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У ОП ШТИ НИ ПЕ ЋИН ЦИ ОТВО РЕ НА НО ВА ФА БРИ КА ДР. ЕТ КЕР

По сао за 192 рад ни ка
Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки из ја ви ла је да 

ре а ли за ци ја јед не ова ко зна чај не ин ве сти ци је не до но си са мо 192 рад на ме ста већ 
и пре стиж

У Ши ма нов ци ма је про шлог че тврт ка, 
19. ма ја све ча но отво ре на но ва фа
бри ка не мач ке ком па ни је Др. Ет кер. 

Све ча ном отва ра њу су, по ред ру ко вод
ства фа бри ке из Не мач ке, при су ство ва ли 
и пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву чић, не
мач ки ам ба са дор у Ср би ји Ак сел Дит ман, 
ми ни стар при вре де Жељ ко Сер тић, ру ко
вод ство Оп шти не Пе ћин ци, пред став ни
ци При вред не ко мо ре Ср би је и чла но ви 
Управ ног од бо ра Не мач ко  срп ског при
вред ног удру же ња. 

Но ва фа бри ка не мач ке ком па ни је са 
тра ди ци јом ду гом 120 го ди на, вред на је 
де вет и по ми ли о на евра, про сти ре се на 
8.000 ква драт них ме та ра, упо шља ва 192 
рад ни ка, има асор ти ман од 115 пре те
жно пра шка стих про из во да и ка па ци тет 
од 6.000 то на про из во да го ди шње, а ди
рек тор пред у зе ћа „Др. Ет кер Ср би ја“ Зо
ран Ми тић на гла сио је у свом обра ћа њу 
да је ово јед но од нај са вре ме ни јих по

стро је ња у си сте му ком па ни је.
Пре ми јер Ву чић је из ја вио да Вла да 

Ср би је ни је суб вен ци о ни са ла ову ин
ве сти ци ју, али је по мо гла око из град ње 
пут не ин фра струк ту ре и на гла сио да ће 
ком па ни ја и убу ду ће мо ћи да ра чу на на 
по др шку Вла де Ср би је.    

 По ку ша ће мо у овој го ди ни да оба ви мо 
до бар по сао и да са пе де сет дру гог ме ста 
про ба мо да уђе мо у пр вих 40 зе ма ља на 
свет ској ду инг би знис ли сти, из го ди не у 
го ди ну да по бољ ша ва мо сво је ме сто и да 
при вла чи мо и дру ге не мач ке по ро дич не 
ком па ни је, јер то су нај здра ви је, нај у спе
шни је и нај ду го трај ни је ком па ни је. Уве рен 
сам да би ра ју ћи Ср би ју, је су иза бра ли ме
сто за бу дућ ност – по ру чио је Ву чић.

Ам ба са дор Не мач ке у Ср би ји Ак сел 
Дит ман ре као је да је из град ња фа бри
ке Др. Ет кер знак по ве ре ња ко је не мач ке 
ком па ни је има ју у срп ско тр жи ште.

 Вла да Ре пу бли ке Ср би је је у по след

њих не ко ли ко го ди на по кре ну ла ва жне 
ре фор ме ко је су до при не ле ја ча њу при
вре де и по бољ ша њу по слов ног ам би јен
та. Тим пу тем Ср би ја мо ра да на ста ви 
– ре као је Дит ман и до дао да ће Ср би ја, 
као и до са да, има ти по др шку Не мач ке у 
спро во ђе њу ових ре фор ми.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду
брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки из ја ви ла је 
да ре а ли за ци ја јед не ова ко зна чај не ин
ве сти ци је не до но си са мо 192 рад на ме
ста већ и пре стиж.

 Ка да јед на ова ко ве ли ка свет ска ком
па ни ја ула же у на шу оп шти ну, то је по
ка за тељ свим оста лим по тен ци јал ним 
ин ве сти то ри ма да ов де вре ди ула га ти. У 
на шој оп шти ни не за по сле ност је тре нут
но око шест од сто и то је до бар ре зул тат, 
али уко ли ко се тренд до ла ска ве ли ких 
ком па ни ја у на шу сре ди ну на ста ви, сто па 
не за по сле но сти ће би ти и ни жа – ре кла је 
пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не. М. Н.

Ру ко вод ство Оп шти не Пе ћин ци на свечаности поводом нове инвестиције у Шимановцима 

Отва ра ње но ве фа бри ке у Ши ма нов ци маУ фабрици Др. Еткер запослено 192 радника
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Вучићев фаворит
Све се мање спекулише да ли ће Бранислав Недимовић 

отићи на нову функцију, а све се више нагађа ко ће 
бити нови градоначелник Сремске Митровице.  

Моја жеља је да останем на челу Сремске Митровице, 
али то не значи да, ако будем позван, нећу прихватити неку 
другу функцију у власти. Тим речима је градоначелник 
Сремске Митровице Бранислав Недимовић, према изјавама 
блиских партијских сарадника, на седници Градског одбора 
СНС, која је одржана у петак 20. овог месеца, одговорио на 
питања оних који желе да знају да ли одлази на нову 
функцију. 

А таман се мислило да је изјава градоначелника Сремске 
Митровице Бранислава Недимовића објављена недавно у 
једном београдском дневном  листу, развејала и последња 
нагађања везана за Вучићевог „младог лава“ и његово 
место у кадровској слагалици након овогодишњих 
републичких, покрајинских и локалних избора у Србији? Од 
човека „типованог“ за председника војвођанске владе, па 
затим министра у новој Вучићевој влади, Недимовић се 
(према сопственим речима), чекајући да види расплет у 
кадровању, званично ипак сложио са чињеницом да му је 
Сремска Митровица најсигурнији део власти, па су његове 
последње изјаве све више ишле у том правцу. Када би 
каријеру наставио на функцији митровачког градоначелника; 
ово би му био трећи мандат на тој функцији. Још мало па би 
почео да личи на оног Палму.

Али, ето. 
Енигма звана Недимовић, кога београдски недељник НИН 

види као Вучићевог личног фаворита, може још мало да 
траје. Уосталом, да Недимовић није чекао коју ће му 
функцију наменити Вучић, било у партијском, или врху 
власти (могуће и обе), не би ни било нејасно зашто још увек 
не заказује конститутивну седницу Скупштине града, као 
друге сремске средине. Како год, Недимовићево често 
појављивање у медијима, који радо у њему виде „Пајтића 
уместо Пајтића“, министра за ово или оно, претворило је 

првог напредњака Сремске Митровице у својеврсну енигму, 
односно „загонетну личност“ погодну за политичко 
поткусуривање. Тако је писцу ових редова, после текста који 
је недавно објављен у митровачким М новинама, који се 
бави тиме ко ће обављати функцију војвођанског премијера, 
упућено добронамерно упозорење и објашњење да би у 
Војводини могло доћи до проблема унутар СНС ако премијер 
не би био дугогодишњи Вучићев сарадник Игор Мировић, 
који слови за најизвесније решење за ову функцију.

Они који немају других аргумената против митровачког 
градоначелника у унутарстраначким надгорњавањима, умеју 
да кажу како неки Недимовићу замерају што је дуго година 
био члан ДСС. Што је баш и није неки разлог, јер чланови 
СНС који су данас на страначким функцијама тешко да нису 
били макар у радикалима, без  обзира из које странке 
дошли. Уосталом зашто би се Недимовићу замерало што је 
био члан ДСС, ако му нико не замера добру сарадњу са 
ДС-ом, чак и у време док је члан СНС? Што се може 
објаснити тиме да је ДС до сада била у покрајинској власти. 
Добра сарадња Недимовића и Пајтића показала се 
корисном за Сремску Митровицу у једном моменту, а како 
ће ствари тећи убудуће бумо видли. Недимовићев 
политички флерт са Пајтићем престао је оног момента када 
је упознао Вучића.

Они који Недимовића виде као Вучићевог личног 
фаворита, не наводе када је отпочело пријатељство 
српског премијера и митровачког градоначелника, али 

Недимовићев политички курс се нагло мења после поплава 
2014. године, када је постао херој на савском бедему, често 
хваљен у Вучићевим изјавама.  

Што се Сремске Митровице тиче, овде се сада више 
говори о томе ко ће Недимовића да наследи на месту 
градоначелника, него да ли ће митровачки градоначелник да 
оде на нову функцију. Сви очекују да ће ствари бити коначно 
познате након седнице Главног одбора СНС, која треба да 
буде одржана 28. маја ове године. 
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КОН СТИ ТУ И СА НА ВЛАСТ У ОП ШТИ НИ ИРИГ

Стеван Казимировић 
поново на челу Ирига

Но ва вла да ју ћа
ко а ли ци ја, ко ју

чи ни 14 од бор ни ка, 
иза бра ла је Сте ва на 
Ка зи ми ро ви ћа (СНС) 

за пред сед ни ка 
Оп шти не,

а Вла ди сла ва Ил ки ћа 
(ЛСВ) за пред сед ни ка 

Скуп шти не оп шти не 
Ириг. Сма њи ва ње 
не за по сле но сти и 

по кре та ње ин ду стри је 
глав ни су ци ље ви 

но ве вла сти

Оп шти на Ириг у сре ду, 18. ма ја до би-
ла је но во ру ко вод ство, по сле одр-
жа них ло кал них из бо ра. Но ва вла-

да ју ћа ко а ли ци ја, ко ју чи ни 14 од бор ни ка, 
иза бра ла је Сте ва на Ка зи ми ро ви ћа (СНС) 
за пред сед ни ка Оп шти не, а Вла ди сла ва 
Ил ки ћа (ЛСВ) за пред сед ни ка Скуп шти не 
оп шти не Ириг. Сма њи ва ње не за по сле но-
сти и по кре та ње ин ду стри је глав ни су ци-
ље ви но ве вла сти.

Кон сти ту тив ну сед ни цу Скуп шти не оп-
шти не Ириг, отво рио је нај ста ри ји од бор-
ник Ми лан Мар ко вић (СПС), као и нај-

мла ђи од бор ни ци Мар ко Гра о ра (СНС), и 
Ђор ђе Ка ле на тић (Зе ле на стран ка). 

По сле из ве шта ја, ко ји је на сед ни ци 
под не ла Оли ве ра Фи ли по вић - Про тић, 
пред сед ни ца Оп штин ске из бор не ко ми си-
је, ве ри фи ко ва ни су ман да ти од бор ни ци-
ма.

Та ња Јо ва но вић, од бор ни ца (СНС) из-
ве сти ла је од бор ни ке, да ко а ли ци ја оку-
пље на око Срп ске на пред не стран ке, 
Ли ге со ци јал де мо кра та Во јо ди не, По кре-
та со ци ја ли ста и Гру пе гра ђа на Зо ран 
Кне же вић, ко ја је и фор ми ра ла ло кал ну 

власт, за пред сед ни ка Скуп шти не оп шти-
не пред ла же Вла ди сла ва Ил ки ћа.

- Има ју ћи у ви ду до са да шње по ли тич ко 
ис ку ство, струч ност, од го вор ност и пре да-
ност пред ло же ног кан ди да та, под но си о ци 
пред ло га сма тра ју да ће Ил кић ову од го-
вор ну функ ци ју оба вља ти за ко ни то, са-
ве сно, од го вор но и у нај бо љем ин те ре су 
гра ђа на ове оп шти не - ис та кла је из ме ђу 
оста лог Јо ва но вић ка, а он да је на сту пи ло 
тај но гла са ње, у ко јем је Ил кић до био 16 
гла со ва, од укуп но 20 од бор ни ка. Ил ки ћу 
је ово пе ти ман дат на овој функ ци ји.

По но во на че лу ири шке
оп шти не Сте ван Ка зи ми ро вић

Но ви ста ри пред сед ник Скуп шти не
оп шти не Ириг Вла ди слав Ил кић

Од шест срем ских оп шти на, где су одр-
жа ни ло кал ни из бо ри, у три су до сад фор-
ми ра не ло кал не вла сти, а по след ња ће 
би ти Срем ска Ми тро ви ца, у ко јој још ни је 
по знат да тум за кон сти ту и са ње град ске 
скуп шти не.

Кон сти ту тив на сед ни ца СО Ста ра 
Па зо ва одр жа на је про шле сре де, 18. 
ма ја и на њој је за пред сед ни ка Оп шти не 
по но во иза бран Ђор ђе Ра ди но вић из 
Срп ске на пред не стран ке. 

Иако су па зо вач ки на пред ња ци има ли 
мо гућ ност са ми да фор ми ра ју власт, са 
29 од бор ни ка, од укуп них 48, они су 
по зва ли у ко а ли ци ју и пред став ни ке са 
ли сте „Го ран Јо вић уз Па зо вач ки по крет 
до по бе де – СДС – ЛДП – ЛСВ“, ко ја има 
три од бор ни ка, ко ли ко и со ци ја ли сти. 
Ме сто пред сед ни ка СО при па ло је Го ра ну 
Јо ви ћу, ко ји је од 2008. до 2012. био на 
че лу оп шти не, ис пред Де мо крат ске стран-
ке. 

Жи во јин Га врић (СНС) име но ван је за 
за ме ни ка пред сед ни ка СО Ста ра Па зо ва, 
док ће ду жност се кре та ра и да ље оба-
вља ти Ве сна Јо ва но вић. 

Истог да на од бор ни ци су иза бра ли 
Оп штин ско ве ће од 11 чла но ва.

У пр вој из ја ви за ме ди је у но вом ман да-
ту, Ра ди но вић је као при о ри тет не за дат ке 
на вео из град њу ка на ли за ци је у се ли ма, 
као и да ља ула га ња у ин фра струк ту ру, у 
ци љу ква ли тет ни јег жи во та гра ђа на.

М. Н.

НО ВА СТА РА ВЛАСТ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ 

Го ран Јо вић једино из не на ђе ње?!

Но ви са зив Скуп шти не оп шти не Ста ра Па зо ва
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На ње гов пред лог за за ме ни ка пред-
сед ни ка СО Ириг име но ван је То ми слав 
Ста ној чев (СНС), ко ји ујед но оба вља и 
функ ци ју пред сед ни ка Са ве та ме сне за-
јед ни це у Ири гу. Се кре тар ка Скуп шти не 
је и у но вом са зи ву оста ла Ма ри ја Ма тић, 
а он да се кре ну ло за тај ним гла са њем за 
пред сед ни ка Оп шти не, ње го вог за ме ни ка 
и чла но ве Оп штин ског ве ћа.

Од бор ни ци су из гла са ли да и у дру гом 
ман да ту на че лу Оп шти не оста не Сте ван 
Ка зи ми ро вић, док је ње гов за ме ник Ми о-
драг Бе бић (СНС). 

- Ми смо по сле из бо ра од мах по че ли да 
ра ди мо. При пре ми ли смо не ко ли ко про је-
ка та и са да че ка мо да се фор ми ра по кра-
јин ска и ре пу блич ка власт, ка ко би мо гли 
са њи ма да апли ци ра мо на овим ни во и-
ма вла сти. Сма њи ва ње не за по сле но сти, 
отва ра ње но вих рад них ме ста, глав ни су 
при о ри те ти фор ми ра не вла сти. Сви ко ји 
же ле да по др же наш про грам, до бро до-
шли су - ре као је Ка зи ми ро вић.

На овој сед ни ци иза бра ни су и чла но ви 
Оп штин ског ве ћа и то: Јо ван Јо цић (СНС), 
Ни ко ла Не шко вић (СНС), Ава кум Квас 
(ПУПС), Са ња Та дин (СНС), Го ран Ву ко-
вић (СНС), Вла ди мир Ву ка нац (По крет со-
ци ја ли ста ) и Ста ни мир Ра ду ло вић (ЛСВ).

Под се ћа ња ра ди, по ред де сет на пред-
ња ка, ко а ли ци ја оку пље на око ДС-а осво-
ји ла је три ман да та, ЛСВ два, и по је дан 
ман дат је при пао Со ци ја ли стич кој пар ти ји 
Ср би је, По ме ри ле ви це По крет со ци ја ли-
ста - Алек сан дар Ву лин, Срп ској ра ди кал-
ној стран ци, Зе ле ној стран ци и Гра ђан ској 
ли сти - Зо ран Кне же вић.

Смиљ ка Ко стић

Гла са ње за пред сед ни ка Оп шти не 

Иза бра ни су и чла но ви 
Оп штин ског ве ћа и то: 
Јо ван Јо цић (СНС),
Ни ко ла Не шко вић 
(СНС), Ава кум Квас 
(ПУПС), Са ња Та дин 
(СНС), Го ран Ву ко вић 
(СНС), Вла ди мир
Ву ка нац (По крет
со ци ја ли ста)
и Ста ни мир
Ра ду ло вић (ЛСВ) Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 

за рад, за по шља ва ње, со ци јал на 
и бо рач ка пи та ња Не над Ива ни-

ше вић по се тио је про шле сре де, 18. 
ма ја Оп шти ну Шид и раз го ва рао са но-
во и ме но ва ним пред сед ни ком Оп шти-
не Пре дра гом Ву ко ви ћем.

Ка ко је том при ли ком ре че но, по се-
та др жав ног се кре та ра Оп шти ни Шид 
пред ста вља пре све га по др шку но во и-
ме но ва ном пред сед ни ку Оп шти не, као 
и из ра жа ва ње во ље Вла де Ср би је да 
бри не о сво јим оп шти на ма и гра ђа ни-
ма. То ком по се те, Ива ни ше вић је раз-
го ва рао са но во и за бра ним ру ко вод-
ством о мо гућ но сти ма да Шид ак тив но 
уче ству је на европ ским про гра ми ма 
ИЗИ, ко је во ди Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, со ци јал на и бо рач ка 
пи та ња.

- До го во ри ли смо се да пред став-
ни ци Оп шти не Шид по се те на ше Ми-
ни стар ство ка ко би на пра ви ли је дан 
за јед нич ки тим и при пре ми ли што је 
мо гу ће ви ше про је ка та. Про грам об у-
хва та укуп но 920 ми ли о на евра пред-
ви ђе них за три го ди не и ис кљу чи во 
од ак тив но сти ло кал них са мо у пра ва 
и оста лих ор га ни за ци ја, за ви си ко ли ко 
ће нов ца да се до не се у Ср би ју. Циљ 
на шег ми ни стар ства и ми ни стра је да 
што ве ћи из нос сред ста ва до ђе у Ср-
би ју и иде ја је да се по мог не сва кој 
ло кал ној са мо у пра ви кроз за јед нич ке 
кон кур се кроз европ ске фон до ве. Раз-
го ва ра ли смо и о свим оста лим аспек-
ти ма са рад ње ко ја мо же да се ре а ли-
зу је ка ко кроз На ци о нал ну слу жбу за 
за по шља ва ње, та ко и кроз дру ге про-

јек те. Ми слим да ово пред ста вља је-
дан од ли чан по че так бу ду ће са рад ње 
ко ја ће сва ка ко ре зул ти ра ти бо љим 
жи во том гра ђа на шид ске оп шти не - ис-
та као је Ива ни ше вић.

С об зи ром да је ово пр ва зва нич на 
по се та пред став ни ка Вла де Ср би је 
Оп шти ни Шид на кон име но ва ња но вог 
пред сед ни ка Оп шти не, она пред ста-
вља пре ма ре чи ма но во и ме но ва ног 
ру ко вод ства, пр ви ко рак ка ства ра њу 
бо љих усло ва жи во та гра ђа на шид ске 
оп шти не.

- Сва ка ко да је ова по се та из у зет но 
зна чај на за Оп шти ну Шид. Др жав ни 
се кре тар се упо знао са про бле ми ма 
на ше оп шти не и ме ни је дра го што мо-
гу да ка жем да је ово са мо пр ви сте пе-
ник да Шид кре не на пред. То мо же мо 
учи ни ти ис кљу чи во сва ко днев ним кон-
так ти ма са ре пу блич ким ин сти ту ци ја-
ма што ће мо чи ни ти и убу ду ће. Ови 
про јек ти ће зна чи ти мно го и за на ше 
ин сти ту ци је, али и са ме гра ђа не, јер 
Шид мо ра кре ну ти на пред. Ова кве по-
се те ће упра во до ве сти до то га - из ја-
вио је Ву ко вић.

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња за-
јед но са Ми ни стар ством фи нан си ја ус-
пе ло је да до не се уред бу о на мен ским 
тран сфе ри ма ко је ће зна чај но по бољ-
ша ти усло ве на по љу со ци јал не за-
шти те. Пре ко три ми ли о на ди на ра за 
ове на ме не, до би ла је Оп шти на Шид 
за ову го ди ну, а пре ма ре чи ма др жав-
ног се кре та ра у пла ну је да се та сред-
ства по ве ћа ју у на ред ним го ди на ма.

М. Н.

ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР НЕ НАД ИВА НИ ШЕ ВИЋ У ШИ ДУ

За јед нич ки про јек ти 
Оп шти не и Вла де

Са ста нак у ка би не ту пред сед ни ка Оп шти не Шид

Др жав ни се кре тар се упо знао са про бле ми ма на ше оп
шти не и ме ни је дра го што мо гу да ка жем да је ово са мо 
пр ви сте пе ник да Шид кре не на пред, рекао је председник 
Општине Шид Предраг Вуковић



6 25. MAJ 2016.  M NOVINE ДРУШТВО

Не ка ко већ по ста је пра ви ло да, ка ко се 
бли жи мо пе ри о ду го ди шњих од мо ра, 
та ко се ства ра ју гу жве у ми тро вач ком 

МУП-у за пре да ју зах те ва за из да ва ње лич-
них ис пра ва, би ло лич не кар те или па со ша. 

Ре до ви ис пред згра де По ли ци је, у цен тру 
Срем ске Ми тро ви це, ових да на, у ра ним ју-
тар њим са ти ма (чи тај: од шест из ју тра) су 
по ста ли „нор мал на“ по ја ва. Да би пр ви до-
би ли број, ко ји слу жбе ни ца Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва, де ли око се дам ча со-
ва, по треб но је да до ђе те у че ти ри ују тру, не-
ка да и ра ни је. Та ко да они не срећ ни ци ко ји 
су „по ра ни ли“ и до шли у шест, ни су си гур ни 
да ли ће тог да на има ти сре ће и да ли ће до-
би ти број за пре да ју зах те ва. 

Ка ко смо у не зва нич ном раз го во ру са гра-
ђа ни ма са зна ли (не зва нич но је, јер из не ког 
раз ло га/стра ха ни су же ле ли да се пред ста-
ве и сли ка ју за но ви не) по не ко ли ко пу та су 
до ла зи ли да би узе ли број, али су гу жве не-
ве ро ват не. Огор че но при ча ју да је сра мо та 
што се не ра ди у две сме не, као што је то 
не ка да би ло. 

Са да је до шло до то га, да би узе ли број, 
тре ба да до ђе мо у три ују тру и да он да че-
ти ри са та се ди мо и че ка мо, ре ак ци је су гра-
ђа на.

У зва нич ном са оп ште њу По ли циј ске упра-
ве у Срем ској Ми тро ви ци, нам ка жу да је 
број зах те ва гра ђа на по ве ћан због пред сто-
је ће се зо не го ди шњих од мо ра, а та ко ђе и 
због за ме не лич них ка ра та на ста ром па пир-
ном обра сцу и за ме не би о ме триј ских лич них 
ка ра та са ро ком ва жно сти од пет го ди на. 

На пи та ње због че га се, по што су гу жве 
еви дент не, не уве де и дру га сме на, јер смо и 
про шле го ди не има ли слич ну си ту а ци ју, па је 

на кон пи са ња ме ди ја, по че ла да ра ди и дру-
га сме на и ауто мат ски су се гу жве сма њи ле, 
из По ли ци је ка жу: 

- По ли циј ска упра ва у Срем ској Ми тро ви-
ци ће, у за ви сно сти од по тре ба гра ђа на, ор-
га ни зо ва ти рад у две сме не.

Ако уста ја ње у три, да би у згра ди По ли-
ци је би ли у че ти ри ују тру ни је за ак ти ви ра ње 
дру ге сме не, не знамо шта је. 

У од го во ру на наш зах тев се још ка же:
- Рад но вре ме над ле жне слу жбе за из-

да ва ње лич них и пут них до ку ме на та у По-
ли циј ској упра ви у Срем ској Ми тро ви ци, је 
рад ним да ном 07,30 до 15,30 ча со ва и су-
бо том од 07,30 до 12,00 ча со ва.  Днев но се 
за при ми и об ра ди из ме ђу 7075 зах те ва за 
из да ва ње лич них ка ра та и па со ша а све у 
за ви сно сти од днев ног бро ја под не тих зах-
те ва гра ђа на. У то ку да на за при ма ју се и 
зах те ви по хит ном по ступ ку, уз ко ји гра ђа ни 
при ла жу мол бу за хи тан по сту пак из ра де по-
треб ног до ку мен та, са на ве де ним раз ло гом 
хит но сти (ле че ње, из не над но пу то ва ње, рад 
у ино стран ству итд). У тим слу ча је ви ма се 
спро во ди по сту пак хит не об ра де лич них и 
пут них до ку ме на та. Та ко ђе, гра ђа ни ма се 
днев но уру чи око 100 ура ђе них лич них ка-
ра та и па со ша. Осим при је ма и об ра де зах-
те ва за из да ва ње лич не кар те и па со ша и 
њи хо вог уру че ња, над ле жни слу жбе ни ци 
днев но оба вља ју и дру ге по сло ве ко ји та ко-
ђе под ра зу ме ва ју рад са стран ка ма (за ме на 
би о ме триј ске лич не кар те, из да ва ње по твр-
да и уве ре ња о пре би ва ли шту, из ра да елек-
трон ских сер ти фи ка та, до де ла ма тич них 
бро је ва, про ме на адре се ста но ва ња) - на-
во ди се у од го во ру ПУ Срем ска Ми тро ви ца.

Би ља на Се ла ко вић 

ВЕЋ ВИ ЂЕ НО: РЕ ДО ВИ ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ ЛИЧ НИХ ДО КУ МЕ НА ТА

По личну карту и пасош 
у че ти ри сата ују тру

Не ка ко већ по ста је 
пра ви ло да, ка ко

се бли жи мо пе ри о ду 
го ди шњих од мо ра,

та ко се ства ра ју гу жве 
у ми тро вач ком МУПу 
за пре да ју зах те ва за 

из да ва ње лич них
ис пра ва, би ло лич не 

кар те или па со ша
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На кон што је учи те љу Ба ји ће ве шко ле 
Ма ти Жар ку 20. апри ла уру че но ре-
ше ње о от ка зу, он и ње го ва за ступ ни-

ца Зо ри ца Цун дра под не ли су ту жбу Основ-
ном су ду у Срем ској Ми тро ви ци 4. ма ја. 
Жар ко ту жи Основ ну шко лу „Сло бо дан Ба-
јић Па ја“ и тра жи по ни штај ре ше ња о от ка зу 
ди рек то ра и Школ ског од бо ра о пре стан ку 
рад ног од но са и од у зи ма њу ли цен це. У ро-
ку од 30 да на Шко ла би мо ра ла да од го во ри 
Су ду на ту жбу, ка ко би по том Суд за по чео 
по сту пак.

