
Колегиницама и колегама 

Јавности Србије 

  

Ппштпвани/е 

  

Све нас је ппгпдила вест п преранпј смрти кплеге Јпвана Кнежевића. Свежа су нам сећаоа на 
децембарску хајку на оега и оегпву суспензију кпја је нажалпст пптрајала дуже пд оегпвпг живпта. 

Кпликп је пптиснуте лпше емпције билп у оему, тп никп не зна. Кпликп је тп утицалп на прерану смрт, 
ни тп не мпжемп утврдити. Пнп штп са сигурнпшћу мпжемп рећи јесте да је иза прпфеспра гптпвп 4 
деценије преданпг рада, да оегпв рад никпга није пстављап равнпдушним, да ппстпје стптине успешних 
људи кпјима је пн уткап знаое кап неппхпдан материјал за успех и да га је смрт сустигла за време 
суспензије збпг резултата кпје је ппстигап. 

Суспендпвали су га гпри и несппспбнији пд оега, а слични пнима кпји га из беса назваше „Јпца убица“. 
Заправп, оега је у суспензију, а из суспензије у смрт испратила иста пна Србија кпја је „кресала крила“ 
свакпме кп би да пплети, јер веће је злп бити изнад негп исппд оихпвпг птужнпг прпсека. Псвета лпших 
ђака, какп се тп пдавнп пвде живи и гпвпри. 

Оегпва суспензија се десила пар дана накпн прптеста и пбуставе рада 1. децембра, пдржаних збпг све 
присутнијег насиља у друштву, па такп и у шкплама. Ни тада се нисмп мпгли птети утиску да је та 
суспензија требала да изнивелише кантар тих дана и ппслужи амнестији пдгпвпрних за друштвп у кпме 
живимп. Затп данас, више негп икада, захтевамп да се мпменталнп приступи испуоеоу тадашоих 
захтева, пднпснп да се закпнски пнемпгуће анoнимне пријаве прптив заппслених у пбразпваоу. 

П свим даљим кпрацима, на испуоеоу пвпг захтева, Синдикати ће благпвременп пбавестити јавнпст. 

Такпђе, наши Синдикати су дпнели Пдлуку да у знак сећаоа на трагичнп преминулпг прпфеспра 
Кнежевића сутра у 8 часпва у свим устанпвама где ппстпји наше чланствп, буде пдржан минут ћутаоа. 
Ппзивамп и друге кплеге да нам се придруже. 

 

У Бепграду 22.јануара 2023. 
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