставник кој најмногу би одговарал во современото училиште, направен е анкетен прашалник за 

учениците од петто и осмо одделение. Анкетниот прашалник се состои од триесет позиции групирани во 

три типа: човечки особини, однос кон учениците и однос кон работата. На секоја особина ученикот 

можеше да одговори со 1, 3 или 5 бода, зависно од тоа колку тој ја смета таа особина важна за идеален, 

посакуван наставник.  

        При анкетирањето на учениците, како истражувачка техника - инструмент користен е анкетен лист. 

Анкетниот лист е идентичен и за учениците од петто и за учениците од осмо одделение. 

         Анкетирањето со помош на анкетниот лист  ни овозможи да се дојде до сознание за тоа што кај 

своите наставници преферираат учениците, од аспект на:  

1. човечки особини (весел, културен, енергичен и подвижен, вреден и совесен, чуствителен, точен и 

исполнителен, мил и топол, современ и сл.) 

2. однос кон учениците (правичен во донесување на педагошки мерки, добронамерен, објективен, 

загрижен, толерантен, трпелив во објаснувањето на наставните единици и сл.) 

3. однос кон работата (има интересен стил на предавање користи современи нагледни средства, 

инсистира на внимание и ред, оценува јавно, внесува иновации и сл.)  

        Испитувањето беше прво испланирано, а потоа се премина на реализирање. Најпрво учениците беа 

запознаени со целта  и нивната задача и улога во испитувањето. Во определено време ден и час во 

своите училници истовремено беа опфатени учениците само од петто и осмо одделение по една 

паралелка во ова испитување.  

        За време на реализацијата учениците беа под надзор на директорот, училишниот педагог и класните 

раководители. Потоа, се премина на обработка на резултатите од анкетните листови добиени од 

испитувањето и самостојаната работа на учениците. 

        Според добиените резултати од учениците од осмо одделение беше забележано следното:  

- од првиот тип прашања за човечките особини највисок процент добија совесноста и вредноста 

кај наставниците.  

- во вториот тип прашања за односот кон учениците највисок процент доби особината за 

внимавањето за не навреда на ученик. Од третиот тип на прашања за односот кон работата највисок 

процент доби односот кон предавањето.  

       Според добиените резултати со учениците од петто одделение беше забележано следното: од 

прашањата за човечки особини највисок процент доби особината за исполнителноста на наставникот кон 

работата. 

        За односот кон учениците на највисоко место беше регистриран односот кон учениците и грижата 

за нив, додека пак за прашањата за односот кон работата највисок процент доби особината за љубовта 

кон професијата. 

        Како позитивни искуства од ова истражување се добиваат сознанија за степенот на прифатеноста на 

наставниците од страна на учениците. 

       Иако знаеме дека ”идеален наставник”  не постои сепак добиените резултати од анкетата во нашето 

училиште нé приближија кон моделот ”посакуван наставник”, кој соодветствува на моделот на 

денешните ученици во нашето современо општество.  

        Бидејќи секој наставник сака да има добра обострана комуникација со учениците, треба да се 

запознае со резултатите од спроведента анкета. Тоа би довело до активирање на самооценувањето и 

самокритичноста во работата на наставникот. Секој наставник во голема мера ќе стане свесен како за 

своите недостатоци, така и за своите предности. Тоа би делувало мотивирачки на наставниците, со што 

моделот ”посакуван наставник” ќе му послужи како патоказ во неговото работење. Сето ова ќе ја 

подобри релацијата наставник -  ученик, училишната клима и квалитетот на наставата во училиштето. 

        На секој успех (освоени награди, пофалници, успешни организации и слично) на наставникот 

(ученикот), што наликува на посакуваниот профил на наставник (вреден, исполнителен, покажува љубов 

кон професијата) неопходно е да се стави посебен акцент, кој би делувал мотивирачки на другите 

наставници. На овој  начин би се создала позитивна клима на натпревар помеѓу наставниците. Тогаш и 

најнемотивираните наставници би размислувале во таа насока, особено ако знаат дека за тоа ќе бидат 

соодветно наградени (пофалница, парична и стоковна награда и сл.), а сето тоа ќе придонесе за 

поквалитетна настава.  
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        Директорот на училиштето пожелно е да го заземе ставот, успехот на секој наставник не само што 

ќе биде јавно објавен, туку и самиот наставник да биде награден со соодветна награда од страна на 

училиштето, која во иднина ќе му послужи при вреднувањето и оценувањето на неговата работа (при 

потреба од рангирање одредено со правилник на училиштето, избор на ментор, учество во проекти и 

сл.).    

        Заклучоците од испитувањата  нé упатуваат  на сознанието дека мислењата и ставовите на 

учениците се силен мотивирачки фактор за наставникот. Улогата на директорот  се состоеше во 

овозможување услови  податоците од испитувањето да станат реална стварност, односно наставникот да 

стане свесен за потребите на учениците од одреден профил на наставник.   

 

4. ЗАКЛУЧОК 

 

    Досегашната практика во нашето училиште беше постојано збогатена со активности кои 

како мотивациски фактор беа насочени од страна на директорот кон наставниците. Поради тоа, ваквата 

пракса ќе продолжи и во иднина односно педагошките активности со кој се мотивира наставниот кадар 

ќе добиваат нови содржини, ќе се прошируваат и ќе се продлабочуваат. Со тоа се претпоставува дека ќе 

се унапредува развојот на наставничката професија како основен двигател на целокупната воспитно 

образовна работа во училиштето. 

      Со ваквиот начин на работа многу од слабостите ќе се надминат и ќе се трасира пат за нови идеи и 

визии во образованието. Следни активности на директорот кои ќе се спроведат се согледувањата  на 

наставниците  за најповолни предлози за видови на мотивација што ќе можат да се реализираат во 

нашето училиште и имплементираат во годишната програма. И во иднина се планира испитување од 

ваков и сличен вид. Резултатите ја потикнуваат мотивацијата и ја осовременуваат работата преку 

самореализацијата на наставниот кадар. 

      Од горенаведеното заклучуваме дека мотивацискиот развој има за цел компетентно  мобилизирање 

на индивидуалните способности на сите нивоа во образовната работа.  

         Основното училиште како главен носител на општото воспитание и образование има посебно место 

во воспитно-образовниот систем кај нас. Училиштето е современа педагошка заедница во која се 

планираат, координираат и реализираат програмските содржини со кои се стекнува знаење, се 

поттикнува развојот на личноста, со цел да се потпомогне вклучувањето на ученикот во општествениот 

живот во средината во која се наоѓа и истовремено да го подготви за идниот живот. Овде не се стекнува 

само знаења, туку се подига здрава, хумана, образована, критичка и творечка личност.
84

  

         Новонастанатите услови за живеење и работа кај нас, сами по себе бараат реализацијата на 

воспитно-образовниот процес да биде со повисоки образовни ефекти и стандарди, компатибилни со 

современите европски и светски образовни системи
85

, затоа секојдневно како менаџер (директор) на 

училиштето ќе  поттикнувам иницијативност и компетентност во реализацијата на секојдневните задачи 

и менување на традиционалниот однос кон нивното извршување. 
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PUBLIC RELATIONS IN CREATING BUSINESS POLICY IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 
Emilija Angelova MSc 

 Principal at “Brakja Miladinovci”, Skopje eangelova3@yahoo.com 

  
Abstract:Education is the crucial pillar of a certain society. The public is focused towards education no matter 

if it is primary, secondary or higher education. Thus, public relations regarding education are of highest 

importance. Public relations in education administer and maintain mutually beneficial relations between 

educational institutions and the public involved in the educational process – the interior public or the exterior 

public, the one which does not have a direct relation with the education. However, on the other hand the success 

and the failure of a certain educational institution or the educational process depends on both of them. This 

paper will focus on the public relations in education regarding interior and exterior public. The behavior and the 

different approaches among the participants of the educational system are intertwined in the area of public 

relations.  

Key words: public, relations, education. 

 

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА ВО КРЕИРАЊЕТО НА ДЕЛОВНАТА ПОЛИТИКА 

НА ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
М-р Емилија Ангелова 

Директор во СУГС Браќа Миладиновци, Скопје eangelova3@yahoo.com 
 

1. Вовед 

Образованието е најважниот столб на секое општество затоа таму е потребна добра комуникација и 

стратегија на менаџментот. Односите со јавноста се потребни заради постоење на проблеми со јазикот, 

насилството, сексуалното образование, религиските програми, незадоволството на наставниот кадар и 

недостаток на учебници. Меѓутоа и овде најважно е да се прикаже целата вистина. Не да се каже дека е 

се најдобро, целта не е прикажување во најубаво светло туку осознавање на недостатоците и 

надминување со комуникација и добра стратегија. А клуч за успехот е план кој ќе подразбира поддршка 

од сите вработени а тоа ќе доведе до здрава работна средина. Многу често терминот “односи со 

јавноста” се поистоветува со терминот “маркетинг”. Тоа е така затоа што овие два називи означуваат 

целокупна стратегиска комуникација на институциите (стопански или нестопански) со стопанското и 

општественото окружување. 

 

2. Проблем на истражувањето 

Односите со јавноста се во тесна поврзаност со раководењето на компаниите. Оние компании кои 

немаат свој сектор за односите со јавноста остануваат непознати за јавноста, за нив е многу потешко да 

создадат репутација, идентитет и имиџ и нивните производи и услуги остануваат непознати.Секторот за 

односи со јавноста придонесува негативната слика што е создадена за една институција да се претвори 

во позитивна, а на тој начин ќе се подобри и репутацијата. Тоа значи дека ПР менаџерите или 

одговорните лица за односите со јавноста постојано треба да бидат во тек со мислењето на јавноста за 

институцијата. 

 

3. Цели на истражувањето 

Постојат две цели на истражувањето, а тоа се: методолошката и практичната. Методолошката цел е 

практично проверка на користта и примената на инструмените за мерење на ставови и мислења на 

испитаниците. Ова е од особена важност за односите со јавноста бидејќи ќе се утврди степенот на 

достигнувања од страна на испитаниците како и факторите опфатени со инструментите. Со практичната 

цел се дијагностицира состојбата на ниво на градот Скопје во однос на процесот на комуницирање со 

интерната и екстерната јавност при што се креира успешна деловна училишна политика како и 

зголемување на позитивниот имиџ на училиштето.  

 

4. Заклучок 

Согласно резултатите добиени од истражувањето во овој труд можеме да заклучиме дека училиштата 

имаат потреба од создавање на сектор за односи со јавноста или успешни ПР менаџери кои ќе 

придонесат за успешно промовирање и брендирање на училиштата. За да се создаде стручен кадар од 

областа на односите со јавноста, потребно е училиштето да одвои време и финансии за негово 

создавање. Не е потребно само да се создаде еден сектор за односи со јавноста, туку потребно е и нивна 

обука  преку учество на конференции, саеми и конгреси како и нивна мотивација за успешно 

извршување на своите обврски. Создавањето на стручен кадар значи создавање на препознатливи 
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брендови со кои училиштето се промовира пред учениците и другите личности, а сето тоа влијае врз 

создавањето на позитивен кредибилитет, како и препознатлив имиџ на училиштето. И на крај, од сите 

овие заклучоци можеме да изведеме еден заеднички заклучок доколку едно училиште сака да стане 

препознатлив бренд, да создаде свој препознатлив имиџ и авторитет, потребно е да создаде свој сектор 

за односи со јавноста кој  директно ќе биде вклучен во процесот на комуникација со Интерната и 

екстерната јавност, чија комуникација ќе придонесе за брз развој на училиштето како бренд. Стручноста 

на секторот за односи со јавноста  ќе придонесе за поедноставен и побрз начин на развој на училиштето, 

зацврстување на неговото место, неговото препознавање од страна на јавноста но може и да претставува 

пример за останатите училишта.  
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Abstract: In this paper I describe an advantages of using  an daptive web application E-school, where students 

can adjust some features according to their preferences and learning style. This e-learning environment enables 

monitoring student’s progress, total time students have spent in the system, their activity on the forums, the 

overall achievements in lessons learned, tests performed and solutions to given projects. Personalized assistance 

that teacher provides in a traditional classroom is not easy to implement as this system ofers one. Students have 

regular contact with teachers using e-mail tools and conversation, so teacher can follow student’s result. This 

system enables several types of users: student, professor, administrator, mentor – a student can be assigned to 

help other one during his/her assignments. The results of exploitation of the e-learning system showed positive 

impact in acquiring the material and improvement of student’s achievements. This e-learning system is 

accessible at www.euciliste.com . 

Key words: Educational Hypermedia, E-learning, Mentoring activities, Self-improvement 

 

ПРEДНОСТИ ОД КОРИСТЕЊЕ НА АДАПТИВЕН СИСТЕМ ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ 
Софија Тошева, Магистер на информатички науки 

СОУ Јане Сандански, Струмица, Р. Македонија, sofijatosheva@yahoo.com 

 
Резиме:  Во овој труд се опишуваат придобивките од користење на  адаптивен систем за електронско 

учење, каде учениците можат да прилагодуваат некои карактеристики според своите желби и стил на 

учење. Овој портал за електронско учење овозможува да се прати напредокот на ученикот, вкупното 

време кое ученикот го минува во системот,  неговата активност на форуми, вкупниот резултат за 

научените лекции, решените тестови, како и понудените решенија за зададените проекти. Во класична 

училница не е лесно да се овозможи персонализирана помош на секој ученик, а овој систем го 

овозможува токму тоа. Учениците редовно имаат контакт со наставникот преку електронска пошта, 

разговор, така што наставникот може да го прати напредокот на  секој ученик. Системот овозможува 

регистрирање на неколку типови на корисници: ученик, професор, администратор, ментор - еден ученик  

може биде назначен да помага  на друг  околу поставените задачи. Резултатите од истражувањата со овој 

систем покажаа позитивно влијание во совладувањето на материјалот и во постигањата на учениците. 

Овој е-систем може да се разгледа на следниот линк www.euciliste.com  (во моментот овој домен се уште 

не е активиран). 

Клучни зборови: Образовна хипермедија, е-учење, менторство, самостојно напредување 

 

1. INTRODUCTION 

The data and information play very important role in our information society. Knowledge and learning are 

becoming more appreciated. Also, new requirements change and chalenge the educational systems to use better 

and more efficient methods of learning. The implementation of new developments in education offers chalenges 

and opportunities such as distance learning, lifelong learning and e-learning. One area of particular interest  in 

adaptive educational systems is hypermedia. By means of incorporating techniques for intelligent tutoring in 

traditional hypermedia, learning systems are able to identify individual users needs and consequently to adapt 

the learning curriculum. Such systems are also able to adapt the content and presentation to each individual user, 

as well as to provide dynamic support for navigation through hypermedia material. Ability for adaptation to the 

needs of individual user can significantly improve the teaching process, as has been shown that the best method 

of  teaching is individualized tutoring [1]. It is easy to get intelligent and personalized assistance in a traditional 

classroom, but it is not just a trivial problem in e-learning applications. Furthermore, adaptability is important 

for web-based courses, as they should be used by a much wider range of students. Web courses are designed for 

a specific class of users and may not suit other users. Ever since the very beginnings of the Internet, many 

research teams have implemented different types of adaptive and intelligent systems for distance Web-based 

education. 

 

2. INTELLIGENT TUTORS IN WEB-BASED EDUCATION 

    Intelligent tutors are one of the research areas in developing adaptive and intelligent education systems 

(AIES) [5]. The intelligent tutoring systems (ITS) have to integrate knowledge from a given domain, student’s 

knowledge and strategies that support flexible individualized learning. Brusilovsky identified three 
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characteristics of the technologies that use intelligent tutors:  sequencing the learning materials, intelligent 

analysis of student’s solutions and support for interactive problem solving. All these technologies have been 

implemented in different learning systems with intelligent tutors. The first Web-based learning systems were 

developed in 1995-1996 [3, 4,6,7]. 

    The goal of sequencing the curriculum (also known as technology of planning the teaching) is to provide the 

best sequence of lessons for the student and determine the sequence of learning tasks (examples, questions, 

problems, etc.). In other words, this technology helps students to find "optimal path" for learning the material. A 

classic example is the system BIP [2]. There are two fundamentally different types of sequencing: active and 

passive. Active sequencing involves the learning goal (a subset of the domain concepts or topics to master). 

Systems with active sequencing can build the best individual path to achieve the goal. Passive sequencing is a 

reactive technology and does not require a goal of learning. It begins when the user is unable to solve the 

problem or to accurately answer the question. The goal of passive sequencing is to offer the user a subset of the 

available learning materials, which can supplement the lack in knowledge. Systems with active sequencing can 

be divided to fixed systems and systems with adaptive learning goal. Most of the existing systems support the 

fixed goal of learning - a series of concepts from a particular domain. There are several systems with adaptive 

learning goal in order to enable the teacher or student to choose a subset from the entire range of concepts, like 

current learning goal. In most ITS sequencing systems, it is possible to distinguish two levels of sequencing: 

high and low. The high level of sequencing determines the next learning sub goals: next concepts, a set of 

concepts, topics, or lessons to learn. The low level of sequencing or sequence knowledge determines the next 

learning task (problem, example,  test) within the existing sub goal. In the context of web-based education, what 

is needed is a certain amount of educational material (usually structured as a hyperspace). In that curse 

technology for sequencing the program becomes very important to lead the student through the hyperspace of 

available information. Using the Internet, it is easy to implement this technology: the whole knowledge can be 

located on the server and all the sequencing can be done by CGI (Computer-Generated Imagery) - script. It is a 

fact that the CGI is not only among the oldest, but also one of the most popular technologies of web-based 

AIES. 

 

3. E-SCHOOL APPLICATION  

3.1. GENERAL CHARACTERISTICS  

E-school (Fig. 1) is a web application, which includes adaptive characteristics, i.e. the student is able to adapt 

some features of the system. The students on their own can monitor their progress, follow the lessons posted by 

teachers, perform tests or set of exercises, give solution to projects, participate in forums and questionnaires, and 

completely fulfill the requirements for the courses. E-school system contains a lot of elements of the previously 

mentioned Web-based applications. Teacher gives directions for using the system. Students have regular contact 

with teachers via e-mail tools and conversation, so the teacher gets a mentoring role for each student. The 

teacher can monitor the total time that student spent in the system, the overall achievements in lessons learned, 

tests and projects. The system provides an assessment of the achieved results (Fig. 2).  The student can use the 

system in the classroom, if necessary, but the main purpose is to use it at home following own needs and 

preferences (Fig. 3).  The teacher can set limitations, like not going to the next topic if the previous is not 

learned, in situations where some topic is dependent on another. While reading a lesson, the student has a choice 

of moving to next or previous one, if he/she wants to compare any information or to be reminded of something. 

Once he/she passes the lesson, the system marks the 

lesson as learned and increases the cumulative 

percentage of his/her knowledge. After the lesson is 

marked as learned, the student can go to other lessons, 

courses or can use other tools.  

    The learning materials include hyperlinks to 

additional  

literature, visual and auditory tutorials, which can 

attract the attention of the students and demonstrate 

the practical implementation of some program or tool. 

Best projects made by students (in P. Point, Movie 

Maker, etc.) are part of the tutorials. 
Fig. 1: The main page of the application 
 

This further motivates students to develop better 

projects, because they are directly involved in the learning process 

and can help each other. The teacher announces new projects about 

upcoming activities: dates when tests are performed, deadlines for 

the projects, etc. Hence, students have in advance clear working 
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plan. Through the forums they have opportunity for discussions, working in groups and for communication with 

the teacher to successfully complete the assignments. 
 Fig.2: Assessment of the results achieved by the student                        
Fig.3: Adaptive representation - lessons that have to be learned                  

 Students can send their projects through the 

system and see the evaluation and comments made 

by the teacher. The system enables organizing a 

competition for the best group project which can be 

evaluated by the students. 

     There are 3 basic types of users: administrator, 

professor and students. It is possible to create other 

types of users which are based on the 3 types 

mentioned earlier, but have different features 

defined by the course administrator. For example, 

we defined type: assistant professor. Certain data 

are available for the assistant, while others may be 

hidden from him. But also, one user can be a 

student and a tutor to another one (it means he acts as a student, but there are more options available to him, 

unlike other students). Student in the role of mentor may oversee the work of another student, to set tasks and to 

assist in learning the material in the same way as the teacher does. However, the teacher decides what and how 

will be available to the mentor-student. The best solution is if one of the professors has the administrator’s role, 

in order to coordinate the rest of his colleagues. 

 

3.2. SPECIFIC CHARACTERISTICS 

The student can make a test, but it will be considered as valid only if he/she has previously learned 100% of the 

planned material, i.e. after he/she passes all the lessons in the course. Final test is performed under special 

conditions (in classroom, with limited time and mixed order of questions).  

The teacher can repeat the test in order to compare the scores or to take as valid the average score from both 

tests. Fig. 4 shows the  improvement of the results when the test is repeated with different questions. 

Percentages circled with the same color show improvement in the results of the same group consisting  of 70 

students. Students can find the answers in the lessons and can perform the test again, improving his/her 

knowledge. 

     The teacher can monitor the overall work of the student and the total duration of the student’s interaction 

with the system. The system produces statistical data for the test and average grade for it. So the teacher can see 

the weaknesses in student’s knowledge and correct them as necessary.  Thematic test consists of 20 questions. 

Teachers can create a number of tests and mix the questions for different groups of students. They decide when 

and whether the tests will be available for students (a short period of several hours), the tests remain inaccessible  

throughout the year. This enables updating the sets of questions, rather than repeating the same questions every 

year. Thus, teachers can easily create a final 

annual test (corresponding to external 

verification) from a large database of 

questions. Assessment obtained on this test 

would be an important element in establishing 

the annual grade of the student. The main 

goal of this research would be to achieve a 

minimum deviation on the scores of final test 

and Fig.4: Improving test results with practicing               

the external test and general improvement of student’s achievements. 

     E-school system enables individual or group project set by the teacher, in order to check student’s creativity 

in solving a given task. Once the project is announced, all the users of the course have the obligation to send the 

solution of the project. The project consists of a description, explanation, requirements, deadline and criteria for 

the evaluation. Depending on the subject, the project can be individual or team work. After the deadline, the 

project becomes inactive and the solutions will not be accepted. Thus, students are taught to be accurate and 

responsible for its liabilities, which lacks at most of them. After the deadline, the teacher evaluates the project 

and the student can see the project rating in points and comment, based on the criteria established earlier. 

 This assessment is a part of the tasks required to accomplish the course, and these points are taken into account 

when evaluating the final grade for the course. The intention of working in groups is to encourage interaction 

among students and to increase their creativity by providing solutions to a set of problems. The interactions can 

be achieved by "pairing" students or determining the potential collaborators. The group will solve the problem 

when each sub-problem is solved by one or more members of the group. E-school system provides assistance in 

the way that students can link with partners-helpers. Partners-helpers are students assigned to that group from 
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senior classes that can assist the group. Also, once the task is defined to be solved by the group, individual 

students can be grouped according to their individual roles, assigned within the team. It is necessary to decide 

which features the students can use when creating the structure of the group. This assignment has yet another 

benefit: students become more familiar to the teamwork, which is an important feature for any professional. 

Thus, each student has his own role and responsibilities, in order to solve a practical problem. Students who do 

not collaborate with the rest of the team, do not contribute to the project and get poor evaluation. All users of the 

system have several options for communication and discussion, such as forum, e-mail, chat and calendar. The 

ultimate goal is to achieve the best organization, especially between the students, in order to get the best results 

of reading, taking tests, solving problems and exercises. The system has characteristics of a tutor, but still the 

professor is the one who provides personalized help to his students. Nowadays, statistics shows that students get 

impatient when not receiving the information they need from their teachers, and that they even use social 

networks to get it faster. In the E-school system, teacher creates groups (classes or other formations) and is able 

to send emails to the whole group at once, to publish news, to remind the group for important dates, to discuss 

certain topics. But still, communication remains private, without monitoring and feedback "from outside". 

 

4. EXPLOITATION OF THE SYSTEM 

     The E-school application in practice confirms the usefulness of utilizing an adaptive e-learning system. Also, 

I  obtained an empirical evidence of  how students progressed by using the adaptive e-school system compared 

to those who did not use it at all. E-school system was tested three years in a row with  high school students. I 

analyzed the class average scores before and after using the application E-school. In general, in each class there 

is improvement of the average scores during test period of the system. Therefore, it became compulsory for each 

student to have an account and to be active on the site since 2013, in order to complete tasks of the subject, set 

by a teacher. Last two school years, all advantages of this system were totally proved.  

    Students spend a lot of time on-line, so it came out that they prefer to organize their time and commitments 

using computers. I expect that students will get used to work in groups and also to meet the individual 

obligations set by the teacher.   The estimation of the final grade is based on several elements. The system itself 

gives a grade for a particular student, depending on his/her results achieved using the system (tests, projects, 

progress in lessons).Thus, the e-school system eliminates any subjectivity in the assessment, which all 

educational reforms tend to achieve. Four hundred students in total are registered at this moment in the e-

learning system. It is noticeable that students habituate to check for announcements, to perform pre-tests and to 

check their achievements. Other groups of students are included in the e-learning system, as for example, 

students who want to gain additional knowledge in programming languages and talented students who are going 

to attend the state contest in programming. E-school effectively supports these categories of learners. 

In order to evaluate the effectiveness of the system E-school students were asked to answer 20 questions about 

their experience working with the e-learning system. Part of the results is shown in Table 1. It turned out that 

students want to have a record of their own achievements and believe that this method of testing is objective. 

They want to have all the information on-line, because most of the time they spend working on the computer. 

Above 85% of the students have positive experience using the e-learning system. From the survey, we can 

conclude that every aspect of the system was evaluated as positive, except for the limited time for answering 

each question during the tests. This was taken in consideration , so further on, there are limits only for total time 

of the test. The survey was conducted anonymously and one third of randomly chosen students were asked to 

participate in the evaluation.  

 

5. CONCLUSION  

Usually, every innovation and change in educational systems produces resistance, but surprisingly the e-learning 

system was accepted with great interest by the students. As previously analyzed, it certainly is due to the fact 

that nowadays students communicate on-line and have fun looking for data on the Internet. So why not learn on-

line instead of learning from books?  

    What characteristics contribute to the adaptivity of E-school system? Apart from selecting the lessons, 

improving  

he results with self-testing, assistance in problem solving, adaptive navigation and availability of additional 

learning  

resources, students adjust the system according to their preferences, learning styles and learning rate. Students 

become more responsible in performing  their obligations, learn how to work in a team,  giving the most of 

theirself, to be succsesfull. Of course, there were few students who were not registered at the system, or didn’t 

show any interest to use it. The results showed a positive impact of the learning system on the achievements of 

the students. Students that regulary used  the system were on average 26% more successful than the other ones .   
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Q1. I am registered user at E-school 3 0 0 0 97 

Q2. This way of learning can help me a lot  3 12 21 16 48 

Q3. The way of taking tests is objective  8 8 12 24 48 

Q4.  I don't like the time limit during test  12 9 8 13 58 

Q5.  I like pre-tests so I can prepare better  3 3 7 11 76 

Q6.  I can  immediately get the result of the test  1 2 8 12 77 

Q7.  I can improve the result by taking the test again  3 0 6 14 77 

Q8. I can track the progress in learning (measured  in %)  4 9 10 18 59 

Q9. I like that I can communicate to the professor and  my 
class mates  

3 8 8 24 57 

Q10. I like that I can send the projects and  get the result on-

line  

1 4 11 22 61 
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Tab.1. Statistics (in %) of student’s evaluation of the system 
During the process of interaction the system builds a model of each individual user that consists of  learned  

lessons and test results.The ability of  the system  to adapt to individual user preferences, learning style and level 

od knowledge leads to achievement of better learning results. 

The new trends identified in the learning systems lead to a new paradigm, where the students are transformed 

from passive listeners and recipients of information to active participants. To achieve this, the whole process of 

learning is adjusted to the student, his knowledge, abilities and preferences. Instead of insisting on the ability to 

merely reproduce facts, the goal is to have the student as active researcher, analyst and problem solver, with 

developed analytical and creative attitude towards learning and capable for self-learning. It is generally accepted 

that within the process of reorganization of the educational system, information and communication 

technologies have a crucial role. So, e-learning systems that implement electronic tutors, collaborative learning 

in real time, like chat, forum, video/audio conferences and virtual classrooms are more appreciated by the 

contemporary students. 
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Q11.  I prefer working with e-school, rather than traditional  

classroom work  

10 8 14 9 59 

Q12.  I would like next year to use E-school, too 8 3 8 21 60 
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Abstrakt: Karakteristike novih generacija su poznavanje i povećana upotreba društvenog umrežavanja, 

elektronskih komunikacija, medija i digitalnih tehnologija u svakodnevnim aktivnostima. U cilju motivacije 

učenika za učenje nastavnici posvećuju više pažnje približavanju svojih nastavnih metoda učeničkim 

afinitetima. 

U ovom izlaganju daje se osvrt na nastavu uz pomoć IKT-a (ICT supported teaching and learning) i hibridnoj 

nastavi (hybrid/blended learning, mixed mode).  

Hibridnim modelom nastave mogu da se koriste različite tehnike pri čemu učenici međusobno raspravljaju o 

svojim odgovorima i mišljenjima i pruža se učenicima više načina za komunikaciju. Zahvaljujući primeni IT, 

učenje do te mere može da izmeni strukturu da se takvo učenje danas naziva elektronsko učenje u kojem učenici 

zajedno sa nastavnicima kreiraju sadržaj i sarađuju sa svojim vršnjacima u cilju boljeg usvajanja znanja. 

Društvene mreže imaju veliki potencijal kao osnova za razmenu i unapređenje znanja. Edmodo je platforma 

koja po svim svojim osobinama spada u društvene mreže i namenjena  je prosvetnim radnicima širom sveta. 

Edmodo nudi kontrolisano i samoregulišuće učenje i sav sadržaj na ovoj mreži je u funkciji je školstva i učenja. 

Učenici na njoj nemaju mogućnost komunikacije bez nadzora nastavnika, tačnije uključuju se po  pozivu 

nastavnika u unapred otvorene grupe po potrebama samog nastavnika ili škole.  Roditelji učenika se  mogu 

uključiti u mrežu s ciljem praćenja rada svog deteta i komunikacije sa nastavnikom.  

U okviru izlaganja dat je opis korišćenja, prednosti i mane, kao i uvid u način funkcionisanja društvene mreže 

Edmodo kroz interaktivnu saradnju sa učesnicima u jednoj od virtuelnih učionica. 

Ključne reči: Edmodo, elektronsko učenje, nastavnik, učenik, roditelj 

 

1. NASTAVA I NOVE GENERACIJE 

Nastava se definiše na različite načine. Nije je lako definisati, pošto tokom godina nastava prolazi kroz 

mnogobrojne promene. Nastava predstavlja jedan od mnogih vidova vaspitanja tj. jedan od mnogih vidova 

intencionalnog (namernog) uticaja na razvitak ličnosti , a ona je i oblik učenja, oblik usvajanja tekovina kulture 

[2].  

Karakteristike novih generacija su poznavanje i povećana upotreba društvenog umrežavanja, elektronskih 

komunikacija, medija i digitalnih tehnologija u svakodnevnim aktivnostima. Pripadnike ove generacije više 

zanimaju aktivnosti koje su omogućene savremenim tehnologijama nego same te tehnologije, jer njima ove 

tehnologije ne predstavljaju inovaciju, već nešto što čini deo njihovog svakodnevnog života. Upravo zbog tih 

činjenica, tradicionalni oblik nastave ne ispunjava sve zahteve učenika. Učenici su uglavnom nezainteresovani 

za rad u tradicionalnoj nastavi jer su u ovom obliku rada pasivni i mali broj učenika može doći do izražaja. U 

današnje vreme napredak moderne tehnologije doprineo je tome da učenici koriste mobilne telefone u školi i to 

neretko na samom času ukoliko im se ukaže prilika, jer nastavnik korišćenjem frontalnog oblika rada nije u 

mogućnosti da motiviše učenika za rad. Nizak prag tolerancije učenika za dosadu može da se izbegne 

približavanjem nastavnih sadržaja učenicima korišćenjem nastavnih sredstava koji su učenicima interesantni i 

bliski. Sem toga osavremenjivanjem nastave nastavni sadržaji se mogu pripremiti tako da prati individualne 

potrebe učenika. Učeniku se može ostaviti izbor tempa i nivoa zadataka koji želi da rešava, što je bitno jer se 

time može izbeći nezadovoljstvo učenika koji ne napreduju tempom kao i ostali učenici.  

Inovativna nastava pruža  uslove u kojima učenik postaje subjekt nastavnog procesa, pri čemu je glavni cilj 

učenikov razvoj. Da bi se dostigao ideal savremene nastave, neprekidno treba tragati za metodama koje će 

rezultirati većim interesovanjem učenika, aktivnijim i svestranijim učešćem u nastavnom procesu i trajnim 

usvajanjem znanja, umenja i navika. Kvalitet nastave postaje sve važniji činilac obrazovnog procesa. Ono što 

uslovljava svaki nastavni proces je organizacija rada učenika na času. Upotrebom računara u nastavi procesi 

poučavanja i učenja podižu se na viši nivo. U današnje vreme, okruženost savremenim informacionim 

tehnologijama ima za posledicu da proces izvođenja nastave mora doživljavati promene i prilagođavati se 

zahtevima savremenog društva. Računari su učenicima prisutni u svakodnevnom životu, pa na tom planu nije 

teško usaglasiti njihov život i rad u školi i van škole. Računar u nastavi nikako ne bi trebalo upotrebljavati samo 

kao prostu zamenu za tablu i kredu, ali sa upotrebom računara u nastavi svakako ne valja ni preterivati. Na 

nastavniku je da odredi u kojim situacijama će računar rad na času učiniti boljim i efikasnijim. 

 

2. POJAM E - UČENjA 

Šta je e – učenje? 

Elektronsko učenje ili e-učenje (engl. Electronic learning ili E- learning) je jedan od brojnih pojmova sa 

prefiksom „e“  koji označava izvođenje određene delatnosti uz pomoć informaciono-komunikacione tehnologije 
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(IKT). Dakle, e-učenje je proces obrazovanja uz pomoć IKT (tj. multimedije i Interneta), koja pri tome 

doprinosi unapređenju kvaliteta procesa i ishoda obrazovanja. 

Klasifikacija e – učenja 

E-učenje kao oblik obrazovanja postoji na više nivoa: 

• kao potpuno samostalan oblik  

• kao sastavni deo klasičnog obrazovanja 

• ili kao dopuna klasičnog obrazovanja.  

 

Zavisno od intenziteta i načina korištenja IKT-a razlikujemo nekoliko oblika e-učenja: 

• Klasična nastava (f2f ili face-to-face) - nastava u učionici  

• Nastava uz pomoć IKT-a (ICT supported teaching and learning) - tehnologija u službi 

      poboljšanja klasične nastave.  

• Hibridna ili mešovita nastava (hybrid/blended learning, mixed mode) – kombinacija 

      nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija (IKT). 

• Online nastava (fully online) - nastava uz pomoć IKT-a u potpunosti organizovana na 

      daljinu. 

 

3. HIBRIDNI MODEL NASTAVE 

Hibridni model izvođenja nastave se sastoji od najmanje dve komponente: tradicionalnog predavanja i primena 

web zasnovanih tehnologija. Tradicionalna predavanja i web se kombinuju tako da dopunjuju jedni druge. 

Hibridnim modelom nastave za povećanje interesovanja i privlačenje pažnje učenicima mogu da se koriste 

različite tehnike:  tehnika mini predavanja - vreme predavanja je podeljeno na dva ili tri intervala, na kraju 

svakog interval učenicima se postavljaju jedno ili dva pitanja o do tada pređenom gradivu, učenici međusobno 

raspravljaju o svojim odgovorima i mišljenjima pre nego što predaju svoje odgovore - na taj način se povećava 

učestvovanje učenika u toku nastave,  pružanje učenicima više načina za komunikaciju, kao što su forumi i 

pričaonice, jeste jedan od načina za ohrabrivanje učestvovanja učenika u nastavi i međusobnu komunikaciju 

učenika i nastavnika,  mogu se kreirati grupe za diskusiju i zajednički rad preko interneta na projektima vezanim 

za teme koje obuhvata predmet i koje nastavnik određuje na startu tih grupa. Jedan deo ovih tehnika ostvaruje se 

korišćenjem informatičkih odnosno Web tehnologija. Jasno je da je primenom samo jedne tehnologije to 

nemoguće ostvariti. Zbog toga moramo da kao dopunu tradicionalnoj nastavi koristimo nekoliko različitih  

informatičkih tehnologija, pokušavajući pri tome da stvorimo ogranizacioni model učenja takav da bude 

usmeren na sadržaj predmeta ali da u isto vreme, uz određena ograničenja, omogući učeniku da sam organizuje 

radni prostor ali i sarađuje sa drugim učenicima u kreiranju konteksta koji je u velikoj meri homogen. Na taj 

način svi učenici stiču isto iskustvo, vide isti sadržaj, organizovan na isti način, koriste iste programske alate za 

rad. Web je savršeno okruženje za realizaciju hibridne nastave. Zahvaljujući primeni IKT, učenje do te mere 

može da izmeni strukturu da se takvo učenje danas naziva elektronsko učenje, ili E-learning. To je elektronsko 

učenje u kojem zajedno sa nastavnicima i učenici kreiraju sadržaj, sarađuju sa svojim vršnjacima u formiranju 

mreže učenja sa distribuiranim kreiranjem sadržaja. [6] 

Društvena mreža edmodo 

 
Slika 1. Početna strana Edmoda 

 

Društvene mreže imaju veliki potencijal kao osnova za razmenu i unapređenje znanja. Uz pomoć društvenih 

mreža učenici lakše pronalaze pomoć za izradu domaćih zadataka, seminarskih radova, pa čak mogu i da nauče 

nove jezike. 

Edmodo je web-servis koji po svim svojim osobinama spada u društvene mreže. Namenjen  je prosvetnim 

radnicima širom sveta zbog čega se ubraja u posebnu vrstu društvene mreže, tzv. profesionalnu mrežu. 

Obrazovna namena čini je svojevrsnom platformom za učenje. Sve na ovoj mreži u funkciji je školstva i učenja. 

Tako pri registraciji  se obavezno unose podaci o školi, a ne samo o pojedincu.  
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Kao na svakoj društvenoj mreži, njeni korisnici se udružuju u zajednice i grupe, ali one su na Edmodu 

prilagođene predmetima i oblastima svojstvenim obrazovanju: socijalne veštine, umetnosti, jezici, nauka, 

profesionalni razvoj (nastavnika) itd.  Učenici na njoj nemaju mogućnost komunikacije bez nadzora nastavnika, 

tj. uključuju se po  pozivu nastavnika u unapred otvorene grupe po potrebama samog nastavnika ili škole. 

Roditelji učenika dobijaju kod uz pomoć kojeg se, takođe, mogu uključiti u mrežu s ciljem praćenja rada svog 

deteta i komunikacije sa nastavnikom, odnosno sa školom. Sve to  Edmodo čini izuzetno bezbednim 

okruženjem. 

   

Da li je Edmodo isto što i Facebook? 

 
Slika 2. Fejsbuk ili Edmodo 

 

Edmodo povećava odgovornost učenika za sopstveno napredovanje i predstavlja, možda i svesno, alternativu 

Fejsbuku na kojem učenici uglavnom  gube vreme, ne učeći. U razvijenim zemljama čitavi regioni, a ne samo 

pojedine škole, stavljaju zabrane na pristup  Fejsbuku. Nije reč o samim tehničkim ponudama Fejsbuka koje 

učenju ne bi odgovarale, nego o klimi koja na njemu vlada i senzibilitetu koji neguje. U jednom istraživanju u 

Velikoj Britaniji učenici su upitani šta Fejsbuk  čini popularnim: izgled, način komunikacije, sadržaji, odsustvo 

kontrole ili nešto drugo. Većina je odgovorila da je razlog te popularnosti to što su tamo svi, a odmah zatim da 

je to odsustvo kontrole. Suština nije u tome što su tamo svi, nego šta tamo ti svi rade  i imaju li  granice  za to 

što rade, čemu  to sve vodi i ima li veze sa prirodom samog  učenja. U tom smislu Edmodo je suprotnost 

fejsbuku, a ne njegova alternativa. Nije u  pitanju samo opozicija između odsustva nadzora na jednom i potpuni 

nadzor na drugom servisu. Edmodo nudi kontrolisano i samoregulišuće učenje. Vođeno učenje nema zabludu da 

je učenje zabavno i lako i da se može uspešno učiti dok istovremeno na istoj toj mreži lajkuješ, četuješ i pratiš 

vesti prijatelja.  Ono, međutim, nije neprijateljski okrenuto prema atraktivnim i modernim dodacima. Tako treba 

shvatiti emotokone putem kojih učenici regauju na nastavne sadržaje i zadatke, a nastavnici  na  učeničke  

odgovore.  Na  njihovom  primeru  se  najbolje  vidi  suštinska razlika  između samo atraktivnog i funkcionalnog 

u  procesu učenja. Prvo, ti su emotikoni estetski  svedeni, crno-beli. Učenik je uslovljen da koristi emotikone 

posle svakog  zadatka ako želi da vidi rezultate, a sam izbor emotikona je takav da predstavlja tehniku 

samovrednovanja i vrednovanja čime se jača svest i odgovornost za sopstveno napredovanje.  To što učenik na 

Edmodu ima svest o pripadanju zajednici škole i ničeg više, čini da Edmodo postaje zaista elektronsko istureno 

odeljenje institucije, a ne široko polje za sve  i  svašta.  Pozicija  roditelja  na  Edmodu  takođe  ima  svoje 

ograničenje, čime  se  jasno poručuje  roditelju  kao  partneru  u  obrazovanju  mladih  kolika  su  čija  

ovlašćenja  i odgovornost u tom procesu.   

 

Primena društvene mreže Edmodo u obrazovanju 

Opšti razlozi za primenu:  

1. Besplatan je potpuno.  

2. Korišćenje je jednostavno, jednostavna je i administracija.  

3. Podržava unose na srpskom  jeziku i otvara mogućnosti za lokalizaciju u bliskoj budućnosti.  

4. Podrška korisnicima je brza i efikasna.  

5. Putem  poddomena  omogućava  aktivnije  angažovanje  manjih  zajednica,  oblasti  i škola.  

6. Iako je društvena mreža, privatnost je višestruko obezbeđena. 

7. Sigurnost  i  bezbednost,  pre  svega  za  učenike,  obezbeđena  je  funkcionisanjem  putem kodova za 

učenike, grupe, roditelje. 

8. Uloga roditelja u praćenju obaveštenja iz škole i rada deteta utiče na podelu odgovornosti i jasne uloge 

škole i porodice u obrazovanju i vaspitanju mladih.  
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9. Alatke  u  Edmodu  i  povezanost  sa  drugim  aplikacijama  čine  da  Edmodo predstavlja funkcionalnu 

platformu za učenje, a ne samo mesto za komunikaciju i razmenu. 

10.  Raširenost  korišćenja  otvara  mogućnosti  za  realizaciju  bar  prva  tri  K  u principu 4K: 

komunikacije, kolaboracije, kreativnosti i kritičkog mišljenja.    

 

Vrste naloga 

Na Edmodu možemo da pokrenemo više vrsta naloga:  

• nastavnički  

• učenički  

• roditeljski  

• administratorski, za škole i oblasti  

 

Učenički nalog  

Sigurnost i bezbednost Edmoda za učenike zasniva se na činjenici da za registraciju na Edmodo društvenu 

mrežu učenicima nije potreban e-mail, a da su na njemu pod nadzorom i nastavnika i roditelja.   

Roditeljski nalog  

Pre nego što se uključe maloletni učenici na Edmodo, svakako mora se dobiti  dozvolu od roditelja. Tom 

prilikom možemo ih obavestiti i o tome šta Edmodo nudi roditeljima. Da bi se roditelj registrovao na Edmodo i 

pratio rad učenika potrebno je da  ima šifru učenika. Roditeljima je obavezna registracija i autentifikacija putem  

e-maila. Ukoliko imaju više dece na Edmodu, njih će dodati nakon što se prijave, na početnoj strani Edmoda. 

Najveća razlika između  roditeljskog naloga, učeničkog i nastavničkog sastoji se u tome što roditelj nema pravo 

i mogućnost da piše poruke i  na bilo koji  drugi  način učestvuje u radu grupa i zajednica. On je na Edmodu 

isključivo radi praćenja rada svog deteta i obaveštavanja o školi ili razredu – objave koje nastavnik ili školski 

administrator postavlja za sve. Sam izgled početne strane roditeljskog naloga je  drugačiji. On u bočnim trakama 

gotovo da nema ponuda. U sredini su objave na koje ne može da reaguje, nego samo da ih čita. U gornjoj traci 

može da pregleda planer kako bi bio  obavešten šta je za rad deteta planirano. U meniju naloga roditelj ima samo 

podešavanja obaveštavanja. Ispod su slikovite prečice do važnih obaveštenja o detetu po vrstama: tekući zadaci 

(Assignment Due), prošli zadaci (Late Assignment), nove procene (New grade), naredni događaji (Upcoming 

Event) i komentari zadataka (Assignment Comment). Za roditelja je, verovatno, najbitnija ponuda u desnoj traci. 

Tu ima pregled zajednica – školu i poddomen, i pristup nalogu svog deteta/ dece, odnosno prečice do profila i 

dnevnika procena deteta.  

Rad sa grupama 

Grupe u Edmodu su osnovni princip rada. Bez njih je nemoguće čak ni poruku poslati, jer se zahteva da se 

izabere kojoj grupi/grupama šaljemo poruku. Formiranje  grupa  zato je preduslov svakog rada na Edmodu. 

Grupe ne treba da mešamo sa članovima i zajednicama koje se baziraju na članstvu. Grupe su pre vezane za 

teme koje ćemo obrađivati, a na te grupe (teme) svakako pozivamo članove, tj. dajemo im kod grupe da bi u 

radu/ obradi  teme  učestvovali. Zato grupama pripada leva bočna traka na početnoj stranici  menija.  Tu  je  

pregled svih naših grupa i opcija dodavanja novih, tj. pridruživanje postojećim grupama, klikom na plus u 

meniju grupa. 

Dozvole članovima grupe  

Klikom na opciju članova grupe (Members) ukazaće nam se svi njeni članovi. Uz njihova imena  i  avatare biće 

nam i neka druga obeležja. Tako će nastavnik koji  je  podesio automatsko obaveštavanje sa servisa, imati 

ikonicu pisma; učenik, čiji se roditelj pridružio Edmodu, imaće ikonicu ljudi itd. Na kraju reda uz svakog člana 

u padajućem meniju Još (More) određujemo dozvole svakom članu. Nastavnici mogu imati dozvolu 

ravnopravnog nastavnika-člana  (Teacher), nastavnika-asistenta  (Co-Teacher)  i  samo  za  čitanje  (Read Only). 

Možemo  ga  i  ukloniti  iz  grupe (Remove from Group). Učenici mogu imati dozvolu učenika (Student) što 

podrazumeva puni pristup resursima, izradu zadataka, pisanje poruka i drugo; samo čitaju (Read Only) 

podrazumeva da mogu da pregledaju  resurse,  ali  ne  i  da  pišu  poruke  i  rešavaju  zadatke. 

Radne alatke 
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Slika 1. Početna strana Edmoda nakon registracije 

 

Ispod statusne plave trake smeštene su radne alatke: 

beleške, poruke (Note)  

podsetnik (Alert)  

zadaci (Assignment)  

kviz (Quiz)  

upitnik (Poll) 

Zadaci (Assignment)  

 
Slika 4. Urađen zadatak učenika iz ugla nastavnika 

Ako se učenicima postavljaju lekcije za proučavanje, najbolje je da se koriste resursi biblioteke i da se u 

porukama prilažu datoteke u različitim formatima, linkovi i druge vrste resursa. Međutim, ako se postavljaju 

zadataci uz tu lekciju, ili zadaci nezavisni od lekcije, najbolje je koristiti alatku za zadatke. Ovako  kreirani  

zadaci pojavljuju  se  u izveštajima za napredovanje gde je moguće proceniti učenike.  

Moguće je podešavanje roka za izradu zadatka, nakon čega je zadatak učenicima nedostupan. Objavljivanje 

zadatka  moguće je namestiti tako da se može ranije osmisliti, a on će postati vidljiv i dostupan u zakazano 

vreme. Učenik odgovara direktno na zadatak i to zid čini preglednijim. Posle predaje odgovora na zadatak 

učenik može ponovo da preda bolju verziju zadatka (Resubmit Assignment). Sačekaće da mu nastavnik pregleda 

zadatak, a zatim će  pogledati ocenu u kartici za napredovanje.  

Kviz (Quiz)  

Kviz je korisna Edmodo-alatka koju učenici vole. Služi za brze provere znanja i za vežbe. Funkcioniše poput 

sličnih alata za testove i kvizove tako što se u kviz dodaju različite vrste pitanja. Pitanja je moguće kreirati 

unapred i da se u različitim  kombinacijama dodaju u kvizove koji se  mogu postavljati različitim grupama. Kviz 

se kreira  dodavanjem pitanja. Svakom pitanju se određuje broj bodova. U okviru kviza redosled  može da bude 

izmešan, a ako se to ne učini, prikazivaće se redom kojim je kviz kreiran.  Poput drugih sličnih alata za kreiranje 

testova i kvizova, i ovaj nudi nekoliko najosnovnijih vrsta pitanja:  

• višestruki izbor (Multiple Choice)  

• kratak odgovor (Short Answer)  

• tačno/ pogrešno (True/ False)  

• popunjavanje/ dopuna praznog polja (Fill in the blank)  

• povezivanje pojmova (Matching) 
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Kviz iz uloge učenika  

Postavljen i dostupan kviz učenicima će biti na zidu kao zadatak. Rešavaju ga u nekoliko koraka o kojima treba 

da ih obavestimo pre kviza, pogotovo zato što su komande na engleskom jeziku.   

1. Kviz aktiviraju na zidu Edmoda klikom na dugme za pristup kvizu (Take Quiz).  

2. Započinju kviz klikom na dugme za početak (Start Quiz)).  

3. Rešavaju ga prelazeći sa pitanja na pitanje, koristeći listu pitanja u levoj bočnoj traci ili uz pomoć 

strelica levo i desno pored rednog broja pitanja. Pri tome  imaju  mogućnost da prate preostalo vreme za 

rešavanje kviza; da čitaju instrukcije; da se vraćaju i popravljaju odgovore ranije date.  

4. Predaju kviz klikom na dugme za predaju (Submit Quiz).   

Na kraju, učenici mogu, a ne moraju, da iznesu i svoj stav o kvizu. Kasnije, ukoliko žele da vide rezultate, 

svakako će to morati da učine. Ukoliko smo pri kreiranju kviza  odobrili pregled rezultata, učenici će videti 

rezultate kviza bilo da smo pregledali  pitanja ili još nismo. Da bi pregeldao rezultate učenik mora da je 

prethodno predao kviz.   

Kada učenik reši kviz, o tome nastavnik dobija obaveštenje e-mailom. Važno je da  se kviz pregleda što pre, 

pogotovo ako postoje i esejska pitanja  jer učenici očekuju povratnu informaciju. Na zidu Edmoda nastavnik 

vidi postavljen kviz i u zagradi broj onih koji su rešili kviz. Klikom na dugme za pokretanje pregleda (Turned 

in) otvoriće se prozor sa grafičkim pregledom i statistikom datih odgovora na svako pitanje. Klikom na ime 

pojedinačnog učenika  koji  je rešio  kviz, otvoriće se sličan prikaz odgovora  tog učenika.  Tačni odgovori su 

zeleni, pogrešni su crveni, a odgovori koji se moraju pregledati i proceniti obojeni su sivo.  Nastavnik, takođe, 

ima mogućnost da ispod pregledanog pitanja/ kviza doda svoje reagovanje i komentar, tj. da odabere emotikon i  

proprati komentarom, što će učenik u svom pregledu videti kao povratnu informaciju nastavnika.    

 

Praćenje napretka učenika 

Edmodo je potpuno prilagođen savremenim metodama praćenja i procenjivanja učenika. Te metode uključuju i 

sumativno i formativno vrednovanje, samovrednovanje i samouvid učenika u sopstveni napredak, praćenje 

učenja i ponašanja u grupi. Iza ikone  kućice za početnu stranu nalazi se opcija za praćenje napredovanja 

učenika (Progress). U  meniju ove opcije uvek će se prikazivati stranica sa bedževima za učenike i tabela sa  

izveštajem o napredovanju svakog učenika/ člana po grupama koje su kreirane i zadacima koje su dobili u 

okviru grupe. Učenik takođe vidi izveštaj, ali samo za sebe. Roditelj vidi izveštaj samo za svoje dete. Izveštaju 

prethodi procenjivanje učenika koje može biti i  sumativno, brojčano (kvizovi) i formativno (bedževi, praćenje 

reakcija i interakcije sa drugima u grupi).  

 

 

Izveštaj o ocenama (Grade)  

 
Slika 6. Praćenje napretka učenika 

Za svaku kreiranu grupu Edmodo nudi detaljan tabelaran izveštaj o napredovanju članova grupe, tj. učenika. 

Među članovima grupe biće prikazani i nastavnici, ali oni ne dobijaju ocene. U izveštaju postoje tri  kartice: 

ocene (Grades), bedževi  (Badges) i uvidi/ samouvidi (Insights). Ako je kreiran kviz ili zadatak, automatski će 

biti postavljena  kolona za taj zadatak/ kviz. Kviz je vezan za bodove, pa će u toj koloni biti prikazano koliko je 

bodova učenik osvojio na kvizu i od koliko maksimalno mogućih. Zadaci nisu vezani za bodove, ali će kolona 

biti otvorena, pa u polju uz svakog učenika se može uneti unapred osmišljen stepen postignuća, bodovi ili 

povratna informacija. U izveštaju o napretku može se ručno dodati nova ocena (New grade). Kartica za bedževe 

prikazuje koji su učenici dobili i koji bedž. To isto, ali samo za sebe, vidi učenik na svom nalogu.  
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Bedževi za učenike (My student Badges)   

Bedževi su vrlo popularni  gde god je reč o formativnom ocenjivanju i učenju kroz igru. Nastavnici za svoj 

angažman na mreži dobijaju bedževe od samog servisa: za učlanjenje  u mrežu, za uređenje profila, za 

povezivanje sa kolegama, za kreiranje grupa itd. Nastavnik, pak, bedževima nagrađuje svoje učenike.  

Sam servis nudi osam početnih bedževa za učenike  sa  natpisima za određena postignuća ili ponašanje i radne 

navike učenika. Osim ponuđenih  bedževa, nastavnik može da kreira i postavi sopstveni bedž. Bedž kao način 

praćenja  napredovanja funkcioniše tako što se simboličnoj slici odredi naziv, a u opisu se  obično definiše 

postignuće ili nivo postignuća za koje se bedž dodeljuje.   

 

Uvidi i samouvidi u napredak ( Insights)   

Posebno je zanimljiva kartica za praćenje samouvida (Insights) učenika u svoje napredovanje i povratna 

informacija nastavnika. Naime, kada učenik na Edmodu radi neki  zadatak ili kviz, nudi mu se mogućnost da 

iznese svoj stav o tom zadatku na dva načina:   

1.  izborom jednog od desetak ponuđenih emotikona;   

2.  unošenjem tekstualnog komentara.   

 

Istovremeno, i nastavnik pri ocenjivanju učenika ima istu mogućnost: da daje povratne informacije i bira 

emotikone, ali sa drugačijim značenjima od onih koje ima učenik.   

 

4. PRAKTIČNA PRIMENA EDMODA U HIBRIDNOJ NASTAVI 

Zbog čestog izostajanja učenika sa nastave što zbog zdrastvenih razloga, što zbog brojnih takmičenja ukazala se 

potreba za uvođenjem hibridne nastave. Pre korišćenja Edmoda, Fejsbuk je bio dobar način komunikacije sa 

učenicima, ali je naravno imao nedostatke. Bezbednost učenika i njihovih podataka je na prvom mestu, a to 

Fejsbuk nije mogao da obezbedi, ali i praćenje napretka učenika je vrlo teška ukoliko ne postoje opcije za 

pravljenje testova. Osnovne škole u Vojvodini se uključuju u projekat IKT obuke „Razvionica“. Ta obuka im 

omogućuje da stručnim usavršavanjem steknu kompetencije kojima mogu osavremeniti nastavu.  Kroz ovu IKT 

obuku društvena mreža Edmodo postavlja svoje temelje, jer škole koje učestvuju u Razvionici dobijaju šifru, a 

nastavnici prave svoje virtuelne učionice u okviru svoje virtuelne škole. Sem seminara, učesnici su dužni da 

urade domaći zadatak nakon obuke, čime se prati implementacija same društvene mreže u nastavi, tako da ne 

ostaje samo teorijska obuka, već i praktična. 

Edmodo i nastava  

 

Prednosti u korišćenju drušvene mreže i hibridne nastave su mnogobrojne. Može se izdvojiti to što zaista svaki 

učenik može napredovati svojim tempom i bez tenzije da mora da uradi za isto vreme kao i ostali, a sve to radi u 

atmosferi koja je samom učeniku prijatna. Uvek se gradivo može prilagoditi individualnim karakteristikama. 

Zadaci mogu biti podeljeni na onoliko nivoa koliko nastavnik procenjuje da treba učenicima. Nastavnik 

automatski dobija uvid u napredak učenika, ali i u poteškoće sa kojima su se sreli tokom rešavanja zadataka. 