- По сле ви ше од шест ме се ци во ђе ња ди-
сци плин ског по ступ ка уру че но ми је  ре ше-
ње о от ка зу, ко је сам до био 20. апри ла. Мој 
адво кат Зо ри ца Цун дра је по во дом то га 4. 
ма ја под не ла ту жбу Основ ном су ду у Срем-
ској Ми тро ви ци и че ка мо да се за ка же пр во 
ро чи ште. Ме не син ди кат шко ле по др жа ва, 
јер зна да не по сто ји ни јед на не пра вил ност 
у мом ра ду. Сва ки по зив за одр жа ва ње ди-
сци плин ске рас пра ве сам при мио, а ди-
рек то ри ца ни је ни јед ну рас пра ву одр жа ла.  
Ни је дан мој све док то ком ди сци плин ског 
по ступ ка ни је са слу шан – ка же учи тељ Ма-
те Жар ко.

Из ме ђу оста лог у ту жби се ис ти че при-
го вор о за ста ре ло сти у ди сци плин ском по-
ступ ку. Пре ма ту жи о че вим ре чи ма во ђе ње 
ди сци плин ског по ступ ка за ста ре ва у ро ку 
од шест ме се ци од да на по кре та ња ди сци-
плин ског по ступ ка. Ди сци плин ски по сту пак 
је ди рек тор ка шко ле Ан ки ца Јев тић по кре-
ну ла 12. ок то бра 2015. го ди не. Ис те ком ро-
ка од шест ме се ци, у си ту а ци ји да ди сци-
плин ски по сту пак ни је окон чан ко нач ним 
ре ше њем у на ве де ном ро ку, на сту па за ста-
ре лост во ђе ња истог. У ту жби је та ко ђе на-
ве де но низ не пра вил но сти ко је се од но се 
на це ло куп но во ђе ње ди сци плин ског по-
ступ ка.

- Љу ди ко ји ра де у про све ти мо ра ју да 
зна ју ка ко се за кон у про све ти ре а ли зу је, 
ка ко се ре а ли зу је од нос пре ма де ци. Ја сам 
са мо хтео да се Деч ја не де ља ре а ли зу је 
по за ко ну. Не знам ко ли ко про цес на Су ду 

мо же да тра је, ваљ да ће да ти Бог да се то 
ре ши бр зо и да се ја вра тим мо јој де ци ко ју 
сам учио. Ме ни је ста ло до мог оде ље ња, 
да за вр шим рад ни стаж и да одем у пен зи ју. 
Суд ће до не ти пра вил ну од лу ку. Ако се  не 
де си да ме вра те на по сао, ја ћу ићи у Стра-
збур, ићи ћу до кра ја. Не ћу да одем у пен зи-
ју пр ља вог обра за – ис ти че Жар ко и до да је 
да ни је би ло ни ка квих про пу ста у ње го вом 
ра ду као и да ако Суд пре су ди у ње го ву ко-
рист, сва ка ко ће ту жи ти ди рек тор ку шко ле 
Ан ки цу Јев тић ка ко би об ја сни ла раз ло ге 
због ко јих га је от пу сти ла. 

Адво ка ти ца учи те ља Ма те Жар ка Зо ри ца 
Цун дра ка же да је под не та ту жба Основ ном 
су ду у Срем ској Ми тро ви ци ка ко би од лу-
чио о за ко ни то сти ре ше ња ко је је шко ла 
до не ла, од но сно ту жба ра ди по ни шта ја ре-
ше ња ди рек то ра и Школ ског од бо ра о пре-
стан ку рад ног од но са и од у зи ма њу ли цен це 
учи те ља Ма те Жар ка. 

По ред ове ту жбе, учи тељ Ма те Жар ко 
под нео је и кри вич ну при ја ву про тив ди рек-
тор ке шко ле. Исто вре ме но тра жи од Шко ле 
да су спен ду је од лу ку о ње го вом от ка зу и да 
га вра ти на по сао до окон ча ња суд ског по-
ступ ка. 

Ка ко ће се од ви ја ти овај про цес пред Су-
дом и да ли ће би ти за вр шен у пред ви ђе-
ном за кон ском ро ку, оста је да се ви ди. Јед-
но је сва ка ко из ве сно, а то је да је учи тељ 
без по сла док год Суд не до не се ко нач ну 
пре су ду.   С. Ста не тић 

ЧЕ КА СЕ ОД ГО ВОР БА ЈИ ЋЕ ВЕ ШКО ЛЕ НА ТУ ЖБУ КО ЈУ ЈЕ 
ПОД НЕО УЧИ ТЕЉ МА ТЕ ЖАР КО

Учи тељ Мате чека 
судски позив

Учи тељ Ма те Жар ко

Љу ди ко ји ра де
у про све ти мо ра ју

да зна ју ка ко се за кон
у про све ти ре а ли зу је,

ка ко се ре а ли зу је
од нос пре ма де ци

СТА ЊЕ УСЕ ВА

Ви ше ко ро ва
У ма ју је на под руч ју рум ске оп-

шти не па ло ви ше од 100 ли та ра ки-
ше по ква драт ном ме тру, та ко да је 
ово у по след ње три го ди не нај ки шо-
ви ти ји ме сец на те ри то ри ји рум ске 
оп шти не.

- Па да ви не ће сва ка ко до бро до-
ћи због по ве ћа ња за ли ха вла ге за 
на ста вак ве ге та ци је, али ће исто-
вре ме но, би ти ство ре ни и усло ви 
за ја чи раз вој бо ле сти и по ве ћа ње 
при су ства ко ро ва на пар це ла ма. 
Пше ни ца из ка сни јих ро ко ва се тве 
се тре нут но на ла зи у фа зи цве та ња 
што је фа за у ко јој тре ба оба ви ти за-
шти ту кла са од бо ле сти фу са ри у ма. 
По ред за шти те кла са, за шти ти ће 
се и лист за ста ви чар ко ји је нај од-
го вор ни ји за оства ри ва ње ви со ког 
при но са – ка же струч ни са рад ник 
По љо при вред не струч не слу жбе 
Ру ма Го ран Дроб њак.

При ме ће но је и при су ство ште-
то чи на - пре све га, биљ них ва ши ју 
и жит не пи ја ви це. На овим по вр ши-
на ма, уз при ме ну фун ги ци да, тре-
ба ло би до да ти и ин сек ти цид да би 
за шти та би ла ком плет на, са ве ту је 
Дроб њак.

Па да ви не су пре ки ну ле из во ђе-
ње ра до ва на бор би про тив ко ро ва 
на ја рим кул ту ра ма - ку ку руз, со ја, 
сун цо крет... Ни ске тем пе ра ту ре су и 
ус по ри ле раз вој ових кул ту ра.

- По сле ве ли ких ко ли чи на па да-
ви на на зна ча ју до би ја и ме ђу ред на 
кул ти ва ци ја ко јом се по сти же су зби-
ја ње по ни клих ко ро ва, уни шта ва ње 
по ко ри це, по пра вља ње аера ци је 
зе мљи шта, спре ча ва ње ис па ра ва-
ња вла ге из зе мљи шта, ак ти ви ра ње 
ми кро би о ло шких про це са у зе мљи-
шту и уно ше ње азот них ми не рал-
них ђу бри ва, по по тре би. При ме ном 
хе миј ских ме ра бор бе и ме ђу ред не 
кул ти ва ци је су зби ће се ко ро ви и из-
вр ши ти аера ци ја зе мљи шта што би, 
уз по ве ћа ње за ли хе вла ге, тре ба ло 
да ство ри усло ве за до бар раз вој 
усе ва у на ред ном пе ри о ду – ре као 
је Дроб њак. 

Ла че ње или пле вље ње мла дих 
ла ста ра у ви но гра ду је основ на и 
нај ва жни ја ме ра зе ле не ре зид бе 
за то што се та ко од ре ђу је и нор-
ми ра уку пан број ла ста ра, цва сти 
и гро здо ва на чо ко ту, ко ри гу је 
основ на ре зид ба и ути че се на 
ви си ну при но са и ква ли тет гро жђа.

- Ла ча ње се из во ди два пу та у 
крат ком вре мен ском пе ри о ду и то 
ка да су ла ста ри ду жи не 10 до 15 
цен ти ме та ра и ка да до стиг ну 25 
до 30 цен ти ме та ра. Ла ча ње се 
из во ди пре те жно, руч но, а та ко се 
укла ња ју пре те жно не род ни и за 
ре зид бу у на ред ној го ди ни не по-
треб ни ла ста ри. На овај на чин се 
омо гу ћу је бо ље осве тља ва ње 
чо ко та, по вољ но се ути че на цве-
та ње и за ме та ње пло до ва, а 
ка сни је и са зре ва ње гро жђа, ути че 
се на про дук тив ност фо то син те зе 
и сма њу је утро шак сред ста ва за 
за шти ту ло зе – на во ди Ла зар Кље-
шта но вић из ПСС Ру ма.

Ла че ње 
ви но гра да
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Си бач, уре ђе но се ло са 
око пет сто ти на ста-
нов ни ка, на ла зи се у 

пе ћи нач кој оп шти ни. Пред-
сед ник Са ве та ове ме сне за-
јед ни це Ђор ђе Сми ља нић, 
ко ји оба вља ову функ ци ју 
три го ди не, ис ти че до бру са-
рад њу са ло кал ном са мо у-
пра вом, ко ја им је, ка ко ка же 
је ди ни из вор при хо да.

- Без ло кал не са мо у пра-
ве не би смо мо гли ни шта 
да ура ди мо. Са мо до при нос 
не по сто ји и сав но вац за 
се ло опре де љу је се упра-
во из бу џе та Оп шти не Пе-
ћин ци. Ка да сам до шао на 
функ ци ју пред сед ни ка Са-
ве та ме сне за јед ни це 2013. 
го ди не, мо гу сло бод но да 
ка жем да је са да шњи Са вет 

за те као ха ос у се лу. Са да је 
се ло уре ђе ни је и што се ти-
че ин фра струк ту ре не ма мо 
ни ка квих про бле ма. Има мо 
ка на ли за ци ју, те ле фон, во-
до вод, све шта је по треб но 
за функ ци о ни са ње. Је ди но 
не ма мо гас. Пре око ме сец 
да на сва ко до ма ћин ство је 
до би ло бес плат но, у са рад-
њи са ЈКП Са ва из Пе ћи-
на ца, кан ту на ко ри шће ње. 
Тру ди мо се да се ло бу де 
чи сто и уред но - ка же пр ви 
чо век овог се ла и до да је да 
се до ста ра ди ло на уре ђе-
њу цен тра.

- За са ди ли смо цвет не ле-
је и др ве ће у цен тру, са мо је 
по треб но то сад одр жа ва ти. 
Очи сти ли смо ди вље де по-
ни је, остао је још део атар-

ских пу те ва да на спе мо. 
Има ли смо про блем са ва-
гом на ула ску у се ло, јер је 
не ста ла про шле го ди не. По-
ста ви ли смо ди ги тал ну ва гу, 
и од са да ће сва ки ко ри сник 
мо ћи бес плат но да је ко ри-
сти. На су ли смо је дан део 
атар ских пу те ва. Тре ба да 
за вр ши мо две про сто ри је и 
фа са ду на згра ди у цен тру 
се ла, на да мо се до кра ја го-
ди не да ће мо то ура ди ти. Те 
про сто ри је на ла зе се у окви-
ру згра де, где ће се из ме ђу 
оста лог на ла зи ти и Ме сна 
кан це ла ри ја и по шта. Та ко-
ђе је у пла ну да се уре ди и 
шко ла, али и да се на пра ви 
пе шач ка ста за из ме ђу Пе-
ћи на ца и Си ба ча. Са тим 
ми слим да ће мо за о кру жи-

Омла ди на оста је у се лу

СИ БАЧ

Пред сед ник МЗ
Ђор ђе Сми ља нић

Де ца у об да ни шту
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ти јед ну при чу што се ти че 
се ла. За и ста би би ло ле по 
ура ди ти ста зу, пр вен стве но 
због де це ко ја иду у шко лу у 
Пе ћин це – ка же Сми ља нић.

У Си ба чу се на ла зи 
Основ на шко ла „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ ко ју уче ни ци по-
ха ђа ју до че твр тог раз ре да. 

Сво је да ље шко ло ва ње на-
ста вља ју у Пе ћин ци ма. У 
окви ру шко ле на ла зи се и 
вр тић у ко ји иде 13 ма ли ша-
на. Ка ко твр ди Сми ља нић, 
ве ћи на мла дих оста је у се-
лу. Ма ли је број оних ко ји 
оду да ра де у град. 

- Ве ћи на је оних ко ји су 

оста ли ов де и на ста ви ли да 
се ба ве по љо при вре дом, а 
за вр ши ли су чак и фа кул тет. 
Има мо око 550 ста нов ни ка, 
ми смо ма ли, али функ ци о-
ни ше мо као се ло. Же ли мо 
да по ку ша мо да оста ви мо 
де цу ов де, од но сно да им 
обез бе ди мо по треб ну ин-
фра струк ту ру ка ко би оста-
ли у се лу – на по ми ње пр ви 
чо век Си ба ча.

Де ве де се тих го ди на ово 
се ло је би ло по зна то по уз-
го ју сви ња, кра ва и мле кар-
ству. Са да је тај број знат но 
ма њи. Љу ди ко ји су оста ли 
да жи ве у овом се лу, пре те-
жно су ра та ри, а ма ли број 
њих се ба ви и сто чар ством.

- Пре те жно су ра та ри у 
се лу. Сто ча ра ми слим да 
не ма мно го, ја ко ма ли број. 
Ко се ба ви сто чар ством, ба-
ви се уз го јом би ко ва и сви-
ња, а што се ти че кра ва и 
мле кар ства, ми слим да је 
то ја ко ма ли број. Од пе де-
сет до ма ћин ста ва мо жда 
се јед но ба ви про из вод њом 
мле ка. Да ле ко је то од бро-
ја ко ји је не ка да био – при ча 
Сми ља нић.

Два мла да брач на па ра 
ку пи ла су ку ћу у Си ба чу, 
а ка ко смо чу ли од пред-
сед ни ка Са ве та ове ме сне 
за јед ни це, има још за ин те-
ре со ва них, што и по твр ђу је 
све прет ход но ре че но. 

С. Ста не тић 
Фо то: Ж. Пе трас

Све ти храм у Си ба чу са гра-
ђен је 1767. го ди не и по све ћен 
је пре но су мо шти ју Све тог Оца 
Ни ко ла ја. Пр ви пут је ге не рал-
но об но вљен и жи во пи сан 
1851. го ди не. У хра му се на ла-
зи вр ло вре дан ико но стас, рад 
по зна тог сли ка ра Ге ор ги ја 
Сто ја но ви ћа. Ико но стас је 
пр во бит но ра ђен за цр кву у 

Срем ским Кар лов ци ма ко ја је 
по све ће на Све тим Апо сто ли-
ма Пе тру и Па влу. Због сво је 
вред но сти три пре сто не ико не 
су укра де не 1971. го ди не, од 
то га су две про на ђе не и вра-
ће не 2006. го ди не. На кон 
об но ве све тог хра ма ико но-
стас је по но во вра ћен  си бач-
кој цр кви.

Вре дан ико но стас
вра ћен цр кви

Спо ља шњи из глед цр кве у Си ба чу 

Пен зи о не ри из Си ба ча Пе ра 
Мар ко вић и Јо вач Чи кић ка жу 
да су за до вољ ни жи во том у 
овом се лу.

- Ја сам и пре жи вео у се лу. 
До шао сам у Си бач пре де се-
так го ди на и до бро се жи ви. 
До бри су љу ди, ов де је ле по – 
на во ди Мар ко вић.

Ове ре чи по твр ђу је и Јо ван 
Чи кић:

- Ни кад се ни је ви ше ра ди ло 
и гра ди ло у се лу од ка да је 
до шао но ви пред сед ник се ла. 
За до вољ ни смо сви ме што је 
ура ђе но. 

За до вољ ни жи во том у Си ба чу

Пе ра Мар ко вић Jо ван Чи кић 

Има мо ка на ли за ци ју, те ле фон, во до вод, све шта је 
по треб но за функ ци о ни са ње. Је ди но не ма мо гас. Пре 
око ме сец да на сва ко до ма ћин ство је до би ло бес плат
но, у са рад њи са ЈКП Са ва из Пе ћи на ца, кан ту на ко ри
шће ње. Тру ди мо се да се ло бу де чи сто и уред но, ка же 
пр ви чо век Сибача Ђорђе Смиљанић и до да је да се 
до ста ра ди ло на уре ђе њу цен тра се ла

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Уређење
сто ма то ло ги је

У су срет Не де љи здра-
вља уста и зу ба че ка о ни ца 
Деч јег оде ље ња срем ско ми-
тро вач ке сто ма то ло ги је 
до би ла је но во ру хо. Уз пу но 
тру да и же ље да се па ци јен-
ти ма улеп ша бо ра вак док 
че ка ју на ин тер вен ци ју, 
осми шљен је ку так за ани-
ма ци ју де це, обез бе ђен је 
сто за пре свла че ње одој ча-
ди. Тек окре че на че ка о ни ца 
че ка та лен то ва не љу де ко ји 
би мо гли да је осли ка ју. 

- Уз ма лу ма те ри јал ну 
по моћ до брих љу ди ко ји раз-
у ме ју и во ле де цу на истин-
ски на чин и во лон тер ско 
ан га жо ва ње за по сле них, 
њи хо вих при ја те ља, де це, 
до би ли смо пот пу но нов и 
при ја тан ам би јент – на во де 
за по сле ни из сто ма то ло шке 
слу жбе До ма здра вља 
Срем ска Ми тро ви ца. А. С.

ФЕ СТИ ВАЛ ПО Е ЗИ ЈЕ 
МЛА ДИХ ПЕ СНИ КА

Ма шта и сно ви

У уто рак, 17. ма ја у про сто-
ри ја ма Цен тра за кул ту ру 
„Сир ми ју март“ одр жан је 
ше сти по ре ду Ме ђу на род ни 
фе сти вал по е зи је мла дих 
пе сни ка „Ма шта и сно ви“. 

Овај фе сти вал је је ди ни те 
вр сте у Вој во ди ни, а на сту-
пи ли су пе сни ци из Ср би је, 
Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке-
до ни је, Сло ве ни је, Хр ват ске, 
Цр не Го ре, Ма ђар ске, Ру му-
ни је, Бу гар ске и Не мач ке, а 
за му зич ки део про гра ма 
по бри ну ли су се уче ни ци 
Му зич ке шко ле „Пе тар Кран-
че вић“.

А. Ћ.
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У Град ској ку ћи у Срем-
ској Ми тро ви ци про-
шлог пет ка, 20. ма ја 

обе ле же ни су Вој во ђан ски 
да ни оп ште ме ди ци не, три-
на е сти по ре ду. 

Ми ло ван ка Пе тров Ки ур-
ски, пред сед ни ца сек ци је 
оп ште ме ди ци не Дру штва 
ле ка ра Вој во ди не ре кла је 
да је овај скуп еду ка тив ног 
ка рак те ра за ле ка ре оп-
ште ме ди ци не, ка ко би исти 
по ја ча ли ква ли тет услу га. 
Циљ је да се ле ка ри оп ште 
ме ди ци не еду ку ју пра те ћи 
нај но ви је трен до ве, про то-
ко ле у ме ди ци ни, ка ко би 
њи хо ва услу га пру же на ко-
ри сни ци ма би ла што ефи-
ка сни ја

Жељ ко Но ва ко вић, на-
чел ник ГУ за здрав стве ну, 

со ци јал ну и за шти ту жи вот-
не сре ди не, ис та као је да 
овај скуп ле ка ра зна ча јан 
за Срем ску Ми тро ви цу, ка-
ко би здрав стве не услу ге на 
те ри то ри ји Гра да би ле ква-
ли тет ни је.

Ду шко Ма џић, ди рек тор 
До ма здра вља Срем ска 
Ми тро ви ца ре као је да су 

ова кви ску по ви ва жни ка-
ко би се обра ти ла па жња 
на „не здрав“ од нос из ме ђу 
бро ја ан га жо ва них спе ци ја-
ли ста и ле ка ра оп ште прак-
се у здрав стве ном си сте му 
Ср би је и при том дао при-
мер ка ко то из гле да у за-
пад ној Евро пи.

- Ова кви ску по ви зна чај-

ни су због то га што оп шта 
ме ди ци на у на шем си сте му 
здрав стве ног оси гу ра ња и 
здрав стве не за шти те има 
нео прав да но ма њи зна-
чај не го што би тре ба ло да 
има. У раз ви је ном си сте му 
за пад но е вроп ских зе ма ља, 
на јед ног спе ци ја ли сту до-
ла зи че ти ри ле ка ра оп ште 
прак се, док је код нас тај од-
нос по ре ме ћен и огле да се 
у то ме да на јед ног ле ка ра 
оп ште прак се иде чак шест 
спе ци ја ли ста. Ле кар оп ште 
прак се је пр ви бра ник здра-
вља јед ног на ро да и на ци је 
- ре као је Ма џић.

За кул тур но-умет нич ки 
део про гра ма по бри ну ли 
се уче ни ци Му зич ке шко ле 
„Пе тар Кран че вић“.

А. Ћ.

ВОЈ ВО ЂАН СКИ ДА НИ ОП ШТЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Ле кар оп ште прак се је пр ви 
бра ник здра вља на ци је

Ова кви ску по ви
зна чај ни су

због то га што
оп шта ме ди ци на
у на шем си сте му 

здрав стве ног
оси гу ра ња и
здрав стве не
за шти те има

нео прав да но
ма њи зна чај
не го што би

тре ба ло да има
(др Душко Маџић)

Др Душко Маџић
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Про шлог пет ка, 20. ма ја, уче ни ци за вр-
шних раз ре да Тех нич ке шко ле „Ми-
лен ко Вер кић Не ша“ у Пе ћин ци ма, 

од и гра ли су ма ту рант ски плес. На тр гу се 
оку пи ло мно штво ма ту ра на та, њи хо вих на-
став ни ка, по ро ди ца и су гра ђа ни. 

Око 150 уче ни ка, вид но рас по ло же них, 
на сме ја них и рас пе ва них, тач но у под не за-
пле са ло је уз ком по зи ци ју Јо ха на Штра у са 
„Сле пи миш“ исту ко ре о гра фи ју као и ма ту-
ран ти ши ром Евро пе, на кон че га су за и гра ли 
и ко ло. Ма ту рант ски плес је и у Пе ћин ци ма 
већ по стао тра ди ци ја, а има по др шку и ло-
кал не са мо у пра ве. 

На чел ни ца Оде ље ња за дру штве не де-
лат но сти Оп шти не Пе ћин ци Сне жа на Га гић 
ма ту ран ти ма је по же ле ла сре ћу у бу дућ но-
сти.

- Же лим да вам че сти там на успе шно за-
вр ше ном сред њем обра зо ва њу. Не ки од вас 
се ве ро ват но спре ма ју за по ла га ње при јем-
ног ис пи та за фа кул те те, док су се не ки од 
вас од лу чи ли за за сни ва ње рад ног од но са. 
Шта год да ура ди те, сле ди те сво је сно ве - 
по ру чи ла је Га гић. 

Ди рек тор ка Тех нич ке шко ле Спо мен ка Ра-
кић, ука за ла је на ва жност ма ни фе ста ци је 
Ма ту рант ска па ра да. 

- Овај ма ту рант ски плес се одр жа ва већ 
пе ти пут за ре дом. На ши ма ту ран ти су на ве-

зи су са свим ма ту ран ти ма у це лој Ср би ји, а 
плес има ви ше струк зна чај, пре све га због 
дру же ња. Дру же ња да нас ни кад до ста, по го-
то во у ери мо бил них те ле фо на. По ред уче-
ни ка, уче ство ва ли су не ки на ши на став ни ци 
и ја по др жа вам плес - из ја ви ла је ди рек тор ка 
Ра кић. 

Ма ту ран те сад оче ку је мно штво иза зо ва 
и до но ше ње пра вих од лу ка. Не ки од њих су 
спрем ни за да ље шко ло ва ње, не ки ће пак 
тра жи ти по сао. 

Де јан То мић, за вр шио је Тех нич ку шко лу, 
смер еко ном ски тех ни чар. Он пла ни ра да 
упи ше Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи та-
ња у Но вом Са ду.

- Ве жба ли смо за плес око ме сец да на, би-
ло нам је ствар но су пер. Као ма ту рант осе-
ћам се ле по, али ми је жао што се ра ста јем 
од дру га ра и ова кве ге не ра ци је. Пла ни рам 
да на ста вим да ље шко ло ва ње, же лим да 
упи шем Фа кул тет спор та и фи зич ког вас пи-
та ња - ис при чао нам је То мић, а Вељ ко Ви-
да ков, ње гов школ ски дру гар пла ни ра та ко-
ђе да на ста ви шко ло ва ње на Фа кул те ту за 
спорт и фи зич ко вас пи та ње. 

- Не ће мо се то ли ко ви ђа ти и дру жи ти са 
свим школ ским дру го ви ма, али ћу са нај бо-
љим дру га ри ма сва ка ко оста ти у кон так ту - 
ре као је Ви да ков.

Ма ту рант Не ма ња Гру би шић, за вр шио је 

тре ћи сте пен, смер ин ду стриј ски ме ха ни чар 
и про шао је кроз про грам ду ал ног обра зо ва-
ња.

- За вр шио сам смер ин ду стриј ски ме ха ни-
чар, ишао сам на прак су у Бош. На прак си 
је би ло од лич но, сва шта сам на у чио. Пла ни-
рам да за вр шим и че твр ти сте пен - ис ти че 
Не ма ња Гру би шић.

За раз ли ку од њих, њи хо ва дру га ри ца 
Алек сан дра Зу јић не зна још увек шта да ље.

- За вр ши ла сам смер ту ри стич ки тех ни-
чар, то је че тво ро го ди шњи смер. Не знам 
шта ћу да ље на ста ви ти - ре кла је Алек сан-
дра Зу јић.

Свим ма ту ран ти ма же ли мо да иза бе ру 
пра ви пут и да сле де сво је сно ве. Ра ди те 
оно што во ли те и то ће вам до не ти си гу ран 
успех. 

С. Ста не тић
Фо то: Ж. Пе трас

МА ТУ РАНТ СКИ ПЛЕС У ПЕ ЋИН ЦИ МА

Збо гом шко ло!

