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Ми ни стар за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња Алек сан дар Ву лин по се тио је 

у не де љу, 29. ма ја Удру же ње за по моћ 
мен тал но не до вољ но раз ви је ним осо ба-
ма (МНРО) у Срем ској Ми тро ви ци. 

По вод за по се ту је до на ци ја Ми ни-
стар ства у ви ду раз бо ја за тка ње, ко ји ће 
чла но ви Удру же ња ко ри сти ти у окви ру 
јед не од сво јих ра ди о ни ца. 

Ми ни стар Ву лин је пру жио по др шку 
Удру же њу, чи ја је про дав ни ца по кра де на 
на Ус крс, и ис та као да је „по треб но про-
на ћи крив ца, не да би га ка зни ли не го да 
би до би ли јед но људ ско из ви ни“. На и-
ме, у но ћи из ме ђу 1. и 2. ма ја, у На се-
љу Ста ри Мост у Срем ској Ми тро ви ци, 
не по зна ти про вал ни ци упа ли су у ки оск 
про дав ни цу са руч ним ра до ви ма де це и 
осо ба оме те них у раз во ју, и укра ли број-
не пред ме те као што су ја сту чи ћи, кр пе 
за бри са ње по су ђа, ке це ље, кр па ре, раз-
не фи гу ре из ли ве не од гип са, укра сне ку-
ти је за на кит, сли ке, го бле ни, кор пи це од 
па пи ра, ко је су чла но ви Удру же ња из ра-

ђи ва ли са сво јим ро ди те љи ма.
- Ка да су опљач ка не про сто ри је Удру-

же ња за по моћ МНРО, чо век мо ра да се 
за пи та ка кви су то љу ди ко ји су мо гли 
та ко не што да ура ди. По треб но је про-
на ћи крив ца, не да би га ка зни ли не го да 
би до би ли јед но људ ско из ви ни. Док се 
то не де си, др жа ва је ту да по мог не овој 
де ци и њи хо вим ро ди те љи ма. На док на-
ди ли смо ма те ри јал ну ште ту, а ов де смо 
да им ка же мо да их во ли мо, да их по шту-
је мо, да су они део на ше за јед ни це и да 
ни ко не тре ба да окре ће гла ву од њих – 
на гла сио је ми ни стар Ву лин.  

На по др шци и по мо ћи Ми ни стар ства 
за хва ли ли су се у име Удру же ња Ра дин-
ка Чи пан, се кре тар ка Удру же ња и пред-
сед ник Сла во љуб По по вић. Они су ис-
та кли да им по ред ма те ри јал не по мо ћи, 
у ви ду ма те ри ја ла за ра ди о ни це ко ји је 
по кра ден и раз бо ја за тка ње, пу но зна-
чи и мо рал на по др шка ми ни стра Ву ли на. 

Удру же ње за по моћ мен тал но не до-
вољ но раз ви је ним осо ба ма по се ти ли 
су тог да на и пред став ни ци ло кал не са-

мо у пра ве, 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 и за ме ник 
гра до на чел ни ка То ми слав Јан ко вић. 

- Град Срем ска Ми тро ви ца је са Ми ни-
стар ством за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња пот пи сао уго вор у 
вред но сти од 7.951.000 ди на ра за услу ге 
у за јед ни ци, за шта су пла ни ра на и сред-
ства из град ског бу џе та. На ста ви ће мо да 
пру жа мо по моћ овом удру же њу и свим 
оста лим удру же њи ма на те ри то ри ји Гра-
да – ре као је Јан ко вић.

Ми ни стар Ву лин је још ис та као да је 
ми тро вач ки Цен тар за со ци јал ни рад 
до био 2,4 ми ли о на ди на ра у прет ход не 
две го ди не, а да ће Гра ду Срем ска Ми-
тро ви ца ове го ди не би ти на рас по ла га њу 
7.951.000 ди на ра за спро во ђе ње одр жи-
вих услу га у за јед ни ци.  

- Ве ру јем да со ци јал на за шти та мо ра 
да бу де до бра, ор га ни зо ва на, при сту-
пач на сви ма и до сто јан стве на. Сва ки 
наш ко ри сник мо ра да има исти ква ли тет 
услу га без об зи ра где жи ви – на гла сио је 
Ву лин. 

Ина че, Удру же ње за по моћ МНРО два 
пу та не дељ но ор га ни зу је рад но - оку-
па ци о не ра ди о ни це кро је ња, ши ве ња, 
тка ња, као и кре а тив не ра ди о ни це у 
ко ји ма из ра ђу ју раз ли чи те упо треб не и 
укра сне пред ме те. Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња је у 2014, 2015. и 2016. го ди ни за 
рад овог Удру же ња опре де ли ло укуп но 
750.500 ди на ра. У окви ру про грам ског 
кон кур са у 2016. го ди ни Ми ни стар ство је 
за рад Удру же ња из дво ји ло 223.500 ди-
на ра и 60.000 ди на ра за раз бој и ма те ри-
јал, пре ко Са ве за МНРО Ср би је.

Би ља на Се ла ко вић

Ми ни стар Ву лин је ис та као да је пи-
та ње не за по сле ности ве о ма зна чај но за 
осо бе са ин ва ли ди те том. 

- Ми ни стар ство за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња се ба-
ви и по ли ти ком за по шља ва ња осо ба са 
ин ва ли ди те том. Ове го ди не смо већ за-
по сли ли 1.383 осо бе са ин ва ли ди те том 
са еви ден ци је На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње. То је по ве ћа ње од 54 од-
сто у од но су на про шлу го ди ну. Ка да за-

по сли те јед ну осо бу са ин ва ли ди те том, 
осим што сте њој по мо гли, по мо гли сте 
чи та вој по ро ди ци, ко ја ви ше не мо ра не-
пре кид но да бри не о свом чла ну. Ми смо 
ове го ди не одво ји ли 550 ми ли о на ди на ра 
за под сти ца је за за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том. За то апе лу јем на све по-
сло дав це да ко ри сте суб вен ци је ко је им 
се ну де, и та ко за по сле осо бе са ин ва ли-
ди те том, јер су оне ва жан и ко ри стан део 
ове за јед ни це – из ја вио је Ву лин.

По сао за 1.383 ин ва ли да

По др шка осо ба ма
са ин ва ли ди те том

МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ
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15 година
IZVESTAN
POGLED

Прошлог петка у Хотелу Срем у Сремској Митровици, 
у присуству бројних пријатеља и колега, пословних 
и јавних личности из културног и друштвеног 

живота, као и представника локалне самоуправе, 
уприличена је скромна свечаност поводом 15 година 
излажења сремског недељника М новине. Митровачке М 
новине основане су у лето 2001. године, на иницијативу 
моје маленкости и уз подршку људи које волим. Није 15 
година неки „историјски“ период у животу једних новина, 
мада су се у том временском периоду од деценије и по, 
многи медији, како штампани, тако и електронски угасили 
и престали са радом, као што су се оснивали неки други. 
Опстајати у овим вучијим временима, успех је сам по 
себи, али М новине нису сматрале  да је једино важно 
опстајање по сваку цену.

Јер, производња јавних информација није исто што и 
производња краставаца или кобасица. Уз све уважавање 
свих који нешто производе.

Информисање уме да буде опасна роба (зависно од 
тога колико је права, или искривљена) и зато је јавно 
информисање, које с правом сматрају једним од стубова 
демократског друштва озбиљна ствар којим не треба да 
се баве неозбиљни, неодговорни и неписмени људи. 

Није, дакле, тешко само о(п)стајати у овом и оваквом 
времену, још је већи проблем сачувати минимум 
професионално моралног интегритета, јер тешко да 
данас има професије (ако је новинарство икада овде и 
било професија у пуном значењу) која је толико ниско 
пала. Спадам у оне који имају некакво памћење и добро 

се сећам оних времена када је вест за прву страну била 
како је наш тадашњи председник Тито, одстрелио у лову 
медведа капиталца. Док се о толиким важним стварима 
није смело ни питати, камоли писати. Мислио сам да су 
та времена заувек прошла, али на жалост постала су још 
гора. Уместо мечке одстрељене на Тари, или у Бугојну, 
сада нам се са првих страна смеше гологузе старлете, 
лопуже и остали полусвет, али и многе друге животно 
важне ствари нам се саопштавају на начин као да смо 
жешће ретардирани.

Нисмо желели да живимо у лажној стварности, нити 
да поједини мангупи из свачијих редова 
манипулишу нашим здравим разумом. За нас је 

јавно информисање одувек било намењено јавности, а 
никако манипулацији појединаца и за то баш нисмо увек 
имали разумевања. Није моменат да се у овој свечарској 
прилици присећам неких непријатних детаља, али на 
плећима М новина је на најочигледнији начин ношен 
терет истине да је у свом селу тешко бити пророк. Није то 
било ни лако ни безболно, али ако смо бар мало 
померили границе у борби за истину, а сматрамо да јесмо 
у Срему, нисмо џабе на овом свету. Сачували смо образ, 
како свој тако и ове тешке и несретне професије којом се 
бавимо. Успели смо да не будемо ничија послуга у 
вршењу власти. Новинари М новина никада нису били 
ничији конобари. Наравно, свака част људима који се 
баве часном професијом конобара, али нека свако ради 
свој посао. 

Наш посао је јавна истина. Имамо разлога да будемо 
поносни на 15 година излажења М новина. 
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Зашто је Тужилаштво у Краљеву 
подигло оптужницу против 
Мирјане Новковић?!

На си ље у по ро ди ци
Члан 194

(1) Ко при ме ном на си ља, прет њом да 
ће на па сти на жи вот или те ло, др ским или 
без об зир ним по на ша њем угро жа ва спо кој
ство, те ле сни ин те гри тет или ду шев но 
ста ње чла на сво је по ро ди це, ка зни ће се 
за тво ром од три ме се ца до три го ди не. 

(2) Ако је при из вр ше њу де ла из ста ва 1. 
овог чла на ко ри шће но оруж је, опа сно ору
ђе или дру го сред ство по доб но да те ло 
те шко по вре ди или здра вље те шко на ру
ши, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од 
шест ме се ци до пет го ди на. 

(3) Ако је услед де ла из ст. 1. и 2. овог 
чла на на сту пи ла те шка те ле сна по вре да 
или те шко на ру ша ва ње здра вља или су 
учи ње на пре ма ма ло лет ном ли цу, учи ни
лац ће се ка зни ти за тво ром од две до 
де сет го ди на. 

(4) Ако је услед де ла из ст. 1, 2. и 3. овог 
чла на на сту пи ла смрт чла на по ро ди це, 
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од три 
до пет на ест го ди на. 

(5) Ко пре кр ши ме ре за шти те од на си ља 
у по ро ди ци ко је му је суд од ре дио на осно
ву за ко на, ка зни ће се за тво ром од три 
ме се ца до три го ди не и нов ча ном ка зном. 

Кри вич ни за ко ник

ИН ФОР МА ЦИ ЈА ОД ЈАВ НОГ 
ЗНА ЧА ЈА: Од го вор Основ ног 
јавног ту жи ла штва у Кра ље ву
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Град ска упра ва за здрав стве
ну, со ци јал ну и за шти ту 
жи вот не сре ди не Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца упу ти ла је 
Основ ном јав ном ту жи ла штву у 
Кра ље ву зах тев за при ступ 
ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, 
а у ве зи са оп ту жни цом ко је је 
Ту жи ла штво по ди гло про тив Мир
ја не Нов ко вић због пет кри вич них 
де ла на си ље у по ро ди ци. У од го
во ру, ко ји је сти гао 18. ма ја, сто ји 
сле де ће:

 Основ но јав но ту жи ла штво у 
Кра ље ву је 13. де цем бра 2013. 
го ди не по ди гло оп ту жни цу про тив 
Мир ја не Нов ко вић из Срем ске 
Ми тро ви це због пет кри вич них 
де ла на си ље у по ро ди ци из чл. 
194 ст. 3. у ве зи ст. 1. КЗ, из вр ше
них у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2009. 
го ди не до 26. ма ја 2010. го ди не у 
Кра ље ву, на ште ту пет ма ло лет
них шти ће ни ка „СОС Деч јег се ла“ 
из Кра ље ва. Глав ни пре трес је у 

то ку пред Основ ним су дом у Кра
ље ву – на во ди се у од го во ру на 
зах тев ко ји је пот пи са ла Сне жа на 
Џа мић, јав ни ту жи лац. 

Овим је, ка ко на во ди 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, же лео да се 
ски не „ља га“ са ње го вог име на, 
ње го вих за по сле них, као и Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца.

 До тич на Мир ја на Нов ко вић 
већ три го ди не во ди не га тив ну 
кам па њу про тив ме не и упра ве на 
чијем сам челу, а све по чи ње још 
2012. го ди не, ка да ње но удру же
ње Ин клу зив ни кре а тив но еду ка
тив ни цен тар ИН кон ку ри ше на 
про јек ту за сред ства. Они су тра
жи ли 300.000 ди на ра, а ко ми си ја 
им је до де ли ла 80.000 ди на ра. У 
том пе ри о ду због огра ни че них 
сред ста ва пред ност су има ла она 
удру же ња ко ја го ди на ма функ ци

ИСТИ НА УВЕК ИЗА ЂЕ НА ВИ ДЕ ЛО:
На чел ник Жељ ко Но ва ко вић

ПРИ ВАТ НЕ СТВА РИ НЕ ТРЕ БА ДА
ВАС ЗА НИ МА ЈУ: Мир ја на Нов ко вић

Сла ла нам
је ин спек ци ју,

обра ћа ла се
По кра јин ском 

ом буд сма ну
и Управ ном

ин спек то ра ту 
Ми ни стар ства

др жав не упра ве
и ло кал не

са мо у пра ве,
и сви они су

утвр ди ли
да је све рађено 

по за ко ну, наводи 
Новаковић

НА ЧЕЛ НИК ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НУ ЗА ШТИ ТУ 
ЖЕЉ КО НО ВА КО ВИЋ: Ту жи ла штво у Кра ље ву по ди гло
оп ту жни цу про тив Мир ја не Нов ко вић због пет
кри вич них де ла на си ље у по ро ди ци

МИР ЈА НА НОВ КО ВИЋ: Дру ги ма не до зво ља вам да се ба ве 
мо јим при ват ним жи во том
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Пи шу ћи по вре ме но тек сто ве на 
Срем ско ми тро вач ком пор та лу ба ви
ла сам се ра зним те ма, али је основ 
ипак би ла област со ци јал не за шти
те, не пра вил но сти у ра ду ре сор не 
Град ске упра ве и још не ким фе но ме
ни ма... Увек сам по што ва ла прин цип 
ПРИ ВАТ НО СТИ и ува жа ва ла сва чи
ју лич ност! Да кле, не ко је мо жда 
ди ван при ја тељ, ро ди тељ, па ме тан, 
љу ба зан, оми љен у дру штву, а ипак 
не стру чан и ште тан по јав ни по сао 
ко ји оба вља. Љу ди су се при хва та ли 
функ ци ја ко ји ма ни су до ра сли и та ко 
за до во ља ва ли свој лич ни ин те рес 
не во де ћи мно го ра чу на о оном јав
ном, ко ји су у ства ри тре ба ли да 
шти те. Пу но пу та сам се ба ви ла зло
у по тре бом по ло жа ја од стра не 
на чел ни ка за здрав ство, со ци јал ну и 
за шти ту жи вот не сре ди не и на ка
рад ним де ље њем нов ца из бу џе та 
Гра да, што пред ста вља кри вич на 
де ла. Пи са ла сам о то ме да је Дру
штву за бор бу про тив ше ћер не бо ле
сти, без ика квог осно ва опре де љен 
огро ман но вац, а да пред сед ни ца 
удру же ња ни је пра вил но по пу ни ла 
чак ни фор му лар ко јим је апли ци ра
ла за сред ства... Ука за ла сам на 
за по шља ва ње не ких осо ба у Цен тар 
за со ци јал ни рад иако њи хо во обра
зо ва ње не ма до дир них та ча ка са 
де лат но шћу те Уста но ве ни ти они 
ика да мо гу до би ти ли цен цу за рад. 
Ка да се по ја ви ла на ли сти по тен ци
јал них од бор ни ка ДСа за Град ски 
пар ла мент, за ко ор ди на тор ку Ка ри
та са на пи са ла сам да ми се чи ни да 
не ма обра зо ва ње на ве де но по ред 
ње ног име на и пре зи ме на (ко је та ко
ђе ни је ак ту ел но), ве ру ју ћи да је бит
но да нам се да ју исти ни ти по да ци о 
они ма ко ји же ле да за сту па ју на ше 
ин те ре се у овом Гра ду! Ни сам пи са
ла о то ме ко ли ко је нов ца из бу џе та 
Гра да да то под сум њи вим окол но
сти ма том истом Ка ри та су јер ве ру
јем да ће ово би ти те ма по ступ ка 
ко јим тре ба да се ба ве над ле жни 
ор га ни. Увек сам би ла спрем на да за 
све што сам на пи са ла од го ва рам 
пред Су дом у слу ча ју да би ло ко од 
по ме ну тих за би ло шта по же ли да 
ме ту жи. Пред мет мог ин те ре со ва ња 
и те ме мо јих тек сто ва увек су би ли 
ве за ни за ин фор ма ци је од ЈАВ НОГ 
ЗНА ЧА ЈА! Да оно што ра де ак те ри 
мо јих тек сто ва не ма ве зе са јав ним 
ин те ре сом и да но вац ко ји зло у по
тре бља ва ју не по ти че из бу џе та 
ни ка да их не бих по ми ња ла. Би ло 
шта што се ти че њи хо вих жи во та, 
ле по или ру жно, за и ста ме не за ни
ма! Ка ко се и са ма ба вим по слом 
ве за ним за област со ци јал не за шти
те, ула жу ћи за раз ли ку од дру гих, и 
соп стве ни ка пи тал у оно што је у 

јав ном ин те ре су, спрем на сам да 
свој рад из ло жим на увид јав но сти. 
Ако не ког за ни ма чи ме ће се ба ви ти 
и ко ли ко при пад ни ка мар ги на ли зо
ва них гру па ће би ти за по сле но у 
бу ду ћем Цен тру за осна жи ва ње ко ји 
уско ро отва рам, сто јим на рас по ла
га њу за све ин фор ма ци је. Уоста лом, 
ме ди ји ће сва ка ко би ти по зва ни да 
про пра те до га ђај ко ме ће при су ство
ва ти мно ге зна чај не лич но сти. Ако 
не ко још увек не зна ко ме је на ме
њен Те ра пиј ски врт, ко ји сам фор ми
ра ла у окви ру ре зер ва та при ро де 
За са ви ца мо же до би ти све ин фор
ма ци је ко је по же ли. При ли ком отва
ра ња Те ра пиј ског вр та 2013. Мно ви
не су се огре ши ле о Ин клу зив ни 
кре а тив но еду ка тив ни цен тар ИН 
ко ји во дим, јер су због не про ве ре них 
ин фор ма ци ја на ве ли ка ко смо два 
пу та пра ви ли отва ра ње, јед ном за 
По кра јин ског функ ци о не ра а јед ном 
за су пру гу пред сед ни ка Ср би је, што 
ни је би ло тач но. Исте но ви не су про
пра ти ле Окру гли сто на те му сла бо
сти ло кал ног си сте ма со ци јал не 
за шти те, где се при сут ни но ви нар 
мо гао уве ри ти у то да на чел ник 
ре сор не Упра ве и ру ко во ди лац Слу
жбе ло кал них услу га не зна ју ни да 
на бро је услу ге ко ји ма би тре ба ло да 
ру ко во де! Ове но ви не су та ко ђе пре
не ле и мој текст ве зан за зло у по тре
бу сред ста ва уз бу џе та Гра да од 
стра не Дру штва за бор бу про тив 
ше ћер не бо ле сти где сам до ста ви ла 
и ма те ри јал не до ка зе ве за не за 
из не те на во де. Иако ће зву ча ти пре
тен ци о зно, за се бе мо гу ре ћи да 
ни сам при ми тив ка и тра ча ра. Као 
што не до зво ља вам се би да се 
ба вим ту ђом при ват но шћу, та ко ни 
дру ги ма не до зво ља вам да се ба ве 
би ло ко јим сег мен том мог при ват ног 
жи во та ко ји не ма ве зе са мо јим јав
ним де ло ва њем и по слом ко јим се 
ба вим. И да сам јав на лич ност не 
бих до пу сти ла да се ме ди ји ба ве 
те ма ма ко је су ис кљу чи во ве за не за 
мо ју при ват ност, па та ко и по зив 
но ви нар ке М но ви на са пи та њем 
ко је је очи глед но плод не чи је бо ле
сне кон струк ци је сма трам крај ње 
не у ме сним. У свом про фе си о нал
ном жи во ту ба ви ла сам се ра зним 
по сло ви ма, би ла сам ре ци мо из вр
шни ди рек тор у јед ним ве ли ком 
агроси сте му, али не знам за што би 
јав ност ин те ре со ва ло та ко не што? 
Раз у мем да они ко ји гу бе има ју пра
во да се љу те, али уме сто што по ку
ша ва ју ме ни ,,да сме сте“ не ка по тан
ко пре и спи та ју сво је жи во те има ту 
мно го ства ри ко јих би се по сти де ли 
њи хо ви ро ди те љи, де ца и це ла јав
ност!

Мир ја на Нов ко вић

Мир ја на Нов ко вић: То је плод 
нечије болесне конструкције

Сма трам да је по че ла 
да во ди не га тив ну 

кам па њу про тив 
ме не, по ку шав ши на 

тај на чин да при кри је 
сво ју крај њу на ме ру 

ко ју је има ла,
а то је да оства ри

ма те ри јал ну, лич ну 
ко рист на вр ло

осе тљи вој
про бле ма ти ци, као 
што је жи вот осо ба 
са ин ва ли ди те том. 
Ба ца ла је љу ди ма 

пра ши ну у очи, да би 
лоп ту пре ба ци ла

на не ког дру гог.
При ка зи ва ла се да је 

струч њак, а овим је 
по ка за ла о ка квој је 

осо би реч. Очи глед но 
сам јој сме тао у 

оства ри ва њу не ких 
крај њих на ме ра, 
ис ти че на чел ник 

Жељ ко Но ва ко вић
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о ни шу на те ри то ри ји Гра да, а она 
је сво је удру же ње тек осно ва ла. 
Ко ми си ја је рас по ре ђи ва ла сред
ста ва и све је ура ђе но ап со лут но 
по за ко ну. И сле де ће го ди не је 
кон ку ри са ла, али због не пот пу не 
до ку мен та ци је ни је до би ла сред
ства. Не за до вољ на, та да кре ће 
са при ти сцима. Сла ла нам је 
ин спек ци ју, обра ћа ла се По кра
јин ском ом буд сма ну и Управ ном 
ин спек то ра ту Ми ни стар ства 
др жав не упра ве и ло кал не са мо у
пра ве, и сви они су на кон кон тро
ле утвр ди ли да су кон кур си спро
ве де ни по за ко ну, као и да сам 
иза бран и по ста вљен у скла ду са 
про пи са ним усло ви ма. 

На јед ном пор та лу је пи са ла 
раз не ства ри о ме ни, али ја ни сам 
же лео да се упу штам у би ло ка кву 
по ле ми ку са њом. Знао сам да 
исти на мо ра кад тад иза ћи на 
ви де ло. Сма трам да је по че ла да 
во ди не га тив ну кам па њу про тив 
ме не, по ку шав ши на тај на чин да 
при кри је сво ју крај њу на ме ру ко ју 
је има ла, а то је да оства ри ма те
ри јал ну, лич ну ко рист на вр ло 
осе тљи вој про бле ма ти ци, као 
што је жи вот осо ба са ин ва ли ди
те том. Ба ца ла је љу ди ма пра ши
ну у очи, да би лоп ту пре ба ци ла 
на не ког дру гог. При ка зи ва ла се 
да је струч њак, а овим је по ка за
ла о ка квој је осо би реч. Очи глед
но сам јој сме тао у оства ри ва њу 
не ких крај њих на ме ра. Не мо рал
но је да се да ју сред ста ва не ком 
про тив ко га је Основ но јавно 
ту жи ла штво по ди гло оп ту жни цу, 
због кри вич них де ла на си ље у 
по ро ди ци на ште ту ма ло лет них 
шти ће ни ка деч јег се ла, о че му 
по сто је зва нич ни до ка зи. Она 
по ку ша ва не са мо ме не и рад 

упра ве да дис кре ди ту је, већ и 
углед Гра да, го во ре ћи да ми не 
ра ди мо наш по сао у скла ду са 
за ко ном. Ако не ве ру је мо на шим 
љу ди ма, он да мо ра мо ве ро ва ти 
Основном јав ном ту жи ла штву у 
Кра ље ву – на во ди на чел ник 
Но ва ко вић.

Мир ја на Нов ко вић ни је же ле ла 
ни да по твр ди ни да де ман ту је 
при чу да се пред Су дом у Кра ље
ву во ди по сту пак про тив ње. 

 У сво јим ко лум на ма ко је сам 
пи са ла на Срем ско ми тро вач ком 
пор та лу ба ви ла сам се про фе си
о нал ним ства ри ма ко је се ти чу 
ра да на чел ни ка Жељ ка Но ва ко
ви ћа, за ко га сма трам и да ље да 
је не ква ли фи ко ван да оба вља 
функ ци ју на чел ни ка за со ци јал на 
пи та ња. Ни сам за ди ра ла у при ва
тан жи вот на чел ни ка, ни сам се 
ба ви ла ни чи јом лич но шћу већ 
са мо оним чи ме се ба ви, оним 
што је јав на ствар, а то је ка ко се 
но вац гра ђа на Срем ске Ми тро ви
це тро ши. Због то га ћу сва ког ко 
се бу де ба вио мо јим при ват ним 
ства ри ма ту жи ти – ре кла је Мир
ја на  Нов ко вић. 

Њен пи сме ни од го вор, ко ји се 
сти гао у ре дак ци ју М НО ВИ НА 
пре но си мо у це ло сти у окви ру 
тек ста.

Мир ја на Нов ко вић је пот пу но у 
пра ву ка да ка же да ње не при ват
не ства ри не тре ба ни ког да за ни
ма ју и да ме ди ји и јав ност мо гу да 
се ба ве са мо ин фор ма ци ја ма од 
јав ног зна ча ја. Ме ђу тим, да ли је 
при ват на ствар и оно што је 
Основ но јав но ту жи ла штво у Кра
ље ву об зна ни ло као ин фор ма ци
ју од јав ног зна ча ја. 

Уосталом, последњу реч рећи 
ће Суд.  Би ља на Се ла ко вић

Мир ја на Нов ко вић
је пот пу но у пра ву 
ка да ка же да ње не 
при ват не ства ри
не тре ба ни ког да 

за ни ма ју и да ме ди ји
и јав ност мо гу да

се ба ве са мо
ин фор ма ци ја ма

од јав ног зна ча ја. 
Ме ђу тим, да ли је

при ват на ствар
и оно што је Основ но 

јав но ту жи ла штво
у Кра ље ву об зна ни ло 

као ин фор ма ци ју
од јав ног зна ча ја

При чу на чел ни ка Жељ ка Но ва ко
ви ћа по твр ђу ју и пред став ни ци 
Оп штин ског удру же ња за по моћ 
МНРО Срем ска Ми тро ви ца, ко ји су 
упу ти ли још 2013. го ди не оба ве ште
ње Град ској упра ви за здрав стве ну, 
со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди
не, Цен тру за со ци јал ни рад и Шко ли 
за основ но и сред ње обра зо ва ње 
„Ра ди вој По по вић“ да за бра њу ју сво
јој де ци, ко ри сни ци ма Днев ног 
бо рав ка, да уче ству ју у про јек ту 
„Те ра пе ут ски врт“ Мир ја не Нов ко вић. 
Раз лог за то је, ка ко твр де из Удру
же ња, што је при ли ком отва ра ња 
Те ра пе ут ског вр та у Спе ци јал ном 
ре зер ва ту при ро де Ба ра За са ви ца, 
Мир ја на Нов ко вић по ку ша ла да 

за бра ни ула зак у врт не ко ли ци ни 
чла но ва Удру же ња. Ми смо то оба
ве ште ње до би ли од Град ске упра ве 
за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту 
жи вот не сре ди не. 

 Она је за ми шља ла да пре ко шко
ле „Ра ди вој По по вић“ укљу чи и осо
бе са ин ва ли ди те том из Днев ног 
бо рав ка за „еду ка ци ју, ре лак са ци ју, 
кре а тив ни рад у вр ту и дру же ње“. 
Ме ђу тим, ми чла но ви Удру же ња 
МНРО и ро ди те љу смо до не ли од лу
ку 31.05.2013. г. на Управ ном од бо ру, 
да ова квој осо би „струч ња ку“ за осо
бе са ин ва ли ди те том не по ве ра ва мо 
на шу де цу на спро во ђе ње ње ног 
про јек та јер је не ху ма на осо ба. 
Ње ним не при јат ним ис ту пом смо 

схва ти ли да ње ни по ступ ци и де ла 
ни су до бро на мер на и у ин те ре су 
ин ва лид них ли ца, већ су са мо обје
кат ње не про мо ци је у ци љу сти ца ња 
ма те ри јал не ко ри сти – на во ди се 
из ме ђу оста лог у оба ве ште њу ко ју су 
пот пи са ли се кре тар Удру же ња 
Ра дин ка Чи пан и пред сед ник Управ
ног од бо ра Удру же ња Сла во љуб 
По по вић, а ко је смо до би ли из Град
ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну 
и за шти ту жи вот не сре ди не.

И Удру же ње за по моћ осо ба ма са 
Да у но вим син дро мом из Срем ске 
Ми тро ви це је по сла ло слич но оба ве
ште ње, кажу у Градској управи за 
здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту 
жи вот не сре ди не. 

Удру же ња не же ле са рад њу са Мир ја ном Нов ко вић
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ВЕ ЛИ МИР РА НИ СА ВЉЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД

Кон струк ти ван рад као
те мељ бу ду ћег на прет ка

Тра жи ћу од сва ког од бор
ни ка и од бор нич ке гру пе 
да иза ђу са сво јим кон
струк тив ним пред ло зи ма. 
Сва ки њи хов до бар пред
лог ћу ува жи ти, а сва ко 
не до лич но по на ша ње ћу 
ка жња ва ти у скла ду са 
По слов ни ком о ра ду СО и 
Ста ту том Оп шти не Шид. 
Ја ис кљу чи во тра жим рад 
и ди сци пли ну и ту сам 
ка те го ри чан и не ћу по пу
сти ти

На кон сти ту тив ној сед ни ци ло кал ног 
пар ла мен та Оп шти не Шид одр жа ној 
16. ма ја, за но вог пред сед ни ка Скуп

шти не оп шти не Шид иза бран је Ве ли мир 
Ра ни са вље вић. Са њим смо раз го ва ра ли о 
то ме ка ко ће по ње го вом ви ђе њу убу ду ће 
из гле да ти сед ни це ло кал ног пар ла мен та и 
ко ји су ње го ви пла но ви ка ко би се скуп
штин ске од лу ке до но си ле бр же и ефи ка
сни је.

М НО ВИ НЕ: По Ва шем ми шље њу шта 
би тре ба ло ме ња ти у ра ду ло кал ног пар
ла мен та, ка ко би се од лу ке бр же и ефи
ка сни је до но си ле?

ВЕ ЛИ МИР РА НИ СА ВЉЕ ВИЋ: Као но во
и ме но ва ни пред сед ник Скуп шти не оп шти
не Шид, ве о ма ми је дра го што сам пред ло
жен и име но ван да оба вљам ову функ ци ју. 
До са да шњи рад Скуп шти не ка рак те ри сао 
је дуг и му чан рад на ших од бор ни ка, а 
са мим тим би ло је оте жа но и до но ше ње 
ва жних од лу ка. Мо је за ла га ње у бу дућ но
сти би ће ба зи ра но на кон струк тив ном ра ду, 
ин си сти ра ћу да се за го вор ни цом од бор ни
ци стро го др же днев ног ре да и же лим да 
бу дем пра ви чан пре ма сва ко ме, јер је то 
мо ја ду жност и оба ве за. По што ва ћу сва ког 
од бор ни ка и од бор нич ку гру пу, а то исто 
тра жим за уз врат. Мо гу ре ћи да Скуп шти на 
оп шти не има до бар по тен ци јал, што ће још 
ви ше до при не ти ефи ка сни јем ра ду скуп
штин ског те ла. Тру ди ће мо се да по бољ ша
мо рад струч них слу жби, да бу де мо пра ви 
сер вис гра ђа на. 

Да ли су већ у при пре ми не ки пред ло
зи од лу ка ко је има ју за циљ по бољ ша ње 
усло ва жи во та гра ђа на?

Још увек смо у фа зи фор ми ра ња рад них 
од бо ра и ових да на ми слим да ће и тај део 
по сла би ти за вр шен. Већ на ред них да на 
пред став ни ци пар ла мен тар них стра на ка ће 
до би ти оба ве ште ња у ко ји ма ће мо их 
по зва ти да пред ло же сво је пред став ни ке у 
рад не од бо ре. То нам је са да при о ри тет, 
ка ко би скуп штин ске по сло ве ко ји су нам 

за да ти, мо гли оба вља ти не сме та но и у 
скла ду са За ко ном. Тек по сле то га ће мо 
при пре ма ти скуп штин ске од лу ке, већ не ке 
има мо у пла ну, али ми слим да је још ра но 
при ча ти о то ме. Има мо план и про грам и 
за то сам ов де и ми слим да ће се уско ро 
ви де ти пр ви ре зул та ти. Не бих се ни при
хва тио ове функ ци је да не ми слим да 
ра дим за до бро бит гра ђа на шид ске оп шти
не.

Ко ли ко је за Вас оба вља ње ове функ
ци је иза зов, с об зи ром на то да до са да 
ни сте оба вља ли слич ну функ ци ју?

