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KO SU KANDIDATI 
ZA MITROVA^KOG 
GRADONA^ELNIKA

PROJEKAT „U sredi{tu pa`we: gradski buxet i wegovo tro{ewe“

Ko puca na 
Aleksandra 
Prodanovi}a?!

ZORAN SEMENOVI]:
[id }e dobiti 

industrijsku zonu

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне ценеТрансферне цене

Сремска Митровица
Доситејева 5-7

Тел: 022/611-556
060-643-73-53

- ima te praktičnu na sta vu u kom pa ni ja ma?
- učite na naj no vi jim teh no lo gi ja ma?
- povećate šanse da se od mah po sle škole za po sli te u 

domaćim i stra nim preduzećima?
- do bro živite od svo je pla te?
Uko li ko želite, Tehnička škola „Mi len ko Verkić Neša“ 
u Pećincima vas po zi va da upišete trogodišnji OBRA-
ZOV NI PRO FIL – IN DU STRIJ SKI MEHANIČAR! 
U im ple men ta ci ji ovog pro fi  la škola bli sko sarađuje sa 
nemačkom kom pa ni jom Ro bert Bosch d.o.o. ali i broj nim 
domaćim kom pa ni ja ma. Kom pa ni je obezbeđuju pre voz, 
to pli obrok, a kom pa ni ja Ro bert Bosch d.o.o. obezbeđuje i 
sti pen di je.

Šifra pro fi  la je SMPE SA 3D23S.
Pro gram mo der ni zo va ne na sta ve za in du strij ske mehaničare 
od vi ja se po ko o pe ra tiv nom mo de lu čiji su glav ni ele men-
ti čvrsta sa rad nja škola i pri vre de i povećani obim stručne 
prak se ko ja se od vi ja pre sve ga u kom pa ni ja ma. Školska 
ra di o ni ca je pot pu no re no vi ra na i prilagođena po tre ba ma 

praktične na sta ve u pr voj go di ni školovanja. „Obra zo va nje 
na rad nom me stu“ počinje u dru goj go di ni školovanja to kom 
ko je učenici i učenice pro vo de na prak si u fa bri ci tri me se ca, 
a u trećoj go di ni dva pu ta po tri me se ca u kon ti nu i te tu.
Pro fi l je raz vi jen u okvi ru pro jek ta „Re for ma sred njeg 
stručnog obra zo va nja“ ko ji fi  nan si ra nemačka vla da, a spro-
vo di Nemačka or ga ni za ci ja za međunarodnu sa rad nju GIZ, 
u sa rad nji sa Mi ni star stvom pro sve te, na u ke i tehnološkog 
raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je. Kroz pro je kat je uve den i te sti ra 
se ko o pe ra tiv ni mo del obra zo va nja za sno van na ele men ti ma 
du al nog si ste ma, prilagođeno uslo vi ma u Sr bi ji.
Obra zov ni pro fi l in du strij ski m ehaničar je pod jed na ko 
atrak ti van i za devojčice jer školuje za za ni ma nje ko jim se 
uspešno mo gu ba vi ti i žene (zbog upo tre be mo der nih teh no-
lo gi ja, ne zah te va se fi zička sna ga ni ti po seb ne fi zičke pre-
di spo zi ci je).
Više in for ma ci ja o školovanju in du strij skih mehaničara 
možete do bi ti u Tehničkoj školi „Mi len ko Verkić Neša“ u 
Pećincima. 
Te le fon škole: 022/436-146, 063/8674355 
e-mail: tspecinci@mts.rs 

Devojčice i dečaci, da li želite da:

OBRA ZOV NI PRO FIL – IN DU STRIJ SKI MEHANIČAR



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rsАм ба са да САД-а до са да је уло жи ла 73.000 до ла ра у ис тра жи ва ње, кон зер ва ци ју 
и ре ста у ра ци ју ви ше од 350 ква драт них ме та ра мо за и ка у Цар ској па ла ти у Срем-
ској Ми тро ви ци

Ам ба са дор Сје ди ње них Аме рич ких 
Др жа ва Кајл Рен долф Скот 31. 
ма ја по се тио је Срем ску Ми тро ви-

цу. При ли ком сво је пр ве по се те гра ду на 
Са ви ам ба са дор Скот се у Град ској ку ћи 
са стао са гра до на чел ни ком Бра ни сла-
вом Не ди мо ви ћем, да би за тим за јед но 
об и шли ла бо ра то ри ју за ре ста у ра ци ју у 
За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и 
Цар ску па ла ту. 

- Ме ни је ве ли ко за до вољ ство што 
смо има ли при ли ку да раз го ва ра мо са 
аме рич ким ам ба са до ром о ком па ни ја ма 
ко је ег зи сти ра ју у Срем ској Ми тро ви ци, 
а је дан од нај ве ћих по сло да ва ца, од но-
сно зе мља ода кле до ла зе ин ве сти то ри 

су упра во Сје ди ње не Аме рич ке Др жа-
ве. Ам ба са дор Скот је ис ко ри стио ову 
при ли ку и об и шао фир ме Итон и Ку пер 
стан дард. Под се ти ћу вас да сва ка од 
ових ком па ни ја ула же у Срем ску Ми тро-
ви цу, у со ци јал ни, спорт ски и кул тур ни 
жи вот гра да. Те ком па ни је су у ства ри 
део са ме Срем ске Ми тро ви це и на дам 
се да ће их би ти још у бу дућ но сти. Кад 
по сто ји до бра си нер ги ја, он да мо гу на-
ста ти и ре зул та ти – по ру чио је гра до на-
чел ник Не ди мо вић. 

Ам ба са дор Скот ис та као је да му је 
ово пр ва зва нич на по се та Срем ској Ми-
тро ви ци и да је за до во љан са рад њом са 
ло кал ном са мо у пра вом. 

- Раз го ва рао сам са гра до на чел ни ком 
о про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва Град 
и о по тен ци јал ним ре ше њи ма. По но сан 
сам што аме рич ке фир ме по слу ју на те-
ри то ри ји Срем ске Ми тро ви це, и у те две 
фир ме за по сле но је пре ко 1.000 љу ди. То 
је ве ли ки до при нос, и ве о ма сам по но сан 
на уло ге ко је оне игра ју у дру штве ном 
сек то ру – из ја вио је аме рич ки ам ба са дор 
Скот и до дао да је Срем ска Ми тро ви ца 
при мер успе шног гра да, по себ но за при-
вла че ње стра них ин ве сти то ра.

Ди рек тор За во да за за шти ту спо ме ни-
ка кул ту ре Срем ска Ми тро ви ца Љу би ша 
Шу ла ја ре као је да су од стра не аме рич-
ке ам ба са де из дво је на зна чај на сред-
ства за кон зер ва ци ју мо за и ка у Цар ској 
па ла ти. 

- Сви зна ју да су сред ства ко ја смо до-
би ли од аме рич ке ам ба са де за кон зер ва-
ци ју мо за и ка у Цар ској па ла ти, би ла по-
кре тач за да ље ра до ве на кон зер ва ци ји 
мо за и ка, и уоп ште за цео про је кат. По се-
та ам ба са до ра је по твр да да је оно што 
ми ра ди мо, на пре зен та ци ји ан тич ког 
кул тур ног на сле ђа, пре по зна то од стра-
не аме рич ке ам ба са де, а за нас је то по-
себ на част и под стрек. Оно што је на ма 
по себ но дра го је да сту ден ти из Аме ри ке 
при су ству ју и лич но уче ству ју у кон зер ва-
ци ји мо за и ка – ре као је Шу ла ја. 

Ам ба са дор САД-а Кајл Рендолф Скот 
је при ли ком оби ла ска Цар ске па ла те ис-
та као да је ве о ма бит на за јед нич ка са-
рад ња за ре а ли за ци ју ова квих про је ка та 
и да се на да да ће се она на ста ви ти и у 
бу дућ но сти. 

С. Ста не тић  
Фо то: Ж. Пе трас

У об ила ску лабораторије за рестаурацију 

Успе шна са рад ња Гра да 
и америчке Ам ба са де

АМЕ РИЧ КИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО СРЕМ СКУ МИ ТРО ВИ ЦУ 
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УВОДНИК

Ко ће бити нови
градоначелникPi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Изгледа да је све мање неизвесности када је у 
питању каријера актуелног митровачког 
градоначелника. Откако је Вучић решио да за члана 

Председништва СНС рукоположи Бранислава 
Недимовића, овај „млади лав“ српских напредњака се све 
учесталије помиње и као један од потпредседника 
странке, али и у контексту високе државне функције, 
конкретно министра за пољопривреду. Чиме би могао 
стати и у ред потпредседника Владе Србије. Наравно, све 
ово мож да бидне и не мора да значи, све док Вучић не 
каже последњу реч. Што би рекли негдашњи Срби, биће 
онако како Књаз каже. Неки потврду за своје тврдње 
гледе Недимовића виде и у недавној посети америчког 
амбасадора Скота Сремској Митровици, мада писац ових 
редова не би ишао толико далеко. Уосталом, „енигма 
Недимовић“ ће врло брзо бити решена, а и ред је да 
Сремска Митровица једном има министра. 

Митровачке напредњаке, а и не једино њих, свакако 
више занима ко ће, када (ако) Недимовић оде на вишу 
функцију, доћи на чело Сремске Митровице. Јер, без 
обзира на то шта ће Недимовић евентуално радити у 
Вучићевој влади, већина овдашњег света остаје да живи у 
граду на Сави. 

Мада су М новине, на основу неких инсајдерских 
нагађања, својевремено објавиле ко би могао бити виђен 
за евентуалног новог првог човека Сремске Митровице, 
сада се у страначким кулоарима помињу чак три имена. 
Једно од њих је исфорсирано вероватно с разлогом да 
изазове додатну недоумицу и по свему судећи долази из 
оних кругова који су блиски члану највећег броја 
овдашњих странака, а узгред и председника кућног савета 
једне вишеспратнице у насељу „Деканац“. У питању је 

Драган Вулин, тренутно на функцији директора Срем гаса. 
Има ту само једна ситничица, каже уз осмех овај 
дојучерашњи посланик у покрајинском парламенту – по 
среди је немогућа мисија, јер се дотични није налазио на 
листи одборника за Скупштину града на недавно 
одржаним локалним изборима. Тако да, по свему судећи, 
остају два Владимира као једно од могућих решења. То су 
Владимир Петковић, начелник Градске управе за 
урбанизам, комуналне и инспекцијске послове и 
Владимир Санадер, директор Дирекције за изградњу 
града. Обојица су веома блиски сарадници Бранислава 
Недимовића и људи од његовог поверења, а такви се и 
бирају на најодговорније функције.

Ко би од њих двојице могао стати на чело Сремске 
Митровице, питање је које би више могло да занима 
„омиљеног опозиционара“ митровачке напредњачке 
власти, професора Лемајић Ненада, коме највише 
одговара колаборација са владајућом странком, од које је 
до сада имао поприличне користи. Неки из опозиционих 
кругова кажу иронично да би волели да имају буџетске 
принадлежности какве имају чланови Демократске 
странке у Сремској Митровици, који се противе Пајтићевој 
директиви да се са напредњацима не сарађује на било 
ком нивоу вршења власти.

Један је председник кућног савета у „Деканцу“ 
Лемајић, није лако бити мангуп у свачијим редовима. 
Зато Лемајића у овом моменту вероватно највише 

занима какво ће имати пролазно време код оног од два 
Владимира који ће могуће стати на чело Сремске 
Митровице. Или ће морати, као толико пута до сада, да 
опет промени странку и овај пут уђе у напредњаке. Ако 
Недимовић реши да га пусти, то јест.
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СА ОП ШТЕ ЊЕ  ЗА ЈАВ НОСТ МИ ТРО ВАЧ КОГ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

Не ди мо вић се огра ђу је од
из ја ва на чел ни ка Но ва ко ви ћа

У пи та њу је лич но  
ми шље ње, а не
зва ни чан став Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, 
а Град ско ве ће ће 
утвр ди ти евен ту ал ну 
од го вор ност ре сор ног 
на чел ни ка, ка же у 
свом са оп ште њу
упу ће ном М но ви на ма 
гра до на чел ник
Бра ни слав
Не ди мо вић

По во дом тек ста под на сло вом 
„Зашто јеТужилаштвоуКра
љевуподиглооптужницупро

тив Мирјане Новковић?!“, об ја вље
ном у Мновинама број 754 од 1. ју на 
2016. го ди не, ре а го вао је срем ско ми
тро вач ки гра до на чел ник Бра ни слав 
Не ди мо вић. У свом до пи су, по во дом 
на ве де ног тек ста, као и зах те ва за 
при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног 
зна ча ја упу ће ног Основ ном јав ном 
ту жи ла штву у Кра ље ву, од стра не 
Град ске упра ве 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, гра до на
чел ник Не ди мо вић ка же:

На осно ву чла на 55. тач ка 1) Ста
ту та гра да Срем ска Ми тро ви ца („Сл.
лист гра да Срем ска Ми тро ви ца“, број 
13/2012), Гра до на чел ник пред ста вља 
и за сту па Град. Ре сор ни на чел ник не
ма овла шће ња да исту па на тај на чин 
у име Гра да, те се ја као не ко ко пред
ста вља и за сту па град Срем ску Ми
тро ви цу као и за по сле не у ор га ни ма 
и слу жба ма Гра да, огра ђу јем од из не
тих на во да и ис ти чем да је у пи та њу 
лич но ми шље ње ре сор ног на чел ни

ка, а не зва ни чан став гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Ре сор ни на чел ник Жељ ко Но ва ко
вић, пре ма оно ме што на во ди гра до
на чел ник Бра ни слав Не ди мо вић, ни је 
имао овла шће ње за та кав по сту пак, 
а Град ско ве ће Гра да Срем ска Ми
тро ви ца ко је вр ши над зор над ра дом 
град ских упра ва, ће утвр ди ти ње го ву 
евен ту ал ну од го вор ност, ка же се у 
са оп ште њу гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тр о ви це, ко је пре но си мо у це ли ни. 

У свом са оп ште њу за јав ност гра
до на чел ник Не ди мо вић мо ли све ме
ди је да по шту ју га ран то ва ну прет по
став ку не ви но сти и да ни ко га уна пред 
не про гла ша ва ју кри вим док се су пр
от но не до ка же. Под се ћа мо да су М
новине упра во та ко и по сту пи ле, об
ја вљу ју ћи у свом тек сту и јед ну и дру
гу стра ну, уз Оба ве ште ње Основ ног 
јав ног тужи ла штва у Кра ље ву изда то 
по зах те ву за при ступ инфор ма ци ја
ма од јав ног зна ча ја, по себ но на гла
сив ши да ће по след њу реч ре ћи Суд.

Би ља на Се ла ко вић 

У ПИТАЊУ ЈЕ ЛИЧНО МИШЉЕЊЕ:
Градоначелник Бранислав Недимовић

ГРАДСКО ВЕЋЕ ЋЕ УТВРДИТИ ЕВЕНТУАЛНУ 
ОДГОВОРНОСТ: Начелник Жељко Новаковић
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ПУЦ ЊИ НА КУ ЋУ ШЕ ФА ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

АЛЕК САН ДАР ПРО ДА НО ВИЋ: 
По ку шај уби ства из
по ли тич ких раз ло га

По ли ци ја би
мо ра ла пре по зна ти 

по чи ни о це на осно ву 
ви део над зо ра,

ка же Алек сан дар
Про да но вић, шеф 
од бор нич ке ли сте

Ује ди ње на опо зи ци ја 
Ми тро ви це – 
Алек сан дар
Про да но вић

Са ви ше хи та ца из ва тре ног 
оруж ја (по све му су де ћи из 
пи што ља, ве ро ват но ка ли бра 

7,62 ми ли ме та ра, зва ни чан ба ли
стич ки из ве штај се још че ка), не по
зна ти по чи ни лац или ви ше њих, 
пу цао је про шле сре де, 1. ју на око 
три ча са из ју тра, на ку ћу Алек сан дра 
Про да но ви ћа, срем ско ми тро вач ко 
На се ље Ја ли ја, Ули ца Ма ли со как 3. 
По ре чи ма Про да но ви ћа, на уви ђа ју 
ко ји је из вр ши ла по ли ци ја, на ђе на су 
че ти ри мет ка, од ко јих је дан у днев ној 
со би, оста ли на зи до ви ма до ула зних 
вра та, нај ве ро ват ни је ка ли бра 7,62 
ми ли ме та ра. Алек сан дар Про да но

вић, ина че шеф опо зи ци је у град ском 
пар ла мен ту, ка же да не мо же да 
прет по ста ви ко би пу цао на ње го ву 
ку ћу, али сма тра да то има ве зе са 
ње го вим по ли тич ким де ло ва њем.

– Као не ко ко је на че лу од бор нич ке 
гру пе ко ја је ди но де лу је опо зи ци о но у 
Скуп шти ни гра да Срем ска Ми тро ви
ца, си гур но сам се за ме рио мно гим 
по ли тич ким про тив ни ци ма, али 
ни сам оче ки вао да не ко мо же пу ца ти 
на мо ју ку ћу. Не ви дим дру ги раз лог 
ова квог на па да на мо ју ку ћу, јер ни са 
ким не мам не ра шчи шће не од но се – 
ка же Алек сан дар Про да но вић, ко ји је 
на не дав но одр жа ним ло кал ним 

ОД ГО ВОР НА НЕ ЗГОД НА ПИ ТА ЊА: Алек сан дар Про да но вић ис пред сво је ку ће на ко ју су ис па ље ни ре вол ве р ски хи ци 
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из бо ри ма био но си лац ли сте Ује ди
ње на опо зи ци ја Ми тро ви це – Алек
сан дар Про да но вић.

Про да но вић ка же да пуц њи на 
ње го ву ку ћу пред ста вља ју пре све га 
по ку шај уби ства, а не са мо упо зо ре
ње, јер се ме так ко ји је про био ула зна 
вра та у ку ћу, за био у зид днев не 
со бе, где се не ко мо гао на ла зи ти и 
стра да ти.  Он сма тра да по ли ци ја 
мо же да бр зо до ђе до по чи ни о ца, с 
об зи ром да је ком ши лук ње го ве ку ће 
и до бар део ули це по кри вен ви део 
над зо ром.

На сре ћу, у мо мен ту пуц ња ве, Про
да но вић се на ла зио сам у ку ћи. За 
са да не ма зва нич ног са оп ште ња 
По ли циј ске упра ве.

– По сто ји пу но ка ме ра у ком ши лу ку 
и окол ним ули ца ма, по сто ји ви део 
за пис во зи ла ко јим су до шли по чи ни
о ци, зна се вре ме. По ли ци ја има 
сним ке. Ја не мам не при ја те ља осим 
по ли тич ких про тив ни ка. У јав ном 
по ли тич ком жи во ту сам од 2000. 
го ди не, а по след ње че ти ри го ди не 
сам на че лу је ди не опо зи ци о не 
од бор нич ке гру пе у ло кал ном пар ла
мен ту. Ука зи вао сам на број не не за
ко ни те по ступ ке ло кал не вла сти, 
по чев од узур па ци је по љо при вред ног 
зе мљи шта, па до на глог бо га ће ња 
по је ди на ца из ре до ва СНС. На број на 
од бор нич ка пи та ња ни сам ни кад 

до био од го вор, али из гле да да је тај 
од го вор сти гао у об ли ку мет ка.

Про да но вић ка же да су га на кон 
оно га што се де си ло зва ли број ни 
по је дин ци из по ли тич ког жи во та 
Срем ске Ми тро ви це и Ср би је. 

– Сма трам да су ме искре но зва ли 
љу ди по пут Зо ра на Бо шко ви ћа из 
ЛСВа и Ми ла на Лат ко ви ћа из СПСа. 
Звао ме је и гра до на чел ник Не ди мо
вић, ну де ћи ми по моћ, али с об зи ром 
на ње го ву из ја ву да ту днев ном ли сту 
Данас, где он ка же да се на пад на 
ме не не мо же по ве за ти са по ли ти ком, 
ја се пи там ода кле ње му та ква са зна
ња. Ни ка да ни сам ни на ко га упе рио 
прст, по сао је по ли ци је да ре ши овај 
слу чај и гра до на чел ни ку бих био 
за хва лан да не да је ни ка кве ко мен та
ре и да пу сти да по ли ци ја ра ди свој 
по сао. Ово што се де си ло са мном 
по ка зу је да се дух Са ва ма ле пре нео и 
на Срем ску Ми тро ви цу. Ако се ти 
по чи ни о ци на па да не от кри ју, ни ко 
ви ше не ће би ти си гу ран ни у сво јој 
соп стве ној ку ћи – ка же Алек сан дар 
Про да но вић, ко ји се на да да ће по ли
ци ја от кри ти по чи ни о це и по за ди ну 
на па да на ње га.  

У по не де љак, ка да за кљу чу је мо 
овај текст, По ли циј ској упра ви у Срем
ској Ми тро ви ци, обра тио се слу жбе
ним до пи сом и адво кат Алек сан дра 
Про да но ви ћа. Вла ди мир Ћо сић 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тр о ви це 
Бра ни слав Не ди мо вић ни је же лео да 
за М но ви не ко мен та ри ше из ја ве 
Алек сан дра Про да но ви ћа:

– Не знам шта хо ће да ка же Алек
сан дар Про да но вић и за то не мо гу да 
ко мен та ри шем ње го ве из ја ве. Осу дио 
сам ин ци дент ко ји се до го дио и по ну
дио сам му сво ју по моћ. Ре као сам да 
не ви дим због че га би пуц њи ис па ље
ни у ње го ву ку ћу има ли ве зе са по ли
ти ком, али да ће ко нач ну реч ипак 
ре ћи по ли циј ска ис тра га.

БРА НИ СЛАВ НЕ ДИ МО ВИЋ: 

Не же лим да 
ко мен та ри шем
Про да но ви ће ве 
из ја ве

НЕ ДИ МО ВИЋ БЕЗ КО МЕН ТА РА:
По след њу реч тре ба да ка же по ли ци ја 

Као не ко ко је на че лу од бор нич ке гру пе ко ја 
је ди но де лу је опо зи ци о но у Скуп шти ни гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, си гур но сам се за ме рио 
мно гим по ли тич ким про тив ни ци ма, али ни сам 
оче ки вао да не ко мо же пу ца ти на мо ју ку ћу. Не 
ви дим дру ги раз лог ова квог на па да на мо ју 
ку ћу, јер ни са ким не мам не ра шчи шће не од но
се, ка же Алек сан дар Про да но вић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Уређење плаже

Јав но пред у зе ће Ди рек ци ја за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца је из дво ји ла 10 
ми ли о на ди на ра за по тре бе одр жа ва ња и 
сре ђи ва ња град ске пла же. По че так ку па
ли шне се зо не, као и сва ке го ди не, пла ни
ран је за 10. јун, ка ко је и пред ви ђе но град
ском од лу ком.  

При пре ме за по че так ку па ли шне се зо не 
су у то ку, а у од но су на прет ход ну го ди ну, 
по пр ви пут ће би ти обез бе ђен ин тер нет на 
пла жи, као и по став ка пот пу но но вих ту ше
ва. 

Вр ши се ре дов но фар ба ње мо би ли ја ра 
и по став ка истог. Од 10. ју на по чи ње са ра
дом спа си лач ка слу жба и док тор. Вр ши ће 
се и по си па ње пе ска на са мој пла жи, док 
ће се сва ке сре де вр ши ти узор ко ва ње во де 
од стра не За во да за јав но здра вље Срем
ска Ми тро ви ца, на во де из Ди рек ци је за из
град њу гра да.

По сао на одр жа ва њу град ске пла же по
ве рен је ЈКП Ко му на ли је из Срем ске Ми
тро ви це.  

Из Ди рек ци је још оба ве шта ва ју гра ђа не 
да ће са ми сно си ти по сле ди це при ли ком 
ку па ња пре по чет ка зва нич не ку па ли шне 
се зо не. 

Д. М.

ПО ДР ШКА ПРЕД У ЗЕ ТНИЦИМА

Суб вен ци је кроз
јав не по зи ве

У уто рак, 31. ма ја у Град ској ку ћи у 
Срем ској Ми тро ви ци одр жа на је пре зен
та ци ја про гра ма „Про мо ци ја про гра ма 
по др шке ма лим и сред њим пред у зе ћи ма 
и старт ап“ и „2016. – Го ди на пред у зет ни
штва“. Ор га ни за тор је Ре ги о нал на раз вој на 
аген ци ја Срем у парт нер ству са Ми ни стар
ством еко но ми је, Аген ци јом за раз вој Ср
би је и Европ ском мре жом пред у зет ни штва 
Ср би је.

Та ња Ми јај ло вић, про јект ме на џер РРА 
Срем ре кла је да ће др жа ва по мо ћи ма ла и 
сред ња пред у зе ћа пу тем суб вен ци ја, а да 
ће у ско ри је вре ме на ред до ћи и ин тер на
ци о на ли за ци ја до ма ће при вре де.

 Циљ је по спе ши ва ње пред у зет ни штва 
кроз суб вен ци о ни са не по др шке за оне ко
ји се упу шта ју у те во де. Ак ту ел ни су јав ни 
по зи ви за ин тер на ци о на ли за ци ју срп ске 
при вре де, ма лих и сред њих пред у зе ћа и 
кла сте ра. Оче ку је се и јав ни по зив, ко ји 
ће рас пи сати Ми ни стар ство при вре де, за 
на бав ку ма ши на и опре ме за про из вод не 
фир ме ко је ду го по слу ју. Од тра же ног из но
са, 25 од сто ће суб вен ци о ни са ти др жа ва, 
пет од сто је соп стве но су фи нан си ра ње, а 
70 од сто ће би ти кре дит – об ја сни ла је Ми
јај ло ви ће ва.

А. Ћ.
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Иштван Па стор иза бран за пред сед
ни ка Скуп шти не Вој во ди не на кон
сти ту тив ној сед ни ци но вог са зи ва, 

ко ја је одр жа на про шлог че тврт ка, 2. ју на.
За ње га је гла сао 91 по сла ник од укуп

но 119 при сут них, а иза бран је гла со ви ма 
Срп ске на пред не стран ке, Срп ске ра ди
кал не стран ке, Са ве за вој во ђан ских Ма
ђа ра и Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је. 
Про тив су би ли Де мо крат ска стран ка, 
Ма ђар ски по крет и део По кре та До ста је 
би ло, док је дру ги део ДЈБ био уз др жан 
за јед но са по сла ни ци ма Ли ге со ци јал де
мо кра та Вој во ди не.

Па стор је по ло жио за кле тву и ре као да 
му је ве ли ка част да је дру ги пут пред сед
ник, али да је то ве ли ка од го вор ност.

 Овај са зив Скуп шти не ра ди ће у ко
рист гра ђа на Вој во ди не и на дам се да 
ће по сла ни ци без раз ли ке у по ли тич ком 
опре де ље њу за ла га ти за уна пре ђе ње 
жи во та гра ђа на у без бед ном окру же њу  
ре као је Па стор.

Па стор је и у прет ход ном са зи ву оба
вљао ту функ ци ју, ка да су ве ћи ну има ли 
ДС, ЛСВ и СВМ. Ко а ли ци ја те три стран
ке чи ни ла је око сни цу вла сти у Вој во ди ни 
од 2000. до 2016. го ди не.

Функ ци о нер Срп ске на пред не стран ке 
Игор Ми ро вић ре као је да је 80 по сла ни ка 
пот пи сом по др жа ло кан ди да ту ру Иштва
на Па сто ра, да је он био пред сед ник у 
те шком пе ри о ду, али да је успе шно оба
вљао по сао уна пре ђе ња и раз во ја Вој во
ди не.

 Про мо ви сао је по ли ти ку кул ту ре ди
ја ло га и до при нео из град њи ове ин сти
ту ци је и ти ме за слу жио на ше по ве ре ње 
 ре као је Ми ро вић.

Пред став ник ДСа Бо ри слав Но ва ко
вић ре као је да та стран ка ни је по др жа ла 
пред лог да Па стор бу де пред сед ник јер 

су се и упр кос са рад њи ДСа и СВМа у 
прет ход не че ти ри го ди не њи хо ве по ли ти
ке уда љи ле.

 Пре че ти ри го ди не сам на овом ме сту 
обра зла гао кан ди да ту ру Па сто ра и не ма 
ве ли ке раз ли ке у то ме шта бих ре као о 
ње му, али на ше две по ли ти ке су се уда
љи ле. Не ка да су те раз ли ке би ле у ни јан
са ма, али ве ли ки јаз по пи та њи ма по ко ји
ма се не сла же мо ни је пре мо шћен  ка зао 
је Но ва ко вић.

Он је до дао да ни је у пи та њу по ли тич ка 
инер ци ја и да се ДС не про ти ви из бо ру 
Па сто ра због то га што је сво ју по ли ти ку 
„чвр сто ве зао за СНС“, већ због раз ли ка у 
по гле ду на бу дућ ност Вој во ди не.

По сла ник Ма ђар ског по кре та Та маш 
Кор хец ре као је да је пред сед ник Скуп
шти не нај ви ша функ ци ја у Вој во ди ни и 

да су за њу по треб ни зна ње, ве шти на и 
ис ку ство, као и да кан ди дат мо ра да бу де 
до сто јан те функ ци је.

 Иштван Па стор ни је до сто јан функ
ци је пред сед ни ка. Про те клих не ко ли ко 
ме се ци ви ше пу та је увре дио ком плет но 
члан ство ко а ли ци је око Ма ђар ског по
кре та, што је 16.000 гра ђа на Вој во ди не. 
Ако не ко ни је ус пео да бу де ин те гра тив на 
лич ност у окви ру Ма ђар ске за јед ни це ка
ко мо же би ти ин те гра ти ван за све на ро де 
у Вој во ди ни  ре као је Кор хец и до дао да 
се Па стор ни ка да ни је из ви нио за из не те 
увре де.

На кон сти ту тив ној сед ни ци иза бра
но је и се дам пот пред сед ни ка Скуп шти
не Вој во ди не, а то су по сла ни ци СНС 
Да мир Зо бе ни ца и Сне жа на Се длар, из 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је Алек сан

КОН СТИ ТУ ТИВ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Иштван Па стор по но во
на че лу пар ла мен та

Уочи кон сти ту и са ња но вог са зи ва Скуп
шти не Вој во ди не, по сла ник СНС Ми лен ко 
Јо ва нов ка зао је да ће раз го во ри о кон
сти ту и са њу но ве По кра јин ске вла де по че
ти од мах на кон кон сти ту и са ња Скуп шти
не, те да ће се за 10 до 15 да на зна ти ко 
ће је чи ни ти.

 Нај ва жни је је да се фор ми ра до бар 
са став вла де и тим ко ји ће мо ћи да ис пу
ни сва оче ки ва ња ко ја су гра ђа ни пред 
нас ста ви ли, а она ни су ма ла. Про грам 
вла де је оно што је нај ва жни је и на осно
ву то га ће мо зна ти ко су љу ди ко ји мо гу 
да га спро ве ду  ка зао је Јо ва нов.

На пи та ње да ли у вла ди има ме ста за 
Ли гу со ци јал де мо кра та Вој во ди не и Со ци
ја ли стич ку пар ти ју Ср би је, Јо ва нов је 

ка зао да ће се све од лу ке до но си ти у 
на ред ним да ни ма, и да се „ни шта не 
мо же пре ју ди ци ра ти“, као и да он „не 
мо же да пред ви ђа бу дућ ност“. Ре као је и 
да ће Про грам за Вој во ди ну у на ред них 
1015 да на пред ста ви ти кан ди дат за 
пред сед ни ка По кра јин ске вла де и ка зао 
да „би Игор Ми ро вић мо гао да бу де до бар 
кан ди дат“.

Јо ва нов је ка зао да је пред лог да 
Па стор бу де иза бран за пред сед ни ка 
Скуп шти не Вој во ди не пре дат не по сред но 
по сле из бо ра, те да та са рад ња из ме ђу 
СНС и СВМ по сто ја ла и у прет ход ном 
ман да ту на ре пу блич ком ни воу, па ће 
прин цип би ти пре нет и на по кра ји ну и на 
ло ка ле где то бу де мо гу ће.

СНС: По кра јин ска вла да
за 10 до 15 да на

Иштван Па стор по но во на че лу Скуп шти не Вој во ди не
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Ка да је реч о про јек ти ма, ра но је да 
о то ме го во ри мо на пр вој сед ни ци, 
али већ од су тра кре ће мо са озбиљ

ним ра дом – из ја вио је Гак у свом пр вом 
обра ћа њу пред од бор ни ци ма

Вла ди мир Гак (СНС) иза бран је за 
пред сед ни ка Оп шти не Ин ђи ја, на кон сти
ту тив ној сед ни ци ко ја је одр жа на про шле 
сре де, 1. ју на. Ње го ва за ме ни ца је Дра
га на Ра ди но вић (СНС), док је за пред
сед ни ка Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја иза
бран Ми лан Пре до је вић (СНС).

Но во фор ми ра ну власт у ин ђиј ској оп
шти ни чи ни са мо СНС са 21 од бор ни ком, 
од укуп но 37. 

По сле 16 го ди на вла да ви не Де мо крат
ске стран ке, и ову срем ску оп шти ну пре
у зе ли су на пред ња ци да во де у на ред не 
че ти ри го ди не. Са де мо кра та ма у опо
зи ци ју оти шли су и со ци ја ли сти, ко ји су 
прет ход них го ди на чи ни ли власт у Ин ђи
ји. По ред СПС са три од бор ни ка, у опо
зи ци ји је и СРС, ко ја има два од бор нич ка 
ман да та.

– Не тре ба го во ри ти о то ме ко ли ка је 
част би ти иза бран за пред сед ни ка Оп
шти не. С дру ге стра не, ко ли ка је част, то
ли ка је и од го вор ност. Искре но се на дам 
да ће тај по ја ча ни сте пен од го вор но сти, 
ко ји сам осе тио ула зе ћи у згра ду Оп шти
не, би ти на за до вољ ство свим гра ђа ни
ма. Ка да је реч о про јек ти ма, ра но је да о 
то ме го во ри мо на пр вој сед ни ци, али већ 
од су тра кре ће мо са озбиљ ним ра дом 
– из ја вио је Гак у свом пр вом обра ћа њу 

пред од бор ни ци ма СО Инђија.
Пе тар Фи ли по вић, са да бив ши пред

сед ник Оп шти не Ин ђи ја, че сти тао је но
во и за бра ном пред сед ни ку на име но ва
њу, по же лев ши му сре ћу у да љем ра ду.

– Знам из лич ног ис ку ства ко ли ко га 
те жак и од го во ран по сао че ка. На дам се 
да ће ис пу ни ти сва она обе ћа ња ко ја је 
из нео у свом екс по зеу пре ма гра ђа ни ма 
оп шти не Ин ђи ја, јер је то у ин те ре су свих 
нас ко ји жи ви мо у оп шти ни Ин ђи ји – ре
као је Фи ли по вић.

Он се та ко ђе за хва лио свим су гра ђа
ни ма и са рад ни ци ма у Оп штин ској упра
ви и јав ним пред у зе ћи ма на по др шци 
ко ју су му пру жа ли у прет ход не че ти ри 
го ди не.

– Би ла је част и ве ли ка од го вор ност 
би ти на ме сту пред сед ни ка Оп шти не. 
Не ке ства ри смо ра ди ли ма ње или ви ше 
успе шно, али ни ко не мо же да ка же да 
се ни смо тру ди ли и да ни смо то по ште но 
и од го вор но ра ди ли – ис та као је Фи ли по
вић, на ја вив ши да ље пла но ве у окви ру 
од бор нич ке гру пе „За то што во лим Ин ђи
ју”, ко ја бро ји 11 од бор ни ка.

На овој сед ни ци иза бран је и но ви са
зив Оп штин ског ве ћа, ко ји чи не 11 чла
но ва, и то: Ми ро слав Књи са, Ми лан 
Ма ти је вић, Зо ри ца Те шић, Љу бо мир 
Гла ва ше вић, Не ма ња Де де ић, Дра ган 
Ра лић, Љу би ша Ра де но вић, Бра ни слав 
Ма рин ко вић, Љи ља на Ту нић, Бо јан Ра
шић и Јо ван Рат ко вић.

С. Ко стић

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА ДО БИ ЛА НО ВУ ВЛАСТ

Вла ди мир Гак нови
пред сед ник Инђије

По сле 16 го ди на вла да ви не Де мо крат ске стран ке и 
ин ђиј ску оп шти ну пре у зе ли су на пред ња ци да во де у 
на ред не че ти ри го ди не. Са де мо кра та ма у опо зи ци ју 
оти шли су и со ци ја ли сти, ко ји су прет ход них го ди на 
чи ни ли власт у Ин ђи ји. По ред СПС са три од бор ни ка, у 
опо зи ци ји је и СРС, ко ја има два од бор нич ка ман да та

Вла ди мир Гак но ви пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја

По сла ник ЛСВ Бра ни слав Бо га ро шки 
ре као је да ће о уче шћу у кон сул та ци ја ма 
о фор ми ра њу По кра јин ске вла де, од лу чи
ти стран ка уко ли ко до би је по зив.

 Тек ако до би је мо по зив, од лу чи ће мо 
да ли ће мо се на ње га ода зва ти. Све 
за ви си од то га шта ће би ти те ме и смер
ни це о ко ји ма ће се раз го ва ра ти  ре као је 
он.

Пр ви на ли сти Со ци ја ли стич ке пар ти је 
Ср би је за Вој во ди ну, Ду шан Ба ја то вић, 
ка зао је да су раз го во ри СПС и СНС би ли 
усме ре ни са мо на фор ми ра ње Скуп шти не 
Вој во ди не, али не и По кра јин ске вла де.

 У то ку иду ће не де ље ће по че ти раз го
во ри о вла ди, а то ће си гур но би ти пре 
фор ми ра ња ре пу блич ке вла де. СПС је 
још у из бор ном пе ри о ду ре кла да ће при
хва ти ти по зив за раз го вор о уче шћу у вла
сти, а ви ди мо као мо гу ће сег мен те са рад
ње при чу о Ста ту ту, За ко ну о фи нан си ра
њу, над ле жно сти ма и имо ви ни  ка зао је 
Ба ја то ви ћ.

ЛСВ и СПС
на чекању?!

дра Ђан ко вић, из Де мо крат ске стран ке 
Ми ро слав Ва син, из Ли ге со ци јал де мо
кра та Вој во ди не Ду шан Ја ко вље виш, 
из Срп ске ра ди кал не стран ке Сми ља на 
Гла мо ча нин Вар га и из По кре та До ста је 
би ло Иван Стје по ви ћа. Ге не рал ни се кре
тар је Ни ко ла Ба њац из Срп ске на пред не 
стран ке.

То ком ве ри фи ка ци је ман да та по сла
нич ка гру па Срп ске ра ди кал не стран ке 
оспо ра ва ла је ле ги ти ми тет се дам по сла
ни ка са ли сте „До ста је би ло  Са ша Ра ду
ло вић“. Ра ди ка ли су ре кли да је та ли ста 
има ла 5.670 пот пи са, што је 330 ма ње од 
по треб ног да би ли ста би ла усво је на, док 
су из по кре та „До ста је би ло“ од го во ри ли 
да су не ва же ће пот пи се на док на ди ли и 
пре да ли из бор ној ко ми си ји, те да тре ба 
пи та ти из бор ну ко ми си ју за што то ни је 
ушло у из ве штај.