Алек сан дра Зу јић

Ди рек тор ка Спо мен ка Ра кић

Плес ма ту ра на та

Де јан То мић Вељ ко Ви да ков Не ма ња Гру би шић Александра Зујић
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Дража Петровић: Сви моји 
избори, или на почетку
беше Шећероски

Победа опозиције на изборима деведесетих 
трајала је све док се не отрезниш. Прве изборе 
које сам деведесетих пратио као новинар памтим 
по флаши од пет литара вискија у седишту 
Српске радикалне странке у Француској улици. И 
печењу по столовима. И питању неког радикала: 
“Је л’ више волиш од ребарца, ил’ од кртине?” И 
по младом радикалу Вучићу у кошуљи с кратким 
рукавима и краватом, који је стално нешто трчао 
са папирићима у рукама и дошаптавао Шешељу 
резултате. А онда би му Шешељ нешто шапнуо, па 
је он опет трчао у суседну просторију, те се враћао ко Брзи Гонзалес. Тада 
сам схватио, гледајући Вучића у спринту из просторије у просторију, како у 
ствари изгледа ходајућа Канцеларија за брзе одговоре 

Кад ја дођем на власт, неће више 
бити лакирања ноктију до пола 
три - причао је председнички 

кандидат Никола Шећероски у 
предизборној кампањи пре 26 година, 
с позајмљеним комшијиним два броја 
већим наочарима на носу, у 
соцреалистичкој сценографији 
студија Телевизије Београд којим је 
доминирао раскошни цветни 
аранжман посред стола.

Разјеђен чињеницом да је затекао 
неку општинску службеницу како у 
радно време плете џемпер (‘’Дођем 
ја код ње, а она плете, молим вас 
лепо’’), Шећеро(в)ски Никола, али без 
В, како је упорно током целог 
представљања исправљао водитеља, 
постао је најсимпатичнија фаца свих 
српских избора.

Никада, међутим, није дошао на 
власт, остао је у својој 
пластичарској радњи у 
Калуђерици, коју је неки 
лењи бирократа увео у 
регистар као четкарско-
метларску. ‘’Ја сам 
пластичар, немам везе са 
четкама и метлама!’’, 
викао је узбуђено у 
ударном термину 
представљања 
председничких кандидата, 
којих је на тим изборима 
било укупно 32 комада.

На тим првим изборима 
освојио је, причао ми је 
касније када сам га 
посетио у Улици Милошев 
кладенац у Великом 

Мокром Лугу, највише гласова од 
свих, али све су му то покрали, па га 
је отад упорно пратила ЦИА. Бар је 
он тако мислио, те се против ЦИА 
борио тако што је држао даљински 
управљач за телевизор испод јастука. 
Тврдио је да тако преусмерава ЦИА 
зраке.

“Узимô моје гласове ко је хтео”, био 
је убеђен и узбуђен Шећероски 
Никола док смо причали 15 година 
касније како су га покрали на првим 
српским изборима. Није имао своје 
људе да чувају изборне кутије, жалио 
ми се, те је испало да је добио нешто 
више од три хиљаде гласова.

Пошто су му пре телевизијског 
представљања украли наочаре, 
позајмио је комшијине с приближном 
диоптријом и његова предизборна 
емисија постала је хит у Србији, чак и 

у тадашњем хроничном недостатку 
Јутјуба, јер су се видео-касете 
копирале и преносиле с видео-
рикоредера на видео-рикордер.

“Говорили ми неки да сам много 
смешан. Ја таквима кажем: смејали 
сте се - сад плачите! Видите каква 
вам је сад власт. Ја кад сам говорио 
да ће буде тако, нисте веровали. 
Питају: како си знао? То је моја ствар 
како сам знао, из главе сам све 
причô, и све тачно”, причао ми је 
Никола негде 2005.

После је баталио политику.
“Не пратим више ни новине ни 

телевизију. Изгубио сам поверење и у 
телевизор, у све!”, рекао ми је 
Никола на растанку.

Три године касније Никола 
Шећероски је умро. Мора да је на 
самрти рекао: “Чувајте ми Зорана 

Бабића.”
Деветог децембра 1990. 

године били су ти први 
српски вишестраначки 
избори, у пет сати ујутру 
седео сам код кума, онда 
је куму зазвонио телефон, 
фиксни, на линији је био 
неки лик из СПО-а, који је 
драматичним тоном, као 
да је интонацију Вука 
Драшковића свакодневно 
вежбао пред огледалом, 
рекао: “Брате, устај, 
отаџбина је у питању!”

Каква море отаџбина у 
пет сати, запитао се кум, 
држећи слушалицу у 
једној и пиво у другој 

Пише: Драгољуб Дража Петровић

Фото: Профимедиа
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руци. Тај лик из СПО-а, тип који је 
живео у кумовом новобеоградском 
комшилуку, имао је шест ћерки и 
становао у сутерену солитера, те био 
скроз убеђен да ако Драшковић Вук 
тог дана не победи Слобу 
Милошевића, Србију ће погодити 
Халејева комета.

Интимно је веровао да ће Вуковом 
победом из седмог пута добити сина, 
а ако не добије сина, да ће макар 
добити краља.

“Брате, облачи се и у одбрану 
отаџбине”, објашњавао је куму 
компликовану ситуацију: контролор 
СПО-а на неком бирачком месту 
напрасно се разболео, у седам је 
отварање биралишта, те ако кум из 
ових стопа не крене тамо да га 
замени, ништа од краља, а ништа ни 
од евентуалног наследника мушког 
пола.

Кум је онда мамуран седео цео 
дан на бирачком месту, ни у WC није 
ишао због отаџбине, те ми се јавио у 
неко доба и рекао: “Куме, пукли смо!”

Кад су истресли листиће из кутије, 
кум умало није добио фрас, на скоро 
сваком листићу био је заокружен 
СПС, звао је оног лика из СПО-а што 
има шест ћерки, а он је звучао ко да 
се управо обесио о лустер у кујни и 
истовремено покушао да 
интонацијом имитира Вука 
Драшковића. “Крађа”, кркљао је кроз 
слушалицу. Отад му се изгубио сваки 
траг.

Карактеристика свих опозиционих 
странака на изборима деведесетих 
био је почетнички штос: нађу свој 
најбољи просек у месној заједници 
Доњи Сувопиздић, општина Горњи 
Сувопиздић, па почну да славе 
победу већ у пола девет увече, а 
било је то праисторијско време када 
ЦЕСИД још није постојао. ЦЕСИД, 
тајно друштво које недељом увече, 
обично једном годишње, у 21 сат, 
израчуна оно што РИК не мож да 
израчуна две недеље, ваљда јер им 
РИКну компјутери, тада још није 
измишљен, па је репрезентативне 
узорке саопштавао контролор СПО-а 
или ДС-а с бирачког места Доњи 
Сувопиздић број 54. Онда смо једне 
ноћи, наравно код кума, слушали 
Б92, где су јавили да опозиција 
убедљиво води на неком 
Сувопиздићу. Оперисани од 
политичке аналитике, тог атрактивног 
занимања насталог далеко после 
ЦЕСИД-а, попили смо све у кући, 
укључујући комовицу за проширене 
вене коју је кумова мама држала у 
фрижидеру, и онда смо ујутру 
укључили ТВ: “Аууу, победио Слоба!”

Победа опозиције на изборима 
деведесетих трајала је све док се не 
отрезниш.

Прве изборе које сам деведесетих 
пратио као новинар памтим по 
флаши од пет литара вискија у 
седишту Српске радикалне странке у 
Француској улици. И печењу по 

столовима. И питању неког радикала: 
“Је л’ више волиш од ребарца, ил’ од 
кртине?” И по младом радикалу 
Вучићу у кошуљи с кратким рукавима 
и краватом, који је стално нешто 
трчао са папирићима у рукама и 
дошаптавао Шешељу резултате. А 
онда би му Шешељ нешто шапнуо, 
па је он опет трчао у суседну 
просторију, те се враћао ко Брзи 
Гонзалес. Тада сам схватио, 
гледајући Вучића у спринту из 
просторије у просторију, како у 
ствари изгледа ходајућа Канцеларија 
за брзе одговоре.

Оне најважније изборе, 
двехиљадите године, пропустио сам 
јер ме је редакција послала да будем 
репортер на припремама 
кандидаткиња Мис Ју на Тасосу. 
Било је лудо: Мирјана Милојковић, 
званична мис Пролом Бање, причала 
ми је да није битно ко победи - 
наравно, на изборима за мис. На 
овим другим изборима, богами, 
позивала је да гласају за њене 
спонзоре - СПС Прокупља: “Они су 
ми помогли у свему. Дали су ми 
18.000 динара и купила сам 
гардеробу. Желим пуно да им 
захвалим. Стварно су цареви.”

С Тасоса сам стигао сутрадан 
ујутру, на телевизији је ишла изјава 
Ивана Марковића који је прогласио 
‘’стопроцентну победу Слободана 
Милошевића’’ у репрезентативном 
СПС-ЈУЛ изборном узорку - селима 
Свињаре и Клокот Бања, негде на 
Косову.

У том тренутку, кад је СПС преузео 
тактику опозиције да проглашава 
победе на узорку вукојебних месних 
заједница, схватио сам - коначно смо 
победили! Кум није имао коме то да 
јави јер је онај лик из СПО-а што има 
шест ћерки мистериозно нестао.

После Слобе, на изборе сам 

излазио рутински. Кључна ствар тих 
избора били су спотови. Сви су 
врвели од бесмисленог оптимизма. У 
њих би поверовао само онај ко 
никада раније није окусио изборе 
нити време после избора, када сви ти 
ликови изађу из спотова и пређу у 
реалност.

Имам сам комшију који је променио 
три странке у животу, али је углавном 
убадао опозиционе, па је 2012. 
решио да се опроба у владајућем 
ДС-у. Ставили га на општинску 
одборничку листу као 39. по реду, па 
је данима пребројавао оне испред 
себе и онда ми једно вече рекао: 
“Зар смо се за ово борили? Па ко је 
овај под бројем 23, неки балавац.” 
Закључио је да они испред њега 
немају ни трунку искуства ко он. Били 
су то они избори када је ДС благо 
пукао, а на дан другог круга избора, 
Николић је ишао на Тадића, ДС је 
смислио фору да шаље СМС поруке 
где се као пошиљилац наводи Борис 
Тадић. Личило је да вам лично 
председник шаље поруку, наравно, 
сви су схватили да је у питању трик. 
Сем, наравно, мог комшије.

“Комшија, изгледа су ови из ДС-а 
схватили моје капацитете. Погледај, 
лично ми је Тадић послао поруку... 
Видео је на кога може да рачуна у 
овим тешким тренуцима”, рекао ми је 
комшија читајући ми поруку где Тадић 
њега лично позива да изађе и гласа.

Онда је увече јављено да је 
Николић победио. Комшија је рекао 
кратко “ј..и га”, па почео да шаље 
поруке Борису Тадићу, са идејама 
како да превазиђе ову ситуацију. 
Тадић му ништа није одговорио. Мора 
да није имао времена.

Сетио сам се онда, последњи пут 
када сам видео Николу Шећероског, 
тражио ми је број Томе Николића. 
Рекао је: “Хоћу да помогнем!”

Никола Шећероски
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Признања за хуманост
и успешну сарадњу

Да ни Оп шти не Пе ћин ци обе ле же ни су 
про шле не де ље, од 16. до 22. ма ја, а 
цен трал на про сла ва одр жа на је у 

пе так, 20. ма ја, ка да су на све ча ној сед ни ци 
Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци, уз при го дан 
кул тур но умет нич ки про грам, до де ље на 
при зна ња за дру штве ну од го вор ност и 
за хвал ни ца за успе шну са рад њу, као и пла-
ке те за ху ма ност.

До бро до шли цу на гра ђе ни ма и го сти ма 
по же лео је Са ва Чој чић, пред сед ник Скуп-
шти не оп шти не Пе ћин ци, ко ји је ре као да 
му је ве ли ка част и за до вољ ство да пред-
се да ва скуп шти ном ко ја је уз кон струк тив не 
рас пра ве и ме ђу соб но ува жа ва ње од бор-
ни ка, с ве ли ким бро јем гла со ва по др шке 
до не ла ве ли ки број ва жних од лу ка ко је су у 
нај бо љем ин те ре су гра ђа на пе ћи нач ке 
оп шти не и во де да љем раз во ју при вре де и 
ква ли те та жи во та у оп шти ни Пе ћин ци. 

За тим су до де ље не за хвал ни це и при-
зна ња. За хвал ни це за успе шну са рад њу 
до би ли су Ко ме са ри јат за из бе гли це, Фон-
да ци ја Но вак Ђо ко вић и На ци о нал на слу-
жба за за по шља ва ње фи ли ја ла Срем ска 
Ми тро ви ца, а уру чио их је на чел ник 
Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић. 

При зна ња за дру штве ну од го вор ност 
до де ље на су фир ми Др. Ет кер, До мин гу и 
Ше ће ра ни Су но ко, а при зна ња је до де лио 
за ме ник пред сед ни це Оп шти не Зо ран Вој-
кић.

Пла ка те за ху ма ност уру чи ла је пред сед-
ни ца Оп шти не Ду брав ка Ко ва че вић Су бо-
тич ки, а до бит ни ци су др Не над Игру ти но-
вић, ле кар До ма здра вља „Др Дра ган Фун-
дук“ Пе ћин ци, ме ди цин ска се стра Гор да на 
Сте фа но вић за при ку пља ње до на ци ја за 
ам бу лан ту у Ши ма нов ци ма, Ва тро га сно – 
спа си лач ка је ди ни ца Пе ћин ци (на гра ду је 
при мио ко ман дир Ми лан Ста нић). Ме ђу 
до бит ни ци ма су и Ни ко ла Ба кић, за ви ше 
од 70 до бро вољ них да ва ња кр ви, Дра ган 
Ште тић, во лон тер Тех нич ке шко ле из Пе ћи-
на ца ко ји до бро вољ ним ра дом по ма же 

Цр ве ном кр сту, Мар ко Ни ко лић и Сло бо дан 
Ар се нов, по ли циј ски слу жбе ни ци По ли циј-
ске ста ни це Пе ћин ци.

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав-
ка Ко ва че вић Су бо тич ки ис та кла је да се 
ове за хвал ни це до де љу ју већ две го ди не.

- На гра ђу је мо оне ко ји су нај ви ше ис та-
кли и ко ји су нај ви ше до при не ли раз во ју 
оп шти не Пе ћин ци. Пе ћин ци су јед на од 20 
нај ра зви је ни јих оп шти на у Ср би ји. Од ма ле, 
не раз ви је не оп шти не, да нас смо по ста ли 
ме сто про спе ри те та и вр ло ин те ре сант на 
ло ка ци ја, где би сва ки чо век по же лео да 
ста ну је и има фир му, а то ме го во ри у при-
лог и отва ра ње но ве фир ме Др. Ет кер - 
ре кла је Ко ва че вић Су бо тич ки. 

Подршка родитељима 
Већ тра ди ци о нал но обе ле жа ва ње Да на 

оп шти не Пе ћин ци не мо же се за ми сли ти 
без до бро до шли це ко ју ло кал на са мо у пра-
ва при ре ђу је но во при до шлим ста нов ни ци-

ма на ше оп шти не. Та ко је би ло и 18. ма ја, 
ка да су пред сед ни ца Оп шти не Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки и на чел ник Оп штин-
ске упра ве Жељ ко Тр бо вић, на све ча но сти 
ор га ни зо ва ној у Кул тур ном цен тру, уру чи ли 
јед но крат ни нов ча ни до да так по ро ди ца ма 
ко је су до би ле бе бу у пе ри о ду од 28. 
де цем бра про шле до 30. апри ла ове го ди-
не. Ово га пу та по 40.000 ди на ра до би ле су 
52 по ро ди це.

Пред сед ни ца Оп шти не из ја ви ла је да 
ло кал на са мо у пра ва из два ја сред ства за 
до де лу нов ча не по мо ћи ро ди те љи ма но во-
ро ђен ча ди са ци љем да су зби је бе лу ку гу.

- При род ни при ра штај је ни зак не са мо у 
оп шти ни Пе ћин ци, већ у чи та вој Ср би ји и 
за то се ло кал на са мо у пра ва тру ди да са 
ових 40.000 по мог не ро ди те љи ма у ку по ви-
ни нај о снов ни јих ства ри за но во ро ђен че. 
Же ли мо да ро ди те љи зна ју да има ју на шу 
по др шку и да их на тај на чин под стак не мо 
да има ју што ви ше де це – из ја ви ла је пр ва 
же на пе ћи нач ке оп шти не.

На све ча ној сед ни ци Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци на гра ђе ни нај у спе шни ји

Уру че ње нов ча ног до дат ка за но во ро ђен чад
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Откаченабајка
Уче ни ци Основ не шко ле из Ши ма но ва ца 

има ли су 16. ма ја је дин стве ну при ли ку да 
ужи ва ју у пред ста ви за де цу „От ка че на бај-
ка“ у из во ђе њу ма ли ша на из но во фор ми ра-
ног Цен тра за сти му ла ци ју и раз вој кре а-
тив но сти де це „Цве тић“, ко је во ди Дра га на 
Кне же вић из Пе ћи на ца. „От ка че на бај ка“ 
пред ста вља ла је оп шти ну Пе ћин ци на 
Фе сти ва лу сцен ског ства ра ла штва де це 
Вој во ди не под на зи вом „Мај ски су сре ти“ у 
Те ме ри ну, 13. ма ја ове го ди не.

Аутор пред ста ве „От ка че на бај ка“ је 
Ми лош Ми ло ше вић, а у њој игра ју мла ди 
глум ци Ми лан Чи кић, Ка та ри на По по вић, 
Је ле на Тој чић, Не ма ња Ерић, Ма ри на 
Ми ло ва но вић, Кла ра По по вић, Љу бо мир 
На ић, Алек сан дар Трип ко вић, Не над Кне-
же вић, Ду ња Ср дић, Со фи ја Стан чић, Ка та-
ри на Ја ко вље вић, Ни ко ла На ић и Ду шан 
Плав шић. 

Слике из Купинова
У дво ри шту ет но-ку ће у Ку пи но ву 17. ма ја 

отво ре на је Ли ков на ко ло ни ја „Ку пи но во 
2016“ ко јој је ово срем ско се ло до ма ћин по 
осми пут. До су бо те, 21. ма ја, 18 вр сних сли-
ка ра из це ле Ср би је је сво је им пре си је о 
Ку пи но ву, Обед ској ба ри и уоп ште при ро ди и 
мо ти ви ма Сре ма пре не ло на сли кар ко плат-
но и ство ри ло вред на де ла као успо ме ну на 
див но и кре а тив но дру же ње ко је, пре ма 
ре чи ма и уче сни ка и ор га ни за то ра, ка рак те-
ри ше сва ку ли ков ну ко ло ни ју у Ку пи но ву.

Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је је Удру же ње 
гра ђа на за кул тур ни раз вој „Ко ло ни ја Ку пи-
но во“ уз по др шку Ту ри стич ког ин фо - цен тра 
оп шти не Пе ћин ци, а по кро ви тељ је, као и 
сва ке го ди не, ло кал на са мо у пра ва у Пе ћин-
ци ма. Ли ков ну ко ло ни ју је отво ри ла пред-
сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва-
че вић Су бо тич ки, ко ја је умет ни ци ма по же-
ле ла при ја тан бо ра вак и мно го пра ве ин спи-
ра ци је, а све ча но отва ра ње је сво јим при су-
ством уве ли ча ла и глу ми ца Љи ља на Бла го-
је вић. Она је ис та кла да је сјај но што по сто ји 
ма ни фе ста ци ја ко ја спа ја по тен ци јал и 
бо гат ство Ку пи но ва и овог де ла Сре ма, са 
умет но шћу – сли кар ством ко је ће сву ту 
ле по ту да за бе ле жи.

Ли ков на ко ло ни ја је за тво ре на 21. ма ја, у 
окви ру Но ћи му зе ја. Та ко су по се ти о ци има-
ли при ли ку да по гле да ју и из ло жбу пла ка та 
че тр де се так нај по пу лар ни јих срп ских филм-
ских ко ме ди ја ко ју је при ре дио оп штин ски 
Ту ри стич ки ин фо - цен тар. 

Спорт ске ма ни фе ста ци је
Ма ни фе ста ци ја Да ни Оп шти не Пе ћин ци 

би ла је упот пу ње на са не ко ли ко спорт ских 
до га ђа ја. Пр во је у До њем То вар ни ку 16. 
ма ја ор га ни зо ван тур нир у убр за ном ша ху, 
чи ји је по кро ви тељ био Спорт ски са вез 
„Раз вој спор то ва“. Пред сед ник Са ве за 
Си ни ша Ђо кић је отва ра ју ћи тур нир из ја-
вио да је ово до са да нај ма сов ни ји ша хов-
ски тур нир у оп шти ни Пе ћин ци.

Ме ђу 23 уче сни ка нај у спе шни ји је био 
Ла зар Ба бић из Срем ских Ми ха ље ва ца са 
шест осво је них по е на, а пе ха ри су уру че ни 
Ла за ру Ба би ћу као нај бо љем се ни о ру и 

Спа су Ри сти во је ви ћу као нај у спе шни јем 
мла дом ша хи сти.

Два да на ка сни је, 18. ма ја на ово го ди-
шњем тур ни ру у од бој ци за же не на пе ћи-
нач ким те ре ни ма за ма ле спор то ве на сту-
пи ло је се дам еки па, а нај бо ља је би ла 
еки па Основ не шко ле „Сло бо дан Ба јић - 
Па ја“ из Пе ћи на ца. Дру го ме сто је за у зе ла 
еки па пе ћи нач ке Сред ње тех нич ке шко ле 
„Ми лен ко Вер кић - Не ша“, а тре ће ме сто 
при па ло је еки пи Оп штин ске упра ве Оп шти-
не Пе ћин ци. На тур ни ру су на сту пи ле и 
еки пе До ма здра вља „Др Дра ган Фун дук“ из 
Пе ћи на ца, ОШ „Ду шан Ву ка со вић - Ди о ген“ 
Ку пи но во, ОШ „Ду шан Јер ко вић - Уча“ 
Ши ма нов ци и Пред школ ске уста но ве „Вла-
да Об ра до вић - Ка ме ни“ из Пе ћи на ца.

Ме да ље нај у спе шни јим еки па ма су уру-
чи ли пред сед ник „Раз во ја спор то ва“ Си ни-
ша Ђо кић и вр ши лац ду жно сти ди рек то ра 
ЈУ „Спорт ски цен тар“ То ми слав Ћир ко вић.

У су бо ту, 21. ма ја од ра них ју тар њих са ти 
до по дне ва тра ја ло је так ми че ње у пе ца њу 
ша ра на на пло вак на је зе ру у Су бо ти шту. 
Ор га ни за тор је при пре мио пе ха ре за пр во, 
дру го и тре ће ме сто и пе хар за нај ве ћег 
уло вље ног ша ра на, али – по што уоп ште 
ни је би ло уло вље них ша ра на, на гра де ће 
би ти уру че не сле де ћи пут, „по сле ре ванш 
утак ми ци из ме ђу ша ра на и пе ца ро ша“, 
ре кли су на нам уче сни ци. Је ди ни до бит ник 
при зна ња био је Мар ко Ср де тић из Бре ста-
ча – он је до био ма лу ста туу ша ра на као 
нај мла ђи уче сник так ми че ња. 

Свим уче сни ци ма на чел ник Оп штин ске 
упра ве Жељ ко Тр бо вић на по клон је уру чио 
ма ји це, а по том је већ тра ди ци о нал но дру-
же ње на ста вље но уз па при каш.   

Деч ја олим пи ја да
У окви ру спорт ског про гра ма ма ни фе ста-

ци је 19. ма ја одр жа на је Олим пи ја да пред-
шко ла ца на ше та ли шту у Пе ћин ци ма. Ова 
спорт ска при ред ба, ор га ни зо ва на на ини ци-
ја ти ву Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“ 
из Пе ћи на ца, оку пи ла је све пред школ це са 
те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не – њих ви ше 
од 250, ко ји су има ли при ли ку да под буд-
ним оком спорт ских рад ни ка, вас пи та ча и 
на став ни ка фи зич ке кул ту ре по ка жу бр зи ну 
и спрет ност на спорт ском по ли го ну, так ми-
че ћи се са сво јим вр шња ци ма.

Ис пред ло кал не са мо у пра ве, по кро ви те-
ља Олим пи ја де пред шко ла ца, при ред би је 
при су ство ва ла на чел ни ца Оде ље ња за 
дру штве не де лат но сти Сне жа на Га гић ко ја 
је ре кла да је иде ја Спорт ског са ве за да 
ор га ни зу ју спорт ски до га ђај по све ћен пред-
школ ци ма, на и шла на одо бра ва ње у ло кал-
ној са мо у пра ви. 

Фи ја ке ри ја да за крај
Тре ћом пе ћи нач ком Фи ја ке ри ја дом у ор-

га ни за ци ји Ко њич ког клу ба „Пе ћи нач ки ли-
пи ца нер“, ко ју је 22. ма ја све ча но отво рио 
ме сни па рох Бо јан Ми ја но вић, за вр ше но 
је обе ле жа ва ње Да на Оп шти не Пе ћин ци, 
Све тог Ни ко ле лет њег. Пу бли ка је има ла 
при ли ку да ужи ва у на сту пу чак 75 так ми ча-
ра, ко ји су де мон стри ра ли вр хун ско уме ће 
у упра вља њу дво пре гом и че тво ро пре гом, 
а пред сед ник „Пе ћи нач ког ли пи ца не ра“ Зо-
ран Пет ко вић на гла сио је да је ово го ди шња 
Фи ја ке ри ја да зва нич но так ми че ње. 

- На овој Фи ја ке ри ја ди се одр жа ва дру го 
ко ло Ку па Ср би је у дво пре гу и че тво ро пре гу 
и дру го ко ло Ку па Ср би је за де цу во за че, а 
би ће одр жан и ре ви јал ни де фи ле коњ ских 
за пре га – об ја снио је Пет ко вић.

Ат мос фе ру Фи ја ке ри ја де упот пу ни ла је 
ма ни фе ста ци ја „Ко ла чи на ших ба ка“, ко ју је 
де ве ти пут ор га ни зо ва ло пе ћи нач ко Удру-
же ње же на „Сре ми ца“. Ово га пу та ве шти-
ну у из ра ди тра ди ци о нал них ру ко тво ри на 
пред ста ви ло је 17 удру же ња же на из це лог 
Сре ма, Вр њач ке Ба ње и Ба то чи не, а по се-
ти о ци су мо гли још јед ном да оку се сла не и 
слат ке ђа ко ни је при пре мље не по тра ди ци-
о нал ним ре цеп ти ма. 

По кро ви тељ обе ма ни фе ста ци је је пе ћи-
нач ка ло кал на са мо у пра ва, а за ме ник пред-
сед ни це Оп шти не Зо ран Вој кић из ја вио је 
да ова кве ма ни фе ста ци је на нај бо љи на чин 
про мо ви шу оп шти ну Пе ћин ци, јер оку пља ју 
уче сни ке из це ле Ср би је и на гла сио да ће 
због то га увек мо ћи да ра чу на ју на по др шку 
оп шти не.

У ка те го ри ји дво пре га пр во ме сто осво-
јио је Љу бо мир Тр ња ков из КК „Ста пар“ из 
Ста па ра, нај бо љи у че тво ро пре гу био је 
Вла ди мир Бир ча нин из СКК „Обре но вац“ из 
Обре нов ца,  док је у ка те го ри ји де це во за ча 
нај бо љи био до ма ћи так ми чар Ми лош Ђур-
ђе вић из КК „Пе ћи нач ки ли пи ца нер“. 

Е. М. Н.

Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

Фи ја ке ри ја да у Пе ћин ци ма
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РУ МА: ПРО ЈЕ КАТ „ВИ ШЕ ИС КУ СТВА ЗА ВИ ШЕ МО ГУЋ НО СТИ“

По моћ Ро ми ма
да до ђу до по сла
Ром ки ња Ма ри ја Ни ко-

лић из Пла ти че ва има 
25 го ди на и по ла зни ца 

је пр вог тре нин га у окви ру 
про јек та „Ви ше ис ку ства за 
ви ше мо гућ но сти“ - Уна пре-
ђе ње со ци јал не ин клу зи је и 
за по шља ва ња Ро ма у Ру ми, 
ко ји спро во ди рум ска оп шти-
на, под по кро ви тељ ством 
де ле га ци је Европ ске уни је и 
Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње и со ци јал ну 
за шти ту.

- Же ле ла бих да на ђем 
по сао ку ва ри це или би ло 
ка кав по сао ко ји ми по ну де. 
Имам де те од шест го ди на и 
до са да ни сам ни шта ра ди-
ла. За вр ши ла сам са мо 
основ ну шко лу. Хо ћу да 
ра дим, да мом де те ту пру-
жим ви ше мо гућ но сти и да 
ми де те за вр ши ви ше шко ле 
не го ја, да лак ше до ђе до 
по сла. Мно го ми зна чи овај 
тре нинг ле по нам је, при јат ни 
су са на ма и об у ча ва ју нас 
ка ко да раз го ва ра мо са 
по сло дав ци ма при ли ком 
тра же ња по сла - ка же Ма ри-
ја.

Њен ко ле га и по ла зник 
тре нин га Пе тар Ћир ко вић 
има 24 го ди не и та ко ђе је 
за вр шио са мо основ ну шко-
лу.

- Имам тро је ма ле де це и 
же ља ми је да се за по слим, 
да мо јој де ци пру жим бо ље 
усло ве за жи вот, за то ми је 
по тре бан по сао. За мо лио 
бих све ко ји има ју не ку фир-
му, ра дио бих сва ки по сао, 
као и сви дру ги гра ђа ни - 
ка же Пе тар.

Три кћер ке има ју че ти ри 
го ди не, две го ди не, а нај мла-
ђа све га два ме се ца. 

- Да би их из вео на пут 
мо рам има ти ста би лан 
по сао, да има ју књи ге, за 
ужи ну, оде ћу, обу ћу да за вр-
ше шко лу. Ни сам ниг де 
ра дио до но сио сам рад ну 
би о гра фи ју, али ми се ни ко 
ни је ја вио ваљ да за то што 
имам са мо основ ну шко лу - 
ре као нам је Пе тар Ћир ко-
вић.

Ме на џер ка овог про јек та 
Ма ри ја на То до ро вић ка же да 
на пр вом тре нин гу има ју 15 
по ла зни ка и та ко ће би ти са 

По ла зни ци пр вог тре нин га 

Пе тар Ћир ко вић и Ма ри ја Ни ко лић

Хо ћу да ра дим, да мом де те ту пру
жим ви ше мо гућ но сти и да ми де те 
за вр ши ви ше шко ле не го ја, да лак
ше до ђе до по сла
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сва ком обу ком, ка ко би по ла-
зни ци има ли ква ли тет ну обу-
ку за ве шти не ка ко да тра же 
по сао, да пре зен ту ју сво ју 
би о гра фи ју, сво је спо соб но-
сти, зна ње и ве шти не. 

- Они су углав ном ра ди ли 
при ват но. Ова гру па је сјај на, 
то ли ко ра де и пу но се тру де. 
Ула ском у овај про грам они 
ће има ти и по сред ни штво за 
за по шља ва ње. Да ли бор 
Ћир ко вић ће би ти ром ски 
по сред ник за за по шља ва ње 
у рум ској оп шти ни и он ће им 
у то ме по мо ћи. Мо рам да 
ис так нем сјај ну са рад њу са 
На ци о нал ном слу жбом за 
за по шља ва ње. Њи хо ва 
ди рек тор ка је сјај на, ишла је 
са на ма код по сло да ва ца. 
По ла зни ци ка жу да осе те 
до ста пред ра су да пре ма 
њи ма, а ми смо го во ри ли 
ка ко да те пред ра су де раз би-
ју и да љу де ви де ко ли ко су 
они до бри. Има ли смо већ 
су срет са не ким ло кал ним 
по сло дав ци ма - ка же Ма ри-
ја на То до ро вић. 

Под се ти мо, у про јек ту „Ви-
ше ис ку ства за ви ше мо гућ-
но сти“ - Уна пре ђе ње со ци-
јал не ин клу зи је и за по шља-
ва ња Ро ма у Ру ми, ко ји спро-
во ди Оп шти на Ру ма, под 
по кро ви тељ ством де ле га ци-
је ЕУ и Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње и со ци јал ну 
за шти ту би ће укуп но 90 
по ла зни ка, а пр ви тре нинг - 
од укуп но пет - са њи ма одр-
жан је 21. и 22. ма ја у Основ-
ној шко ли „Змај Јо ва Јо ва но-
вић“.

Основ не те ме ко је су об ра-
ђи ва ли су ак тив но тра же ње 
по сла, пи са ње рад них би о-
гра фи ја, раз го во ри за по сао, 
тим ски рад и ети ка, пра ва и 
од го вор но сти по сло да ва ца и 
рад ни ка, бор ба са дис кри ми-
на ци јом. С. Џа ку ла

Ма ри ја на То до ро вић

Дав но је про шло вре ме ка да је Срем ска 
Ми тро ви ца има ла умет нич ки ан самбл 
са па жљи во се лек то ва ним умет ни ци-

ма у окви ру град ског по зо ри шта. Ка ко се го-
ди на ма ква ли тет оси пао, ми тро вач ки умет-
ни ци су тра жи ли ван ло кал не ан га жма не 
и не рет ко ино стра не, а је дан од нај бо љих 
при ме ра за то је Алек сан дар Ра ди ше вић, 
во кал ни со ли ста и већ де це ни ја ма пр ви 
глас Срем ске Ми тро ви це.

Ра ди ше вић је јед но вре ме ра дио у Mу зич-
кој шко ли „Пе тар Кран че вић“, а да нас у Бе о-
гра ду во ди шко лу со ло пе ва ња.

- Ра дио сам шест го ди на као пре да вач у 
Mу зич кој шко ли „Пе тар Кран че вић“, а по том 
сам од лу чио да на пра вим не што за се бе. 
Већ сед му го ди ну успе шно во дим свој во-
кал ни сту дио. Ра дим и као во кал ни пе да гог 
у пр вој шко ли му зич ког те а тра Бу ле вар 77 у 
Уста но ви кул ту ре „Вук Ка ра џић“, за јед но са 
Све ти сла вом Бу ле том Гон ци ћем - ка же Ра-
ди ше вић.

Алек сан дар Ра ди ше вић, ба ри тон, сту дент 
Му зич ке ака де ми је у Но вом Са ду у кла си 
чу ве не Би сер ке Цве јић има ви ше де се ти на 
са мо стал них на сту па, а ње го ви ино стра ни 
ан га жма ни нај бо ље све до че о то ме.

- Као ак тив ни кон церт ни му зи чар имам 
пре ко 50 со ли стич ких кон це ра та. По след ња 
два го сто ва ња на Мал ти и у Сло ве ни ји би ла 
су на ро чи то успе шна, па ми је сти гао пред-
лог да се вра тим на Мал ту и да та мо у то ку 
ле та отво рим камп за мла де пе ва че, али о 
том по том - ре као је Алек сан дар.

Као одав но афир ми са ном пе ва чу и умет-
ни ку, правом про фе си о нал цу, иако је на сту-
пао ши ром Евро пе и ве ћу сла ву до жи вео у 
ино стран ству не го у ро ђе ној зе мљи, по себ-
ну част и ин спи ра ци ју пред ста вља му на-
ступ у род ном гра ду.

- За и ста је по себ но уз бу ђе ње ка да пе вам 
у Срем ској Ми тро ви ци, свом род ном гра ду. 
Јед но став но је, у пу бли ци су дра ги љу ди и 
та да се бу ди још ве ћа ин спи ра ци ја, а кре а-
тив на енер ги ја је на вр хун цу - ка же Ра ди-
ше вић.

У пе так, 27. ма ја, Алек сан дар Ра ди ше вић 
биће гост на свечаности поводом 15 година 
излажења сремског не дељ ника М НО ВИ НЕ.
 Алек сан дар Ћо сић   

АЛЕК САН ДАР РА ДИ ШЕ ВИЋ, ВО КАЛ НИ СО ЛИ СТА

Ло кал на пу бли ка
је увек иза зов

Има јед на за ни мљи ва анег до та ко ју аутор 
ових ре до ва зна из пр ве ру ке. Вра ти мо се у 
го ди ну 1993. ка да је Алек сан дар Ра ди ше вић са 
14 и по го ди на кре нуо у Но ви Сад да упи ше 
сред њу му зич ку шко лу. Сит не кон сти ту ци је за 
сво је го ди не, од мах је скре нуо па жњу жи ри ја, 
чи ји му је члан од мах ре као да још не ма фи зич-
ку спо соб ност да се опро ба у пе ва њу озбиљ не 
му зи ке, и до био је пред лог да про ба по но во 
ка да на пу ни 16 го ди на. Ме ђу тим, Алек сан дар је 
са мо за тра жио да га нај пре по слу ша ју. По сле 
кра ћег убе ђи ва ња, жи ри је при стао, а он да је 
Ра ди ше вић оста вио жи ри без тек ста. Из ву као 
је, што се оно ка же, из пе та, да се не би не ка 
дру га реч упо тре би ла. На кон свог пер фор ман-
са, без не ке на ро чи те фор мал но сти при мљен је 
у Сред њу му зич ку шко лу „Иси дор Ба јић“, а 
ка сни је га је пре у зе ла опер ска пе ва чи ца свет-
ског гла са Би сер ка Цве јић.

С овим ма лим 
не ма ша ле
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Ма ри ја и Јо сип Па вло-
вић из Ши да вен ча ли 
су се 29. де цем бра 

1979. го ди не. Гра ђан ски чин 
скла па ња бра ка од и гра вао 
се тих го ди на у про сто ри ја-
ма Му зе ја на ив не умет но сти 
„Или ја нум“, у Ули ци Мо ше 
Пи ја де (са да шњој Ули ци Ца-
ра Ла за ра), број 25. И Ма ри ја 
и Јо сип, као и мно ги брач ни 
па ро ви се дам де се тих и осам-
де се тих го ди на про шлог ве ка, 
има ли су ту при ви ле ги ју да 
брак скло пе у пре див ном ам-
би јен ту му зе ја, ме ђу Бо си ље-
вим сли ка ма.

- Ме ни је сам до га ђај скла-
па ња бра ка са мо јим су пру-
гом Јо си пом остао у пре ле-
пом се ћа њу по себ но за то 
што се од и грао у пре див ном 
ам би јен ту Му зе ја на ив не 
умет но сти „Или ја нум“. Та да 
је то би ло мно го мо дер ни је и 
све ча ни је, у од но су на ранија 
венчања у кан це ла ри ја ма ма-
ти ча ра. Сам до га ђај на шег 
вен ча ња, по ред то га што је 
за ме не имао по себ ну ва-
жност, као уоста лом и за све 
мла ден це јер пред ста вља 
до га ђај ко ји се пам ти це лог 
жи во та, још ви ше је до био на 
зна ча ју јер се од и грао упра во 
ме ђу сли ка ма на шег по зна-
тог сли ка ра на и ве Ши ђа ни на, 
Или је Ба ши че ви ћа Бо си ља. 
Дра го ми је што смо има ли ту 

част, као и ве ли ки број на ших 
при ја те ља пре и по сле на шег 
вен ча ња, да гра ђан ски брак 
скло пи мо у му зе ју - ка же Ма-
ри ја Па вло вић.

Три де сет се дам го ди на ка-
сни је, на но вој адре си Му зе ја 
на ив не умет но сти „Или ја нум“, 
у Ули ци Све тог Са ве број 
5, осва ну ле су фо то гра фи је 
упра во оних мла де на ца ко-
ји су се венчали у ам би јен ту 
Бо си ље вих сли ка. Јед на не-
сва ки да шња из ло жба фо то-
гра фи ја, ре кло би се је дин-
стве на, иза зва ла је ве ли ку 
за ин те ре со ва ност по се ти ла-
ца и оства ри ла свој циљ. Јер 
упра во ово го ди шња те ма Му-
зе ја на ив не умет но сти „Или ја-
нум“ у окви ру ма ни фе ста ци је 
„Му зе ји Ср би је де сет да на од 
10 до 10“, би ла је „Мој му зеј 
мој град“, а пре ма пре по ру ци 
ор га ни за то ра же ља је би ла 
да се про на ђу ве зе из ме ђу 
ло кал не за јед ни це и му зе ја.

- С об зи ром да се „Или ја-
нум“ на ла зи у Ши ду, раз ми-
шља ли смо ко ја је ве за из ме-
ђу на ших су гра ђа на и му зе ја и 
он да смо се се ти ли да се та мо 
не ких дав них 70-их и 80-их го-
ди на про шлог ве ка чин скла-
па ња бра ка од и гра вао упра во 
у про сто ри ја ма на шег му зе ја. 
Та ко смо до шли на иде ју да 
на пра ви мо из ло жбу са фо то-
гра фи ја ма мла де на ца ко ји су 

у му зе ју скло пи ли свој брак и 
по зва ли смо их да нам до не-
су сво је фо то гра фи је. Да ни је 
би ло њих и да се ни су ода зва-
ли у то ли ком бро ју, из ло жбе 
не би би ло. Али за хва љу ју ћи 
на шим су гра ђа ни ма 16. ма-
ја смо отво ри ли из ло жбу под 
на зи вом „Се ћа ња“ ка да су 
пред ста вље не фо то гра фи је 
38 па ро ва. Ми смо их из ра-
ди ли у А4 фор ма ту, ис пи са ли 
њи хо ве по дат ке и да ту ме вен-
ча ња, а са ма из ло жба би ла је 
прот ка на не ким ле пим осе ћа-
њи ма. По тру ди ли смо се да и 
у са мој про сто ри ји на пра ви мо 
ма ли „сва тов ски“ ам би јент. На 
па ное смо по ста ви ли ру зма-
ри не без ко јих се не ка да ни је 
мо гло за ми сли ти вен ча ње, а 
из над вра та смо ста ви ли је-
дан сре мач ки ве зе ни пе шкир. 
Би ло нам је сви ма угод но и 
ле по, а ве ру јем и свим оста-
лим по се ти о ци ма ко ји су има-
ли при ли ке по се ти ти из ло жбу 
- ис та кла је Љу бин ка Пан тић, 
ди рек то ри ца Му зе ја на ив не 
умет но сти „Или ја нум“.

Из ло жбом „Се ћа ња“, као 
и из ло жбом Бо си ље вих 
сли ка ко је се на ла зе у 

при ват ном вла сни штву, Му зеј 
на ив не умет но сти „Или ја нум“ 
ус пео је у пот пу но сти да ре-
а ли зу је сво ју иде ју и одр жи 
ве зу са ло кал ним ста нов ни-
штвом. М. Н. 

ШИД: МОЈ МУ ЗЕЈ МОЈ ГРАД

Бо си љ међу мла де нцима
НОЋ МУ ЗЕ ЈА

Го лу би нач ке 
мач ка ре

У окви ру Но ћи му зе ја, у су бо-
ту 21. ма ја Срем ском Ми тро ви-
цом су се про ше та ле го лу би нач ке 
мач ка ре. У јед ном тре нут ку, у оку 
по сма тра ча ко ји ни је из Срем ске 
Ми тро ви це, мо гло је да се при-
чи ни да се у овом гра ду у сва ком 
тре нут ку де ша ва не што за ни-
мљи во, јер су ма ске и ко сти ми 
за ша ре ни ли град ски парк и из ма-
ми ли осме хе де це и па жњу свих 
при сут них по сун ча ном да ну.

Овај древ ни оби чај сти гао је у 
Го лу бин це пре два ве ка из Дал-
ма ци је и одр жао се до да нас. 
Да ни Мач ка ра су, ка ко ка жу Го лу-
бин ча ни, дан ве се ља, ра до сти и 
лу до ва ња, дан ка да се све сме и 
ка да је све мо гу ће.

Ка да се по ме ну Мач ка ре, мла-
ђим ге не ра ци ја ма је мо жда и пр-
ва асо ци ја ци ја Ноћ Ве шти ца у 
Аме ри ци. Ср би ја је зе мља у ко-
јој про ла зи по мо дар ство и ако је 
Ноћ Ве шти ца део за пад не кул ту-
ре, ско ро да се под ра зу ме ва да је 
нај нор мал ни је да се 31. ок то бра 
ов де пра ве те мат ске жур ке у то 
име. 

Ста ри је ге не ра ци је и по је дин ци 
ко ји су не што про чи та ли у жи во ту, 
вр ло до бро зна ју за по јам По кла-
де. По кла де су па ган ски, пред-
хри шћан ски ри ту ал, кроз ко ји се 
сла ви култ сун ца и до ла зак про-
ле ћа. Ве за не су за по че так ве ли-
ког ус кр шњег по ста.

Што се Го лу бин ча на ти че, у 
Мач ка ра ма уче ству је це ло се ло, 
а нај че шће су при сут ни го сти из 
Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, 
Цр не Го ре и Ма ђар ске. До ма ћи-
ни ме се ци ма при пре ма ју сво је 
ма ске, а за јед нич ки на ступ то ком 
ма ни фе ста ци је за пра во го во ри о 
мно штву љу ди ко ји за јед но же ле 
да ис при ча ју не ку при чу. 

А. Ћ.

По во дом тра ди ци о нал не кул-
тур не ма ни фе ста ци је „Ноћ му зе-
ја“, у су бо ту 21. ма ја одр жа на је 
из ло жба ста ре штам пе у збир ци 
Исто риј ског ар хи ва „Срем“ од 
1877. го ди не до кра ја 20. ве ка. 
Из ло жба ар хив ске гра ђе би ла је 
отво ре на у хо лу Исто риј ског ар хи-
ва „Срем“.

Ста ра 
штам па

Ме ни је сам
до га ђај

скла па ња
бра ка са мо јим 

су пру гом
Јо си пом остао 

у пре ле пом
се ћа њу

по себ но за то 
што се од и грао

у пре див ном 
ам би јен ту

Му зе ја на ив не 
умет но сти

„Или ја нум“
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Радостипровинције:
Стиглајеноваконобарица!

Пише:
ЖељкоМарковић

Премдамеђунама,сремскимпро
винцијалцима,илимушкимста
новницимаиздоњевојвођанске

унутрашњости, кружи уверење да
ништанијебржеодсремициногјезика,
и да мушке пивске алапаче са геоме
тријских раскршћа, боеми, мајстори и
калфеиосталиживисветизкафанских
ложа,зависници,социјалциишездесе
тосмаши са ћошкова и клупа испред
мултимедијалних сеоских дућана и
муштерије увек добро обавештених
колоњскихберберница,немајушансеу
тркању са сремициним електричним
језиком, ипак, има једна мушка вест
која, брже од женског језика, нуклеар
ном брзином облети интересне мушке
дестинације по селу, и генерацијама,
већ, преноси се с колена на колено, а
гласи:Стиглајеноваконобарица!
У Храм “Три бисера” стигла је, пре

неколико дана, нова новцијата коноба
рица, луткаста, ружичаста, дражесно
осмишљена, надурена и хировита пла
вушаизБеограда(“Рекласамвам,нећу
дасесликам!Инећу!Имојеимедасе
немећепоновинама!Итачка!Иначећу
зватигазду...Асад,изволите,штаћете
попити?”).А, када уСуботиште,шира
копненазонаобедскемочваре,односно
када у један од тамошњих угоститељ
скихХрамова,уосталомкаокадаубило
којидруги сеоскиХрамнаконтиненту
Срему, стигне нова свештеница шанка
– коју овде, поштујући њено право на
анонимност, третирам искључиво као
цивилизацијску појаву звану: сеоска
конобарица–наступаукафанскомбрат
ствунекаврстаопсадногстања.
Мишковачки бифе “Три бисера” у

Суботишту (објаснићу, само полако),
директнопорекловучеодкласичнеста
ре сремскекафане,угоститељскеврсте
уодумирању,угледнеинституцијепре
тежно мушког профила, која као сви
завичајни феномени те врсте баштини
традицијулокалнеложесеоскихмома
ка и боема, сремских грађана света,
мишковачке кафанске аристократије,
којасегенерацијама,већ,напајазнањем
икосмополитизмомнаовдашњимлеко

витим кафанским славинама, одржава
јућиуживотуиширећимитоједнојод
најпознатијихугоститељскихдинастија
на континенту Срему: Јеремићима из
Мишковаца! Откуд сад Мишковици?
Средњовековно име Суботишта, села
које је после Другог светског убијања,
противсвојевоље,променилокожу,али
ћудјеосталамишковачка,затоћесваки
старији Суботиштанац, који држи до
себеисвога,рећидајеизМишковаца.
Династија Јеремић, старо стабло из
Мишковаца,отворила јеовдекафанску
Цркву пре двеста и више година, и од
тада,доКостеЈеремића,нашегсавреме
ника и саговорника, газде бифеа “Три
бисера”,трајеједнаоднајдуговечнијих
угоститељскихпородичнихмануфакту
рауцентралномСрему.
Поднеје,пржизвезда.Храмјепразан,

само свештеница, нагнута на пулт с
унутрашњестране, грицка заноктицеу
полутамишанка.Сплафонасе,низзид,
слива пригодна музика. Напољу, два
боема, кафански патрицији, једине
муштерије – ако рећи за њих да су
муштеријенијеувредљиво–ћутеисрчу
пивскиафродизијак,сгосподственошћу
старесремскешколе,спокојнозаваљени
уприсенкунадстрешницезастоломдо
зида (изнетим пред Храм само због
њих)спогледомналакатопустелограс
кршћакојецврчинасунчевомражњу.

Као што бива са неким људима
дубоког и племенитог породич
ног корена, који не хају – или

намасамотакоспољаизгледа–засвоју
посебност и титуле с предзнаком гео
графскогпорекла(закојебинекипокон
дирени скоројевићи и друге тикве без
корена глатко продали душу ђаволу),
тако је и Храм “Три бисера”, премда
ослоњеннамегалитске стубоведубоке
два века и кусур, додуше под другим
именимаиизмештен,ипремдапотомак
некада неприкосновене мишковачке
биртије “Зеленгора”, потоње “Мишко
вачке ноћи”, сада, у модернистичкој
верзији Косте Јеремића, само једно
скромно,спољаготовонеупадљивопре
тежно мушко светилиште у безличној

кући на раскршћу, где је Храм, 1963.
годинепремештенизстарекућеЈереми
ћа преко пута. Коста Јеремић, Велики
мајстор Храма, троструки брачни бро
доломник и, сада, свој на своме, аутор
тризлатнећеркице(којестрисладоле
да управоштрикају поред нас), прекр
стио је кафанско наследство када је
добио близнакиње, и од тада се Храм
зове “Трибисера” (Александра,Дејана
иДрагана).Питамгазакафанскепрет
ке,чијутрадицијуидоктринубаштини,
игаздаЈеремићизбацујепалациззгвр
ченешаке...Василије,његовотац...па,
кажипрст... Рајко, очев отац, па његов
деда... па, средњипрст...Петар, праде
да...па,домалипрст...Василије,чукун
деда...па,малипрст...
“Сви до једног држали су кафане у

Мишковцима. И сви одавде потичемо.
Чукундеда ми је држао ’Зеленгору’, а
кадами је отацумро ја јепрекрстиоу
’Мишковачку ноћ’. Како који Јеремић
умре,такоједанодсинованаследибир
тију. И рођаци ми држе кафане. Тамо,
преко, видиш ону кућу... не, не... ону
тамо десно, иза врбе... Тамо кафану
држимојбратодстрицаРајкоЈеремић.
АуРуми,мождасибио–видимдаси
кафански човек! – можда си чуо за
кафану’Јера’,ниси,отиђитамо...Држи
јемојдругирођакЗоранЈеремић.Нама
јекафанапородичноукрви,некаврста

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУ

МНОВИНА:СИГУРНАКУЋАЗАМУШКЕДУШЕ*
(Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)
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завештања. Откад постоје Мишковци,
Јеремићиовдедржекафане.”
“Далиоколоимасличнихкафана?”
“Таквих кафана, старинских, около

вишенема”,речегаздаЈеремићизами
слисе.“ДржаојенекадМитарНајићу
Пећинцима,пауДобринцимајерадила
кафана ’Код Мандова’, више не ради,
тамојесинубиоматер...”
“Ко су боеми уМишковцима?” упи

таосамгосподуизСуботишта.
Јеремићгрлиједногодгостију.
“Евога,први,Братић–он јеодавде,

из Мишковаца, одрастао у кафани код
могдедеиоца...Великибоем...”
АБратић(окореликомуниста):“Боем

сам, то је тачно! Волим кафану више
него леба!Мој живот је – кафана. Па,
ево,доказујемдасамкафанскичовеки
на овој пакленој врућини. Сви су се
завукли под ролетне, дишу на шкрге;
менениврућинанијеспречиладасвра
тимкодЈеремића.Незатоштонемогу
безалкохола–алкохолстимнемавезе!
–негонемогубезкафане.Ачетрдесет
годинасамрадионатехничкомпрегле
ду;имамдвадесетјутараземље,иничи
јаземљауМишковциманијечистијаод
моје!Ево,људинекакажу.Асталносам
укафани...Иволимкомунисте.Да!Сло
боднонапиши:Братић,окореликомуни
ста...Мала,репризирај!”
“Ето, чули сте мог друга Братића.”

Јеремић се окреће према другом госту.
“А овај БошкоКовачевић, стари гост...
онјетуизТоварника,четирикилометра
одавде...Великибоем!Ионволекафа
нувишенего...”
“Волем,пашта...Иволећукафанудо

смрти!”одсечеКовачевић.“Аданассам
дошаокодмогдругаБратићаупосету.”
“Чекајте,косујошбоемиуМишков

цима...”ГаздаЈеремићизбацујепалаци
набраја локално кафанско племство.

“НапрвомместуСинишаСтакић,про
фесор, велики боем... па, па, па...Лаза
Марковић, покој му души... Здравко
Дрлић, Драган Срдановић, па Бранко
Колчић, па Билић, умро такорећи у
кафани...Свесутодобриљудикојису
ималииимајустила.Преподнекафаи
ракија, после подне шприцер и пиво.
Знасередустаројкафани”,речегаздаи
одесвојимпослом.