Nedostatak je taj što ukoliko nastavnik dozvoli rešavanje zadataka od kuće, uvek postoji opcija da učenik nije 

samostalno rešavao zadatke ili ih uopšte nije rešavao, već neko umesto njega/nje. Ovaj nedostatak se može 

ispraviti da kad testiranje dođe na red, ono se radi u računarskoj učionici, pa učenici nemaju mogućnost lažiranja 

svog znanja. Sem toga, što se tiče nastave matematike, postoji nedostatak kod zapisivanja matematičkih formula 

i oznaka, jer nije data ova opcija. Ovo se može rešiti korišćenjem matematičkih programa ili Office paketa.  

 

5. ZAKLjUČNA RAZMATRANjA 
Tehnologije se menjaju tom brzinom da je neophodno da svi učesnici nastavnog procesa budu osposobljeni za 

primenu IKT-a u nastavi. Jedan od ciljeva obrazovanja jeste celoživotno učenje, iako mnogi prosvetni radnici 

imaju averziju prema računarima, dolazi vreme u kojem će bezuslovno biti poznavanje i korišćenje računara u 

nastavi. 

Kao što je napomenuto, hibridna nastava je ključni faktor za motivaciju učenika, jer se njime postiže 

zaokupljenost učenika radnim obavezama mimo škole, otvaraju se novi vidici o načinima sticanja znanja, kao i 

o načinima provere i procene znanja. Ovaj pristup nastavi automatski pruža priliku roditeljima da se uključe u 

proces obrazovanja svoje dece. 

Edmodo kao društvena mreža ima ključne faktore da bude dobra virtuelna obrazovna institucija jer je 

bezbednost na prvom  mestu, zatim ima dobre metode obaveštavanja i praćenja napretka učenika, što je bitno 

nastavniku  i roditeljima , a sem toga i sam izgled platforme koji izgleda kao Fejsbuk je primamljiv učenicima. 

Kada se sve ovo prethodno upakuje u jednu priču dobija se dobar način sticanja znanja kod koga se uzimaju u 

obzir individualne karakteristike, individualni napredak, odsustvo tenzije, mogućnost ispravka odgovora, 

praćenja sopstvenog napretka, zatim vremenska i prostorna neograničenost sticanja znanja i bezbednost 

podataka. Najbitnija činjenica je da se učenicima dopada sve što ima veze sa inovacijama u nastavi, pogotovo 

ako te inovacije uključuju primenu novih tehnologija, što je u ovom slučaju prisutno. 
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SPECIFICITY IN EDUCATIONAL WORK WITH GIFTED STUDENTS 
Valentina Risteska Rubanoska 

PS “SS. Naum Ohridski”, Ohrid, Republic of Macedonia 

 
Abstract:Today, the contemporary world accepts and emphasizes the acknowledgement that the evolutional 

components of a social system are completely determined by the contemporary developments in the field of 

science and technology.This development trend is aimed towards raising the quality of life, and in this context 

towards the care that one country dedicates to its gifted and creative potential.The above mentioned attributes 

determines the level and dynamics of human progress and its qualitative social dimensionin its widest range.The 

need for investment in the creative writing ina gifted student in the educational segment in Republic of 

Macedonia becomes an imperative task for all stakeholdersincluded in the fundamental educational 

system.Today, certain principles are being affirmed in more and more schools in the country,which in some 

extent corrects the traditionally dominant style of teaching practice i.e.the frontal work with 

students.Individualization, differentiation and accelerationas basic forms in creating learning strategy allow 

adequate development of gifted students.De facto this contributes to the achievement of the core objective of the 

elementary education - enabling individual development of students according to their predispositions and 

features. 

 The potential- creativity and talent, that I am going to elaborate in thefurther observations of my work, 

has the greatest contribution to the enrichment of moral and ethical values of a humane social system.The basis 

of this paper is a result of a scientific and practical knowledge about the individual differences among 

students.Despite their same chronological age, the educational practice noticed differences in their physical, 

intellectual, emotional and cognitive features.An integral part of the issues interpreted in this paper, is the 

family, i.e. the parents as a particularly important factor in recognizing and developing talents among students. 

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА СО 

НАДАРЕНИТЕ УЧЕНИЦИ 
Валентина Ристеска Рубаноска 

ОУ„Св.Наум Охридски“ Охрид, Р. Македонија 

 
Апстракт:Денес,  современиот свет го акцептира и нагласува сознанието дека развојните компоненти на 

еден општествен систем во целост се детерминирани  од современите достигнувања на полето на 

науката и техниката. Овој развоен тренд е во функција на подигнување на квалитетот на животот, а во 

тој контекст и кон  грижата што ја покажува една земја кон својот надарен и креативен потенцијал. 

Посочените атрибути во најширок спектар го определуваат нивото и динамиката на човековиот прогрес 

и неговата квалитативна  општествена  димензија.Потребата за инвестирање во творечката креативност 

на надарениот ученик,  во образовниот сегмент во Република Македонија станува императивна задача на 

сите чинители, што се дел од фундаменталниот  образовен  систем. Денес, се повеќе во училиштата во 

Република Македонија се афирмираат одредени принципи кои во извесна мера го корегираат 

традиционално доминантниот стил на наставната практика – фронталната работа со учениците. 

Индивидуализацијата, диференцијацијата и акцелерацијата како базични форми во креирањето на 

наставната стратегија овозможуваат адекватен развој на надарените ученици. Де факто тоа е во функција 

на остварување на суштинската цел на основното образование и воспитание –  овозможување  

индивидуален развој на учениците  согласно нивните предиспозиции и карактеристики.   

 Потенцијалот – креативен и надарен,  за кој ќе реферирам во понатамошните согледувања на 

мојот труд има најголем придонес во збогатувањето на моралните и етички  вредности на еден хуман 

општествен систем. Основата на овој труд е резултат на научните и практични сознанија за 

индивидуалните разлики меѓу учениците. И покрај нивната еднаква  хронолошка возраст, воспитно-

образовната практика забележала разлики и во нивните физички, интелектуални, емоционални, 

когнитивни особини на личноста. Интегративен дел на проблематиката што ја интерпретирам  во овој 

труд, е семејството, односно родителите како особено значаен фактор во препознавањето и развивањето 

на надареноста кај учениците.  

 

Пред теоретската елаборација на стручната тема за специфичностите во воспитно-образовната  

работа  со надарените ученици, а во функција на ефикасната операционализација на суштинската 

важност на поимот надареност, ќе ги акцентирам научните погледи и сфаќања во контекст на 

дефинициите кои го објаснуваат поимот – НАДАРЕНОСТ. 

Погледнато од аспект на психолошката наука, еминентни психолози ги артикулираат поимите  

даровит, талентиран, креативен, интелигентен  за синоними на надарен. Оттука  поимот надареност од 

содржинска гледна точка има изразито   мултидимензионален  карактер.  Дефинициите во контекст на 
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надареноста и како таа се манифестира , се делат на две групи. Едната група зборува за надареноста како 

своевиден склоп на особини кои на поединецот му овозможуваат на продуктивен и репродуктивен начин 

да постигнува изразито натпросечни резултати во една или повеќе области на човековата активност, а е 

условена од висок степен на развој на одделни способности односно нивна композиција на надворешна 

и внатрешна стимулација. Други научници психолози го поддржуваат фактот дека надарени деца се 

оние деца кои ќе бидат идентификувани од страна на стручно квалификувани лица врз основа на 

сопствените исклучителни способности за постигнување на повисоки нивоа на знаења, вештини и 

умеења. 

Истражувачката активност на Дебора Ејре ( Deborah Eyre ) ја акцентира мултидимензионалната 

карактеристика на развојните компоненти на надарената личност 

ВИСОКА СПОСОБНОСТ + ПОДДРШКА ( САМОДОВЕРБА ) + МОТИВАЦИЈА = МНОГУ 

ВИСОКИ ПОСТИГНУВАЊА 

Во овој математички склоп евидентни се  високите постигнувања на надарените ученици. Тие се 

резултат на огромната поддршка,  изградената самодоверба и  цврстата мотивација, кои како 

психолошки компоненти се присутни во семејната и училишната средина и имаат особено влијание врз 

развојот на надареноста. Отсуството на само еден фундаментален елемент би значело негативно 

влијание врз развојот на надареноста.  

Неоспорен е фактот дека семејството односно родителите имаат пресудно значење за општиот 

развој на ученикот, а особено за препознавањето и развојот на надарениот ученик. Во тој контекст Блум 

укажува на важноста на раната социјализација, важноста на родителите и првите наставници во 

постепениот развој на мотивациските импулси кај детето, потоа одлучноста да се постигне целта т.е. 

високото ниво на вештини или знаења и подготвеноста  да се работи најдобро. Со цел да се овозможи 

ефикасна родителска грижа, неопходно е да се интегрираат неколку клучни сегменти:  потреба за љубов 

и сигурност, потреба за нови искуства, потреба за постигнување на успех, потреба за чувство на 

одговорност и независност. Нагласувајќи ја  функцијата  на едуцираноста на родителите во 

препознавањето на  надареното дете ќе ги истакнам сугестиите на Кофман и Секстон кои се однесуваат 

на поголемата соработка на семејството со училиштето во идентификацијата на надареноста и 

програмирањето на училишните активности, пофункционална комуникација на релација наставник-

родител и зголемена свест за посебен третман на надарените ученици.  

Денес, многу често се артикулира  констатацијата дека живееме во време на интензивни 

промени во општествената сфера, каде е интегрирана образовната парадигма. Во контекст на таа 

суштествена парадигма ќе го цитирам ставот на психологот Ф.Лутанс, кој смета дека треба да се 

променат правилата и начинот  на однесување во образовната средина, во сосема нови граници на 

размислување и делување. Кога овие научни согледувања би се адаптирале на фокусот на интерес во 

овој труд, тоа би значело дека се чувствува потреба од промени во идеологијата на погледите, 

однесувањето и третманот на надарените ученици. Со цел поилустративно да ја елаборирам конкретната 

содржина ќе направам компаративно согледување на старата и новата парадигма.  

Старата парадигма:  „Сите ученици учат според исти наставни планови и програми“. Оваа 

парадигма не е во корелација со индивидуалниот развој и динамика на способностите на учениците.  

Новата парадигма: „Учениците треба да учат според диференцирани наставни планови и 

програми, адаптирани на индивидуалните способности и можности“. Новата парадигма е во 

корелација  со индивидуалните разлики меѓу учениците, што априори претставува  фундаментална цел 

во воспитно-образовната практика.  

Новиот  концептуален  модел  има за цел да го акцентира значењето на начинот на приод кон 

надарените ученици во училиштето, во семејството или надвор од нив.  

Базичниот чекор во идентификацијата на надарениот ученик е негово препознавање. Со 

поаѓањето во училиште треба да постои институционален приод преку компетентните лица во 

училиштето, кои во своите развојни програми инкорпорираат методи и форми на работа со надарени 

ученици. Во оваа насока Кох и Ди Хан ( Kough i De Haan ) посочуваат листа на опсервациски методи 

што би можеле да бидат применливи за наставниците и стручните лица при препознавање на 

специфичните особености на надарените ученици во воспитно-образовната практика.  

Преку следните форми и методи може да се определи адекватна стратегија за препознавање и 

следење на интелектуалниот развој на надарените. 

 високи интелектуални способноси; 

 силен потенцијал и огромна мотивација; 

 исклучителни вербални способности и богат вокабулар; 

 критичко размислување; 

 логички заклучоци. 

Воспитно-образовната практика покажала дека наставниците  при препознавањето на 

надарените ученици, како иницијална премиса го следат општиот успех на ученикот. Во таа насока се 
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маргинализираат работните навики, работната дисциплина како и високите интелектуални способности. 

Понекогаш  како репер за атрибутот надареност кај учениците  се определува формираната импресија во 

училишната средина за нив. 

За да не се формираат слободни  проценки за надареноста кај учениците идентификацијата во 

училишната средина од страна на стручниот тим треба да биде со динамичко дијагностички пристап во 

кој ќе бидат вклучени објективни  индикатори, преку кои ќе се утврдува нивото и степенот на 

надареност. 

Откако ќе се препознае и идентификува надарениот ученик, понатаму низ воспитно-образовната 

практика треба да се мотивира. Тоа во поширок контекст на зборот  иницира надарените ученици да 

доживуваат успех и радост од учењето, да им се овозможи максимална љубопитност во нивните 

истражувачки проекти, безрезервно да бидат поттикнувани и мотивирани со јакнење на сопствената 

самодоверба.  

Кога се зборува за процес на мотивација  и мотивирани ученици, од истражувањето спроведено 

врз 370 ученици, на прашањето: Дали надарените ученици се мотивирани во училиштето?, ги добив 

следните индикатори 

 

 

 
 

 

Од шематскиот приказ може да се воочи високиот процент на недоволна мотивираност кај 

надарените ученици. Тоа е силен индикатор во училиштата при воспитно-образовниот процес со 

надарените ученици да се применуваат разни мотивациски постапки, како што се стимулативни награди, 

атрактивни патувања, бесплатни курсеви, едукативни работилници, зачленување во разни асоцијации. 

Погледнато од аспект на наставниците како реализатори на образовните програми на 

прашањето: Што најмногу ги мотивира наставниците во работата со надарените ученици?, ги добив 

следните индикатори, во истражувањето спроведено врз 148 наставници. 

 

 
Сублимираниот приказ ја потврдува доминацијата на финансиската мотивација. Тоа е резултат 

на потребата од постоење додатни мотивациски агенси, кои ќе ја стимулираат образовната работа на 

наставникот со надарените ученици. Мотивацискиот момент и неговата неадекватна применливост во 

практиката  упатува на констатацијата дека училиштата апсолутно и што поскоро треба да воведат пакет 

стимулативни мерки како за учениците така и за наставниците. 

 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Училиштето,  како институција од општествен интерес во која се реализира воспитно-образовна 

работа со учениците низ еден дидактички систем на постапки и комуникација во новосоздадените 

услови доживува вистинска ренесанса. Динамичките трансформации на одделни сегменти во 

општествено-економската и научно-техничката сфера директно или индиректно се рефлектираат во 

Многу се 
мотивирани 

10% Во доволна мера 
8% 

Недоволно 
63% 

Воопшто не се 
мотивирани 

17% 

Без одговор 
2% 

Финансиска 
мотивација 

69% 

Самопотврдувањ
е 

17% 

Промоција 
14% 
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образованието, а во тој контекст во училиштето. Де факто овој комплексен и организационен систем 

добива нови пошироки димензии. Училиштето од тој агол треба да ги интегрира индивидуалните 

предиспозиции на учениците. Во него секој ученик треба да почувствува задоволство од сопствената 

работа и стремеж да освојува постојано нови знаења. Наставникот ќе ја смени  својата доминантна 

позиција од  трансферирање  на програмска фактографија во улога на планер, програмер, истражувач, 

организатор, насочувач, проценувач, градител на кооперативни  односи во училишната средина. 

Апсолвирајќи го односот кон надарените ученици образовниот фокус треба да е концентриран кон 

редизајнирање на наставните планови и програми, од причина што нашиот образовен систем се 

исцрпува со грижите кон просечните и под просечните ученици, потиснувајќи го интересот на 

надарените ученици. Продолжувањето на таа непродуктивна и нефункционална практика, значи 

пропуштање на голем број надарени ученици во „морето на просекот“, што претставува 

најнеблагодарното место за нивниот амбициозен интелектуален профил. Повеќе од јасно е дека со 

надарените и талентирани ученици  општествениот систем не може да прави никакви компромиси. 
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SCHOOL LIBRARIES 
Marija Atanasova 

PS “Kuzman Shapkarev”, Skopje, R. Macedonia lektormarija24@gmail.com 
 

Abstract: It is well known that the volume of the civilization achievements of the states throughout the times 

was reflected in their libraries. There were periods in history when the strongmen were competing in 

constructing marvellous buildings which were the homes of libraries and a great variety of library material.  

None of the education processes can be imagined without science, culture, art and leisure. All items in 

the area of culture, art and leisure which were marked in the time and space, to serve as witnesses, no matter 

whether on stone, clay, paper, canvas, xylonite ribbon, etc., are part of the library material. Pursuant to the 

definition given by UNESCO the libraries provide durability and completion of the library material, its 

processing and discovery of the contents, all in order to transfer the information for the needs of research, 

education, and leisure.  

Only when the library receives its true place in the school, the place where it truly belongs, to be the 

centre of information and education of the students and the teaching staff, with appropriate and up-to-date 

library material, the library will find its true place in the education process.  

Key words: library science 1, library 2, school library 3, , upbringing - education process 4 

 

УЧИЛИШНИ БИБЛИОТЕКИ 
Марија Атанасова 

ООУ „Кузман Шапкарев“ – Скопје, Р. Македонија lektormarija24@gmail.com 
 

Апстракт: Познато е дека големината на цивилизациските достигања на државите низ епохите се 

огледала и во тоа какви библиотеки имале. Постоеле периоди низ историјата кога моќниците се 

натпреварувале со изградба на прекрасни градби за библиотеки и во нив сместувале што е можно 

поголем и поразновиден библиотечен материјал.  

Ниту еден образовен процес не може да се замисли без наука, култура, уметност и рекреација. 

Сите нешта од областа на културата, уметноста и рекреацијата кои се забележани низ просторот и 

времето, како сведоштво, било тоа да се на камен, глина, хартија, платно, целулоидна трака и сл. 

претставуваат библиотечен материјал. Според дефиницијата на УНЕСКО, библиотеките обезбедуваат 

трајност и комплетирање на библиотечниот материјал, негова обработка, и откривање на содржините, со 

цел да се пренесат информации за потребите на истражувањата , образованието, рекреацијата.  

 Само ако библиотеката го добие своето вистинско место во училиштето, место кое со право и 

припаѓа, да биде центар за инфoрмација и едукација на учениците и наставниот кадар, со  соодветен, 

секогаш актуелен библиотечен материјал, тогаш и библиотеката ќе може да го најде вистинското место 

во образовниот процес. 

Клучни зборови: библиотекарство 1, библиотека 2, училишна библиотека 3, воспитно – образовен 

процес 4  

 

Вовед 

Почетоците на библиотекарството во Македонија датираат од создавањето на словенското 

писмо. Кирил и Методиј се родоначалници на првата словенска писменост и првите книги биле основа 

на библиотекарското дело на овие простори. Нивните ученици Климент и Наум се сметаат за први 

создавачи на словенските книжни фондови и манастирските библиотеки во Македонија.  

Со библиотеката на Климент, која се спомнува во житието на охридскиот архиепископ Теофилакт, од 

која еден дел Климент ја завештил на својот манастир Св. Пантелејмон, а другиот дел на Епископијата, 

како и со библиотеката на Наум во својот манастир Св. Архангел Михаил, започнува историјата на 

македонското библиотекарство.
86

  

 

Училишни библиотеки 

Преродбата донела нов импулс за развојот на библиотекарството во Македонија во средината на 

XIX век. Кај напредната граѓанска класа заживеала идејата за формирање граѓански библиотеки и 

читалишта со цел описменување и културно - просветно издигнување на македонскиот народ. Во 1832 

година, во Велес била формирана црковно - училишна општина од шест члена од кои еден бил назначен 

за библиотекар. Тогаш била „формирана првата школска, а воедно и јавна библиотека, а Ангелко 

Палашев интелектуалец и трговец кој се школувал во Австрија е прв назначен библиотекар во 
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Македонија. Тој добил задача во една училишна просторија да ја нареди библиотеката која имала доста 

црковни книги, ракописи на пергамент и разни други печатени книги на црковнословенски јазик”. 
87

  

Во деведесетите години на XIX век, речиси во сите населени места во Македонија се отвориле 

училишта. „Повеќето од училиштата располагале со школски библиотеки каде се наоѓале книги 

неопходни за учителите и учениците. Книгите биле набавувани од средства добиени како доброволен 

прилог, како и преку црковните општини во Македонија”. 
88

  

Културно-просветните и јавните институции во Македонија, меѓу кои и библиотеките, 

претрпеле голема загуба за време на Илинденското востание во 1903 година, кога било палено 

македонското библиотекарско дело.  

Културно-просветниот живот во Македонија се обновил во периодот на Младотурската 

револуција, кога повторно се отвориле читалишта и библиотеки. Но овај период траел кратко време сè 

до Балканските војни и поделбата на Македонија, кога културно-просветниот живот бил под силно 

асимилаторско - пропагандно влијание кое траело сè до создавањето на македонската национална 

држава (АСНОМ-02-08-1944).  

Училиштата се базни клетки на општеството во кои организирано се дава и пренесува знаењето 

на младите генерации.  

Во зборникот на материјали „Библиотекарство”, во делот „Минимум стандарди за училишните 

библиотечно-информативни центри во СР Македонија” стои: „секое училиште е должно да има 

библиотека”. 
89

  

Библиотеките се посебно организирани делови што вршат библиотечна дејност во рамките на 

образованието. Училишните библиотеки влегуваат во составот на образованието.  

  Училишните библиотеки се наменети за образовно-воспитните и културните потреби на 

учениците и наставничкиот кадар во основните и средните училишта. Тие со своите фондови им 

помагаат на учениците и наставниците во извршувањето на секојдневните задачи и осовременување, 

односно унапредување на наставниот процес.
90

 

Училишните библиотеки се единици на образовниот систем на училиштата. Нивната задача е да 

ги промовира сите форми и методи на воспитно - образовниот процес, да нуди помош во 

професионалниот развој на наставниците и учениците и да создават навика за читање и користење на 

библиотечните услуги. 
91

 

Бидејќи нејзините корисници се учениците и наставниот кадар, тоа се библиотеки од затворен тип, а се 

формирани од страна на училиштата од основното и средното образование.  

Училишната библиотека зазема значајна функција во современото образование и воспитание. 

Тоа е институција чија библиотечна, информативна,  воспитна и културна активност се реализира во 

рамките на основните и средните училишта.  

Во најважните меѓународни програмски документи, какви што се Манифестот на училишните 

библиотеки подготвен од страна на ИФЛА (Меѓународната федерација на библиотечни асоцијации и 

институции) и потврден од УНЕСКО на нејзината Генерална конференција во ноември 1999 година 

наведени се функциите кои придонесуваат за квалитетот на педагошките процеси и успешноста на 

учениците во наставата. Според Манифестот  „училишната библиотека е интегрален дел на образовниот 

процес”.
92

 

Од својата појава до денес секогаш се вели: „добро училиште сигурно има и добра библиотека”. 

Затоа училиштето секогаш треба да има јасна политика кон библиотеката. Тоа значи политика за развој, 

за просторот, за фондот, вработените, добро осмислена набавна политика, слободен пристап на 

информациите и активна улога во подучувањето.  

Овој Манифест за прв пат бил објавен во 1999 година и сега е достапен на 24 јазици кои се 

зборуваат во Европа. Ова овозможува училишните библиотекари од многу различни земји во Европа да 

се запознаат со него и да ги користат содржините за промовирање на нивната работа.  

Водичот за училишни библиотеки на IFLA/UNESCO за прв пат бил објавен во 2002 година за да 

им помогне на училиштата и училишните библиотекари да ги спроведат принципите изразени во 

Манифестот.
93

 

Во 1971 година во Јамајка била воспоставена IASL - Меѓународна асоцијација на училишни 

библиотекари, а првата годишна конференција се одржала во Лондон во 1972. Училишните 
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библиотекари тогаш се сретнале и разговарале за различните аспекти на училишното библиотекарство. 

Преку страницата на Интернет тие имаат објавено многу корисни информации. Доколку не постои 

национална училишна библиотекарска асоцијација во некоја земја може да се посети делот од IASL веб 

страната за Adocacy. Овде може да се најде една статија за отпочнување на училишна библиотечна 

асоцијација, насловена како “Getting Started: Ideas and Procedures for starting a School Library Association 

or Section”.
94

 

Училишните системи во Европа се разликуваат едни од други, а со тоа постојат и разлики во 

организациската поставеност на училишните библиотеки.  

За подобро согледување на потребите за училишните библиотеки во април 2007 година се 

одржала првата Европска конференција за училишни библиотеки во Велс, Горна Австрија. Темата на 

конференцијата била “Училишните библиотеки како места за учење: нема учење без читање” и била 

организирана од страна на Библиотечните сервиси за училиштата (Bibliotheken-Service für Schulen).
95

 

Зборувајќи за мисијата за училишната библиотека,  Американското здружение на училишните 

библиотекари (AASL-American Association for School Librarian) вели: „Основна задача на програмата на 

библиотеката како медиски центар е да ообезбеди на учениците и наставниците ефикасно користење на 

идеите и информациите”.  

Во Македонија училишните библиотекари сè уште не се здружени во некое здружение за 

заштита на нивните потреби и потребите на корисниците. Во одредување на задачите на современата 

училишна библиотека треба да тргнеме од сознанието дека знаењето не може да се даде на учениците, 

туку дека тие го стекнуваат со активна работа на изворите на знаење. Со ова можеме да кажеме дека 

задачите на современата училишна библиотека се остваруваат преку развој на индивидуалните творечки 

способности на ученикот и оспособување за самостојно учење врз основа на истражувачки пристап.  

За да може секоја училишна библиотека да ги реализира задачите кои се бараат од неа потребно 

е да постојат солидни претпоставки, особено во поглед на соодветен библиотечниот простор, 

библиотечна опрема, библиотечни корисници, библиотечен фонд и библиотечен кадар.  

Во училишната библиотека, учениците развиваат и усвојуваат нови знаења и вештини, 

истражуваат и поврзуваат различни идеи. Но, за исполнување на своите задачи спрема своите 

корисниците таа треба да биде достапна, добро опремена, мора да понуди нов, соодветен и привлечен 

библиотечен материјал, со различна тематика и со соодветна стручна подготовка на библиотекарот да го 

поддржи и негува развојот на детето.  

Училишната библиотека треба да ги собере, обработи и да ги стави во функција сите извори на 

знаење (од книги до Интернет информации) со помош на современата технологија, а со тоа таа станува 

информациско и наставно средиште на училиштето.  

Само таква современа училишна библиотека, учениците-корисници можат да ја прифатат како 

ризница на човечкото знаење и култура, место каде можат да ги добијат одговорите на многу прашања и 

каде што ќе се поттикне нивниот творечки и истражувачки дух. Тоа е и основата на самостојното учење 

бидејќи со престојот во современа училишна библиотека, ученикот може да се сретне со сите книжни и 

некнижни извори на информации и знаења кои овде се централно сместени, спроведени во каталог и на 

дофат на корисниците.  

 

Заклучок 

Денешните библиотеки како никогаш досега минуваат низ крупни и непрекинати промени во 

своето работење, како последица од брзиот напредок на информатичката технологија, информациската 

наука и општеството. Тие иновативни промени треба да се искористат и да се приспособат, со што би се 

зголемил интересот на популацијата за библиотеката и за користење на нејзините фондови и услуги. 

Со позитивните промени во образованието, се менува и функцијата на библиотеките и сè повеќе 

таа прераснува во библиотечен, информативен и мултимедијален центар. 

Современата училишна библиотека на суптилен начин ја обединува традицијата и 

современоста, претставувајќи линк на временската вертикала, бидејќи таа ги следи најновите образовни 

и информациски потреби на своите корисници.  
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CAREER PLANNING AND THE ROLE OF THE CAREER ADVISOR AT 

SECONDARY SCHOOLS 
M-r Katerina Milusheva 

High School “Jane Sandanski”-Strumica, Republic of Macedonia katerinamiluseva@yahoo.com 

 
Abstract: The Career is an unique occurrence that each person builds on their – own in accordance with their 

choices. It lasts a lifetime and includes not only our choices of profession but also the occupational and social 

roles that they have. Career planning is of great importance to everyone and it begins from early age in the 

classroom where with help of professionals, Career counselors, who are helping young people in choosing their 

future profession through research of educational and career opportunities according to their values, interests, 

skills, attitudes. 

Key words: Career, planning, steps, advisor, role 

 

ПЛАНИРАЊЕ  НА КАРИЕРАТА  И  УЛОГАТА  НА  СОВЕТНИКОТ  ЗА  

КАРИЕРА ВО  СРЕДНИТЕ  УЧИЛИШТА 
М-р Катерина Милушева 

СОУ„Јане Сандански“-Струмица, Република Македонија katerinamiluseva@yahoo.com  

 
Резиме: Кариерата е уникатна појава која секој човек ја гради согласно својот избор. Таа се протега 

долж целиот наш животен век и ги вклучува не само нашите занимања туку и работните и сите 

социјални улоги кои ги имаме. Планирањето на кариерата е од огромна важност за секој и со неа се 

започнува од најмали нозе во училишните клупи каде со помош на стручни лица, Советници за кариера, 

на младите луѓе им се помага во изборот на нивната идна професија преку истражување на образовни и 

кариерни можности согласно нивните вредности, интереси, вештини, ставови.  

Клучни зборови: Кариера, планирање, чекори, советник, улогa 

 

1.ВОВЕД 

 Во животот на секој млад човек доаѓа време за „влез во светот на возрасните“ и донесување на 

првата навистина важна животна одлука - избор на идната професија, па потоа следува повеќегодишен 

процес на стекнување образование и диплома, и конечно проблемот на пронаоѓање работа и планирање 

на иднината. Она што најчесто им се случува на учениците во средношколска возраст е поставувањето 

на најчестото прашање:дали сум на вистинскиот пат, каде понатаму, што е она што навистина го сакам, 

на кој начин до тоа да стигнам? Секако, никој освен тие самите не може и не треба да го одредува текот 

на нивната иднина и кариера, но малкумина од нив знаат дека од неодамна, поточно од 2013 година со 

поддршка на Агенцијата на САД за меѓународен развој-УСАИД Македонија, во рамките на Проектот 

Младинска мрежа за вработување-Мрежа ЈЕС, во соработка со Центарот за развој на образованието – 

ЕДЦ, добар дел од средните училишта во Република Македонија добија едуцирани Советници за 

планирање на кариерата кои волунтерски можат и сакаат да му помогнат на ученикот во процесот на 

планирањето на неговата кариера со давање совети кои на младите индивидуи ќе им помогнат во 

искристализирањето на визијата за нивна лична и професионална иднина.  

 

2.ПЛАНИРАЊЕ НА КАРИЕРА 

 Без разлика дали ученикот се наоѓа пред одлука која професија да ја одбере, или таа одлука веќе 

одамна  ја донел, важно е да се запраша: во кој правец сакам да ја развивам мојата кариера? Одговорот 

на ова прашање ни малку не е едноставен, нити пак треба несериозно да му се пристапи.Ако кон ова се 

додаде и фактот дека голем дел од својот живот, дури 2/3  од него го поминуваме работејќи, тогаш 

пристапот кон разјаснувањето на термините кариера, планирање на кариерата, работа, вработување, 

професионална позиција и професија, пред учениците – средношколци, треба да биде особено 

внимателен. Стручни лица веќе одамна препознале дека (не)задоволството во работата се пренесува и на 

останатите аспекти на нашиот живот. За да ја зголемиме веројатноста еден ден нашите ученици да ја 

изговорат реченицата која им се чинела недостижна „Работата ме исполнува и прави среќен“, 

потребно е на младиот човек да му помогнеме во преземањето одредени чекори.Токму затоа во рамките 

на образовниот процес од особена важност е советувањето/советодавната помош за кариера како за 

ученици - поединци, така и за групи кои нема да бидат оставени сами во обидот да донесат правилна 

одлука за кариерата или идниот професионален живот. 

 Самиот процес на планирање на кариерата подразбира активности насочени кон терминолошки 

појаснувања на поимот кариера, идентификување корисници на услугите на Центарот за кариера, давање 

помош за планирање на кариерата, индивидуално и групно советување, кариерно советување во 
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училиштето, кариерно информирање за пазарот на трудот, различности и етички норми. Целите кои се 

остваруваат со планирањето на кариерата првенствено се насочени кон давање поддршка на учениците, 

помагање за ориентирање кон иднината, поттикнување ентузијазам, поттикнување на позитивно 

размислување, ориентирање кон континуирано учење, овозможување пристап кон најсовремени алатки 

за проценка и самопроценка на интереси и вредности, запознавање со техники и алатки за активно 

барање работа. Во овој процес на планирање на кариерата можне важни се неколку клучни чекори кои 

треба да ги направи секој Советник за планирање на кариерата во училиштата. 

 

Прв чекор 

 Анимирање на учениците за улогата, услугите и ресурсите на Кариерниот центар во рамките на 

училиштето кој е наменет за учениците да добијат насоки за развој на нивната кариера како и за 

подобрување на вештините за вработување. 

 

Втор чекор  
 Организирање презентации пред учениците, бизнис секторот и локалната заедница преку кои  се 

потенцира дека развојот на кариерата и нејзиното планирање е процес кој трае во текот на целиот живот, 

се испреплетува и поклопува со планирањето на животот и затоа е од огромна важност. Потенцирањето 

на фактот дека современото живеење подразбира пласирање на самиот себе на пазарот на трудот, но и 

способност да се задржи работното место, а истовремено и да се биде задоволен и исполнет со работата, 

е од огромна важност за ученикот кој штотуку зачекорува во животот и се учи како да ја планира својата 

кариерна патека. 

 

Трет чекор 

 Организирање групна работа со учениците со цел разграничување на термините: кариера, 

работно место, позиција, работа и професија односно занимање, како и претставување на фазите на 

планирањето на кариерата
96

 како процес на: 

 Собирање информации за самиот себе(интереси, вредности, вештини, ставови, улоги, личен 

стил). 

 Собирање информации (медиуми, информативни интервјуа, волонтирања) за можности за 

работа во одредени занимања, потреби на пазарот на трудот. 

 Носење одлуки за текот на понатамошната едукација.  

 Поставување цели. 

  

Четврт чекор 

 Спроведување индивидуална советодавна помош во процесот на планирање на кариерата на 

ученикот со цел да му се  помогне да направи: 

 Формулирање на сопствената визија. 

 Самопроценка/самоспознавање(свесност за своите слаби и јаки страни). 

 Истражување на образовните и кариерните можности. 

 Поставување цели и план на активности. 

 

3.УЛОГАТА НА СОВЕТНИКОТ ЗА КАРИЕРА 

 Искуствата и советите на родителите, роднините или пријателите можат да дадат одредени 

патокази и размислувања, но не би било добро да бидат пресудни за конечната одлука што ја носи еден 

средношколец при изборот на неговата идна професија.Иако родителите се тие кои најдобро ги 

познаваат своите деца, тие најчесто ги земаат во обзир многу мал број од факторите пресудни за овој 

проблем: успешноста на самите нив во некоја работа, имаат „врска“ за запослување во одредена фирма, 

денес тоа е барана струка, во таа работа „има пари“ и сл.Сите овие критериуми се оправдани, но многу 

често долгорочно се неодржливи-тоа што некој родител/пријател/роднина е успешен во тоа, не значи 

дека ќе биде и неговото дете; „врската“ за запослување може утре да пропадне; ако некоја професија 

денес финансиски е исплатлива, прашање е дали ќе биде за неколку години... Затоа најдобро решение за 

секој ученик е свртеноста кон сопствените интереси, потенцијали, талентот, вредностите, извори кои го 

мотивираат и врз основа на тие информации да го креира својот избор а тоа ќе го направи ако добие 

сеопфатно кариерно насочување кое ќе ги направи информациите за пазарот на трудот и образовните 

можности подостапни за него тогаш кога му се најпотребни.
97

  

 Во ова време на постојани промени на секое поле, па и образовно, факт е дека ученикот има 

потреба од квалитетна стручна помош во донесувањето на една ваква важна животна одлука - 
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планирање на кариерната патека.Токму затоа Советникот за кариера има мошне одговорна улога во овој 

систематски процес во кој ученикот избира кариерни цели и патеки кои ќе го доведат до реализација на 

зацртаната цел. 

 Еден од клучните чекори во планирањето на кариерата кој го спроведува Советникот за кариера 

кој на секој ученик му дава можност да ги открие своите интереси, вредности, вештини, лични 

карактеристики и јаки страни е самоспознавањето, како појдовна точка за нивната идна професионална 

ориентација. Од степенот на едуцираност и одговорност на Советникот зависи и  правилната примена и 

толкување на резултатите од примената на батерија од инструменти за професионална ориентација како 

што се : 

 Прашалник за професионални интересирања 

 Прашалник за работни вредности 

 Тип-индикатор тест 

 Советникот за кариера во процесот на советувањето ја презема улогата на : 

 Подучувач 

 Олеснувач 

 Обучувач 

 Модел 

 Мотиватор и ментор 

 Фасилитатор на група 

 Добриот наставник или подобро речено, инвентивниот наставник и советник за кариера не се 

разликуваат по ништо. И едниот и другиот сакаат да ги задоволат потребите на учениците и да им бидат 

од животна корист.Користењето различни методи и техники на работа, како и примената на современите 

алатки за реализација на поставените цели се одлика и на едниот и на другиот. Токму затоа Советникот 

за кариера во процесот на Планирањето на кариерата со учениците како погодни методи, инструменти и 

техники ги користи: 

 Бура на идеи 

 Самостојно истражување 

 Игра на улоги 

 Дискусија во парови и групи 

 Учење преку решавање проблеми 

 Симулација 

 Настава надвор од училница 

Клучна улога кон поставување конкретни цели и активности кои ученикот ги презема играат 

комуникациските вештини на советникот и токму од нив зависи интеракцискиот однос, советник-

ученик. Ученикот од својот кариерен советник очекува да добие стручна помош во согледувањето на 

проблемот заради кој се одлучил да дојде на советување, релевантни информации кои можат да влијаат 

на неговите идни одлуки, проценка на сопствените способности, карактеристики, вештини и 

компетенции во однос на саканиот кариерен пат, податоци за потребите на пазарот на труд со кои ќе се 

соочи во барањето на работно место, податоци за можностите од професионално усовршување, 

проценка на реалноста на кариерниот план и помош во неговата изработка, анализа на препреките за 

реализација на саканиот план и многу други нешта базирани на неговите индивидуални потреби. 

Советникот за кариера никогаш не дава директни совети или пак извлекува заклучоци ниту 

донесува одлуки во име на ученикот.  

Имајќи во обзир дека поимот на професионална квалификација е доста проширен и не се 

однесува само на стекнатото знаење и диплома,квалификуваноста за работа денес подразбира и додатни 

широки знаења, познавање и користење на странски јазици, познавање работа на компјутер и разни 

програми, бројни вештини и компетенции. Бидејќи нашиот образовен систем генерално не се занимава 

со овие дополнителни барања на работодавците, за да бидат конкурентни младите на пазарот на трудот, 

кариерниот советник ги насочува и кон барање дополнителни облици на образование-курсеви, 

работилници, волонтирање – со цел да ги развијат или усовршат своите вештини. 

 

4.ЗАКЛУЧОК 

 Од исклучителна важност е во текот на своето образование младите луѓе да сфатат дека 

планирањето кариера е систематски процес и е многу повеќе од студирање „нешто“. Планирањето и 

управувањето со кариерата е техника која може да се научи и да се користи во развојот на кариерата. 

Колку и да сметаат учениците дека многу добро и промислено го одбрале училиштето каде да го 

продолжат своето образование и дека тоа е во склад со нивните карактеристики, не треба да заборават 

дека секој се школува за да работи и низ работата да обезбеди материјална егзистенција за себе и своето 

идно семејство, но и да ги оствари своите потенцијали.Затоа најважно од сè е добро да се запознаат себе 
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, да ги проверат своите потенцијални избори во соработка со стручно лице-кариерен советник. Никој не 

е способен исклучиво само за едно занимање (професија), потенцијални избори секогаш има повеќе. 
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Abstract:The progress of communication technology, particularly the computerization, theInternet and new 

media, exerts pressure in the methodology of modern teachingand learning methods. Nowadays children exist in 

a completely different placedworld  of  communications.  The  classical  education  is  no  longer  

sufficientmotivation for students. The new media can be in function of teaching and in thedirection  of  (in  

terms  of)  increasing  its  efficiency  and  achieving  greaterinteractivity.  In this (at this) direction should be 

developed and the concept ofmedia education. 

Key words: communication technology, peagogic practice, development, curriculum 
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Абстракт: Развојниот напредок на комуникациската технологија, особено компјутеризацијата, 

интернетот и новите медиуми, врши голем притисок во методологијата на современата настава и 

начините на учењето. Класичната настава повеќе не е доволна мотивација за учениците. Новите 

медиуми можат да бидат во функција на наставата и тоа во правец на зголемување на нејзината 

ефикасности постигнување на поголема интерактивност. Во овој правец треба да се развива и концептот 

на медиумско образование.  

Клучни зборови: комуникациска технологија, педагошка пракска, развој, настава.  

 

1. КОМУНИКАЦИЈАТА ВО СОВРЕМЕНАТА ПЕДАГОШКА ПРАКСА 

Во 21 век, век на информатиката, масовната комуникација и компјутерузацијата мора да сме 

подготвени да ги менуваме начините, формите, методите и средствата со помош на кои ќе ја 

реализираме и осовременуваме наставата и учењето. Оттаму и основната цел на современата образовна 

технологија и педагошка комуникација би била во функција на зголемување на ефикасноста и на 

интерактивноста во воспитно образовниот процес. Учениците имаат можност да го откријат својот 

талент за техниката, креативноста и иновативноста. Односно имаат можност да се определат за својата 

идна професија. Поттикнати се за: 

 

 зголемување на квантитетот и квалитетот на учењето; 

 зголемување на можноста за интеракција на наставникот со ученикот и поголема 

мотивираност и активност на часот; 

 намалување на времето за учење потребно за да се постигнат воспитно- образовните 

цели на наставата; 

 да  изберат, обработат и пренесат со современи образовни средства, информации кои 

ученикот треба да ги научи и применува во секојдневниот живот; 

 да се спроведат модерни модели на педагошка  

комуникација за подобра реализација на воспитната цел на наставата; 

 да овозможат фидбек информација за она што е научно, да создадат натпреварувачка 

атмосфера во текот на учењетода се научат сите субјекти во наставата, да ги применуваатситесовремени 

аудиовизуелни средства,соодтветните софтверскипрограми, програмираното, проблемското, 

интерактивното учење,комуникациските вештини,игри и анимации. 

 Според некои автори (Елтон 1977 год.)постојат трифази во развојот на образовната 

технологија и тоа:фаза на техники на масовни комуникации(инструкции во наставата); фаза на техники 

на индивидуално учење; фаза на техники на групно (интерактивно учење). 

 

Првата фаза се развива и применува од 60 години на 20 век до денес. Втората фаза се развива и 

применува од 70 години на 20 век до денес, а третата фаза се појавува и применува од 8 0години на 20 

век до денес. Сите овие фази од развојот ни овозможиле да ги користиме денес сите овие техники во 

функција на осовременување на целукупниот воспитно-образовен процес во сите степени на 

образование. Во техниките на масовното комуницирање, најчеста форма на работа се предавањата во 

http://eprints.ugd.edu.mk/4335/1/%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%88%D0%90.pdf#page=3
http://eprints.ugd.edu.mk/4335/1/%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%88%D0%90.pdf#page=3
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големи групи, употреба на филмот и телевизијата за образовни цели и видеопрезентација со помош 

ДВД, на видео бим и ЛЦД проектори. 

Во техниките на индивидуално учење, најчесто како техника се користи диригираното учење од 

учебници, учењето од белешки и програмирани тестови и самостојно учење со помош на аудиовизуелни 

помагала (аудио и видео касети и дискови,слајдови,комјутерски програмирани наставни целини 

прекуперсонални комјутери). Во техниките на групното учење најчесто се користат формите на 

слободна групна дискусија, игрите, групните и индивидуалните проекти, водење групна дискусија 

послеизведени  вежби и дебати. 

Овие три техники на образовната технологија што се применуваат во современата настава денес 

имаат свои теоретски основи. 

Во првата фаза, примената на техниките за масовна комуникација во наставата, биле 

овозможени од брзиот развој на индустриската технологија и на осовременување на хардверот кај 

аудиовизуелните средства и компјутерите конкрајот на 20 век. 

Во втората фаза од развојот на образовната технологија за појавата и примената на техниките за 

индивидуално учење, најголема теоретска основа е бихевиористичката психологија како и изработката 

на соответен софтвер за реализација на современата програмирана настава со помош на компјутер. 

Во третата фаза за појавата на техникитена групното учење најголема теоретска основа 

далехуманистичката психологијаи појавата и примената на техникатана играта, социометриската 

постапка како форми на работа во современата настава. Најважниот принципна образовната технологија 

и комуникација од времето наКоменски до денес е принципот на очигледноста. Коменски восвојот 

буквар насловен Како: Свет во слики, уште во 1665 година реалниот свет на учениците им го 

прикажувал преку илустрации и слики, сметајќи дека  подобро ќе научиме за некој предмет илипојава 

ако само еднаш се види, отколку стопати да се чуе. Се разбира и психолозите сметаат дека: најлесно се 

формираат општи претстави и поими за некои предмети и појави од реалноста со помош на визуелна 

перцепција. Можеби и масовната примена на нагледни средства и помагала во наставата била 

поттикната од тој принцип на очигледност. Меѓутоа, дури во 19 век со откривањето на радиото,  и 

филмот, нагледни средства на наставниците во наставата биле таблата, картите, цртежите и макетите. За 

време на третата индустриска револуција 50 години од минатиот век, со појаватана информатиката и 

компјутерите, конечно биле задоволени потребите на наставниците за  поефикасна настава со помош на 

современите аудиовизуелни стредства (компјутери, видео бимови, лцд проектори и други електронски 

медиуми). 

Сето тоа било предуслов за иновации во наставата и практичнаапликација на современите 

теоретски постулати на програмираната, проблемската, интерактивната настава,  наставата по пат на 

откривање и индивидуализираната настава. Оттаму, се смета дека од 20 век наваму, поврзаноста меѓу 

техничкиот развој новите психолошки, педагошко-дидактички теории и педагошката пракса е се 

поголемо иповпечатливо.Голема улога на осовременување на одиграле психологијата, комуникологијата 

и копјутерско-информатичките науки. Под нивно директно влијание сеодвивале и трите фази на 

современата настава во 20 век. Се јавиле нови гледања и перспективи на современата настава која води 

сметка како за индивидуалните интересии и когнитивни способности на учениците, така и за квалитетот 

и обученоста нанаставниците за примена на нови форми на настава (проограмирана, проблемска, 

интерактивна) и на нови аудио-визуелни средства. Истотака под влијание на психологијата, 

комуникологијата и информатиката се јавиле неколку нови цели на воспитно-образовниот процес.  

 Имено, до шеесетите години од 20 век, главна цел на образованието била;да се образуваат што 

е можно повеќе ученици и студенти (поголемата опфатеност). Во периодот од 1960 до 1970 година, 

доминантна цел на образованието е образованието да биде што поквалитетно. Во наредниот период во 

70 и 80-те години од 20век доминантна цел на образованието биле иновациите односно да сеобразува на 

друг начин, со други форми и методи на настава. 

Но, после 1985 година се повеќе доминира образовната цел за што поефикасна и поквалитетна 

настава. Наше мислење е дека во 21 век, покрај поквалитетното образование, како образовна цел се 

повеќе ќе се наметне образованието на другиот во наставата (поголема опфатеност на луѓето 

одмаргиналните заедници) како и поголема примена на далечинското образование. Во 21 век исто така 

улогата нанаставникот во воспитно-образовниот процес ќе биде сведена насоветодавна, инструктивна и 

соработничка. Педагошката комуникација ќе биде се побитна за успешно изведување насовремената 

настава и се повеќе ќе добива во значење  комуникацијата на релација човек компјутер. Исто така, во 

новиот миленниум наставикот мора да се оформи како медиумски наставник кој што не е доволно само 

да го знаеградивото, туку и успешно да ја применува новата образовна технологија. Да гиразвива 

интересите, когнтивните способности и мотивите кајучениците. Наставникот да биде вешт во 

комуникацијата и создавањето на позитивна емоционална клима во класот кон учењето и меѓусебна 

соработка на учениците во текот на совладување на наставните содржини и оценувањето на  резултатите 

од учењето. Одтаму, покрај успешноста во примената на новата образовна технологија,за успешната 
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реализација на процесот нанаставата и учењето, треба да се знаат и да се применуваат теоретските 

постулати, моделите и техниките на психологијата на комуникацијата. Бидејќи и наставата е една форма 

на интеракција потребно е да се даде одговор на прашањата; зошто некоја информација ни е потребна, 

на кој начин да се пренесе некому кому ќе му користи, кој ќе ја пренесе, преку кои средства од 

образовната технологија ќе се пренесе итн. Одговорот на поголем број на прашања, дава  психологијата 

на комуникацијата.Постојат голем број на  фактори кои што го пореметуваат успешното реализирање на 

комуникацискиот процес во современата настава. Но сепак, најнапред треба да кажеме нешто за 

психологијата на комуникација. Секоја организирана и целиисходна форма на известување 

иинформација е комуникација. Комуницирањето е механизам со помош на кој егзистираат и се 

развиваат односите меѓу луѓето. Тој механизам ги вклучува во себе сите симболи на духот на јазикот, 

заедно со одредени форми на однесување низ времето. Комуникацијата е процес на пренесување на 

идеи, мисли и информации со помош на симболи (симболите  всушност се зборовите) Тоа значи дека  

пред се е вербална размена на мисли и идеи иако постои и невербална комуникација. Со помош на овој 

процес ние ги сваќаме другите и се трудиме и тие нас да не разберат. Во основата на оваа вербална 

комуникација е еден интеракциски однос. За комуникација е битно КОЈ кажува, односно кој е 

информаторот,  ШТО се кажува односно за што се информира, известува, на што се  упатува КАКО се 

кажува, односно на кој начин и преку кои канали (со својот глас со помош на технички средства), КОМУ 

тоа се соопштува(одредени деловни партнери, ученици,обични слушатели) и ЗОШТО нешто се кажува 

(за да се информира и стекнат со знаења). Вербалната комуникација е всушност говорна комуникација. 

Меѓутоа, покрај вербалната комуникација која што за пренесување на информациите и за разбирање го 

користи зборот, односно природниот говор на човекот. Имаме и невербална комуникација, каде  

комуникацијата е со други средства (со гестови, со очи, мимики, слики) и тогаш не се користи говорниот 

апарат. Тргнувајќи од однесувањето на комуникаторот, комуникацијата може да има  различни 

категории на комуникациски системи: Говорот е најсложен облик на човечка комуникација која е по 

правило свесна и двосмерна, но таа може да биде и едносмерна, кога човекот зборува сам за себе 

самокомуникација (мислење, пишување читање за себе Комуникацијата може да биде: 1. Непосредна 

или лична и 2.Посредна или масовна. Праќачот на информации е во ситуација да примачот не само го 

слуша, туку истовремено го прати и начинот на неговото зборување и така добива додатни елементи, 

кои можат да дејствуваат на неговата реакција. Меѓутоа, кога се собираат предностите и слабостите, 

непосредната интеракцијска комуникација е сепак незаменлива, посебно ако е збор за сите облици на 

разбирања. 

 

ЗАКЛУЧОК 

Развојниот напредок на комуникациската технологија јасно, читко и видливо водат кон 

креативност, иновативност и самостојност во работата на учениците, а кои се и во чекор со новите 

технологии. Се согласуваме и потврдуваме дека главна водилка која ни дава насоки во работата е токму 

напредокот во технологијата. Учениците  оспособени се да се соочат со предизвиците на техниката и 

новите технологии.Техниката и технологијата се лидери во образованието затоа што учениците 

стекнуваат знаења, вештини и умеења кои ги бара начинот на живеење на 21-век. 
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CODE OF CONDUCT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
Liljana Ilioska, MA 

Primary School “Kuzman Shapkarev” – Skopje, Republic of Macedonia liljana.ilioska@yahoo.com 

 
Abstract: The school is an educational institution where besides gaining knowledge, skills and habits, the 

students also obtain some moral values, develop additional capabilities and become able to make decisions 

independently. The student as a subject of the educational process has to have a clear picture of its position and 

role in the school and in the society, to know its rights and responsibilities and to adjust to the new demands. 

Every school has certain code of conduct, rules that need to be respected by every member. Unfortunately, 

nowadays we can witness new behaviors that deviate from the societal norms of the community and encounter 

reactions of disapproval. This is why there is the necessity of a day to day observation of the students’ behavior 

and they need to be acquainted with the rules – the school’s Code of conduct. 

Key terms: moral, values, norms, code   

 

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 
М-р Лилјана Илиоска 

ООУ „Кузман Шапкарев“ – Скопје, Република Македонија liljana.ilioska@yahoo.com 

 
Резиме: Училиштето е воспитно-образовна институција во која покрај стекнување на знаења, умеења и 

навики, учениците се стекнуваат и со одредени морални вредности, се развиваат нивните способности, 

се оспособуваат за самостојно донесување на одлуки. Ученикот како субјект во воспитно-образовниот 

процес треба да има јасна слика за својата положба и улога во училиштето и општеството, да ги знае 

своите права и одговорности и да се прилагодува на новите барања. Во секое училиште има определни 

норми на однесување, правила кои се очекува да се почитуваат од страна на секој член.  Но, денес се 

почесто се јавуваат однесувања кај учениците кои отстапуваат од општествените норми на таа заедница 

и предизвикуваат реакција на неодобрување. Токму поради тоа потребно е секојдневно да се врши 

следење на однесувањето на учениците и да се запознаат со правилата – Кодекс на однесување во 

училиштето. 

Клучни зборови: морал, вредности, норми, кодекс 

 
1.ВОВЕД 

Сегашноста во која живееме и дејствуваме, со сегашните промени и предизвици, не поттикнува на 

анализирање на третманот и поставеноста, како и ефикасноста на денешното училиште, кое ги одразува 

времето, потребите и прогресот. Современото училиште како значаен фактор за изградување на детската 

личност зазема значајно место во системот на воспитание и образование. Тоа е место на конкретно 

живеење. Животна заедница во која се води сметка и за стекнување знаења, умеења, навики, и за развој 

на способности, и за целосно хармонично воспитување на особините на личноста. Училиштето според 

Дивјаковски е место кое обезбедува големи можности да се развиваат меѓучовечките односи кај 

учениците, преку наставата, слободните ученички активности, детските организации и друштва, преку 

целокупната активност на наставниците и учениците во училиштето, а тоа се манифестира преку 

заедништво, хуманост, другарство и преку односите меѓу половите.
98

 Училиштето треба да се насочи 

кон градење на одговорна, чесна, хумана, совесна, искрена личност. Сегашната задача на училиштето е 

воспитание и образование на младите. Воспитанието се заснова на изградување на складна, хармониски 

млада личност, па оттука се остваруваат интелектуални, морални, естетски, работни и физички 

компоненти на развојот на личноста. Во секоја заедница, па и во училиштето има определени норми, 

правила кои се очекува да се почитуваат од страна на секој член на таа заедница. Но, се почесто денес се 

јавуваат девијантни поведенија кои во значителна мера отстапуваат од општествените норми на таа 

заедница и предизвикуваат општествена реакција на неодобрување. Сведоци сме на се почесто 

незадоволство и секојдневно несоодветно однесување од страна на учениците во училиштата. Токму од 

тука проилезе мојот интерес за спроведување на едно вакво истражување, со чии резултати сметам дека 

ќе придонесам во педагошката теорија и пракса по однос на проблемот на однесувањето на учениците во 

основните училишта. 

 

2.ПОЈАВА НА ПРОБЛЕМИ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

Во современото општество се поголем проблем не само во училиштето, туку и за семејството и 

општеството воопшто претставува агресивното однесување. Ивановска во своето дело „Агресивното 
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однесуванје кај децата од училишна возраст“, истакнува дека последниве години се повеќе се 

прекршуваат поставените правила на однесување, се почесто е присутна појавата на насилничко - 

агресивно однесување од страна на учениците, кое се манифестира како на училиште така и надвор од 

него.
99

 Зголеменото агресивно однесување кај младите и големите општествени промени ги измешаа 

вредностите за добро и лошо. На конфликтните ситуации не треба да се гледа како на битка на 

спротивставени страни, на нешто што мора да ги наруши меѓусебните односи, туку како на нешто што 

претставува предизвик и нуди можност за подобрување на меѓусебните односи, бидејќи тие се дел од 

нашиот секојдневен живот, па така и од училишната средина каде се изведува воспитно-образовниот 

процес. Проблемите во однесувањето на учениците, според Светлана Пандиловска, можат да 

произлегуваат од самите ученици, од наставниците како и од училиштето. Меѓу проблемите кои 

произлегуваат од учениците се вбројуваат: барање и добивање внимание, лошо мислење на ученикот за 

себе, неприспособливост на учениците, нивните индивидуални карактеристики, како и влијанието на 

социјалната група.
 100

 Однесувањето на наставникот е доста значаен фактор кој влијае врз емотивната 

состојба и однесувањето на учениците. Работата на наставникот со учениците треба да се потпира на 

доверба, почитување, приврзаност и пријателство. Наставникот воспитно делува на учениците со 

целокупниот свој изглед, начинот на облекување, својот начин на говорење, своето однесување во 

училиштето и надвор од него, трудејќи се да биде што е можно повеќе позитивен модел на однесување 

на учениците. Начинот на кој наставникот ја остварува дисциплината во одделението може да ја спречи 

или да ја предизвика појавата на проблеми во однесувањето на учениците. Училиштето исто така може 

да биде фактор кој предизвикува проблеми во однесувањето на учениците. Училиштето е средина во 

која учениците покрај стекнувањето на знаења, умеења и навики, тие другаруват, соработуваат. Доколку 

училиштето е насочено првенствено кон стекнување на знаења пропишани според наставниот план и 

програма, и доколку целта е постигнување што повеќе повисоки оцени, во такво училиште тешко би 

можеле да се откријат и да  се отстранат причините кои доведуваат до проблеми во однесувањето на 

учениците. Тие проблеми би се занемарувале, а тоа не доведува до правилен развој на младата личност. 