Ја ко је ве ли ки иза зов оба вља ти функ ци ју 
пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не, по го то во 
за ме не, јер до са да ни сам оба вљао ту 
ду жност. Ме ђу тим, не пла шим се овог 
по сла за то што сви они ко ји ме по зна ју зна
ју да сам чо век ко ји др жи сво ју реч, ко ји не 
пре за ни од че га и ко ји не под ле же ни ка
квим усло вља ва њи ма. Јед но став но же лим 
да бу дем то што је сам, да пред ста вљам 
скуп штин ско те ло на нај бо љи мо гу ћи на чин 
и свим ср цем ћу се тру ди ти да оправ дам то 
по ве ре ње и да по бољ шам по сло ве прав ног 
ти па. Же ља ми је да бу де мо што екс пе ди
тив ни ји и ефи ка сни ји и да бу де мо у слу жби 
гра ђа на. Они су ти ко ји су нас иза бра ли и 
то оче ку ју од нас, а ми ће мо се тру ди ти да 
то по ве ре ње оправ да мо.

Ко ли ко је ва жна са рад ња свих за ко но
дав них и из вр шних те ла и да ли ћете 
ин си сти ра ти на то ме?

Ра ди ће мо за јед но и са ра ђи ва ти. Има мо 
до бар тим ква ли тет них љу ди. Тре ба да 
по ка же мо сво је зна ње и сво ју струч ност, 
сво ју во љу и за ла га ње у на ред ном пе ри о
ду. Не спор но је да Шид мо ра да иде 
на пред, за то је оба ве зна успе шна са рад ња 
свих нас и ја сам си гу ран да ће мо у то ме 
ус пе ти.

Де ша ва ло се у прет ход ном са зи ву, да 
су ви ше пу та сед ни це пре ки да не због 
не су гла си ца опо зи ци је и вла сти. Око
сни цу ло кал ног пар ла мен та са да чи не 
ве ћин ом од бор ни ци вла да ју ће стран ке, 
ме ђу тим увек се мо же де си ти да из не ког 
раз ло га опо зи ци ја на не ки на чин оп стру
и ше рад парламента. Ка ко ће те то спре
чи ти?

То га ће увек би ти. Ја ћу тра жи ти од сва
ког од бор ни ка и од бор нич ке гру пе да иза ђу 
са сво јим кон струк тив ним пред ло зи ма ка ко 
до то га не би до ла зи ло. Сва ки њи хов до бар 
пред лог ћу ува жи ти, а сва ко не до лич но 
по на ша ње ћу ка жња ва ти у скла ду са 
по слов ни ком и Ста ту том Оп шти не Шид. Ја 
ис кљу чи во тра жим рад и ди сци пли ну и ту 
сам ка те го ри чан и не ћу по пу сти ти.

М. Н.

Пред сед ник Скуп шти не оп шти не Шид Ве ли мир Ра ни са вље вић

M NOVINE :
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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. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Кре ди ти за за куп
др жав не зе мље 

За раз ли ку од прет ход них го ди на, где смо одо бра ва ли кре ди те за сто чар ство и за 
прав да ње тро шко ва при ли ком се тве, ове го ди не смо про ши ри ли кон курс и сред ства 
мо гу да се по диг ну и за оба ве зу пла ћа ња за ку па др жав не зе мље по пра ву пре чег 
за ку па. Пру жи ли смо при ли ку на шим по љо при вред ним про из во ђа чи ма да из ми ре 
лак ше, бр же и ефи ка сни је сво је оба ве зе пре ма ло кал ној са мо у пра ви и Ми ни стар ству 
по љо при вре де

Град ска упра ва за по љо при вре ду Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца 25. ма ја рас пи са
ла је јав ни по зив бан ка ма за ин те ре со

ва ним за крат ко роч но кре ди ти ра ње ре ги
стро ва них по љо при вред них га здин ста ва на 
те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца, уз 
уче шће ло кал не са мо у пра ве суб вен ци о ни
са њем де ла ка ма те кре ди та. 

 Пр ви јав ни кон курс рас пи сан је за бан ке, 
на кон то га пот пи су је мо са њи ма уго во ре, а 
он да сле ди под но ше ње зах те ва по љо при
вред ни ка за из да ва ње кре ди та и одо бра ва
ње истог. У прет ход ним го ди на ма су две или 
три бан ке би ле за ин те ре со ва не, и са њи ма 
смо пот пи си ва ли уго во ре. Ове го ди не оче
ку је мо ви ше за ин те ре со ва них ба на ка. Из 
бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца из дво је
но је осам ми ли о на ди на ра за крат ко роч но 
кре ди ти ра ње по љо при вред не про из вод ње 
– ре као је на чел ник Град ске упра ве за 
по љо при вре ду Вла ди мир На сто вић. 

За раз ли ку од прет ход не, ове го ди не 

крат ко роч ни кре ди ти мо гу да се ко ри сте и 
за оба ве зу пла ћа ња за ку па др жав ног 
зе мљи шта, што омо гу ћа ва лак ши и бр жи 
на чин из ми ри ва ња оба ве за пре ма ло кал ној 
са мо у пра ви и Ми ни стар ству по љо при вре
де. 

 За раз ли ку од прет ход них го ди на, где 
смо одо бра ва ли кре ди те за сто чар ство и за 
прав да ње тро шко ва при ли ком се тве, ове 
го ди не смо про ши ри ли кон курс и сред ства 
мо гу да се по диг ну и за оба ве зу пла ћа ња 
за ку па др жав не зе мље по пра ву пре чег 
за ку па. Пру жи ли смо при ли ку на шим по љо
при вред ним про из во ђа чи ма да из ми ре лак
ше, бр же и ефи ка сни је сво је оба ве зе пре ма 
ло кал ној са мо у пра ви и Ми ни стар ству по љо
при вре де. Сма тра мо да ће ти ме и ре а ли за
ци ја про гра ма за шти те, уре ђе ња и ко ри
шће ња др жав ног зе мљи шта, би ти ефи ка
сни ја и та да мо жда не ће мо има ти си ту а ци ју 
да по љо при вред ни ци од би ја ју зе мљу – 
ис ти че на чел ник На сто вић. 

Ина че, у за куп се да је 5.000 хек та ра 
др жав не зе мље. Од то га је 800 хек та ра при
па ло Ка зне но по прав ном за во ду и 100 хек
та ра По љо при вред ној струч ној слу жби, без 
на док на де, а оста так је по ну ђен сто ча ри ма 
по пра ву пре чег за ку па. Оста ло је сло бод но 
512 хек та ра др жав не зе мље. Од на чел ни ка 

са зна је мо да се у бу џет Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, од за ку па др жав не зе мље про
шле го ди не сли ло око 60 ми ли о на ди на ра, а 
ове го ди не ће та ци фра би ти из ме ђу 20 и 30 
ми ли о на ди на ра. 

Град ска упра ва за по љо при вре ду у овој 
го ди ни је та ко ђе пла ни ра ла да обез бе ди за 
по љо при вред ни ке бес плат ну ана ли зу 
зе мљи шта, за шта је опре де ље но око че ти
ри ми ли о на ди на ра. 

 На дам се да ће тај по сао ра ди ти По љо
при вред на струч на слу жба, јер су они 
на шим по љо при вред ним про из во ђа чи ма на 
услу зи. Би ће от при ли ке од 1.500 до 1.600 
бес плат них узо ра ка за ана ли зу ко ја ће би ти 
до ступ на на шим по љо при вред ни ци ма. Про
шле го ди не је узе то 1.800 бес плат них узо
ра ка. Има по љо при вред них про из во ђа ча 
ко ји при ме њу ју нај са вре ме ни ја до стиг ну ћа 
на у ке на сво јим њи ва ма и то се ви ди на 
те ре ну. Ти по љо при вред ни ци од ска чу од 
оних ко ји то не прак ти ку ју. Они ко ји не вр ше 
ана ли зе зе мљи шта, а то је осно ва по љо
при вред не про из вод ње, јед но став но ка ска ју 
за оста ли ма ко ји то ра де и ја ко те шко им је 
по мо ћи. Апе лу јем да се сви окре ну ана ли зи 
зе мљи шта, јер ће то вр ло бр зо би ти ви дљи
во на њи хо вим по љи ма – на по ми ње На сто
вић.   Са ња Ста не тић

Вла ди мир На сто вић ка же да се у ка та
стар ској оп шти ни Ра ден ко вић тре нут но 
из во де ра до ви на ко ма са ци ји. 

 Тре нут но су ко ми си је на те ре ну, где 
оце њу ју ква ли тет и кла су зе мљи шта, а 
све у ци љу да би се на пра вио увид у ста
ње, да би се пра вил но и нај бо ље оце ни
ло ста ње зе мље код по љо при вред них 
про из во ђа ча, да не би до шло до то га да 
се оште ти не ки ме шта нин. Што се ти че 
сред ста ва ко ја су из дво је на за про грам 
ко ма са ци је, она су по де ље на на три 
го ди не. Про шле го ди не су то би ла сред
ства у ви си ни од око че ти ри и по ми ли о
на ди на ра, ове го ди не ће то би ти око 18 
до 20 ми ли о на ди на ра и за тре ћу го ди ну 
је пла ни ра но да се у бу џе ту Гра да из дво
ји око 25 ми ли о на ди на ра. Та ко да ће 
све укуп но би ти утро ше но око 50 ми ли о
на ди на ра са мо за ка та стар ску оп шти ну 
Ра ден ко вић. Град Срем ска Ми тро ви ца 
ће кон ку ри са ти код по кра јин ских ор га на 
ка ко би се обез бе дио део нов ца за тро
шко ве ко ма са ци је – на во ди на чел ник 
На сто вић.

На чел ник Вла ди мир На сто вић Ску па
ко ма са ци ја
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ИЗ ГРАД ЊА ПОД ВО ЖЊА КА И БА ЗЕ НА ПО ПЛА НУ

Рад ни ци сва ко днев но
на гра ди ли шти ма
Ра до ви на из град њи под

во жња ка и ба зе на у 
Срем ској Ми тро ви ци те

ку по пла ну, што су по твр ди ли 
и над ле жни из Ди рек ци је за 
из град њу Гра да Срем ска Ми
тро ви ца и из во ђа чи ра до ва. 

Што се ба зе на ти че, за
вр ша ва се из ли ва ње пло че 
спра та, а ка ко на во ди Алек
сан дар Спа јић, ру ко во ди лац 
тех нич ке слу жбе Ди рек ци је 
за из град њу и над зор на из
град њи ба зе на, у то ку су и 
при прем ни ра до ви на по ста
вља њу пре лив них ка на ла.

 Сти гао је и ма те ри јал за 
зи да ње пре град них зи до ва у 
при зе мљу и ка сни је спра та. 
За јед но ме сец да на нас оче
ку је и по ста вља ње др ве не 
гра ђе за кров ну кон струк ци ју. 
Пра ти мо ди на ми ку ра до ва, а 
ки ша ко ја је па да ла у ма ју ма
ло је ус по ри ла ра до ве. Ме ђу
тим рад ни ци су сва ко днев но 
на те ре ну, не ма ни ка квих гре
ша ка, што је из у зет но бит но. 
Ра ди се вр ло ква ли тет но са 
ква ли тет ним оплат ним ма те
ри ја ли ма, струч ни ка дар је 
стал но при су тан и не ма раз
ло га да би ло шта ути че на ре

а ли за ци ју овог про јек та – об
ја шња ва Спа јић. 

Под се ти мо, про шлог но
вем бра пот пи сан је уго вор 
о из град њи град ског ба зе
на. Про јек том је пла ни ра на 
из град ња два ба зе на, је дан 
ба зен би ће по лу о лим пиј ски, 
ди мен зи ја 25 пу та 12,5 ме та
ра, а дру ги ма њих ди мен зи ја, 
на ме њен нај мла ђи ма, де сет 
пу та осам ме та ра. Ду би на ба
зе на из но си ће 180 цен ти ме

та ра, и та ду би на је по год на 
за тре нин ге и утак ми це ва
тер по ло клу бо ва. 

Ин ве сти то ри су Град Срем
ска Ми тро ви ца и ЈП Ди рек ци
ја за из град њу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, а из во ђач ра до ва 
је ГП „Бест из град ња“ из Но
вог Са да. 

Укуп на вред ност про јек та 
из но си 1,3 ми ли о на евра, а 
сред ста ва су обез бе ђе на из 
кре ди та. 

 Овај ком плекс ће би ти 
цен тар спорт ских де ша ва ња 
на про сто ру Срем ске Ми тро
ви це. Оно што је ја ко ва жно, 
је сте да је овај про је кат од 
по чет ка до кра ја по кри вен 
фи нан сиј ски, и би ће го тов 
она ко ка ко смо то за ми сли ли, 
до кра ја го ди не – из ја вио је 
не дав но гра до на чел ник Бра
ни слав Не ди мо вић. 

Љу бо мир Ву ји чић, ко ор ди
на тор про јек та за из град њу 
ба зе на ка же да ће се за хва
љу ју ћи ге о тер мал ној во ди 
уште де ти на гре ја њу ба зе на.

 Ге о тер мал на во да од 32 
сте пе на, са 10 ли та ра са мо
и зли ва у се кун ди на је дан и 
по бар је на ђе на на 452 ме тра 
ду би не бу шо ти не. Ти ре зул та
ти су ва жни, не са мо за ба зен 
ко ји ће се гре ја ти и хла ди ти 
на си стем то плот них пум пи 
са тог из во ри шта, не го и за 
око ли ну у не ком на ред ном 
пе ри о ду, јер се пла ни ра да се 
из тог тер мал ног из во ра мо
жда гре ју и шко ле и на се ље 
ко је гра ви ти ра по ред Спорт
ског цен тра. Спе ци фич ног 
овог ба зе на је да је је ди ни у 
Ср би ји ко ји ће ра ди ти на сиОби ла зак ра до ва на из град њи под во жња ка

Подвожњак највећа инвестиција у 2016. години
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стем то плот них пум пи и ко ји 
ће би ти, из у зев елек трич не 
енер ги је ко ја ће се ко ри сти ти 
за по кре та ње пум пи, пот пу но 
са мо ста лан за гре ја ње и хла
ђе ње. Тер мал на во да ће се 
ко ри сти ти за пу ње ње и до пу
ња ва ње ба зе на, као и за ту
ши ра ње спор ти ста и ко ри сни
ка ба зе на – на во ди Љу бо мир 
Ву ји чић.

Упо ре до се из град њом ба
зе на, из во де се ра до ви на из
град њи под во жња ка, ре кон
стру и ше се са о бра ћај ни ца 
кроз Ла ћа рак и гра ди се но ва 
шко ла у Ма чван ској Ми тро ви
ци. 

Ка ко је на гла сио гра до на
чел ник Бра ни слав Не ди мо
вић, из град ња под во жња ка 
је нај ве ћи ин фра струк тур ни 
про је кат у Срем ској Ми тро ви
ци, на кон бу ле ва ра, мо сто ва 
и град ског ке ја. Вред ност пр
ве фа зе ра до ва је не што ве ћа 
од 462 ми ли о на ди на ра, без 
ПДВа, а це лог про јек та из
град ње под во жња ка око се
дам ми ли о на евра.

 Из град ња под во жња ка 
је је дан од про је ка та ко ји ће 
си гур но обе ле жи ти 2016. и 
ве ро ват но по че так 2017. го

ди не. Ова ин ве сти ци ја ни је 
са мо ва жна због кре та ња љу
ди, већ и због кре та ња ро бе, 
јер се на ма ин ду стриј ска зо на 
Се вер на ла зи иза пру ге. Оче
ку јем да ће мо ове го ди не пот
пу но за вр ши ти кон струк ци ју 
са мог под во жња ка, и да ће мо 

ве ро ват но у пр вим ме се ци ма 
на ред не го ди не ком плет но 
за вр ши ти ову ин ве сти ци ју и 
мо ћи да је пре да мо и гра ђа
ни ма Срем ске Ми тро ви це и 
Же ле зни ца ма Ср би је, чи ји ће 
са став ни део би ти – из ја вио 
је Не ди мо вић.

Дра ган Ђор ђе вић, од го вор
ни из во ђач ра до ва ис пред 
ком па ни је Нов кол, ко ја из во
ди ра до ве на под во жња ку у 
Срем ској Ми тро ви ци ка же да 
се тре нут но ра де ди ја фраг ме 
(зид у зе мљи), ура ђе но је већ 
се дам ди ја фраг ми, од укуп но 
81 ко ли ко је по треб но. Ра ђе
на је јед на днев но, а 25. ма ја 
уведена је и дру га сме на, то 
зна чи да ће се ра ди ти по две 
ди ја фраг ме днев но, а рад ни
ци ће на гра ди ли шту би ти од 
се дам ују тру до по но ћи. 

 За тим сле ди ути ски ва ње 
це ви ис под са мог под во жња
ка, ис коп и да ље из град ња 
са о бра ћај ни це. Ка да се до ђе 
до кра ја, тј. ка да прак тич но 
иза ђе мо на дру гу стра ну, он
да ће се ра ди ти са ма бе тон
ска кон струк ци ја под во жња
ка, зи до ви, сту бо ви и пло че 
– ка же Ђор ђе вић.     

Са обе стра не ко ло во за 
пред ви ђе не су пе шач ке и би
ци кли стич ке ста зе, а над ле
жни гра ђа не мо ле за стр пље
ње и раз у ме ва ње док тра ју 
ра до ви.

Би ља на Се ла ко вић

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. 

Радови на изливању те ме ља но ве шко ле у 
Ма чван ској Ми тро ви ци почели су про шле не де
ље.

Вред ност ове ин ве сти ци је, ко ја се фи нан си ра 
из бу џе та Гра да је 80 ми ли о на ди на ра, а рок за 
за вр ше так је 150 рад них да на. Ра до ви су по че
ли 21. апри ла, ка да је кре ну ло ру ше ње фи скул
тур не са ле, ве зног де ла, ра ди о ни це за тех нич ко 
и спорт ског те ре на. 

У пр вој фа зи на ме сту фи скул тур не са ле 
би ће из гра ђе не учи о ни це и про сто ри је ад ми ни
стра ци је. Дру га фа за об у хва та ру ше ње остат ка 

шко ле, а на спорт ском те ре ну пред ви ђе на је 
спорт ска са ла са спра вар ни цом и свла чи о ни
цом за де ча ке и де вој чи це.

Под се ти мо, пре по ла ве ка по диг ну та је Основ
на шко ла „До бро сав Ра до са вље вић На род“ од 
1.800 ква драт них ме та ра у Ма чван ској Ми тро
ви ци. Уме сто од чвр стог ма те ри ја ла, ни кла је од 
азбест них пло ча. Тада су про све та ри уве ра ва ни 
да је мон та жни обје кат са мо при вре ме но ре ше
ње. То при вре ме но ре ше ње оп ста ло је не ко ли
ко де це ни ја, да би са да, на кон 52 го ди не по че ла 
да се гра ди но ва шко ла. 

Из ли ве ни те ме љи но ве шко ле

Ра до ви у Ма чван ској Ми тро ви ци

Алек сан дар Спа јић

Изградња ба зе на по пла ну
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И ове го ди не се
у Ку ћи цве ћа,
Му зе ју 25. мај

и Ста ром му зе ју
оку пио ве ли ки

број по кло ни ка
по кој ног мар ша ла,

а де ле га ци је из
бив ших др жа ва

ве ли ке Ју го сла ви је, 
као и стра не

де ле га ци је
по ло жи ле су

вен це на
Бро зов гроб

Још јед ном је обе ле жен Дан мла до
сти, је дан од нај ва жни јих др жав
них пра зни ка то ком ко му ни стич ке 

епо хе у СФРЈ. На и ме, то бе ше при ред
ба и са став ни део кул та лич но сти Јо си
па Бро за Ти та, а 25. мај је про гла шен 
ње го вим ро ђен да ном, иако се Броз 
ро дио 7. ма ја. 

У част мар ша ла до де љи ва на му је 
шта фе та мла до сти ко ја је про но ше на 
кроз це лу СФРЈ, а пр ви пут то се до го
ди ло 1945. го ди не. На Ти то ву ини ци ја
ти ву овај до га ђај је про гла шен „Да ном 
мла до сти“ 1957. го ди не, а све до ње го
ве смр ти 1980. го ди не шта фе та му се 
до де љи ва ла лич но, на Ста ди о ну ЈНА, 
док је на кон то га све до 1988. го ди не 
она до де љи ва на пред сед ни ку Со ци ја
ли стич ког са ве за омла ди не Ју го сла ви
је. Про сла ва ко ја је обе ле жа ва на још 
осам го ди на на кон Ти то ве смр ти, 
на зва на је „И по сле Ти та  Ти то“.

И ове го ди не се у Ку ћи цве ћа, Му зе ју 
25. мај и Ста ром му зе ју оку пио ве ли ки 
број по кло ни ка по кој ног мар ша ла, а 
де ле га ци је из бив ших др жа ва ве ли ке 
Ју го сла ви је, као и стра не де ле га ци је 
по ло жи ле су вен це на Бро зов гроб.

Та ко је и СУБ НОР Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца још јед ном ор га ни зо вао 
од ла зак у Бе о град ка ко би ука зао част 
не ка да шњем „си ну свих на ро да и 
на род но сти“, за вре ме чи је вла да ви не 
је др жа ва свих ју жних Сло ве на би ла 
по што ва на у све ту, она ко ка ко да нас 
ниједна њена бивша чланица ни је и не 
мо же да бу де. Исти на, ни је из Сре ма 
по шао ни ти је дан уче сник НОБа, али 
ма хом су на ме сту Ти то вог по чин ка 
би ли при пад ни ци тзв. дру ге ге не ра ци је.

Пред сед ник СУБ НОРа Срем ска 
Ми тро ви ца Ра да Ко ри ца ре као је да 
исто ри ја не сме да се за бо ра ви и под
се тио на то ко ли ко је „тре ћа ге не ра ци

ја“ у нај ве ћем бро ју не за ин те ре со ва на, 
не са мо за лик и де ло Дру га Ти та, већ 
за све на по ре ко је су њи хо ви пре ци 
уло жи ли не би ли се осло бо ди ли за во
је ва ча. Што се ти че Да на мла до сти, 
ка же Ко ри ца, био је то пра зник ко ји је 
не ка да умео да оку пи и ви ше де се ти на 
хи ља да љу ди.

 Дан мла до сти је на стао у част Мар
ша ла Ти та и ра ни је је оку пљао и по 50 
хи ља да љу ди го ди шње. Сва ке го ди не 
их је све ма ње у Ку ћи цве ћа, а ни је ни 
чу до, јер ста ри је ге не ра ци је се број но 
оси па ју, а мла ди чак не ма ју ни ја сну 
иде ју о че му се ту ра ди. Би ло ка ко 
би ло, зна се ко се су прот ста вио и по ло
жио жи во те за сло бо ду, а то што се 
да нас при ча и што се учи и не иде баш 
на част они ма ко ји то спро во де  об ја
снио је Ко ри ца.

Елем, ка ко год да је да нас, у Ку ћи 
цве ћа су пре не де љу да на осим „Ју го

ДАН МЛАДОСТИ
У КУ ЋИ ЦВЕ ЋА

Мајку ти божју,
зар је могуће да сам
мртав већ 36 година!?
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сло ве на“ би ли при сут ни и дру го ви 
Ко реј ци, дру го ви Иран ци, дру го ви 
Нем ци, дру го ви Аме ри кан ци и оста ли 
дру го ви, а из ре до ва сло ве нач ке де ле
га ци је у очи је упа да ла пер со на ко сти
ми ра на као Ти то. Дан мла до сти је 
уве ли чан при су ством од око 8.000 
љу ди, ако не и ви ше, пре ма не ким про
це на ма. Исти на, ма ло мла дих је об и
шло Ти тов гроб, али ста ри ји су ус пе ли 
да по ка жу дух мла до сти, осе ћа ју ћи 
бар на трен по но во дух вре ме на ко ји 
их је оче ли чио и ко ји је кроз њи хо ве 
жи во те про стру јао та ко да их ин спи ри
ше да диг ну зе мљу из пе пе ла, зе мљу 
ко ја је због те жње за не у трал но шћу 
офор ми ла Блок не свр ста них, зе мљу 
ко ја је мно ги ма би ла атрак тив на у сво
је вре ме. То је она зе мља ко ја се не ће 
ви ше ни кад са ста ви ти, Со ци ја ли стич
ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви
ја, чи јег је мар ша ла на веч ни по чи нак 
ис пра ти ло 700 хи ља да љу ди, уз при су
ство 209 де ле га ци ја из 127 др жа ва.  

Ју го сло вен ство, мо гло се ви де ти 
пре ма по на ша њу при сут них, не го
ва но је ме ђу ис ти ма и као естет ска 

ка те го ри ја, она ко ја го во ри о уку су, 
здра вом ра зу му и те жњи ка жи во ту са 
мно го ви ше до сто јан ства и сти ла, што 
би не ки ре кли „ле по је би ло би ти Ју го
сло вен“. На рав но, љу ди се се ћа ју вр ло 
до бро ко ли ко су, на при мер, бен зи на 
мо гли да ку пе за јед ну пла ту и ка кав је 
био стан дард, па не рет ко се чу ло да 
по спрд но ко мен та ри шу све вла да ре 
ко ји су на кон смр ти Јо си па Бро за вла
да ли на ро ди ма бив ше Ју го сла ви је.

Ако би на пра ви ли не ка кво по ре ђе ње, 
мо гло би да из гле да као да је нај ма ње 
бит но ко ја је бо ја пе то кра ке – зве зде 
во ди ље, сим бо ла иде је о уни тар но сти 
не са мо Евро пе, не го све та. Да кле, 
не ка да цр ве на зве зда на Кре мљу, а 
да нас жу та у Бри се лу, су штин ска раз
ли ка и ни је ве ли ка. Про ме нио се са мо 
„свет ски по ли ца јац“ и на рав но еко ном

ски кон цепт на ге о по ли тич ком пла ну. 
Нај бо ље о овој по ду дар ност све до чи 
чи ње ни ца да су штин ски ин ди ви ду а ли
зам не по сто ји ни да нас, као што ни за 
вре ме нај ве ћег успо на СФРЈ ни је 
по сто јао. Они ко ји су ми сли ли да ће 
за пад ни мо дел де мо кра ти је до ве сти до 
не ка кве ка тар зе, ве ро ват но су се ује ли 
за ми сао, с об зи ром да се свет ско дру
штво на ла зи у кри зи по тро шач ке кул ту
ре, ко ја нај те же па да оним дру штви ма 
чи ја др жа ва ни шта не про из во ди, а 
глу ми кон ку рен та на отво ре ном свет
ском тр жи шту и на тај на чин оправ да ва 
епи тет гу бит ни це. СФРЈ је би ла инерт
на, али ипак др жа ва са ве ли ким бро јем 
фа бри ка и ја ким сред њим сло јем, о 
че му да нас у тим истим др жа ва ма 
не ма ни го во ра, на жа лост. Да кле, ето 
ода кле жал, се та, но стал ги ја за Ју го
сла ви јом, за Ти том, за да ни ма слав не 
бор бе про тив Вер мах та.

Да нас, Ср би ја је дру штво ко је је 
ре ха би ли то ва ло рат ног зло чин ца 
Дра жу Ми хај ло ви ћа, ко ји те шко 

да је про тив стра ног агре со ра и ме так 
ис па лио у Дру гом свет ском ра ту, па 
што се он да не би раз ми шља ло и о 
ре ха би ли та ци ји нај ве ћег кви слин га 
свог вре ме на Ми ла на Не ди ћа... Јед на 
од нај и ри тант ни јих ства ри ко ја мо же да 
се чу је је „па ево, још ма ло па ће 
по мре ти све ко му ња ре и чет ни ци ће 
до би ти прав ду“. Ко ји чет ни ци? Има ли 
их још жи вих, ко ли ко ли има ју го ди на? 
Очи глед но је у Ср ба нај ва жни ја по де
ла, би ло ка ква са мо да је по де ла, али 
за то ни је бит но то што у 2016. го ди ни 
не ма ли број љу ди и да ље жи ви у про
шлом ве ку, а дру штво ко је у 21. век 
шле па ком плек се и ја де прет ход ног 
сто ле ћа, не мо же да бу де на пред но, 
већ са мо па ра но ич но и де мо ра ли са но.

Шта би ре као Ти то ка да би ко јим слу
ча јем устао из гро ба: Мај ку ти бож ју, зар 
је мо гу ће да сам мр тав већ 36 го ди на!?

Алек сан дар Ћо сић

Дан мла до сти
је уве ли чан

при су ством од око 
8.000 љу ди. Исти на, 

ма ло мла дих је
об и шло Ти тов гроб, 

али ста ри ји су ус пе ли 
да по ка жу дух

мла до сти, осе ћа ју ћи 
бар на трен по но во 
дух вре ме на ко ји их
је оче ли чио и ко ји је 
кроз њи хо ве жи во те 
про стру јао та ко да
их ин спи ри ше да
диг ну зе мљу из

пе пе ла, зе мљу ко ја
је због те жње за
не у трал но шћу

офор ми ла Блок 
не свр ста них, зе мљу 

ко ја је мно ги ма
би ла атрак тив на

у сво је вре ме

НЕ ТУГУЈ БРОНЗАНА СТРАЖО: Сремци поред бисте Врховног команданта
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На кон уре ђе ња јав них по вр ши на ши
ром пе ћи нач ке оп шти не, на ини ци ја
ти ву Спорт ског са ве за „Раз вој спор

то ва“ Пе ћин ци и уз фи нан сиј ску по др шку 
ло кал не са мо у пра ве, про шле не де ље по
че ла је ак ци ја уре ђе ња спорт ских те ре на у 
на се љи ма оп шти не Пе ћин ци.

Спорт ски те рен у Ме сној за јед ни ци Бре
стач уре ђен је, ис цр тан и обе ле жен у прет
ход ном пе ри о ду, а 26. ма ја је за вр ше но и 
по ста вља ње од бој ка шких ре кви зи та – но са
ча и мре же, та ко да Бре ста ча ни са да има
ју ком пле тан те рен за игра ње од бој ке. На 
школ ским те ре ни ма у До њем То вар ни ку и 
Ку пи но ву, на по сто је ћим ко ше ви ма су по ста
вље не но ве ко шар ка шке та бле са обру че
ви ма, а по ста вља ње но вих ко ше ва пла ни
ра но је и на школ ском те ре ну у По пин ци ма, 
ко ји ће та ко ђе би ти аде кват но уре ђен.

 Спорт ски са вез стал но ра ди на то ме да 
се де ци и мла ди ма пру жи што ви ше при ли
ка за ба вље ње спор том, ка ко кроз раз ли
чи те ак тив но сти, тур ни ре и ма ни фе ста ци је 

ко је ор га ни зу је мо, та ко и кроз по др шку ко ју 
пру жа мо спорт ским клу бо ви ма и удру же
њи ма. За то и же ли мо да омо гу ћи мо да у 
сва ком на се љу у оп шти ни Пе ћин ци по сто
ји при ме рен про стор или те рен где би ме
шта ни мо гли да се ба ве спор том  ре као је 
пред сед ник Спорт ског са ве за „Раз вој спор
то ва“ Си ни ша Ђо кић и по себ но на гла сио да 
им у оства ре њу тог ци ља све срд но по ма же 
ло кал на са мо у пра ва у Пе ћин ци ма сво јом 
ак тив ном по ли ти ком раз во ја омла дин ског, 
ре кре а тив ног и школ ског спор та.

Об но вље не и уре ђе не спорт ске те ре не 
26. ма ја је, са пред став ни ци ма Спорт ског 
са ве за и ме сних за јед ни ца, об и шао и за
ме ник пред сед ни це Оп шти не Зо ран Вој кић. 
Он је том при ли ком об и шао и школ ску са лу 
у Ку пи но ву ко ја је не дав но ком плет но ре но
ви ра на сред стви ма из оп штин ског бу џе та, 
као и са лу у ши ма но вач кој основ ној шко
ли где се ра до ви на ре но ви ра њу при во де 
кра ју, за хва љу ју ћи до на ци ји ком па ни је Др. 
Ет кер.

ПО МОЋ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА

Ис по ру ка ма ши на

У окви ру кон кур са за еко ном ско 
осна жи ва ње из бе глич ких по ро ди ца, за 
чи ју ре а ли за ци ју су Ко ме са ри јат за 
из бе гли це и ми гра ци је и Оп шти на 
Пе ћин ци обез бе ди ли два ми ли о на 
ди на ра, про шле не де ље је на ста вље
на ис по ру ка по љо при вред них и за нат
ских ма ши на и ала та за уна пре ђе ње 
де лат но сти ко ји ма ове из бе глич ке 
по ро ди це обез бе ђу ју сред ства за ег зи
стен ци ју.

Ма ши не и ала те, ко је је уру чио за ме
ник пред сед ни це Оп шти не Пе ћин ци 
Зо ран Вој кић, 23. ма ја је до био је дан 
ко ри сник из Бре ста ча и че ти ри ко ри
сни ка из Ши ма но ва ца и је дан из Кар
лов чи ћа, а ка ко су нам ре кли у пе ћи
нач ком По ве ре ни штву за из бе гли це, 
овим кон кур сом је об у хва ће но 10 из бе
глич ких по ро ди ца.

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЊЕ КР ВИ 

До бар од зив

У Кул тур ном цен тру Пе ћин ци 26. ма ја 
је успе шно одр жа на ак ци ја до бро вољ
ног да ва ња кр ви у ор га ни за ци ји пе ћи
нач ког Цр ве ног кр ста и Ин сти ту та за 
тран сфу зи ју кр ви Ср би је, што је ујед но 
и че твр та ова ква ак ци ја на те ри то ри ји 
оп шти не Пе ћин ци у 2016. го ди ни. Ак ци ју 
су тра ди ци о нал но по др жа ли и ор га ни
зо ва но до шли при пад ни ци По ли циј ске 
ста ни це Пе ћин ци, за по сле ни у Кул тур
ном цен тру Пе ћин ци, као и слу жбе ни ци 
у ло кал ној са мо у пра ви. На ак ци ју 
до бро вољ ног да ва ња кр ви у Пе ћин ци
ма до шло је 36 по тен ци јал них да ва ла ца 
од ко јих је 34 успе шно да ло крв, а дво је 
је од би је но из ме ди цин ских раз ло га. 
Ме ђу да ва о ци ма је ово га пу та би ло 
шест же на, а тро је да ва ла ца је пр ви пут 
да ло крв.