На по кра јин ским из бо ри ма, ко ји су одр
жа ни за јед но с ло кал ним и ре пу блич ким 
24. апри ла, ко а ли ци ја ко ју је пред во ди
ла Срп ска на пред на стран ка осво ји ла је 
63 од 120 ман да та. Ко а ли ци ја Со ци ја
ли стич ке пар ти је Ср би је и Је дин стве не 
Ср би је осво ји ла је 12 ман да та, ко а ли
ци ја оку пље на око Де мо крат ске стран ке 
10, ко ли ко и Срп ска ра ди кал на стран ка, 
а Ли га со ци јал де мо кра та Вој во ди не де
вет по сла нич ких ман да та. По крет До ста 
је би ло осво јио је се дам ман да та, Са вез 
вој во ђан ских Ма ђа ра шест, Ма ђар ски по
крет два, а Зе ле на стран ка је дан ман дат.

У по кра јин ском пар ла мен ту ли сту 
Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је за
сту па ће шест Сре ма ца. То су Дми тар 
Ста ни шић и Са ња Ко ва че вић из Срем ске 
Ми тро ви це, Мир ја на Ра до је вић из Но ве 
Па зо ве, Зо ран Сла ву је вић из Хрт ко ва ца, 
Де ја на Кр сма но вић из Ши да и Го ран Са
вић из Го лу би на ца. Ме ђу по сла ни ци ма 
Де мо крат ске стран ке је ди ни из Сре ма би
ће Не над Бо ро вић, пред сед ник Оп штин
ског од бо ра ДС Ру ма и пот пред сед ник 
По кра јин ског од бо ра ДС за Вој во ди ну, 
док ће Ђор ђе Стој шић из Срем ске Ми тро
ви це би ти по сла ник ис пред ЛСВа.

Е. М. Н.
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ЗО РАН СЕ МЕ НО ВИЋ, ЗА МЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА ОП ШТИ НЕ ШИД

Ин ду стриј ска зо на је 
при о ри тет мог ра да

На кон сти ту тив ној сед ни ци 
ло кал ног пар ла мен та Оп шти не 
Шид 16. ма ја, на функ ци ју за ме

ни ка пред сед ни ка Оп шти не Шид име
но ван је Зо ран Се ме но вић из Срп ске 
на пред не стран ке. У свом пр вом 
ин тер вјуу за М но ви не но во и за бра ни 
за ме ник пред сед ни ка шид ске оп шти
не је го во рио о при о ри те ти ма но во
фор ми ра не вла сти у Ши ду, као и о 
то ме ко ја ће би ти ње го ва лич на 

на сто ја ња ка да је у пи та њу по бољ
ша ње жи вот ног стан дар да гра ђа на 
ове срем ске оп шти не.

М НО ВИ НЕ: По пр ви пут сте име
но ва ни на функ ци ју за ме ни ка пред
сед ни ка Оп шти не Шид. Ко ли ки ће 
за Вас би ти иза зов вр ши ти ову 
од го вор ну функ ци ју и за че га ће те 
се лич но за ла га ти?

ЗО РАН СЕ МЕ НО ВИЋ: Сре ћан сам 

за то што ми је пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић ука зао по ве ре
ње да бу дем ње гов за ме ник. Све сво
је пред ло ге и иде је ко је имам, а ко је 
би зна чи ле бо љи так за гра ђа не шид
ске оп шти не, ре а ли зо ва ћу уз кон сул
та ци је и у до го во ру са њим. Дра го ми 
је што су гра ђа ни пре по зна ли и ука за
ли Срп ској на пред ној стран ци по ве ре
ње и што смо уз по моћ тог ре спек та
бил ног ре зул та та на ло кал ним из бо

Зо ран Се ме но вић, за ме ник пред сед ни ка шид ске оп шти не

M NOVINE :
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ри ма, ус пе ли са мо стал но да фор ми
ра мо власт. Са мим тим је то и ве ли ка 
оба ве за за нас, да оправ да мо по ве
ре ње ко је су нам ука за ли гра ђа ни 
уре ђе њем ин ду стриј ске зо не и отва
ра њем но вих рад них ме ста. Све сни 
смо на ших оба ве за, као и те ре та ко ју 
власт но си са со бом, али нам ни је 
пр ви пут да смо укљу че ни у рад 
Оп штин ске упра ве. Пр ви пут мо же мо 
од лу чи ва ти о све му и ка ко смо од го
вор ни за по те зе ко је ће мо пра ви ти, 
та ко ће гра ђа ни на сле де ћим из бо ри
ма на гра ди ти или ка зни ти наш рад, 
од но сно не рад. Ме ђу тим, си гу ран сам 
да ће би ти ре зул та та и да ће мо обе
ћа ња ко ја смо да ли у из бор ној кам па
њи и оства ри ти. Пред на ма је ве ли ки 
по сао, не ма мо про јект ну до ку мен та
ци ју ко ја је основ за кон крет не по сло
ве, та ко да ће мо ве ћи део ове го ди не 
утро ши ти у осми шља ва њу про је ка та, 
ко ји ће сва ка ко зна чи ти по бољ ша ње 
жи во та гра ђа на шид ске оп шти не.

На че му ће те Ви као за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Шид ра ди
ти? Ко је ће би ти Ва ше над ле жно
сти?

Имам пу ну по др шку но во и ме но ва
ног пред сед ни ка Оп шти не Шид, да 
као ње гов за ме ник пре у змем део 
по сла ко ји је ве зан за уре ђе ње ин ду
стриј ске зо не и га си фи ка ци ју шид ске 
оп шти не. Са да већ мо гу са си гур но
шћу да обе ћам гра ђа ни ма да ће мо 
већ од сеп тем бра по че ти пр ве ра до
ве на уре ђе њу ин ду стриј ске зо не. 
Ве ли ки део про јект не до ку мен та ци је 
смо за вр ши ли, остао нам је још је дан 
про је кат на осно ву ко јег ће мо зна ти 
ко ли ка ће нам ула га ња би ти по треб
на за ин ду стриј ску зо ну. Пре не ко ли
ко да на смо раз го ва ра ли са из во ђа
чи ма ра до ва на га си фи ка ци ји шид ске 
оп шти не и ка ко смо са зна ли, тај 
по сао ће би ти за вр шен до сеп тем
бра. По ку ша ће мо да за јед но са 
на шим пред став ни ци ма у ре пу блич
кој вла ди и љу ди ма ко ји во де „Ср би
ја гас“, обез бе ди мо ин ве сти то ре, ка ко 
би се омо гу ћи ло спа ја ње га со во да од 
Срем ске Ми тро ви це до Ши да. Та ко 
да сам си гу ран да ће шид ска оп шти

на до по чет ка 2018. го ди не има ти гас. 
На гла сак ће мо ста ви ти и на уна пре
ђе ње по љо при вре де и сма трам да ће 
тим ко ји смо офор ми ли за тај део на 
че лу са чла ном Оп штин ског ве ћа 
за ду же ног за по љо при вре ду Да ли бо
ром Ста ро вла сом, спро ве сти све 
пла ни ра не ак тив но сти.

У ко јој ме ри ће вам олак ши ца на 
том пу ту би ти то што је ве ћи на 
функ ци о не ра из во де ће стран ке, 
што до са да ни је био слу чај?

Сма трам да са да има мо ве ћу од го
вор ност, и да нам то што смо са мо
стал но фор ми ра ли власт ни је олак
ши ца. Нај лак ше је има ти ко а ли ци о не 
парт не ре, па се увек „ва ди ти“ на њих 
ти па „они нас уце њу ју“. Ми сад има мо 
си стем где је сва ки наш члан или 
функ ци о нер, пре све га од го во ран 
гра ђа ни ма шид ске оп шти не и увек 
ће мо се та ко по на ша ти. Стран ка има 
свој де ло круг де ло ва ња и ми ће мо 
по што ва ти стран ку и из вр ша ва ти 
стра нач ке оба ве зе, али у про сто ри ја
ма стран ке. Али оно што је на ша оба
ве за, то је да бу де мо исти пре ма 
свим гра ђа ни ма, рад Оп штин ске 
упра ве ће стро го би ти одво јен од 
стра нач ког ра да.

Уско ро сле де но ва име но ва ња 
вр ши ла ца од го вор них функ ци ја.

При ли ком њи хо вих име но ва ња, 
пре све га ће мо гле да ти на њи хо ву 
струч ност и при том по што ва ти све 
за кон ске од ред бе. Љу ди ће би ти 
по ста вље ни пре ма сво јим ква ли фи
ка ци ја ма и исто та ко ко не бу де из вр
ша вао сво је ду жно сти и бу де иска као 
из ти ма, чи ји је је ди ни при о ри тет 
по бољ ша ње усло ва жи во та гра ђа на, 
ви ше не ће оба вља ти ту функ ци ју.

Ка да гра ђа ни шид ске оп шти не 
мо гу оче ки ва ти бо љи так?

Гра ђа ни ће у вр ло крат ком ро ку 
осе ти ти пр ве бо љит ке, кроз ефи ка
сност Оп штин ске упра ве, бр зо ре ша
ва ње њи хо вих про бле ма, а круп не 
ства ри ће се ви де ти тек од сеп тем
бра. У то сам го то во си гу ран, а и са ми 
ће се у то уве ри ти. М. Н.

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ ШИД

Но ви ди рек то ри 
јав них пред у зе ћа

На пр вој сед ни ци но вог са зи ва Оп штин
ског ве ћа Oпшти не Шид ко ја је одр жа на у 
по не де љак, 6. ју на, већ ни ци су име но ва
ли но ве вр ши о це ду жно сти ди рек то ра 
јав них пред у зе ћа. Та ко је за в.д. ди рек то
ра ЈП за стам бе не услу ге и гра ђе вин ско 
зе мљи ште иза бран Алек сан дар Јо ва но
вић, Сла ви ца Сре мац име но ва на је за 
в.д. ди рек то ра ЈКП „Стан дард“, а Мар ко 
Ба јић је по ста вљен за в.д. ди рек то ра ЈКП 
„Во до вод“. 

Пре ма ре чи ма за ме ни ка пред сед ни ка 
Оп шти не Шид Зо ра на Се ме но ви ћа, нај
ва жни је тач ке днев ног ре да од но си ле су 
се на усва ја ње из ве шта ја о ра ду ме сних 
за јед ни ца за 2015. и пла но ва за 2016. 
го ди ну, као и из ве шта ја о ра ду јав них 
пред у зе ћа и уста но ва.

 Не до ста так сред ста ва је еви ден тан, 
ме сни са мо до при но си су у мно гим се ли
ма уки ну ти или ни су из гла са ни и са мо 
не ко ли ко се ла има свој са мо до при нос. 
Но ва оп штин ска власт ће у свим на се ље
ним ме сти ма где са мо до при нос ни је 
из гла сан спро ве сти кам па њу ка ко би 
ме шта ни ма об ја сни ли за што је ва жан 
са мо до при нос и за че га слу жи. Ста ли 
смо на крај не на мен ском тро ше њу сред
ста ва са мо до при но са и они су са да под 
ди рект ном кон тро лом бу џе та и во де се 
као из вор ни при ход Оп шти не. Апе лу јем 
на све гра ђа не оп шти не Шид, где је са мо
до при нос био жи ла ку ца ви ца сва ког 
ме ста, уз по моћ ко јег су из вр ше ни ин фра
струк тур ни ра до ви, да уко ли ко же ле да у 
свом ме сту ви де на пре дак, да раз ми сле 
о то ме, јер је си гур но да ће мо до кра ја 
го ди не мо ра ти рас пи са ти ре фе рен дум за 
са мо до при нос  ис та као је Се ме но вић.

Чла но ви Ве ћа до не ли су и за кљу чак о 
да ва њу са гла сно сти на са о бра ћај ни про
је кат у вези са успо ра ва њем са о бра ћа ја у 
ци љу за шти те де це у са о бра ћа ју у Ши ду, 
и одо бри ли про је кат из ра де про јект не 
до ку мен та ци је за ин фра струк ту ру у ин ду
стриј ској зо ни.

 Оп штин ско ве ће је по здра ви ло тај 
пред лог и јед но гла сно га усво ји ло и 
на дам се да ће оп штин ска ад ми ни стра
ци ја ус пе ти да ис по шту је све оно што је 
пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко
вић за дао као основ не за дат ке, а то је 
уре ђе ње ин ду стриј ске зо не и раз вој се ла, 
по др шка мла ди ма ко ји жи ве на се лу и 
за по шља ва ње на ших гра ђа на  ис та као 
је Се ме но вић.

Чла но ви ве ћа утвр ди ли су и пред лог 
од лу ке о кон со ли до ва ном за вр шном 
ра чу ну бу џе та Оп шти не Шид за 2015. 
го ди ну.

 Ми смо уса гла си ли све по треб не нор
ме пред ви ђе не за 2015. го ди ну са ствар
ним при ли вом и при хо ди ма, та ко да смо 
уз екс тер ног ре ви зо ра ко јег смо ан га жо
ва ли, из ра ди ли за вр шни ра чун ко ји ће 
нам омо гу ћи ти на ста вак реализације 
оп штин ског бу џе та, и про јек ци је ре ба лан
са бу џе та за 2016. го ди ну, по што сред
ства ко ја су пла ни ра на ни су у оном из но
су ко ји би тре бао да бу де  ре као је 
Се ме но вић.

Сви усво је ни пред ло зи са Оп штин ског 
ве ћа, на ћи ће се пред од бор ни ци ма 
Скуп шти не оп шти не Шид на сед ни ци  
ко ја је за ка за на за 15. јун.  М. Н.

Са да већ мо гу са си гур но шћу да обе ћам гра ђа
ни ма да ће мо већ од сеп тем бра по че ти пр ве 
ра до ве на уре ђе њу ин ду стриј ске зо не. Ве ли ки 
део про јект не до ку мен та ци је смо за вр ши ли, 
остао нам је још је дан про је кат на осно ву ко јег 
ће мо зна ти ко ли ка ће нам ула га ња би ти по треб
на за ин ду стриј ску зо ну. Пре не ко ли ко да на смо 
раз го ва ра ли са из во ђа чи ма ра до ва на га си фи
ка ци ји шид ске оп шти не и ка ко смо са зна ли, тај 
по сао ће би ти за вр шен до сеп тем бра
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ДОМ ЗДРА ВЉА РУ МА 

Лак ше до пре гле да
У рум ском До му здра вља 

1. ју на одр жа на је кон фе
рен ци ја за но ви на ре на 

ко јој је ди рек тор ка др Сне жа на 
Бо ја нић Сто јић и др Та тја на Па
нић го во ри ле о про јек ту „ИЗИС“ 
чи ја је ре а ли за ци ја упра во по
че ла.

На и ме, Ми ни стар ство здра
вља и Европ ска бан ка за раз вој 
ре а ли зу ју про је кат Ин те гри са
ни здрав стве ни ин фор ма ци о ни 
си стем (ИЗИС) по ко ме ће све 
здрав стве не уста но ве у Ре пу
бли ци Ср би ји би ти у јед ном 
ин фор ма ци о ном си сте му умре
же не. То зна чи да ће по сто ја
ти је дин стве на ба за по да та ка 
свих здрав стве них уста но ва са 
њи хо вим ка па ци те ти ма, апа ра
ти ма ко ји ма рас по ла жу и ле ка
ри ма спе ци ја ли сти ма. На овај 
на чин па ци јен ти ће мо ћи ла ко 
да оства ре не са мо пре гле де 
код иза бра ног ле ка ра и спе ци ја
ли ста у ма тич ној уста но ви, већ 
и ван ма тич не уста но ве.

 ИЗИС под ра зу ме ва да су у 
ин фор ма ци о ни си стем сме ште
ни сви ле ка ри на свим ни во и ма, 
сви апа ра ти, вр сте услу га ко је 
се ра де та ко да ле кар ко ји тра
жи не ки ди јаг но стич ки пре глед 
мо же у свом ком пју те ру да за
ка же па ци јен ту тај пре глед. Тач

ни је, ви де ће у ко јој здрав стве ној 
уста но ви та кав спе ци ја ли стич ки 
пре глед, ти па нпр. маг нет не ре
зо нан це, мо же да се ре а ли зу је 
са нај ма ње че ка ња па ци је на та. 
Па ци јент ће зна ти свој тер мин, 
не ће мо ра ти да иде ни у ма тич
ну уста но ву да за ка зу је, ни ти ће 
мо ра ти да иде у оп ште бол ни
це. На дам се да ће се по што
ва ти вре ме за ка зи ва ња ка ко би 
па ци јент имао је дан ком пле тан 
ком фор. Ми смо у пе ри о ду од 
23. до 30. ма ја мо ра ли да до
ста ви мо све по дат ке о док то ри
ма и апа ра ти ма, а старт про јек
та зва нич но у Вој во ди ни је био 
31. мај  ре кла је тим по во дом 
др Сне жа на Бо ја нић Сто јић.

Она је до да ла да се по че ло 
од Слу жбе оп ште ме ди ци не јер 
је нај ве ћа.

 Ма ли број на ших па ци је на
та ће ко ри сти ти он лајн за ка зи
ва ње, ве ћи на се фо ку си ра на 
те ле фон. До би ли смо обе ћа ње 
да ће хро нич ни па ци јен ти мо ћи 
сво је ре цеп те и ле ко ве да ре а
ли зу ју ди рект но у апо те ци та ко 
да ће се сма њи ти гу жве и број 

па ци је на та ко ји че ка ју  ка за ла 
је ди рек то ри ца рум ског До ма 
здра вља. 

Про гра мом је пред ви ђе но, 
по ред тер мин ских упу та, та ко
зва ни ван тер мин ски  при о ри
тет ни и хит ни. Хит ни па ци јен ти 
ће се при ма ти ми мо за ка за них.

Др Та тја на Па нић, ко ор ди на
тор ка за акре ди та ци ју је ис та
кла и да је Аген ци ја за акре ди
та ци ју здрав стве них уста но ва 
по др жа ла на по ре ове уста но ве 
да им пле мен ти ра „ИЗИС“. Они 
су би ли у апри лу у кон трол ној 
по се ти и мо гли се уве ри ти да 
се стан дар ди на осно ву ко јих је 
Дом здра вља до био сед мо го ди
шњу акре ди та ци ју по шту ју, а да 
су про пу сти на ко је је ука за но  
ис пра вље ни.

Она је ис та кла да ће па ци јен
ти ма „ИЗИС“ омо гу ћи ти да до ђу 
на пре глед мно го бр же што се 
ти че са ме при мар не здрав стве
не за шти те, а са мим тим ће им 
се омо гу ћи ти да лак ше до ђу и 
до пре гле да код спе ци ја ли сте, 
ако је то по треб но. 

Смиља Џа ку ла

Др Сне жа на Бо ја нић Сто јић 
је ин фор ми са ла но ви на ре и 
да је, по сле ква ра, по чео да 
ра ди ренд ген апа рат у До му 
здра вља, као и да је по прав ка 
за вр ше на ме сец да на пре 
пла ни ра не.

Ра ди 
ренд ген

Др Сне жа на Бо ја нић Сто јић и др Та тја на Па нић

КЛЕ НАК

Про ши ре ње 
гро бља 

На но вом гро бљу у Клен ку у 
то ку су ра до ви на про ши ре њу 
гроб них ме ста. Ура ђе не су две 
но ве тра ке са 110 гроб них 
ме ста, а по ред то га на ста ром 
гро бљу ће се ра ди ти и но ви део 
огра де. За ове на ме не ло кал на 
са мо у пра ва је опре де ли ла 
ми ли он ди на ра.

 На жа лост, по тре ба за 
но вим гроб ним ме сти ма по сто
ји, али та кве су окол но сти и 
по тре бе. Нео п ход но је да се та 
гроб на ме ста обе ле же, с об зи
ром да је то ипак но во гро бље и 
да је ра ђе но по нај ви шим стан
дар ди ма. Што се ти че ка пе ле, 
ми смо ста ви ли у план и про
грам при про јек ци ји бу џе та рас
по ло жи вих пет ми ли о на ди на
ра. Кле нак је јед но од нај ве ћих 
се ла, а не ма ка пе лу, ма да го то
во сва оста ла се ла има ју ка пе
ле. Ве ру јем да ће мо у на ред
ном пе ри о ду и ући у ре а ли за ци
ју тог про јек та – ре као је пред
сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан 
Ман чић.

Жељ ко До шен, по моћ ник 
ди рек то ра ЈП „Ко му на лац“ под
се ћа да је ово пред у зе ће пре 
две го ди не пре у зе ло ком плет но 
одр жа ва ње не са мо че ти ри гро
бља у гра ду, што је био и ра ни је 
слу чај, не го и се о ска гро бља.

 По ред ре дов ног одр жа ва
ња, ко ше ња и чи шће ња гро ба
ља, ми ра ди мо и на њи хо вом 
про ши ре њу, та мо где се ука же 
по тре ба. У на ред ном пе ри о ду 
би ће про ши ре ња гроб них по ља 
у још не ко ли ко се ла. Ово пре у
зи ма ње одр жа ва ња сва ка ко је 
до дат на и зна чај на оба ве за за 
ЈП „Ко му на лац“. Ра де на ши 
рад ни ци, али има и до дат ног 
ан га жо ва ња кроз јав не ра до ве 
– из ја вио је Жељ ко До шен.

С. Џ.

У три се ла рум ске оп шти не ће 
се ових да на ура ди ти тро то а
ри и то у Бу ђа нов ци ма, Ни кин

ци ма и Пла ти че ву. У Бу ђа нов ци ма 
је ура ђе но 400 ква драт них ме та ра 
тро то а ра, у Ни кин ци ма су у то ку ра
до ви на око 2.000 ква драт них ме та
ра, а по том сле де и ра до ви у Пла ти
че ву на око 800 ква драт них ме та ра.

Ра до ва на из ра ди тро то а ра у Ни
кин ци ма об и шао је 30. ма ја пред
сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић и то у Ули ци Пе те фи Шан
дор. 

 У овој ули ци ни је би ло тро то а ра, 
а он је по тре бан због без бед ни јег 
кре та ња свим гра ђа ни ма, по го то во 
де ци. По ред ове, у Ни кин ци ма ће се 
ура ди ти тро то а ри у ули ца ма Вој во
ди не Ми ши ћа и Ву ка Ка ра џи ћа и је

дан део око пи ја це  ре као је Сла ђан 
Ман чић. 

Он је до дао да је реч о пр вој фа зи 
ра до ва, а би ће их још и у дру гим се
ли ма, с об зи ром да је реч о уго во ру 
чи ја је вред ност пре ко де вет ми ли
о на ди на ра. Ра до ви ће те ћи по уго
во ре ној ди на ми ци док се не утро ше 
сва пла ни ра на сред ства.

Ве ли мир Ми лић, пред сед ник Са
ве та МЗ Ни кин ци је ре као да су ови 
ра до ви ве о ма зна чај ни због си гур
но сти у са о бра ћа ју. 

 Овим ра до ви ма ће се сма њи ти 
мо гућ ност са о бра ћај них не сре ћа. 
Ста зе су не где би ле ис пу ца ле, а не
где их ни је ни би ло. Ћу при је ко је су 
би ле до бре ни су ди ра не  ре као је 
Ве ли мир  Ми лић.

С. Џ.

НИ КИН ЦИ

Тро то а ри у три ули це

Оби ла зак ра до ва у Ни кин ци ма
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У рум ском Кул тур ном цен тру су 1. ју на пред
ста вље ни ре зул та ти про јек та Пар ти ци па
тив но бу џе ти ра ње ко ји је, у ци љу укљу чи

ва ња гра ђа на у бу џет ски про цес, ре а ли зо ва ла 
рум ска оп шти на са ор га ни за ци ја ма БИРН и НА
ЛЕД.

Овом пред ста вља њу по ред Сло бо да на Ге ор
ги е ва и Ка ли не Си мић из БИРНа при су ство ва
ли су и о про јек ту го во ри ли Дра ган Ко са но вић, 
шеф Кан це ла ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој 
и Ду шан Ба раћ, шеф Оде ље ња за фи нан си је, 
при вре ду и по љо при вре ду у Ру ми, као и број ни 
пред став ни ци ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва 
ко је де лу ју у рум ској оп шти ни.

Дра ган Ко са но вић је ука зао да се кроз овај 
про је кат гра ди уза јам но по ве ре ње гра ђа на и ло
кал не са мо у пра ве, по ве ћа ва тран спа рент ност и 
отво ре ност за да љу са рад њу. 

 Да нас смо ту не са мо да за кљу чи мо ко ји су 
би ли ре зул та ти пи лот про јек та не го и да се до го
во ри мо око то га на ко ји на чин овај про цес мо же 
да се уна пре ди код до но ше ња бу џе та за на ред ну 
го ди ну. Гра ђа не по зи вам да се укљу че од по чет
ка, да пред ла жу про јек те, да гла са ју ка да до то га 
до ђе, ка ко би за ко ју го ди ну сви оче ки ва ли да се 

пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње спро во ди на нај де
мо кра тич ни је мо гу ћи на чин  ре кла је Ка ли на Си
мић, ко ор ди на тор ка про јек та из БИРНа.

Ово је за вр шна фа за про јек та укљу чи ва ња 
гра ђа на, ме ди ја, ци вил ног дру штва и при вре де у 
кре и ра ње бу џе та, а циљ нам је ја ча ње по ве ре ња 
гра ђа на у ло кал ну са мо у пра ву и при бли жа ва ње 
ло кал не са мо у пра ве гра ђа ни ма. 

 Овај про је кат је фи нан си ра ла Европ ска уни ја 
у окви ру про гра ма по мо ћи ци вил ном дру штву из 
2013. го ди не. Та ко ђе, на овај на чин нам је циљ 
да се рум ска оп шти на пред ста ви као сре ди на 
са по вољ ним по слов ним окру же њем и да бу де 
при мер до бре прак се у пар ти ци па тив ном бу џе ти
ра њу  ис та као је шеф Оде ље ња за фи нан си је, 
при вре ду и по љо при вре ду Ду шан Ба раћ.

Он је ре као и да је ура ђен Гра ђан ски во дич 
кроз бу џет у ко јем се на јед но ста ван на чин го во
ри о то ме ка ко се кре и ра бу џет, ка ко се пу ни, на 
ко ји на чин се тро ше и за шта нај ви ше бу џет ска 
сред ства. Овај во дич је не дав но де љен и Ру
мља ни ма на Град ском тр гу, а са рад ња на про
јек ту пар ти ци па тив ног бу џе ти ра ња са БИРНом 
се на ста вља.

С. Џакула

У РУ МИ ПРЕД СТА ВЉЕ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НОГ
БУ ЏЕ ТИ РА ЊА

Да гра ђа ни уче ству ју
у кре и ра њу бу џе та

Ре а ли за то ри про јек та пар ти ци па тив ног бу џе ти ра ња

ЈП „ГАС – РУ МА“

По јеф ти ње ње 
га са

Сход но кре та њи ма на свет
ском тр жи шту, Над зор ни од бор 
ЈП „Гас  Ру ма“ до нео је од лу ку 
да се сма њи це на при род ног 
га са за јав но снаб де ва ње у 
про се ку за че ти ри про цен та, 
од но сно за 1,33 ди на ра по куб
ном ме тру. Ова но ва, ни жа 
це на се при ме њу је од 1. ју на, а 
на њу је са гла сност да ла Аген
ци ја за енер ге ти ку Ре пу бли ке 
Ср би је. 

 Ово је дру га ко рек ци ја це на 
и то на ни же у овој, а че твр та од 
ма ја про шле го ди не. Са ова 
че ти ри сни же ња, це на је укуп но 
сма ње на за 34,5 про це на та  
ка же Ра да Ма ра вић, ди рек тор 
ЈП „Гас  Ру ма“.

АК ЦИ ЈА „ПА ЖЉИВ КО“

Па жљи во у 
са о бра ћа ју

У град ској Основ ној шко ли 
„Ду шан Јер ко вић“ је ре а ли зо ва
на ак ци ја „Па жљив ко“ за све 
рум ске пр ва ке, у ор га ни за ци ји 
ове шко ле, Аген ци је за без бед
ност са о бра ћа ја и ло кал не 
са мо у пра ве.

Јо ви ца Ва си ље вић, по моћ
ник ди рек то ра Аген ци је за без
бед ност са о бра ћа ја ка же да су 
се у овој шко ли ор га ни зо ва ти 
два обра зов на ча са „Па жљив
ко“, а на сва ком је би ло при сут
но око 200 де це. 

Са ња Ман дић, по моћ ник 
ди рек то ра ОШ „Ду шан Јер ко
вић“ је ука за ла да је ово дру ги 
пут да се „Па жљив ко“ ре а ли зу
је.

С. Џ.

По сле са стан ка у Срем ској 
Ми тро ви ци, на чел ни ци ма 
град ске и оп штин ских 

упра ва у Сре му до ма ћин је 
би ла Ру ма, а са ста нак је одр
жан 1. ју на у Град ској ку ћи.

На са стан ку је нај ви ше раз го
ва ра но о при пре ма ма за при ме
ну од ре да ба За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку, по себ но 
чла на 103, ко је сту па ју на сна гу 
8. ју на, тач ни је ко ли ко су 
оп штин ске упра ве спрем не да 
при ме не за кон ску ре гу ла ти ву у 
овој обла сти.

До ма ћин ску па, на чел ник 
Оп штин ске упра ве у Ру ми 
Ду шан Љу би шић ис ти че да је 
бит но раз ме њи ва ти ис ку ства на 
ло кал ном ни воу. 

 Тре ба да по де ли мо јед ни 
дру ги ма са ве те и су ге сти је не 
би ли у Сре му та при ме на за ко
на би ла што бо ља и ква ли тет
ни ја. За кон ска ре гу ла ти ва ко ја 

сту па на сна гу 8. ју на пред ви ђа 
да гра ђа ни не ће ви ше мо ра ти 
да при ба вља ју, за оства ри ва ње 
сво јих пра ва, би ло ка кву до ку
мен та ци ју, не го ће је ор га ни по 

слу жбе ној ду жно сти до ста вља
ти дру гим ор га ни ма. То су на 
при мер: из вод из ма тич не књи
ге ро ђе них, уве ре ње о др жа
вљан ству, уве ре ње о не ка жња
ва њу итд. Ве ро ват но ће би ти 
од ре ђе них про бле ма у по чет ку, 
као и увек кад се уво ди не што 
но во и свр ха овог са стан ка је да 
се ти про бле ми пред ви де и пре
ва зи ђу  ис та као је Ду шан 
Љу би шић.

Ми ро слав Јо кић, на чел ник  
Град ске упра ве за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве у Срем ској 
Ми тро ви ци ука зу је да је до бра 
прак са ус по ста вље на ова квим 
са стан ци ма на ко ји ма се раз ме
њу ју ис ку ства у ра ду. 

С. Џ.

СА СТА НАК НА ЧЕЛ НИ КА У РУ МИ

Раз ме на ис ку ста ва

На чел ни ци срем ских оп штин ских упра ва
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ДОМ ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Улагање у примарну 
здравствену заштиту 

Ле кар оп ште прак се је пр ви бра ник 
здра вља јед ног на ро да и на ци је, ка же 
на по чет ку раз го во ра за М но ви не ди

рек тор До ма здра вља Срем ска Ми тро ви ца 
др Ду шко Ма џић. Он ис ти че да су у ци љу 
по бољ ша ња при мар не здрав стве не за шти
те то ком про шле и ове го ди не, за хва љу ју
ћи сред стви ма Гра да Срем ска Ми тро ви ца и 
До ма здра вља, ре кон стру и са не здрав стве
не ам бу лан те по се ли ма и на ба вље на зна
чај на ме ди цин ска опре ма. 

 Дом здра вља је по зи тив но по сло вао и 
2014. и 2015. го ди не, за раз ли ку од мно гих 
до мо ва здра вља у Ср би ји, па и у Сре му, и за 
раз ли ку од мно гих бол ни ца, ко је су у же сто
ким ми ну си ма. Ка да го во ри мо о ак тив но сти
ма До ма здра вља, тре ба ис та ћи шта је све 
ура ђе но ка ко би се по бољ ша ла здрав стве
на услу га у при мар ној здрав стве ној за шти ти 
и се о ског и град ског ста нов ни штва. То је пр
ви су срет са док то ром оп ште прак се и они 
су пр ви бра ник здра вља јед не на ци је – на
во ди др Ма џић. 

Ка да су у пи та њу ин фра струк тур ни ра до
ви, про шле го ди не је ре но ви ра на здрав стве
на ста ни ца у Чал ми, а ове го ди не је за вр ше
на здрав стве на ам бу лан та у Бе ше но ву. Пре 
три го ди не по че ла је из град ња овог објек та 
у Бе ше но ву, у ко јем су сме ште не про сто ри је 
ам бу лан те и Ме сне за јед ни це. За ову ин ве
сти ци ју из дво је но је око 16 ми ли о на ди на ра, 
део нов ца је обез бе ди ла ло кал на са мо у
пра ва, а део Ми ни стар ство при вре де, док 
је на До му здра вља опре ма ње ам бу лан те. 
У про сто ри ја ма но ве ам бу лан те на ла зи ће 
се шал тер, про сто ри ја за ле ка ра и пре ви ја
ли ште. На кон из ла ска ин спек ци ја на те рен, 
ам бу лан та ће по че ти са ра дом. 

 Тре нут но се за вр ша ва о тро шку До ма 
здра вља уво ђе ње гре ја ња и адап та ци ја 
ам бу лан те у Срем ској Ра чи. Пред ви ђе но је 
да се из град ског бу џе та ове го ди не ура ди 
сре ђи ва ње кро ва и фа са де пе ди ја триј ске 
ам бу лан те у Ла ћар ку и да се ура ди при
ступ ни пут до ам бу лан те. План је и да се 
ура ди ком плет но ре но ви ра ње здрав стве
не ам бу лан те у Ве ли ким Ра дин ци ма, јер је 
она у при лич но за пу ште ном ста њу – ка же 
др Ду шко Ма џић.

Од не за вр ше них по сло ва ди рек тор на
по ми ње ам бу лан ту у Ра ден ко ви ћу, чи је је 
ре но ви ра ње за по че то пре не ко ли ко го ди
на, па се ста ло са ра до ви ма и са да их тре
ба при ве сти кра ју. Оста ло је и да се ре ши 
пи та ње ам бу лан те у Ша шин ци ма, да ли ће 
се по сто је ћа ком плет но ре но ви ра ти или ће 
се гра ди ти но ва ам бу лан те, би ће по зна то у 

на ред ном пе ри о ду.
Што се на бав ка опре ме ти че, про шле 

го ди не је ку пљен нов би о хе миј ски ана ли
за тор из сред ста ва До ма здра вља за по
тре бе ла бо ра то ри је у Ме ди ци ни ра да, као 
и нов ул тра звуч ни апа рат за Дис пан зер за 
же не. Из бу џе та Гра да су ку пље не че ти ри 
сто ма то ло шке сто ли це, од ко јих је јед на за 
сто ма то ло шку слу жбу у Ла ћар ку, а три су у 
Дис пан зе ру на Са ви.

 Ових да на је Дом здра вља ку пио још 
три сто ма то ло шке сто ли це, јед на је на мон
ти ра на у Ма чван ској Ми тро ви ци, као сре
ди ни ван гра да ко ја има нај ви ше па ци је на
та, и две су на мон ти ра не у Дис пан зе ру на 
Са ви. У то ку је на бав ка ул тра звуч ног апа
ра та, сред стви ма из град ског бу џе та, за 
сни ма ње гор њег аб до ме на, за ам бу лан ту у 
Ме ди ци ни ра да, јер са да си сте мат ске пре

Ди рек тор До ма здра вља ка же да је 
ра ци о на ли за ци ја у овој уста но ви за 2015. 
го ди ну за вр ше на и да са да има ју ма ње 
за по сле них.

 Има мо стра вич не про бле ме због бро ја 
рад ни ка и мо лим ста нов ни штво да има 
раз у ме ва ња. На ма се сма њио број рад ни
ка са 414 на 382 за по сле на, а та ра ци о на
ли за ци ја је ма ло сле па, па их ин те ре су је 
са мо број ка, та ко да нам се про ме ни ла 
струк ту ра за по сле них. Уме сто да по но вој 

си сте ма ти за ци ји има мо 87 док то ра, ми 
има мо са да 80 ле ка ра. Еви ден тан је 
ма њак док то ра и тех ни ча ра, те је те шко 
пру жа ти здрав стве ну услу гу. Оти шло нам 
је око 15 ме ди цин ских се ста ра и триче ти
ри док то ра у Не мач ку, а ни ко га не мо же мо 
при ми ти у ста лан рад ни од нос. Че ка мо 
са да но ву ра ци о на ли за ци ју за 2016. и 
на да мо се да не ће би ти го ла број ка, већ 
да ће се во ди ти ра чу на о струк ту ри – на по
ми ње ди рек тор До ма здра вља. 

Ма ње за по сле них
на кон ра ци о на ли за ци је

Дом здра вља
је по зи тив но

по сло вао и 2014.
и 2015. го ди не,

за раз ли ку
од мно гих до мо ва 
здра вља у Ср би ји,

па и у Сре му,
и за раз ли ку

од мно гих
бол ни ца, ко је су

у же сто ким ми ну си ма

Др Ду шко Ма џић, ди рек тор До ма здра вља
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гле де за нас ра ди Ди јаг но стич ки цен тар, са 
ко ји ма има мо уго вор и ко ме ми пла ћа мо ту 
услу гу. С об зи ром да Дом здра вља не ма 
уго во ре ну услу гу за оба вља ње ул тра звуч
них пре гле да са Ре пу блич ким фон дом за 
здрав стве но оси гу ра ње, а на ул тра звуч ни 
пре глед у бол ни ци се че ка из ме ђу три и 
шест ме се ци, на рав но да они ко ји не мо
гу да че ка ју то ли ко ду го пре глед оба вља ју 
у при ват ним ор ди на ци ја. Ми би на бав ком 
овог апа ра та учи ни ли услу гу гра ђан ству, 
по ну ди ли би им тај пре глед за до ста ма ње 
па ра, а и на ма би зна чи ло да на мак не мо 
не ки соп стве ни ди нар. Ових да на сти же 
и алат ко ји смо ку пи ли за стал не про те зе 
код де це, ко је се но се го ди ну да на и ко је 
не спа да ју у оба ве зно здрав стве но оси гу
ра ње. Оне се ни у ком слу ча ју не ра де о 
тро шку Ре пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње, већ се пла ћа ју. Па смо има ли 
си ту а ци ју да ро ди те љи пла те 1.200 евра 
про те зу у при ват ним ор ди на ци ја ма, а ми 
смо из ра чу на ли да је ре ал на це на ви ше
стру ко ма ња. И због то га ће це на ове сто
ма то ло шке услу ге у До му здра вља би ти 
ви ше стру ко ни жа. Ми ће мо у До му здра
вља по ну ди ти гра ђа ни ма ко ли ко је год мо

гу ће ви ше за онај ди нар ко ји из два ја ју за 
здрав стве но оси гу ра ње, а услу ге ко је ни су 
об у хва ће не оба ве зним здрав стве ним оси
гу ра њем ће мо им пру жи ти по при сту пач
ним це на ма. Ти ме чи ни мо услу гу њи ма, 
али и на ма је то је ди ни на чин да оства
ри мо не ки при ход, јер све оста ло што је 
пар ти ци па ци ја, што је стан дард, то је при
ход Ре пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње, а ни је при ход До ма здра вља. 
Ми смо од 100 од сто свог бу џе та, 92 од сто 
до би ли од Фон да, шест од сто је соп стве ни 
при ход и два од сто је био при ход Гра да – 
на во ди др Ма џић.