Костојчиновска наведува дека дисциплината произлегува како резултат на животот во определна 

заедница кој претпоставува почитување на определени норми, правила, принципи, реализација на 

обврски и исполнување на определени барања и потреби на членовите на таа заедница со меѓусебно 

усогласување. Таа е една од неопходните услови на воспитанието, но истовремено е и негов резултат.
101 

Позитивната дисциплина води кон самодисцпина на ученикот што подразбира користење на 

сопствените можности за остварување на целите и вредностите кон кои тој се стреми. 

 

3.КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Секое училиште има изградено свој кодекс на однесување, со кој се дефинираат вредностите и 

стандардите наменети да го водат однесувањето на учениците, наставниците и останатите вработени во 

него. Таквите кодекси вклучуваат и санкции за неприфатливи и несоодветни однесувања. Прифаќањето 

на одредбите од Етичкиот кодекс на однесување и придржувањето кон нив е прашање на личниот 

систем на морални вредности и прашање на совеста на секој поединец што е вклучен во воспитно-

образовниот процес. Со почитување на кодексот на однесување во училиштето од страна на учениците 

се очекува дека ќе се подобри квалитетот на училишниот живот со што сите ќе се чувствуваат 

побезбедно и попријатно во училиштето. Безбедноста и чувството на сигурност на учениците во 

училиштето се основни човекови потреби и права. Однесувањето во согласност со Кодексот обезбедува 

единственост во однос на однесувањето на учениците, родителите, наставниците и вработените во 

училиштето, што е предуслов за квалитетна реализација и успешно исполнување на задачите и целите на 

воспитно-образовната работа. При донесувањето на правилата на однесување или при изработката на 

Кодексот на однесување пожелно е да учествуваат и самите ученици за да им се објасни што се очекува 

од нив и кои се последиците од непридржувањето кон донесените правила на однесување. Со самото тоа 

што учениците учествуваат во донесувањето на правилата, тие истовремено учат и одредени стратегии 

за решавање на проблемите. По секое прекршување на правилата на однесување, потребно е да се врши 

разговор со истите ученици со цел смирување на ситуацијата и да се укаже на негативните последици од 

таквото однесување. Понатаму треба да се применуваат индивидуални разговори со секој ученик 

пооделно. Како најсоодветен начин за намалување на непочитувањето на кодексот на однесување е 

примената на советодавна работа со учениците, како и советодавна работа со родителите. Успехот на 

едно училиште се должи на воспоставување и почитување на правила на однесување. Кодексот на 
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однесување ја подобрува училишната клима и им овозможува на учениците навиките кои ќе ги стекнат 

преку почитување на правилата да бидат трајни во нивните животни навики.   

Истражувањето на овој проблем го спроведов во 6 основни училишта на ниво на град Скопје во 

учебната 2011/2012 год., и тоа, во три училишта од градска и три училишта од селска средина, или 

поконкретно, беа опфатени вкупно 562 учиници од VI и VIII одд. и 70 наставници. Целта беше да се 

добијат сознанија за степенот на почитување на Кодексот на однесување на учениците во основните 

училишта. Од анализата на добиените резултати се потврди општата хипотеза, дека  во училиштата 

постои одредена група на ученици на која треба да се посвети поголемо внимание во нивното 

воспитување, да се откријат причините поради кои се прават одредени прекршувања на донесените 

правила на однесување, да се откријат потешкотиите во прифаќањето на донесените правила и 

принципи. Во секое од училиштата каде што беше спроведено истражувањето, се потврди дека постои 

Кодекс на однесување кој што соодветствува со општоприфатените етички норми. Постојат повеќе 

правила кои се прекршуваат од страна на учениците во однос на учењето, нивниот меѓусебен однос и 

односот кон училиштето и пошироката заедница, како што се: предизвикување конфликтни ситуации за 

време на часовите и разговори за време на часовите, недоволно сослушување и почитување меѓу себе, 

агресивност, нетолерантност и негативно однесување. И учениците и наставниците сметаат дека 

правилата на однесување најмногу се прекршуваат за време на одморите. Целта и улогата на 

наставниците и родителите треба да се движат кон позитивно воспитување на учениците. Воспитно-

образовниот систем е поврзан со временскиот ритам кој општеството го наметнува на училиштето, а 

училиштето на учениците, семејството. Општеството треба да го поттикнува правилното насочување во 

однесувањето на учениците. Училиштето како значаен фактор во формирањето на младата личност 

треба да посвети поголемо внимание на воспитната функција, на подигнувањето на свеста кај учениците 

за нивно правилно однесување. Во училиштето треба да се создаде позитивна педагошко-психолошка 

клима за правилен развој на здрава личност и да се сфати дека проблемите во однесувањето кај 

учениците се последица на различни причини кои треба да се испитаат и да се изнајдат најдобри начини 

за нивно разрешување. Наставникот треба да го поттикнува општиот развој на учениците, да го следи и 

да го помага развојот на честа, пријателството, достоинството, лојалноста, соработката, почитувањето на 

определни општествени и морални норми и идеали. 

 

4.ЗАКЛУЧОК 

Правилата на однесување се неопходни за благопријатен опстанок и развиток на заедницата. Со 

воспоставувањето на правилата се избегнуваат голем број на конфронтации. Речиси за секоја форма на 

социјалниот живот и за секоја ситуација се разработени правила на однесување. Секој треба да се труди 

да биде достоен за заедничко живеење во хармонија, а тоа се постигнува со почитување на правилата, 

етичките норми и вредности. Вредностите треба да се почитуваат, да се следат и да се применуваат, 

бидејќи тие ја даваат вистинската слика за општеството и за луѓето во него. Вредностите говорат за 

односите меѓу луѓето и за нашето однесување. Однесувањето на учениците доживува промени што само 

по себе ја актуелизира воспитната функција на сите воспитни фактори: семејството, училиштето и 

средината. Основната цел на секое однесување е да се пронајде чувството на припадност и важност. 
Често учениците ги усвојуваат погрешните цели на однесување, отстапувајќи од границите на 

позитивното, бидејќи веруваат дека се несоодветни и откажувањето го гледаат како единствен излез. 

Неопходно е наставниците, а и самите родители, да покажат охрабрување, љубов, разбирање, 

почитување, а учениците да го почувствуваат тоа. Охрабрените и прифатените ученици се мотивирани 

позитивно да се однесуваат. Средината која што делува поттикнувачки, во насока на задоволување на 

потребите на учениците, придонесува за нивно активно вклучување во формирањето на сопствениот 

начин на однесување. Задоволувањето на сопствените потреби позитивно влијае во процесот на 

формирање на здрава и стабилна личност. Контролата и моралното влијание, наметнувањето на туѓи 

вредности и цели го спречуваат откривањето на сопствените цели. На учениците треба да им се помогне 

да сфатат дека во нив самите постојат одговорите на многу прашања, со што се задоволува чувството за 

самопотврдување, а со него е поврзан пак мотивот за самодисциплина. Со помош на самодисциплината 

ученикот го поправа своето однесување и на тој начин се самореализира, станува зрела и морална 

личност. Кај секој човек постои стремеж за свој идентитет, стремеж да се биде похуман, покреативен, 

попродуктивен, да сака и да биде сакан, да биде среќен и задоволен од себе и од своето однесување. 

Преку воспитувањето ќе им се овозможи на децата да ги остварат своите можности или да се формираат 

како морални личности. Моралноста треба да се сфати како усовршување на нешто што човековиот 

организам го поседува со поддршка на одредени социјални фактори. Соработката меѓу домот и 

училиштето е клучна за задоволување на потребите кај учениците. Поради тоа се јавува потребата од 

заемно дејствување на родителите и наставниците, а и самите ученици во развивањето и воспитувањето 

на учениковата личност. Само на тој начин ќе создадеме основа за натамошно непречено развивање, 

воспитување и формирање на правилно однесување на учениците не само во училиштето, туку и во 
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семејството и во средината во која живеат. Само на тој начин ќе се создаде продуктивна личност, свесна 

и одговорна личност со социјално позитивно однесување и личност која со разумни средства ги 

постигнува своите цели во животот.  
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ЕМОЦИОНАЛНО ИНТЕЛЕГЕНТНО ЛИДЕРСТВО ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО 
Гордана Стојковска-Анѓелковска 

 

1. ВОВЕД 

Директорот претставува лидер во училиштето. Тој го води училиштето кон позитивни промени и 

го подобрува воспитно – образовниот процес. За да биде успешен лидер директорот треба да биде 

пример, модел за сите вработени. Примарна цел на неговото  раководење е следењето на сите вработени. 

Вработените треба да стекнат доверба и почитување кон директорот, а пред се`  да веруваат во неговите 

одлуки. 
Лидерот во училиштето треба да биде позитивен, присутен и да биде активен слушател. 

Треба да биде достапен за сите вработени во училиштето, за наставниците, техничкиот персонал, 

родителите, учениците, локалната заедница итн. 
Голем дел од работата на директорот е одлучувањето или носењето на одлуки. 
Одлучувањето е важен сегмент во работењето на директорот, одлуките треба да бидат донесени 

правилно и да го водат училиштето во вистинска насока, на пат до успехот. Во зависност од проблемот и 

ситуацијата која се јавува во текот на работниот ден директорот некогаш одлучува самостојно, а некогаш 

одлуката треба да се донесе заеднички со консензус, спогодба на сите заинтересирани страни.  

Одлуките кои ги носи директорот опфаќаат повеќе делови од работењето на училиштето, како на 

пример: дисциплината на учениците, дисциплината на наставниците, безбедноста во училиштето, 

разговори со родителите и сл. Секоја одлука која треба да ја донесе директорот, колку и да изгледа таа 

безначајна, секојдневна, не треба да се носи веднаш, туку треба внимателно да се анализира и кон неа да 

се пристапи сериозно. 

За да биде успешен лидер и одлучувач директорот треба да поседува одредени вештини како 

што се: комуникативност, моралност, етичност, човечност, трпеливост, толерантност.  

Во модерното општество денес ни се наметнува и потребата од една нова вештина која треба да 

ја поседуваат директорите, лидерите во организациите, а тоа е емоционалната интелигенција. 
 

2. ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И НУЖНОСТА ОД НЕЈЗИНАТА ПРИМЕНА ВО 

УЧИЛИШТЕТО 
До неодамна улогата на директорот се разбираше како доминација, позиција која се наоѓа на 

врвот од хиерархијата во организацијата, многу вешт манипулатор во комуникацијата со вработените и 

крајно арогантен. Со ваквиот тип на директор вработените најголемиот дел од времето се исплашени, 

анксиозни, вознемирени и не се во можност да променат нешто во своето работење или пак да донесат 

правилна одлука. 

Од друга страна директорот кој поседува емоционална интелигенција умее да ги препознае 

различните расположенија кај вработените, различните темпераменти, мотиви и желби и соодветно да 

реагира на нив. Според Хауард Гарднер (Howard Gardner), психолог во Harvard School of education 

клучот на самоспознанието е пристапот до човечките чувства и способноста тие да се разликуваат и 

да се распоредуваат како водичи во однесувањето
102

. Директорот која е упатен во основните 

емоционални вештини умее да се приспособи кон чувствата на другите, умее да ги реши 

недоразбирањата во организацијата и трајно да ги елиминира, да ги отстрани. Со примената на 

емоционалната интелегенција од страна на директорот за време на работењето се постигнува хармонија, 

вработените се чувствуваат прифатени, припаѓаат на организацијата, постои пријатна атмосфера за 

работа и соработка. Ваквиот директор како лидер во училиштето раководи преку убедување, а не со 

доминација и на тој начин многу побрзо постигнува резултати. Постојат три различни примени на 

емоционалната интелигенција: 
 

 Вештина да се отфрлат незадоволствата со помош на пријателски совет; 

 Создавање на пријателска атмосфера во која ќе се почитуваат различностите и тие нема да 

претставуваат извор на недоразбирања: 

 Ефективно поврзување на луѓето: 

Според  Хауард Гарднер (Howard Gardner) постојат пет подрачја на емоционална интелигенција: 

А. Спознавање на човечките емоции 
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 Самосвест, спознавање на сопственото ЈАС или СОПСТВО. Ги распознаваме чувствата, 

емоциите во моментот кога тие се создаваат. Ова претставува јадрото, битието, темелот на 

емоционалната интелигенција.  
Луѓето кои ги познаваат своите чувства, изворот на нивното појавување, носат подобри 

одлуки, како во секојдневниот живот, така и на работното место.  

Ако не можеме да си ги препознаеме чувствата, стануваме зависни од нив, па  тие  не` 

водат во одлучувањето, а не ние самите. 

Б. Управување на емоциите 

Како да управуваме со емоциите? Едноставно, мора да поседуваме самосвест. Луѓето кои не ја 

поседуваат оваа вештина најчесто се борат со чувствата на огорченост и тегобност (мачнина, теснотија 

на душата). Во таа внатрешна борба луѓето не можат да ги препознаат чувствата на другите и да носат 

правилни одлуки. Од друга страна луѓето кои ја усовршиле оваа вештина се свесни за туѓите чувства, 

носат правилни одлуки и побрзо се справуваат со поразите и неуспесите. 

В. Самомотивација 
Управувањето со сопствените емоции е клучната вештина која треба секој човек да ја негува. 

Смиреноста, трпението, овозможува да бидеме успешни лидери и одлучувачи. Ваквите луѓе се секаде 

препознатливи, секогаш се мотивирани за работа, учат постојано и поседуваат креативност. 

 

Г. Препознавање на емоциите кај другите 
Една од основните човечки вештини е емпатијата и претставува дел од нашата самосвест. Луѓето кои 

поседуваат вештина за емпатија препознаваат сигнали кои доаѓаат од надворешниот свет, се 

приспособуваат на нив и произведуваат резултати во согласност со нив. Овие луѓе се успешни во она 

што го работат и прифатени се од околината во која живеат. 

Д. Умеење во одржување на меѓусебните односи 
За да бидеме успешни во градењето на добри и трајни меѓучовечки односи треба да ги разбереме 

туѓите емоции. Луѓето кои ја поседуваат оваа вештина секогаш имаат успешна соработка со другите и 

постигнуваат одлични резултати. Тие се прифатени во општеството и важат за лојални граѓани во истото. 

Секако не постои човек кој ги поседува овие вештини рамномерно и ги применува во секојдневието. 

Кај некои се истакнати некои од овие вештини додека другите ги нема, не постојат.  Сепак овиe пет 

подрачја треба да се земат в предвид како патоказ кон промените кои треба да ги прифати секој директор 

и лидер ако сака да биде успешен водач во организацијата. 

 

3. ЕМПИРИСКИ ДЕЛ 

Работењето на училиште  ми овозможува да бидам присутна во секојдневните обврски и 

задолженија и одблизу да сведочам за нив. Улогата на директорот во голем дел се однесува на 

донесување на правилни одлуки кои се во интерес на училиштето. Издвоив една одлука на директорот 

која мене ми остави позитивен впечаток. Имено, во моето училиште дојде нов вработен кој по извесно 

време стана проблематичен во однос на успехот во училиштето. Колегите, меѓу кои и јас, преку разговор 

со нововработениот колега, се обидуваа да објаснат дека големот број на слаби оцени ја руши сликата за 

целото училиште и им противречи на веќе одомаќинетите, грижливо изградени критериуми и стандарди 

на оценуваање во училиштето. Постои опасност од одлевање на учениците, опасност од можни 

претставки од страна на родителите и помал број запишани ученици во следната учебна година. Во 

нашите напори за професионална, пред се` нормална комуникација, наидовме на препрека, бариера од 

страна на новиот колега, став дека тој се` знае, а другите ништо не знаат. Проблемот со слабите оцени се 

провлекуваше подолго време. Во меѓувреме учениците се обидуваа да различни начини да ги поправат 

слабите оценки. Но, поголемиот дел од нив останаа непроменливи. Континуирано одличните ученици го 

губеа својот просек, едноставно не успеваа да ги остварат целите на планираната програма. Од друга 

страна високите критериуми на оценување кои беа воспоставени од предметниот наставник не дадоа  

високи резултати при надворешните тестирања, односно  натпревари на општинско и регионално ниво. 

Се потври дека високопоставените цели не се клуч за сигурен успех. Почнаа да се јавуваат родители кои 

реагираа на ваквиот однос на наставникот и бараа објаснување за начинот на оценување, за начинот на 

реализирање на планираната програма, начинот на реализирање на дополнителната настава, бараа 

објаснување за комуникацијата на наставникот со учениците, бараа помош од одделенските 

раководители во надминување на проблемот, бараа стручна помош од педагошко-психолошката служба, 

помош од органот на раководење, помош од директорот. Постигнувањата на учениците по одделен 

предмет станаа индиректно колективен проблем. 
Споменатиот нов колега не е одделенски раководител на паралелка и не присуствува на родителски 

средби. Тоа значи дека тој не се соочува со родителите како колектив и не разговара со нив, еноставно 

како да е амнестиран. На следниот наставнички совет директорот донесе одлука споменатиот наставник 

да присуствува на родителските средби без притоа да внимава дека постојат и други наставници кои не 
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се одделенски раководители и не присуствуваат на родителските состаноци. Нормално, реакцијата на 

споменатиот наставник беше негативна, не ја прифаќаше одлуката на директорот со образложение дека и 

други наставници кои не се одделенски раководители не доаѓаат на родителските средби. Забелешката 

беше  издржана.  Директорот многу брзо стана свесен за последицата која може да се случи поради 

неправичната одлука и веднаш се коригираше во одлуката, па побара сите наставници без исклучок да 

бидат присутни на родителските средби. Одлуката беше едногласно прифатена и спроведена.  

 

Овој пример сведочи за одлука која беше донесена еднострано, без да се согледаат сите околности, 

факти и можни разрешници. Меѓутоа од овој случај се гледа примената на емоционалната интелегенција 

од страна на директорот во однос на проблематичниот вработен. Директорот ги прочита чувствата на 

новиот колега кој иако му направил со своето делување метафорично кажано одредена штета на 

училиштето сепак припаѓа во училиштето и правилата на училиштето важат за сите,  а не само за 

поединците. 
 

4. ЗАКЛУЧОК 

Според античкиот филозоф Сократ треба да се спознаеме самите себеси. Според Аристотел, 

творецот на етиката, во се` треба да имаме мера. Тоа значи дека идејата за емоционалната 

интелигенција воопшто не е ново познание. Меѓутоа човекот како супериорно суштество кое сака да 

господари со светот заборавил на клучните фактори кои го прават човек. Владеење со сопствените 

чувства и нивно препознавање, контролирање и предизвикување е основа за добар лидер во 

организацијата. Во модерното живеење брзите промени се секојдневие за нас. Идните директори во 

училиштето за да бидат успешни треба да ги негуваат вештините на емоционалната интелегенција за да 

бидат во чекор со универзалните, глобалните промени во светот. Се почесто сретнуваме луѓе кои во 

учењето биле врвни, постигнувале забележителни резултати, а во секојдневието не се снаоѓаат, во 

животот не се успешни. Тоа значи дека модерниот човек ја занемарил потребата од емоционална 

интелигенција, станал роб на сопствените чувства. Директорот е сликата на училиштето. Тој мора да 

биде емпатичен, да ги препознава чувствата на другите за да биде прифатен како водач кој сите ќе го 

следат и ќе му веруваат. Критиката која директорот ја применува треба да биде позитивна критика, да 

го убеди вработениот да направи промени во своето работење и да донесе правилна одлука. Негативната 

критика најчесто вработениот ја сфаќа лично, навреден е и не може да биде продуктивен во работењето. 

Ваквите негативни критики директорот треба да ги напушти, да не ги применува, да применува само 

позитивни критики со убедување и разговор за да имаме подобрување во работата на вработените. 

Вештата критика која ја упатува директорот кон вработените може да биде од голема полза. Имено, 

вештата критика е насочена кон она што вработениот го направил добро и повеќе помага за разлика од 

критиката поради лошто извршената работа. Ако критиката се однесува директно кон напаѓање на 

личноста на вработениот не се постигнува целта. Во истиот миг вработениот почнува да се брани, не е 

во состојба да слуша што и се кажува за начините на кои работите може поуспешно да се завршат. 

Директорот на училиштето за да биде вешт во критикувањето на вработените треба да ги земе впредвид 

следниве совети: 
 Да биде одреден. Судирите во кои се вклучува директорот мора да има значење, настан 

кој претставува основен проблем и е неопходен да се реши, или некој недостаток како 

што е неспособноста која оневозможува одредени делови од работата да се извржат 

успешно. Ако вработените слушаат постојано дека направиле нешто погрешно, без да 

ги знаат деталите кои би им помогнале да ја поправат грешката, тие се деморализирани. 

Директорот треба да се фокусира на деталите, да му посочи на вработениот што 

направил добро, а каде згрешил и на кој начин може тоа да се коригира. Не е добро кога 

директорот ги заобиколува проблемите, кога не е искрен и двосмислен, на тој начин 

само ја превидува вистинската порака. Деталите се еднакво важни и во случај на 

критика и во случај на пофалување. 
 Понудени решенија. Критиката, како и сите корисни фитбекови, треба да биде насочена 

кон решавање на проблемите. Во спотивно, вработениот ќе биде незадоволен, 

деморализиран и немотивиран. Критиката може да го отвори патот кон можностите и 

алтернативите за кои личноста не била свесна, или да и ги посочува недостатоците на 

кои треба да обрне внимание-но би било пожелно да се вклучуваат предлози околу 

решавање на проблемите. 
 Бидете присутни. Критиката исто како и пофалбата, има дејство ако ја искажете лично, 

лице в лице. Луѓето на кои  им е непријатно да критикуваат и пофалуваат, може да си 

олеснат ако тоа го сторат со пишување. Но, треба да се внимава овој начин на 

комуникација помеѓу вработените во училиштето ако стане пракса тогаш доаѓа до 

дистанцирање и не и дава шатса на личноста која прима критика или пофалба да 
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изреагира или да ги разјасни работите. 
 Бидете чувствителни. Ова е повик на емпатија; директорот треба да ги има впредвид 

влијанието на она што го кажува и начинот на кој тоа и го соопштувате на вработениот. 

Имено директорите кои не се емпатични своето мислење го искажуваат на суров начин, 

како што е нептистојното понижување. Последиците од ваквите критики е 

деструктивна: наместо да се создадат услови за поправање на грешката, таа 

предизвикува емоционална реакција и гнев, огорченост, повлекување и дистанцирање. 
 

Философот Џон Дјуи смета дека етичките лекции децата најлесно ги учат врз основа на 

вистински настани, а не само преку апстрактни лекции- форма на емоционална интелигенција. Постои 

стар збор за низата вештини кои се дел од емоционаланата интелигенција: КАРАКТЕР. Основата на 

карактерот е самодисциплина, самоконтролата. Карактерот прилега на способноста на човекот да се 

мотивира сам и да се насочува, било да се работи за домашна задача, завршување на работата или 

утринско будење. Според тоа, емоционалната интелигенција е неразделна од усовршувањето на 

карактерот, моралот и чувствата на граѓанската должност на секој еден. 

 Во иднина се надевам дека во македонските училишта ќе се воведат промени и во однос на 

негување на емоционалната интелигенција кај учениците со цел да создадеме силни и здрави 

генерации кои ќе го продолжат патот до создавање на здраво македонско општество. 
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Abstract: Conflicts are part of life and work of the people. They are appear as part of interpersonal relations, 

even among individuals who're mean to each other: between close relatives, friends and associates. The general 

tendency of the conflict is seen as a threat to good interpersonal relations. 

To understand the positive potential of conflict, there should be changed the way to think about it. Instead, the 

conflict is always seen as a destructive battle, it should be seen as a constructive challenge that offers 

opportunities for advancement 

 

РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
Драгољуб Ѓорѓевиќ 

ООУ „Кузман Шапкарев“ – Скопје  dragosparta300@gmail.com 

 
Абстракт: Конфликтите се составен дел од животот и работата на луѓето. Се појавуваат како дел од 

меѓучовечки односи, па дури и меѓу поединци што си значат едни на други: меѓу блиски роднини, 

пријатели и соработници. Општа тенденција на конфликтот е дас е гледа како на закана за добрите 

меѓучовечки односи.                                                                                                                                              

За да се разберат позитивните потенцијали ина конфликтот, треба да се измении начинот на кој се 

размислува за него. Наместо конфликтот секогаш се посматра како деструктивна битка, на него треба да 

се гледа како конструктивен предизвик што нуди можности за напредок 

 

1. Разрешување на конфликти со посредство на трета страна  
Преговарање е процес во кој страните се обидуваат да го разрешат конфликтот преку директна меѓусебна 

комуникација. Во ситуации кога комуникацијата меѓу страните е прекината поради преголемите тенззии 

и обостраната недоверба или пак кога спорните прашања се премногу комплексни, конфликтот не може 

да се разреши без вклучување на таканаречена трета страна. Третата страна ја претставува неутрален и 

објективен поединец или неутрална и објективна група луѓе што се повикани да помогнат за да се 

разреши конфликтот.  

Постојат неколку методи за разрешување на конфликти со посредство на трета страна што се 

разликуваат една од друга по степенот на влијание и одговорност што и се доверени на третата страна во 

процесот на изнаоѓање решение. Заедничко за сите е тоа што со вклучувањето на третата стрна, 

конфронтираните страни губат помал или поголем дел од контролата врз процесот ма решавање на 

проблемот и брз исходот од самиот процес.  

Најпознати методи за разрешување на конфликти со посредство на трета страна со поседувањето и 

арбитрирањето.  

При посредувањето, третата страна буквално упаѓа меѓу конфронтираните страни за да им помогне во 

преговарањето. Посредниците (медијаторите) се обидуваат да им помогнат настраните да дојдат до 

„победа-победа“ решение на тој начин што ги ислушуваат нивните потреби и им помагаат во 

меѓусебната комуникација. При тоа, посредувањето може да тече во присуство на двете страни 

истовремено, но и на тој начин што посредникот ќе контактира во секоја страна посебно ќе ги пренесува 

информациите, предлозите и реакциите од едната на другата страна. 

Иако посредниците ја преземаат одговорноста за разрешување на конфликтот, конфронтираните страни 

се уште ја држат контролата врз суштината на она за што ќе се дискутира, како и врз исходот од 

дискусијата. Спротивставените страни доброволно учествуваат во посредувањето на посредникот да ги 

принуди да прават нешто што не сакаат да го прават. Моќта на посредувањето се состои во тоа што 

страните добиваат помош во преговарањето без потполно да ја изгубата контролата без исходот од 

преговорите.  

При арбитрирањето, третата страна го контролира и процесот и исходот. Арбитраторите се тие што 

решаваат што мораат конфронтираните страни да сторат за да се разреши конфликтот и обично имаат 

моќ да ги понудат страните да и се покорат на одлуката.  

 

При донесувањето одлуки, арбитраторите честопати се под влијание на различни инстутијални и лични 

интереси,не губејќи ги во потполност од вид интересите на страните од конфликтот.За време на 

арбитирањето, секоја од конфронтираните страни ја образложува својата позиција,без да се води 

вистински дијалог меѓу страните.Откако ќе ги ислуша страните и ќе ги разгледа понудените 

образложенија, арбитраторот,во улога на неформален судија  донесува одлука која во целина или во 

поголем дел оди во прилог на едната или другата страна. 
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Арбитрирањето е корисно кога спротивните страни не можат да го разрешат конфликтот ниту преку 

преговарање,ниту со посредување.Со оглед на тоа што за арбитрирањето треба помалку време отколку за 

преговарањето или за посредувањето,препорачлово е да се применува тогаш кога за разрешување на 

конфликтот има многу малку време на располагање. 

Во секојдневниот живот честопати се случува некое лице намерно или случајно да се вклучи во 

конфликтот меѓу две страни како трета страна,со намера да посредува во изнаоѓање на решение за 

проблемот.Меѓутоа, наместо како посредник,обично се поставува во улога на арбитратор и наметнува 

определен исход или се залага за конкретно решение.Така најчесто настапуваат родителите кога се во 

прашање конфликтите помеѓу нивните деца,или наставниците кога се работи за конфликти меѓу 

учениците. 

Преговарањето,посредувањето и арбитрирањето се само ,,средства,, за постигнување наопределена цел-

разрешување конфликти.Исходите на секој од овие процеси можат да бидат слични и до слично решение 

може да се дојде како резултат на преговарање, на посредствање или на арбитрирање.Но, и нивната 

примена како различни средства може да остави различни последици на патот кон постигнување на 

целта.Затоа што во суштина не се потпира на надворешна интервенција, преговарањето конфликт.Токму 

затоа страниците во конфликтот треба секогаш да настојуваат со преговарање да дојдат до решение на 

проблемот.Само тогаш кога не можат самостојно да го разрешат конфликтот,страните треба да побараат 

и да прифатат помош.При тоа, се разбира,треба да го предерираат посредувањето, а ако и тоа не успее, 

дури тогаш да дозволат арбитрирање. 

Претпоставки за ефикасно посредување 
Од разликите меѓу посредувањето и арбитирањето јасно произлегуваат предностите на посредувањето 

како метод на разрешување на конфликти со посредство на трета страна.Сите предности се базираат на 

претпоставката дека посредувањето,како и преговарањето, е многу поефикасно доколку го поттикнува 

кооперативниот пристап во разревувањето конфликти.Со други зборови, посредувањето ќе биде 

ефикасно доколку посредникот во текот на целиот процес ги има во вид следните претпоставки: 

 Конфликтот може да се разреши само ако сакаат да го разрешат страните.Ниту една трета 

страна без оглед на тоа да се работи за посредник или арбитратор,не може вистински да го 

разреши конфликтот- таквата моќ лежи во рацете на самите конфронтирани страни.Чувствата на 

грев и огорченост и создадената недоверба не може да исчезнат по барање на некој однадвор-

потребна е интерна емоционална преориентација,која може да ја спроведат само учесниците во 

конфликтот.Затоа пак посредникот,поттикнувајќи ги страните на комуникацијата може да 

придонесе за таква преориентација. 

 Конфронтираните страни се чувствуваат многу попријатно доколку самите ги решаваат 

проблемите 
За да  биде посредувањето успешно, споривставените страни треба да имаат доверба во добрите 

страни на посредникот. Посредникот ја стекнува доверата на тој начин што внимателно им го 

објаснува процесот, ги поттикнува да разговараат, ги слуша без да им суди, покажува дека 

сочувствува во ситуацијата во која се наоѓаат и им гарантира доверливост. Како резултат на тоа, 

страните се чувствуваат доволно безбедно да можат да разменуваат информации и доволно 

слободно да нудат решенија.  

 Негувањето на довербата и почитувањето меѓу конфронтираните страни е многу важно за 

успешно разрешување на конфликтот.  
Посредувањето ја поттикнува непосредната комуникација меѓу страните на конфликтот и на тој 

начин ги руши претходно подигнатите бариери меѓу нив. Доброволно стапувајќи во процесот 

на меѓусебно сослушување и директно обраќање една на друга, конфронтираните страни 

поставуваат темели за надминување на почетната недоверба и непочитување. Со тоа се отвора и  

можност за поинакво доживување на „противникот“ – ендата страна почнува да гледа на 

другата како на човечко суштество кое не е многу различно од самата неа.                                                         

 отворената размена на информации меѓу конфронтираните страни е многу важна за 

успешно разрешување на конфликтите  
Процесот на посредување овозможува страните подобро да го осознаат конфликтот. Пред 

посредувањето страните гледаат на конфликтот само од своја перпектива – ја знаат само „едната 

страна на приказната“. Посредувањето им помага до заедничка верзија на приказна што ќе ги 

разјасни контрадикторните информации и погрешните погледи на нештата. Откако ќе се 

согласат за суштината на проблемот, страните се подготвени да пристапат кон негово решавање.  

 Решенијата на конфликтот до кои дошле самите контрафронтирани страни се 

најсоодветни и најдолгорочни.  
Посредувањето ги охрабрува самите страни да изнајдат решение за конфликтот. Таквото 

решение е најдобро затоа што страните најмногу знаат за појавата и развојот на конфликтот. 

Истовремено, решението до кое дошле со заедничко вложување има најмногу шанси да се 
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спроведе. Дури и стравот од казната за непридружување до наметнатото решение е помал од 

мотивираноста да се примени решението што самите страни го смислиле.  

 Постигнатата согласност е потрајна доколку е проследена со помирување меѓу 

конфронтираните страни.  
Интервенцијата на трета страна, без оглед дали се работи за посредување или арбитрирање, 

овозможува да се дојде до соглесност со која се дефинира се што е неопходно за да се прекрати 

конфликтот. Единствено при посредувањето, третата страна потпомага да се дојде и до 

помирување меѓу страните – до разбирање на чувствата, идеите и погледите на другата страна и 

прифаќање дека и другата страна е заинтересирана за добри меѓучовечки односи во иднина. А 

помирувањето треба да се сфати како битен предуслов за градење на идните односи меѓу 

страните што поминале низ конфликтот.  

 

Управување со конфликтот  
Постапка за решавање конфликти која е разбирлива за сите. Првиот чекор (по времето потребно за 

ладење) за двете вклучени страни е, да се согласат дека постои конфликт и желба тој да се реши. Тоа 

значи дека доколку со некого не се согласуваме, првиот чекор е со тој човек директно да разговараме, а 

не зад неговиот грб да одиме кај надредениот. Важен дел на овој процес е да се има подготвено неколку 

стратегии за решавање на конфликтот, кои се прифатливи и за двете страни. Во прилог е посочена низа 

на разновидни постапки за решавање на конфликти:  

 Треба да се дозволи период на страстите, кога емоциите ќе се намалат и нема да влијаат врз 

понатамошниот живот.  

 Треба да се одредат посебно време и место со кои и дете страни ќе се согласуваат. 

 Најнапред, треба да се расчисти воздухот, а тоа значи средбата се почне со тоа што секоја 

личност ќе го опише конфликтот на начин на кој го доживува. При тоа, треба да се одредат 

чувствата на секоја од личностите за проблемот.  

 Проблемот треба да се разјасни во однос на потребите на секое лице, а не во однос на 

решенијата. 

 Проблемот треба да се анализира, а тоа може да вклучи и следење на историјата на проблемот, 

дискусија за чувствата и согледување на почувствуваните одговорности.  

 Нафрлувањето идеи за можни решенија е препорачливо. 

 Треба да се оценат алтернативните решенија.  

 Треба да се одбере решение и да се определи како ќе се имплементира тоа.  

 Како последователна активност, секое лице нека го напише своето разбирање на работите за кои 

е разговарано и за усогласувањата што се постигнати. Добро е да се размисли за вклучување на 

личноста која не е поврзана со проблемот, а има добри фасцилитаторски вештини за да ја 

моделира дискусијата. Неутралната страна често може да биде од корист и да им помогне на 

луѓето да се ислушаат еден со друг. 

 Зависно од острината на конфликтот, некогаш по одржаниот состанок, препорачливо е секоја 

страна да го напише своето разбирање за разговараните проблеми и постигнатите договори.  

 Доколку двете страни кои што се во конфликт продолжат да не се согласуваат, тогаш следниот 

чекор е тие да се обратат до следната инстанца на одлучувачкото тело.  

Можни улоги на посредникот во решавање конфликт 
Преговарањето е метод за справување со конфликтите со кој две или повеќе страни во спор (самите тие 

или нивните претставници) настојуваат да ги усогласат разликите во меѓусебнотот однесување или во 

однесување кон третата страна преку согласнот. Во следната табела се дадени можните улоги кои може 

да ги заземе посредникот во процесот на решавање на конфликт.  

Квалитети и вештини на добар посредник  
Добриот посредник поседува поголем број од долу посочените квалитети и вештини  

 Непристрасност 

 Добар слушател 

 Креатор на доверба 

 Вешт во убедувањето и прикажувањето 

 Инвентивен во изнаоѓањето решенија  

 Владее во интереакцијата 

 Самосвесен 

 Флексибилен  

 Балансер 

 Ги разбира ситуациите и луѓето 

 Професионален. 
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Како го прифаќа туѓото мислење  
Што да се прави со луѓе кои не го прифаќаат туѓото мислење? 

Ефикасното решавање конфликти не одлучува кој каде ќе оди со своето решение, туку по кој пат 

заеднички двете претходно спротивставени страни ќе се движат па дури и кога се работи со луѓе кои 

тешко се откажуваат од сопственото мислење. 

Кога страните се обидуваат да го дефинираат конфликтот како борба меѓу МЕНЕ и ТЕБЕ, тогаш:  

 Потребен е дополнителен напор за да се воспостави атмосфера на соработка  

 Доколку сме сигурни дека во конфликтот е вмешана и неправда, потребно е да се каже на 

другата страна што се случило. 

 Треба да се концентрираме на однесувањето а не на личноста. Во ситуации на неправда, често ја 

слушаме решеницата „ Ти не си фер! “  

Ова може да предизвика одбрамбениот механизам кај другата страна и да не постигне некаков 

напредок.  Најдобро е ваквата ситуација да се започне со позитивна реченица „ Чувствувам дека 

она што го направи не беше праведно, и би сакал да разберам зошто го направи тоа? Дали 

помисли дека ќе се почувствувам онеправдан? Како ти би се чувствувал во слична ситуација? “ 

Со ова е многу поверојатно дека ќе се започне позитивен дијалог и ќе се добие одредена 

повратна информација.  

 Треба јасно да се каже кога се мисли дека неправдата била сторена. Тоа треба да се направи на 

начин кој ќе ја поттикне другата страна да реагира позитивно и да работи на решавањето на 

ситуацијата. 

Прашања во ваква ситуација  

 Како алтернативно однесување можело да биде применето од другата страна  

 Запрашајте ја другата страна да се стави на Вашата ситуација и да Ви каже како би се 

чувствувале и како би била погодена од слично однесување  

 Концентрирајте се на позитивни искутва и примери од минатото, кога фер однесувањето 

резултирало со добро партнерство и соработка  

 

Можни исходи од конфликтите 

 Победа – пораз (задоволена е едната страна на сметка на другата) 

 Пораз – пораз (не е задоволена ни една од двете страни) 

 Победа – победа (задоволени се двете страни) 

                                                                                                                     

 Емпирија  

1Во училиштето пред една година се појавија низа проблеми и недоразбирања меѓу две смени односно 

меѓу одделенска и предметна настава. Имено станува збор за уништување  на изработените нагледни 

средства и творби на учениците од одделенската настава. Оваа зачестена појава создаде револт кај 

учениците од одделенската настава односно кај нив се загуби желбата за истакнување на нивните творби 

на видно место во училницата или на училишните паноа. И покрај редовните пријавувања и укажувања 

од страна на поголема група наставници оваа појава стана дел од секојдневието во училиштето. По 

ескалација на проблемот кога почна уништувањето да биде од двете страни со намера за враќање на 

лошо со лошо, а наставниците согледувајќи ја нивната немоќ да се справат со проблемот побараа помош 

од училишниот психолог.  

Во улога на посредувач психологот ги сослуша претставниците на девете конфронтирани страни 

одделно. Училишниот психолог индивидуално разговараше со одделни ученици кои беа посочени како 

поттикнувачи на сите проблем ситуации. Индивидуалниот приод очигледно ги побуди кај учениците 

критичкото размислување, а квалитетните анализи на состојабата од страна на психологот всушнст беа и 

излез решение на проблемот. Со разрешување на проблемот и со создавање на добра клима и училишна 

култура се зајакна соработката меѓу одделенската и предметна настава. Доколку се повтори проблемот со 

со уништување на нагледаните средтсва и лични творби на учениците да бидат преземени соодветни 

педагошки мерки согласно со правилникот за изрекување на педагошките мерки во основното 

образование, доколку се работи за материјален прекршок да се плати вредноста на предметот кој е 

оштетен или уништен. Овие правила беа многу почесто предмет на дискусија на одделенските часови и 

се покажаа како продуктивни решенија.карактеристично во целиот случај е релативно краткиот 

временски период за разрешување на проблемот кој траеше подолг временски период. Посредникот во 

овој случај – психологот очигледно ги примени вистинските техники и методи меѓу конфронтираните 

ученици кои меѓусебно си ја префрлаа вината одреден период.  

  

2Следниов пример зборува за конфликтна ситуација во нашето училиште кога се иницирапе конфликт 

помеѓу наставници бидејќи информацијата која требаше да биде пренесена од страна на психологот.  
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Информацијата беше наставниците кои учествувале во РЕР – Проект за основно образование на 

организацијата УСАИД имаат завршна свеченост во хотелот Александар Палас.  

Истата беше дадена како насока од директорот, психологот ја пренесе бидејќи тој е дел од проектот и ги 

познава наставниците кои биле дел од проектот (директорот е нов и кратко време го познава колективот). 

Откако заврши активноста наредниот ден на големиот одмор настана конфликт меѓу  наставниците кои 

биле, не биле и зошто едни, зошто други и така се по ред.  

Психологот даде образложение дека ако се информирале преку меил адреса добро, можел да дојде кој 

наставник сака јавно да се извини и даде објективни причини зошто поединечно не ги повикала 

наставниците, а тие што ги повикала од свои причини одбиле, таа присуствувала со наставници кои 

сакале да одат. Тука се најдоа наставниците кои се најдоа неповикани лично од психологот.  

Со неколку влегувања во наставничката канцеларија директорот ја забележа новонастанатата ситуација и 

беше изненадена. Во меѓубреме сите оние кои биле и не биле повикани веќе во своја веризија излегле 

пред директорот. На малиот одмор беше свикан состанок итно на кој се зема од директорот дека во 

иднина сите информации ќе бидат јавни и транспарентни, да се следат меил адресите за да нема вакви 

конфликтни ситуации. Директорот ја зема улогата од посредник – медијатор се извини и таа побара 

извинување и од психологот дос ите наставници. Проблемот го доживеав и лично но задоволна од 

посредникот. Колегите не беа навикнати на вакво експресно решавање на конфликт но бидејќи сме луѓе 

човечки е да згрешиме а оние што несе ситни души знаат дека човечки е и да простиш.  

 

 

  



164 
 

САМОЕВАЛУАЦИЈАТА КАКО ФАКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ                                                                           

КВАЛИТЕТ ВО РАБОТАТА НА УЧИЛИШТАТА 
Владимир Ангелески 

ООУ „Кузман Шапкарев“ – Скопје 

 
1. Самоевалуација – поим,карактеристики и значење 

   Основна цел на воведувањето на самоевалуацијата во образовниот процес е да се овозможи 

училиштата по пат на реална и методолошки јасно дефинирана самоанализа на сопствената работа 

подобро да ги препознаат развојните потреби и да преземат мерки за унапредување на сопствената 

пракса и остварување на посакуваните воспитни и образовни цели.Објективните наоди овозможуваат 

фокусирање на процесите кои со сигурност можат да доведат до успешно остварување на посакуваните 

цели.  

    “Училишната евалуцаија ја чинат сите евалутивни активности кои произлегуваат од потребите на 

самото училиште.Тоа значи дека вработените иницираат евалуација,преземаат мерки за нејзино 

планирање,организирање и спроведување,тогаш кога препознаваат потреба за одреден тип на 

евалуација”
103

 Тоа ни овозможува во целост да ги воочиме приоритетните проблеми,но и ефикасно да ги 

решиме. 

Во постапката на самоевалуацијата на училиштето се бара одговор на три клучни прашања : 

 Колку е добро нашето училиште? 

 Како го знаеме тоа? 

 Што може да направиме да бидеме подобри? 

 

2. Основни функции на самоевалуацијата:
104

 

- следење на примената на образовните стандарди 

- поддршка од наставниците и стручните соработници 

- подигање на нивото на образовните аспирации кај учениците 

- придонес при формирање и професионално зајакнување на стручни тимови 

- детектирање на слабите страни и проблемите со кои се соочува училиштето и нивно надминување 

- развој на култура и етика на евалуација и самоевалуација 

- да даде систематска слика за моменталната состојба во институцијата 

- дефинирање и следење на мерливи индикатори и критериуми за вреднување на квалитетот на 

образовно-воспитниот процес во училиштето. 

-да ја зголеми свеста и осетот за препознавање на развојни сигнали 

 

  Самоевалуацијата нуди можност за: 

- самостојна проценка на поставените задачи 

- процена на реализација на задачите 

- идентификување на добрите и лошите страни  

- подобра подготвеност за надворешна евалуација 

- поставување на реални приоритети и задачи 

“  Самоеволуацијата е систематичен и транспарентен процес кој се рефлектира на праксата со цел 

подобрување на работата на учениците и професионалниот развој на вработените во училиштето 

                                                                       (МacBeath i MacGlynn,2002) 

 

3. Принципи на самоевалуацијата:
105

 

- релевантност- предмет на евалуацијата треба да бидат најважните области и аспекти на 

функционирањето на училиштето 

- корисност-суштната на самоевалуацијата е преземање акции во функција на унапредување на 

квалитетот во наставата,учењето и резултатите од учењето 

-валидност-самоевалуацијата треба да обезбеди сознанија за предметот на евалуација на 

објективен,доверлив,јасен и употреблив начин 

-транспарентност-образовните стандарди и критериуми за следење и вреднување треба да бидат јасни 

како за евалуаторот така и за евалуираниот и за сите заинтересирани актери во образовниот процес 
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 Reformski obrazovni krugovi,Vodic za unapredjenje rada nastavnika i skola,67 
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 Reformski obrazovni krugovi,Vodic za unapredjenje rada nastavnika i skola,68 
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 Sistem za pracenje I vrednovanje kvaliteta obrazovanja-predlog promena I inovacija,10.http://www.see-
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-етичност-почитување на личниот интегритет на секој од актерите чија работа е предмет на 

евалуација,коректни односи,доверливост на податоци,заштита на човековите права и правата на децата. 

автномоност-сите инволвирани во процесот на евалуација треба слободно без никакви притисоци да 

носат одлуки релевантни за планирање и употреба на резултати 

 

  4. Фази на самоевалуација 

-дискусија за состојбите во училиштето 

-избор на области и подрачја на вреднување 

-воочување на силни и слаби страни 

-изработка на план за отклонување на воочените слабости  

-утврдување на ефектите на планираните активности 

  Во овој дел многу битна работа претставува информирањето и мотивирањето.Можните ризици треба 

да се дочекаат подготвено. Потоа податоците треба добро да се соберат и анализираат,се извлекуваат 

неопходните заклучоци и се известува понатаму целата работна заедница.Треба да се одлучи кои мерки 

ќе се имплементираат и оваа фаза на имплементација треба да биде контролирана и да преставува 

континуитет на целата активност. 

 

5. Инструменти на самоевалуацијата 

За да може успешно да се спроведе процесот на самоевалуација потребно е да се спроведат неколку 

техники и инстументи.Тие преставуваат огледало на самоевалуацијата. Во следната табела
106

 се 

поставени применуваните техники и инструменти при процесот на самоевалуација: 

 

 

АНАЛИЗА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

(дневник на работата, извештаи, записници, 

годишна програма) 

 

 

 Чек – листи 

 

АНКЕТИРАЊЕ 

 

 Анкети 

 Прашалници 

 

ИНТЕРВИЈУ 

 

 Разговори (индивидуални, групни, 

насоцени, слободни)  

 

СКАЛИРАЊЕ 

 

 Скали(нумерички, дескриптивни, 

графички) 

 

ТЕСТИРАЊЕ 

 

 Тестови(на знаење, способности, 

стандардизирани, нест. 

 

SWOT Анализата – една од најмногу користените алатки за спроведување на анализата на работата на 

училиштата.Оваа техника ја развил тимот во состав: Алберт Хемфри,Марион Дешер,Отис Небепе и 

Биргер Ли.Оваа анализа ги опфаќа сегментите неопходни во секое стратегиско истражување: анализа на 

надворешните фактори и стратешки прилики или можностите и заканите по организацијата и анализа на 

организациските способности ,односно стратегиски силни и слаби страни на 

организацијата,т.е.нејзините конкурентни способности. 

SWOT анализата преставува акроним на следните зборови: 

S-strenghts(јаки страни) 

W-weaknesses(слаби страни) 

O-opportunites(можности) 

T-threats(закани) 

 

 Позитивни фактори Негативни фактори 

Внатрешни фактори-на кои 

училиштето МОЖЕ ДА 

ДЕЛУВА 

Предности,јаки 

страни(strengths) 

-Фактори кои му помагаат на 

училиштето 

Слабости(weaknesses) 

-Недостатоци,лоши страни на 

училиштето 

-Фактори кои му штетат на 
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училиштето 

Надворешни фактори-на кои 

училиштето НЕ МОЖЕ ДА 

ДЕЛУВА 

Можности(opportunites) 

-Неискористени можности и 

потенцијали за развој на 

училиштето 

-Фактори кои помагаат 

Закани(threats) 

-Околности што го спречуваат 

развојот на училиштето 

-Фактори кои попречуваат 
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THE INFLUENCE OF ART ON THE DEVELOPMENT OF CHILDREN,THE 

STATE OF ARTS EDUCATION IN MACEDONIA AND THE NEED FOR GREATER 

REPRESENTATION OF ART IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
Petar Beslak 

 

Abstract: Art is a medium for self-expression, but it also can be a challenge that intimidates people because art 

can affect people in many ways: "Art can be a source of inspiration for people with hidden artistic skills, the arts 

could inflame passion to create something beautiful, it can unblock the fears and uncertainties " 

"Children learn best when both sides of their brains stimulated". According to the author this happens when the 

learning environment is interactive and participatory. The modern classroom has participatory, but a lack of 

interactivity and drawing or painting  is one of the best ways to introduce practical interaction in children's lives. 

"It seems that art is an area where children and their creativity have free reign. 

Therefore, in this study it comes to what is the real impact of the arts on children's development and why it is 

necessary to work on its representation in the educational process. 

Key words: children, arts, child development, education, the influence of art 

 
ВЛИЈАНИЕТО НА УМЕТНОСТА НА РАЗВОЈОТ НА ДЕЦАТА, 

СОСТОЈБАТА СО ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА И 

ПОТРЕБАТА ОД ПОГОЛЕМА ЗАСТАПЕНОСТ НА УМЕТНОСТА ВО 

ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 
Петар Беслаќ 

 Дипломиран ликовен педагог со графика, ООУ ,,Невена Георгиева – Дуња”Скопје 
 

 Апстракт: Уметноста е медиум за самоизразување, но таа, исто така, може да биде предизвик кој ги 

заплашува луѓето бидејќи уметноста може да влијае на луѓето на многу начини: "Уметноста може да 

биде извор на инспирација за луѓе со скриени уметнички вештини, уметноста би можела да ја разгори 

страста да  создадеме нешто  убаво, таа може да деблокира стравови и несигурности", 

"Децата најдобро учат кога двете страни на нивните мозоци се стимулираат",.Според  авторот ова се 

случува кога средината за учење е и партиципативна и интерактивна. Модерната училница има 

партиципативна страна, но има недостаток на интерактивност,ацртањето и сликањетос е еден од 

најдобрите начини практично да се воведе интерактивност во животот на децата. 

"Се чини дека уметноста е една област каде што децата и нивната креативност имаат слободен 

владеење.". 

Затоа во ова истражување станува збор за кое е вистинското влијание на уметноста врз развојот на 

децата и зашто е потребно да се работи на нејзина поголема застапеност во образовниот процеc. 

Клучни зборови: деца,уметност,детски развој,образование,влијание на уметноста 

 

1. Влијанието на уметноста на развојот на децата 
Уметноста е медиум за самоизразување, но таа, исто така, може да биде предизвик кој ги заплашува 

луѓето бидејќи уметноста може да влијае на луѓето на многу начини: "Уметноста може да биде извор на 

инспирација за луѓе со скриени уметнички вештини, уметноста би можела да ја разгори страста да  

создадеме нешто  убаво, таа може да деблокира стравови и несигурности", пишува авторот Molly Prather 

во ,,How does art influence people “,  "Како уметноста влијае на луѓето?" 
107

 

 Уметниците имаат две главни цели кога создаваат уметност,една од нив е да се стави нешто во визуелен 

формат за да изразат порака, и втората е дека тие ја користат уметноста како медиум на комуникација. 

Уметниците можат да комуницираат без зборови . 

Луѓето се погодени од уметноста на различни начинитие  реагираат на тој начин што кога ќе  погледнат 

во едно уметничко дело тие всушност гледаат филтрирање на своите емоции преку нивните лични 

искуства, нивната лична историја.Уметноста е медиум на комуникација и истата може да има длабоко 

влијание, или да биде многу бледа.Ако ние сме отворени за уметност, можеме да ги искористиме 

предностите кои истата ни ги нуди, ако ние сме затворени за неа, не постои начин да ја разбереме ни 

самата уметност ни нејзиното влијание врз развојот на децата. Уметноста може да послужи како 

инспирација да ја разбудиме имагинацијата, талентот и вештините кои се кријат во некого.  

Ова е причината зошто уметноста е важна за развојот на децата ,бидејќи истата инспирира креативност, 

открива скриени таленти и отклучува стравови и несигурности. 
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"Многу е напишано за тоа како уметноста ја подобрува креативноста, имагинацијата и 

самодовербата, но далеку помалку се зборува за тоа како уметноста го охрабрува сознавањето, 

критичкото размислување и учењето. 
108

 

додека американскиот државен секретар за образование во својот  извештај ", Предности на уметноста", 

наведува, "Истражувањата покажаа дека наставата по уметност и контактот со уметноста може да 

го зголеми когнитивниот и социјалниот развој на ученикот. " 

Како резултат на тоа, програмите во кои повеќе се запазуваат уметностите ,било да се работи за 

ликовната уметност,музичката и другите видови на уметностиовозможуваат да се приспособат повеќе 

дидактички методи на настава. 

Затоа генерално,родителите  се свесни за важноста на уметноста како дел од образованието на децата,но 

за да може истата да влијае на развојот на децата,истите треба уште од најрана возраст да се сретнуваат 

со неа,да бидат изложени на уметноста и  нејзиното влијание. 

Уметноста е присутна во секојдневните  рутини на многу начини. Многу луѓе се свесни за тоа, додека 

други не се, уштеи се рамнодушни. Промовирањето на користа од уметноста може да биде тешка задача. 

Да се промовира уметност,значи луѓето треба да се изложуваат на уметноста, да се поттикнат да творат, 

да  посетуваат музеи,но исто така да се едуцира персонал и кадар кој ќе воведе промени во односот кон 

уметноста за да се создаде пријателски третман бидејќи некои луѓе кога ќе отидат во музеј,или пак во 

едукативен центар за уметност поради лошиот третман од страна на персоналот создаваат негативно 

мислење и став кон уметноста .  

Затоа Едукацијата на соодветни кадри е многу важна ако сакаме да ја промовираме уметноста и да ја 

нагласиме потребата од неа и влијанието кое го има врз развојот на децата. 

Токму затоа родителите треба да се охрабруваат своите  деца да ги вклучуваат во уметноста, но многу 

пати тие се премногу зафатени или не знаат колку е корисна уметност за воспитно-образовниот процес и 

развојот на нивните деца. 

 "Децата најдобро учат кога двете страни на нивните мозоци се стимулираат",
109

.Според  авторот 

ова се случува кога средината за учење е и партиципативна и интерактивна. Модерната училница има 

партиципативна страна, но има недостаток на интерактивност,ацртањето и сликањетос е еден од 

најдобрите начини практично да се воведе интерактивност во животот на децата. 

Токму таа интерактивност е важна да се развива  креативноста, способност да се мисли апстрактно 

(надвор од кутијата). Бидејќи не  постои подобар мислител, пронаоѓач и претприемач на нашето време 

од уметникот кој во најголема мерка ја изразува зависност на еден од друг, на уметникот од општеството 

како начин на организација на животот на луѓето и на општеството од уметникот, каде непостои 

подобар граѓанин и  пракса од уметниковата која на најдобар начин ќе ја покаже таа зависност. 

Но да го погледнеме и одблизу значењето на уметноста за развојот на децата и што се уметноста 

поттикнува да се развие кај децата ако уште од најрана возраст се во допир со неа. 

Дали некогаш сте забележале дете кое непречено нанесува боја на еден лист хартија со двете раце, 

извлекувајќи ги прстите низ бојатада  направи чкртаници?  

Или можеби сте забележале дете кое црта и бои спирали со боички? 

 Ако одговорот е да, тогаш сте виделе концентрацијата на лицата на овие деца, и радосен израз на 

уметност,односноможете да кажете дека сте биле сведок на креативните  процеси во уметноста. 

Како и секој друг родител така и јас  кога  правам уметнички активности со моето детесекојдневно се 

запрашувам "Зошто е уметноста важна?" во смисла,кое е влијанието на истата таа уметност врз развојот 

на децата и зошто истата треба да се практикува уште од најмала возраст. 

Повеќето од нас инстинктивно знаат дека уметноста е важна за нашите деца, ние едноставно сакаме да  

веруваме дека е важна, бидејќи постојано ги гледаме  нашите деца длабоко инволвирани во уметноста. 