На 54. сед ни ци Оп штин ског ве ћа Оп
шти не Пе ћин ци ко ја је одр жа на 23. 
ма ја, усво јен је пред лог за вр шног ра

чу на бу џе та оп шти не Пе ћин ци за 2015. го
ди ну и пред лог го ди шњег про гра ма за шти
те, уре ђе ња и ко ри шће ња по љо при вред ног 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни на те ри то ри
ји оп шти не Пе ћин ци, па ће ова до ку мен та 
на на ред ној сед ни ци раз ма тра ти Скуп шти
на оп шти не Пе ћин ци.

Већ ни ци су на сед ни ци су усво ји ли и 

пред ло ге за из ме ну осни вач ких ака та оп
штин ских јав них пред у зе ћа, бу ду ћи да је 
у мар ту ове го ди не сту пио на сна гу но ви 
За кон о јав ним пред у зе ћи ма, те да Оп шти
на као осни вач има оба ве зу да са ускла ди 
осни вач ке ак те јав них пред у зе ћа са од ред
ба ма овог за ко на. Ка ко је на сед ни ци обра
зло же но, из ме не су тех нич ке при ро де, а од
но се се на осни вач ке ак те ЈКП „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“, ЈКП „Са ва“ и ЈП „Ди рек ци ја 
за из град њу оп шти не Пе ћин ци“.

ИЗ РА ДА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

При хва ћен за вр шни 
ра чун бу џе та за 2015.

УЛА ГА ЊЕ У СПОРТ СКУ ИН ФРА СТРУК ТУ РУ

Уређење терена

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа
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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.

На чел ник Оп штин ске упра ве 
Оп шти не Пе ћин ци Жељ ко 
Тр бо вић уру чио је 26. ма ја 

Фол клор ном дру штву „Из вор До
њи То вар ник“ ком плет од шест 
па ри вла шке на род не но шње. Том 
при ли ком Тр бо вић је из ја вио да је 
ово дру ги ком плет но шњи у два 
ме се ца ко је је овом Фол клор ном 
дру штву по кло ни ла ло кал на са
мо у пра ва.

 На дам се да ће ове но шње 
но си ти са по но сом и да ће у њи
ма на сво јим на сту пи ма на пра ви 
на чин пред ста вља ти пе ћи нач ку 
оп шти ну. Ло кал на са мо у пра ва 
бри не о свим фол клор ним дру
штви ма на сво јој те ри то ри ји, мо
жда о овом не што ви ше, јер је нај
мла ђе и нај ви ше по мо ћи му је у 
овом тре нут ку по треб но да ста са 
у дру штво на ко је ће мо сви би ти 
по но сни. Не дав но смо им ов де у 
До њем То вар ни ку уре ди ли и про
сто ри је у ко ји ма има ју до бре усло
ве за ве жба ње, а на њи ма је да 

вред но ра де на при пре ма њу сво
јих на сту па – ре као је Тр бо вић.

Да ни је ла Бар нак, ко ја за јед но 
са су пру гом Вла ди ми ром ру ко во
ди Фол клор ним дру штвом, ка же 
да су им но ве но шње дра го це не, 
јер од њих умно го ме за ви си ква
ли тет на сту па.

 У име де це ко ја игра ју у на
шем фол клор ном дру штву од ср
ца се за хва љу јем ло кал ној са мо у
пра ви на по др шци ко ју нам пру жа, 
не са мо у ку по ви ни но шњи ко је су 
нам нео п ход не, већ и обез бе ђи ва
њем пре во за за на сту пе – ре кла је 
Да ни је ла Бар нак.

„Из вор До њи То вар ник“ у овом 
тре нут ку оку пља де ве де се то ро 
де це из До њег То вар ни ка, Ога ра, 
Обре жа, Бре ста ча, Су бо ти шта, 
Пр хо ва, Срем ских Ми ха ље ва ца и 
Кар лов чи ћа. Чла но ви дру штва су 
на сту пом у основ ној шко ли у Кар
лов чи ћу, 22. ма ја, за по че ло низ 
кон це ра та ко је ће одр жа ти ши ром 
пе ћи нач ке оп шти не.

ФД „ИЗ ВОР ДО ЊИ ТО ВАР НИК“

По др шка ло кал не 
са мо у пра ве

Удру же ње по љо при вред ни ка 
оп шти не Пе ћин ци, у са рад
њи са По љо при вред ном 

струч ном слу жбом Срем ска 
Ми тро ви ца и удру же њем во де ћих 
свет ских про из во ђа ча сред ста ва 
за за шти ту би ља, ор га ни зу је 17. 
ју на ве ли ку ак ци ју при ку пља ња 
упо тре бље не пла стич не ам ба ла
же од сред ста ва за за шти ту би ља, 
на шест са бир них ме ста у оп шти
ни Пе ћин ци.

Ка ко је је дан од ци ље ва пе ћи
нач ког Удру же ња по љо при вред ни
ка за шти та по љо при вред ног 
зе мљи шта од за га ђи ва ња, из 
Удру же ња апе лу ју на по љо при
вред ни ке да упо тре бље ну ам ба
ла жу од сред ста ва за за шти ту 

би ља ни ка ко не ба ца ју по њи ва ма 
и не спа љу ју, већ да је при ку пља ју 
и 17. ју на до не су до нај бли жег 
са бир ног ме ста, а ка ми он за од ла
га ње ам ба ла жног от па да ће то га 
да на оби ла зи ти са бир на ме ста 
пре ма сле де ћем рас по ре ду: 
Срем ски Ми ха љев ци од 8 до 9 
ча со ва, Аша ња од 9.30 до 10.30 
ча со ва, Ку пи но во од 11 до 12.30 
ча со ва, Обреж од 13 до 14 ча со
ва, Огар од 14.30 до 15.30 ча со ва 
и Пе ћин ци од 16 до 17 ча со ва.

За пра вил но од ла га ње, ам ба ла
жу је од мах на кон пра жње ња 
по треб но ис пра ти и теч ност од 
ис пи ра ња са су ти у пр ска ли цу, а 
ам ба ла жу про бу ши ти и чу ва ти је 
одво је но од че по ва.

АКЦИЈА УДРУ ЖЕ ЊА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

При ку пља ње
от па да 17. ју на

Но шње по клон ло кал не са мо у пра ве

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА ЕУ

Нове со ци јал не 
услуге у Иригу

Оп шти на Ириг јед на је од 
36 оп шти на у Ср би ји у 
ко јој ће се ре а ли зо ва ти 

про је кат Европ ске уни је „Уна
пре ђе ње со ци јал не ин клу зи је 
де це и од ра слих кроз уво ђе ње 
но вих со ци јал них услу га“. 

Укуп на вред ност про јек та је 
183 хи ља де евра, од че га је ЕУ 
обез бе ди ла 161.000 евра, а 
ло кал на са мо у пра ва као су фи
нан си јер у про јек ту уче ству је са 
22.000 евра. Про је кат тра је 20 
ме се ци, а по чи ње 1. ју на.

Ре а ли за ци јом овог про јек та 
про мо ви ше се уво ђе ње но вих 
со ци јал них услу га у за јед ни ци, 
пер со нал ног аси стен та и лич

ног пра ти о ца, за де цу и од ра
сле са ин ва ли ди те том на те ри
то ри ји ове оп шти не. Овим услу
га ма тре ба ло да се по бољ ша 
со ци јал на ин клу зи ја и ква ли тет 
жи во та ко ри сни ка и њи хо вих 
по ро ди ца и ста ра те ља, оце њу ју 
парт не ри на про јек ту Цен тар за 
со ци јал ни рад и Ху ма ни тар на 
ор га ни за ци ја „Деч је ср це“.

 Услу ге ће би ти ре а ли зо ва не 
за 13 ко ри сни ка, осам од ра слих 
и петоро де це, а пру жа ће их 10 
но во за по сле них про фе си о на
ла ца об у че них од стра не акре
ди то ва не ин сти ту ци је за пру жа
ње ове вр сте услу ге  ка же 
Сил ва на Ла ћа рац, ди рек тор ка 

Цен тра за со ци јал ни рад у Ири
гу.

Ова ак тив ност је део про јек та 
„По др шка Европ ске уни је 
ин клу зив ном дру штву“, ко ју ЕУ 
фи нан си ра са 5,4 ми ли о на 
ди на ра, са ци љом да се обез
бе ди ве ћа дру штве на укљу че
ност угро же них гру па у Ср би ји, 
као што су ста ри ја ли ца, де ца, 
при пад ни ци ма њи на укљу чу ју
ћи Ро ме и Ром ки ње...

 Кроз овај про је кат пру жи ће
мо ве ли ку по др шку осе тљи вим 
дру штве ним гру па ма и по мо ћи 
им да се бо ље и лак ше ин те гри
шу у дру штву. Са дру ге стра не, 
про је кат за по шља ва де сет мла

дих и обра зо ва них љу ди, ко ји
ма се пру жа при ли ка да стек ну 
рад но ис ку ство  оче ку је Ми о
драг Бе бић, за ме ник пред сед
ни ка Оп шти не Ириг.

Вла ди мир Три фу но вић из 
Ша три на ца, ро ди тељ три на е
сто го ди шња ка са ин ва ли ди те
том сма тра да је уво ђе ње услу
ге лич ног пра ти о ца од ви ше
стру ке ко ри сти, ка ко за чла но ве 
по ро ди це, та ко и за ко ри сни ка 
услу ге ко ме ће про јек том на 
услу зи би ти лич ни пра ти лац од 
шко ле, то ком бо рав ка у ис тој и 
на кон на ста ве, као по моћ у кућ
ним ак тив но сти ма.

С. Ко стић

Европ ска уни ја је кроз про је
кат бес по врат но до де ли ла 4,3 
ми ли о на евра у ви ду 28 гран
то ва, ко ји ће се ре а ли зо ва ти у 
36 гра до ва и оп шти на у Ср би ји 

до кра ја 2017. го ди не. Овај 
про је кат се спро во ди у са рад
њи са Ми ни стар ством за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња.

По др шка Ми ни стар ства

Ре а ли за ци јом овог про јек та про мо ви ше 
се уво ђе ње но вих со ци јал них услу га у 
за јед ни ци, пер со нал ног аси стен та и лич
ног пра ти о ца, за де цу и од ра сле са ин ва
ли ди те том на те ри то ри ји ове оп шти не

Пред ста вља ње про јек та у Ири гу
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Припреме за 
изградњу азила

У про сто ри ја ма Град ске ку ће у Срем ској 
Ми тро ви ци про шлог пет ка, 27. ма ја пред ста
вље ни су ре зул та ти про јек та Пар ти ци па тив
но бу џе ти ра ње ко ји је, у ци љу ди рект ног 
укљу чи ва ња гра ђа на у бу џет ски про цес, ре а
ли зо вао Град Срем ска Ми тро ви ца у са рад
њи са ор га ни за ци ја ма Бал кан ска ис тра жи
вач ка мре жа (БИРН) и НА ЛЕД. Под се ћа ња 
ра ди, укључивање гра ђан ства у овај де мо
крат ски про цес за ре зул тат је до би ло од лу ку 
о из град њи ази ла за псе у Срем ској Ми тро
ви ци.

Ду шко Ша ро шко вић, на чел ник Град ске 
упра ве за бу џет и фи нан си је ка же да про је
кат још ни је за вр шен све док се не ре а ли зу је 
во ља гра ђа на.

 Не ко ка же да је овај про је кат при ве ден 
кра ју с чим се не сла жем, јер ни је ре а ли зо ва
но оно што су гра ђа ни од лу чи ли. У то ку је 
ре а ли за ци ја, пред на ма је до бар део бу џет
ске го ди не, а у то ку је из ра да про јект не до ку
мен та ци је за из град њу ази ла. Да под се тим, 
вред ност про јек та је пет ми ли о на ди на ра и 
би ће фи нан си ран из град ског бу џе та  ре као 
је Ша ро шко вић.

Ка ли на Си мић из БИРНа, ко ор ди на тор 
про јек та на гла си ла је да је нај ве ћи те рет 
под не ла ад ми ни стра ци ја Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. Пре ма на че ли ма БИРНа и 
НА ЛЕДа, уво ђе њем прак се уче шћа гра ђа на 
у про цес до но ше ња од лу ке о ло кал ним бу џе
ти ма, про је кат Пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње 
има за циљ да оја ча уло гу ко ју ме ди ји, 
ци вил ни сек тор, пред став ни ци ло кал них 
би зни са и гра ђа ни има ју у де мо крат ским 
про це си ма на ло ка лу и да оја ча кре ди би ли
тет од лу ка јав не ад ми ни стра ци је.

Подржи инклузију

У по не де љак, 30. ма ја у Град ској ку ћи у 
Срем ској Ми тро ви ци је одр жа на за вр шна кон
фе рен ци ја за ме ди је у окви ру про јек та „По др
жи ин клу зи ју“, фи нан си ра ног од стра не ам ба
са де Аустра ли је у Бе о гра ду.

У пи та њу је под сти ца ње ин клу зи је де це са 
по себ ним по тре ба ма у дру штво, кроз при ме ну 
аси стив не тех но ло ги је у на ста ви и ван на став
ним ак тив но сти ма, као и еду ка ци ја мла дих 
љу ди из ру рал них сре ди на о зна ча ју укљу чи
ва ња та кве де це у ши ру дру штве ну за јед ни цу.

Глен Мо ри сон, кон зул аустра лиј ске ам ба
са де ка же да је за овај про је кат из дво је но 
ви ше фи нан сиј ских сред ста ва не го што је то 
би ло ра ни је кад су у пи та њу ак тив но сти ам ба
са де Аустра ли је ко је се ти чу по др шке угро же
ни ма.

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни
слав Не ди мо вић освр нуо се на нус по ја ве у 
дру штву ко је до ла зе из не зна ња и нео ба ве
ште но сти, а од но се се на не пра ве дан став 
пре ма угро же ним гру па ма, у овом слу ча ју, 
пре ма де ци са по себ ним по тре ба ма, због че га 
је овај про је кат ока рак те ри сао као ве о ма 
ва жан.

 Ово је до бар при мер са рад ње из ме ђу 

аустра лиј ске ам ба са де, не вла ди ног сек то ра и 
Гра да Срем ске Ми тро ви це. Обез бе ђе на је 
опре ма за Шко лу за основ но и сред ње обра
зо ва ње „Ра ди вој По по вић“, а укљу чи ли смо у 
про је кат из ме ђу 140 и 160 при пад ни ка мла ђе 
по пу ла ци је у ру рал ним сре ди на ма ко ји су 
пре по зна ли по тре бе угро же них дру штве них 
гру па. Пре по знат је на чин ка ко да им се 
по мог не, јер је не зна ње нај ве ћи мо гу ћи про
блем. По не кад из тог не зна ња има мо си ту а
ци је да се пре ма не ком од при пад ни ка од ре
ђе не угро же не гру пе по сту па на лош на чин. 
Ова кви про јек ти нам ко ри сте да раз ви је мо 
зна ње мно го ве ћег кру га љу ди о овој дру
штве ној по ја ви  ре као је Не ди мо вић.

Игре без гра ни ца

Вр ти ћу „Ла не“ у Срем ској Ми тро ви ци 
прошлог петка, 27. ма ја у го сте су до шла де ца 
из ла ћа рач ког вр ти ћа „Чу пе рак“ ка ко би се 
дру жи ли и уче ство ва ли за јед но у игра ма без 
гра ни ца. Дар ко Ми хај ло вић, струч ни са рад
ник за фи зич ко вас пи та ње у ПУ „Пче ли ца“ 
ка же да је код де це нај ва жни је да има ју 
спорт ски дух, фи зич ко здра вље и спо соб ност 
со ци ја ли за ци је.

Исти дан су вр тић „Ла не“ по се ти ли при пад
ни ци ва тро га сне слу жбе не би ли нај мла ђи ма 
об ја сни ли ри зик ко јем би се из ло жи ли уко ли
ко би се игра ли ва тром и пи ро тех нич ким 
сред стви ма, а на кон пре да ва ња су ма ли ша
ни ма по ка за ли на ко ји на чин ва тро га сно во зи
ло га си по жар. Као у фил мо ви ма, пре ма ре ак
ци ји де це, из гле да ло је да су ва тро га сци 
пра ви хе ро ји ме ђу њи ма. А. Ћ.

РУ МА

Отворена пошта у 
Доњим Петровцима

У окви ру ак ци је ЈП По шта Ср би је „52 по ште 
за 52 не де ље“ 27. ма ја отво ре на је по шта и 
ин тер нет ку так у До њим Пе тров ци ма. Ово 
се ло рум ске оп шти не са око 1.000 ста нов ни ка 
и око 300 до ма ћин ста ва у по след њих 15 го ди
на ни је има ло по шту, што зна чи да се за све 
тран сак ци је мо ра ло пу то ва ти или у обли жње 
Пу тин це или у Ру му. 

Отва ра њу по ште при су ство вао је и Ми лан 
Кр ко ба бић, ге не рал ни ди рек тор овог јав ног 
пред у зе ћа, а ова по шта је 22. по слов ни ца у 
окви ру по ме ну те ак ци је ове го ди не. 

По шта у До њим Пе тров ци ма је по но во 
по че ла са ра дом за хва љу ју ћи за јед нич кој 
ини ци ја ти ви МЗ До њи Пе тров ци и ЈП „По шта 
Ср би је“, док је ло кал на са мо у пра ва усту пи ла 
по слов ни про стор. 

 С. Џ.

Гра ђа ни би ра ју
про јек те
 

Општина Рума и Кан це ла ри ја за ло кал ни 
еко ном ски раз вој ре а ли зо ва ли су 23. ма ја на 
Град ском тр гу у Руми про мо тив ну ак ци ју пар
ти ци па тив ног бу џе ти ра ња, то ком ко је је раз го
ва ра но са за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма, а 
де љен је и при го дан ка лен дар „Гра ђан ски 
во дич кроз бу џет за 2016. го ди ну“, где су и 
од штам па не и ин фор ма ци је о то ме ка ко 
на ста је оп штин ски бу џет, ка ко се пу ни оп штин
ска ка са (ове го ди не се оче ку је при лив од 
го то во две ми ли јар де ди на ра), на шта ће се 
тај но вац тро ши ти као и шта је про ме ње но у 
од но су на про шлу го ди ну.

Управо за хва љу ју ћи опре де љи ва њу и гла
са њу Ру мља на, ло кал на са мо у пра ва је у ово
го ди шњи бу џет увр сти ла три про јек та са нај
ви ше гла со ва: Са ни ра ње објек та ја сли це 
УП ВО „По ле та рац“ у Ру ми, по ста вља ње те ре
та не на отво ре ном у пар ку по ред Основ не 
шко ле „Вељ ко Ду го ше вић“ у гра ду и ре кон
струк ци ја трим ста зе и мо би ли ја ра у из ле ти
шту „Бор ко вац“. 

ШИД

Фе сти вал Еуфо ни ја
У са ли Кул тур но обра зов ног цен тра у 

Ши ду, 23. ма ја отво рен је тре ћи Му зич ко – 
еду ка тив ни фе сти вал „Еуфо ни ја“, на стао из 
по тре бе да се обо га ти кул тур ни жи вот гра ђа
на Ши да.

Фе сти вал се са сто ји од ни за пре да ва ња и 
кон це ра та, а тра је од 23. ма ја до 11. ју на. 
Ма ни фе ста ци ју је отво рио за ме ник пред сед
ни ка Оп шти не Шид Зо ран Се ме но вић, а 
за тим је одр жан кон церт тан го ан сам бла 
„Ли бер ква тро“. 

 М. З. 

Су срет за шти та ра 
Про шлог пет ка, 27. ма ја у Ши ду је одр жан 

тра ди ци о нал ни Мај ски су срет за шти те Ср би је 
у ор га ни за ци ји Удру же ња за шти те на ра ду 
Шид. На ску пу је би ло при сут но пре ко 60 уче
сни ка из Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. Те ме о 
ко ји ма се го во ри ло би ле су у ве зи са за шти
том на ра ду, без бед но сти и здра вљу на ра ду, 
пен зи о но ин ва лид ским оси гу ра њем и жи вот
ним оси гу ра њем.

Кра јем де цем бра 2015. го ди не усво је не су 
из ме не и до пу не За ко на о без бед но сти и 
здра вљу на ра ду, ко је умно го ме ме ња ју по ло
жај прав них ли ца и пред у зет ни ка, као и оба
ве зе по сло да ва ца, те се упра во на Мај ском 
су сре ту за шти те Ср би је у Ши ду го во ри ло и о 
овом за ко ну. 

ЕР ДЕ ВИК 

Срем ска ку ле ни ја да 
У су бо ту, 4. ју на у Ер де ви ку би ће одр жа на 

17. по ре ду „Срем ска ку ле ни ја да“. Ор га ни за
то ри ове ма ни фе ста ци је су Срем ска при вред
на ко мо ра, Оп шти на Шид и Ме сна за јед ни ца 
Ер де вик.  То ком ма ни фе ста ци је би ће одр жа
но так ми че ње у ква ли те ту ку ле на, а оце њи ва
ње вр ши струч на ко ми си ја. Пре да ја узо ра ка 
за оце њи ва ње се вр ши 1. и 2. ју на у ве те ри
нар ским ста ни ца ма у Ши ду, Ер де ви ку, Ку зми
ну и Срем ској Ми тро ви ци. Сам дан ма ни фе
ста ци је, су бо та, 4. јун ре зер ви сан је за пред
ста вља ње ви ше од 150 про из во ђа ча хра не и 
пи ћа, кул тур но умет нич ки про грам и ра зна 
так ми че ња за све по се ти о це. Про грам по чи
ње у 10 ча со ва, а ме сто оку пља ња је ер де
вич ки парк.  
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У про сто ри ја ма Пре вен тив ног цен тра 
До ма здра вља у Срем ској Ми тро ви ци 
23. ма ја обе ле же на је Не де ља здра

вља уста и зу ба. Том при ли ком уру че не су 
на гра де по бед ни ци ма ко ји су уче ство ва ли на 
кон кур су „Осмех ни се здра во“. Књи ге ко ји ма 
су на гра ђе ни су по клон Удру же ња „Ро ди тељ“ 
чи ји је пред став ник за Срем ску Ми тро ви цу 
Све тла на Ко мле нац Фо ро. Де ци је та ко ђе 
уру чен па ке тић са па ста ма за зу бе, по клон 
фир ме Кол гејт, као и чет ки це за пра ње зу ба, 
по клон Цр ве ног кр ста Срем ска Ми тро ви ца. 

 У гру пи по хва ље них је би ло још два де
се так ли ков них ра до ва, а на гра да за њих је 
био при бор за хи ги је ну. Ли те рар не на гра ђе
не ра до ве смо да ро ва ли шо ља ма са по себ
ном по ру ком и при бо ром за хи ги је ну, по клон 
За во да за јав но здра вље Срем ска Ми тро
ви ца. Сви они су до би ли и ди пло му или за
хвал ни цу за до при нос ак ци ји. На гра ђе на де

ца су из Срем ске Ми тро ви це, Ири га, Ста ре 
Па зо ве, Хрт ко ва ца, Мар ти на ца... – ка же др 
Алек сан дра Стан ко вић, ше фи ца Слу жбе де
чи је сто ма то ло ги је До ма здра вља Срем ска 
Ми тро ви ца.

Ма ни фе ста ци ју је отво ри ла фла у ти ст ки
ња Ива на Си со је вић, а по том је при сут не 
по здра ви ла др Алек сан дра Стан ко вић. До
га ђа ју су при су ство ва ли по моћ ни ца ди рек
то ра Дома здравља за ме ди цин ска пи та ња 
др Ве ри ца Ко стић Му шки ња, глав на се стра 
До ма здра вља Ве сна Жам бок, на чел ни ца 
Сто ма то ло шке слу жбе др Ран ка Шу ла ја, као 
и пред став ни ци Цр ве ног кр ста и За во да за 
јав но здра вље.  

Др Стан ко вић је крат ком пре зен та ци јом 
упо зо ри ла на ло шу ста ти сти ку ка да је у пи
та њу орал но здра вље на ци је уоп ште, што 
пред ста вља још ве ћи под стрек за ба вље ње 
пре вен ти вом. 

 Де чи ја сто ма то ло шка слу жба је по во дом 
ове ма ни фе ста ци је ре но ви ра ла че ка о ни цу 
де чи јег оде ље ња ка ко би то био за јед нич ки 
по клон свој де ци ко ја је по се ћу ју, као оми
љен и при ја тан ам би јент. Ви део про јек ци јом 
је по ка зан и рад де чи јих спе ци ја ли ста на те
ре ну, где су одр жа ва не еду ка тив не ра ди о ни
це. Пред школ ска уста но ва „Пче ли ца“, Шко ла 
за основ но и сред ње обра зо ва ње „Ра ди вој 
По по вић“ и основ не шко ле „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“, „Јо ван По по вић“ и „Бо шко Пал ко вље
вић Пин ки“ су том при ли ком би ли на ши до
ма ћи ни – из ја ви ла је др Стан ко вић. 

На кон по де ле ди пло ма и за хвал ни ца, одр
жа на је по зо ри шна пред ста ва на те му Пре
вен ти ва, а у из во ђе њу Ан ђе ле Ре лић и Зо
ра не Ра ни то вић, уче ни це че твр тог раз ре да. 
При ред бу је за тво ри ла фла у тист ки ња Ире на 
Па нић.

 М. Н.

СТО МА ТО ЛО ШКА СЛУ ЖБА ДО МА ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Осмех ни се здра во

У окви ру 26. Не де ље здра вља уста и зу ба, на 
кон кур су „Осмех ни се здра во“ на гра ђе ни су сле
де ћи уче ни ци. У ка те го ри ји ли ков ни ра до ви, 
пред школ ски уз раст на гра де су осво ји ли ма ли
ша ни из Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“: Вук 
Ма ра вић (вр тић Ма сла чак), Те о до ра Ма ле ше вић 
(вр тић Ма сла чак), Са ра Ра ди шић (вр тић у Мар
тин ци ма), Ми ли ца Муј кић (вр тић Бу ба ма ра), 
Ми ли ца Га врић. 

У ка те го ри ји од пр вог до че твр тог раз ре да 
нај бо ље ли ков не ра до ве ура ди ли су: Алек сан
дра Ма рић I2 (ОШ „До си теј Об ра до вић“ Ириг), 
Си мо на Пе тро вић I1 (ОШ „До си теј Об ра до вић“ 
Ириг), Све тла на Ба рић II раз ред (ОШ „Ми лош 
Цр њан ски“ Хрт ков ци), Ми хај ло Ар се ни је вић II3 
(ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска 
Ми тро ви ца), Кри сти на Сви лен ко вић III2 (ОШ 
„До бро сав Ра до са вље вић На род“ Ма чван ска 
Ми тро ви ца), На та ли ја Ву ле тић IV4 (ОШ „Јо ван 
Јо ва но вић Змај“ Срем ска Ми тро ви ца), Ду ња 
Ђур ко вић IV4 (ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем
ска Ми тро ви ца), Ти ха на Жу тић IV2 (ОШ „До си теј 
Об ра до вић Ириг“), Ана ста си ја Је шић IV2 (ОШ 
„До си теј Об ра до вић“ Ириг), Ми ла Ни ко лић IV4 

(ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај“ Срем ска Ми тро ви
ца). 

У ка те го ри ји од пе тог до осмог раз ре да 
на гра ђе ни су: Не ма ња Ла ке тић V2 (ОШ „Јо ван 
По по вић“ Срем ска Ми тро ви ца), Бра ни слав Дра
жић V1 (ОШ „Јо ван По по вић“ Срем ска Ми тро ви
ца) и Ог њен Ко мо сар VI II1 (ОШ „Ни ко ла Те сла“ 
Но ви Ба нов ци). 

По бед ни ци у кон ку рен ци ји ли те рар ни ра до
ви су: Ла зар То ма ше вић II1 (ОШ „Бо шко Пал ко
вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца), Ни ко ла 
Ша рић II1 (ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ 
Срем ска Ми тро ви ца), Лу ка То мић II1 (ОШ „Бо
шко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца), 
Лу ка Нин ко вић II1 (ОШ „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца), Ми ли ца Си мић II1 
(ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска 
Ми тро ви ца), Ива Те њи II3 (ОШ „Бо шко Пал ко
вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца), Ана Ма ри ја 
Ко то лен ко IV3 (ОШ „Си ме он Ара ниц ки“ Ста ра 
Па зо ва). 

По хва ље ни су ра до ви сле де ћих уче ни ка: 
Јо ва на По па дић (ПУ Пче ли ца Срем ска Ми тро ви
ца), Да вид Ма ри нић (ПУ Пче ли ца Срем ска 

Ми тро ви ца), Лу ка Нин ко вић II1 (ОШ „Бо шко Пал
ко вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца), Лен ка 
Ко ри ца II1 (ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ 
Срем ска Ми тро ви ца), На на Па нић II3 (ОШ „Бо
шко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца), 
Де јан Та сић II1 (ОШ „Бо шко Пал ко вље вић Пин
ки“ Срем ска Ми тро ви ца), Жи ван Мак сић II1 (ОШ 
„Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро ви
ца), Да ја на Дра ги че вић VI II4 (ОШ „Ни ко ла Те сла“ 
Но ви Ба нов ци), Да ни ца Бур саћ I1 (ОШ „До си теј 
Об ра до вић“ Ириг), Ми ли ца Цвет ко вић IV1 (ОШ 
„До си теј Об ра до вић“ Ириг), Ти ја на Фи ли по вић 
IV1 (ОШ „До си теј Об ра до вић“ Ириг), Ва си ли са 
Квас IV2 (ОШ „До си теј Об ра до вић“ Ириг), Дар ко 
Де нић IV2 (ОШ „До си теј Об ра до вић“ Ириг), Те о
до ра Стој че вић IV1 (ОШ „До си теј Об ра до вић“ 
Ириг), Је ле на То па ло вић III2 (ОШ „До бро сав 
Ра до са вље вић На род“ Ма чван ска Ми тро ви ца), 
Или ја Про тић III2 (ОШ „До бро сав Ра до са вље вић 
На род“ Ма чван ска Ми тро ви ца), Ма ша Бе ло вић 
V1 (ОШ „Јо ван По по вић“ Срем ска Ми тро ви ца), 
Ми ли ца Ју го вић V4 (ОШ „Јо ван По по вић“ Срем
ска Ми тро ви ца), Рат ко Бо ро вац II2 (ОШ „Си ме он 
Ара ниц ки“ Ста ра Па зо ва).  

На гра ђе ни

Про грам по во дом обе ле жа ва ња Не де ље здра вља уста и зу ба
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САША РАДУЛОВИЋ,ЧОВЕК ИЗ ИЗЛОГА: 
Стечајни управник

српске опозиције

Пише: Драгољуб
Дража Петровић

У званичној биографији Саше 
Радуловића пише: “Правио и водио 
компаније од гараже до преко 150 

запослених”. Их, баш од гараже!  
сматрао сам ово безвезним 
маркетиншким описом какав ваљда пише 
у свим епохалним биографијама од Била 
Гејтса до Марка Закерберга, све док ме 
једног дана Саша Радуловић није позвао 
да се упознамо и разменимо мишљења. 
Иако сам у животу више мењао сличице 
за фудбалска првенства него мишљења, 
али сам пристао.

“А где су вам просторије?”, питао сам, 
наравно.

“Бранкова улица, на излогу пише: Доста 
је било!”, објаснили су ми из Покрета 
“Доста је било” како да их најлакше 
нађем.

“На излогу пише ‘Доста је било’!? Хм! 
Да им седиште странке није у 
Амстердаму?”, помислио сам у себи, 
убеђен да су излози заштитни знак 
Амстердама, а не српске политичке 
сцене, мада постоји уверење да ту нема 
никакве суштинске разлике.

Још ми је било сумњивије што је Саша 
Радуловић једини српски опозиционар 
који, бар за сада, не би требало да седи у 
излогу. Оном амстердамском.

А кад се створе услови да седне у 
излог, онај амстердамски, први ћу га 
обавестити.

И тог дана сам се појавио у Бранковој 
улици, те почео да разгледам излоге. У 
питању је “џада” дискретно замагљена од 
издувних гасова аутомобила и неких 
људи који траже Бранков мост. Води од 
Зеленог венца ка тој главној београдској 
ћуприји.

Бранков мост је, иначе, идеално место 
ако вам некада у животу дође да скочите 
с моста. Људи, кажу, неке статистике, 
много више скачу са Бранковог него са 
Моста на Ади, јер им ваљда тај суморни 
амбијент ствара већу инспирацију него 
онај шљаштећи, тамо близу шпица Аде 
Циганлије.

Тако сам се тог дана мотао од излога 
до излога, разгледао где пише “Доста је 
било”, што је вероватно помисао сваког 
човека који шета Бранковом улицом, па 
му на памет падне, после деценија 
живота у раскошном српском 
вишестраначју, да оде и скочи с моста.

“Еее, ено га онај новинар, решио да 
скочи с моста”, примећивао сам да су ме 
случајни пролазници баш тако гледали 
док сам се шуњао по том царству 
аутомобила који јуре ка Новом Београду и 
аутобуса који се оданде враћају. И тако 
укруг.

“Извин’те, да не знате можда где је 
овде ‘Доста је било’”, питао сам неке 
људе, они само што нису звали милицију, 
јербо ко нормалан на приступној 

саобраћајници Бранковог моста тражи 
такав фаталистички слоган.

И онда, негде при крају улице, када је 
већ било јасно да су моје намере 
недвосмислене, на неком излогу указало 
се баш то: “Доста је било”. Страначке 
просторије Саше Радуловића на први 
поглед највише су асоцирале на оно што 
се обично зове “локал у припреми”.