Ка да су у пи та њу но ве ме то де и ван стан
дард, упра во је др Ду шко Ма џић по след
њих 15 го ди на сво је ка ри је ре по све тио 
обу ци ги не ко ло га по Ср би ји.

 Ин струк тор сам за ла па ро скоп ску ги не
ко ло ги ју и на то сам ве о ма по но сан. Об у
ча вао сам ко ле ге ги не ко ло ге у Шап цу, Ло
зни ци, Ужи цу, Ва ље ву, Кра ље ву, Пи ро ту, 
Ле сков цу, Бо ру, Ја го ди ни, Вр шцу и на Ин
сти ту ту за мај ку и де те на Но вом Бе о гра ду. 
И дан да нас сам пре да вач на Ме ди цин
ском фа кул те ту у Бе о гра ду на ба зич ним 
кур се ви ма из ла па ро скоп ске ги не ко ло ги

је и то сма трам сво јим успе хом. На рав но 
за то сам имао одо бре ње Ми ни стар ства 
здра вља, ра дио сам на уго вор о до пун ском 
ра ду, у др жав ном здрав ству. Ни ка да ни сам 
ра дио у при ва тлу ку – ис ти че Ма џић и по
на вља да не ма ни шта про тив при ват ног 
здрав ства, већ је за чи сте од но се.

 Или си у др жав ном здрав ству или си у 
при ват ном здрав ству, ме ша ња не ма. Чист 
ра чун, ду га љу бав. Код нас има мо јед ну 
кри ми нал ну ствар, то је ор га ни зо ван кри
ми нал, да се па ци јен ти ко ји пла ћа ју здрав
стве но оси гу ра ње на те ру ју из др жав ног 
здрав ства у при ват не ор ди на ци је, за то 
што исти док то ри ра де и та мо и ва мо. Ов
де при ма ју пла ту да не би ра ди ли, а та мо 
оти ма ју па ре од гра ђа на. Ја сам про тив 
то га, а сва ком ски дам ка пу ко  је дао от каз 
и оти шао у при ва тлук – сма тра др Ду шко 
Ма џић.

За крај, ди рек тор До ма здра вља ка же да 
ста нов ни штво ја ко ма ло ра чу на во ди ра чу
на о здра вљу, и да кад им ја ко ни је до бро 
тек се он да се те док то ра.

 И он да гле да ју да пре ско че тај при
мар ни ни во и сви иду на се кун дар ни, и 
ту се пре ска че сте пе ник. Ме ђу тим, са да 
са елек трон ским кар то ни ма и здрав стве
ним књи жи ца ма и про гра ми ма то ће би ти 
оне мо гу ће но, јер ће па ци јент мо ра ти да се 
вра ти на при мат, да би до био упу ту и да 
би му ле кар за ка зао код спе ци ја ли сте. То 
ће успо ри ти рад ле ка ра оп ште прак се, али 
ће по мо ћи па ци јен ту да не лу та – на во ди 
но ви не у здрав стве ном си сте му др Ма џић. 

Би ља на Се ла ко вић

Сред стви ма из бу џе та Гра да из дво је
ним за здрав ство, Дом здра вља Срем
ска Ми тро ви ца опре мље ни ји је за два 
пут нич ка ауто мо би ла мар ке „да чиа“ 
на ме ње них па тро на жној слу жби и слу
жби кућ не по мо ћи и не ге. До кра ја го ди
не је у пла ну на бав ка из соп стве них 
сред ста ва До ма здра вља још јед не „да
чие“ и јед ног пут нич ког ком би ја за пре
воз па ци је на та на ди ја ли зу. 

Во зни пар к

Ових да на је
Дом здра вља
ку пио још три
сто ма то ло шке
сто ли це, јед на

је на мон ти ра на
у Ма чван ској

Ми тро ви ци, као
сре ди ни ван гра да

ко ја има нај ви ше
па ци је на та, и две
су на мон ти ра не у

Дис пан зе ру на Са ви, 
каже директор
Дома здравља

др Душко Маџић Но ва сто ма то ло шка сто ли ца у ам бу лан ти у Ма чван ској Ми тро ви ци

Отва ра ње ам бу лан те у Бешенову
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ХКД „ШИД“

Ше сти
ро ђен дан

Обе ле жа ва ње ше сте го ди
шњи це по сто ја ња и ра да Хр ват
ског кул тур ног дру штва „Шид“, 
по че ло је про шлог че твр так, 2. 
ју на пре ми јер ним из во ђе њем 
пред ста ве „Стра да ње Ису со во“, 
у ре жи ји Цве ти на Ани чи ћа, а 
на ста вље но је дан ка сни је у 
жуп ном дво ри шту кул тур но 
умет нич ким про гра мом. По ред 
до ма ћи на, ХКДа „Шид“, Ши ђа
ни ма су се пред ста ви ли и чла но
ви СКУД „Јед но та“ Шид, КПД 
„Ђу ра Киш“ из Ши да, КУД „Иван 
Ко тља рев ски“ из Би кић До ла, 
али и го сти из Плав не Удру же ње 
гра ђа на „Тра го ви Шо ка ца“ и 
За ви чај на удру га БиХ Хр ва та из 
То вар ни ка. Ина че ХКД „Шид“ 
тре нут но бро ји пре ко 200 чла но
ва и ве ћи на њих укљу че на је у 
рад ви ше сек ци ја: фол клор не, 
там бу ра шке, ли те рар не, ли ков
не, а по во дом обе ле жа ва ња 
го ди шњи це дру штва, осно ва на 
је и но ва сек ци ја, драм ско  
би блиј ска. 

МУЗИЧКА ШКОЛА ИРИГ

Крај уз но те
По во дом за вр шет ка школ ске 

го ди не, у са ли Срп ске чи та о ни це 
у Ири гу, одр жан је кон церт уче
ни ка ни жих раз ре да му зич ке 
шко ле. Два де сет осам уче ни ка 
– му зи ча ра, сво је зна ње и уме ће 
пред ста ви ло је сви ра ју ћи хар мо
ни ку, кла вир, ги та ру и сак со фон, 
на оп ште за до вољ ство ро ди те
ља и дру гих по се ти ла ца. 

Ком по зи ци је су из ве ли: Алек
сан дар Абра мо вић, Та ма ра 
Стој че вић, Ср ђан Ду хоњ, Де јан 
Гра бун џи ја, Ма ри на Ла за ре вић, 
Ју хас Га шпар, Жељ ко Фи ли по
вић, Че да Алек сић, Ми ли ца 
Цвет ко вић, Алек сан дар Ма тић, 
Је ле на Ба бић, Ма ша Са бо вље
вић, Ни на Вар га, Ла на Ма рић, 
Ми тар Бо је вић, Бо рис Кар ћаш, 
Алек сан дар Ра ду ло вић, Ива 
Ба бић, Те о до ра Стој че вић, Иван 
Ду хоњ, Ду шан Ра ду ло вић, 
Ми лан Абра мо вић, Лу ка Фо дог, 
Ва ња Ду хоњ, Де јан То ма ше вић 
и Те о до ра То ма ше вић, ко ја је и 
во ди ла про грам.

Као и ра ни јих го ди на Срп ска 
чи та о ни ца у Ири гу је иза шла у 
су срет за ин те ре со ва ним уче ни
ци ма и омо гу ћи ла им је да сво је 
зна ње до дат но уве жба ва ју сви
ра ју ћи на пи а ни ну ко ји ова уста
но ва по се ду је, а ча со ве ги та ре 
одр жа ва ју че тврт ком у Чи та о ни
ци то ком школ ске го ди не.

У Ер де ви ку је про те клог ви кен да, 4. ју на одр
жа на 17. по ре ду „Срем ска ку ле ни ја да“ у 
ор га ни за ци ји Срем ске при вред не ко мо ре, 

Оп шти не Шид и Ме сне за јед ни це Ер де вик. Ово
го ди шњу ма ни фе ста ци ју зва нич но је отво рио Не
над Ка та нић, по моћ ник ми ни стра по љо при вре де. 

Ка та нић је том при ли ком ис та као да му је за до
вољ ство и част што отва ра „Срем ску ку ле ни ја ду“ 
и при ме тио да из го ди не у го ди ну ова ма ни фе
ста ци ја има све ве ћи број из ла га ча и по се ти ла ца. 

До бро до шли цу су по же ле ли и пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Шид Ве ли мир Ра ни са вље
вић, пред сед ник Ме сне за јед ни це Зо ран Ма шић, 
пред сед ник Срем ске при вред не ко мо ре Ђор ђе 
Бо жић, као и пред сед ник При вред не ко мо ре Вој
во ди не Рат ко Фи ли по вић.

Пре да ја ку ле на у при род ном или ве штач ком 
омо та чу, за уче шће на овом так ми че њу, би ла је 
ор га ни зо ва на 1. и 2. ју на, а ове го ди не при сти гло 
је 125 узо ра ка. 

Спе ци јал ни гост „Срем ске ку ле ни ја де“ би ла је 
глу ми ца Ми ра Ба њац, ина че ро дом из Ер де ви ка. 
Она је по ру чи ла при сут ни ма да јој је част и за
до вољ ство што је по зва на на дру же ње. Та ко ђе, 
до да ла је да иза све га што је ле по и ве ли ко сто ји 
чо век, те да је чо век је ме ра жи во та. 

 Ер де вик за ме не ни ка да ни је био се ло. Ја сам 
увек сма тра ла да је то јед на ва ро ши ца. Ер де вик 
је мо је по ла зи ште. Ода тле сам кре ну ла у је дан 
не по зна ти свет умет но сти. За хвал на сам сви ма 
ко ји су ми по мо гли да бу дем да нас оно што је
сам, а то су пре све га мо ји учи те љи  ре кла је 
Ми ра Ба њац, а по том је ре ци то ва ла пе сму Ми ке 
Ан ти ћа, „Срем“. 

Тро чла на оце њи вач ка ко ми си ја у са ста ву Или
је Лу ко ви ћа, пред сед ни ка Ко ми си је, про фе со ра 
на Фа кул те ту ве те ри нар ске ме ди ци не у Бе о гра
ду, и чла но ва На та ли је Џи нић и Ми лен ка Пе ри ћа, 
има ла је те жак за да так. Од при сти гла 125 узор ка, 
ко ми си ја се мо ра ла опре де ли ти за шест, и то за 
пр ва три ме ста за ку лен у ве штач ком, и за пр ва 
три ме ста за ку лен у при род ном омо та чу. 

Тре ће ме сто у ка те го ри ји про из во ђа ча ку ле на 
у ве штач ком омо та чу осво јио је Да мир Џму ра из 

Срем ске Ми тро ви це, док је дру го ме сто при па ло 
Вла ди ми ру Џму ри. На гра ду им је уру чио пред
сед ник СО Шид Ве ли мир Ра ни са вље вић.

Нај бо љи ку лен у ве штач ком омо та чу про из вео 
је Ду шан Иво ше вић из Срем ска Ми тро ви це, а на
гра ду му је уру чио Не над Ка та нић, по моћ ник ми
ни стра за по љо при вре ду.

На гра ду за тре ће ме сто у про из вод њи ку ле на 
у при род ном омо та чу уру чио је Рат ко Фи ли по вић, 
пред сед ник При вред не ко мо ре Вој во ди не Пре
дра гу Ле ма и ћу из Ши да. Дру го ме сто осво јио је 
Мла ден Ле ма ић, а на гра ду му је уру чи ла Ми ра 
Ба њац. Пр во ме сто и зва ње ап со лут ног по бед ни
ка „Срем ске ку ле ни ја де“ по нео је Ду шан Иво ше
вић из Срем ске Ми тро ви це.

 Три де се так го ди на уна зад ба вим се про из вод
њом ку ле на. Имам све по треб не усло ве, ка ко би 
мој ку лен био што ква ли тет ни ји. Ре цепт за ку лен 
се зна од дав ни на и вр ло је прост. У ку лен иде 
ме со пр ве ка те го ри је, ква ли тет на љу та па при ка 
и со. Та ко ђе, да би се до био ква ли те тан ку лен 
у при род ном омо та чу, по треб но је 150 да на, од
но сно око 120 да на за ку лен у ве штач ком омо
та чу. Стал но зах те ва од чо ве ка да бу де ан га жо
ван  ре као је Иво ше вић, по бед ник ово го ди шње 
„Срем ске ку ле ни ја де“.

На пи та ње да ли је оче ки вао по бе ду, он ка
же:

 Увек се чо век на да и тру ди се да бу де 
нај бо љи у по слу ко јем ра ди. Имао сам де се так 
ку ле на, од то га сам би рао два и до бро сам иза
брао. Без љу ба ви у сва ком по слу, не ма успе ха 
 по ру чу је овај про из во ђач ку ле на из Срем ске 
Ми тро ви це.

Ма ни фе ста ци ја је би ла и те ка ко по се ће на, 
са мно штво штан до ва ра зних из ла га ча. Би ло је 
ту из ла га ча ку ле на, али и штан до ва са до ма ћим 
ко ла чи ма, ме сним про из во ди ма, бом бо на ма. Пе
кли су се и пра си ци на ра жњу, ужи ва ло се у до
ма ћем ви ну. 

Сва ка ко „Срем ска ку ле ни ја да“ за слу жу је да 
на ста ви ова кву тра ди ци ју и да Ер де вик као та кав, 
на ђе сво је ме сто на ту ри стич кој ма пи Оп шти не 
Шид. Сања Ста не тић

СРЕМ СКА КУ ЛЕ НИ ЈА ДА У ЕР ДЕ ВИ КУ

Глумица Ми ра Ба њац
по ча сна гошћа

Пр во ме сто и зва ње ап со лут ног по бед ни ка „Срем ске ку ле
ни ја де“ по нео је Ду шан Иво ше вић из Срем ске Ми тро ви це

По бед ни ци ово го ди шње „Срем ске ку ле ни ја де“ са домаћинима и гостима
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Је дан од нај ве ћих про бле ма са ко јим се 
су о ча ва да на шње дру штво је бри га за 
еко ло ги ју и жи вот ну сре ди ну. Жи вот на 

сре ди на или чо ве ко ва око ли на пред ста вља 
све оно што нас окру жу је. Људ ска не мар
ност до ве ла је у пи та ње оп ста нак пла не те, 
на шта нас при ро да упо зо ра ва сва ки дан. 
Све кли мат ске про ме не, као и ве ћи на при
род них не по го да, ре зул тат су чо ве ко вог не
га тив ног ути ца ја.

Љу ди се при ро де се те са мо ка да има ју 
не ку ко рист од ње. Екс пло а ти шу је и ко ри
сте при род на бо гат ства. Др ве ће да је ки се
о ник, а сва ке го ди не не ста ну хек та ри шу ма. 
По је дин ци мо гу до при не ти очу ва њу жи вот не 
сре ди не, јер очу ва њем при ро де ми шти ти мо 
на шу де цу, се бе, наш дом и пла не ту Зе мљу. 

У Основ ној шко ли „Све ти Са ва“ у Ди во шу 
раз го ва ра ли смо са уче ни ци ма ни жих раз
ре да ка ко би смо са зна ли да ли су упо зна ти 
са пој мо ви ма еко ло ги је, за шти те жи вот не 
сре ди не, и ре ци кла же. 

Уче ни ца че твр тог раз ре да Те о до ра ка же 
да се еко ло ги ја ба ви очу ва њем при ро де. 

 При ро да је бит на, јер про из во ди ки се о

ник, при ро ду тре ба чу ва ти за то што жи во ти
ње жи ве у њој – ре кла је Те о до ра, а уче ни ца 
тре ћег раз ре да Јо ва на ис ти че да је ва жно 
да чу ва мо при ро ду, јер од ње жи ви мо, за то 
што уди ше мо ва здух. 

Ма ли ша ни ка жу да во де ра чу на и о за га
ђе њу, од но сно, да не ба ца ју сме ће на зе ле
не по вр ши не, не го да га од ла жу у кан те. 

Кри сти на ка же да от пат ке стал но ба ца у 
кан ту и да опо ми ње сво је дру га ре и ро ди те
ље да исто чи не.

 Мо је ро ди те ље и бра та опо ми њем ка да 
хо ће да ба це сме ће не где на ули цу. Брат је 
ма ли и не зна, ба ца сме ће по ред кан те  ка
же Кри сти на, а ње на дру га ри ца Ана до да је 
да су је то ме на у чи ли ро ди те љи.

 Ја ба цам сме ће у кон теј нер, би ло где 
сам. Не тре ба да опо ми њем ма му, јер она 
ме не опо ми ње. Ма ма и та та су ме на у чи ли 
да ба цам сме ће у кан ту, али ако је не ма у 
бли зи ни ја ста вим у џеп па ба цим по сле  
ка же Ана. 

Уче ник пр вог раз ре да Слав ко ре као нам 
је да ба ца њем от па да ка ван кан те, за га ђу
је мо око ли ну. 

 Сме ће и от пат ке ба цам у кон теј нер, за то 
што кад ба цам по ред, за га ђу јем око ли ну – 
до да је Слав ко. 

На пи та ње шта је то ре ци кла жа, ђа ци су 
нам ре кли да ре ци кла жом на ста ју но ве, ко
ри сне ства ри.

 Ре ци кла жа је ме сто где ба ца мо от пат ке, 
ке се, сме ће, пла стич не и ста кле не фла ше  
ре као је уче ник Алек сан дар. 

 Ре ци кла жа је ка да ре ци кли ра мо фла
ше и од те фла ше се пра ви не ки ко ри сни ји 
пред мет  на до ве зу је се ње гов дру гар Лу ка. 

Уче ни ци ис ти чу да су ви де ли у гра ду ка
ко из гле да ју кон теј не ри за ре ци кла жу и да 
су их ко ри сте сва ки пут кад до ђу у Срем ску 
Ми тро ви цу. 

Учи те љи ца Ан ђел ка Ми ло ва но вић ка
же да са уче ни ци ма раз го ва ра о ва
жно сти очу ва ња жи вот не сре ди не, 

по го то во јер се у се лу при ро да на ла зи сву
да око њих. 

 Ми слим да су де ца схва ти ла ко ли ко је 
ва жна за шти та жи вот не око ли не. Ми смо 
окру же ни при ро дом. У на шем школ ском 
дво ри шту има мо пти це, ве ве ри цу, и схва та
мо ко ли ко је ва жан здрав жи вот. Чи та ли смо 
текст ка ко су  ра ни је ђа ци по ла га ли за кле
тву да ће чу ва ти биљ ке, жи во ти ње и пти це. 
Би ло би до бро да до ђе струч њак, еко лог, 
и да на сли ко ви ти на чин де ци об ја сни ва
жност очу ва ња жи вот не сре ди не – ре кла је 
учи те љи ца пр вог раз ре да Основ не шко ле 
„Све ти Са ва“ у Ди во шу Ан ђел ка Ми ло ва
но вић. 

Оно што фа ли овој де ци ка ко би бо ље 
схва ти ли зна че ње и ва жност ре ци кла же је
су кон теј не ри за се па ра ци ју от па да.

 Фа ле нам кон теј не ри за ре ци кла жу. Ми 
смо при ча ли на ча со ви ма о њи ма, де ца су 
их ви де ла у гра ду али то ни је то – до да је 
учи те љи ца. 

У не ким зе мља ма по сто ји прак са где се 
дан у го ди ни озна чи као дан чи стог ва зду
ха и та да се це ла на ци ја ак ти ви ра да учи ни 
не што у ци љу сма ње ња штет них ком по не
на та. По у ка је да тре ба да кре не мо од се
бе, да схва ти мо зна чај очу ва ња еко си сте ма 
и жи вот не сре ди не и да про ме ни мо сво је 
штет не на ви ке.  

С. Ста не тић 

ЗДРА ВО МА ЛИ ЕКО ЛО ЗИ

При ро ду тре ба чу ва ти

Уче ни ци во де ра чу на о чи сто ћи школ ског дво ри шта 

Основци из Дивоша
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Кафана“Пијачнимир”
ињенинемириПише:

ЖељкоМарковић

Човек сребрних подрезаних бркова,
заокупљен купањем стакларије у
кадици за шанком (газда у улози

конобара, рекао бих одока), који на моју
молбу,добаченупрекостолова–поштонас
јепослужиоисазнаокосмоиодаклесмо–
седаснамазастозаливенспрозоразамуће
ном дневном светлошћу десетак минута
после престанка ситне кише (квасила је и
мојпрошлонедељнидописизИнђије),кру
пан,разбацанкафанскиауторитеткласичне
балканскешколе,архетипскидомаћинчовек
уцрномдуксузаврнутихрукава,заправоје
формалноправнозакупац“Пијачногмира”:
ДраганРајковић,Херцеговац.Мостар.Онје
права људескара дугачког, изражајног и
рељефног лица снажне коштане фактуре,
нарочитоупечатљивеисугестивнеизполу
профила, обележеног наглашеним цртама
носа и јагодичним округлинама, назовимо
их фрагментима у лепези израза који као
брежуљциискочеизпејзажаподочимакад
годмуизразпређеуосмех(никадаусмех),

атојеучестало;тадасегустеобрвеподигну
инамрешкајуинасмешене,осећајнеи“то
пле” очи једног херцеговачког добричине,
произведу утисак жмиркања. Глас му је
мелодичан, соноран, реченица храпава,
неизвештаченаичестонедовршена.Речкао
кошчицазасталаугрлу.
ОдмахјејаснодајеовајХерцеговац,сво

јом мужевном појавом, личношћу и иску
ством, обележио и уљудио “Пијачни мир”,
усадиому озбиљност једне породичне уго
ститељскемануфактуреукојојнемаместаза
кафанске почетнике, аматере и брљотине.
КафанујеиспрвазакупиоњеговшуракПеђа
Мостарац,аРајковићјеконобарисаоиводио
послове, да би 2004. године и сам ушао у
статусзакупца.“Пијачнимир”уРајковиће
војверзијиједнајеодонихстаринскихкафа
на,смушкимпредзнаком,алииспрепору
кама аутентичне институције, чије услуге
(посебноуранимјутарњимипреподневним
часовима)користидомицилнисвет,клијенти
изИнђијеиблискогаграрногокружења,чла

нови и симпатизери најстарије инђијске
пијачне кафане, власништво Мирослава
Хемона, инђијског Украјинца; то су људи
којисемањевишесвипознају,собзиромда
странци – означимо тако летеће објекте у
биртији, попут нас двојице изНовогСада!
–овдереткозабасајуизтекућихпобуда,што
због, ипак, скрајнутости пијаце заклоњене
зградамапешачкезоне,аштозбогпредрасу
даизаблуда,искључивостии,чак,зазораи
страхаодтаквихместа;последицаповршне,
некритичке, па и злонамерне перцепције,
феноменолошки узев, пијачне кафане као
нижеразредног, “сељачког”, па и опасног
места,гдетакозвани(исамозвани)пристојан
свет немашта да тражи.И таквих рупчага
негдезаистаима.АлинеинапијациуИнђи
ји. Јефтином генерализацијом срубити у
истураванједанбоемски“Пијачнимир”са
некаквим јазбинама, значило би починити
велику неправду, најпре према особљу и
гостима, а онда и зацело према једном
расномкафанскоминдивидуалитетучакиу
корпусу сложених историјских и текућих
кафанских прилика на континенту Срему;
значило би, такође, увредити и оклеветати
старукафанску госпођуустројенунаприн
ципиманајбољесремскешколе,високепро
фесионалностии стриктности, реда, радаи
–мира,срепутацијометнолошкеа,богами,
и антрополошке чињенице и с препоруком
својеврсногфеноменаибрендаинђијскесва
кодневицеутојкафанскојкатегорији.

Истотако, сремскимкафанским јези
комобјашњено,локацију“Пијачног
мира”узетизапијачарскимикроко

смос у којем смо навикли на такозване
народске кафане (бифее,бирцузе,биртије),
свратиштамалихљудиигубитника,мушке
ћелијекојесуусвојојархаичној(мета)физи
ци, егзотичном биодиверзитету и фамили
јарности,киселкастојизадимљенојхемији,
ваљда,мањевреднеодстерилних,умишље
нихинарцисодинихстакленометалнихске
лета кафића и ресторана шеталишне зоне
(против којих немам ништа), значи зацело
омаловажитичеститисветкојитунавраћаи
ниподаштавати саму суштину и корене
аутентичнесремскекафане,којајеипочела
икојајенајбољецветала,историјскиузев,а
гдедругденеготамогдеструјиживиновац,
на пијаци, на вашару. И кафана “Пијачни
мир” основана је пре више од пола века и
сценографскиосмишљенаунајбољојсрем
скојтрадицијипијачнихкафана.
Сценографија кафанског позоришта у

инђијскојпредстави“Пијачнимир”свајеу
знакулакедрвенарије,ламперијебраонско
црвенкастог,махагониибордотонуса,бар

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУ

МНОВИНА:СИГУРНАКУЋАЗАМУШКЕДУШЕ*
(Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

Јутроубифеу“Пијачнимир”уИнђији
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ски ентеријер с визуелним и, самим тим,
психолошким (и парапсихолошким) ефек
томкамерне,приснеушушканостиизашти
ћеностиу зидовимаобложенимодподадо
плафона, такође изведеног у ламперији од
летвица, облатнама вертикалних дрвених
табли оперважених лајснама и дизајнира
ним тракастом графиком изведеном у две
браонске нијансе; све то атмосферу и дух
овебиртије,спрозоромкојигледанапијач
не тезге (и једну електрично црвену даму
међу тезгама на смртоносно шпицастим
штиклама),снеколикостоловапрекривених
бордо чаршавима и са малим интимним
шанком наспрам врата, чини управо савр
шенимкуткомзасвакогкафанскогстрасни
каили,просто,засвакоггостасакафанским
стилом.Назидувеликоурамљеноуље:ста
ри камени мост у Мостару. Дошенов рад.
Логично.Илепо.

Младић пуначког и црнпурастог
лицаобријандоглаве (Рајковићев
син,сложилисмосеодокафоторе

портерија),такођеробуснеграђе,затечену
моментунашегприспећазаслужбенимсто
ломпоредшанкауразговорусадамомвитке
фигуреиграђанскеелеганцијеипонашања,
продуховљене лепоте и светлокестењасте
краћеигушћекосе,заправојесинРајкови
ћеве супруге Убавке из њеног претходног
брака,пасторак,прематоме,простотерми
нолошки речено, али дубоко људски,
суштински,паакохоћетеисудбинскиузев:
Бојан Шкарић је син Драгана Рајковића
(“Бојана сам подигао и увек је био и биће
мојсин...”).МладаженазастоломБојанова
је супруга: Слађана. Загрепчанка. Живе у
Бешки.
“Заштојетишинаувашојкафани?”упи

тахкафеџијуРајковића.–“Данаснепушта
темузику?”
“Музику?Не,непуштамо...Знатешта,не

дозвољавам никакву буку овде. А шта ће
нам музика? Зар није лепше овако? Овде
гостдођедаутишиниимирупопијесвоје
пиће,поразговарасаљудима,одморинерве,
ћутииразмишља.Музикабисамосметала.
Осим тога и тај ’Сокој’ је стварно прете
рао!”
“Косуваммуштерије?”
“Код мене сви долазе; разних фела има!

Наовојпијациимаааа...чекајте,овако...јед
на,две,три,четири...”
УлазипијачникомуналацСашаКарапан

џа.Седазасто.
“Седам кафана, Драгане!” добаци гост

МирославНоваковићизаошијаглавупрема
мени: – “А ’Пијачни мир’ била је једина
кафанаовде...Менејетатадоводиокаодете.
Иувекјебилокрцато.”
Рајковићнаставипрекинутумисао:“Ето,

чули сте... И сваки локал овде има своје
госте!У’Полачу’,тосуовипореднас,дола
зе у великој мери Далматинци, зато их у
шали и зову далматинска амбасада.Нисам
љубоморан, далеко било. А моји гости су,
како реко, разнихфела.ИСремци, сељаци
изоколнихсела–ено,онајстотамо,резер
висанјезаСасане–паинђијскистароседе
оциибоеми,пензионери...ЦвејаМаринко
вић,стариСремацивеликикафанскигоспо
дин,држаојекафану’Божур’нааутобуској
станици, а стално је био код нас... ено му
столатамо...Толикојепараовдеоставиода
суодчетирићошкатриЦвејина!Кадстане

зашанк,прво је: ’Драгане,питајљудешта
ћепопити...’И,штокаже,вишесамодЦвеје
добиобакшиша,негосадаполапазара.Сад
дођесамокадпримипензију.Срцегаболи!
ПањеговбратБобаМаринковић...”
“Драгане,аМехо?”суфлираНоваковић.
“Да, боже, па и Мехо, Мехо... Носио је

неко чудно презиме. Босанац. Покој му
души!Умро је изненада ушездесет другој
од срца. Мехо је покривао све кафане по
Инђији,великибоем,анајвишејеволеокод
нас...Ко је јошизтогстарогдруштва?Да!
Ранко Вуковић, Мића Грбић, Урош Вуле
тић... сви покојни... Е,Миливоје Блечић је
жив...АСасанисунашистаригости,мајке
и сестре им продају сир на пијаци, а они
петнаест годинаседе заонимстолом:Дра
ганЖивковић,БошкоПувача,ПерицаБра
тањац, Миле Мијалковић... Кога нисам
поменуо,Мирославе?”
“ШићаМијалчић!”узвратигост.
“Шића, да, да... Мало су грлатији, то је

такавнарод,навикаосамнањих.Долазеи
пензионери:чикаРанко,Живко,Боро,Пера,
Љубан...”
Кафеџијаућута,малосезагрцну.
“КадсмодеведесетдругедошлиуИнђи

ју, било ми све некако чудно! Код нас у
МостаруиСрбииХрватииМуслимани,све
тијетоистименталитет,аовде,брате...Јед
носуСремци,другосустариСремци,тре
ћесуЛичани,нешточетвртосу,опет,Кор
дунаши, пето су Далматинци... Шесто су
моји Херцеговци! Срем је чудо божје од
менталитетскогшаренила!Е,кадпређупраг
’Пијачног мира’, сви су исти за мене... А
како сам се снашао овде?Никако, пријате
љу!Никако!Супругаијасмодвадесетгоди
на подстанари. Прво смо избегли у Стару
Гајдобру–тамосускоросвиХерцеговци–
пауКњажевацодемо,Богуизаногу,пасе
деведесетдругеуказалаприликауИнђији,
женадобијепосао,аникадпретоганисам
био овде... И ја се вратим на ратиште у
Босну.УГацкомсуминудиликућу,другису
узели, ја нисам тео.И рекао сам: пре ћу у
Инђијиживитикаоподстанар,негоузурпи
ратитуђукућууГацком!Пасеуказалапри
лика да одем уДанску,моји су отишли, ја
нисамтео...Исад,штокажу,немамништа.
Инијемижао.Жаоми је само једно.Пре
четири годинеУбавку је стрефиомождани
удар, лежи непокретна. Пет станова смо
променилиуИнђији,игдегодсмостанова
ли, кад год неком треба помоћ, кад год је
некометешко,зовуУбавку.Свимајепомага
ла.Именејепоштовалаијасампоштовао
њу.Исинањеногсамприхватиоиодгојио.
Заједничке деце немамо.Дображена.Није
овозаслужила.”

Наступасталнигост,лицесбрчићима,
иседазасвојстодопрозора.Нару
чује погледом. Драган Рајковић

одлази зашанк даму испече домаћу кафу.
Гоступаљачемпотпаљујецигаретуи,искре
нувши у делићу секунде око према нашем
столу,ширипредсобомдодатакнекихднев
никновинакојегједонеосасобом.Србија
нац.Исамац.Радинапијаци.Проницљив,
интелигентанпогледпрекоплатформенао
чара.Питамгапрекостола.Нећеуновине.
Чита.Пуши.Срчекафу.Улазиследећигост.
И стаје за шанк. У кафани “Пијачни мир”
смењујуселицаосветљенатишином.

(2012)

*Ова књига штампана је поводом 15 година М НОВИНА

ДраганРајковић
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“Кадсмодеведесетдруге
дошлиуИнђију,биломи
свенекакочудно!Код
насуМостаруиСрбии
ХрватииМуслимани,
светијетоистимента
литет,аовде,брате...Јед
носуСремци,другосу
стариСремци,трећесу
Личани,нешточетврто
су,опет,Кордунаши,пето
суДалматинци...Шесто
сумојиХерцеговци!
Сремјечудобожјеод
менталитетскогшарени
ла!Е,кадпређупраг
’Пијачногмира’,свису
истизамене...
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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 сед ни ци Скуп шти не оп шти не Пе ћин
ци, одр жа ној 31. ма ја, усво јен је за вр
шни ра чун оп штин ског бу џе та за 2015. 

го ди ну. Пре ма за вр шном ра чу ну, ка ко је об
ја снио по моћ ник пред сед ни це пе ћи нач ке 
оп шти не Де јан Жи ва но вић, укуп ни при хо ди 
и при ма ња то ком про шле го ди не из но си ли 
су 857.522.806 ди на ра, а укуп ни рас хо ди и 
из да ци 844.280.312 ди на ра, та ко да је оства
рен бу џет ски су фи цит од 13.242.494 ди на ра.

 Бу џет је, као што се ви ди из за вр шног 
ра чу на, урав но те жен и ја ко смо за до вољ ни 
што има мо бу џет ски су фи цит од 13 ми ли
о на. Из ве штај о из вр ше њу бу џе та за 2015. 
го ди ну је пр ви пут ура ђен на про грам ским 
на че ли ма и прин ци пи ма, што омо гу ћа ва 
мак си мал ну тран спа рент ност за вр шног ра
чу на. Про грам ске ак тив но сти, про гра ми и 
про јек ти ко ји струк ту и ра ју бу џет на но вим 
на че ли ма, кон зи стент но по ка зу ју еко ном ско 
 раз вој ну и со ци јал ну ми си ју бу џе та. Пре
ма то ме, за вр шни ра чун бу џе та је ура ђен 
по свим ин струк ци ја ма Ми ни стар ства др
жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, Ми ни
стар ства фи нан си ја и Стал не кон фе рен ци је 
гра до ва и оп шти на ко јој су пре не те ком пе
тен ци је у им пле мен та ци ји про грам ског бу џе
ти ра ња – из ја вио је Жи ва но вић.

На сед ни ци је за ди рек то ра Јав не уста но
ве „Спорт ски цен тар“ иза бран до са да шњи 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ове уста но ве 
То ми слав Ћир ко вић, а усво јен је и про грам 
ра да за 2016. го ди ну ЈУ „Спорт ски цен тар“, 
ко ја упра вља ра дом спорт ске ха ле у До њем 
То вар ни ку и ба лон са ле на ста ди о ну „Су ва

ча“ у Пе ћин ци ма, чи ме су се, по Ћир ко ви
ће вим ре чи ма, сте кли сви усло ви за раз вој 
дво ран ских спор то ва у пе ћи нач кој оп шти ни.

 Де ца, омла ди на и спорт ски клу бо ви из 
на ше оп шти не до са да ни су има ли усло ва 
за ба вље ње дво ран ским спор то ви ма, по себ
но у зим ском пе ри од, ка да су би ли при мо ра
ни да из најм љу ју спорт ске ха ле у су сед ним 
оп шти на ма. Сад има мо два објек та, ко је ће 
на ши спор ти сти и школ ска де ца мо ћи да ко
ри сте под суб вен ци о ни са ним усло ви ма, а 
спорт ска ха ла у До њем То вар ни ку ће би ти 
у пот пу но сти опре мље на и за ли га шка так
ми че ња. Све ово ће за ре зул тат има ти да 
нам де ца бу ду здра ви ја, а да на ши клу бо ви 
по сти жу бо ље спорт ске ре зул та те – ре као је 
Ћир ко вић.

Од бор ни ци пе ћи нач ког пар ла мен та су 
усво ји ли и Го ди шњи про грам уре ђе ња, за
шти те 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. Ми лан Алек сић, ко ји је 
пред се да вао Ко ми си јом за из ра ду Го ди шњег 
про гра ма, ка же да је про гра мом пред ви ђе но 
да ове го ди не у за куп бу де из да то 2.138 хек
та ра др жав ног зе мљи шта. 

 Од то га је 518 хек та ра пред ви ђе но да бу
де из да то у за куп ре ги стро ва ним сто ча ри ма 
на осно ву пра ва пре чег за ку па, док ће пре о
ста лих 1.620 хек та ра би ти из да то у за куп пе
ћи нач ким по љо при вред ни ци ма пу тем јав не 
ли ци та ци је. Та ко ђе, уко ли ко сто ча ри не за
ку пе свих 518 хек та ра, пре о ста ло зе мљи ште 
ће би ти по ну ђе но на ли ци та ци ји – об ја снио 
је Алек сић.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Про мо ци ја књи ге 
Сло бо да на Па ни ћа

Пр вог да на ју на у са ли пе ћи нач ког Кул тур
ног цен тра одр жа на је про мо ци ја че твр те по 
ре ду књи ге мла дог ауто ра Сло бо да на Па ни ћа 
из Пе ћи на ца, ко ја но си на зив „Та мо где не ми
ри пре ста ју, осва ја ње сло бо де“. Пре зен та ци ји 
овог аутор ског де ла при су ство вао је и ре цен
зент књи ге Ра до ван Вла хо вић, а љу би те љи 
пи са не ре чи су има ли при ли ку да чу ју од лом
ке из књи ге ко ја се ба ви жи вот ним те ма ма и 
об ра ђу је мо ти ве као што су его, са о се ћај ност, 
сло бо да... Аутор је о се би ре као да је пи са ње 
за ње га на чин ис по ља ва ња сло бо де, а ре цен
зент књи ге Ра до ван Вла хо вић је из ја вио да ће 
на ста ви ти да пра ти Сло бо да нов књи жев ни 
рад и да му пру жа по др шку, пре по знав ши у 
ње му из ван ре дан та ле нат, ко га не ин те ре су је 
ма те ри јал но већ ду хов но. Кул тур ни цен тар 
Пе ћин ци је сво ју по др шку у ра ду овом мла дом 
пи сцу по ка зао обез бе див ши про стор за пре
зен та ци ју књи ге, баш као и у слу ча ју прет ход
них књи жев них из да ња Сло бо да на Па ни ћа. 

