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Пријем код председника Србије Томислава Николића

ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ ПРИМИО УЧЕНИКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ПЕЋИНАЦА

Успех посвећен
одлазећем председнику

П

редседник
Србије
Томислав
Николић
састао се 16. маја са
ученицима Техничке школе
„Миленко Веркић Неша“ из
Пећинаца, који су освојили
треће место на Међународ
ном литерарном конкурсу у
Дуину, у Италији.
Ученици Техничке школе,
заједно са својим вероучи
тељем Милошем Јефти
ћем, посветили су председ
нику Николићу успех који су
постигли у Италији.
Председник Николић је
гостима честитао на осво
јеном признању и пожелео
да наставе да развијају свој
уметнички таленат, како би
остварили пуни потенци
јал на задовољство сво
јих породица, пријатеља
и своје земље, саопшти
ла је Служба за сарадњу

Вероучитељ Милош Јефтић и
председник Србије Томислав Николић

са медијима председника
Републике.
- Није било нимало лако
учествовати на конкур
су тог типа а наш задатак
је био да се потрудимо и
дамо све од себе - рекла је
једна ученица.
Друга додаје да су као
секција скромни, али да
годинама учествују, па су
знали да ће освојити нешто
јер су и раније освајали
награде.
Вероучитељ Милош Јеф
тић каже да је врло тешко
радити у малој средини,
малој школи.
- Лако је добити подршку
од горе али је јако тешко
добити подршку од доле,
да тако кажем -  навео је
Јефтић.

Фотографије:
Tања Валић/Танјуг
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Лаћарак је свет!

Матура у Лаћарку!
Па то ће бити за
памћење. Где сте
славили матуру? У
Лаћарку. Где је то?
Па то вам је западно
од Митровице,
асфалт ко стакло,
лагане вожње цирка
10 минута, ваздух
чист (нико више не
’рани свиње), јавна
расвета у колору,
трава у парку
фришко покошена

О

ве године у митровачком хотелу Сирмијум неће
бити прослава матура. Као да су сви, нарочито
родитељи матураната, били помало затечени том
простом чињеницом, да је највећи митровачки хотел
једноставно речено пропао. Његова пропаст није од јуче,
али како сам сазнала, увек су некако успевали да га
крајем маја отворе и омогуће стотинама свршених
средњошколаца да у центру града прославе своје
матурско вече. Али, ове године мрка капа.
Зато су ђаци морали, скупа са директорима школа, да
одлуче где ће прославити матуру. А то није било баш
тако једноставно. Испоставило се да Митровица баш и
нема неки репрезентативни простор за тако масовне
прославе као што су матурске. И онда, обрни окрени пао
избор на једну од свечаних сала у Лаћарку. И то ону
новију, која још није изашла на добар глас као остала
места за свадбе, сахране и прославе рођендана по граду
и околини. И шта је ту у ствари чудно? Рекла бих ништа,
али када је донета одлука да се матуре славе у Лаћарку
кренула су згражавања, као замисли где ће нам дете
славити матуру? У Лаћарку! Па зар нису могли да отворе
Сирмијум за то једно вече, већ да шаљемо децу у
Лаћарак? Е, нису. И децу не шаљете у Тунгузију, већ три
– четири километра од центра града. И децу баш боли
уво где ће бити матурско вече, може и на Месецу, само
да се добро проведу, лепо опију, исповраћају и дођу кући
мамурни као што треба.
Матура у Лаћарку! Па то ће бити за памћење. Где сте
славили матуру? У Лаћарку. Где је то? Па то вам је
западно од Митровице, асфалт ко стакло, лагане вожње
цирка 10 минута, ваздух чист (нико више не ’рани свиње),
јавна расвета у колору, трава у парку фришко покошена,
па шта бисте хтели више? О сали да не причам.
Једноставно, непоновљиво.
Ја стварно не разумем родитеље који се све нешто

бече и колутају очима кад им се помене матура у
Лаћарку. Не знам, можда је боље решење Мачванска
Митровица? Или она свечана сала у Оборској? Ја, као
рођена Лаћаркуша, увек предност дајем Лаћарку. И
навијам за њега да постане градска општина па да
душмани свисну од зависти. То за општину наравно нема
везе са матурама, али користим прилику да истакнем и ту
могућност, да ситуацији дам на тежини.
атурске прославе, уопштено говорећи, протеклих
година све више добијају естрадни карактер.
Окупљање на Мајмунцу, па трубачи, па родитељи
са мобилним телефонима и фото апаратима који
бесомучно јуре за својим чедом не би ли га усликали у
пуном сјају. А сјај је комплетан, све убија у очи, нарочито
ако је чедо женског пола. Па онда шетња са
професорима и директорима у некој врсти кореографије
у којој предњачи Гимназија као елитна митровачка школа.
О хаљинама, ципелама и шминки матуранткиња да не
говорим. Спектакл, такорећи бал. Све тако шик и отмено.
Баш онако прикладно за тај узраст. Да би’ реч рекла.
Толико ми се све то допада. И на све то, ове године
фљас – Лаћарак. Ајмо цурице, ајмо дечаци у аутобус па
по асфалту глатком ко стакло правац запад. И шта ту
није у реду? Све је баш као што треба да буде. И не
сумњам да ће матурантима провод бити одличан. А
родитељима који колутају очима кад се помене Лаћарак
могу само рећи да је било слободних термина у
Метрополу и Краун Плази, било је места у хотелу Парк у
Новом Саду, шабачкој Слободи (дивно реновирана, сва
блиста) па што нису на време инсистирали да се матуре
тамо славе? О да, то би баш било шик и отмено. Ама
много скупо. Овако је боље, прошли смо јефтино, а још
нам се дала прилика да колутамо очима, уздишемо и
пљујемо по Лаћарку и граду који нема хотел за прославе
матура. Шта ћеш лепше.

М
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СТЕВАН КАЗИМИРОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИРИГ

Ириг постаје
велико градилиште

Стеван Казимировић, председник Општине Ириг

Н

а територији иришке општине
реализоваће се неколико про
јеката. Како каже председник
Општине Стеван Казимировић, Ириг
ове године постаје велико градили
ште. С обзиром на то да је Ириг мала
општина, за додатна средства конкури
шу у Покрајини, али и Републици. Да
Ирижани кандидују добре пројекте све
доче и одобрена средства због којих се
ове године буџет Општине удвостру
чио. Два најзначајнија пројекта која ће
се ускоро реализовати јесу санација
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у
Иригу и санација амбуланте у Круше
дол Селу. За ове пројекте средства је
обезбедила Република.
- Наша локална самоуправа ради на
изради пројеката и са њима конкурише
код разних нивоа власти. Успели смо
да привучемо значајна средства и због
тога смо већ почетком маја морали да
радимо други ребаланс буџета. Морам
да издвојим два велика пројекта која
су за нашу општину значајна, а за њих
смо конкурисали код Канцеларије за
управљање јавним улагањима у Вла

Поред туристичких
потенцијала
са којима ова
општина располаже,
изградњом
дугоочекиваног
Фрушкогорског
коридора, надају се
и већем броју гостију,
али и инвеститора

ди Републике Србије. Један пројекат
се односи на санацију и адаптацију
амбуланте у Крушедол Селу, вредност
радова је око седам милион
 а динара, а
други пројекат је санација школе „Доси
теј Обрадовић“ у Иригу и ту је вредност
радова око 183 милиона динара. Оче
кујемо да ће се са радовима кренути
када почне распуст. Ириг постаје право
градилиште. Сада се радови на згради
Касине у Врднику ближе крају. Заврша
ва се и званично гребенски пут на Фру
шкој гори – каже Стеван Казимировић.
На питање у каквом се стању нала
зе школе на територији ове општине
Казимировић каже:
- Стање школа на иришкој територи
ји је као у свим општинама по Србији.
Из тог разлога је Канцеларија за упра
вљање јавним улагањима и кренула да
оспособљава школе по мањим мести
ма. Основна и средња школа налазе се
у згради која је под заштитом државе.
У њу није улагано годинама. Сада ће
се радити санација крова, фасаде, уну
трашњи простор, санитарни чворови...
Поред ова два значајна и велика про

M NOVINE

24. MAJ 2017.

Неопходан Дом ученика
Средња школа у Иригу „Борислав Михај
ловић Михиз“ има јединствене смерове.
Реч је о смеру виноградар винар и смеро
вима кулинарски и туристички техничар.
Треба напоменути да је смер виноградар
винар једини у Војводини управо у овој
школи. Приливом већег броја заинтересо
ваних ђака за овај смер, неопх одна је
изградња Дома ученика, где би ђаци који
долазе са територије целе Војводине били
смештени.
- Деца из других делова Војводине дола
зе код нас у школу и из тог разлога смо

видели да је неопходна изградња ученич
ког дома. У току је израда пројектне доку
ментације, а о томе смо разговарали са
министром просвете. Имамо подршку да
кренемо у реализацију тог пројекта и нада
мо се да ћемо сву документацију средити
ове године. Када нам је пре две године
генерација кувара завршила школу, у року
од месец дана су сви нашли запослење.
Ми смо кренули у причу оспособљавања
наших младих за оно где могу одмах да
добију посао – каже Стеван Казимировић,
председник Општине.

Морам да издвојим два велика пројекта која су
за нашу општину значајна, а за њих смо конку
рисали код Канцеларије за управљање јавним
улагањима у Влади Републике Србије. Један
пројекат се односи на санацију и адаптацију
амбуланте у Крушедол Селу, а други пројекат је
санација школе „Доситеј Обрадовић“ у Иригу
јекта, у Иригу је планирана и реализа
ција низа мањих.
- Постављаће се и камере на раскр
сницама у Иригу, а вредност тих радова
је око два милиона динара. Видео над
зор ће бити постављен на раскрсници
код зграде Општине и на кривини изме
ђу парка и Винске улице. Добили смо
средства од Покрајине и за уклањање
депонија. Не може нам Врдник бити
туристичка дестинација, а да се на
уласку у бању налази депонија смећа.
Такође смо конкурисали код Покрајин
ског секретаријата за пољопривреду за
уређење атарских путева, с тим да је
за те радове 50 одсто учешће Општи
не, исто толико учешће секретаријата,
око 16,5 милиона свако. Очекујемо да
почетком следећег месеца кренемо са
извођењем радова. Такође смо конку
рисали и за пројекат одводњавања и
чишћења канала. Учешће Општине за
те радове је око четири милиона дина
ра, а надамо се да ћемо добити још
толико од Покрајине да бисмо могли
да очистимо канале на западном делу
наше општине. Прошле године смо то
одрадили на источном делу. Надамо

Удвостручен
буџет
Прошле године, када је планиран буџет
Општине Ириг, планови су били да он
буде реалан. У текућој години, тај износ
се готово удвостручио, због прилива сред
става од Републике и Покрајине. Како
каже први човек Општине, ради се о
цифри коју Ириг у својој историји није
имао, а то ипак нешто показује и значи,
додаје Казимировић. Буџет је пројектован
на око милијарду динара.

се да ћемо добити средства и што се
тиче водоснабдевања. Очекујемо око
11 милиона динара да бисмо побољ
шали водоснабдевање – истиче Кази
мировић.
Како ова општина има све предиспо
зиције за развој туризма, тако се опре
дељују и улажу значајна средства у
инфраструктуру.
- Туристичка организација је конкури
сала код Министарства трговине, тури
зма и телекомуникација и одобрена су
им средства у износу од 3,5 милион
а
за санацију пешачке стазе у Врдни
ку. Настављају се радови на пешач
ко - бициклистичкој стази од Ирига до
Хопова, а вредност тих радова је око
7,5 милиона. Током распуста, на Пред
школској установи „Дечја радост“ ради
ће се санација и адаптација крова.
Дечја установа је добила средства за
уградњу топлотних пумпи, вредности
око 4,5 милиона и Општина има уче
шће око милиона динара. Од Управе
за капитална улагања смо добили 11
милиона за завршетак радова Михи
зове куће и надамо се у року од 60
дана да ће ти послови бити завршени.
Пошто је наша општина партнер гра
ду Новом Саду за престоницу културе
2021. године кренули смо у санације
културних добара у Иригу. Планира
мо санацију и реконструкцију парка у
Иригу. Све о чему смо раније причали
је почело да се остварује. Надамо се
да ћемо у овој години остварити доста
оног што смо обећавали прошле годи
не – напомиње први човек Општине.
Поред
туристичких
потенцијала
са којима ова општина располаже,
изградњом дугоочекиваног Фрушкогор
ског коридора, надају се и већем броју
гостију, али и инвеститора.
Сања Станетић
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ИРИЖАНИ У НЕМАЧКОЈ

Узвратна посета
Ферсмолду

Председник Општине Ириг Стеван
Казимировић и директор Туристичке
организације Општине Ириг Драган Дра
гичевић заједно са четрдесетак Врднича
на боравили у немачком граду Ферсмолд
од 18. до 21. маја.
Прошле године у Врднику је обележе
на петогодишњица братимљења и сарад
ње Ферсмолда и Врдника, а овом посе
том се ти односи учвршћују.
Заједно са представницима иришке
локалне самоуправе у Немачкој је бора
вио и заменик покрајинског секретара за
привреду и туризам Павле Почуч. С. С.

ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Санација пута
У Градској кући у Сремској Митровици
18. маја Јавно предузеће „Путеви Србије“
одржало је презентацију пројекта рехаби
литације деонице пута ГП Батровци –
Кузмин, у дужини од 21 километар.
Радови, чији почетак се очекује у 2018.
години, подразумеваће обнову асфалт
них слојева, комплетну рехабилитацију
саобраћајне сигнализације, система за
одводњавање и одређених објеката уз
поменуту деоницу пута.
Финансијска средства за ове радове
обезбеђена су из кредита Европске бан
ке за обнову и развој, Светске банке и
Европске инвестиционе банке.

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

Привредници
и инспекција
Округли сто на тему „Дијалог привред
ника са инспекцијским службама“ који је
организовала Привредна комора Србије Регионална привредна комора Сремског
управног округа одржан је 16. маја у Град
ској кући у Сремској Митровици.
Привредницима је представљен Закон
о инспекцијском надзору, а међу говорни
цима је била и Емина Милакара, шефица
Ветеринарске инспекције Сремска Митро
вица. Она је навела да ветеринарска
инспекција свакодневно у објектима за
прераду меса врши контроле, док објекте
као што су фарме, посећују два пута
месечно, изузетак је једино у случају
добијања налога.
- Овакве састанке са предуз етницима
нисмо до сада имали, али су они врло
значајни, како би се схватила одговорност
субјеката за храну коју пласирају на тржи
ште - рекла је Емина Милакара.
В. Ц.
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ПАЛАТА ПРАВДЕ: Апелациони суд вратио на посао учитеља Основне

U^ITEQ MATE @ARKO NAKON

Bio sam `rtva

Веровао сам да има правде и то је једино што ми је давало снаге за све
ово време. Дете ми је напустило факултет, јер није било пара ни за храну.
Од нас петоро у кући, само моја жена ради за скромну плату у приватној
фирми

С

ве је почело изненада и без
најаве, као у неком јефтином,
петпарачком крими роману. Учи
тељу Основне школе Слободан Бајић
Паја у Сремској Митровици Мате Жар
ку је од стране директорке Школе
Анкице Јевтић 19. октобра 2015. годи
не одузет дневник под образложењем
да је суспендован. Пошто је тражио
објашњење и није хтео да напусти
учионицу, сутрадан 20. октобра у Шко
лу је банула полиција, која му је забра
нила боравак у објекту. Од тада теку
муке учитеља, незаконито вођење
дисциплинског поступка је резултира
ло отказом, са решењем од 20. априла
2016. године, а М новине су о томе у
више наврата писале.
Сличну судбину је доживео и на
Основном суду у Сремској Митровици,
коме је тужио Школу због незаконитог
отказа, где је био изненађен неправед
ном пресудом и по његовом мишљењу

очигледном пристрасношћу Суда.
Коначну реч је, по жалби Мате Жарка
рекао Апелациони суд који је наложио
да се Мате Жарку прихвати жалба на
решење о отказу, те да се исти врати
на посао. Апелациони суд је наложио
да ОШ Слободан Бајић Паја исплати
трошкове судског поступка у износу од
165.750 динара, као и да учитељу
исплати све заостале плате под прет
њом принудног извршења.
Пресуда, правоснажна и извршна,
Апелационог суда у Новом Саду, носи
датум од 20. априла 2017. године, а
адвокату Зорици Цундри, пуномоћни
ку учитеља Мате Жарка, уручена је 17.
маја ове године. Од момента избаци
вања учитеља из Школе под полициј
ском претњом, па до данас, прошло је
више од 19 месеци, за које време учи
тељ Мате Жарко не прима плату,
живећи на ивици глади, у беди и сиро
маштву. Ипак, упркос циницима који

кажу да је правда спора, али недости
жна, адвокат Зорица Цундра је за М
новине рекла да је овај случај доказ да
у Србији ипак има правне државе.
Ово јесте победа правне државе,
слаже се учитељ Мате Жарко и дода
је:
- Веровао сам да има правде и то је
једино што ми је давало снаге за све
ово време. Дете ми је напустило
факултет, јер није било пара ни за хра
ну. Од нас петоро у кући, само моја
жена ради за скромну плату у приват
ној фирми.
Још апсурдније од целог овог случа
ја је и сам разлог због чега је учитељ
суспендован. Каламбур је настао због
баналне расправе око тога како ће се
надокнадити изгубљени часови за
време Дечје недеље. Чисто техничка
ствар, али неслагање учитеља са
директорком школе је искоришћено да
се од муве направи медвед. Мате

НАЧЕЛНИЦА МИРЈАНА ПЈЕВАЦ:

Суд је прихватио
као здраво за готово
све оно што говори
Анкица Јевтић, иако је
и лаику јасно да не
може у управном
поступку да директор
буде истовремено и
сведок и доносилац
одлуке. То није било
ни за време Турака
– кадија те тужи,
кадија те суди...