У питању је, кладио бих се, нека бивша 
фарбара, могуће самопослуга, а није 
искључено мало или средње предузеће 
које је отишло у стечај после само месец 
дана рада, па су по излозима излепили 
пароле у складу са пословном политиком. 
Највише је, ипак, личило на цвећару групе 
ТНТ из “Алана Форда”.

Ко не зна, Алан Форд је сиромашни 
плавокоси младић који је одрастао у 
сиротишту. Врло је наиван и 

добродушан, па га често искоришћавају. 
Игром случаја и замене идентитета 
постаје тајни агент и члан групе ТНТ. Ова 
група, коју чине најразличитији ликови, 
решава бројне тајне задатке. Међутим, од 
тога немају неке велике финансијске 
користи, већ су стално гладни и обучени у 
дроњке. Седиште групе ТНТ је цвећара 
на Петој авенији, а место радње град 
Њујорк.

Угледавши седиште Покрета “Доста је 
било”, у излогу на ободу Бранкове улице, 
било ми је јасно да од тог посла нема 

То митско питање пред последње изборе: “Немам појма за кога да гласам?”, а 
које је направила необична околност да вам се чинило како сте све лидере 
проевропске опозиције већ негде видели, али нисте могли да се тачно сетите где, 
утерала је Радуловића у Скупштину право из фарбаре у Бранковој, па је штета што 
му се листа, уместо “Доста је било”, није звала “Не знам за кога да гласам”. За 
“Доста је било”, после сам схватио, гласало је оно бирачко тело које би радије на 
папиру нацртало Чича Глишу, али кад су мало боље погледали, закључили су да и 
Радуловић, када мало подебљате линије, личи на тог типа. Па су га заокружили 
уместо да га нацртају. 



191. JUN 2016.  M NOVINE

ништа. “Овај мисли да из пропале 
фарбаре сруши Вучића”  имао сам ту 
помисао када сам ушао у “објекат” који је 
више личио на сквот, а не бих искључио 
да је у питању била нека бивша гаража.

И Саша Радуловић, који се после 
неког времена појавио из 
магацинског дела те еxфарбаре, 

гараже или самопослуге, мало ме је 
асоцирао на Алана Форда. Једино што 
није плав.

Пре тог сусрета за потребе Недељника 
писао сам Радуловићев годишњи 
хороскоп, и ту је стајало: “Ако кренете у 
предизборну кампању са вашим идејама 
док сте били министар привреде, 
препоручујемо да изнајмите приватно 
обезбеђење. Или да носите пајсер испод 
мантила. Причати гласачима о 
отпуштању, пензијама од 200 евра, 
дванаесточасовном радном времену и 
слично, исто је као да на првом састанку 
девојци кажете да је ружна ко лопов, ал’ 
има добру душу.”

Саветовао сам га у том тексту: “Немојте 
се облачити као манекен ХТЗ опреме 
(скраћено Хигијена Техника Заштита), 
купите још једно одело. Увек је боље 
имати два, макар вам у сецонд ханд шопу 
рекли да је исто такво носио Владимир 
Иљич Лењин, крајем 1917. Ретро је у 
моди, истина не баш тол’ко ретро, али 
важно је да се ви у таквој одећи осећате 
комотно.”

Некако ми је тај његов стајлинг ишао уз 
просторије у којима сам га затекао.

И онда смо пола сата седели у некој 
нуспросторији рахметли фарбаре, а 
Радуловић ми је рекао:

“На следећим изборима улазимо у 
Скупштину, а на оним после њих 
побеђујемо Вучића!”

“Аха, важи, али на плажи”, смешкао сам 
се отприлике у том стилу, саслушао 
Радуловићеве идеје, и само што му на 
растанку нисам рекао: “Окани се ти, 
синко, ћорава посла.”

После тога сам га још једанпут срео 

пред изборе. У истом оном оделу, ишао је 
да обиђе активисте који су скупљали 
потписе за листу “Доста је било”. То су, у 
складу са већ уоченим просторним 
имиџом странке, радили у неком 
скученом локалу у Ћумићевом сокачету. 
Опет у излогу!

И онда се догодио овај април, а “краљ 
стечаја” је остварио оно обећање из 
фарбаре  ушао је у Скупштину. 
Фактички, постао је лидер српске 
опозиције, која је већ била у стечају, само 
јој је фалио управник. Али, као и код 
сваког стечаја, једино управник не оде у 
стечај. Он заврши посао, па даље 
напредује.

Радуловић је, без сумње, и “краљ 
случајности”. Вучића је упознао у “Утиску 
недеље”. Изгледа да су за њихов однос 
најбитнији били они предуги блокови 
реклама, када не можеш да радиш ништа 
паметније осим да се интимизираш са 
осталим гостима у студију, чекајући да 
неко каже: “Имамо још 30 секунди до 
укључења.”

Тако су Радуловић и Вучић седели на 
оним наранџастим тврдим столицама док 
су по мониторима зврјале рекламе за 
детерџент, улошке с крилцима и јогурт, те 
се тадашњем првом потпредседнику 
Владе учинило да је нашао правог човека 
за Министарство привреде.

Био је то њихов први сусрет. Касније, 
Радуловић је имао намеру да разгласи 
своју оставку на место министра баш у 
“Утиску”, тамо где је све почело, али 
Вучић га је предухитрио. “Чујем да ти 
фали гост”  позвао је Ољу у тренуцима 
када је решио да распише нове изборе 
(из марта 2014), нудећи се као 
ексклузивнији гост од Радуловића, јер 
шта ће ти министар који даје оставку, 
када имаш првог потпредседника који 
даје оставку целе Владе, уместо 
премијера.

После те емисије, у чијим рекламним 
блоковима је Вучић ваљда цртао Ољу са 
таргетом на челу на папирима из дебеле 

фасцикле, она је остала без “Утиска 
недеље”, пошто га је третирала ко “дете 
звечку”, револтирана наглом променом 
госта.

А Радуловић је после те емисије решио 
да од нестраначког експерта постане 
страначки експерт коме је све до 24. 
априла ове године над главом висило 
питање: “Да ли је у питању Вучићев 
‘тројански коњ’”.

“Овај Радуле има неко лудило у очима”, 
најпре је приметио мој друг Јоца, стари 
опозиционар, а после сам то чуо још од 
сијасет оних који нису знали за кога да 
гласају.

То митско питање пред последње 
изборе: “Немам појма за кога да гласам?”, 
а које је направила необична околност да 
вам се чинило како сте све лидере 
проевропске опозиције већ негде видели, 
али нисте могли да се тачно сетите где, 
утерала је Радуловића у Скупштину право 
из фарбаре у Бранковој, па је штета што 
му се листа, уместо “Доста је било”, није 
звала “Не знам за кога да гласам”.

За “Доста је било”, после сам схватио, 
гласало је оно бирачко тело које би 
радије на папиру нацртало Чича 

Глишу, али кад су мало боље погледали, 
закључили су да и Радуловић, када мало 
подебљате линије, личи на тог типа. Па 
су га заокружили уместо да га нацртају.

И као што је Вук Драшковић 
својевремено, тражећи где су се налазиле 
просторије СПОа 9. марта 1991, 20 
година касније у Улици Џорџа Вашингтона 
набасао на бутик баш на месту одакле су 
планирали револуцију, тако ће једног 
дана Саша Радуловић, могуће, тамо у 
локалу у Бранковој, обићи неко мало или 
средње предузеће. И сетити се да је ту 
све почело.

Ако пак у међувремену заврши у неким 
луксузним просторијама, са 
телохранитељима на улазу и џипом 
упаркираним крај улаза, биће то знак да 
је зрео за излог. Али амстердамски. То, 
међутим, од њега зависи.
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Моћ пра вог име наПи ше:
Жељ ко Мар ко вић

Почињем епски. Пре сада већ
шест употребљених година,
када ми се једног кишног јул

скогпреподнева(скржљавим,скваше
нимкером,подвијеногрепаисфрон
цломликеоковрата, забављеним гло
дањемкошћуреумамаљугикодалего
ричногбунарасђермомуспазму),када
мисетогбезбојногибеживотногдана
нарадномместууКрушедолу,уваља
номунаносеблатакаоукрављубалегу
распекмеженунаслузавомиодрпаном
коловозу, заболо у око, кроз капљави
екран шофершајбне, то шармантно и
шашаво име нажврљано ружичастом
селотејптракомугорњемрамустакле
нометалних, закључаних врата с
бетонским степеништем (КОД БАБА
ДАРЕ), упецао сам се као инсект на
сијалицу,изнаосам–самоменепитај
текакосамзнао!–дамеуохлађеним,
краставимзидовиматематорекућерде
челораскршћа,спетпрозораунизуи
препорукама оцвале газдачке и старо
седелачкедоминације,чекадобрапри
ча.Иизађохнаромињавукишу.
Добра прича! Још само да је неко,

премене,нијевећиспричаоу
новинама?Илинателевизији?
Не,испоставићесеуразговору
са Крушедолцима, пре мене,
самосамје јаиспричао.Теле
визијаћебезпитањаизахвал
ности доћи на готово после
мојепричеФајронтубиртији
“КодбабаДаре”објављене1.
августа 2004. године. Колико
су само пута снимали трагом
мојих сремских открића и ни
једанјединипутнисусепозва
линаизворинисусезахвали
ли.Богсвевиди.Телепортујмо
се у Крушедолшест година у
рикверц, и призовимо у себи
емоцијуодоневрстепанонске
тугеи,чак,унутрашњепусто
ши, које иза грудне кости
меланхоличног посматрача
може,аинемора,даиспрово

циракружницаошурене травенаута
баној ледини с које је јутрос испарио
циркус,добићетеотприликеатмосферу
тог закључаног, голог и глувонемог
простора у зидовима (с циклама пау
комуразвалинамашанка,крупнимкао
тарантула, који се вере уз невидљиву
сајлу исцеђену из сопственог трбуха)
“најстарије сремске биртије”, забра
вљенепослесмртивласницеДареСто
јићилибабаДаре.
Њенаћерка, чије је официјелноиме

Живана,аименакојесеодазиваСеја
– стога Сеја, која сама живи у кући,
испричаламије,падасажмем,какојој
семама,рођенапрекобрегауКруше
долПрњавору,удалазасинакрушедол
ског газде Гавре Стојића, одгајивача
плавокрвих коња, који је држао ову
кафану,ипошто јој семужЂоканије
вратио из немачког заробљеништва, а
свекарисвекрвапомрли,привела јеу
кућу другог Ђоку, старог момка из
оближњег сокака, и с њим створила
КостуПродановића, Сејиног полубра
та.
Стални гост баба Дарине кафане и

њен метафизички син, крушедолски
фармер, фрушкогорски краљ млека (и
млечних производа) и сремски боем
Коста Врбајац, колоквијално Чоче –
стогаЧоче,испричаомије,истомпри
ликом,падаињегасажмем,какомује
бирташица Дара, његова метафизичка
мама, поверила на самрти своју
“последњужељу”дајојотвореников
чегположеукафанинабилијарскисто

ида једогробљауКрушедол
Прњавору испрате бешчански
цигани с тамбурама, а “онај
мали” поп Васа, избеглица из
Босне,“акооће”...Оће!Умрла
је 2000, а рођена 1913. Жеља
јојјеиспуњена.Фајронт.
И шта сада, шест година

после моје прве посете 2004,
видим у Крушедолу? Кућерда
на престижном ћошку раскр
шћа, паушалне старости око
двесто година (од тада под
бибер црепом и плафонским
гредама које вире испод над
стрешнице наводно постоји и
биртија), поред бунара с ђер
мом,безкофенажици,којакао
леденица виси с притке загла
вљенеурашљамавертикалног
стуба.Кућа јесадацеласвеже
пресвучена у бело, подвучена
паспартуомодмодрих,преци
зно сенчених цокли, фасаде
испрскане зрнастом кречном
штукатуром и оштро и под

РЕ ПОР ТА ЖЕ ИЗ КЊИ ГЕ ЖЕЉ КА МАР КО ВИ ЋА У ИЗ ДА ЊУ

М НО ВИ НА: СИГУРНАКУЋАЗАМУШКЕДУШЕ*
(Иза бра не и но ве при че из срем ског ка фан ског жи во та)

Жи ва на Сто јић, ћер ка слав не
бир та ши це, пред вра ти ма
за тво ре не ка фа не „Код ба ба Да ре“
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винкл акцентованих ивица и углова;
кућа с прозорима усеченим у снежне
зидовекаоумермер,свакизаптивенса
поједномтабломстаклаипривремено
ослепљен сребрнкастом фолијом, с
вратимаизнадпетпирамидалноизли
вених бетонских степеника, закључа
нимвратимамртвестарекафане,застр
тим плавичастом плахтом и с обаве
штењем залепљеним у вратима изну
тра: Кафана не ради приватна кућа.
Изнад је исто оноиме кафане врљаво
изрезаноодружичастелепљиветраке,
којемисезаболоподобрвеипрешест
година:“СУРКодбабаДаре”.

Сеја седи за тешким старинским
столом стражење собе у полу
мраку.

“Каква је била ваша мајка?” питам
жену.
“Опасна. Да, да. Опасна је била!”

поновиСејаиизвучеједнуепизодуиз
својетинејџерскефазе.“Помагаласам
мамиукафаникаодевојчурак,пренего
штоћупобећиуБеоград,кувалакафуу
шанку, прала чаше... И један човек
вичезамном:’Конобарице!Еј,коноба
рице!’ А моја мама Дара га швићне
погледом:’Слушајти...Нијеонаконо
барица,него газдарица!’Опаснами је
мамабила.”
“ЗаштостепобеглиуБеоград?”
“ИмаласамнекепроблемеуКруше

долу.”
“Проблемисамамом?”
“Не,не.МамајебилаОК!Побеглаод

очухаЂокеибратаГавре.Првими је
правиопроблеме,адруги,братпооцу,
ниједаодасеудамтузаједногМарко
вића из Крушедола, за њега сам ја
тела...Живје,невиђамга...ТајМарко
вићтрчао је замномкаошашав!Зато

сам са седамнаесет година побегла у
Београдиконобарисалаухотелу’Бал
кан’.Иједномдођемкућиовдеукафа
ну, и брат Гавра ме упозна са неким
Пироћанцем од Бабушнице, дошао ту
коднекогугосте,астановаоуБеогра
ду.Иудадумезањега.Живилисмоу
Београду.ИсњимдобијемпрвоЗора
на,умронапорођају,ипослеСлавицу
родим, она је медицинска сестра у
НовомСаду.”
“КакостеживелисаПироћанцем?”
“Никако.Ситнакукавичкадуша.”
“Значи:нистегаволели.”
“Нисам.Спанђаосесамојомприја

тељицомиотишаосањомуНемачку.
А свекар ми лепо говорио: ’Снајка,
терајтукучку,отећетимужа!’Иотела
гакучка,аибољештогајеотела,кад
га нисам волила. Није ни он мене. Ја
сам Славицу довела овде код маме у
КрушедоливратиласедарадимуБео
град.Иу’Балкану’упознамАлиМах
муда.ИсњимодемуЕгипат,билатамо
шестмесецикодњегових,лепојебило,
реч лошег не могу да кажем, па сам
послесамауШвајцарскуотишла...”
“Полако.–КојеАлиМахмуд?”
“Египћанин, радио је у Београду.

Хотелскаљубав. Није био лош човек.
Спанђалисмосеу’Балкану’,алионако
какојемеђунамаплануло,такосебрзо
и угасило. Менталитески и традициј
скинеспоразуми.Брзојепукло.”
“Могу ли нешто више да сазнам о

вашојвезисаЕгипћанином?”
“Неможете.”
“ШтастерадилиуШвајцарској?”
“Свашта. И ништа. Живила сам од

данас до сутра. И онда сам један дан
рекласеби:Сејо,глупачосремачка,па
шта ти радиш овде? Овде си нико и

ништа,будаложенска,аутвомКруше
долу си газдарица! И вратила се у
кафану’КодбабаДаре’.”
“Какојесамојжениуовојогромноји

старојкући?”
“Откудвизнатедасамсама...ха,ха,

ха...Какомораикакокад!”речећерка
бабаДаре.“Овдесам,бар,подсвојим
кровом,својанасвоме.Никоменисам
натерету.Овдесамибезкафанегазда
рица!”

Причамо о свемупомало.И док
Сејафризирасвојуегипатскуи
швајцарскуприватност,узмимо

сада хипотетички, да јењен полубрат
КостаПродановић,којиживиуНовом
Саду, обнављајући кућу, одлепио са
вратаимебиртије(КОДБАБАДАРЕ),
кућа би се урушила изнутра. Посма
трампренекидантугаздачку,матору,
гломазну крушедолску госпођу у
белом, неку врсту српске породичне
тврђавеизаустријскихвременаСрема,
уносимсеуЧочинемокреуспоменеи
мистификацијеобиртијиизазакључа
нихврата (“Доподневапопијемчетр
десетшприцера, а трезан!”), оживља
вам у мислима тамбурашку сахрану
бирташицеДареСтојић(којајекафану
држалашездесет година),ирекаобих
дамитакућердаспрошлошћу,упркос
величини и наметљивом положају,
самапосебенебизасврбеларепортер
скиживац,данекидомишљатикруше
долски аутор – не познам га, а видим
га,штавишепијуцкам сањим за баба
Дариним шанком – није измислио то
генијално име за сремску биртију:
кафана “Код баба Даре”. Моћ правог
имена!

Фо тографије: Жељко Мар ко вић
(2009)

*Ова књига штампана је поводом 15 година М НОВИНА

Ку ћа у Кру ше до лу
у ко јој је ра ди ла
јед на од нај ста ри јих
срем ских ка фа на
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ИН ТЕР ВЈУ: СЛАВ КО ШТИ МАЦ 

Учио сам од нај бо љих
глу ма ца и ре жи се ра

То ком сво је филм ске ка ри је ре ду ге че ти ри де це ни је, Слав ко Шти мац је имао ту при
ви ле ги ју да ра ди са нај по зна ти јим ју го сло вен ским ре ди те љи ма, сви ма ко ји не што 
зна че у на шој ки не ма то гра фи ји. Исто вре ме но, иако је играо од ма лих но гу, Слав ко 
ка же да и де ца на филм ском плат ну глу ме као од ра сли, као про фе си о нал ци

У окви ру по зо ри шног про гра ма Кул
тур ног цен тра, рум ска пу бли ка је 23. 
ма ја има ла при ли ку да по гле да 

пред ста ву „Кла у стро фо бич на ко ме ди ја“ 
Зве зда ра те а тра, у ре жи ји Дар ка Ба ји ћа. 
Као што Дар ка Ба ји ћа ви ше зна мо као 
филм ског и ТВ ре жи се ра, та ко и јед ног од 
глу ма ца, и то јед ног од нај по зна ти јих, 
Слав ка Штим ца, углав ном ви ђа мо на 
филм ском плат ну и те ле ви зи ји, а мно го 
ре ђе на по зо ри шним да ска ма.

Ње го во пр во го сто ва ње у Ру ми ис ко ри
сти ли смо и за ин тер вју за на ше но ви не.

На по чет ку раз го во ра Слав ко сам ис ти
че то сво је ма ње при су ство на „да ска ма 
што жи вот зна че“, тач ни је да је не што 
ма ло играо у по зо ри шту де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, а по сле га је пут 
во дио на раз ли чи те стра не, да ље од 
по зо ри шта.

 Сви де ла ми се Дар ко ва по ну да, реч је 
о од лич ном Ко ва че ви ће вом тек сту, чо век 
је кла сик, ма да је то мо жда ма ло не згод но 
ре ћи за не ког ко је жив. До бра је це ла глу
мач ка еки па, а што се ти че са мог ко ма да, 
до бри тек сто ви ни кад не за ста ре ва ју, увек 
су исти и слич ни про бле ми у дру штву, 
ли ко ви и ка рак те ри. Си ту а ци ја се у дру
штву прак тич но ма ло ме ња. Ко мад је 
да ље вр ло жив и свеж. Је дан брат је 
пи сац (ја га играм), а ин спи ра ци ја му је 
ње гов брат ко ји се ба ви по ли ти ком и ко га 

увек кри ти ку је  ка же Слав ко Шти мац.
Он ис ти че да је сам ко мад ве о ма ди на

ми чан, брз, ду хо вит али и да има ду бо ку 
емо ци ју, где се ме ша ју смех и су зе, а то 
по ка зу је и ре ак ци ја пу бли ке на пред ста ва
ма.

 Ми слим да су по зо ри ште и филм све 
бли жи, и по зо ри шта тре ба да има ју ту 
филм ску ди на ми ку и ин ти му, као филм  
сма тра Шти мац упра во ука зу ју ћи на 
чи ње ни цу да су и Дар ко Ба јић и он ви ше 
филм ски љу ди, мо жда и сти ца јем окол но
сти.

Слав ко Шти мац је од ма лих но гу на 
фил му, гле да ли смо га као де ча ка у фил
мо ви ма, се ри ји „Са лаш у ма лом ри ту“ 
та ко да је је дан од оних, ка ко ка же, ко ји 
има ју при ви ле ги ју да пра те сво је од ра ста
ње на филм ском плат ну. 

 Ово је мо ја зре лост, увек тре ба да 
жи ви мо жи вот ка кав је да нас, да се не 
вра ћа мо пре ви ше у про шлост, али ми је 
за ни мљи во да ви дим по не кад се бе као 
де те. Чо век се увек ле по осе ћа ка да ства
ра. Код нас се не сни ма пу но фил мо ва, не 
пи шу се уло ге за по је ди не глум це као у 
ве ли ким ки не ма то гра фи ја ма. Че сто вам 
ка ри је ра иде не ка ко сти хиј ски. Је ди на 
пра ва филм ска ин ду стри ја по сто ји у Аме
ри ци  ис ти че Слав ко Шти мац.

То ком сво је филм ске ка ри је ре ду ге 
че ти ри де це ни је, Слав ко Шти мац је имао 

ту при ви ле ги ју да ра ди са нај по зна ти јим 
ју го сло вен ским ре ди те љи ма, сви ма ко ји 
не што зна че у на шој ки не ма то гра фи ји. 
Исто вре ме но, иако је играо од ма лих но гу, 
Слав ко ка же да и де ца на филм ском 
плат ну глу ме као од ра сли, као про фе си о
нал ци.

За ни мљив је по да так, ко ји мо жда мно ги 
не зна ју, да Слав ко Шти мац ни је за вр шио 
филм ску ака де ми ју. 

 Од сва ког по зна тог ре ди те ља са ко јим 
сам ра дио, пу но сам на у чио. Ја сам до бре 
глум це увек до жи вља вао као сти дљи ве и 
осе ћај не љу де и они су ми по ма га ли да 
схва тим шта је ва жно. А ва жно је, ка да 
вас љу ди гле да ју да вам ве ру ју. Не ће те 
ве ро ва ти, али и нај по зна ти ји глум ци као 
Па вле Ву ји сић или Зо ран Рад ми ло вић су 
би ли ин тро верт ни љу ди, што пра ти и 
ме не. Ја ка жем да сам мо жда ма ло за тво
рен, али сам та ко вас пи тан  ка же Шти
мац.

Глу ма је за ње га вр ста по сла ко ја се учи 
цео жи вот, али по сто је и не ке за нат ске 
ства ри ко је је на у чио ра де ћи са ве ли ким и 
ис ку сним глум ци ма и ре ди те љи ма.

 Увек ко ри стим при ли ку да пи там и 
учим од тих љу ди  ис ти че Шти мац, а 
мо жда је то и ре цепт за ду го веч ност у 
овом по слу  стал на же ља за са зна њем, 
уче њем и уса вр ша ва њем. А Слав ко то 
си гур но зна. Сми ља Џа ку ла

Слав ко Шти мац



26 M NOVINE 15 ГОДИНА М НОВИНА 1. JUN 2016.  

коректнаинанајвишемнивоу.Из
вештавање у новинама је веома
објективноинадамседаћетако
остатииунаредномпериоду.

Или ја Не дић, на чел ник Град
ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну: Задовољан сам са
радњом са М новинама. Ваши
новинариредовноизвештавајуса
догађаја које организује управа
начијемсамчелу.Похвалиобих
сарадњусавашимновинаримаи
њиховодноспремапослу.

Ду шан Љу би шић, на чел ник 
Оп штин ске упра ве Ру ма: Врло
самзадовољанодносомновина
ра према свимонимважнимдо
гађајимаунашојопштини,одко
јихсенајвећидеоипокријеито
веомакоректно.Такође,добраје
и сарадња локалне самоуправе
саМновинама,такодатунемам
примедбинадосадашњирад.

Алек сан дар Про да но вић, 
одборник у Скупштини Града 
Сремска Митровица: Сматрам
да локалне новине треба да из
вештавајуостваримакојесетичу
локалног становништва.Због то
га,мишљењасамдајединоМно
винеуСремскојМитровицииспу
њавајутајзадатак.Вистеједини
медиј који грађане Сремске Ми
тровицеобавештаваоинформа
цијамаодзначајазањихињихов
животипритомторадитевеома
објективноипрофесионално.

Жељ ко До шен, по моћ ник ди
рек то ра за тех нич ка пи та ња ЈП 
„Ко му на лац“ Рума: Заистасма
трам да је сарадња са М нови
нама никад боља ишто се тиче
праћењанашеградаиквалитета
информација. То мислим и када
јеновинарскирадупитању,алии
попитањусамихновина.

Ра да Ма ра вић, ди рек тор ЈП 
„Гас  Ру ма“: Сарадња са овим
новинама је изузетно коректна,
добро и стручно се прати наш
рад.Препоручиобихсвимадаих
читају и мислим да су, на нивоу
Срема,овонајквалитетнијенови
не.

Др На да Зец Пет ко вић, ди рек
тор ка За во да за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца: Редовно
читам ваш недељник и пратим
вашсајтизадовољствојеприсут
но због изузетно добре сарадње
савама.Немамникаквихпримед
биикритиканавашрад.Такода
јеопштиутисакодличан.

15 ГО ДИ НА М НО ВИ НА

У бор би за истину

Немаважнијествариодинформисања јавностиорадуонихкоје
грађанибирајуионачинунакојисерасполажесредствимапореских
обвезника.Вашаулогајетунемерљиваијакојеважноштостеду
гимпостојањемуспелиданаметнететемекојесудопринеледема
скирањузаблуданасцениСремскеМитровице.Понекадјетоболно
билозаобестране,алитозначидајеборбазаистинуималасми
сла.

(Бра ни слав Не ди мо вић,
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це)

РЕКЛИ СУ О М НОВИНАМА

управоМновине.Свигостисунапо
клондобилипопримераковекњиге.
МитровачкеМновинеоснованесу

у лето 2001. године на иницијативу
новинараиданашњегуредникаовог
листа Владимира Ћосића. Идеја о
оснивањуМновинапотеклајеизпо
требедацентарСремскогокругадо
бијеинформативногласилокакводо
таданијеимало,друштвеноангажо
вано,алинеподаничко,већотворе
нозасвакуумеснукритикуиподсти
цајуразвојусрединекојасеразвија
ускладусадемократскимстандарди
ма.
 Наравно, почетак нам није био

лак, јер требало јевременадасеи
носиоци одговорних функција, али
и цело друштво навикну да је јавно
информисање једно од стубова де
мократијеидасе јавнипословимо
рају водити  заиста јавно. Управо
период прихватања чињеницеда су
Мновинеслуга јавности,анеслуга
појединаца који злоупотребљавају
јавнефункције,био јенајтежипери
одуживотуирадуРедакције.Чиње
ницадасмокаотаквиопсталипуних

15 година, говори о томе да имамо
разлога да будемо поносни. Данас,
кадасемногимедијисвакодневнога
сеиотварају,минисмотоликопоно
снисамоначињеницудаопстајемо,
већсмопресвегапоносниначиње
ницу да смо сачували чист образ у
овојпрофесији,којајенажалостсве
мање професија. Има и данас оних
појединаца који покушавају да вр
шепритисакнауређивачкуполитику
Мновина,алитипритисцисумного
мањи него на почетку нашег пута.
Незнамодалисмоусвојојборбиза
отвореније друштво и демократију
урадили довољно, али сведоци смо
и учесници времена које мења наш
живот на боље – сматра Владимир
Ћосић,оснивачМновина.
Медији на регионалном и локал

ном нивоу данас све теже опстају,
посебноштампаодносноновине.Не
постоји чаробна формула опстанка
за оне који желе да се баве јавним
информисањем,анепристајудабу
дуслугепојединачнихутицајамоћи.
М новине су у једном периоду про
шлекроз„топлогзеца“,управоугра
дуукомсуосноване,алинадамосе
дајетовремесадаизанас.Времесе
ипакмења,кажеЋосић.
КадасмооснивалиМновине,од

лучили смо да не будемо сервилни
„конобари“науслузибахатихпоједи
нацакојивршејавнефункцијеиако
утомебудемоуспевалииунаредних
15година,значидаседруштвокреће
управомсмеру–закључујеоснивач
и уредник М новина Владимир Ћо
сић.
Данашње М новине, са својих 12

запосленихиздајуинеколиколокал
них штампаних издања, као што су
Румскеновине,Шидскеновине,Ириг
Инфо,Мхронику,којаизлазеперио
дично,каоипорталМновине.
Сваке среде већ пуних 15 година

Мновиненалазесенакиосцимаши
ромСрема,а у годинама коједола
зе,читаоциодМновинамогуидаље
очекивати објективно и професио
нално извештавање о свим темама
којесуодзначајапресвегазаграђа
неСрема.

Одбројнихтелеграмачеститки
иподршкеповодом15година
излажењаМ новина издвајамо
неке:

Поштоване колеге,
Честитамо вам 15. рођендан М 
новина!
Желимо вам да још дуго трајете 
и успешно се носите са свим 
професионалним изазовима!
Удружење новинара Србије
Љиљана Смајловић, председница
Нино Брајовић, генерални 
секретар

  ***
Упућујем успешне честитке 
поводом вашег јубилеја.
Градоначелник Сремске 
Митровице
Бранислав Недимовић

Честитке
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Бра ни слав Не ди мо вић, гра
до на чел ник Срем ске Ми тро ви
це: Нема важније ствари од ин
формисањајавностиорадуоних
којеграђанибирајуионачинуна
којисерасполажесредствимапо
реских обвезника. Ваша улога је
тунемерљиваијакојеважношто
сте дугим постојањем успели да
наметнете теме које судоприне
ледемаскирањузаблуданасце
ниСремскеМитровице.Понекад
је то болно било за обе стране,
алитозначидајеборбазаисти
нуималасмисла.

Сла ђан Ман чић, пред сед
ник Оп шти не Ру ма: М новине
као регионалне новине имају и
деокојипокривадешавањауна
шојопштинииторадекоректно.
Међутим,морамданагласимда
истаиздавачкакућарадииРум
ске новине, којима смо изузетно
задовољниикојепратеактивно
сти локалне самоуправе заиста
професионално.Вашеновинесе
редовночитајуиукабинетупре
мијера Александра Вучића, који
је задовољан вашим извештава
њем.

Пре драг Ву ко вић, пред сед ник 
Оп шти не Шид:Оствариосамиз
узетнодобрусарадњусаМнови
нама и за те новине, директора
и новинаре, имам само речи по
хвале.Новинарипрофесионално
раде свој посао, благовремено,
тачноиобјективноизвештавајуо
догађајимасатериторијешидске
општине,а такоиоосталимдо
гађајима у Срему. С обзиром на
њихову професионалност и ко
ректанрадисарадњуупретход
номпериоду,сигурансамдаћесе
тауспешнасарадњанаставитии
убудуће.

Ми лан Ко ва че вић, пред сед
ник Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца: Поштујем храброст
и оштрину које у својим тексто
вимазаступајуМновине,додуше
дешава се понекад да се „скли
зне“ и у тенденциозност, али ја
разумемакојетоиздобренаме
редасеизнесеистинаујавност.

Ве ли мир Ра ни са вље вић, 
пред сед ник Скуп шти не оп шти
не Шид:Мновинекојеславе15
годинапостојањаирада,оценио
бих као новине добрих, корект
них, објективних и ваљаних из
вештавања са територије наше
општине. Као председник Месне
заједнице Илинци имао сам до
бру сарадњу са М новинама и
извештавања са терена су увек

била тачна и коректна. Тако да
биховимпутемупутиосвепохва
ле вашим новинама и пожелео
бихвамиубудућностијошвише
успехаураду,каоидасесарад
њасаОпштиномШиднаставина
обостранозадовољство.

Вла ди слав Ил кић, пред сед

ник Скуп шти не оп шти не Ириг:
СарадњаМновинаииришкеоп
штине је увек била добра. Оно
што је најважније је професио
налност новинараМ новина при
извештавању о дешавањима у
иришкој општини. Важно је да
оноочемусепишеимапокриће
устварномживоту,избогтогасе
верујеМновинама.Надамседа
томе доприносе и представници
локалнесамоуправе,којисарађу
јусаМновинама,собзиромдасе
иполитичарикаоиновинари,ба
вејавнимпослом.

Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца 
пред сед ни ка Оп шти не Ру ма: 
ЗадовољнасамкакоМновинеиз
вештавајуизрумскеопштине.Ра
дисепрофесионалноитусуувек
када су нека битна дешавања у
нашојопштини,дасепропратеи
коректно и професионално оба
вестеотоме.

Зо ран Се ме но вић, за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Шид:
Шидска општина има веома до
брусарадњусаМновинама.Мо
гурећиидаједосадаувекбрза,
конкретнаиквалитетнаинформа
ција пренесена у тим новинама,
штојезасвакупохвалу.Понекад
се десило да су критике које су
понекадупућененанашрадбиле
добронамерне,такода јебилои
ситуацијадасмонаосновуњихи
исправљалиевентуалнегрешкеи
поступалиуинтересуграђана,јер
намјетозаједничкициљ.Идаље
ћемо наставити успешну сарад
њу и пожелео бих М новинама,
руководству и новинарима, да и
даљеуспешноипрофесионално
радесвојпосаоидасесарадња
сашидскомопштиномнаставии
унаредномпериоду.