ГО ДИ ШЊИ ЦЕ

Дан вртића

За по сле ни и ма ли ша ни из Пред школ ске 
уста но ве „Вла да Об ра до вић Ка ме ни“ из 
Пе ћи на ца обе ле жи ли су 2. ју на Дан уста но ве 
по ла га њем вен ца на би сту на род ног хе ро ја 
Вла де Об ра до ви ћа, по ко јем вр тић но си име. 
Као и сва ке го ди не, Дан уста но ве је обе ле жен 
ве ли ком при ред бом у Кул тур ном цен тру у 
Пе ћин ци ма, а на ово го ди шњој су уче ство ва
ла де ца из вр ти ћа у Пе ћин ци ма, До њег 
То вар ни ка и Ши ма но ва ца. Вла да Об ра до вић 
Ка ме ни, ро ђен је 1912. го ди не и у де тињ ству 
се пре се лио у Аша њу, где је ра дио на имућ
ним се о ским га здин стви ма. Био је уче сник 
На род но о сло бо ди лач ке бор бе и про гла шен 
је на род ним хе ро јем, на кон што је жи вот дао 
у бор би про тив Не ма ца на Га ло вич ком ка на
лу из ме ђу Кар лов чи ћа, Срем ских Ми ха ље ва
ца и Ши ма но ва ца, 2. ју на 1944. го ди не.

Цр ве ни крст Пе ћин ци је 31. ма ја 
обе ле жио Свет ски дан без 
ду ван ског ди ма та ко што је у 

про сто ри ја ма ове ор га ни за ци је 
упри ли чен „Дан отво ре них вра та“, 
на ко јем су сви за ин те ре со ва ни 
гра ђа ни мо гли су да до би ју про мо 
ма те ри јал по све ћен бор би про тив 
пу ше ња, а за сва ку уни ште ну ци га
ре ту и по јед ну зе ле ну ја бу ку као 
сим бол здра вог жи во та.

Исто вре ме но су во лон те ри Цр ве
ног кр ста на јав ним ме сти ма де ли

ли про мо ма те ри јал про ла зни ци ма, 
уз ја бу ку на дар и апел да бар је дан 
дан про ве ду без ду ван ског ди ма.

 На да мо се да смо бар не ко га од 
на ших су гра ђа на под ста кли на 
до но ше ње од лу ке о пре стан ку 
пу ше ња, чи ме смо га ли ши ли не ми
нов них здрав стве них те го ба ко је 
пу ше ње узро ку је, а мо жда смо и 
спа си ли бар је дан људ ски жи вот – 
из ја вио је струч ни са рад ник пе ћи
нач ког Цр ве ног кр ста Алек сан дар 
Ан дри је вић. 

АК ЦИ ЈА ЦР ВЕ НОГ КР СТА 

Зе ле на ја бу ка уме сто ци га ре те

ЗА СЕ ДА ЊЕ ЛО КАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА

Буџетски суфицит
13 милиона динара
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На кон непуних десет година 
бор бе за из град њу но ве згра
де Основ не шко ле „До бро сав 

Ра до са вље вић На род“ у Ма чван ској 
Ми тро ви ци, сан свих Ма чва на и де це 
ко ја по ха ђа ју ову шко лу се оства ру је. 

Пр ва фа за ра до ва, ко ја под ра зу ме
ва ру ше ње де ла 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 по че ла је 21. апри ла 
уз при су ство ве ли ког бро ја ученика, 
ро ди те ља и пред став ни ка ло кал не 
са мо у пра ве. На кон ру ше ња, усле ди
ло је из ли ва ње те ме ља, а оче ку је се и 
по че так из град ње но ве шко ле. 

При сут ни ма се, при ли ком ру ше ња 
шко ле, 21. апри ла обра тио гра до на
чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни
слав Не ди мо вић, ко ји је из ја вио да му 
је дра го што ко нач но кре ће из град ња 
но ве шко ле и на ја вио за вр ше так ра
до ва до сеп тем бра иду ће го ди не. Та
ко ђе, до дао је да ће се по тру ди ти да 
де ца из Ма чван ске Ми тро ви це и окол
них се ла по ха ђа ју јед ну шко лу, ко ја ће 
би ти до стој на сва ког Ма чва ни на. 

За ме ник гра до на чел ни ка То ми слав 
Јан ко вић ука зао је да се из град њом 
шко ле ре ша ва ве ли ки про блем, не са
мо ме шта на Ма чван ске Ми тро ви це.

 Шко ла пред ста вља огле да ло јед
ног дру штва и ло кал не за јед ни це. 
Град је обез бе дио од ре ђе на сред ства 
за ове ра до ве и ту не ста је мо. На кон 
за вр шет ка пр ве фа зе ра до ва, по ку ца

ће мо на сва вра та да обез бе ди мо још 
нов ца, ка ко би чи тав про цес убр за ли 
– из ја вио је Јан ко вић. 

Ди рек тор шко ле Сла ђан Па пић ни је 
скри вао сво је оду ше вље ње због по
чет ка пр ве фа зе ра до ва. 

 Осе ћај је фан та сти чан. Ово је оно 
за шта смо се бо ри ли скоро де це ни
ју. Наш сан и на ше иде је се оства ру
ју. Ово је по че так на ше сре ће, сре ће 
свих ко ле га, ме шта на и де це. До би ће
мо је дан сја јан обје кат са но вом опре
мом и на ме шта јем – ис та као је Па пић 
и за хва лио се Гра ду Срем ска Ми тро

ви ца ко ји је ка ко ка же, дао ве ли ки до
при нос из град њи но ве шко ле.

Ро ди те љи де це ко ја по ха ђа ју основ
ну шко лу у Ма чван ској Ми тро ви ци су 
про шле го ди не пи са ли пе ти ци ју и пре
ти ли да ће де цу упи си ва ти у дру ге 
шко ле, уко ли ко се убр зо не про на ђе 
бо ље ре ше ње.

Дра га на Сте ва но вић, пред сед ни ца 
Са ве та ро ди те ља искре но се на да да 
ће би ти оства ре но све што је ре че но 
и да ће де ца ко нач но до би ти шко лу 
ка кву за слу жу ју. 

 До шло је до тре нут ка кад ви ше 

ПО ЧЕ ЛА ИЗ ГРАД ЊА ШКО ЛЕ У МА ЧВАН СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Оства ру је се
ви ше де це ниј ски сан
Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра ни слав Не ди мо вић је из ја вио да му је дра го 

што је ко нач но кре нула из град ња но ве шко ле и на ја вио за вр ше так ра до ва до сеп тем
бра иду ће го ди не. Та ко ђе, до дао је да ће се по тру ди ти да де ца из Ма чван ске Ми тро
ви це и окол них се ла по ха ђа ју јед ну шко лу, ко ја ће би ти до стој на сва ког Ма чва ни на

Директор школе Слађан ПапићГрадоначелник Бра ни слав Не ди мо вић
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ни је мо гло на зад. Ро ди те љи су ре ши
ли да узму ствар у сво је ру ке и да се 
бо ре за без бед ност и за шти ту сво је 
де це. Има ли смо сре ћу и на и шли на 
раз у ме ва ње Гра да и искре но се 
на дам да ће би ти оства ре но све што 
су ре кли – рекла је Драгана Сте ва но
вић.

Гло ри ја Ор да гић та ко ђе ис ти че да 
је но ва шко ла тре ба ла мно го ра ни је 
да се из гра ди.

 С об зи ром на то ко ли ко ду го смо 
че ка ли по че так из град ње шко ле, већ 
смо и пре ста ли да се на да мо. Тре ба
ло је одав но да се гра ди но ва шко ла, 
али ва жно је да су радови по че ли и да 

ће де ца уско ро има ти пра ву шко лу. 
Мо ја мла ђа ћер ка је че твр ти раз ред и 
на дам се да ће ићи у но ву шко лу – 
до да је Ор да гић. 

Пре ма ре чи ма ди рек то ра, си ва фа
за ра до ва би ће за вр ше на за 150 рад
них да на. На кон то га сле ди сре ђи
ва ње фа са де и уну тра шњи ра до ви. 
Дру га фа за об у хва та ру ше ње остат ка 
шко ле, на чи јем ме сту ће се гра ди ти 
ка би не ти, про ду же ни бо ра вак, ку хи ња 
са тр пе за ри јом, фи скул тур на са ла, 
спорт ски те ре ни. 

Но ва шко ла по вр ши не 1.878 ме та ра 
ква драт них има ће 16 учи о ни ца, кан
це ла ри је ад ми ни стра ци је, ка би не те, 
ку хи њу. 

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. Уве ра ва ни су 
про све та ри 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. 

С. Ста не тић

У про сто ри ја ма Ди рек ци је за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца 5. апри ла пот
пи сан је уго вор са из во ђа чем ра до ва на 
из град њи пр ве фа зе но ве шко ле у Ма чван
ској Ми тро ви ци. Нај по вољ ни ју по ну ду на 
тен де ру да ло је пред у зе ће ГАТ из Но вог 
Са да, ко је ће за 58 ми ли о на ди на ра за вр
ши ти пр ву фа зу ра до ва у Ма чван ској 
Ми тро ви ци. Уго вор су пот пи са ли ди рек тор 
Ди рек ци је за из град њу Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца Вла ди мир Са на дер и ди рек тор 
пред у зе ћа ГАТ Де јан Сли јеп че вић. Сред
ства за ове ра до ве су обез бе ђе на из град
ског бу џе та.

 На кон успе шно спро ве де ног тен дер
ског по ступ ка до би ли смо из во ђа ча ра до ва 
за шко лу у Ма чван ској Ми тро ви ци. Про је
кат је ура дио Град Срем ска Ми тро ви ца још 
пре три го ди не и ко нач но кре ће мо са ње го
вом ре а ли за ци јом. Вред ност ра до ва је 
би ла про це ње на на 80 ми ли о на ди на ра, а 
на кон тен де ра ус пе ли смо ком плет не 
ра до ве да до би је мо за 58 ми ли о на ди на ра, 

та ко да смо уште де ли око 22 ми ли о на 
ди на ра у од но су на про јек то ва ну вред ност 
– из ја вио је ди рек тор Ди рек ци је Вла ди мир 
Са на дер.

Рок за за вр ше так овог по сла је 150 рад
них да на, а ка ко ис ти чу из во ђа чи ра до ва и 
њи хов ин те рес је да се ра до ви бр зо, ефи
ка сно и ква ли тет но за вр ше. 

Уго вор вре дан 58 ми ли о на ди на ра

Ди рек тор Ди рек ци је Вла ди мир Са на дер и из во ђач ра до ва Де јан Сли јеп че вић

Дра га на Сте ва но вић Гло ри ја Ор да гић

Ова ко ће из гле да ти но ва шко ла у Ма чван ској Ми тро ви ци 
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ЗА ВР ШЕН ГЕ НЕ РАЛ НИ ПРО ЈЕ КАТ ЗА ОД БРА НУ ОД ПО ПЛА ВА

Нај мо дер ни ји си стем
од бра не на ке ју

По ста вља њем овог нај мо дер ни јег на чи на од бра не, 
Срем ска Ми тро ви ца ће би ти без бед на и ако во до стај 
бу де ве ћи од исто риј ског мак си му ма од 863 центиметра 
из 2014. го ди не. Мо бил ни па не ли ће над ви си ти кеј за 
још 170 центиметара и прак тич но ће град мо ћи да се 
бра ни и ако во до стај бу де ви ши за 1,3 ме тра од до са да 
нај ви шег за бе ле же ног

Ге не рал ни про је кат ре кон струк ци је 
на си па у Срем ској и Ма чван ској 
Ми тро ви ци и по ста вља ње мон та

жно – де мон та жних па не ла ра ди 
од бра не од по пла ва за вр шен је 31. 
ма ја, а два ме се ца ра ни је је пред ста
вљен јав но сти у ми тро вач кој Град ској 
ку ћи.

Овај ге не рал ни про је кат пред ста
вља осно ву за из ра ду глав ног про јек
та, а ње го ва вред ност је 4.680.000 
ди на ра. Но си лац про јек та је Хи дро за
вод из Но вог Са да, а сред ства за ге не
рал ни про је кат су обез бе ђе на у град
ском бу џе ту. До са да је ова ква ин ве
сти ци ја ре а ли зо ва на у Но вом Са ду и 
Го луп цу. 

По ре чи ма на чел ни ка Град ске упра
ве за ур ба ни зам, ко му нал не и ин спек
циј ске по сло ве Вла ди ми ра Пет ко ви ћа, 
на кон ре ба лан са овогодишњег бу џе та 
тре ба ла би би ти обез бе ђе на сред ства 
за из ра ду и глав ног про јек та. 

 При ли ком из ра де ге не рал ног про
јек та во ди ли смо се на че ли ма ефи ка
сно сти и еко но мич но сти. Же ли мо да у 
скла ду са сред стви ма ко је ће Град у 
на ред ном пе ри о ду из дво ји ти при пре

ми мо про је кат ко ји мо же да за до во љи 
од бра ну од хи ља ду го ди шњих во да на 
те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 
Од брам бе ни на сип ко ји је пра вљен 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка 
те шко да мо же по но во да одо ли 
по плав ним та ла си ма по пут оних из 
ма ја 2014. го ди не. Овај ге не рал ни про
је кат је нај бит ни ја ствар у це лом 
по ступ ку, јер да је основ не па ра ме тре, 
ко ји ма ће мо се да ље ру ко во ди ти при
ли ком из ра де глав ног про јек та ре кон
струк ци је сав ског на си па и са мог из во
ђе ња ра до ва. Укуп на ду жи на оба ле у 
Срем ској и Ма чван ској Ми тро ви ци 
из но си око 10,5 ки ло ме та ра, а вред
ност ин ве сти ци ја је око 5,5 ми ли о на 
евра. Сле де ћи ко рак је да обез бе ди мо 
сред ства за ре а ли за ци ју овог про јек та, 
што из бу џе та Гра да, а на дам се и уз 
аде кват ну по моћ Ре пу бли ке и По кра ји
не. Ка ко по сто је раз ли чи те кво те те ре
на, не где ће се ра ди ти зе мља ни на си
пи, не где по ди за ње ас фалт ног на си па, 
док ће је дан део сав ске оба ле би ти 
за шти ћен мон та жно – де мон та жним 
па не ли ма – на во ди Пет ко вић. 

По ста вља њем овог нај мо дер ни јег 

на чи на од бра не, Срем ска Ми тро ви ца 
ће би ти без бед на и ако во до стај бу де 
ве ћи од исто риј ског мак си му ма од 863 
центиме тра из 2014. го ди не. Мо бил ни 
па не ли ће над ви си ти кеј за још 170 
центиме та ра и прак тич но ће град мо ћи 
да се бра ни и ако во до стај бу де ви ши 
за 1,3 ме тра од до са да нај ви шег за бе
ле же ног.

У Срем ској Ми тро ви ци је обе ле же но 
осам де о ни ца на ко ји ма ће се ра ди ти 
ре кон струк ци ја на си па и по ста вља ње 
мон та жно – де мон та жних па не ла, а у 
Ма чван ској Ми тро ви ци се дам де о ни
ца.  

Б. Се ла ко вић

Мон та жно – де мон та жни па не ли за од бра ну од по пла ва

На чел ник Вла ди мир Пет ко вић
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УЛА ГА ЊА У МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Ас фал ти ра ње ули ца, уре ђе ње 
пар кин га, из град ња ка пе ла

За лет ње одр жа ва ње са о бра ћај
ни ца на те ри то ри ји Гра да Срем
ска Ми тро ви ца из град ског бу џе

та је из дво је но 27 ми ли о на ди на ра, а 
из во ђач ра до ва је ми тро вач ко пред у
зе ће Хи дро гра ђе ви нар. То ком апри ла 
и ма ја завршен је већи део посла. 
Један од првих послова који је 
завршен било је ас фал ти ра ње са о
бра ћај ни це у Но ћа ју по чет ком апри
ла.  

 У пи та њу је са о бра ћај ни ца у ду жи
ни од 480 ме та ра и њи хо ва вред ност 
је око два ми ли о на ди на ра. За вр ше но 
је кр пље ње удар них ру па у Срем ској 
Ми тро ви ци и се ли ма. Све је ис ка за но 
кроз по тре бе ме шта на на се ље них 
ме ста. Пред став ни ци Ме сне за јед ни
це Но ћај и ме шта ни су ис ка за ли 
по тре бу да се ас фал ти ра пут ко ји спа
ја ули це Ми ло ра да Је ли ки ћа и Ра ди
во ја Бог да но ви ћа  ре као је на чел ник 
Градске управе за урбанизам, 
комуналне и инспекцијске послове 
Владимир Пет ко вић при ли ком оби ла
ска ра до ва 6. апри ла.

Члан Са ве та ме сне за јед ни це Но ћај 
Не бој ша Ог ње но вић из ра зио је за до
вољ ство што су ме шта ни ус пе ли да 
се из бо ре да се пут ас фал ти ра и ти ме 
се спо је две ули це. 

Ка ко ис ти чу ме шта ни Но ћа ја, за хва
љу ју ћи раз у ме ва њу пред став ни ка 
ло кал не са мо у пра ве, ас фал ти ран пут 
им сва ка ко пу но зна чи, јер ће са да 
два и по ки ло ме тра кра ће пу то ва ти до 
Срем ске Ми тро ви це. 

На територији Града за вр ше но је и 
ас фал ти ра ње Ули це Ву ка Ка ра џи ћа у 
Ша шин ци ма, Сав ске улице у Јар ку и 
Сав ске улице у Ку зми ну, као и спорт
ског тер ена у Основ ној шко ли „Бран ко 
Ра ди че вић“ у Ку зми ну. Спојене су 
ули це Срем ска и Ка ра ђор ђе ва у 
Ла ћар ку, а план је да се ове го ди не 
уради још неколико улица у Сремској 
Митровици и Лаћарку. Ас фал ти ра на 
је и Вој во ђан ска ули ца у За са ви ци I.

 За вр ше ни су ра до ви на пре свла
че њу са о бра ћај ни це у Вој во ђан ској 
ули ци у За са ви ци I. Ов де смо има ли 
про блем, ка да је пре не ко ли ко го ди на 
ура ђен са мо сре ди шњи део са о бра
ћај ни це у ду жи ни од 800, 900 ме та ра. 
Са да смо ура ди ли ком плет ну са о бра
ћај ни цу, у ду жи ни од око 900 ме та ра. 
Вред ност ра до ва је око че ти ри ми ли
о на ди на ра – ре као је на чел ник Пет
ко вић и до дао да је у пла ну да се у 
овом се лу ура де и пар кин зи ис пред 
кан це ла ри је Ме сне за јед ни це и по ред 
шко ле.

Ка на ли за ци ја
у Ма лој Бо сни

У срем ско ми тро вач ком На се љу 
Ма ла Бо сна за вр шен је пр ви део ра до
ва на из град њи ка на ли за ци је, ко је су 
8. апри ла об и шли ди рек тор Ди рек ци је 
за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви
ца Вла ди мир Са на дер и на чел ник 
Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му
нал не и ин спек циј ске по сло ве Вла ди

мир Пет ко вић. Вред ност ин ве сти ци је 
је око шест ми ли о на ди на ра.

 Ови ра до ви пред ста вља ју на ста вак 
из град ње фе кал не ка на ли за ци је у 
Ме сној за јед ни ци „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“. Оста ло нам је још да за вр ши мо 
део Ули це Ра ди нач ки пут и Но во сад
ску ули цу. Ура ди ли смо ком плет ну 
про јект ну до ку мен та ци ју за ове две 
ули це, а ове го ди не ће мо ура ди ти део 
од цр кве до из ла за из гра да, пре ма 
ауто  пу ту. У то ку је јав на на бав ка за 
пре о ста ли део Ули це Ра ди нач ки пу т у 
ду жи ни од 330 ме та ра и кра јем ју на ће 
се иза бра ти из во ђач и на ста ви ти ра до
ви – ре као је ди рек тор ЈП Ди рек ци је за 
из град њу гра да Вла ди мир Са на дер и 
на ја вио да на кон ових ра до ва у Ма лој 
Бо сни, сле ди на ста вак из град ње ка на
ли за ци је у Ла ћар ку, где ће се пре ма 
пла ну ра ди ти ули це Ни ска, Школ ска и 
Ка ра ђор ђе ва.

Гра ди се ка пе ла
у Са ла шу Но ћај ском

У Са ла шу Но ћај ском у то ку су ра до
ви на из град њи ка пе ле, уре ђен је цен
тар се ла и по ста вље не су три би не на 
фуд бал ском игра ли шту. 

Ка ко ис ти чу ме шта ни, у цен тру се ла 
ни шта ни је ра ђе но пре ко 70 го ди на, а 
из град њом но вих обје ка та, се ло ће 
до би ти ко нач но из глед ка кав за слу жу
је, с об зи ром да у ње му жи ви 2.000 
становника. 

Радови на изградњи канализације у Малој Босни
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 Сру шен је обје кат ста ре по ште, 
ме сне за јед ни це и ма ти ча ра и на том 
ме сту ће би ти на пра вљен парк са 
фон та ном. До са да је у цен тру се ла 
отво ре на но ва апо те ка, пре ме ште не 
су про сто ри је по ште, ура ђен је је дан 
део пар ка. Цен тар се ла тре ба да до би
је из глед ка кав и за слу жу је, јер у Са ла
шу жи ви 2.000 ста нов ни ка – ре кла је 
ме штан ка Гор да на До ста нић. 

Ове ра до ве фи нан си рају Град Срем
ска Ми тро ви ца и Ме сна за јед ни ца 
Са лаш Но ћај ски.

 Ве ли ко ми је за до вољ ство да ове и 
прет ход не две го ди не, има мо ве ли ка 
ула га ња у ин фра струк ту ру ово га се ла, 
што је по ка за тељ да сред ства не иду 
са мо у град, не го се ула же и у се ла. 
Мла ди тре ба да оста ну у се лу, да ов де 
има ју бу дућ ност – ре као је Дра го слав 
Чу пић, пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Са лаш Но ћај ски. 

По че ла је и из град ња ка пе ле на 
ме сном гро бљу, а сред ства за ову 
ин ве сти ци ју из дво је на су из бу џе та 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца и из сред
ста ва ме сног са мо до при но са. Вред
ност ра до ва је три ми ли о на ди на ра. 
Све ште ник Не ма ња Жив ко вић за хва
лио се Гра ду Срем ска Ми тро ви ца што 
се бри не о вер ским објек ти ма на те ри
то ри ји Ма чве. Та ко ђе, ре као је да ће 
из град ња ка пе ле ре ши ти ве ли ки про
блем овог се ла. 

На се о ској цр кви се до ста ра ди ло у 
про те кле две го ди не, а Жив ко вић 
ис ти че да ће би ти нео п ход на до дат на 
ула га ња. 

 У се о ску Цр кву Све тог Ђор ђа до 
са да је уло же но око пет и по ми ли о на 
ди на ра. Ура ђе на је фа са да и сре ђе на 
цр кве на пор та 2014. го ди не, а на ред не 
го ди не  цр ква је ком плет но ре но ви ра
на из ну тра. Ове го ди не пла ни ра мо да 
ура ди мо и цр кве ни зво ник, а вред ност 
ра до ва је ми ли он ди на ра. Већ смо ми 
не што за по че ли сво јим сред стви ма, 
али не мо же мо са ми, тре ба нам по моћ 
– ре као је Не ма ња Жив ко вић, све ште
ник у Са ла шу Но ћај ском. 

Упо ре до са овим ра до ви ма по ста
вље не су три би не и ре флек то ри на 

фуд бал ском игра ли шту. Вред ност тих 
ра до ва је око ми ли он ди на ра. Та ко ђе, 
ура ђен је и пар кинг ис пред цр кве, а 
вред ност ин ве сти ци је је 700.000 ди на
ра. 

Ка на ли у Бо су ту
ви ше не пла ве њи ве

У Бо су ту је за вр ше на са на ци ја 
ка нал ске мре же, јер је ка нал у по те су 
„Ши ро ко по ље“ пра вио је до ста про
бле ма ме шта ни ма. На кон ре кон струк
ци је ка на ла, са да услед ве ли ких па да
ви на њи ва ма ко је се на ла зе у бли зи ни 
ка на ла не пре ти по топ усе ва. На чел ник 
Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му
нал не и ин спек циј ске по сло ве Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца Вла ди мир Пет ко
вић је 13. апри ла об и шао са ни ра ну 
ка нал ску мре жу у Бо су ту. Ре кон струк
ци ја је об у хва ти ла ко па ње ка на ла у 
ду би ни од 160 ме та ра и ду жи ни од 470 
ме та ра. 

 У Бо су ту је прет ход не три го ди не 
до ста ура ђе но на ка нал ској мре жи, 
од но сно одр жа ва њу и са на ци ји ка нал
ске мре же. Ов де је од 2014. го ди не па 
до да нас ре кон стру и са но и са ни ра но 

11 ки ло ме та ра ка нал ске мре же. Пре 
две го ди не, 2014. је ура ђе но око 6.200 
ме та ра, а вред ност ра до ва из но си ла је 
око че ти ри ми ли о на ди на ра, да би у 
2015. го ди ни би ло са ни ра но око пет 
ки ло ме та ра и та ин ве сти ци ја је из но си
ла око три ми ли о на ди на ра. Па ра лел
но са тим ра до ви ма, ра ди ло се и на 
са на ци ји и ре мон ту ма шин ско  елек
трон ске опре ме на бра ни у Бо су ту, у 
вред но сти од око 70 ми ли о на ди на ра. 
На те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро
ви ца у по след ње три го ди не је мно го 
ура ђе но по пи та њу уре ђе ња ка нал ске 
мре же – из ја вио је на чел ник Пет ко вић. 

Пре драг Бе шлић, ме шта нин и вла
сник јед не од њи ва ко је су пла вље не, 
ре као је да су се ља ци, чи је се њи ве 
на ла зе у бли зи ни ка на ла има ли ве ли ке 
про бле ме на овом по те су где је во да 
пре ли ва ла. И због то га њи ве ни су 
мо гле да се об ра ђу ју. Због то га су се 
ме шта ни обра ти ли ло кал ној са мо у пра
ви, ко ја им је иза шла у су срет и ре ши
ла ду го го ди шњи про блем.

Све ча на са ла бес плат но
за мла до же ње из Чал ме

Ра до ви на из град њи мул ти функ ци о
нал ног објек та у Чал ми, ко ја се на ла зи 
на се о ском игра ли шту су за вр ше ни. 

 Обје кат је де ве де се тих го ди на по че
ла да гра ди Ме сна за јед ни ца Чал ма, а 
с об зи ром на но ви За кон о јав ној сво ји
ни, Ди рек ци ја за из град њу Гра да је пре
у зе ла у сво ју над ле жност ова кве објек
те и од лу чи ла да ко нач но овај обје кат 
по сле ви ше од 20 го ди на за вр ши. Oбје
кат се на ла зи на фуд бал ском игра ли
шту Фуд бал ског клу ба „Сло га“ из Чал
ме и он је за ми шљен као мул ти функ ци
о на лан. Ова са ла ће мо ћи да се из да је, 
та ко да ће на тај на чин и клуб има ти 
не ки из вор при хо да – ре као је Са на дер.  

У са ли је ура ђен но ви под, спу штени 
су пла фо ни, ура ђена је ке ра ми ка, вен
ти ла ци ја, но ва ра све та и стру ја. Вред
ност ра до ва је око два ми ли о на ди на
ра.

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 

На чел ник Вла ди мир Пет ко вић са ме шта ни ма Бо су та

Из град ња те ме ља бу ду ће ка пе ле у Салашу Ноћајском
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Чал ма Бо ри слав Ба бић из ја вио је да 
из град ња овог објек та зна чи ме шта ни
ма Чал ме, јер у око ли ни не ма све ча них 
са ла. Он је та ко ђе до дао да ће упра во 
у њој мо ћи да се ор га ни зу ју све вр сте 
про сла ва, а да ће Са вет ме сне за јед ни
це иза ћи у су срет свим мла до же ња ма 
из Чал ме, та ко што ће им усту пи ти ове 
про сто ри је без на док на де.  

Из град ња
цр кве у Рав њу

Из град ња Цр кве Све тог ца ра Кон
стан ти на и ца ри це Је ле не у Рав њу 
по че ла је 18. апри ла. Пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це Рад ми ло 
Бу де че вић за хва лио се ло кал ној са мо
у пра ви на до са да шњој по мо ћи и на ја
вио да ће укљу чи ти све ме шта не у 
из град њу овог објек та. 

 У пи та њу ни су са мо гра ђе вин ски 
ра до ви не го и опре ма ње са ме цр кве. 
За из град њу смо има ли по др шку Гра
да Срем ска Ми тро ви ца, у сми слу 
сред ста ва, а не што смо из дво ји ли и из 
сво јих сред ста ва. Ми ни смо ишли са 
ак ци јом при ку пља ња сред ста ва од 
ме шта на, хо ће мо да се пр во не што 
ура ди, а ка сни је да  укљу чи мо и 
ме шта не, ка ко би  сви за јед но уче
ство ва ли у из град њи – по ру чио је 
Бу де че вић.

Све ште ник Ми ло рад Па вло вић 
ис та као је да цр ква као гра ђе ви на не 
зна чи ни шта ако не ма ду хов ног гра ђе
ња. За то је и бит но по ред шко ле да се 
у се лу ози да и јед на ду хов на све ти ња.  

Са о бра ћај ни ца у
Ин ду стриј ској зо ни Је зе ро

У Ин ду стриј ској зо ни „Је зе ро“ у 
Срем ској Ми тров ци уре ђе на је са о бра
ћај ни ца, чи ме је ком пле ти ра но ин фра
струк тур но опре ма ње ове рад не зо не. 
Про је кат је су фи нан си ра ло Ми ни стар
ство при вре де у из но су од 11 ми ли о на 
ди на ра, а пре о ста лих 11 ми ли о на 
из дво је но је из бу џе та Гра да. 

 Ди рек ци ја за из град њу Гра да, у 

са рад њи са Ми ни стар ством при вре де, 
ре а ли зо ва ла је про је кат из град ње са о
бра ћај ни це у Ин ду стриј ској зо ни „Је зе
ро“ у ду жи ни од 515 ме та ра, ши ри не 
шест ме та ра са ат мос фер ском ка на
ли за ци јом. До би ли смо до зво лу за 
из град њу ове са о бра ћај ни це, и од 
Ми ни стар ства при вре де до би ли 50 
од сто сред ста ва. У прет ход ном пе ри о
ду су за вр ше ни и оста ли ин фра струк
тур ни ра до ви, та ко да мо же мо ре ћи да 
је ов де оста ло још сло бод но 16 хек та
ра за но ве ин ве сти то ре – ре као је Вла
ди мир Са на дер, ди рек тор Ди рек ци је 
за из град њу.

На чел ник ГУ за ур ба ни зам, ко му нал
не и ин спек циј ске по сло ве Вла ди мир 
Пет ко вић ис та као је да из град ња ове 
са о бра ћај ни це има ве ли ки зна чај за 
сам град. 

 Има мо ком плет но опре мље ну 
ин ду стриј ску зо ну, ко ја је по зив ни ца за 
све бу ду ће ин ве сти то ре. По ред Ин ду
стриј ске зо не „Се вер 1“ и „Се вер 2“, 
са да има мо и ком плет ну Ин ду стриј ску 
зо ну „Је зе ро“ – ре као је Пет ко вић и 
до дао да још пре о ста је да се од ра ди 
обе ле жа ва ње и по ста вља ње са о бра
ћај не сиг на ли за ци је. 

Но ва пар кинг ме ста у 
Ма чван ској Ми тро ви ци 

Из град њом пар кин га иза цр кве у 
бли зи ни ке ја, у ду жи ни од 135 ме та ра 
у Ма чван ској Ми тро ви ци ре шен је 
ве ли ки про блем, не са мо ме шта на 
Ма чван ске Ми тро ви це не го и це ле 
се вер не Ма чве. Упо ре до са тим, по ста
вље на је и јав на ра све та дуж ке ја, 
укуп но 37 бан де ра. Вред ност ове 
ин ве сти ци је је око пет ми ли о на ди на
ра. 

Ра до ве на по ста вља њу јав не ра све
те су 21. апри ла об и шли То ми слав 
Јан ко вић, за ме ник гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це, ди рек тор Ди рек
ци је за из град њу гра да Вла ди мир 
Са на дер и пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ма чван ска Ми тро ви ца 
Ми лош Ко вач. 

 Из град њом пе шач ког мо ста чи тав 
овај део при о ба ља ре ке Са ве до би ја 
но ву функ ци ју и зна чај, из раз ло га што 
на ши су гра ђа ни пар ки ра ју ов де сво је 
ауто мо би ле, и из го ди не у го ди ну пар
кинг ме ста ко ја су по сто ја ла би ла су 
не до вољ на да би сви гра ђа ни, не 
кр ше ћи са о бра ћај не про пи се, пар ки
ра ли сво је ауто мо би ле. Ура ђе на су 43 
пар кинг ме ста, али по сто ји по тре ба за 
про ши ре њем пар кин га. Са дру ге стра
не, ра ди мо и ра све ту. Ве ли ки број 
на ших су гра ђа на кеј ко ри сти за шет њу 
и ре кре а ци ју. По ста вља њем ра све те 
про стор ће би ти леп ши и без бед ни ји, 
због де це ко ја сва ко днев но про ла зе 
ову да, али и свих су гра ђа на – ре као је 
при ли ком обиласка радова То ми слав 
Јан ко вић. 

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Ма чван ска Ми тро ви ца Ми лош Ко вач 
ис та као је да су уште ђе на зна чај на 
сред ства при ли ком по ста вља ња 
ра све те и ас фал ти ра ња пар кин га и 
са мим тим ра до ви за ко је је пред ви ђе
на су ма од шест ми ли о на ди на ра из но
си ли су не пу них пет ми ли о на, од че га 
3,4 ми ли о на ди на ра за ра све ту и 1,5 
ми ли о на за пар кинг. Е. М. Н.

Почела изградња цркве у Равњу

Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве на но вом пар кин гу у Мачванској Митровици
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О вод ним ре сур си ма, као и о 
обез бе ђи ва њу здрав стве но ис
прав не во де за пи ће на те ри то

ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца бри не 
ЈКП Во до вод. Ре дов ност ис по ру ке хи
ги јен ски ис прав не во де за пи ће при
мар ни је за да так срем ско ми тро вач ког 
Во до во да. На то ме се ра ди не пре
кид но и сва ко днев но. Већ го ди на ма 
уна зад ми тро вач ки Во до вод сло ви за 
је дан од нај бо љих у зе мљи по ква
ли те ту пру жа ња услу га и ис прав но
сти во де за пи ће. Да би се из бе гли 
евен ту ал ни про бле ми пре вен тив но се 
пред у зи ма ју све ме ре и ак тив но сти на 
за шти ти обје ка та од зна ча ја за јав но 
во до снаб де ва ње.

Из град ња во до вод не мре же у Но
ћа ју је јед на од нај зна чај ни јих ин ве
сти ци ја, чи ја ре а ли за ци ја је по че ла 
кра јем про шле го ди не и радови се од
ви јају пре ма пла ну. До са да је из гра
ђе но шест и по ки ло ме та ра при мар не 
и се кун дар не ди стри бу тив не мре же 
од пла ни ра них око 10 ки ло ме та ра. Тај 
по сао ура ђен је у ули ца ма Лу ке Сре
те но ви ћа, Алек сан дра Мар ко ви ћа, 
Сто ја на Пан ду ро ви ћа и у де лу Ули
це Ми ла ди на Пар ма ко ви ћа. Ра до ви 
се тре нут но из во де у Ули ци Ра ди во ја 
Бог да но ви ћа. Упо ре до са тим по слом 
у то ку је и при кљу че ње по тро ша ча на 

јав ни си стем во до снаб де ва ња.
Ин те ре со ва ње ме шта на је ве о ма 

ве ли ко, а до са да њих 40 већ ко ри сти 
ис прав ну во ду за пи ће. У про јект ном 
би роу Во до во да об ра ђу је се око 100 
под не тих зах те ва и у на ред ном пе ри
о ду се оче ку је ре а ли за ци ја при кљу че
ња на во до вод ну мре жу. У од но су на 
број до ма ћин ста ва у овом се лу, 15 од
сто је до са да по кри ве но зах те ви ма и 
ра до ви ма на при кљу че њу.

Вред ност ра до ва на из град њи во

ЈКП ВО ДО ВОД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Из град ња во до вод не
мре же у Но ћа ју

Из град ња
во до вод не

мре же у Но ћа ју
од ви ја се

пре ма пла ну.
До са да је
из гра ђе но
шест и по

ки ло ме та ра
при мар не

и се кун дар не
ди стри бу тив не

мре же од
пла ни ра них

око 10 ки ло ме та ра

Ди рек тор Во до во да Са ша Бу га џи ја

Ра до ви у Но ћа ју
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до вод не мре же у Но ћа ју је око осам 
ми ли о на ди на ра. Про је кат фи нан си ра 
Град Срем ска Ми тро ви ца сред стви ма 
ко је обез бе ђу је По кра јин ски се кре та
ри јат за по љо при вре ду, шу мар ство и 
во до при вре ду у из но су око шест ми
ли о на ди на ра, а за ко је је Град кон
ку ри сао у прет ход ном пе ри о ду. Део 
ра до ва фи нан си ра и ЈКП Во до вод из 
соп стве них сред ста ва.

Ка да је реч о це ни при кљу че ња на 
во до вод ну мре жу у Но ћа ју, по стиг нут 

је до го вор из ме ђу Гра да, Ди рек ци је за 
из град њу и Во до во да да она бу де нај
ни жа мо гу ћа и из но си за јед но са ко
му нал ним опре ма њем око 25 хи ља да 
ди на ра, уз мо гућ ност пла ћа ња у ви ше 
ра та. 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Бра ни слав Не ди мо вић је на по чет ку 
ових ра до ва по себ но на гла сио спрем
ност Гра да да уско ро из гра ди во до вод 
и у на се ље ном ме сту Ра ден ко вић, 
чи ме би се за о кру жио си стем јав ног 
во до снаб де ва ња у ма чван ском де лу 
Гра да.

Сле де ћи при ме ре до бре прак се из 
прет ход них го ди на, из град ња и адап
та ци ја пут не ин фра струк ту ре су од
ли чан мо ме нат за ре ви та ли за ци ју 
под зем них во до вод них ин ста ла ци ја. 
Та кав по сао је оба вљен на ло ка ци ји 
бу ду ћег под во жња ка. У то ку је ре кон
струк ци ја во до вод не мре же и кућ них 
при кљу ча ка. До са да су рад ни ци ЈКП 

Во до вод за вр ши ли по ста вља ње но
вог це во во да преч ни ка 300 ми ли ме
та ра и ре кон струк ци ју при кљу ча ка 
во де и ка на ли за ци је  у Фру шко гор ској 
ули ци (од Хо ро ско па до пру ге). У то
ку је под бу ше ње ис под же ле знич ке 
пру ге, ка ко би се ра до ви да ље на ста
ви ли иза пру жног пре ла за. Ди на ми ка 
ра до ва усло вље на је и дру гим ма ни
пу ла ци ја ма на са мом гра ди ли шту, с 
об зи ром да се у окви ру овог ве ли ког 
про јек та оба вља ју и дру ги ин фра
струк тур ни ра до ви.