АБратић (наставља): “Па докторБораЈеремић,великибоем...па,
па,па...паондаБораКокар,па

Жика Кокар... чекај, пааааа... Живко
Стакић, уметник... и да, бог те мазо,
умалодазаборавимпокојногЛазуЈере
мића...”
Стиже конобарица са репризом на

тацни.
“Самобезсликањаибезпипања,ако

може!” обрецну се плавуша срдито и
горивоположинасто.“Договорено?У
реду!Изволите!”Иишчезнуувратима
Храма.
Радости сремске провинције: стигла

је нова конобарица! Искрен да будем,
нисам начисто, шта је сеоска/сремска
конобарица, службено или приватно
лице,кафанскарадницаили–провока
ција?ИдалигосткафанекршиЗакона
озлостављањунапослукадасеудвара
илиделикомплиментеконобарици(са
мо зато што је конобарица) која је на
послу?Исмелисезасвештеницушан
канаписатидајезгодна,дамиришена
лавандуида светлуцакаолутка?Ида
закључим. Када у неки сеоски мушки
ХрамнаконтинентуСремустигненова
конобарица,тојекаодаГосподБоглич
нозатакнеружузаиконостасшанка.А
кадаодеизХрама,пукнеглувапразни
на, до следеће конобарице, до следеће
свештеницешанка.

(2010)

БоемиизСуботишта
испред“Трибисера”
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УХрам
“Трибисера”
стиглаје,
пренеколико
дана,нова
новцијата
конобарица,
луткаста,
ружичаста,
дражесно
осмишљена,
надурена
ихировита
плавуша
изБеограда
(“Рекласамвам,
нећудасесликам!
Инећу!Имоје
имедасе
немеће
поновинама!
Итачка!Иначе
ћузватигазду...

*)Ова књига штампана је поводом 15 година МНОВИНА
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Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

На те ри то ри ји Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца уско ро би 
тре ба ло да поч не тре ти-

ра ње ко ма ра ца, ка ко из ва зду-
ха, та ко и са зе мље. Че ка ју се 
по вољ ни вре мен ски усло ви ка ко 
би су зби ја ње ко ма ра ца би ло нај-
е фект ни је. Укуп на по вр ши на ко-
ја ће би ти об у хва ће на је 6,5 хи-
ља да хек та ра, а укуп но је за ове 
на ме не пред ви ђе но 3.311.000 
ди на ра из град ског бу џе та. 

- Пра ти мо си ту а ци ју на те ре-
ну, спрем ни смо за тре ти ра ње, 
али због ви си не сред ста ва ко ја 
су из дво је на за ту на ме ну, мо-
ра мо но вац ра ци о нал но ко ри-
сти ти. Већ смо тре ти ра ли ши ри 
део цен тра гра да и при о ба ље 
ре ке Са ве, али не иду нам на ру-
ку вре мен ски усло ви. Чим вре-
ме до зво ли ли, по но ви ће мо тре-
ти ра ње ко ма ра ца. Же ли мо да 
ефе кат тре ти ра ња бу де нај бо-
љи, и из тог раз ло га смо фор ми-
ра ли рад ну гру пу за су зби ја ње 
ко ма ра ца на те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, ко ја по-
сто ји три го ди не уна зад и вр ши 
ана ли зе на те ре ну. На осно ву те 
ана ли зе ми ре а гу је мо. У рад ну 
гру пу су укљу че ни пред став ни-
ци Град ске упра ве, пред став ни-
ци вр ши ла ца услу га тре ти ра ња 
ко ма ра ца и За вод за јав но здра-
вље Срем ска Ми тро ви ца – ре-
као је на чел ник Град ске упра ве 
за здрав стве ну, со ци јал ну и за-
шти ту жи вот не сре ди не Жељ ко 
Но ва ко вић. 

Пу тем сред ста ва ме ди ја оба-
ве шта ва ће се гра ђа ни ка да се 
бу де вр ши ло тре ти ра ње ко ма-
ра ца, а бит но је ис та ћи да се 
тре ти ра ње вр ши пре па ра ти ма 
ко ји не ће не по вољ но ути ца ти на 
жи вот ну сре ди ну и ко ји не иза зи-
ва ју ни ка кве смет ње код љу ди 
или жи во ти ња ко ји бо ра ве на 
те ри то ри ји на ко јој се вр ши тре-
ти ра ње.

- Ди на ми ка, ме сто из вр ше-
ња, ко нач на по вр ши на и број 
трет ма на за ви си ће од ви си не 
уго во ре не вред но сти и ре ал-
них по тре ба на те ре ну. У слу-
ча ју ло ших вре мен ских при ли ка 
не ће мо пред у зи ма ти ко ра ке у 

сми слу тре ти ра ња ко ма ра ца, ни 
из ва зду ха, ни са зе мље. Због 
ра ци о нал не упо тре бе сред ста-
ва во ди ће мо ра чу на да ефе кат 
тре ти ра ња бу де мак си мал но 
ефи ка сан. Пла ни ра мо да у на-
ред ном пе ри о ду по кри је мо јед-
ну ши ру те ри то ри ју гра да, а то 
под ра зу ме ва да са пр ска њем 
ко ма ра ца на те ри то ри ји Гра да 
Срем ске Ми тро ви це оба ви мо 
тре ти ра ње и у дру гим оп шти на-
ма, од но сно да се у исто вре ме 
тре ти ра ју ко мар ци и из су сед них 
оп шти на Ру ме, Ши да, Шап ца и 
та ко по кри је мо ши ру те ри то ри ју 
– ис ти че Но ва ко вић. 

С. Ста не тић 

ТРЕ ТИ РА ЊЕ КО МА РА ЦА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Због ки ше ка сни пр ска ње

Ве ра Ма рек, пен зи о нер ка: У по чет ку је 
би ло ко ма ра ца, али су пр ска ли из ва зду ха, 
па су спре чи ли. На ке ју че сто ше там и тре-
нут но не ма мно го ко ма ра ца. 

Ра до мир Ју го вић, пен зи о нер: При ме-
ћу јем да има ко ма ра ца у граду, али не да 
их има пу но. Не знам да ли су их пр ска ли 
ове године.

Ра ди вој Ни нић, пен зи о нер: Сла би је 
има ко ма ра ца, ви ше има кр пе ља. По не ки 
ко ма рац, ина че ја жи вим по ред Са ве и 
не ма их мно го. 

Ђур ђи ца Бу ди ми ро вић, пен зи о нер ка: 
Тре ба да се пр ска ју ко мар ци, има их мно го. 
Не мо гу у дво ри ште да иза ђем. Пр ска ли су 
јед ном то пом и ави о ном, али пре из бо ра. 

Ду шан Ра ђе вић, за по слен: Ни сам при-
ме тио ве ли ке ко ли чи не ко ма ра ца, не знам 
за дру ге. Има по не ки, али углав ном сла би-
је.

Ви то мир Обрен че вић, прав ник: Сла-
би је при ме ћу јем ко мар це ове го ди не. Не ма 
их, бар за са да. За пр ска ње су по треб ни и 
оп ти мал ни вре мен ски усло ви. 

Ан ке та: Да ли вам сме та ју ко мар ци?

Ма ње ко ма ра ца не го ра ни јих го ди на

Ве ра Ма рек, Ра до мир Ју го вић, Ра ди вој Ни нић, Ђур ђи ца Бу ди ми ро вић, Ду шан Ра ђе вић и Ви то мир Обрен че вић

Жељ ко Но ва ко вић 

Су зби ја ње ко ма ра ца 
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Центарзаконтролу
ипревенцијуболести
Заводазајавноздравље
СремскаМитровица
континуиранотокомчитаве
годиневршинадзорнад
заразнимболестима
натериторијиокруга.
Годинамауназад,
захваљујућипресвега
имунизацијикао
најефективнијојмери
заштитеодзаразнихболести,
алииосталимпревентивним
мерама,трендобољевања
одзаразнихболести
јеуопадању

ДиректоркаЗаводазајавноздравље
СремскаМитровицадрНадаЗецПетковић

ЗАВОДЗАЈАВНОЗДРАВЉЕСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Мањеоболелиход
заразнихболести

За Светски дан хигијене руку,
ЗЗЈЗ је уприличио изложбу дечијих
ликовнихрадоваухолузграде.
ЗЗЈЗјеиовегодинеприсуствовао

„Мотосусретима“,дељењемздрав
ственопромотивногматеријала.Том
приликомобележенјеиСветскидан
превенцијехепатитиса.
Дафизичкаактивностможедабу

дедругачијаизабавнија,уверилису
сеученициСредњемедицинскешко
ле10.маја,кадајеобележенМеђу
народниданфизичкеактивности.
На Међународни дан сећања

на преминуле од АИДСа 17. мај,
традиционалним паљењем свећа
са ученицима Средње медицинске
школе,исказана јесолидарност,по
дршкаоболелимаипоменумрлима
одАИДСа.
 Почетком идуће недеље, ЗЗЈЗ

и стоматолошка службаДома здра
вља Сремска Митровица организо

ваће изложбу најбољих ликовних и
литерарних радова на територији
округа у оквиру XXVI Националне
недеље здравља уста и зуба под
слоганом „Осмехнисездраво“.Кон
курсјебионамењендециувртићима
иученицимаосновнихшколауРепу
блициСрбији.Циљконкурсаједасе
подстакнездравственоваспитнирад
увртићимаиосновнимшколамана
темуоралногздрављаиедукујудеца
означајуиначинимаочувањаздра
вљаустаизуба.Најбољирадовиби
ћепостављенинасајтуИнститутаза
јавноздрављеСрбије,презентовани
на симпозијуму здравственог васпи
тањаустоматологијиикоришћениза
дизајништампање.
Утокуредовнихактивности,запо

слениЗЗЈЗспроводеиздравствено
васпитање ученицима основних и
средњихшколанатериторијиокруга
на темурепродуктивног здравља,

штетности пушења, хигијене те
ла...,штонаилазинадобререакције
и интересовање ученика за теме –
кажедрБојанаЦањар,специјалиста
социјалнемедицине.
У наредном периоду, у плану је

обележавање и следећих значајних
датумаизКалендараздравља:
Светскиданбездуванског дима

31.05.2016. када ће јавности бити
представљененекездравственепо
литикекаозначајнемерезасмање
њепотражњезадуванскимпроизво
дима (увођење „стандардизованих
безличних“паковања)
Међународниданпротивзлоупо

требеинезаконитетрговинедрогама
26.06.2016.
 Светски дан контрацепције

26.09.2016.
Светскидансрца29.09.2016.
 Национална недеља посвећена

дојењу40.недељаугодини
ОктобарМесецправилнеисхра

не
Светскиданстарих01.10.2016.
Светскиданхране16.10.2016.
Месецборбепротивболестиза

висности
 Светски дан борбе против ХИВ

инфекције01.12.2016.
Заводзајавноздрављеутокусва
кодневних редовних активности
спроводи здравствено просвећива
ње одраслог становништва, деце и
омладине. Обележавањем датума
из Календара здравља, скреће се
пажњајавностиназначајодређених
болести, фактора ризика по здра
вље,назначајраноготкривањаобо
љења и одазивању превентивним
прегледима.Едукацијомутичемона
ниво свести становништвао важно
стиочувањаиунапређењаздравља
икојисуначинидатопостигну–ис
тичедрБојанаЦањаризЦентраза
промоцију здрављаЗаводаза јавно
здрављеСремскаМитровица.ПрограмповодомМеђународногданасећањанапреминулеодАИДСа

Обележавањемартамесецаборбепротивмалигнихболести

ЗДРАВСТВО 25. MAJ 2016.  
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Епидемиолошка секција Војво
динеиИнститутзајавноздра
вље Војводине у сарадњи са

мрежом завода на територији АП
Војводине традиционално сваке го
дине организују годишњи стручни
скупепидемиолога.
Овогодишњи стручни скуп, 41. по

редуорганизован јепрошлогпетка,
20.мајауСремскојМитровици,уса
радњиИнститута за јавно здравље
Војводине и Завода за јавно здра
вље Сремска Митровица. Све при
сутнејенасамомпочеткупоздравио
директор Института за јавно здра
вљеВојводине проф. дрВладимир
Петровић,којијеговориоопрограму
ициљевимасимпозију.
Програм стручног скупа епидеми

олога је и овога пута био посвећен
надзору над заразним болестима и
њиховојпревенцији,алииактуелној
епидемиолошкој ситуацији на тери
торији сремског округа узрокованој
присуствоммигранатауприхватним
центрима на територији општине
Шид.
Центарзаконтролуипревенци

јуболестиЗаводазајавноздравље
Сремска Митровица континуирано
током читаве године врши надзор
над заразним болестима на тери
торији округа. Годинама уназад, за
хваљујући пре свега имунизацији
као најефективнијој мери заштите
од заразних болести, али и оста
лим превентивним мерама, тренд
обољевањаод заразнихболести је
у опадању. На територији сремског

округанајчешћесерегиструјуреспи
раторне заразне болести (Tonsillitis
i Pharyngitis streptococcica).Остале
заразне болести (цревне, парази
тарне, векторске, заразне болести
из групе зооноза и полно  прено
сивихболести)серегиструјуређеу
видупојединачнихслучајеваилима
њих породичних епидемија.Центар
за контролу и превенцију болести
редовнонасајтуЗаводаажурираиз
вештајеоактуелнојепидемиолошкој
ситуацијикаоипревентивнемереза
спречавањеширењазаразнихболе
сти(ускладусасезономгрип,лајм
скаболест,ГрозницаЗападногНила,
каоиХИВ,ХепатитисБиЦ...)наме
њенестановништвусремскогокруга.
Од половине септембра прошле

године територија сремског округа
је била део транзитне руте мигра
ната на путу ка земљамаЕвропске
уније, због чега је епидемиолошка
ситуацијанатериторијиокругаоце
њена као претећа. Захваљујући
предузетиммерама,активномхиги
јенско  епидемиолошком  надзору,
као и успостављеном сарадњом са
организацијама које пружају услуге
мигрантиманатерену(здравствене,
алиидругеврстеуслуге)нисуреги
строване епидемије као ни заразне
болестивећегепидемиолошкогзна
чајаупопулацијимиграната–каже
на почетку разговора директорка
Завода за јавно здравље Сремска
Митровицаприм.дрНадаЗецПет
ковић, специјалиста социјалне ме
дицине.

Центарзаконтролу
ипревенцијуболести
И поред све веће заступљено

сти хроничних незаразних болести
у структури обољевања, заразне
болести су идаљенајчешћиреги
стровани узрок обољевања ста
новништва. Захваљујући имуниза
цији поједине заразне болести су
искорењене, неке елиминисане и
губеназначају,алисејављајуино
везаразнеболестикојеранијенису
билеприсутненаовомподручју(нпр.

ГрозницаЗападногНила).Међуста
новништвом се најчешће региструју
респираторне заразне болести и то
пре свега инфекције горњих дисај
нихпутеваузрокованестрептококом.
Заразнеболестисемогуспречити
предузимањем превентивних ме
ра.
 Мере за превенцију респира

торнихболести су:редовнопрове
травање и осунчавање просторија;
редовночишћењеивлажнопребри
савање подова и радних површина;
редовно чишћење предмета опште
употребе –мобилних телефона, та
статурекомпјутера,миша,играчака;
правилно одлагање употребљених
марамица–одмахукантузасмеће
без чувања по џеповима, торбама;
прањерукутопломводомисапуном,
нарочито након брисања носа и ки
јања; исхрана богата витаминима и
довољноуношењетечности.
Каоспецифичнамерапревенције,

ауједноинајефективнијапримењује
севакцинација.Унашојземљиспро
води се вакцинација против тубер
кулозе, дифтерије, великог кашља,
инфекција изазваних хемофилусом
инфлуенце, против пнеумокока, ме
нингокока, грипа,малихбогиња,ру
беле,заушки(алииболестикојесе
не преносе респираторно: против
тетануса, хепатитиса Б, дечје пара
лизе). Вакцинација у Републици
Србији је бесплатна – објашњава
епидемиолог др Марија Лазаревић,
шефица Одељења епидемиологије
Завода за јавно здравље Сремска
Митровица.
Кадасуупитањуцревнезаразне

болестимерепревенцијеподразу
мевајупресвегаредовноодржавање
хигијенеруку(топломводомисапу
ном), употреба здравствено исправ
не воде и здравствено исправне и
термичкиобрађенехране,правилно
одлагањеотпаднихматерија,зашти

тахранеодинсекатаи глодара,чу
вањехранеуадекватнимусловима.
Мерепревенцијеодвекторских

болести (Лајмска, Грозница Запад
ног Нила) подразумевају употребу
репеланата, заштиту од убода век
тора (крпеља, комарца), адекватно
облачење при одласку у природу
(светлебоје,дугирукавииногавице),
редовнокошењетраве,штохитније
уклањањекрпеља,исушивањебара,
мочвара, пражњење посуда са ста
јаћомводомудомаћинству (саксије
зацвеће,гуме...),стављањемрежаи
комарниканапрозореиврата.
Међу паразитарним болестима

најчешће се региструје шуга. Шуга
је обољење које није резервисано
искључивозаособелошијегимовин
скогстања,тојеобољењекојесере
гиструјемеђуособамасвихузраста,
расаиразличитихсоцијалнихстату
са. Обзиром да се преноси директ
нимконтактомсаоболеломособом,
главна мера превенције је редовно
одржавањехигијенеруке(топломво
домисапуном),азатимиодржава
њеличнехигијенеихигијенестамбе
ногпростора–наводидрЛазаревић.

Центарза
промоцијуздравља

Центар за промоцију здрављаЗа
водазајавноздрављејеутоку2016.
године активно учествовао у обеле
жавањудатумаизКалендара јавног
здравља.Досадасуобележенисле
дећидатуми:
Европсканедељапревенцијера

кагрлићаматерице,уоквирукојесу
одржана едукативна предавања же
нама репродуктивног доба о факто
римаризиказанастанакракагрлића
материце,санагласкомнаважности
одазивањанапревентивнегинеколо
шкепрегледеудомовимаздравља.
Цеомесец март је био посвећен

борби против малигних болести,
којепослеболестисрцаикрвнихсу
дова, представљају најчешћи узрок
оболевањаиумирањауСрбији.Тре
банапоменутидавишеод80одсто
свихмалигнихболестисеможеспре
чити или одложити елиминисањем/
мењањемфактора ризика (пушење,
гојазност, физичка неактивност, кон
зумирање алкохола, претерано из
лагањесунчевојсветлости,инфекци
је...).Уколикодоболестиипакдође,
њенисход јемогућепобољшатира
нимоткривањем,односнопревентив
ним прегледима на рано откривање
малигнихобољења (скрининг).Уто
ку месеца марта, интензивиране су
здравственопромотивнеактивности,
с циљем упознавања становништва
саризикофакторима, каоискринин
гомкарциномадојке,грлићаматери
цеидебелогцревакојисеспроводеу
домовимаздрављасремскогокруга.
Светскиданбубрега10.мартпод

слоганом „Болести бубрега код де
це – спречимо на време“ обележен
јесаученицимаосновнешколекаои
Светскиданвода22.март.Дајету
беркулозаидаљејавноздравствени
приоритет уСрбији, грађани су упо
знати током обележавања Светског
данаборбепротивтуберкулозе24.
марта.
Акценат Светског дана здравља

7. априлаове године је био наше
ћерној болести, једином хроничном
незаразномобољењукојесетретира
као епидемија. Обзиром да је Дија
бетес мелитус типа 2 најчешћи об
ликшећерне болести и да се стиче
лошимживотним навикама, грађани
суималиприликудасазнајунакоји
начиндаусвојездравстилживотаи
проверездравственостање.
Утрећојседмициаприла,обележе

најеЕвропсканедељаимунизаци
је,едукативнимпредавањемтрудни
цамаоважностивакцинациједеце.ШефицаОдељењаепидемиологије

дрМаријаЛазаревић

ДрБојанаЦањар
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Епидемиолошка секција Војво
динеиИнститутзајавноздра
вље Војводине у сарадњи са

мрежом завода на територији АП
Војводине традиционално сваке го
дине организују годишњи стручни
скупепидемиолога.
Овогодишњи стручни скуп, 41. по

редуорганизован јепрошлогпетка,
20.мајауСремскојМитровици,уса
радњиИнститута за јавно здравље
Војводине и Завода за јавно здра
вље Сремска Митровица. Све при
сутнејенасамомпочеткупоздравио
директор Института за јавно здра
вљеВојводине проф. дрВладимир
Петровић,којијеговориоопрограму
ициљевимасимпозију.
Програм стручног скупа епидеми

олога је и овога пута био посвећен
надзору над заразним болестима и
њиховојпревенцији,алииактуелној
епидемиолошкој ситуацији на тери
торији сремског округа узрокованој
присуствоммигранатауприхватним
центрима на територији општине
Шид.
Центарзаконтролуипревенци

јуболестиЗаводазајавноздравље
Сремска Митровица континуирано
током читаве године врши надзор
над заразним болестима на тери
торији округа. Годинама уназад, за
хваљујући пре свега имунизацији
као најефективнијој мери заштите
од заразних болести, али и оста
лим превентивним мерама, тренд
обољевањаод заразнихболести је
у опадању. На територији сремског

округанајчешћесерегиструјуреспи
раторне заразне болести (Tonsillitis
i Pharyngitis streptococcica).Остале
заразне болести (цревне, парази
тарне, векторске, заразне болести
из групе зооноза и полно  прено
сивихболести)серегиструјуређеу
видупојединачнихслучајеваилима
њих породичних епидемија.Центар
за контролу и превенцију болести
редовнонасајтуЗаводаажурираиз
вештајеоактуелнојепидемиолошкој
ситуацијикаоипревентивнемереза
спречавањеширењазаразнихболе
сти(ускладусасезономгрип,лајм
скаболест,ГрозницаЗападногНила,
каоиХИВ,ХепатитисБиЦ...)наме
њенестановништвусремскогокруга.
Од половине септембра прошле

године територија сремског округа
је била део транзитне руте мигра
ната на путу ка земљамаЕвропске
уније, због чега је епидемиолошка
ситуацијанатериторијиокругаоце
њена као претећа. Захваљујући
предузетиммерама,активномхиги
јенско  епидемиолошком  надзору,
као и успостављеном сарадњом са
организацијама које пружају услуге
мигрантиманатерену(здравствене,
алиидругеврстеуслуге)нисуреги
строване епидемије као ни заразне
болестивећегепидемиолошкогзна
чајаупопулацијимиграната–каже
на почетку разговора директорка
Завода за јавно здравље Сремска
Митровицаприм.дрНадаЗецПет
ковић, специјалиста социјалне ме
дицине.

Центарзаконтролу
ипревенцијуболести
И поред све веће заступљено

сти хроничних незаразних болести
у структури обољевања, заразне
болести су идаљенајчешћиреги
стровани узрок обољевања ста
новништва. Захваљујући имуниза
цији поједине заразне болести су
искорењене, неке елиминисане и
губеназначају,алисејављајуино
везаразнеболестикојеранијенису
билеприсутненаовомподручју(нпр.

ГрозницаЗападногНила).Међуста
новништвом се најчешће региструју
респираторне заразне болести и то
пре свега инфекције горњих дисај
нихпутеваузрокованестрептококом.
Заразнеболестисемогуспречити
предузимањем превентивних ме
ра.
 Мере за превенцију респира

торнихболести су:редовнопрове
травање и осунчавање просторија;
редовночишћењеивлажнопребри
савање подова и радних површина;
редовно чишћење предмета опште
употребе –мобилних телефона, та
статурекомпјутера,миша,играчака;
правилно одлагање употребљених
марамица–одмахукантузасмеће
без чувања по џеповима, торбама;
прањерукутопломводомисапуном,
нарочито након брисања носа и ки
јања; исхрана богата витаминима и
довољноуношењетечности.
Каоспецифичнамерапревенције,

ауједноинајефективнијапримењује
севакцинација.Унашојземљиспро
води се вакцинација против тубер
кулозе, дифтерије, великог кашља,
инфекција изазваних хемофилусом
инфлуенце, против пнеумокока, ме
нингокока, грипа,малихбогиња,ру
беле,заушки(алииболестикојесе
не преносе респираторно: против
тетануса, хепатитиса Б, дечје пара
лизе). Вакцинација у Републици
Србији је бесплатна – објашњава
епидемиолог др Марија Лазаревић,
шефица Одељења епидемиологије
Завода за јавно здравље Сремска
Митровица.
Кадасуупитањуцревнезаразне

болестимерепревенцијеподразу
мевајупресвегаредовноодржавање
хигијенеруку(топломводомисапу
ном), употреба здравствено исправ
не воде и здравствено исправне и
термичкиобрађенехране,правилно
одлагањеотпаднихматерија,зашти

тахранеодинсекатаи глодара,чу
вањехранеуадекватнимусловима.
Мерепревенцијеодвекторских

болести (Лајмска, Грозница Запад
ног Нила) подразумевају употребу
репеланата, заштиту од убода век
тора (крпеља, комарца), адекватно
облачење при одласку у природу
(светлебоје,дугирукавииногавице),
редовнокошењетраве,штохитније
уклањањекрпеља,исушивањебара,
мочвара, пражњење посуда са ста
јаћомводомудомаћинству (саксије
зацвеће,гуме...),стављањемрежаи
комарниканапрозореиврата.
Међу паразитарним болестима

најчешће се региструје шуга. Шуга
је обољење које није резервисано
искључивозаособелошијегимовин
скогстања,тојеобољењекојесере
гиструјемеђуособамасвихузраста,
расаиразличитихсоцијалнихстату
са. Обзиром да се преноси директ
нимконтактомсаоболеломособом,
главна мера превенције је редовно
одржавањехигијенеруке(топломво
домисапуном),азатимиодржава
њеличнехигијенеихигијенестамбе
ногпростора–наводидрЛазаревић.