Ни ко ла Ва сић, бив ши пред
сед ник Оп шти не Шид: Током
претходне четири године свог
мандата,кадасамобављаофунк
цију председника ОпштинеШид,
имаосамизузетнодобруиуспе
шнусарадњусаМновинама,ди
ректороминовинаримакојираде
за те новине. Могу рећи да сам
веомазадовољансарадњомкоју
смоостваривалиикоја јесамо
јетачкегледишта,билаизузетно

РЕКЛИ СУ О М НОВИНАМА РЕКЛИ СУ О М НОВИНАМА

Прошлогпетка,27.мајауХотелу
„Срем“ у Сремској Митровици
Мновинепрославилесу15го

динапостојања.Овајзначајанјубилеј
запослениуМновинаобележилису
удруштвупријатеља,колегаисарад
ника,међукојимасубилиипредстав
ницисремскихлокалнихсамоуправа,
угледнипривреднициизСрема,каои
новинарииздругихредакција.Упри
јатној атмосфери и уз музику Алек
сандра Стефана Радишевића и ње
говогбенда,запослениуМновинама
су се присетили почетака, изазова
који сустављанипредњих,лепихи
онихмањелепихтренутакаукарије
рисвакогновинара.
На свечаности у капедомском Хо

телу„Срем“оснивачиједанодуред
ника М новина Владимир Ћосић је
поводомдеценијерадауМновинама
уручиосликуновинаркиСмиљиЏаку
ли,којаизвештавачитаоцеМновина
већ десет година о дешавањима из
румскеопштине.ТомприликомВла
димирЋосићјепомалоушали,апо
мало у збиљи, рекао да како нисмо
овлашћени да делимо ордење, сли
комнаграђујемопрофесионаланде
ценијскирадколегиницеСмиљеЏа
кулеуМновинама.
Поводом јубилеја штампана је и

књига репортажа Жељка Маркови
ћа „Сигурна кућа за мушке душе“,
изабране и нове приче из сремског
кафанског живота, чији су издавач

Преко750бројеваМновинау
последњих 15 година резултат
јерадамногихљудикојисупро
шликрознашуредакцију.Свако
одњихоставиојетрагисвима
њима дугујемо захвалност. Ли
стајућиархивуМновинаподсе
тиласамсемногихимена,мно
гих тема које смо обрађивали,
догађајаиљуди.Архиваштам
панихмедијајемноголакшаза
руковање од рецимо радијске
или телевизијске, али није ла
копрелистати15годинаживота
Срема.Требавремена.
Време за нама је транзицио

но време. Оно испред нас већ
можемо разазнати. Бављење
локалнимновинарствомјеувек
било тешко, у временима кри
зетојејоштеже.Међутим,без
обзира на тешкоће, свој нови
нарскипутсмосамиизабралии
трудићемо се дањиме корача
мо часно. Томоже звучати као
фраза,алибашзбогтрага који
остављамоувременутојеједи
нимогућиначинопстанка,каже
директоркаиглавнаиодговор
науредницаМновинаСветлана
Цуцанић.

Реч директора
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Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца 
пред сед ни ка Оп шти не Ру ма: 
ЗадовољнасамкакоМновинеиз
вештавајуизрумскеопштине.Ра
дисепрофесионалноитусуувек
када су нека битна дешавања у
нашојопштини,дасепропратеи
коректно и професионално оба
вестеотоме.

Зо ран Се ме но вић, за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Шид:
Шидска општина има веома до
брусарадњусаМновинама.Мо
гурећиидаједосадаувекбрза,
конкретнаиквалитетнаинформа
ција пренесена у тим новинама,
штојезасвакупохвалу.Понекад
се десило да су критике које су
понекадупућененанашрадбиле
добронамерне,такода јебилои
ситуацијадасмонаосновуњихи
исправљалиевентуалнегрешкеи
поступалиуинтересуграђана,јер
намјетозаједничкициљ.Идаље
ћемо наставити успешну сарад
њу и пожелео бих М новинама,
руководству и новинарима, да и
даљеуспешноипрофесионално
радесвојпосаоидасесарадња
сашидскомопштиномнаставии
унаредномпериоду.

Ни ко ла Ва сић, бив ши пред
сед ник Оп шти не Шид: Током
претходне четири године свог
мандата,кадасамобављаофунк
цију председника ОпштинеШид,
имаосамизузетнодобруиуспе
шнусарадњусаМновинама,ди
ректороминовинаримакојираде
за те новине. Могу рећи да сам
веомазадовољансарадњомкоју
смоостваривалиикоја јесамо
јетачкегледишта,билаизузетно

РЕКЛИ СУ О М НОВИНАМА РЕКЛИ СУ О М НОВИНАМА

Прошлогпетка,27.мајауХотелу
„Срем“ у Сремској Митровици
Мновинепрославилесу15го

динапостојања.Овајзначајанјубилеј
запослениуМновинаобележилису
удруштвупријатеља,колегаисарад
ника,међукојимасубилиипредстав
ницисремскихлокалнихсамоуправа,
угледнипривреднициизСрема,каои
новинарииздругихредакција.Упри
јатној атмосфери и уз музику Алек
сандра Стефана Радишевића и ње
говогбенда,запослениуМновинама
су се присетили почетака, изазова
који сустављанипредњих,лепихи
онихмањелепихтренутакаукарије
рисвакогновинара.
На свечаности у капедомском Хо

телу„Срем“оснивачиједанодуред
ника М новина Владимир Ћосић је
поводомдеценијерадауМновинама
уручиосликуновинаркиСмиљиЏаку
ли,којаизвештавачитаоцеМновина
већ десет година о дешавањима из
румскеопштине.ТомприликомВла
димирЋосићјепомалоушали,апо
мало у збиљи, рекао да како нисмо
овлашћени да делимо ордење, сли
комнаграђујемопрофесионаланде
ценијскирадколегиницеСмиљеЏа
кулеуМновинама.
Поводом јубилеја штампана је и

књига репортажа Жељка Маркови
ћа „Сигурна кућа за мушке душе“,
изабране и нове приче из сремског
кафанског живота, чији су издавач

Преко750бројеваМновинау
последњих 15 година резултат
јерадамногихљудикојисупро
шликрознашуредакцију.Свако
одњихоставиојетрагисвима
њима дугујемо захвалност. Ли
стајућиархивуМновинаподсе
тиласамсемногихимена,мно
гих тема које смо обрађивали,
догађајаиљуди.Архиваштам
панихмедијајемноголакшаза
руковање од рецимо радијске
или телевизијске, али није ла
копрелистати15годинаживота
Срема.Требавремена.
Време за нама је транзицио

но време. Оно испред нас већ
можемо разазнати. Бављење
локалнимновинарствомјеувек
било тешко, у временима кри
зетојејоштеже.Међутим,без
обзира на тешкоће, свој нови
нарскипутсмосамиизабралии
трудићемо се дањиме корача
мо часно. Томоже звучати као
фраза,алибашзбогтрага који
остављамоувременутојеједи
нимогућиначинопстанка,каже
директоркаиглавнаиодговор
науредницаМновинаСветлана
Цуцанић.

Реч директора
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коректнаинанајвишемнивоу.Из
вештавање у новинама је веома
објективноинадамседаћетако
остатииунаредномпериоду.

Или ја Не дић, на чел ник Град
ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну: Задовољан сам са
радњом са М новинама. Ваши
новинариредовноизвештавајуса
догађаја које организује управа
начијемсамчелу.Похвалиобих
сарадњусавашимновинаримаи
њиховодноспремапослу.

Ду шан Љу би шић, на чел ник 
Оп штин ске упра ве Ру ма: Врло
самзадовољанодносомновина
ра према свимонимважнимдо
гађајимаунашојопштини,одко
јихсенајвећидеоипокријеито
веомакоректно.Такође,добраје
и сарадња локалне самоуправе
саМновинама,такодатунемам
примедбинадосадашњирад.

Алек сан дар Про да но вић, 
одборник у Скупштини Града 
Сремска Митровица: Сматрам
да локалне новине треба да из
вештавајуостваримакојесетичу
локалног становништва.Због то
га,мишљењасамдајединоМно
винеуСремскојМитровицииспу
њавајутајзадатак.Вистеједини
медиј који грађане Сремске Ми
тровицеобавештаваоинформа
цијамаодзначајазањихињихов
животипритомторадитевеома
објективноипрофесионално.

Жељ ко До шен, по моћ ник ди
рек то ра за тех нич ка пи та ња ЈП 
„Ко му на лац“ Рума: Заистасма
трам да је сарадња са М нови
нама никад боља ишто се тиче
праћењанашеградаиквалитета
информација. То мислим и када
јеновинарскирадупитању,алии
попитањусамихновина.

Ра да Ма ра вић, ди рек тор ЈП 
„Гас  Ру ма“: Сарадња са овим
новинама је изузетно коректна,
добро и стручно се прати наш
рад.Препоручиобихсвимадаих
читају и мислим да су, на нивоу
Срема,овонајквалитетнијенови
не.

Др На да Зец Пет ко вић, ди рек
тор ка За во да за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца: Редовно
читам ваш недељник и пратим
вашсајтизадовољствојеприсут
но због изузетно добре сарадње
савама.Немамникаквихпримед
биикритиканавашрад.Такода
јеопштиутисакодличан.

15 ГО ДИ НА М НО ВИ НА

У бор би за истину

Немаважнијествариодинформисања јавностиорадуонихкоје
грађанибирајуионачинунакојисерасполажесредствимапореских
обвезника.Вашаулогајетунемерљиваијакојеважноштостеду
гимпостојањемуспелиданаметнететемекојесудопринеледема
скирањузаблуданасцениСремскеМитровице.Понекадјетоболно
билозаобестране,алитозначидајеборбазаистинуималасми
сла.

(Бра ни слав Не ди мо вић,
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це)

РЕКЛИ СУ О М НОВИНАМА

управоМновине.Свигостисунапо
клондобилипопримераковекњиге.
МитровачкеМновинеоснованесу

у лето 2001. године на иницијативу
новинараиданашњегуредникаовог
листа Владимира Ћосића. Идеја о
оснивањуМновинапотеклајеизпо
требедацентарСремскогокругадо
бијеинформативногласилокакводо
таданијеимало,друштвеноангажо
вано,алинеподаничко,већотворе
нозасвакуумеснукритикуиподсти
цајуразвојусрединекојасеразвија
ускладусадемократскимстандарди
ма.
 Наравно, почетак нам није био

лак, јер требало јевременадасеи
носиоци одговорних функција, али
и цело друштво навикну да је јавно
информисање једно од стубова де
мократијеидасе јавнипословимо
рају водити  заиста јавно. Управо
период прихватања чињеницеда су
Мновинеслуга јавности,анеслуга
појединаца који злоупотребљавају
јавнефункције,био јенајтежипери
одуживотуирадуРедакције.Чиње
ницадасмокаотаквиопсталипуних

15 година, говори о томе да имамо
разлога да будемо поносни. Данас,
кадасемногимедијисвакодневнога
сеиотварају,минисмотоликопоно
снисамоначињеницудаопстајемо,
већсмопресвегапоносниначиње
ницу да смо сачували чист образ у
овојпрофесији,којајенажалостсве
мање професија. Има и данас оних
појединаца који покушавају да вр
шепритисакнауређивачкуполитику
Мновина,алитипритисцисумного
мањи него на почетку нашег пута.
Незнамодалисмоусвојојборбиза
отвореније друштво и демократију
урадили довољно, али сведоци смо
и учесници времена које мења наш
живот на боље – сматра Владимир
Ћосић,оснивачМновина.
Медији на регионалном и локал

ном нивоу данас све теже опстају,
посебноштампаодносноновине.Не
постоји чаробна формула опстанка
за оне који желе да се баве јавним
информисањем,анепристајудабу
дуслугепојединачнихутицајамоћи.
М новине су у једном периоду про
шлекроз„топлогзеца“,управоугра
дуукомсуосноване,алинадамосе
дајетовремесадаизанас.Времесе
ипакмења,кажеЋосић.
КадасмооснивалиМновине,од

лучили смо да не будемо сервилни
„конобари“науслузибахатихпоједи
нацакојивршејавнефункцијеиако
утомебудемоуспевалииунаредних
15година,значидаседруштвокреће
управомсмеру–закључујеоснивач
и уредник М новина Владимир Ћо
сић.
Данашње М новине, са својих 12

запосленихиздајуинеколиколокал
них штампаних издања, као што су
Румскеновине,Шидскеновине,Ириг
Инфо,Мхронику,којаизлазеперио
дично,каоипорталМновине.
Сваке среде већ пуних 15 година

Мновиненалазесенакиосцимаши
ромСрема,а у годинама коједола
зе,читаоциодМновинамогуидаље
очекивати објективно и професио
нално извештавање о свим темама
којесуодзначајапресвегазаграђа
неСрема.

Одбројнихтелеграмачеститки
иподршкеповодом15година
излажењаМ новина издвајамо
неке:

Поштоване колеге,
Честитамо вам 15. рођендан М 
новина!
Желимо вам да још дуго трајете 
и успешно се носите са свим 
професионалним изазовима!
Удружење новинара Србије
Љиљана Смајловић, председница
Нино Брајовић, генерални 
секретар

  ***
Упућујем успешне честитке 
поводом вашег јубилеја.
Градоначелник Сремске 
Митровице
Бранислав Недимовић

Честитке
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Др Ду шко Ма џић, ди рек тор До ма здра вља Срем ска 
Ми тро ви ца: Не мам ни ка квих за мер ки на рад ва шег ме ди ја, 
сма трам да до бро ин фор ми ше те гра ђа не Сре ма о де ша ва
њи ма, а исто та ко се по ма ло ба ви те и ис тра жи вач ким но ви
нар ством. Не мам ни шта про тив да се пи ше ни ле по и ни 
ру жно о уста но ви ко ју во дим, све док се по шту је прин цип да 
се чу је и дру га стра на. Ва жно је са мо да ни сте и не мој те би ти 
сле пи на про бле ме. Ни је све мед и мле ко и о свим про бле ми
ма тре ба пи са ти и скре ну ти па жњу на њих. 

Ве сна Бу ро је вић, ди рек то ри ца Га ле ри је сли ка „Са ва 
Шу ма но вић“ Шид: Ве о ма је ле по што по сто је но ви не ко је 
ре дов но пра те наш рад и на ко је мо же мо да се осло ни мо као 
пра ви са рад ни ци. Има мо од лич ну са рад њу са М но ви на ма. 
Ва ше но ви не пра те све до га ђа је, сва зби ва ња и по све ћу је 
ве ли ку па жњу Са ви Шу ма но ви ћу и Га ле ри ји сли ка и ни смо 
ни ка да има ли ни ка кву при мед бу на ваш рад и на дам се да ће 
та ко оста ти и убу ду ће. Дра го нам је што и сли ке Са ве Шу ма
но ви ћа ко ри сти те у ре клам не свр хе, за ка лен да ре и за оста
ле по тре бе, та ко да је ова са рад ња на обо стра но за до вољ
ство успе шна већ го ди на ма и си гур на сам да ће та ко и оста ти.

Је ле на Јан ко вић, ди рек тор ка По зо ри шта „До бри ца 
Ми лу ти но вић“: Из у зет но сам за до вољ на са рад њом ко ју 
имам са М но ви на ма, јер сте лист ко ји афир ми ше кул ту ру. Ви 
сте не дељ ник ко ји је на кло њен истин ским ло кал ним вред но
сти ма и же лим да вас се за хва лим што увек про фе си о нал но 
ис пра ти те сва де ша ва ња ко ја ор га ни зу је на ше По зо ри ште.

Дра ган Ца кић, Вор ки Тим: Мо гу да ка жем да су М но ви не 
увек по др жа ва ле сва ку на шу ак тив ност на про мо ци ји фил ма 
у рум ској оп шти ни. Са рад ња је за и ста до бра, ква ли тет тек
сто ва је до бар и сви ма бих пре по ру чио да их чи та ју. По го то во 
што за и ста има до ста те ма ко је се ба ве кул ту ром за ко ју сам 
по себ но за ин те ре со ван.

Бра ни сла ва Ко ње вић, ди рек тор ка Гим на зи је „Сте ван 
Пу зић“ Ру ма: Во лим да чи там М но ви не за то што сма трам да 
је ва жно да љу ди зна ју шта се кон крет но де ша ва на ло ка лу, у 
њи хо вој сре ди ни. Ин фор ма ци је су ко рект не и про фе си о нал
но ура ђе не. Има мо и до бру са рад њу, јер сви ва жни ји до га ђа
ји ве за ни за на шу шко лу су про пра ће ни за и ста про фе си о нал
но.

Злат ко Мар ко ви но вић, глав ни и од го вор ни уред ник 
Ра дио Сре ма Ру ма: Иако је реч о не дељ ни ку, ми слим да су 
М но ви не ак ту ел не и да по кри ва ју ве ћи ну де ша ва ња у на шој 
сре ди ни. Пра тим ваш рад и ми слим да је реч о до брим но ви
на ма са ко ји ма има мо до бру са рад њу. До бро је, и љу де за ни
ма ју, упра во те ве сти ве за не за њи хо ву сре ди ну, ко је су aкту
ел не и про фе си о нал но ура ђе не.

Јо ван Де вр ња, ди рек тор Кул тур ног цен тра Пе ћин ци: У 
по след њих не ко ли ко го ди на М но ви не су пра те ћи рад на ше 
уста но ве до при не ле да се ши ра јав ност упо зна са ак тив но
сти ма пе ћи нач ког Кул тур ног цен тра и на тај на чин су да ле 
до при нос уна пре ђе њу на шег ра да. На дам се да ће мо и у бу
дућ но сти на ста ви ти до бру са рад њу, а да ће М но ви не и да ље 
би ти успе шне као и до са да.

Је реј Бо јан Ми ја но вић, пе ћи нач ки ме сни па рох: Објек
тив но из ве шта ва ње о на шој сва ко днев ни ци и о до га ђа ји ма 
од зна ча ја за на шу ло кал ну за јед ни цу, до при не ло је да ра до 
чи та мо М но ви не и на дам се да ће та ко би ти и у бу дућ но сти.

Си ни ша Ђо кић, пред сед ник Спорт ског са ве за „Раз вој 
спор то ва“: М но ви не су у про те клих не ко ли ко го ди на зна
чај ну па жњу по све ћи ва ле ин фор ми са њу јав но сти о ак тив но
сти ма на шег Са ве за и на тај на чин су до при не ле про мо ци ји 
ама тер ског и школ ског спор та у оп шти ни Пе ћин ци, као и све 
ве ћем ин те ре со ва њу мла дих за ба вље ње спор том у на шој 
оп шти ни.

РЕКЛИ СУ О М НОВИНАМА
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МА ТУ РАН ТИ

Са тру ба чи ма
славили крај шко ле

Ма ту ран ти
сред њих шко ла
из Срем ске Ми тро ви це 
за вр ши ли су сво је
сред њо школ ско
обра зо ва ње,
а по след њи дан
шко ле про сла ви ли
су тра ди ци о нал но
са тру ба чи ма
и там бу ра ши ма. 
Та ко су се ма ту ран ти 
Пре храм бе но шу мар ске 
и хе миј ске шко ле на 
Град ском тр гу оку пи ли 
20. ма ја и уз му зи ку
тру ба ча се ве се ли ли у
цен тру гра да. Игра ло
се ко ло, пе ва ло се
у глас. Са да сле де
ма тур ске ве че ри,
а лед су 26. ма ја
про би ли еко ном ци.
На кон то га ми тро вач ке
ма ту ран те че ка ју
оба ве зе око за вр шних
ис пи та и ве ли ке од лу ке 
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Ми тро вач ка
гим на зи ја

IV1 Дру штве но  је зич ки смер
Бла го је вић Ива на, Ву че но вић Ана, 
Гру ји чић Јо ва на, Ду ман чић Дар ко, 
Ђор ђић Ми ли ца, Ђу ка но вић Ми ли
ца, Ђу кић Ми ли ца, Илић Јо ван, 
Је ре мић Ни ко ла, Је ро си мо вић 
Ми ро слав, Јо вић Урош, Јоц ко вић 
Да ја на, Кр стић Ми ли ца, Ма риц ки 
Дра га на, Не шко вић Са ра, По зна но
вић Сло бо дан, Ра до ва но вић Лу ка, 
Са мац Вла ди мир, То јић Те о до ра, 
Фи ли по вић Ми лу тин, Хо ва нец 
Лу ка, Цр но бр ња Да ни ца, Шaјић 
Мар та, Шти мац Ар се ни је
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ире на До ста нић Сте ва но вић

IV2 Дру штве но  је зич ки смер
Ан ге лов ски Да ни ло, Бур куш Јо ва
на, Ви да ко вић Ди ми три је, Де дић 
Не ма ња, Жар ко Ана, Јеч ме нић 
Ми ли ца, Ла зић Гор да на, Ми тић 
Ла зар, Не шко вић Са ра, Ни ко лић 
Лу ка, Но ва ко вић Сте фан, Па нић 
Ми лан, Пе тро вић Сла ви ца, Пе тро
вић Та ма ра, По по вић Ми ла на, Сви
тли ца На да, Сла до је вић Не ма ња, 
То ма ше вић Је ле на, Тра ви ца Ни ко
ла, Ћет ко вић Ана, Ха ли ло вић 
Ду ња, Цви ја но вић Ни ко ли на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ја смин ка Мак сић

IV3 Дру штве но  је зич ки смер
Ата рац Ми лош, Би зу мо вић Ср ђан, 
Бо гић Ма ри ја, Гр бић Да ја на, До диг 
Са ша, Ивин Ми ли ца, Јо ва но вић 
Мир ја на, Кр ња јић Са ра, Ла за ре вић 
Бо рис, Лон ча ре вић Ана, Мар ко вић 
Да мјан, Ма тић Ања, Ми ло ва но вић 
Ми ли ца, Ми ло ва но вић Ми ро слав, 
Об ра до вић Бо јан, Пар лић Јо ван, 
Пе тра но вић Фи лип, Са ва но вић 
Је ле на, Се дла ре вић Кри сти на, 
Стој нић На да, То мић Ни ко ла, Ћет
ко вић Ти ја на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ка ти ца Ба бић

IV4 При род но  ма те ма тич ки 
смер
Ар ту ков Ни ко ла, Ба бић Је ле на, 
Бе лу ше вић Иво на, Бо жић Ђор ђе, 
Ђор ђе вић Ми ли ца, Ер це го вац 
Мар ко, Кен дри шић Ју ли ја, Мир ко
вић Ма ја, Ми шко вић Алек са, Не да
ко вић Алек сан дар, Не дељ ко вић 
Ка та ри на, Пе ри шин Ан ђел ка, Пе та
ко вић Алек сан дар, Плав шић Јо ва
на, Плес Ве раТеа, Ра до ва но вић 
Ана ста си ја, Ра ду ло вић Да ни јел, 
Ра ни ми ро вић Ми ла на, Ри стић 
Алек сан дар, Са вић Ка та ри на, 
Си мић Жи ван, Ска кун Мар ко, Стан
ко вић Ми лош, Сте вић Са ра, Сто ја
но вић Ан дреј, То ма ше вић Сте фан, 
Ћу ли брк Дра ган, Су та ра Љу би ша, 
Цун дра Сте фан, Шо јић На та ша
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ђор ђе До ма зет

IV5 Ин фор ма тич ки смер
Ба рић Пе тар, Бе ло мар ко вић Јо ван, 
Бр кић Те о до ра, Бро дић Ни ко ла, 
Велбл Сте фан, Ву че нић Вељ ко, 
Ву че но вић Бра ни слав, Дур ми ши 
Не над, Ђор ђе вић Ни ко ла, Јо вић 
Ми хај ло, Јок си мо вић Је ле на, Ка ра
клић Ђор ђе, Кља јић Урош, Кне же
вић Ни ко ла, Кр стић Игор, Маљ ко
вић Игор, Ме ду рић Ни ко ла, Ми лић 
Сте фан, Но ва ко вић Алек сан дар, 

Пе ри шић Да ни ло, По по вић Алек
сан дар, Пу рић Сте фан, Ра до ва но
вић Ми лош, Са вић Ми лан, Спа со је
вић Ни ко ла, Та сић Го ра на, То до ро
вић Ми лош, Цвје тић Ог њен, Ци пар 
Сте фан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Алек сан дар До ста нић

IV6 Оп шти смер
Ан ђе лић Ан ђе ла, Ан тић Љу бо мир, 
Бла го је вић Мар ко, Га ври ло вић 
Ан ге ли на, Зељ ко вић Ран ка, Јо вић 
Ла зар, Љу би шић Те о до ра, Мај сто
ро вић Мла ден, Ма ке вић Ла зар, 
Мар ко вић Алек сан дар, Ми ла ко вић 
Бран ка, Мил ко вић Ана, Ми ла но вић 
Ми лан, Ми ло ше вић Ан дрејСа ва, 
Осто јић Ми лош, Пе тро вић Алек
сан дра, Пе ри шић Ана, По зна но вић 
Би ља на, По по вић Бо жи дар, По по
вић Јо ва на, Угар ко вић Ду шан, 
Пе лен гић Ма ја, То ми ће вић Иси до
ра, Фун дук Ле на, Ци ку ша Ми ли ца
Оде љењ ски ста ре ши на:
Са ња Ба чва нин

Сред ња еко ном ска 
шко ла „9. мај“

4ПА По слов ни ад ми ни стра тор 
Би је лић Јо ва на, Би шчић Ва лен ти
на, Ва сић Ма ри ја, Вла ди са вље вић 
Дра га на, Ву ка ди но вић Алек сан дра, 
Ву ка ди но вић Је ле на, Ву ле тић 
Та ма ра, Дво ра нац Је ле на, Дро нић 
Алек сан дра, Жи ва нић Ива на, Илић 
Ири на, Кр стић Си ни ша, Ко вач 
Ма ти ја, Мар ја но вић Ка та ри на, 
Мар ко вић Алек сан дра, Ми ло ва но
вић Че до мир, Мир ко вић Ма ри ја, 
Ми ћић Ла зар, Ни ко лов ски На та ша, 

Па вић Ми ли ца, Рав њак Сне жа на, 
Са вић Инес, Си со је вић Ма ри ја, 
Сте пан че вић Ани та, Су дар Дра га
на, Тр нић На та ша
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Не да То вић

4Е1 Еко ном ски тех ни чар
Ба бић Са ша, Ба јић Са ња, Ба јић 
Та ња, Би лић Ми лош, Бо шко вић 
Не ма ња, Ва сић Ми лош, Ву ке лић 
Мом чи ло, Ву ко лић Ср ђан, Ге мо вић 
Ми лош, Гру бић Ана, Ђор ђић Ми ли
ца, Јеж Вла ди мир, Јо ва но вић 
На та ша, Мар ти но вић Је ле на, Ми ја
и ло вић Мир ја на, Но ва ко вић Де јан, 
Пе тро вић Ка та ри на, Пу зић Лу ка, 
Ро жић Дра ган, Сам че вић Ан га ли на, 
Са вић Да ни је ла, Са вић Све тла на, 
Та дић Алек сан дра, Чан ча ре вић 
Не ма ња
Оде љењ ски ста ре ши на:
Да ни ца Ла зић 

4Е2 Еко ном ски тех ни чар
Ба бић Ми ли ца, Бе а дер Би ља на, 
Ва јић Ни ко ли на, Вру ћи нић Ни ко
ли на, Ву ко вић Жив ко, Га ври ло вић 
Јо ва на, Гли го рић Сте фан, Ди вљак 
Да ни је ла, Дра жић Ива на, Ерић 
Мир ја на, За рин гер Ена, Јо ван че
вић Сан дра, Јо ве лић Пе тар, Ма ца
но вић Алек сан дар, Мац ка нић 
Мо ни ка, Ми јић На та ша, Мир нић 
Вла до, Пан тић Сан дра, Пот кол
њак Мар ко, Стој чић Са ња, Та дић 
Ма ри ја на, То ма ше вић Зо ра на, 
Тр зин Дра га на, Тр зин Ма ну е ла, 
Ћи рић Са ра, Хор баљ Ка та ри на, 
Џо дан Ми лош, Шуљ ма нац Ни ко
ли на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
На да Маљ ко вић 

4УТ Уго сти тељ ски тех ни чар
Ба бић Сте фан, Ба раћ Дра ган, 
Ва сић Ка та ри на, Ва си ље вић Алек
са, Ви та со вић Ду шан, Глум че вић 
Пре драг, Да мја нов Ми лан ка, Ду јић 
Стје пан, Илић Јо ван, Ко каљ Ка та
ри на, Ку куч ка Мо ни ка, Љу би чић 
Дра га на, Ма рић Же ља на, Ми ја и
ло вић Алек сан дра, Пе три ца Ни ко
ли на, Пи сме стро вић Игор, Ра ди во
је вић Ана, Рај шић Да ли бор ка, 
Са бо Сто јан, Та дић Вла дан, Чу бра 
Алек сан дра, Џам бић Дра га на 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Оли ве ра Ра ди са вље вић 

4ФА Фи нан сиј ски ад ми ни стра
тор
Ава ку мо вић Ан дре ја, Ба биј Та ма
ра, Во за ре вић Вла ди мир, Ву јић 
Бра ни слав, Ву ка ди но вић Не над, 
Га јић Ани ца, Гво зде но вић Ва лен
ти на, Гру ји чић Ра ден ко, Ди ми три
је вић Ми лош, Ду раћ Ми лош, Ђу ри
ца Ти ја на, Ерић Ве ли бор, Ја у шић 
Алек сан дра, Је ла чић Не над, Мак
си мо вић Ми лан, Мар ко вић На та
ша, Ми шко вић Влај ко, Ни ко лић 
Са ња, Па вло вић Да ни је ла, Па у но
вић Зо ра на, Пе ри шић Та ма ра, 
По по вић Та ма ра, Срп ски Бер на
дет, Ста но је вић Ми лош, Стје пић 
Да ри ја, То до ро вић Јо ва на, Ча ка ло 
Јо ва на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Гор да на Ла за ре вић Зде лар 

4ТТ Ту ри стич ки тех ни чар
Бу де че вић Сте фан, Бу ди мир Да ни
ло, Во за ре вић Ви о ле та, Га врић 
Алек сан дра, Дро нић Ми лош, 
Ђу кић Та ма ра, Ђу рић Алек сан дра, 
Ерић Да ни ло, Жиг мун до вац Инес, 
Илић Бо јан, Је лић Ми ли ца, Ју ри
шић Ве ри ца, Клајн Да ја на, Ком не
но вић Јо ва на, Кр сма но вић Јо ва на, 
Ку лић Ка та ри на, Ле ше вић Ања, 
Лу кић Је ле на, Мар ко вић Ми ли ца, 
Ни кић Са ра, Пет ко вић Бра ни сла
ва, Пре кљу шај Ани та, Ра до ва но
вић Ва лен ти на, Ра мљак Јо ва на, 
Ре па јић Са ра, Ри стић Ми ли ца, 
Си му но вић Дра га на, Стан че тић 
Ја сми на, То мић Јо ва на, Ћа ло вић 
Иси до ра, Ће лап Да ни је ла, Ћо рић 
Та ма ра
Оде љењ ски ста ре ши на:
Алек сан дар Про кић

IVП Прав ни тех ни чар
Ба бић Ти ја на, Бје го вић Ва ња, Бје
лић Ни ко ла, Бра дић Вла ди мир, 
Ва си лић На та ша, Ви до вић Па вле, 
Гво ка Те о до ра, До стић Са шка, 
Ђу рић Са ња, Ива нић Ана, Ја дран
ски Да ни ло, Јо ва но вић Во јин, 
Ке кић Бо ја на, Ко тар лић Ра до ван, 
Кр стић Ни ко ли на, Ку зма но вић 
Мар ко, Лу жа јић На та ша, Лу кић 
Не над, Ма лић Ми ли ца, Мар куш 
Да ни је ла, Ми ло ше вић Бра ни сла
ва, Ми ло ше вић Не ма ња, Ми лин ко
вић Ср ђан, Мир ко вић Ма ри ја, 
Ми тро вић Ми ња, Не дић Љу ба на, 
Ни ко лић Са ра, Па вло вић Ми ли ца, 
Пет ко вић Мар ко, Пе тро вић Мар ко, 
По зна но вић Исак, Ра до ва но вић 
Ни ко ли на 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Зо ри ца Ђур ђе вић 

IIIУ2 Ку вар
Арам ба шић Жи во драг, Бе зик 
Го ран, Ву ке лић Ни ко ла, Гр гић 
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Ма ја, Ди кић Ми ле, До рош Ни ко ли
на, Ђу кић Ве љо, Ја ца но вић Бо ја
на, Дој чи нов Бра ни слав, Кли ча рић 
Во ји слав, Мар ја но вић Ми лан, 
Ми лић Ми лош, Не дић Ђор ђе, 
Ни ко лић Дра ган, Ни ко лић Ра ден ко, 
Пал ко вић Да ни јел, Пе јић Ми лан, 
Сто ја но вић Ва ња, То шић Ка та ри
на, Хру бик Игор, Че мер лић Љу би
ца, Ше ик Ду шан 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Гор да на Бу ћан  

Ме ди цин ска шко ла 
„Дра ги ња Ник шић“ 

III7 Жен ски – му шки фри зер 
Аџић Бо ја на, Ви дић Бра ни сла ва, 
Вла ди са вље вић Дра га на, Га јић 
Љу бо мир, Гру јић Ни ко ли на, Ди вљак 
Јо ва на, Ђу кић Ми ли ца, Ко тар лић 
Ми ро сла ва, Крај шић Ива на, Кр ста
но вић Сла ђа на, Ла ћа рац Не ма ња, 
Ма чван ски Мар ко, Ми ло ше вић 
Бо бан, Мир ко вић Сан дра, Не го ва
но вић Је ле на, Па у но вић Да ни је ла, 
Ри стић Ма ри на, Си мић На та ша, 
Сми ља нић Ма ри ја, Ћир ко вић Је ле
на, Ши ра до вић Алек сан дра
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ве ра Ву лин 

