
Сту ден ти Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за 

вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре “Сир-

ми јум”  у Срем ској Ми тро ви ци чла но ви су Сту-

дент ске кон фе рен ци ја ви со ких шко ла стру ков них 

сту ди ја Ср би је, а ова ор га ни за ци ја  је осно ва на 

ра ди оства ри ва ња за јед нич ких ин те ре са сту де-

на та као парт не ра у про це су ви со ког обра зо ва ња 

и под стре ка ка том до стиг ну ћу. Јед на од ак тив но-

сти ове ор га ни за ци је би ла је и не дав на  све ча-

ност на ко јој су на гра ђе ни нај бо љи сту ден ти свих 

ви со ких стру ков них шко ла у Ср би ји. Ми тро вач ку 

Ви со ку стру ков ну шко лу  пред ста вљао је нај бо-

љу сту дент Ми ро слав Стр ни ша са дру ге го ди не 

сту диј ског про гра ма по слов ни ин-

фор ма ти чар. Ње гов про сек оце на 

то ком сту ди ја је 9,92. Уз нај бо љег 

сту ден та на све ча но сти су би ли  

про фе сор др Здрав ко Иван ко вић 

и ди рек тор ка шко ле др Гор да на 

Ми ја и ло вић.  

- Кри те ри јум за из бор нај бо љег 

сту ден та би ла је оства ре на про сеч-

на оце на у че му над оста лим до-

брим сту ден ти ма пред ња чи Ми ро-

слав Стр ни ша, сту дент дру ге го ди-

не сту диј ског  про гра ма по слов ни 

ин фор ма ти чар – ка же др Гор да на 

Ми ја и ло вић.

Ми ро слав Стр ни ша се ни је 

слу чај но упи сао у Ви со ку шко лу 

стру ков них сту ди ја за вас пи та че 

и по слов не ин фкр ма ти ча ре у свом гра ду. По сле 

сред ње шко ле он је па у зи рао го ди ну да на, а ка да 

је чуо да се у Срем ској Ми тро ви ци  отво рио овај 

смер,  сма трао је то за се бе ида ел ном при ли ком 

да сту ди ра. 

- Био сам од по чет ка мо ти ви сан, учио сам до-

ста, све сам за дат ке уред но оба вљао на вре ме и 

ни сам имао те шко ћа око оце на. То го во ри и ви-

со ка про сеч на оце на – ко мен та ри ше Стр ни ша и 

на ја вљу је да ће ве ро ват но да  на ста ви сту ди је, 

по себ но ако се, ка ко се пла ни ра, отво ре ма стер 

сту ди је.

Сту ден ти, при ча да ље Ми ро слав Стр ни ша, 

има ју про фе со ре ко ји  по ма жу да оба вља ју прак-

су, да уче прак тич но ,да при ме њу ју гра ди во са 

пре да ва ња.  То их мо ти ви ше да уче још ви ше, а у 

све му то ме уче ству је и њи хов мен тор др Здрав ко 

Иван ко вић.  Уз  до бру прак су мла ди, ка да за вр ше 

сту ди је, мо ћи ће лак ше да на ђу по сао. 

Ми ро слав Стр ни ша се спре ма  да бу де про гра-

мер, да ре ша ва про бле ме да пра ви про гра ме ти-

па елек трон ске пи сар ни це, да ра ди мно го то га из 

ИТ сек то ра, али и ра ди: већ шест го ди на ба ви се 

сер ви сом ра чу на ра, а дра го це ну по моћ у то ме му 

пру жа сте че но зна ње из шко ле.

- Ми ро слав ни је са мо до бар сту дент. Он мно-

го мо ти ви ше дру ге сту ден те да ра де, па је и са те 

стра не из у зет но зна ча јан за ко ле-

ге и шко лу.  Шко ла и про фе со ри се 

тру де да сту ден ти ма пре да ју оно 

што им тре ба за  прак тич но зна ње 

јер као стру ков на шко ла, на сто ји-

мо да их усме ри мо да лак ше на ђу 

по сао. Скло пи ли смо са рад њу са 

Кан це ла ри јом за мла де та ко да ту  

мо гу да ра де и ве жба ју ван шко ле 

и  до дат но уна пре ђу ју   зна ња – ко-

мен та ри ше про фе сор Иван ко вић.

