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БИДИ УРЕДНИК -  задачи  

 

Група 1 

Прочитајте го внимателно текстот објавен во Vecernji list (хрватски дневен весник) и предложете 

што би промениле доколку сте уредник. 

 

ИСПРАТЕНО ОД АГЕНЦИЈАТА Целта на крадците 

Слугинката на Татјана Јосиповиќ украла 20.000 куни 

Чистејќи го станот, таа пронашла картичка и ПИН број и повлекла пари, достигнувајќи 

го максималниот минус на картичката 

 

Семејството на претседателот на Републиката, Иво Јосповиќ, беше жртва на кражба. 

Куќната помошничка која беше ангажирана преку агенција, од страна на сопругата на 

Претседателот, Татјана Јосиповиќ, ја украла картичката на нејзината мајка и ПИН–от и 

повлекла пари од банкомат. Жената која што била испратена од агенцијата, наводно не е 

хрватска државјанка, туку муслиманка, но ги имала сите потребни дозволи за работа и 

престој во Хрватска. 

Чистејќи го станот на мајката на сопругата на Претседателот, која живее во Загреб, таа ја 

пронашла картичката и ПИН – от, и ја употребувала на банкоматот, се додека не ги повлекла 

сите пари од сметката, достигнувајќи го максималниот лимит за минус на картичката. 

Штетата, наводно, е приближно 20.000 куни. Татјана Јосиповиќ случајот го пријавила во 

полиција, која ја испитува кражбата. Не добивме реакција од Претседателот Јосиповиќ. 

/И.Т./ 
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Група 2 

Прочитајте го внимателно текстот објавен во Jutarnji list во октомври, 2019, и предложете што би 

промениле доколу сте уредник 

 

УЖАС ВО ДАЛМАЦИЈА 

НЕЗАПАМЕТЕНО ЗЛОСТОРСТВО ВО БЛИЗИНА НА ЗАДАР: СЕДУММИНА МЛАДИ 

МОМЧИЊА ВО ЕДНА ГОДИНА ПОВЕЌЕ ПАТИ СИЛУВАЛЕ 15 ГОДИШНА ДЕВОЈКА 

Судијата им дозволил да се бранат од слобода 

Автор: Ивица Невешанин 

Полицијата во Задар поднесе кривична пријава против седум млади момчиња од 

околината на Задар под сомнение дека од август до јули годинава во повеќе наврати групно 

ја силувале 16 годишната Ивана Милич од Задар. Младите момчиња не само што ја 

силувале, туку и ги снимале силувањата со мобилен телефон, и со снимките цела година ја 

уценувале со цел да изнудат нови сексуални односи, со закана дека ќе ги испратат снимките 

на нејзините родители и пријатели доколку таа не прифати. За да ја убедат во нивните 

намери, 15 годишната, подоцна 16 годишна, во неколку наврати била претепана од 

нејзиното поранешно момче, кое исто така било и еден од силувачите, пишува Slobodna 

Damlacija. 

Полицијата поднесе пријава против двајца 19 годишни, тројца 18 годишни и двајца 17 

годишни деца, за сексуален однос без согласност, блуд, закани, физички повреди и 

експлоатација на деца за порнографија на штета на малолетничката. Петмина од нив се од 

истиот град, а двајца живеат во соседството. Минатиот петок, полицијата ги приведе петте 

млади полнолетници, без двете осомничени малолетни лица, а откако во саботата беа на 

распит во канцеларијата на Жупанискиот Државен обвинител од страна на истражен судија 

од  Окружниот суд во Задар, сите се пуштени да се бранат од слобода. Истражниот судија, 

Иван Маркович, според неофицијални информации, не пронашол причина зашто би ги 

задржал петмината осомничени силувачи во затвор, и покрај тоа што им одредил мерки 

забрана за приближување и комуникација со жртвата на ова страшно насилство, која инаку 

живее со нив во истиот град. 
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Група 3 

Прочитајте го внимателно текстот објавен во август, 2014, на веб – страната 

https://www.tportal.hr/  во рубриката Lifestyle и предложете што би промениле доколку сте 

уредник 

 

МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ Ива Мајоли била на естетска операција на носот 

Ива Мајоли се одлучи за естетска постапка кај доктор Глумишиќ 

Автор: Сандра Нјавро 

Ива Мајоли, поранешна тенисерка и селектор на репрезентација на ФЕД Купот, на 

почетокот на април го посети Загребскиот козметички и хируршки центар Глумичич 

Медикал Груп (Glumičić Medical Group). Причината, како што откривме, беше проблеми со 

дишењето кои 36 годишната Ива се обидела да ги реши за време на минатогодишниот 

престој во Америка, но без успех. 