IV1 Фар ма це ут ски тех ни чар
Ар се нић Да ја на, Бе ла но вић Дра
ган, Бе рић Пре драг, Би реш Ма ри ја, 
Бо ро ви ца Со фи ја, Ве се ли но вић 
Ни ко ли на, Вр та ча Јо ва на, Ву ков 
Ва ња, Ву ко са вље вић Ма ри на, 
Ву лић Рад ми ла, Де лић Же ља на, 
Зељ ко вић Ива на, Ил кић Ни ко ли на, 
Ја нић Ма ри ја на, Ја њуш Ива на, 
Кне же вић Сла ви ца, Ко стић Бра ни
слав, Ле вов ник Бо јан, Лу кић Мар
ко, Ма ле ше вић Та ма ра, Ма ти је вић 
Је ле на, Ми глин ци Кри сти на, Ми ли
во је вић Ми ли ја на, Ми лић Де ја на, 
Ра дој чић Да вид, Ра до ше вић Бра
ни сла ва, Се ла ко вић Ср ђан, Сер
дар Та ма ра, Цвје ти ћа нин Ми лан, 
Ша фа рик Де јан, Шо јић Вук, Шће кић 
Ана Ма ри ја
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ол ги ца Зе ле њак 

IV2 Фи зи о те ра пе ут ски тех ни чар
Ан чић Же ља на, Ба лер Ан дреј, 
Де бе љак Алек сан дар, Де ја но вић 
Бо ја на, Ђу рић Зо ри ца, Ђу рић 
Ми лош, Жи ва но вић Та ња, Жми ко 
Ива на, Илић Та ма ра, Ја дран ски 
Ан ђе ла, Је ро си мо вић Ми лош, Јоц
ков Ђор ђе, Ко ви љац Не ма ња, 
Ко ме нић Мар ко, Ма лић Алек сан
дар, Ма рин ко вић Је ле на, Мар ко
вић Ми љан, Ме ни ча нин Дра гу тин, 
Ми лак Жив ко, Ми ље вић Бо јан, 
Ми хај ло вић Са ња, Не дељ ко вић 
Јо ван, Па вић Ан ка, Па вло вић 
Да ни је ла, Пла ва њац Ва лен ти на, 
Ра кић Кри сти на, Ри стић Мар ко, 
Спа со је вић Ни ко ла, Стам бо ли ја 
Сла ђа на, Сте вић Ми лош, Уме тић 
Ми лош, Ште фа нац Ана, Шу ша 
Мом чи ло
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ра да Пет ко вић 

IV3 Са ни тар но  еко ло шки тех ни
чар
Ба бић Ни ко ли на, Бе лин че вић 
Ни ко ли на, Га јић Мир ко, Гво јић 
Ма ја, Гли го ро вић Ми ли ца, Го луб 
Би ља на, Ђу кић Ју ли ја, Жам бок 
Са ра, Зељ ко вић Је ле на, Зец Мир

ја на, Зе че вић Бо ри слав, Је ла чић 
Ма ри на, Јо кић Је ле на, Ка ли нић 
Ог њен, Ла стић Сте фан, Ма слић 
Јо ва на, Ми јо лић Ми ро сла ва, Ми ла
но вић Жи ван, Ми лић Ми лан, 
Ми тро вић Ран ко, Мла де жић Мла
ден, Пе че ни ца Дра га на, Ра ди во је
вић Ан ки ца, Ри бић Бу ди мир, Си ма
нић Је ле на, Си та ре вић Сло бо дан, 
Ска кун Ана, Су вић Ан дре ја, Те о до
ро вић Је ле на, Те о до ро вић Ми ли ца, 
Ће ран Иси до ра, Ћо сић Бо ја на, 
Цвет ко вић Да ли бор
Оде љењ ски ста ре ши на:
Бра ни слав Ву ле тић

IV4 Ги не ко ло шко  аку шер ска 
се стра 
Бра кус Је ле на, Ву ке лић Ма ри на, 
Гли штра Дра га на, Дом ба Иси до ра, 
До ста нић Ми ла на, Ка јиш Ма ја, 
Ка та нић Сте фан, Кр стић Ни ко ли на, 
Ло вас Ру жен ка, Ман дић Ми ла на, 
Ман ду шић Алек сан дра, Мар ко вић 
Ања, Мар ко вић Рад ми ла, Ма ти чић 
Аре ле на, Ми ла ши но вић Са ња, 
Ми ло ва но вић Ма ри ја на, Ми ло са
вље вић Је ле на, Ми шко вић Ми ла
на, Не дић Ма ри на, Ор ло вић Те о до
ра, Па нин Је ле на, Са ра но вац 
Ја сми на, Се длан Љи ља на, Ста ни
са вље вић Сне жа на, То у па лик Игор, 
Тр ни нић Дра га на, Тр ни нић Ста ша, 
Тр ња нац Та ма ра, Ћа тић Ма ри ја, 
Шер бић Сан дра, Шо вљан ски Та ма
ра
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ан ђел ка Ста ни шић 

IV5 Ме ди цин ска се стра  тех ни
чар
Бе ре жни Иво на, Бе ри са вље вић 
Зо ра на, Бо гић Би ља на, Бр кић 
Ан ка, Бу гар ски Зо ра на, Ва сић Мар
ко, Ва сић Ми лош, Ву чи че вић Ни ко
ли на, Га чић Ми ли ца, Гр ко вић Ве ри
ца, Гр ко вић Да рин ка, Да со вић Ана, 
Ђу кић Ан ђе ла, Ја стре бић Је ле на, 
Јо ва но вић Алек сан дра, Киш Сте
фан, Ку зма но вић Мар ко, Кур тић 
Сла ђа на, Мак си мо вић Мар ко, Мар
че та Вељ ко, Ми ја и ло вић Кри сти на, 
Ми хај ло вић Ла зар, Ми це ва Мар ти
на, Рад ма но вић Бра ни слав, Ра до
ван ли ја Ми ли ца, Ре лић Кри сти на, 
Се ни ча нин Де јан, Си мић Ра де, 
Си мја нов ски Вла ди мир, Сте па но
вић Не ма ња, Сто и са вље вић Је ле
на, То дић Јо ва на, То дић Не ве на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра га на Ван чик 

IV6 Mе ди цин ска се стра  тех ни
чар
Ан дрић Ми ли ца, Ба рак са дић Јо ва
на, Бар јак та ро вић Је ле на, Бе рић 
Ми ли ца, Бил би ја Игор, Бо го је вић 
Са ња, Бра јо вић Та ма ра, Ве се ли но
вић Алек сан дра, Га ври ло вић Ва ња, 
Гру бић Гор да на, До ста нић Да ни је
ла, Јан ко вић Ми ла на, Ја њић Ми о
на, Јо ве шко вић Је ле на, Ка ла у зо
вић Је ле на, Кли са рић Бо ја на, Кри
вић Се ле на, Ма риц ки Ива на, Мар
ко вић Ни ко ла, Ми ја но вић Ву ка шин, 
Ми ла ди но вић Ми ли ца, Ми хаљ 
Ива на, Мо ћић Све тла на, Ни ко лић 
Све тла на, Ни ко лић Те о до ра, Ни ше
вић Ду ња, Пе тро вић Де јан, Про тић 
Алек сан дра, Срем че вић Дра га на, 
То ма ше вић Же ља на, То мић Ни ко
ли на, Тр бо је вић Ди ја на, Ша рац 
Алек са нар
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сил ви ја Ми ло ва но вић 

IV7 Mе ди цин ска се стра  тех ни чар
Алек сић Ми лош, Ба јић Ми лан, 
Ба јић Ми лу тин, Ву ко је вић Ра до сав, 
Ву ко лић Ива на, Га јић Бо ри слав, 
Гво зде но вић Дра ги ња, Гра бић 
Ан дри ја на, Дри нић Бо шко, Еде лин
ски Ва ња, Жи ван че вић Јо ва на, 
Жи лић Ду шан, Илић Мир ја на, Кав
гић Ни ко ли на, Клин ча ре вић Ва ња, 
Ма ки вић Ми ли ца, Ма рин ко вић Те о
до ра, Ма рић Ђор ђе, Мар ко вић Де ја
на, Мир нић Ми лан, Ма те шић Са ра, 
Ми ко вић Ма ја, Ми ла но вић Са ња, 
Не дељ ко вић Мар ко, Опа чић Те о до
ра, Пе ји чић Ми ли ца, Ра дој чић Је ли
са ве та, Спа со је вић Ми лан, Сре те
но вић Ђур ђи на, Стан ко вић Та ма ра, 
То ма ше вић Ни ко ла, Три ву но вић 
Кри сти на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Гор да на Бу ков ски 

Сред ња тех нич ка 
шко ла „Ни ко ла 

Те сла“ 
IVe1 Елек тро тех ни чар ра чу на ра
Бра да ра Ни ко ла, Бу ди ми ро вић 
Алек сан дар, Ва си ли је вић Ни ко ла, 
Ви ћен тић Ни ко ла, Ђор ђић Мар ко, 
Ђор ђић Ми лу тин, Ђу рић Де јан, 
Жи ва нић Бра ни слав, Зец Ми лош, 
Ивић Вук, Илић Или ја, Ју зба ша Сте
фан, Ко тар лић Ва са, Лу кић Ми хај ло, 
Мак си мо вић Де јан, Мак си мо вић 
Пе тар, Ми ли но вић Бо јан, Ми ло ше
вић Ни ко ла, Ми тро вић Ла зар, Мр ђа 
Ни ко ла, Пи скла Сте фан, По зна но
вић Сте ван, Се ле нић Бра ни слав, 
Ско ру пан Ду шко, Сту пар Ми ло рад, 
Хо до ба Дар ко, Цу ца нић Вла ди мир, 
Бли жња ко вић Не дељ ко.
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вла да Би ро вљев

IVe2 Елек тро тех ни чар те ле ко му
ни ка ци ја 
Ата на ско вић Бо јан, Бо ја нић Пре
драг, Ге ме ри Ма ти ја, Дан Алек сан
дар, Ди ми три шин Ср ђан, Ђо нић 
Дра ган, Ђу рић Ђор ђе, Ерић Пе тар, 
Ке кић Ду шан, Ла зић Ђор ђе, Мач кић 
То ми слав, Ми тро вић Урош, Ник шић 
Те о дор, Одић Игор, Па вло вић 
Не над, Пе тро вић Дра го слав, Пе тро
вић Ми лан, По ло ви на Сте фан, 
Ра до ва но вић Ни ко ла, Ра кић Ни ко
ла, Ри ста но вић Бо ри слав, Ро хаљ 
Ми хај ло, Се ла ко вић Ми лош, Се ку
лић Ми лан, Стан ко вић Или ја, Три
ва но вић Не ма ња, Це ро вац Љу бо
мир, Су шић Не над, Ми шче вић 
Алек сан дар
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми ло рад Је вре мо вић

IVe3 Елек тро тех ни чар за тер мич
ке и рас хлад не уре ђа је
Бла ну ша Вла ди мир, Бр ња ше вић 
Фи лип, Врањ ко вић Мар ко, Га јић 
Не ма ња, Дро нић Мар ко, Жив ко вић 
Же ли мир, Жив ко вље вић Бо шко, 
За рић Ср ђан, Илић Ни ко ла, Ја но
шко Алек сан дар, Ла вр ња Де јан, 
Мар ја но вић Дра го слав, Ни ко лић 
Не над, Обрат Ми лош, Ра ди во је вић 
Бо ри слав, Ра дој чић Алек сан дар, 
Ра ца Бо ри слав, Ћет ко вић Ми лош
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ду шко Љу би шић

IVм1 Ма шин ски тех ни чар за ком
пју тер ско кон стру и са ње
Авра мо вић Бран ко, Ан дрић Мир ко, 

Бе ло ву ко вић Мар ко, Ву ко лић Алек
сан дар, Ви дак Сте фан, До брић 
Ду шан, Де спо то вић Да вид, За кић 
Љу би ша, Је ре мић Алек сан дар, 
Кра гуљ Сте фан, Јо вић Ми ро слав, 
Ку бу рић Лу ка, Кон дић Ни ко ла, 
Ко зли на Ду шан, Ла ке тић Сте фан, 
Мар ко вић Ва си ли је, Ми шче вић 
Ми лош, Пе ја ко вић Ра де, Ри стић 
Сте фан, Про ко по вић Мар ко, Сте
ва но вић Мар ко, Срем че вић Игор, 
То ман Вла ди мир, Те ша но вић 
Де јан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Слав ко Де рењ

IVм2 Тех ни чар за ком пју тер ско 
упра вља ње
Ама но вић Пе тар, Би реш Јо ван, 
Брм бо та Мар ко, Ву ји но вић Осто ја, 
Иса и ло вић Стра хи ња, Ко ње вић 
Не бој ша, Кром пић Сло бо дан, 
Па вло вић Ђор ђе, Пи скла Ду шан, 
Ри бар Фи лип, Сло мо Сте фан, 
Су дар Ми о драг, Хај нал Бо шко
Оде љењ ски ста ре ши на:
Пре драг Ко ва че вић

IIIм3 Ауто ме ха ни чар и ме ха ни
чар греј не и рас хлад не тех ни ке
Вла ди са вље вић Го ран, Во ји но вић 
Вук, Гру ја нић Мар ко, Да мја нов 
Са ва, Ђу кић Не бој ша, Ђу рић Алек
сан дар, Зу бић Да ни јел, Јев тић 
Ог њен, Јо ва но вић Сло бо дан, Јо кић 
Ми лош, Ко ва че вић Ни ко ла, Ке кић 
Вук, Ми ло ван че вић Ду шан, Па вло
вић Ни ко ла, Пје вац Го ран, По по вић 
Да вид, Ри бић Ми ле та, Ро ман 
Ми лан, Си мић Ср ђан, Стру хар Сте
фан, Цве јић Не ма ња, Ши ра до вић 
Алек сан дар, Ши вољ ски Јо ви ца, 
Па вло вић Ду шан, Мар ја но вић 
Не ма ња, Лу ка Жар ко
Оде љењ ски ста ре ши на:
Зо ри ца Ран ко вић

IVат Ар хи тек тон ски тех ни чар
Ба кић Ми ли ца, Би је лић Је ле на, 
Ва сић Не бој ша, Да ни чић Ни ко ла, 
Де вић Јо ва на, До ста нић Сла во
љуб, Др ма но вић Та ма ра, Жив ко
вић На та ша, Или ба шић Урош, 
Илић Сне жа на, Јо ва но вић Бо јан, 
Мар ко вић Дра ган, Ми ла ше вић 
Бо јан, Ми љу ше вић Мар ко, Сте цен
ко Ни ко ла, Стре шњак Љи ља на, 
Тр нић Је ле на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Зо ран Ву јо вић

Пре храм бе но – 
шу мар ска и

хе миј ска шко ла 
Х41 Тех ни чар за за шти ту жи вот
не сре ди не 
Ба бић Пе тар, Бе га но вић Де а на, 
Бо ди ро гић Рај ко, Бре сто вач ки 
Го ра на, Вла шка лић Је ле на, Го лу
бо вић Сте фан, Да ни чић Ду ши ца, 
Ду ка рић Кри сти на, Илић Јо ва на, 
Јан ко вић Не ма ња, Јан ко вић Сла
ви ца, Ду кач Ања, Мар ко вић Ва ња, 
Ми ли во је вић Та ма ра, Мли на рић 
Та ма ра, Обрен че вић Ти ја на, По по
вић Си мо, Си мић Дра го сла ва, Сла
дић Ми ли ца, То мић Је ле на, Тре бо
вац На та ша, Ча лић Ми ли ца, Уро
ше вић Ма ри ја 
Оде љењ ски ста ре ши на:
На та ша Лон ча ре вић
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Х42 Тех ни чар за ин ду стриј ску 
фар ма це ут ску тех но ло ги ју  
Са мар џић Де ја на, Бо јић Ни ко ли на, 
Ма ној ло вић Љи ља на, Ми ра жић 
Је ле на, Ма лић Ми ли ца, Пе пел че
вић На та ли ја, То до рић Жељ ка, 
Бо жин Ми лош, То мић Ка та ри на, 
Ри ђо шић Ду шан, Вук мир На да, 
Ла за ре вић Ива на, Жи ва но вић 
Не ма ња, Ве кић Ми ли ца, Си мић 
Мир ја на, Ви ћен тић Ви ћен ти је, Гво
зде но вић Ни ко ла, Ко ва че вић 
Не ма ња, Стри бер Кри сти на, Ан тић 
Ти ја на, Иван ко вић Мир ја на, Де лић 
Ма ри ја, Љи љак Та ма ра, Ми шић 
Је ле на, Бо гић Ти ја на, До ста нић 
Ми ло рад, Му рић Ања, Ћу ли брк 
Да ја на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми ли ца Је лић

Х43 Тех ни чар при пре ме гра фич
ке про из вод ње
Ата на сов ски Ка та ри на, Ви раг Јо ва
на, Дра ги шић Ни ко ли на, Ду кић 
Дра га на, Зец Ми лош, Јо сић Кри
сти на, Ко ва чић Алек сан дар, 
Ма риц ки Ду шан, Мој сов ски Маг да
ле на, Па де жа нин Дра га на, Пет ко
вић Јо ва на, Пе тро вић Ка та ри на, 
Ра ду ло вић Ва ња, Ра шо вић Урош, 
Ри бић Је ле на, То до ро вић Дар ко, 
То мић Дра га на, Ца ре вић Ми лан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Бра ни слав Ко ва че вић

П41 Пре храм бе ни тех ни чар 
Ми ја то вић Ви о ле та, Не дић Ми ли
ца, Ја не Са ња, Цви је ти но вић Ма ја, 
Бо бић Јо ва на, Ха ли ло вић Је ле на, 
Ру жец ки Га бри јел, Ву ле тић Не ма
ња, По по вић Ми ли ца, Ми тров 
Јо ва на, Не ат ни чин Је ле на, Пај ка
но вић Ива на, Ву јић Ан дреа, Стој
шић Со фи ја, Пе тро вић Та ња, Га јић 
Са ња, Га јић Та ња, Де ја но вић Дра
га на, Ма рин ко вић Ве сна, Ко та рац 
Ми лош, Не на до вић На та ша, Че ле
ке тић Јеф та, Па влић Све ти слав
Оде љењ ски ста ре ши на:
Би ља на Ко ва че вић

Д41 Тех ни чар за при мар ну об ра
ду др ве та 
Гр бић Ра де, Јев тић Бо ра, Кр че ди
нац Сло бо дан, Ми кић Ти ја на, 
Ни кић Ми лош, Ни ко лић Не ма ња, 
Ни ко лић Ра до, Пеј чи но вић Жи ка, 
Сми ља нић Све то зар, Сто ја но вић 
Јо ва на, То па ло вић Ми лош, Лу кић 
Ма ри на, Алек сић Де јан, Пе ру но
вић Алек сан дра, Ле кић Зо ри ца, 
Се ку лић Дра га на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ве ри ца Бу ка дин

Д42 Тех ни чар за об ли ко ва ње 
на ме шта ја и ен те ри је ра 
Ивин Ни ко ла, Стој че вић Сла вен, 
Га јић Вла ди мир, Нин ко вић Ђор ђе, 
Ва си ље вић Ан ге ли на, Мар ко вић 
Кри сти на, Ђор ђе вић Сте фан, 
Илић Не да, Ма ри ја но вић Би ља на, 
Миљ ко вић Ли ди ја, Ра до ва нов 
Игор, Ри стић Ања, Спа со је вић 
Игор, Ра ко вић Зо ран
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми ла дин Цви је ти но вић 

Ц41 Тех ни чар за пеј за жну ар хи
тек ту ру 
Бал тић Ни ко ли на, Бо ро вац Ни ко
ла, Бу здум Сне жа на, Вла ди са вље
вљић Алек сан дра, Ву ко вић Ни ко

ли на, Вук шић Сла ђа на, Ву че тић 
Сла ђа на, Гру би ша Мир ко, Ђур ко
вић Мар ко, Јо ва но вић Јо ва на, 
Кмећ ко Да риа, Ку кић Ма ри ја, 
Ло мен Ива на, Ма ти чић Са ра, 
Ме ђе до вић Да ја на, Ме ни ћа нин 
Дра га на, Ми ла но вић Ана, Не ди мо
вић Мла ден, Па вли че вић Ла у ра, 
Пе тро вић Бо ја на, Ра до са вље вић 
Дра га на, Су ба шић Бо ја на, Ха ли ло
вић Ма ри ја на, Ца рић Би ља на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми ли ца Је ли кић

Ц42 Шу мар ски тех ни чар 
Ба шић Не бој ша, Бла го је вић Мар
ко, Бо ја нић Ни ко ла, Вла и са вље
вић Бра ни мир, Во ји са вље вић 
Не над, Ву јић Ми лан, Ву ко вић Сте
ван, Га та рић Ла зар, Де ак Те о до ра, 
Ер де љак Ми лан, Жи ва но вић Ра ди
во је, Жи лић Љу бан, Ива но вић 
Ми лан, Је ре мић Игор, Јо ва но вић 
Ба не, Јо ве шко вић Слав ко, Ку ла ча
нин Игор, Ма тић Ми лу тин, Ми лић 
Бо јан, Ми ље но вић Ду шко, Ни ко
лић Ђор ђе, Ри ка но вић Та ма ра, 
Са вић Вла ди мир, Са вић Ми лан, 
Ста ни ву ко вић Бо јан, Те ша но вић 
Си ме ун, Тре бо вац Ми лу тин
Оде љењ ски ста ре ши на:
На та ша Ада мо вић

Ц43 Тех ни чар за лов ство и 
ри бар ство – оглед 
Ба ста јић Не над, Ва си ли шин Ва ња, 
Ву кај ло вић Слав ко, Вла ди са вље
вић Ми ро слав, Жив ко вић Урош, 
Ибра и мо вић Не ма ња, Мар ко вић 
Сла ђа на, Пе тро вић Бо шко, Пе тро
вић Ми ла дин, По по вић Ми ро слав, 
Стри бер Алек сан дар, Ро жа Ми ро
слав
Оде љењ ски ста ре ши на:
Та ња Па шић

Сред ња му зич ка 
шко ла „Пе тар
Кран че вић“

Бо шњак Бо ја на, Ђор ђе вић Ми ли
ца, Ман дић Ми ли ца, Ра до ва но вић 
Ана ста си ја, Лу кић Ми ла, Ра ду ло
вић Ни на, Ску ра то вић Те о до ра, 
Ми лу ти но вић Ка та ри на, Ми хај ло
вић Ти ја на, Си ме у но вић Кри сти на, 
Ко баш Ни на, Ни ко лић Зо ра на, 
Ми хај ло вић Алек сан дра, Мил ко
вић Ана, Ман ђе ло шки Ма ри ја на, 
Ска кун Мар ко, Ко ва че вић Ду шан
ка, Му рић Ти ја на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ве сна Ра ди во је вић

Шко ла за основ но 
и сред ње

обра зо ва ње
„Ра ди вој По по вић“
Сан дра Ге ра то вић, Ра дој ка Сте ва
но вић, Ма ри ја Ка тић, Мир ко Шу ма
ре вић, До бри во је Је вре мо вић, 
Вла ди мир Ра ди че вић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Су за на Вла дић

Јо ва на Са вић, Го ран Лу кић, Лу ка 
То маш, Ми лан Ваз мић, Де јан Се ке
Оде љењ ски ста ре ши на:
Са ња Ми ло ва но вић 

PE]INA^KI
MATURANTI

Тех нич ка шко ла 
„Ми лен ко Вер кић 

Не ша“ 
III1 Аауто ме ха ни чар, ме ха ни чар 
греј не и рас хлад не тех ни ке и 
алат ни чар
Ашће рић Дра ган, Бог да но вић Мар
ко, Ви да ко вић Ми лен ко, Јан ко вић 
Че до мир, Ла за ре вић Ми лош, Ле ма
јић Алек сан дар, Срет ко вић Алек
сан дар, Шљу кић Го ран, Ва сић 
Ми лош, Дра жић Дра ган, Јо ва но вић 
Бран ко, Ра ди во је вић Са ша
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бра но Пе ри шић 

III2 Ин ду стриј ски ме ха ни чар 
Ба лог Ми лош, Бу дим чић Вељ ко, 
Гру би шић Не ма ња, Ђур ђе вић 
Ми лош, Јо ва но вић Пе тар, Ко ње вић 
Мар ко, Ми ја и ло вић Не бој ша, Па ри
по вић Ми лош, Ро ма но вић Но ви ца, 
Та тић Ми лош
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ја сна Опа чић 

III3 Тр го вац 
Вер кић Да ни је ла, Де вр ња Је ли ца, 
Дра го ми ро вић Дра га на, Др љић 
Да ја на, Жи вић Љи ља на, Илић 
Бо јан, Ја ко вље вић Ни на, Јо ва но вић 
Ми лан, Јов чић Та ма ра, Кр стић 
Да ни је ла, Мар ја но вић Сне жа на, 
Ми лу ти но вић Вељ ко, Ни ко лић 
Алек сан дра, Ни ко лић Да ни је ла, 
Ни ко лић Јо ван, Са вић Сне жа на, 
То мић Ма ја, Џа ку ла Кри сти на, Џи да 
Те о до ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ми ли ја на До бри ко вић  Си мић 

IV1 Еко ном ски тех ни чар
Ба кић Ду шан ка, Ва сић Инес, Ве ли
кић Алек сан дра, Ви да ков Бо ја на, 
Ви да ков Вељ ко, Ву кин Стра хи ња, 
Ђор ђе вић Јо ва на, Ђур ђе вић 
Ми лан, Ђу ри чић Љи ља на, Ја ко
вље вић Ни ко ла, Је лић Сте ва на, 
Јо вић Ма ри ја, Јо ви чић Ни ко ла, 
Ко вин чић Ма ри ја, Ко ки но вић Јо ван, 
Мак сић На та ша, Мар тић Лу ка, 
Ма тић Пе тар, Ма џа ре вић Ми лан ка, 
Не бри гић Ла зар, Не шић Игор, Пан
тић Бо јан, Пе тро вић На та ша, Ста ни
са вље вић Та ма ра, Стан ко вић Атов 
Алек сан дра, Сте ва но вић Же ља на, 
Сте па но вић Јо ван ка, Те шић Да ни је
ла, То мић Де јан, Ћир ко вић Ми ли ца, 
Цвје ти но вић Ви о ле та
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ани та Жи вић 

IV2 Еко ном ски тех ни чар
Ба че вац Зо ра на, Бе жа но вић Де јан, 
Га јић Дар ко, Да мја но вић Сла ви ца, 
Ђур ђе вић Не ма ња, Жи ва но вић 
Ми ли ца, Жи вић Вла ди мир, Иг ња то
вић Јо ва на, Ив ко вић Бо јан, Јан ков 
На та ша, Кр ко ба бић Вик то ри ја, 
Ку лић Ни ко ла, Ку ри џа Не над, Кур
јач ки Ни ко ла, Ла зић Ми ли ца, Ла лић 
На та ша, Мак си мо вић Та ња, Ма сни
ко са Ми ли ца, Ми хај ло вић Зо ри ца, 
Му шки ња Сла ђа на, Ни ко лић Јо ва
на, Нин ко вић Са ва, Осто јић Сне жа, 
Пет ко вић Вла ди мир, Ра ди во је вић 
Ире на, Ра до ва но вић Са ња, Ста ни
са вље вић Ми ли ца, Три фу но вић 
Та ма ра, Фи лић Јо ва на, Ча вић Ива
на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Пре драг Усо рац 

IV3 Ту ри стич ки тех ни чар
Ба но вач ки Ми ли ца, Бо га тић Је ле на, 
Га ври ло вић Оли ве ра, Гру бић Ми ле
на, Да ни ло вић Дра га на, Зу јић Алек
сан дра, Иван чок Пе тар, Иг ња то вић 
Ми ли ца, Ја ко вље вић Ма ри ја, Јеф
тић Та ма ра, Ла ти но вић Дра га на, 
Ма рин ко вић Не ма ња, Мар ко вић 
Јо ва на, Ми ло ва но вић Ми ли ца, 
Ми нић Дра га на, Ми тро вић На та ша, 
Ми тро вић Рад ми ла, Опа чић Алек
сан дра, Пе кић Ми ли ца, Плав шић 
Сне жа на, По ша рац Алек сан дра, 
Ра до је вић Та ма ра, Са вић Жар ко, 
Спа сић Зо ра на, Не шко вић Кри сти на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Са ња Ду јић 

IV4 Ма шин ски тех ни чар за ком пју
тер ско кон стру и са ње
Ба ста јић Јо ван, Влај нић Ве сна, Вук
сан Ог њен, Гру бић Алек са, Гу до вић 
Бра ни слав, Ди кић Бо јан, Дра го је вић 
Ми лош, Ђор ђе вић Јо ван, Ђор ђе вић 
Сре тен, Мај сто ро вић Мла ден, Ми ја
и ло вић Во ји слав, Пан те лић Го ра на, 
Пе јић Дра ган, Пе рић Ра ден ко, Ра до
ми ро вић Јо ван, Ра до са вље вић 
Ра до ван, Сте па но вић Ми лош, Стје
па но вић Сте фан, Сто ја ко вић Фи лип, 
Тр ку ља Или ја, Ште тић Дра ган
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Да ни ло Теп ша

Сред ња струч на 
шко ла „Бо ри слав 

Ми хај ло вић Ми хиз“
В4 Ви но гра дар – ви нар
Ан дри ја Баб ник, Ар сен Ве ско
вић, Ви љем Вој на ров ски, Алек
сан дар Да ви до вић, Да ни је ла 
Љев на ић, Та маш Ма јо рош, 
Ла зар Ми лу ти но вић, Ђор ђе 
Ми шки ће вић, Ал берт Пап, 
Ро ланд Па стор, Бог дан Пот ко
њак, Ма ри на Ра ди шић, Мом чи ло 
Ти шма, Ро ланд Тот, Ма ри на 
Хр го вић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Иси до ра Би ри њи

Т4 Ту ри стич ки тех ни чар
Би ри њи Ми хај ло, Би ри њи То ми
слав, Бјел кић Лу ка, Бла го је вић 
Ми лан, Бу гар ски Дра ги ца, Ве ји
но вић Мар ко, Вр хо вац Је ле на, 
Вук ми ро вић Да рин ка, Вук че вић 
Ве ка, Да мја но вић Алек сан дар, 
Ди вја ки ња Би ља на, Здје лар 
Бо жи дар, Ја њић Ђор ђе, Јо во вић 
Раст ко, Ју су фо вић Зо ра на, 
Ка тић Ана, Ка тић Иван, Ко јић 
Јо ва на, Ко ла ро вић Ни ко ли на, 
Ла зић Де јан, Ла зић Цве та, Лу кић 
Сне жа на, Мар ко вић Ми ха и ло, 
Ми ло ву ко вић Дра га на, Не мет 
Га бри је ла, Ни ко лић Ди ми три је, 
Па вло вић Сан дра, По па дић 
Да ли бор, Пу шић Ду шан, Ри ста
но вић Ни ко ли на, Ста нић Ани ца, 
Три фу но вић Сте ван, Цвет ко вић 
Алек сан дар
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Сен ка Сто ја нов

IRI[KI
MATURANTI
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Гим на зи ја
Сте ван Пу зић“

4Д1 Дру штве ни смер 
Ми лан Ар сић, Јо ва на Ба њац, 
Ма ри ја Бор ко вић, Је ле на Ве сић, 
Же ља на Ви шњић, Ма ри ја Вук сан, 
Ми ли ца Гoје вић, Ан дреј Ди ми три
је вић, На та ша Зец, Алек сан дра 
Је ре мић, Ирис Јо вић Ву ја ко вић, 
Сте фан Јо кић, Ро ма на Ко са но вић, 
Ива на Ла вр ња, Алек сан дра 
Љу шти нић, Је ле на Ми лин ко вић, 
Ми ли ца Ми ло ше вић, На та ли ја 
Ми хај ло вић, Ђу рађ Па нић, Бра ни
сла ва По ли мац, Је ле на По по вић, 
Са ња Пре до је вић, Ни ко ла Ра до
вић, Јо ва на Ра ко вић, Ан дре ја 
Са ва тић, Јо ва на Са вић, Ни ко ла 
Сто ја нац, Ка та ри на Ур бан,
Ка та ри на Прен тић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Са ња Јо ва но вић

4Д2 Дру штве ни смер
Ти ја на Ба кић, Ни ко ли на Бо жић, 
Ива на Ву ке лић, Та ња Ву ко тић, 
Бра ни слав Ву ко лић, Дра га на Гак, 
Ву ка шин Де спо то вић, Ма ја Ђу рић, 
Ива на Ерор, Ми ли ца Јо кић, Ни ко
ли на Ко лу ни ја, Мир ка Ла зић, Јо ван 
Ле ко вић, Де ја на Ман дић, Ни ко ла 
Ме дић, Ми ли ца Ми ја то вић, Та ња 
Ми хај ло вић, Бог дан Не шко вић, 
Ла у ра Ри кић, Ми лош Са вић, Јо ван 
Сам пор, Не над Сан до, Ма ри ја 
Ста ме но вић, Ни ко ли на То до ро вић, 
Са шка То до ро вић, Ми ли ца Tур чи
но вић, Вла ди мир Ћо пић, Јо ва на 
Ми ха и ла Утвић, Алек сан дар 
Чо вић, Ма ри ја Чи го ја, Дра га на 
Шкон дрић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Со фи ја Бла го је вић

4О1 Оп шти смер
Ме ла ни ја Ата нац ко вић, Та ма ра 
Ба бић, Сте фан Ба њац, Те о на 
Бо жић, Ма ја Ви то ро вић, Ђор ђе 
Во лаш, Ива на Вра че вић, Лу ка Зго
ња нин, Алек сан дар Ива нић, Ја на 
Јо вић, Та ма ра Јо ви чић, На та ша 
Ка тић, Ми ли ца Ко кир, Ми лош 
Ма ра вић, Сте фан Мар ти но вић, 
Ми ли ца Ма ти је вић, Ми лан Ми шче
вић, Ср ђан Но вић, Не ма ња Пав ко
вић, Вyка шин Пе ко вић, Ма ша 
Пи ва ли ца, Сте фан Пи ли по вић, 
Ми лан Пре ча ни ца, Ни ко ла Ри сти
во је вић, Ни ко ли на Са вић, Та ња 
Сто лић, Ми лош То до ро вић, Оли ве
ра Ћу ли брк, Алек сан дра Ур бан, 
Де јан Цвје ти ћа нин, Си ни ша Ча нак
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Вла сти мир Зе ља јић