Но, надвор од она кое го чувствуваме и во кое веруваме, постојат многу информации за тоа зошто 

уметноста е важна во развојот на нашите деца што е секако интересно и корисно да се знае.Креирањето 

на уметноста ја проширува способноста на децата да комуницираат со светот околу ниви истата им 

обезбедува нов сет на вештини за самоизразување и комуникација. Не само што уметноста помага да се 

развива десната страна на мозокот, таа исто така, поттикнува да се развијат важни вештини, кои ќе имаат 

влијание во понатамошниот  развој на детето.  

Но уметноста оди подалеку од сите статистички податоци до кои се дошло по пат на најразлични студии 

и затоа уметноста може да стане клучна да не се потисне самоизразувањето и изненадувањетокај  децата 

при нивниот развој. 

Со еден збор,значењето на уметноста на развојот на децата е исто како и значењето на говорот односно 

како и говорот така и уметноста е основна компонента која го прави човекот уникатен. 
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Иако понекогаш уметноста изгледа како да е само забава без цел или причина, само создавање, 

добивање неуредна, и радосен израз на лицата на децата сепак преку неа децата развиваат животни 

вештини практикувајќи ги истите тие уметничките активности.Уметноста може да изгледа како забава и 

игра - и да токму тоа и претставува,но она кое не можемеда го разбереме е дека децата, всушност, учат 

многу преку истражување на уметноста и  активностите поврзани со уметноста,односно децата 

развиваат и стекнуваат корисни животни вештини преку уметноста.Затоа се советуваат родителите да ги 

поттикнуваат децата  да се креативни. 

Вештини кои уметноста ги поттикнува да се појават и развиваат се: 

Комуникациски вештини: Кога детето црта цртеж, слика портрет, тоа дете почнува да комуницираат 

визуелно. Децата преку уметноста  можат да се подготваткако да документираат вистинско искуство 

како играње во паркот, како да изразат чувства на радост со цртање  или употреба на одредени бои, или 

споделување на емотивно искуство како загубата на некој близок, и сето тоа преку уметноста. Затоа се 

смета дека уметноста оди подалеку од вербалниот јазик бидејќи преку неа можат  да сеизразат чувства 

кои инаку не би можеле да се изразат бидејќи децатауспеваат да изразат работи преку нивната уметност 

кои уште незнаат ни да ги изговорат. 

Вештини за решавање на проблеми : Кога децата ја истражуваат уметноста,тие всушност истражуваат 

идеи, односно тие  тестираат можности и работа преку предизвици, слично како научник кој преку 

експерименти и опити изнаоѓа решенија. Уметноста им овозможува на децата да ги развиваат и 

спроведуваат своите сопствени проценки, но исто така ги учи дека еден проблем може да има повеќе од 

едно решение.Наместо по одредени правила или насоки, мозокот на детето станува ангажирани во 

откривањето на "како" и "зошто". Дури и кога експериментираат или учат како да се справат со 

уметничките материјали ефикасно, децата  решаваат предизвици и доаѓаат до нови начини како да се 

справат со неочекуваните резултати. 

Уметноста помага децата да се чувствуваат подготвени да се обидат со  нови идеи, да експериментираат, 

да ги решаваат проблемите. 

Социјални и емоционалнивештини: Преку уметноста, децата исто така се учат да го практикуваат 

споделувањетокако и почитување на едни кон други.Уметност го поттикнува позитивното ментално 

здравје со дозволување на детето да ги покаже сопствените и индивидуалните посебности, како и 

успехот и остварувањата кои ги постигнуваат , а сите тие како  дел од сликата за позитивен само-

концепт. 

Развивање на фината моторика: развојот на вештините на фината моторика им овозможувана 

децатада прават  нешта како фино вртење нова страница од книга или пополнетлист хартија со 

испишани зборови,да држат четка, така што со тоа ќе го направат посакуваниот знак, сечат хартија со 

ножици во одредени форми, цртаат со креда, или стегајќи лепак од едно шише на контролиран начин, а 

сето тоа влијае на развојот на моторни вештини и контрола на материјали кај децата. 

Односно, поминувањето на повеќе време во создавање,вклученоста во процесот на уметноста, доведува 

дотоа децата да се фокусираат подобро во математиката, предметите по природни науки, и други 

предметни задачи." 

Развивање на самоизразувањето и креативноста 

Децата се изразуваат преку уметноста на фундаментално ниво.Понекогаш нивните уметнички дела се 

манифестација на тој израз, но почесто, физичкиот процес на создавање е тој израз. Креирањето на 

уметноста им овозможува на децата да работат преку чувства и емоции, и се однесува на завршени 

уметнички дела кои  помагаат на детето да ги изразува чувствата на еден нов и поинаков начин. 

Уметноста, исто така, влијае и на равивањето на креативноста кај децата,наместо да им се укажува што 

да прават, одговоритедоаѓаат од самото дете. Па затоа се вели дека уметноста е искуство кое бара 

freethinking, експериментирање и анализа –а сите тие се составен дел од креативноста. 

Важно е, сепак, да се откине поимот "талент" од "креативност" –односно дека детето не мора да создаде 

ремек делоза да има значајно уметничко искуство. Уметноста е процес, а не производ.Каде штоима 

уметноста, имаме процес на создавање - истражување, откривање и експериментирање - кој има 

најголема вредност.Преку само-изразување и креативност, детските вештини ќе се развиваат нормално, 

и нивната способност да откриваат и создаваат нови работи ќе се зголемува. 

"Се чини дека уметноста е една област каде што децата и нивната креативност имаат слободен 

владеење." 

 

Состојбата и положбата на ликовното образование во образовниот систем во Р.Македонија 

 

И додека во светот се придава големо значење на уметноста,во смисла на тоа како истата влијае на 

развојот на децата и како истата може да се искористи и во терапевтски методи како арт терапија, кај нас 

состојбата е диаметрално спротивна. 
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Сведоци сме на речиси секојдневни измени на самите процес на образование и во сите тие измени се 

губат вистинските вреднисти и значења кои одредени предмети ги имаат врз развојот на децата,со еден 

збор македонските училишта ја буткаат уметноста во ќош. 

Додека основните училишта ги кратат неделните часови резервирани за уметност, експертите велат дека 

ова ќе го попречи развојот на децата и ќе предизвика непредвидливи општествени последици. 

 

Експертите во Р.Македонија предупредуваат дека 

кратењето на часовите по ликовна уметност и музичко 

образование од 72 на 36 часа годишно, кое стапи на сила со 

почетокот на учебната година, ќе ја загрози креативноста на 

децата и развојот на нивните социјални вештини. 

Тие стравуваат дека ова уште повеќе ќе ги оттурне младите 

кон „кич“ конзумеризам и ќе ја деградира и онака слабата 

уметничка сцена, која судејќи според статиските за 

посетеност на концерти и театри, е веќе во длабока криза. 

Професорите по уметност предупредуваат дека идните 

генрации ќе станат помалку способни да разликуваат 

помеѓу кич и вистинска уметност и да оценуваат дали 

одредени архитектонски решенија или дизајн имаат 

вистинска вреднст,па зотоа истите гопоставуваат прашањето дали ,,Намалувањето на бројот на часови 

има зацел да  овозможи создавање на аморфно општество, полесно за манипулирање,“  

Творците на новиот план пак ,стојат во негова одбрана, инистирајќи дека промените се во склад со 

севкупните напори да се следат европските образовни трендови. 

Но професорите од скопското Здружение на ликовни педагози не се согласуваат. Тие велат дека 

Македонија не може да се потпре на обично копирање на законите кои важат во земји со поинаква 

културна историја, и дека овде недостига македонскиот контекст. 

Од своја страна, владиното Биро за развој на образованието вели дека здружението реагира предоцна. 

„Промените во образовниот план во основните училишта започнаа во 2007, па затоа сме 

изненадени што професорите по уметност реагираат дури сега,“ 
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Но ако се земе предвид  дека ниеден професор по уметност од Факултетот за Ликовна Уметност или од 

било кој друг релевантен факултет не бил консултиран во 2006 кога се подготвувал деветгодишниот 

образовен план,тогаш на сите ни е јасно дека тоа што се спроведува на терен воопшто не соодвествува 

на реалните потреби од поголем фонд на часовите по ликовно,музичко и физичко образование. 

Од бирото пак објаснуваат дека промените се како начин да се „ослободат“ учениците од прекумерните 

обврски,без притоа да обратат внимание на последиците од спроведувањето на овој план, а решение 

гледаат во тоа дека учениците од шесто  до девето одделение, доколку сакаат можат да одберат да 

посетуваат часови по уметност, 

( за срено образование не станува збор),а за таа цел, професорите кои ќе сакаат учениците да ги одберат 

нивните предмети ќе мораат да се потрудат да ги направат часовите привлечни, велат од Бирото, 

алудирајќи на изборот кој им е даден на учениците,без притоа да се посвети внимание и на условите кои 

владеат во училиштата и каде целокупната настава се изведува во импровизирани услови,а тука пред се 

мислам на непостоењето на посебни кабинети по ликовно и музичко образование кои се еден од 

условите за спроведување на поквалитетна и исполнета со повеќе пракса настава. На ова се надоврзува и 

изјавата на Фехим Хусковиќ, професор по методологија на Факултетот за ликовна уметност, кој вели 

дека еден од проблемите е недостигот на соодветна опрема во училиштата и тоа е една од причините 

зошто часовите по уметност најчесто не се ни понудени како опција која учениците би ја одбрале, вели 

тој. 

„Потребни се преси за печатење графики, керамички печки, материјали, алати ... Само на овој 

начин може да се одржуваат квалитетни часови“, вели Хусковиќ. 

На ова потсетуваат и самите професори по уметност кои велат дека е штета што владата не обрнува 

подеднакво внимание на опремување на училиштата со кабинети за уметност, како што е случајот со 

компјутерските лаборатории , а оваа ситуација е резултат на долгогодишното потценување на важноста 

на уметноста и културата во образовниот процес, велат тие. 

„Овие часови се исмевани со години. Ги нарекуваат ‘цртање’ и ‘пеење’, а всушност се многу 

повеќе од тоа,“вели Васко Ташковски, познат македонски сликар. 
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  шефицата на бирото, Весна Хорватовиќ, во изјава за Утрински весник. 

 

Час по уметност – Youtube Printscreen 

http://www.balkaninsight.com/en/article/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0-%D1%98%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D1%9C%D0%BE%D1%88
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„Сликањето е основата на креативноста и тоа понатаму ќе им 

служи на идните инженери, архитекти, бизнисмени, доктори и 

сите останати, “додава тој. 

Но и самите професори се виновни за маргинализацијата на 

часовите по ликовно и музичко образование,бидејќи материјалот 

кој го користат професорите не е секогаш доволно интересен, 

поради што на учениците предметот им станува одбивен. 

Учебниците за музичко и ликовно образование не се интересни и 

учениците добиваат погрешна слика за уметноста, односно таа им 

се презентира на несоодветен начин.Бројот на учители кои ги 

ностат учениците во посета на галерии и музеи е исто така мал и 

тоасе изолирани случаи. 

Во подобрување на ваквата слика и состојба потребна е зголемена соработка со родителите, бидејќи тие 

треба да бараат совети од професорите за тоа кои изложби и музеи треба да ги посетат со своите деца, 

бидејќи е невозможно да се организираат такви посети во рамки на часовите кои траат 45 минути. 

„Дури и децата во градинките треба да имаат часови по уметност со професор барем еднаш 

неделно,“ „Тоа е времето кога се градат основните вредности кај децата.“вели професорот 

Хусковиќ. 

По деведесеттите години вообразовниот систем се случија значајни промени: освен потполните измени 

во набљудувањето на историјата и анализата на материјалот, новиот пристап замина во насока на 

растеретување на опсегот на наставниот материјал со што тогаш „безболно“ беа намалени бројот на 

часови по ликовна (музичка, техничка) култура на еден час неделно. 

Дваесет години подоцна, последиците на таквата одлука се мошне видливи: иако живееме во време во 

кое превласт имаат визуелните медиуми и комуникацијата, јасно е дека нивото на свест за визуелното е 

на трагично ниски гранки. Визуелната комуникација на ниво на јавен дискурс се сведува на банални и 

лоши дизајнерски досетки, некритички пристапуваме кон уништувањето на културното наследство или 

јавниот простор, не постои однос спрема културните институции како музеите или галериите, а 

ресурсите за јавни потреби во културата годишно се намалуваат. Секако, ги споменуваме само 

најблагите последици.  

Македонија има само еден час по ликовна култура во неделата во сите школи, со новата деветтолетка им 

се намалуваат часовите по ликовно образование на предметните наставници, од 2 часа неделно на еден 

за шесто одделение. Иако од воведувањето на деветолетката се знаеше дека ќе дојде до ова, 

наставниците намалувањето на часовите по ликовно го почуствуиваа оваа учебна година од кога и 

петтоодделенците,кои имаат по 2 часа ликовно неделно,остануваат кај учителите,а предметните ги 

преземаат од шесто. Со тоа на предметните наставници им се крати по еден час и наместо 5 часа неделно 

имаат 4.  

Па така сега со скратување на тие часови паѓа фондот на часови на наставникот,а со тоа паѓа и самата 

плата” Наставниците сметаат дека сегашните шестооделенци од деветолетката се на возраст како 

поранешните петтоодделенци и со намалените часови по ликовно им се крати и можноста за покреативо 

изразување на нивни години. За 40 минути,наместо досегашните 2 блок часа,учениците не можат да 

направат цртеж, им остануваат недовршени,а тој час им е потребен за лично изразување на личноста 

бидејќи знаеме дека цртежот многу ни промага во откривање на некои состојби кај самото дете но и кај 

семејството на децата. 

Додека Од Бирото за развој на образованието велат дека наставниците ништо не губат со новите 

наставни програми,а на учениците им е доволен еден час неделно,а кој сака повеќе ликовно-може да 

посетува часови по изборниот предмет Проект од ликовна уметност,а според наставниците,овој предмет 

не е ист со класичното ликовно образование,часовите во земјите на ЕУ се движат помеѓу 2 до 3 часа 

неделно бидејќи се свесни за таквиот несразмер и за критичките последици, па затоа и потребата од 

едукативни центри во кои ќе се изучуваат уметности од сите области се и повеќе од потребни. 

Како еден од примерите би го споменал  Едукативниот ликовен клуб ЕКО АРТ  за којј можам слободно 

да кажам дека сме задоволни со тоа што сè уште делува, т.е. што е постојано активен и прави проекти со 

луѓето со кои соработува и што добиваме позитивни повратни информации за она што го работи овој 

клуб. За време на четиригодишното постоење отворивме и некои нови прашања кои се искристализираа 

токму низ работата на клубот. Пример, прашањето за тоа што сѐ спаѓа во содржината на ликовната т.е. 

визуелната уметност? Колку во визуелното образование сме отворени спрема современите медиуми, 

технологии и современата уметност? Треба ли за време на наставата да го преместиме фокусот од 

резултатот (цртежи и слики) кон самиот процес на учење т.е. развој на мислењето? И кој сѐ треба да 

биде вклучен во решавањето на овие проблеми?
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 Едукативен ликовен клуб ЕКО АРТ - Скопје 

 

Час по уметност - Youtube 

Printscreen 
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Дали навистина го сензибилизиравме општеството за проблемите на занемарувањето на ликовната 

едукација? Тоа ми изгледа далеку од реално, бидејќи на широк круг луѓе нашите акции и 

проблематиката со која се занимаваме сè уште им е непозната бидејќи тоа е долготраен процес велат од 

овој арт клуб... 

- На прашањето ,,Како треба да изгледа „идеалната настава“ по ликовна уметност  акцентот би го 

ставил врз процесот на едукација? 

- Според нас, тоа е проектна настава која овозможува, но и наметнува, интердисциплинарност и 

поврзување на знаењето во неговиот стварен, животен контекст. Верувам дека сегашната програма на 

ликовната (визуелната) култура ќе мора да се измени со цел содржините на смислата да се поврзат. 

Расцепената сатница само додатно нè ограничува зашто не ни дозволува во работата со учениците да 

постигнеме чувство на континуитет или да го потикнеме разбирањето на процесот. Од друга страна, без 

ликовна култура во школите не може да се направи плакат за презентација на проект по биологија или 

школска театарска претстава... Значи, мултидисциплинарноста е клуч! Школите исто така мора да 

излезат на пазарот и да го градат својот идентитет низ квалитетни проекти. Тоа брзо ќе покаже колку 

уметничкото подрачје е неопходна надградба на секое теоретско знаење или практична вештина. Исто 

така, школите ќе мора да се вклучат во наставата и новите медиуми што побрзо, и тоа не само низ 

наставата по информатика. Со тоа се занимаваат нашите сегашни активности – како креативно да се 

употреби современата технологија и новите медиуми. Некогаш во школите имаше и повеќе технички 

култури и повеќе се учеше низ практична работа. Се учеше како мислата да се пренесе во цртеж, 

цртежот во конкретен материјал. Со тоа пренесување на апстракни идеи во конкретни материјали 

(медиуми) се занимава и ликовната уметност, т.е ликовната култура, и овозможува уште една особина и 

креативна надградба на тој процес. Тоа во потполност се изгуби во нашите школи; учењето низ 

практична работа, учење за креативно разрешување на проблемот и целовит пристап до некоја 

содржина. 

- Како во нашето општество се демонстира проблемот на маргинализација на визуелното 

образование и на што се сведува перцепцијата на ликовното образование? 
- Проблемите се видливи, од неразбирањето на добрите урбанистички проекти, до тоа што поединечни 

издавачки куќи и јавни медиуми како телевизијата грубо го заобиколуваат ликовниот вкус – понекогаш 

е навистина неверојатно што сѐ не „излегува“ од ТВ-екранот. Постојано се банализира сето она што 

комуницира со нас. Ако во медиумите се пропагира идејата на банализација, тогаш ниту јас како краен 

корисник немам потреба ништо да менувам. Станува збор за една општа загаденост во визуелниот 

простор, многу повеќе отколку во други европски земји, а од друга страна имаме елитизам во уметноста, 

архитектурата и дизајнот, како и потполна неспособност да се комуницира со публиката и клиентите. 

Сепак, подобро е да се истакнат позитивни примери отколку само да се критизира, зашто во спротивност 

не постои можност воопшто да се поместиме. Кај нас сè уште се смета дека ликовната уметност се 

сведува на цртање и сликање, поттикнување „талентирани“ поединци во развојот на својата „уметничка 

склоност“. Разбирањето на уметноста и интересот за слични содржини се смета за прашање на 

индивидуалниот сензибилитет (она магично прашање; има некој талентиран или не?), а не како општ 

развој на секоја личност. Постојат истражувања во американските средни школи кои докажуваат дека 

учениците во школите со поголем удел во уметничката програма, имаат подобри резултати и во 

останатите подрачја, природни и општествени. Ние и понатаму го занемаруваме фактот дека нас 

уметноста нè учи да мислиме. 

- Дали вашиот план кој го разработувате е исклучиво „осуден“ на независна и надворешно-

наставна активност која не е поврзана со школите? 
- Нашата долгорочна цел е работа на осмислување и изработка на квалитетни содржини кои би можеле 

да се изучуваат во редовните или изборните школски програми. Еден таков проект е и Едукативниот 

ликовен клуб. Проектот започна минатата година со циклус работилници кои заедно беа смислени од 

двајца ликовни педагози кои во целиот проект ги внесоа и советите од колегите со кои е дискутирано на 

истата тема, а оваа година со истата содржина би сакале да ја направиме како пилот проект за некоја 

основна школа. Инаку, планирана е и соработка со други профили на професори зашто тие сами сфаќаат 

колку е важно да влезат со своја содржина во школите,а наша цел би била истото да се случи и со 

дизајнерската и медиумската култура. 

- Како медиумите ви помогаат во сензибилизацијата на општеството? 
- Многумина ја сакаат нашата работа, но за да се говори за ваква тема во време исполнето со економски 

и политички проблеми, потребно е почесто го привлекувате вниманието на јавноста. Секоја наша акција 

со еден дел е насочена токму кон таква комуникација. Не мислиме дека три годишни изложби и неколку 

работилници годишно ќе ја променат состојбата на работите, но секоја од нив е прилика да се оствари 

интересна и квалитетна соработка, да се расправа за проблемите на визуелното образование, да се 

вклучат децата и нивните родители... интересен и атрактивен водител на работилница секако помога 

оваа тема да се популаризира. 
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Застапеноста на едукативни ликовни центри и клубови во Р.Македонија 
 

Теми на обработка: 

Цртање 

Сликање 

Керамика 

Вајање 

*Сите материјали се обезбедени од училиштето 

Групи: 
1 група од 5 до 7 години 

2 група од 8 до 15 години 

*Овој ваучер обезбедува попуст само за првиот месец од вкупно 4 месеци (овој ваучер ви обезбедува 

дополнителен попуст од 20% за наредните 3 месеци од курсот) 

Потребен минимален број на ученици е 7 доколку групата не се формира средствата ќе бидат во 

целост рефундирани 
На крајот од годината училиштето предвидува завршна годишна изложба.  

  Доделување сертификати(дискутабилна тема, сертифицирани од кого,признаени каде?)  

 

Иднината им припаѓа на младите луѓе, да се образуваат и креативно да размислуваат. На тој начин се 

поттикнува и развива нивната имагинација и критичко размислување, а и се рафинираат когнитивните и 

креативни вештини кои се од витално значење за општеството. 

Уметничкото образование дава големи бенефити при развивање на информирана перцепција; 

артикулирање на визија; учење за решавање на проблеми и донесување на одлуки; градење самодоверба 

и самодисциплина, стимулирање на меморијата, развој на способноста да се замисли што би можело да 

биде, и прифаќањето на одговорноста за завршување задачи од почеток до крај. Негува важни 

вредности, вклучувајќи тим за градење вештини; почитување на алтернативни гледишта, и почитување и 

разбирање на различните култури, традиции и вредности. 

Културно образовниот технолошки институт- КОТИ, од Скопје, во својата понуда воведе креативни 

работилници за деца од област на керамиката, сликарството, вајарството и цртање, следејќи ги 

креативните трендови во светот и кај нас. Курсевите се наменети како за почетници од најраната возраст 

од 5 -7 години, така и за деца на возраст од 8-15 годишна возраст кои имаат желба да го прошират своето 

ликовно знаење и да се испробаат во најразлични ликовни техники. Било да сте почетник, или веќе се 

имате здобиено со одредено ликовно искуство, во нашите работилници можете да научите и притоа да 

уживате во извонредно интересните предавања на нашиот искусен предавач. 

 

ШКОЛАТА ЗА ЦРТАЊЕ И СЛИКАЊЕ СО НОВИТЕТИ 

Во Академија Дел Арте ќе има излагања од врвни уметници 
Школата за цртање и сликање Академија Дел Арте, во сопственост на познатиот уметник Љупчо Бојаров, 

овој месец започна со нови активности. Во рамки на школото во неколку циклуси излагања ќе имаат 

ликовни уметници и личности блиски на уметноста кои ќе зборуваат за својот творечки пат. Целта на 

овие излагања е уметноста да се претстави од повеќе лични видувања стекнати по повеќедецениско 

истражување и создавање. Оваа активност ќе се одржува еднаш месечно и ќе биде наменета интерно за 

учениците од школата. По период од околу две години собраниот материјал од учесниците ќе биде 

отпечатен во брошура или книга. Првото излагање од циклусот претставувања во просториите на 

Академијата Дел Арте изминатата сабота го имал скулпторот и редовен професор по вајарство на 

Катедрата за ликовна педагогија на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, Станко Павлески. Во 

рамки на претставувањето како гостинка присуствуваше и кустос-советникот во Музејот на Град Скопје, 

Дора Андонова. Професорот Павлески во своето излагање зборуваше за Архитектониката на погледот 

или за сводливоста на скулптурата на личниот простор од образование и места-состојби на креативна 

концентрација, творечки период 1985-2002, творечки период 2002-2012, од плоштина до волумен 

демонстрација на креативни постапки. 

Заклучок 
Дека не е се така црно покажува самата програма по ликовно образование која како таква во 

Р.Макдонија сега за сега постои и се спроведува само на хартија.   

Наставна програма по ликовно образование: 

Ученикот / ученичката : 

да развива поголема визуелна способност; 

да се запознава со нови ликовни техники и да комбинира ликовнитехники; 

да запознава нови термини кои се користат во наставнитесодржини 
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да искажува љубопитство и интерес за ликовна работа и творење; 

да развива способности за примена на разни материјали итехники за цртање, сликање, моделирање, 

градење и визуелникомуникации во ликовното изразување; 

да ги знае и да ги разликува особеностите на ликовнитематеријали, постапки за работа и правилна 

употреба напомагалата и алатот во ликовно - творечката работа; 

да го открива и користи ликовниот јазик - ликовните елементи:линија, боја, форма, текстура, плоштина, 

простор и дру го инивната употреба во ликовното творештво; 

да ја осознава функцијата на бојата во секојдневниот живот; 

да ги знае и објаснува основните поими и ликовните термини; 

да ги искажува самостојно и слободно своите сознанија, доживувања и впечатоци, мисли и фантазија со 

помош на ликовниот јазик и творештво; 

да ги користи елементите од народниот фолклор во дизајнирањена предмети; 

да твори самостојно, тандемски, групно и колективно; 

да умее да направи избор на идеја, активност и средства и дасостави ликовна творба; 

да развива способности за набљудување, вербално објаснување иестетско проценување; 

да развива способност за разликување на уметнички дела одразлични ликовни подрачја (цртеж, слика, 

скулптура,архитектура); 

да развива свест за уметничка култура; 

да ги користи креативно сите искуства и творечки потенцијали; 

да ги искажува критично, мислењето, емоциите и впечатоците однабљудувани уметнички дела; 

да умее вербално да ја објасни ликовната творба; 

да умее да ја користи компјутерската техника за ликовнототворештво; 

да развива културно-хигиенотехнички и работни навики 

   

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

ЦРТAЊE 

Ученикот/ученичката:• да се оспособува да забележува во природата видик и видикова линија;• да 

воочува и применува видови ритам;• да стекне елементарно знаење за точката како ликовен елемент;• да 

комбинира точки, линии и плоштини и да црта текстура;• да воочува и да споредува целина и детаљ;• да 

создава со детали композиција;• да воочува во природата статика и ди намика (објекти кои се движат и 

не седвижат);• да се воведува во нова техника (тушеви во боја);• да се оспособи да црта и лавира со 

тушеви во боја;• да ја претставува сенката на предметите со сенчење;• да забележува и применува 

разновидни линии и црта контра• да црта контраст на линии со различен интензитет• да го открива и да 

коментира за богатството на линии, ритам, текстура, статика-динамика на цреж на познати уметници, 

мотив, техника…• да воочува, препознава и именува линии, ритам на цртежи на познати уметници. 

 

СЛИКAЊE 

Ученикот/ученичката:• да знае соодветно да ги користи подлогите, приборот и сликарските материјали;• 

да забележува различни тонови на боја во природата;• да воочува локални бои на предмети и појави во 

непосредната околина;• да го воочува и користи комплементарниот контраст на бои: црвена-

зелена, жолта-виолетова, портокалова-сина;• да комбинира мали и големи форми и да ги збогатува со 

сликарска текстура(според карактерот на мотивот);• да покажува поголема осетливост за детали;• да 

преобразува (трансформира) ахроматска композиција во хроматска;• да умее да нанесува погуст или 

поредок слој на боја на сликарската подлога;• да применува комбинирани ликовни техники;• да 

разликува и именува разни мотиви: мртва природа, пејзаж, портрет,композиција;• да ги искажува 

емоциите, мислењето и впечатоците од набљудувани дела(цртежи, слики, репродукции). 

ОБЛИКУВAЊE ВО ПРОСТОРОТ, МОДEЛИРAЊE 

Ученикот/ученичката:• да ја усовршува мануелната способност и различните постапки за работа;• да 

воочува и опишува волумен (аглест-валчест, испапчен -вдлабнат);• да компонира две или повеќе фигури 

во една целина;• да воочува разлики (вид) на релјеф (висок-низок) и да моделира низок релјеф;• да 

изработи макета на населбата, плоштад, улица, парк и на неа да преставипросторно решение;• да се 

запознае со карактеристиките на стиропорот и со постапката на работа;• да го применува стиропорот во 

моделирање;• да го искажува своето мислење за тридимензионалните форми;• да препознава полна 

пластика, статуа, релјеф, биста 

ДИЗAЈН И ВИЗУEЛНИ КОМУНИКAЦИИ 

Ученикот/ученичката:• да воочува видови композиција;• да развива умешност за изработка на плакат;• 

да употребува геометриски и природни форми во изработка на фриз, орнамент…• да користи елементи 

од народ ниот фолклор во дизајнирањето на предметите;• да направат оригами според демонстрирано 

упатство;• да го користи компјутерот за изработка на дизајн. 

ГРAФИКA 
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• Да го воочува специфичниот ликовен израз на графиката како ликовно подрачје;• да се запознава со 

нова техника • гипсорез, ги запознава нејзинитекарактеристики, алати и постапки на работа;• да 

отпечати самостојно гипсорез• да применува разновидни плошни форми, текстури (од текстил) 

вокартонпечатот;• да изработува и печати едноставен графич ки знак или декоративен елемент  • да 

стекне основни сознанија за компјутерската графика (визуелните и ликовните карактеристики) 

 

 Ликовно образование: 

• да се оспособува да забележува во природата видик и видикова линија;• да воочува и применува 

видови ритам;• да стекне елементарно знаење за точката како ликовен елемент;• да комбинира точки, 

линии и плоштини и да црта текстура;• да воочува и да споредува целина и детаљ;• да создава со детали 

композиција;• да воочува во природата статика и динамика (објекти кои се движат и не седвижат);• да ја 

претставува сенката на предметите со сенчење;• да забележува и применува разновидни линии и црта 

контраст• да црта контраст на линии со раз личен интензитет• да го открива и да коментира за 

богатството на линии, ритам, текстура, статика-динамика на цреж на познати уметници, мотив, 

техника…;• да воочува, препознава и именува линии, ритам на цртежи на познати уметници.• да знае 

соодветно да ги користи подлогите, приборот и сликарските материјали;• да забележува различни 

тонови на боја во природата;• да воочува локални бои на предмети и појави во непосредната околина;• 

да го воочува и користи комплементарниот контраст на бои: црвена-зелена, жолтавиолетова, 

портокалова-сина;• да комбинира мали и големи форми и да ги збогатува со сликарска 

текстура(споредкарактерот на мотивот);• да покажува поголема осетливост за детали;• да преобразува 

(трансформира) ахроматска композиција во хроматска;• да умее да нанесува погуст или поредок слој на 

боја на сликарската подлога;• да применува комбинирани ликовни техники;• да разликува и именува 

разни мотиви: мртва природа, пејзаж, портрет,композиција;• да ги искажува емоциите, мислењето и 

впечатоците од набљудувани дела(цртежи,слики, репродукции)• набљудување на непосредната околина, 

забележување простор(блиски и далечниобјекти).• Црта мотиви преку кои претставува блиски и далечни 

објекти.• Воочува разлики меѓу дводимензионален и тридимензионаленпростор.• Во природата го 

забележува ритамот на формите и линиите.• Од фолклорните елементи го применува ритамот во 

ликовнитетворби.• Ја забележува композицијата во непосредната околина.• Со цртање на линии и форми 

компонира композиција (геометрискитела, овошје • Во природата (непосредната околина) го воочува 

движењето наобјектите во однос надругите кои не се движат.• Црта играчи и публика, дрво и животни 

во дви жење,велосиподист(употребуваконтрастна статика-динамика).• Користи линии со различен 

интензитет(дрво во зима, опожаренашума-туш и четка).• Набљудува цртежи од познати уметници и на 

нив открива движење.• Набљудување на непосредната околина (просторот во училишниотдвор и 

училишната зграда), забележува внатрешен и надворешен простор;• сликање внатрешен и надворешен 

простор;• анализирање предмети од природата (цветови, плодови само со разнибои) и јавоочува бојата;• 

сликање мртва природа;• сликање по фантазија (комлементарен контраст – колаж);• сликање 

комбинација на мали и големи форми со сликарска текстура(предметиод народниот фолклор, носии, 

колани, прес тилки, накит);• објаснување на поимот трансформација (промена) на ахроматски 

вохроматскитонови;• сликање по доживеано и фантазија;• слика со акварел тонови во боја (позадина),а 

откако ќе се исушицртање дета ли софломастери или со погуст слој боја (водена или темперна);• сликање 

со восочен пастел цвеќе, а потоа позадина со акварел;• цртање и сликање со различни сликарски и 

цртачки техники иматеријали;• анализирање ликовни дела и именување на ликовните техники имотиви 

на делото;• набљудување уметнички дела од македонски автори и искажувањевпечатоци, емоции од 

набљудувањето• се оспособи да забележува во природата видик и видикова линија;• воочува и 

применува видови ритам;• стекна елементарно знаење за точката како ликовен елемент;• комбинира 

точки, линии и плоштини и да црта текстура;• воочува и да споредува целина и детаљ;• создава со 

детали композиција;• воочува во природата статика и динамика (објекти кои се движат и не седвижат 

ја претставува сенката на предметите со сенчење;• забележува и применува разновидни линии и црта 

контраст• црта контраст на линии со раз личен интензитет• го открива и да коментира за богатството на 

линии, ритам, текстура,статика-динамика на цреж на познати уметници, мотив, техника…;• воочува, 

препознава и именува линии, ритам на цртежи на познатиуметници.• знае соодветно да ги користи 

подлогите, приборот и сликарскитематеријали;• забележува различни тонови на боја во природата;• 

воочува локални бои на предмети и појави во непосредната околина;• го воочува и користи 

комплементарниот контраст на бои: црвена-зелена, жолтавиолетова, портокалова-сина;• комбинира мали 

и големи форми и да ги збогатува со сликарска текстура(според карактерот на мотивот);• покажува 

поголема осетливост за детали;• преобразува (трансформира) ахроматска композиција во хроматска;• 

умее да нанесува погуст или поредок слој на боја на сликарскатаподлога;• применува комбинирани 

ликовни техники;• разликува и именува разни мотиви: мртва природа, пејзаж, портрет,композиција;• ги 

искажува емоциите, мислењето и впечатоците од набљудувани дела(цртежи, слики, репродукции)• да ја 

усовршува мануелната способност и различните постапки заработа;• да воочува и опишува 
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волумен(аглест-валчест, испапчен-вдлабнат);• да компонира две или повеЌе фигури во една целина;• да 

воочува разлики (вид) на релјеф (висок-низок) и да моделира низокрелјеф;• да изработи макета на 

населбата,плоштад, улица, парк и на неа дапрестави просторно решение;• да се запознае со 

карактеристиките на стиропорот и со постапката наработа;• да го применува стиропорот во 

моделирање;• да го искажува своето мислење за тридимензионалните форми;• да препознава полна 

пластика, статуа рељеф, биста.• да воочува видови композиција;• да развива умешност за изработка на 

плакат;• да употребува геометриски и природни форми во изработка на фриз,орнамент…• да користи 

елементи од народниот фолклор во дизајнирањето напредметите;• да направат оригами според 

демонстрирано упатство;• да го користи компјутерот за изработка на дизајн.• Да го воочува 

специфичниот ликовен израз на графиката каколиковно подрачје;• Набљудување фотографии, постери, 

корици од списанија, книги ивоочување цртеж, текст, знак и други елементи;• декорирање разни 

глинени предмети при што се користат елементитеод народниотфолклор;• со помош на компјутер 

правење нацрт за плакат;• изработување нацрт за украсни предмети (вазни, лампи, лустери,накит...);• 

изработување честитки, украси, накит…;• изработување оригами (може и од тонирана• Разгледување 

видови графики (уметнички репродукции или графикиод повисоките одделенија) и именување на 

графичките техники(монотипија, картон печат); 

 

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Видови волумен-испакнат: Склуптура на диносаурус-глина (56,57) 

2.Видови волумен-вдлабнат: Склуптура на чаша-глина 

3. Релјеф-висок: Мртва природа-овошје (глина)(58,59) 

4.Релјеф-низок: Геометриски фигури (глина) 

5.Пропорции ви склуптурата: Дете со милениче (глина)(60) 

6.Пропорции ви склуптурата: Мајка со дете(глина)7.Архитектура и урбанизам(ИКТ 

истражување).Архитектонски и урбанистички решенија во светот (62,63) 

8.Архитектура и урбанизам:Дел од град (картонски кутии)(62) (естет.анал.на склуп.(64,65) 

9,10.Изработка на осмомартовска честитка-колаж 

11.Специфично. на графички израз(граф.тех.):Шара на текстил компир-печат (66) 

12.Специфично.на графички израз(граф.тех.): Ѕвездено небо картон-печат 

ЛИКОВНО  

1.Специфично. на графички израз(граф.тех.): Птица вогнездо монотипија2.Ликовни ел.во графиката-

текстура, линија, светлина:(подготвителен цртеж за линорез)„Риба“3.Изработка на пано- Македонија -

мултикултурна ризница4.Висок печат-линорез: Риба (линолеум, длето)5.Довршување на 

линорез6.Компјутерска графика-paint: Вазна со цвеќе покрајпрозорец7-8.Компјутер-ска графика-tool kid: 

Мртва природа-зеленчук 9.Изработка на велигденска честитка-колаж10.Велигденско боење на јајца-

акрилни бои11-12.Алтернативен ритам: Народна шара-килим(фломастер)13.Дизајн и визуелна 

комуникација-графички:Илустрација на песната за Гоце -гваш14.Изработка на еколошки беџ15.Улога на 

ликовн.елем. во граф.дизајн(линија, боја, форма...): Плакат за алтернативна енергија-

комб.тех.16.Народно творештво-дизајн на народна носија(фломастер)17-18. Дизајн-индустриски(ИКТ): 

Автомобил, мебел, амбалажа на парфем, облека...(колаж)19.Неработен 20.Дизајн и визуелна 

комуникација- Орнамент: шара21. Дизајн и визуелна комуникација- Фриз од различнигеомет.форми-

комб.тех(темпе-ра,фломастер22.Визуелни знаци во секојдневниот живот(симболи):Симбол на омилен 

училишен предмет-туш23.Улога на историјата на уметноста (ИКТ)24.Доаѓа летото-гваш 

Ликовно образование 

• Разгледување видови графики (уметнички репродукции или графики одповисоките одделенија) и 

именување на графичките техники (монотипија, картонпечат);• наставникот ги запознава учениците со 

техниката линорез, демонстрира длабењесо глетата како и постапката на печатење.• на матрицата за 

картон печат поставување елементи со разни видови текстури(чипка, ребрест картон, јута, волница и 

др.);• самостојно со валјак нанесување боја и печатење;• користење на компјутерот за изработка на 

графика.• со помош на компјутер правење нацрт за плака 

• изработување нацрт за украсни предмети (вазни, лампи, лустери, накит...);• изработување честитки, 

украси, накит…;• Во природата го забележува ритамот на формите и линиите.• Од фолклорните 

елементи го применува ритамот во ликовните творби.• Набљудување фотографии, постери, корици од 

списанија, книги и воочувањецртеж, текст, знак и други елементи;• декорирање разни глинени предмети 

при што се користат елементите однародниот фолклор.• цртање и сликање со различни сликарски и 

цртачки техники и материјали 

Ликовно образование 

Теми- Цртање; Сликање;Обликување во просторот,моделирање; Дизајн и визуелни комуникации;Графика;  

 ученикот/ ученичката 
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• да го воочува специфичниот ликовен израз на графиката како ликовно подрачје;• да се запознава со 

нова техника линорез, ги запознава нејзините карактеристики,алати и постапки на работа;• да применува 

разновидни плошни форми, текстури (од текстил) во картонпечатот; 

 • да изработува и печати едноставен графички знак или декоративен елемент;• да стекне основни 

сознанија за компјутерската графика (визуелните и ликовнитекарактеристики)• да применува 

комбинирани ликовни техники;• да користи акрилни бои при сликањето.• да користи елементи од 

народниот фолклор во дизајнирањето на предметите;• да го користи компјутерот за изработка на дизајн.• 

да воочува видови композиција;• да развива умешност за изработка на плакат;• да употребува 

геометриски и природни форми во изработка на фриз, орнамент 

И иако самата програма за ликовно образование во себе ги содржи сите овие показатели сепак во пракса 

и на терен ситуацијата е многу поразителна,па одтука потребата од поолема застапеност на уметноста во 

развојот на децата, нејзина поолема застапеност во образовниот процес како и потребата од неформални 

едукативни центри во кои ќе можат родителите да ги соочат своите деца со уметности од најразлични 

облати уште од најраната возраст се повеќе од потребни ,но и уште еден доказ дека уметниците можат 

можат да станат и да бидат креативни, уникатни претприемачи и двигатели на новите општествени 

промени. 

 

Референци  

[1] http://swc2.hccs.edu/proberts/diginetxpress/fall2011/culture/goto.xml 
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[3]http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/VII%20oddelenie/Microsoft%20Word%20-

%20likovno%20obrazovanie.pdf 

[4]http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/VIII 

IX/Nastavna%20programa%20po%20likovno%20obrazovanie%20za%20IX%20odd%20so%20inovacii%20i%

20pretpriemnishtvo.pdf 
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THE MOTIVATIONAL ROLE OF THE DIRECTOR OF THE SCHOOL 
Sasho Andonov 

PS “Kuzman Shapkarev”, Skopje, R. Macedonia  saso111mk@yahoo.com 
 

Abstract: Motivation represents the main factor which encourages, directing and keeping behavior of the 

people. Motivation is related to the dynamical part of the person and has difference between the concept of 

emotions and the personality. Motivation is the desire and will to achieve the main goal. 

In the content is represented the topic of the work: 

1. Introduction 

2. Theoretical part 

3. Empirical part 

3.1. Tabular display of the results of investigation between the teachers for motivation role of the school 

manager as a pedagogical leader 

3.2. Structure of the respondents 

3.3. School manage as a motivator and demotivator 

4. Conclusion  

                                            

МОТИВАЦИОНАТА УЛОГА НА ДИРЕКТОРОТ ВО УЧИЛИШТЕТО 
Сашо Андонов 

ООУ „Кузман Шапкарев“ Скопје saso111mk@yahoo.com 

 
Апстракт: Motivacijata pretstavuva faktor koj go pttiknuva, naso~uva i odr`uva odnesuvaweto na luѓeto. 

Motivacijata se odnesuva na dinami~niot del od li~nosta i se razlikuva od poimite na ~uvstva i li~nost. 

Motivacijata e `elba ili volja da se napravi nekoja rabota. 

Во содржина е представена темата на трудот: 

1. Voved  

2. Teoretski del  

3. Empiriski del 

3.1. Tabelaren prikaz na rezultatite od anketite na nastavniot kadar za motivira~kata  uloga na Direktorot 

kako pedagoшki voda~  

3.2. Struktura na ispitanicite  

3.3. Direktorot kako motivator i demotivator  

4. Zakluчok  

 

1. VOVED 

 Motivacijata pretstavuva faktor koj go pttiknuva, naso~uva i odr`uva odnesuvaweto na lu\eto. 

Motivacijata se odnesuva na dinami~niot del od li~nosta i se razlikuva od poimite na ~uvstva i li~nost. 

Motivacijata e `elba ili volja da se napravi nekoja rabota. 

 Motivacijata pretstavuva dvi`ewe, naso~enost na li~nosta kon zadovoluvawe na potrebite, kombinacija 

na `elbite i energijata usmerena kon postignuvawe na celta. {to e toa [to ja pridvi`uva li~nosta da misli, da 

deluva? Razbiraweto na motivite na edna li~nost, nezna~i razbirawe i na motivite na edna grupa ili organizacija. 

 U~iliшtata se organizacii vo koi najgolemiot del od vrabotenite se visoko obrazovani li~nosti, li~nosti 

koi rabotat vo uslovi na nizok opшtestven rejting na profesijata, slabo plateni, so minimalni mo`nosti da se 

motiviraat kon povisoki postignuvawa. Od druga strana od vrabotenite vo obrazovanieto postojano se bara nivno 

usovr[uvawe vo obrazovnite tehnologii, sledewe na nau~nite dostignuvawa na poleto na nivnata potesna struka, 

vnesuvawe novi informacii vo nau~niot sistem koj go prenesuvaat. Kompleksnosta na profesijata ja zgolemuva i 

postojanata izlo`enost na javnoto mislewe na u~enicite, nivnite roditeli, kolegite, instituciite. 

 Povodot za da ja  odberam temata za MOTIVIRAWE  go najdov vo sekojdnevnata rabota vo u~ili[teto, 

kade [to mo`nostite za motivirawe se ograni~eni, a barawata koi se postavuvaat pred nastavnicite se dosta  

obemni. Problemot kako nastavnikot da se motivira da postigne poveќe, so ist ili pogolem elan otkolku na 

po~etokot na svojata kariera, dobiva na zna~ewe vo sekojdnevnata praksa. Sovremeniot direktor na u~ili[teto 

mora da gi znae mehanizmite na motivacija, da upravuva so nea i da bide glaven motivator kon uspeшnoto 

voewe na edno u~iliшte. Direktorot ne treba da bide teoreti~ar, tuku treba da znae kako da gi stimulira 

vrabotenite za da bidat efikasni i efektivni vo svojata rabota, koristejќi gi pritoa raspolo`livite resursi, kako 

pofalbi, gradewe zdrava klima na pomo[ i podr[ka niz otvoreni i ~esni komunikacii.  

 

2. TEORETSKI  DEL  

 Motivacijata e stav na rabotnikot sprema rabotata, negovata zainteresiranost za postignuvawe rezultati 

vo rabotata.  

mailto:saso111mk@yahoo.com
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 Motiviraweto pretstavuva golem predizvik za sovremenata nauka. Denes sovremenite teoreti~ari 

motivacijata ja klasificiraat vo pet kategorii: teorija na potrebi, teorija na potkrepuvawe, teorija na pravednost, 

teorija na o~ekuvawa i teorija na odreduvawe na celta. 

 

 Edna od najpoznatite teorii e Hierarhijata na potrebi spored Abraham Maslov..  
1) Fiziolo[ki potrebi ( hrana,vozduh,spiewe,voda ) 

2) Sigurnost i bezbednost ( za[tita od fizi~ki povredi, bolest, nesigurnost za idninata ) 

3) Potreba od pripadnost ( za komunikacija, za davawe i primawe qubov, prijatelstvo i 

razbirawe 

4) Po~ituvawe ( samopo~ituvawe, samodoverba i potrebi od po~it od strana na drugite, 

priznanie, vnimanie,reputacija ) 

5) Samopotvrduvawe ili samoaktuelizacija ( maksimalna realizacija na sposobostite i razvoj 

kako li^nost ) 

6) Potreba od svest i slobodna izjava ( sloboda se slovoto, pravdata ) 

7) Potreba od znaewe i razbirawe na svetot ( vozmo`nost za dobivawe na znaewe, za 

razmisluvawe ) 

Vo ovaa teorija kade [to motivite se pretstaveni vo forma na piramida, na dnoto se naoѓaat fiziolo[kite potrebi, a 

kolku se iska~uvame pogore kon vrvot se nao\aat najvisokite motivi, motivite za samopotvrduvawe, t.e. 

samoaktuelizacija. Spored Maslov dokolku ne se zadovoleni poniskite motivi nemo`e da se zadovoluvaat ni 

povisokite motivi.       Osnovnata vrednost na ovaa teorija e deka Maslov bara pri~ina za ~ove~kata aktivnost i 

ja nao\a vo potrebite. Prakti~niot zaklu~ok od konceptot e deka motivator na ~ove~koto odnesuvawe se 

nezadovolenite potrebi, odnosno vo procesot na svoeto zadovoluvawe potrebite iscrpuvaat motivaciski 

potencijal. 

 Mek Gregor ja postavil t.n. X  i   Y teorija na motivacija  spored koja odnesuvaweto na  ~ovekot e 

usloveno od pozitivni ili negativni pretpostavki na negovata li~nost, a toa mu pomaga na direktorot da upotrebi 

soodveten motivira~ki faktor i stil na vodostvo vo interes na podobruvawe na efektivnosta na rabotata . Prvata 

teorija gi odrazuva karakteristikite na avtoritaren tip na upravuvawe koe vodi  kon direktno regulirawe i silna 

kontrola. Spored ovaa teorija motivaciskite faktori na rakovoditelot sprema pot~inetite treba da bidat zasnovani 

na kazna. Vtorata teorija pretstavuva sprotivnost na prvata i taa e osnovana na demokratski principi na 

delegirawe na ovlastuvawa, zbogatuvawe na sodr`inata na rabota, podobruvawe na odnosite. Rakovoditelot 

smeta deka vrabotenite sami mo`aat da sprovedat samokontrola, da se stremat kon odgovornosti,skloni se kon 

samorazvitok i kreativnost. 

 Frederik Hercberg ja postavil teorijata na  Dva faktori   

 Negativni ( nezadovolstvo) 

 Pozitivni ( zadovolstvo) 

 

Dvete grupi na faktori toj gi narekol zadovoluva~ki ili motivira~ki i nezadovoluva~ki ili higienski faktori. Ovie 

faktori doveduvaat do sprotivni manifestacii vo sredinata. 

 

 

  Sekoj voda~ ima potreba od podr[ka od svoite sledbenici zaradi postignuvawe na postavenite 

celi. Za da ja dobie nivnata podrшka toj treba da bide sposoben da gi razbere i da gi motivira. Direktorot treba 

to~no da gi poznava potrebite i o~ekuvawata na lu\eto, {to gi motiviraat kon poefektivno i poefikasno 

izvr[uvawe na rabotata. Nekoi vraboteni se motiviraat so finansiska nadoknada, nekoi so unapreduvawe, drugi 

pak so pofalba za dobro zavr[ena rabota, a ima i luѓe koi sami se motiviraat dokolku nikoj ne im pre~i vo 

izvr[uvaweto na rabotnite obvrski. 

 Motiviraweto go pottiknuvaat slednite faktori: delegirawe na kontrolata, redizajnirawe na rabotata, 

doverbata, precizno definirawe na o~ekuvawata od rabotata i kriteriumite na uspe[nosta, povratna informacija 

vo koja e sodr`ana pofalbata za uspe[no izvr[enata rabota.   

  

3. EMPIRISKI  DEL 

 Praktikata poka`uva deka vo na[iot vospitno-obrazoven sistem malku ili voop[to ne se obrnuva 

vnimanie na motiviraweto na vrabotenite.  Instituciite i direktorite, dolgo vreme  motiviraweto na nastavnicite 

go tretiraat kako ne[to samo po sebe razbirlivo. Sovremenite obrazovni tekovi se pointenzivno baraat motivirani 

nastavnici za kvalitetna realizacija na nastavnite  programi i vospitno-obrazovnata rabota voop[to. 

 Sovremeniot nastavnik bara predizvik i napreduvawe. Zarabotuva~kata i sigurnosta se na vrvot od 

motivacionite faktori. Nastavnicite se zainteresirani za razvivawe vo smisla na podobruvawe na stu~nata 

performansa, kreativnost, odgovornost i aktivno u~estvo vo kreiraweto i odlu~uvaweto, so [to se zgolemuva 

sigurnosta. Nastavnicite se pove]e se usmeruvaat kon dopolnitelno obrazovanie, mentorstva i samoaktuelizacija. 
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Vo takvite uslovi ulogata na direktorot na u~ili[teto se transformira od naredbodava~ vo osloboduva~ na 

potencijalot na li~nosta. 

 Direktorot  na u~ili[teto stanuva dvigatel ili ko~nica na napredokot, vo zavisnost od toa kolku e stru~en 

i koi osobini na li~nosta gi manifestira vo realizacijata na pedago[koto vodstvo. Ograni~eniot buxet na u~ili[tata 

doveduva do opredeluvawe na formite i metodite na motivacijata, koe sekoe u~ili[te individualno gi primenuva.  

Zatoa direktorot kako motivator mora da raspolaga so lepeza na motivacioni mehanizmi. 

 Kakva ]e bide motivira~kata uloga na direktorot mnogu zavisi od  od samiot karakter na li~nosta na 

direktorot , od poznavaweto na samiot nastaven kadar, pa i od samite uslovi vo koi se odviva nastavniot proces. 

Direktorot kako pedago[ki voda~, mora da gi motivira site u~esnici vo vospitno-obrazovnata rabota 

podednakvo, bez razlika na nivnata starosna struktura, stru~na osposobenost ili nivnata `elba za izvr[uvawe 

navremeno na svoite rabotni obvrski. 

 Direktorot  treba da im dava golema podr[ka na onie nastavnici koi se vo faza na dooformuvawe na 

nivnoto  obrazovanie, koe e vo interes na podobruvawe na kvalitetot na rabotata. Isto taka direktorot treba da im 

ovozmo`i na svoite vraboteni, a voedno i da gi motivira da  prisustvuvaat na golemiot broj seminari koi se 

odr`uvaat so cel da se zbogatat znaewata na nastavnicite i da se podobri vospitno-obrazovniot proces. 

 Zgolemuvaweto na li~niot dohod so dobivaweto na visoko obrazovanie deluva  motivira~ki za 

nastavnicite, taka [to site onie koi go nemaat dooformeno svoeto obrazovanie  ve]e se vo faza na dostudirawe. 

 Kolkava e posetenosta na seminarite ~esto pati zavisi i od samiot direktor. Naj~esto seminarite se 

odr`uvaat za vreme na rabotnata sedmica. Klu~en moment za posetenosta e direktorot koj treba da im pomogne 

na svoite kolegi so maksimalno razbirawe za vremeto koe treba da go pominat na seminarot. Negovata pomo[ se 

sostoi vo toa [to toj treba da im ovozmo`i na nastavnicite navremeno pristignuvawe i poseta na seminarot, i 

regulirawe na realizacijata na nastavnite ~asovi. ^esto pati direktorite , za da ne se namali kvanititetot na 

rabotata ne im ovozmo`uvaat na nastavnicite navremeno pristignuvawe na seminarite. Finansiskata pomo[ pri 

realizirawe na seminarite e isto taka moment koj gi motivira ili demotivira nastavnicite, koga se raboti za 

seminari koi se odr`uvaat nadvor od mestoto na `iveewe i rabotewe. 

 Motiviranosta od bilo koj vid pretstavuva dvigatel na celokupniot vospitno-obrazoven proces, dodeka 

ko~eweto na napredokot vo rabotata, neovoozmo`uvaweto na  nastavnicite da gi sprovedat svoite poznavawa i 

koristewe na site raspolo`livi sovremeni nastavni pomagala go demotiviraat nastavikot. 

 Za malku pokonkretna analiza na motivira~kata uloga na direktorot kako pedago[ki voda~, napraviv 

edna anketa, na koja  pra[alnikot be[e anonimen. Nastavnicite gi dadoa svoite odgovori za toa [to gi motivira, a 

[to gi demotivira vo sekojdnevnata rabota kako rezultat na pedago[koto vodstvo na direktorot. Na nastavnicite 

im be[e poso~eno  pri popolnuvaweto na pra[alnikot da  ne se vodat se vodat od nekoja opredelena li~nost, tuku 

da dadat svoi li~ni stavovi . 

 So anketata bea opfateni nastavnicite od predmetna i oddelenska nastava, no i nastavnici koi kaj nas 

dopolnuvaat ~asovi , so razli~na starost i pol. Anketata e sprovedena na 25.03.2015 g. Vo istra`uvaweto e 

koristeno anketirawe, statisti~ka analiza i evidentirawe. 

 

3.1. TABELAREN PRIKAZ NA REZULTATITE OD ANKETITE NA NASTAVNIOT KADAR ZA 

MOTIVIRA^KATA ULOGA NA DIREKTOROT KAKO PEDAGOШKI VODA^ 

 

 

R.  

br. 