Пре ма про јект ној до ку мен та ци
ји вред ност ра до ва је око 18 ми ли о
на ди на ра. Ра до ве фи нан си ра Град 
Срем ска Ми тро ви ца, а ЈКП Во до вод 
из во ди ра до ве и има ис кљу чи во пра
во на то, пре ма на ло гу Ди рек ци је за 
из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

До кра ја го ди не ЈКП Во до вод не 
пла ни ра но ве про јек те, као ни на бав
ку ве ћих ма ши на. Све ак тив но сти су 
усме ре не на за вр ше так по сто је ћих 
ра до ва и ре дов но одр жа ва ње си сте
ма во до снаб де ва ња и од во ђе ња от
пад них во да.

М. Н.

Сва ко днев но се на ули ца ма гра да и у 
се ли ма мо гу ви де ти во зи ла и рад не ма
ши не ЈКП Во до вод. Ин тер вен ци је на во
до вод ној мре жи, од гу ше ња ка на ли за ци је, 
за ме не вен ти ла у шах то ви ма, де тек ци ја 
ква ро ва, са мо су не ки од по сло ва ко ји ма 
се ба ве тех нич ке слу жбе. 

 Нај ва жни је је са ни ра ти квар бла го
вре ме но, у ин те ре су и по тро ша ча и Во
до во да. На ши рад ни ци и ме ха ни за ци ја 
су оспо со бље ни да у свим вре мен ским 
усло ви ма, у свим при ли ка ма и не при ли
ка ма, оба ве по сао по нај ви шим стан дар
ди ма. Ре дов но пра ти мо и но ва тех нич ка 
ре ше ња по пи та њу на ше де лат но сти, та
ко да сход но по тре ба ма на ба вља мо од го
ва ра ју ћу опре му и апа ра ту ру. Та ко ђе, уз 
по моћ SCA DA си сте ма за пра ће ње це ло
куп ног про це са пре ра де и ди стри бу ци је 
во де из јед ног ме ста – кон трол не са ле, 
има мо увид у ста ње у јав ном и ло кал ним 
си сте ми ма во до снаб де ва ња. Са мо на та
кав на чин мо же мо од го во ри ти зах те ви ма 
гра ђа на ко ји од нас с пра вом оче ку ју ква
ли тет ну услу гу  ка же ди рек тор Во до во да 
Са ша Бу га џи ја.

Уко ли ко же ле да при ја ве квар или има
ју не ки дру ги про блем у во до снаб де ва њу 
Ми тров ча ни мо гу да по зо ву Ко ри снич ки 
сер вис Во до во да сва ким рад ним да ном 
од 7 до 15 са ти на број 626 – 200, а на кон 
15 са ти и ви кен дом 626 – 533. Уве де на је 
и бес плат на те ле фон ска ли ни ја за при ја ву 
про бле ма 0800 122 129, рад ним да ном 
од 8 до 12 са ти. 

Хит не
ин тер вен ци је

Узор ко ва ње во де за пи ће и ана ли за 
узо ра ка, по сао је Ин тер не ла бо ра то ри
је Во до во да. Еки пе ове слу жбе су на те
ре ну сва ког рад ног да на, а по по тре би и 
ви кен дом и пра зни ком. Узи ма ње узо ра ка 
се оба вља пре ма про пи са ној про це ду ри, 
док се у ла бо ра то ри ји уз по моћ са вре ме
не апа ра ту ре вр ше ана ли зе. 

Ин тер на ла бо ра то ри ја пра ти ква ли тет 
си ро ве во де и во де за пи ће из ди стри бу
тив не мре же јав ног во до во да и ло кал них 
си сте ма. Са мо у то ку про шле го ди не за
јед но са екс тер ним ла бо ра то ри ја ма ана
ли зи ра но је пре ко 3.500 узо ра ка. 

Во да ис прав на 
за пи ће

Ана ли за узо ра ка во де у ла бо ра то ри ји

Ре кон струк ци ја кућ них при кљу ча ка код бу ду ћег под во жња ка
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РА ДО ВИ У НА СЕ ЉУ ЈА ЛИ ЈА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Уме сто ба ре пла це ви

Ми смо до са да на овом под руч ју уло жи ли пре ко 32 ми ли о на 
ди на ра и са да смо ком плет но ин фра струк тур но опре ми ли ову 
зо ну. Но вац је обез бе ђен из град ског бу џе та, а 10 ми ли о на 
ди на ра смо до би ли од Упра ве за ка пи тал на ула га ња АП Вој во
ди не. Циљ нам је да до ђе мо до што ви ше град ског гра ђе вин
ског зе мљи шта ко је мо же мо по ну ди ти гра ђа ни ма за из град њу 
стам бе них обје ка та, на во ди ди рек тор ЈП Ди рек ци ја за из град
њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца Вла ди мир Са на дер

Срем ско ми тро вач ко На се ље Ја ли ја 
до би ја но ви из глед. Кра јем мар та 
за вр ше ни су ра до ви на уре ђе њу про

стор ног бло ка из ме ђу ули ца Ја лиј ска 4 и 
Вој во де Сте пе, где је по ста вље на ка на ли
за ци о на, во до вод на и ни ско на пон ска мре
жа, ура ђе на са о бра ћај ни ца и јав на ра све та.

 Ур ба ни стич ким пла ном пред ви де ли смо 
на овом ме сту, где је не ка да би ла ба ра, уре
ђе ње зе мљи шта и пла це ва за из град њу 
стам бе них обје ка та. Пр во је ра ђе но на си па
ње гра ђе вин ског от па да, а за тим смо из вр

ши ли пар це ли за ци ју 22 пла ца на овом те ре
ну. Од 22 пла ца, 16 је већ оту ђе но из јав не 
сво ји не, а шест пла це ва ће уско ро по но во 
ићи на ли ци та ци ју. Би ли смо у оба ве зи да 
из вр ши мо ра до ве на из град њи фе кал не 
ка на ли за ци је, во до вод не мре же, ни ско на
пон ске мре же, улич не ра све те и са о бра ћај
ни це. Ми смо до са да на овом под руч ју 
уло жи ли пре ко 32 ми ли о на ди на ра и са да 
смо ком плет но ин фра струк тур но опре ми ли 
ову зо ну. Но вац је обез бе ђен из град ског 
бу џе та, а 10 ми ли о на ди на ра смо до би ли од 
Упра ве за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди
не. Циљ нам је да до ђе мо до што ви ше 
град ског гра ђе вин ског зе мљи шта ко је мо же
мо по ну ди ти гра ђа ни ма за из град њу стам
бе них обје ка та – на во ди ди рек тор ЈП Ди рек
ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
Вла ди мир Са на дер.

Ра до ве на ас фал ти ра њу ули це, ко јим се 
за вр ша ва овај про је кат, 16. мар та об и шао је 
по ред Са на де ра и Сло бо дан Вуј чић, пред
сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Са ва, ко ји 
је на гла сио да је ко нач но овај део ме сне 
за јед ни це при ве ден на ме ни и да су гра ђа ни 
са да у мо гућ но сти да ку пе плац ко ји је ком
плет но ин фра струк тур но опре мљен.  

Б. С.

У про гра му ра да Ди рек ци је за из град њу гра
да је ула га ње и у се о ске сре ди не, те је та ко 
за вр шена све ча на са ла у скло пу фуд бал ског 
клу ба у Чал ми, у шта је уло же но око два ми ли
о на ди на ра. 

 У Чал ми смо ра ди ли део тро то а ра око 
ме сне за јед ни це и ам бу лан те, у Мар тин ци ма 
тре ба да ра ди мо пар кинг код шко ле, у Но ћа ју 
пар кинг ис пред цр кве и ам бу лан те. По ста вља ју 
се мо би ли ја ри у Но ћа ју и Бо су ту. Све су то 
ма ње ин ве сти ци је, ко је ме шта ни ма се ла до ста 
зна че – на гла ша ва ди рек тор Ди рек ци је Вла ди
мир Са на дер.

Ула га ња у се ла

Ас фал ти ра ње са о бра ћај ни це у На се љу Ја ли ја

РА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА
У ЈАВ НОМ СЕК ТО РУ

Ви шак
43 рад ни ка 

На за се да њу ло кал ног пар ла
мен та у Срем ској Ми тро ви ци 4. 
фе бру а ра, усво је на је од лу ка о 
мак си мал ном бро ју за по сле них 
на нео д ре ђе но вре ме у јав ном 
сек то ру Гра да Срем ска Ми тро
ви ца за 2015. го ди ну. Пре ма 
овој од лу ци Град мо же да има 
мак си мал но 1.010 за по сле них 
на нео д ре ђе но вре ме, те је ка
ко на во ди гра до на чел ник Бра
ни слав Не ди мо вић, ви шак 43 
рад ни ка. 

 Ми има мо 43 за по сле на ко ји 
су тех но ло шки ви шак. Основ ни 
про блем ко ји Град има је да у 
Срем ској Ми тро ви ци по слу ју 
ин сти ту ци је ко је оба вља ју 
де лат ност на те ри то ри ји це лог 
Сре ма, као што су Ар хив Сре
ма, За вод за за шти ту спо ме ни
ка кул ту ре и Ре ги о нал на де по
ни ја „Срем – Ма чва“, а њи хо ви 
за по сле ни су на те ре ту Гра да. 
Ове три ин сти ту ци је за јед но 
има ју бли зу 90 за по сле них. 
Ме ђу тим, ми по шту је мо за ко не 
и из вр ша ва мо сво је оба ве зе – 
ис ти че Не ди мо вић и на по ми ње 
да је про блем за по сле них у 
Ре ги о нал ној де по ни ји ре шен, 
та ко што је 10 рад ни ка пре ба че
но да се фи нан си ра из бу џе та 
Гра да Шап ца.

 Што се ти че се кре та ра 
ме сних кан це ла ри ја, ка ко се 
ме сне за јед ни це са да фи нан си
ра ју ис кљу чи во из бу џе та, у 
се ли ма у ко ји ма и да ље те че 
са мо до при нос, та мо ће се кре та
ри ра ди ти док не ис тек не са мо
до при нос. У ме сти ма где не ма 
са мо до при но са до шло је до 
ра ци о на ли за ци је. Оно на че му 
смо ин си сти ра ли је да ра ци о на
ли за ци ја не ће би ти спро ве де на 
у Пред школ ској уста но ви „Пче
ли ца“, јер же ли мо да има мо 
вр тић у сва ком ме сту – на во ди 
гра до на чел ник Не ди мо вић.

Сред ства за спро во ђе ње ра
ци о на ли за ци је су пред ви ђе на у 
бу џе ту Гра да у 2016. го ди ни и за 
от прем ни не за по сле ни ма ће би
ти ис пла ће но укуп но 13.770.000 
ди на ра. 

– По бро ју за по сле них се 
на ла зи мо у окви ру бро ја ко ји је 
од ре ди ла Вла да Ср би је. То је 
1.010 за по сле них на нео д ре ђе
но вре ме и де сет од сто од укуп
ног бро ја за по сле них на нео д ре
ђе но вре ме оста је да мо же би ти 
за по сле но на од ре ђе но вре ме 
– ка же на чел ник Град ске упра ве 
за оп ште и за јед нич ке по сло ве 
Ми ро слав Јо кић.       

Опо зи ци ја је има ла за мер ке 
на ову од лу ку, сма тра ју ћи да 
ло кал не са мо у пра ве тре ба да 
бу ду са мо стал не у свом ра ду, 
као и да је др жа ва тре ба ла да 
из вр ши ра ци о на ли за ци ју у јав
ним пред у зе ћи ма у ко јем има 
за и ста ви шка за по сле них.
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Гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на, рат ни вој ни и 
ци вил ни ин ва ли ди, сле па ли ца и њи хо ви 
пра ти о ци са те ри то ри је Гра да Срем ска Ми

тро ви ца има ју бес плат ну ка р ту за ауто бу ски пре
воз.

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 ис та као је да сва ли ца ко ја ис пу ња ва ју на ве
де не усло ве, уз до пла ту од 300 ди на ра, до би ја ју 
ка р ту за пре воз ва жи на це лој те ри то ри ји Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, ко ја ва жи до 30. ју на. Да ли 
ће би ти про ду же так ових по вла сти ца, још увек ни
је по зна то, jер се че ка ре ба ланс бу џе та.  

За пр вих шест ме се ци из бу џе та Гра да Срем
ска Ми тро ви ца за услу гу бес плат ног пре во за на 
те ри то ри ји Гра да је из дво је но око се дам и по ми
ли о на ди на ра. 

 Ли ца ко ја у овом мо мен ту не ма ју услов, а 
стек ну га у пе ри о ду до 30. ју на мо гу да ис ко ри
сте то пра во. Про шле го ди не по вла шћен пре воз 
је ко ри сти ло пре ко 2.500 су гра ђа на, а ове го ди
не 2.069 гра ђа на. Због огра ни че них сред ста ва и 
но ве стра те ги је пре во за по вла сти це се из да ју до 
30. ју на, од но сно ва же за пр ву по ло ви ну го ди не. 
Из да ва ње по вла сти ца за пре воз мно го зна чи на
шим су гра ђа ни ма, по го то во што су овом од лу ком 
об у хва ће не ка те го ри је ко је су нај у гро же ни је у со
ци јал ном сми слу – до дао је на чел ник Но ва ко вић. 

Град ска упра ва за обра зо ва ње Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца и у 2016. го ди ни суб вен ци о ни ше пре
воз за уче ни ке сред њих шко ла ко ји пу ту ју на ре
ла ци ји ме сто ста но ва ња – Срем ска Ми тро ви ца, а 
по вла сти це не ва же за сред њо школ це из Ла ћар
ка и Ма чван ске Ми тро ви це. Ка ко на во ди на чел
ни ца Град ске упра ве за обра зо ва ње Ми р ја на Пје

вац, за ове на ме не из град ског бу џе та из дво је но 
је 16 ми ли о на ди на ра.

 Град суб вен ци о ни ше це ну ме сеч не ка р те 
за ме ђу ме сни јав ни пре воз у из но су ко ји пред
ста вља раз ли ку из ме ђу це не ауто бу ске ка р те и 
3.000 ди на ра ко ју пла ћа ро ди тељ. Од ове го ди не 
суб вен ци о ни ше мо пре воз уче ни ка са пре би ва ли
штем у Срем ској Ми тро ви ци ко ји по ха ђа ју шко ле 
ван те ри то ри је Гра да, а ко ји су упи са ли обра зов
не про фи ле ко јих не ма у Срем ској Ми тро ви ци 
и то у Сред њој по љо при вред но – пре храм бе ној 
шко ли „Сте ван Пе тро вић – Бри ле“ у Ру ми и Ма
чван ској сред њој шко лу у Бо га ти ћу – из ја ви ла је 
на чел ни ца Пје вац.  С. С.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Бес пла тан пре воз
за пен зи о не ре

Град фи нан си ра и тро шко ве бо рав ка де це у 
Предшколској установи „Пчелица“, и то тре ћег 
од но сно че твр тог де те та у по ро ди ци у из но су 
од 3.820 ди на ра за це ло днев ни бо ра вак, 800 
ди на ра за по лу днев ни бо ра вак и 3.550 ди на ра 
за при прем ни пред школ ски про грам. 

Успе шни по је дин ци из обла сти обра зо ва ња 
су та ко ђе нов ча но на гра ђе ни за сво је успе хе.

 Сред ства се одо бра ва ју по је дин ци ма ко ји 
по сти жу за па же не ре зул та те у то ку шко ло ва

ња, сту ди ра ња или струч ног уса вр ша ва ња као 
и они ма ко ји оства ре за па же не ре зул та те из 
обла сти обра зо ва ња на нај ви шем ран гу так ми
че ња, а пр ви пут ко ри сте сред ства из бу џе та 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца по не ком осно ву – 
об ја шња ва на чел ни ца Ми р ја на Пје вац.

За ову на ме ну је укуп но из дво је но 400.000 
ди на ра и сред ства су бес по врат на. Јав ни кон
курс тра је до 25. де цем бра, од но сно до утр о
шка сред ста ва. 

По др шка успе шним ђа ци ма

На чел ник Жељ ко Но ва ко вић

По вла сти це за ауто бу ски пре воз 

КУ ЗМИН

Но ви из глед 
цр кве 

Цр ква Све тог Ко зме и Да мја
на у Ку зми ну ста ра је пре ко два 
ве ка. Тек 2014. го ди не по че ла је 
ком плет на ре кон струк ци ја хра
ма, а за ову на ме ну За вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Срем ска Ми тро ви ца у про те кле 
две го ди не, обез бе дио је сред
ства у ви си ни од 11,5 ми ли о на 
ди на ра. 

 Храм је по све ћен Све том 
Кoзми и Да мја ну, лет њим вра
че ви ма. Ње го ва из град ња по че
ла је 1773. и зи дан је де се так 
го ди на. У ве ли ком по жа ру 1809. 
го ди не, из го рео је ве ћи део хра
ма. По сле Дру гог свет ског ра та 
цр ква је би ла у ја ко ло шем ста
њу. Тек не где 90тих го ди на про
шлог ве ка по но во је ура ђе на 
фа са да на хра му, а 2005. го ди
не вр ше на је ре кон струк ци ја 
чи та вог кро ва цр кве. Ве ли ка 
об но ва хра ма зва нич но је по че
ла 2014. го ди не. Из вр ше ни су 
ра до ви на са на ци ји ка пи лар не 
вла ге, ура ђе но је под но гре ја
ње, по че ли су ра до ви на ико но
ста су. Та ко ђе, тре ба ло би ове 
го ди не да се ра де мо лер ски 
ра до ви, а За вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре во ди цео 
по сао – ре као је је реј Бран ко 
Ца бу нац. 

На чел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну Гра
да Срем ска Ми тро ви ца Или ја 
Не дић ис та као је да је ова 
цр ква јед на од нај ста ри јих цр ка
ва у срем ској епар хи ји и да ду го 
вре ме на ни је ра ђе на ком плет на 
ре ста у ра ци ја и адап та ци ја 
објек та. 

 У пла ну је да се уре ди ком
плет на уну тра шњост цр кве, и 
да нам за на ред ну го ди ну оста
ну са мо ра до ви ве за ни за ико
но стас. На дам се да ће и ста
нов ни ци Ку зми на да ти свој 
до при нос да се ова цр ква за вр
ши. Ви ди се је дин ство на за јед
нич ком по љу и пла ну, оца Бран
ка и оца Алек сан дра, да се ова 
цр ква не са мо фи зич ки адап ти
ра, не го да се ста ви у јед ну 
ду хов ну функ ци ју, да се у њој од 
ма ле на, упо ре до са шко лом, 
де ца уче и вас пи та ва ју – ре као 
је на чел ник Не дић. 

С. С.
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ПО СЛЕД ЊЕ ЗА СЕ ДА ЊЕ ЛО КАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА У СТА РОМ СА ЗИ ВУ

Др жав на зе мља
да та сто ча ри ма 

И ове го ди не је око 5.000 
хек та ра др жав не зе мље на 

рас по ла га њу на шим 
по љо при вред ни ци ма. Сва 

зе мља је пр во по ну ђе на 
по љо при вред ни ци ма по 

пра ву пре чег за ку па за 
ин фра струк ту ру и за 

ба вље ње сто чар ством. 
Што се це на ти че, она 

из но си око 195 евра по 
хек та ру, а зе мља је

по ну ђа на на го ди ну да на, 
ре као је на чел ник Град ске 
упра ве за по љо при вре ду 

Вла ди мир На сто вић

Нај зна чај ни ја тач ка днев ног ре да 
по след ње сед ни це Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца у ста ром  са зи ву, 

ко ја је одр жа на 31. мар та би ла је усва ја ње 
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 Гра
да Срем ска Ми тро ви ца.

Пре ма ре чи ма на чел ни ка Град ске упра ве 
за по љо при вре ду Вла ди ми ра На сто ви ћа, 
чи ја упра ва је над ле жни ор ган за спро во ђе
ње по ступ ка да ва ња у за куп по љо при вред
ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, на кон што 
су до би ли са гла сност Ми ни стар ства по љо
при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, кре ну
ла је ре а ли за ци ја про гра ма.

 И ове го ди не је 5.000 хек та ра др жав не 
зе мље на рас по ла га њу на шим по љо при
вред ни ци ма. Сва зе мља је пр во по ну ђе на 
по љо при вред ни ци ма по пра ву пре чег за ку па 
за ин фра струк ту ру и за ба вље ње сто чар

ством. Што се це на ти че, она из но си око 195 
евра по хек та ру, а зе мља је по ну ђа на на 
го ди ну да на. Да та је и са гла сност да Ка зне но 
по прав ни за вод Срем ска Ми тро ви ца и 
По љо при вред на струч на слу жба Срем ска 
Ми тро ви ца ко ри сте др жав ну зе мљу без 
на кна де – ре као је на чел ник На сто вић.

За скуп штин ском го вор ни цом пред сед ник 
опо зи ци о не од бор нич ке гру пе „За бо љу 
Ми тро ви цу“ Алек сан дар Про да но вић под се
тио је да је про шле го ди не 817 хек та ра оста
ло не из ли ци ти ра но и да је део те зе мље био 
узур пи ран.

 Сви ко ји су узур пи ра ли про тив прав но то 
зе мљи ште су има ли по дат ке ко је су пар це ле 
сло бод не. Не ко је мо рао да им да те по дат
ке. Сто га ни је про блем у про гра му, већ у 
ње го вом спро во ђе њу – на по ме нуо је Про да
но вић. 

На чел ник На сто вић ка же да је од по ме ну

тих 817 хек та ра, узур пи ра но око 500 хек та ра.
 Од то га је ви ше од по ло ви не узур па то ра 

от кри ве но и про тив њих се во ди по сту пак, а 
за не по зна те узур па то ре је под не та при ја ва 
про тив Н. Н. ли ца. Ни је дан по сту пак ни је за у
ста вљен већ се во ди сво јим то ком и сва 
са зна ња су про сле ђе на ин сти ту ци ја ма ко је 
се ти ме ба ве – ис та као је На сто вић.

На сед ни ци је усво је на од лу ка о ан га жо ва
њу екс тер ног ре ви зо ра за ре ви зи ју за вр шног 
ра чу на бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 
2015. го ди ну. На и ме, Др жав на ре ви зор ска 
ин сти ту ци ја је 19. фе бру а ра да ла са гла сност 
да екс тер ну ре ви зи ју за вр шног ра чу на за 
2015. го ди ну оба ви не ко дру го прав но ли це 
ко је се ба ви овим по сло ви ма. По треб на 
фи нан сиј ска сред ства за спро во ђе ње ове 
од лу ке у из но су од 250.000 ди на ра су обез
бе ђе на у град ском бу џе ту. 

Усво је на је и од лу ка о до но ше њу Пла на 
де таљ не ре гу ла ци је Рад не зо не Са лаш 
Но ћај ски 1. У пи та њу је ло ка ци ја пре ко пу та 
са да шње фа бри ке Хра на про дукт у Са ла шу 
Но ћај ском.

 У пи та њу је ве о ма би тан стра те шки до ку
мент за Срем ску Ми тро ви цу. На и ме, до би ли 
смо пи смо о на ме ра ма три до ма ћа пред у зет
ни ка ко ји се ба ве про из вод њом ча ма ца и 
за ин те ре со ва ни су да као кон зор ци јум из гра
де обје кат на тој ло ка ци ји, за по сле око 50 
љу ди и са мим тим ожи ве овај део Гра да. 
План је да се у овом де лу фор ми ра но ва 
ин ду стриј ска зо на – об ја шња ва на чел ник 
Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му нал не и 
ин спек циј ске по сло ве Вла ди мир Пет ко вић. 

Би ља на Се ла ко вић

На днев ном ре ду се на шла и пр ва из ме
на про гра ма по сло ва ња ЈКП „Во до вод“ за 
2016. го ди ну. Раз лог за то је из ме ђу оста
лог што је на кон спро во ђе ња За ко на о 
на чи ну од ре ђи ва ња мак си мал ног бро ја 
за по сле них у јав ном сек то ру, до не та од лу
ка да Во до вод има 161 рад ни ка раз ли чи
тог про фи ла и струч не спре ме у окви ру 
пет рад них је ди ни ца. Тро шко ви на кна да по 
уго во ри ма о при вре ме ним и по вре ме ним 
по сло ви ма се на кон пр ве из ме не про гра

ма по сло ва ња са 12.890.000 ди на ра сма
њу ју на 11.400.000 ди на ра, а от прем ни не 
за по сле ни ма ко ји су про гла ше ни за тех но
ло шки ви шак су пла ни ра не у укуп ном 
из но су од 1.940.000 ди на ра за три за по
сле на.

Во до вод ће би ти је мац Уста но ви Апо те
ка Срем ска Ми тро ви ца за кре дит ко ји је 
Апо те ка узела за те ку ћу ли квид ност у 
из но су од мак си мал но 20 ми ли о на ди на
ра, на пе ри од от пла те од 18 ме се ци. 

Во до вод је мац за кре дит Апо те ке

Од бор ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца

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. 



338. JUN 2016.  M NOVINEСРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бли жи се крај се зо не што се 
ти че ми тро вач ког По зо ри
шта „До бри ца Ми лу ти но

вић“, а за вр ше так се зо не би ће 
обе ле жен две ма пре ми је ра ма 
Оне и он и ЉубавиЏорџа Ва
шингтона. 

По во дом пре ми је ра про шлог 
че тврт ка, 2. ју на одр жа на је кон
фе рен ци ја за ме ди је, ко ју је во
ди ла ди рек то ри ца По зо ри шта 
Је ле на Јан ко вић, а би ли су при
сут ни ре ди тељ Ли ли ја на Ива
но вић, за ме ник гра до на чел ни ка 
То ми слав Јан ко вић и глум ци 
Вла ди мир Ба ла шћак, Алек сан
дар Кр ста јић и Са ња Ра ди шић.

 По зо ри ште „До бри ца Ми лу
ти но вић“ за вр ша ва ову се зо ну 
са две пре ми је ре. Реч је о ко
ме ди ји Оне и он ко ја ће би ти 
од и гра на 9. ју на и ме ло дра ми 
ЉубавиЏорџаВашингтона за
ка за ној за 16. јун, ко је је ре жи
ра ла Ли ли ја на Ива но вић. Она 
у сво јој би о гра фи ји има пре ко 
260 ре жи ја, ре а ли зо ва них у зе
мљи и ре ги о ну. Ова се зо на је 
при ве де на кра ју за и ста успе шно 
и по сти гли смо оно че му смо се 
на да ли  ре кла је Јан ко ви ће ва.

Ли ли ја на Ива но вић је на по
ме ну ла да, ка ко сто је ства ри у 
по зо ри шти ма ши ром зе мље, 

„До бри ца Ми лу ти но вић“ је јед но 
од оних са нај ви ше пре ми је ра 
то ком го ди не.

 Са вла да ли смо овај иза зов, 
за и ста је би ло ужи ва ње ра ди ти 
са овом еки пом. Ко нач но сам у 
Срем ској Ми тро ви ци на кон сво
јих ак тив но сти у 37 по зо ри шта 
ши ром не ка да шње Ју го сла ви је. 
Мо гу да ка жем да је фа сци нант
на чи ње ни ца да је у По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ од и гра
но пет пре ми је ра то ком го ди не, 

што је ме ђу нај ве ћим бро јем 
пре ми је ра ме ђу по зо ри шти ма у 
Ср би ји, али та ко сто је ства ри у 
кул ту ри  ка же Ива но ви ће ва.

У пред ста ви Онеион игра ће 
Вла ди мир Ба ла шћак, Алек сан
дар Кр ста јић и Са ња Ра ди шић, 
а у ЉубавиЏорџаВашингтона
на сту пи ће Је ле на Јан ко вић и 
Ду шан ка Анојчић. Обе пред ста
ве, да кле 9. и 16. ју на по че ће у 
20 ча со ва.

А. Ћо сић 

ПРЕ МИ ЈЕ РЕ У ПО ЗО РИ ШТУ 

За вр ше так
успе шне се зо не

Глу мач ка еки па са ре ди тељ ком 

У окви ру Про јек та „Ви дљи
ве и не ви дљи ве ве зе“ 
ко ји Удру же ње са мо хра

них ро ди те ља и по ро ди ца де це 
са ин ва ли ди те том „Пла ва 
шкољ ка“ спро во ди уз по др шку 
ком па ни је „Вип мо би ле“, про
шлог пет ка, 3. ју на ор га ни зо ван 
је Еду ка тив ни ка ра ван по др шке 
у Срем ској Ми тро ви ци. 

Циљ про јек та је упо зна ва ње 
ро ди те ља и де це са осно ва ма 

ди ги тал не пи сме но сти и упо
тре бом аси стив не тех но ло ги је, 
чи јим ко ри шће њем би се одр
жа ле и уна пре ди ле функ ци о
нал не мо гућ но сти де це са раз
ли чи тим об ли ци ма ин ва ли ди
те та. Ова ква тех но ло ги ја об у
хва та спе ци јал не та ста ту ре 
при ла го ђе не де ци са не до вољ
но раз ви је ном мо то ри ком ша ке, 
спе ци ја ли зо ва не ком пју тер ске 
ми ше ве, као и та блет уре ђа је.

У обје кат „Ма сла чак“ Пред
школ ске уста но ве „Пче ли ца“ 
сти гао је по клон од Удру же ња 
„Пла ва шкољ ка“ у ви ду ко му ни
ка то ра, уре ђа ја ко ји ће овој 
де ци би ти од ве ли ком зна ча ја у 
њи хо вој да љој ко му ни ка ци ји, 
као и вас пи та чи ма на еду ка тив
но  вас пит ном пла ну, а ко ји је 
до ни ра ла по ме ну та ком па ни ја. 

Ина че, до ма ћин у окви ру 
овог до га ђа ја би ла је по ро ди ца 
Мал ба шић, тач ни је пе то го ди
шња Те о до ра са аути змом, ко ја 
је члан еду ка тив ног ка ра ва на, а 
ње на мај ка Мир ја на ка же да ће 
при сти гла до на ци ја по мо ћи 
де ци као што је ма ла Те о до ра. 

 До на ци ја се са сто ји од 
ко му ни ка то ра, уре ђа ја на ме ње
ног де ци са про бле ми ма у го во
ру и омо гу ћа ва им да кон крет
ни је и лак ше по ве зу ју пој мо ве. 
Зна чај но је да га овај пред
школ ски обје кат по се ду је ка ко 
би се олак ша ла и уна пре ди ла 
ко му ни ка ци ја из ме ђу де це, као 
и де те та и вас пи та ча ко ји га 
еду ку је  ре кла је Мир ја на Мал
ба шић. А. Ћо сић

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕ ЛИ ЦА“ 

Подршка деци са аутизмом

ЗДРАВСТВО

Свет ски дан 
без ду ван а

Свет ски дан без ду ван
ског ди ма ове го ди не обе ле
жен је на Град ском тр гу у 
Срем ској Ми тро ви ци 31. 
ма ја, под сло га ном „При пре
ми мо се за без лич на па ко
ва ња ду ван ских про из во да“. 
Ову ак ци ја за јед но су у 
Срем ској Ми тро ви ци спро
ве ли Дом здра вља, За вод 
за јав но здра вље и Цр ве ни 
крст. 

 За вод за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца це ле 
го ди не ра ди на пре вен тив
ним ак тив но сти ма и же ли мо 
да скре не мо па жњу јав но
сти о штет но сти ути ца ја 
ду ван ског ди ма на здра вље 
ста нов ни штва, пр вен стве но 
на фи зич ко здра вље, и на 
ри зи ко фак тор за на ста нак 
обо ље ња ди сај них ор га на, 
ма лиг ни те та, кар ди о ва ску
лар них обо ље ња. По да ци 
го во ре да се број пу ша ча не 
сма њу је, али оно што је 
охра бру ју ће је сте да пре ко 
50 од сто ста нов ни штва 
ми сли и по ку ша ва да оста ви 
ду ван ски дим, а и све стан је 
ефе ка та ко ји ду ван ски дим 
про у зро ку је – из ја ви ла је др 
На да Зец Пет ко вић, ди рек
то ра За во да за јав но здра
вље Срем ска Ми тро ви ца. 

Б. С.

Свечана 
академија

Про шлог пет ка, 3. ју на у 
Град ској ку ћи у Срем ској 
Ми тро ви ци, одр жа на је све
ча на ака де ми ја по во дом 35 
го ди на Удру же ња здрав
стве них рад ни ка Срем ска 
Ми тро ви ца. Кул тур ноумет
нич ким са др жа јем, овај ју би
леј упри ли чи ли су уче ни ци 
Основ не шко ле „Јо ван По по
вић“. А. Ћ.Ма ли ша ни из Ма слач ка са по ро ди цом Мал ба шић 
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ПРО МО ЦИ ЈА РО МА НА НО МАД 
СНЕ ЖА НЕ РА ДОЈ ЧИЋ

Би ци клом на
пу ту око све та

У чи та о ни ци ми тро вач ке Би бли о те ке 
„Гли го ри је Во за ро вић“ по след њег мај
ског да на одр жа на је про мо ци ја ро ма на 
Номад, аутор ке Сне жа не Ра дој чић. 

Аутор ка овог де ла из пр ве ру ке зна 
шта је но мад ски стил жи во та, јер је још 
2011. го ди не кре ну ла би ци клом на пут 
око све та. Свој из ра же ни аван ту ри зам 
и же љу да сво је ути ске по де ли са дру
ги ма,  пре то чи ла је у сле де ће на сло ве: 
Закотрљај ме око света (2014), Пре
коХималајаиГобија (2014), Приручник
закамповањесаминикуваром (2015), 
Водичзапутовањебициклом(2015), а 
пре свог пу те ше стви ја об ја ви ла је ЛП 
(Личнеприче,2005) и Доксудушелу
тале (1995).

 Тре нут но пра вим па у зу у пу то ва њу 
ко је је по че ло још 2011. го ди не и као 
што љу ди по вре ме но оду на пу то ва ње, 
ја по вре ме но до ђем ку ћи. Мо је пу то
ва ње је, та ко ре ћи, са мо о др жи во, фи
нан си рам се од про да је сво јих књи га. 
До са да сам про шла 36 зе ма ља, што и 
ни је не ка фа сци нант на број ка, али то 
су углав ном зе мље Ази је, про стра не и 
мно го ве ће не го европ ске, ре ци мо, Ка
зах стан је као че ти ри Фран цу ске  ре кла 
је Ра дој чи ће ва.

Сне жа на Ра дој чић је ди пло ми ра ни 
про фе сор ју го сло вен ске и свет ске књи
жев но сти. Ро ђе на је у Бе о гра ду  1967. 
го ди не.

А. Ћ.

МИ ТРО ВАЧ КА БИ БЛИ О ТЕ КА

Квиз зна ња 

Прет про шлог утор ка, 31. мар та у 
Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро вић“ у 
Срем ској Ми тро ви ци ор га ни зо ван  је 
квиз за ђа ке пр ва ке „Ау што је шко ла 
згод на“. У кви зу су уче ство ва ли пр ва ци 
шко ла са те ри то ри је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Ро ђе на Ми тров чан ка, глу ми ца и књи
жев ни ца Та тја на Вен че лов ски одр
жа ла је про мо ци ју збир ке пе са ма 

Ошишаносунце у ми тро вач кој би бли о те ци 
у сре ду, 1. ју на.

 Ово је збир ка од пре ко 90 пе са ма 
на ста лих у по след ње че ти ри го ди не. У 
пи та њу је те мат ска по е зи ја ко ја го во ри и о 
уса мље но сти, осу је ће но сти и ус кра ће но
сти, јер је до шло до зна чај ног за хла ђе ња у 
ме ђу људ ским од но си ма због окол но сти 
ко је су нам на мет ну те. Сто га и на слов 
Ошишано сунце, јер ипак ни је уга ше но, 
већ та ман то ли ко угро же но да ипак мо же 

да се опо ра ви  ре кла је Вен че лов ска.
Не ка да је би ла члан срем ско ми тро вач

ког по зо ри шног ан сам бла, а сво јим по нов
ним до ла ском у род ни град при ву кла је 
су гра ђа не да до по след њег ме ста за у зму 
чи та о ни цу Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро
вић“. Ево ци ра ла је и сво је нај дра же успо
ме не.

 Нај ви ше успо ме на на Срем ску Ми тро
ви цу ве зу ју ме и за шко ло ва ње, так ми че
ња, на сту пе, број не про фе со ре и на став
ни ке срп ског је зи ка и књи жев но сти, па чак 
и за ли пу ис под про зо ра  ре кла је са се том 
у гла су Та тја на Вен че лов ска. А. Ћ. 

ТА ТЈА НА ВЕН ЧЕ ЛОВ СКИ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ 

О уса мље но сти
и успо ме на ма

Та тја на Вен че лов ски

Ми тров ча нин Ан дре ја Вра њеш из дао 
је сво ју дру гу збир ку по е зи је ко ја 
но си на зив Са друге стране сна. 

Из да вач ка ку ћа је Прометеј из Но вог Са да. 
Пе сме су по де ље не у три ци клу са  Сли

кесветлости,ТапијеслободеиНајтежи
тегови, а го во ре о љу ба ви, за ви ча ју, жи во
ту. У ја сним, сли ко ви тим мо мен ти ма кри је 
се скри ве на ми сао пе сни ка у ко ји ма тра жи 
од го во ре ка ко би до ку чио ве ли ке му дро сти. 

Вра њеш у свом де лу тра жи са мо нај чи
сти је, а то је до бро та, љу бав и  ве дри на. 

Ово је дру га књи га по е зи је Ан дре ја Вра
ње ша, пр ву Наобалисрца је об ја вио 2015. 
го ди не у из да њу Бе ок њи ге. 

С. С.

Ср це
Из ме ђу за љу бље но сти, 
Ср це се од ма ра. 
Кад ста не, умо ри ла се љу бав.

НО ВА КЊИ ГА АН ДРЕ ЈЕ ВРА ШЕ ЊА 

Са дру ге стра не сна
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По во дом не дав но за вр ше ног Свет
ског пр вен ства у ку гла њу одр жа
ном у Не мач кој, на ко јем су се 

про сла ви ли Ми тров ча ни, ре пре зен
та тив ци Ср би је, Игор Ко ва чић, пр вак 
све та у ју ни ор ској кон ку рен ци ји и Бо јан 
Кли ча рић, 2. ју на одр жа на је кон фе рен
ци ја за ме ди је у Град ској ку ћи у Срем
ској Ми тро ви ци, ко јој је при су ство вао 
на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић.

Ре пре зен та тив ци Ср би је екип но су 
од не ли 14 ме да ља у се ни ор ској и ју ни
ор ској кон ку рен ци ји, а Ср би ја је по ше
сти пут по ста ла пр вак све та, ове го ди
не у Шпај хер здор фу, по твр див ши још 
јед ном да је свет ска ве ле си ла у овом 
спор ту.