4О2 Оп шти смер
Ни ко ли на Бе ке, Ми лић Ви дић, 
Јо ва на Ву ка ши но вић, Ан дри ја на 
Ву ко је вић, Ни ко ли на Ђа пић, 
Ми лан Зо ри ца, Ма ри а на Каjта зи, 
Лу ка Ка ран, Ни на Кер кез, Сте фан 
Ки та но вић, Ми лан Кне же вић, Де ја
на Ко раћ, Ми лан Ко раћ, Са ра Кре
со је вић, Ни ко ла Ла ћа рац, Не ма ња 
Ни ко лић, Је ле на Па у ко вић, Ани та 
По по вић, Са ња Ра ду ло вић, Ма ри
е та Ра кош, Со фи ја Ри ка но вић, 
Ти на Су чић, Не ма ња Ћу ру ви ја, 
Ве ли мир Цвје ти ћа нин, Мар ко 
Ша ко тић, Ми ла на Шљи во
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ма ри ја Ра тан чић

Сред ња
по љо при вред но 

пре храм бе на
шко ла „Сте ван 

Пе тро вић Бри ле“
В41 Ве те ри нар ски тех ни ча р 
Ба бић Ми лен ко, Ба бић Мир ко, 
Бог да но вић Алек сан дар, Бу гар чић 
Ми лен ко, Гли шић Си ни ша, Кне же
вић Пе тар, Мак си мо вић Де јан, 
Ма ној ло вић Дра ган, Ма ће шић 
Мар ко, Му тав чић Са во, Не шко вић 
Би ља на, Пав ков Ђор ђе, Пе тро вић 
Вла ди мир, Пе тро вић Сте фан, 
Не џе пов ски Зо ран, Ра дић Не ма
ња, Ра до вић Ми лан, Рок сан дић 
Игор, Стој но вић Сте фан, Фе де ри
ко Ми ри ам, Фи ли по вић Фи лип, 
Цре па јац Сте фан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра га на Кр мар

ПТ41 По љо при вред ни тех ни
ча р 
Јо ва но вић Сте ван, Кне же вић 
Бран ко, Ла зић Бо јан, Нов ко вић 
Ђор ђе, Пан те лић Го ран, Пе тро вић 
Си ни ша, Су шић Алек сан дра, Узе
лац Ми хај ло, Цви је ти ча нин 
Ми лош, Ча на џић Ду шан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вла ди мир Ба бић

ТЗ41 Тех ни чар за за шти ту 
жи вот не сре ди не 
Ан ђе лић Јо ван, Ба бур ски Да ни ло, 
Ву ко вић Ди ми три је, Ву че тић Алек
сан дар, Га ли јаш Та ма ра, Гал чић 
Ни ко ли на, Дра жић Мла ден, Иво
ше вић Је ле на, Илић Алек сан дра, 
Или ше вић Да ли бор, Јо ви чић 
Ва ња, Ма ле ше вић Ни ко ла, Ма рић 
Ва ња, Ми ло ше вић Ми лан, Не да
ко вић Сан дра, Оба до вић Ма ри ја, 
Си мић Јо ва на, Сте ва но вић Са ња, 
Хо су Ма ри на, Ми ло је вић Јо ва на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ане та Авра мо вић

Сред ња струч на 
школa „Бран ко 

Ра ди че вић“ 
4Е1 Еко ном ски тех ни чар 
Би ћа нић Ива на, Ва ја гић Ми ли ца, 
Ва сић Су за на, Га врић Је ле на, 
Ђо кић Алек сан дар, Ђу ро вић 
Ду шко, Ја ко вље вић Бра ни слав, 
Кан дић Ана, Ку кољ Бран ки ца, Мар
ја но вић Би ља на, Ми ла но вић Ра ди
вој, Ми ло је вић Ми ли ца, Ми ћић 
Не ве на, На да лин На та ша, Срет ко
вић Ни ко ла, Ста ни са вље вић Ива на, 
Ће ран Је ле на, Цвет ко вић Же ља на, 
Цви је ти но вић На та ша, Шо па ло вић 
Ва ња
Oде љењ ски ста ре ши на: 
Љу би ца Сто ја но вић

4Е2 Еко ном ски тех ни чар  
Авра мо вић Иво на, Ата нац ко вић 
Ра до ван, Ба ка ло вић Дра ги ца, 
Ба њац Ми ли ца, Ејић Алек сан дар, 
Жу гић Ни ко ли на, Јо ва но вић Ана, 
Јо вић Јо ва на, Ко ка нов Сте фан, 
Ма рин ко вић Јо ва на, Ми лин Мир ја
на, Миљ ко вић Ни ко ли на, Ми тро вић 
Ива на, Ми шић Сне жа на, Му дрић 
Ди ми три је, Об ра до вић Јо ван, Пе та
ко вић Со фи ја, Пут ник Ва лен ти на, 
Ра ко че вић Не ма ња, Стој ко вић 
Су за на, То јић Бран ка, Тра вар Са ња, 
Три пић Не бој ша, Три фу но вић Иси
до ра, Це ро вац Ан ђе ла, Цве јић 
Јо ва на
Oде љењ ски ста ре ши на:
Ми ра То мић

4ФТ Фи нан сиј ски тех ни чар  
Бје лић Не ма ња, Бје лић Сте фан, 
Бој чић Ни ко ла, Бо сан чић Де јан, 
Ву јић Дра ги ца, Га врић Сте фан, 
Ди ми три је вић Јо ва на, Ђо ка но вић 
Сла ђа на, Илић Ни ко ли на, Јо ван че
вић Сте фан, Квр гић Ми хај ло, Ла зић 
Јо ва на, Мар ко вић Да ни је ла, Мар ко
вић Ми лан, Ма тев ска Те о до ра, 
Ма тић Ве сна, Ми ло ше вић Су за на, 
Ми тре ски Да вид, Ми тро вић Ва лен
ти на, На ран чић Ми лош, Па ра ви ња 

Ми ли ца, Пе тро вић Вла ди мир, Ра до
вић Та ма ра, Ра шко вић Ми о драг, 
Си бин чић Ни ко ла, Стој шић Сте фан, 
Те о до ро вић Јо ва на, Ћир ко вић 
Јо ва на, Ца ран Зо ри ца
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Да ни е ла Ба сић

4П Прав ни тех ни чар 
Алек сић Те о до ра, Бо ги че вић Алек
сан дра, Вуј ко вић Ми ли ца, Ву ко вић 
Ми ли ца, Глу шац Ми ли ца, Дро бац 
Ду ња, Ђур ђе вић Је ле на, Илић 
Алек сан дра, Јо вић Алек сан дра, 
Клич ко вић Ми лош, Ма ној ло вић 
Је ле на, Мар че та Ива на, Ми лин ко
вић Ол ги ца, Па нић Зо ра на, Пе ро
ше вић Јо ва на, Ра вић Алек сан дра, 
Ра и лић Јо ва на, Ра јић Мир ја на, 
Ри сто вић Ни ко ла, Ста кић Си мо на, 
Сто кић Иван, Сту пар Дра га на, Чуч
ко вић Дра ги ца, Шка ро Сан дра, 
Шу ћин Кри сти на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Оли ве ра Ами џић

4Мо Мо де лар оде ћеоглед  
Ашће рић Мир ја на, Ви ћен ти је вић 
Кри сти на, Ерић Ма ри ца, Ив ко вић 
Је ле на, Јо ва но вић Дра га на, Јо ва но
вић Ђур ђи ца, Крај но вић Ми ли ца, 
По лак Ка та ри на, Пот ко њак Са ња, 
Стој шић Сла ђа на, Три пић Бо ја на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Је ле на Хор ват

3У Ку ва ри и ко но ба ри 
Ан дре јић Ни ко ла, Ба тес Ни ко ла, 
Бе лић Да ни јел, Бо дор Да рио, Ву ко
бра то вић Ду шан, Га гић Не над, 
Дми тро вић Го ран, Дра го ми ро вић 
Са ња, Јан ко вић Вла ди мир, Ја пун
џа Ра де, Јо ва но вић Кри сти јан, Јор
гић Жар ко, Ка тић Са ва, Ла зић Сте
фан, Не дељ ко вић Ве сна, Не на дов 
Ма ри ја на, Ник шић Вук, Об ра до вић 
Дра га на, Пе тро вић Ми ро слав, 
Плеш Дар ко, По по вић Алек сан дар, 
Рмуш Жар ко, Сто лић Пре драг, 
Фи ли по вић Не ма ња, Шур лан Не ма
ња
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бо ри слав Дим ко вић
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3Ф Жен ски и му шки фри зер 
Авра мо вић Ду шан, Ба бић Алек сан
дра, Би ри њи Кри сти на, Вук Ана, 
Гро зда нић Алек сан дра, Јо вић Ни ко
ли на, Ку лу шић Јо ва на, Лу кић Де ја
на, Ма ле ше вић Јо ва на, Ми ли во је
вић Бо ја на, Ми ли во је вић Сла ђа на, 
Ни ко лић Ми лан, Па ро шки Кри сти на, 
Пе тро вић Ива на, Пи жем Бран ки ца, 
Пи ток Ка та ри на, Смол чић Ни ко ли на, 
То до ро вић Јо ва на, Ће ран Мил ка, 
Ћир ко вић Јо ви ца, Шве љо Ма ри ја
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Да ни је ла Дра го је вић

Сред ња тех нич ка 
шко ла „Ми лен ко 

Бр зак Уча“
Е41 Елек тро тех ни чар ра чу на ра
Алек сић Раст ко, Ба рић Ни ко ла, 
Ве ли ми ро вић Си ни ша, Ве сић Не ма
ња, Во ји но вић Алек сан дар, Ву кај ло
вић Па вле, Жи ва но вић Бо јан, Жи ва
но вић Мар ко, Зо ра но вић Де јан, Јан
чић Ми лан, Кец ман Не бој ша, Ман
дић Ми лан, Мар ко вић Ален, Ми ли
ће вић Да ја на, Нај ић Вла ди мир, 
Не шко вић Жи ки ца, Ни кић Не ма ња, 
Сви ра че вић Вла ди мир, Сер дар 
Ни ко ла, Си бин чић Сте ван, Ба кић 
Бра ни слав, Стан ко вић Ва си ли је, 
Ори шек Ро берт, Ва сић Ми лан, Гу до
вић Алек са, Ја ко вље вић Пе тар, 
Сре мац Ми хај ло, Нин ко вић Пе тар, 
Јо кић Ла зар, Си мић Не ма ња
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ве сна Илић 

М41 Ма шин ски тех ни чар за ком
пју тер ско кон стру и са ње
Гру би шић Вла да, Иво ше вић Ми лан, 
Ке сић Ми ро слав, Ле по тић Јо ван, 
Мех ме ти Ми ро слав, Ми ло са вље вић 
Ни ко ла, Мо ло вић Сте фан, Ра да но
вић Бран ко, Са бљић Пре драг, 
Та пан џе лић Ни ко ла, Цур ко вић 
Ми лан, Ста нић Алек сан дар, Бу ло
вић Ду шан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
На та ша Стој ко вић

М42 Ма шин ски тех ни чар мо тор
них во зи ла
Илић Сла ви ша, Га ко вић Мар ко, Јан
дрић Дра ган, Про ле Ми ло рад, 
Ри баћ Ра ди ша, Ру дић Алек сан дар, 
Цвје тић Не ма ња, Ја ња то вић Ни ко
ла, Бо ги ће вић Ни ко ла, Срем че вић 
Вла ди мир, Бр кља ча Сла вен
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Обрен ка Кра сић

М32 Елек тро ме ха ни чар за тер
мич ке и рас хлад не уре ђа је, елек
тро ин ста ла тер, ауто е лек три чар 
Гр бић Не над, Та кач Да ни јел, Цвет
ко вић Ду шан, Кља јић Сте фан, 
Си мић Сте фан, Авра мо вић Ми ро
слав, Сте фа но вић Ми лош, Ту бић 
Да ни јел, Ма ној ло вић Дра ган, Бо ро
ви ца Јо ван, Пре лић Ми љан, Ко лон
џи ја Ми лан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ди ми три је Ко тур 

М33 Ауто ме ха ни чар, бра вар 
Ку кић Ни ко ла, Да бић Ми лан, Мак си
мо вић Рат ко, Бо ги че вић Ми лош, 
Пан то вић Не над, Ђу кић Вас кр си је, 
Кав гић Мар ко, Бје лић Ни ко ла, 
Пе рић Не над, Јо ва но вић Не ма ња
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дин ко Вин чић

[IDSKI MATURANTI

Гим на зи ја „Са ва 
Шу ма но вић“

IV1
Ба ри шић Са ња, Би бић Со фи ја, 
Бо жић Сте фан, Вла и са вље вић 
Не ма ња, Вур де ља Зор ка, Га ло ња 
Јо ва на, Га чић Јо ван, Дми тро вић 
Дра га на, Ива то вић Бо јан, Ла зић 
Пе тар, Ме дић Ан дреа, Ми ла ка ра 
Те о до ра, Ми ла ко вић Ни ко ли на, 
Му слић Алек сан дра, Не дељ ко вић 
Ми ли ца, Пеј чић Ни ко ла, По по вић 
Ма ја, Ра ка но вић Не ве на, Рац Де јан, 
Ту тић Со фи ја, Чи чо вач ки Та ја на, 
Чи чо вач ки Та ма ра, Чу гаљ Ђор ђе 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Сил ви ја Ми ли чић

IV2
Ве се ли но вић Не ма ња, Ви дић Ни на, 
Ву ко вић Алек сан дра, Гу тић Ду шан, 
Ђа ча нин Сте фан, Ђор ђе вић На та
ша, Же ра ви ца Бо рис, Ја но ше вић 
Је ле на, Је лић Сла ђан, Ка њух 
Ми ли ца, Кне же вић Јо ва на, Ко шар
чић Ђур ђи ца, Ла за ров Не ма ња, 
Лу кић Алек сан дра, Мар ко вић 
Ми ло ван, Ми ја то вић Зо ран, Пеј ка
но вић Пе тар, По гр мић Зо ри ца, Пре
сеч ко вић Не ма ња, Си мић Са ња, 
Ска ка вац Ни ко ле та, Тор ма Ни ко ла, 
Триф ко вић Ми ла, Шко рић На та ша
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми ли ца Но ва ко вић

IV3
Бо до Да ја на, Бун тић Ма те ја, Ви до
вић Сте фан, Вин чић Кри сти на, Гру
мић Пре драг, Жив ко вић Ми ли ца, 
Ку шић Же ља на, Ла зић Зо ра на, 
Мак си мо вић Бо ја на, Мар ка нов 
Је ле на, Ми ље но вић Јо ван, Ми шић 
Бо ри сла ва, Об ра до вић Сте ван, 
Ра де ље вић Бо ја на, Ру дић Ду шко, 
Сан дић Јо ван, Си мић Бра ни сла ва, 
Си мић Ми лан, Тр зин Ми лош, Хо ван 
Да ни ца, Хр чек Је ле на, Цвјет ко вић 
Ксе ни ја, Штр бац Ален, Шу стер Бра
ни слав 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
На да Хро миш  Ани чић

IV4
Ба чић Јо ван, Без бра ди ца Де јан, 
Без бра ди ца Ђор ђе, Бла го је вић 
Ни ко ла, Ве лен тић Је ле на, Ви дић 
Кри сти на, Вук шић Де јан, Ге гић 
Јо ва на, Гњи дић Сте фан, Грек са 
Дар ко, До бри је вић Ни ко ла, Ђу рић 
Го ран, Ле шић Та ма ра, Ма цу ра 
Мар ко, Ми ја то вић Кри сти на, 
Му дрић Де ја на, Му рић Мир ја на, 
Нај да но вић Ка та ри на, Не дић Та ма
ра, Ни ко лић Ма ја, Осто јић Са ња, 
Па вић Је ле на, Па ри по вић Бо ја на, 
Ра до нић Алек сан дар, Ра ни са вље
вић Ми ли ца, Са вић Ср ђан, Сла ву
је вић Ми лан, Сре мац Иси до ра, 
Ту бић Урош, Угље шић Алек сан дар 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јар ми ла Пе тро вић

Сред ња тех нич ка 
шко ла „Ни ко ла 

Те сла“ 
IV1 По љо при вред ни тех ни чар
Ада мов Јо ван, Ба цељ Да вид, 
Ба цељ Зо ра на, Бо ги че вић Љи ља
на, Ву че но вић Сте ван, Ђу ђар 
Алек сан дар, Ђу рић Би ља на, 
За хор јан ски Вла ди мир, Је шић Те о
до ра, Ју ро ше вић Ма ри на, Кор дић 
Јо ва на, Кри жа нић Да ја на, Лу жа јић 
Ли ди ја, Ма лић Жив ко, Мар ко вић 
Ан дри ја на, Ма цу ра Сан дра, Ме дић 
Ми ле на, Ми ла но вић Је ле на, Ми ли
во је вић Сте фан, Ми хај ло вић 
Не над, Не ди нић Ива на, Не на до вић 
Је ле на, Ни ко лић Сте фан, Пе јић 
Је ле на, Стар че вић Јо ва на, Сто ја
но вић Ни ко ла, Те ле жар Ива на, 
Хан чов ски Алек сан дар, Хле бјан 
Алек сан дра, Шер фе зи Фи лип, 
Шу ша Не над
Оде љењ ски ста ре ши на:
На та ша Тр зин 

IV3 Елек тро тех ни чар ра чу на ра
Ви јук Ду шан, Вр зић Да ни ло, Гњи
дић Ни ко ла, Гру ји чић Ма ри ја, Јо ва
но вић Бо јан, Јо вић Аљо ша, Ко ва
че вић Не ма ња, Мар ко вић Алек сан

дра, Мар ко вић Сте фан, Ме дић 
Ми лош, Ми ла ди но вић Љу би ша, 
Ми ли во је вић Сте фан, Ми лу ти но
вић Алек сан дар, Не на до вић Ни ко
ла, Ра ди во је вић Зла тан, Ру дић 
Бо јан, Се нић Ми лош, Се нић Сла
ви ша, Ста ној ко вић Во ји слав, Сту
ден Да ли бор, Тр бо је вић Ва ња, 
Ћур чић Ни ко ла, Јо ва но вић Мар ко
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ве ра Бо тић Ми ље вић 

IV5 Ма шин ски тех ни чар за ком
пју тер ско кон стру и са ње
Бо жич ко вић Јо ван, Де ве так Ни ко
ла, Дми тров Ми ли ца, Дра ги ша 
Ми ле, Ђу ри Вељ ко, Ју ха сДра ган, 
Ко лар Алек сан дар, Ма ној ло вић 
Ма ри ја, Ми ло са вље вић Кри сти на, 
Мор На та ша, Пи нић Сте фан, По пов 
Ми хај ло, Пу пић Сне жа на, Ра дић 
Сте фан, Са вић Ср ђан, Сав кић 
Алек са, Сла вуљ Дра га на, Стан ко
вић Је ле на, Сто иљ ко вић Сло бо
дан, Те сла Ми ли ца, То пић Пре драг, 
Ма ти је вић Не над
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми о драг Бе бић 

III2 Тр го вац
Ву ја си но вић Јо ва на, Ђу рић Не ма
ња, Кри жов Иван, Ма рић Бран ка, 
Ма рић Сан дра, Са вић Сне жа на, 
Си мић Јо ван ка, Си мић Не над, 
Сми ља нић Ду шан, Ста ни шић Сан
дра, Стој ко вић Кри сти на, Шо бо та 
Јо ва на, Ђи лас Рад ми ла 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми лан Скен џић

III4 Ауто ме ха ни чар, бра вар
Ба ла ти нац Ву ка шин, Ви до вић 
Де јан, Гој ко вић Ста ни слав, Јо ви чић 
Ве ли мир, Ко сте нац Иван, Ма рић 
Са ша, Ми ла ши но вић Не над, Нов
ко вић Алек сан дар, Ње жић Ла зар, 
Опа чић Ми хај ло, Сри је мац Не ма
ња, Те сла Вла ди мир, Фај фрић Бра
ни слав, Ша фа рик Бо јан, Ше ша 
Жар ко
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми о драг Ма лу шић 

Техничка школа „Никола Тесла“ Шид
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Про шле сре де, 25. ма ја у Град ској ку
ћи у Срем ској Ми тро ви ци упри ли чен 
је при јем за спор ти сте ко ји су се не

дав но вра ти ли са Школ ске олим пи ја де, ко
ја се ове го ди не одр жа ла од 8. до 15. ма ја 
у Вра њу. 

Так ми ча ри су уче ни ци основ них и сред
њих шко ла са те ри то ри је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца и на сту па ли су у гим на сти ци, 
атле ти ци, сто ном те ни су, џу доу, пли ва њу, 
ми ни атле ти ци, ка ра теу. Укуп но је осво је
но 28 ме да ља, 12 злат них, осам сре бр них 
и осам брон за них. 

 За и ста ве ли чан ствен успех, 28 осво је
них ме да ља до вољ но го во ри о то ме ка ко 
су се еки пе при пре ми ле. Ве ли ка за хвал
ност и Спорт ском са ве зу Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца, свим про фе со ри ма и осва
ја чи ма ме да ља, тре не ри ма и оста лим 
уче сни ци ма ко ји ни су осво ји ли ме да ље, 
али су по сти гли из у зе тан успех за Срем
ску Ми тро ви цу, ко ја је пре по зна тљи ва као 
град спор та – из ја вио је на чел ник Град ске 
упра ве за спорт, кул ту ру и омла ди ну Или ја 
Не дић. 

Злат не ме да ље, из ме ђу оста лих, осво
ји ле су и џу дист ки ње Ива на Ата рац и Зо
ра на Га јић. 

 Осво ји ла сам пр во ме сто на Школ ској 
олим пи ја ди и ја ко ми зна чи ова ме да ља, 
за ме не и мо ју шко лу – ре кла је је да на е
сто го ди шња Ива на, уче ни ца Основ не шко
ле Три ва Ви та со вић Ле бар ник у Ла ћар ку.

Зо ра на Га јић, уче ни ца Еко ном ске шко ле 

„9 мај“ осво ји ла је злат ну ме да љу та ко ђе у 
овом спор ту. 

 Ме ни осво је на злат на ме да ља мно го 
зна чи, јер сам ствар но мно го тре ни ра ла и 
тру ди ла се – ре кла је мла да џу дист ки ња.  

Не ма ња Цр нић, ге не рал ни се кре тар 
Спорт ског са ве за Гра да Срем ска Ми тро
ви ца ис та као је да је на Олим пи ја ди у 
Вра њу уче ство ва ло 7000 так ми ча ра, а од 
то га 119 Ми тров ча на, ко ји су осво ји ли 28 
ме да ља. Он је до дао да је нај ви ше ме
да ља осво је но у атле ти ци, џу доу, гим на
сти ци и ка ра теу. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
осва ја чи ме да ља и њи хо ви мен то ри ће 
би ти на гра ђе ни од стра не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. 

С. С. 

УСПЕ ШНИ МИ ТРО ВАЧ КИ СПОР ТИ СТИ НА ШКОЛ СКОЈ ОЛИМ ПИ ЈА ДИ

Осво је но укуп но 28 ме да ља

Oсва ја чи ме да ља са на чел ни ком Или јом Не ди ћем

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Си бач: Сло вен – Шу мар 
0:3, Пр хо во: Мла дост  Гра ни
чар 1:1, Аша ња: Ка ме ни – 
Ло вац 2:1, Срем ски Ми ха љев
ци: Срем – Сре мац 0:1, Ви тез је 
био сло бо дан.

1. Гра ни чар 16 12 3 1 41:12 39
2. Мла дост 16 11 4 1 34:8 37
3. Ка ме ни 16 12 1 3 32:17 37
4. Ло вац 16 9 3 4 41:25 30
5. Ви тез 16 7 0 9 29:35 21
6. Срем 16 6 1 9 35:27 19
7. Сре мац 16 5 1 10 24:42 16
8. Шу мар 16 3 1 12 21:43 10
9. Сло вен 16 0 0 16 4:52 0

У спорт ској ха ли у До њем 
То вар ни ку про шле су
бо те, 28. ма ја одр жан је 

ху ма ни тар ни тур нир у ма лом 
фуд ба лу „Сви за Уро ша“, ко ји 
су ор га ни зо ва ли Спорт ски са
вез „Раз вој спор то ва“ и пред у зе
ће „Лу ки ко мерц“. Ода зва ло се 
укуп но 18 еки па, ма хом из пе ћи
нач ке, али и из рум ске оп шти не, 
а од упи са них еки па, ула зни ца 
и до бро вољ них при ло га при ку
пље но је укуп но 73.300 ди на ра, 
ко ји су пре да ти по ро ди ци ше
сто го ди шњег Уро ша Ка ра пан
џи ћа из По пи на ца, ко ји бо лу је 
од це ре брал не па ра ли зе.

По ре чи ма Уро ше ве мај ке Је
ле не Ка ра пан џић, Уро шу пред

сто ји ше ста опе ра ци ја тран
сплан та ци је ма тич них ће ли ја, 
ко ја се оба вља у Бе чу и ко шта 
9.800 евра, а до са да је при ку
пље но 6.000 евра, без при хо да 
оства ре ног на овом ху ма ни тар
ном тур ни ру. Урош има ак ти ван 
СМС број код фон да ци је „Бу ди 
ху ман“, где је по треб но по сла ти 
смс по ру ку 19 на број 3030.

Пред сед ник „Раз во ја спор то
ва“ Си ни ша Ђо кић ис та као је да 
је од зив так ми ча ра и пу бли ке на 
тур ни ру по ка зао и ху ма ну стра
ну спор та, а на кон ви ше сат ног 
так ми че ња нај бо ља је би ла еки
па Си ба ча, дру го ме сто је осво
ји ла еки па По пи на ца, а тре ће 
еки па Ку пи но ва.

ХУ МА НИ ТАР НИ ТУР НИР

Сви за Уро ша
Ве ли ки успех на пра ви ли су 

атле ти ча ри Сир ми ју ма на 
се ни ор ском Пр вен ству 

Вој во ди не у Но вом Са ду. Осво
ји ли су укуп но 12 ме да ља од 
че га чак шест злат них. Злат не 
ме да ље осво ји ли су: Со фи ја 
Ба бић на 100 ме та ра пре по не, 
Ду ња Спа јић у ско ку у вис, 
Љи ља на Ма то вић у ско ку у 
даљ, На та ша Жи ва но вић у тр ци 
на 800 ме та ра, Ми хај ло Јо вић у 
ба ца њу кла ди ва као и му шка 
шта фе та че ти ри пу та 100 ме та
ра у са ста ву: Сте фан Ми лић, 
Ми лан Бар јак та ре вић, Бо рис 
Ми ло вац и Са ша Ди ми три је вић. 

Сре бр не ме да ље осво ји ли 

су: Сте фан Ми лић у тр ци на 100 
ме та ра са ре зул та том 11,29 
се кун ди, Ру жи ца Дра ги че вић у 
тр ци на 400 ме та ра, Ми лан 
Бар јак та ре вић, та ко ђе на 400 
ме та ра, као и жен ска шта фе та 
че ти ри пу та 100 ме та ра у са ста
ву: Ива на Та дић, На та ша Жи ва
но вић, Со фи ја Ба бић и Ру жи ца 
Дра ги че вић. У тр ци на 100 
ме та ра Бо рис Ми ло вац осво јио 
је брон за ну ме да љу.

 Ово је тек по че так, пра ве 
ства ри нас че ка ју у на став ку 
се зо не  за до вољ но ис ти че 
спорт ски ди рек тор АК Сир ми јум 
Го ран Па вло вић.

А. П.

АТЛЕТ ИКА

Ме да ље Сир ми ју му
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IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ра да ше

вић Мар ко и Ко ва че вић Да ни је
ла, Вр хо вац Бо јан и Мак си мо
вић Сла ђа на, Ба бић Бо ри слав 
и Бу а ча Ра до сла ва, Кр љић 
Ду шан и Си мић Љу би ца, 
Ме дић Ми ро слав и Бе нић Дра
га на, То дић Алек сан дар и 
Ни кић Гор да на, Ма та ру га 
Да мир и Чам прић Зо ра на.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Шкер лак 
Си ни ша и Ире на  Пу тин ци, 
Кец ман Бор ко и Да ни е ла  
Ру ма, Ко зо ма ра Бра ни слав и 
Сла ђа на  Ве ли ки Ра дин ци, 
Ча на џи ја Пе тар и Та тја на  
До њи Пе тров ци, Иви чић Пре
драг и Је ле на  Хрт ков ци, Оро
шча нин Пе тар и Ма ри ја  Мар
тин ци, Огри зо вић Ми ле и Та ма
ра, Кне же вић Мар ко и Бо ја на  
Срем ска Ми тро ви ца, Див нић 
Ми лош и Јо ва на – Ша ши ци.

ДО БИ ЛИ СИ НА: Јо ви чић 
Ду шан и Сла ђа на  Илин ци, 
Бог да но вић Жељ ко и Жа на  
Ку змин, Ан ђел ко вић Ср ђан и 
Дра ги ца, Стан кић Ми ле и 
Љу би ца Крч мар Стан кић  
Шид, Бо шко вић Кр ста и Ива на 
 Бо сут, Ма ло ба бић Пе тар и 
На та ша  Бе шка, Ба раћ Не ма
ња и Је ле на  Ша шин ци, Ту бић 
Спа со је и Је ле на  Срем ска 
Ми тро ви ца, Мат ко вић Бо јан и 
Ма ри ја на – Ла ћа рак.

УМР ЛИ: Омер ка Јо ва но вић, 
рођ. 1939; Ра ди ца Бу ди са вље
вић, рођ. 1928; Ви то мир Ми хор
дин, рођ. 1942; Сло бо дан Пан
те лић, рођ. 1935; Жив ко Ду дић, 
рођ. 1942; Ра до слав Стан ко
вић, рођ. 1950; Зо ран Бо жић, 
рођ. 1968; Све то мир Мар ки ће
вић, рођ. 1937; Са ва Ве ре ше
вић, рођ. 1953; Је ле на Хор ват
Бу ко са, рођ. 1958; Ми ли ца 
Ми ло ше вић, рођ. 1940; Пер си
да Ми сир кић, рођ. 1941; Јо жи
ца Ма те лич, рођ. 1958; Пе тро
вић Зор ка, рођ. 1936; Је ли са ва 
Ла лић, рођ. 1935; То дор Мар ја
но вић, рођ. 1936; Здрав ко 
На стић, рођ. 1941; Ра ди вој 
Ста нић, рођ. 1943; Mи ли ца 
Вла и са вље вић, рођ. 1950; 
Со фи ја Мељ ник, рођ. 1940; 
Бу ди мир Ба но вић, рођ. 1937; 
Ми ло ван Јо ван че вић, рођ. 
1939; Ра да Ву ко је вић, рођ. 
1950; Ми ро слав Ба раћ, рођ. 
1942; Ђу ра Ни кол чић, рођ. 
1962; Мир ко Ђу ри чић, рођ. 
1928; Бо сиљ ка По по вић, рођ. 
1932.

RUMA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Ми ло ван 

Гли шић и Алек сан дра Ја ца но
вић, Дра ган То дић и Та ња 
Пе труш

УМР ЛИ: Ста на Об ра до вић, 
рођ. 1927, Мир ка Бу дим чић, 
рођ. 1941, Ан ка Ро гић, рођ. 
1926.

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

20.00 и 22.00 ча са
1.6. Крат ка ко жи ца

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 30. 
ко ла: Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра 
– Бач ка 2:0, Кра гу је вац: Рад
нич ки 1923 – Ко лу ба ра 2:2, 
Ин ђи ја: Ин ђи ја  Зе мун 4:0, 
Пе ћин ци: До њи Срем – Сло га 
0:2, Ло зни ца: Ло зни ца – Син ђе
лић 1:0, Ужи це: Сло бо да  БСК 
1:0,  Кру ше вац: На пре дак – 
Бе жа ни ја 3:2, Но ви Сад: Про
ле тер – Ди на мо 2:0.

1. На пре дак 30 21 5 4 48:26 68
2. Бач ка 30 16 8 6 52:30 56
3. ЧСК Пив. 30 14 6 10 27:19 48
4. Ин ђи ја 30 12 9 9 46:28 45
5. Бе жа ни ја 30 11 10 9 35:27 43
6. Син ђе лић 30 11 9 10 32:24 42
7. Ко лу ба ра 30 11 9 10 29:28 42
8. Про ле тер 30 9 13 8 31:29 40
9. БСК 30 11 7 12 32:38 40

10. Сло га 30 10 9 11 34:36 39
11. Зе мун 30 10 9 11 29:33 39
12. Ди на мо 30 11 5 14 27:37 38
13. Сло бо да 30 8 11 11 35:34 35
14. До њи Срем 30 8 10 12 24:38 34
15. Ло зни ца 30 7 10 13 21:35 31
16. Радн. 1923 30 2 6 22 23:63 12

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 29. 
ко ла: Зре ња нин: Ба нат  Рад
нич ки (НП) 1:2, Шид: Рад нич ки 
 Ду нав 0:2, Са ку ле: Бо рац  
ОФК Оџа ци 1:0,  Пан че во: 
Же ле зни чар – Сло га 3:1, Срем
ска Ми тро ви ца: Рад нич ки  
Це мент 0:1, Вр шац: Вр шац  
До ли на 2:2, Су бо ти ца: Бач ка 
1901 – Сен та 2:3, Но ви Ба нов
ци: Омла ди нац  ТСЦ 3:3.