Поштоваћемо
одлуку Суда

Начелница Градске управе за обра
зовање Мирјана Пјевац прошлог пет
ка, 19. маја за М новине је изјавила да
она још увек није добила пресуду, али
да је информисана да је Апелациони
суд преин
 ачио пресуду Основног
суда.
- Поштоваћемо одлуку Суда, а о
даљим корацима ће се разговарати
са градским правобраниоцем – кратко
је прокоментарисала начелница Пје
вац.
На питање који су наредни кораци
локалне самоуправе, јер ће се Баји
ћева школа наћи у проблему пошто
ће морати да исплати учитељу Мате
Жарку заостале зараде, начелница је
поновила да ће се поштовати одлука
Суда.

ЈОШ УВЕК НЕОБАВЕШТЕНА:
Мирјана Пјевац
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школе Слободан Бајић Паја Мате Жарка, који је незаконито добио отказ

GOLGOTE KOJU JE PRE@IVEO

op{te korupcije

БИО САМ ЖРТВА КОРУПЦИЈЕ: Мате Жарко

ПОБЕДА ПРАВНЕ ДРЖАВЕ: Зорица Цундра

ДИРЕКТОРКА АНКИЦА ЈЕВТИЋ:

Мањкавост
правног система
Након добијене пресуде Основног
суда у коме се доказују повреде туже
ног као и законитост решења о отказу,
уследила је пресуда Апелационог
суда који је због неусаглашености
нашег кровног Закона о основама
система образовања и васпитања и
Закона о управном поступку, утврђе
на формална грешка. По мишљењу
Апелационог суда који, цитирам „сма
тра да нема потребе да се упушта у
садржину оспорених решења одно
сно да се изјашњава о повредама
које су тужиоцу стављене на терет
....“ увиђамо мањкавост целокупног
правног система и неусаглашеност са
Законом о раду и питамо се да ли
једно такво правно тело заиста не
треба да се „упушта“ у нечије правне
преступе.
Поступићемо по пресуди Апелацио
ног суда, који се није упуштао у насил
ничке преступе туженог, те га вратити
на рад, а истовремено своје право

ПОДСТИЦАЈ ЗА НАПРЕДОВАЊЕ:
Анкица Јевтић

потражити на Врховном суду.
Да ли са нестрпљењем очекујемо
повратак колеге који се несавесно
односи према раду, пуши на часу, псу
је колегама мајку, удара их, назива
багром, крмачама, понижава, вређа
директора, прети смрћу...да, наравно.
Такви су нам увек подстицај за даље
напредовање!

Жарко каже да то није случајно:
- Моменат је искоришћен да би мене
отпустили и на моје место запослили,
такође на незаконит начин, другу рад
ницу. Због овога што се дешавало,
сматрам за најодговорнију начелницу
Градске управе за образовање Мирја
ну Пјевац. Она се све време прави
необавештена и невешта, а врло
добро је све знала о чему се овде
ради. Суд, коме сам се жалио због
незаконитог отказа, се такође пона
шао чудно. Суд је прихватио као здра
во за готово све оно што говори Анки
ца Јевтић, иако је и лаику јасно да не
може у управном поступку да дирек
тор буде истовремено и сведок и доно
силац одлуке. То није било ни за вре
ме Турака – кадија те тужи, кадија те
суди...
Немајући више куд, Мате Жарко се
обратио и премијеру Александру Вучи
ћу, приликом његовог сусрета са хрват
ском председницом Колиндом Грабар
Китаровић у Таванкуту, јуна прошле
године. Том приликом је, пренели су
медији, између осталог рекао:
- Не знам да ли сам им сметао зато
што сам Хрват, или зато што сам био
члан ДС, али да хоће знали би да сам
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ја помагао Србима који су долазили
овде као избеглице, више него неки
родољуби, који су то своје лажно родо
љубље итекако уновчили и политички
злоупотребили.
Мате Жарко каже да га занима ко ће
сада да заштити директорку, с обзи
ром на то да је и министар просвете
рекао да ће сменити све директоре
који праве трошкове због изгубљених
спорова. Ипак, њему је најважније да
се врати својим ђацима као неко ко се
доказано није огрешио о закон. О
осталом нека мисле они који су цео
овај случај исценирали.

Адвокат Зорица
Цундра наводи да је
у жалби Апелационом
суду на пресуду
Основног суда морала
да напише и то да
учитељ Мате Жарко
иритира судију,
толико да је на
суђењу ангажовала
обезбеђење, што није
забележено у
пракси на оваквој
врсти суђења
Голгота кроз коју је прошао показала
је најружнија лица људских карактера
неких његових колега, који нису бира
ли средства да се истакну у својој
послушности. Као на пример инспек
торка која није реаговала када ју је
звао пошто је полиција упала у Школу.
Ипак, већина просветних радника није
желела да лажно сведочи против свог
колеге, захваљујући чему је Апелацио
ни суд донео пресуду у његову корист.
Адвокат Зорица Цундра наводи да је
у жалби Апелацион
 ом суду на пресуду
Основног суда морала да напише и то
да учитељ Мате Жарко иритира судију,
толико да је на суђењу ангажовала
обезбеђење, што није забележено у
пракси на оваквој врсти суђења.

ХРОНИКА

АДВОКАТИЦА ЗОРИЦА ЦУНДРА:

Победа правне државе
У пресуди Апелационог суда у
Новом Саду од 20. априла ове године
стоји да се усваја као основана жал
ба Мате Жарк а и да се пресуда
Основног суда у Сремској Митровици
од 6. фебруара ове године преинача
ва тако што се усваја тужбени захтев
тужиоца и поништавају се решење
туженог донето на седници Школског
одбора од 12. априла 2016. године и
решење туженог, донето од стране
директора школе од 29. марта про
шле године. Школа се обавезује да
Мате Жарка врати на рад и да му
надокнади трошкове поступка у изно
су од 165.750 динара, са затезном
каматом од пресуђивања до испалте,
све у року од 15 дана по пријему пре
суде.
Адвокатица Мате Жарка Зорица
Цундра након добијања пресуде Апе
лационог суда за М новине каже да
ова пресуда представља победу
правне државе. А на коментаре да је
Апелациони суд „нешто брзо донео
пресуду“ каже:
- Тужба Основном суду у Сремској
Митровици је поднета 4. маја прошле
године, а предмет је правоснажно
окончан 20. априла 2017. године,
иако по закону треба да се оконча у
року од шест месеци. Жалбу Апела
ционом суду сам поднела 21. марта,
а пресуда нам је стигла 17. маја. Апе
лациони суд је поступак окончао у
законском року, поштујући одредбе
процеса права – наводи Цундра.
Она даље каже да је пресуда Апе
лационог суда правоснажна и извр
шна и да је Школа дужна да је извр
ши.
- У овом случају је дозвољено да
се поднесе захтев за ревизију Каса
ционом суду. Претпостављам да ће
Школа ту могућност користити. Ту је
рок 30 дана за улагање ревизије, али

- Ја не могу да тврдим да је судија
(Драгиња Марковић, прим.аут) била
пристрасна, али сам у својој жалби
истакла сам стекла утисак као да је
Суд поступао у маниру преданог адво
ката директорке Анкице Јевтић. Због
тога смо тражили и изузеће судије,

Различита правна схватања
На питање новинара како комента
рише то што судиница Основног суда
у Сремској Митровици Драгиња Мар
ковић, која је водила поступак, није
уочила формалне грешке у дисци
плинском поступку који је вођен, на
које указује Апелацион
 и суд, Зорица
Цундра одговара:
- Ја нисам та која може да критикује
рад поступајућег судије. Свако од нас
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има право на различито правно схва
тање. Све што ја мислим везано за ту
одлуку и понашање судије током тог
поступка сам и изнела у жалби. У
жалби сам написала да Мате Жарко
својом појавом поступајућег судију
иритира у судници. Овај спор спада у
ред радно правних спорова, а судија
која је поступала у овом предмету је
судија бившег Суда удруженог рада.

независно од поступања Касацион
 ог
суда и улагања ревизије,Шшкола је
дужна да ову пресуду изврши. Имају
рок од 15 дана по пријему пресуде да
Мате Жарка врате на рад, да плате
трошкове које су проузроковали у
овом поступку и да размисле да ли
ће мирним путем да му исплате зао
стале зараде. Уколико га Школа не
буде вратила на посао до 1. јуна,
почиње рок за принудно извршење.
Ми ћемо покренути поступак принуд
ног извршења, то значи новчана
казна за Школу, која се увећава све
док га не врате на посао – каже адво
катица Мате Жарка и додаје:
- Оно што је мени у овом делу
симптоматично, то је да је Апелацио
ни суд из формалних разлога преина
чио пресуду и што је тај Суд рекао да
директорк а Школе није могла да
донесе решење о отказу. Ми смо се
обраћали Инспекцији рада за Срем
ски округ, тражили смо одлагање
извршења ове пресуде, да га врате
на рад, па нек поступак траје. Међу
тим, инспекција је одбила наш зас
хтев. Ми смо се жалили, па је и Мини
старство одбило то. Инспекција овај
формални недостатак није увидела.
За крај адвокатица Зорица Цундра
каже да је цео спор оставио велики
траг на његовог клијента.
- Овај спор је на њега јако утицао.
Дете му је напустило факултет јер
није имао новца да га школује. Оста
ли су без примања, једини приход је
била зарада његове супруге. Ово је
њему окренуло живот наопачке, а
притом све је проистекло из обеле
жавања Дечје недеље где је он укази
вао директору Школе да обележава
ње Дечје недеље не може да буде
такво како је она наложила да се
уради – каже Цундра.
Б. Селаковић

које није прихваћено - рекла је овом
новинару.
Када је реч о судији, Драгиња Мар
ковић важи за искусног судију, која је
својевремено била и судија Суда удру
женог рада, па су јој свакако добро
познате ствари везане за радни однос.
Иначе пресуда Апелацион
 ог суда је
правоснажна и извршна. Школа се
може жалити Касацион
 ом суду, који
има право да преин
 ачи пресуду. Да ли
ће Школа посегнути за ванредним
правним леком, тражећи ревизију суд
ског поступка, и да ли ће Касацион
и
суд то прихватити, прича је на дугач
ком штапу.
Дотле, правоснажна пресуда Апела
ционог суда, мора се извршити.
Директорка Школе Анкица Јевтић није
имала коментар.
Владимир Ћосић
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ШИД

Нема времена за чекање

Ч

ланови Општинског
већа Општине Шид
су на седници одржа
ној прошле среде, 17. маја,
између осталих тачак а
дневног реда усвојили и
предлог одлуке о спрово
ђењу јавног конкурса за
избор директора предузе
ћима ЈКП „Стандард“ и ЈКП
„Водовод“ Шид, као и њихо
во именовање на спомену
тим фукцијама. Према
речима првог човека шид
ске општине Предрага
Вуковића, све усвојене тач
ке дневног реда су од
општег интереса за грађа
не шидске општине.
- Две тачке дневног реда
које су се односиле на јав
на предузећа „Стандард“ и
„Водовод“, су у оквиру
законских оквира јер смо
имали обавезу да уместо
вршилаца дужности, иза
беремо директоре тих јав
них предузећа. Нама је
важно да кренемо ужурба
ним корацима ка реализа
цији планираних крупних
радова на обезбеђивању
бољих услова живота гра
ђана. Већ ових дана крену
ћемо се реализацијом пла
нираних послова на изград
њи водовода у Соту. Тако
ђе, почећемо послове на
инфраструктурном опрема
њу индустријске зоне,
адаптацији Основне школе
„Сремски фронт“, ренови
рању Културно образовног
центра. Немамо више вре
мена за чекање, стигли су
топлији дани и време је да
се заврши све што је пла
нирано. Средства за те
радове су обезбеђена, нео
пходно је да се што пре
распишу јавне набавк е
како бисмо грађанима
обезбедили све оно што
смо обећали - истакао је
Предраг Вуковић.
Усвојени су и извештаји о
раду Општинске управе и
Општинског јавног право
браниоца за 2016. годину,
као и предлог одлуке о зоо
хигијени и јавним паркира
лиштима.
Према речима председ
ника Општине Шид, пред
лог одлуке о паркилаштима
се односи на постојећа пар
кинг места, а у плану је како

Предраг Вуковић, председник Општине Шид

Све је спремно, само треба да се
почне са радом. Зато сам заказао
хитан колегијум, јер сматрам да је
разлог кашњења недовољна анга
жованост појединаца који су били
директно одговорни за спровођење
наведених послова. Свима сам дао
јасне задатке и инструкције и очеку
јем да се што пре крене са послови
ма и надокнади све оно што је про
пуштено у претходном периоду,
истакао је Предраг Вуковић
наводи у скоријој будућно
сти када се створе услови,
изградња новог паркинг
простора. Поред предлога
наведених одлука, усвојене
се и друге одлуке које се
односе на послове јавних
предуз ећа. Између оста
лих, усвојен је и предлог
одлуке о управљању гро
бљима, сахрањивању и
вршењу погребне делатно
сти, снабдевању водом за
пиће, пречишћавању и

одвођ ењ у
отпадн их
и
атмосферских вода, пред
лог одлуке о димничарским
услугама, као и одлука о
комуналним делатностима
општине Шид.
Поред ових тачака днев
ног реда, усвојени су и
финансијски извештаји и
извештаји о раду месних
заједница Адашевци, Бер
касово и Сот, и предлози
решења о давању сагла
сности на статуте ЈКП „Јав