Игор Ко ва чић ко ји је од нео две злат
не, три сре бр не и две брон за не ме
да ље до ка зао је на нај бо љи мо гу ћи 
на чин у овом тре нут ку где се на ла зи 
ку гла ње као спорт ка да је у пи та њу Ср
би ја и ко ли ко су Ми тров ча ни ква ли тет
ни спор ти сти. 

 Сре ћан сам са ових се дам ме да
ља, а сле ди од мор од не ко ли ко ме се
ци, па за тим по но во при пре ме. Ка да 
сте на Пр вен ству све та кон ку рен ци ја 
је озбиљ на и про тив ни ци су ве о ма мо
ти ви са ни, та ко да ни је би ло ла ко, ни 
нај ма ње. У ју ни ор ској кон ку рен ци ји 
смо че твр ти пут свет ски пр ва ци и на
дам се да смо до стој но пред ста ви ли 
Ср би ју у све ту ове го ди не  ре као је 
Ко ва чић.

Де би тант на так ми че њу Бо јан Кли
ча рић, ко ји је осво јио злат ну, сре бр ну 
и брон за ну ме да љу ка же да је те шко 
би ло са мо у по чет ку.

 Пре за до во љан сам са ове три 
ме да ље, с об зи ром да сам пр ви пут 
уче ство вао на свет ском шам пи о на ту. 
Би ло је те шко док ни сам про био лед, 
али ка сни је све лак ше и без об зи ра на 
умор, за вр ши ло се ка ко смо се сви на
да ли . У на ред ном пе ри о ду, на дам се 
да ћу по сти ћи још бо љи ре зул тат  ре
као је Кли ча рић.

 А. Ћ.

МИ ТРОВ ЧА НИ УЗЕ ЛИ СВЕТ СКО ЗЛА ТО У КУ ГЛА ЊУ

У Не мач кој
на кро ву све та

ШАМ ПИ О НИ: Игор Ко ва чић и Бо јан Кли ча рић 

ФЕ СТИ ВАЛ ОД БОЈ КЕ
У ПЕ ЋИН ЦИ МА

На ста вак спорт ске 
тра ди ци је 

У Пе ћин ци ма је про шле су бо те, 4. 
ју на одр жан осми по ре ду Фе сти вал 
од бој ке, спорт ска ма ни фе ста ци ја ко ја 
из го ди не у го ди ну оку пља све ве ћи 
број еки па и од бој ка шких клу бо ва, а 
ко ја по сто ји и тра је за хва љу ју ћи ини
ци ја ти ви Бо ја на Алек со ва, про фе со ра 
фи зич ког вас пи та ња и тре не ра Од бој
ка шког клу ба „Мла дост 07“. По кро ви
тељ ма ни фе ста ци је је и ове го ди не 
Спорт ски са вез „Раз вој спор то ва“ 
Пе ћин ци, а по др шку овом спорт ском 
до га ђа ју пру жа и ло кал на са мо у пра ва 
у Пе ћин ци ма.

Ово го ди шњи Фе сти вал од бој ке оку
пио је 67 еки па из 11 клу бо ва, ко је су 
игра ле на де вет те ре на при ла го ђе них 
за „ми ни од бој ку“ у дво ри шту пе ћи нач
ке основ не шко ле. По ред до ма ћи на, 
клу ба „Мла дост 07“ и еки пе Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић Па ја из Пе ћи
на ца, уче ство ва ли су од бој ка шки клу
бо ви из Ин ђи је, Го лу би на ца, Бе о гра
да, Но вог Са да, Фу то га, Ру ме, Ин ђи је, 
Срем ске Ка ме ни це и Ста рих Ба но ва
ца.

Пред сед ник Спорт ског са ве за „Раз
вој спор то ва“ Си ни ша Ђо кић ре као је 
да су Спорт ски са вез, али и ло кал на 
са мо у пра ва, у сва ком по гле ду ста ли 
иза ове за ни мљи ве спорт ске ма ни фе
ста ци је. 

 Дра го нам је да је Фе сти вал од бој
ке до жи вео сво је осмо из да ње, што је 
сва ка ко по ка за тељ ње го вог ква ли те та. 
Ми ће мо и да ље нај ви ше ула га ти у 
афир ма ци ју ама тер ског и школ ског 
спор та, јер се баш у ова квим ма ни фе
ста ци ја ма по пу ла ри ше спорт. У крај
њем слу ча ју, мла ди се скла ња ју са 
ули це и усме ра ва ју се на пра ви пут, 
спорт то сва ка ко је сте. Та ко се гра де 
пра ве лич но сти, а за што да не, и 
вр хун ски спор ти сти, ре пре зен та тив ци 
и ре кор де ри  ре као је Ђо кић.

Тре нер ОК „Мла дост 07“ Бо јан Алек
сов је нај ви ше за слу жан што је од бој
ка, по себ но жен ска, из у зет но по пу лар
на ме ђу омла ди ном у пе ћи нач кој 
оп шти ни.

 Ус пе ли смо да на ста ви мо тра ди ци
ју. Дра го нам је да смо за др жа ли ква
ли тет тур ни ра, ко ји је из го ди не у го ди
ну све ма сов ни ји и ква ли тет ни ји. За и
ста је пре ле по ви де ти пре ко 300 мла
дих од бој ка ша на јед ном ме сту. Овај 
спорт има бу дућ ност  по но сан је 
Алек сов.

Игор Ко ва чић ко ји је од нео две злат не, три сре
бр не и две брон за не ме да ље до ка зао је на нај бо
љи мо гу ћи на чин у овом тре нут ку где се на ла зи 
ку гла ње као спорт ка да је у пи та њу Ср би ја и ко
ли ко су Ми тров ча ни ква ли тет ни спор ти сти



36 8. JUN 2016.  M NOVINE СПОРТ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 30. 
ко ла: Но ва Па зо ва: Рад нич ки 
(НП) – Омла ди нац 1:1, Бач ка 
То по ла: ТСЦ  Бач ка 1901 1:0, 
Сен та: Сен та  Вр шац 1:0, 
Па ди на: До ли на  Рад нич ки 
(СМ) 2:2, Бе о чин: Це мент – 
Же ле зни чар 2:2, Те ме рин: 
Сло га – Бо рац 5:3, Оџа ци: ОФК 
Оџа ци  Рад нич ки (Ш) 0:0, Ста
ри Ба нов ци: Ду нав – Ба нат 
2:2.

1. ОФК Оџа ци 30 17 9 4 46:18 60
2. Радн. (СМ) 30 15 9 6 46:30 54
3. ТСЦ 30 13 12 5 29:16 51
4. Сен та 30 13 11 6 37:28 50
5. Радн. (НП) 30 12 9 9 30:33 45
6. Бач ка 1901 30 11 11 8 41:32 44
7. Же лезн. 30 13 4 13 40:42 43
8. Це мент 30 10 9 11 34:34 39
9. Ду нав 30 9 11 10 33:30 38

10. Радн. (Ш) 30 9 11 10 22:23 38
11. Бо рац 30 11 3 16 46:46 36
12. Омлад. 30 8 11 11 31:34 35
13. Сло га 30 9 7 14 31:45 34
14. Вр шац 30 7 10 13 30:48 31
15. Ба нат 30 6 9 15 19:36 21
16. До ли на 30 3 12 15 25:45 20

НОВОСАДСКО
СРЕМСКА ЛИ ГА

Ре зул та ти утак ми ца 30. 
ко ла: Ве тер ник: Ве тер ник  
Бу дућ ност (Г) 2:2, Ста ра Па зо
ва: Је дин ство – Ју го вић (нео ди
гра но), Но ви Сад: Сла ви ја – 
Ка бел 3:5, Бе шка: Хај дук – ЖСК 
8:0, Ла ћа рак: ЛСК – Мла дост 
1:1, Ер де вик: Сло га  Бо рац 
4:3, Ку пи но во: Ку пи но во  
Цр ве на Зве зда 2:4, Са лаш 
Но ћај ски: Бу дућ ност  Сре мац 
6:2.

1. Ц.Зве зда 30 22 3 5 68:31 69
2. Је дин ство 30 21 4 5 73:31 67
3. Сре мац 30 13 6 11 51:52 45
4. Бо рац 30 12 8 10 66:42 44
5. ЛСК 30 12 7 11 46:39 43
6. Ка бел 30 11 10 9 49:44 43
7. Бу дућ. (Г) 30 12 7 11 41:45 43
8. Хај дук 30 12 6 12 56:47 42
9. Ку пин. 30 13 3 14 42:55 42

10. ЖСК 30 13 3 14 48:85 42
11. Мла дост 30 11 8 11 52:45 41
12. Сло га 30 10 6 14 65:58 36
13. Ве тер ник 30 9 9 12 55:55 35
14. Бу дућ. (СН) 30 9 6 15 51:55 33
15. Сла ви ја 30 10 3 17 40:50 33
16. Ју го вић 30 4 3 23 27:96 15

ОФЛ ШИД

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 22. 
ко ла: Ви шњи ће во: Хај дук  
ОФК Бин гу ла 4:1, Бер ка со во: 
Сре мац – Син ђе лић 5:1, Ба чин
ци: ОФК Ба чин ци – Омла ди нац 
(пре кид), Шид: Јед но та  Бо рац 
3:0, Љу ба: Је дин ство  Гра ни
чар 2:3, Сот: Брат ство  ОФК 
Би кић 3:8.

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: Срем ска Ра ча: Срем  
По ле та рац 2:2, За са ви ца: Сло
га  Сло га (Ч) 1:2, Ве ли ки 
Ра дин ци: Бо рац  Сло бо да 4:4, 
Ле жи мир: Пла ни нац – Сре мац 
2:0, Гр гу рев ци: Гр гу рев ци – 
Бо сут 1:5, Ра ден ко вић: Бо рац 
 На пре дак 6:2, БСК је био сло
бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: До брин ци: Сре мац – Вој
во ди на 2:2, Ја зак: Цар Урош  
Фру шка Го ра 3:5, Ша трин ци: 
27. ок то бар – Гра ни чар 6:3, 
Ма ли Ра дин ци: Фру шко го рац  
Сло га 3:2,  Бу ђа нов ци: Мла
дост  Је дин ство (К) 2:0, Ри ви
ца: Пла ни нац  Је дин ство (Р) 
2:5, Ни кин ци: По лет  Мла дост 
(П) 3:1.

1. Хај дук 22 19 2 1 106:17 59
2. Би кић 22 18 4 0 115:25 58
3. Син ђе лић 22 14 1 7 63:47 43
4. Бин гу ла 22 12 1 9 52:48 37
5. Ба чин ци 22 11 3 8 62:52 36
6. Јед но та 22 10 5 7 50:34 35
7. Гра ни чар 22 9 4 9 63:50 31
8. Омла ди нац 21 8 4 9 42:49 28
9. Бо рац 22 7 3 12 34:56 24

10. Је дин ство 22 3 3 16 35:80 12
11. Сре мац 20 4 0 16 28:94 12
12. Брат ство 21 0 0 21 17:115 0

1. Сло га (Ч) 23 19 2 2 73:14 59
2. БСК 23 15 5 3 72:23 50
3. Сло бо да 23 12 8 3 78:48 44
4. Бо сут 23 10 7 6 49:28 36
5. Пла ни нац 23 9 7 7 38:47 34
6. Срем 23 8 8 7 52:39 31
7. Бо рац (Ра) 24 9 4 11 43:57 31
8. Бо рац (ВР) 23 9 2 12 53:65 29
9. По ле та рац 23 7 5 11 51:60 26

10. На пре дак 23 7 3 13 37:66 24
11. Сло га (З) 23 6 4 13 35:56 22
12. Сре мац 23 4 4 15 35:64 16
13. Гр гу рев ци 23 4 3 16 31:80 15

1. Мла дост (Б) 25 18 3 4 55:20 57
2. Је дин . (Р) 25 16 6 3 75:24 54
3. Фр. Го ра 25 15 7 3 75:32 52
4. Цар Урош 25 12 5 8 58:43 41
5. Сло га 25 12 4 9 46:35 40
6. Је дин . (К) 25 11 6 8 38:35 39
7. Гра ни чар 25 10 7 8 49:40 37
8. Сре мац 25 9 9 7 49:45 36
9. Фру шко г. 25 9 6 10 47:50 33

10. Пла ни нац 25 9 1 15 42:63 28
11. Вој во ди на 25 7 5 13 35:56 26
12. По лет 25 5 4 16 34:72 19
13. 27. ок то бар 25 4 3 18 30:72 15
14. Мла дост (П) 25 4 2 19 29:75 14

ОФЛ ИНЂИЈА
 СТАРА ПАЗОВА

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Кр ње шев ци: Сло га  
Кру ше дол (пре кид), Но ви Кар
лов ци: По лет – Бо рац 2:2, 
Ин ђи ја: Же ле зни чар  Ду нав 
5:0, Фру шко го рац  је био сло бо
дан, ЧСК 1939 је био сло бо дан.

1. Же ле зни чар 13 10 2 1 38:9 32
2. Кру ше дол 14 9 0 5 28:11 27
3. По лет 14 7 4 3 36:20 25
4. Бо рац 14 6 2 6 29:38 20
5. ЧСК 1939 13 6 1 6 23:29 19
6. Ду нав 14 3 4 7 14:26 13
7. Сло га 14 3 2 9 16:32 11
8. Фру шко го рац 14 3 1 10 19:38 10

Ре зул та ти утак ми ца 29. 
ко ла: Бе ле гиш: По ду на вац  
Пар ти зан 3:0, Го лу бин ци: 
Ја дран – Хај дук 0:1, Ру ма: Пр ви 
Мај – Је дин ство 2:0, Бре стач: 
ОФК Бре стач – На пре дак 3:1, 
До њи Пе тров ци: До њи Пе тров
ци – Ру дар 2:3, Ада шев ци: Гра
ни чар – Сло вен 1:2, Рав ње: 
Зе ка Бу љу ба ша – Под ри ње 0:6, 
Љу ко во: Љу ко во – Хрт ков ци 
1:2.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. По ду на вац 29 25 2 2 85:10 77
2. Пр ви Мај 29 19 5 5 67:22 62
3. Ја дран 29 18 5 6 48:23 59
4. Под ри ње 29 17 7 5 71:30 58
5. Хај дук 29 15 5 9 48:45 50
6. Ру дар 29 14 2 13 48:58 44
7. Љу ко во 29 11 5 13 41:38 38
8. Сло вен 29 10 6 13 37:35 36
9. На пре дак 29 11 3 15 38:49 36

10. Гра ни чар 29 10 5 14 42:44 35
11. Пар ти зан 29 10 3 16 43:52 33
12. До њи П. 29 9 4 16 38:68 31
13. Хрт ков ци 29 7 8 14 34:46 29
14. Је дин ство 29 8 6 15 33:68 29
15. Бре стач 29 7 2 20 31:79 23
16. З. Бу љу б. 29 4 6 19 39:76 18

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 29. 
ко ла: До њи То вар ник: Сло бо
да  Бо рац (М) 1:0, Пла ти че во: 
Је дин ство  Бо рац (К) 2:3, 
Но ћај: Но ћај  Фру шко го рац 1:1, 
Ма ра дик: Сло га – Омла ди нац 
4:4, Ириг: Рад нич ки  Оби лић 
1993 3:2, Жар ко вац: На пре дак 
– ПСК 4:0, Ку змин: Гра ни чар  
Бо рац (С) 2:2, Ми трос је био 
сло бо дан.

1. Бо рац (К) 29 23 3 3 87:26 72
2. Ми трос 29 19 7 3 65:24 64
3. Сло бо да 29 18 6 5 75:29 60
4. Бо рац (М) 29 16 6 7 69:18 54
5. Фру шког. 29 15 6 8 71:39 51
6. Је дин ство 29 14 6 9 63:36 48
7. На пре дак 29 15 3 11 60:39 48
8. Оби лић 29 13 8 8 67:30 47
9. Гра ни чар 29 13 6 10 55:29 45

10. ПСК 29 13 5 11 64:45 44
11. Омла ди нац 29 10 5 14 58:67 35
12. Рад нич ки 29 8 4 17 41:78 28
13. Бо рац (С) 29 7 5 17 47:96 25
14. Но ћај 29 5 3 21 36:76 18
15. Сло га 29 4 5 20 33:102 17

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

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

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.

АТЛЕ ТИ КА

Сир ми јум
бли стао

Три по бе де, јед но дру го и 
три тре ћа ме ста оства ри ли 
су атле ти ча ри Сир ми ју ма на 
фи на лу Ку па Ср би је за 
се ни о ре одр жа ном у Срем
ској Ми тро ви ци про те клог 
ви кен да и по твр ди ли ви со ку 
кла су на по чет ку атлет ске 
се зо не. 

Дра га на То ма ше вић је 
по бе ди ла у ба ца њу ди ска, 
Ду ња Спа јић у ско ку у вис са 
пре ско че них 160 цен ти ме та
ра, Не ма ња Ко ви љац је 
по бе дио у тро ско ку са 14,40 
ме та ра. При јат но из не на ђе
ње при ре ди ла је На та ша 
Жи ва но вић осва ја њем дру
гог ме ста на 800 ме та ра и 
но вим лич ним ре кор дом 
2,13,45. Тре ће ме сто осво јио 
је Ни ко ла Пр ву ло вић у ба ца
њу ко пља као и Со фи ја 
Ба бић у тр ци на 100 ме та ра 
пре по не.

Шта фе та че ти ри пу та 400 
ме та ра та ко ђе је осво ји ла 
тре ће ме сто, а тр ча ла је у 
са ста ву: Са ша Ба бић, 
Ду шан Џо дан, Мар ко Бла го
је вић и Ми лан Бар јак та ре
вић. У ве ли ком фи на лу 
успе шни су би ли и Сте фан 
Ми лић на 100 ме та ра и 
Ми ло ван Џи но вић у тр ци на 
3.000 ме та ра.

ОДБОЈКА

Злато за
Митровчанке

У фи скул тур ној са ли 
ми тро вач ке Гим на зи је у 
не де љу, 5. ју на до де ље не су 
ме да ље од бој ка ши ца ма 
по во дом за вр шет ка так ми че
ња у Дру гој Вој во ђан ској 
ли ги. Злат ну ме да љу осво јио 
је Од бој ка шки клуб „Ми тро
ви ца“.

Тре нер Не над Па јић ка же 
да је оформ љен так ми чар
ски си стем ко ји ће у пр ви 
план из ба ци ти нај та лен то ва
ни је игра чи це са те ри то ри је 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

Ме да ље су до де ље не за 
про те клу од бој ка шку се зо ну 
у Дру гој Вој во ђан ској ли ги, у 
ко јој су се так ми чи ле де вој
чи це уз ра ста основ не шко ле. 

А. Ћ.
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ОВАН: Успе ва те да 
по вла чи те кон це на 
пла ну по сла. Бор ба за 
пре стиж је сти му ла

тив на и во ди вас ка про гре су. 
Ма те ри јал ни до би так. Ва ша ве за 
је за пло ви ла у мир ни је во де. 
Ипак, бу ди те спрем ни за не ке 
не пла ни ра не до га ђа је на по љу 
љу ба ви. По са ве туј те се са не ким. 
Мо гу ћи су про бле ми са ури нар
ним трак том, или про бле ми ги не
ко ло шке при ро де.

БИК: Ус пе ће те да 
оства ри те не ке сво је 
по слов не за ми сли, 
али уз ту ђу по др шку. 

Оче ку је вас но вац не са мо од 
по сла већ и од ига ра на сре ћу. 
Не ма те раз ло га за не за до вољ
ство. Са парт не ром раз ме њу је те 
емо ци је. Кон ста та ци ја да је во ље
на осо ба вред на па жње са свим је 
на ме сту. Бу ди те јој вер ни. Бо ло ви 
у гру ди ма мо гу би ти по сле ди ца 
ср ча них те го ба. Ни шта озбиљ но.

БЛИ ЗАН ЦИ: По сао је 
пра ћен про ме на ма, и 
то на бо ље, али и 
фи нан сиј ским до бит

ком. Оства ри ће се не ке ва ше 
же ље. Но ва осо ба са мо што ни је 
за ку ца ла на вра та и уне ла про ме
ну о ко јој ма шта те. Кад бо ље раз
ми сли те, тре нут но би вам при ја ла 
љу бав. Ре ши ли би сте мно ге про
бле ме. Сто мач ни про бле ми су, 
као уоста лом и сви дру ги, пси хо
со мат ске при ро де.

РАК: На ред них да на 
би ће пу но по сла, али 
и про ме на на бо ље. 
Још кад то ме до да те 

оно што мно го во ли те  па ри це  
про сто да по лу ди те од сре ће! На 
љу бав на ред них да на не ће те има
ти вре ме на да ми сли те, јер ће вам 
па жњу при вла чи ти за ра да. Пре
тво ри ли сте се у пра вог би зни сме
на. Про бле ми хро нич не при ро де. 
Не ки Ра ко ви ће има ти ре у мат ске 
те го бе, а не ки алер ги је.

ЛАВ: Не ко ко чи ва ше 
по слов не за ми сли. 
Мо ра те би ти стр пљи
ви, јер се на ла зи те на 

пра гу зна чај них до га ђа ја. У фа зи 
сте кар мич ких до га ђа ја ве за них 
за љу бав и де цу. Би ће она ко ка ко 
сте за слу жи ли. Уко ли ко сте за до
вољ ни, зна чи да сте чи ни ли 
до бра де ла. Смет ње са ури нар
ним трак том код не ких при пад ни
ка зна ка, а код дру гих по ве ћан 
ни во ше ће ра у кр ви. Обра ти те 
па жњу на ис хра ну.

ДЕ ВИ ЦА: На по слу, 
као по оби ча ју, не 
са мо да си ја те не го и 
по вла чи те ис прав не 

по те зе. Ства ри др жи те под мак си
мал ном кон тро лом. За див но 
чу до, ваш емо тив ни жи вот и да ље 
бу ја. Осе ћа те се фан та стич но и 
“пре де те” у за гр ља ју во ље не осо
бе. Ма њи сте од ма ко вог зр на. 
Срећ но!  Уко ли ко се бу де те мак си
мал но тро ши ли, здра вље мо же 
би ти до ве де но у пи та ње. 

ВА ГА: Не мо же те да 
се по жа ли те на по сао 
али би сте ипак мо ра
ли да бу де те спрем

ни ји на про ме не. Ду го се не 
де ша ва ни шта што би вас ин спи
ри са ло. Оп ти ми ста сте кад је 
ваш љу бав ни жи вот у пи та њу. 
Мо жда раз лог за то осе ћа ње 
ле жи у чи ње ни ци да сте се 
за љу би ли. Уко ли ко се по ја ве 
пси хич ке смет ње, оне су по сле
ди ца из ра же не же ље за ма те ри
јал ним до бри ма.

ШКОР ПИ ЈА: Са мо 
ис трај но шћу ће те 
мо ћи да пре бро ди те 
про бле ме ко ји ће се 

по ја ви ти ових да на. Иако зна те 
шта хо ће те, то ће те те шко оства
ри ти. Раз лог због ког не мо же те 
мно го да ути че те на свој емо тив
ни жи вот је сте за тва ра ње у се бе. 
Не до зво ља ва те ни ком да вам 
се при бли жи. Пси хич ке смет ње 
су по сле ди ца пре мо ра.

СТРЕ ЛАЦ: Не за до
вољ ни сте по слом. 
Уко ли ко се ба ви те 
при ват ним би зни сом, 

мо гућ је ве ћи фи нан сиј ски крах. 
На љу бав ном пла ну се ни шта 
кон крет но не де ша ва. Ви ше 
ма шта те не го што не што кон
крет но пред у зи ма те. Мо гу ће су 
сит не раз ми ри це и про бле ми. 
Здрав стве не те го бе су по сле ди
ца пре те ри ва ња у жи вот ним 
за до вољ стви ма.

ЈА РАЦ: Би ће пу но 
по сла, али и па ра. 
За до вољ ни сте, јер 
вам се ну ди не што 

ја ко при ма мљи во. Про бле ми са 
парт не ром по ста ли су алар мант
ни. Не што мо ра те пред у зе ти уко
ли ко же ли те да спа се те ве зу. 
Мо ра те уло жи ти на пор, јер ће те 
у про тив ном сно си ти по сле ди це. 
Уко ли ко осе ти те про бо де у сто
ма ку, ве ро ват но се ра ди о про
бле ми ма са жуч ном ке сом.

ВО ДО ЛИ ЈА: Хи пе
рак тив ни сте. По сао 
мно го обе ћа ва, али 
зах те ва и кон ди ци ју. 

Мо ра те по ве сти ра чу на и о здра
вљу. Са во ље ном осо бом мо же
те оче ки ва ти пу но љу ба ви, 
не жно сти и див них тре ну та ка. 
За слу жи ли сте и ви ше! Код не ких 
Во до ли ја мо гу се по ја ви ти ср ча
не смет ње, а код не ких про бле
ми са кич мом. са ве ту је се опрез 
у са о бра ћа ју.

РИ БЕ: Про ме на 
по сла ће вас при јат
но из не на ди ти. Не за
до вољ ство ће бар 

ове не де ље би ти у дру гом пла
ну. Но ва стра сна ве за је на ви ди
ку. Уко ли ко срет не те јед ног 
Ла ва, не по ку ша вај те да се 
из ми го љи те, већ му кре ни те у 
су срет. Не ки пла не тар ни аспек ти 
мо гу у на ред ном пе ри о ду ути ца
ти на раз вој здрав стве них про
бле ма, па пре ду зми те ме ре пре
вен ци је.

VREMEPLOV
8. јун

1942. Ја пан ске под мор ни це у 
Дру гом свет ском ра ту бом бар до
ва ле нај ве ћи аустра лиј ски град 
Сид неј.
1986. Упр кос оп ту жба ма да је 
као на ци стич ки офи цир у Дру гом 
свет ском ра ту од го во ран за зло
чи не у Ју го сла ви ји и Грч кој, бив
ши ге не рал ни се кре тар УН Курт 
Валд хајм иза бран за пред сед ни
ка Аустри је. Бој ко то вао га је 
го то во цео свет.

9. јун
68. Рим ски цар Не рон из вр шио 
са мо у би ство по што га је Се нат 
про гла сио не при ја те љем на ро да 
и осу дио на смрт. 
1898. Пот пи сан спо ра зум ко јим 
је Ки на Ве ли кој Бри та ни ји Хонг 
Конг усту пи ла на 99 го ди на.  

10. јун
1610. Пр ви хо ланд ски до се ље
ни ци ис кр ца ли се на остр во 
Мен хетн, са да цен трал ни део 
Njу јор ка. Хо лан ђа ни 1626. за 
не ко ли ко ба ла тка ни не и јеф ти
ну би жу те ри ју од Ин ди ја на ца 
от ку пи ли остр во и на ње го вом 
ју жном де лу по ди гли на се ље 
Но ви Ам стер дам. 

11. јун
1955. На ауто мо бил ској тр ци „24 
са та Ле Ма на“ по ги ну ло 80 и 
по вре ђе но ви ше од 100 љу ди 
по сле су да ра три ауто мо би ла и 
њи хо вог уле та ња у гле да ли ште.
1979. Умро аме рич ки филм ски 
глу мац Џон Вејн, зве зда ве стерн 
фил мо ва.

12. јун
1929. Ро ђе на Ана Франк, аутор 
днев ни ка о стра да њу Је вре ја у 
оку пи ра ном Ам стер да му у Дру
гом свет ском ра ту, ко ји је пи са ла 
у тај ном скро ви шту. Уби је на је у 
мар ту 1945. у на ци стич ком ло го
ру Бер генБел зен. Од по ро ди це 
Франк рат је пре жи вео је ди но 
Анин отац. 
1936. На Ма лом Ка ле мег да ну у 
Бе о гра ду отво рен Зо о ло шки врт, 
у ко јем је до 1941. са ку пље но 
око 1.200 жи во ти ња. 

13. јун
323. п.н.е. У Ва ви ло ну умро 
Алек сан дар III Ма ке дон ски, 
Алек сан дар Ве ли ки, је дан од 
нај ве ћих вој ско во ђа у свет ској 
исто ри ји. Njе го ва ле ген дар на 
лич ност би ла ин спи ра ци ја мно
гих умет ни ка. 
1943. У би ци на Су тје сци у Дру
гом свет ском ра ту по ги нуо 
ко ман дант Тре ће ди ви зи је и 
члан Вр хов ног шта ба На род но о
сло бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је 
Са ва Ко ва че вић. Пост хум но 
про гла шен за на род ног хе ро ја. 

14. јун
1904. Умро срп ски пи сац и ле кар 
Јо ван Јо ва но вић Змај, јед на од 
нај мар кант ни јих лич но сти срп
ског дру штва у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка. Бо рац за на ци о нал но и 
по ли тич ко осло бо ђе ње, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је и 
дра ма тург На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду (189098), нај по зна
ти ји је као де чи ји пе сник и аутор 
еле гич них лич них ис по ве сти. 

HOROSKOP

Сре да, 8. јун (26. мај) 
Све ти апо сто ли Карп и Ал феј 
(Ода ни је Вас кр са)
 

Че твр так, 9. јун (27. мај) 
Ваз не се ње Го спод ње – Спа сов
дан 

Пе так, 10. јун (28. мај) 
Преп. Ни ки та Ис по вед ник; Пећ
ка ико на Пре све те Бо го ро ди це

Су бо та, 11. јун (29. мај) 
Пре по доб но му че ни ца Те о до си
ја Тир ска

Не де ља, 12. јун (30. мај) 
Пре по доб ни Иса ки је Дал мат ски

По не де љак, 13. јун (31. мај) 
Све ти апо стол Јер ма; Све ти 
му че ник Ер ми је

Уто рак, 14. (1) јун 
Св. муч. Ју стин Фи ло соф; Преп. 
Ју стин Ће лиј ски  

Crkveni
kalendar

• Ако не мо же те да жи ви
те јед но без дру го га, 
вен чај те се па ће те 
мо ћи.
• Ако вам иде су ви ше 
ла ко, по гле дај те бо ље, 
мо жда вам иде низ бр до.
• Аустри ја – то је Не мач
ка ван се бе.

За пе че не 
па ла чин ке

Са стој ци: 2 ја је та, со, ше ћер 
по ла ка ши чи це, 300 мл мле ка, 
ки се ла во да 200 мл, 220 г бра
шна, 3 ка ши ке уља. 

Фил: 200 г сит ног си ра, ки се ла 
па вла ка. 

Пре лив: Ја је, 200 мл јо гур та. 
При премa: Уму ти ти те сто за 

па ла чин ке (мо же те и по свом 
ре цеп ту), оста ви ти да од сто ји око 
по ла са та, па ис пе ћи па ла чин ке. 
По треб но је де се так па ла чин ки. 
По ме ша ти сир и па вла ку и фи ло
ва ти па ла чин ке. По ре ђа ти их у 
плех или у ва тро стал ну чи ни ју. 
Улу па ти ја је, до да ти јо гурт, из ме
ша ти и пре ли ти па ла чин ке. Пе ћи 
око 20 ми ну та у рер ни за гре ја ној 
на 180 C. 
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ЈКП „КО МУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Свет ски дан за шти те жи вот не сре ди не 
обе ле жен уз игру и пе сму нај мла ђих 

Се па ра ци јом сма њу је мо
ко ли чи ну от па да 

Што се ти че се па ра ци је, ви дљи ви су 
ре зул та ти про јек та „Ства ра ње дру штва 
без от па да“, кроз сма ње ње ко ли чи не 
от па да ко ји де по ну је мо на ре ги о нал ну 
де по ни ју. По ве ћа ва се ко ли чи на при ку
пље не пет ам ба ла же, пла сти ке и кар то на, 
ка же ди рек тор ЈКП „Ко му на ли је“ Ра до
слав Је вре мо вић

По во дом обе ле жа ва ња Свет ског 
да на за шти те жи вот не сре ди не, 
Јав но ко му нал но пред у зе ће 

„Ко му на ли је“ из Срем ске Ми тро ви це у 
са рад њи са „Еко про џект“ ти мом, про
шлог пет ка, 3. ју на на Град ском тр гу у 
Срем ској Ми тро ви ци ор га ни зо ва ло је 
ма ни фе ста ци ју под на зи вом „Дан 
пла не те Зе мље“. 

У окви ру ма ни фе ста ци је, одр жа но 
је так ми че ње де це свих основ них 

шко ла у Срем ској Ми тро ви ци на те му 
раз два ја ња от па да, кроз кре а тив не и 
за бав не игре. Та ко ђе су де ца из Шко
ле за основ но и сред ње обра зо ва ње 
„Ра ди вој По по вић“ на Тр гу Ћи ре 
Ми ле ки ћа пред ста ви ла сво је ру ко тво
ри не, а ЈКП „Ко му на ли је“ но ву ко му
нал ну опре му, два ка ми о на сме ћа ра. 

 Иако је про је кат „Ства ра ње дру
штва без от па да“ про шле го ди не 
за вр шен, „Ко му на ли је“ су на ста ви ле 

тра ди ци ју обе ле жа ва ња Свет ског 
да на за шти те жи вот не сре ди не. Та ко 
смо и ове го ди не, у са рад њи са „Еко 
про џект“ ти мом ор га ни зо ва ли при год
но так ми че ње за де цу, где су уче ство
ва ле све основ не шко ле из Срем ске 
Ми тро ви це. Сва де ца су по бед ни ци, 
јер они тре ба у бу дућ но сти да са чу ва
ју жи вот ну сре ди ну – ре као је ди рек
тор ЈКП „Ко му на ли је“ Ра до слав 
Је вре мо вић. 

Ра до слав Је вре мо вић,
ди рек тор ЈКП „Ко му на ли је“

Так ми че ње ма ли ша на 
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На кон успе шно окон ча ног ме ђу на
род ног про јек та „Ства ра ње дру штва 
без от па да“, ко ји је ре а ли зо ван са 
Гра дом Оси је ком, Је вре мо вић ис ти че 
да су већ ви дљи ви пр ви ре зул та ти. 

 Што се ти че се па ра ци је от па да, 
ви дљи ви су ре зул та ти про јек та, кроз 
сма ње ње ко ли чи не от па да ко ји де по
ну је мо на ре ги о нал ну де по ни ју. По ве
ћа ва се ко ли чи на при ку пље не пет 
ам ба ла же, пла сти ке и кар то на. У 
про те клом пе ри о ду смо на ба ви ли 
ли ни ју за се па ра ци ју и ра ди ће мо на 
уна пре ђе њу се па ра ци је от па да у 
Срем ској Ми тро ви ци. Тре нут но смо 
ан га жо ва ни око на став ка ре а ли за ци
је про јек та „Ства ра ње дру штва без 
от па да“ у са рад њи са хр ват ском 

стра ном – ис та као је Је вре мо вић.  
Ка ко би се по ди гла свест гра ђа на о 

зна ча ју се па ра ци је от па да, из „Ко му
на ли ја“ са оп шта ва ју да је до кра ја 
го ди не пла ни ра на на бав ка кон теј не
ра за се па ра ци ју от па да за се о ске 
шко ле, као и ку по ви на још два во зи
ла. 

 У на ред ном про јек ту ће мо пред ви
де ти да кан те за се па ра ци ју от па да 
бу ду по де ље не и се о ским шко ла ма, а 
пла ни ра мо да и сва се ла са те ри то
ри је Гра да Срем ска Ми тро ви ца об у
хва ти мо при мар ном се па ра ци јом. 
Про јек том су пла ни ра не кан те и за 
ин ди ви ду ал на се о ска до ма ћин ства и 
за шко ле. У пла ну је на бав ка још два 
во зи ла, јед ног ко му нал ног во зи ла са 
ро то пре сом и јед ног во зи ла за пра
ње ули ца, од но сно за одр жа ва ње 
хи ги је не гра да. То су ве ће ин ве сти ци
је ко је су пла ни ра не у на ред ном 
пе ри о ду – ка же ди рек тор ми тро вач
ког ЈКП „Ко му на ли је“ Ра до слав 
Је вре мо вић. 

Са ња Ста не тић 
ФО ТО: Не ве на Узу ров 

Из бу џе та овог пред у зе ћа из дво је
на су зна чај на сред ства за на бав ку 
два но ва ауто сме ћа ра. Са мим тим, 
она ће до при не ти под мла ђи ва њу и 
оса вре ме ња ва њу во зног пар ка. 

 На ба ви ли смо два ка ми о на, ауто 
сме ћа ра за од воз и де по но ва ње 
ко му нал ног от па да. Вред ност ин ве
сти ци је је пре ко 36 ми ли о на ди на ра. 
Део сред ста ва је ис пла ћен ди рект но, 
од но сно 12 ми ли о на ди на ра, а оста
так пла ћа мо пре ко ли зин га. Ку по ви
ном но вих во зи ла оса вре ме ни ће мо 
во зни парк – ре као је Је вре мо вић. 

Оно што је сва ка ко за по хва лу је то 
да је во зни парк ми тро вач ке фир ме 
ЈКП „Ко му на ли је“ је дан од нај мла ђих 
у Ср би ји.

Два но ва
во зи ла

На кон то га што су ЈКП „Ко му на ли је“ 
пре у зе ле на се бе по сао од во же ња 
сме ћа из се ла са те ри то ри је Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, од зив и ре ак ци је 
ме шта на ни су би ле нај бо ље. Са да је 
си ту а ци ја дру га чи ја, љу ди су схва ти ли 
да је од во же ње сме ћа до бро, ка ко не 
би на ста ја ле ди вље де по ни је. 

 Од но ше ње сме ћа у се ли ма је је дан 
ду го тра јан про цес. У по чет ку је би ло 
до ста от по ра, јер све но во што се уве
де пред ста вља од ре ђе ни про блем. 
Са да смо за до вољ ни. Љу ди су схва ти
ли да је то до бро за све, ка ко не би 
на ста ја ле ди вље де по ни је – ис ти че 
Је вре мо вић.  

Од но ше ње и на пла та сме ћа

Нови камиони смећари 

Се па ра ци ја отпада

На так ми че њу осно ва ца по во дом 
Да на пла не те Зе мље, пр во ме сто су 
по де ли ле шко ле „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ из Срем ске Ми тро ви це и 
„До бро сав Ра до са вље вић На род“ из 
Ма чван ске Ми тро ви це. Дру го ме сто 
за у зе ла је шко ла „Сло бо дан Ба јић 
Па ја“ из Срем ске Ми тро ви це, док је 
тре ће ме сто осво ји ла Шко ла за 
основ но и сред ње обра зо ва ње 
„Ра ди вој По по вић“, та ко ђе из Срем
ске Ми тро ви це. Иза њих су Ла ћар ци, 
ОШ „Три ва Ви та со вић Ле бар ник“, 
за тим сле де ми тро вач ке шко ле „Јо
ван По по вић“ на пе том ме сту и на 
ше стом ме сту „Све ти Са ва“. 