Центарза
промоцијуздравља

Центар за промоцију здрављаЗа
водазајавноздрављејеутоку2016.
године активно учествовао у обеле
жавањудатумаизКалендара јавног
здравља.Досадасуобележенисле
дећидатуми:
Европсканедељапревенцијера

кагрлићаматерице,уоквирукојесу
одржана едукативна предавања же
нама репродуктивног доба о факто
римаризиказанастанакракагрлића
материце,санагласкомнаважности
одазивањанапревентивнегинеколо
шкепрегледеудомовимаздравља.
Цеомесец март је био посвећен

борби против малигних болести,
којепослеболестисрцаикрвнихсу
дова, представљају најчешћи узрок
оболевањаиумирањауСрбији.Тре
банапоменутидавишеод80одсто
свихмалигнихболестисеможеспре
чити или одложити елиминисањем/
мењањемфактора ризика (пушење,
гојазност, физичка неактивност, кон
зумирање алкохола, претерано из
лагањесунчевојсветлости,инфекци
је...).Уколикодоболестиипакдође,
њенисход јемогућепобољшатира
нимоткривањем,односнопревентив
ним прегледима на рано откривање
малигнихобољења (скрининг).Уто
ку месеца марта, интензивиране су
здравственопромотивнеактивности,
с циљем упознавања становништва
саризикофакторима, каоискринин
гомкарциномадојке,грлићаматери
цеидебелогцревакојисеспроводеу
домовимаздрављасремскогокруга.
Светскиданбубрега10.мартпод

слоганом „Болести бубрега код де
це – спречимо на време“ обележен
јесаученицимаосновнешколекаои
Светскиданвода22.март.Дајету
беркулозаидаљејавноздравствени
приоритет уСрбији, грађани су упо
знати током обележавања Светског
данаборбепротивтуберкулозе24.
марта.
Акценат Светског дана здравља

7. априлаове године је био наше
ћерној болести, једином хроничном
незаразномобољењукојесетретира
као епидемија. Обзиром да је Дија
бетес мелитус типа 2 најчешћи об
ликшећерне болести и да се стиче
лошимживотним навикама, грађани
суималиприликудасазнајунакоји
начиндаусвојездравстилживотаи
проверездравственостање.
Утрећојседмициаприла,обележе

најеЕвропсканедељаимунизаци
је,едукативнимпредавањемтрудни
цамаоважностивакцинациједеце.ШефицаОдељењаепидемиологије

дрМаријаЛазаревић

ДрБојанаЦањар

ДиректорИнститутазајавноздрављеВојводинедрВладимирПетровићидиректоркаЗавода
зајавноздрављеСремскаМитровицадрНадаЗецПетковићнасимпозијумуепидемиолога
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Центарзаконтролу
ипревенцијуболести
Заводазајавноздравље
СремскаМитровица
континуиранотокомчитаве
годиневршинадзорнад
заразнимболестима
натериторијиокруга.
Годинамауназад,
захваљујућипресвега
имунизацијикао
најефективнијојмери
заштитеодзаразнихболести,
алииосталимпревентивним
мерама,трендобољевања
одзаразнихболести
јеуопадању

ДиректоркаЗаводазајавноздравље
СремскаМитровицадрНадаЗецПетковић

ЗАВОДЗАЈАВНОЗДРАВЉЕСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Мањеоболелиход
заразнихболести

За Светски дан хигијене руку,
ЗЗЈЗ је уприличио изложбу дечијих
ликовнихрадоваухолузграде.
ЗЗЈЗјеиовегодинеприсуствовао

„Мотосусретима“,дељењемздрав
ственопромотивногматеријала.Том
приликомобележенјеиСветскидан
превенцијехепатитиса.
Дафизичкаактивностможедабу

дедругачијаизабавнија,уверилису
сеученициСредњемедицинскешко
ле10.маја,кадајеобележенМеђу
народниданфизичкеактивности.
На Међународни дан сећања

на преминуле од АИДСа 17. мај,
традиционалним паљењем свећа
са ученицима Средње медицинске
школе,исказана јесолидарност,по
дршкаоболелимаипоменумрлима
одАИДСа.
 Почетком идуће недеље, ЗЗЈЗ

и стоматолошка службаДома здра
вља Сремска Митровица организо

ваће изложбу најбољих ликовних и
литерарних радова на територији
округа у оквиру XXVI Националне
недеље здравља уста и зуба под
слоганом „Осмехнисездраво“.Кон
курсјебионамењендециувртићима
иученицимаосновнихшколауРепу
блициСрбији.Циљконкурсаједасе
подстакнездравственоваспитнирад
увртићимаиосновнимшколамана
темуоралногздрављаиедукујудеца
означајуиначинимаочувањаздра
вљаустаизуба.Најбољирадовиби
ћепостављенинасајтуИнститутаза
јавноздрављеСрбије,презентовани
на симпозијуму здравственог васпи
тањаустоматологијиикоришћениза
дизајништампање.
Утокуредовнихактивности,запо

слениЗЗЈЗспроводеиздравствено
васпитање ученицима основних и
средњихшколанатериторијиокруга
на темурепродуктивног здравља,

штетности пушења, хигијене те
ла...,штонаилазинадобререакције
и интересовање ученика за теме –
кажедрБојанаЦањар,специјалиста
социјалнемедицине.
У наредном периоду, у плану је

обележавање и следећих значајних
датумаизКалендараздравља:
Светскиданбездуванског дима

31.05.2016. када ће јавности бити
представљененекездравственепо
литикекаозначајнемерезасмање
њепотражњезадуванскимпроизво
дима (увођење „стандардизованих
безличних“паковања)
Међународниданпротивзлоупо

требеинезаконитетрговинедрогама
26.06.2016.
 Светски дан контрацепције

26.09.2016.
Светскидансрца29.09.2016.
 Национална недеља посвећена

дојењу40.недељаугодини
ОктобарМесецправилнеисхра

не
Светскиданстарих01.10.2016.
Светскиданхране16.10.2016.
Месецборбепротивболестиза

висности
 Светски дан борбе против ХИВ

инфекције01.12.2016.
Заводзајавноздрављеутокусва
кодневних редовних активности
спроводи здравствено просвећива
ње одраслог становништва, деце и
омладине. Обележавањем датума
из Календара здравља, скреће се
пажњајавностиназначајодређених
болести, фактора ризика по здра
вље,назначајраноготкривањаобо
љења и одазивању превентивним
прегледима.Едукацијомутичемона
ниво свести становништвао важно
стиочувањаиунапређењаздравља
икојисуначинидатопостигну–ис
тичедрБојанаЦањаризЦентраза
промоцију здрављаЗаводаза јавно
здрављеСремскаМитровица.ПрограмповодомМеђународногданасећањанапреминулеодАИДСа

Обележавањемартамесецаборбепротивмалигнихболести

ЗДРАВСТВО 25. MAJ 2016.  



ЗДРАВСТВО

Ску пу епи де ми о ло га, ко ји је ор га-
ни зо ван у Хо те лу Срем у Срем-
ској Ми тро ви ци про шлог пет ка, 

20. ма ја при су ство вао је и про фе сор 
др Бо ри ша Ву ко вић, епи де ми о лог у 
пен зи ји. 

Он је об ја снио ка ко су се не ка да 
ле ка ри бо ри ли са за ра зним бо ле сти-
ма, а ка ко је то да нас.

- У мо је вре ме, ка да сам ја по чи њао 
да ра дим, дру га чи је се ра ди ло не го 
да нас. Да нас се сви по да ци ком пју тер-
ски об ра ђу ју, а ми смо ишли на ли це 
ме ста да ви ди мо све то и да ску пља мо 
по дат ке. Ми смо би ли епи де ми о ло зи у 
ци пе ла ма, за раз ли ку од оних ко ји су 
би ли у фо те љи, ка ко је је дан епи де ми-
о лог ре као. У Сре му смо има ли са стан-
ке и пре ових, али епи де ми о ло шка 
си ту а ци ја је би ла да ле ко дру га чи ја од 
да на шње. Да на шња епи де ми о ло ги ја, 
што се ти че за ра зних бо ле сти сво ди се 
на ма њи број обо ље ва ња, јер су вак ци-
на ци јом ре ше не вак ци нал не бо ле сти, 
по ди за њем хи ги јен ских усло ва, из град-
њом во до во да, ка на ли за ци је, црев не 
за ра зне бо ле сти су та ко ђе епи де ми је 
су све де не на ма ли број. Је ди но су 
екс це сне си ту а ци је ка да до ђе до не ких 
про до ра у во ду или до ђе до ма сов ног 
тро ва ња хра ном. Ме ни је ов де у Ми тро-
ви ци оста ла у се ћа њу нај ви ше епи де-
ми ја ве ли ких бо ги ња, ко ја је би ла 1972. 
го ди не и ко ја је у оно вре ме би ла 
по след ња ве ли ка епи де ми ја у све ту и 
нај ве ћа у Евро пи. Ми смо има ли у 
Ле жи ми ру ка ран тин ску бол ни цу, у 
Ши ду смо има ли на Ли по ва чи изо ла то-
ри јум - при се ћа се др Ву ко вић.

Он до да је да је тад це ла по пу ла ци ја 
мо ра ла би ти вак ци ни са на, али да се и 
по ред то га на пор но ра ди ло. 

- У се ћа њу ми је оста ла и ве ли ка 
епи де ми ја три хи не ло зе. Ов де у Ми тро-
ви ци је, ко ли ко се се ћам, би ло око 600 
обо ле лих, та ко да смо до ла зи ли сва ко-

днев но и успе шно је су зби ја ли. Би ло је 
и те жих слу ча је ва обо ље ња, али сви 
су за вр ши ли успе шно. Та ко ђе смо 
ис пи ти ва ли у Ви шњи ће ву ен дем ску 
не фро па ти ју у са рад њи са Вој но ме ди-
цин ском ака де ми јом. Че сто смо до ла-
зи ли и пре гле да ли це ло ста нов ни штво. 
Ода тле је и до шла иде ја, на наш пред-
лог, да се у Ми тро ви ци отво ри ди ја ли-
зно оде ље ње. Ство рен је мо де ран 
ди ја ли зни цен тар у ко ји су сви ди ја ли-
зни па ци јен ти би ли упу ће ни, а ен дем-
ска не фро па ти ја ко ја је по зна та у 
Ср би ји, Бу гар ској и Ру му ни ји, по ла ко 
је ња ва, та ко да не пред ста вља ви ше 

ве ли ки про блем - ис ти че др Ву ко вић. 
Про фе сор Ву ко вић ка же да су се 

за хва љу ју ћи ра ду ле ка ра и струч ња ка 
епи де ми је су зби ле, та ко да епи де ми ја 
ве ли ких раз ме ра ви ше не ма. Та ко ђе 
на по ми ње да се у да на шње вре ме су о-
ча ва мо са дру гим вр ста ма обо ље ња, 
као што су лајм ска бо лест, ХИВ, 
вирусна хеморагијска грозница, ко је 
пред ста вља ју свет ски про блем. Ис ти че 
да је За вод за јав но здра вље у Срем-
ској Ми тро ви ци био је је дан од углед-
ни јих За во да у он да шње вре ме и та кав 
је остао и дан да нас.  

Е. М. Н.

Др БО РИ ША ВУ КО ВИЋ, ЕПИ ДЕ МИ О ЛОГ

Не ма ви ше ве ли ких епи де ми ја

Др Бо ри ша Ву ко вић
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НЕ ГРАД СКЕ СЛА ВЕ У ШИ ДУ И РУ МИ

Про сла вљен Све ти Ни ко ла лет њи
Ни зом при год них ма ни фе ста ци ја, Ме сна 

за јед ни ца Шид и пра во слав на цр кве на 
оп шти на, све ча но су обе ле жи ли 22. мај, Дан 

Ме сне за јед ни це Шид и сла ву гра да Ши да Све тог 
Ни ко лу лет њег. 

Обе ле жа ва ње сла ве гра да по че ло је дан ра ни је 
у су бо ту, 21. ма ја ка да је одр жан омла дин ски 
ша хов ски тур нир, а на кон спорт ске ма ни фе ста ци је 
упри ли чен је и бо га ти кул тур но умет нич ки про-
грам. На смо три фол кло ра, Ши ђа ни ма су се сво јим 
ко ре о гра фи ја ма пред ста ви ла кул тур но - умет нич-
ка дру штва са под руч ја шид ске оп шти не: СКУД 
„Све ти Са ва“, КПД „Ђу ра Киш“, СКУД „Јед но та“, 

ХКД „Шид“ и КУД „Бран ко Ра ди че вић“ из Ер де ви ка. 
На сам дан про сла ве сла ве гра да, у про сто ри ја-

ма Ме сне за јед ни це Шид, у при су ству све штен-
ства осве штен је слав ски ко лач и уру че но тра ди-
ци о нал но Све то ни кољ ско при зна ње, ко је је ове 
го ди не пре ма од лу ци Са ве та МЗ Шид, уру че но 
про фе со ри ци ен гле ског је зи ка и књи жев ни ци 
Са њи Тир кај ло из Ши да. Пре ма оце ни Са ве та МЗ 
Шид, Са ња Тир кај ло је сво јим ду го го ди шњим 
ра дом и за ла га њем да ла из у зе тан до при нос у кул-
ту ри.

- На гра да и при зна ње ко је до би је те од свог гра-
да је не што нај леп ше што мо же да вам се до го ди. 

То зна чи да љу ди ко ји жи ве са ва ма пре по зна ју 
ваш рад. Ме ни је ова на гра да ва жна баш за то што 
је Све то ни кољ ска и што се уру чу је као на гра да 
за штит ни ка на шег гра да, на шег све ца Све тог 
Ни ко ле лет њег. Ова на гра да је и ве ли ки под стрек 
за бу ду ће ства ра ла штво и ја ћу се по тру ди ти да то 
и оправ дам - ис та кла је Са ња Тир кај ло.

Исто га да на у пра во слав ном хра му у Ши ду је 
одр жа на све та ар хи је реј ска ли тур ги ја, на кон че га 
је ули ца ма Ши да тра ди ци о нал но про шла ли ти ја 
на кон че га је у пор ти цр кве Све тог оца Ни ко ла ја 
упри ли чен кул тур но умет нич ки про грам и кон церт 
Му зич ке шко ле – му зич ко еду ка тив ни фе сти вал 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Брже до докумената

У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци 17. 
ма ја одр жа на је ра ди о ни ца за ло кал не ме ди је и 
кон сул та тив ни са ста нак из ме ђу пред став ни ка 
др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, по во-
дом по чет ка при ме не но вог За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку. До га ђа ју је при су ство ва ла и 
Ко ри Удо вич ки, пот пред сед ни ца Вла де и ми ни-
стар ка др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, 
као и гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра-
ни слав Не ди мо вић. 

При ме на но вог за ко на по чи ње 8. ју на, а пре-
ма ре чи ма на чел ни ка Град ске упра ве за оп ште 
и за јед нич ке по сло ве Ми ро сла ва Јо ки ћа, упра-
ве ће до тог да ту ма би ти спрем не у пот пу но сти. 

- Гра ђа ни ће сво ја пра ва мо ћи да ре ша ва ју 
бр же, лак ше, без при ба вља ња до ку ме на та. У 
њи хо во име ће то сад ра ди ти град ске упра ве. 
Ми смо пот пу но спрем ни, Град се и у прет ход-
ном пе ри о ду при пре мао за ова ко не што кроз 
ре кон струк ци ју Услу жног цен тра, но ви сајт Гра-
да и кроз раз ви ја ње елек трон ске упра ве – ис та-
као је Јо кић.

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни-
слав Не ди мо вић ис та као је озбиљ ност за кон ске 
оба ве зе о раз ме ни по да та ка из слу жбе них еви-
ден ци ја. 

- Ло кал не са мо у пра ве од 8. ју на мо ра ју 
озбиљ но да поч ну са при ме њи ва њем од ред бе о 
раз ме ни по да та ка из слу жбе них ба за. Са аспек-
та ло кал них са мо у пра ва ова од ред ба је у ин те-
ре су са ме упра ве, јер је њен крај њи ре зул тат 
ве ће за до вољ ство гра ђа на, бу ду ћи да те рет 
при ба вља ња до ку ме на та ви ше не ће би ти на 
гра ђа ни ма, већ на ин сти ту ци ја ма – ре као је 
Не ди мо вић. С. С.

 

Еду ка ци ја
епо тро ша ча

У окви ру про јек та Раз вој елек трон ског по сло-
ва ња, ко ји фи нан си ра Европ ска уни ја, у че твр-
так 19. ма ја у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро-
ви ци пред ста вље на је и про мо ви са на Ин тер нет 
плат фор ма за е - по тро ша че.

При сут ни ма су про је кат пред ста ви ли Ле шек 
Ја ку бов ски, во ђа про јек та Раз вој елек трон ског 

по сло ва ња и Си ни ша Бе го вић, екс перт за е - по-
сло ва ње.

- У Срем ској Ми тро ви ци смо да про мо ви ше-
мо веб плат фор му “e-du ka tor.rs“ чи ји је циљ да 
по мог не свим по тро ша чи ма ко ји ку пу ју на ин тер-
не ту, ка ко би би ли без бед ни и да на у че мно го 
то га у ве зи елек трон ског по сло ва ња, од но сно тр-
го ви не. По мо ћу ове плат фор ме мо гли би да се 
еду ку ју о за кон ској ре гу ла ти ви, тј. пра ви ма ко ја 
им при па да ју. Овај про је кат фи нан си ра Европ-
ска уни ја са 2,5 ми ли о на евра, а ова кам па ња се 
спро во ди у 15 гра до ва ши ром Ср би је - ре као је 
Ле шек Ја ку бов ски.

Ова Ин тер нет плат фор ма је пр ва те вр сте 
у Ср би ји, а њен глав ни циљ је еду ка ци ја и ин-
фор ми са ње по тро ша ча о њи хо вим пра ви ма, са 
по себ ним ак цен том на пра ва по тро ша ча на ин-
тер не ту, про це ду ра ма за жал бе и без бед ност ку-
по ви не пу тем ин тер не та.

При ред ба Пчелице
У ПСЦ „Пин ки“ у Срем ској Ми тро ви ци про-

шлог пет ка, 20. ма ја Пред школ ска уста но ва 
„Пче ли ца“ уз по др шку Град ске упра ве за обра зо-
ва ње ор га ни зо ва ла је за вр шну при ред бу де це 
пред школ ског уз ра ста.

Мир ја на Пје вац, на чел ни ца ГУ за обра зо ва ње 
ре кла је да ова при ред ба сим бо лич но озна ча ва 
пре крет ни цу у жи во ти ма ове де це.

- Пра зник је за очи би ти у дру штву нај ста ри јих 
ма ли ша на ПУ „Пче ли ца“. За ге не ра ци је 2009. и 
2010. го ди ште овим се за вр ша ва пред школ ски 
уз раст и 660 ма ли ша на ће већ пр вог сеп тем бра 
по ста ти шко лар ци - ре кла је Пјев че ва.

Не што ви ше о са мој ма ни фе ста ци ји ре кла је 
Ми ро сла ва Или јић, ди рек тор ка ПУ „Пче ли ца“, 
ко ја је том при ли ком де ци по же ле ла сре ћан 
по ла зак у шко лу.

- Ово је на ша тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја, 
за вр шна све ча ност ко јом на ше пред школ це пра-
ти мо у шко лу. Ове го ди не уче ству је 661 пред шко-
лац. Ту су де ца из свих обје ка та у гра ду, из 
Ма чван ске Ми тро ви це и де ца из Ла ћар ка и ве ли-
ко је за до вољ ство да ове го ди не пр ви пут уче-
ству ју де ца са се ла, њих укуп но 137 из 12 се ла. 
Овом при ли ком им же лим сре ћан по ла зак у шко-
лу и да им у шко ли бу де јед на ко ле по као што им 
је би ло и у вр ти ћу - из ја ви ла је Или ји ће ва.

Упис у му зич ко 
за ба ви ште

При јем но вих по ла зни ка у при прем ни пред-
школ ски про грам, му зич ко за ба ви ште Му зич ке 
шко ле „Пе тар Кран че вић“ у школ ској 2016/17. 
го ди ни по чео је 15. ма ја и тра је до 30. ју на. 
Циљ овог про гра ма је раз вој му зи кал но сти, 
за ни ма ња и љу ба ви пре ма му зи ци код де це 
уз ра ста од 4 до 8 го ди на. Ме то да под у ча ва ња 
је ак тив на. У ак тив ној ме то ди, спој пе сме и 
ко ри шће ња те ла, про мо ви са ни су као ефи ка-
сни ји и при ла го ђе ни про це су му зич ког обра зо-
ва ња. По мо ћу му зич ких ига ра де ца уче пра вил-
но и ар ти ку ли са но да пе ва ју, раз ви ја ју мо то ри-
ку, ко ор ди на ци ју, кон цен тра ци ју и про стор ну 
ин те ли ген ци ју. На ста ва се од ви ја у гру пи, два 
пу та не дељ но, у ча со ви ма у тра ја њу од 45 
ми ну та. За упис у му зич ко за ба ви ште по треб на 
је са мо же ља за упо зна ва њем ма гич ног све та 
му зи ке. По ла зни ци се упи су ју без про ве ре 
му зич ких спо соб но сти. Упис је сва ког рад ног 
да на у вре ме ну од 9 до 14 ча со ва, у кан це ла ри-
ји ра чу но вод ства МШ „Пе тар Кран че вић“, Жит-
ни трг 28, Срем ска Ми тро ви ца.

О за по шља ва њу 
У чи та о ни ци Град ске би бли о те ке у Срем ској 

Ми тро ви ци у че твр так, 19. ма ја одр жа на је три-
би на „Европ ски со ци јал ни фонд за гра ђа не и 
гра ђан ке – за по шља ва ње и со ци јал на ин клу зи-
ја“. Ор га ни за то ри три би не би ли су Фон да ци ја 
Цен тар за де мо кра ти ју и ло кал но ве ће Европ-
ског по кре та у Ср би ји, у окви ру На ци о нал ног 
кон вен та о Европ ској уни ји, а уз по др шку Не мач-
ке ор га ни за ци је за тех нич ку са рад њу (ГИЗ).

Као уче сни ци ди ску си је би ли су при сут ни 
Зо ран Сто јиљ ко вић, члан Пре го ва рач ког ти ма 
Вла де Ср би је, Алек сан дра Ми ле тић из Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, Иван Се ку ло вић из Ти ма за со ци-
јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва и 
Бо ја на Јев то вић ис пред Бе о град ске отво ре не 
шко ле. Про грам је во ди ла Бо ја на Ру жић ис пред 
Фон да ци је Цен тар за де мо кра ти ју.

То ком три би не мо гло се чу ти о оп штим на че-
ли ма про ти вље ња нео ли бе рал ном кон цеп ту, па 
ни је мо гло да про ђе без освр та на со ци јал ну 
не јед на кост и не по сто ја ње аде кват не по ре ске 
по ли ти ке, о че му је го во рио Зо ран Сто јиљ ко вић.
 А. Ћ.
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Радар за полицију

Оп шти на Шид је од на пла те нов ча них ка зни 
за са о бра ћај не пре кр ша је ку пи ла ла сер ски ра-
дар за ме ре ње бр зи не во зи ла. Но ви ра дар, чи ја 
је вред ност 1.150.000 ди на ра, пред став ни ци ло-
кал не са мо у пра ве уру чи ли су про шлог че тврт-
ка, 19. ма ја По ли циј ској ста ни ци у Ши ду. 

Уре ђај по се ду је стан дард ну ви део ка ме ру 
ко јом се мо гу до ку мен то ва ти пре кр ша ји, усту-
па ње пр вен ства пе ша ка на се ма фо ру, про ла зак 
кроз цр ве но све тло или на пу ној ли ни ји, као и 
дру ге пре кр ша је. Ова кав тип уре ђа ја ни је је ди-
ни у срп ској по ли ци ји, тре нут но се ко ри сти око 
200 ова квих уре ђа ја, а про из во ди га но во сад ска 
фир ма.

Ка ко је том при ли ком из ја вио пред сед ник Оп-
шти не Шид Пре драг Ву ко вић, ово је по че так јед-
не до бре са рад ње ло кал не са мо у пра ве са По-
ли циј ском ста ни цом у Ши ду.

- Без бед ност гра ђа на шид ске оп шти не од 
са да би ће на пр вом ме сту, ка ко у са о бра ћа ју 
та ко и у кри ми на лу. Циљ нам је да се сма њи 
број са о бра ћај них пре кр ша ја, као и сто па кри-
ми на ли те та ка ко би гра ђа ни без бед ни је жи ве ли. 
Ова до на ци ја је са мо по че так на ше са рад ње са 
По ли циј ском ста ни цом у Ши ду, јер Оп шти на и 
По ли ци ја мо ра ју би ти јед но, мо ра мо би ти у сва-
ко днев ном кон так ту ка ко би се до го ва ра ли и 
има ли ин фор ма ци је шта се де ша ва у гра ду - ис-
та као је Ву ко вић.

У име свих за по сле них по ли циј ских слу жбе-
ни ка По ли циј ске ста ни це у Ши ду, ло кал ној са-
мо у пра ви за хва лио се по моћ ник ко ман ди ра за 
са о бра ћај Ра ди вој Да бић.

М. Н.

РУ МА

Син ди кал но
ор га ни зо ва ње

Со ци јал но еко ном ски са вет (СЕС) рум ске 
оп шти не је је дан од нај ак тив ни јих у Ср би ји. 
Сво ју по след њу сед ни цу одр жао је 17. ма ја, а 
рас пра вља ло се о на пла ти по ре за и при хо да 
за пр ва три ме се ца ове го ди не, из вр ше њу оп-

штин ског бу џе та за пр ви квар тал, ин ве сти ци ја-
ма, но вим рад ним ме сти ма и бро ју не за по сле-
них у рум ској оп шти ни. 

- Ва жно је ре ћи да ра ди мо у кон ти ну и те ту и 
да до бро оба вља мо сво ју, пре све га, са ве то-
дав ну функ ци ју, а тру ди мо се, на ло кал ном ни-
воу, да оно што се за кљу чи на на шим са стан-
ци ма то и угра ди мо у на ше од лу ке. У на шем 
СЕС се на ла зи пред сед ник Оп шти не, за ме ник 
пред сед ни ка, на чел ник Оп штин ске упра ве и 
шеф Оде ље ња за фи нан си је, при вре ду и по-
љо при вре ду - да кле нај ви ши функ ци о не ри 
ло кал не са мо у пра ве што по ка зу је ко ли ко је за 
нас зна ча јан овај са вет - ка же Ду шан Љу би-
шић, на чел ник Оп штин ске упра ве.

Дра го Те шић, пред сед ник Са ве за Са мо стал-
ног син ди ка та за оп шти не Ру ма, Ириг, Пе ћин це 
и члан СЕС-а ка же да је со ци јал ни ди ја лог на 
ни воу рум ске оп шти не до бар и са др жа јан. 

Дани словенске 
писмености 

У Ру ми је у то ку, са да већ тра ди ци о нал на 
ма ни фе ста ци ја, Да ни сло вен ске пи сме но сти и 
кул ту ре ко ји се ове го ди не одр жа ва ју по ше сти 
пут, у ор га ни за ци ји Град ске би бли о те ке „Ата на-
си је Стој ко вић“ и под по кро ви тељ ством рум ске 
оп шти не.

Да ни сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре зва-
нич но су отво ре ни про гра мом ко ји је при ре ђен 
20. ма ја у Кул тур ном цен тру, а пре то га је отво-
ре на и из ло жба ико на, ра до ва уче ни ка Основ-
не шко ле „Ду шан Јер ко вић“ и њи хо ве учи те-
љи це На та ше Ста нић.

У име ло кал не са мо у пра ве, на по чет ку про-
гра ма при сут не је по здра ви ла Ма ри ја Стој че-
вић, за ме ни ца пред сед ни ка рум ске оп шти не. 

- Да ни сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре се 
одр жа ва ју у знак се ћа ња на пр ве учи те ље сло-
вен ских на ро да - бра ћу Ћи ри ла и Ме то ди ја, 
ко ји су ство ри ли сло вен ску азбу ку и про по ве-
да ли хри шћан ство, а ко је пра во слав ци сма тра-
ју све ци ма. Је зик и ду хов но на сле ђе од ре ђу ју 
на ци о нал ни иден ти тет, ује ди њу ју на род и у 
ве ли кој ме ри пред ста вља ју осно ву др жав ног 
су ве ре ни те та - ре кла Ма ри ја Стој че вић и до да-
ла да су го сти ове ма ни фе ста ци је сва ке го ди не 
и пред став ни ци дру гих сло вен ских на ро да.

У дру гом де лу све ча но отва ра ња на сту пио је 
ор ке стар хар мо ни ка ОМШ „Те о дор То ша 
Ан дре је вић“ и АНИП „Бран ко Ра ди че вић“ из 
Ру ме, те Пе вач ка гру па „Зво ни ца“ из Ом ска 
ко ја не гу је ко зач ку му зи ку. Реч је о ве ли ком 
КУД-у ко ји има пре ко 300 чла но ва, а у Ру ми их 
је сти гло осам.