на расвета, услуга и одржа
вање“, Галерије слик а
„Сава Шумановић“, као и
предл ог програма кори
шћења средстава буџет
ског фонда за заштиту и
унапређење животне сре
дине општине Шид за 2017.
годину.
На конференцији за
новинаре одржаној након
заврш етк а
седн иц е
Општинског већа, председ
ник Општине Шид Предраг
Вуковић, образложио је
разлог састанка са својим
најближим сарадницима
који је одржан дан пре одр
жавања седнице Општин
ског већа. Како је рекао,
реализација бројних запо
четих пројек ата не тече
онако како је планирано.
- Низ пројеката, као што
је позорница у Културнообразовном центру и ком
плетна адаптација сале,
још није започета иако су
средства за те намене
обезбеђена. За комплетну
адаптацију школе „Сремски
фронт“ обезбеђена су
средс тва у вредн ос ти
600.000 евра. Радови још
нису почели. Такође, за
опрем ањ е
индус тријс ке
зоне новац је обезбеђен, за
регионалну депонију сме
ћа, изградњу водовода у
Соту. Све је спремно, само
треба да се почне са радом.
Дакле, што се тиче Репу
блике, Покрајине и мене и
заменика Општине, све је
завршено и новац за те
радове је обезбеђен. Ја
очекујем већ ових дана да
се крене у реализацију тих
послова. Грађани Шида
заслужују да се ми понаша
мо одговорно и да нешто
направимо у време нашег
мандата. Зато сам и зака
зао хитан колегијум, јер
сматрам да је разлог недо
вољна ангажованост поје
динаца који су били директ
но одговорни за спровође
ње наведених послова.
Свима сам дао јасне задат
ке и инструкције и очекујем
да се што пре крене са
пословима и надокнади
све оно што је пропуштено
у претходном периоду истакао је Вуковић.
М. Н.
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ВЛАДИМИР РАДОМИРОВИЋ, НОВИ ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА НОВИНАРА СРБИЈЕ

Требају нам јаки
локални медији
Много тога смо
заборавили. У време
Бориса Тадића
постојала је стриктна
контрола медија,
а људи блиски
Борису Тадићу су
контролисали агенције
за оглашавање, и
преко њих тржиште
којим су усмеравали
новац подобним
медијима. Сада је
економска ситуација
тежа, новинари су све
сиромашнији, и
тиме су све
подложнији утицајима
и притисцима са свих
страна. Зато је битно
да се новинари
удружују, да значај
Удружења новинара
Србије у борби за
права новинара
буде све већи,
каже Владимир
Радомировић

П

редседник Удружења новинара
Србије однедавно је Владимир
Радомировић, некадашњи нови
нар Политике и уредник интернет пор
тала Пиштаљка. Непосредно након
ступања на место председника УНС-а у
јавности је веома одјекнула његова
изјава да су медији данас слободнији
него за време власти ДС и Бориса
Тадића. У разговору за М новине Вла
димир Радомировић се осврнуо на ту
изјаву.
- Много тога смо заборавили. У вре
ме Бориса Тадића постојала је стрикт
на контрола медија, није било критички
настројених текстова у штампи, прило
га на телевизији, а људи блиски Борису
Тадићу су контролисали агенције за
оглашавање, и преко њих тржиште

којим су усмеравали новац подобним
медијима. Сада је економска ситуација
тежа, новинари су све сиромашнији, и
тиме су све подложнији утицајима и
притисцима са свих страна. Да ли су то
притисци политичара, или неких
пословних кругова, новинари не могу
да се изборе са тим притисцима, и зато
је битно да се новинари удружују, да
значај Удружења новинара Србије у
борби за права новинара буде све
већи, и да се изборимо и за синдикална
права новинара.
Док сте радили у Политици укази
вали сте на цензуру у том листу под
уредништвом Драгана Бујошевића.
Данас је он директор РТС. Како гле
дате на то?
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Када је он постављен за директора
РТС, ја сам са групом колега, који су
управо док је Бујошевић био главни
уредник Политике отпуштени као поли
тички неподобни написао текст који је
објављен у Политици, у којем смо
рекли, односно навели шта је све Бујо
шевић радио док је био тамо, и да нас
не чуди да је постављен за директора
РТС, јер очигледно да у Србији само
такви кадров
 и успевају. Бујошевић је и
тамо наставио да ради оно што је радио
у Политици, и видимо да је информа
тивни програм РТС далеко од идеалног.
Недавно је био захтев са протеста да се
смени руководство. УНС је рекао да не
може да подржи ту идеју јер би то био
притисак. Ми од тих уредника тражимо
да извештавају професионално, да
поштују све етичке стандарде, да се
потпуно ослободе новинари и уредници,
да могу да извештавају без страха од
неких политичких и економских после
дица, и на томе ће УНС и даље радити.
Шта ће бити ваш приоритет као
Удружења новинара Србије?
Желим да Удружење новинара, које је
једна од најстаријих институција у овој
земљи, 1881. године настало, чији је
први председник био Лаза Костић, да се
унапреди, повећа чланство, али и да се
обрати пажња на локалне медије, на
новинаре који у мањим местима који су
много отворенији, имају више простора
да им неко прети, да их притискају
локални функцион
 ери, моћници. Нажа
лост, овај талас приватизације по
последњем Закону о јавном информи
сању у медијима је довео до тога да су
многи медији угашени, и да многе
општине у Србији немају медије из којих
могу да сазнају шта се дешава у њихо

Утицај Пиштаљке
сваким даном расте
Да ли сте задовољни ефектима које
сте постигли као уредник Пиштаљке?
Пиштаљка је за ових седам година обја
вила неколико стотина истраживачких тек
стова, од којих су неки довели до званич
них истрага, оптужница. Подсетићу вас да
је на основу нашег истраживања оптужен
садашњи председник ДС Драган Шутано
вац због такозване афере „пашњак“. Ових
дана такође објављујемо серију текстова
о градоначелник у Београда Синиши
Малом, о томе да је Агенција за борбу про

Инсистираћемо на
томе да се утврди
репрезентативност
новинарских
удружења и само
ће репрезентативна
удружења моћи да
делегирају чланове
у те комисије.
Репрезентативност
ће се утврђивати
на основу броја
активних чланова

Биографија
Владимир Радомировић рођен је 25.
септембра 1973. године у Београду, где је
завршио основну и средњу школу и сту
дирао енглески језик и књижевност на
Филолошком факултету. Новинарством је
почео да се бави 1994. године, најпре у
редакцији Времена, а потом у Данасу,
Нашој Борби и магазину Статус.
Од 2003. до 2005. године радио је на
Телевизији Б92 као новинар и уредник
вести, да би 2006. прешао у Политику,
где је био заменик уредника спољнополи
тичке рубрике и, током 2008. године,
заменик главног и одговорног уредника.
После смене Љиљане Смајловић са
места главне уреднице, са групом колега
указивао је на цензуру коју је спроводио
нови главни уредник, као и на сукоб инте
реса у којем се нашао тадашњи премијер
Мирко Цветковић, чија је фирма зарађи
вала на уговору са Политиком. После
вишемесечног малтретирања и цензури
сања текстова, група новинара добила је
отказе крајем 2009. године.
Користећи ово искуство и потребу да се
новинари заштите од притисака, а нови
нарски извори од претњи, Радомировић и
неколико колега из Политике 2010. годи
не направило је Пиштаљку, портал за
пријављивање и истраживање корупције,
као и за заштиту узбуњивача.
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Желим да се
Удружење новинара,
чији је први
председник био
Лаза Костић,
унапреди, да се
повећа чланство,
али и да се обрати
пажња на локалне
медије, на новинаре
у мањим местима
где има више
простора за
притиске локалних
функционера

тив корупције штитила Синишу Малог, да
је знала за каква је све кривична дела
осумњичен, и да није инсистирала да он
буде смењен, већ је крила све то. Када
смо поднели захтев да добијемо све то, од
нас је покушавала да сакрије. Чак је инси
стирао и повереник за информације од
јавног значаја Родољуб Шабић. Утицај
Пиштаљке сваким даном расте, али оно
што брине је што велики медији не прено
се оваква истраживања, јер да имамо,
Синиша Мали би одавно био смењен.

вој околини. То бих волео да се у наред
них четири године промени, да добијемо
више локалних медија, који ће свако
дневно извештавати. Такође сматрам
да треба да се изборимо за потписива
ње колективних уговора, чиме би нови
нари били у социјалном и економском
смислу заштићенији.
Иницијатива УНС-а и док је Љиља
на Смајловић била председница била
је да се законски установи обавеза
локалних самоуправа да из својих
буџета одвајају два процента за јавно
информисање. Да ли мислите да је то
реално?
Сматрамо да је то неопходно, како би
се новинари оснажили, пре свега у еко
номском смислу. Економски снажнији
медији значе и економски снажније и
независније новинаре.
Да ли постоји анализа или студија о
досадашњим ефектима пројектног
финансирања медија? Да ли сте
задовољни начином реализације
таквог финансирања?
За сада не постоји анализа, али у
будућности ћемо сигурно радити на
томе. Морам истаћи да нисам задово
љан саставима комисија које су бирале
пројекте. Инсистираћемо на томе да се
утврди репрезентативност новинарских
удружења и само ће репрезентативна
удружења моћи да делегирају чланове у
те комисије. Када помињем репрезента
тивност, она ће се утврђивати на основу
броја активних чланова.
Помињали сте да је највећи про
блем новинарства у Србији сирома
штво. Како се тај проблем може реши
ти?
Да. Сиромаштво јесте највећи про
блем српског новинарства. Један од
начина да се то реши је да се обавежу
локалне самоуп
 раве да одређени износ
буџета определе за финансирање меди
ја у јавном интересу, и да о том новцу
онда одлучују независне комисије у
којима ће већину чинити представници
репрезентативних новинарских удруже
ња. То је начин да добијемо пре свега,
јаке локалне медије, и новинаре који ће
имати пристојне плате и неће зависити
од неких политичара, богаташа, да оба
вљају свој посао онако како треба у јав
ном интересу. 
Владимир Ћосић
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КУЗМИН

Реновиран Културни центар

К

ултурни
центар
у
Кузмину свечано је
прошлог петка, 19. маја
отворио врата за својих 100
сталних чланова организо
ваних у тамбурашку, драм
ску и фолклорну секцију,
али и за сва остала удру
жења која функционишу на
територији Кузмина.
Захваљујући
средстви
ма компаније Јапан Тоба
ко Интернацион
 ал (ЈТИ) и
Града Сремска Митровица
реновиране су просторије
Културног центра, у оквиру
којег ради и биоскоп. Заме
њена је столарија на згради,
сређени су подови, окрече
не су просторије на спрату,
а остало је још да се завр
ши адаптација велике сале
и среди фасада на згради.
Град је за ове намене уло
жио близу милион динара,
док је донација ЈТИ 860.000
динара.
Како је навео председник
Удружења грађана Култур
ни центар Кузмин Славко
Шојић, ово удружење бави
се очувањем традиције
села.
- Културни центар Кузмин
место је очувања сремске
културе и традиције. Сврха
нашег постојања је да омо
гућимо мештанима да се
увежу, друже, проведу ква
литетно заједничко време,

Представници локалне самоуправе на отварању Културног центра

али и негују локалну тра
дицију и раде на стварању
културних садржаја који ће
наш Културни центар учи
нити централном установом
културе у овом крају. Веома
нам је драго што је Јапан
Тобако Интернационал, који
сарађује са великим бројем
узгајивача дувана из Срема
препознао значај Културног
центра и одлучио да нам
помогне – истакао је Славко
Шојић.
Градоначелник Сремске
Митровице Владимир Сана
дер изјавио је да је Кузмин
пример како једно место
треба да се односи према
својој култури и традицији и

изразио задовољство због
реконструкције
Културног
центра.
- Овај место у Кузмину
живи захваљујући људи
ма из села који се боре да
очувају традицију која овде
постоји. Помажемо оне
сеоске средине у којима су
активна културно уметнич
ка друштва и разне секције.
Урадили смо пројекту доку
ментацију за Мартинце, у
Шашинцима и Равњу смо
реконструисали Дом култу
ре – рекао је Санадер.
Како се могло чути, ком
панија Јапан Тобако Интер
национал усмерена је ка
давању подршке локалној

заједници у којој послује.
- Наше дугорочно опре
дељење је да доприноси
мо унапређењу квалитета
живота свих житеља Сре
ма. Већ смо помогли рекон
струкцију Дома пензион
 ера
у Голубинцима, уређење
центра Кукујеваца, а сада
помажемо Кузмин и сигур
но се ту нећемо зауставити
– рекао је Жељко Ананић,
руководилац сектора за про
изводњу дувана у компанији
ЈТИ истичући да се управо
у Срему налази велики број
узгајивача дувана са који
ма компанија има одличну
сарадњу.
Б. Селаковић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Изложба о поплавама

Н

а Тргу Ћире Милекића у
Сремској Митровици про
шлог петка, 19. маја мини
стар пољопривреде и заштите
животне средине и бивши гра
доначелник Сремске Митровице
Бранислав Недимовић отворио
је изложбу „Митровица на Сави,
велике опомене - велики гради
тељски подухвати“. Аутор изло
жбе, коју чине фотографије и
архивска грађа о одбрани града
од поплавних таласа, је Миленко
Бобић. Отварању изложбе, којом
је обележено три године од мај
ских поплава, присуствовао је и
актуелни митровачки градона
челник Владимир Санадер.
Том приликом је истакнуто је
да је од 2014, када је град одбра

њен, много урађено да би се
такве ситуације убудуће спречи
ле. Министар је нагласио да ће
се град убудуће од великих вода
бранити модерније, и подсетио
да је пројекат мобилних панела у
завршној фази, а да ће се више
радити и на едукацији младих у
школама, како се реагује у кри
зним ситуацијама.
Како се могло чути, покрену
та је и иницијатива да се плато
испред митровачких водопри
вредних предузећа назове по
Ђорђу Стојшићу, некадашњем
градоначелнику, који је био ини
цијатор изградње кеја.
Изложбу је приредио Историј
ски архив Срем.
Б. С.

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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НОЋ МУЗЕЈА У СРЕМУ

Богат програм за све узрасте
Н
оћ музеја, четрнаеста по реду,
одржана је у суботу, 20. маја у
више од 40 градова Србије, ка
да су посетиоци бити у прилици да
прошетају музејима, галеријама и ин
ституцијама културе и уживају у пре
мијерним изложбама и садржајима
осмишљеним само за ту ноћ.
Културни центар Инђија сарађује са
овом најпосећенијом манифестацијом
у области културе од 2009. године. И
овога пута, за Инђијце припремљена је
разноврсна културно - уметничка пону
да на три локације у граду.
У Културном центру Инђија одржа
на је изложба слика Милована Дрче,
уметника који живи на релацији Пан
чево – Париз, и који се инђијској пу
блици представио први пут. Изложбу је
пратило и премијерно извођење позо
ришне представе „Жена без срца“, по
тексту Бранислава Нушића. Текст се
базира на невероватној медицинској,
футуристичној претпоставци која се
креће између живота и смрти, љубави
и мржње.
У Галерији Куће Војновића посе
тиоци су могли да виде изложбу ка
рикатура „Помрачења“ аутора Мира
Стефановића, који је истовремено
промовисао и књигу карикатура под
истим називом. Миро Стефановић је
дан је од најзначајнијих српских кари
катуриста, и током своје каријере обја
вио је преко три хиљаде карикатура у
земљи и иностранству.
Током Ноћи музеја у Инђији мислило
се и на најмлађе. За све заинтересова
не малишане узраста од пет до 12 го
дина, Народна библиотека „Др Ђорђе
Натошевић“ у сарадњи са Културним

Изложба у Историјском архиву „Срем“ у Сремској Митровици

центром реализовала је креативну
дечју радионицу „Приче о старој Ин
ђији“, на којој су се, кроз причу и игру,
деца упознала са историјом Инђије,
старим архитектонским здањима, као
и са истакнутим личностима везаним
за прошлост њиховог града.
Традиционална манифестација Ноћ
музеја одржана је и на више локација
у Сремској Митровици. Музеј Срема,
Царска палата и Архив Срема отво
рили су своја врата за све заинтере
соване. Љубитељи уметности били су
у прилици у Музеју Срема да поред
сталних поставки, уз звуке гитаре и
виолине уживају и у изложби Природ
њачког музеја из Београда „Три боје
вина“ и да дегустирају вина.

Завод за заштиту споменика културе
Сремска Митровица и Удружење вина
ра „Пробус“ организовали су у Царској
палати дружење са Срђаном Динчи
ћем, глумцем Стефаном Тајблом и
полазницима Едукативног центра Кар
даш Арт, уз музику тамбурашког саста
ва Сремска банда. Након програма у
Царској палати вече вина, музике и
уметности настављено је у Архивском
винском подруму уз изложбу слика
Живке Сувић и Оливере Крстић.
У Историјском архиву „Срем“ отво
рена је изложба докумената и фото
графија из фондова Војни суд за Срем
ску област (1944-1945) и Окружни суд
у Сремској Митровици (1945-1948).
Аутор изложбе је Борисав Ђондовић.