Ди рек тор ка Ми ја и ло вић под-

се ћа да мла ди за по слов ног ин-

фор ма ти ча ра у овој срем ско ми-

тро вач кој ви со кој шко ли мо гу да 

се шко лу ју од 2013. го ди не. Да је 

то смер био пун по го дак и да је  

све при влач ни ји мла ди ма и при-

вре ди, го во ри по да так да је про шле го ди не би ло 

за че твр ти ну ви ше за ин те ре со ва них не го упи са-

них сту де на та. Због то га су за но ви упи сни рок 

тра жи ли до зво лу да уме сто 30 упи шу 50 сту де на-

та на  сме ру. 

Ова ви со ка стру ков на шко ла пла ни ра да уве де 

ма стер сту ди је у до глед но вре ме, али и  да ши ри  

са рад њу са при вре дом и уоп ште ор га ни за ци ја ма 

ко је мо гу да по мог ну мла ди ма да  лак ше сти чу 

прак тич на зна ња и за по сле се.

 Има и дру гих пла но ва о ко ји ма ће се уско ро 

ви ше го во ри ти, а су шти на им је да би Срем ска 

Ми тро ви ца  мо гла да, мо жда ,по ста не пре по зна-

тљи ва на ИТ ма пи др жа ве.

 С. Ђа ко вић – М. Ми ле у снић 

Среда, 10. мај 2017.12

Да ли ро ди те љи тре ба да се ме ша ју у деч је сва ђе?

Aлександар Ми ло ше вић, Ру ма

- Чи ње ни ца је да 

то чи не, а да ли 

тре ба за ви си од 

не ко ли ко фак то-

ра, пре све га од 

сте пе на сва ђе. 

Ме ша ли се или 

не, тре ба увек да 

во де ра чу на шта 

су њи хо ва де ца у тој сва ђи ра ди ла, јер 

за све је по треб но дво је. 

Ду шан ка Ни ко лић, Шид

-Ја имам и кћер ку 

и си на и не ме-

шам се у њи хо ве 

про бле ме, та ко 

да ми слим да се 

ни они не би тре-

ба ли ме ша ти у 

сва ђе сво је де це. 

Јер, сва ђе бу ду и 

про ђу, а кад се за-

ме риш, по сле се те шко из ми ри ти.

Јо ван Ран ков, Вој ка

- Не тре ба се ме-

ша ти, то су деч ја 

по сла. Они се 

игра ју, па се ма-

ло по сва ђа ју, па 

по ми ре и опет се 

дру же и игра ју. 

Ако баш пре те-

ра ју, тре ба да 

ро ди те љи по раз-

го ва ра ју са њи ма.

Ива на Пе трев ска, 

Срем ска Ми тро ви ца

- Не тре ба ро ди-

те љи да се  ме ша-

ју у де чи је сва ђе, 

јер де ца са ма 

тре ба да раз ре ше  

про блем ко ји је 

на стао, да схва те 

раз лог ка ко до 

слич ног не би 

ка сни је до ла зи ло.

Ми ро слав Пу чи ја ше вић, Ин ђи ја

- Не ка да су де чи је 

сва ђе по чи ња ле 

и за вр ша ва ле се у 

истом да ну. Да нас 

су и де ца дру га-

чи ја, а ро ди те љи 

мо ра ју да по ве ду 

ра чу на ка ко не би 

до шло до на си ља 

што ни је ре дак 

слу чај.

Ов де се шко лу ју 
за рад Ми ро слав Стр ни ша, нај бо љи 

сту дент,  учи за по слов ног 

ин фор ма ти ча ра у свом 

гра ду, где има све усло ве да 

по ста не це ње ни ИТ струч њак

Здрав ко Иван ко вић, 

про фе сор

Ми ро слав Стр ни ша 

На до де ли на гра да у Бе о гра ду

Ди рек тор ка шко ле  др Гор да на Ми ја и ло вић