Како што проблемите продолжувале, поранешната тенисерка, која во историјата на белиот 

спорт ќе се запише како победник на престижниот Роланд Гарос, се обратила кај докторот 

Синиша Глумичич, исклучително успешен естетски хирург, кој годинава слави дваесет 

години професионална работа. 

Од извори блиски на Ива, дознавме дека малата хируршка процедура при која е направена 

естетската корекција на носот, поминала успешно, и дека поранешната тенисерка е и 

повеќе од задоволна со крајниот резултат. Нејзините пријатели го пофалиле нејзиниот нов 

изглед, а Ива по само неколку дена се врати на нејзините деловните обврски.  
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Група 4 

Прочитајте го внимателно текстот објавен во април, 2014, во училишниот дигитален весник Klincek 

и предложете што би промениле доколку сте уредник 

 

ШОКАНТНО: Потоци од крв во основното училиште во Ореховац, учениците се тепаат, а никој не 

реагира 

Додека ученик од шесто одделение на подот од ходникот го удираше со тупаници по главата 

седмооделенецот, дваесетина ученици ја гледаа тепачката. Некои од нив дури и навивале. 

Тепачката се случила во понеделникот, 17-ти февруари, за време на малиот одмор пред шестиот 

час. Тепачката ја прекина нашата библиотекарка, Стојанка Лесички, но пред тепачката да биде 

прекината, на седмооделенецот му беше пукната аркада и имаше голема модринка под окото.  

Причината за тепачката била посакуваниот избор за професија на седмоодделенецот. Тој сакал да 

биде полицаец и се налутил кога шестоодделенецот почнал да го зафркава за тоа, па тој почнал да 

го навредува шестоодделенецот со несоодветни зборови, по што дошло до тепачката. Но што и да 

било причината за тепачката, и без разлика колку овие двајца ученици, кои не знаат да ги решат 

своите проблеми на друг начин освен со тупаници, се виновни за конфликтот, сите оние кои биле 

само набљудувачи на овој конфликт сносат дел од одговорноста.  

Се прашуваме дали треба да се пролеат потоци крв за да некој се сети дека учениците, според 

правилата на куќниот ред, се должни да го повикаат дежурниот ученик или некој од возрасните. 

Никој од дваесетината ученици кои ја гледале тепачката, не повикал никого, ниту се обидел да ги 

раздвои. 

Ги прашуваме набљудувачите на тепачката зашто не изреагирале? Дали е потребно за реакција на 

насилство да се чека додека и ние сами не станеме жртва на насилство? Дали ќе сфатиме само кога 

ќе станеме и ние самите жртва на насилство, дека насилството не треба да се толерира и дека е 

потребно да се реагира. Нашите наставници честопати ни кажуваат за тоа, а на тоа не предупредува 

и таблата на нашето училиште. На неа пишува: “Ова место има нулта толеранција за насилство”. 

Набљудувачите на оваа тепачка не размислиле за тоа што нашите наставници ни кажувале за 

насилството. Затоа им порачуваме, следниот пат кога ќе видат некаква тепачка, да не бидат само 

пасивни набљудувачи, бидејќи еден ден тие самите можат да бидат жртви, и никој нема да сака да 

им помогне. 

Според педагогот, Гордана Шчетар, по разговорот со учениците вклучени во тепачката, предложено 

е, да и на двајцата им бидат изречени педагошки мерки. Покрај тоа, во согласност со протоколот за 

постапување во случај на насилство кај деца и млади, училиштето ова насилство го пријави на 

полицијата, социјалната служба и Министерството за наука, образование и спорт. 

/Катерина Поуфук, 8.c; сликите се превземени од интернет/ 

 