РЕАГОВАЊЕ

Више новца за културу него претходне године
„Ко је нама Шекспир“, М новине, бр. 803 од 10. маја 2017. године
У издању „М новина“ бр. 803 од
10.5. ове године, у тексту под насло
вом „Ко је нама Шекспир“ на странама
12/13, аутора Е.М.Н., наведени су
нетачни подаци о средствима које је
Министарство културе и информиса
ња у 2017. години определило за кон
курсе из области савременог ствара
лаштва, културног наслеђа и дигита
лизације.
У циљу објективног и истинитог
информисања јавности, молимо Вас
да у следећем броју „М новина“ обја
вите тачне податке који гласе:
На конкурсе Министарства културе
и информисања расписанe у 2017.
години у областима културног насле
ђа, савременог стваралaштва и диги

тализације укупно је пристигла 3.691
пријава, од чега су због формалноправних недостатака одбачене 672
пријаве.
На основу резултата конкурса коми
сије су одобриле 1.024 пројектa, што
је за 216 пројеката или за око 27 одсто
више него у 2016. години. Ови пројек
ти биће подржани средствима у изно
су од укупно 622.785.397,20 динара.
У области савременог стварала
штва пријављено је 2.732 пројекта, од
чега су одбачене 333 пријаве. Подр
жан је 771 пројекат, за 171 пројекат
односно око 29 процената више у
односу на претходну годину, у укупном
износу од 349.956.800 динара.
У области културног наслеђа при

стигло је 765 пријава, од чега 338 нису
узете у разматрање. Одобрено је
укупно 218 пројеката, десет више у
односу на претходну годину, за које ће
бити издвојена средства у износу од
246.828.597,20 динара.
У 2017. години Министарство култу
ре и информисања први пут је распи
сало конкурс у Сектору за развоj диги
талне истраживачке инфраструктуре у
области културе и уметности. На кон
курс је аплицирало 194 пројекта, од
чега је једна пријава одбачена. Коми
сија је одобрила 35 пројекaтa који ће
бити подржани средствима у износу
од укупно 26.000.000 динара.
Министарство културе
и информисања, Прес служба
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СТАРА ПАЗОВА

Из Покрајине средства
за превоз средњошколаца

Н

акон недавно потписаног уго
вора о регресирању трошкова
превоза студената са територи
је општине Стара Пазова, на основу
кога је локална самоуправа обезбе
дила један део, од укупно неопходних
средстава на годишњем нивоу, про
шле среде, 17. маја, у циљу подршке
младима који се школују, потписан је
и уговор о додели средстава за пре
воз ученика средњих школа, чиме
је локална самоуп
 рава обезбедила
додатних 7.118.854 динара. Добијена
средства за наведену намену, утврђе
на су скупштинском одлуком о буџету
АП Војводине за ову годину и програ
мом подршке у образовању ученика и
студената.
Уговор је Милану Беари, заме
нику председника Општине Стара
Пазова, након потписивања, уручио
Михаљ Њилаш, покрајински секре
тар за образовање, прописе, управу
и националне мањине – национ
 алне
заједнице. С обзиром на то да велики
број средњошколаца, њих 1.443, који
имају пребивалиште на територији
општине Стара Пазова и који су упи
сали неку од средњих школа у овој
школској години, путују до школа,
како међумесним, тако и међуград
ским превозом у Београд и Земун,
Општина Стара Пазова, годинама
уназад, учествује у обезбеђивању
највећег дела трошкова њиховог пре
воза како би се омогућиле значајне
уштеде за породичне кућне буџете
грађана.
- У намери да мотивишемо сту
денте и ученике средњих школа са
територије наше општине да пости
жу што боље резултате током свог
школовања, одлучили смо да макси
мално покривамо трошкове њиховог
свакодневног превоза. Сваке године
издвајамо значајна средства, а за ову
школску годину, за поменуту наме
ну, испланирали смо око 45 мили
она динара. Позитивно је то што у
овом подухвату нисмо сами, јер део
подршке добијамо од покрајинских и
републичких секретаријата и мини
старстава, на чије конкурсе редов
но аплицирамо са уредно попуње
ном неопходном документацијом. Са
добијеним средствима и средствима
које опредељујемо из буџета Општи
не, директно помажемо средњо
школцима и студентима, а пре свега
њиховим родитељима да са мање
оптерећења школују своју децу. Ово
га пута, средства су намењена за уче
нике средњих школа који путују како

Потписивање уговора

Велики број
средњошколаца,
њих 1.443, који
имају пребивалиште
на територији
општине Стара
Пазова и који су
уписали неку од
средњих школа у
овој школској години,
путују до школа, како
међумесним, тако
и међуградским
превозом у Београд
и Земун

међумесним, тако и међуградским
превозом до својих школа - изјавио је
Милан Беара, заменик председника
Општине Стара Пазова.
обијена средства ће бити усме
рена и прослеђена на име тро
шкова превоза ученика средњих
школа, који су изабрани на прошло
годишњем другом јавном конкурсу
за регресирање трошкова прево
за ученика и студената за школску
2016/2017. годину. Право на регреси
рање трошкова превоза по овом кон
курсу се остварује на следећи начин:
80 одсто регресираног превоза оства
рују ученици који похађају средње
школе на територији општине Стара
Пазова, 40 одсто регресираног пре
воза остварују ученици који похађају
средње школе у другим општинама,
40 одсто регресираног превоза оства
рују студенти од места пребивалишта
односно боравишта до места у ком се
налази високошколска установа.
Потписивању уговора у холу зграде
Покрајинске владе присуствовао је
и Игор Мировић, председник Покра
јинске владе, а средства по конкурсу
Покрајинског секретаријата за обра
зовање, прописе, управу и национал
не мањине – националне заједнице, у
укупном износу од 183 милиона дина
ра је добило 45 локалних самоуп
 рава
у Војводини.
Н. Стикић
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ЈКП „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прикључак
на канализацију

ЈАВНИ ПРЕВОЗ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Нов модел превоза
до половине јуна
Ми смо прва локална власт у општини Стара Пазова
која је кренула озбиљно да се бави решавањем пробе
лема грађана и превозом у општини Стара Пазова. А до
каз за то је израда Студије изводљивости, истакао је за
меник председника Општине Стара Пазова Милан Беара

Ј

авни линијски превоз путника ду
го је већ тема о којој се говори,
скоро је стално предмет спорења
за скупштинском говорницом, а од 5.
априла ова област је уређена одлу
ком Скупштине општине Стара Па
зова. У току је израда пројекта новог
модела функционисања, организације
и управљања системом јавног град
ског и приградског превоза путника у
старопазовачкој општини, за шта је из
буџета издвојено скоро три милиона
динара.
Одборници опозиције, сасвим очеки
вано, критикују актуелно стање и нуде
предлоге, почев од довођења аутобу
са градског превоза Београда до по
новног увођења линије Беовоза до Но
ве Пазове. На првој априлској седници
Скупштине, Милан Беара, заменик
председника Општине Стара Пазова
је говорио о напорима локалне само
управе на том плану.
- Ми смо прва локална власт у оп
штини Стара Пазова која је кренула
озбиљно да се бави решавањем про
белема грађана и превозом у општини
Стара Пазова. А доказ за то је израда
Студије изводљивости, што је и доказ
да константно радимо и имамо свако
дневне разговоре с представницима
власти у Беог раду - истакао је Милан
Беара.

На том заседању усвојена је одлука
о Јавном линијском превозу путника
која у 43 тачке дефинише ову област.
- У наредних годину дана извршиће
се уговорно поверавање послова јав
ног линијског превоза у приградском
и градском саоб
 раћају на територији
Општине одређеном превознику на
кон, што се заврши израда Студије ко
ја је сада у току и која ће дати правце
решавања овог питања. До тада овера
постојећих редова вожње, постојећем
превознику Ласта, вршиће се с роком
важности до шест месеци - рекао је
Никола Милаш, начелник Одељења за
комуналне делатности.
Крајем марта Општина је поверила
групи понуђача из Новог Сада, Ком
панији Trafffic & Transport solutions и
Техничком факултету да ураде про
јекат новог модела функцион
 исања,
организације и управљања системом
јавног градског и приградског прево
за путника у општини Стара Пазова.
За ове намене из буџета је издвојено
нешто мање од три милион
 а динара,
а хоће ли нови концепт подразуме
вати кружне линије са спајањем свих
насеља, довођење градског превоза,
укључивање у систем Беов
 оза, знаће
се половином јуна, када истиче рок за
израду пројекта.
М. Мијатовић

Након гашења Дирекције за изградњу,
послове прикључења на канализацион
у
мрежу у општини Стара Пазова преузело
је Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Стара Пазова. За будуће
кориснике суштинских измена нема, једи
но што од сада уговоре о прикључењу
склапају у дирекцији Водовода. Цена при
кључка износи 490 евра. Корисницима је
дата и могућност плаћања прикључка на
рате, с тим да је у том случају цена виша.
Цена прикључка по стану или локалу у
стамбеним зградама износи 150 евра, а
када је реч о прикључцима за привреду,
зависи од површине и локације објекта.
Корисници најчешће бирају плаћање на
рате, а прикључење на мрежу врши се
одмах након уплате прве рате. Рачуни за
канализацију обрачунавају се по месечном
утрошку воде.

ПРИМЕР ДРУШТВЕНЕ
ОДГОВОРНОСТИ

За Стојана
милион динара
Апел за помоћ оболелој деци честа су
слика данашњице. Сем појединаца и орга
низација, друштвену одговорност све
чешће преузимају предузећа и компаније
које, помажући онима којима је помоћ за
излечење најпотребнија развијају принцип
солидарности и тиме друштвену одговност
пласирају као императив савременог
менаџмента. Један од највећих трговин
ских ланаца у Срему своје пословање,
између осталог, базира на друштвеној
одговорности и принципу солидарности
као кључним задацима менаџмента. Цви
ко Крунић, власник „Медиуса“ истиче да је
само у последњој акцији за лечење петого
дишњег Стојана Радеке из Старе Пазове
који болује од мијелобластичне леукемије
сакупљено преко милион динара. Принцип
солидарносри, поред власника „Медиуса“
који је обезедио донацију од 250 хиљада
динара, негују и запослени који су,
одреквши се дела својих зарада, сакупили
222 хиљаде, али и потрошачи који су акци
ју помогли са 570 хиљада динара. Прича о
петогодишњем Стојану Радеки само је
један од многих примера борбе коју, нажа
лост воде породице широм наше земље.
Показати друштвену одговорност оног тре
нутка када за болест постоји лек, али не и
новац је хуман гест послодаваца, али и
запослених. „Медиус“ је прави пример како
би требало да се понаша једна успешна
компанија јер поред економске успешно
сти истворемено развија одговорност пре
ма средини у којој полсује.
С. С.
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ГАЈИЋЕВА БАРА

Од дивље депоније
до оазе зеленила

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА
већ и на дијагностику за коју су упућени од
специјалисте како из Дома здравља, тако и
из већих клиничко болничких центара. Над
лежни истичу да је повећан број пацијената
у амбулантама у Старим и Новим Бановци
ма, Старој и Новој Пазови, а посебно су
оптерећене службе педијатрије и опште
медицине. Норматив за сваког лекара је 35
пацијената, али често број прегледа прела
зи ту границу. Мора се имати у виду и то да
предвиђених 15 минута по пацијенту у
већини случајева нису довољни, јер како
директор старопазовачког Дома здравља
др Александар Омеровић истиче, циљ им
је да сваком пацијенту пруже адекватну и
комплетну здравствену заштиту.
К. Л.

НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА
Последњих годину и по дана интезивно се
ради на уређењу Гајићеве баре, смештене
на излазу из Старе Пазове према Војки,
захваљујући иницијативи бројних удружења,
јавних предузећа и локалне самоуправе,
али и вољи и жељи великог броја младих
волонтера да вишедеценијску дивљу депо
нију претворе о оазу зеленила у којој ужива
ју не само пецароши, већ сви љубитељи
природе. Откако је почело са уређивањем
организовано је преко 20 великих акција које
су окупиле велики број појединаца, јавних
предузећа, а свесрдну подршку им је пружи
ла и локална самоуп
 рава. У последњој
акцији засађене су саднице, уређено је
неколико пецарошких места, као и прилазна
стаза. 
С. С.

ПУ „РАДОСТ“

Родитељи дугују
за боравак деце
Колика је цена боравка детета у вртићу
питање је које родитеље највише интересу
је оног тренутка када желе да упишу своје
малишане у вртић и тиме олакшају себи у
највећем броју случајева због радне анга
жованости, али и ради задовољавања раз
војних потреба детета. Сваког 10. у месецу
родитељи преко 2.500 деце смештених у
два вртића у општини Стара Пазова имају
обавезу да регулише дуговања за претход
ни месец када је у питању боравак њихових
малишана. И док родитељи тврде да
редовно измирују своје обавезе, дуговања
родитеља у једној од две предшколске
установе у општини Стара Пазова према
шују милион динара на месечном нивоу.
Економска цена вртића у Предшколској
установи „Радост“ која покрива пет насеља
у Подунављу износи 25.000 динара од којих
80 посто плаћа локална самоуправа, док
родитељи издвајају свега 20 посто, одно
сно 5.000 динара. Када су у питању олак
шице, родитељи трећег детета су ослобо
ђени плаћања ове обавезе само уколико су
сва три детета у вртићу, као и корисници
материјалног обезбеђења породице, рат
них војних и цивилних инвалида.
Ј. К.

ДОМ ЗДРАВЉА

Више пацијената
У последњих неколико месеци у старопа
зовачком Дому здравља приметан је већи
прилив пацијената и то чак за 30 одсто.
Пацијенти не долазе само на прегледе код
изабраног лекара и по редовну терапију,

Акција пазовачких
стоматолога
У Недељи здравља уста и зуба, која се у
целој Србији обележава од 15. до 21. маја,
дечји стоматолози пазовачког дома здра
вља обишли су предшколце у установама
„Полетарац“ и „Радост“ у свим насељима, а
у четвртак 18. маја, је у градском парку у
Старој Пазови одржана централна мани
фестација. Деца из Полетарца спремила су
овим поводом маске, пароле и рецитације,
којима су указали на значај здравих зуба, а
у обележавање Недеље здравља уста и
зуба укључила се и Школа за основно и
средње образовање „Антон Скала“ у Старој
Пазови, чији су ученици учествовали на
литерарном и ликовном конкурсу и такође
се дружили са стоматолозима. 
Ј. К.

РТВ СТАРА ПАЗОВА

50 година
„Радио Војке“
Тачно пре 50 година, 15. маја, почео је
експериментални програм Радио Војке,
прва лок ална радио станица у Срему
захваљујући Петру Радивојевићу, настав
нику физике. Бранислав Бугарин, први
новинар ове куће и Живко Инђић, тонац се
присећају да су сами са Радивојевићем
направили емисиону технику, а новинар
Анђелка Мали се тада прва огласила у
етру. Радио Војка је званично почела са
радом 22. јула те исте године. Данас ова
информативна кућа емитује како радијски
тако и телевизијски програм и директор
Милош Лазић каже да већ пола века Радио
ТВ Стара Пазова дели судбину са људима
над овим делом равнице и да се можемо
похвалити да смо успели да опстанемо и
након приватизације. Циљ РТВ Стара Пазо
ва је да опстане, да буде важна институци
ја у културном и друштвеном животу овог
краја, да образује колико је могуће, да
забавља колико треба и што је најважније
да информише и да даље на оба језика,
додао је директор Милош Лазић.
С. С.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Тренинг центар
У фирми Грајнер у петак, 19. маја је одр
жан састанак представник а привреде,
локалне власти, Немачке организације за
техничку сарадњу – ГИЗ и Техничке школе

24. MAJ 2017.
Стара Пазова. Констатовано је да привре
да има капитал, послове, опрему, али недо
стају ЦНЦ оператери, програмери и други
профили, па је неопходно организовати
тренинг центар за обуку. Техничка школа
има кадрове и програм обуке, а за реализа
цију је потребна помоћ привреде, ГИЗ-а и
заједнице. Слободна процена каже да је за
остварење првог корака обуке потребно
око 40 хиљада евра, а учесници скупа су
изразили расположење да се укључе у реа
лизацију. Пре новог састанка на коме ће се
прецизирати рокови и појединачно учешће
у финансирању, Програм ће бити упућен
Министарству образовања.
М. М.

ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШТА

Стара Пазова
велика позорница

Најбоље позоришне трупе аматера Вој
водине окупљају се већ 55. пут, а у Старој
Пазови по 25. пут заредом. У име града
домаћина добродошлицу је позоришним
ствараоцима 19. маја пожелео Владимир
Керкез, директор Центра за културу Стара
Пазова, у име 250 хиљада аматера Војво
дине, Сава Мучибабић, уметнички секре
тар Савеза аматера Војводине, а фести
вал је отворио глумац Милутин Мима
Караџић. Прве фестивалске вечери оди
грана је представа „Браћо и сестре“ Душка
Петровића у режији Александера Бака, у
извођењу АП „Мирко Таталовић Ћира“ из
Нове Пазове. По оцени жирија публике за
глумца вечери је проглашен Јован Миље
вић. У наредних седам фестивалских
дана на програм су још представе из
Ковина, Црвенке, Крушчића, Зрењанина,
Куле, Банатског Карађорђева, а најбоље
остварење бира се и на основу оцене
публике. 
З. К.

СУРДУК

Четврта Косијада
У Сурдуку је у недељу, 21. маја, одржана
четврта Косијада, такмичење у ручном
кошењу траве, а у конкуренцији искусних
14 такмичара победио је осамнаес
 тогоди
шњи Вук Вучковић из Чачка. Најуспешнија
у надвлачењу конопца била је екипа
„Печењара Сложна браћа“ из Нове Пазо
ве, а камен с рамена најдаље је бацио
Милан Иванић. Косијаду је првим откоси
ма отворио Ђорђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова. Председник Ради
новић је нагласио да старопазовачк а
општина спада међу најразвијеније у
Србији када је привреда у питању, али да
развој мора да прати и туризам, и за
наредну годину је најавио још снажнију
подршку Косијади у Сурдуку.
М. М.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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СА САСТАНКА СИСТЕМА 48 У ИНЂИЈИ

Стиже тобоган
на градски базен
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ЗАМЕНА ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА

Рок 10. јун

Василије Јовешковић

Радови на Градском базену

Н

а последњем састанку Система 48
у Инђији одржаном у петак, 19. ма
ја нашао се двонедељни извештај
Установе „Спортски центар“.
У току су радови на уређењу простора
око саме шкољке базена који се одвијају
предвиђеном динамиком. Према речима
надлежних у овој Установи, у понеде
љак, 22. маја кренуло се и са радовима
на постављању тобогана дужине око 60
метара.
- Сви радови који су предвиђени за
ову годину биће завршени у периоду од
1. до 5. јуна. После тога крећемо са при
премом базена пред почетак купалишне

Радови у вртићу
Почели су радови на доградњи централ
ног објекта вртића у Инђији предвиђени
другом фазом. Како је истакла Јелена Кре
соја, в. д. директора Предшколске установе
„Бошко Буха“, радови ће трајати 25 дана.
Са проширењем капацитета, са листе
чекања у нове, дограђене просторије пред
виђен је пријем 100 малишана који се нала
зе на листи чекања.
На последњем састанку Система 48,
председник Општине Владимир Гак навео
је да се ради на изради пројектно-техничке
документације за изградњу новог вртића
која ће ускоро бити представљена грађани
ма.
- Како бисмо кренули са изградњом новог
вртића, неопх одно је да из других извора
финансирања обезбедимо бар 40-50 одсто
неопх одних средстава. Не знам да ли ћемо
то успети до краја ове године, али је то сва
како пројекат на којем ћемо радити и од
којег нећемо одустати - каже Гак.

сезоне која, и ове године, почиње 15. ју
на – каже Илија Трбовић, в. д. директора
Установе „Спортски центар“ и додаје да
су набавили и нову опрему за одржава
ње базена.
Радове на Градском базену недавно је
обишао и председник Општине Инђија
Владимир Гак. Према његовим речима,
локална самоуправа ове године издвоји
ла је 10 милиона динара из буџета за по
менуте радове и набавку додатних садр
жаја, а већ наредне године та средства
биће увећана.
- Неопходно је урадити још много тога
на базену , али не може све да се заврши
у једној години. Већ наредне увешћемо
нове садржаје и изван ограде базена, на
радост свих оних којима је ово омиљено
купалиште - каже Гак.
Председник Општине Инђија најавио
је инвестиције на теренима код Култур
ног центра. Прва се односи на поста
вљање трајне подлоге на кошаркашком
терену, након чега ће бити постављене
и стадионске столице поред рукометног
терена, уместо досадашњих бетонских
трибина.
- Подлогу ћемо променити и на тени
ском терену. Уместо шљаке, као и на
кошаркашком терену, биће поствљена
трајна подлога. На тај начин створићемо
услове да се терен користи по седамосам сати дневно без икаквог додатног
одржавања, а да Установа „Спортски
центар“ на овај начин приходује сред
ства од изнајмљивања термина са ко
јима ће моћи да изфинансира бар две
месечне плате својим радницима - каже
М. Ђ.
председник Општине Инђија.

Министарство унутрашњих послова,
Полицијска управа Сремска Митровица
подсећа грађане Срема да до 10. јуна
2017. године возачи могу заменити ста
ре папирне возачке дозволе пластич
ним, биометријским.
Законом о безбедности у саобраћају,
за истеклу возачку дозволу до шест
месеци, надлежни орган подноси захтев
за покретање прекршајног поступк а
Прекршајном суду, а предвиђена новча
на казна износи од шест до 20 хиљада
динара. Ако је возачка дозвола истекла
више од шест месеци, предвиђена је
новчана казна у износу од 15 до 30
хиљада динара.
– Грађани могу подносити захтеве за
замену возачких дозвола по месту пре
бивалишта, надлежним полицијским
станицама. Од докумената потребна је
важећа лична карта, стара дозвола и
припадајуће таксе, три уплатнице на
износе од 255, 621 и 700 динара. –
навео је главни полицијски инспектор
Василије Јовешковић, шеф Одсека за
управне послове ПУ Сремска Митро
вица.

ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Контроле возача
и аутобуса
Припадници саобраћајне полиције
Полицијске управе у Сремској Митрови
ци, у току маја и јуна, спроводе интен
зивне контроле возача и аутобуса који
превозе ђаке на екскурзије. Циљ кон
трола је да се превоз деце подигне на
што виши ниво, што доприноси повећа
њу безбедности саобраћаја у целини.
Начелник Одељења саобраћајне
полиције Владимир Рољић каже да се
активности полиције састоје у контроли
возача и контроли техничке исправно
сти аутобуса којим се превозе деца. У
случају да возач или аутобус не испу
њавају потребне критеријуме у погледу
исправности, од превозника се захтева
замена. Ако се утврди прекршајна одго
ворност возача, према њему се приме
њују казнене одредбе Закона о безбед
ности саобраћаја.
С. Б.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Ребаланс због инвестиција

Седница Општинског већа у Инђији

Захваљујући новим инвеститорима, општина Инђија ће моћи да се у потпуности
финансисјки опорави, јер ће се средства од продаје земљишта слити директно у
општински буџет

Н

а последњој седници Општин
ског већа у Инђији одржаној у
петак, 19. маја усвојен је предло
га одлуке о изменама и допунама
одлуке о буџету општине Инђија за
текућу годину. Буџет општине Инђија
након ребаланса биће увећан за око
400 милиона динара из више разлога.
Како је рекао председник Општине
Владимир Гак, један од њих је измена
у финансијском плану Дома здравља
„Милорад Мика Павловић“.
- У Дому здравља смо затекли дуг од
око 300 милион
 а динара, о чему сам
небројено пута говорио. Да не бисмо
дошли у непријатну ситуацију да дође
до блокаде рачуна те установе или да
се доведе њено даље функционисање
у питање, предвидели смо додатних
85 милиона динара, како бисмо серви
сирали старе дугове - објашњава Гак и
додаје да, поред свих проблема, не
одустају од инвестиција.
- За један број инвестиција очекује
мо подршку Републике и Покрајине.
Израда пројектно-техничке документа
ције је у току и потрудићемо се да нај
већи део документације буде готов до
септембра текуће године. Одмах након

тога урадићемо још један ребаланс
буџета, јер ћемо тада већ знати које
пројекте ћемо реал
 изовати ове, а које
ћемо морати да „пребацимо“ у наред
ну буџетску годину.
Владимир Гак каже да рад инђијске
локалне самоуправе не сме да се све
де само на враћање дугова, већ ће се
борити да оправдају инвестицион
и
карактер овогодишњег буџета.
- Ребаланс смо морали да урадимо,
јер смо од Управе за капитална улага
ња АП Војводине добили 36 милион
а
динара за радове у оквиру друге фазе
комуналног опремања дела северои
сточне радне зоне. Тај пројекат је
један од оних које смо уврстили у
буџет и имали би проблем, да смо га
елиминисали из буџета као једну од
раније предвиђених ставки - каже први
човек Општине Инђија.
Он напомиње и да је много више
инвестиција неопходно реализовати
по селима инђијске општине, која су у
претходним годинама била запоста
вљена.
- Наравно да ће се наставити и са
инвестицијама у самом граду. Морам
напоменути да смо ребалансом сма

Општина акционар „Ласте“
На последњој седници Општинског већа
у Инђији утврђен је, између осталог, и
предлог одлуке о конверзији потраживања
општине Инђија у трајни улог те локалне
самоуправе у капиталу Саобраћајног
предузећа „Ласта“ АД Београд. То значи
да ће, уколико дође до продаје или прива

тизације поменутог предузећа, Општина
Инђија добити одређени проценат у вла
сничкој структури. До оваквог предлога
одлуке дошло је због заосталих дуговања
Саобраћајног предузећа „Ласта“ АД Бео
град према Општини Инђија на име поре
за и других јавних прихода.

њили кредитно задужење за 120 мили
она динара, а приходовну страну уве
ћали. Врло смо реални у тим оквири
ма, јер имамо једног веом
 а озбиљног
инвеститора. Не могу говорити о име
ну инвеститора и одакле долази, али
могу рећи да су већ трипут боравили у
Инђији и да четврту посету очекујемо
током јуна - каже Гак.
еч је о инвеститору који је заин
тересован за куповину 60 хекта
ра земљишта у североисточној
радној зони у Инђији, вредности око
четири милиона евра који би, према
Гаковим речима, требао да запосли
око 1.800 радника.
- У питању је веом
 а озбиљна инве
стиција, можда и највећа која ће бити
до сада реализована у нашој земљи.
Сви преговори се спроводе у сарадњи
са Владом Србије. Поред овог инве
ститора, ускоро почиње и изградња
логистичког центра површине 12
хиљада метара квадратних, а ту је и
произвођач кваса који је уплатио депо
зит за куповину земљишта површине
два хектара у североисточној радној
зони - наводи Гак.
Како је за крај истакао председник
Општине Инђија захваљујући новим
инвеститорима, та локална самоупра
ва моћи ће да се у потпуности опора
ви, јер ће се средства од продаје
земљишта слити директно у општин
ски буџет.
- У Инђији се ради пуном паром и
тако ће се наставити – закључио је
Владимри Гак за крај.

Р

М. Ђ.
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Апсолутна победа
кандидата СНС
Од укупно 70 чланова
у девет месних
заједница, кандидати
владајуће партије
освојили су апсолутну
подршку гласача

И

збори за чланове савета свих
месних заједница на територи
ји општине Инђија одржани су у
недељу, 14. маја, осим у Љукову где
ће мештани овог села нове представ
нике бирати 28. маја.
Кандидати СНС за чланове савета
месних заједница на територији
општине Инђија остварили су исто
ријске резултате. Од укупно 70 чла
нова у девет месних заједница, кан
дидати владајуће партије освојили су
апсолутну подршку гласача.
Поред историјског успеха кандида
та ОО СНС Инђија, изборе за члано
ве савета месних заједница обележи
ла је и велика излазност која је, како
је истакао председник ОО СНС и
председник Општине Инђија Влади
мир Гак, само у Крчедину износила
45 одсто.
- Желим да честитам свим нашим
кандидатима на раду и на ономе што
су чинили за наше суграђане у прет
ходном периоду, као и да им поручим

Владимир Гак на конференцији са новим члановима савета МЗ у општини Инђија

да сада имају још већу одговорност
за своје село - истакао је Гак и додао:
- Проблема је увек било и биће, али
ћемо их решавати. Избори за члано
ве Савета месних заједница били су
веома важни, и то сам нагласио више
пута. У претходних годину дана сусре
тали смо се са једном врстом неодго
ворности чланова савета месних
заједница из редова СПС и ДС, који
нису нашли за сходно да на било који
начин остваре ком уник ацију са

локалном самоуправом, због чега су
највише трпели мештани. То је био
случај у најмање пет села, али ми
нећемо запоставити ниједног нашег
суграђанина и улагаћемо равномер
но у све сеоске средине - рекао је Гак
на конференцији за медије одржаној
15. маја у просторијама ОО СНС
честитајући на крају свим новоиза
браним члановима савета месних
заједница.
М. Ђ.

Интерес села, испред личног интереса
У Новом Сланкамену ускоро ће бити
формиран нови Савет и изабран нови
председник. Ту функцију у наредне четири
године, према првим најавама, обављаће
Драган Кривошија, пољопривредник и
воћар. Кривошија се на тој функцији нала
зио и пре десет година. Поред Кривошије,
Савет МЗ Нови Сланкамен чиниће још и:
Драгомир Панић, Никола Јаковић, Недељ
ко Гаковић, Тамара Бугарин, Милан Марти
новић и Александар Равић.
Будући председник поменуте месне
заједнице истакао је за М новине да се у
претходних неколико година није претера
но улагало у Нови Сланкамен, те ће основ
ни циљ новог Савета бити да се што више
инвестиција реализује у наредне четири
године, колико ће трајати њихов мандат.
- Савети месних заједница раније су
имали више надлежности, могли су да
располажу својим новцем јер су, између
осталог, управљали гробљима, па смо та
средства могли да користимо. Иако

Драган Кривошија, будући председник
Савета МЗ Нови Сланкамен
последњих неколико година немамо те
врсте надлежности, у сарадњи са локал
ном самоуправом радићемо на томе да се
свака три до четири месеца реализује неки

од пројеката, који ће значајно утицати на
квалитет живота наших суграђана - каже
Кривошија.
Велик а излазност је обележила ове
изборе. Драган Кривошија сматра да је раз
лог то што су грађани препознали жељу за
радом кандидата СНС, а све у циљу унапр
ђења квалитета живота у овом селу.
- Општина Инђија и њено ново руковод
ство много више имају слуха за потребе
људи који живе на селу. Пре два, три месе
ца извршени су радови на реконструкцији
тротоара и дела платоа испред зграде
месне заједнице, а постављена је и расве
та у том делу села. Јавна расвета много
значи свима, поготово путницима који се
туда крећу у ноћним сатима. Ми ћемо се,
као нови Савет, трудити да урадимо све
што је у нашој моћи како би се побољшали
услови живота за све мештане у Новом
Сланк амену. Интерес наших суграђана,
биће испред личних интереса - рекао је
Драган Кривошија.
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Уређивање
Бродића - Паркића

Радови на уређивању Бродића – Пар
кића који се налази у Великом парку,
приведени су крају. Постављена је нова
ограда, замењено све што је дотрајало
на клацкалицама, тобоганима, љуља
шкама, сви елементи су офарбани, док
су уместо ранијег малог базена напра
вљене две фонтане.
Средства у висини од око четири
милиона динара обезбедила је локална
самоуправа у свом буџету, а ово је био
један од пројеката за које су се грађани
изјаснили у оквиру процеса партиципа
тивног буџетирања.
Како теку финални радови проверио
је 19. маја, пар дана пре завршетка, и
председник румске општине Слађан
Манчић.
– Сем бројних радова у самом Броди
ћу - Паркићу, радиће се и нови тротоар
око самог објекта и када се то све завр
ши опет ће имати своју пуну функцију да деца уживају у игри. Пошто је то био
и раније велики проблем, ја апелујем на
појединце да чувају овај кутак у којем
наши најмлађи суграђани уживају и
провoдe доста времена и да га не уни
штавају – истакао је Манчић.
Он је додао да ће се управо зато обез
беђење овог објекта подићи на виши
ниво него раније.