 

 

 

Tvrdewe koe gi 

 motivira nastavnicite 

 

Stepenite 

Negativni      Pozitivni 

 1.  Rabotata vo ovoj kolektiv mi pri~inuva zadovolstvo 1 

3.2% 

 

 

11 

34.5% 

19 

61.3% 

 2. Po~ituvaweto me\u kolegite e na visoko nivo, a toa me 

motivira vo sekojdnevnata rabota 

 5 

16.1% 

20 

64.5% 

6 

19.4% 

 3. Timskata rabota vo kolektivot me motivira za poefikasno 

rabotewe 

1 

3.2% 

5 

16.1% 

7 

22.6% 

18 

58.1% 

 4. Me motivira soznanieto deka direktorot ja sledi mojata 

rabota 

 

 

 

 

6 

19.4% 

25 

80.6% 

 5. Sakam direktorot da me informira za moite postignuvawa  

 

 

 

3 

9.7% 

28 

90.3% 

 6.  Motivira~ki e [to direktorot gi vrednuva rezultatite na site 

kolegi podednakvo 

 

 

1 

3.3% 

4 

13.3% 

25 

83.3% 

 7. Mi se dopa\a [to direktorot  kon site vraboteni se odnesuva 

so po~it, bez podelba i privilegii 

 

 

 

 

2 

6.45% 

29 

93.5% 

 8. Direktorot me respektira kako ramnopraven vo zaedni~kite   4 26 
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aktivnosti   13.3% 86.7% 

 9. Mnogu mi zna~i [to direktorot e otvoren za komunikacija i 

mo`am da mu se obratam 

 

 

 

 

1 

3.2% 

30 

96.8% 

10 Me motivira koga direktorot so svoite sugestii mi pomaga 

vo rabotata 

 

 

1 

3.2% 

4 

12.9% 

26 

83.9% 

11 Sakam koga direktorot so sugestii me usmeruva kon moe 

stru~no usovr[uvawe 

 

 

 

 

5 

16.1% 

26 

83.9% 

12 Po sekoja poseta na ~as, direktorot me motivira so toa [to 

mi dava celosna informacija za realizacijata na ~asot 

 

 

1 

3.2% 

6 

19.4% 

24 

77.4% 

13 Vo sekojdnevnata rabota me motivira koga direktorot jasno 

gi formulira i zadava upatstvata za rabota, rokovite za 

realizacija na rabotata 

 

 

 

 

 

 

1 

3.3% 

29 

96.7% 

14 Posebno mi zna~i [to direktorot se vklu~uva vo rabotata na 

timovite 

 

 

 

 

1 

3.2% 

30 

96.8% 

 

15 Li~niot primer na redovnosta na direktorot me motivira i 

mene 

 

 

 

 

2 

6.7% 

28 

93.3% 

 

 

 

3.2. STRUKTURA NA ISPITANICITE VO ISTRA@UVAWETO 

 

 

Broj na 

ispitanici 

 

 

 

Obrazovanie 

 

 

     Pol 

 

Vkupno 

 

Nastavnici 

 

   VSS   V{S    @   M 

   

   21 

 

   10 

    

   4 

 

  27 

      

     31 

 

 

3.3. DIREKTOROT KAKO MOTIVATOR I DEMOTIVATOR 

 

 

reden 

broj 

 

 DIREKTOROT DELUVA  MOTIVIRA^KI KOGA: 

 1 Direktorot kon site vraboteni se odnesuva so po~it, bez podelba i privilegii 

 2 Direktorot e otvoren za komunikacija i mo`am da mu se obratam 

 3 Koga direktorot me informira za moite postignuvawa 

 4 Jasno gi formulira i zadava upatstvata za rabota, rokovite za realizacija na rabotaat 

 5  Direktorot se vlku~uva vo rabotata na timovite 

 6 Li~niot primer na redovnost na direktorot me motivira i mene 

 7 Vedar,nasmean, ,dobro raspolo`en, Prifa]a tu\o mislewe i ne go nametnuva samo svoeto 

razmisluvawe... 

           

 

Reden 

broj 

 

  DIREKTOROT DELUVA DEMOTIVIRA^KI KOGA: 

 1 Ne e otvoren za sorabotka, zatvoren vo svojata kancelarija 

 2 Ne gi vrednuva podednakvo rezultatite na kolegite i neguva simpatii kon poedinci 

 3 Sekoga[ e namurten,neraspolo`en,[iri negativna energija 

 4 Gi prikriva informaciite koi se odnesuvaat na vospitno-obrazovniot process 

 5 Nepoka`uva interes za potrebite na nastavnicite vo rabotata 

 6 Najavuva sostanoci i dr. aktivnosti nekolku ~asa pred odr`uvaweto 

 7 Go nametnuva svoeto mislewe,sekoga[ e vo pravo, se odnesuva avtokratski 
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4. ZAKLU^OK 

 Istra`uvaweto za direktorot kako pedago[ki voda~ vo funkcija na motivator na nastavnicite poka`a edna 

slika na ona [to gi motivira i [to gi demotivira nastavnicite vo nivnata sekojdnevna rabota. U~ili[nata klima kako 

proizvod na prethodnite iskustva, dolgogodi[noto zaedni~ko rabotewe pomaga vo odr`uvaweto na dobrite 

me\u~ove~ki odnosi i ~uvstvo na pripadnost kon na[eto u~ili[te. 

 Anketiranite najgolem broj na negativni odgovori dale na pra[awata pod broj 2 i 3. Toa e me\usebnoto  

po~ituvawe na kolegite kako motivator vo sekojdnevieto i timskata rabota. Pri~inata vo ova ja gledam vo toa [to 

naj~esto edni isti nastavnici se vklu~eni vo rabotata na timovite, vo koi mnogu ~esto se javuvaat lideri koi se 

borat za samodoka`uvawe. Po~ituvaweto me\u kolegite e oblast na koja treba kontinuirano da se raboti. 

 Kako najmotivira~ki momenti nastavnicite gi pofatile pra[awata pod broj: 5, 7, 9, 13, 14, 15. Ovie 

pozitivni stavovi na nastavnicite treba da bidat patokaz niz koj treba da se dvi`i direktorot kako pedago[ki 

rakovoditel, za da gi  motivira vrabotenite pri nivnata sekojdnevna rabota.  

 Celokupnata analiza govori deka vrabotenite imaat jasna slika za toa kakov direktor sakaat, kako ja 

zamisluvaat rabotaat so dobar pedago[ki voda~, a od druga strana toa gi obvrzuva i niv da bidat ispolnitelni i 

dosledni vo svojata rabota.  

    Na samiot kraj mora da napomeneme deka motivot и motivacijata na vrabotenite pretstavuva klu~ za 

podobruvawe na efikasnosta vo edna organizacija. Taa prtstavuva vnatre[na sila, pottik za vrabtenite koi vodat 

kon akcija, vr[ewe na aktivnostite i postignuvawe na zadadenite zada~i i celi. Rabotata na menaxerot e da gi 

zajakne ambiciite, da ja zgolemuva inicijativata i da dava nasoki, hrabrost, energija i upornost da se sledat celite. 

Motiviranite rabotnici prezemaat akcija i pravat se [to e potrebno da se postignat negovite i celite na 

organizacijata. 
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ADAPTING CONTEMPORARY AMERICAN MULTICULTURAL TEXTS - 

TRANSCENDING STEROTYPES 
Violeta Nikolova 

MHS Jane Sandanski– Strumica, Republic of Macedonia  malvinija@yahoo.com 

 
Abstract: “Adapting Contemporary American Multicultural Texts” is an attempt to engage in issues concerning 

multiculturalism and multicultural texts in the context of teaching Culture and American Literature in EFL 

classes. Current socio-political ethos in the United States abounds in multicultural issues. Multicultural texts had 

already been written in the US, but their present proliferation and inclusion in school and university syllabi 

serve serious and larger cultural objective of giving expression to cultural diversity and an examination of 

literature representing feminist, ethnic, minority and majority views, that cluster around identification and 

recognition of diverse societal groups in twentieth century America. We undertake an attempt to present an 

objective view of the fabric of modern America. Using selected texts, we discuss the nature of represented 

themes, by means of generalizing from textual contexts, and analyze methods of using such texts in classes with 

non-American students interested in current American life. We elaborate methodological approaches and give 

brief accounts of selected writings by most prominent authors, respectively. 

Focusing on most prominent writers and their place in the context of American history and contemporary 

popular culture underlines the reality that it is multicultural writing that has revolutionized recent American 

literary history. 

 Key words:  multiculturalism, identity, diversity, texts 

 

               АДАПТАЦИЈА НА СОВРЕМЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ  

МУЛТИКУЛТУРНИ ТЕКСТОВИ –НАДМИНУВАЊЕ НА 

СТЕРЕОТИПИТЕ 
                                               Виолета Николова 

СОУ Јане Сандански-Струмица,Република Македонија  malvinija@yahoo.com 

 
Резиме: “Адаптација на современи американски мултикултурни текстови” е обид за вклучување на теми 

кои ги тангираат прашањата на мултикуртурализмот и мултикултурните текстови во контекстот на 

предавањата за Американска литература и култура. Тековниот социо-политички етос во САД изобилува 

со мулктикултурни прашања. Вакви текстови се пишувани и биле актуелни и досега, но нивната сегашна 

пролиферација и инклузија во програмата на училиштата и универзитетите би послужиле за сериозна и 

значајна цел- изразување на културниот диверзитет и испитување на литературата која опфаќа 

феминистички, етнички, малцински и мнозински ставови кои се создаваат при процесите поврзани со  

идентитетот и признавањето на диверзитетот на социјалните групи во Америка на 20-тиот век. 

Користејки избрани текстови  дискутираме за природата на претставените теми преку генерализација од 

текстуалните контексти и разгледуваме методи на употреба на такви текстови во средини со не-

американски студенти кои пројавуваат интерес за современиот американски живот. 

Фокусирајки се на најпроминентните писатели и нивното место во американската историја и современа 

популарна култура, се потенцира реалноста дека всушност токму мултикултурализмот во пишувањето  

ја револуционизира современата американска литературна историја. 

Клучни зборови:  мултикултура, идентитет, диверзитет, текстови 

 
1.STATEMENT OF PURPOSE  

The main aim of the project is to help the English language department and American Studies students to get 

deeper and more vivid insight of the twentieth century American literature and culture introducing them to some 

of the best examples of American short fiction. Working with multicultural texts they are getting chance to see 

and understand the most important themes and points of the contemporary cultural studies as reflected in theory, 

literature and cultural practice. Not less important aim of the project is to help teachers and students in the usage 

of the Heath Anthology of American Literature, Vintage Book of Short Stories and creative and educational 

potentials of the World Wide Web. 

 

2.INTRODUCTION  

At the outset of the 21st century, students entering an American literature class will confront a syllabus including 

books stunningly diverse. Even in secondary schools, teenagers are ruminating over the writers’ names that appear 

unpronounceable at first, or at the least, unfamiliar. As youths delve into these volumes, they will learn more 

about experiences of representatives of different ethnic, racial and immigrant groups that are today part of the 

mosaic that is the United States populace. 

mailto:malvinija@yahoo.com
mailto:malvinija@yahoo.com
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3. MULTICULTURAL AND IMMIGRANT LITERATURE  
Multicultural, and immigrant, literature is not at all a new phenomenon. It goes back to the turn of the 20th 

century -- when waves of Europeans came to the United States -- and beyond, to 19th-century newcomers, and, 

even further, for example, to Native American tales in the oral tradition. And since Native Americans are, as their 

identification clearly states, the only homegrown denizens of the country, one can fairly argue that every other 

U.S. writer is a descendant of another culture -- indeed, an ethnic. The focus in this article, though, is on literature 

written by non-English immigrants and their descendants, African Americans and Native Americans. 

Among the notable writers of color who have emerged since World War II in the United States belong Ishmael 

Reed, Leslie Marmon Silko, Ralph Ellison, N. Scott Momaday, Toni Morrison, Sandra Cisneros, Maxine Hong 

Kingston, Zora Neale Hearston, Helena Viramontes and Jessica Hagedorn.  Although definitely individual and 

widely diverse, they are all-American in their collective mixture of African American, Native American, Asian 

American, and Hispanic strains, and yet definitely unique and widely diverse. Their work is not culturally 

isolated, but enriching the inclusive literary treasure. 

 Their fiction and autobiographical writings are closely examined and analyzed in cultural perspective and the 

ways politics and popular tradition have influenced their work . These ethnic authors address and question such 

matters as whiteness, autobiography, geography, and the forms of prose. 

Focusing on these specific writers and their place in the context of American history and contemporary popular 

culture, we get clear and accurate perspective on the national literature of the present day, informative analysis of 

wide spectrum and an exact and faithful view of its multicultural character.  

Gore Vidal mentioned in one of his interviews that the writers had to be the alarm signal system for the society. 

To diagnose the present situation of contemporary society and culture has always been one of the necessary 

features of the literature. Cultural diagnosis given by the fiction is very important to the reader and to the writer, 

as well - representing the only way the writer can try to reform or change the society, the culture and the image of 

mankind and to stop them from self-destruction and disintegration.  

 

3.1.African-American short-fiction was to go through hard times and for a long time there was tendency with 

the literary critics to put African-American literature in a category Black Writers outside the main body of 

American literature. In those days the black writers went to the "Dark Tower" on the 136th St., a sort of club room 

to weep because they felt the injustice.  

Harlem Renaissance is generally considered the period that extends from just after World War I until the 

Depression, so called "New Negro Movement" with major  concern for questions of marginality, and the use of 

folk or so-called "primitive" material. In this period a tremendous amount of work in all forms - poetry, fiction, 

drama, and essays - was produced by a group of diversely talented African-American writers like Zora Neale 

Hurston, well known,mostly in Harlem. According to Alice Walker, Hurston's influence arises from her art. At a 

time when the Ku Klux Klan was still a major force in national politics, in an era when "negro coeds" were 

expected to limit their horizons to school teaching, Hurston single-handedly, against great odds, became the best 

black woman writer in America. 

 Sometimes African-American literature seems hard to pin down like its music (spirituals, gospel songs, blues, 

jazz and bebop), it's marked by a special reef, an extra-glide, a kick where it singularities are hardly expected, a 

beat without notation. It follows literary traditions but doesn't take them as sacred. African-American expressed 

their deep pessimism and pity for the confusion and the suffering of the human condition, sometimes in humorous 

terms. The humor is, however, singularly grim and disturbing and the laughter acutely painful, recognition of the 

absurdities of existence. 

 In the last decades they have become one of the major forces in American literature, and after being long denied - 

finally recognized and awarded with the most prestigious literary awards (Pulitzer and Nobel prizes included). 

They have found an avid audience of readers for their novels, short stories, poems, non-fiction they are producing 

in large volume. Social barriers were really hard to break through and almost all representatives of the first 

generation died in obscurity, denied deserved recognition .From the perspective of being black writers they 

examined individuality, personal relationship as a means of understanding complex social issues, cutting through 

the layers of racism and sexism, present not only within society but also within one's family and intimate 

relationship. Contemporary African-American short-fiction writers focus upon dilemmas that plague all the 

people, they expressed both sorrow and an anger, and a sense of optimism or despair, of pain and laughter. 

 

 3.2.The Chicanos and Other Hispanic Groups 

The Hispanic community is the second largest of the various minority groups of the United States and the terms 

"Hispanic" or "Latino" and "Latina" have been used to describe those individuals who share a Hispanic 

background and the Spanish language. However, these categories have also served as a neutralizer for the 

differences within the various Latino groups and to contend many with the widespread misguided assumption that 

the Hispanic community is a homogeneous group. They say that the term carries fundamental political and social 
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significance. Apart from a language, those known as Latinos in the U.S. share a social and political commitment 

that does not ignore the interests and conditions in the Hispanic community, or its historical, regional, national and 

legal differences. 

The largest Hispanic communities in the U.S. are the Puerto Ricans( most of them immigrated to New York in 

search for economic opportunity after 1917, the year in which they were granted U.S. citizenship),the U.S Cubans, 

(less numerous and mostly live on the South East coast of Florida, where they immigrated after 1959, fleeing the 

Socialist-Communist Revolution), and finally, the most numerous group that concerns us, that of the 

Mexican/Chicanos. In terms of culture and folklore critics tend to distinguish three main groups within the 

Chicano community-descendants of the Spanish settlers ,braceros or migrant workers, who arrived in the States at 

the turn of the century in successive waves that still continue and  some of them were employed as factory 

workers and now live in urban areas. These are the third group to be found in ghettos where they mix with 

political refugees of Central America who the U.S. government prefers not to distinguish from illegal in order to 

be able to deport them easily. It is in the ghettos where Mexican old customs blend with new urban attitudes. 

The culture and folklore of this community is not defined by the limits imposed by the borders and zones, but by 

their common cultural and historical roots.  

 

3.3.The Native-Americans 

The ancestors of the Native American population, often called Paleo-Indians, probably arrived in the Americas 

more than thirty thousand years ago through Bering Strait. They eventually spread over the course of many 

centuries through North and South America, hunting game and gathering fruit. In the 15th century when the 

Europeans arrived in North America their number was 4 to 6 million belonging to a wide variety of cultures and 

speaking well over a thousand different languages and mistakenly became called Indians. 

Trouble started emerging when the European settlers began to develop a hegemonic vision of a New World 

community and their aspirations met resistance from the Native Americans. Systematic repression of the 

indigenous people occurred by the settlers whether pursuing their goals of finding wealth, or religiously 

converting them to Christianity the Indians, or conquering and cultivating more and more land. The early history 

of the relationship of the two peoples is characterized by the signing of treaties and breaking of these treaties by 

the same white settlers to serve their new advances East and West as the Frontier was progressively pushing from 

both sides of the continent towards the center , transferring Indians to the central barren areas of the country that 

became known as Indian Territory. The goal of assimilation into mainstream society was pursued not just by 

removal and total destruction of tribal sovereignty and self-determination, but by an education policy that 

deprived individuals from their tribal heritage and customs. The result was the alienation experienced by Native 

Americans in the first half of the 20th century in terms of the loss of their tribal names, culture, and identity as 

members of a historically rich cultural community. In the wake of the Civil Rights Movement there developed an 

upsurge of Indian protest that generated the flourishing of Indian writings in the contemporary period. Leslie 

Marmon Silko's are among those. 

 

4. CLASSROOM WORK ON THE TEXTS AND RATIONALE 
 Although black Americans have become visible in all forms of cultural expression in the United States, during 

the first half of the nation's history, primarily, they were featured in writing emanating from the Southern U.S., 

and invariably in stereotypical roles. Students will be assigned some excerpts from the three different stories. Each 

excerpt will deal with the issues of class ,gender  and race, with reference to the whole story. 

 

4.1. Helena Viramontes' s "The Jumping Bean"   

"The Foreman. . . downcast eyes inspecting their cement-caked boots".1/ The questions in this section are oriented 

towards bringing up the issue of racism and how it is presented by the writer in this episode. In this section 

"standards" and "peripheral vision" are key words used by the narrative voice in order to point at the presence of 

the stereotype in American culture and society. The analysis of the joke is pertinent here in order to show how 

popular culture is instrumental to the perpetuation of certain stereotypes. The questions are also intended to show 

how by contrasting the stereotypical portrayal of the figure of the father with the narrator's more sympathetic and 

human treatment, the writer is attempting to undercut reductive, racist visions of the Chicano community.  

 

4.2. Leslie Marmon Silko's "Lullaby" 

 The section introduces the short story by Leslie Marmon Silko "Lullaby" as a basic reading text to illustrate race, 

class and gender politics through Native American Literature. The class will focus on pre-assigned extracts and 

related questions but reference will be made to the whole story in the light of a brief introductory overview of 

Native American history after white settlement in the American continent. The lullaby song with which Silko ends 

her story is aimed to underline this unending motherly role of Ayah but also to carry the fundamental Indian 

philosophical belief in the importance of the natural surrounding which provides the burdened and pained mother 

her comforting lullaby.  



186 
 

 

4.3. Zora Neale Hurston's "The Guilded Six-Bits". The discussion aims to address the issue of racism and how 

it is built on a foundation of privileges that are based on skin color. This differentiation is part of a largely covert 

system of exclusion that places white over black in the allocation of jobs, opportunities, and wealth. For example, 

the clerk's stigmatization of Joe in the story as one of the "darkies" who are "laughin' all the time", and that 

"Nothin' worries 'em" functions as a portrayal of a white supremacist idea that attempts to conceal its racistic 

character and makes it appear as universal. The ironical portrayal of the Negro house in the Negro settlement as 

being unexpectedly a happy place, especially in relation to class segregation which always meant the 

concentration and isolation of low-income blacks in dilapidated and rundown central city neighborhoods and the  

concentration and isolation of whites in well-kept middle-and high-income neighborhoods.  
Throughout discussions emphasis will be made on finding linkages across boundaries of social class, gender, race 

and culture in the widest sense. A comparative analysis of recent ethnic writing that has enlarged the spectrum of 

American literature explores the variety of ethnic traditions in American literature, considering them in 

comparative terms and focusing on these writers and their place in the context of American history and 

contemporary popular culture. 

 

5. CONCLUSION: Multicultural American Literature underlines the reality that it is the range of multicultural 

writing that has revolutionized recent American literary history and erased stereotyping, offering clear and 

accurate perspective on the national literature of the present day,  providing an exact and faithful view of its 

multicultural character. 
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Abstract: Rotary kilns are the world's largest mobile industrial plant and one of the largest energy consumers in 

the cement and concrete industry. Rotary kilns are most used for baking nonmetallic materials in the production 

of cement clinker, lime, gypsum, magnesite, refractory materials and others. These furnaces are highly 

mechanized industrial and baking aggregates. The potential for energy saving in cement kiln plant:  

Improved on preheating in the clinker cooler. By improved burning technology and efficient use of waste heat 

of pre-heater exit gas and of the heat loses through the shell of the rotary kiln and of waste cooler leaving the 

great cooler.  

For the same fuel consumption, the specific fuel energy costs have been reduced still further by using cheap 

secondary fuels. Nowadays, about 20-50% of the total fuel energy required is covered by secondary fuel. 

Key words: non-metal industry, rotary kiln,  cement, energy saving 
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Резиме: Ротационите печки се светски најголеми подвижни производствени машини и едни од 

најголемите енергетски потрошувачи во цементната и бетонската индустрија. Ротационите печки 

најмногу се употребуваат за печење на неметални суровини во производството на цементниот клинкер, 

вар, гипс, магнезитнит, огноотпорни материјали и други. Овие печки претставуваат високо 

производствени и механизирани печни агрегати.  

Потенцијалот за заштеда на енергија во ротациона печка за производство на цемент се изразува преку:   

Подобрување на загревањето во ладилникот за клинкер преку: подобрување на технологијата за 

согорување; поефикасна употреба на отпадната толина од излезниот гас на предзагревачот и загубите на 

топлина низ школката на ротационата печка и отпадниот ладилник кој го напушта големиот ладилник.   

Употреба на ефтини секундарни горива кои ги намалиле трошоците за специфичните енергенси. Денес 

околу 20 до 50% од вкупно потребнните енергенси се покриени преку секундарните горива.  

Клучни зборови: неметална индустрија, ротациона печка, цемент, енергетска заштеда 

 

1. НАЧИНИ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОПЛИНА ВО РОТАЦИОНА ПЕЧКА  

 

1.1 Кондукција 

 

  Во насока да се анализа кондукцијата во цементната ротациона 

печка, нејзиниот пресек е составен од два дела, во зависност од 

присуството на суровината и топлинските текови низ производот кога 

таа е присутна како што е прикажано на слика бр. 1. Ова е посебен вид на 

спроведување топлина во порозна цврста средина. Сите процеси на 

кондукција се карактеризираат со кондукции соодветни на секој 

присутен материјал како функција од неговата температура.        

mailto:bezhovska@gmail.com
mailto:cekovab@yahoo.com
mailto:fillip.jovanovski95@yahoo.com
mailto:bezhovska@gmail.com
mailto:cekovab@yahoo.com
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 Сл. бр.4 Појава на внатрешна 

радијација 

             

1.2 Конвекција     

 

 Топлинскиот пренос поврзан со појавата на конвекција е вклучен со употребата на трансферни 

корелации за проценка на коефициентите. Овие функции зависат од две варијабли – локалната температура 

на површината и просечната температура на флуидот. На тој начин коефициентите на пренос се земени како 

зависни од локалната температура на површините кои ја вршат размената на топлина. Внатрешната 

конвекција е присилена конвекција (Сл. бр. 2) во кружниот пресек на каналот, а надворешната се зема за 

природна конвекција (Сл. бр. 3) надвор од ротирачките цилиндри. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сл. бр. 2  Појава на внатрешна конвекција       Сл. бр. 3 Појава на надворешна конвекција 

 

1.3 Радијација     

 

 

 Радијацијата (Сл. бр. 4) од надворешната штолка на ротационата печка во атмосферата е 

еквивалентна на едноставниот коефициент на пренос. 

 Земајќи ја во предвид внатрешната радијација се забележува многу покомплексна ситуација поради 

тоа што тука постои радијација помеѓу гасот и површината и гасот има голем удел. Неопходно е да се 

пресмета радијацијата помеѓу површините и со тоа да се пресметаат факторите на формата помеѓу неколку 

озрачени површини. 

 За ова да не биде премногу комплицирано се претпоставува дека печката константно ротира т.е. се 

врти, температуратурите на внатрешната површина во овој оддел не се разликуваат многу, така што може да 

се занемари вредноста на радиактивната енергија пренесена помеѓу внатрешните површини. 

 

2. ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА ВО ФАБРИКА ЗА ЦЕМЕНТ  

   

 Табелата бр. 1 ја дава вредноста на просечната енергетска потрошувачка во процеси за ротациона 

печка во фабрика за цемент. Во повеќето случаи вредностите на просечната енергетска потрошувачка се 

значително повисоки отколку вредностите на светскиот просек 

покажувајки дека има голем потенцијал за подобрување на 

енергетската ефикасност во многу фабрики за цемент. 

 

 Табела бр. 1 Просечни вредности на енергетска 

потрошувачка во производство на цемент 

 

 

 

 

Процес Единица Најдобар светски просек 

Подготовка на суровинска смеса 

Смеса од јаглен kWh/t клинкер 2,4 

Кршење kWh/t клинкер 1,0 

Суровинска смеса kWh/t клинкер 27 

Производство на клинкер 

Печка и ладилник Kcal/kg клинкер 680 

Печка и ладилник kWh/t клинкер 22 

Завршно мелење 
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3. ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ЗАЧУВУВУВАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА НИЗ ПРОЦЕС НА ОПТИМИЗАЦИЈА  

 

 Трошоците за термалната енергија во цементната индустрија опфаќаат значителен дел од 

трошоците за производство, околу 30% од вкупните трошоци. Поради ова се направени големи напори 

во минатото за да се намали потрошувачката на термалната енергија при производството на цемент. Со 

изградбата на новите ротациони печки и со исфлувањето од употреба на старите печки, потрошувачката 

на термална енергија се намалила од 4,5 GJ/t во 60 – тите на 3,0 GJ/t. Потенцијалот за заштеда на 

енергија во ротациона печка за производство на цемент се :  

 Подобрување на загревањето во ладилникот за клинкер преку подобрена технологија за согорување, 

поефикасна употреба на отпадната толина од излезниот гас на предзагревачот и намалување 

загубите на топлина низ школката на ротационата печка и отпадниот ладилник кој го напушта 

големиот ладилник.   

 За истата потрошувачка на гориво трошоците за специфичните енергенси се намалиле многу повеќе 

со употребата на ефтини секундарни горива. Денес околу 20 до 50% од вкупно потребнните 

енергенси се покриени преку секундарните горива. 

  Вообичаената потреба за енергенси за ефикасно производство на цемент изнесува 3000 КЈ/kg 

(Табела бр. 2), од кои 2000 КЈ/kg се користат за сушење на суровинската смеса и за извршување на 

хемиски реакции, додека 1000 КЈ/kg се конзумираат за загубите на енергија во системот на ротационата 

печка. 

     Табела бр. 2  Енергетска потрошувачка при мокра и сува постапка 

 

 

 Енергитските загуби од системот на ротациони печки може да се поделат на: загуби на топлина од 

ѕидовите на ротационата печка и системот на предзагревачот, топлината на издувниот гас на предзагревачот 

и загуба на топлината од одпадните гасови од ладилникот.   

 На тој начин, мерките за понатамошно зачувување на енергетските горива се концентрираат на 

оперативната оптимизација на системот за предзагревање на воздухот (во ладилникот на клинкер) и 

суровинската смеса во печката (во системот на предзагревачот); намалување на загубите на топлина од 

ѕидовите на ротационата печка, предзагревачот и ладилникот; намалување на топлинските загуби низ бајпас 

системот.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цементна смеса kWh/t цемент 25 

Разно 

Услуги: минирање и транспост kWh/t клинкер 1,5 

Услуги: пакерај kWh/t цемент 1,5 

Услуги: разно kWh/t цемент 1,5 

Вкупна електрична енергија kWh/t цемент 77 

 Мокра простапка Сува постапка 

Електрична енергија 85 – 105 Kwh/t 105 – 125 Kwh/t 

Горива 5,000 – 6,000 KJ/kg 3.000 – 3.600 KJ/kg 
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      Сликата бр. 5 Термална слика на ротациона печка во употреба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сликата бр. 5 претставува термална слика на ротациона печка во употреба. Ротационите печки 

претставуваат најголеми енергетски потрошувачи и извори на емисија на јаглерод диоксид во цементната и 

бетонската индустрија.. Високата температура на површината на ротационата печка од 149 до 205 °С 

претставува околу 5% загуба од енергетската ефикасност. Сликата погоре прикажува печка што ги изгубила 

изолационите огноотпорни материјали и покажува на жаришта и жешки прстени кои во иднина ќе треба да 

се поправат.   

 

4. ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ПОТРОШУВАЧКА ПРЕКУ ОПТИМИЗАЦИЈА НА 

РОТАЦИОНА ПЕЧКА  

  Повеќето од фабриките за цемент се користат следните два вида на печки:   

 

 Ротациона печка со циклонски предзагревач, опремени со цевка за терцијален воздух со решеткаст 

ладилник  

 Ротациона печка со циклонски предзагревач, опремени со цевка за терцијален воздух со ротационен 

ладилник 

 

  Просечното производство на клинкер од горенаведени видови на ротациони печки изнесува 

помегу 1000 и 6000 t/ден 

Просечната вредност на енергетската потрошувачка за различни видови печки е прикажана во следната 

табела (Табела бр.3). 

  Тебела бр. 3  Потрошувачка на енергија на гориво во различниделови на ротациона печка 

  

 Може да се забележи дека загубите на енергијата во бајпас системот во табела бр. 4 зависи од 

процентот на бајпас соодносот во системот на ротационата печка. 

    Тебела бр.4 Потрошувачка на енергија на гориво во различни ротациони печки со циклонски 

предзагревач 

 

  

 

 

 

Топлинска енергија (КЈ/kg) на 

клинкер 

Со решеткаст ладилник Со ротационен ладилник 

Ротациона печка 400 315 

Ладилник 500 500 

Предзагревач 875 855 

Топлина на реакција 1700 1760 

Бајпас систем 250 – 350 250 – 350 

Загуби на енергија (КЈ/kg) 

Загуба на енергија од исфувни гасови на презагревач 0,87 

Загуба на топлината на ѕидовите од прва фаза 0,22 

Загуба на топлината на ѕидовите од втора фаза 0,44 

Загуба на топлината на ѕидовите од трета фаза 0,76 

Загуба на топлината на ѕидовите од четврта фаза 1,18 

Загуба на топлина на ѕидови од ротациона печка 1,18 

Загуба на енергија од ладилник 1,46 

Загуба на енергија од бајпас системот ------ 
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 Табелата бр. 4 ги прикажува факторите кои влијаат врз енергетската потрошувачка во ротационата 

печка со циклонски предзагревач. Од табелата може да се забележи дека порастот на енергетските загуби на 

издувниот гас од предзагревачот треба да биде еднаков приближно од 0,7 до 0,9 од потрошувачката на 

енергетските горива. Топлинските загуби од ѕидот на предзагревачот немаат така сериозно влијание врз 

енергетската потрошувачка и на нив отпаѓаат 0,2 до 0,8  од енергетските горива. Од друга страна, фактор на 

кој отпаѓаат 1,2  од енергетските горива се топлинските загуби во ротационата печка и во пониските фази од 

циклонскиот предзагревач. Топлинските загуби од бајпас системот треба да бидат приближно еднакви на 

0,46 од потрошувачката на енергетските горива.  

 Сепак, за фабрика за цемент со ротациона печка со нормален дизајн најголемо влијание врз 

потрошувачката на енергетски горива има ладилникот. Зголемувањето на енергетските загуби во 

ладилникот произведуваат релативно зголемување од околу 1,5 пати повеќе од потрошувачката на 

енергетските горива во ротационата печка. 

 

5. ЗАКЛУЧОК     

 

 Ротационите печки се светски најголеми подвижни производствени машини едни најголеми 

енергетски потрошувачи во цементната и бетонската индустрија.  

  Со развојот на технологијата постепено се усовршувале и конструкциите на печките, што е 

особено изразено во смалувањето на специфичната потрошувачка на енергија во процесот, 

намалувањето на емисијата на штетните материи, зголемувањето на степенот на автоматизација на 

процесот и порастот на капацитетот.  

  Како еден вид топлоизменувачи, постојат многу начини како да се намали загубата на 

топлинска енергија во ротационите печки, преку анализата на енергетскиот и масениот биланс.   
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Abstract:Word of employment and unemployment we find 24 hours a day, in almost all spheres of social life. 

Given that these words we encounter so often, we can say that each time more and more interesting every new 

memorial gives them a new sphere, a different view.If we look from an economic point of view of employment 

and unemployment are characterized by corresponding definitions, and as such specific and detailed.However, if 

we look from a social or societal aspect, we can say that the employment and unemployment unfortunately too 

difficult match, especially for the people of Serbia, since the unemployment rate in Serbia is extremely 

prominent which indicates a high rate of poverty. The economic situation in the country has a direct impact on 

levels of employment and unemployment. Understandably, the economic situation is determined by referring to 

the labor market and its functioning. Since the case of the specific factors of production, the classical methods of 

economic policy for the regulation of relations in the market (over supply and demand) could not consistently 

applied. This is why the labor market requires special treatment when setting strategy, managing 

macroeconomic and sectoral policies, as well as the specific strategy and policy for solving problems related to 

its functioning. Of course, the prerequisite for this is a realistic assessment of the economic situation in the 

Republic of Serbia. 

Key words: unemployment, employment policy, unemployment trends at home and abroad. 

 

NEZAPOSLENOST U SVETU I KOD NAS I POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA 
Jovana Mihajlović Mijović, Marina Bogdanović 

Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Srbija 

 
Rezime: Reč zaposlenost kao i nezaposlenost srećemo 24h dnevno, u skoro svim sferama društvenog života. S 

obzirom da ove reči susrećemo tako često, možemo reći da su svaki put sve više i više zanimljive i svaki novi 

spomen daje im neku novu sferu, i drugačiji pogled. 

Gledamo li sa ekonomskog gledišta zaposlenost i nezaposlenost okarakterisane su odgovarajućim definicijama, i 

kao takve konkretno i detaljno opisane. 

Međutim, ukoliko gledamo sa nekog socijalnog, odnosno društvenog aspekta možemo reći da su zaposlenost i 

nezaposlenost nažalost preteška utakmica, naročito za stanovnike Srbije , jer je u Srbiji nezaposlenost izuzetno 

izražena što ukazuje i na visoku stopu siromaštva. Ekonomsko stanje u zemlji direktno utiče na nivo 

zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti. Razumljivo, ekonomsko stanje određuje odnose na tržištu rada i način 

njegovog funkcionisanja. Obzirom da je reč o tržištu specifičnog faktora proizvodnje, klasične metode 

ekonomske politike za regulisanje odnosa na tržištu (preko ponude i tražnje) ne mogu se dosledno primeniti. 

Upravo zbog toga tržište rada zahteva poseban tretman prilikom postavljanja strategija, vođenja 

makroekonomske i sektorske politike, kao i posebnu strategiju i politiku rešavanja problema vezanih za njegovo 

funkcionisanje. Naravno, preduslov za to je realna ocena ekonomskog stanja u Republici Srbiji.  

Ključne reči: nezaposlenost, politika zapošljavanja, trendovi nezaposlenosti kod nas i u svetu. 

 

 

1. UVOD 

Nezaposlenost je stanje u kojem se deo radno sposobnih članova društva ne može zaposliti primereno 

svojim sposobnostima i kvalifikacijama uz uobičajenu platu. U nezaposlene se ubrajaju i svi članovi društva koji 

su delimično zaposleni, ali njihova radna snaga nije u punoj meri iskorišćena, ne rade puno radno vreme i 

nemaju primanja dovoljna za normalno izdržavanje. Nezaposlenost predstavlja jedan od najvećih ekonomskih 

problema savremenog sveta. Osim nepotpune uposlenosti raspoložive radne snage i posledica koje iz toga 

proizilaze, dodatni udarac za svaku privredu predstavlja socijalna pomoć u novcu i različite povlastice, koje 

država daje nezaposlenima.  

U januaru 2003.godine broj nezaposlenih u svetu dostigao je rekordnu cifru od 180 miliona, što 

predstavlja 6,5% ukupno radno-sposobnih na planeti.  

Svaka moderna ekonomija imala je, i imaće manje-više, nezaposlenost. 

U privredi uvek postoji određeni broj ljudi koji je bez posla. Razlozi su raznovrsni: Neki radnici 

sami napuštaju posao, neki postaju tehnološki višak, za neke trenutno u preduzeću nema posla, ali preduzeće će 

ih zaposliti kada ponovo poveća obim proizvodnje itd. U broj nezaposlenih lica stalno ulazi i onaj broj mladih 

školovanih ljudi koji stalno traže posao. Određeni broj ljudi je nekad radio, ostao bez posla i nakon dugog i 

neuspešnog traganja za novim poslom odustao od daljeg traženja. Jedan deo 

njih će možda u doba prosperiteta,ohrabren, ponovo krenuti u potrazi za poslom. 
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Takođe treba istaći da tržište radne snage ne funkcioniše na isti način kao druga robna tržišta. Radna 

snaga je subjektivni faktor proizvodnje, koja pruža svoje usluge u vidu rada za određeni vremenski period. Cena 

rada se naziva zarada i ona se često određuje nezavisno od odnosa ponude i tražnje za radnom snagom. 

U jednom idealnom stanju tržište ravnoteže, ponuda i tražnja za radnom snagom je izjednačena i nema 

nezaposlenosti. Prema tome, NEZAPOSLENOST PRESTAVLJA RAZLIKU IZMEĐU PONUDE RADNE 

SNAGE I TRAŽNJE ZA NJOM, ODNOSNO TO JE VIŠAK PONUDE NAD TRAŽNJOM ZA RADNOM 

SNAGOM. Ipak, ono što je bitno za nezaposlene nije toliko stopa nezaposlenosti, koliko mogućnost da pronađu 

novi posao. Visoka stopa nezaposlenosti konzinstentna je sa dva veoma različita tržišta rada: Visoko aktivno 

tržište rada u kome mnogi radnici prolaze kroz nezaposlenost na putu ka boljem poslu, ili “ sklerotično 

“,tržište rada gde je nezaposlenost ustajala bara i gde nezaposleni imaju vrlo male šanse da brzo dođu do posla. 

Neka novija istraživanja pokazuju da u većini privreda tržište rada odgovaraju ovom drugom tipu, tj. postoji 

relativno visok nivo nezaposlenosti, uz znatan broj dugoročno nezaposlenih. 

Zapošljavanje je trošenje čovekove energije i vremena u procesu proizvodnje. To je radni input u 

privredi, a u ekonomiji ovaj pojam opisuje stvaranje svih onih dobara i usluga koji po definiciji ulaze u 

društveni proizvod. Suština zapošljavanja kao proizvodne aktivnosti je činjenica da njime izvođač dobija pravo 

na dohodak – nadnicu. Zaposlenost (fond) se može meriti kao broj osoba koje imaju posao. Zapošljavanje (tok) 

je minimum ponude rada i tražnje trda. To je broj radnika koji poslodavci traže ili broj radnika koji mogu da 

rade za datu nadnicu. 

Ponuda rada utoliko je jednaka „radnoj snazi“ – ukupnom broju radnika koji hoće da zarade dohodak, i ona je 

jednaka broju zaposlenih radnika plus oni koji mogu da rade ali s obzirom da ne mogu da nađu posao, su 

nezaposleni. W. Brown smatra da „osoba se smatra nezaposlenom ako nema posao i aktivno ga traži... Ljudi 

koji nemaju posao niti ga traže su “obeshrabreni radnici“ i ne ubrajaju se u radnu snagu.“  

Zaposlenost je stanje angažovanosti materijalnih i ljudskih resursa u jednom društvu dok su zaposleni 

lica koja obavljaju koristan rad kojim obezbjeđuju sredstva za život, bez obzira da li se taj rad obavlja 

neprekidno, s tim da se ostvari jedan minimalni godišnji prosek. Zaposlenost u jednoj zemlji merimo stopom 

zaposlenosti, koju definišemo kao odnos broja zaposlenih prema ukupnom broju stanovnika jedna zemlje. U 

nekim zemljama stopa zaposlenosti je velika u nekim jako, jako mala a to najviše zavisi od razvijenosti same 

zemlje. Puna zaposlenost je stanje zaposlenosti kada su svi radno sposobni članovi društva zaposleni, uz 

toleranciju nezaposlenosti od 3-5% ukupnog broja aktivnog stanovništva. 

 

2. PRIRODNA STOPA NEZAPOSLENOSTI 

Nezaposlenost možemo uporediti sa morem u koje stalno pritiču nove reke nezaposlenih, a 

istovremeno jedan deo nezaposlenih stalno otiče iz tog mora jer u međuvremenu nalazi posao. U recesionoj fazi 

ciklusa dolazi do pada proizvodnje i rasta nezaposlenosti.U tom periodu se veoma teško dolazi do posla, pa 

mnogi odustaju od daljeg traganja za poslom i ne registruju se kao nezaposleni. Vremenom, kako privreda 

prelazi u izlaznu fazu ciklusa i realne zarade počinju da rastu, zaposlenost se postepeno povećava, a oni koji su 

odustali od traganja za poslom, ponovo se registruju kao nezaposleni i kreću u potragu za poslom. Zato radna 

snaga, tj. broj onih koji tragaju za poslom polako raste sa porastom realnih zarada.  

Jedan deo radne snage je spreman da prihvati posao po postojećoj zaradi. Zarada je niža od realne zbog 

postojanja frikcione i strukturne nezaposlenosti. Tražnja za radnom snagom pokazuje da će preduzeća 

zapošljavati više radnika pri nižem nivou realnih zarada, i obrnuto. Ravnoteža na tržištu rada nalazi se u tački 

gde se seku kriva tražnje za radnom snagom i  ponuda radne snage. Zaposlenost koja odgovara ovoj tački smatra 

se punom zaposlenošću. Pri ovom nivou zaposlenosti vidimo prirodnu stopu nezaposlenosti. Ova nezaposlenost 

tretira se kao voljna nezaposlenost. Naime, uz taj nivo zarade samo jedan deo radne snage želi da prihvati posao 

uz postojeću zaradu. 

Postavlja se pitanje koji tipovi nezaposlenosti čine prirodnu stopu nezaposlenosti? Na osnovu onoga što 

smo rekli o razaličitim tipovima nezaposlenosti prirodnu stopu nezaposlenosti 

činile bi frikciona i strukturna nezaposlenost. Uvek postoji određeni broj ljudi koji su trenutno u potrazi za 

poslom, kao i određeni broj radnika koji su izgubili posao (propadanje tradicionalnih industrijskih grana).Ako 

kojim slučajem sindikat uspe da nametne zaradu koja je iznad ravnotežnog nivoa, ukupna nezaposlenost se 

povećava. Uz novu, višu zaradu,broj radnika koji preduzeća žele da zaposle se smanjuje. Povećava se broj 

radnika koji bi pristali da rade za postojeću zaradu  ali ne mogu da nađu posao. Međutim, s obzirom na to da su 

radnici kolektivno izdejstvovali zaradu koja je iznad ravnoteže i na taj način povećali nezaposlenost, sa 

stanovišta ukupnog broja radnika ovo se može smatrati dobrovoljnom nezaposlenošću. Ako sindikat na dugi rok 

održava zaradu na višem nivou, onda će privreda dugoročno ostati u tački više prirodnu stope nezaposlenosti. 

Ne treba posebno naglašavati da je prilično teško statistički ustanoviti prirodnu stopu nezaposlenosti. 

Posle II svetskog rata procenjivalo se da je prirodna stopa nezaposlenosti na nivou od 2,5 % ukupne radne snage 

a već 1980 je dostigla nivo od 5,5%. Šta utiče na prirodnu stopu nezaposlenosti? To su pre svega demografske i 

strukturne promene u prirodi. Recimo, u poslednje vreme primećeno je da mladi vrlo rano počinju da traže 

posao i da rade, što povećava stopu nezaposlenosti. Uz to, sve je više žena koje žele da rade, što takođe utiče na 
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povećanje stope nezaposlenosti. Dalje, strukturne promene u privredi, naročito propadanje tradicionalnih grana 

kao što je tekstilna industrija, industrija čelika itd., uslovljava povećava stope nezaposlenosti. 

 

3. PRIVATNI I DRUŠTVENI TROŠKOVI NEZAPOSLENOSTI 

Prilikom sagledavanja troškova nezaposlenosti, kako privatnih tako i društvenih, veoma je važno 

da napravimo razliku između dobrovoljne i nedobrovoljne nezaposlenosti. Kada su pojedinci 

dobrovoljno nezaposleni, tada su privatni troškovi nezaposlenosti manji od privatnih koristi. Koristi koje 

pojedinac ima sastoji se iz socijalne pomoći koju prima od države kao nezaposlen i vrednosti dokolice. Pored 

toga neki se pojedinci svesno odriču dohotka koji bi primili kao zaposleni i provode određeno vreme kao 

nezaposleni, očekujući da nađu bolje plaćeni posao. Kada je u pitanju nedobrovoljna nezaposlenost situacija je 

drugačija. To znači da bi pojedinci pristali da rade za važeću zaradu, ali nisu u mogućnosti da nađu posao jer pri 

postojećoj zaradi postoji višak ponude rada. Ova grupa oseća gubitak usled nezaposlenosti, 

odnosno privatni troškovi nezaposlenosti veći su od privatnih koristi. Ne treba zaboraviti da visoki nivoi 

naknade za slučaj nezaposlenosti podstiču pojedince da budu dobrovoljno nezaposleni. To ne znači da društvo 

treba da nastoji da u potpunosti eliminiše dobrovoljnu nezaposlenost. Naime, stalni prelazak radne snage iz 

zaposlenosti u nezaposlenost i obrnuto, predstavlja mehanizam preko koga društvo vrši realokaciju radne snage 

i omogućava pojedincima da dođu do posla koji najviše odgovara njihovim sposobnostima. Na taj način se 

stvaraju uslovi povećanja proizvodnje na dugi rok. 

 

4. TRENDOVI NEZAPOSLENOSTI DANAS U SVETU 

Broj ljudi u svetu koji nisu imali posao u 2012. godini povećan je za četiri miliona, na 197 miliona, i 

očekuje se da će dalje rasti, saopštila je Agencija UN za rad (ILO
112

). Iako se procenjuje da će se globalna 

ekonomija postepeno oporavljati, u narednih pet godina u svetu će biti 210,6 miliona nezaposlenih. Šest odsto 

radno sposobnih u svetu u 2012. godini je bilo bez posla. Agencija UN navodi da je trećina nezaposlenih u 

Evropi bez posla više od godinu dana. 

Mnogi ljudi su obeshrabreni ovakvom situacijom, pa se procenjuje da se 39 miliona ljudi povuklo sa tržišta rada. 

Najteže su pogođeni mladi, pošto je nezaposleno 12,6 odsto lica mlađih od 24 godine, odnosno 73,8 miliona. 

Procenjuje se da će se ovaj trend pogoršavati i da će do 2017. godine biti nezaposleno 12,9 procenata mladih. 

Trenutno, od ukupnog broja nezaposlenih među mladima u razvijenim ekonomijama, 35 odsto njih traži radno 

mesto duže od 6 meseci, za razliku od 28,5 procenata 2007. godine. ILO ocekuje da će broj nezaposlenih u svetu 

ove godine porasti na 8,1 milion, a u 2016. godini za dodatnih tri miliona. To rezultat usporavanja globalnog 

ekonomskog rasta, naročito u zemljama u razvoju, u kojima je polovina od 28 miliona ljudi koliko je izgubilo 

posao u svetu od početka globalne ekonomske krize. Međutim, sve je veći broj ljudi i u razvijenim zemljama 

koji su ostali bez radnog mesta – 1 milion od ukupno 4 u prošloj godini. Naročito je pogođena Evropska unija. 

U regionu istočne i južne Azije kao i podsaharske Afrike rast nezaposlenosti je ublažen pogoršanjem uslova 

rada tako da je sve veći broj radnika koji žive ispod ili blizu granice siromaštva. Mada u svetu opada broj 

siromašnih, taj trend je usporen zbog ekonomske krize. Trenutno 397 miliona radnika je veoma siromašno, a 

472 miliona ne mogu da sa svojim primanjima zadovolje osnovne životne potrebe. ILO ponavlja upozorenje o 

rastu nezaposlenosti u svetu već šest godina zaredom, od kada je izbila globalna finansijska kriza, koja je 

najrazvijenije svetske ekonomije gurnula u recesiju. Direktor ILO-a, Gaj Rajder (Guy Ryder) je kazao da je 

nezaposlenost u svetu porasla za 28 miliona od 2007. do 2013. godine, pre početka finansijske krize.  

"S daljih 39 miliona obeshrabrenih ljudi, koji su se u istom razdoblju povukli s tržišta rada, u globalnoj 

je krizi nastao jaz od ukupno 67 miliona radnih mesta",ističe Rajder. 

On je istakao da su neizvesna ekonomska perspektiva kao i neadekvatna politika za suočavanje sa izazovima 

doprinele smanjenju tražnje, investicija i zapošljavanja. U tom smislu rizgorozne mere štednje su dodatno 

pogoršale stanje na tržištu rada. Ovim problemima je doprinela i nekonzinstentnost između monetarne i fiskalne 

politike u različitim zemljama kao i dužnička kriza, pre svega u evrozoni.  

"Ovo je veliko traćenje života mladih i njihovih talenata, čime se nanosi velika šteta samim ljudima i čitavim 

društvima", izjavio je Rajder.    

               

5. NEZAPOSLENOST U SRBIJI 

U istraživanju Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) koje je obljavljeno 2013. godine 

analizirano je kretanje nezaposlenosti u Srbiji u periodu 2005-2010. godine, zatim kretanje stope nezaposlenosti 

                                                           
112 International Labour Organization (ILO) Međunarodna organizacija rada je specijalizovana agencija Ujedinjenih 

nacija (UN) koja promoviše socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava. Osnovana je 1919. godine 

Versajskim mirom i postala je prva specijalizovana agencija UN 1946. godine. 
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po polu i starosti, posebno mladih ljudi. U navedenom istraživanju je razmatrana stope zaposlenosti (15– 

64godine) po polu i starosti u petogodišnjem periodu i zaključeno je sledeće:stopa zaposlenosti žena u aprilu 

2010. godine iznosila je 40,2% i bila značajno niža od stope zaposlenosti muškaraca (54,3%) iako je ova razlika 

smanjena u periodu 2005-2010. Takođe, stopa zaposlenosti žena u Srbiji niža je u poređenju sa 27 zemalja EU 

(58,6% u 2009. godini), ali i od stope zaposlenosti žena susednih zemalja (Hrvatska, Bugarska, Rumunija). 

Stopa nezaposlenosti u aprilu 2013. godine u Srbiji veća je za 1,7 procentna poena u odnosu na oktobar 2012. 

godinei iznosila je 24,1%, i to 22,3% za muško i 26,5% za žensko stanovništvo. 

Pored žena, stopa zaposlenosti mladih uzrasta 15-24. godina kretala se od 18,7% u 2005. godini do 

samo 15% u 2010. godini. Naime, prema podacima za 2012. godinu  stopa nezaposlenosti u Srbiji po starosnoj 

dobi je najviša kod mlade populacije starosti 15-24 godine (51,2%) i 25-34 godine (29,8%). Ovako niska stopa 

zaposlenosti mladih objašnjava se dužinom školovanja, budući da većina mladih obično nije aktivna na tržištu 

rada tokom školovanja. U poređenju sa odraslima, položaj mladih na tržištu rada Srbije se pogoršao, budući da 

se povećao jaz između stope nezaposlenosti mladih i stope nezaposlenosti ukupnog stanovništva u posmatranom 

periodu. 

Kvalifikaciona struktura nezaposlenih lica u Srbiji pokazuje da u ukupnoj nezaposlenosti, nezaposlena 

lica sa visokim i srednjim obrazovanjem učestvuju sa 80,5%, a lica bez škole i nižeg obrazovnog nivoa sa 19,5% 

(prema podacima ARS-a iz aprila 2010. godine). Po obrazovnom nivou (prema podacima ARS-a, april 2013. 

godine) najviša stopa nezaposlenosti je kod osoba sa srednjim nivoom obrazovanja i iznosila je 25,1% prošle 

godine. Interesantna je sektorska struktura zaposlenosti, koja je u Srbiji 2010. godine bila kako sledi: Zaposleni 

u poljoprivrednoj  delatnosti učestvovali su sa 24,4%, industriji 24,2%, dok su uslužne delatnosti zastupljene sa 

51,4%. Do 2020. godine planira se povećano učešće zaposlenih u industriji i to 26,4%, uslužne delatnosti 52% i 

smanjenje broja zaposlenih u sektoru poljoprivrede na 21,6%.Istraživanje FREN-a o uticaju krize na ranjive 

grupe na tržištu rada potvrdilo je da je već prvi udar krize dodatno pogoršao položaj na tržištu rada ranjivih 

grupa, a posebno mladih, osoba bez kvalifikacija, ruralnog stanovništva, izbeglica i raseljenih lica. Ipak, prema 

projekcijama ekonomskih analitičara, ukupna nezaposlenostu Srbiji će se od 2013. godine blago smanjivati, 

zatim ubrzano do kraja projektovanog perioda, tako da će broj nezaposlenih lica 2020. godine biti oko 340.000. 

Projekcije kretanja stope nezaposlenosti su prikazane u tabeli koja sledi: 

Tabela 1.: Projekcija stope nezaposlenosti odraslog stanovništva (15+) za period 2013-2020.. 

  Godina 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stopa 

nezaposlenosti 

(%) 

 

15,74 

 

14,91  

 

14,09 

 

13,30 

 

12,53 

 

11,79 

 

11,03 

 

10,32  

Izvor: Projekcije za odraslo stanovništvo Prema: Tabela 3.2.1. Osnovni pokazatelji tržišta rada 

odraslog stanovništva (15+), str.44. 

 

6. POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA  

Mere tržišta rada dele se na aktivne i pasivne. Pasivne mere tržišta rada imaju za cilj da obezbede 

finansijsku podršku u periodu nezaposlenosti. Shodno tome, glavnu meru u ovoj grupi čini osiguranje, odnosno, 

naknada za slučaj nezaposlenosti. Aktivne mere imaju za cilj da povećaju zapošljivost nezaposlenih a time i da 

unaprede funkcionisanje tržišta rada. U aktivne mere zapošljavanja spadaju savetovanje i podrška u aktivnom 

traženju posla, obuke (prekvalifikacije, dokvalifikacije, obrazovanje odraslih itd.), kao i programi za kreiranje 

novih radnih mesta (pomoć pri samozapošljavanju, mikrokreditiranje, javni radovi, subvencije za zapošljavanje i 

dr.). 

Država blagostanja, kakva je u zapadnoj Evropi postojala u drugoj polovini 20. veka, obilovala je 

različitim programima podrške nezaposlenima. Međutim, krajem 20. veka u gotovo svim razvijenim državama 

menjaju se socijalne politike. Izdašnu državu blagostanja postepeno zamenjuje sistem koji podstiče rad i čini ga 

isplativim, te radnim angažmanom uslovljava socijalne programe. Ranih 80-tih godina prošlog veka u SAD 

uvedeni su prvi programi prema kojima primaoci socijalne pomoći moraju da se radno aktiviraju. Od tada, ove 

ideje postepeno su se prenosile i u druge krajeve sveta. Ove promene jezgrovito se opisuju terminima workfare 

(radno usmerena socijalna država), activation (radno angažovanje) i sl. One su uslovljene sve većom 

konkurentnošću svetske privrede, koju su globalizacijski procesi dodatno podstakli, velikim fiskalnim 

opterećenjima koja su nametali socijalni programi države blagostanja, ali i prevlašću liberalne ideologije. 

U EU politike zapošljavanja se usklađuju u okviru OMK koji je uveden još Ugovorom iz Amsterdama. 

Kroz ovaj proces, među svim zemljama EU sve veći značaj dobijaju mere kojima se pomaže radna aktivacija. 

Posebni programi usmereni su ka mladima koji imaju teškoće pri ulasku na tržište rada, dugotrajno 

nezaposlenima, migrantima i drugim posebno osetljivim grupama. Razlike među zemljama postoje, neke su 
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programe uvele ranije (Velika Britanija), a neke kasnije (Nemačka), u nekima imaju veći značaj (Irska), a u 

nekima manji (Švedska). Ove razlike odražavaju već pomenute razlike između tradicija u oblasti socijalne 

politike. 

 

7. ZAKLJUČAK  

Posla u Srbiji je sve manje i, prema proceni stručnjaka, doći će do daljeg pada broja zaposlenih u 2016. 

godini. Skoro dve trećine firmi (67 odsto) pokušavaju da poslovanje održe na istom nivou, sa slabim izgledima 

na uspeh. Trećina preduzeća u Srbiji priznaje da ima velike probleme sa redovnom isplatom zarada, a uglavnom 

strane kompanije koje čine svega šest odsto ukupnog broja, planiraju povećanje kapaciteta i broja zaposlenih. 

Optimistička varijanta je na broju od 30.000, a pesimistička prognozira čak 100.000 osoba koje će se pridružiti 

onima koji već ne rade. 

Za pet godina, ako se ostvare projekcije MMF-a, Srbija će u poređenju sa 102 zemlje biti među pet u 

svetu s najvećom stopom nezaposlenosti. Lošiji od nas će 2016. godine biti samo Makedonija, Bosna i 

Hercegovina, Južnoafrička Republika i Grčka. Sada radi oko 1,75 miliona, što je istorijski minimum. Podaci 

pokazuju da je u devet od 159 opština pad zaposlenosti bio veći od 30 odsto, da se smanjenje između 20 i 30 

odsto beleži u 36 opština, a između 10 i 20 procenata u 62 opštine i grada Srbije. 