Ше сти Да ни сло вен ске пи сме но сти и кул ту-
ре су на ста вље ни 22. ма ја про јек ци јом фил ма 
Сер ге ја Бон дар чу ка „Бо рис Го ду нов“. Ово је 
ру ска вер зи ја „Маг бе та“ а филм је при ка зан 
1986. го ди не на Фе сти ва лу у Ве не ци ји.

Са јам обра зо ва ња
Већ че твр ту го ди ну за ре дом, у Основ ној шко-

ли „Вељ ко Ду го ше вић“ у Ру ми при ре ђу је се 
Са јам обра зо ва ња на ко јем уче ни ци осмих раз-
ре да мо гу да се упо зна ју са обра зов ним про фи-
ли ма ко је ну де рум ске сред ње шко ле, али и оне 
из дру гих гра до ва. Са јам је одр жан 20. ма ја, а 
све шко ле су од Ми ни стар ства про све те већ 
до би ле одо бре ња за упис од ре ђе ног бро ја уче-
ни ка пр вих раз ре да по сме ро ви ма и за ни ма њи-
ма. У рум ским сред њим шко ла ма за но ве сред-
њо школ це има укуп но 510 сло бод них ме ста за 
упис. Сво је про гра ме пред ста ви ло је укуп но 
де вет сред њих шко ла из Ру ме, Срем ске Ми тро-
ви це, Пе ћи на ца и Но вог Са да. По ред све че ти ри 
рум ске - Гим на зи је, По љо при вред не шко ле 
„Сте ван Пе тро вић Бри ле“, Тех нич ке „Ми лен ко 
Бр зак Уча“ и ССШ „Бран ко Ра ди че вић“, сво је 
штан до ве су има ле и тех нич ке шко ле из Срем-
ске Ми тро ви це и Пе ћи на ца, Смарт И Е - Гим на-
зи ја из Но вог Са да и Са о бра ћај на шко ла, та ко ђе 
из Но вог Са да.

Мрешћењашарана
Рум ска по зо ри шна пу бли ка је има ла при ли ку 

да 16. ма ја при су ству је прет пре ми је ри пред ста-
ве „Мре шће ње ша ра на“ ко ја је сво ју бе о град ску 
пре ми је ру у „Ате љеу 212“ има ла дан ка сни је. 
Реч је о тек сту јед ног од на ших нај бо љих ко ме-
ди о гра фа Алек сан дра Аце По по ви ћа, док ре жи ју 
пред ста ве пот пи су је мла ди Ми лан Не шко вић. У 
овој пред ста ви глу ме Све то зар Цвет ко вић, Хри-
сти на По по вић, Вик тор Са вић, Ду брав ка Ми ја то-
вић, Не над Је здић...

Ме та фо ра је на шег рат ног и по рат ног дру-
штва, за кључ но са су ко би ма са СССР и Ре зо лу-
ци јим ИБ ка да су се мно ги мо ра ли опре де љи ва-
ти за стра не у су ко бу. Ка ко се ко опре де лио, ка ко 
се то од ра зи ло на ње гов да љи жи вот и из не на-
ђу ју ће, ка ко су се не ки, од ко јих то ни смо оче ки-
ва ли, до бро сна шли у мут на вре ме на и до бро 
про пли ва ли у мут ној во ди и му љу.

За ни мљи во је да је, за хва љу ју ћи до број 
са рад њи Кул тур ног цен тра Ру ма и „Ате љеа 212“ 
по зо ри шна пу бли ка има ла при ли ку да по це ни 
јед не кар те од 700 ди на ра од гле да две пред ста-
ве - пр во „Са вр шен крој“ а по том и прет пре ми је-
ру „Мре шће ња ша ра на“.

С. Џ.

„Еуфо ни ја“.
Ру ма је та ко ђе обе ле жи ла сво ју сла ву - Пре нос 

мо шти ју Све тог Ни ко ле ко ја је за по че ла лу тур ги јом 
у Ни ко ла јев ској цр кви, нај ста ри јој цр кви у гра ду. 

Све ту ли тур ги ју је др жао Сре тен Ла за ре вић, ари-
хи је реј ски на ме сник рум ски у са слу же њу рум ских 
све ште ни ка.

По том се ли ти ја са ико ном Све тог Ни ко ле про-

ше та ла град ским ули ца ма - Со до лом, Ор ло ви ће-
вом, Глав ном и Ири шком ули цом, да би уче сни ци 
ли ти је по но во до шли до Ни ко ла јев ске цр кве на 
Бре гу где је при ре ђен слав ски ру чак.

Ли тур ги ји су при су ство ва ли, по ред број них гра-
ђа на, и чел ни љу ди рум ске оп шти не.

- Ово је цр кве на сла ва на шег гра да. Би ло је 
до ста гра ђа на на ли тур ги ји, а ли ти ја је за и ста 
ве ли чан стве на. Свим гра ђа ни ма че сти там град ску 
сла ву, а они ма ко ји ма је ово и по ро дич на сла ва 
же лим да је про ве ду у ра до сти, ве се љу и бла го-
ста њу - ре као је пред сед ник Оп шти не Сла ђан 
Ман чић.

Све ти Ни ко ла или Ни кољ дан је јед на од нај че-
шћих срп ских кр сних Сла ва и пра зну је се 19. 
де цем бра, од но сно на дан ка да се 343. го ди не 
упо ко јио ар хи е пи скоп Мир ли киј ски све ти Ни ко лај.

Као спо мен на пре нос мо шти ју Све тог Ни ко ле 
Цр ква је уста но ви ла још је дан пра зник ве зан за 
ње га - Пре нос мо шти ју Све тог Ни ко ле ко ји се пра-
зну је се 22. ма ја. Е. М. Н.

Град ска сла ва у Ши ду Ли ти ја у цен тру Ру ме
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ОВАН: Им по ну је вам 
са зна ње да са рад ни ци 
има ју до вољ но по ве-
ре ња у ва ше зна ње 

или спо соб но сти. До бре про це не и 
му дре од лу ке до но се но ви успех. 
Уко ли ко се ва ша осе ћа ња на ла зе 
ис пред гла са ра зу ма то пред ста ва-
ља до бар пред знак. Улеп шај те 
свој ин тим ни жи вот, та ко што ће те 
де ло ва ти до вољ но за но сно и при-
влач но на љу бав ног парт не ра. 

БИК: Де лу је те енер-
гич но и не до зво ља ва-
те да не ко не пра вед но 
кри ти ку је ва ше 

по слов не ре зул та те. Уме сто да се 
так ми чи те у од но су са по слов ним 
ри ва ли ма, про ме ни те свој стил 
по на ша ња. Уз по слов ну са тис фак-
ци ју нео п хо дан вам је по ро дич ни 
мир и парт не ро во раз у ме ва ње, 
ка ко би сте оства ри ли пот пу ну пси-
хо ло шку рав но те жу. Не мој те по ти-
ски ва ти сво је же ље.

БЛИ ЗАН ЦИ: Пред ста-
ви ли сте сво је по слов-
не иде је на успе шан 
на чин, та ко да вас 

оче ку је мо рал на и ма те ри јал на 
по др шка. Не ма по тре бе да се 
су ви ше екс по ни ра те у дру штву 
са рад ни ка, му дро са че кај те на 
за вр шну фа зу у по слов ним пре го-
во ри ма. Осе ћа те но ви емо тив ни 
уз лет. По кре ни те сво ју ма шту и 
за вод нич ке спо соб но сти ка да се 
на ла зи те у дру штву бли ске осо бе. 

РАК: Не ма по тре бе да 
про це њу је те лич не 
мо гућ но сти, пре пу сти-
те сво јим са рад ни ци-

ма да од лу чу ју о за јед нич ким 
ин те ре си ма. По сто је си ту а ци је 
ко је пре ва зи ла зе ва ше зна ње и 
прак тич но ис ку ство. Ста ло вам је 
до по ми ре ња са во ље ном осо бом, 
упо тре би те сво је скри ве не аду те 
ка ко би сте оста ви ли озби љан ути-
сак. Осми сли те до бру љу бав ну 
стра те ги ју. 

ЛАВ: Из гле да да вам 
са рад ни ци за ме ра ју, 
да лич не ин те ре се 
ста вља те у пр ви план 

или да че сто спро во ди те по слов-
ну са мо во љу. Ипак за о штре на 
по слов на кли ма мо ти ви са ће вас 
да из ми ри те сво је фи нан сиј ске 
оба ве зе. Ста ло вам је да се 
на мет не те као ауто ри та тив ну лич-
ност у дру штву во ље не осо бе. 
Упор но по ку ша ва те да уђе те у 
не чи ји љу бав ни траг. Кон тро ли ши-
те сво ју им пул сив ну стра ну при ро-
де.  

ДЕ ВИ ЦА: Уко ли ко вам 
је ста ло да са чу ва те 
до бар по слов ни реј-
тинг, мо ра те да при-

хва ти те не чи ји ути цај или ми шље-
ње ве ћи не. Су ви ше сте по но сни и 
не же ли те да про го во ри те о про-
бле ми ма ко ји вас спу та ва ју. У 
љу бав ном жи во ту, не ма раз ло га 
да се за ва ра ва те ве ли ким илу зи ја-
ма или не чи јим обе ћа њи ма. Раз го-
ва рај те искре но са сво јим парт не-
ром. 

ВА ГА: Ста ло вам је да 
се из бо ри те за бо љу 
по слов ну по зи ци ју, сто-
га ка те го рич но ин си-

сти ра те на сво јим на ме ра ма. На 
сре ћу де лу је те ве о ма убе дљи во 
на око ли ну, та ко да њи хо ве ре ак-
ци је по твр ђу ју ва ша оче ки ва ња. 
Бу ди те до вољ но дис крет ни, по сто-
ји мо гућ ност да не ко раз от кри је 
ва ше тај не на ме ре. Парт нер буд-
ним оком по сма тра и пра ти ва ше 
кре та ње.

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
ути сак да се на ла зи те 
ис пред дру гих и да 
вам пред сто ји но ви 

успех. По треб но је да се пра вил но 
ор га ни зу је те ка ко би сте оства ри ли 
успех на раз ли чи ти стра на ма. 
Не мој те до зво ли ти да вас не ко 
оме та или успо ра ва. На ла зи те се 
у но вој за блу ди и на су бјек ти ван 
на чин про це њу је те парт не ро во 
по на ша ње. Бу ди те ре ал ни у сво-
јим емо тив ним оче ки ва њи ма. 

СТРЕ ЛАЦ: Оп те ре ће-
ни сте но вим по слов-
ним пла но ви ма и на го-
ми ла ним оба ве за ма. 

Не ма те до вољ но стр пље ња за 
са рад ни ке ко ји успо ра ва ју по слов-
ни до го вор. Ре а гу је те су ви ше тем-
пе ра мент но у си ту а ци јом ка да 
тре ба по ка за ти ди пло мат ске 
ма ни ре. Па жљи во ана ли зи ра те 
во ље ну осо бу, али чи ни вам се 
ка ко не мо же те ла ко да ускла ди те 
раз ли чи те аспи ра ци је. 

ЈА РАЦ: Де лу је те вр ло 
ам би ци о зно и же ли те 
да оства ри те сво је 
ци ље ве, ва ша сна ла-

жљи вост до но си сјај не ре зул та те. 
Прак ти чан дух и пред у зи мљи вост 
га ран ту ју успе шне ре зул та те на 
раз ли чи тим стра на ма. При кри ва те 
сво је емо тив но рас по ло же ње у 
не чи јем дру штву. Парт нер по ку ша-
ва да вас на го во ри на сво је пла но-
ве али ви се на ла зи те у по зи ци ји 
да по ста вља те усло ве. 

ВО ДО ЛИ ЈА: По опро-
ба ном ре цеп ту по на-
вља те по зна та пра ви-
ла у по слов но – 

фи нан сиј ској са рад њи, та ко да вас 
оче ку ју успе шни ре зул та ти. Ва ша 
до бит на ком би на ци ја пред ста вља 
спој ле пих и ко ри сних ства ри у 
раз ли чи тим прав ци ма. Не до ста је 
вам по чет ни за нос или емо тив на 
хра брост да у пот пу но сти из ра зи-
те сво је на ме ре пред во ље ном 
осо бом. 

РИ БА: Ста ло вам је да 
при до би је те не чи је 
по ве ре ње у по слов-
ним кру го ви ма, де лу је-

те ве о ма про ми шље но у раз ли чи-
тим си ту а ци ја ма. Ја сно вам је да 
се по слов на пра ви ла или окол но-
сти бр зо ме ња ју. Чи ни вам се да 
не ко стро го кон тро ли ше ва ше 
по на ша ње. При жељ ку је те ве ћу 
емо тив ну сло бо ду или но ву при ли-
ку да оства ри те сво је на ме ре. 
При ја ће вам ви ше са ти здра вог 
сна.  

VREMEPLOV
25. мај

1895. Бри тан ски пи сац Оскар 
Вајлд осу ђен на две го ди не 
ро би је због хо мо сек су а ли зма. 
1929. У На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду из ве де на је пре ми је ра 
„Го спо ђе ми ни стар ке“ Бра ни-
сла ва Ну ши ћа. Ре ди тељ је био 
Ви то мир Бо гић, а сце но граф 
Ана ни је Вер биц ки. На слов ну 
уло гу ту ма чи ла је Жан ка Сто-
кић, ко јој је Ну шић уна пред 
на ме нио уло гу. 

26. мај
1822. Ро ђен фран цу ски пи сац 
Ед мон Гон кур. За ве шта њем 
по сле ње го ве смр ти 1896. осно-
ва на је „Ака де ми ја Гон кур“ ко ја 
од 1903. сва ке го ди не на гра ђу је 
нај бо љи ро ман фран цу ске 
ли те ра ту ре. 

27. мај
1703. Ру ски цар Пе тар Ве ли ки 
осно вао је но ву пре сто ни цу 
Ру си је на ушћу ре ке Не ве у Бал-
тич ко мо ре, Санкт Пе тер бург. 

28. мај
1987. Де вет на е сто го ди шњи 
За пад ни Не мац Ма ти јас Руст 
пре ле тео је спорт ским ави о ном 
„Це сна“ од Хел син ки ја до 
Мо скве и спу стио се на цен-
трал ни Цр ве ни трг у глав ном 
гра ду СССР, про шав ши не при-
ме ће но кроз со вјет ски ва зду шни 
про стор.

29. мај
1868. У Топ чи де ру, у Бе о гра ду 
уби јен је кнез Ми ха и ло Обре но-
вић. Атен та то ри су ухап ше ни, 
од мах осу ђе ни и стре ља ни на 
Ка ра бур ми. За уче шће у за ве ри 
оп ту жен је бив ши кнез Алек сан-
дар Ка ра ђор ђе вић. 
1903. У Бе о гра ду уби је ни краљ 
Алек сан дар Обре но вић и ње го-
ва же на Дра га Ма шин. Уби ство 
по след њег вла да ра из ди на сти-
је Обре но ви ћа из вр ши ла је гру-
па офи ци ра. Но ви краљ Ср би је 
по стао је Пе тар I Ка ра ђор ђе вић. 

30. мај
1498. Кри сто фер Ко лум бо 
ис пло вио са шест бро до ва из 
шпан ске лу ке Сан лу кар на тре-
ће пу то ва ње у Но ви свет, то ком 
ко јег је от крио Три ни дад и оба-
ле Ју жне Аме ри ке. 

31. мај
1809. На бр ду Че гар код Ни ша у 
Пр вом срп ском устан ку по ги нуо 
је срп ски вој во да Сте ван Син-
ђе лић. Да би за у ста вио Тур ке 
ко ји су про др ли у срп ско утвр-
ђе ње, он је за па лио скла ди ште 
му ни ци је и иза звао екс пло зи ју у 
ко јој су по ги ну ли срп ски и тур-
ски вој ни ци. Тур ци су гла ве срп-
ских уста ни ка угра ди ли у Ће ле 
ку лу. 
1859. По чео је да ра ди ве ли ки 
сат Биг Бен на ку ли бри тан ског 
пар ла мен та у Лон до ну. 
1970. У зе мљо тре су ја чи не 7,9 
Рих те ро ве ска ле у Пе руу по ги-
ну ло је ви ше од 70.000, а 
600.000 љу ди оста ло је без 
до ма. 

HOROSKOP

Сре да, 25. (12) мај 
Св. Епи фа ни је; Св. Гер ман 
Ца ри град ски; Св. Ни ко дим Срп-
ски (Пре по ло вље ње)

Че твр так, 26. (13) мај 
Све та му че ни ца Гли ке ри ја

Пе так, 27. (14) мај 
Све ти му че ник Иси дор; Све ти 
му че ник Мак сим

Су бо та, 28. (15) мај 
Пре по доб ни Па хо ми је Ве ли ки; 
Св. Ахи ли је

Не де ља, 29. (16) мај 
Пре по доб ни Те о дор; Све ште но-
муч. Те о дор Вр шач ки; Св. Муч. 
Ву ка шин

По не де љак, 30. (17) мај 
Све ти апо стол Ан дро ник и Све-
та Ју ни ја

Уто рак, 31. (18.) мај 
Све ти му че ник Те о дор Ан кир ски 

Crkveni
kalendar

• Јед ног да на ки ша је 
па да ла два да на!
• И ја др жим ли ни ју али 
де бе лу. 
• Бо ље мр тав пи јан не го 
мр тав тре зан!

Па ста са 
бо сиљ ком

Са стој ци: 1/4 гла ви це цр ног 
лу ка, 2 че на бе лог лу ка, 100 г 
че ри или обич ног па ра дај за, 15 г 
бо сиљ ка, 15 г све жег пер шу на, 
150 г те сте ни не, со, би бер, за чин-
ска мле ве на па при ка, 2 ка ши ке 
ма сли но вог уља, 600 мл хлад не 
во де, пар ме зан. 

По сту пак: Све са стој ке, осим 
пар ме за на, ста ви те у шер пу или 
ло нац. Ку вај те на сред њој тем пе-
ра ту ри два ми ну та. Ка да те сте ни-
на ма ло омек ша, до дај те во ду. 
Сма њи те тем пе ра ту ру и с вре ме-
на на вре ме про ме шај те је ло све 
док не до би је те фи ни сос ко ји ће 
пу сти ти са стој ци. По спи те пар ме-
за ном.
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СА ША БУ ГА ЏИ ЈА О УСПЕ ШНОЈ СЕ ЗО НИ: ДЕ УС РО ЛО ПЛАСТ МО ШИЋ ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН 
СР БИ ЈЕ У ФУТ СА ЛУ 

Еки па с ко јом не ма ша ле

По ка за ли смо 
да смо јед на од 
нај о збиљ ни јих 

еки па у Ср би ји, 
да мо же мо да
се но си мо са 

нај ја чи ма, да их 
по бе ди мо, чак 
де кла си ра мо, 

што је био
слу чај са 

Кал чом, ре као 
је Са ша Бу га џи ја

Клуб ма лог фуд ба ла Де ус 
Ро ло пласт Мо шић као 
де би тант у пр во ли га шкој 

се зо ни из бо рио се за ви це-
шам пи он ски на слов и на тај 
на чин оства рио нај ве ћи део 
по ста вље ног за дат ка пред 
дру ги део се зо не. То је и на ја-
вио пред сед ник клу ба Са ша 
Бу га џи ја на кон фе рен ци ји за 
ме ди је одр жа ној 22. ја ну а ра 
ове го ди не, а у том тре нут ку, 
на кон за вр ше ног пр вог де ла, 
Де ус је био на че твр том 
ме сту.

Као но вај ли ји у Пр вој фут-
сал ли ги Ср би је, Де у су жреб 
ни је био на кло њен и у пр ва 
два ко ла од ме рио је сна ге са 
Кал чом и Еко ном цем. У то ку 
се зо не, Кал ча је са вла да на 
јед ном и јед ном је Де ус до жи-
вео по раз, док је мно го стру-
ког шам пи о на др жа ве Еко-
ном ца, Де ус по бе дио оба 
пу та и до ка зао тврд ње у ко је 
мно ги ни су ве ро ва ли, бар на 
по чет ку, а то је да ће би ти 
пла си ран у са мом вр ху та бе-
ле. 

Са ша Бу га џи ја ка же да је 
за до во љан игром и по жр тво-
ва њем фут са ле ра Де у са и да 
је то еки па ко ја ће у сле де ћој 
се зо ни још озбиљ ни је на па-
сти на слов шам пи о на. До дао 
је да је мо рал еки пе из ван ре-
дан, а ат мос фе ра од лич на.

- По ка за ли смо да смо јед-
на од нај о збиљ ни јих еки па у 
Ср би ји, да мо же мо да се 

но си мо са нај ја чи ма, да их 
по бе ди мо, чак де кла си ра мо, 
што је био слу чај са Кал чом. 
Ипак, та Кал ча нас је у Ни шу 
по бе ди ла иако смо би ли мно-
го бо љи, што се ви де ло по 
ре ак ци ји пу бли ке. Ти из гу-
бље ни бо до ви су и кључ ни у 
на шем бо дов ном за о стат ку 
за Еко ном цем, ба рем у оном 
тре нут ку кад се ло ми ло, иако 
смо Еко но мац са вла да ли у 
Кра гу јев цу. Ви ше стру ког 
шам пи о на др жа ве са вла да ли 
смо два пу та, иако су нас у 
пр вој утак ми ци на на шем 
те ре ну под це ни ли. Има ту 
још фак то ра због ко јих се 
ни смо баш нај бо ље сна шли 
да би ус пе ли да осво ји мо 

ти ту лу, али по ла ко, ево на ше 
дру ге пр во ли га шке се зо не 
пред на ма, па да ви ди мо. 
До ве шће мо по ја ча ња, баш 
као и Еко но мац и ако оста не 
ова кав наш са став на оку пу, 
уз евен ту ал на по ја ча ња, Де ус 
ће би ти још озбиљ ни ји кан ди-
дат за Ли гу шам пи о на - ре као 
је Бу га џи ја.

Игра чи Де у са већ тре ни ра-
ју, оче ку ју и ин тер на ци о нал не 
при ја тељ ске ме че ве, да кле 
не ма од мо ра. Пре ма Бу га џи-
ји ним ре чи ма, игра чи има ју и 
сво ја за по сле ња, та ко да 
че сто тре ни ра ју у не пот пу ном 
са ста ву, али то увек на до ме-
сте од лич ним ме ђу соб ним 
од но си ма. Де ус је по твр дио 
сво ју моћ на „пе то пар цу“, а за 
не ко ли ко го ди на ма, мо жда би 
мо гао да се но си и са европ-
ским еки па ма, пр ва ци ма мно-
го ја чих ли га не го што је 
до ма ћа. До ду ше, за сад то не 
успе ва ни Еко но мац, ста лан 
уче сник Ли ге шам пи о на, али 
Срем ска Ми тро ви ца је град 
ко јем не до ста је европ ско так-
ми че ње у фут са лу и не ма 
сум ње да би Де ус ствар но 
мо гао и да се по бри не за ту 
ствар.

- Уго ва ра мо ме ђу на род не 
ме че ве, нај пре са пр ва ком 
Аустри је, „срп ским“ ти мом, и 
ја се на дам да ће мо у тим 
утак ми ца ма ус пе ти да им 
на мет не мо свој ри там игре. 
Што се ти че на ших игра ча, 

Пред сед ник клу ба
Са ша Бу га џи ја

Еки па Де у са ви це шам пи он Ср би је
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Школ ска олим пи ја да је ове го ди не одр жа на од 9. 
до 15. ма ја у Вра њу, а на њој су рум ски уче ни ци 
по сти гли из у зет не ре зул та те. На сту пи ло је пет 

рум ских шко ла са 61 так ми ча ром у се дам раз ли чи тих 
спорт ских ди сци пли на, у му шкој и жен ској кон ку рен ци-
ји. Так ми чи ло се укуп но око 7.000 уче ни ка, а рум ска 
оп шти на је ове го ди не има ла нај ви ше уче сни ка.

Со ња Ог ње но вић и Или ја Ву ков, уче ни ци Осов не 
шко ле „Вељ ко Ду го ше вић“ из Ру ме на пра ви ли су од-
ли чан ре зул тат. Со ња је осво ји ла сре бро у ско ку у вис, 
док се Или ја оки тио брон зом у ско ку у даљ.

Де вој чи це из ОШ „Змај Јо ва Јо ва но вић“ у Ру ми су 
осво ји ле пр во ме сто у ру ко ме ту.

Основ на шко ла „Ду шан Јер ко вић“ осво ји ла је зла то 
у ма лом фуд ба лу, а сре бр ну ме да љу у гим на сти ци узе-
ла је Не ве на Но ва ко вић, та ко ђе уче ни ца „Ду ша но ве“ 
шко ле. Не ве на је на сту пи ла у ка те го ри ји пе тих и ше-
стих раз ре да у спорт ској  гим на сти ци, а на њен успех је 
ве о ма по но сна и ње на на став ни ца и тре нер Љи ља на 
Ор ло вић.

Мла ди џу ди сти ОШ „Ду шан Јер ко вић“ до не ли су чак 
три злат не ме да ље: Не ма ња Бје лић, Сте фан Си мић 
и Ка та ри на Ор ло вић, сре бр ну Ана Бје лић и брон за ну 

Вла да Ушље бр ка, а пе ти су би ли Сте фан и Урош Зу-
бо вић.

Уче ни це ОШ „Змај Јо ва Јо ва но вић“ из Ру ме Са ра 
Пу ач и Ду ња Мла де но вић оки ти ле су се у џу доу брон-
за ним ме да ља ма.

За све ове мла де спорт ске на де, али и њи хо ве про-
фе со ре фи зич ког вас пи та ња и тре не ре, као и љу де из 
Са ве за спор то ва про шлог пет ка, 20. ма ја при ре ђен је 
при јем у рум ској Град ској ку ћи, где их је до че ка ла и на 
из у зет ним ре зул та ти ма че сти та ла Ма ри ја Стој че вић, 
за ме ни ца пред сед ни ка рум ске оп шти не. 

Она је мла дим спор ти сти ма ре кла да ће рум ска 
оп шти на и да ље по др жа ва ти њи хо ве спорт ске ак тив но-
сти и по мо ћи ко ли ко мо гу. Ово  је, ина че, и пр ви пут да 
је ло кал на са мо у пра ва уче ни ци ма ко ји су се так ми чи ли 
на Школ ској олим пи ја ди обез бе ди ла ма ји це и тре нер ке, 
као и без бе дан пре воз до Вра ња и на зад. 

По себ но оду ше вље ње свих мла дих спор ти ста иза-
зва ла је из ја ва Ма ри је Стој че вић, да је на пред лог пред-
сед ни ка рум ске оп шти не Сла ђа на Ман чи ћа, до го во ре но 
да сви они до би ју бес плат не ме сеч не кар те за ко ри шће-
ње рум ског ба зе на чи ја ку па ли шна се зо на по чи ње 15. 
ју на. С. Џ.