Социјални дијалог
Седница Социјално – економског
савета одржана је 19. маја у Градској
кући у Руми.
Социјално – економски савет чине по
три члана – представника привреде,
синдиката и локалне самоуп
 раве, са
циљем да се размене искуства и чује
реч послодаваца и радника на теме које
су везане за функционисање локaлне
самоуправе у сфери инвестиција, отва
рања радних места, буџета, пореза...
– Ово је већ 21. седница нашег Саве
та, и то је већ показатељ колико и како
радимо, а данас говоримо о пуњењу
буџета у првом кварталу и Платформи
СЕС Војводине – каже Драго Тешић,
председник Савеза самосталних синди
ката Србије за Руму, Ириг и Пећинце.
Душан Љубишић, начелник Општин
ске управе је сада председавајући Соци
јално економског савета чија функција
траје годину дана.
– Једна од важних тачака је управо
извештај о остварењу буџета и он пока
зује да спроводимо добру пореску поли
тику и да они наши изворни приходи,
који улазе у буџет, се добро наплаћују и
њихово извршење је у складу са плани
раним. Дакле, водимо добру пореску
политику – каже Душан Љубишић.
С. Џ.
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50 милиона динара
за одржавање путева

Обилазак радова у Улици Милоша Обилића

Ж

итељи Улице Милоша Обилића
у Руми имали су великих про
блема везаних за коловоз који
је био у изузетно лошем стању.
Због тога су недавно имали и саста
нак са председником румске општине
Слађаном Манчићем који је обећао
решавање тог проблема.
Асфалтирање ове улице је окончано
за два дана, а радове је 16. маја оби
шао и Слађан Манчић који је најавио
санирање и асфалтирање и других ули
ца са лошом путном инфраструктуром у
целој општини.
За редовно одржавање путне мреже
ове године је у буџету опредељено 50
милиона динара.
- Ова улица није велика, асфалтира
се око 200 метара коловоза у ширини од
три метра тако да ће ови радови бити
завршени за укупно два дана посла.
Коловоз је био у изузетно лошем стању
те је санација била неопх одна, у то сам
се и уверио јер сам одмах после разго
вора са грађанима дошао овде да
видим како то изгледа. Из општинског
буџета финансирамо радове а њихова
вредност је око 1,3 милион
 а динара.

Драго ми је што су грађани ове улице
задовољни и зато што смо брзо реаго
вали на њихову иницијативу. Стручне
службе су изашле на терен, улицу смо
заједно обишли и донели смо одлуку да
се она асфалтира - рекао је Слађан
Манчић.
Драгица Лајешић која живи у помену
тој улици је била међу оним грађанима
који су покренули иницијативу и истиче
да је изузетно задовољна како прије
мом код председника Општине, тако и
брзом реакцијом.
- Коловоз је био у јако лошем стању,
пун рупа, са тим смо упознали председ
ника. Љубазно нас је примио и одреаг о
вао је у маниру правог градоначелника
- каже Драгица.
Следи и сређивање коловоза у једој
од највећих румских улица - Железнич
кој од центра до Градског гробља.
- Ова улица је веома прометна и
важна за саобраћај. Асфалтирамо око
500 метара улице, а упоредо ће кренути
и крпљење ударних рупа у селима наше
општине - истакао је председник Ман
чић.

С. Џ.

Уклањање дивље депоније
Уклоњена је и постојећа дивља депонија
која је формирана близу ограде бивше
касарне.
Смеће са дивље депоније, која је била
потенцијални извор заразе за околно ста
новништво, су уклонили радници ЈП „Кому
налац“.
Из локалне самоуправе је упућен и апел
грађанима да смеће одвозе на градску
депонију како би се избегло да се на овом
месту поново направи дивља депонија.
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ДАНИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ И КУЛТУРЕ

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА

Овогодишњу беседу је одржао ака
демик Матија Бећковић

Сајам образовања, шести по реду, одр
жан је 19. маја у ОШ „Вељко Дугошевић“ у
Руми, а ученицима осмих разреда су се
својим програмима и смеровима предста
виле средње школе у Руми.
У разговору са директорима сазнајемо
да су плановима уписа задовољни, нема
ни потребе за повећањем броја слобод
них места с обзиром на то да је ове године
у румској општини број ученика који завр
шавају осми разред мањи за педесетак у
односу на прошлу годину.

Језик је живи сведок
свих времена
С

ада већ традиционална културна
манифестација, седма по реду, „Дани
словенске писмености и културе“
отворена је 19. маја у великој дворани рум
ског Културног центра.
Бројну публику и госте на отварању је
прво поздравио Сретен Лазаревић, архије
рејски намесник румски, а потом је и званич
но отворила Марија Стојчевић, заменица
председника румске општине.
Она је подсетила да се ова манифестаци
ја одржава у знак сећања на прве учитеље
словенских народа - браћу Ћирила и Мето
дија који су створили словенску азбуку и
проповедали хришћанство.
- Ми сваке године имамо прилику да се
упознамо са књижевним, музичким, ликов
ним, сценским и фолклорним стварала
штвом словенских народа и да угостимо
угледне госте тако да ова манифестација
израста у озбиљну презентацију културног,
филозофског и уопште, уметничког ствара
лаштва. Чињеница је да језик и духовно
наслеђе одређују национ
 ални идентитет,
уједињују народ и у великој мери предста
вљају основ државног суверенитета - иста
кла је Марија Стојчевић.
Овогодишњу беседу је одржао академик
Матија Бећковић.
Бећковић је истакао да је језик најважнија
институција коју имамо, у њему је сачувано
више него и у једној библиотеци, архиву или
музеју.
- Он је једини живи сведок свих времена.
Он није могао да гори, он није убијан, он је
био невидљив и зато остао жив и запамтио
и именовао све оно што се догодило од
постања до данашњег дана. Српски језик је

по мелодич
ности тали
јански међу
слов енс ким
ј е з и ц и м а ,
рек ао
је
чувени пољ
ски песник
Мицк ијев ич
који је на
Сорбони предавао о српским народним
песмама - рекао је Бећковић.
Он је додао да се може чути како је време
књиге прошло, да су је други медији прева
зишли и потиснули, али да то није тако.
Умберто Еко је рекао да је књига била на
почетку и да ће бити на крају. Бећковић је
поручио да се сваки народ труди да сачува
свој језик и писмо.
- Нарочито је угрожено наше писмо,
ћирилица, која се сматра за најсавршеније
писмо на свету. Непоштовати своје писмо
значи непоштовати себе - поручио је у својој
беседи академик Матија Бећковић.
У уметничком делу програма наступио је
оркестар хармоника Музичке школе „Теодор
Тоша Андрејевић“, Певачка група Гимназије
„Стеван Пузић“ и АНИП „Бранко Радиче
вић“.
Пре свечаног отварања, у холу Културног
центра је отворена и изложба икона и кали
графских радова ученика ОШ „Душан Јерко
вић“ и ССШ „Бранко Радичевић“.
Ова манифестација се одвија под покро
витељством румске општине, у организаци
ји Градске библиотеке „Атанасије Стојковић“
и уз помоћ осталих установа културе и шко
ла, а завршава се 27. маја.
С. Џ.

ГРАДСКА КУЋА

510 места у
средњим школама

Гимназија „Стеван Пузић“ већ дужи низ
година уписује 120 ученика - по 60 на дру
штвено језичком и општем смеру. Планом
је одобрен упис 150 ученика у Техничку
школу „Миленко Брзак Уча“ - по 30 за
машинског техничара за компјутерско кон
струисање, машинског техничара мотор
них возила и електротехничара рачунара,
као и по 15 ученика у трећем степену за
занимања електромеханичар за термичке
и расхладне уређаје, електроинсталате
ра, аутомеханичара и бравара.
У ССШ „Бранко Радичевић“ планом је
предвиђен упис такође, 150 ученика - по
30 на смеру економски и правни техничар,
женски фризер и моделар одеће, као и по
15 ученика за занимање кувар и конобар.
Пољопривредна школа „Стеван Петро
вић Бриле“ има 90 слободних места за
пријем нових ученика - по 30 на смеру
ветеринарски техничар и пољопривредни
техничар као и по 15 пекара и месара.
С. Џ.

Економско оснаживање избеглица

М

алина Милић је једна од шест интерно ра
сељених лица која је добила средства за
доходовне активности, односно покрета
ње личног бизниса.
Реч је о средствима која Републички комеса
ријат за избеглице и миграције додељује у окви
ру програма пружања помоћи избеглим, прогна
ним и расељеним лицима.
Добитници средстава су уговоре потписали
19. маја у Градској кући, у присуству Стевана Ко
вачевића, председника СО Рума.
- У питању су средства за економско осна
жење тих лица, а свако од њих је добило по
200.000 динара, док ће у наредном периоду још
три лица добити опрему за опремање пластени
ка и започињање пољопривредне производње.
Ја бих подсетио да смо ми недавно доделили и
пет монтажних кућа за избегла лица, као и ве
лики број пакета грађевинског материјала за ре
шавање стамбених проблема - рекао је Стеван
Ковачевић.
С. Џ.

Потписивање уговора
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УТИСЦИ ИЗ АМЕРИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ИЗ СТАРЕ ПАЗОВЕ

Америчка пољопривреда се
много разликује од европске
Када бисмо упоредили
њиховог и нашег
произвођача који
обрађује 3.000 хектара
дошли бисмо до
сазнања да наш има
тридесет радника,
а њихов шест.
Пољопривредна
механизација је као и
наша, једино што наш
произвођач има
три пута више
механизације, али не
и веће приносе, каже
Михајло Домоњи
Лакатош из
Старе Пазове

К

рајем прошле године двадесет
пољопривредника из свих крајева
Србије и седам представник а
института Пионир и Делта аграра оти
шло је на путовање у Америку. Наград
но путовање у Америку за вредне рата
ре уследило је после дугогодишње
сарадње и примене „Пионир“ хибрида у
ратарској производњи. Био је то едука
тивно туристички осмодневни боравак
у Ајови и Чикагу који је донео нова
сазнања у ратарској производњи. У
Чикагу је био више туристички, а у Ајо
ви су посетили централни институт
„Пионира“ и два пољопривредна
газдинства.
Један од путник а био је Михајло
Домоњи Лакатош из Старе Пазове. О
путовању и утисцима говорио је за М
новине. Амерички начин пољопривред
не производње разликује се од европ
ског, а на почетку посете, каже Михајло
највећи утисак на њега је оставило пре
давање о ГМО, које је како каже било
веома уверљиво и аргументовано.

Михајло Домоњи Лакатош испред Института

ГМО – предрасуде
или чињенице
- Сам истраживачки центар „Пионир“
је нешто најсавременије што се може
данас видети у свету. Видели смо раз
лику између генетски модификованих
организама кукуруза и соје и класичне
селекције. Имали смо и предавање
професора који је говорио о будућно
сти генетске модификације, да ли је и
зашто добра и да ли може бити штет
на. Био је то нови моменат за све нас
јер смо дошли са сазнањем да је ГМО
штетна. После предавања поколебао
сам се јер ниједног тренутка професор
нас није убеђивао већ је причао аргу
ментовано. Стекао сам утисак да се
генетска модификација ради у свакој
семенској селекцији, питање је само
да ли је минимална или револуцио
нарна. Ген који се ставља у кукуруз
ствара отпорност биљке на болести,
на хербициде. ГМО семена имају
повећану родност, лакше се одржавају,

Американци не ору земљу већ сеју у неузора
но земљиште са специјалним НОТИЛ сејачица
ма које испред семена имају подриваче где се
одмах полаже семе, које је иначе ГМО

издржљивије су на инсекте, корове и
временске услове. Зато су њихове
парцеле чисте, они са Глифосатом
решавају све са само једним третира
њем, док ми морамо и два пута трети
рати са јачим препаратима. На пример
код њих већ 20 година не знају за
корове који су код нас веома засту
пљени, као што је дивљи сирак, они су
га искоренили. Приноси су већи,
земља и водотокови се мање трују код
ГМО јер се користи мање хемије.

Фарме су салашарског
типа
- Једно је специфично јер се бави
ратарством и сточарством а у циљу
обогаћивања ратарске производње.
Брачни пар Џон и Џоана Максвел
обрађује 3.000 хектара под кукурузом
и сојом. Они су рекордери у производ
њи кукуруза за 2014. годину, када су
имали 21 тону по хектару. Принос соје
је мањи него код нас, око четири тоне
по хектару. Фарме су салашарског
типа, дакле кућа око које су велике
површине земље. У оквиру газдинства
имају две фарме, свиња са 2.000 сви
ња и 400 музних крава. Дакле ту је и
производња и пласман млека и сира.
Одушевило ме је што фарме свиња и
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Комплетан тим

крава имају због стајњака и то је зао
кружен процес производње. На при
мер свиње тове до 130 килограма,
иако је оптимално до 110 и онда их
продају, иако је цена таквих свиња
нижа у том периоду оне дају највише
осоке. Стајњак користе за ђубрење
земљишта. Једино што купују је течни
азот звани УАН којим биљке прехра
њују, али не преко листа већ преко
корена.

Сеју у неузорано
земљиште
- Њихово квалитетно земљиште са
четири до пет одсто хумуса и добри
метеоролошки услови са доста пада
вина омогућавају да сеју гушћи склоп
на 12 центиметара јер има доста вла
ге. Следећа занимљивост је што у
обради земље Америк анци не ору
земљу већ сеју у неузорано земљиште
са специјалним НОТИЛ сејачицама
које испред семена имају подриваче
где се одмах полаже семе, које је ина
че ГМО. Тврде да нема проблема са
сабијањем земљишта и да је сав про
цес у земљишту довољан да се земља
сама припреми. То је велика уштеда у
процесу производње, а поред тога
жетвене остатке користе за огрев (бри
кети, бале). У производњи кукуруза
имају једно коришћење хемије – тотал
Глифосад и још у фази метличења
прскају два пута кукуруз од болести и

инсеката. Није ми то било страно и
мислим да ће то ускоро заживети и код
нас, јер имамо доста инсеката и боле
сти које не само да смањују принос
већ такав кукуруз није здрав за исхра
ну.

Целокупна производња
израчуната у цент
- Традиција бербе кукуруза у зрну је
у Ајови дуга. Кукуруз складиште у сво
ја складишта, али занимљива ствар је
што имају и задружна складишта, где
складиште кукуруз са повећаном вла
гом, где га суше. У задруге се удружују
произвођачи који су нашли заједнички
интерес. Све је дигитализовано и про
извођачи електронским путем добијају
извештај о свом кукурузу. Затим анга
жују стручњаке и брокере који на бер
зи оцењују када је најбољи моменат за
продају. Њихова целокупна производ
ња је израчуната у цент, а у трошкове
убрајају не само обртни материјал већ
и амортизацију. У Америци произвођа
чи немају субвенције од државе, већ је
производња осигурана и то улази у
трошкове, као и рате за кредите.

Мање механизације
више аутоматизације
- Фарма крава и свиња је такође
привукла моју пажњу, јер на њој не

Не могу се поредити наши и њихови услови
због више ствари. Ми смо европско тржиште
које се стимулише субвенцијама, код њих су
кредити повољнији од наших, сигурност произ
водње је већа, код нас се пољопривредници
плаше великих кредита, тржиште је несигурно,
производња проблематична

ради ниједан радник, све је аутомати
зовано. Занимљиво је видети измузи
ште, јер краве иду саме једна по јед
на, без гужве, робот врши мужење и
краве саме одлазе на друга врата.
Једном дневно газда обиђе да прове
ри да ли све функционише а једном
месечно се пуне силоси. Када би упо
редили њиховог и нашег произвођача
који обрађује 3.000 хектара дошли би
до сазнања да наш има тридесет рад
ник а, њихов шест. Пољопривредна
механизација је као што и ми имамо,
једино што наш произвођач има три
пута више механизације али не и веће
приносе.