1. ОФК Оџа ци 29 17 8 4 46:18 59
2. Радн. (СМ) 29 15 8 6 44:28 53
3. ТСЦ 29 12 12 5 28:16 48
4. Сен та 29 12 11 6 36:28 47
5. Бач ка 1901 29 11 11 7 41:31 44
6. Радн. (НП) 29 12 8 9 29:32 44
7. Же ле зни чар 29 13 3 13 38:40 42
8. Це мент 29 10 8 11 32:32 38
9. Ду нав 29 9 10 10 31:28 37

10. Радн. (Ш) 29 9 10 10 22:23 37
11. Бо рац 29 11 3 15 43:41 36
12. Омла ди нац 29 8 10 11 30:33 34
13. Сло га 29 8 7 14 26:42 31
14. Вр шац 29 7 10 12 30:47 31
15. Ба нат 29 6 8 15 17:34 20
16. До ли на 29 3 11 15 23:43 19

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 29. 
ко ла: Вој ка: Сре мац – Ве тер
ник 4:4, Но ви Сад: Цр ве на Зве
зда  Бу дућ ност (СН) 4:2,  Но ви 
Сад: Бо рац  Ку пи но во 10:1, 
Бач ки Ја рак: Мла дост – Сло га 
3:3, Жа баљ: ЖСК – ЛСК 1:6, 
Но ви Сад: Ка бел – Хај дук 1:1, 
Каћ: Ју го вић – Сла ви ја 1:3, 
Гло жан: Бу дућ ност – Је дин ство 
0:2.

1. Ц. Зве зда 29 21 3 5 64:29 66
2. Је дин ство 29 20 4 5 70:31 64
3. Сре мац 29 13 6 10 49:46 45
4. Бо рац 29 12 8 9 63:38 44
5. ЛСК 29 12 6 11 45:38 42
6. Бу дућ. (Г) 29 12 6 11 39:43 42
7. Ку пи но во 29 13 3 13 40:51 42
8. ЖСК 29 13 3 13 48:77 42
9. Мла дост 29 11 7 11 51:44 40
10. Ка бел 29 10 10 9 44:41 40
11. Хај дук 29 11 6 12 48:47 39
12. Ве тер ник 29 9 8 12 53:53 34
13. Сло га 29 9 6 14 61:55 33
14. Сла ви ја 29 10 3 16 37:45 33
15. Бу дућ. (СН) 29 8 6 15 45:53 30
16. Ју го вић 29 4 3 22 27:93 15

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца  21. 
ко ла:  Би кић До: ОФК Би кић – 
Хај дук 4:1, Ја ме на: Гра ни чар – 
Брат ство 10:0, Илин ци: Бо рац 
– Је дин ство 5:3, Ба тров ци: 
Омла ди нац – Јед но та 3:3, 
Ги ба рац: Син ђе лић  ОФК 
Ба чин ци 5:1, Бин гу ла: ОФК 
Бин гу ла – Сре мац 6:1.

Ре зул та ти утак ми ца  24. 
ко ла: Бо сут: Бо сут  Бо рац (Ра) 
1:0, Ја рак: Сре мац  Гр гу рев ци 
3:1, Ша шин ци: Сло бо да  Пла
ни нац 9:2, Чал ма: Сло га  
Бо рац (ВР) 7:1, Ла ћа рак: По ле
та рац  Сло га (З) 4:4, Бе ше но
во: БСК – Срем 4:0, Срем је био 
сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 24. 
ко ла: Не ра дин: Вој во ди на  
Мла дост (пре кид), Ру ма: 
Је дин ство – По лет 10:1, Кра
љев ци: Је дин ство  Пла ни нац 
3:1, Во гањ: Сло га  Мла дост 
(Б) 1:2, Гра бов ци: Гра ни чар – 
Фру шко го рац 2:2, Ру ма: Фру
шка Го ра  27. ок то бар 2:0, 
До брин ци: Сре мац  Цар Урош 
3:1.

1. Хај дук 21 18 2 1 102:16 56
2. ОФК Би кић 21 17 4 0 107:22 55
3. Син ђе лић 21 14 1 6 62:42 43
4. Бин гу ла 21 12 1 8 51:44 37
5. Ба чин ци 21 11 3 7 62:49 36
6. Јед но та 21 9 5 7 47:34 32
7. Гра ни чар 21 8 4 9 60:48 28
8. Омла ди нац 20 7 4 9 39:49 25
9. Бо рац 21 7 3 11 34:53 24

10. Је дин ство 21 3 3 15 33:77 12
11. Сре мац 19 3 0 16 23:93 9
12. Брат ство 20 0 0 20 14:107 0

1. Сло га (Ч) 22 18 2 2 71:13 56
2. БСК 23 15 5 3 72:23 50
3. Сло бо да 22 12 7 3 74:44 43
4. Бо сут 22 9 7 6 44:27 33
5. Пла ни нац 22 8 7 7 36:47 31
6. Срем 22 8 7 7 50:37 30
7. Бо рац (ВР) 22 9 1 12 49:61 28
8. Бо рац (Ра) 23 8 4 11 37:55 28
9. По ле та рац 22 7 4 11 49:58 25

10. На пре дак 22 7 3 12 35:60 24
11. Сло га (З) 22 6 4 12 34:54 22
12. Сре мац 22 4 4 14 35:62 16
13. Гр гу рев ци 22 4 3 15 30:75 15

1. Мла дост (Б) 24 17 3 4 53:20 54
2. Је дин . (Р) 24 15 6 3 70:22 51
3. Фр. Го ра 24 14 7 3 70:29 49
4. Цар Урош 24 12 5 7 55:38 41
5. Сло га 24 12 4 8 44:32 40
6. Је дин. (К) 24 11 6 7 38:33 39
7. Гра ни чар 24 10 7 7 46:34 37
8. Сре мац 24 9 8 7 47:43 35
9. Фру шко г. 24 8 6 10 44.48 30

10. Пла ни нац 24 9 1 14 40:58 28
11.  Вој во ди на 24 7 4 13 33:54 25
12. По лет 24 4 4 16 31:71 16
13. Мла дост (П) 24 4 2 18 28:72 14
14. 27. ок то бар 24 3 3 18 24:69 12

ОФЛ ИНЂИЈА
 СТАРА ПАЗОВА

Ре зул та ти утак ми ца 17. 
ко ла: Јар ков ци: Бо рац – 
Же ле зни чар 3:2, Чор та нов ци: 
ЧСК 1939 – По лет 4:4, Кр че
дин: Фру шко го рац  Сло га 2:2, 
Ду нав и Кру ше дол су би ли сло
бод ни.

1. Же ле зни чар 12 9 2 1 33:9 29
2. По лет 13 7 3 3 34:18 24
3. Кру ше дол 13 8 0 5 25:11 24
4. ЧСК 1939 13 6 1 6 23:29 19
5. Бо рац 13 6 1 6 27:36 19
6. Ду нав 13 3 4 6 14:21 13
7. Сло га 13 3 2 8 16:29 11
8. Фру шко го рац 14 3 1 10 19:38 10

Ре зул та ти утак ми ца  28. 
ко ла: Ви то јев ци: Пар ти зан – 
Хрт ков ци 1:1, Ма чван ска 
Ми тро ви ца: Под ри ње – Љу ко
во (сре да), Ру ма: Сло вен  Зе ка 
Бу љу ба ша 1:1, Врд ник: Ру дар 
– Гра ни чар 2:1, По пин ци: 
На пре дак  До њи Пе тров ци 3:1, 
Мо ро вић: Је дин ство  ОФК 
Бре стач 2:3, Ди вош: Хај дук  
Пр ви Мај 2:0, Бе ле гиш: По ду
на вац – Ја дран 0:1.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 28 24 2 2 82:10 74
2. Пр ви Мај 28 18 5 5 65:22 59
3. Ја дран 28 18 5 5 48:22 59
4. Под ри ње 27 16 6 5 64:29 54
5. Хај дук 28 14 5 9 47:45 47
6. Ру дар 28 13 2 13 45:56 41
7. Љу ко во 27 11 4 12 39:35 37
8. На пре дак 28 11 3 14 37:46 36
9. Гра ни чар 28 10 5 13 41:42 35

10. Сло вен 28 9 6 13 35:34 33
11. Пар ти зан 28 10 3 15 43:49 33
12. До њи П. 28 9 4 15 36:65 31
13. Је дин ство 28 8 6 14 33:66 29
14. Хрт ков ци 28 6 8 14 32:45 26
15. Бре стач 28 6 2 20 28:78 20
16. Зе ка Б. 28 4 6 18 39:70 18

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 28. 
ко ла: Мар тин ци: Бо рац  Бо рац 
(С) 6:0, Пу тин ци: ПСК – Гра ни
чар 3:1, Ку ку јев ци: Оби лић 1993 
 На пре дак 5:0, Шид: Омла ди
нац – Рад нич ки 1:2, Ман ђе лос: 
Фру шко го рац – Ми трос 2:4, Кле
нак: Бо рац  Но ћај 6:0, До њи 
То вар ник: Сло бо да  Је дин ство 
1:0, Сло га је би ла сло бод на.

1. Бо рац (К) 28 22 3 3 84:24 69
2. Ми трос 28 18 7 3 62:24 61
3. Сло бо да 28 17 6 5 74:29 57
4. Бо рац (М) 28 16 6 6 69:17 54
5. Фру шко г. 28 15 5 8 70:38 50
6. Је дин ство 28 14 6 8 61:33 48
7. Оби лић 28 13 8 7 65:27 47
8. На пре дак 28 14 3 11 56:39 45
9. Гра ни чар 28 13 5 10 53:27 44

10. ПСК 28 13 5 10 64:41 44
11. Омла ди нац 28 10 4 14 54:63 34
12. Рад нич ки 28 7 4 17 38:76 25
13. Бо рац (С) 28 7 4 17 45:94 24
14. Но ћај 28 5 2 21 35:75 17
15. Сло га 28 4 4 20 29:98 16
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У не де љу, 29. ма ја одр жан је пр ви 
дан ко њич ких тр ка на Хи по дро
му у Срем ској Ми тро ви ци у овој 

го ди ни, а у ор га ни за ци ји Ка зне но по
прав ног за во да Срем ска Ми тро ви ца и 
под по кро ви тељ ством ло кал не са мо у
пра ве. 

Ор га ни зо ва њу ма ни фе ста ци је „Ко
њич ки да ни“ до ма ћи ни ма је по мо гао у 
до број ме ри Ко њич ки клуб „Џо кеј“ из 
Шап ца, а у са рад њи са Ко њич ким клу
бом „Срем“ ре а ли зо ван је овај до га ђај.

Алек сан дар Алим пић, управ ник Ка
зне но по прав ног за во да Срем ска Ми
тро ви ца ка же да ће љу би те љи ко њич
ког спор та у нај ско ри је вре ме има ти 
пред со бом још ква ли тет ни ји са др жај 
на хи по дро му, као и то да ће бу ду ће ак
ци је у до број ме ри ума њи ти про бле ме 
са ко ји ма се тре нут но су сре ћу вла сни
ци ко ња.

 Нај ва жни је је да све про ђе у нај бо
љем ре ду, да не бу де екс це са и ин ци

Овај пле ме ни ти спорт да ти ра још из 
ан тич ког до ба. Од у век су би ле при сут не 
тр ке ко ња и не са мо њих, већ и дру гих 
жи во ти ња, као што су ка ми ле, ма гар ци и 
сло но ви, тј. свих ко је су мо гле да се ја шу. 
Све по зна те кул ту ре ор га ни зо ва ле су тр ке 
„син гло ва“, као и дво ко ли ца, по пу лар них 
„Че ри о та“, ко је су на ста ле у древ ном 
Егип ту као рат на ма ши не ри ја тог вре ме
на. За ка те го ри ју „ве ро ва ли или не“ је и 
чи ње ни ца да су у дво ко ли це би ле упре за
не, по ред ла во ва и мај му на, чак и пти це. 
Ве ру је се да су тр ке дво ко ли ца до ве ле до 
ор га ни зо ва ња пр вих Олим пиј ских ига ра у 
ан тич кој Грч кој, а на Олим пиј ским игра ма 
од 680. го ди не п.н.е. би ле су при сут не у 
две так ми чар ске ди сци пли не, са два и са 
че ти ри ко ња. Тр ке су се одр жа ва ле на 
хи по дро ми ма, а је дан од нај ве ћих је у 
Срем ској Ми тро ви ци, не ка да шњем Сир
ми ју му.

Исто ри јат

КО ЊИЧ КЕ ТР КЕ НА МИТРОВАЧКОМ ХИ ПО ДРО МУ

Митровачки галопери

Алек сан дар Алим пић

Вла ди мир Ву ко тић Вла ди мир Ву ко је вић Гој ко Ми лу ти но вић 
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де на та и на дам се да ће мо сва ки пут 
би ти све бо љи у ово ме што ра ди мо. 
Ре а ли за ци ја ових тр ка зах те ва ла је 
пет на е сто днев ну при пре му. Ин фра
струк тур но ди же мо овај хи по дром ка ко 
би гра ђа ни има ли бо љи ути сак и сва ки 
пут кад до ђу ов де ви де ли не што но во. 
Од лу че но је да бу де пет тр ка и упи са но 
је 37 ко ња, што ни је ма ла ствар  ре као 
је Алим пић.

Осим јед ног тр кач ког да на про шле 
се зо не, већ ви ше од две де це ни је 
Срем ска Ми тро ви ца ни је има ла при ли
ку да ужи ва у на сту пи ма јед не од нај
гра ци о зни јих жи во тињ ских вр ста. По 
сун ча ном и при лич но вре лом про лећ
ном да ну ми тро вач ки хи по дром је из
гле дао као у сво јим нај бо љим да ни ма. 

Вла ди мир Ву ко тић, пред сед ник Ко
њич ког клу ба „Срем“ кон ста то вао је да 
је Срем ској Ми тро ви ци ова кав са др жај 
нео п хо дан, оба зи ру ћи се на ре ак ци је 
пу бли ке. Под се тио је да већ ду же вре

ме у овом гра ду ни је би ло ма ни фе ста
ци је овог ти па и из ра зио на ду да ће се 
ко њич ки спорт у Ми тро ви ци у бу дућ но
сти уна пре ђи ва ти, иако са ове стра не 
Са ве ни је баш нај по пу лар ни ја ка те го
ри ја га ло па.

 Број на пу бли ка ко ја је до шла да 
ис пра ти ове тр ке све до чи о то ме да 
је овом гра ду по тре бан ко њич ки спорт 
као са др жај. Ово је не што што ни смо 
има ли две де це ни је и ни је ни ма ло ла
ко ор га ни зо ва ти ова ко не што, али тру
ди мо се. Уло же но је и мно го сред ста ва, 
а уз по моћ управ ни ка и ко њич ког клу
ба из Шап ца ус пе ли смо да на пра ви мо 
ин те ре сан тан са др жај. У бу ду ћем пе
ри о ду из гле да ће све ово још ре пре зен
та тив ни је. Ина че, га лоп ски спорт ни је 
пре ви ше раз ви јен код нас, док су кон
тек сти ве за ни за ли пи ца не ре и за пре ге 
са свим дру га при ча  ре као је Ву ко тић. 

Вла ди мир Ву ко је вић, вла сник шта ле 
„Ан ти лоп“ из Ма чван ског Бе ло ти ћа, на 
сво јој ко би ли Стар ле ти од нео је пе хар 
у пр вој тр ци.

 Овим спор том се ба вим пу них 25 
го ди на. Баш ов де у Срем ској Ми тро ви
ци, би ли смо дру ги 1991. го ди не, та ко 
да је ствар но по се бан осе ћај са Стар
ле том осво ји ти тро феј по сле то ли ко 
вре ме на. Оче ку јем да ће ов де би ти још 
мно го до брих тр ка, а јед на од ма на је 
не до ста так при хват ног бок са за ко ње, 
ма да ми слим да ће се Град Срем ска 
Ми тро ви ца већ не ка ко сна ћи – сма тра 
Ву ко је вић.

Алек сан дар Алим пић је на по ме нуо 
да ће се ове го ди не ре ши ти про блем о 
ко јем је го во рио Вла ди мир Ву ко је вић.

 У ок то бру има ће мо бок со ве за при
јем ко ња ко ји се так ми че и вла сни ци 
ко ња мо гу да одах ну што се ти че овог 
про бле ма ко ји је тре нут но ак ту е лан и 
сва ка ко ни је бе за злен  ре као је управ
ник КП За во да.

Не ко ли ко сто ти на љу ди, не са мо из 
Ми тро ви це, ис пра ти ло је тр ке, а на рав
но, би ла је отво ре на и кла ди о ни ца, та
ко да су по зна ва о ци и они ко ји то ни су 
мо гли да опро ба ју свој „слух“. 

На рав но да су не ки љу би те љи има
ли и од ре ђе не за мер ке на са му ор га ни
за ци ју, али не и до вољ но сме ло сти да 
то ка жу јав но. Мо гло је да се чу је она ко 
ус пут да је ста за пре ви ше твр да и да 
фо то фи ниш баш и ни је оправ дао сво ју 
свр ху па је, на вод но, не ки од клу бо ва 
до био по бе ду на по клон.

Би ло је и оних ко ји су пот пу но по
зи тив но до жи ве ли не дељ не тр ке, као 
Гој ко Ми лу ти но вић из Срем ске Ми тро
ви це.

 Био сам про шле го ди не на тр ци, али 
ни је би ло као сад, ово је баш ле по што 
су ус пе ли да ор га ни зу ју, Ми тро ви ци тре
ба та ко не што. Дав но су се ов де одр жа
ва ле ква ли тет не тр ке и мо гу да ка жем 
да ово да нас под се ћа на те да не и да 
је пот пу но ис пу ни ло мо ја оче ки ва ња. Ја 
се ни сам кла дио, јер сма трам да нај пре 
тре ба на пра ви ти ква ли тет ну ана ли зу 
так ми чар ских гр ла, а и ни је кла ди о ни ца 
услов да би се ужи ва ло у не че му ова
квом  ре као је Ми лу ти но вић.

Алек сан дар Ћо сић
Фо то: Жељ ко Пе трас

1. KPZ Srem ska Mi tro vi ca 
(KIII) 3g. bez po be de 1300m

1. STAR LET TA  
2. SLAV NA 
3. SHAD WELL THO MAS 
4. AHI LEJ VE LI KI 
Ns AKA RA, BABY BLUE    

2. Do mis En te ri je ri
(HII) 3+g. 1300m

1. AS HA 
2. PALMIŽANA 
3. THEL MA THO MAS  
4. ISTRA 
5. LU BE NI CA  
Ns HUR RI CA NE STORM, SE VER NI VUK, 
EL CLAS SI CO  

3. ICar go 
(HIV) 3+g. 1600m

1. ATOS  
2. NE VE RA MO JA 
3. LUCY MI NER  
4. GA LA DA LI 
5. MA TRIKS 
0. AR MA GE DON 
0. JIF FI ES MU SIC 
0. TO RES 
Ns DI VA DE HOL BI 

4. Hra na pro dukt
(KI) 3g. 1600m

1. ATI LA TRLIĆ 
2. EMA NUEL 
3. EZENŠTAJN  
4. EL DI A BLO 
5. IZ A BEL 
6. JAG MA. 

5. Tr ka Gra da Srem ska Mi tro vi ca
(KI) 4+g. 1800m

1. AR GEN TA RIO  
2. GRA CI AS A LA VI DA 
3. ESPE RAN ZA 
4. ALIM PI JE 
5. RO MAN RIC HES
6. SIG NO RA SE GAT   
Ns NA UGHTY JACK, OGON  

По бед ни ци СА БОР КРУ ШЕ ДОЛ СКА ЗВО НА

Кра ји на још жи ви

По што Ср би ни су има ли др жа ву у 
Kраjи ни и ни су jе има ли на про сто ри ма 
да на шње Ре пу бли ке Срп ске, мо гао се 
де си ти Jа се но вац у Дру гом свет ском 
ра ту и за то jе не приjа тељ мо гао да нас 
од ве де на то стра ти ште и по биjе ви ше 
од 500.000 љу ди. Да нас при чаjу ка ко 
су Ср би ти коjи не за слу жуjу по што ва
ње, ре као је Ми ло рад До дик, пред сед
ник Ре пу бли ке Срп ске, у ма на сти ру 
Кру ше дол, на 10. Кра ји шком цр кве но  
на род ном Све срп ском са бо ру „Кру ше
дол ска зво на 2016“, ко ји је одр жан 
про те кле су бо те, 28. ма ја.

Пре ма До ди ко вом ми шље њу, срп ски 
на род jе био у ве ли коj за блу ди, jер jе 
до краjа био одан jу го сло вен скоj идеjи.

 Срп ски на род мо рао jе да оста не 
одан срп скоj идеjи, ни ка ко jу го сло вен
скоj. Mи смо сло бо дан, сло бо дар ски 
на род, коjи и да нас же ли сло бо ду дру
ги ма, али хо ће мо да се по штуjе и на ша 
сло бо да, да се по штуjу на ше др жа ве 
Ре пу бли ка Срп ска и Ср биjа, на ша кул
ту ра и на ша ве ра  ис та као jе До дик.

Кра ји шни ци су, на са бор сти гли са 
ра зних стра на, од Ко стај ни це и Ба ња
лу ке, Су бо ти це, Слан ка ме на и Бе о гра
да, пре ко Обре нов ца и Кра гу јев ца, до 
Ора хов ца. Пор та се ша ре ни ла од га ћа 
од шест по ла, бе не вре ка, то ка и или ка, 
а ој ка ло се, тре сао је та ра бан и гла
моч ко ко ло, али и „мо ра вац“ и „ча чак“...

Са бор је по чео ли тур ги јом и па ра
сто сом за све Ср бе ко ји су по ги ну ли и 
не ста ли то ком 20. ве ка, а ово го ди шња 
ма ни фе ста ци ја би ла је у зна ку обе ле
жа ва ња 75 го ди на од ге но ци да над 
Ср би ма у кон цен тра ци о ном ло го ру 
Ја се но вац, као и 25 го ди на од по чет ка 
гра ђан ског ра та на под руч ју бив ше 
Ју го сла ви је. 

Са бо ру се, пи смом, обра тио и про
сла вље ни ре жи сер Емир Ку сту ри ца, 
ко ји је на пи сао ка ко су Ср би свих ових 
де це ни ја би ли из ло же ни ре дов ним 
на па ди ма, бом бар до ва њи ма, ге но ци ду 
о ко ме ни ко не го во ри.

 А ди зај ни ра ни смо од ме ђу на род не 
за јед ни це као уто чи ште зла, пред ста
вље ни као кри ми нал ци, уме сто као 
жр тве. То се до го ди ло и због то га што 
се Ср би ни су ује ди ни ли  по ру чио је 
Ку сту ри ца.

Ма ни фе ста ци ју су ор га ни зо ва ли 
Асо ци ја ци ја из бе глич ких и дру гих удру
же ња Ср ба из Хр ват ске за јед но са 
За ви чај ним клу бом Сла во ни ја из Ин ђи
је и Епар хи јом Срем ском.

С. Ко стић
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ОВАН: 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.

БИК: 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. 

БЛИ ЗАН ЦИ: 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. 

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: 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. 

ДЕ ВИ ЦА: 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.  

ВА ГА: 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 вља 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. 

ШКОР ПИ ЈА: 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. 

СТРЕ ЛАЦ: 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. 

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: 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. 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.  

РИ БА: 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. 

VREMEPLOV
1. јун

1198. Ви зан тиј ски цар Алек си је 
III Ан ђео одо брио срп ском ве ли
ком жу па ну Сте фа ну Не ма њи и 
ње го вом си ну мо на ху Са ви да 
на ру ше ви на ма Хи лан да ри о на 
по диг ну но ви ма на стир Све те 
Го ре, срп ски ма на стир Хи лан
дар.

2. јун
1924. Аме рич ки Кон грес при
знао је др жа вљан ство Ин ди јан
ци ма, ста ро се де о ци ма на те ри
то ри ји на ко јој су ство ре не САД. 
1953. Бри тан ска кра љи ца Ели
за бет II кру ни са на је у Вест мин
стер ској ка те дра ли у Лон до ну. 
То је би ло пр во кру ни са ње у 
исто ри ји ко је је пре но си ла те ле
ви зи ја. 

3. јун
1968. У Бе о гра ду, а по том и у 
дру гим уни вер зи тет ским цен
три ма у Ју го сла ви ји, по че ле су 
сту дент ске де мон стра ци је. Про
тест про тив при ви ле ги ја ко му
ни стич ких функ ци о не ра, не за
по сле но сти и угро жа ва ња 
основ них де мо крат ских пра ва 
пре ки нут је по сле се дам да на 
на кон што се сту ден ти ма пре ко 
ТВ Бе о град обра тио пред сед
ник СФРЈ Јо сип Броз Ти то, ко ји 
је по др жао сту ден те и обе ћао 
им бр же ре ша ва ње дру штве них 
про бле ма.

4. јун
1783. Фран цу ски про на ла за чи 
бра ћа Етјен и Жо зеф Мон гол
фје пр ви пут су јав но де мон
стри ра ли ле те ње ба ло ном 
пу ње ним за гре ја ним ва зду хом.
2003. Хр ват ска вла да је на шест 
ме се ци су спен до ва ла ви зни 
ре жим за гра ђа не Ср би је и 
Цр не Го ре, ко ји је био на сна зи 
око 12 го ди на.

5. јун
1941. Екс пло ди ра ло спре ми ште 
му ни ци је не мач ке вој ске у сме
де рев ској твр ђа ви у Дру гом 
свет ском ра ту. По ги ну ло ви ше 
хи ља да љу ди, а сру ше но и 
оште ће но ви ше сто ти на ку ћа. 
Узрок екс пло зи је остао је не по
знат. 
1968. Па ле сти нац Сир хан Сир
хан у атен та ту у Лос Ан ђе ле су 
смрт но ра нио аме рич ког се на
то ра Ро бер та Ке не ди ја, мла ђег 
бра та пред сед ни ка Џо на Ке не
ди ја, ко ји је та ко ђе уби јен у 
атен та ту, 1963. у Да ла су. Ро берт 
Ке не ди је на ред ног да на под ле
гао ра на ма. 

6. јун
1944. Са ве знич ке сна ге у Дру
гом свет ском ра ту ис кр ца ле се у 
Нор ман ди ји у нај ве ћем де сан ту 
у исто ри ји, на зва ном „The Day“. 
1949. Об ја вље на књи га Џор џа 
Ор ве ла „1984“, ви зи ја све та 
ко јим вла да Ве ли ки Брат. 

7. јун
1971. Со вјет ски ва си он ски брод 
„Со јуз II“ спо јио се у зе мљи ној 
ор би ти са све мир ском ста ни
цом „Са љут“. 
1981. Изра ел ски ави о ни ра зо
ри ли ирач ки ну кле ар ни ре ак тор 
„Оси рак“ бли зу Баг да да. 

HOROSKOP

Сре да, 1. јун (19. мај) 
Све ште но му че ник Па три ки је 
(Ода ни је Пре по ло вље ња)

Че твр так, 2. јун (20. мај) 
Све ти му че ник Та ла леј; Пре по
доб ни Сте фан Пи пер ски

Пе так, 3. јун (21. мај) 
Све ти цар Кон стан тин и ца ри ца 
Је ле на; Пре по доб на Је ле на 
Де чан ска

Су бо та, 4. јун (22. мај) 
Све ти му че ник Јо ван Вла ди
мир, кнез срп ски 

Не де ља, 5. јун (23. мај) 
Пре по доб ни Ми ха и ло Ис по вед
ник 

По не де љак, 6. јун (24. мај) 
Пре по доб ни Си ме он Див но го
рац

Уто рак, 7. јун (25. мај) 
Тре ће об ре та ње гла ве Св. Јо ва
на Кр сти те ља 

Crkveni
kalendar

• Не ба цај те сме ће! Спу
сти те га по ла ко.
• Да су грч ки бо го ви 
пи ли ра ки ју уме сто нек
та ра још би би ли жи ви. 
• Бо ље ма ло пи во не го 
ве ли ко Хва ла.

Чоколадни мус 
Са стој ци: 180 г чо ко ла де за 

ку ва ње, 1 дл мле ка, 1 жу ман це, 4 
бе лан це та, 180 г ше ће ра, 400 г 
ја го да, 1 ка ши ка гу сти на. 

При пре ма:У ван гли ци за ку ва
ње на па ри сје ди ни ти из ло мље ну 
чо ко ла ду и мле ко. За гре ва ти уз 
не пре ста но ме ша ње док се чо ко
ла да не рас то пи. По том скло ни ти 
са рин гле и оста ви ти да се охла ди. 
У охла ђе ну ма су до да ти жу ман це 
и уму ти ти мик се ром. Бе лан ца уму
ти ти у чврст снег, а за тим по сте пе
но до да ва ти 80 г ше ће ра уз не пре
ста но му ће ње док се не до би је 
чврст шам. У сме су од чо ко ла де 
до да ти шам од бе ла на ца и по ла ко 
про ме ша ти вар ја чом. Ја го де гру бо 
из гње чи ти, па сје ди ни ти са ше ће
ром и гу сти ном те ку ва ти док се не 
згу сне. Узе ти ста кле не ча ше и у 
њих на из ме нич но си па ти сме су од 
чо ко ла де и ја го да.
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Нај мла ђи чу ва ри при ро де

Да је ва жно во ди ти ра чу на о жи вот ној 
сре ди ни и при ро ди ко ја нас окру жу
је, учи се од ма ле на. Та ко и ма ли

ша ни у за ба ви шту уче о чи сто ћи, очу ва
њу при ро де и ре ци кла жи. Нај мла ђи ко ји 
иду у пред школ ско у Ди во шу об ја шња ва
ју нам на ко ји на чин они шти те при ро ду. 

 Ба цам сме ће у кон теј нер, на у чи ла нас 
је вас пи та чи ца. Ва жно да не га ди мо при
ро ду да би би ли здра ви и да има мо ки се
о ни ка. Кад имам не ко сме ће, на при мер 
од жва ке па пир, скок нем ча ском ку ћи па 
ба цим, кад сам на ули ци, ако не ма кан те. 
Кад не би би ло при ро де и би ља ка он да 
не би ми жи ве ли, не би има ли ки се о ни ка 
– ка же нам Ни на, а њен дру гар Ла зар 
до да је да ба ца сме ће у кан ту и да опо ми
ње дру га ре ако ба ца ју сме ће ван ње.

Ан ђе ла нам при ча да по ред ра чу на о 
сме ћу, во де ра чу на и о хи ги је ни. 

 Сме ће ба цам у кон теј нер, ако не ма, 

он да ста ви мо у џеп па одем ку ћи и 
ба цим. Он да пе рем ру ке, јер се на ру ке 
ку пе бак те ри је. Пе ре мо их ре дов но да се 
не раз бо ли мо – об ја шња ва Ан ђе ла. 

Ла зар нам је ис при чао шта се де ша ва 
ако се ба ца ју пла стич не фла ше у ба шту 
или по њи ви. 

 Ако ба ци мо фла шу на по се јан ку ку
руз, та мо где ле жи фла ша, не ће ни шта 
ни ћи. Ипак је чи сти је у се лу, јер пр ља ви 
дим од ла зи у град. При ро да је још ва жна 
да би мо гли да пра ви мо ку ћи це на др ве
ту. За то се не сме се ћи др ве ће, јер ако 
исе чеш, то је кр ше ње пра ви ла при ро де 
– од лу чан је Ла зар.

Њи хо ва дру га ри ца Ема до да је да упо
зо ра ва све да не ба ца ју сво је сме ће на 
пут, не го у кан ту. 

 Увек ба цам сме ће у кан ту. Ка жем сви
ма да не ба ца ју на пут сме ће. Кад смо 
би ли на из ле ту ви де ли смо пу но тра ве, 

др ве ћа и би ља ка. Има пу но кан ти где 
смо ба ца ли сме ће, а дим што по кре ће 
ко ла, за га ђу је при ро ду. Ја сам се ја ла 
кром пир у ба шти кад сам би ла ма ла, и 
сад ра дим у при ро ди, во лим при ро ду – 
на во ди Ема. 

Ни ко ли на и Са ра де ле на ви ке са сво
јим дру га ри ма, па та ко кад на и ђу на 
па пир оне ску пе и ба це у кон теј нер. 

 Кад ста ри ји ба ца ју сме ће ја то по ку
пим, и ка да по је де мо ужи ну ба ци мо у 
кон теј нер  ка жу Са ра и Ни ко ли на, а 
Пе тар ка же да му је бит но да школ ско 
дво ри ште бу де чи сто ка ко би се игра ли. 

 Бит но је да бу де чи сто дво ри ште да 
мо же мо да се игра мо. Не сме мо да за га
ђу је мо при ро ду, а то ме нас по ред вас пи
та чи це уче сви у ку ћи. И на пла жи се не 
ба ца сме ће – под се ћа Пе тар. 

На пи та ње да ли зна ју шта је ре ци
кла жа, ја вља се Ни на.

 Ре ци кла жа је кад не ба ца мо 
сме ће не го се од ње га ба ца но ви про из
вод.

А Не ма ња до да је да је чуо о ре ци кла
жи гле да ју ћи цр та ни.

 Гле дао сам цр та ни Пе па Пра се и они 
су ре ци кли ра ли кон зер ве и но ви не – 
ис при чао је Не ма ња. 

Вас пи та чи ца Је ла Ла кић на по ми ње да 
је ма ли ша ни оду ше вља ва ју, јер за и ста, 
где год да на ђу па пи рић, они од мах ба ца
ју у кан ту за сме ће.

 Они где год да на ђу па пир но се и ба це 
у кан те. Ако ви де па пи ри ће од жва ка са 
игра ли шта, они од мах ску пља ју и ба ца ју 
у кон теј нер. По вре ме но ор га ни зу је мо, 
за јед но са шко лар ци ма рад ну ак ци ју при
ку пља ња сме ћа у окви ру школ ског дво
ри шта и они кроз дру же ње уче о очу ва њу 
при ро де – из ја ви ла је вас пи та чи ца Је ла 
Ла кић.

С. Ста не тић 

Нај мла ђи чу ва ри при ро де 