Neki ekonomisti procenjuju da je sadašnja stvarna nezaposlenost znatno veća od zvanične i da uz krizu 

i loša poreska politika vidno doprinosi gubitku radnih mesta, te da je ove godine moguće očekivati smanjenje 

zaposlenih od čak 100.000 ljudi. Ovo potvrđuje studija USAID
113

 „Projekat za bolje uslove poslovanja“ koja je 

sprovedena primenom modela standardnog troška i pokazuje da su administrativne procedure vezane za 

zapošljavanje treće po visini troškova koje opterećuju poslodavce. Džo Lauter, direktor ovog projekta, ocenjuje 

da je velika nezaposlenost i njen rast „tragedija za celu državu“ i da su u posebno lošem položaju mladi i 

obrazovani. 

Na razmere ove tragedije ukazuju i šokantne brojke. Stopa nezaposlenosti iznosi 25 procenata i u 

stalnom je porastu, dok je stopa zaposlenosti radno sposobnog stanovništva neverovatno niska i ona je 45 odsto 

- primećuje Lauter. 

Posebna specifičnost i stvarna nelogičnost srpskog tržišta rada svakako je i odnos između javnog i 

privatnog sektora, u kome prvi imaju sigurnost radnog mesta, stabilna i za naše uslove relativno visoka 

primanja, dok većina radnika u proizvodnom i privatnom delu, može samo da sanja o takvim uslovima 

zaposlenja i takvoj sigurnosti radnog mesta. Industrija koja je bila nosilac zaposlenosti je, smatra dr Ljubodrag 

Savić, dugo i privatizacijom uništavana. 

U srpskoj ekonomiji se nije ništa bitno promenilo da bi imali povećanje zaposlenosti. Nama bez dileme 

treba razvoj realnog sektora privrede, koji će da proizvodi za tržište, treba nam ubrzana reindustrijalizacija. 

Nažalost, to je proces koji traje dosta godina. Moramo se odlučiti da li i dalje hoćemo da damo 10.000 evra po 

zaposlenom nekim manje poznatim svetskim kompanijama ili ćemo taj novac da potrošimo na razvoj domaće 

industrije, koja će dugoročno dati najveće efekte vezane za rast zaposlenosti - stav je dr Savića. 

Srbija bi mogla da zaustavi porast broja ljudi bez posla ako bi, stav je struke, sledila primer Španije i 

Italije, koje upravo liberalizuju zakone o radu kako bi preduzeća mogla jednostavnije i jeftinije da zapošljavaju. 

Srbija morala da smanji iznose obaveznih otpremnina, administrativna opterećenja, centralizuje kolektivne 

ugovore i da skreše poreze na zarade. Time bi se uz ulaganje u reindustrijalizaciju zaustavi trend rasta broja onih 

koji ne rade. 
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Summary: Earth is the only place where a person can survive - according to previous researches. However, its 

survival has been challenged primarily due to negligence and greed for profit by wealthy industrialists. This 

problem is seen by the EU and NATO, who in the field of environmental protection held numerous conferences 

and adopted international conventions. Therefore in this paper I paid special attention where is placed Republic 

of Macedonia, and is my country following the trend of developed European countries - members of the Euro-

Atlantic organizations. 

Keywords: environment, ecology, legislation 

 

ХОРИЗОНТАЛНОТО ЗАКОНОДАВСТВО ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА 
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Резиме: Планетата Земја е единствена на која човекот може да опстане – според досегашните 

истражувања. Меѓутоа неговиот опстанок веќе е доведен во прашање пред се поради невниманието и 

алчноста за профит од страна на богатите индустријалци. Ваквиот проблем е забележан од страна на ЕУ 

и НАТО кои во областа на заштитата на животната средина одржаа бројни конференции и донесоа 

меѓународни конвенции. Затоа во овој труд особено внимание посветив на тоа каде се наоѓа Република 

Македонија и дали го следи трендот на развиените европски земји – членки во евроатлантските 

организации.  

Клучни зборови: животна средина, екологија, законодавство   

 

1. ВОВЕД 

Република Македонија како земја со статус кандидат за приклучување во Европската Унија своето 

законодавство секојдневно го хармонизира со acquiscommunitaire на Европската Унија. 

Со над 700 нормативни акти, еколошкото законодавство е едно од најобемните ,,поглавја” во 

законодавството на ЕУ и истото директно и индиректно навлегува во речиси сите сфери на општества на 

земјите членки. Може да се каже дека Европската Унија има исклучително високи еколошки стандарди 

кои се развивале низ годините со цел да се најдат соодветни решенија и одговори на огромниот број 

проблеми и предизвици. 

Исто така во јуни 2012 година во Рио де Жанеиро ( Бразил ) беше одржана т.н. Рио плус 20 – 

Конференција за одржлив развој, организирана од страна на Обединетите Нации. Се утврди дека ,денес, 

поважно од кога и да е, е да се одржат напорите за заштита на животната средина и климата. Луѓето во 

индустријализираните земји денес се грижат за животната средина и дејствуваат во однос на ресурсите 

на начини кои се пријателски настроени кон животната средина затоа што живеат со свест за животната 

средина. 

Во Република Македонија по фазата на политичка трансформација , разбирливо се обрна помало 

внимание на прашањата околу животната средина и климатските промени, но сега станува јасно дека 

мора да се презема посебен напор за да се подигне свесноста за прашања врзани за политиките за 

животните средина и енергијата. 

Хармонизацијата на нашето законодавство во овој дел,  а особено практичната имплементација со себе 

носи сериозни предизвици и проблеми со кои се соочуваат државните структури како резултат на 

застарените концепти за екологијата, незаинтересираноста на вработените во државните структури и 

сеуште недоволно развиената свест на македонските граѓани 

Интересот на македонските правници и останатата правна фела за еколошкото право, нивната свест за 

значењето на оваа област е се уште на незадовлително ниво. Оттука се јави мојот интерес да истражувам 

во оваа област која претставува море од меѓународни конвенции, правни акти на ЕУ и домашни закони. 

 

2. ГЛАВЕН ДЕЛ 

Без разлика што еколошкото право се смета за придобивка на 20 век, првите правни акти од областа на 

животната средина историски може да се најдат уште во 2700 г. п.н.е. во источната цивилизација Ур
114

. 

Постојат записи и од монархиските општества во кои имало одредени еколошко-правни прописи во 
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законодавните системи. На пр., во 1273 г. кралот Едвард I од Англија го донесол првиот закон за 

намалување на загадувањето со кој се забранува користењето на јаглен. Имено врз развојот на 

еколошкото право влијание имале и негативните искуства од минатото. Најмалку три познати 

цивилизации исчезнале бидејќи не биле свесни за состојбата на природните ресурси од биле зависни
115

. 

Развојот на денешното, модерно право од областа на животната средина се развива во втората половина 

од XX век. Во правната теорија често се идентификуваат 3 фази на развој на еколошко право:
116

 

1. Периодот од 1957 - 1972 год. 

2. Периодот од 1972 – 1987 год. 

3. Периодот од 1987 до денес 

Примарна цел на првиот период била да се максимизираат капацитетите на природните ресурси за 

истите да можат да бидат експлоатирани од човекот. Потребата за заштитни мерки стана меѓународна 

кога искористувањето на природните ресурси имаше прекуграничен ефект. 

Втората фаза од еволуцијата на еколошко – правната смисла се смета за најзначаен период за правната 

заштита на животната средина и здравјето на граѓаните. Овој период се карактеризира со донесување и 

усвојување на неколку важни конвенции и декларации на Обединетите нации. Како резултат на ова, 

животната средина стана влијателен фактор и во политиките и целите на Европската Унија. 

Најважниот меѓународен правен акт во оваа фаза е Декларација на Обединетите нации од 

Конференцијата за животна средина, донесена во јуни 1972 год., во Стокхолм. 

На истата конференција е донесена и одлуката 2398 со која се основаат Фондот за заштита на животната 

средина за меѓународна финансиска поддршка за реализација на 26-те начела и Комисијата на ОН за 

заштита на животната средина. Сепак, најважниот производ од Стокхолмската конференција се 26-те 

начела стипулирани во Акциониот план, кои претставуваат заеднички начела кои ќе поттикнуваат и ќе 

ги водат луѓето од целиот свет во заштитата и унапредувањето на животната средина
117

. 

Неколку месеци по Стокхолмската конференција е одржан Самит на лидерите на земјите – членки на ЕУ 

во Париз каде е донесена првата Акциона програма за животна средина на Унијата со која за прв пат се 

утврдени насоките за развој на еколошките политики. Според неа целите на политике за животна 

средина на Унијата се: превенција и намалување на деградација на животната средина, зачувување на 

еколошката рамнотежа и рационално користење на еколошките ресурси
118

. 

Заштитата и унапредувањето на животната средина во Република Македонија за прв пат правно е 

уредена во Уставот на Социјалистичка РМ од 1974
119

. Природните богатства уште тогаш добиваат статус 

на добра од општ интерес кој овозможува истите да уживаат посебна заштита и да бидат рационално 

искористени. Оваа одредба на еден начин своето постоење го продолжува и во постојниот Устав на РМ 

од 1991 каде е поставена како темелна вредност на правниот поредок. Уставот утврдува дека секој има 

право на здрава животна средина и е должен да ја унапредува и штити животната средина и природата. 

Надлежните органи имаат обврска да обезбедат услови за остварување на ова право
120

. 

Истотака сите природни богатства се добра од општ интерес и уживаат посебна заштита
121

. Важноста на 

заштитата на животната средина се огледува и од правото на Република Македонија да ја ограничи 

слободата на пазарот и претприемништвото кога постои опасност за природата, животната средина и 

здравјето на луѓето
122

.  

Во 1996 година е донесен Рамковниот закон за заштита на животната средина, согласно со препораките 

на Советот на Европа. Овој закон претставува првиот чекор кон модерното еколошко право во нашата 

земја. Во 2001 година РМ ја потпиша Спогодбата за стабилизација и асоцијација со што се обврза да 

настојува да обезбеди компатибилност на своите закони со оние на Унијата. 

Во 2005 година е донесен новиот Рамковен закон за животна средина преку кој се транспонираат 

начелата на европската политика за животна средина во македонското законодавство. Правната природа 

на општите начела за заштита на животната средина е комплексна и овозможува флексибилност при 

нивната примена. Начелото ,,Загадувачот плаќа” е вметнато во македонскиот Закон за животна средина 

во чл.9. Целта на одговорноста за штета предизвикана врз животната средина, е превенција и 

ремедијација на целокупната штета предизвикана врз животната средина (еколошка штета),  реституција 
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на животната средина и  воведување на мерки и практики за минимизирање на ризикот од штета врз 

животната средина. Правниот субјект кој ја предизвикал штетата е должен да ги покрие трошоците кои 

имал при враќање на животната средина во состојба како пред штетното дејствие. Доколку еколошката 

штета сé уште не настанала, но постои непосредна закана од таква штета, правниот субјект е должен, 

веднаш и без одлагање, да ги преземе сите неопходни мерки за спречување на настанувањето на 

еколошката штета. Доколку правниот субјект не ја исполни обврската, превентивните мерки ги презема 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, на сметка на 

правниот субјект . овие одредби во Македонија наоѓаат голема примена со оглед на тоа што ги 

заштитуваат граѓаните од загадувачите животната средина. Како последица на тоа голем број фабрики 

меѓу кои Макстил и Југохром, тополницата во Велес и др. денес се затворени. Не е оправдано 

загадувачите да профитираат врз здравјето на луѓето. 

Меѓу актите кои имаат голема улога во заштитата на животната средина е и Стратешкиот план донесен 

од Министерството за животна средина. Во него може да се прочита дека е насочен кон спроведување на 

политиките кои се однесуваат на унапредување и подобрување на квалитетот на животната средина и 

природата, намалување на загадувањето од различни медиуми кои претставуваат закана по човековото 

здравје и планирање на просторот и одржливиот развој на РМ. 

Хоризонталното законодавство на РМ ги опфаќа и оние правни одредби кои се општоважечки за сите 

области од еколошкото право ( вода, воздух, почва, природа и сл.). Целта на овие одредби е да обезбедат 

процедурална основа која треба да го подобри донесувањето на одлуки. На пример доколку заради 

заштита на воздухот со одредба е предвидено секоја фирма да има пречистителни филтри и високи 

казни во случај на нивно непочитување. Во тој случај сопствениците ќе размислат дали и понатаму ќе го 

загадуваат воздухот за дишење.  

 

3. ЗАКЛУЧОК 
Во периодот на подготовките за почетокот на Самитот во Рио, Генералниот секретар на  Обединетите 

Нации г-инот Бан Ки Мун, изјави дека скоро една милијарда луѓе немаат пристап кон чиста вода за 

пиење, две милијарди и 600 милиони луќе немаат санитарни услови за живот, а една милијарда и 300 

милиони луѓе живеат без електрична енергија. Ова јасно покажува дека климатските промени ја 

достигнуваат точката од која нема враќање. Планетата Земја е единствена каде луѓето можат да 

останат. Оттука оправдана е загриженоста на ЕУ и ОН која резултираше со донесување на бројни 

меѓународни конвенции и акти. Во РМ процесот на имплементирање на конвенциите донесени од ЕУ 

и НАТО покажува резултати. Гордо можам да кажам дека имаме солидна законска основа за заштита на 

животната средина. Дополнително граѓаните преку еколошките здруженија се повеќе се запознаваат со 

законите кои се горенаведени. И кај нив се развива свеста за зачувување и оптимизацијата на ресурсите 

со кои располага нашата држава. Сепак далеку е од Данска која е лидер во заштитата на животна 

средина и неодамна успеа да произведе електрична енергија што ги надмина сопствените потреби. 

А за правната фела потребни се обуки, нивно присуство при одржување на конференциите бидејќи 

станува збор за тематика во која треба подлабоко да се навлезе. Како што кажав еколошкото 

право е море од меѓународни конвенции. Моето истражување не престанува тука – продолжува 

понатаму.     
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CURRENT FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Stefana Antic 

Sanja Pešić 

College of Applied Professional Studies Vranje, Serbia 
 

Abstrakt: Economic development is, as the name says, the development of the economy in a given country or a 

given territory. The development of an economy depends on the development of different parts and the 

economy, such as economics, law, information technology, etc. Various factors influence the development of 

the economy, but what is specific to modern times is to put the man in the limelight. That is, economic 

development makes sense only if it enables a better life for most people and a country. Economic development 

is important because it is an indicator of the level of development of the country and showed how far the 

country reached in the process of development and what are its prospects for further progress. For economic 

development, primarily the significant structures of human factors related to the workforce, and that the ratio of 

active and dependent population, educational - qualification structure and economic - social structure. 

Keywords: factors of economic development, factors of economic development, contemporary factors of 

economic development. 

 

SAVREMENI FAKTORI PRIVREDNOG RAZVOJA 
Stefana Antić 

Sanja Pešić 

Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Srbija 
 

Rezime: Privredni razvoj predstavlja, kako i sam naziv kaže, razvoj privrede u određenoj zemlji, odnosno na 

datoj teritoriji. Razvoj jedne privrede zavisi od razvoja različitih delova te privrede, kao što su ekonomija, 

pravo, informaciona tehnologija itd. Različiti faktori utiču na razvoj privrede, ali ono što je specifično za 

savremeno doba jeste da se čovek stavlja u centar pažnje. Odnosno, privredni razvoj ima smisla samo ako 

omogućava bolji život većini stanovništva i jednoj zemlji.  Privredno razvoj je bitan jer predstavlja pokazatelj 

nivoa razvijenosti zemlje, odnosno pokazuje dokle je jedna zemlja stigla u procesu razvoja kao i kakvi su njeni 

izgledi za dalje napredovanje. Za ekonomski razvoj, u prvom redu su značajne strukture ljudskog faktora koje se 

odnose na radnu snagu, a to su odnos aktivnog i izdržavanog stanovništva, obrazovna – kvalifikaciona struktura 

i ekonomsko – socijalna struktura. 

Ključne reči: faktori privrednog razvoja, činioci privrednog razvoja, savremeni faktori privrednog razvoja. 

 

1. UVOD 

            Privredni razvoj je složen ekonomski i društveni proces, kojim se jedna zemlja postepeno oslobađa 

ekonomske nerazvijenosti i siromaštva, dostižući sve više razvojne nivoe. 

Privredni razvoj je sastavljen iz dve osnovne komponente
123

: 

- Privrednog rasta 

- Promena u strukturi privrede. 

          Privredni rast predstavlja povećanje nacionalne proizvodnje tokom vremena. To povećanje može se 

izražavati ukupno za celu zemlju ili po glavi stanovnika (per capita). Iako često dolazi do mešanja između 

pojmova privredni razvoj i privredni rast, treba imati u vidu da je privredni rast uži pojam od privrednog razvoja 

i da predstavlja tek jedan njegov deo.    Promene u strukturi privrede se najviše izražavaju kroz promene u 

proizvodnoj strukturi, odnosno kroz učešće pojedinih delatnosti u ukupnoj proizvodnji. Osim kroz ove 

pokazatelje, promene u strukturi privrede možemo uočiti i kroz promene u raspodeli proizvodnih činilaca po 

određenim delatnostima, promene u strukturi uvoza i izvoza teritorijalnom razmeštaju ekonomske aktivnosti itd. 

Pojam ljudskog razvoja u sebi sadrži četiri bitne komponente
124

: 

- Pravičnost – svaki čovek mora da ima jednak pristup opcijama koje se nude kao i drugi ljudi. Šta ljudi 

rade sa njima to nije bitno, bitno je samo das u mogućnosti svima iste. 

- Održivost – izražava odgovoran stav prema budućim naraštajima. Predstavlja stav da naredne 

generacije moraju da imaju iste mogućnosti za razvoj kao i sadašnje generacije, odnosno ne smemo 

uništiti resurse koji danas postoje, već moramo stvoriti nove za naredne generacije. 

- Produktivnost – predstavlja investiranje u ljudske resurse i omogućavanje ljudima da maksimalno 

iskoriste svoje potencijale. 

- Osposobljenost – znači da su ljudu u mogućnosti da biraju po svojoj sopstvenoj volji između većeg 

broja mogućnosti koje im se nude. 
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          Krajem dvadesetog veka na osnovu koncepta ljudskog razvoja, dolazi do pojave održivog razvoja. Održivi 

razvoj se definiše kao razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih, bez ugrožavanja sposobnosti budućih 

generacija da podmire njihove sopstvene potrebe. Pod održivim razvojem se u širem smislu podrazumeva razvoj 

koji je ekonomski, socijalnio i ekološki održiv. Koncept održivog razvoja pokreće pitanje karaktera ekonomskog 

rasta i raspodele njegovih rezultata, ali ne postavlja fizičke i tehnološke barijere za povećanje proizvodnje. On 

zapravo ističe da je rast važan, ali ne svaki rast i ne rast po svaku cenu. 

 

2. FAKTORI PRIVREDNOG RAZVOJA 

          Proces privrednog razvoja predstavlja sintezu delovanja velikog broja ekonomskih i vanekonomskih 

faktora, međusobno različitih po prirodi, značaju i intenzitetu pri ostvarivanju rezultata tog procesa. 

          Faktori privrednog razvoja predstavljaju određene činioce koji imaju najveći uticaj na razvoj jedne 

privrede. S obzirom na različitost postojanja teorija privrednog razvoja, postoje i različiti faktori koji utiču na 

privredni razvoj, a prema kojima su i  nastale različite definicije privrednog razvoja. Uloga faktora se tokom 

vremena menjala, pre svega u zavisnosti od političkih okolnosti u kojima se celokupan svet nalazio, ali takođe 

se menjala i sa razumevanjem i otkrivanjem ili nastajanjem novih činioca koji doprinose ekonomskom razvoju.    

Postoji više podela faktora privrednog razvoja. Prema jednoj podeli faktori su
125

: 

- Zemlja i ostali prirodni izvori 

- Proizvodna sredstva – fizički capital 

- Rad i ljudski kapital 

- Zaposlenost i distribucija dohotka 

- Tehnološke promene 

- Ekonomija obima  

- Oraganizacija 

Prema drugoj podeli, u faktore koji utiču na privredni razvoj spadaju
126

: 

- Osnovni ili primarni faktori (stanovništvo i njegova struktura, nivo, raspoloživost prirodnih resursa, 

veličina zemlje). 

- Prirodno – sistemski faktori (dominantni oblik svojine, sistem i mehanizam donošenja odluka, 

koordinacioni i upravljački mehanizam). 

- Dejstvo ekonomske i razvojne politike. 

          Podela prema kojoj ćemo i objasniti značaj pojedinih faktora, sadrži sledeće činioce koji utiču na 

privredni razvoj:  

- Stanovništvo (radna snaga) 

- Prirodni resursi 

- Kapital 

- Tehnologija. 

 

3. ČINIOCI PRIVREDNOG RAZVOJA 

          Na privredni razvoj jedne zemlje deluju brojni i raznovrsni činioci. Činioci razvoja privrede potiču iz 

njenog prirodnog okruženja koje predstavlja sveopšti uslov života i rada ljudi i riznicu prirodnih izvora.  

          Prirodnom okruženju pripada i stanovništvo kao izvor radne snage za potrebe privrednog razvoja. Spisak 

činioca privrednog razvoja očigledno je dugačak. U prvi red se stavljaju osnovni proizvodni činioci, čije je 

prisustvo neophodno u proizvodnji. Njima se priključuje i tehnološki šok. 

Osnovni proizvodni činioci se, na nivou ukupne privrede, pojavljuju kao: 

- Stanovništvo (radna snaga) 

- Prirodni izvori (predmeti rada) 

- Osnovni proizvodni fondovi (OPF), (sredstva za rad). 

          Tehnološki napredak je naričito važan činilac privrednog razvoja.  

          Pod tehnološkim napredkom podrazumeva se stalan, na nauci zasnovan tok koji obuhvata: 

- Usavršavanje činilaca proizvodnje, načina proizvodnje, uređenja i upravljanja proizvodnjom, 

- Uvođenje novih proizvoda i novih vrsta proizvoda već postojećih proizvoda. 

          Tehnološki napredak povećava valjanost proizvodnih činilaca i podiže korisnost njihove upotrebe, što 

povoljno utiče na privredni rast. Uz to, on širi krug ljudskih potreba i omogućava da se te potrebe sve potpunije 

zadovoljavaju. Pod uticajem tehnološkon napredka dolazi i do povoljnih promena u sastavu privrede. 

Zahvaljujući njemu razgranava se proizvodnja i pojavljuju nove grane, koje snažno doprinose razvoju privrede i 

društva u celini. 
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4. STEPEN PRIVREDNOG RAZVOJA 

          Dostignuti nivo razvoja nacionalne privrede teško je tačno izraziti. Na osnovu stepena privredne 

razvijenosti može se suditi o tome dokle je jedna zemlja stigla u toku razvoja, ali i kakvi su njeni izgledi za dalje 

ekonomsko napredovanje.  

          Kada želimo da predstavimo nivo razvijenosti nacionalne privrede, služimo se različitim ekonomskim 

pokazateljima.  

          Među njima je najvažniji društveni proizvod po stanovniku. To je najopštiji ekonomski pokazatelj stepena 

privrednog razvoja jedne zemlje koji je pogodan i za međunarodna poređenja. 

     Da bi se dobila preglednija slika o dostignutom nivou razvijenosti neke zemlje, treba uzeti u obzir i druge 

ekonomske pokazatelje, kao što su: 

- Sastav izvora društvenog proizvoda – učešće pojedinih delatnosti u njegovom obrazovanju, 

- Ekonomski sastav stanovništva – odnos poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva, 

- Obim i sastav robne razmene sa inostranstvom, 

- Veličina OPF po stanovniku, 

- Stepen zaposlenosti itd. 

          Privredni razvoj ima za cilj što potpunije zadovoljenje potreba ljudi.  

          Društveni proizvod po glavi stanovnika (uz druge ekonomske pokazatelje koji ga prate) pokazuje kakve 

su materijalne mogućnosti za podmirivanje potreba stanovnika jedne zemlje. 

 

5. SAVREMENI FAKTORI PRIVREDNOG RAZVOJA 

 U novije doba, koje predstavlja vreme globalizacije, povezivanja društva na svim nivoima i 

dostupnosti informacija svuda u svetu, javljaju se i novi, savremeni faktori razvoja privrede. Naime, savremeni 

faktori privrednog razvoja su zapravo varijacije faktora koji utiču na razvoj privrede i izdvojeni su iz mase 

bitnih činilaca razvoja privrede. 

Osnove razvoja danas čine: 

- Informacije 

- Ekonomija obima 

- Sinergetski efekat 

- Tehnologija. 

 

6. INFORMACIJE 

          Informacija predstavlja najvredniji savremeni faktor koji utiče na razvoj privrede. Naime, informacija je 

izuzetno bitna kako na makro tako i na mikroekonomskom nivou. Danas važi pravilo da onaj ko ima pravu 

informaciju je korak ispred svih. Naravno, bitno je da ta informacija stigne i u pravo vreme. To je jedini način 

borbe protiv konkurencije, gde ako preduzeća u našoj zemlji budu konkurentnija tako što će uvoditi nove vidove 

poslovanja, proizvode i time zadovoljavati tražnju potrošača, biće i konkurentnija celokupna privreda, što nas 

direktno dovodi do razvoja celokupne zemlje. 

Da bi informacija bila korisna potrebno je da bude: 

- Istinita 

- Blagovremena  

- Celovita. 

 

          Ono što je karakteristično za informaciju jeste njena održivost. Drugim rečima, upotrebom informacije 

njen sadržaj se ne uništava. Ona se može koristiti beskonačno puta i od neograničenog broja korisnika. 
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7. EKONOMIJA OBIMA 

          Ekonomija obima je fenomen koji označava da sa većom proizvodnjom dolazi do smanjenja troškova. 

To se može preneti i na celu privredu, gde veličina tržišta jedne zemlje igra značajnu ulogu u konkurentnosti te 

zemlje.  

          Veliko tržište omogućava veliki obim proizvodnje i niže troškove proizvodnje, pa samim tim i 

komparativne prednosti zemlje na međunarodnom tržištu. Danas, ekonomija obima je jedan od glavnih faktora 

privrednog razvoja, jer gotovo sve zemlje mogu pristupiti resursima koji su im potrebni na različite načine. 

Međutim, kako će se ti resursi iskoristiti je nešto što određuje razvoj određene zemlje. Zato, u koliko se oni 

koriste na pravi način, i ukoliko pri tom procesu ekonomija obima igra značajnu ulogu, imaćemo i veći nivo 

privredne razvijenosti u zemlji.    

          Ekonomija obima je uslovljena veličinom kapaciteta preduzeća. Može se posmatrati:  

- Ukupan kapacitet 

- Kapacitet odeljenja. 

Primer ekonomije obima 

Obim proizvodnje  Ukupni troškovi  Jedinični troškovi  

 10.000 kom.   100.000 $   10 $  

 50.000 kom.   400.000 $    8 $  

100.000 kom.   600.000 $    6 $  

 

8. SINERGETSKI EFEKAT 

          Sinergetski efekat predstavlja, takođe, jedan od veoma bitnih savremenih faktora privrednog razvoja. 

Sinergetski efekat predstavlja povećanje produktivnosti ili efikasnosti uopšte, koje nastaje udruživanjem dva ili 

više činilaca.  

          Za razvoj privrede sinergija je bitna jer kao što smo do sad mogli da primetimo do privrednog razvoja ne 

dolazi zahvaljujući samo jednom faktoru. Zbog toga što privredni razvoj zavisi od velikog broja činioca, i od 
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razvoja pojedinih delova privrede, kao što su ekonomija, pravo, tehnologija, bitno je da taj razvoj bude 

ujednačen u svim sektorima. Odnosno, samo ako dolazi do razvoja u svim delovima privrede doći će i do 

razvoja celokupne privrede.  

          Sinergetski efekat doprinosi tome tako što običnu “jednačinu” od 2+2=4 pretvara u izraz 2+2=5! Dakle, 

saradnjom različitih sektora privrede i njihovim zajedničkim razvojem dolazi do stvaranja sinergetskog efekta i 

mnogo većeg celokupnog razvoja privrede nego što bi bio da se svaki sektor pojedinačno razvijao. 

 

9. ZAKLJUČAK 

Faktori koji utiču na privredni razvoj su mnogobrojni. Neki faktori imaju veći, dok drugi imaju manji 

uticaj na razvoj privrede. Koliko određeni faktor utiče na privredni razvoj zavisi i od različitih okolnosti, pa 

samim tim imamo da su u jednom periodu prirodni resursi smatrani za najbitniji factor privrednog razvoja, ali se 

vremenom shvatilo da to nije primarno, jer je razvoj privreda, međunarodne saradnje i  integracija napredovao, 

tako da danas svaka zemlja može imati pristup gotovo svim resursima. Danas, daleko bitniji faktor privrednog 

razvoja predstavlja informacija, koja je srž znanja, konkurentske prednosti i samim tim i razvoja privrede.  

          Informacija, kao najvažniji savremeni faktor privrednog razvoja pruža mogućnost da onaj ko je poseduje 

stekne određenu konkurentsku prednost. Na bazi konkurentske prednosti gradi se i privredni razvoj. 

          S obzirom da se uslovi poslovanja u savremenom dobu izuzetno brzo menjaju, dolazi do stalne pojave 

novih faktora koji utiču na razvoj privrede. Svakako da će u budućnosti neki drugi faktor biti važniji nego što je 

to sada informacija, ali upravo će nam informacija “reći” koji će to faktor biti. 
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FINANCIAL ANALYSIS OF WORKING CAPITAL 
Darko Djuric 

College of Applied Professional Studies Vranje, Serbia 
Abstract:Analysis of the financial structure of the company represents a significant consideration in the context 

of the analysis of the creditworthiness of companies. Assessment of the stability of the company based on an 

analysis of the financial structure. The quality of the financial structure largely depends on how the company 

adjust the overall market environment. Current assets of the company are property of the company and part of 

the business assets that is entirely consumed in the reproduction process of the company. Under current assets 

are considered to be those operating assets that are disposable spending in the business processes of enterprises 

and whose substance (value) changes at least once a year. Their life span is shorter than one year. Under this 

heading are different working capital and fixed assets. Permanent working capital companies educate seceding 

from the profit from the loan. Permanent working capital may be formed from funds grants founders, that this 

gives the establishment the company or in the course of its operations. Permanent current assets (other than 

those of credit), part of the business enterprise fund and must be used for the purpose. 

Keywords: financial analysis, working capital, working capital, balance sheet and income statement. 

 

FINANSIJSKA ANALIZA OBRTNIH SREDSTAVA 
Darko Đurić 

Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Srbija 
 

Rezime: Analiza finansijske strukture preduzeća predstavlja značajano sagledavanje u okviru analize boniteta 

preduzeća. Ocena stabilnosti preduzeća bazira se na analizi finansijske strukture. Od kvaliteta finansijske 

strukture dobrim delom zavisi kako će se preduzeće prilagoditi ukupnom okruženju na tržištu. Obrtna sredstva 

preduzeća predstavljaju imovinu preduzeća i deo poslovnih sredstava koja se u celosti utroše u procesu 

reprodukcije preduzeća. Pod obrtnim sredstvima se smatraju ona poslovna sredstva koja se jednokratnim 

upotrebama troše u poslovnim procesima preduzeća i čija se supstanca (vrednost) menja najmanje jednom 

godišnje. Njihov vek upotrebe je kraći od jedne godine. Po ovoj odrednici se razlikuju obrtna i osnovna 

sredstva. Trajna obrtna sredstva preduzeća obrazuju izdvajanjem iz dobiti ili iz sredstava kredita. Trajna obrtna 

sredstva mogu se obrazovati i iz sredstava dotacije osnivača, koja ovaj daje pri osnivanju preduzeća ili u toku 

njegovog poslovanja. Trajna obrtna sredstva (osim onih iz kredita), ulaze u poslovni fond preduzeća i potrebno 

ih je namenski koristiti. 

Ključne reči: finansijska analiza, obrtna sredstva, obrtni kapital, bilans stanja i bilans uspeha. 

 

1. UVOD 

                Analiza finansijske strukture preduzeća predstavlja značajano sagledavanje u okviru analize boniteta 

preduzeća. Ocena stabilnosti preduzeća bazira se na analizi finansijske strukture. Od kvaliteta finansijske 

strukture dobrim delom zavisi kako će se preduzeće prilagoditi ukupnom okruženju na tržištu. 

            U ovom radu predstavljena je analiza obrtnih sredstava na hipotetičkom primeru »NN« preduzeća. 

Informacionu podlogu ove analize čine poslovne knjige tj. knjigovodstveni godišnji izveštaji - Bilans stanja i 

Bilans uspeha. U analiziranju se uglavnom (kako bi se stekla prava ocena) razmatra period proteklih pet godina 

poslovanja preduzeća.Sredstva preduzeća su iskazana u aktivi bilansa stanja i njihovo sagledavanje predstavlja 

analizu imovinskog položaja. Imovinski položaj se određuje na osnovu strukture ukupne, poslovne i operativne 

aktive, strukture, stanja i iskorišćenosti fiksne imovine, strukture i brzine obrta obrtne imovine, i na osnovu 

koeficijenta obrta poslovne imovine. Ukupnu aktivu čini poslovna i vanposlovna aktiva. Poslovnu aktivu čine: 

dugoročni plasmani i operativna imovina, koju čine fiksna i obrtna imovina. Obim angažovanih ili upotrebljenih 

sredstava zavisi od vrste, strukture, obima i usluga, proizvodnje i prodaje. Analiza treba da utvrditi prirodu 

pomeranja u strukturi sredstava. Ova pomeranja mogu da budu posledica sezonskih uticaja ili posledica teškoća 

na koje se nailazi u proizvodnji, prodaji ili naplati. Analizom treba identifikovati i sredstva koja ne doprinose 

dobitku, odnosno sredstva koja ne stvaraju korist i njih treba prodati ili otpisati. Obim i struktura osnovnih 

sredstava određena je zadatkom-poslovanja, a  obim i struktura obrtnih sredstava uslovljena je instaliranim 

kapacitetima.  

 

2. KOEFICIJENT OBRTA FINANSIJSKE ANALIZE 

Sa stanovišta ekonomije i finansiranja preduzeća, potrebno je da se proces poslovanja odvija 

kontinualno i što brže. Zbog toga se prati brzina obrtanja obrtnih sredstava i u tu svrhu izračunava koeficijent 

obrta. Sagledavanje brzine obrtanja obrtnih sredstava je značajno za ocenjivanje poslovanja obrtnim sredstvima 

u preduzeću.Odnos izmedju utrošenih i korišćenih obrtnih sredstava predstavlja brzinu obrtanja tih sredstava u 

odredjenom periodu. Brzina obrtanja ukupnih sredstava preduzeća dobija se uporedjivanjem ostvarenog prometa 

sa prosečnim stanjem korišćenih, odnosno angažovanih obrtnih sredstava. Pod pojmom obrta podrazumeva se 
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R.b 
Godina 

1 2 3 4 5 
Opis 

 
I AKTIVA      

1. Novčana sredstva 24984 21049 17578 19047 17903 

2. Potraživanja 50859 103038 102323 94098 105936 

3. Zalihe 164853 150851 156938 157687 197774 

4. OBRTNA SREDSTVA (1 do 3) 240696 274938 276839 270832 321613 

5. Osnovna sredstva 259177 309269 396661 277543 265295 

6. Dug.finans.ulaganja 1819 1517 1517 1517 1517 

7. STALNA SREDSTVA (5+6) 260996 310786 398178 279060 266812 

8. POSLOVNA SREDSTVA (4+7) 501692 585724 675017 549892 588425 

9. Vanposlovna sredstva 17159 25773 30441 0 0 

10. UKUPNA AKTIVA ( 8+9 ) 518851 611497 705458 549892 588425 

 II PASIVA      

11. Kratkoročne obaveze 59067 94474 145412 170481 264923 

12. Dugoročne obaveze 6384 6384 6384 7702 7627 

13. Trajni kapital 436241 485174 523109 371709 315875 

14. STALNI IZVORI (12+13) 442625 491558 529493 379411 323502 

15. POSLOVNA PASIVA (11+14) 501692 586032 674905 549892 588425 

16. Vanposlovna pasiva 17159 25465 30553 0 0 

17. UKUPNA PASIVA (15+16) 518851 611497 705458 549892 588425 

 

odnos dveju veličina od kojih jedna predstavlja kretanje sredstava, a druga je odredjena prosečnim stanjem 

obrtnih sredstava.Najjednostavniji način izračunavanja prosečnog stanja obrtnih sredstava je kada se početno 

stanje i konačno stanje obrtnih sredstava saberu i podele sa 2. Medjutim, u slučajevima značajnih oscilacija 

tokom godine, zbog neravnomernog nabavljanja materijala i izrade i prodaje gotovih proizvoda, prosečno 

korišćena obrtna sredstva se mogu utvrditi na sledeći način:   

(Početno stanje + 12 mesečnih stanja) / 13; 

Koeficijent obrta ukupnih obrtnih sredstava predstavlja meru za ocenu uspešnosti upravljanja ukupnim 

obrtnim sredstvima. Utvrdjuje se iz odnosa sledećih veličina: 

(Ukupan prihod po ceni koštanja) / (Prosečno korišćena obrtna sredstva); 

Koeficijent obrta pokazuje koliko se puta obrtna sredstva obrnu u toku nekog vremenskog 

perioda (najčešće u toku jedne godine). Obično se smatra da je preduzeće uspešnije ukoliko je koeficijent obrta 

veći. Ukoliko je obrt sredstava veći, utoliko je neophodno manje angažovati sredstva za izvršenje odredjenih 

poslovnih ciljeva i obrnuto. Medjutim, visok koeficijent obrta može biti posledica malih zaliha i nedovoljnih 

narudžbina za njihovo obnavljanje. Nasuprot tome, nizak koeficijent obrta može ukazivati na sporu cirkulaciju 

obrtnih sredstava i pojavu nekurentnih zaliha.Vreme trajanja obrtanja ukupnih obrtnih sredstava utvrdjuje se 

deljenjem broja dana u godini sa koeficijentom obrta. Ono predstavlja broj dana u kojima je odredjena masa 

sredstava vezana u pojedinim oblicima obrtnih sredstava.Brža cirkulacija obrtnih sredstava ili veći koeficijent 

obrtanja, obezbedjuju preduzeću kvalitetnije poslovanje.  

 

3. KRUŽENJE OBRTNIH SREDSTAVA 
Obrtna sredstva se u jednom proizvodnom ciklusu količinski utroše i vrednosno ulaze u nove 

proizvode. Ona se troše jednokratnom upotrebom. 

Obrtna sredstva stalno kruže u procesu poslovanja preduzeća. To kruženje se može prikazati na sledeći način. 

Slika br. 1.  Kruženje obrtnih sredstava; 

 

 
Kruženje sredstava, odnosno stalno pretvaranje imovine preduzeća iz jednog u drugi oblik, sve do 

pretvaranja u polazni oblik, odredjeno je poslovnim procesom i delatnošću preduzeća. Medjutim, iako kružno 

kretanje obrtnih sredstava iz jednog u drugi oblik sve do pretvaranja u polazni oblik predstavlja celovit poslovni 

proces, u svakoj fazi poslovnog procesa ovo kretanje odvija se pod različitim uslovima vezivanja i korišćenja 

sredstava. 

 

4. ANALIZA OBRTNIH SREDSTAVA 

Informacionu podlogu ove analize čine podaci iz izveštaja: Bilans stanja iBilans uspeha u proteklom 

petogodišnjem periodu – period koji omogućava da se stekne prava slika o poslovnim rezultatima i sredstvima 

preduzeća kako osnovnim tako i obrtnim. 

Tabela br. 1. Bilans stanja                                                                  u 000 dinara 
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Iz prezentiranog Bilansa stanja sledi da obrtna sredstva predstavljaju deo poslovnih sredstava 

preduzeća i u ukupnoj aktivi zauzumaju značajno mesto učestvuju sa 44-56%. 

 

Tabela br. 2. Bilans uspeha                              u 000 dinara 

 

R.b Godina 1 2 3 4 5 

Opis 

1. Poslovni prihodi 22510

0 

9951

1 

10136

2 

94176 18527

5 2. Finansijski prihodi 8069 1420

3 

434 6048 5415 

3. Vanredni prihodi 1362 6043 7230 4119

3 

126 

4. UKUPAN PRIHOD (1 do 3) 23453

1 

11975

7 

10902

6 

14141

7 

19081

6 5. Poslovni rashodi 22562

8 

15005

4 

15781

7 

18105

1 

22731

7 6. Finansiski rashodi 1402

9 

4772 2453

5 

954 1271

1 7. Vanredni rashodi 8542 2037 5449 2902 3511 

8. UKUPNI RASHODI (5 do 

7) 

24819

9 

15686

3 

18780

1 

18490

7 

24353

9 10. BRUTO DOBIT –gubitak (4 

- 8) 

-

13668 

-

37106 

-

78775 

-

43490 

-

52723  

Bilans uspeha pokazuje da preduzeće ostvaruje gubitak svake godine. Obrtna sredstva čine: novčana sredstva, 

potrživanja i zalihe. Analiza obrtnih sredstava je od izuzetnog značaja za menadžment preduzeća. Prezentiraju 

su: 

 

2.1. Koeficijent obrta obrtnih sredstava ili analiza brzine ciklusa obrta 

2.2. Analiza strukture obrtnih sredstava 

 

 

5. KOEFICIJENT OBRTA OBRTNIH SREDSTAVA 

  

Tabela br. 3. Koeficijent obrta obrtnih sredstava                                u 000 dinara 

 

R.b. Godina 1 2 3 4 5 

Opis 

1. Poslovni prihodi 225100 99511 101362 94176 185275 

2. Obrtna sredstva 240696 274938 276839 270832 321613 

3. Racio (1/2) 0,94 0,36 0,37 0,35 0,58 

 

Odnos (racio) poslovnih prihoda i obrtnih sredstava u posmatranom periodu ukazuje na veoma nizak 

koeficijent obrta obrtnih sredstava tj. manji od 1.Ovo pokazuje loše poslovanje obrtnim sredstvima. 

 

6. ANALIZA STRUKTURE OBRTNIH SREDSTAVA 
 

Da bi se izvela ova analiza posmatraju se, pored obrtnih sredstava, i ukupna tj. poslovna sredstva. 

 

R.b. Godina 1 2 3 4 5 

Opis 

1. Obrtna sredstva 240696 274938 276839 270832 321613 

2. Poslovna sredstva 501692 585724 675017 549892 588425 

3. Racio (1/2) 0,48 0,47 0,41 0,49 0,55 

Tabela br. 4. Odnos obrtnih i poslovnih sredstava                                                         u 000 dinar 

 

R.b. Godina 1 2 3 4 5 

Opis Izno

s 

% Iznos % Iznos % Iznos % Iznos % 
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1. Novča

na 

sredstv

a 

249

84 
10 210

49 
8 175

78 
6 190

47 
7 179

03 
6 

2. Potraži

va 

nja 

508

59 
21 1030

38 
37 1023

23 
37 940

98 
35 1059

36 
33 

3. Zalihe 1648

53 
69 1508

51 
55 1569

38 
57 1576

87 
58 1977

74 
61 

 Obrtna 

sredstv

a 

2406

96 
10

0 

2749

38 
10

0 

2768

39 
10

0 

2708

32 
10

0 

3216

13 
10

0 

 

 Sagledavanjem udela obrtnih sredstava u poslovnim sredstvima dolazi se do objašnjenja 

niskog koeficijenta obrta i njegove dinamike tokom perioda. 

 

Tabela br. 5. Struktura obrtnih sredstava                                                     u 000 dinara 

 

R.b. Godina 1 2 3 4 5 

Opis 

1. Obrtna sredstva 240696 274938 276839 270832 321613 

2. Poslovni prihodi 225100 99511 101362 94176 185275 

3. Racio (1/2) 1,07 2,76 2,73 2,88 1,74 

 

Najlikvidniji deo obrtnih - sredstava novčana sredstva - imaju najmanji udeo u obrtnim sredstvima, a zalihe, kao 

nejnelikvidniji deo, imaju najveći udeo u obrtnim sredstvima, što sve utiče na objašnjenje niskog koeficijent 

obrta. 

             

  Tabela br. 5. 1. Odnos obrtnih sredstava i poslovnog prihoda                         u 000 dinara 

 

Ovaj odnos pokazuje da su za ostvarenje poslovnih prihoda angažovna velika obrtna sredstva. U 

pojedinim godinama skoro tri puta veća nego što je ostvaren poslovni prihod. Ovaj pokazatelj govori o 

nepovoljnom iznosu angažovanja obrtnih sredstava za ostvarenje prihoda. 

 
Odnos poslovnih prihoda i obrtnih sredstava 

Na osnovu poslovnih podataka sledi za preduzeće »NN« sledeće: 

- Odnos (racio) poslovnih prihoda i obrtnih sredstava u posmatranom periodu ukazuje na veoma nizak  

koeficijentobrta obrtnih sredstava tj. Manji od 1. Ovo pokazuje loše poslovanje obrtnim sredstvima. 

- Sagledavanjem udela obrtnih sredstava u poslovnim sredstvima dolazi se do objašnjenja niskog koeficijenta       

   obrta injegove dinamike tokom perioda. 

 

7. ZAKLJUČAK 

Analizom obrtnih sredstava dobijaju se značajni pokazatelji strukture sredstava preduzeća i izvode se 

ocene o brzini ciklusa ili obrta obrtnih sredstava, kao i o njihovoj strukturi. Za rukovodstvo preduzeća ovi 

pokazatelji su vrlo bitni, naravno zajedno sa ostalim pokazateljima finansijske strukture preduzeća.Periodičnom 

analizom treba da se utiče na njihovo poboljšanje koliko god je moguće u ukupnom privrednom okruženju. Ove 

ocene čine deo boniteta preduzeća i važne su i za nove investitore, kao i za banke. Analiza se prezentira i u 

sklopu izveštaja o proceni vrednosti kapitala. Finansijska analiza se bavi analizom finansijskog stanja preduzeća 

i mogućnostima promena u željenom pravcu. Znatan deo analize vrši se stavljanjem u odnos određenih 

vrednosti iz bilansa stanja i bilansa uspeha.  
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Finansijskom analizom se stavljaju u odnos raspoloživi podaci i informacije u cilju produbljenijeg 

saznanja o značajnim faktorima, a u cilju utvrđivanja verovatnih grešaka i trendova i delovanja u pravcu 

njihovog pomeranja u željenom pravcu. Na ovaj način se uvećava korisnost raspoloživih podataka, jer se preko 

njih dublje spoznaje sadašnje stanje preduzeća i procenjuje buduće.  Za obavljanje složenih finansijskih analiza 

koriste se složenije matematičke metode. Finansijska analiza predstavlja način sakupljanja i korišćenja 

informacija finansijskog karaktera sa ciljem da se:  

- oceni tekuće finansijsko stanje preduzeća;  

- oceni mogući i svrsishodan tempo razvoja preduzeća sa pozicije njegovog finansijskog obezbeđenja;  

- prognozira perspektivno finansijsko stanje preduzeća;  

- otkriju dostupni izvori sredstava i oceni mogućnost i svrsishodnost njihove mobilizacije;  

- prognozira položaj preduzeća na tržištu kapitala i dr. 

Finansijskoj analizi treba da prethodi opštesistemska analiza. Za vreme opštesistemske analize može da 

se koristi metod morfološke analize. Prednost ovog metoda se sastoji u tome što je ostvarljiv pri prisustvu malog 

obima informacija o problemu koji se proučava. Ovaj metod se najčešće koristi kod prognoziranja mogućeg 

ishoda fundamentalnih istraživanja. Korišćenje ovog metoda je moguće kod pronalaženja novih tržišta.  
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LANDFILL GAS MANAGEMENT 
Katarina Bogdanovic 

College of Applied Professional  Studies Vranje, Serbia 

 
Abstract: This work is based on the dumps with special emphasis on landfill gas, as its formation and 

management as well as its harmful consequences and possibilities of utilization. 

Landfill is the place, the site for the disposal of waste materials. 

Municipal waste is waste from households (house waste), as well as other waste which because of its nature or 

composition, is similar to waste from households. 

Landfill gas is a very dangerous gas and if we do not take care of it can significantly damage the environment 

and atmosphere, as its biggest component of methane. 

In contact with other waste in the landfill, hazardous waste is dissolved, react and pass through to the 

groundwater, where the only pollutes drinking water and prevents normal life. The goals of long-term policy of 

each company must be aligned with the goals of environmental protection. 

Keywords: landfill, municipal waste, landfill gas, methane. 

 

УПРАВЉАЊЕ ДЕПОНИЈСКИМ ГАСОМ 
Katarina Bogdanović 

Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Srbija 
Резиме:Рад се базира на депонијама са посебним акцентом на депонијски гас, како његовим настајањем 

тако и управљањем као и његовим штетним последицама и могућностима искоришћења. 

Депонија представља  место, локалитет, за одлагање отпадних материјала.Комунални отпад представља 

отпад из домаћинства (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава, сличан 

отпаду из домаћинства.  

Депонијски гас је јако опасан гас и ако се не води рачуна о њему може знатно да оштети околину и 

атмосферу, јер је његов највећи састојак –метан.  

У контакту са осталим отпадом на депонији, опасан отпад се раствара, реагује и пролази до поџемних 

вода, где загађује једине изворе питке воде И онемогућује нормалан живот. Циљеви дугорочне политике 

сваког предузећа морају бити усклађени са циљевима заштите животне средине. 

Кључне речи:депонија, комунални отпад, депонијски гас, метан. 

 

1. УВОД 

Депонија представља место, локалитет, за одлагање отпадних материјала. На депонији некад може да се 

врши селекција и рециклажа отпада.  

Обично се у данашње време врши категоризација (класификација) отпада према типу отпада који се на 

њима одлаже. 

Савремене депоније морају имати минимално један покривни слој, који се састоји од набијене глине са 

минималном потребном дебљином за максималну хидрауличну препреку. 

Депоније углавном граде локалне самоуправе. Постоје машине за сабијање отпада да би уштеделе 

простор. 

Депоније могу бити савремено инжењерски осмишљене и припремљене тако да се искоришћавају течни 

продукти или депонијски гас. 

Поменути депонијски гас је јако опасан гас и ако се не води рачуна о њему може знатно да оштети 

околину и атмосферу, јер је његов највећи састојак –метан.  

Испарење депонијског гаса, као што ће бити поменуто у даљем раду, спречава се тако што се на 

депонији, тј. у тело депоније постављају велике перфориране цеви и врши се њихово хоризонтано 

повезивање. Преко једног компресијског постројења  депонијски гас се исисава, сабија, суши и усмерава 

ка гасном мотору или се метан користи као гориво у оближњој индустрији.  

 

2. ДЕПОНИЈСКИ ГАС 
Депонијски гас се ствара у телу депоније током времена,при чему количина гаса зависи од састава и 

старости отпада. Стварање депонијског гаса је неизбежна последица одлагања и распадања отпадног 

материјала који садржи органске материје. 

Како се на депонијама налази и производи велики број бактерија, оне у анаеробним условима разлажу 

велике количине отпада, а као нуспроизводи таквог разлагања појављује се депонијски гас – метан.  

Поменути депонијски гас настаје разградњом органских супстанци под утицајем 

микроорганизама у анаеробним условима. У средишту депоније настаје надпритисак, па депонијски гас 

прелази у околину. 
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Поред процедних вода које загађују водотокове и депонијски гас представља огроман проблем. Наиме, 

депонијско тело ради као биореактор у којем се под утицајем аеробне и анаеробне разградње органских 

материја образује депонијски гас. То образовање у депонијском  телу ствара надпритисак.због којег 

депонијски гас излази из тела депоније и на тај начин загађује  ваздух,а са друге стране због садржаја 

метана постоји велика опасност за пожар у телу или на површини депоније,односно овај гас је 

експлозиван.Из ових разлога нужно је отплињавање депоније применом активног система захвата и 

уништења депонијског гаса или га контролисано енергетски експлоатисати изградњом трафостанице и 

моногенератора чиме се ствара могућност за производњу електричне енергије за потребе рада 

депоније,апарата и уређаја на њој али и за потребе околних насељених места. 

Процес разградње депонијског гаса се од депоније до депоније разликује због различитих утицаја и 

околности као ћшто су састав отпада одложеног на депонији влажност одложеног отпада исл. Разфрадња 

гаса се одвија у четири фазе: 

1) У првој фази у депонијском телу постоји још увек кисеоник из ваздуха (аеробно врење). Тај 

кисеоник ће реаговати са ЦО2, па ће се процес наставити анаеробним процесом. 

2) Друга фаза је тзв. кисело врење (анаеробно кисело врење). Ту се масноће, целулоза и протеини 

разграђују на продукте, који у~ествују код разградње у продукте врења, као што су: краткотрајне 

киселине масноћа, ЦО2 и Х2. Производња ЦО2 и Х2 достиже свој максимум и веш у овој фази 

долази до образовања метанске бактерије. 

3) Трећа фаза зна~и по~етак анаеробног процеса стварања депонијског гаса (анаеробнонастабилно 

матанско врење). Образовање депонијског гаса је још нестабилно и по~иње 3-4месеца након 

уношења отпада у тело депоније. 

4) У четвртој фази (анаеробно стабилно метанско врење) у телу депоније образује се депонијски 

гас.Главне компоненте депонијског гаса су метан ЦХ4, угљендиоксид ЦО2 и водена пара Х2О. 

Поред ових постоје и друге компоненте незнатне по коли~ини, а то су: смесе сумпора, смесе хлора, 

смесе флуора, тешки метали попут цинка, олова, сребра итд. 

 

3. САСТАВ ДЕПОНИЈСКОГ ГАСА 

Састав депонијских гасова зависи од структуре депованог материјала и углавном се састоји од метана, 

угљен-моноксида, угљен-диоксида и водоника. 

Просечан састав депонијског гаса је 35-60% метана, 37-50% угљен-диоксида и у мањим количинама се 

могу наћи угљен-моноксид, азот, водоник-сулфид, флуор, хлор, ароматични угљоводоници и други 

гасови у траговима. 

 

4. УПРАВЉАЊЕ ДЕПОНИЈСКИМ ГАСОМ 

Овај гас је опасан јер може проузроковати експлозију, паљење метана и веома је штетан за околину, 

животну средину и здравље људи. Да би се спречило штетно деловање депонијског гаса (посебно 

метана, који је веома опасан), постављају се велике перфориране цеви у тело депоније и врши се њихово 

хоризонтално повезивање. Преко једног компресијског постројења депонијски гас се исисава, сабија, 

суши и усмерава ка гасном мотору или се метан користи као гориво у оближњој индустрији.  

Екстракциони систем је сплит систем, што значи да се метан може користити као енергент или се може 

спалити. Примера ради једна комунална депонија, која производи око 1250 m³/h депонијског гаса може 

око 200 m/h гаса користити за погон гасног мотора који производи 0,3MW електричне енергије.  

Произведена електрична енергија дистрибуира се у јавну електродистрибутивну мрежу. Целокупна 

количина депонијског гаса може се користити за комбиновану производњу топлотне и електричне 

енергије.  

Слика 1. Третман депонијског гаса 
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5. БИОГАС И БИОДИЗЕЛ 

Биогас је врста гасовитог биогорива које се добија анаеробном разградњом или ферментацијом 

органских материја, укључујућиђубриво, канализациони муљ, комунални отпад или било који други 

биоразградиви отпад. Састоји се углавном од метана и угљен-диоксида. У будућности би могао бити 

важан извор енергије. 

 Биогас се користи за производњу: 

• топлотне енергије, 

•             топлотне и електричне енергије (когенерација) - ово је најчешћи случај. 

 Биодизел је течно гориво произведено из биљних уља или из коришћених уља и масти. 

 Са аспекта екологије, примена биодизела у поређењу са фосилним дизелом обезбеђује заштиту 

животне срединесмањењем ефекта стаклене баште. Производњом и потрошњом биодизела емисија 

отровних супстанци као што су олово или оксиди сумпора и азота се своди на минимум. Осим тога 

биодизел се може производити у потпуности из обновљивих извора. 

 Поред уљане репице и сунцокрета, биодизел се може производити и од свих осталих уља и 

масти биљног или животињског порекла па чак и од пољопривредног, индустријског, комуналног и 

разног другог отпада чиме се такође помаже очување животне средине. 

 

6. ШТЕТНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ДЕПОНИЈСКОГ ГАСА 

Поред тога што депонијски гас има корисну улогу, може да се користи за производњу енергије, има и 

штетне последице. Миграција депонијског гаса је веома штетна и на многобројне начине штетно делује 

на животну средину (углавном експлозије). Уколико је на једној депонији ниво кисеоника изнад 13 

запреминских процента, могућност од експлозије метана је велика. Да би дошло до миграције гаса мора 

постојати постепено повећање концентрације како би се омогућила дифузија гасовите фазе (дифузни 

ток), као и повећање притиска (вискозни ток). На миграцију гаса на депонији највише утиче начин 

пуњења депоније. Техника танког наношења са добрим сабијањем и дневном покривком ће подстицати 

(бочну) миграцију гаса, нарочито тамо где је покривни материјал ниске пропустљивости и обрнуто. 

Конструкција бунара на депонији ће подстицати вертикалну миграцију гаса.   

За време раста депоније, сваки произведени гас ће се ослободити путем најмањег отпора. Зато и пре 

коначног прекривања, највећи део произведеног гаса ће доспети у атмосферу. После коначног 

прекривања, доспевање гаса у атмосферу ће бити ограничено у складу са ефективношћу прекривача. Као 

резултат тога доћи ће до пораста притиска гаса унутар депоније што ће подстаћи миграцију гаса. 

Могућност латералне миграције гаса се повећава а брзина и степен миграције ће зависити од бројних 

фактора укључујући карактеристике средине као и климатске и геофизичке услове. 

