
ОПАСНОСТ “УВЕК” ДОЛАЗИ С` ЈУГА... 

Годинама се већ дешава да многи представници државе са севера Србије (наравно мислим на 

Београд) ниподаштавају и случајно или намерно неодмереним изјавама понижавају и вређају остале 

становнике Србије. 

Још један у мору таквих наступа је и гостовање у јутарњем програму РТС-а помоћнице министра 

Весне Недељковић, која је између осталог устврдила следеће: 

“Да смо дозволили упис само на основу успеха деца са југа неправедно би заузела места у 

најбољим гимназијама и стручним школама управо оним ученицима који су боље опремљенији 

знањем, спремнији, али су имали строжије професоре.“ 

Како протумачити ово друагачије сем као јако невешт начин скретања са теме која је узнемирила 

све ученике завршног разреда основних школа у Србији? 

По овој госпођи није проблем то што је неодговорношћу људи из њеног министарства, па и ње 

саме, измалтретирано 200.000 људи одлагањем завршног испита, већ су примарна опасност 

фантомски вуковци са југа Србије који једва чекају да узурпирају места својих вршњака у најбољим 

школама (вероватно је мислила на школе у Београду)... 

Питам ову госпођу следеће: 

1. Да ли је 2013. завршни испит отказан зато што је неко са југа или из Београда украо тестове? 

2. Да ли је 2019. одлаган завршни испит зато што је опет неко са југа или из Београда украо тестове? 

3. Да ли се на југу или у Београду продају лажне дипломе и признају плагирани докторати? 

4. Да ли Вас је бар мало срамота што омаловажавате све ученике на југу, све њихове школе, све 

њихове учитеље, наставнике и професоре? 

5. Како Ви можете да знате ко је имао строжије професоре и ко је опремљенији знањем, којим сте то 

научним методама сазнали тако нешто? 

6. Како Вас није срамота да сте помоћник некоме ко једног дана тврди да је кривица у неких 15 школа, 

онда наредног дана окривљује некакве 3 жене, да би напокон устврдио да је тест украден у 

штампарији иако је првог дана недвосмислено тврдио да нема шансе да је пропуст у штамаприји? 

7. Хоћете ли да одговорите на питање некадашњег помоћника министра просвете Милована Шувакова 

зашто је промењено место штампања тестова? 

8. Хоћете ли да одговорите на још једну констатацију Милована Шувакова да се са Вашим министром 

опет вратила пракса уписивања ученика у жељене школе по буразерским принципима? 

9. Ако већ тврдите да се оцене поклањају, шта сте урадили да се то спречи? Да ли сте попричали са 

наставницима зашто је то тако? 

10. Ево да Вам помогнем мало, највећи проблем око поклањања оцена су људи из школских управа 

који притискају наставнике и по цену губитка посла како би истерали своје неке жељене оцене, па 

Вас питам шта сте урадили да санкционишете те неке своје подређене? 

Могао бих овако да постављам не још 10 него још 1000 питања, али знам да од Вас никакав смислен 

одговор и објашњење нећу добити. 

Да сте имало морална особа, сигуран сам да Вам никада не би пало на памет да онако нешто 

изјављујете, али како нисте нисам наиван да очекујем да ћете сами упутити бар извињење свима 

нама с југа. 

А оставка... то је за оне који имају бар мало образа... 

    Бојан Алексић, члан ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ 

                    Гимназија, Лесковац 