Ре зул та ти
так ми че ња

У на ред ном про јек ту 
ће мо пред ви де ти

да кан те за 
се па ра ци ју от па да 
бу ду по де ље не и
се о ским шко ла ма,
а пла ни ра мо да и

сва се ла об у хва ти мо
при мар ном

се па ра ци јом
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ОШ „Бо шко
Пал ко вље вић

Пин ки“ Срем ска 
Ми тро ви ца

 
VI II1
Али ма но вић Ален, Ан дрић Дра га
на, Ан тић Не ма ња, Бе га но вић 
Да ни је ла, Бла го је вић Ми ли ца, Гру
би ша Ти на Еле на, Ду дић Ог њен, 
Ђу ри чић Ду шан, За бла ћан ски 
Алек са, Јо ве шко вић Ми лан, Јо вић 
Ива на, Ку зми нац Ми ли ца, Лу кић 
Ма ша, Љу би шић Са ша, Ми ку лић 
Же ља на, Па вло вић Ми лан, Пер ко
вић Ду ња, Ра де вић Ми ла на, Ра дић 
Ра до мир, Стан ко вић Ми лош, 
Фи ли по вић Су за на, Цин дрић Ана
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ан ка Веј но вић
Мир ја на По по вић

VI II2
Ар ки Кри сти на, Ван чик Алек са, 
Ви тас Ла ра, Ди кић Бо ри слав, 
Жи ва но вић Ва ња, Јо ви чић Јо ва на, 
Јо во вић Ла на, Је ри нић Ни ко ла, 
Ло врић Иван, Ми ћић Ду шан, 
Ми ћић Со фи ја, Не дић Бра ни слав, 
Пе тро нић Ни ко ла, Ри мац Ан ђе ла, 
Со каљ ски Ан ђе ла, Стан ко вић 
Ми ли ца
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ја сми на Ми шче вић

VI II3
Без ен шек Фи лип, Ђор ђић Ду шан, 
Жив ко вић Ог њен, Ја но шко Ду шан, 
Кр не та Мир ја на, Ла зан ски Мар ти
на, Ло врић Кри сти на, Ма тић Бо са, 
Мар ко вић То дор, Пр дић Бран ка, 
Ра да нов Ми ли ца, Рај лић Ву ка шин, 
Ру сић Бран ка, Су бо тић Ива на, 
То ма ше вић Фи лип, Цвје ти но вић 
Ду ња, Чан ча ре вић Ни ко ли на, 
Шу ман Ни ко ли на 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми ли ца Ог ња но вић

VI II4
Ву ко вић Гој ко, Мар ко вић Ма ри ја, 
Па у но вић Ни ко ли на, По па дић 
Јо ван, Ча руб џић Је ле на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Би ља на Га ври ло вић

ОШ „Сло бо дан
Ба јић Па ја“

Срем ска Ми тро ви ца
VI II1
Мар ко Ада мо вић, Ми ли ца Ан ђић, 
Фи лип Бо шко вић, Сре тен Вуј ко
вић, Ми ља на Ву че тић, Дра жен 
Га јић, Ми лан Га јић, Са шка Га ле
тић, Мир ја на Да со вић, Мир ја на 
Дри нић, То ми слав Ђо кић, Ог њен 
Јо ва но вић, Сте фан Јо ва но вић, 
Ми ли ца Јо ве шко вић, Ми лош Ла
лић, Ни ко ли на Ов шек, Ми ле на 
Пет ко вић, Алек сан дар Пе тро вић, 
Сер геј Пе шић, Алек сан дар Си
мић, Ми хај ло Сла до је вић, Кри сти
на Сте фа но вић, Па ри по вић Та ма
ра, Бо јан Да со вић, Ог њен Де спић, 
Фи лип Ле ма јић Стај кић, Не ма ња 
Пја ца
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Гор да на Јо ва но вић

VI II2
Ву ка шин Бје лић, Да ни је ла До

браш, Ва лен ти на Ко ва чић, Ср ђан 
Кор чок, Јо ва на Љу би шић, Је ле на 
Ми ша но вић, Зо ран Не шић, Јо ва
на Па вло вић, Ви не та Стој ко вић, 
Јо ва на То ма ше вић, Урош Тр ку ља, 
Ма ри ја За бо лот ни, Ђу кић Ни ко ла, 
Сте фан Де лић, Ми хај ло Ан до но
вић, Ни ко ле та Гра на ти ро вић, Ду
ња Де кић, Бо ја на Ди кић, Ти ја на 
Же га рац, Ми лош Јан ко вић, Да ја
на Пал ко вић, Вла ди мир Па шић, 
Ти ја на Ра ду ло вић, Ма ри ја Ре љин, 
Јо ва на Ро љић, Мар ко Си мић, Ка
та ри на Сми ља нић, Јо ва на Стој
шић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Љу би ца Жу нић

VI II раз ред Ман ђе лос
Ни ко ла Га јић, Алек сан дра Ђу кић, 
Ан дре ја Ђу ри чић, Ва си ли је Јо си
мо вић, Дра ган Кр стић, Алек сан
дра Ку сић, Да ни е ла Ку сић, Ни ко
ли на Ку сић, Ог њен Лу жа јић, Ве ри
ца Не дић, Ми ли ца Не дић, Ма ри ја 
Рат ков, Ва лен ти на Ми кић, Сла ви
ца Ви до вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дој чин Ми тро вић

ОШ „Све ти Са ва“ 
Срем ска Ми тро ви ца
VI II1
Ка та ри на Бер ток, Ву ка шин Бог да
но вић, Ми лан Бо сан чић, Ми лан 
Ва сић, Бо јан Га ће ша, Ма ра Гво
зде но вић, Урош Ду лић, Де ја на 
Ђер ма но вић, Де а на Је лић, Ања 
Јо ва но вић, Кри сти на Ко каљ, Мар
ко Кор чак, Ду ња Ко стић, Ми ли ца 
Ку нић, Не ве на Ла тас, Мар ко 
Ли пић, Иван Мар ти но вић, Ва лен
ти на Па вло вић, Ми ли ца Пе тић, 
Сло бо дан Ра дић, Лу ка Рат ков, 
Ни ко ла Смо ља но вић, Љу бо мир 
Су бо тић, Алек сан дар Су ха њи
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сан дра Лу кач 

VI II2
Ми ро слав Ада мо вић, Та тја на 

Бу ди шић, Вељ ко Ва си ље вић, 
Са шка Вуч ко вић, Са ња Ђу кић, 
Хе ле на Јо ва но вић, Бо ја на Јо кић, 
Не ма ња Ко ва чић, Ни ко ла Ло па тић, 
Стра хи ња Љев на ић, Ми лан 
Ми лин ко вић, Ду ња Ни ко лић, Јо ван 
Обрен че вић, Вла ди мир Пап, 
Ду шан Пе тро вић, Јо ва на Ра дић, 
Ра до ван Ра шко вић, Ни ко ла Сто ја
но вић, Стан ко Су шић, Ања То ма
ше вић, Фи лип Чив чић, Мла ден 
Шип ка, Вељ ко То до ро вић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра га на Сре те но вић 

VI II3
Ми ли ца Бо жић, Кри сти на Бла го је
вић, Те о до ра Ван чик, Дми тар Вра
не ше вић, Бо рис Гла дић, Де јан 
Да ви до вић, Ср ђан Дро бац, Је ле на 
Жи лић, Ми хај ло Зо рић, Ни ко ла 
Јо ва но вић, Јо ван Јо кић, Мла ђан 
Ма ној ло вић, Ка та ри на Ме ни ћа нин, 
Ан ђе ла Ми кић, Јо ва на Ми тро вић, 
Ог њен Ни ко ла је вић, Ива на Про ко
пић, Са ра Ра ди во је вић, Да ја на 
Ра кић, Ог њен Ра вић, Ања Ри кић, 
Ма ри ја Спа со је вић, Не ма ња То до
ро вић, Мар ко Че ке ри нац, Ла зар 
Че нић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Љи ља на Ре лић 

VI II раз ред Чал ма
Ми лан Арам ба шић, Ан ђе ла Бо ја
нић, Љу бо Гој ко вић, Ми ла на Зељ
ко вић, Мир ја на Иса ко вић, Ср ђан 
Пе ја ко вић, На та ша Пет ко вић, 
Бо јан Плав шић, Ва лен ти на То пић, 
Мар ко То пић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Је ле на По тоц ки 

VI II раз ред Ди вош
Ни ко ла Бла ну ша, Мир ја на Ви дић, 
Ни ко ла До брић, Јо во Ђа ко вић, 
Те о до ра Ми ло ва но вић, Ми ло ва но
вић Све ти слав, Ми лан Осто јић, 
Бран ко Свир че вић, Све тла на 
Ухлик, Кри сти на Фран ка, Ма ри ја 
Џам бић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Пре драг Пе јо вић 

ОШ „Јо ван
По по вић“ Срем ска 

Ми тро ви ца
VI II1
Ада мо вић Дра го, Ба бин Ма ја, Бо ја
нић Ог њен, Бри јак Сте фан, Је ре
мић Ми ли ца, Кра гуљ Кри сти на, 
Кри во ши ја Ива на, Кр стић Са ра, 
Ла зић Јан ко, Ла ке тић Са ша, Ло зић 
Жељ ко, Мак си мо вић Алек сан дра, 
Ми ја то вић Ана, Мла де но вић 
Ми лан, Не шко вић Мар ко, Нин ко
вић Де јан, Нол Ср ђан, Па јић 
Фи лип, Пе тро вић Ан ђе ла, По по вић 
Ни ко ла, Ра до ва но вић Алек сан дар, 
Свир че вић Бо рис, Ћа лић Би ља на, 
Штр бач ки Ана
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Со ња Стра цен ски

VI II2
Ба бић Те о до ра, Би ро вљев Ни ко
ла, Бо ја нић Ана, Ико нић Ана, Илић 
Да ни је ла, Ја ко вље вић Бла го је, 
Ка сак Алек са, Ку штрић Бо ја на, 
Мар ко вић Мар ко, Ми ло ше вић 
Ни ко ли на, Мир ков Стан ко, Мла ђе
но вић Ни ко ли на, Но ва ко вић Мар
ко, Пај ка но вић Или ја, Па ри по вић 
Јо ван, Пет ко вић Ми хај ло, По зна
но вић Жељ ка, Ра ји че вић Је ле на, 
Ран ко вић Сне жа на, Си мић Фи лип, 
Сми ља нић Мар ко, Сто ја но вић 
Зо ран, Сто ја но вић Кри сти на, 
То ма ше вић Ми ли ца, То пић Рат ко, 
Ћет ко вић Дра ган 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
До бри ла Гми зић 

VI II3
Ан до но вић Не над, Ан дрић Ду шан, 
Ан дрић Ни ко ла, Велбл Ива на, 
Ди вљак Ми ла на, Ди клић Ана ста
си ја, Ђур ђе вић Ра де, Жив ко вић 
Пе тар, Ко ли на си Ана, Ку штрић 
Ни на, Ма ђа ров ски Ду шан, Мак си
мо вић Алек сан дра, Ма хо вац 
Зо ран, Ма хо вац Ми хај ло, Мол нар 
Ма рио,  Ни ко лић Ма ри ја
на, Нић ко вић Па вле, Па кло вић 
Је ле на, Па прић Је ле на, Пе ле Ива

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица

МАТУРАНТИ



418. JUN 2016.  M NOVINE

MATURANTI SREMSKOMITROVA^KIH OSNOVNIH [KOLA

на, Ра ки нић Ми лан, Стан ко вић 
Ни ко ли на, Сте па нић Ти ја на, Тр нић 
Бо ја на, Уби па рип Алек сан дра, 
Чо лић Сте фан, Џе лај ли ја Ива на, 
Ште фа нац Ми лан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мир ја на Сви ла но вић

VI II4
Аги че вић Ма ри ја, Бо ре но вић На та
ша, Бу рић Ми ла, Ву ко вић Ми ле на, 
Ву ле тић Вла ди мир, Ива нов Ва лен
ти но, Ива нов Са ња, Иван че вић 
Мар ко, Илић Сте фан, Јан ко вић 
Ана ста си ја, Ко ван џић Же ља на, 
Кра гу љац Ми ла на, Ла зић Ма ја, 
Ма рин Ана ста си ја, Ма у на Мир ко, 
Ме ђе до вић Ду шан, Пе триц Те о до
ра, Пе тро вић Ан дре ја, Пе тро вић 
Да вид, Плав шић Бо рис, Ра до ва
нов Ко ста, Си ми кић Ог њен, Ста ни
ву ко вић Јо ва на, То ја гић Јо ва на, 
Три вић Ти ја на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ја сна Ка ла у зо вић

VI II5 Ве ли ки Ра дин ци
Ба бић Ни на, Бо жић Бо ја на, Бр чин 
Ми лан, Бу гар ски Ва са, Ђу ри чић 
Јо ва на, Је лић Бо ја на, Јо ва но вић 
Ни ко ла, Кр ста но вић Фи лип, Ла ћа
рац Или ја, Ми лу ти но вић Дра ган, 
По по вић Јо ва на, То до ро вић Ми ло
рад
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ми ли ца Џа нић

ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај“ 

Срем ска Ми тро ви ца
VI II раз ред
Алар гић Ле на, Ата на сов ски Са ња, 
Ат ко вић Ми љан, Бе лић Мар ко, 
Бе сре ме њи Ко ста, Бла го је вић 
Сте фан, Бо жић Алек сан дар, 
Бо жић Иси до ра, Бо ја нић Вла дан, 
Бо ја нић Ср ђан, Бу ка ри ца Ми хај
ло, Бу лат Та ма ра, Вељ ко вић 
Је ле на, Ви до вић Ања, Ви то ро вић 
Је ле на, Вла дић Ни ко ла, Вла јић 
Бра ни слав, Ву јо вић Пе тар, Ву ка
ди но вић Ни ко ла, Ву ка ди но вић 
Кри сти на, Ву ко са вље вић Ва лен
ти на, Ву ле тић Ми ли ца, Гај дош 
Ива на, Гру јић Ог њен, Гу цу ња 
Алек сан дар, Да мја но вић Ми ло
рад, Дам ња но вић Ни ко ли на, Дам
ња но вић Ср ђан, Де вић Вла да, 
Ди вљак Ми ла, Ди мо вић Ог њен, 
Дра го вић Мар ко, Дре зга Те о до ра, 
Ду дић Се ле на, Ду кић Ни ко ли на, 
Ђа ко вић Алек сан дра, Ђор ђе вић 
Лу ка, Ер де љан Ти ја на, Же га рац 
Ми ро слав, Жи ва но вић Ми ли ца, 
Жи вић Мир та, Жив ко вић Сло бо
дан, Зец Ива на, Ива нић Лу ка, 
Ива но вић Ми ли ца, Илић Јо ва на, 
Илић Ли ди ја, Илић Ни ко ла, Јан
дрић Ања, Ја нић Ми лош, Јан ко
вић Ива на, Ја но ше вић Мар ко, 
Је ре мић Да на, Јо ва но вић Та ма ра, 
Јо ви чић Во ји слав, Јок си мо вић 
Ол га Ста у ро у ла, Кан дић Игор, 
Ко кић Сне жа на, Ко ља нин Ог њен, 
Кон ста ти но вић Ла на, Коп чић 
Алек са, Ко раћ Не над, Ко стић 
Ду шан, Кр стић Ми ли ца, Ку бу рић 
Ми хај ло, Ла зић Ма ри на, Ле тић 
Ла зар, Лов ча нин Ми лош, Мак си
мо вић Урош, Ма ној ло вић Ма ја, 
Мар ко вић Ева Ма ри ја, Мар ко вић 
Ма ја, Мар ко вић Ми лан, Ма слаћ 
Дра го слав, Ма та ру га Ни ко ла, 

Ми ли но вић Ана, Ми лу ти но вић 
Ми хај ло, Мир ко вић Да ни ло, Мир
ко вић Вла ди мир, Мир ко вић Ка та
ри на, Ми тић Ти ја на, Ми тро вић 
Пе тар, Ми хај ло вић Лав, Мла де но
вић Иво на, Мла де нов ски Ан дреј, 
Мла ђе но вић Да ни је ла, Не да ко вић 
Је ле на, Не дељ ко вић Са ра, Не на
дић Алек са, Не сто ро вић Ни ко ли
на, Ни кић Ти ја на, Ни ко лић Ср ђан, 
Ни ко лић Ка та ри на, Ни ко лов ски 
Ма ри ја, Ог ња но вић Сте фан, Опа
чић Не ма ња, Осто јић Ања, Па пу га 
Алек сан дар, Пе тро вић То дор Сер
геј, Пе тру шо вић Је ле на, Пе тру шо
вић Урош, По зна но вић Игор, 
По пов Ко ста, По по вић Мир ја на, 
Про да но вић Ан ђе ла, Пу ха лић 
Јо ва на, Ра дој чић Ни ко ла, Ра до са
вље вић Бо ри слав, Ра до са вље вић 
Ан то не ла, Ра кић Алек сан дра, 
Ра кић Ду шан ка, Ри ста но вић Мар
ко, Са вић Ду шан, Са вић Ср ђан, 
Сан дић Ма ја, Сан то вац Ти ја на, 
Се ке реш Вла ди мир, Се ку лић 
Ни ко ла, Се ла ко вић Је ле на, Се ни
ча нин Па вле, Си мић Те о до ра, 
Ста ма то вић Ми хај ло, Ста нић 
Ма ри ја, Стан кић Не ве на, Сто кић 
Ва ња, Су вић Ан дреј, Та дић Вла
ди мир, Те дић Не ма ња, Те шић 
На та ша, То мић Алек сан дар, То па
ло вић Ми ли ца, То пић Та ма ра, 
Ту ма рић Урош, Ту пец Ми хај ло, 
Ћи рић Иси до ра, Че лић Ми ли ја на, 
Чер гић Иси до ра, Чу ту рић Ми лош, 
Шар ко вић Ни ко ла, Шо јић Лу ка
Оде љењ ске ста ре ши не: 
Љи ља на Фун дук
Бо ја на Зо рић 
Рад ми ла Клич ко вић 
Ми ли ца Ко баш 
Со ња Ту ца ко вић 
Сла ђа на Рон че вић 

МШ „Пе тар
Кран че вић“

Срем ска Ми тро ви ца
ВИ О ЛИ НА
Ђу ри чић Ан дре ја, Јан дрић Ања, 
Па вло вић Ми о на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јо ва на Бо жић

Жи вић Мир та
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ми ла на Бје ло ба ба

Ву чи но вић На та ша
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Оли ве ра Ми лићХир шер

Мар чак Ти ја на, Са вић Јо ван
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ана Са бо

ВИ О ЛОН ЧЕ ЛО
Ла зић Ма ри на, Ман дић Сте ван, 
Ћу ла фић Ка та ри на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мир ја на Ла ло ше вић

ГИ ТА РА
Пај ка но вић Или ја, Јан ко вић То дор, 
Ко стић Ду шан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мар ко Ђу ри чић

Пи са ре вић Мла ден, По зна но вић 
Игор, Ни ко ла је вић Ог њен
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ива на Ми ро са вље вић

Гла дић Бо рис
Оде љењ ски ста ре ши на:
Љи ља на Не на до вић

КЛА ВИР
Илић Ли ди ја
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Је ле на Обре но вић

Гво зде но вић Ма ра
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мар че ли на Стој ко вић

Гли го ро вић Те о до ра, Хо до ба Ни ко
ла, Три вић Ти ја на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мар га ри та Ву јо вић

Ста ма то вић Ми хај ло
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мил да Ку зми нац

Ве се ли нов ски Та ма ра, Ма хо вац 
Зо ран
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Је ле на Ла зић

Ра де вић Ми ла на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ђор ђе Ла ло ше вић

Ба бић Те о до ра, Стан кић Не ве на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми ли ца Ми ља нић

ТАМ БУ РА
Бе а ра Је ле на, Ма хо вац Ми ха и ло
Оде љењ ски ста ре ши на:
Зо ри ца Опа чић

Ди клић Ана ста си ја, Не на дић Алек
са
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ђор ђе Ор ло вић

Велбл Ива на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бра ни сла ва Ту бић

ФЛА У ТА
Бо ја нић Ана
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Је ле на Вла о вић

Ву ко вић Ми ле на, Ни ко лић Са ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ире на Ми лић

Ву ле тић Ана бе ла
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Та тја на Миљ ко вић

ХАР МО НИ КА
Јо си мо вић Ва си ли је, Рат ков Ма ри
ја
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мир ја на Ми ла ко вић

Бро дић Ан ђе ла
Оде љењ ски ста ре ши на:
Бран ка Па нић

Ђу кић Алек сан дра, Ба ју но вић 
Ми лош, Пе тро нић Ни ко ла
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сне жа на Ра до ји чић

Ла зић Јан ко
Оде љењ ски ста ре ши на:
Је ле на Стра цен ски

КЛА РИ НЕТ
Бе ло мар ко вић Ва ња
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ле он Ка јон

Ат ко вић Ми љан, Сте фа но вић Ива
на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Си ни ша Му рић
САК СО ФОН

Зо рић Ми хај ло
Оде љењ ски ста ре ши на:
Си ни ша Му рић

ТРУ БА
Кра вец Вељ ко, Чо лић Сте фан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ду шко Шпа но вић

СО ЛО ПЕ ВА ЊЕ
Лу кач Ања, Ву ле тић Та ма ра, 
Ма ли ше вић Је ле на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Алек сан дра Па дров

ОШ „До бро сав 
Ра до са вље вић 

На род“ Ма чван ска 
Ми тро ви ца

VI II1
Ба ју но вић Ми лош, Бак ша Вла ди
мир, Би шчић Ни ко ли на, Ве лич ко
вић Фи лип, Ер чић Ми ро слав, Иван
че вић Ми ли ца, Ја дран ски Мар ти на, 
Ма ле ше вић Ми ли ца, Мир ко вић 
Ми ро слав, Ми тро вић Са ња, Ми шу
ра Ни ко ле та, Ни ко лић Ва лен ти на, 
Пе тро вић Мар ко, По по вић Ог њен, 
Ра до ва нов Ири на, Ра ше вић 
Ми лош, Ри сти во је вић Ма ри ја, Сто
ји но вић Ми ли ца, Су вић Ни на, То до
ро вић Дра го слав, Ћо сић Ср ђан, 
Цр но бр нић Ти ја на, Чу пић Ан дреа
Оде љењ ски ста ре ши на:
На та ша Ма рељ

VI II2
Бе ши ре вић Ру жи ца, Ва сић Ни ко ла, 
Га јић Ми ха и ло, Гли го ро вић Те о до
ра, Ди вић Ни ко ли на, Ја ко вље вић 
Ми ли ца, Је ро си мо вић Ми лић, Јо ва
но вић Ана бе ла, Јоц ко вић Ог њен, 
Јур ца Сла ђа на, Ка ба шај Сте фан, 
Кр сма но вић Да ни е ла, Ку зма но вић 
Мир ја на, Лу кић Ма те ја, Ни ко лић 
Да ни ца, Ни ко лић Са ра, Па јић Та тја
на, Пе трић Јо ва на, Пе трић Не ма
ња, Ра ди во је вић Не ма ња, Са ва тић 
Да ни је ла, Стар че вић Ду шан, Стан
че тић Ми ли ца, Сте фа но вић Ива на, 
Уру мо вић Алек сан дар, Ми шић 
Алек сан дар
Оде љењ ски ста ре ши на:
Алек сан дра Га гић 

VI II3
Бе ло мар ко вић Ва ња, Бе ло мар ко
вић Ма ри ја, Би шчић Ми лош, Бра
да рић Те о до ра, Ви шњић Та ма ра, 
Ди мић Алек сан дар, Иван ко вић 
Јо ван, Иван ко вић Ми ха ји ло, Иван
ко вић Не над, Јан ко вић Је ле на, 
Ку нић Алек сан дра, Љу би чић Вељ
ко, Ма ле ше вић Ни ко ли на, Ми чић 
Сла ђа на, Ми шче вић Вла да, Ни ко
лов ски Сте фан, Пан ду ре вић Ла зар, 
Пе тро вић Ни ко ла, Ри стић Не ма ња, 
Си мић Ива на, Сла до је вић Ва лен
ти на, Сто ја но вић Алек сан дар, 
Ћу ла фић Ка та ри на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Жељ ко Гли го рић 

VI II4
Бе лић Сан дра, Дом чић Не ма ња, 
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Ко пу но вић Ми лан, Ку зма но вић 
Ја на, Мар ти но вић Дра ган, Ми ло
ва но вић Сне жа на, Са мар џић 
Ог њен, Ту ру дић Та тја на 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ра де За рев 

VI II5
Вла ди са вље вић Де јан, Ву ја кли ја 
Сне жа на, Ву че но вић Кри сти на, 
Ву че но вић Ма ри ја на, Га џу рић 
Та ма ра, Јо ва но вић Же ља на, Мар
ја но вић Дра ган, Ми ја и ло вић Сте
фан, По по вић Ка та ри на, Ми лић 
Ми ла на, Са вић Бог дан, Сте ва но
вић Са ра, То јић Ми ро слав, Ту ру
дић Сне жа на, Са вић Да ни ца
Оде љењ ски ста ре ши на:
Пе тар Ша рић 

VI II6
Алић Дра ган, Ву че но вић Кри сти на, 
Јан ко вић Ми лош, Јан ко вић Та ња, 
Јан ко вић Ти ја на, Ме зић Кри сти на, 
Ми ја и ло вић Зо ра на, Пар ма ко вић 
Јо ва на, Пе тро вић Еле на, Син ђић 
Зо ран, Сре те но вић Пре драг, Ту ру
дић Ива на, Ту ру дић Ми лан, Фи ли
по вић Ан ђе ла, Чо нић Жељ ка
Оде љењ ски ста ре ши на:
Оли ве ра Фи ли по вић

ОШ „Три ва
Ви та со вић

Ле бар ник“ Ла ћа рак
VI II1
Ар муш Урош, Бу дим чић Во јин, 
Вар це ли ја Лу ка, Вла о вић Мар ко, 
Ву га Не бој ша, Ву ле тић То ми слав, 
Ву лин Вељ ко, Го лу бо вић Жељ ка, 
Ду раћ Да ни ло, Жа бић Жа кли на, 
Јо ва но вић Алек сан дра, Јо вић 
Мир ко, Јо вић Мла ден, Ни ко лић 
Та ма ра, Но ва ко вић Сне жа на, Пал
ко вић Те о до ра, Пеј но вић Де ја на, 
Ру жој чић Ива на, Са вић Сте фан, 
Тр нић Ни ко ла, Ће лап Бра ни слав, 
Цви ја но вић Фи лип
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дар ко Иг ња то вић 

VI II2
Ата рац Ми ро слав, Аћи мо вић 
Ми ли ца, Ба бић Здрав ко, Бла го је
вић Ру жи ца, Вла о вић Ма ри ја, Вук
ма но вић Не ма ња, Жа бић Ђор ђе, 
Жа бић Мир ко, За рић Бо јан, Зељ
ко вић Ду шан, Ив ко вић Би ља на, 
Ра вић Сте ван, Ла зић Сла ви ша, 
Не сто ро вић Стра хи ња, Па вле шин 
Ана ста си ја, Пе та ко вић Ми лан, 
Штр бац Осто ја, Ста ни ву ко вић 
Сан дра, Ста ни ву ко вић Та ња, 
Стри ко вић Ма ри ја, Уме тић Јо ва на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Бран ки ца Ву лин

VI II3
Би лић Ни ко ла, Бо гић Ни ко ли на, 
Вла о вић Ла зар, Ву ле тић Ана бе ла, 
Гли гић Са ва, Гли го рић Ана бе ла, 
Ди вљак Во јин, Јо ва но вић Зо ран, 
Клин цов Вељ ко, Клин цов Ми лош, 
Ко ста ди но вић Да ни јел, Му ља јић 
Ни ко ла, Па нић Ива на, Пи са ре вић 
Је ле на, Пи са ре вић Мла ден, Ра до
ва но вић Да ли бор, Ра ки нић Ра де, 
Ра тић Мар ко, Ри стић Бра ти слав, 
Сте ва но вић Ан ђе ла, Те ша но вић 

Ма ри ја, Ту тић Ива на, Ха ли ло вић 
Ђу ли ја на, Шуљ ма нац Те о до ра 
Оде љењ ски ста ре ши на:
На да Ра до вић

VI II4 
Бо гић Ива на, Дри нић Ми лош, 
Ду раћ Ана, Ђу рић Цви ја, Јан ко вић 
Ду шан, Јо ва нић Еле на, Јо ва но вић 
Ми ља на, Јо ван че вић Мар ко, 
Ку зми нац Сло бо дан ка, Ма та ру га 
Бра не, Мач кић Ма ри ја, Ми ја то вић 
Вук, Ми ла ко вић Ми лан, Ми ли чић 
Љи ља, Мрк шић Ми шел, Но ва ко
вић Жа ни, Осто јић Дра ги ша, По по
вић Да ра, Си мић Ми ло ван, Ти ца 
Бо рис
Оде љењ ски ста ре ши на:
Та ма ра Ди ми три је вић

ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај“ 

Мар тин ци
VI II раз ред
Ву ка но вић На та ли ја, Га ру но вић 
Бо ри сла ва, Гр но вић Ана, Ма ри ја 
Да ри ја, Ђур ђе вић Ве ра, Ива но вић 
Бо шко, Јоц ко вић Ма ри на, Јоц ко
вић Мар ко, Јоц ко вић Сан дра, 
Ку ва ја Или ја, Ле ма јић Ка та ри на, 
Лу кић Сте фан, Ме ђе до вић Ни ко
ли на, Ми ла ди но вић Бра ни слав, 
Ми ло је вић Ва лен ти на, Пе јић Ива
на, Ра дић Сте фан, Ра до ва но вић 
Те о до ра, Ра до са вље вић Сте фан, 
Се ла ко вић Де јан, Си кер Та тја на, 
Си ма нић Иси до ра, То мић Ми лан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ка та ри на Ра да ко вић

ОШ „Бран ко
Ра ди че вић“ Ку змин
VI II1 Ку змин 
Бе лић Ива на, Гом бош Не над, Дре
згић Ива на, Жи ва но вић Дар ко, 
Жи ва но вић На та ша, Жи ва но вић 
Стра хи ња, Зе кић Сла ђа на, Јев тић 
Ми о драг, Ми тро вић Ми ли ца, Ни ко
лић Са ра, Па нић Кри сти на, Ра до је
вић Са ња, Ру ња нин Ја сми на, Сте
фа но вић Сте фан, Три ву нић Ан ђе
ла
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ана Ко вач
Кр сти на Сто ји но вић

VI II2 Ку змин 
Бе лић Де јан, Ву ка ди но вић Ми ли
ца, Гли шић Дра га на, Ђур ђе вић 
Је ле на, Илић Ни ко ла, Кр ња јић 
Ти ја на, Ми ло је вић Је ле на, Ми тро
вић Ни ко ла, Не на до вић Ла зар, 
Не на до вић Ми ха и ло, По лић Ми ли
ца, Ри стић Ми лан, Сер дар Ана ста
си ја, Сер дар Зо ра на, Фи ли по вић 
Ста на, Ца га рић Иван
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Пе ра Ескић

VI II3 Бо сут
Бо бић Сте ван, Гр гин Де јан, Др ма
но вић Не бој ша, Јев тић Ма ри ја, 
Ми шко вић Ми лен ко, На ран џић 
Ми ћо, Не дић Дра га на, Плав шић 
Ни ко ли на, Цре па јац Алек сан дра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Сње жа на То до ро вић 
Ани та Па ла мар

MATURANTI 
SREMSKOMITROVA^KIH

OSNOVNIH [KOLA

MATURANTI [IDSKIH
OSNOVNIH [KOLA

ОШ „Срем ски 
фронт“ Шид

VI II1
Бр ње ва рац Алек сан дар, Бун тић Ана, 
Ва лах Мир ја на, Веј но вић Ни ко ла, 
Влчек Ми хај ло, Га ни бе го вић Алек
сан дар, Кон ста ти но вић Ср ђан, 
Ле шић Ива на, Ма ли вук Та тја на, 
Ме дић Мар ко, Ми ла ши но вић Алек
сан дар, Ми хај ло вић Алек сан дар, 
Му слић Мар ко, Неј ков Ми лош, Ни ко
лић Би ља на, Пе рић Ђор ђе, Про да но
вић Бо јан, Ра до ше вић На та ша, Стар
че вић Ан ђе ла, Стар че вић Ду шан ка, 
Сто ја ди но вић Го ран, Фај фрић Алек
сан дра, Хор њак Ни ко ли на, Чи змић 
Бо ја на, Шер фе зи Ро берт
Oде љењ ски ста ре ши на: 
Сне жа на Ма тић

VI II2
Ари шић Урош, Би лић Де нис, Ве лич
ко вић Ива на, Го вор чин Бра ни сла ва, 
Де ве так Ср ђан, Жде рић Ми лош, 
Илић Ве сна, Ја ко вље вић Је ле на, 
Ју ри шић Де ја на, Ју ри шић Ма ри на, 
Ко лар Вик тор, Кр ста но вић Та ма ра, 
Мар ја но вић Ми лан, Мли на рић Ср ђан, 
Нов ко вић Сте фан, Пе рић Ву ка шин, 
Пет ко вић Ми ли ца, Ра до нић Дра ган, 
Са рап Ђор ђе, Са ра па Ду шан, Сте ва
но вић Не ве на, Сте пан че вић Еми ли ја
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ду шко Ба шић

VI II3
Бе реш Ан дреа, Бо ро је вић Те о до ра, 
Жив ко вић Ка та ри на, Кри жа нић Кри
сти јан, Ку гић Ми лош, Мар ти но вић 
Ема, Ми ја то вић Бра ни сла ва, Ми ла ка
ра Дра га на, Ми ли ће вић Ми лан ко, 
Ми ло ше вић Алек сан дар, Мир че тић 
Де јан, Мом чи ло вић Мар ко, Мом чи ло
вић Не ма ња, Пе кић Ма ра, Пе у ра ча 
Зо ра на, Ра ди вој шић Ђор ђе, Ра до ва
но вић Јо ва на, Си мић Стра хи ња, 
Су бић Са ва, То до ро вић Ву ка шин, 
То мић Ми ли ца, Фо до ра Вла ди мир, 
Цве тић Јо ва на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ра до сла ва Ђор ђе вић 

VI II4
Ва лен ти ро вић Са ва, Ви до вић Ми ли
ца, Гр ки нић То дор, Ђу кић На ђа, 
Жи лић Ми лош, Ива ни ше вић Го ра на, 
Иво ше вић Же ља на, Ја ћи мо вић Или
ја, Кне же вић Ми ли ца, Кр ти нић 
Ми лош, Ми лан ко вић Те о до ра, Ми шић 
Ву ка шин, Мом чи ло вић Је ле на, Пе у
ра ча Јо ва на, По њи гер Ни ко ли на, 
Ра де ка Ми ли ја на, Се ља ци Аде ли на, 
Сто ја ко вић Ни ко ла, Су бић Алек са, 
Тр ку ља Јо ва на, Хар вил чак Ка та ри на, 
Хар вил чак Ми ли ца
Оде љењ ски ста ре ши на:
Бо ја на Ле пи њи ца 

ОШ „Бран ко
Ра ди че вић“ Шид

VI II1 
Ба бић Јо ва на, Ви до је вић Ан ђе ла, 
Вла и са вље вић Ми лош, Вор ка пић 
Ан дреа, Ги ћа нов Ан ђе ла, Ду ја ко вић 
Мар ко, Злат ко вић Ана, Ја го дић 
Ди ми три је, Ко јић Је ле на, Ми ле у
снић Ма ри ја, Ми ло ван че вић Јо ван, 
Ми ље но вић Еми ли ја, Ми тров Ни на, 
Нај да но вић Фи лип, Пла ти ша Ан ђе
ла, Пров чи Јо ва на, Си мић Ан ђе ла, 
Сте па но вић Ми лан, Тан цик Алек
сан дра, Ша ла јић Ми лош
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ва лен ти на Ба шић 

VI II2
Ба шић Са ра, Без бра ди ца Ка та ри на, 
Би бић Не ма ња, Да ра ба шић Ду ња, 
До брић Ива на, Ђе нић Алек са, Ја но
ше вић Бог дан, Ко вин чић Алек сан дар, 
Јо ва но вић Алек сан дра, Кр сто но шић 
Је ле на, Ло врић Еми ли ја, Му ча ло вић 
Ма ја, Ну нић Ни ко ли на, Огри зо вић 
Ана ста си ја, Пе ри шић Ана, Стан ко вић 
Бог дан, Сто ја ко вић Иси до ра, Цвет ко
вић Бо ја на, Шар ка но вић Сан дра, 
Па њик Алек сан дра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ја дран ка Ра ди вој шић 

VI II3
Ада мо вић Ду шан, Бо гу но вић Дра га
на, Бо ро је вић Та ма ра, Бран ко вић 
Је ле на, Ва лен ти ро вић Еми ли ја, 
Ва ље вац Гор да на, Др ча Те о до ра, 
За хо рец Дар ко, Ја њић Јо ван, Јо ва но
вић Еми ли ја, Ко ва че вић Ми лош, Кур
ба ли ја Да мјан, Ла зић Дра га на, Пе тро
вић Иво на, Ста нић Ни ко ли на, Те о фи
ло вић Ми ља на, Хај дук Ђу ра, Хе ме ла 
Сте фан, Цр но гор че вић Зо ра на, 
Ше ре мет Ми на, Шу ма ру на Не ма ња
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мир ја на Про дић 

VI II4
Ба шић Ни ко ла, Бе љан ски Ми ли ца, 
Бо за ло Ива на, Брч ка ло вић Ан дреа, 
Ва си ље вић Ду шан, Дра жић Ла ра, 
Дуј ко вић Бра но, Ђу рик Се ве ри на, 
Је кић Не ма ња, Јо ва но вић Бо ја на, 
Јо виц ки Мир ја на, Кне же вић Бо јан, 
Ла зор Ми ли ца, Ма ле тић Мар ко, 
Ма цу ра Кри сти на, Па вло вић Те о до
ра, По лу га Јо ван, Рад ми ло вић 
Ми лош, Са кан Бо ја на, Сто па рић 
Та ма ра, Фу рик Са ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Оли ве ра Ба бић 

VI II раз ред Ку ку јев ци
Ар се нић Бо бан, Ве змар Бра ни слав, 
Ви ља нац Ми лан, Вла и са вље вић 
Дра га на, Јо ва но вић Ми ли ца, Крај но
вић Не ма ња, Кра снић Јо ван, Ку змић 
Јо ва на, Ми ло са вље вић Ми лош, 
Ми тро вић Алек сан дра, Ми шче вић 
Бра ни слав, Ре кић Игор, Цви кић Дра
ган
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Би ља на То до ро вић 

VI II раз ред Ба чин ци
Бре сто вач ки Ни ко ли на, Ђо кић Јо ва
на, Јан ко вић Да вид, Кон чар Сте фан, 
Ли трић Ми лан, Ра ди вој шић Урош, 
Ри стић Ма ри на, Цве тић Не над, Цви
јић Зо ран
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Би ља на Го лу бо вић 