Фактори средине су ограничени условима у самом отпаду и утичу на брзину и степен разлагања отпада а 

тиме и на брзину и степен повећања притиска гаса. Углавном су то геофизички и климатски фактори 

(атмосферски притисак и падавине). Геофизички услови су такође веома битни и утичу различито на 

миграцију депонијског гаса.  

У зависности од природе терена где се налази депонија, као и од тога какви су слојеви земљишта 

(изломљени, пропусни, порозни, шупљикави, напукли), миграција гаса ће бити бржа или спорија.  

Када атмосферски притисак пада, површински притисци који се супростављају миграцији слабе, 

омогућавајући кретање гаса. Падавине утичу на миграцију гаса узрокујући бубрење површинског 

материјала и затварање површинске пукотине, чиме се редукују вертикални миграциони путеви, што за 

последицу има повећану латералну миграцију депонијског гаса.   

Мерење брзине протицања гаса, а самим тим и запремине насталог гаса и брзине стварања гаса је важно 

за утврђивање ризика везаног за гас. Најчешће употребљаван метод мерења брзине протицања гаса је 

термо анемометар са усијаном жицом (hot-wire детектор) и веома су осетљиви и лако се могу покварити. 

Како би се миграција депонијског гаса спречила, праве се различити системи контроле депонијског гаса.  

Контрола се може остварити: 

- употребом физичких баријера (укључујући бентонитно/глинене системе) 

- смањивањем покретне силе кроз употребу „излаза“ како би се отклонио гас са депоније и тако 

смањио гасни притисак и може да буде пасивна и активна контрола.  

 Пасивна контрола подразумева употребу пасивних апстракционих система (бунари) 

постављени унутар отпада понашају се као канали за испуштање гаса у атмосферу.  

 Активна контрола гаса користи енергију која повлачи гас из депонијског отпада. Систем за 

прикупљање гаса обично обухвата низ међусобно повезаних вертикалних и хоризонталних 

перфорираних цеви унутар отпада, кроз којих се гас прикупља. На овај начин прикупљени гас се може 

запалити или се може искористити као гориво директним сагоревањем или генерисањем електричне 

енергије. Предност активног система контроле гаса је та што се издвајање гаса може контролисати.  
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7. ПОДЕЛА ДЕПОНИЈА 

 

 Преманачинуодлагањаотпада, односнопремауређеностидепонијеседелена: 

1. санитарне 

2. сметлишта 

 

Санитарне депоније представљају одабрано место за одлагање отпада, као што су природна или 

вештачка улегнућа, јаркови, или посипање по равном земљишту, где се одређеним технолошким 

поступцима отпад компактира до најмање практичне запремине и покрива слојем земље или другог 

инертног материјала на систематичан и санитаран начин. 

Слика 2. Санитарна депонија у изградњи 

 
За разлику од депоније, која је уређена на начин који не штети животној средини, сметлиште је 

нестручно и случајно одабран простор на коме се отпад одлаже неконтролисано и без без било каквих 

мера заштите животне средине. Сметлиште угрожава живот људи, загађује земљиште, подземне и 

површинске воде, ваздух.  

Сметлиште је и узрочник ширења заразе и болести. 

Према врсти одлагања отпада, деле се: 

 Депоније за одлагање неопасног отпада 

 Депоније за одлагање инертног отпада 

 Депоније за одлагање опасног отпада 

 

Према врсти отпада који се одлаже на депоније разликују се:  

 Комуналне депоније (метал, текстил, пластика, кожа, гума, стакло, дрво, папир); 

 Индустријске депоније (индустријски детерџенти, уља, мазива, деривати нафте, боје и лакови, 

пестициди, бионеразградиве органске супстанце, органометална једињења) ; 

 Депоније опасног отпада. 

Комунални отпад представља отпад из домаћинства (кућни отпад), као и други отпад који је 

због своје природе или састава, сличан отпаду из домаћинства. С обзиром да већину комуналног отпада 

чини отпад настао у домаћинствима, његово генерисање је повезано са стилом живота. 

На комуналној депонији, компоненте чврстог отпада подвргавају се следећим променама у депонији: 

 Метали - остају у депонији као инертни елементи или релативно инертна једињења. Могу се 

излучити у подземне воде.  

 Природни и синтетички текстил, дрво, кожа и папир - остаје као инертни или релативно 

инертни материјал. Може се оксидовати и редуковати (минерали у природним влакнима) или може 

остати инкорпориран у микробску протоплазму као амонијак, угљеник, фосфор. Текстил се може 

излучити у подземне воде у облику угљен (IV)- оксида, кетона, органских киселина, сулфата, а може 

доспети и у атмосфери као метан, киселине, азот.  

Пластика и гума суштински је инертна.  

Процеси који се одвијају на депонији могу се поделити на механичкеи биохемијске.  

Под механичким процесима подразумева се компресија када се отпад сабија депонијском опремом, са 

додатним сабијањем које се одвија како се даља количина отпада и земљишни материјал одлажу на 

депонији. 

Биохемијски процесису битни јер подразумевају разлагање отпада и доводе до смањивања запремине 

отпада.  

 

8. ЗАКЉУЧАК 

 Неразумевање потенцијала депонијског гаса и економска ситуација у којој се налазе комунална 

предузећа, довели су до тога да у Републици Србији не постоје системи са сакупљање и спаљивање 

депонијског гаса или добијање електричне струје. 
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 Потреба за електричном енергијом у Републици Србији и регионално, постоји. Извори емисије 

депонијског гаса, односно метана, такође постоје - то су примера ради одлагалишта Ниш, Крагујевац, 

Београд, одлагалиште Винча са 1000 тона одложеног комуналног отпада дневно, Нови Сад, Суботица. 

Подстицајни механизми за субвенционирање од стране владе Републике Србије не постоје. То наводи на 

закључак да комунална предузећа, као оператори одлагалишта само у складу са техно-економском 

логиком могу да приступе инвестирању у системе за сакупљање и коришћење депонијског гаса за 

добијање електричне струје. 

 Европска искуства показују да депоније са минимум 200 тона одложеног комуналног отпада 

дневно, са пријемним капацитетом од 500 000 м3 отпада, са временом одлагања отпада близу 10 година 

и висином одложеног отпада од минимум 10м, могу бити основ за инвестиционо улагање у систем за 

сакупљање депонијског гаса и производњу електричне енергије.  

 У случају земаља потписница Кјото протокола, протоколом су дефинисани механизми који 

омогућавају имплементацију пројеката путем Механизма чистог развоја. Поменутим пројектним 

механизмом омогућено је да индустријски развијене земље, инвестиционо, путем трансфера технологија 

имплементирају пројекте на териториијама земаља у развоју, уз одобрење тих земаља, са главним циљем 

редукције емисије гасова са ефектом стаклене баште, у које, као што смо навели спада и метан у 

депонијском гасу. У случају комуналних предузећа у Републици Србији, то је још један прихватљив пут 

за решавање негативног утицаја незаобилазног генерисања депонијског гаса на квалитет ваздуха, 

подземних вода и присутну глобалну промену климе којој смо сви ми свакодневни сведоци. 
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Abstract: Aspirin is one of the most fascinating phenomena in the history of medicine, story story that has no 

end. Aspirin - acetyl salicylic acid  is ester of salicylic acid. 

It is obtained by acetylating of salicylic acid with acetic anhydride in the presence of concentrated sulfuric acid. 

Aspirin can be found in the form of colorless, fine, needle, leaf crystals or a white crystalline powder, with the 

smell of acetic acid and has a slightly sour taste. It has a melting temperature of 135 C, easily soluble in ethanol, 

sparingly in ether and chloroform, hard in water. There are examinations of its properties, identification, is 

examining the degree of purity and making the determination of the percentage of acetyl salicylic acid in the 

tablet of aspirin. 

 In our examinations the percentage of acetyl salicylic acid is determined by titrimetrical method. 

Keywords: aspirin, acetyl salicylic acid, titrimetrical method, solvent 
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Резиме:Аспиринот претставува една од најфасцинантните појави во историјата на медицината, приказна 

која нема крај.Аспиринот - ацетил салицилна киселина е естер на салицилна киселина.  
Тој се добива со ацетилирање на салицилната киселина со ацетен анхидрид во присуство на 

концентрирана сулфурна киселина.Аспиринот може да се најде во вид на безбојни, ситни, игличести, 

листести кристали или бел кристален прашок,со мирис на оцетна киселина и има слабо киселкаст вкус. 

Има температура на топење од 135 ˚С,лесно е растворлив во етанол, умерено во етер и хлороформ,тешко 

во вода. Се испитуваат особните,се врши идентификација,се испитува степенот на чистота и се прави 

определување на процентот на ацетил салицилна киселина во таблетката аспирин. 

Во нашите испитувања процентот на ацетил салицилна киселина е определен со титриметриската 

метода. 

Клучни зборови: аспирин, ацетил салицилна киселина, титриметриска метода, растворувач 

 

 

1. ВOВЕД 

Во историјата на медицината и фармацијата никогаш не е пишувано толку многу за еден лек како за 

аспиринот. 

 Медицинските историчари ја сметаат 1987 година за година на раѓање на аспиринот, но 

всушност возбудлива приказна за најпознатиот лек во историјата на човекот почнува пред повеќе од 

3500 годиини.Според пронјдени египетски папируси од средината на вториот милениум пред н.е.,во кои 

mailto:fillip.jovanovski95@yahoo.com
mailto:cekovab@yahoo.com
mailto:bezhovska@gmail.com
mailto:fillip.jovanovski95@yahoo.com
mailto:cekovab@yahoo.com
mailto:bezhovska@gmail.com
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што содржеле колекција од 877медицински рецепти,се препорачувало инфузија од сушени листови на 

мирта за ревматки болки и болки на грбот. 

 Околу илјада години подоцна Хипокрит од Кос,таткото на медицината,препорачивал сок 

екстрахиран од кора на врбово дрво за треска и болка. 

Активната состојка во овој сок,која што ги олеснува болките е како што се знае и ден денес –

салицилната киселина.Нејзиното име потекнува од латинскиот збор “Salix“.Оваа киселина,сега е 

позната,се содржи и во листовите на миртата кои што ги користеле старите Египјани против болки. 

 Во 1828 г професорот по фармација Јоhan Andreas Buchner ,го подготвил  екстрактот од бела 

врба со вода и ги испарувал и остранил нечистотиите и танините од екстрактот.На овој начин тој добил 

жолта супстанција која ја нарекол “салицил“. 

 Во 1853 г.хемичарот од Стразбург Charls Frederic Gerhardt успеал да добие салицилна киселина 

по хемиски пат со ацетилирање, при што ја произвел првата ацетил салицилна киселина 

(скратено АSA)во примитивна форма,која што не била ниту хемиски чиста ниту пак стабилна, токму од 

овие причини не можела да се користи за фармацевтските намени.Професорот по хемија Herman Kolbe 

прв успеал да ја објасни хемиската структура на салицилната киселина како орто-оксобензолна 

киселина,а потоа ја синтетизирал во 1859 г.Во 1874 г.еден Kolbe –ов студент Frederich von 

Hayden,започнал индустриско производство на ацетил салицилна киселина и тоа за десет пати пониска 

цена отколку што плаќале за активната супстанција добиена од природни извори. 

 Frederich Bayer и Frederich Weskott биле двајца пријатели кои во Германија 1863 г.ја основале 

фабриката “Frederich Bayer & Co“со цел да произведуваат анимински бои од јагленов катран.По извесно 

време било октриено дека може да се произведе антипиретски лек против болки од отпадниот продукт 

на бојата beuzoazurine.Со тоа во фарбиката Bayer бил формиран и фармацевтски одел. 

 На 10.08.1897 год. научникот D-r.Felix Hoffman хемичар кој во тоа време работел во фабриката 

„Bayer“го направил своето револуционерно откритие ја добил првата 100% хемиски чиста и стабилна 

форма на Ацетил салицилна киселина со тоа што ја направил најсоодветна за употреба и за терапевтска 

намена,бидејќи не содржеla слободна салицилна киселина не се случувале никакви пропратни 

ефекти.Заради нејзината стабилност не постоела опасност од брзо губење на терапевтската 

ефикасност.Интересно е да се напомене дека Hoffman во тогашната лабораторија, освен Ацетил 

салицилната киселина,го синтетизирал и за жал денес многу познатиот Хероин. 

 Hoffman-овата постапката за добивање на ацетил салицилна киселина ја опишал во историски документ 

во неколку реченици: 

 “Ако во 100 g салицилна киселина се остави 150 g анхидрид на оцетна киселина за време од 3 

часа при рефлукс,салицилната киселина квантитативнпо се ацетилира.При добивање оцетна киселина 

добиената aцетил салицилна киселина се издвојува во вид на иглички кои се топат на 136
 o

C.Новиот 

ацетил производ не реагира со железо хлорид,така што лесно може да се издвои од салицилната 

киселина...’’ 

 Тоа револуционерно откритие на Hoffman го добило фабричкото име под број 36433 и заведено 

во листата на традиционални имиња на Империјалното  патентно биро во Берлин на 6 март 1899 г. 

“Bayer“ и “Aspirin“се две имиња кои се присутни веќе 100 години на пазарот.Во повеќе земји во светот 

денес се произведуваат аналгетици на основа на ацетил салицилна киселина,но ниеден од нив не ја 

достигнал популарноста на Bayer-овиот аспирин.Тој се произведувал под заштитно име во повеќе од 80 

земји низ светот. 

 Аспиринот е една од најфасцинантните појави во историјата на медицината. 

Аспиринот бил и на месечината заедно со американските астронаути, бидеjќи им помагал при 

остранување на болките во мускулите,кои биле предизвикани од недостатокот на простор за движење во 

вселенската капсула. 

 За масовното произвдоство на аспиринот зборуваат и податоците дека овој лек годишно се 

произведува околу 500.000 тони или пресметано 500 mg,тоа е 100 милијарди таблети,кои ако се наредат 

даваат ланец подолг од еден километар. 

 

2. КАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНА  

Аспиринот(Слика.1)масовно се користи поради 

своите лековити својства и тоа:  

 

31. Аналгетско дејство-против сите типови на 

болки: главоболки,забоболки,ревматски 

болки и др 

32. Aнтипиретичко дејство – ја снижува 

покачената телесна температура 
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33. Антиагрегационо дејство – спречува агрегација на тромбоцитите со што ја смалува опасноста 

од инфаркт на срцето  

 

Примената на аспиринот е оргомна.Се користи за намалување на покачената телесна температура,кај 

грип,настинки и други заболувања кај главоболки,забоболки,болки во зглобовите и мускулите,болки 

поради воспалување,спрчување на болести на срцето и крвните садови(инхибира таложење на 

тромбоцитите),артралгија,миалгија,невралгија,постоперативна и постраумaтска болка, болка поврзана со 

изгореници,дисменореја,помага при менструални болки ги ублажува. Аналгетско дејство на Аспиринот 

се должи на неговото спречување да се снтетизира супстанцата-простагландин.Таа ги активира 

рецепторите за болка и ги предизикува останатите знаци на воспаление. 

Антиагрегационо дејство на Аспиринот се должи на то што гој го спречува таложењето на тромбоцитите 

на крвните садови,со што се спречува појавата на срцев инфаркт.Со редовно внесување на Аспирин се 

намалува ризикот од срцев удар за 47 % ,а кај мозочниот удар тој ризик се намалува за 25%. 

 На основа на научните истражувања на Bayer-овите лабаратории во 1972 г на пазарот се 

пуштени и нов вид на таблети Aspirin plus C.Тоа се така наречени шумливи таблети кои во својот состав 

содржат комбинација  на ацетил-салицилна киселина и ВитаминC(Аскоробинска киселина).Оваа 

комбинација се покажала како идеална бидејќи додатокот на Витамин C во аспиринот го прави 

побезбеден за гастричната слузница,тоа е резултат на комплетната растворливост на молекулата. 

Додатокот на Витаминот C исто така ги подобрува оксидо-редукционите процеси на клетките и 

допринесува за задоволување на потребите на организмот од Витамин C(Аскоробинска киселина) 

 

 Аспиринот на пазарот се наоѓа пакуван во таблета со различна концентрација на ацетил 

салицилна киселина во зависност од намената.Во нашата држава во аптеките се среќаваат следните 

таблети Аспирин: 

 -Aspirin oд  500 mg- таблети за возрасни 

 -Aspirin  oд  100 mg –таблети за деца 

- Aspirin плус C – шумливи таблети кои содржат 400 mg ацетил салицилна киселина и 240 mg  

Витамин C (Аскоробинска киселина) 

- Aspirin direct – таблети за џвакање кои содржат 500 mg ацетил салицилна киселина  

 

Дозирање: 

 

 За возрасни се препорачува една до две таблети три пати на ден 

 За деца до четири години 3 x 1 таблета од 100 mg 

 За деца од 4-9 години 
1/

2  таблета од 500 mg 

 За деца над 9 години 1-3 таблети од 500 mg 

 Кај антиаграционо делување се даваат 100 mg на ден  

 

Несакани дејства 
 Ретко може да се јават тегоби во желудникот,крварење во желудникот и цревата.Поради 

прикриено крварење во желудникот може да дојде до анемија. 

Ако се предозира со лекот може да се јави зуење во ушите и вртоглавица кај деца и постари луѓе,може 

да предизвика крварење од уста и нос.Треба да се внимава кај луѓе кои истовремено пијат лекови против 

коагулација на крвта,болни од астма,кај луѓе преосетливи на салицилати,со оштетен бубрег,хронични 

тегоби и во желудник и кај трудници посебно во последните три месеци. 

пациенти со активна болест на црниот дроб,ако примаат антикоагулантна терапија(хепарин, синтром) 

или кои примаат НСАИЛ (кетонал,диклофенак,волтарен) исто така нетреба да го користат 

аспиринот.Неконтролирана употреба на Аспиринот може да биде опасeн.Единечна доза од 5-10 грами 

предизвикува смрт кај возрасни,а 12 грами земени во периоднот 24 часа даваат знаци на труење. 

 

3. ДОБИВАЊЕ НА АСПИРИН (АSK) И ОСОБИНИ 
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Аспиринот – ацетил салицилна киселина е естер на салицилна киселина.Се добива со ацетилирање на 

салицилна киселина со ацетен анхидрид во присуство на концентрирана сулфурна киселина 

Особини: 

Аспиринот представува безбојни ситни игличести листести кристли или бел кристален пршаок,со мирис 

на оцетна киселина и со слабо киселкаст вкус.Има точка на топење од 135 
o
C С,лесно се раствора во 

етанол,умерено во етер и хлороформ,а тешко во вода. 

 Се испитуваат особините,се врши идентификација,се испитува степенот на чистота и се врши 

определување на процентот на ацетл салицилна киселна. 

 

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ – КВАЛИТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЕЦЕТИЛ 

САЛИЦИЛНА КИСЕЛИНА ВО АСПИРИН ТАБЛЕТА  
 

 Целта на испитувањето е да се определи процентот на ацетил салицилната киселина(Слика.2)во 

таблетите Аспирин.Позната количина на стандарден раствор на NaOH се користи во изобилство за да 

хидролизира одредена маса на аспирин таблети. 

 

CH3COOC6H4COOH + 2NaOH → CH3COONa + HOC3H4COONa + H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неискористениот натриум хидрооксид кој останува се титрира со стандардна киселина.Количината на 

алкалиите потребни за хидролиза може да се пресмета по горната равенка,а колочината на молови на 

ацетил салицилна киселина што била хидролизирана може да се најде. 

 

Потребен прибор и хемикалии 

 

Таблети Аспирин (околу 5g) 

Пипета од 25 cm
3 

Ерленмаер од  250 cm
3 

Стаклена чаша  

Бунзенов пламеник 

1,0 mol dm
3
 NaOH 

0,1 mol dm
3
 HCl 

Индикатор Фенол фталеин 

 

5. ЛАБОРАТОРИСКА ПОСТАПКА 
    

 Се мери 1,3 – 1,7g Аспирин таблети во чиста чаша (околу 3 теблети).Се става со пипета од 25 

cm
3
 од приближно 1,0 mol dm

3 
NaOH и исти волумен дестилирана вода од (25 cm

3
).Смесата се загрева и 

се остава полека да поврие 10 минути да се хидролизира ацетил салицилната киселина.Смесата се 

оладува и се префрла во колба од 250 cm
3
 и дополнува со дестилирана вода во марката.Од овој раствор 

се зема со пипета од 25 cm
3
 и се става во ерленмаер од 250 cm

3
.Се додава индикатор фенол фталеин и се 

титрира со хлороводородна киселина со позната концентрација(0,1 mol/ dm
3
) до промена на бојата од 

црвена до безбојна. 

 

Процентот на ацентил салицилна киселина изнесува 27,70% 
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6. ЗАКЛУЧОК 

 

 Од добиениот резултат може да се констатира дека задоволува.Испитувањата се извршени со 

волуметриска метода-ацидиметрија. 

Како стандарден раствор се користи HCl со позната концентрација. 

Поради исклучителните добри својства ацетил салицилната киселина во иднина ќе биде предмет на 

истражување на  нејзините карактеристики својства и дејствувања на голем број 

хемичари,технолози,фармацевти. 

Во поново време се користи како средство за ревматизам а голем број  од козметичките производи 

содржат аспирин како таблета или пак чиста ацетил салицилна киселина која помага за проблематична 

кожа,кожа која е склона кон  појава акни и други проблеми со кожата. 
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RAW MATERIALS OF THE INDUSTRY FOR TOBACCO AND CIGARETTES 
Nikola Popovic 

College of Applied Professional Studies Vranje, Serbia 

 
Abstract: This paper presents raw tobacco and cigarette industry. Industry is the mechanical processing of raw 

materials and production. The industry also includes all non-agricultural sectors. Its development depends on the 

natural and social conditions. 

     The tobacco industry is a branch of industry that is engaged in the cultivation and processing of tobacco and 

manufacture of tobacco products. It relies partly on agriculture and is one of the oldest industries.   Keywords: 

industries, tobacco, cigarettes.The industry has become a key manufacturing sector in the European and North 

American countries during the Industrial Revolution, which changed the previous mercantile and feudal 

economies through a series of major technological advances such as the invention of the steam engine. After the 

industrial revolution, about one-third of global economic output came from the industrial sector - a larger share 

than the share of the agricultural sector, but today is a utility (called tertiary) sector is more developed than the 

industry. 

Keywords: industries, tobacco, cigarettes. 

 

SIROVINE INDUSTRIJE DUVANA I CIGARETA 
Nikola Popović 

Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Srbija 
 

Rezime: U ovom radu su predstavljene sirovine industrije duvana i cigareta. Industrija predstavlja mašinsku 

preradu sirovina i serijsku proizvodnju. U industriju se ubrajaju sve nepoljoprivredne grane. Njen razvoj zavisi 

od prirodnih i društvenih uslova. 

 Duvanska industrija je grana industrije koja se bavi uzgajanjem i preradom duvana i proizvodnjom 

duvanskih proizvoda. Oslanja se delimično na poljoprivredu i predstavlja jednu od starijih grana industrije.     

Industrija je postala ključni sektor proizvodnje u evropskim i severnoameričkim zemljama tokom industrijske 

revolucije, koja je izmenila pređašnje merkantilne i feudalne ekonomije kroz niz velikih tehnoloških napredaka 

kao što je izum parne mašine. Nakon industrijske revolucije, oko jedne trećine svetske ekonomske proizvodnje 

je dolazilo iz industrijskog sektora - što je veći udeo od udela poljoprivrednog sektora, ali danas je uslužni 

(takozvani tercijarni) sektor razvijeniji od industrijskog. 

Ključne reči: idustrija, duvan, cigarete 

 

 

INDUSTRIJA KAO GRANA PRIVREDE 

    Industrija ( od latinske reči industrius – vrednoća ) je grana privrede koja zahteva veću količinu 

prirodnih resursa i izvora energije da bi se dobio krajnji proizvod. Industrija zahteva velike količine početnih 

ulaganja kapitala, pre nego što počne da se realizuje dobit. 

               Industrija predstavlja mašinsku preradu sirovina i serijsku proizvodnju. U industriju se ubrajaju sve 

nepoljoprivredne grane. Njen razvoj zavisi od prirodnih i društvenih uslova. 

                Prirodni uslovi su:  

 Prirodni resursi kojima zemlja raspolaže 

 Razmeštaj resursa i 

 Količina resursa. 

 

  Društveni uslovi su:  

 čovek i 

 njegova ulaganja. 

 

1.1. Podela industrije 

 

               Prema predmetu rada industrija se deli na: 

 ekstraktivnu industriju i 

 prerađivačku industriju. 

    Prema vrsti proizvoda podela industije je sledeća: 

 teška industrija i 

 laka industrija.  

               Grane teške industrije su: energetika, rudarstvo, metalurgija, elektroindustrija i hemijska industrija.       

Grane lake industrije su: prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvna industrija, duvanska industrija i 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A4%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
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industrija građevinskih materjala.  Najuspešnija industrijska preduzeća u datom sektoru su najčešće ili 

preduzeća osnovana izrazito velikim kapitalom, ili preduzeća inovatori, koja su prva osvojila neku novu 

tehnologiju, proces ili tržište. 

INDUSTRIJA DUVANA 

              Duvanska industrija je grana industrije koja se bavi uzgajanjem i preradom duvana i proizvodnjom 

duvanskih proizvoda. Oslanja se delimično na poljoprivredu i predstavlja jednu od starijih grana industrije.   U 

Srbiji se duvan uzgaja najviše u Južnom Pomoravlju i u Vojvodini. Proizvodnjom cigareta bave se sledeće 

fabrike: Duvanska industrija Niš, Duvanska industrija Vranje i Britiš Ameriken Tobako, Beograd. 

 

Sl. 1 – Polje duvana 

 

 
 

DUVAN 

              Pod pojmom duvan podrazumeva se biljka, industrijska sirovina i sredstvo za uživanje. Duvanski 

reprodukcijski ciklus čine celinu od primarne proizvodnje duvana do različitih duvanskih proizvoda čije 

kvalitativne osobine zavise od uspešnosti izvođenja pojedinih faza.   Neki duvan ubrajaju u industrijske biljke ( 

lan, pamuk, soja, šećerna repa ), a drugi u skupinu stimulanata ( kafa, čaj, kakao ).  Reč " tobacco " potiče od 

reči " tobago " ili " tabaco ", imena što su ga urođenici Karipskih ostrva dali svitku uvijenog duvanskog lišća. 

Ova se reč preko španskog prenela u ostale jezike, a latinsko izvedeno ime je tabacum.  

            Duvan je jednogodišnja zeljasta biljka čiji se listovi koriste za pušenje. Postojbina duvana su Amerika i 

Australija, a kroz istoriju se koristio na razne načine. Prvobitno su ga severnoamerički Indijanci koristili u 

kultnim radnjama i narodnoj medicini. U Evropu je duvan stigao posle Kolumbove ekspedicije na ostrvo San 

Salvador. Duvan je od tada postao bitan za ekonomiju evropskih zemalja, a u Srbiju je stigao početkom 17. veka 

sa turskim osvajačima.  

Sl. 2 – Biljka duvana 

 
 

Duvan ( Nicotiana ) je naziv roda uglavnom zeljastih biljaka iz familije pomoćnica ( Solanaceae ), kao i 

najpoznatije vrste ovog roda — Nicotiana tabacum ( obični duvan ), koja se sadi po čitavom svetu radi 

sakupljanja listova. Listovi se najčešće koriste za pušenje. Ime rodu je dato po prezimenu Žana Nikoa (fr. Jean 

Nicot), francuskog poslanika u Lisabonu, koji je 1560/61. poslao duvan u Francusku radi korišćenja u medicini. 

Areal roda obuhvata Severnu i Južnu Ameriku, južnopacifička ostrva, kao i delove Australije i Afrike.   Biljke iz 

roda duvana su najčešće jednogodišnje ili ređe višegodišnje zeljaste biljke, polužbunovi ili žbunovi, uspravnog 

stabla, sa prostim i celim listovima. Na listovima se često nalaze žlezdaste dlake. Cvetovi su sakupljeni u vršne 

cimozne cvasti, koje podsećaju na grozd ili štit. Pomalo zigomorfnu krunicu čini 5 kruničnih listića, sraslih u 

obliku levkaste cevi.  

 

 

TIPOVI I SORTE DUVANA 

               Postoji 5 tipa duvana i to: 

 I tip: sitnolisni aromatični – orijentalni; 

 II tip: krupni cigarentni – poluorijentalni; 

 III tip: krupnolisni cigarentni – poluorijentalni; 

 IV tip: američki cigarentni; 

 V tip: srednjeevropski – cigarni. 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%9B%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%97%D0%B5%D1%99%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Solanaceae&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%92%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%29
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%96%D0%B1%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A6%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82
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Postoji nekoliko poznatih sorti duvana i to: Jaka, Prilep, Otlja, Prosoćan, Tanče, Ravnjak, Segedinska 

ruža, Nova crnja, Virdžinija i dr. 

 

BOLESTI DUVANA 

              Od svih bolesti koje napadaju duvan najpoznatiji je virus mozaične bolesti duvana. Virus mozaika 

duvana je jedan od najranije upoznatih, najraširenijih i najštetnijih biljnih virusa. Virus mozaika duvana je stalni 

pratilac proizvodnje duvana, kao i drugih gajenih Solanaceae. U uslovima gde se ne preduzimaju odgovarajuće 

mjere, štete od zaraze duvana mogu da dostignu i preko 90 %.  Cena mozaičkog duvana je, zbog pogoršanog 

kvaliteta, niža i do 58%, a ukupan prihod i do 80%. Mozaik je osnovni simptom kojeg kod biljaka duvana 

izaziva virus mozaika na ovoj biljci. Mozaik se karakteriše različitim oblicima i intenzitetima promena boje.    

Deformacije listova se javljaju i kod mozaičnih biljaka. Obolele biljke, ili delovi biljaka koji rastu po infekciji, 

zaostaju u porastu, ostaju kržljavi. Virus mozaika duvana je veoma infektivan, postojan i termostabilan. Prenosi 

se mehanički – sokom zaraženih biljaka, zatim vilinom kosicom a kod paprike i paradaiza i semenom.  

     Neposredno prenošenje se ostvaruje u kontaktu zaraženih i zdravih biljaka pri čemu pri čemu dolazi do sitnih 

povreda – kao što je lomljenje dlačica na listu.   Dalje, virus se održava na prstima, alatu, rafiji, ramu, staklu, 

odelu, obući i svim drugim predmetima koji dolaze u dodir i povređuju zaražene biljke. Van žive ćelije virus 

mozaika duvana je postojan više meseci, pa do dve godine.    Virus mozaika duvana se neograničeno dugo 

održava u suvom lišću duvana. Izdržava procese fermentacije pa se posle toga nađe i u cigaretama, kao i od 

drugih proizvoda lista duvana.   Iz tako suvog duvana virus se može prstima ( pušača ) preneti na zdrave biljke i 

ostvariti infekciju. Na sve moguće načine može biti zaražen kao rasad tako i duvan po rasađivanju. Od jedne 

zaražene biljke ili struka rasada mogu se zaraziti i stotine zdravih. 

 

INDUSTRIJA CIGARETA 

      Mada u Srbiji rade fabrike tri svetski vodeća proizvođača cigareta, deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni 

duvanskih proizvoda je za poslednje tri godine nadmašio 250 miliona evra. Očigledno da ovdašnji proizvođači 

cigareta i ostalih duvanskih proizvoda (ni)malo izvoze, a obilato uvoze duvan i ostale potrepštine za proizvodnju 

i pakovanje cigareta. Proizvodnja duvana u tri poslednje sezone je manja nego ikada unazad pola veka, a ne vidi 

se ni svrha 400 miliona dinara državnih premija proizvođačima, s obzirom da je odluka o njima doneta 

neposredno pred ovogodišnji otkup. Uloga premija je da pospeši proizvodnju duvana i odluka o njima donosi se 

pred setvu, kako bi seljak imao jasnu i pravovremenu računicu da bi se opredelio za ovu proizvodnju.  Međutim, 

teško da je za izrazito profitnu industriju cigareta premiranje proizvodnje duvana baš ključno.  

 

Sl. 3 – Linija cigareta u industriji fabrike cigareta i duvana 

 

               Tržište cigareta u Srbiji procenjeno je na 350 miliona evra, što je velik prihod s obzirom na nisku cenu 

cigareta. Sa rastom standarda, povećavaće se i cena, time i veličina tržišta. Danas pakla cigareta koja na srpskom 

tržištu košta evro - u Nemačkoj ili Norveškoj staje i pet evra, a razlika je upravo u akcizama i državnim 

dažbinama. Zapravo, svetski lideri su visokim cenama domaćih fabrika platile ulazak na zahvalno tržište.  Od 

domaćeg duvana uvek će moći proizvoditi tradicionalne lokalne brendove, a samo visoka profitabilnost, veća 

nego drugde, motivisaće i da rade izvozni program. Međutim, i domaći program obezbeđuje dobar prihod na 

tržištu - gde svaki treći odrasli muškarac puši više od 21 cigarete dnevno, gde žena pušača ima skoro koliko i 

muškaraca, a mladi prvi cigaretu pripaljuju i stiču naviku pušenja u sve ranijem uzrastu. Ulaznica za takvo 

tržište, makoliko koštala, uvek je dobitni loz. Po proizvođače povoljna akcizna politika mogla bi biti strožija, 

prihodnija po državu, a deo uvećanog prihoda država bi mogla usmeriti u premije uzgajivačima duvana. 

Međutim, samo ako se proizvođači cigareta ubedljivije i “opipljivije” počnu usmeravati prema izvozu.  
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CIGARETE 

                Cigareta ( od francuskog naziva cigarette za malu cigaru ) je proizvod koji se pravi od prethodno 

prerađenih ( prečišćenih ) i konačno isečenih listova duvana koji su čvrsto umotani u papirni valjak ( obično 

manji od 120 mm u dužini u prečniku). 

 Cigarete se koriste za pušenje, aktivnost koju upražnjavaju uživaoci duvana-pušači. Osim što stvara 

veoma jaku zavisnost sličnu drugim oblicima zavisnosti kao što su narkomanija  ili alkoholizam, pušenje je 

takođe veoma štetno po zdravlje. 

Sl. 4 –Cigareta 

 
     Zbog toga su u mnogim zemljama sveta danas uvedeni i proštreni zakoni protiv pušenja na javnim mestima i 

u  zatvorenim službenim prostorijama kao i propisi protiv mnogih vidova reklamiranja cigareta. Takođe, 

proizvođači cigareta obavezni su da na svojim proizvodima vidno istaknu upozorenje o štetnosti pušenja po 

zdravlje. 

 

ŠTETNOST DUVANA 

Duvan su ljudi upotrebljavali kao cveće, kao lek i kao sredstvo za uzivanje. Tako će i dalje biti.Dr. 

Kent Џonson (NCI za Socijalnu medicinu CAD) ispitivanjem 19 različitih slučajeva konstantovao je da žene 

izložene duvanskom dimu imaju veći rizik za oboljenje dojke od žena koje ne puše. Nikotin je sadržan u duvanu 

od 1-3%. Pretpostavlja se, a to se moze potvrditi degustacijom, da je sadržaj nikotina 1,5-2% najbolji. Ali važno 

je i koliki je saržaj ostalih matertija (azotne mat. ugljeni hidrati i dr.). Nikotinizam je utvrdjeno oboljenje kod 

pušača, dok se ostala oboljenja mogu prepisati duvanu. Nabrajaju se oko 28 bolesti kao drirektna posledica 

pušenja.  

Posledice mogu biti: 

 psiholšoke (zavisnost) 

 fizičke (zavisnost, oboljenja) 

 socijalne (zavisnost, ponašanje) 

 ekonomske (gubitak novca, siromaštvo ) 

 ekološke (zagadjenja, požari) 

 druge.... 

 

Kardiovaskularna oboljenja; 

1. Ateroskleroza 

Nikotin ubrzava aterosklerozu, nikotin i dim cigarete direktno oštećuju endotel (unutrašnji zid) krvnih 

sudova. 

2. Tromboza 
Hiperkoagulabilno stanje i povićen nivo fibrinogena i hematokrita. Oksidantni gasovi i produkti 

sagorevanja su uzrok tromboze, dok nikotin uzrokuje agregaciju trombocita. 

3.Kororarni vazospazam 
Dozno je zavisan od nikotina (koronarni vazospazam), velika arterijska koncentracija nikotina tokom 

pušenja (ne venska). 

4. Artitmije 

Nikotin stimuliše oslobadjanje adrenalnih i neuronalnih kateholamina (KH snižavajući prag za 

nastajanje aritmija. KH i relativna policitemija mogu povećati potrebe miokarda za O2 i kod istovremene 

stenoze KA (koronarnih arterija) vode ishemiji, a ona aritmiji i dr.Na vama je da odlučite da li ce te pušiti ili ne. 

 

ZAKLJUČAK 

  Industrija (od latinske reči industrius - vrednoća) je grana privrede koja zahteva veću količinu prirodnih 

resursa i izvora energije da bi se dobio krajnji proizvod. Grane lake industrije su: prehrambena industrija, 

tekstilna industrija, drvna industrija, duvanska industrija i industrija građevinskih materjala.  Duvanska 

industrija je grana industrije koja se bavi uzgajanjem i preradom duvana i proizvodnjom duvanskih proizvoda. 

Oslanja se delimično na poljoprivredu i predstavlja jednu od starijih grana industrije. U Srbiji se duvan uzgaja 

najviše u Južnom Pomoravlju i u Vojvodini. Proizvodnjom cigareta bave se sledeće fabrike: Duvanska industrija 

Niš, Duvanska industrija Vranje i Britiš Ameriken Tobako, Beograd. Pod pojmom duvan podrazumeva se 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D1%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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biljka, industrijska sirovina i sredstvo za uživanje. Duvanski reprodukcijski ciklus čine celinu od primarne 

proizvodnje duvana do različitih duvanskih proizvoda čije kvalitativne osobine zavise od uspešnosti izvođenja 

pojedinih faza. Neki duvan ubrajaju u industrijske biljke ( lan, pamuk, soja, šećerna repa ), a drugi u skupinu 

stimulanata ( kafa, čaj, kakao ).  
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Период Еднаш неделно 2-3 пати неделно секојдневно Не се едуцираат 
медиумски 

Процентуална 
застапенсот на 
испитаници 

8% 22% 63 % 7% 

 

ИНТЕРНЕТОТ КАКО НАЈГОЛЕМ МЕДИУМСКИ ВЛИЈАТЕЛ НА ИСХРАНАТА И 

ЗДРАВЈЕТО КАЈ ЛУЃЕТО 

Љубица Трифунова 

Технолошко-технички факултет Велес, Универзитет ,,Св. Климент Охридски’’- Битола, 

Република Македонија trifunovalj@hotmail.com 

 
Резиме:Во современото општество, медиумот овозможува масовна информираност и комуникација на 

луѓето.Луѓето се почесто за своето здравје и начин на исхрана се информираат медиумски, односно 

преку интернет.Интернетот има и позитивни и негативни влијанија на здравјето на човекот, но најбитно 

е негативните последици да не се фатални за човековото здравје.Авторот на интернет содржината кој 

пишува за здравјето на човекот е многу важен фактор.Доколку некој пишува за здравјето, негова 

превенција и лечење треба да биде стручно образован човек, односно медицинско лице. 

Клучни зборови: медиум , медицинско лице, интернет 
 

1. ВОВЕД  

Во денешно време сме сведоци на експанзија од медиумски содржини и во квалитативна и во 

квантитативна смисла.Здравата исхрана и правилниот начин на живеење е многу актуелна интернет 

тема.Масовно се пишуваат здравствени препораки во стилот на колку литри вода треба да пиеме дневно, 

колку калории треба да внесуваме во однос на дневната физичка активност, препораки за редовно 

конзумирање на свежи производи и сл.Но внесот на храната се одредува индивидуално , според полот, 

висината , тежината, старосната граница, физичката активност , моментална здравствена состојба , 

анамнеза и слично , ова се голем број на причини зашто насловот ''Конзумирајте 3 литри вода на ден'' не 

важи за сите интернет читатели.Најважно е читателите, секоја информација што ќе ја добијаат од некоја 

интернет содржина за своето здравје и воедно  што сакаат дирекно да го применат здравствениот совет 

на себе , најпрво треба да се исконсултираат со нивниот доктор или нутриционист. 

 

1.2 ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

-Колку често луѓето медиумски се информираат за нивното здравје? 

-Кои медиум најмногу се користат за добивање на здравствени информации? 

-Каде најпрво луѓето се обраќаат за превенција на нивното здравје? 

-Како медиумот влијае на здравјето на човекот, позитивни и негативни страни? 

  

За целите на ова истражување испитани се 432 испитаника од двата пола , на возраст од 16 до 65 години. 

 

2.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

 

2.1 Колку често луѓето медиумски се информираат за нивното здравје? 

 

Табела 1 

 

Табела изразена во проценти, колку често луѓето се информираат медиумски за здраввјето 

 

Најголем процент од испитаниците одговориле дека секојдневно се информираат медиумски за нивното 

здравје.Оваа бројка ја потврдува актуелноста на темата за здравјето во денешно време.Мал е бројот на 

оние кои не се едуцираат медиумски и повеќе доверба имаат во стручните лица отколку во медиумот. 

Лесно достапние информации  и неквалитетниот начин на живот се двете најголеми причини зашто 

луѓето секојдневно се едуцираат медиумски. 

 

 

2.2.Каде најчесто луѓето се информираат за нивното здравје? 

 

mailto:trifunovalj@hotmail.com
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Слика 1 

 

Каде најчесто луѓето медиумски се 

нформираат за нивното здравје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуелните интернет сајтови изобилуваат со податоци за исхраната и здравиот начин на живот, најчесто 

овие информации се кратки, конкретни и лесни за памтење. 

Интернет форумите се медиум каде што луѓето најчесто бараат консултација за нивното здравје од 

анонимни личности и разменуваат лични искуства кои можат да бидат точни или неточни. 

Најмал процент од ипитаниците одговориле дека за нивното здравје се информираат преку весник и 

списание, а најчесто во овие весници можеме да сретнеме имиња на врвни доктори кои говорат за 

здравјето или одредено заболување. 

 

2.3. Каде најпрво луѓето се обраќаат за превенција на нивното здравје? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                       Слика 2 

Каде најпрво луѓето се обраќаат за превенција на нивното здравје? 

 

 

Загрижувачки е процентот на испитаници кои одговориле дека интернетот е најдобра превентива за 

нивното здравје а , уште позагрижувачки е дека 24% од испитанивите одговориле дека воопшто не водат 

превентивна грижа за нивното здравје додека пак 26% од испитаниците за превенција се обраќаат кај 

доктор. 

 

2.4 Како медиумот влијае на здравјето на човекот, позитивни и негативни страни? 

 

На прашањето Како медиумот влијаел позитивно на вас и вашето здравје?, трите најчести одговори на 

испитаниците се: 

 

-Конзумирање на поголемо количество на вода 

 

-Редовно конзумирање на овошје и зеленчук 
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-Замена на белиот леб во исхраната со црн леб 

 

Често медиумски пишува дека 2-3литри, конзумирање вода на ден се неопходни за човекот.Но секој 

организам е различен , сите читатели не се на иста возраст , пол , здравствена состоја, физичка активност 

и слично.Во организмот постои физиолошки механизам кој ја распоредува водата што сме ја внеле во 

текот на денот.Многу е важно водата што ја пиеме во текот на денот правилно да ја распределиме, 

односно после главниот оборк во денот,  минимум еден час не треба да се конзумира вода , затоа што 

хранливите материи што сме ги внеле во организмот водата ги задржува и поспоро се преработуваат во 

организамот.Доколки премногу испиеме вода во текот на денот може да дојде до дисбаланс на 

организмот, чувство на подуеност и пречесто мокрење.Па затоа насловот Конзумирајте поголемо 

количество вода на ден не треба буквално да се прифаќа и применува. 

 

 

Редовно конзумирање на овошје и зеленчук е од клучно значење  за здравјето за човекот.Свежите 

производи се најдобри за конзумирање бидејќи содржат активни ензими кои му се потребни на 

организмот.Правилно конзумирање на овошјето и зеленчукот е голем бенефит за човекот затоа што овие 

производи изобилуваат со витамини , минерали ,диетални влакна и не соджат холестерол.Редовното 

конзумирање на свеж зеленчук и овошје претставува превенција на многу болести. 

 

Се почесто , белиот леб во исхраната луѓето го заменуваат со црн леб, незнаејќи дека црниот леб 

некогаш е само додаток на боја во белиот леб.Во одделни случаеви , црниот (интергралниот леб) може 

да ја зголеми чуствителноста на дигестивниот тракт, затоа што причинува засилена работа на цревата, 

понекогаш дури предизвикува подуеност и колитис.За да се избегнат овие непријатности не би требало 

да се внесува повеѓе од 30гр. на влакна дневно.Спротивно од ова црниот леб се препорачува за луѓе што 

страдаат од тврда столица.Имено, влакната ја абсорбираат водата, набабруваат во желудникот и даваат 

чувство на ситос. 

 

3. ЗАКЛУЧОК  

Со лесно достапните информации за нашето здравје и негово лекување, начинот на живот на луѓето е 

доста олеснителен.Но не секогаш овие информации се точни во целост.Со ова истражување увидовме 

дека луѓето повеќе му "веруваат" на својот компјутер отколку на личниот доктор, па првичната 

информација за здравјето ја бараат на интернет, најчесто на некој форум. 

 

 4. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 
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ORGANIC FOOD - FOOD OF FUTURE 
Milica Milošević, Bobana Zlatanovic 

College of Applied Profesional Studies Vranje, Serbia 
 

Abstrakt: U ovom radu prikazan je postupak organske proizvodnje i dobijanja organske hrane. Ono što je bitno 

za dobijanje kvalitetne organske hrane a to je dobro zemljište. Zemljište za proizvodnju organske hrane ne sme 

da bude tretirano hemijskim preparatima, nikakvim pesticidima, ne sme da bude previše kiselo. Organska 

poljoprivredna proizvodnja obuhvata postupak rada koji se bazira na prirodnim sredstvima, umesto hemijskih 

koristi se đubre od stajnjaka, izvorska voda. Plodored mora da bude strogo izveden, prskanje od raznih buba, 

vaši ili drugih štetočina zasniva se na tome da se razne prirodne biljke potapaju u vodi i onda se ta voda koristi u 

te svrhe. Organska hrana predstavlja budućnost ukoliko se želi da nacija bude zdrava.  

Ključne reči: organska proizvodnja, organska hrana, zemljište, postupci, metode  

 

ORGANSKA HRANA  - HRANA BUDUĆNOSTI 
Milica Milosevic  

Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje, Srbija 
 

1. UVOD 

 Organska hrana je hrana prizvedena koristeći metode koje ne uključuju savremene veštačke dodatke 

kao npr. pesticide i hemijska đubriva, ne sadrži genestski modificirane orgnizme i nije tretirana zračenjem, 

industrijskim postupcima ili hemijskim prehrambenim aditivima.  

U većem delu ljudske istorije, poljoprivredna proizvodnja se može nazvati ''organskom''. Samo je tokom 20-tog 

veka počela upotreba velikih količina veštačkih hemikalija u proizvodnji hrane. Pokret organske poljoprivrede 

nastao je 1940-tih godina, kao odgovor na industrijalizaciju poljoprivrede i poznat je pod nazivom Zelena 

revolucija. 

Organska proizvodnja je za razliku od privatnog povrtarstva, regulisana zakonom. IFOAM (International 

Federation of Organic Agriculture Movments) je prva donela Osnovne standarde za organsku poljoprivredu. 

Evropska Unija je donela propise 1991. godine kada je usvojena Regulativa EEC 2092/91 o organskoj 

poljoprivredi. 

 Organska proizvodnja teži ka sledećim opštim ciljevima: 

a) Uspostavljanju održivog upravljačkog sistema za poljoprivredi koji: 

- Poštuje sisteme i cikluse u prirodi i održava i poboljšava zdravlje zemljišta, vode, biljaka i 

životinja i ravnoteža među njima; 

- Doprinosi visokom nivou biološkog diverziteta; 

- Uzrokuje odgovornu upotrebu energije i prirodnih rersursa, kao što su voda, zemljište, 

organske matrerije i vazduh; 

- Poštuje visoke standarde dobrobit životinja i naročito, poštuje ponašanja karakteristična 

za razne vrste životinja. 

b)   Ima za cilj proizvodnju visoko kvalitetnih proizvoda; 

c)   Ima za cilj proizvodnju širokog asortimana prehrambenih proizvoda i ostalih poljoprivrednih proizvoda, 

zadovoljavajući zahteve potrošača za proizvodima koji su proizvedeni u procesima koji ne štete 

životnoj sredini, zdravlju ljudi, zdravlju biljaka ili zdravlju životnija i njihovoj dobrobiti. 

 

2. MATERIJAL I METODE  

Kako bi se organska proizvodnja obavljala na najbolje mogući naćin, a uz to dala i dobre prinose i pozitivne 

rezultate, treba da ima dobro zemljište . Zemljište je glavni faktor uspešne organske proizvodnje. Od kvaliteta 

zemljišta zavisi da li će se poljoprivredna proizvodnja odvijati organski ili ne. Zemljište na kome će se 

proizvoditi organska hrana ne treba da bude tretirano hemisjkim sredstvima najmanje tri godina pre početka 

sadnje.  

Zemljište je ograničena tvorevina koja predstavlja osnovu za proizvodnju organske materije neophodne za 

ishranu biljaka u organskoj proizvodnji. Organska materija zemljišta  čini njegovu plodnost, pa zemljištem treba 

veoma pažljivo rukovati kako bi se njen sadržaj očuvao i povećao.  

 Da bi se zemljište u potpunosti iskoristilo za poljoprivrednu proizvodnju, odnosno osigurala uspešna i 

dugoročna proizvodnja, a pri tome očuvala produktivna vrednost (plodnost), potrebno je pre svega, obezbediti 

pravilno upravljanje zemljištem (adekvatnu opbradu, plodored, navodnjavanje i ostale agrotehničke mere) i 

pravilo đubrenja dozvoljenim vrstama đubriva. 

 Plodno zemljište ima sledeće karakteristike: 

- U zoni korenovog sistema biljaka je fiziološki aktivan sloj zemljišta; 

- Visok sadržaj hraniva u zoni korena; 
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- Dobro je aerisano; 

- Ima povoljan toplotni režim; 

- pH vrednost, odnosno reakcija zemljišta je neutralna do blago kisela; 

- Dobar kapacitet zadržavanja vode i hranljivih materija u aktivnom sloju; 

- Sposobnost da se odupre inhibitorima razvoja korenovog sistema. 

 

Zemljište koje pogoduje za organsku proizvodnju može da ima: 

a) Hemijsku plodnost 

b) Fizičku plodnost 

c) Biološku  plodnost 

Hemijska plodnost zemljišta predstavlja osnovni pokazatelj sposobnosti zemljišta da obezbedi potrebna 

hraniva gajenim usevima. U prirodnim sistemima i organskoj poljoprivredi hraniva se dobiijaju iz mineralnog 

rastvora zemljišta gde dospevaju mineralizacijom organske materije, a u konvencionalnoj proizvodnji 

dodavanjem lako prisupačnih sintetizovanih materija. 

Fizička plodnost zemljišta zavisi od teksture, strukture, zbijenosti, poroznosti, kapaciteta zadržavanja vode i 

boje zemljišta. U organskoj proizvodnji ove komponente plodnosti se održavaju u optimalnoj formi pravilnom 

obradom, plodoredom, malčovanjem i dodavanjem organske materije i drugim agrotehničkim merama. 

Biološka plodonost zemljišta predstavlja količinu živih mikroorganizama u zemljištu osnovni je pokazatelj 

aktivnosti živog sveta tla, koji je uključen u procese transformacije C u CO2, inkorporiranje C u biomasu i 

stabilni humus. Humusne materije se sporo mineralizuju, pa ukupni sadržaj dodatih organskih materija ne mora 

uvek odgovarati sadržaju dostupnih hraniva.  

Indikatori biološke plodnosti zemljišta su: 

 Brzina kojom azot  postaje dostupan biljkama; 

 Brzina kojom mikroorganizmi grade stabilnu organsku materiju humus. 

Biološka plodnost zavisi od količine organskih rezidua koji ostaju nakon berbe, žetve eseva, od količine 

biomase zemljišta i klimatskih uslova: vlage, temperature i aeracije                                                            

 Nakon berbe, žetve, prinos se uklanja sa njive čime se prekida kružni tok organske materije.                        

 Zbog toga je neophodno vršiti redovno obnavljanje zaliha organske materije i hraniva u zemljištu. To 

se i organskoj proizvodnji postiže gajanjem biljaka u plodoredu, obradom zemljišta koja ne stimuliše 

gubitak organske materije, malčovanjem i dodavanjem dozvoljenih đubriva. 

 

3. EKSPERIMENTALNI DEO 

 Hrana proizvedena po principima organske poljoprivrede ne sadrži bilo kakve veštačke sintetizovane 

materije, pa i pesticida. Ona obezbeđuje proizvodima veću nutritivnu vrednost od onih koji su proizvedeni 

konvencionalnom proizvodnjom. Istraživanja u Nemačkoj su pokazala da ovi proizvodi imaju značajno viši 

sadržaj oligo minerala i to posebno kalijuma i gvožđa, a takođe i viši nivo magnezijuma, fosfora i vitamina C. 

Do sličnih razultata došlo se i u Americi, gde je utvrđeno da ovi proizvodi imaju 63% vise kalijuma, 73% više 

gvožđa i 125% više kalcijuma nego proizvodi dobijeni konvencionalnom poljoprivredom. 

Organska hrana može biti sveža ili prerađena, zavisno od metoda proizvodnje. 

Sveža ne prerađena organska hrana, kao što je voće i povrće, moguće je kupiti direktno od proizvođača, na 

pijacama, supermarketima, marketima zdrave hrane. Neprerađeni proizvodi animalnog porekla kao npr.meso, 

jaja, mleko ređe se nalazi u svežem stanju. 

Pod prerađenom organskom hranom podrazumeva se većina proizvoda koja se mogu naći u supermarketu. 

Najčešće se u okviru iste prodavnice mogu naći proizvodi proizvedeni na organski i konvencionalni način, pri 

čemu je organski proizveden proizvod najčešće skuplji. Najveći deo proizvoda organske hrane potiču od velikih 

proizvođača hrane koji proizvode i prodaju i konzervisanu hranu, smrznuto povrće kao i drugu konvencionalnu 

hranu. 

Prerađena organska hrana najčešće sadrži samo organske sastojke bez dodatka veštačkih aditiva i proizvedena je 

primenom nekoliko metoda, posebnih materijala i pod posebnim uslovima. Ovo podrazumeva da se ne koriste 

hemijske i konvencionalne metode obrade. 

Poslednjih deset godina proizvodnja i prerada organskih proizvoda postaje sve popularnija i ekonomski 

značajnija. To je i razumljivo obzirom da mere i postupci koji se koriste u konvencionalnoj proizvodnji 

(intenzivna obrada zemljišta, gajenje samo jedne vrste na većim površinama, primena mineralnih đubriva, 

hemijska kontrola korova, štetočina i bolesti i genetička manipulacija gajenim biljkama) imaju za cilj povećanje 

produktivnosti. Međutim, takvim postupcima dovodi se u pitanje budući nivo proizvodnje, obzirom da se 

uništavaju uslovi koji bi doprineli dugoročnom održavanju plodnost i. 

U Srbiji i Crnoj Gori, prema različitim izvorima, neki vid organske proizvodnje obavlja se na oko 6.000 ha, a u 

prelaznom periodu nalazi se oko 9.000 ha , što zbirno iznosi oko 15.000 ha. To je u odnosu na ukupno obradivu 

površinu koja u Srbiji iznosi 4,2 miliona ha samo 0,3 %. 
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U izveštajima Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine 2002.godine o stanju životne sredine u Srbiji, 

konstatovano je da je 651.000 ha ili 75% od analiziranih 868 ha poljoprivrednih površina pogodno za organsku 

proizvodnju. Ta zemljišta nisu opterećena teškim metalima, pesticidima ni ostacima mineralnih đubriva, niti su 

zakišeljena. 

 

4. ZAKLJUČAK 

‘ Naša zemlja je sa svojim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u velikoj meri orijentisana na 

tržište evropskih zemalja. Veliki broj zemalja za ovakve oblike proizvodnje daje subvencije, stimulišući na taj 

način poljoprivredne proizvođače da ga prihvate. Finasijska pomoć država koje su članice EU, za petogodišnje 

bavljenje organskom proizvodnjom, iznosila je od 600 €/ha za jednogodišnje ratarske useve , do 900 €/ha za 

višegodišnje ratarske useve (Uredba Saveta Evrope br. 1257/99). Bez pomoći države ova proizvodnja teško 

može da izdrži konkurenciju konvencionalne proizvodnje, jer se efekti ove proizvodnje ne mogu gledati 

kratkoročno, oni svoje efekte daju tek posle dužeg niza godina. Važna je takođe i činjenica da se za proizvode 

dobijene organskom proizvodnjom dobija veća cena nego za konvencionalne proizvode i to zavisno od načina 

prodaje prosečno negde oko 50 %, mada se mora imati u vidu da su troškovi proizvodnje nešto povećani. 
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Abstract: Ozone (O3) is a three-atom molecule consisted of three oxygen atoms. He is an allotrope modification 

of oxygen that is much more unstable than the usual two-atom form O2. The ozone layer or the ozone stratum is 

a part of the Earth's atmosphere (the stratosphere), which contains relatively high concentration of ozone, which 

is between 20 to 50 km above the Earth's surface. Although the amount of ozone in the atmosphere is relatively 

small (maximum concentrations do not exceed 0.001%), its importance for life on Earth is huge. 