Све то у Ајови
је вредело видети
- Мој целокупни утисак је изузетан.
Допада ми се што је све уређено од
стране државе и што све функциони
ше добро. Но није се то десило преко
ноћи већ је то педесетгодишње иску
ство и пракса. И њима је држава
помагала на почетку што би било
добро да буде и код нас. Не могу се
поредити наши и њихови услови због
више ствари. Ми смо европско тржи
ште које се стимулише субвенцијама,
код њих су кредити повољнији од
наших, сигурност производње је већа,
код нас се пољопривредници плаше
великих кредита, тржиште је несигур
но, производња проблематична.
Морам да кажем још нешто. Овај
брачни пар спојио је још једну корисну
ствар а то је сеоски туризам едукатив
ног карактера. Појединци или групе
долазе у обилазак парцела где је у
близини њихов киоск са њиховим про
изводима, где посетиоци могу да се
освеже и да купе неки производ. А
обилазак фарме за два и по сата
кошта 500 долара. Дакле имају шта да
покажу и знају то да наплате.
Ана Симоновић
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ПОЉОПРИВРЕДА

Усеви су у добром стању

У

иришкој, румској и инђијској
општини које покрива Пољопри
вредна стручна служба Рума
кукурузом је засејано 34.819 хектара,
а само у румској општини је засејано
око 17.000 хектара.
- Овог пролећа, када је у питању
кукуруз, имали смо прилично разву
чену сетву, доста чак и у марту јер
је било лепо и суво време, потом је
уследио период мраза у априлу, тако
да је тај кукуруз у време мраза имао
и по три развијена листа, који су били
доста оштећени, али је добра окол
ност што мраз није дуго трајао, тако да
су биљке преживеле и кукуруз се сада
налази у доста добром стању - говори
за наше новине Ђуро Паић, стручни
сарадник у ПСС Рума.
Сада би требало приступити тре
тирању површина против корова кога
има у великој количини због обилних
падавина у мају.
Под сојом у поменуте три општине
је засејано око 7.500 хектара, а у рум
ској општини око 3.000 хектара. Соја
се налази у фази од првог тролиска и
то је право време за примену херби
цида за спречавање корова, јер је ова
култура доста осетљива на присуство
корова.
- Најбоље је да се произвођачи кон
кретно посаветују са нашим стручња
цима из Одељења за заштиту биља

Ђуро Паић, стручни саветник ППС Рума

који ће дати конкретне препоруке истиче Паић.
Под сунцокретом је овог пролећа
засејано укупно око 4.700 хектара,
само у Руми око 3.000 хектара, а под
поврћем је око 1.700 хектара.
Ту је највише бостана, али су значај
није површине и под луком, парадај
зом и паприком.
Такође, поред производње на отво
реном, ту је и производња у зашти
ћеном простору а реч је о раној
производњи паприке, парадајза и кра

ставаца. Сада се улази у период када
су повољни услови за развој патогена,
тако да треба пратити стање биља
ка и примењивати одговарајуће мере
заштите, уз консултацију стручњака.
Када је реч о пшеници, није било
проблема због ниских температура,
само је због њих нешто нижа у порасту.
- Зато немамо пребујне пшенице
што је и добро. Она се налази у кла
сању на око 80 одсто површина и
масовно имамо цветање. То је пра
ви моменат за третман против фуза
ријума, ту треба водити рачуна да се
прска у право време , а то је почетак
цветања. Време је погодовало пшени
ци и надам се, ако буде погодно време
и убудуће, да ћемо имати жетву кра
јем јуна и почетком јула и ако период
наливања зрна буде дужи од 40 дана
можемо се надати солидном и квали
тетном приносу - каже Ђуро Паић.
Рецимо још да у румској општи
ни има око 42.000 хектара обрадивог
земљишта, а углавном доминирају
ратарске културе - кукуруз који заузи
ма око 40 одсто тих површина, потом
пшеница око 20 процената, остале
културе су заступљене у мањем оби
му.
Под воћем је око 1.000 хектара и
те површине се стално повећавају, а
нешто мање је повећање код виногра
да.
С. Џ.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Посета
Јапанаца
В

лада Јапана и ЈИЦА су, у циљу
јачања капацитета за спровође
ње организованог скрининга рака
дојке у Србији, од новембра 2015. годи
не (планирано у трајању око три годи
не) покренули Пројекат за унапређење
националног програма раног откривања
карцинома дојке у Републици Србији.
Овај пројекат, који има за циљ ефикасно
и ефектно промовисање спровођења
организованог скрининга рака дојке уз
употребу постојеће опреме, укључујући
и раније добијене апарате и материја
ле за мамографију, помаже активности
које углавном спроводе Министарство
здравља и Национална канцеларија за
скрининг а на основу Националног про
грама раног откривања карцинома дојке
2013-2018.
У циљу унапређења спровођења
Националног програма за рано открива
ње рака дојке представници пројектног
тима, јапанске међународне агенције за
сарадњу (ЈИЦА), су посетили Завод за

Састанак у Заводу за јавно здравље Сремска Митровица

јавно здравље Сремска Митровица, који
координира спровођење организованог
скрининга рака дојке.
Планирана је промоција организова
ног скрининга рака дојке уз коришћење
постојећих капацитета, а помоћу увође
ња менаџерских идеја на локације где се
спроводе активности, чиме се побољша
ва ефикасност и ефективност методе.
Циљ посете је био сагледавање тока
рада на скринингу рака дојке у општи

ни Сремска Митровица као и добија
ње информација како и колико често
се остварује комуникација са другим
здравственим установама; на који начин
Завод за јавно здравље Сремска Митро
вица координише и организује субјекте
из локалне заједнице у циљу едукације,
мотивације и повећања одазива локал
ног становништва на скрининг; на који
начин се прати ток скрининга, начин
извештавања итд...
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Луткарска
представа

Кинези одушевљени
Сирмијумом
Ц

арска палата у Сремској Митровици про
шлог понедељка, 22. маја угостила је деле
гацију из Народне Републике Кине, коју је
дочекао градоначелник Владимир Санадер.
Како је том приликом истакао митровачки гра
доначелник, посета делегације из Кине Сремској
Митровици наставак је добре сарадње Србије и
Кине.

 Делегација из Кине је заинтересована за
Сремску Митровицу, јер смо ми град са великом
културном историјском традицијом. Наша жеља
је да што више кинеских туриста дође у Сремску
Митровицу и обиђе археолошке локалитете на
територији града. Циљ нам је да Сирмијум добије
светску славу – рекао је Владимир Санадер.
В. Цуцанић

Матуранти плаћају,
матуранти бирају
Већина матура ове године биће прослављена у Лаћарку

С

езона матурских вечери ускоро почиње, а
оно што је новина за митровачке матуран
те је то што они, за разлику од претходних
генерација своје матурско вече неће прославити
у хотелу Сирмијум.
Деценијама уназад су матуранти сремскоми
тровачких средњих школа крај школовања про
слављали у овом хотелу, у центру града. Међу
тим, хотел Сирмијум се налази у стечају, те овог
пролећа у њему није могуће организовати про
славе.
Ученици Средње економске школе „9. мај“,
Медицинске школе „Драгиња Никшић“, Митро
вачке гимназије и Средње техничке школе „Нико
ла Тесла“ одлучили су да матурско вече просла
ве у новој свечаној сали у центру Лаћарку, која је
недавно званично и отворена, док ће једино
матуранти Прехрамбено хемијске и шумарске
школе матурско вече имати у ресторану Бела
ружа у Сремској Митровици.
Иако се по граду прича да су ђаци „присиљени“
да матурско вече прославе у новој сали у Лаћар
ку, јер исту држе људи блиски овдашњој власти,
изгледа да та прича не пије воду. Јер на питање
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ауторке ових редова директорима школа због
чега баш сала у Лаћарку, њихов одговор је „уче
нички парламент је тако одлучио“.
 Хотел Сирмијум не ради, па смо морали да се
одлучимо за неку другу опцију. Бела ружа је мала
да прими све матуранте и професоре. Добили
смо неколико понуда које смо проследили уче
ничком парламенту и ђаци су заједно са разред
ним старешинама одлучили где ће прославити
матурско вече, нисмо се мешали у њихов избор
– наводе директори митровачких средњих школа.
Од понедељка, 29. мај до петка, 2. јуна, дан за
даном градским тргом ће дефиловати матуранти,
традиционално се сликати у парку, да би затим
девојке у тоалетама и момци у свечаним одели
ма сели у аутобус и одвезли се у Лаћарак да
прославе матурско вече.
Због тога је део родитеља матураната
разочаран, и питају се да ли је могуће да ће
њихова деца аутобусом одлазити у Лаћарак на
весеље.
Матуранти наравно много не хају где ће про
славити матурско вече, њима је важно да буду
заједно и да се провеселе.
Б. Селаковић

У Ветернику је 15. маја у
Основној школи „Марија Тран
дафил“ одржана 6. Међуокру
жна смотра „Наша срца куцају у
истом ритму“. То је смотра лут
карских група основних школа у
којој је учествовала и једина
предшколска установа „Дечја
радост“ из Ирига.
 То је смотра луткарских гру
па која у свом саставу има јед
ног ученика из осетљиве групе.
Луткарска представа „Тврдогла
во слонче“ је добила другу
награду за представу, другу
награду за сценски говор, прву
награду за режију, сва деца су
добила медаље и добили смо
награду „Срце смотре“. Прву
награду за сценски говор доби
ла је Леа Срдановић.
Целокупан текст и режију
урадио је васпитач Ђорђе
Ролицики, а израду лутака су
радили васпитачи Маријана
Петровић и Ђорђе Ролицки
заједно са родитељима. Велики
је успех, како за нашу установу,
тако и за децу – рекла је Јелена
Видановић дирек торица ПУ
„Дечја радост“ Ириг.
Смотру подржава Покрајин
ски секретаријат за образова
ње, прописе, управу и нацио
налне мањине  националне
заједнице, а на овој смотри,
учествовало је укупно деветоро
деце за које је ово искуство
било непоновљиво.
С. С.

ДАНИ ВОЈВОДИНЕ

Митровица
у Темишвару
У оквиру манифестације „Да
ни Војводине“ у Темишвару, у
организацији Туристичке орга
низације Војводине, у среду, 17.
маја на главном градском тргу у
Темишвару, организована је
промоција туристичке привреде
Војводине.
На атрактивним штандовима,
уз културноуметнички програм,
своје туристичке потенцијале
представили су Вршац, Суботи
ца, Сремски Карловци, Бачки
Петровац, Панчево и друга вој
вођанска места. Туристичку
понуду Сремске Митровице,
Сирмијума и сеоских туристич
ких домаћинстава представили
су митровачка Туристичка орга
низација и Агенција за рурални
развој.
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ДАМИР ИМАМОВИЋ, ПЕВАЧ

Севдалинке су
песме чежње и туге

„Чај у 8“ са Дамиром Имамо
вићем пружио је могућност број
ној румској публици да ужива у
његовој специфичној интерпре
тацији старих, познатих севда
линки, али и неким новим песма
ма које је Дамир компоновао у
духу и традицији севдалинки.
Он се сматра предводником
новог севдаха, музичког таласа
модерне интерпретације босан
ске традиционалне песме кога је
покренуо Мостар Севдах Реуни
он, а наставили су га Амира
Медуњанин, Божо Врећа и група
Диванхана. Оно што истиче овог
аутора је оригиналан истражи
вачки приступ севдаху, којим
стално помера границе и руши
табуе везане за традиционалну
босанску културу.
Дамир Имамовић је током
своје досадашње каријере одр
жао низ веома запажених насту
па широм света, а тренутно је на
светској турнеји где промовише
свој нови албум „Двојка“ који је
побрао сјајне критике широм
планете. То и не чуди ако знамо
да је Дамир одрастао уз севда
линке, јер му је деда познати
певач Заим Имамовић, а свака
Дамир Имамовић на концерту у Руми
ко и наследио „ген“ за музику
уопште, а посебно севдах.
То Дамир и потврђује у разговору за далинки и опћенито, традиционалној
наше новине, задовољан због изузетно музици. Једно време смо мислили да су то
доброг концерта и пријема румске публи прошле, старе теме, које нас више не
ке.
интересују, а онда се показало да то није
- Сигурно је на мене доста утицало и то тако. То су теме које су још увијек актуел
одрастање и цијели тај контекст у којем не - доста тих пјесама говори о одласку,
сам ја ухом купио ту музику. Најважнија туђини, носталгији, оно што људи и данас
ствар у традиционалној музици, за разли осјећају, избеглице, економска миграци
ку од неких других врста музике, је да ја... све што се и данас људима дешава и
покупите нешто слушајући и одрастајући што је итекако важно. Онда су ту љубав,
уз људе који су певали ту врсту музике. слобода љубави и мислим да је и темат
Кад одрастеш и дође време да се ти ски севдах поново важан, али и то да где
бавиш том музиком, онда кренеш знатно год одеш питају те шта је то што је твоје,
озбиљније, али сигурно да ми је то, као и ти си интересантан по ономе што си ти
многим људима чији су родитељи и цела донио. Тако и од Индијца траже њихову
породица вољели ту традиционалну музи или од Кинеза њихову музику, а тако и нас
ку, ушло негде у ухо. Остале врсте - рокен питају шта је то наше. Неко то ради уз поп,
рол, џез, панк, класична музика, све смо џез или неке перформансе, а ја то радим
то учили и слушали са плоча, али ове унутар самог тог жанра, севдаха.
пјесме, искрен да будем све негде до пре
десетак година, ниједну нисам учио са
На нови, свој начин Ви свакако изво
плоче, некако се десило да их све знам, дите ову музику, али шта је то без чега
каже Дамир Имамовић.
нема праве севдалинке, нешто што је
дефинише?
: Доста путујете, нисте
MМNOVINE
НОВИНЕ:
Па сигурно да постоји та чежња, мелан
били само у Јужној Америци и Аустра холија која некако прожима све те пјесме,
лији. Одакле, по Вама, сада та популар па чак и веселе пјесме. Шале се често,
ност севдалинки на свим просторима, кажу Дамире ти кад певаш и веселе пје
ипак је то део неке традиције, песме сме оне су некако тужне. И вјероватно
које су се раније слушале. Сада се има тога, те неке туге која је мало слатка
поново слушају, наравно у новим обра ста - није само туга да сједнеш да се
дама, шта мислите зашто је то тако?
исплачеш, па и кад јест та туга те некако
ДАМИР ИМАМОВИЋ: Мислим да се ослободи, да ти неко растерећење. Прет
нешто десило уназад 13 - 14 година, да су постављам да је то управо најважније, јер
се људи вратили том жанру севдаха и сев се текстови често мјењају, ритмови, хар

моније. Људи од севдаха знају
углавном те песме из златних
педесетих и шездесетих годинa,
на пример Радио Сарајево,
Радио Београд и плоча, али је и
она већ тада, била доста друга
чија од оних пјесама из ранијих
периода, мислим да се све то
може промјенити, али мислим
да је емоција та која је најва
жнија.