ОШ „Са ва
Шу ма но вић“

Ер де вик
VI II1
Ар се ни је вић Ми лош, Ба јур Ми ха е ла, 
Дре зга Ми хај ло, Ђор ђе вић Ана ста си
ја, Илић Ни ко ла, Јер кан Јо ва на, 
Ку змић Сте фан, Ме клар нон Да ни ел, 
Не ћак Ива на, Пе та ко вић Бо ри слав, 
Тур чан Ми лош, Цви јић Јо ва на, 
Чи змић Ра до ван
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Алек сан дар Ни ко лић

VI II 2
Ба лаж Ани та, Ва сић Ни ко ла, Ге рик 
Ср ђан, Ду док Да ни ел, Зор њан Ма ри
на, Ку зма но вић Леј ла, Мар ко вић 
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Мар ко, Моц ко Ва ња, Хрен ка Ми ро
слав, Пе тро вић Ми ли ца, Ра да но вић 
Ми ли ца, Ра дић Ни ко ла, Ни ко лић 
Ре на та
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Да ни ца Га ји шин

ОШ „Вук Ка ра џић“ 
Ада шев ци

VI II раз ред Ада шев ци 
Ва си ље вић Ти ја на, Ве лен тић Јо ва на, 
Гле дић Ан дри ја на, Дан гу зов Ми лан, 
Ђу рић Вељ ко, Ки тић Ни ко ла, Ко зић 
Ни ко ла, Ла лић Све тла на, Миљ ко вић 
Алек сан дра, Па вло вић Зла ти ца, Ска
ка вац Ви о ле та, Ста но је вић Ва ња, 
Стој шић Ан ђе ли ја, Џи нић Мар ко, 
Шу ша Ни ко ла
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Сне жа на Чу бри ло

VI II раз ред Ва ши ца 
Бог да но вић Дра га на, Ву че но вић 
Не ве на, Гра дић Ср ђан, Ђа ча нин 
Еми ли ја, Јак шић Не бој ша, Ми шче вић 
Вла ди мир, Ми шче вић Ни ко ла, 
Ми шче вић Сло бо дан, Мо ра вец На та
ша, Пан ду ре вић Бо рис, Пе рић Ка та
ри на, Са рап Ма ја, Са рић Зо ри ца, 
То шко вић Ве се лин
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дра га на Ђо кић

ОШ „Фи лип 
Ви шњић“ Мо ро вић 
VI II1 Мо ро вић
Бла го је вић Ни ко ли на, Гра бо вац 
Бо жа на, Ја ња то вић Не ве на, Је шић 
Ми ла на, Ка њух Јо ва на, Кља јић Је ле
на, Лу жа јић Ми ли ца, Мар ко вић Алек
сан дар, Ма са лу шић Ан дреј, Ми ле тић 
Ми ли ца, Ми лић Не ве на, Ни ше вић 
Си ни ша, Но ва ко вић Де јан, Пе јић Сте
фан, Пу ран Ма ри на, Ра ђе вић Дра ган, 
Ри стић Лу ка, Сто ја но вић Ми ли ца, 
Че ки че вић Са во 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Гор да на Цви ја но вић 

VI II2 Ви шњи ће во
Ан дрић Цве тин, Бра јо вић Ана, Зе че
вић Ире на, Ми ла но вић Бра ни сла ва, 
Ми ли чић Јо ва на, Ми ли чић Не над, 
Ми шић Бо ри сла ва, Па нић Иви ца, 
Пе рић Ка та ри на, Сто ја ко вић Јо ван, 
Хер цег Мил ка, Хр чек Алек сан дра 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Је ле на Ми лан ко вић

VI II3 Ја ме на
Ве чић Јо ва на, Ђу рић Ми ли ца, Иса ко
вић Ми ћо, Јов ко вић На та ша, Јов ко
вић Ста на, Кр сма но вић Ду ши ца, 
Па јић Не ма ња, То мић Да ни је ла
Оде љењ ски ста ре ши на:
Зо ри ца Сто ја но вић 

ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај“ 

Шид
VI II раз ред
Бућ ко Алек сан дар, Бућ ко Жељ ко, 
Ни ко лић Па ја
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Са ња Па вић

ОШ „Ду шан
Јер ко вић“ Ру ма

VI II1
Бје лић Ана, Бо го је вић Сте фан, 
Бр дар Не ма ња, Ви тић Да ни јел, 
Го јић Ми лан, Гру би шић Сте фан, 
Де спић Хри сти на, Јак шић Јо ван, 
Ми тро вић То до ра, Ни ко лић Мла
ден, Обре но вић Ог њен, Ор ло вић 
Јо ва на, Оља ча Ана, Па вло вић 
Игор, Ро дић Зо ран, Та дић Ду шан, 
Та тић Јо ва на, Тер зин Да ја на, 
Ћу ли брк Во ји слав, Ше шић Су за на, 
Ши му ли ја Са ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Јор дан Ста ној ков ски

VI II2 
Алек сић Де јан, Бо ро је вић Алек сан
дар, Бо шко вић Ми хај ло, Ва сић 
Мла ден, Га јић Да ли бор, Гр шић 
Ми ли ца, Је ре мић Ана, Ку ти је вац 
Мар ко, Мар ко вић Ми лен ко, Ор ло
вић Ка та ри на, По вић Ни ко ла, 
Ре па јић Та тја на, Ри ферт Љер ка, 
Са вић Ни ко ла, Сла вић Ни ко ли на, 
Трив ко вић Ми шо, Шво ња Мир ко, 
Мар ко вић Ми ли ца, Авра мо вић 
Јо ва на, Чо тра Је ле на, Ушље бр ка 
Вла ди мир, Ри стић Ни ко ла, Вуч ко
вић Ву ка шин
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Го спа Ста но је вић

VI II3
Ада мо вић Ми лан, Аса но вић Лу ка, 
Ба бић Ни ко ла, Бје лић Бра ни сла ва, 
Бо жић Алек сан дра, Бу дим чић Те о
до ра, Ва си ље вић Не ма ња, Га врић 
Ана, Ри стић Да нил, Се лак Ра де, 
Ви дић Алек сан дра, Јо ва но вић 
Је ле на, Кре стић Сло бо дан, Ку лун
џи ја Не ма ња, Ла зо вић Де ја на, 
Лу кић Мар ко, Мој си ло вић Же ља
на, Ћи рић Ми лан, Ву њак Ана ста
си ја, Ушље бр ка Јо ва на, Ви ла 
Алек сан дра, Пе теј Са ша, Јо ка 
Не ма ња 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Љи ља на Ор ло вић

VI II4
Ан дрић Ма ри ја, Бе ро ња Ана, Бо го
је вић Ива на, Бо жић Љу бо мир, 
Бо жић Ми ли ца, Бо ро ви ца Ла зар, 
Бр кић Ана ста си ја, Бу ја но вић Мар
ко, Ву ке лић Ти ја на, Гра ић Фи лип
Гај, Да бић Ми лан, Жу јић Ан ђе ла, 
Је лић Ан ђе ла, Јеф тић Ми ли ца, 
Јо ва но вић Та ма ра, Ка тић Ти ја на, 
Кле вер нић Вла ди мир, Ла за ре вић 
Ми лош, Ми ло са вље вић Ва ња, 
Ог ње но вић Је ле на, Пје вац Ми лан, 
По ша рац Ми на, Са вић Ву ка шин, 
Са вић Ка та ри на, Сто ја но вић Бо ја
на, Чу чин Алек сан дар Са ша
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Јeлки ца Сла ву је вић

VI II5
Ба са рић Ми лан, Ве ре си ја Са ра, 
Вра неш Ду шан, Ву јић Ми ли ца, 
Ву ке лић Ни ко ла, Гран дић Ан ђе ла, 
Зго ња нин Ла зар, Зец Је ле на, Ја ца
но вић Не ма ња, Је вре мо вић Аврам, 
Ка тић Кри сти на, Кља јић Ди ми три је, 
Кор дић Иван, Ко сић Та тја на, 
Ло врић Ања, Ма тић Ни ко ла, Ми ћић 
Ни ко ла, Мом чи ло вић Да вид, Мом
чи ло вић Те о до ра, Пр го ме ља Ива
на, Са вић Ива на, Си ме у но вић Сте
фан, Син ђић Је ле на, Те о до ро вић 
Ву ка шин, Тр бо је вић Ања, Бла го је
вић Го ран
Oде љен ски ста ре ши на:
Са ња Да мја но вић

ОШ „Вељ ко
Ду го ше вић“ Ру ма

VI II1
Бо жић Со фи ја,  Бран ко вић Алек
сан дар,  Бу ло вић Сан дра, Ва сић 
Мар ко, Ве се ли ца Сте фан, Ву ја нић 
Алек сан дра, Гра бо вић Вељ ко, Дра
ги ће вић Стје пан, Ерор Игор, Или
ше вић Ма ри ја на, Ја во рац Не ма ња, 
Кља јић Ду шан, Ко тур Бо ја на, Ко тур 
Ни ко ла, Кр жић Ан дри ја на, Мар ко
вић Лу ка, Мар ко вић Ни ко ла, 
Ми њин Ми лош, Ми трев ски Ни ко ла, 
Пан тић Ања, Ра до ји чић Бо јан, 

Ро мић Ни ко ла, Ста ни шић Бра ни
слав, Стој ко вић Ми ли ца, Та тић 
Ми лан, Ца ран Ра до ван, Це ро вац 
Иси до ра, Ша ко тић Да ја на, Фер ко
вић Пе тар
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ле по са ва Ра па ић

VI II2
Ба бић Ми ха и ло, Ба бур ски Дра ги
ша, Бо дор Ива на, Бо жић Је ле на, 
Ва сић Пре драг, Гр гић Ни ко ла, Дра
жић Ср ђан, Ел бет Бран ко, Јов чић 
Адри ја на, Ке фер Та ма ра, Ко ва че
вић Ма ри ја, Ла ло ше вић Лу ка, 
Лу кић Вик тор Еми ли јан, Љу бић 
Ми лош, Ма ло ба бић Ми ла, Ма ло ба
бић Мла ден, Мар че та Ни ко ла, 
Ми лу ти но вић Та ма ра, Мир ко вић 
Алек сан дра, Ми тро вић Ива на, 
Ми тро вић Мар ко, Ми тро вић Ми ли
ца, Ни ка Ма ри на, Ни ко лић Алек
сан дар, Но ва ко вић Ђор ђе, Ћу ли
брк Вељ ко, Ушље бр ка Дра ган, 
Ушље бр ка Лу ка, Ча вић Не над, 
Ма рин ко вић Те о до ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Де јан Лов ча нин

VI II3
Алем пић Во ји слав, Би рач Јо ва на, 
Би рач Мир ја на, Бо ја нић Ми лан, 
Ва сић До бро сав, Ва сић Је ле на, 
Ву ле тић Не над, Глу ва јић Лу ка, 
Ђу кић Ни ко ла, Иван ко вић Ву ка
шин, Илић Не ма ња, Јо ва но вић 
Ет на, Кр стић Ду шан, Кр стић Мар ко, 
Ку че ко вић Ми лош, Ла зић Ан ђе ла, 
Ла зић Јо сип, Ми ла но вић Ни ко ла, 
Но вић На та ли ја, Ота ше вић Та ма
ра, Пе ко Адри ан, Ра дој чић Бог дан, 
Ра лић Вук, Ри ка но вић Ања, Са кул
ски Ан ђе ла, Са лих бе го вић Да мир, 
Сту пар Лу ка, Сту пар Ми ли ца, 
Лу кић Јо ва на 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Са ша Де јић 

VI II4
Де лић Та ма ра, Јо ва но вић Ни ко ла, 
Кар ћаш Све тла на, Ма ле тић Ми ро

ОШ „Вељко Дугошевић“ Рума
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слав, Ма ри чић Или ја, Ми ли че вић 
Ми хај ло, Не на до вић Ми тар, Пав ко
вић Вла ди мир, Па јић Ми ли ца, 
Ри ђич ки Алек сан дар, То до ро вић 
Је ле на, Тра вар Та ња, Бо ја џи ја 
Ти ја на, Гр му ша Ма ја, Ду кић Мир ја
на, Ду кић Ста ни слав, Јор гић Ни ко
ла, По ли мац Да ни је ла, Рат ко вић 
Ђор ђе, Рок сан дић Да ни јел, Мр ко
њић Да ни јел, Ћи рић Ог њен, Ву јић 
Бо го љуб, Мер шер Дар ко, Те о фил
ски Фи лип
Оде љењ ски ста ре ши на: 
На та ша Ра ђе но вић 

ОШ „Змај Јо ва 
Јо ва но вић“ Ру ма

VI II1
Бо жић Је ле на, Ва си ље вић Лу ка, 
Ва сић Би ља на, Ве се ли но вић Игор, 
Гој ко вић Фи лип, Зми ја њац Ни на, 
Ја во рац Вељ ко, Ја ко ве тић Ни ко
ла, Ја рић Ва ња, Јо ва но вић Пре
драг, Кли са рић Дра га на, Ми тев 
Те о до ра, Пет ко вић Вељ ко, Ре лић 
Урош, Ри сто вић Та ма ра, Ср дић 
Дра ган, Фо шња рић На ђа, Хр во је
вић Сер геј, Ми лин ко вић Јо ван, 
Бо го са вље вић Ива на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ве сна Шво ња

VI II2
Ми лош Ан дри је вић, Не ве на Ба јић, 
Ни ко ла Гле дић, Не над Жрв нар, 
Са ра Јор гић, Сте ван Мар ко вић, 
Вла ди мир Ми ја то вић, Ду шан 
Ми лин, Је ле на Рмуш, Ни ко ла 
Рмуш, Сла ђа на Сли јеп че вић, 
Алек са Сто ји са вље вић, Је ле на 
Те о фил ски, Ива на Фе хер, Де ја на 
Шо шта рић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ма ри ја Са вић

VI II3
Ти а на Бо жић, Те о до ра Ву ко бра то
вић, Вла ди мир Га ру но вић, Еле на 
Гво ка, Те о до ра Жу нић, Ни ко ли на 
За мла кар, Мир ја на Ја но ше вић, 
Бо ри слав Кр кић, Та ма ра Мар ко
вић, Ми хај ло Ни ко лић, Дра ган 
Пе ро ше вић, Ди ја на По по вић, 
Де јан Пу ва ча, Мар ко Ри сти во је
вић, Еми ли ја Сте па но вић, Бо бан 
Тр ку ља
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ма ја Ху пик

VI II4
Ве лес Ла ци ка, Вла ди са вље вић 
Три ва, Гру јић Ми ле на, Жи ва но вић 
Иси до ра, Жив ко вић Та ма ра, Илић 
Ма ри на, Ја нић Со фи ја, Ка рас 
Де јан, Кља јић Же ља на, Ко бал 
Леа, Кон стан ти но вић Ана, Ко раћ 
Ива на, Мун џић Сте фан, Пан те лић 
Ја на, По же га Лу ка, Пр дић Ни ко ла, 
Ра до ше вић Дра ган, Спа со је вић 
Све тла на, Су ба шић Не ма ња, 
Та бак Ду ња, Та бан џе лић Ни ко ла, 
То мић Љу бо мир, Ће ран Урош, 
Шкон дрић Је ле на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дра га на Ви да ко вић

ОШ „Иво Ло ла 
Ри бар“ Ру ма

VI II1
Алек сан дар Че стић, Ана Кр стић, 
Бра ни сла ва Стој шић, Вељ ко Ја ко

вље вић, Ду шан Ву кај ло вић, Звон
ко Тер зић, Ка та ри на Жа гар, Кри
сти на Рис, Ло ре на Ра кош, Ми ли ца 
Ри стић, Ми ли ца Си мић, Ми љан 
Га јић, Мир ја на Ку ри џа, На ђа Бла
го је вић, Ни ко ли на Ма рин ко вић, 
Сло бо дан Сму ков, Те о до ра Ста
ној чић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бо ја на Ан то нић

VI II2 
Aна ста зи ја Га јић, Бо рис Па вло вић, 
Ва ња Ер це го вац, Вла ди мир Во ла
рић, Да ни је ла Јо вић, Ди ми три је 
Љу бин ко вић, Је ле на Ку лић, Јо ван 
Де бе љач ки, Јо ван Руч нов, Јо ва на 
Бо жић, Лу ка Дра гој ло вић, Мир ко 
Руп, На де жда Мар ко вић, На ђа 
Ву ке лић, Ни ко ла Ра до вац, Па ме ла 
До бро са вље вић, Сте фан Гр шић, 
Те о до ра По по вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ива на Ман чић

VI II3 
Не ма ња Мар ко вић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Оли ве ра Не дић

ОМШ „Те о дор
 То ша Ан дре је вић“ 

Ру ма
Ше сто го ди шње основ но му зич
ко обра зо ва ње

ГИ ТА РА
Ива на Бо дор, Ла зар Зго ња нин, Је
ле на Зец, Ју ли ја Зу пан, Алек сан
дра Јо јић, Леа Ко бал, Јо сип Ла зић, 
Вик тор Еми ли јан Лу кић, Во ји слав 
Ћу ли брк, Сер геј Хр во је вић, Иси
до ра Це ро вац

ТАМ БУ РА Е – ПРИМ
Мла ден Ва сић, Ди ми три је Кља јић, 
Адри ан Пе ко

КЛА ВИР
Алек сан дра Ви дић, Те о до ра Ву
ко бра то вић, Ана ста си ја Ву њак, 
Фи лип Гај Гра ић, Иси до ра Жи ва
но вић, Де ја на Ја снић, Ет на Јо ва
но вић, Ти ја на Ка тић, Ма ри ја Ко ва
че вић, Ми ли ца Ла ђе вић, Ан ђе ла 
Ла зић, Ми на По ша рац, Пе тар Ра
до ва но вић, Ми хај ло Стра јин, Ми
ња То ма ше вић

ХАР МО НИ КА
Ни ко ла Јо ва но вић, Бо ја на Јо ва но
вић, Не ма ња Ку лун џи ја, Не ма ња 
Ра да ко вић, Ву ка шин Те о до ро вић, 
Ми лан Ћи рић, Ђор ђе Ћо сић, 

ФЛА У ТА
Ири на Су бо тић

Че тво ро го ди шње основ но му
зич ко обра зо ва ње

КЛА РИ НЕТ
Ми тар Бо је вић

САК СО ФОН
Иван Ду хоњ, Алек сан дра Ђу мић, 
Лу ка Фо дор

Дво го ди шње основ но му зич ко 
обра зо ва ње
Ни на Кер кез, Ма ри ја Кр кић, Да ни
је ла Ми ја то вић

ОШ „Не бој ша
Јер ко вић“
Бу ђа нов ци

VI II раз ред
Ан дрић Мир ја на, Ба кић Де ја на, 
Ба кић Ива на, Ба кић Не ма ња, Ђор
ђе вић Ми љан, Иса и лов ски Ђор ђи
ја, Је ре мић Је ле на, Ко ла ро вић 
Ана, Ко тур На та ша, Ле по тић Вла
ди мир, Ле по тић Не ма ња, Ли лић 
Ти ја на, Лу кић Лу ка, Ма ти је вић 
Ми ле, Ми лин ко вић Ми лан, Слеп че
вић Све то зар, Сте па но вић Же ља
на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Гор да на То по лић

ОШ „VI удар на
вој во ђан ска

бри га да“ Гра бов ци
VI II раз ред 
Али јев ски Јо ва на, Бо де гра јац Дра
ган, Ву ка ши но вић Ра де, Ву че тић 
Гор да на, Гња тић Сте фан, Јев тић 
Ми лан, Ко ва че вић Ни ко ла, Кол бас 
Дра га на, Ми ја то вић Сне жа на, 
Ми ле тић Бо жи ца, То мић Ја сми на, 
Цвет ко вић Јо ван
Оде љењ ски ста ре ши на:
До бри во је Ри баћ

ОШ „Ми лош 
Цр њан ски“
Хрт ков ци

Бал тић Сте фан, Бо зо ки Сте фан, 
Ва си лић Је ле на, Ву ко је вић Иг њо, 
Др лић Си ни ша, Ка ра ли ца Да ја на, 
Ма гоч Ива на, Ма рић Еми ли ја, 
Ма ној ло вић Ми лош, Пе не зић Ана
ма ри ја, Пе рић Де јан, Пе тро вић 
Мар ко, По же га Да ни јел, Ста но је
вић Ла зар, Сте ва но вић Је ле на, 
Стје па но вић Да ли бор, Стри жак 
Та ма ра, Та то ми ро вић Же ља на, 
Ти ре гић Де јан, Ци цва ра Ива на, 
Ча врић Зо ра на, Шо па ло вић Бра ни
слав
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ве сна Ву и чић

ОШ „23. ок то бар“ 
Кле нак

VI IIа 
Бо јан Алек сић, Ђор ђе Ву ко ма но
вић, Пе тар Дра го ље вић, Сте фан 
Зу вић, Да ни јел Илић, Сте фан 
Ла зић, Та ма ра Мар ко вић, Ни ко ла 
Ми ја и ло вић, Ма ри ја Ми ла но вић, 
Мар ко Пу ти ца, Ан дреа Ран кић, 
Ан ђе ла Ран кић, Са ра Ран кић, 
Да ли бор Са вић, Ти ја на Стје па но
вић, Мар ко Стој шић, Фи лип Уру мо
вић, Ми лош Чар нић, Ду шко Јо ва но
вић, Го ран Мар ко вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Да ни ца Спа сић

VI IIб 
Бог дан Бе гуш, Мла ден Бе ра но вић, 
Ни ко ла Бра ло вић, Ни ко ли на Бра
ло вић, Сте фан Ва сић, Та ма ра Гли
шић, Пе тар Илић, Алек сан дар 
Јо ва но вић, Ма ри на Ми сир кић, 
Ни ко ла Ми трић, Хе ле на Ми трић, 

Бо јан Мр вић, Ва ња Му нић, Иван 
Пу ти ца, Је ли ца Стан ко вић, Не над 
Сто ја но вић, Вла ди мир Та дић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сла ви ца Пе тро вић

ОШ „Ми ли вој
Пет ко вић – Фећ ко“ 

Пла ти че во
VI IIa
Бе бић Алек сан дар, Бр кља ча Иван, 
Ви шац ки Сан дра, Бр кља ча Мар ти
на, Де нић Игор, Ђу ро вић Го ран, 
Јо ва но вић Ан ђе ла, Јо шић Сте
фан, Ко при ви ца Алек сан дра, 
Кр сто но шић Де јан, Ма ти је вић 
Ра до ван, Ми ла но вић Стра хи ња, 
Ни ко лић Де јан, Ре па јић Урош, 
Са бо Хе ле на, Сте ва но вић Бо јан, 
То до ро вић Бо ја на, Ћир ко вић 
На та ша
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ида Кне же вић

VI IIб
Де нић Де јан, Ду кић Су за на, Жа ку
ла Ђор ђе, Ђор ђе вић Ду шан, Кор
дић Те о до ра, Ку кољ Ми ло рад, 
Ми лић Не над, Ми ло ва но вић Ма ја, 
Ми ло ва но вић Ни ко ла, Ми ћић 
Је ле на, Мол нар Иван, По по вић 
Ани си ја, Са рић Је ле на, Шти мац 
Да рио
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бран ко Ву ја то вић

ОШ „До си теј
Об ра до вић“

Пу тин ци
VI II1
Ан дрић Са ња, Ву ја нић Не бој ша, 
Ја но ше вић Је ле на, Јо ва но вић 
Јо ван, Квоч ка Ми ли ца, Клин цов 
Ана ста си ја, Кон тић Мир ја на, 
Му дри нић Ни ко ли на, Пе у ра ча 
Не ма ња, Пот ко њак Да ни јел, Сла
до ја Пе тар, Та на ско вић Та ма ра, 
То пић Ми лан, Ши ка ња Рад ми ла, 
Кан дић Бо јан, Кан дић Јо ван  
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Жељ ка Јер ко вић

VI II2
Ан то њак Вла ди мир, Ди ми три је вић 
Во ји слав, Дра го је вић Де јан, Ђи кић 
Је ле на, Ја ко вље вић Сла ђа на, 
Ја пун џа Је ле на, Јо ва но вић Не ма
ња, Кре со је вић Ни ко ли на, Ми ље
вић Та тја на, Ни чић Жељ ка, Ор ло
вић Ива на, Ци ме ша Би ља на, Цре
вар Не ве на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Је ле на Је шић

ОШ „Бран ко
Ра ди че вић“

Ни кин ци
VI II раз ред
Ти ја на Ба лог, Не ма ња Бу хач, Де јан 
Ви дић, Иван Ву ко вић, Та ма ра Дан, 
Ми ло ван Ерић, Не над Ко ва че вић, 
Ти ја на Осто ић, Ксе ни ја Пап, Сте
фан Пе тро вић, Ан ђе ла По жар че
вић, Не ма ња Спа со је вић, Раст ко 
Цви ја но вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бра ни сла ва Ри стић

МАТУРАНТИ
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ОШ „Ду шан
Јер ко вић Уча“ 

Ши ма нов ци
VI II раз ред
Ар сић Ма ри ја, Бан тић Игор, Бо жа
нић Алек са, Бо сан чић Ма ри ја, Вој
кић Ми на, Вор ка пић Кри сти на, 
Ву кај ло вић Ан ђе ла, Ву чи нић Ана
ста си ја, Га ра ша нин Вик то ри ја, Гру
би шић Алек сан дар, Гру би шић Ни ко
ли на, Да бић Алек са, Де лић Ан ђе ла, 
Жив ко вић Ма ти ја, Јо ва но вић Бо ја
на, Јо ва но вић Зо ран, Јо ва но вић 
Ма ја, Јо ва но вић Ни ко ла, Јо ва но вић 
Сми ља, Јо ви чић На та ша, Клар Ти ја
на, Кља је вић Иси до ра, Крај но вић 
Јо ва на, Ку зма но вић Иси до ра, 
Ку зма но вић Лу ка, Ла тас Мар ко, 
Ле ма јић Лу ка, Ље шић Са ња, Љу би
чић Ти ја на, Мар ја но вић Иси до ра, 
Ми ла но вић Ти ја на, Ми ли но вић 
Алек са, Ми ло ше вић Ва лен ти на, 
Ми тро вић Дра ган, Ми ха и ло вић 
Та ња, Ми шо вић Мар ко, Мол нар 
Вик тор, Ни ко лић Ни ко ла, Пер лић 
Ка та ри на, Пет ко вић Ка та ри на, 
Пе три че вић Не ма ња, Пе тро вић 
Не ма ња, Ра ди во је вић Гор да на, 
Ра ди во је вић Ми лош, Ра ди во је вић 
Та ња, Ра ди во је вић Угље ша, Ри сти
во је вић Ми ли ца, Ри стић Да ни је ла, 
Ри сто вић Ми љан, Са ва то вић Да ја
на, Са џак Не над, Ста ни ву ко вић 
Ла зар, Сто ја ди но вић Не ве на, Та дић 
Мар та, Та тић Алек сан дра, То ма со
вић Мар ко, Тр ња нац Ни ко ла, Ћир
ко вић Све то зар, Ча кан Иван, Ча кан 
Јо ван, Чан трић Ан дри јан

ОШ „Ду шан
Ву ка со вић Ди о ген“ 

Ку пи но во
VI II1 Ку пи но во
Јо ван Бо шко вић, Ана Бу ћан, Вук 
Ба ста јић, Не над Ви ло ти је вић, 
Ву лић Бо ри слав, Ма ри ја Га ври ло
вић, Вла дан Ђо кић, Ни ко ла Зу јић, 
Ива на Јан ко вић, Ми ли ца Јан ко вић, 
Ми ли ца Јев тић, Алек сан дра Јо ва
но вић, Ма ри ја Јо ва но вић, Ма рић 
Фи лип, Ире на Ма то вић, Рад ми ла 
Мир ко вић, Миа Ми ћа но вић, Ми ро
слав Ра ки џић, Ива на То ма ше вић, 
Раст ко Шар че вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Алек сан дар Ри стић

VI II2 Аша ња
Бе ре тић То ми слав, Дам ња но вић 
Ја сми на, Да мја но вић Ксе ни ја, 
Јо ва но вић Сла ђан, Ми ли во је вић 
Ксе ни ја, Ми ја и ло вић Не ма ња, 
Ни ко лић Алек сан дра, Ни ко лић 
Пе тар, Ста ној ко вић Сла ђа на, 
Ми ло ва но вић Ми ли ца, Се длак 
Јо ва на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ра ди ца По по вић

VI II3 Обреж
Бо жић Пе тар, Вер кић Ми лен ко, 
Гр ко вић Зо ри ца, Де вр ња Сла ви ца, 
Ди клић Ана, Ди кли ћа Ма ри ја, 
Др ља ча Ва си ли је, Иса ков Ми ло
рад, Ми хај ло вић Ми лош, Мо рав че
вић Ми ли ца, Пе тро вић Алек сан
дар, Ра шко вић Мар ко, Ћу ли брк 
Јо ва на, Џа ку ла Са ва
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ма ри ја Авра мо вић Ра ди во је вић

ОШ ,,Сло бо дан 
Ба јић Па ја“

Пе ћин ци
VI II1
Бор ко вац Де јан, Бо шњак Ни ко ла, 
Бун чић Не над, Ве ли кић Зо ра на, 
Ве ли кић Ка та ри на, Вра че вић Ни ко
ли на, Га гић Ана Ма ри ја, Га чић 
На та ша, Да мја но вић Љу би ша, 
Да мја но вић Сла ви ша, Дра го је вић 
Ана, Ђур ђе вић Ми ли ца, Здје ла рић 
Ни ко ла, Јо ва но вић Иво на, Ко за рев 
Фи лип, Кр њу лац Да ни јел, Ку ри џа 
Је ле на, Ла зић Алек сан дар, Ми тро
вић Мар ко, Ми хај ло вић Вла ди мир, 
Ни ко лић Вељ ко, Опа чић Сте ван, 
Осто јић Ми лан, Пи ли по вић Ана ста
си ја, Ра да ко вић Ни ко ла, Си мић 
Ми лош, Срет ко вић Сте ван
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Зо ри ца Ко са нић Ми тро вић

VI II2
Бе жа но вић Дар ко, Бе жа но вић Сте
фан, Бо жић Мар ко, Дра ги шић Сла
ђа на, Ђур ђе вић Ана, Жи вић Мир ја
на, Ива но вић Јо ва на, Јан ко вић 
Ми ле на, Јо ва но вић Жив ко, Јо ва но
вић Не ве на, Јо ва но вић Урош, Јо ви
чић Ми ло ван, Јо ви чић Ни ко ла, 
Је ре мић Је ле на, Ју ха зо вић Та тја
на, Кр њу лац Ран ко, Кур јач ки Мар
ко, Ни ко лић Ан ге ли на, Опа чић 
Алек сан дар, Пе тро вић Ди ми три је, 

Пе тро вић Ти ја на, Ре па јић Ти ја на, 
Чу бри ло Ра до слав
Оде љењ ски ста ре ши на:
Та тја на Те шма но вић

VI II3
Ву ков Ана, Ву ков Ву ка шин, Га јић 
Ми хај ло, Гми зић Ра до сла ва, Дра ги
че вић Бо ја на, Жи вић Ма ри ца, Јан
ков Жељ ко, Јо ва но вић Бра ни слав, 
Ма рин ко вић Ви о ле та, Мар ко вић 
Бран ки ца, Не бри гић Љу би ша, 
Ни ко лић Ми лан, Ни ко лић Кри сти
на, Опа чић Иван, Па нић Ана, Пет
ко вић Ва ња, Плав шић Јо ва на, 
Пу ач Ни ко ла, Ри сти во је вић Са ра, 
Са вић Ми лош, Сми ља нић Алек
сан дра, Стан чић Ог њен, Те шма но
вић Ни ко ла, Тр бо је вић Ни ко ла, 
Цвет ко вић Јо ван
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Зо ри ца Срет ко вић Ни ко лић

VI II4
Ар се но вић Урош, Гру ји чић Фи лип, 
Ђо кић Ла на, Ђу рић Све тла на, 
Зо рић Не бој ша, Јо ва но вић Де нис, 
Ко за рев Зо ран, Кне же вић Ма ри на, 
Ми ћић Ана, Му дре нић Та ма ра, 
Ра шко вић Ни ко ла, Сте па но вић 
Је ле на, Те о до ро вић Сте ван, Ћу лум 
Ма ри ја, Ца кић Ма ри ја, Цвје ти но вић 
Не над, Цвје ти но вић Пре драг, Цр ве
нић Ди ми три је
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ми ли ца Ђур ђе вић

MATURANTI IRI[KIH
OSNOVNIH [KOLA

ОШ „До си теј
Об ра до вић“ Ириг

VI II1
Ми лан Ву ле тић, Ми ха е ла Ге ме ри, 
Ми лан Ге ор ги је вић, Алек сан дар 
Ка зи ми ро вић, Алек сан дра Кр стић, 
Мар ко Кр стић, Сте фан Лу кић, Уна 
Лу кић, Ју ли ја Ма гош, Ми ло ван 
Ни ко лић, Ка та ри на Па трик, Иси
до ра Па шић, Ђор ђе Пе тро вић, 
Сте ван Пу шић, Та ња Ра шко вић, 
Ми ли ца Сми ља нић, Ан то ни је 
Су бо тић, Ири на Су бо тић, Урош 
Тер зић, Је ле на Ћи рић, Алек сан
дар Ше ат
Oде љењ ски ста ре ши на: 
Ари ја на Ко лун џић

VI II2
Ла у ра Би ри њи, Кри сти на Ва сић, 
Ми ли ца Ва сић, Стан ко Ву ко тић, 
Не ма ња Гра бун џи ја, Све ти слав 
До жу дић, Је ле на Зе че вић, Алек
сан дар Жи ван че вић, Алек сан дар 
Јо ви чић, Бра ни сла ва Ко ва че вић, 
Лу ка Кр стић, Ива на Ле тић, Или ја 
Мар тић, Дра га на Ми ћић, Јо ван 
Мир ко вић, Ду шан Не шко вић, Ђор
ђе Ни ко лић, Ати ла Ре паш, Оскар 
Са бо, Нор берт Сло бо да, Ми ли ца 
Цр вен ко вић, Ања Чуп ко вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Љу би ца Сто ја ко вић

VI II3
Иван Ан то ло вић, Ива на Бо го је
вић, Не ма ња Ве се ли но вић, Ми ли
ца Дуј мо вић, Иван Ду хоњ, Јо ва на 
Јо ва но вић, Ђор ђе Ју рић, Мир ја на 
Ју рић, Ми ла на Ко вач, Вељ ко 
Ми ло ше вић, Ести Му лаи, Ср на 
Па вло вић, Ми ли ца По ша рац, 

Са ра Про кић, Бо јан Сан ко вић, 
Та ма ра Стан ко вић, Ти ја на Стан
ко вић, Бог дан ка Сте вић Ра до са
вље вић, Вла ди мир Ће то је вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Са ња Су ба

ОШ „Ми ли ца
Сто ја ди но вић

Срп ки ња“ Врд ник
VI II1
Бевц Сте фан, Ву ко вић Ве ри ца, 
Гр ко вић Ми ли ца, Гу шић Жив ко, 
Де спе нић Дра га на, Жи ва но вић 
Ми ли сав, Иг ња тић Сте фан, Ил кић 
Вук, Кр стић Ду шан, Мир ко вић 
Сте ван, Ог ња но вић АнаНа та ли, 
Ра дој чић Ми лан, Ста ни шић 
Не над, Стец Ва лен тин, Стри че
вић Ми ла дин ка, То пол ски Ма ри ја, 
Тот Кри сти наКа та, Франк Алек са, 
Чер нош Ни ко ли на, Шко рић Мир ко
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ма ри ја Кне же вић

VI II2
Ан то ни је вић Иван, Зу пан Ју ли ја, 
Ивић Ре на та, Ив ко вић Мар ко, 
Ив ко вић Ми ли ца, Јан ку ло вић 
Та тја на, Је ри нић Ри сти вој, Јо ва
но вић Зо ри ца, Јо ва но вић Не над, 
Ла зић Ми лу тин, Ле жа ков Леа, 
Мај сто ро вић Ана ста си ја, Мај сто
ро вић Ми лан, Ма ној ло вић Алек
са, Ма шић Да ри јо, Мир ко вић 
Алек сан дар, Ми шић Мар ко, Об ра
до вић Ми лан, Опа чић Ма ја, 
Ри стић Ан дре ја, Сан ду ло вић 
Га ври ло
Оде љењ ски ста ре ши на:
Кон стан тин Гу шић

БА ТРОВ ЦИ

Про ши ре ње 
граничног 
прелаза

Пот пред сед ни ца Вла де 
Ср би је и ми ни стар ка гра
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре Зо ра на Ми
хај ло вић из ја ви ла је да ће 
гра нич ни пре лаз Ба тров ци до 
15. ју ла до би ти но ви роб ни 
тер ми нал са но вих 28 пар
кинг ме ста и до дат ну тра ку 
за ка ми о не у ду жи ни од 1.750 
ме та ра.

Ми хај ло вић је то ком оби
ла ска ра до ва 2. ју на на овом 
нај фре квент ни јем срп ском 
гра нич ном пре ла зу на ја ви ла 
да ће Ба тров ци на ред не го
ди не до би ти још шест тра ка 
за пут нич ки са о бра ћај, та ко 
да ће их укуп но би ти 18. Она 
је под се ти ла на то да је мо
дер ни за ци ја, ре кон струк ци ја 
и про ши ре ње гра нич ног пре
ла за Ба тров ци по че ла 9. ма
ја, на кон ви ше од 13 го ди на.

 За вр ша ва мо Ко ри дор 10 
и ва жно је да овај пре лаз има 
ве ћу про пу сну моћ и да ца ри
на мо же да ра ди на нај бо љи 
на чин свој по сао  на гла си ла 
је Ми хај ло вић и до да ла да је 
Гра ђе вин ска ди рек ци ја Ср би
је за јед но са Вла дом Ср би је 
кре ну ла у про ши ре ње пре ла
за, ко је је већ са да ви дљи во.

Она је на ве ла да се пр во 
ра ди но ви роб ни тер ми нал са 
но вом ва гом, за бо љу кон тро
лу ро бе и ве ћу без бед ност, а 
у на став ку је пла ни ра но да 
се из прав ца Ср би је ка Хр
ват ској ура ди још јед на тра ка 
у ду жи ни од 1,7 ки ло ме та ра, 
што ће све би ти го то во до 15. 
ју ла.

Пре ма ње ним ре чи ма, Ср
би ја је нај кра ћа ру та из ме ђу 
Ис то ка и За па да и са мо у ју лу 
и ав гу сту ми ли он пут нич ких 
во зи ла пре ђе пре лаз Ба тров
ци, као и 370.000 те рет них 
во зи ла го ди шње.

Ми хај ло вић је под се ти ла 
на то да је на том гра нич ном 
пре ла зу у ја ну а ру ура ђе на 
ра све та, и на ја ви ла да ће ре
сор но ми ни стар ство пре гле
да ти све гра нич не пре ла зе 
ка ко би ви де ли шта мо же још 
да се ура ди да би они би ли 
до стој ни јед не зе мље ко ја је 
на пу ту ка Европ ској уни ји.


