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Összefoglaló 

A kutatás alapvető célja 

 Szerbia jelenlegi gazdasági és politikai helyzete végre kezd felélénkülni, és talán lehet, 

hogy sokan azt mondanák, hogy túlzok, de bizakodónak kell lenni. 

 Nagyon fontos tehát szimpatikussá tenni az országunkat arra, hogy a nagyvállalatok 

kedvet kapjanak az itteni befektetésre, de ez csak a kezdet, hiszen hosszútávon a saját 

erőforrásainkat kell, a saját életterünk megőrzésére felhasználni. 

 El kell határoznunk, hogy az Európai Unióhoz fogunk tartozni, és határozottabb lépéseket 

kell tenni, amiért mi pályakezdő fiatalok igen is tehetünk – először kis lépésekben, de ahogy 

szokták mondani: aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. 

 Konkrétan a decentralizáció és a regionalizmus kell, hogy gyökeret verjen az országban. 

Ez még ma nagy kihívás, de kihívások is azért vannak, hogy legyőzzük őket, ez pedig tudással 

érhető el. 

A kutatásban alkalmazott módszerek 

 Dolgozatomban a kérdőíves kutatás azért fontos, hogy felmérjük a migrációs probléma 

jelenlegi állását, és olyan következtetéseket vonjunk le, amelyek segíthetnek először a probléma 

precíz megállapításában, majd annak megoldásában. 

 Az esettanulmány segít a probléma kinagyításában egészen addig, amíg azt nem látjuk 

kellő mélységében ahhoz, hogy minőségi megoldást tudjunk létrehozni. 

Az elért eredmények 

 A kérdőíves kutatás konklúzióiból, illetve az esettanulmány segítségével meghatározott 

mélyebb belátással felállíthatunk olyan stratégiákat, amelyek megoldást nyújthatnak különböző 

embertípusoknak. Nem mindenki gondolkodik egyformán, ezért különböző irányvonalakat, 

gondolkodásmódokat, célokat kell felajánlani a pályakezdő fiataloknak. 
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Zaključak 

Osnovni cilj istraživanja 

 Srbija trenutno ekonomički i politički najzad počinje da se probudi, i možda mnogi bi 

rekli, da preuveličavam, ali moramo biti pun nade. 

 Jako je važno da naša zemlja bude simpatična, zato da velike kompanije dobiju „apetit“ 

za lokalne investicije. Ali ovo je samo početak, jer dugoročno sopstvene izvore trebamo, za 

sopstveni životni prostor da realizujemo. 

 Trebamo da odlučimo, da ćemo krenuti prema Evropskoj uniji, i trebamo odlučnije da 

delujemo, zašto mi sveže diplomirani možemo da doprinujemo – prvo sa malim koracima, ali 

kako rekavši: ko ne ceni malo, taj ne zaslužuje veliko. 

 Konkretno u našu zemlju decentralizacija i regionalizacija treba da ukorenjuje. Ovo je 

danas veliki izazov, ali i izazovi su za to, da ih pobedimo, a to samo moze sa znanjem, što je u 

našem vremenu jasno najvažniji, jer bez znanja ne možemo da stignemo do dubine, koji 

pomagaju da uspešno predvidimo šta globalizaji hoće dan danas prvo globalno, a posle lokalno. 

Korišćeni metodi u istraživanju 

 U moju disertaciju iztraživanje sa pitanjima je važno zato, da procenimo trenutni položaj 

problem migracije, i da zaokružimo takve zaključke, koji mogu pomoći prvo precizno 

određivanje problema, zatim i u rešenje. 

 Studija slučaja pomaže u povećanju problema dokle, dok to ne vidimo u dovoljnoj dubini 

da bismo mogli da postavimo kvalitativno rešenje. 

Dobijeni rezultati 

 Zaključke iztraživanje pitanja, odnosno pomoću dubljeg uvida studija slučaja možemo 

postaviti takve strategije, koji mogu dati rešenje za razni tip ljudi. Ne razmišlja svako jednako, 

zato trebo pružiti razne pravce, mentalitete, ciljeve za sveže diplomirane omladince. 

Ključne reči: 

 znanje, umreženo razmišljanje, svest sitauacija, decentralizacija, regionalizacija. 
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Conclusion 

The basic object of the reasearch 

 The sitiutaion in Serbia economically and politicaly currently begins to liven, and maybe 

some people said „You are exaggerating!“, but we have to be optimistic. 

 It is very important to do sympathetic our country, therefore the big comapnies got a feel 

for a local investment, but it is just the begining, because in the long run our resources we have 

to use on our living space conservation. 

 We must decide that we will go to EU, our actions must present that, what for the school 

leavers can do much more that what we care – first small steps, but as we say: who does not 

appreciate the little, the big one doese not deserve. 

 Precisely the decentralization and regionalism need to take root in our country. It is still a 

challenge, but challenges are because we have to beat them, and this can be possible with 

knowledge. 

Methods used in the research 

 In my dissertation the survey research is important to assess the current state of the 

migration problem and so draw conclusions that can help first precise determination of the 

problem and its resolution. 

 The case study will help to enlarge the problem until we do not see sufficient depth to be 

able to create high-quality solution. 

The results obtained 

 The survey found conclusion and deeper insight as defined in the case studies you can set 

up strategies to provide a solution different types of people. Not everyone thinks alike, so 

different orientations, mentalities, goals should be offered to young farmers. 

Keywords: 
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