ШКОЛ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА У ВРАЊУ 

Успешни Румљани

Еки па ОШ „Вељ ко Ду го ше вић“ на Школ ској олим пи ја ди

они ко ји су за по сле ни, не кад 
не ус пе ју да стиг ну на тре нинг, 
али на док на де све то, јер је 
ат мос фе ра у еки пи на нај ви-
шем ни воу, има мо и дру гар ски 
и про фе си о нал ни од нос. То је 
та ко што се ти че на ших игра-
ча, за раз ли ку од Еко ном ца 
ко ји је је дан „вој нич ки“ тим. 
Ипак, ми смо сво је по ка за ли, 
па и Еко ном цу, и у на ред ној 
се зо ни на па да мо шам пи он ску 
ти ту лу и је ди ни на чин да иза-
ђе мо у Евро пу, а за не ко ли ко 
го ди на, мо жда би мо гли да 
па ри ра мо европ ским ти мо ви-
ма, кад стек не мо још ви ше 
ис ку ства, што да не. Град ска 
упра ва нам је мно го по мо гла и 
ми же ли мо да европ ски фут-
сал пре у сме ри мо на Срем ску 
Ми тро ви цу, а да ли ће мо и кад 
у то ме ус пе ти оста је да се 
ви ди, лоп та је окру гла, али ми 
смо еки па с ко јом не ма ша ле 
- ка же Бу га џи ја.

Вр то гла ви успон Де у са, 
екс пан зи ја, афир ма ци ја ка ква 
се рет ко ви ђа, чвр ста од бра-
на, атрак тив на игра на сре ди-
ни те ре на, уз на па дач ки мен-
та ли тет, го во ри о овом ти му 
као јед ном од нај ком плет ни-
јих у Пр вој ли ги. Нај бо ље је 
то осе ти ла Кал ча, ка да се из 
Ми тро ви це вра ти ла са би лан-
сом 1:10. Осе ти ће то још мно-
го ти мо ва, без сум ње, а ко је 
од мах оче ки вао пр во ме сто 
мо ра ће ма ло да се стр пи, јер 
тим се гра ди го ди на ма, иако 
овај Де у сов из гле да као да је 
за јед но већ нај ма ње пет. Ни је 
Де ус ус пео да осво ји Куп 
Ср би је, али иза се бе има 
осво јен Куп Вој во ди не, а уз 
се бе ар гу мен те ко ји ма би 
мо гао да осво ји и ду плу кру ну 
сле де ће се зо не, али пр вен-
ство бро ји 22 ко ла и нај пре је 
по тре бан опрез.

- Оста је да се ка же да иза 
се бе има мо већ не ки успех, 
нај пре до ми нан тан на ступ у 
Дру гој ли ги и „астро ном ску“ 
гол раз ли ку, за тим пот пу ну 
до ми на ци ју у Ку пу Вој во ди не, 
сад има мо дру го ме сто у 
Пр вој ли ги Ср би је, а ис пред 
се бе увек ам би ци ју за нај ви-
шим пла сма ном. Игра чи су 
ухо да ни, тре нер Ма јес их ква-
ли тет но спре ма, мо ти ви са ни 
су, жељ ни до ка зи ва ња и так-
ми че ња. Ура ди ће мо све да 
Срем ску Ми тро ви цу при ка же-
мо у још бо љем спорт ском 
све тлу и да фут сал про мо ви-
ше мо на нај бо љи мо гу ћи 
на чин, као ка те го ри ју ко јој 
по пу лар ност тек пред сто ји, а 
ваљ да ће се и у на шој до ма-
ћој ли ги не што про ме ни ти, 
јер ствар но ни је за по ре ђе ње 
са озбиљ ним европ ским ли га-
ма - ре као је Са ша Бу га џи ја, 
пред сед ник Де у са.

Алек сан дар Ћо сић 

На Ме ђу на род ном џу до тур ни ру 
„Спор том про тив дро ге“, 15. по ре ду, 
одр жа ном у Са ра је ву про шле су бо-
те, 21. ма ја, так ми ча ри ЏК „Сре мац“ 
из Јар ка осво ји ли су пет ме да ља. У 
кон ку рен ци ји мла ђих пи о ни ра 

Не над Га јић је осво јио сре бр ну 
ме да љу. У кон ку рен ци ји мла ђих 
се ни ор ки че ти ри злат не ме да ље 
при па ле су Ма ри ји Ра ди во је вић, 
Ана ста си ји Алим пић, Алек сан дри 
Алим пић и Зо ра ни Га јић.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

У су срет 
Пр вен ству 
Евро пе

У по не де љак, 23. ма ја у дво ри-
шту Основ не шко ле „Бо шко Пал-
ко вље вић Пин ки“, оку пи ли су се 
уче ни ци од пр вог до че твр тог раз-
ре да ка ко би се так ми чи ли у три 
атлет ске ди сци пли не. По вод овом 
оку пља њу је ре а ли за ци ја про јек-
та Атлет ског са ве за Ср би је „Тр чи-
мо сви у су срет Пр вен ству Евро пе 
у дво ра ни 2017. го ди не“, што је 
увер ти ра про јек та „По ста ни зве-
зда деч је атле ти ке“.

Ди рек тор шко ле Све тла на 
Ми ло ва но вић ре кла је да је по но-
сна што је Пин ки је ва шко ла иза-
бра на за ре а ли за ци ју про јек та.

- Дра го ми је што је баш ова 
шко ла иза бра на за ре а ли за ци ју 
про јек та Атлет ског са ве за Ср би је. 
На ши уче ни ци од пр вог до че твр-
тог раз ре да так ми чи ли су се у 
тр ци на 30 ме та ра, ба ца њу ко пља 
и ме ди цин ке. Уче ни ци ко ји оства-
ре нај бо ље ре зул та те иду на 
да ља так ми че ња - ре кла је Ми ло-
ва но ви ће ва.  А. Ћ.

ЏК „СРЕ МАЦ“ ЈА РАК

Злат ни у Са ра је ву

У Те ми швар је од 18. до 22. ма ја 
одр жа но Пр вен ство Евро пе у 
ка ра теу, на ко јем се оку пи ло 

око 20 др жа ва са 800 так ми ча ра у 
свим уз ра сним ка те го ри ја ма. Све 
ре пре зен та ци је су до ве ле сво је нај-
ква ли тет ни је так ми ча ре, ка ко би 
на пра ви ли што бо љи пла сман. У 
ре пре зен та ци ји Ср би је на сту пи ло је 
се дам так ми ча ра из Ка ра те клу ба 
Сир ми јум и то: Ва ња и Ђор ђе Гру-
јић, Су за на Стра цен ски, Вла ди мир 
Па шић, Ми ли ца Кр стић, Ми ли ца 
Ба ла нац и Мла ден Не ди мо вић. 

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји так ми-
ча ри Сир ми ју ма су се зна лач ки 
бо ри ли при ка зав ши ква ли те тан 

ка ра те, као и огром но ис ку ство са 
так ми че ња у зе мљи и ино стран ству 
што је до не ло успе шан ре зул тат. 
Укуп но је осво је но шест ме да ља и 
то две злат не, две сре бр не и две 
брон за не ме да ље. Злат не ме да ље 
су осво ји ли Ђор ђе Гру јић и Ми ли ца 
Кр стић, сре бр не Ва ња Гру јић и Вла-
ди мир Па шић, а Мла ден Не ди мо-
вић је осво јио две брон за не ме да-
ље у ка та ма и бор ба ма. 

Ве о ма смо по но сни на ова кав 
ре зул тат и на ше так ми ча ре, јер су 
оправ да ли по ве ре ње ко је су до би-
ли да на сту пе у ре пре зен та ци ји 
Ср би је, ка жу из Ка ра те клу ба Сир-
ми јум.

ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ У КА РА ТЕУ

Ме да ље Сирмијуму
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Ре зул та ти утак ми ца 37. 
ко ла: Ча чак: Бо рац – Во ждо вац 
0:0, Бе о град: Цр ве на Зве зда – 
Рад нич ки 2:0, Бе о град: Чу ка-
рич ки – Рад ник 2:1, Бе о град: 
Пар ти зан – Вој во ди на 3:2, Ива
њи ца: Ја вор Ма тис – Мла дост 
0:1, Гор њи Ми ла но вац: Ме та-
лац - Но ви Па зар 4:2, Бе о град: 
ОФК Бе о град – Ја го ди на 6:2, 
Су бо ти ца: Спар так – Рад 1:2.

1. Ц. Зве зда 36 29 5 2 95:27 51
2. Пар ти зан 36 19 7 10 69:42 37
3. Вој во ди на 36 16 11 9 55:41 36
4. Чу ка рич ки 36 18 8 10 46:34 36
5. Рад нич ки 36 15 9 12 39:34 35
6. Бо рац 36 14 10 12 46:43 29
7. Рад ник 36 11 11 14 40:63 25
8. Во ждо вац 36 11 11 14 34:36 24

1. Мла дост 37 11 14 12 34:44 31
2. Спар так 37 11 11 15 37:42 29
3. Ме та лац 37 10 15 12 41:48 28
4. Рад 37 9 13 15 40:47 27
5. Ја вор 37 10 13 14 25:29 26
6. Но ви Па зар 37 10 10 17 29:40 25
7. ОФК Бе ог. 37 9 5 23 38:58 18
8. Ја го ди на 37 5 13 19 29:61 15

ЈЕЛЕН СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 28. 
ко ла: Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра - 
Рад нич ки 1923 2:0, Ин ђи ја: 
Ин ђи ја –Бач ка 2:2, Пе ћин ци: 
До њи Срем – Ко лу ба ра 0:1, 
Ло зни ца: Ло зни ца – Зе мун 1:1, 
Ужи це: Сло бо да – Сло га 1:0, 
Кру ше вац: На пре дак - Син ђе-
лић 1:0, Но ви Сад: Про ле тер – 
БСК 1:1, Вра ње: Ди на мо – 
Бе жа ни ја 1:0.

1. На пре дак 28 20 5 3 45:23 65
2. Бач ка 28 15 8 5 48:27 53
3. ЧСК Пи ва ра 28 13 5 10 25:19 44
4. Син ђе лић 28 11 8 9 31:22 41
5. Ко лу ба ра 28 11 8 9 26:24 41
6. Бе жа ни ја 28 10 10 8 31:23 40
7. Ин ђи ја 28 10 9 9 40:27 39
8. Зе мун 28 10 9 9 29:28 39
9. Про ле тер 28 8 13 7 28:27 37

10. БСК 28 10 7 11 31:37 37
11. Ди на мо 28 11 4 13 27:35 37
12. Сло га 28 8 9 11 30:36 33
13. Сло бо да 28 7 10 11 33:33 31
14. До њи Срем 28 7 10 11 23:36 31
15. Ло зни ца 28 6 10 12 20:33 28
16. Рад н. 1923 28 2 5 21 20:57 11

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 28. 
ко ла: Но ва Па зо ва: Рад нич ки 
- ТСЦ 0:0, Сен та: Сен та – 
Омла ди нац 3:0, Па ди на: До ли-
на - Бач ка 1901 2:2, Бе о чин: 
Це мент - Вр шац 1:1, Те ме рин: 
Сло га - Рад нич ки (СМ) 0:5, 
Оџа ци: ОФК Оџа ци - Же ле зни-
чар 2:0, Ста ри Ба нов ци: Ду нав 
– Бо рац 1:2, Зре ња нин: Ба нат 
- Рад нич ки (Ш) 0:1.

1. Оџа ци 28 17 8 3 46:17 59
2. Радн. (СМ) 28 15 8 5 44:27 53
3. ТСЦ 28 12 11 5 25:13 47
4. Бач ка 1901 28 11 11 6 39:28 44
5. Сен та 28 11 11 6 33:26 44
6. Радн. (НП) 28 11 8 9 27:31 41
7. Же лезн. 28 12 3 13 35:39 39
8. Радн. (Ш) 28 9 10 9 22:21 37
9. Це мент 28 9 8 11 31:32 35

10. Ду нав 28 8 10 10 29:28 34
11. Бо рац 28 10 3 15 42:41 33
12. Омлад. 28 8 9 11 27:30 33
13. Сло га 28 8 7 13 25:39 31
14. Вр шац 28 7 9 12 28:45 30
15. Ба нат 28 6 8 14 16:32 20
16. До ли на 28 3 10 15 21:41 18

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 28. 
ко ла: Ве тер ник: Ве тер ник - 
Је дин ство 1:3, Но ви Сад: Сла-
ви ја - Бу дућ ност (Г) 3:1, Бе шка: 
Хај дук – Ју го вић 8:0 (пре кид), 
Ла ћа рак: ЛСК – Ка бел 3:0, 
Ер де вик: Сло га – ЖСК 13:0, 
Ку пи но во: Ку пи но во – Мла дост 
2:1, Са лаш Но ћај ски: Бу дућ-
ност - Бо рац 1:2, Вој ка: Сре мац 
- Цр ве на Зве зда 0:3.

1. Ц. Зве зда 28 20 3 5 60:27 63
2. Је дин ство 28 19 4 5 68:31 61
3. Сре мац 28 13 5 10 45:42 44
4. Ку пи но во 28 13 3 12 39:41 42
5. Бу дућ. (Г) 28 12 6 10 39:41 42
6. ЖСК 28 13 3 12 47:71 42
7. Бо рац 28 11 8 9 53:37 41
8. Мла дост 28 11 6 11 48:41 39
9. Ка бел 28 10 9 9 43:40 39

10. ЛСК 28 11 6 11 39:37 39
11. Хај дук 28 11 5 12 47:46 38
12. Ве тер ник 28 9 7 12 49:49 33
13. Сло га 28 9 5 14 58:52 32
14. Бу дућ. (СН) 28 8 6 14 43:49 30
15. Сла ви ја 28 9 3 16 34:44 30
16. Ју го вић 28 4 3 21 26:90 15

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Ре зул та ти утак ми ца 17. 
ко ла: Кар лов чић: Ло вац – 
Срем 0:3, Обреж: Гра ни чар – 
Ка ме ни 2:0, Огар: Шу мар – 
Мла дост 0:3, Су бо ти ште: Ви тез 
– Сло вен 3:0 пфф, Сре мац је 
био сло бо дан.

1. Гра ни чар 15 12 2 1 40:11 38
2. Мла дост 15 11 3 1 33:7 36
3. Ка ме ни 15 11 1 3 30:16 34
4. Ло вац 15 9 3 3 40:23 30
5. Ви тез 16 7 0 9 29:35 21
6. Срем 15 6 1 8 35:26 19
7. Сре мац 15 4 1 10 23:42 13
8. Шу мар 15 2 1 12 18:43 7
9. Сло вен 15 0 0 15 4:49 0

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Ви шњи ће во: Хај дук – 
Сре мац 3:0, Ба чин ци: ОФК 
Ба чин ци - ОФК Бин гу ла 6:3, 
Шид: Јед но та – Син ђе лић 0:1, 
Љу ба: Је дин ство – Омла ди нац 
1:4, Сот: Брат ство – Бо рац 1:3, 
Би кић До: ОФК Би кић – Гра ни-
чар 6:0.

Ре зул та ти утак ми ца 23. 
ко ла: За са ви ца: Сло га – БСК 
2:3, Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац - 
По ле та рац 5:2, Ле жи мир: Пла-
ни нац - Сло га (Ч) 0:0, Гр гу рев
ци: Гр гу рев ци – Сло бо да 1:1, 
Ра ден ко вић: Бо рац – Сре мац 
2:2, Шу љам: На пре дак – Бо сут 
0:3, Срем је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 23. 
ко ла: Ја зак: Цар Урош – Вој во-
ди на 5:2, Ша трин ци: 27. ок то-
бар – Сре мац 3:3, Ма ли Ра дин
ци: Фру шко го рац - Фру шка Го ра 
2:4, Бу ђа нов ци: Мла дост - Гра-
ни чар 2:1, Ри ви ца: Пла ни нац – 
Сло га 5:1, Ни кин ци: По лет - 
Је дин ство (К) 1:3, Па влов ци: 
Мла дост - Је дин ство (Р) 0:7.

1. Хај дук 20 18 2 0 101:12 56
2. Би кић 20 16 4 0 103:21 52
3. Син ђе лић 20 13 1 6 57:41 40
4. Ба чин ци 20 11 3 6 61:44 36
5. Бин гу ла 20 11 1 8 45:43 34
6. Јед но та 20 9 4 7 44:31 31
7. Гра ни чар 20 7 4 9 50:48 25
8. Омла ди нац 19 7 3 9 36:46 24
9. Бо рац 20 6 3 11 29:50 21

10. Је дин ство 20 3 3 14 30:72 12
11. Сре мац 18 3 0 15 22:87 9
12. Брат ство 19 0 0 19 14:97 0

1. Сло га (Ч) 21 17 2 2 64:12 53
2. БСК 22 14 5 3 68:23 47
3. Сло бо да 21 11 7 3 65:42 40
4. Пла ни нац 21 8 7 6 34:38 31
5. Срем 21 8 7 6 50:33 30
6. Бо сут 21 8 7 6 43:27 30
7. Бо рац (ВР) 21 9 1 11 48:54 28
8. Бо рац (Ра) 22 8 4 10 37:54 28
9. По ле та рац 21 7 3 11 45:54 24

10. На пре дак 22 7 3 12 35:60 24
11. Сло га (З) 21 6 3 12 30:50 21
12. Гр гу рев ци 21 4 3 14 29:72 15
13. Сре мац 21 3 4 14 32:61 13

1. Мла дост (Б) 23 16 3 4 51:19 51
2. Је дин. (Р) 23 14 6 3 60:21 48
3. Ф. Го ра 23 13 7 3 68:29 46
4. Цар Урош 23 12 5 6 54:35 41
5. Сло га 23 12 4 7 43:30 40
6. Гра ни чар 23 10 6 7 44:32 36
7. Је дин. (К) 23 10 6 7 35:32 36
8. Сре мац 23 8 8 7 44:42 32
9. Фрушк. 23 8 5 10 42:46 29

10. Пла ни нац 23 9 1 13 39:55 28
11. Вој во ди на 23 6 4 13 30:54 22
12. По лет 23 4 4 15 30:61 16
13. Млад. (П) 23 4 2 17 28:69 14
14. 27. Окт. 23 3 3 17 24:67 12

ОФЛ ИНЂИЈА
 СТАРА ПАЗОВА

Ре зул та ти утак ми ца 16. 
ко ла: Но ви Кар лов ци: По лет 
– Кру ше дол 0:1, Ин ђи ја: Же ле-
зни чар - ЧСК 1939 (од ло же но), 
Но ви Слан ка мен: Ду нав - 
Бо рац 2:2, Сло га је би ла сло-
бод на, Фру шко го рац је био сло-
бо дан.

1. Же ле зни чар 11 9 2 0 31:6 29
2. Кру ше дол 13 8 0 5 25:11 24
3. По лет 12 7 2 3 30:14 23
4. ЧСК 1939 12 6 0 6 19:25 18
5. Бо рац 12 5 1 6 24:34 16
6. Ду нав 13 3 4 6 14:21 13
7. Сло га 12 3 1 8 14:27 10
8. Фру шко го рац 13 3 0 10 17:36 9

Ре зул та ти утак ми ца 27. 
ко ла: Го лу бин ци: Ја дран – 
Пар ти зан 4:2, Ру ма: Пр ви Мај 
– По ду на вац 2:1, Бре стач: ОФК 
Бре стач – Хај дук 1:3, До њи 
Пе тров ци: До њи Пе тров ци – 
Је дин ство 4:1, Ада шев ци: Гра-
ни чар – На пре дак 2:2, Рав ње: 
Зе ка Бу љу ба ша – Ру дар 2:3, 
Љу ко во: Љу ко во – Сло вен 3:2, 
Хрт ков ци: Хрт ков ци - Под ри ње 
2:2.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 27 24 2 1 82:9 74
2. Пр ви Мај 27 18 5 4 65:20 59
3. Ја дран 27 17 5 5 47:22 56
4. Под ри ње 27 16 6 5 64:29 54
5. Хај дук 27 13 5 9 45:45 44
6. Ру дар 27 12 2 13 43:55 38
7. Љу ко во 27 11 4 12 39:35 37
8. Гра ни чар 27 10 5 12 40:40 35
9. На пре дак 27 10 3 14 34:45 33

10. Сло вен 27 9 5 13 34:33 32
11. Пар ти зан 27 10 2 15 42:48 32
12. До њи П. 27 9 4 14 35:62 31
13. Је дин ство 27 8 6 13 31:63 29
14. Хрт ков ци 27 6 7 14 31:44 25
15. З. Бу љу б. 27 4 5 18 38:69 17
16. Бре стач 27 5 2 20 25:76 17

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 27. 
ко ла: Пла ти че во: Је дин ство - 
Бо рац (М) 2:0, Но ћај: Но ћај – 
Сло бо да 1:1, Срем ска Ми тро
ви ца: Ми трос - Бо рац (К) 2:0, 
Ма ра дик: Сло га – Фру шко го-
рац 1:6, Жар ко вац: На пре дак - 
Омла ди нац 4:2, Ку змин: Гра ни-
чар - Оби лић 1993 1:1, Сте ја
нов ци: Бо рац – ПСК 3:1, Рад-
нич ки је био сло бо дан.

1. Бо рац (К) 27 21 3 3 78:24 66
2. Ми трос 27 17 7 3 58:22 58
3. Сло бо да 27 16 6 5 73:29 54
4. Бо рац (М) 27 15 6 6 63:17 51
5. Фрушк. 27 15 5 7 68:34 50
6. Је дин ство 27 14 6 7 61:32 48
7. На пре дак 27 14 3 10 56:34 45
8. Оби лић 27 12 8 7 60:27 44
9. Гра ни чар 27 13 5 9 52:24 44

10. ПСК 27 12 5 10 61:40 41
11. Омлад. 27 10 4 13 53:61 34
12. Бо рац (С) 27 7 4 16 45:88 24
13. Радн. 27 6 4 17 36:75 22
14. Но ћај 27 5 2 20 35:69 17
15. Сло га 27 3 4 20 26:98 13

Та бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут
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Да фи зи ка мо же би ти и за-
ба ва кроз ко ју се учи, по-
ка за ли су уче ни ци пр вог и 

дру гог раз ре да Гим на зи је „Са ва 
Шу ма но вић“ из Ши да. Ка да су 
њих осмо ри ца – Ра до ван Ву-
ке лић, Ду шан Ми ла ши но вић, 
Здрав ко Би је лић, Ми хај ло Сто-
ја но вић, Ми лош Му ча ло вић, 
Ми лош Кла ду шић, Ми хај ло Ми-
ље но вић и Ми лош Па вло вић 
са пред мет ним про фе со ром 
Бра ни ми ром Ћу ћом, од лу чи ли 
да се ја ве на кон кур су ко ји је 
рас пи сао Де парт ман за фи зи ку 
но во сад ског При род но - ма те ма-
тич ког фа кул те та, ни су ни са ња-
ли у ка кву се аван ту ру упу шта ју. 
На и ме, циљ так ми че ња „Упа ли 
лам пи цу“ био је да мла ди љу ди 
кроз уз бу дљив за да так пра вље-
ња Руб Голд бер го ве ма ши не 
„лан ча не ре ак ци је“, ко ју по кре ћу 
се ри је фи зич ких ре ак ци ја, по ка-
жу сво ју кре а тив ност и на да све 
тим ски дух. 

Ни је би ло те шко на пра ви-
ти по чет не пла но ве и кре ну ти у 
из ра ду, али он да је до шла екс-
пло зи ја иде ја код сва ког од нас 
и про сто су се и иде је лан ча но 
ни за ле, ка же Ра до ван Ву ке лић. 

- Наш ма ли про је кат смо за-
по че ли са оним што смо има ли 
у ка би не ту фи зи ке, а он да на до-
гра ђи ва ли са ма те ри ја ли ма ко је 
смо са ку пи ли, па чак и се кун дар-
ним си ро ви на ма. На ша ма ши на 
је сва ко днев но ра сла, а ми смо 
се ра до ва ли оном по след њем 
тре нут ку ка да све по кре не мо. 
Ни је би ло ла ко, оста ја ли смо 
по сле шко ле, до ла зи ли су бо том 
и не де љом и гра ди ли на шу ма-
ши ну до ка сно у ноћ. Нај по сле 
смо уви де ли да нам је ка би нет 

фи зи ке по стао те сан па смо сву 
„скал ме ри ју и гр до си ју“ од ма ши-
не пре не ли у фи скул тур ну са лу 
– на во ди Ву ке лић.

Ду шан Ми ла ши но вић по ја-
шња ва да је тре ба ло на пра ви ти 
ма ши ну ко ја, од по кре та ња пр ве 
рек ци је, па све до за вр шет ка по-
след ње, ра ди без људ ске ин тер-
вен ци је и да се на кра ју упа ли 
лам пи ца, те да све то ни је би ло 
ла ко уде си ти, а опет на сто ја ти 
да бу де ви дљи во мно штво фи-
зич ких за ко ни то сти. 

- На кра ју је лам пи ца на шег 
Хич кок ти ма за све тле ла - ка же 
Ми ла ши но вић.

Про фе сор Бра ни мир Ћу ћа је 
ис та као да је по ред кре а тив но-
сти у овом ра ду би ло по треб но 
и по зна ва ње основ них фи зич ких 
прин ци па, што је сва ка ко до при-
не ло про мо ци ји и по пу ла ри за ци-
ји фи зи ке у шид ској Гим на зи ји, 
а ујед но до ве ло да уче ни ци уче 
кроз њи ма ин те ре сан тан на чин. 

Кру на овог тим ског ра да је 
и пр во ме сто на кон кур су и че-
стит ке од стра не про фе со ра 
Де парт мен та за фи зи ку ко ји су 
за ди вље ни иде ја ма шид ских 
гим на зи ја ла ца. Кре а то ри ове 
сјај не ма ши не су на гра ђе ни као 
и шко ла са нов ча ним сред стви-
ма, ко ја ће омо гу ћи ти мла дим 
фи зи ча ри ма да по кре ну још низ 
лан ча них ре ак ци ја успе ха на 
не ким но вим кон кур си ма и про-
јек ти ма. Уче ни ци су сво ју Руб 
Гол ден бер го ву ма ши ну пре ста-
ви ли и на УНС Фе сти ва лу на у-
ке и обра зо ва ња 2016. у Но вом 
Са ду, ко ји је одр жан 7. и 8. ма ја 
2016. го ди не. 

Гор да на Па вло вић

УСПЕХ ФИ ЗИ ЧА РА ШИД СКЕ ГИ МАН ЗИ ЈЕ

Ши ђа ни „упа ли ли лам пи цу“

По бед нич ки тим Гим на зи је „Са ва Шу ма но вић“

Пред ста вља ње Руб Голд бер го ве ма ши не

Циљ так ми че ња „Упа ли лам пи цу“ 
био је да мла ди љу ди кроз уз бу
дљив за да так пра вље ња Руб Голд
бер го ве ма ши не „лан ча не ре ак ци
је“, ко ју по кре ћу се ри је фи зич ких 
ре ак ци ја, по ка жу сво ју кре а тив ност 
и на да све тим ски дух
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