Ozone is a filter for ultraviolet radiation from the Sun, which has a wavelength of less than 320nm (UVB and 

UVC). Except ozone, none of the remaining constituents of the atmosphere do not absorb UV radiation in the 

range from 240 to 290 nm. 

Some free radicals, such as hydroxyl (OH), nitrogen monoxide (NO), chlorine (Cl) and bromine (Br) atoms, act 

as catalysts in chemical reactions of ozone, creating the ozone layer thinner and creating the ozone holes, which 

would not have happened if there were not for these catalysts. Most of OH and NO is naturally present in the 

stratosphere, while human activities create increased concentration of Cl and Br, especially with discharging of 

chlorofluorocarbon (freons or refrigerants) and halons. Refrigerants are chlorofluorohydrocarbons which have 

been used in the sprayers (sprays), production of some plastics, air-conditioning and cooling systems. Every 

atom Cl or Br of freon, can smash and over 10 000 ozone molecules before they disappear from the stratosphere. 

Spacing or thinning of the ozone layer is called the ozone hole. 

  The ozone holes can suddenly appear over any part of the globe and rapidly change size and shape. 

During the summer there usually are several dozen small and large ozone holes. 

Key words: ozone, the ozone layer, the Sun, ultraviolet radiation, the ozone holes. 
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Rezime: Ozon (O3) je troatomski molekul koji se sastoji od tri atoma kiseonika. On je alotropska 

modifikacija kiseonika koja je mnogo nestabilnija od uobičajenog dvoatomskog oblika O2. Ozonski omotač ili 

ozonski sloj je deo Zemljine atmosfere (stratosfera) koji sadrži relativno visoku koncentraciju ozona, a to je 

između 20 do 50 km  iznad  Zemljine  površine. Premda je količina ozona u atmosferi relativno mala 

(maksimalne koncentracije ne prelaze 0,001 %), njegova važnost za život na Zemlji je ogromna. 

Ozon je filter za ultraljubičasto zračenje sa Sunca, koje ima talasnu dužinu manju od 320 nm (UVB i UVC). 

Osim ozona ni jedan od preostalih sastojaka atmosfere ne apsorbuje UV zračenje u rasponu od 240 do 290 nm.  

Neki slobodni radikali, kao što su hidroksil (OH), azot monoksid (NO), atomi hlora (Cl) i broma (Br), deluju 

kao katalizatori u hemijskim reakcijama ozona, stvarajući ozonski sloj tanjim i stvarajući ozonske rupe, što se ne 

bi dešavalo da nema tih katalizatora.Većina OH i NO je prirodno prisutno u stratosferi, dok ljudske aktivnosti 

stvaraju povećanu koncentraciju Cl i Br, posebno ispuštanjem hlorofluorougljovodonika (freoni) i halona.  

Freoni su  hlorofluorovodonici koji se se koristili u raspršivačima (sprejevima), proizvodnji nekih vrsta plastike, 

uređajima za klimatizaciju i rashladnim sistemima. Svaki atom Cl ili Br iz freona, može razbiti i preko 10 000 

molekula ozona, pre nego što nestane iz stratosfere. Proređenje ili stanjenje ozonskog sloja naziva se ozonska 

rupa. 

Ozonske rupe se iznenadno mogu da pojave iznad bilo kog dela planete i brzo menjaju veličinu i oblik, tokom 

leta obično ima nekoliko desetina manjih i većih ozonskih rupa. 

 Ključne reči: ozon, ozonski omotač, Sunce, ultraljubičasto zračenje, ozonske rupe. 

 

 

1. UVOD  

Ozon (O3) je troatomski molekul koji se sastoji od tri atoma kiseonika. On je alotropska modifikacija kiseonika 

koja je mnogo nestabilnija od uobičajenog dvoatomskog oblika O2. Na standardnim uslovima ozon je plavičasti 

gas koji na temperaturi ispod -112 °C prelazi u tamno plavu tečnost koja dalje ispod -193 °C prelazi u tamno 

plavi „led”. Takodje, je snažan oksidacioni agens što je u vezi sa njegovom nestabilnošću pri čemu prelazi u 

običan dvoatomski kiseonik.  O3 je opšteprisutan u Zemljinoj atmosferi: u slojevima pri zemlji je jedan od 

opasnih zagađivača sa štetnim uticajem na pluća; ozon u gornjim slojevima atmosfere sprečava prodor štetnih 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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ultraljubičastih zraka do površine Zemlje. Takođe, može da nastane iz O2 električnim pražnjenjem u atmosferi 

ili pod uticajem visokoenergetskog elektromagnetnog zračenja. Brojni električni uređaji mogu da generišu ozon, 

posebno oni koji koriste visoki napon poput laserskih štampača, mašina za fotokopiranje ili lučno zavarivanje. 

Svi električni motori koji koriste četkice stvaraju izvesnu količinu ozona manje više proporcionalnu veličini i 

snazi motora. Ozonski omotač ili ozonski sloj je deo Zemljine atmosfere (stratosfera) koji sadrži relativno 

visoku koncentraciju ozona, a to je između 20 do 50 km  iznad  Zemljine  površine. Premda je količina ozona u 

atmosferi relativno mala (maksimalne koncentracije ne prelaze 0,001 %), njegova važnost za život na Zemlji je 

ogromna. 

Ozon je filter za ultraljubičasto zračenje sa Sunca, koje ima talasnu dužinu manju od 320 nm (UVB i UVC). 

Osim ozona ni jedan od preostalih sastojaka atmosfere ne apsorbuje UV zračenje u rasponu od 240 do 290 nm. 

Debljina ozonskog omotača se razlikuje, tako je uglavnom u blizini ekvatora manja i povećava se prema 

polovima. Debljina se menja zavisno od godišnjeg doba i uglavnom je ozonski omotač najdeblji u proleće i 

najtanji u jesen, posebno na severnoj hemisferi. Razlog za to su vazdušna strujanja, ali i intenzitet Sunčevog 

zračenja. Najviše ozona ima u umerenom pojasu na severnoj i južnoj hemisferi  u proleće, a najmanje u jesen. 

Ozonski sloj se nalazi 20 do 50 km iznad Zemljine površine, s tim da se 90 % ozona nalazi u stratosferi. Najveća 

koncentracija ozona je između 20 do 40 km, gde se koncentracije kreću od 0,0002 % do 0,0008 %. 

 

2.  UTRALJUBIČASTO ZRAČENJE I OZON 

Iako je količina ozona u atmosferi relativno mala, njegova važnost za život na Zemlji je ogromna. Kada se 

posmatra njegovo delovanje na ljudsko zdravlje i okolinu, ultraljubičasto zračenje se obično deli na UVA (400–

315 nm) ili dugotalasno (crno svetlo), UVB (315–280 nm) ili srednjetalasno i UVC (< 280 nm) ili kratkotalasno 

(antimikrobno). 

UVC zračenje blokira ozonski omotač i trenutno ne predstavlja neposrednu pretnju.  

UVB zračenje, koje ne prodire u dublje slojeve kože, izaziva akutno oštećenje kože (eritem - crvenilo) u obliku 

opekotina, koje dovodi do degeneracije kože, starenja, a može izazvati i rak kože zbog oštećenja gena za obnovu 

ćelija kože. 

UVA zračenje stvara spontanu i neposrednu pigmentaciju kože povećanom proizvodnjom melanina. Prodire u 

dublje slojeve kože uzrokujući oštećenja i mogući razvoj raka kože u kasnijoj fazi života. 

 

3. OSIROMAŠENJE OZONSKOG OMOTAČA I NASTANAK OZONSKIH RUPA 

Sredinom 80-ih godina naučnici su došli do neočekivanog otkrića. Nakon što je niz godina merio koncentraciju 

ozona na antarktičkoj stanici Halley Bay, britanski tim stručnjaka utvrdio je konstantno smanjenje ozona u 

koloni vazduha, još od 1968. godine. Pre 1968. izmerene su dnevne vrednosti veće od 300 DU, a 1984. manje 

od 200 DU (Dobson Unit – DU). Ovi rezultati su objavljeni 1985. god. Količina ozona u stratosferi je određena 

ravnotežom između stvaranja ozona Sunčevim zračenjem i razbijanja molekula ozona. Razbijanje molekula 

ozona je spor proces, budući da je koncentracija atoma kiseonika vrlo retka. Neki slobodni radikali, kao što su 

hidroksil (OH), azot monoksid (NO), atomi hlora (Cl) i broma (Br), deluju kao katalizatori u hemijskim 

reakcijama ozona, stvarajući ozonski sloj tanjim i stvarajući ozonske rupe, što se ne bi dešavalo da nema tih 

katalizatora.Većina OH i NO je prirodno prisutno u stratosferi, dok ljudske aktivnosti stvaraju povećanu 

koncentraciju Cl i Br, posebno ispuštanjem hlorofluorovodonika (freoni) i halona. Svaki atom Cl ili Br, može 

razbiti i preko 10 000 molekula ozona, pre nego što nestane iz stratosfere. 

 Razaranje ozona predstavlja dve različite pojave, koje su primećene kasnih 70-tih, a to su smanjenje količine 

ozona u ozonskom omotaču, za otprilike 0,4% godišnje i ozonske rupe (pojava smanjenja stratosferskog ozona u 

oktobru, iznad Antartika). Proređenje ili stanjenje ozonskog sloja dobilo je naziv ozonska rupa. Pojava se javlja 

nad Antarktikom u proleće, sa maksimumom u oktobru. Slična je rupa utvrđena i iznad Arktika 1986. god., i to 

u februaru. Interesantno je da se u oba slučaja najveće stanjenje podudara sa najnižom temperaturom pri 

površini, i na osnovu terenskih i laboratorijskih istraživanja, utvrđeno je da je smanjenje ozona posledica 

hemijske aktivnosti atoma hlora sadržanih u freonima.  Šezdesetih godina počela su da se koriste hemijska 

jedinjenja od ugljenika, fluora i hlora. Poznati su pod nazivima hlorofluorougljovodonici, a trgovački im je 

naziv - freoni. Koristili su se u raspršivačima (sprejevima), proizvodnji nekih vrsta plastike, uređajima za 

klimatizaciju i rashladnim sistemima. U početku se njihova proizvodnja povećavala 10-15% godišnje (jer su se 

brzo otkrivale nove mogućnosti primene), a onda je usporena na 4%. Freoni nisu hemijski aktivni u donjoj 

atmosferi, tako da se izdižu sve do stratosfere, odnosno, do ozonskog omotača. Vrlo se sporo raspadaju i u 

atmosferi mogu nestati samo fotolizom u stratosferi, tj. UV zraci ih rastavljaju na sastavne atome. Oslobođeni 

atom hlora reaguje sa molekulima ozona, pretvarajući ih nizom hemijskih reakcija u običan kiseonik. Kasnije je 

otkriveno da slično delovanje imaju i azotni oksidi. Tako se smanjuje koncentracija ozona i pojačava intenzitet 

UV zraka. Računa se da 1% smanjenja ozona pojačava UV zračenje za 2%.  

Već je od sredine 70-tih godina bilo poznato da freoni i slični spojevi (npr. oni koji umesto hlora sadrže brom) 

mogu uništiti ozon. Na sličan način ozon razbijaju i jedinjenja NOx. Molekul hlora (Cl2) i tako nije opasan za 

ozon. Opasni su samo atomi hlora, s neparnim brojem elektrona, a oni nastaju cepanjem molekula uz pomoć 
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Sunčevog zračenja talasne dužine manje od 450 nm. Nakon toga je ustanovljeno da se pomenuta hemijska 

reakcija koja je u gasnoj fazi vrlo spora, znatno brže odvija na površini ledenih čestica, a takvi su uslovi 

najpotpunije zadovoljeni nad Antarktikom. Dakle, zimi je nad Antarktikom koncentracija ozona velika, jer ne 

postoji ništa što bi ga uništavalo: hlor je u molekularnom stanju (Cl2), a NOx nisu u gasovitom stanju. Dolaskom 

proleća ulazi novi faktor: Sunčevo zračenje. Ono daje energiju za cepanje molekula hlora na vrlo aktivne atome 

hlora. Naglo oslobođeni aktivni hlor (koji se je u obliku molekula nakupljao cele zime) počinje uništavati 

molekule ozona. To se događa tako dugo dok se ne "isprazne zalihe" nagomilanog hlora, što obično traje oko 

šest nedelja. Ako u atmosferu posredstvom freona dospe više hlora, onda se to razdoblje produži. Nakon toga, 

uspostavlja se prirodna ravnoteža izgradnje i razgradnje ozona. 

Izgleda da se uopšte ne radi o tome da svi freoni atmosferskom cirkulacijom dospevaju nad Antarktik, već su 

hemijske reakcije čiji je krajnji rezultat uništavanje ozona, moguće samo nad Antarktikom, zbog vrlo niske 

temperature. Arktik je okean, a Antarktik kopno, pa je temperatura nad Arktikom viša. Zato ozonska rupa nad 

severnom poluloptom nije intenzivna. Još su manje mogućnosti njenog nastanka opisanim procesima u nižim 

geografskim širinama. Dakle, ozonska rupa nastaje nad Antarktikom stoga što tamo postoji polarni vrtlog sa 

oblacima izuzetno niske temperature, a niska temperatura je potrebna da bi se oslobodio hlor iz neaktivnih 

spojeva. Zimi je hlor u "bezopasnom" molekularnom stanju, a aktivan postaje početkom proleća jer se tada 

javlja Sunčevo zračenje koje ga pretvara u aktivne atome. Nakon što se ti atomi potroše, novi molekuli hlora se 

neće stvarati sve do zime, jer nema ledenih čestica na kojima bi se odvijale hemijske reakcije koje stvaraju 

molekuli hlora. 

Krajem septembra i početkom oktobra 2006. godine, naučnici NASA-e i NOAA-e zabeležili su najveću ikada 

viđenu ozonsku rupu nad Antartikom veličine preko 27 miliona kvadratnih kilometara što je jednako površini 

celog kontinenta Afrike. Uticaj na ozonske rupe ispuštanjem gasova staklene bašte treba da prestane oko 2050. 

godine. Ozoske rupe se iznenadno mogu pojaviti iznad bilo kog dela planete i brzo menjati veličinu i oblik, 

tokom leta obično ima nekoliko desetina manjih i većih ozonskih rupa. Nakon potresnog smanjivanja u 

proteklim decenijama, Zemljin zaštitni ozonski omotač, visoko u atmosferi, nalazi se na putu oporavka navodi 

se u najnovijem izveštaju Ujedinjenih nacija.  

 

4. MONTREALSKI PROTOKOL 

Montrealski protokol je sporazum koji je donesen 1987. godine u Montrealu, u kojem se zemlje potpisnice 

obavezuju na smanjenje upotrebe freona za 50%. Montrealski protokol pooštren je dvema revizijama, 1990.god.  

u Londonu i 1992.god. u Kopenhagenu, kojima je zatraženo da se do 2000. godine iz upotrebe potpuno izbace 

freoni, haloni i drugi halogenovani ugljovodonici. Do danas je 150 zemalja potpisalo Montrealski protokol. 

Supstance koje oštećuju ozonski omotač na koje se primenjuju odredbe ove uredbe su: 

hlorofluorougljovodonici, drugi potpuno halogenovani hlorofluorougljenici, haloni, ugljen tetrahlorid, 1,1,1-

trihloroetan, metil bromid, bromofluorougljovodonici i bromohlorometan, bilo da su same ili u smeši, nove, 

sakupljene, obnovljene ili obrađene.  

Da Montrealski protokol nije usvojen, korišćenje štetnih supstanci bi se povećalo čak deset puta do 2050. 

godine, smatraju zvaničnici UNEP -a. Ukoliko se zemlje budu pridržavale Protokola iz Montreala, nivo ozona 

širom planete će dostići nivo iz 1980. pre 2050. godine, ali se rupa iznad Južnog pola neće oporaviti 

najverovatnije sve do 2070. godine. 

 

5. UTICAJ OZONSKIH RUPA NA ŽIVI SVET 

Rezultat smanjenja debljine sloja ozona i njegove postepene dezintegracije jeste opasnost po zdravlje ljudi i 

životnu sredinu. Uvećana stopa oboljevanja od raka kože, očne katarakte i slepila direktne su posledice gubitka 

sloja ozona. Postepeno, ljudski imuni sistem postaje slabiji, tako da uopšte nisu besmislene apokaliptične vizije 

čovečanstva koje živi na Zemlji. Kod ljudi, kao što je već istaknuto, povećanje intenziteta UV-zračenja može 

izazvati rak kože, kataraktu oka i slepilo ali i opekotine, snežno slepilo, starenje kože i opadanje imunog 

sistema. Rak kože bez melanoma (tumora) je jedan od najčešćih oblika raka kože kod ljudi i ustanovljena je 

njegova korelacija sa intenzitetom UV-zračenja. Takođe postoje i individualni faktori rizika od raka kože, kao 

što su: bleda koža sa malo pigmenta; plave, zelene ili kestenjaste oči; svetla kosa; ispoljena tendencija 

zadobijanja opekotina pri sunčanju umesto preplanulog tena; ozbiljne opekotine od sunčanja u prošlosti; veliki 

broj mladeža; pegavost kože i porodična sklonost ka oboljevanju od raka kože.  

Posledice UV-zračenja visokog intenziteta su velike i po floru i faunu. Populacija riba u svetskim okeanima i 

morima će drastično opasti. Razvoj biljaka biće usporen. Mnoge biljke i životinje, npr. pingvini, najverovatnije 

će izumreti. Otkriveno je da se UV zračenje negativno odražava na vodene ekosisteme jer dovodi do smanjenja 

produkcije fitoplanktona i štetnih posledica po ribe, račiće, krabe, vodozemce i druge vodene životinje u ranoj 

razvojnoj fazi. Fitoplankton formira osnovu lanca ishrane u okeanima i morima. Promene u produkciji 

fitoplanktona odražavaju se i na koncentraciju prirodnog ugljendioksida u atmosferi što može da bude jedan od 

faktora formiranja tzv. „efekta staklene bašte“. UV zračenje se odražava i na razvoj kopnenih biljaka, čak i na 

sadašnjem nivou. Uočljive su razlike u osetljivosti na ovaj vid zračenja među vrstama; biljke imaju različite 
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mehanizme za otklanjanje posledica UV-zračenja i do određenog nivoa mogu da se adaptiraju na povećano 

zračenje. 

 

6. ZAKLJUČAK 

Ozonski omotač ili ozonski sloj je deo Zemljine atmosfere (stratosfera) koji sadrži relativno visoku 

koncentraciju ozona, a to je između 20 do 50 km  iznad  Zemljine  površine. Premda je količina ozona u 

atmosferi relativno mala (maksimalne koncentracije ne prelaze 0,001 %), njegova važnost za život na Zemlji je 

ogromna. Ozon je filter za ultraljubičasto zračenje sa Sunca, koje ima talasnu dužinu manju od 320 nm (UVB i 

UVC).  

Freoni su  hlorofluorovodonici koji se se koristili u raspršivačima (sprejevima), proizvodnji nekih vrsta plastike, 

uređajima za klimatizaciju i rashladnim sistemima. Svaki atom Cl ili Br iz freona, može razbiti i preko 10 000 

molekula ozona, pre nego što nestane iz stratosfere. Proređenje ili stanjenje ozonskog sloja naziva se ozonska 

rupa. 

Nakon što je postalo jasno da freoni proređuju ozonski sloj, 1987. godine na međunarodnom nivou je potpisan 

Montrealski protokol. Njime je propisano smanjenje proizvodnje nekih freona za 50% do 1998. godine. Ubrzo 

se videlo da takvo smanjenje ne bi bilo dovoljno, pa je Montrealski protokol pooštren dvema revizijama: prva je 

potpisana u Londonu 1990., a druga u Kopenhagenu 1992. godine. 

Bude li se svet pridržavao odredbi iz Kopenhagena, ozonska rupa nad Antarktikom nestala bi oko 2060. godine. 
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NARCO-TERRORISM IN THE WESTERN BALKANS 
Vase Rusumanov 
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Abstract: After the collapse of Yugoslavia, many changes have occurred and many groups and organizations 

that have lost their financiers were forced to find ways to "make money". The disappearance of the sources of 

financing encouraged terrorist organizations to develop the "narco-terrorist". Because of such circumstances, 

many of these groups have started to engage in organized narco-crime to financially secure themselves. 

According to the actuality of the problem, we decided in this paper to write for the concept of "narco-terrorism" 

giving a special attention to narco-terrorism in the Western Balkans. 

Keywords: terrorism, narco-terrorism, narco-crime, crime-terror nexus, Western Balkans; 

 

НАРКО-ТЕРОРИЗАМ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН 
Васе Русуманов 

Истражувачки центар за безбедност, одбрана и мир – Скопје 

 

Апстракт: По распадот на Југославија се случиле многу промени и многу групи и организации ги 

загубиле своите финансиери, па биле принудени да најдат начини како да “прават пари”. Исчезнувањето 

на изворите на финансирање ги охрабрило терористичките организации да го осмислат “нарко-

терористот”. Поради таквите околности многу од овие групи почнале да се вклучуваат во 

организираниот нарко-криминал за да се себеси обезбедат финансиски. Според актуелноста на 

проблемот, решив во овој труд да пишувам за концептот “нарко-тероризам”, давајќи посебно внимание 

на нарко-тероризмот во Западен Балкан. 

Клучни зборови: тероризам, нарко-тероризам, поврзаност криминал-тероризам, Западен Балкан; 

 

1. INTRODUCTION 

Often in the world, the situation of peace and good social values, are endangered by various movements that use 

torture, aggression, acts of war and assimilation. One phenomenon that violates the peace and stability of one 

state and the world as a whole is terrorism through the "sowing fear" among the people and the undertaking of 

certain activities they achieved certain political, ethnic, religious or ideological purposes. For normal 

functioning of terrorist organizations, they need finance, which they usually receive from drug trafficking. 

 

2. NARCO-TERRORISM 

The term “narco-terrorism” became known in the 1980s in Colombia and Peru. This concept of narco-terrorism 

was first introduced in 1983 by Peruvian President Terry Belaunde in reference to terrorist attacks that 

influenced his anti-narcotics policies (Calvani, 2004). In 1985, the phenomenon received much attention, when 

the Medellin cartel joined forces with the M-19 terrorist group and attacked the Supreme Court in Bogotá, 

Colombia, in order to prevent the extradition of several leading cocaine profiteers to the United States. During 

the 1990s, narco-terrorism was used to elaborate on the various complexities of the illicit drug trade and the 

increasing violence and ideology associated with this growing phenomenon (Hartelius, 2008). Narco-terrorism, 

according to the US Drug Enforcement Agency (DEA), refers to the “participation of groups or associated 

individuals in taxing, providing security for, otherwise aiding or abetting drug trafficking endeavors in an effort 

to further, or fund, terrorist activities” (Hutchinson, 2002). The DEA definition brings focus to terrorist 

organizations, highlighting the relatively recent attention given to the fact that some terrorist organizations use 

narcotics trafficking for the purpose of gaining revenue. The simplest way of describing narcoterrorism is, 

perhaps, as a part of an illegal complex of drugs, violence and power, where the illegal drug trade and the illegal 

exercise of power have become aggregated in such a way that they threaten democracy and the rule of law. 

 

3. TERRORISM IN THE WESTERN BALKANS 

Kosovo Liberation Army - KLA (Albanian: Ushtria Ҫlirimtare e Kosovës – UҪK; Macedonian: 

Ослободителна војска на Косово - ОВК) was an ethnic Albanian organization active during the 1990s that 

sought Kosovo’s independence from Yugoslavia. The idea of creation of national liberation army came from the 

family Jashari from Drenica village Dolnje Prekaze in about 1991 (Stojarova, 2007). In the beginning KLA was 

formed from many ideologically different fractions, which lacked unified command, and operated alone without 

coherent military plan; the whole KLA seemed to be a chaotic and uncoordinated formation (Lipsius, 1998). 

KLA was not based on a single rigid, hierarchical structure, but instead operated in dispersed cells. These cells 

did wear uniforms and maintain some form of chain of command. The only connecting link was the fight for the 

independence of Kosovo and establishing a “Greater Albania”. The KLA found great moral and financial 

support among the Albanian diaspora, and it used the money it received to purchase weapons, which were then 

smuggled over the porous Albania-Kosovo border. The Yugoslav authorities regarded the KLA as a terrorist 
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group. President Bill Clinton’s special envoy to the Balkans, Robert Gelbard, described the KLA as, “without 

any questions, a terrorist group” (US Senate, 1999), but just one month later Gelbard says that KLA had not 

been classified legally as a terrorist group in the US Department’s terrorist list (Henriksen, 2007). For some 

people or organizations, KLA troops were qualified as “freedom fighters”. In 1999 the KLA was officially 

disbanded and their members entered Kosovo Protection Corps (Perritt, 2008: 136). Some experts think that the 

KLA was not disarmed but simply renamed in Kosovo Protection Corps (Fulton, 2010). 

Liberation Army of Presevo, Medvedja and Bujanovac – LAPMB (Albanian: Ushtria Ҫlirimtare e Preshevës, 

Medvegjës dhe Bujanocit – UҪPMB; Macedonian: Ослободителна војска на Прешево, Медвеџа и 

Бујановац – ОВПМБ) was founded by the ex-fighters from UҪK and the main goal was the seccesion of the 

region inhabited mainly of Albanians around the towns Presevo, Medvedja and Bujanovac (Stojarova, 2007). In 

their attacks, LAPMB used mostly assault rifles, machine guns and sniper rifles, but also RPGs, hand grenades 

and anti-tank and anti-personnel mines (Krstic & Zivkovic, 2007). 

National Liberation Army – NLA (Albanian: Ushtria Ҫlirimtare e Kombëtare - UҪK; Macedonian: 

Ослободителна народна армија – ОНА) is also known as the Macedonian UҪK. The leaders of the NLA 

were mainly the veterans from the Kosovo conflict and the ex-fighters from the Kosovo Liberation Army 

(KLA). Also, most of the NLA fighters were from Macedonia and gained their military experience in Kosovo or 

in Presevo valley (Stojarova, 2007). Country and local analysis stated that during the crises this formation did 

not have more 2000-3000 men on the field. Among them were a few hundred so-called “dogs of war”, who had 

gained experience at the fronts in Croatia, Bosnia and Kosovo. Most were Kosovës, former or current members 

of the Kosovo Protection Corps (KPC), who had been trained and armed by foreign advisors before and during 

NATO’s war against Milosevic’s regime. They also included a group of Mujahidin’s who had been in the 

Balkans for a long time. These extremist formations were highly mobile, equipped with sophisticated western 

arms. NLA was composed of five brigades which operated in Kumanovo (113 brigade), in Skopje (114 brigade), 

Tetovo (112 brigade) in the surroundings of Gostivar (116 brigade) and Radusa (115 brigade). (Brown, 

Farisides, Ordanoski & Fetahu, 2002) 

Albanian National Army – ANA (Albanian: Armata Kombëtare Shqiptare – AKSh; Macedonian: Албанска 

национална армија – АНА) is an ethnic Albanian terrorist organization. From National Consortium for the 

Study of Terrorism and Responses to Terrorism said that, despite its name, ANA is a small, loosely – organized 

terrorist group, not a national army. On 14th November 2003 the speaker of the White House in an interview 

said that the White House does not regard the ANA as a terrorist organization, but as gangster’s extremist group 

which is a threat for the peace and stability in the Western Balkan. On contrary, UNMIK declared ANA as a 

terrorist organization. The main goal of ANA is forming “Greater Albania”, including Albania, Kosovo, 

southern Serbia, western Macedonia, southern Montenegro and northern Greece. From the organizational point 

of view, ANA is a military arm of more comprehensive political group called Front for National Unity of 

Albanians (FUNA) which also includes an intelligence service, called Albanian National Security (ANS), and 

Albanian National Fund (ANF) as the central financial body. Strategically and tactically, ANA prefers and 

pursues a guerilla style combat, with rapid attacks on the military and police formations in the regions of 

Preševo, Bujanovac and Medvedja, as well as on the territory of the Republic of Macedonia, with combat 

participants retreating to their logistics base in Kosovo and Metohija, operating with the participation of some 

members of KPC. Following a territorial principle, ANA is organized into "divisions" with command centers. 

Liberation Army of Chameria – LAC (Albanian: Ushtria Ҫlirimtare e Çamërisë - UҪҪ; Macedonian: 

Ослободителна војска на Чамерија – ОВЧ) is Albanian paramilitary formation in Greece, which main goal 

is forming “Greater Albania” Is considered that LAC is an offshoot of the Kosovo Liberation Army (KLA), and 

a logical extension of the ethnic Albanian guerilla groups that had sprung up in southern Serbia – the Liberation 

Army of Presevo, Medvedja and Bujanovac (LAPMB) and the National Liberation Army (NLA) in Macedonia 

(Vickers, 2002: 15). LAC has 500-900 active supporters and member, and they receive external aid from 

Albanian Secret Services and the Turkish lobby (OODA, 2014). 

 

4. MAFIA IN THE WESTERN BALKANS 

The Albanian mafia
 

is very active since the collapse of the Communist rule in this country that opened the way 

for various indigenous gangs to spread their wings further and take part in one of the most profitable commerce 

of all times, namely drugs. A leading French criminologist Xavier Raufer considers the Albanians as the only 

true “Mafia” in the Balkans due to the peculiar social structure of their society in the Northern parts of the 

country “The land of the Genghis” (Xavier Raufer, 2007). Its geographical spread is in and between the triangle 

Pristina (Kosovo) – Tetovo (Macedonia) and Tirana (Albania) (Michaletos, 2013). The family structure is 

characterized by a strong inner discipline, which is achieved by a means of punishment for every deviation from 

the internal rules, so that the fear should guarantee an unconditional loyalty to the clan, with the provisions of 

the official laws considered to be secondary, not important and non-binding. Due to the fact that the clans are 

based on the blood ties, which is a factor that restricts the number of the clan members, the bonds between them 

are very strong, which makes getting close to and infiltrating into them almost impossible. Members of other 
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ethnic groups can be accepted only to execute certain one time or secondary jobs. Moreover, the Albanian mafia 

families are organized in 3-4 or more levels, which enable them to preserve the organizational action capability 

even in case some of its members or groups are captured. Albanian mafia is active in trafficking heroine, 

cocaine, synthetic drugs and cannabis. These groups have enormous financial resources that allow them to 

collaborate with other criminal organizations and deal with further illegal activities for the purpose of achieving 

greater material benefit (Europol, 2011). The Turkish crime syndicates are the undisputable partner of the 

Albanians (Trifunovic, 2014). Nowadays the existence of regular heroin supply from Afghanistan, and the 

control by the “Albanian Mafia” of the Balkan route (Interpol, 2013), has enabled it to obtain a large capital 

base that is laundered mainly though the construction centre in Albania and the use of offshore financial centers. 

Actually the largest enterprise in terms of sales and profits in South Eastern Europe is the Albanian organized 

crime (Maritati, 2006). When we talking about “Albanian mafia” we must mention some of the groups who are 

part or connected with the Albanian Mafia. These are: “Lluca family” which is connected with the Albanian 

mafia and pursues the activity of arms smuggling, of drugs and of excise goods (cigarettes, fuel). The “Selimi 

family”, together with the Lluca family, controls the smuggling of arms, drugs and vehicles in the Dukadjin 

area. The “Kelmendi group” controls the smuggling of drugs and fuel, trafficking in people and money 

laundering in the Pec area. The “Elshani family” operations are focused on the smuggling of arms and fuel. 

“Kitaj family” is the leading criminal group which controls the area between Klina and Istok. It is involved in 

the smuggling of stolen vehicles and the sales of explosives in Kosovo and Metohija. The “Criminal clan of 

Suma” operates in the area of Kacanik. Besides racketeering and blackmail, it is also involved in weapons and 

drugs smuggling from Macedonia to Kosovo and Metohija and vice versa. The “Syla clan” coordinates a chain 

of organized crime active in Kosovo and Metohija and Macedonia and is concentrated on illegal imports of 

weapons, ammunition and other equipment. The “Geci clan” is active in the Pec, Kosovska Mitrovica, Srbica 

and Pristina municipalities and is responsible for smuggling fuel. The “Babalija clan” is operating in the area of 

Djakovica and is responsible for drug trafficking from Albania (Rusumanov, 2014). 

 

5. NARCO-TERRORISM IN THE WESTERN BALKANS 

The disappearance of the sources of financing encouraged terrorist organizations to develop a "narco-terrorist", 

which will be increasingly involved in the drug trade to provide financial and other material assets (Dishman, 

2010). As well as terrorist organizations, and organized narco-crime groups have changed their previous 

functioning, whereby they grown into a powerful hybrid criminal-terrorist actors with opportunities to be 

involved in terrorist activities in order to get maximum profit illegally (Sanderson, 2004). In fact, organized 

narco-crime groups and terrorist organizations have many operational and organizational similarities and 

characteristics. They often learn and imitate each other and establish mutual partnership as being a step ahead of 

the law enforcement authorities (Shelley & Picarelli, 2002). One Canadian study identifies five types of 

cooperation between terrorist organizations and organized crime groups involved in drug trafficking, including: 

operational, logistical, financial, political and ideological cooperation. The study suggests that the nature of 

relationships is primarily a logistical and financial, indicating the presence of forming alliances. The 

collaboration of ideological character is rare (Dandurand & Chin, 2004). From Transnational Crime and 

Corruption Center suggests the following forms of connection between these two phenomena: the terrorists 

involve in organized crime activities to financially support themselves, both operate in network structure, 

operate in territories with weak government control, corrupt same local and state officials, often use the same 

tools for communication, "launder" their money, using the same methods and ways (Shelley, 2002).  

When we talk about the narco-terrorism in the Western Balkans we have to mention the actions of the Albanian 

terrorist and paramilitary groups. Reviewing the activities of the Albanian criminal groups, is noted the 

existence of hybrid criminal groups or interconnection between criminal activities and terrorism (UN, 2004). 

Albanian terrorist networks have seized upon these advantages of local criminals turned-Islamic 

fundamentalists, creating a new model of terrorist funding. While Albanian terrorists and criminal syndicates 

have different motivations, they both seek financial gain – only terrorists see it as a source of funding their 

ideological pursuits. As a result, Albanian terrorist networks in cooperation with Albanian organized crime 

syndicates generate significant sums of money. Both parties profit from cooperation. Terrorists provide drug 

supplies, weapons and contacts to drug makers and smugglers worldwide. They also provide safe havens for 

organized crime syndicates, because they often control large territories where there is no rule of law. On the 

other hand, the terrorists can use smuggling routes and illicit trade goods. Both groups gather and exchange 

intelligence on corrupt state officials in all branches of government (Trifunovic, 2014). It is noted that part of 

the KLA members joined the organized crime network and committed ethnically, politically or economically 

motivated crimes (Mappes-Niedek, 2010). According to a subsequent report, “the weapons were paid for by 

Albanian criminals with the proceeds of selling Afghan heroin on the streets of a dozen European capitals” 

(Jennings, 2002). French criminologist Xavier Raufer suggests that the only reason for military operations of the 

Liberation Army of Presevo, Medvedja and Bujanovac in Serbia and National Liberation Army in Macedonia 

was to be held open road for smuggling heroin, and thereby he suggests that there is no difference between the 
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Albanian mafia and Albanian paramilitary forces (Raufer, 2007). In some cases the Albanian paramilitary forces 

were involved in narcotics trafficking, and in other cases members of the Albanian mafia used the tactics of 

terror. It is also registered that the "goods" are transferred through the secret (illegal) routes by mountainous 

terrain, mostly using domestic animals (horses, donkeys, mules) (Dimovski, Ilijevski & Rusumanov, 2014). As 

the main centers of drug in Macedonia are mentioned Gostivar, Tetovo, Kumanovo and Skopje, where they 

were stationed the members of the Albanian mafia (Babanovski, 2002). In the report of the UN Office on Drugs 

and Crime is said that in the early 1990s, the village Tanushevci where conflict actually began in 2001, was a 

major channel for weapons for the Kosovo Liberation Army. The report gives special meaning to the occupation 

of Arachinovo, located 10 kilometers from Skopje, capital of Macedonia. According to the report, during this 

period Arachinovo become "a hotbed of Albanian mafia activities." Moreover, the UN Commission clearly 

shows that some commanders were NLA and mafia bosses at the same time, saying “it has become more and 

more difficult to distinguish clearly between terrorist groups and organized crime units, since their tactics 

increasingly overlap” (UN, 2008). Although terrorist organizations and organized narco-crime groups in this 

region have different motives and goals, however the finance is need for both groups. The primary goal of 

organized narco-crime groups is profit, while terrorist organizations use drug trafficking for self-financing and 

in that way they want to secure their normal functioning and existence. He points out that in some cases terrorist 

organizations take a percentage of the local "narco-syndicates", which they, in return put pressure on the 

authorities not to interfere in drug trafficking. Also, on the other hand, terrorist organizations take a percentage, 

because they carry out the transport of drugs to Western Europe. 

 

6. CONCLUSION 

Terrorist organizations and organized narco-crime groups, cooperate with each other, help each other, seek 

common ways to "circumvent" the law, and in some situations it is not known whether a person is a terrorist or a 

member of a some organized narco-crime group. Terrorist organizations are financed by drug trafficking, while 

organized narco-crime groups using the "tactic of terror" to frighten the authorities not to interfere in smuggling. 

Both groups need money to achieve their goals. For organized narco-crime group’s sole purpose is obtaining a 

larger profit, while for terrorist organizations money is needed for achieving some goals that have political, 

ideological or religious character. When we talk about the Albanian narco-terrorism numerous facts suggest that 

we have a great connection between the Albanian terrorist and paramilitary groups and Albanian narco-crime 

groups, and in some cases can not be distinguished whether a person is a member of the Albanian Mafia or 

person is a member of the Albanian terrorist or paramilitary structures. 
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THE EMPLOYER’S ROLE IN EMPLOYEE WORK ETHIC 
Hatixhe Mustafa 

 

Abstract: Taking care of the issue of poor hard working attitude in the country's work power can be an 

obligation that is shared by a few gatherings, the most imperative of which are the legislature, by means of our 

training framework; and the private part, by means of the work of administrators in positions of administration 

and possession. 

The ideal representative lands to work officially instilled with an appreciation for the characteristic estimation of 

work and an acknowledgment of obligation regarding its fitting fruition. Outside of this perfect, on the other 

hand, is the truth that organizations ought to act under the presumption that its representatives oblige inspiration 

to perform at an abnormal state, as opposed to depending on a singular's close to home guidelines. Likewise, 

organizations ought to recognize the presence of poor executive hard working attitude. Acknowledgment of this 

empowers an un-blinkered perspective of what an organization can do to guarantee it gives a domain which can 

maintain great hard working attitude amongst its representatives. 

What is Morality? 

So what is ethical quality? The most straightforward answer is that ethical quality is the human endeavor to 

characterize what is good and bad about our activities and contemplations, and what is great and awful about our 

being who we are. In any case, that is not by any stretch of the imagination all that straightforward, is it? 

Thinkers have been endeavoring to give answers to this inquiry to a great many years! Maybe on the off chance 

that we remain upon their shoulders and take a gander at this inquiry we can discover a few answers that will be 

important for us. 

 

THE EMPLOYER’S ROLE IN EMPLOYEE WORK ETHIC 

Organizations which take after certain business morals have better risks of survival, as contrasted and the ones 

whose just objective is to make benefits, regardless of the possibility that they need to make a few bargains to 

accomplish their objectives. The late instances of outrages, cheats and inconsistencies make it required that 

morals in the working environment make an in number rebound. While organizations concentrate on 

productivity and achievement, it is basic to prepare workers to be moral. Preparing in morals helps manufacture 

an in number group and foster demonstrable skill amongst representatives, in this manner expanding work 

profitability. 

Hard working attitudes is similar to undetectable representative conduct, observable by its nonappearance. Some 

regular working environment morals incorporate: 

Punctuality: Touching base to take a shot at time, holding fast to lunch and breaks on time and being truant for 

legitimate reasons. 

Responsibility: Using work time to finish undertakings and due dates and not for individual work. 

Professional image: Be sharp looking and stick to the organization clothing regulation. 

Teamwork: Regard others and function admirably together and be a decent cooperative person. 

Attitude: Being wonderful and considerate and tackle challenges assignments smilingly 

 

WHAT IS WORK ETHIC? 

An ethic is an arrangement of standards of right direct. Hard working attitude then, is an augmentation of this 

behavior or conduct, to the working environment. It may run the range from moral and good conduct (no 

burglary of organization property), to successful interpersonal associations with customers and partners, to what 

is seen as polished methodology (being trustworthy and indicating activity). For the most part, be that as it may, 

all organizations offer basic general criteria for characterizing what constitutes a "decent" or "poor" hard 

working attitude. The components which include great hard working attitude are additionally necessities for the 

accomplishment of good execution yet it must be noticed that poor execution by an individual could be brought 

about by reasons other than simply poor hard working attitude. Thusly, organizations must guarantee that 'poor 

hard working attitude' is not being utilized as shorthand, or as the default reason, for 'poor execution'. The 

previous has moral obligation essences while the last requests a more extensive examination which looks to the 

issue's foundations which might lie exclusively with the representative. 

 

THE CAUSES OF POOR PERFORMANCE 

Aside from poor hard working attitude and the presence of macroeconomic impulses more effective than either 

the worker or the establishment, substandard representative execution can be brought on by, amongst numerous 

different things, a representative who is illsuited to a specific part, has not got adequate at work preparing, is 

involved in a petulant worker chief relationship, or is generally disappointed with the employment. The 

explanations for poor execution could be the same number of as the genuine number of workers inside of an 

organization. Restricted in which to take in more about the individuals from a work power is to make inquiries 

of them. Whether done by review or orally, organizations ought to empower worker input. This has an 
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immediate connection to a worker's feeling of having a place and strengthening inside of an association, which 

thus absolutely influences representative yield.  

 

The execution evaluation is a vehicle effectively existing in numerous associations, which may be changed to 

empower point by point input from workers on their inspirations. Maybe the representative who Management 

accepted was driven by execution based rewards would increase more prominent fulfillment from being allowed 

adaptable working hours; or the worker who it was expected needed an occupation which gave the chance to 

advancement, in actuality, favored a part which gave the chance to horizontal moves all through the 

organization and the improvement of new aptitudes.  

 

Another reason for poor representative execution lies in the head honcho's disappointment to comply with a 

fitting arrangement its could call its own hard working attitudes. The ideal worker has as of now been portrayed, 

however what of the ideal head honcho? This would be an individual or foundation which gives a protected 

workplace; treats representatives with poise and appreciation; works the business with uprightness; and gives 

reasonable wages. Be that as it may, by and by if you somehow happened to venture outside of such a perfect 

world, business administrators must recognize that there is adequate proof of executives who remain rebellious 

with OSHA regulations, have been discovered liable of uncalled for practices by the Industrial Court, take part 

in amateurish and untrustworthy business conduct at the top echelons of administration, and base pay levels 

fundamentally on what they can "escape with". 

 

THE POOR WORK ETHIC AS A PROBLEM 

Notwithstanding the above, it is evident that there are numerous representatives in today's workforce who enter 

an association without an individual awareness of other's expectations and self-restraint, while saddled with 

immature social abilities and low self-regard. Confronted with such an individual, the head honcho should at 

first shore up its first line of protection, which is its composed rules and desires for the organization's operation 

– and by expansion the conduct of its staff.  

 

Auspicious preparing of new workers and ceaseless re-preparing of current staff is crucial to authorizing these 

composed rules. A worker who gets an elegantly composed manual, unequivocal on a few points of interest, 

including the workplace clothing regulation, despite having perused such an archive, won't wear a coat and tie 

for long, if situated alongside an associate whose uniform seems, by all accounts, to be a polo shirt. Along these 

lines, adherence to all parts of an organization's working environment rules must be maintained by everybody. 

Managers or the individuals who appear to be absolved from the guidelines make dispute in the positions and 

make the procedure of accomplishing great hard working attitude amongst everybody, considerably more 

troublesome. 

 

THE ROLE OF EDUCATION 

We've characterized the ideal representative and the ideal manager. Ideally, the country's instruction framework 

would have seen to the advancement in its young residents of not simply the essential aptitudes of perusing, 

written work and math and the reasoning abilities of thinking, choice making and critical thinking, additionally 

the individual qualities and "employability" abilities of self-administration, pride in work, individual picture, 

interpersonal abilities and respectability.  

This last arrangement of "employability" aptitudes and practices can be coordinated into a school educational 

programs by the decision of subjects on offer (merging absolutely scholarly themes with professional abilities in 

all schools), the way in which they are taught (incorporation of contextual analyses), through the intense 

advancement of additional curricular yet school-based exercises, for example, understudy gatherings and 

entrepreneurial business bunches, and the support of volunteerism in the understudy body. When this is done, 

and these understudies develop into youthful grown-ups having had the advantage of a more comprehensive 

instruction, we ought to expect a framework of business administrators satisfied at the start, with the gainful way 

of their work power which would create a more business amicable environment in Trinidad and Tobago. 

 

HOW DO YOU PREPARE EMPLOYEES? 

Representatives, who have solid morals in individual and expert life, require no clarification, dissimilar to those 

representatives for whom hard working attitudes is a developing issue. All in all, how would you prepare them 

to be moral to the whole gang, whether in the expert domain or individual? 

A written code of conduct: This unmistakably characterizes morals to be kept up in an association. Every 

worker ought to make them incorporate, new contracts. The point of characterizing and composing a set of 

principles is to tell representatives what is worthy and unsuitable. 

Training programs: Other than creating objectives for the up and coming year, associations ought to concentrate 

on preparing in morals at the working environment. A couple of individuals from the top level administration 
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can lead the morals preparing projects. Such activities will stretch the way that representatives must develop and 

stick to the morals code at the work environment. 

Role model: On the off chance that your representatives have a good example in you, it would be simpler for 

them to hold fast to the organization's implicit rules and morals. Seniors acting in an ethically upright way will 

set a sample for workers to take after. 
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СТАТИСТИКА НА ГЛОБИ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2015 ВО Р.МАКЕДОНИЈА  ОД ПРО 

КРЕДИТ –АД СКОПЈЕ 
Коста Ѓорѓиев 

South East European University- Faculty of Law-Универзитет на Југоисточна Европа-

Правен факултет kosta.g@hotmail.com 

 
Аbstract: In the period  2010-2015 the most common problem among the citizens of Macedonian blocking of 

bank accounts ,paid finest due to late pait debits.All the procedure to block civil bills implementic the publick 

revenue. The main reason of blocking the accounts of citizens are unpaid court fine . Statisticly Macedonians in 

May 2015 year most bank accounts were blocked because traffic violations . 

Key words:fines, blocking bils  

 

Aпстракт: Во период од 2010-2015 година, најчест проблем кај граѓаните од РМ е блокирање на 

банкарските сметки, поради ненавремено платени глоби-долгови.Целата постапка за блокирање на 

граѓанските сметки ја спроведува управата за јавни приходи.Најчести причини поради кои се блокираат 

сметките на граѓаните се неплатена радио дифузна такса, неплатена судска казна, и сл. .Статистички 

македонците во месец мај,2015година најмногу банкарските сметки им биле блокирани поради  

собраќајни прекршоци. 

Клучни зборови:глоби, УЈП, блокирање на сметки 

 

1. ВОВЕД  

Закон за блокирање на граѓанските сметски поради неплатени глоби или даноци, стапил на сила на 

08.08.2010година .Одлуката со која се утврдува одредена парична казна, односно глобата и трошоците 

изречени во корист на Република Македонија се доставува до управата за јавни приходи-генерална 

дирекција-сектор за присилна наплата-оддел за наплата на глоби.Одделот за наплата на глоби врши 

прием, контрола и обработка на примените предмети и ја спроведува постапката на издавање на 

решенија за присилна наплата со забрана од сметка за неплатени парични казни, односно глоби и 

трошоци исречени од страна на судовите, државните органи и државните институции. 

 

2.ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЦЕСОТ 
 

Почеток на присилна наплата 

 

-Присилната наплата може да започне доколку 

А- долгот е доспеан 

Б-должникот во присилна наплата е повикан да плати 

В-од повикувањето да плати поминала најмалку една седмица 

 

Сопственик на процесот-Сектор за присилна наплата 

Одговорен за процесот-Раководител на центарот за наплата на глоби-Раководител на одделение за 

присилна наплата 

Цел на процесот-наплата на глоби и трошоци на постапка 

Инпут-Извршна одлука со која се утврдува парична казна, глоба и трошоци изречени во парични, 

прекршочни, кривични и управни постапки во корист на РМ 

Оутпут-Решенија за присилна наплата на парични казни, глоби и трошоци на постапка 

Контролни мерки-Осигурување на точноста на податоците кои се внесуваат во решението со увид во 

документацијата –Осигурување дека не настапила застареност на извршувањето согласно поединечните 

законски одредби 

 

3.НОРМИ И РЕГУЛАТИВИ  
 

1.Управата за јавни приходи ја блокира граѓанската сметка за паричен долг поголем од 570мкд. 

2.За одблокада на сметка, граѓаните треба да платат такса за присилната наплата и тарифа на банката за 

одблокирање на сметката.Висината на тарифата на одблокирање на банкарската сметка зависи од 

банката.Минимална сума за одбокирање на банкарската сметка изнесува 1200мкд. 

3.Даночниот агент за наплата по службена должност врз основа на целокупната доставена 

документација за предметот, пристапува кон изготвување на решение за присилна наплата од парични 

средства од трансакциска сметка. 

mailto:kosta.g@hotmail.com
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9.МВР-Скопје 

Вкупен број на глоби-38 

10.МВР-Кавадарци 

Вкупен број на глоби-2 

11.МВР –Кочани  

Вкупен број на глоби-1 

12.МВР-Охрид 

Вкупен број на глоби-9 

13.МВР-Тетово 

Вкупен број на глоби-24 

14.Министерство за Труд и Социјална политика-Скопје 

Вкупен број на глоби-4 

15.Министерство за Економија Државен Инспекторат 

Вкупен број на глоби-3 

16.Министерство за Земјоделство Шумарство и Водостопанство 

Вкупен број на глоби-1 

17.Агенција за Храна и Ветерина 

Вкупен број на глоби-2 

Глоби до 1.000 мкд Глоби од 1.000-10.000 
мкд 

Глоби од 10.000-
100.000 мкд 

Глоби над 100.000 мкд 

Вкупно 7 глоби Вкупно 70 глоби Вкупно 19 глоби Вкупно 13 глоби 

 

4.Пред блокирање на банкаска сметка , управата за јавни приходи е должна да испрати опомена до 

должникот со рок на плаќање на глобата.  

 

4.СТАТИСТИКА НА ГЛОБИ ЗА МЕСЕЦ МАЈ ВО РМ-ПРО КРЕДИТ БАНКА А.Д-СКОПЈЕ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табрла 1  

Парични категории на вкупниот број глоби за месец Мај 2015г –АД Про Кредит Банка 

 

 

 
Табела 2 

Глоби поделени по државни органи за месец Мај 2015г.-АД Про Кредит Банка 

 

 

 

 

1.Основен суд  Скопје 1-Скопје  

Вкупен број на глоби-10 

2.Основен суд Виница 

Вкупен број на глоби-2 

3.Основен суд Кичево 

Вкупен број на глоби-1 

4.Основен суд Куманово 

Вкупен број на глоби-3 

5.Основен суд Штип 

Вкупен број на глоби-1 

6.Основен суд Велес 

Вкупен број на глоби-6 

7.Основен суд Струга 

Вкупен број на глоби-1 

8.Основен суд Охрид 

Вкупрн број на глоби-1 

МВР 

(Скопје, Кавадарци, Кочани, 
Охрид, Тетово) 

Основен Суд 

(Скопје, Охрид, Куманово, 
Кичево, Штип, Велес, Струга, 

Виница) 

 

Министерства 

(труд,земјоделие,економија,агенција 
за храна и ветерина) 

Вкупно 74 глоби Вкупено 25 глоби Вкупно 10 глоби 
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5.ДИСКУСИЈА  
Статистицки гледано по прикажаните табели најголем број на глоби (74) за месец Мај од МВР се 

градовите Скопје.Кавадарци,Кочани. Охрид и Тетово . Веднаш зад нив се наоѓаат и судските глоби (25) 

и значително најмалце глоби (10) се Министерствата.  

Блокирање на сметките на граѓаните  од страна на УЈП  се најчесто неплатени радио дифузни такси , и 

неплатена судска казна . Статистички гледано најголем број на сметки биле блокирани поради  

сообраќајни прекршоци . 

 

 

 

6.ЗАКЛУЧОК  
Од овој труд можеме да заклучиме дека доколку граѓаните имаат неподмирен долг кој е поголем од 570 

МКД сметката ќе биде блокирана од страна на УЈП ,  Најголем број на глоби има Скопје односно (10) 

глоби и тоа во Основниот Суд 1 , а веднаш зад нив се наоѓа Основниот Суд  во Куманово со (3 )глоби 

Најголемиот број на глоби  од МВР е истотака во Скопје (38) глоби а потоа следува градот Тетово со 

(24) глоби . 

 

7.КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

За потребите на овој труд користени се листите на месечни глоби , директно од управата за јавни 

приходи 
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COLABORATION AMONG NATIONS 
Emilija Icoska 

Faculy of Law-Kicevo, emilija_icoska@yahoo.com 

 
Abstract: The World War I and World War II have proven their consequences that today are well known to all 

global leaders. From this set the 21st century is characterized by almost a relatively peaceful global milieu 

where cooperation reaches its heyday. Such positioning of the world is crucial for the further existence of the 

planet. 

Keywords: cooperation, state, organization 

 

СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ НАЦИИТЕ 
Емилија Ицоска 

Правен факултет-Кичево, emilija_icoska@yahoo.com 
 

Резиме: Двете сведски војни ги докажаа своите последици кои им се општопознати на сите глобални 

лидери. Од ваквата поставеност 21 век се одликува со речиси релативно мирно глобално милје каде 

соработката достигнува висок подем. Ваквата поставеност на светот е клучна за понатамошното 

опстојување на планетата. 

Клучни зборови: соработка, држава, организација 

 

1. INTRODUCTION 

The complexity, scope and intensity of global health challenges demand international collaboration. 

Collaboration between developing and developed countries can be an effective strategy for tackling shared 

health issues. In recent years, government agencies and foundations have increased financial and human 

resources for international collaborative projects for health research and education. However, these international 

partnerships often encounter barriers such as resource, capacity, political and cultural differences which affect 

the motivations, balance of benefits, regulation of research, and ultimately outcomes of these programs. The 

current literature is resplendent with anecdotal reports, editorials and thematic introductions about attitudes and 

structural factors impacting partnerships between developing and developed countries. There is little research or 

documentation regarding systematic analysis of the social and technical factors that foster efficient, effective 

and sustainable international collaboration. The panelists will present three unique models of collaboration 

between developing and developed countries. They will examine the social, scientific, technological and 

organizational dynamics of these collaborations that must be aligned to effectively address challenges resulting 

from resource, capacity and power differences in the interaction of multiple organizational and national cultures. 

 

2. THE IMPORTANCE OF COLABORATION 

The lessons learned from these collaborations are intended to inform institutions and researchers who are 

engaged in multicultural and multinational health networks. The findings may also be a useful reference for 

policy makers and funding agencies for predicting and evaluating success of collaborative projects. The first 

panelist will present on the National Heart Lung and Blood – United Health Global Health Centers of 

Excellence (COE) Program (http://www.nhlbi.nih.gov/about/globalhealth/centers/index.htm). Each COE 

collaborates with a research organization in a developed country to develop research and training infrastructure 

and to build capacity to conduct population based or clinical research to monitor, control or prevent 

cardiovascular and pulmonary diseases (CVPD). The program includes an Administrative Coordinating Center 

that coordinates and manages network communication, tracks COE research, training and capacity building 

activities, and offers consultations related to methodology, outcome measures and data management for 

collaborative studies. The panelist will discuss mid-point process evaluation and how findings from the 

evaluation are guiding the direction of the program through the end of the funding period. The second panelist 

will present on University of Michigan Health Systems-Peking University Health Science Center Joint Institute 

for Translational and Clinical Research
127

. The JI is a virtual cross-institutional research platform destined to 

facilitate high-impact, collaborative research to advance global health. The panelist will focus on how to 

develop shared and individual institutional management structures, processes and technical infrastructure that 

supports and sustains successful cross-institutional collaboration. The third panelist will discuss the African 

Health
128

, a collaborative project between University of Michigan, an NGO in Africa, two universities in Ghana, 

and two universities in South Africa. 
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3. CONCLUSION 

The objective of this project is to advance health education in Africa by creating and promoting free, openly 

licensed teaching materials by African academics to share knowledge, address curriculum gaps, and support 

health education communities. The panelist will present a collaboration model that involves an iterative process 

of action, assessment, and reflection. She will summarize the communication and management practices 

developed through the interactive process that enabled the Network to implement the shared values of 

transparency, collaboration, and active participation, to foster South-South as well as North-South exchanges, 

and to ultimately achieve project goals and sustainability. 

 

 

 