Да ли на овој турнеји, на
којој се промовише и ЦД
„Двојка“ у публици има под
једнако и младих и старих?
Мислим да је младима доста
тога да се за традиционалну
музику веже конзервативност,
нека врста искључивости, нека
врста често и национализма.
Људи хоће да у тој музици нађу
неки нови смисао, мислим да је
то важан моменат, да су први
пут традиционалну музику поче
ли свирати панкери, џезери,
металци којима је доста било
тих старинских прича које не
воде никуда, које нас углавном
завађају и окрећу, и генерациј
ски једне против других и оста
ло. Ја сам приметио, када погле
дам људе који су дошли, које
срећем после концерта - то су
стварно измешане генерације. Кад негде
дођем први пут, преовладава старија
публика која је ту дошла због оног севдаха
који зна од прије, а млађи дођу да их дове
ду. Наредни пут када дођем у исто место,
онда и млади дођу сами, тако да та моја
публика расте и драго ми је да се људи
враћају. Овај пут промовишемо албум
„Двојка“, најчешће идем са бендом и иде
мо свуда. Највише свирамо управо пјесме
са овог новог албума.
Како публика реагује на нове песме
чији сте Ви аутор? Ви увек најавите да
су то Ваше нове песме, али наравно у
том духу севдалинки.
Људи врло често заправо и не знају која
је пјесма традиционална а коју сам ја ком
поновао док им сам не кажем, осим нарав
но ових најпознатијих старих песама.
Ваљда сам некако успио и да те традици
оналне песме некако другачије изведем, а
и своје успем некако да „прокријумчарим“
у том духу и јако добро реагују. Мени је
врло стало и да говорим на концерту,
наравно не превише, јер је увијек дивних
прича иза тих пјесама, које мислим да су
вриједне или о људима који су те пјесме
пјевали. Мени је сваки концерт некако
омаж тим важним гласовима у севдаху Заиму Имамовићу, Химзи Половини, Нади
Мамули и многим другим који су били при
је мене и у чије ципеле ми покушавамо
уђемо.
С. Џакула
Фото: Л. Јергић
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60 ГОДИНА ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „ЛАЗАР БИБИЋ“ ИЗ ШИДА

Извиђач сам тим се дичим
Цитираћу
Десанку
Максимовић,
која је једном
приликом рекла
да је извиђачки
одред најбоља
васпитна
организација
за младе,
каже Тихомир
Ранисављевић

И

Миодраг Мића Малушић, Јована Симић и Тихомир Ранисављевић

звиђачки одред „Лазар Бибић“ из
Шида, један је од најстаријих у
Срему. Основан је 1952. године у
тадашњој средњој школи у Шиду. И
данас после 60 година постојања,
Извиђачки одред у Шиду, захваљујући
највише свом почасном председнику
Тихомиру Ранисављевићу, настоји да
окупи што већи број младих људи, како
би научили све оно што краси једног
извиђача. Извиђачки одред у Шиду
радио је у континуитету све до ратних
деведесетих година, када је њихов рад
био потпуно угашен. Са радом поново
почиње 2001. године, када је окупљено
преко 200 извиђача. Шта значи бити
извиђач и које га особине красе, гово
рио нам је Тихомир Ранисављевић који
је 60 година свог живота, посветио
извиђаштву.
- Цитираћу Десанку Максимовић,
која је једном приликом рекла да је
извиђачки одред најбоља васпитна
организација за младе. Пријатељства
која се ту стекну су немерљива. Ове
године сам напунио 60 година рада у
извиђаштву, што значи да сам 60 гене
рација до сада имао поред себе. Годи
не су показале да се много тога до
сада променило, посебно доласком
нових технологија. Међутим и поред
тога, успели смо привући велики број
младих људи, на шта сам посебно
поносан - каже Ранисављевић.
Како наводи, велике су разлике
између извиђаштва некада и сад, али
је суштина иста.
- Код нас, нису важни ни материјални
статус, нити национално опредељење.
За нас је човек једина вредност коју
поштујемо. То је велика ствар и код нас
је то приоритет. Ја сам у досадашњем
раду обишао око 30 земаља света. Где
год сам отишао, увек ме је неко препо

знао и јавио се с поштовањем. За вре
ме комунизма, морам да признам,
извиђачи су некако били више декор.
Тада су нас углавном позивали на
политичке свечаности и друге манифе
стације, где смо се ми приказивали.
Добијали смо више средстава, али

само како би били више присутни на
њиховим састанцима. Данас извиђач
ка организација ради сасвим другачије.
Радимо на томе да деца савладају гра
дива како из биологије, астрономије
историје, али и да доста сазнају о очу
вању природе - истиче Тихомир.
Одред извиђача „Лазар Бибић“
посебно је поносан на организовање,
поред осталих активности, Олимпија
де у заборављеним дечијим играма, на
којој се поред извиђача из целе Србије,
окупљају извиђача из суседних зема
ља али и других земаља света. Ове
године у јуну месецу, биће одржана
пета Олимпијада на Липовачи.
у сваком извиђачком одреду,
чинови су хијерархиски подеље
ни. Главни „газда“ је увек старе
шина, затим следе начелници који су
задужени за оперативни рад, док је за
титулу почасног председника, потреб
но много година извиђаштва, рада и
труда:
- Свих ових 60 година, одржала ме је
љубав према деци и извиђаштву. До
сада сам 18 пута био кум, тој деци.
Данас су многи од њих на неким висо
ким функцијама и лепо је када ме пре
познају - истиче Ранисављевић.
А као једну од могућности за попула
ризацију извиђаштва, из шидског изви
ђачког одреда наводе, могућност ско
рашњег повратк а извиђаштва као
изборног предмета у основне школе.
- Идеја је да најпре пробамо сваког
викенда да правимо шетњу до Липова
че, где би се деца занимала саставља
њем шатора и чворологијом, како би
научили извиђачке вештине. На тај
начин, покушали би их приволети да
нам се прикључе - наводи старешина
Извиђачког одреда Миодраг Мића
Малушић.

А

Велика
породица
Јована Симић је већ осам година
извиђач. Тренутно носи титулу начел
ника, а младима је поручила:
- Прикључила сам се извиђачима
зато што волим природу, волим да се
дружим и стичем нова пријатељства.
Мислим да млади треба да нам се
прикључе, како би увидели да ми
делујемо као једна братска организа
ција. Ми овде функционишемо као
једна велика породица и независно
од тога да ли је неко млад или стар,
треба да постане извиђач како би
стекао незаборавна искуства у при
роди и како би осетио све чари које
нам ова организација нуди - каже
Јована.
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МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН

Сјајна математичарка
школовање започела у Руми

Милева Марић
и Алберт Ајнштајн

„Геније“ је назив серије која се од 23.
априла приказује на „Националној гео
графији“ а посвећена је животу и томе
како је Алберт постао Ајнштајн - један од
највећих светских физичара и добитник
Нобелове награде.
У овој серији део је посвећен и Милеви
Марић - почетку и крају њихове бурне
везе и брака. Милевино име је неодвоји
во повезано са именом Алберта Ајнштај
на, творца чувене опште и посебне тео
рије релативитета.
Милева је била одлична студенткиња

Списак ученика првог разреда - Милевино име је прво

математике и физике у Цириху где је и
упознала Алберта.
Била је сјајна математичарка, али су и
даље велика спорења око тога да ли је и
колико она помогла и учествовала у
радовима и открићима славног супруга као скромној особи није јој сметао живот
у његовој сенци. А где се не зна - ту се
нагађа - па се иде од потпуног одрицања
њеног доприноса Ајнштајновом раду, до
тога да су теорија релативитета заједно
поставили, али је Алберт касније њено
име избрисао.
Но, могли смо да видимо да је на при
јемном Милева била једина која је боље
урадила математички део теста од Ајн
штајна и да су, током заједничког живота,
готово стално расправљали о физици и
математичким решењима.
Да је, којим случајем „збир историја“
како се у модерној физици одређују
могућности, био нешто другачији, можда
би Милева завршила школовање - чему
је тежила читавог живота - и сама била
велико име, а не да се само помиње као
жена везана за један период живота
чувеног научника.
Такође, мало Румљана зна да је Миле
ва Марић један део свог живота, тачније
детињства проживела у Руми, где је и
започела своје школовање и одмах се
показала као изузетна ученица.
- За Румљане је веома значајан пода
так да је чувена српска научница из
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области математике и физике, а широј
јавности позната као супруга Алберта
Ајнштајна, у периоду од 1877. до 1892.
године живела у Руми. Њен отац, Милош
Марић је након завршетка војне каријере
у Тителу, добио службу у Руми као суд
ски чиновник. Породица је живела у кући
на углу Железничке и Атанасија Стојко
вића. Милева је у Руми завршила Српску
основну школу као прва у генерацији, о
чему сведочи и Споменица ове школе.
Разредни учитељ јој је био Гавра Путник.
Потом уписује Гимназију у Сремској
Митровици и Новом Саду. Студије физи
ке и математике похађала је у Швајцар
ској. На кући у којој је живела Милева
Марић у Руми од 2005. године постоји
спомен плоча - говори за наше новине
Александра Ћирић, историчарка у Зави
чајном музеју Рума.
У Завичајном музеју у Руми немају
предмете везане за Милевин боравак,
сем у електронској форми сачуваних
њених слик а, неколико писама како
њених, тако и њеног брата Милоша, који
је рођен у Руми 1885. године.
Милева Марић се уписала у Општу
народну српску православну школу
1881/1882. године а у првом женском
разреду било шест ученица. Учитељ и
управитељ школе био је Гавра Путник.
Од другог разреда одељење је било
мешовито - „обосполно“ (како пише у
ондашњем дневнику) и похађала су га
72 ученика и ученица. Године 1884/1885.
реч је о последњем Милевином разреду,
четвртом, у Руми - исто је било мешови
то одељење са свега шест ученика.
Даље школовање наставља у Сремској
Митровици и Новом Саду.
У школским књигама тога времена
стоје веома похвалне оцене за њен мар
љив рад. Учитељ Гавра Путник је запи
сао да је код Милеве препознао „редак
феномен за учење“.
Традицију школе коју је у Руми поха
ђала Милева Марић наставља ОШ
„Змај Јова Јовановић“. У овој школи, у
спомен и част на свог познатог ђака
отворена је 21. децембра 2010.године

Проф др Милош Марић,
Милевин рођени брат рођен у Руми

Спомен соба. У овој соби се налазе
Милевине фотографије, неке и са супру
гом Ајнштајном, њена биографија, као и
дневници у којима је уписано и њено
име.
- На то време подсећају и скамије које
смо нашли на тавану школе и у којима
су ондашњи ђаци седели. Ученицима
наставник физике сваке године одржи
час о Милеви, а и прваци обавезно раз
гледају ову спомен учионицу и презен
тујемо им неке основне податке о Миле
ви - каже Зоран Дробац, директор град
ске ОШ „Змај Јова Јовановић“.
Милева Марић је рођена у богатој
породици у Тителу, као најстарија од
троје деце, у породици официра аустро
угарске војске. Приликом рођења Миле
ви је ишчашен кук, тако да јој је лева
нога била краћа. Убрзо након њеног
рођења, отац је завршио војну каријеру
и добио је посао у суду у Руми.
Крајем 1877. године, породица Миле

Руина - кућа где је становала Милева - види се постављена плоча
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ве Марић се преселила у Руму где је
становала пуних четрнаест година.
Прилично је добро говорила немачки
језик и солидно свирала клавир и својим
предзнањем се од почетка издвајала од
остале деце.
Милева је 1886. године кренула у жен
ску гимназију у Новом Саду, а 1888. је
прешла у гимназију у Сремској Митрови
ци, где је матурирала 1890. као најбоља
у разреду из математике и физике. Од
1890. је похађала Краљевску српску шко
лу у Шапцу. Када се преселила у Загреб,
добила је специјалну дозволу да би ишла
у школу у коју су ишли само дечаци.
У лето 1896. уписала је студије меди
цине на Универзитету у Цириху. У окто
бру се пребацила на Државну политех
ничку школу на студије математике и
физике. Она је била тек пета жена која је
била примљена у ову школу. Један од
њених колега на предавањима из физике
је био Алберт Ајнштајн, који је тада имао
17 година. Прве две године студирања су
биле врло успешне за Милеву. Један
семестар је провела у Хајделбергу. Док је
била одсутна дописивала се са Албер
том. У Цирих се вратила 1899. године и
тада започиње њихова веза. Њени роди
тељи се нису противили тој вези, али
његови јесу, јер је била три године стари
ја и није била Јеврејка. Ипак, Алберт и
Милева су се венчали у Берну 6. јануара
1903. године.
Брак је у почетку био веома складан,
добили су два сина - Хајнца Алберта и
Едварда и заједно радили на разним про
јектима који су касније прославили име
Алберта Ајнштајна. Милева је била одли
чан математичар и физичар и помагала
је супругу, без жеље да истакне ту своју
помоћ.
Хроничари тога времена сматрају да је
научни допринос Милеве Марић у радо
вима њеног мужа итекако велик, с обзи
ром на то да је била одличан математи
чар чије је знање Алберт окористио.
Иако један од највећих умова, Алеберт
Ајнштајн није био и тако сјајан човек. Из
себичних разлога као и због развода бра
ка о Милевином раду се мало зна. Њена
реченица, да живот од некога створи
бисер, а од некога љуштуру, коју одбацу
је када бисер сазре, описује трагику
њеног живота - свесна колико је могла, а
шта је од тога и реализовала, помирила
се са тим и умрла 4. августа 1948. године
у Цириху где је и сахрањена.
Дуго је била и готово заборављена, а
сада ће се, захваљујући овој изузетној
серији која је светску премијеру имала
23. априла (приказује се у 171 земљи на
45 језика), сигурно доста говорити и о
Милеви и њеном доприносу Ајнштајно
вом раду.
Иначе, кућа у којој је породица Марић
живела у Руми је у веома лошем стању отпале фасаде, разлупаних излога (ту је
био локал - продавница), ишарана гра
фитима, тако да се поменута спомен
табла једва и уочи на тој потпуно орону
лој фасади.
Судбина куће - која је у приватном вла
сништву - је неизвесна тако да постоји
могућност да Рума можда остане и без
овог, јединог материјалног трага, Миле
виног живота у Руми.
Смиља Џакула
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ДАНИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

Место успешних људи

С

вечаном
седницом
Скупштине
општине Пећинци у понедељак, 22.
маја у присуству представника јав
ног, културног, привредног и политичког
животе пећиначке општине и гостију из
целог Срема, завршено је седмодневно
обележавање Дана општине Пећинци.
Седницу је водио председник парла
мента Сава Чојчић, који је нагласио да је
у актуелном сазиву Скупштине општине
постигнут највиши ниво јединства од уво
ђења вишестраначја у Србији.
- Захваљујући оствареном јединству,
међусобном разумевању и уважавању,
данас се не исцрпљујемо размирицама и
сукобима, већ сву своју енергију усмера
вамо у стварање позитивног амбијента за
развој привреде, стварање нових радних
места за наше грађане, развој инфра
структуре и унапређење квалитета живота
у локалној заједници – констатовао је Чој
чић.
Председница Општине Пећинци Дубрав
ка Ковачевић Суботички је у свом обраћа
њу подсетила да је ова општина за 57 годи
на постојања прешла дуг пут од једне мале
пољопривредне средине са само једним
индустријским погоном, до општине у којој
данас послују бројне мултинационалне,
али и бројне успешне домаће компаније.
- То су свакако резултати на које можемо
да будемо поносни, али тај понос морам да
поделимо са онима који су нас на том путу
подржали, јер овај пут нисмо, нити бисмо
могли да пређемо сами. На том путу имали
смо и подршку Владе Републике Србије, и
подршку Покрајинске владе, али и подршку
привредника који су своје погоне изгради
ли у нашој општини и који су добар глас о
нама преносили даље својим пословним
партнерима. Међутим, када говоримо о
успесима ниједног тренутка не смемо забо
равити да је пред нама још много посла
који морамо урадити, увек се руководећи
једном једином основном идејом водиљом,
а то је да општину Пећинци за генераци
је које долазе учинимо бољом од оне коју

смо затекли – рекла је прва жена пећинач
ке општине.
На свечаној седници су додељене и
општинска признања за хуманост, дру
штвену одговорност и успешну сарадњу.
Председница Општине уручила је плаке
те за хуманост Ђорђу Петковићу, рође
ном Дечанину који данас живи и ради у
Сједињеним Америчким Државама и који
је донирао средства за уређење основне
школе у Дечу, групи родитеља из Брестача
за добровољни рад на уређењу брестачке
основне школе и Миливоју Микановићу за
55 добровољних давања крви.
Начелник Општинске управе Жељко
Трбовић уручио је признања за друштвену
одговорност компанијама „Динара-Романи
ја ПДБ компани“, „Кофикеб“ и „Беогас“.
Захвалнице за успешну сарадњу уручио
је заменик председнице Општине Зоран
Војкић, а овогодишњи добитници су немач
ка компанија „Роберт Бош“, Удружење
жена „Мајка Ангелина“ из Купинова и Срем
ска телевизија.
Свечаност су својим наступима увели
чали наша реномирана драмска уметница
Ивана Жигон, млада вокална солисткиња
Ирина Арсенијевић и рецитаторке Милана
Великић и Катарина Обреновић, победни
це недавно завршеног литерарног конкур
са пећиначког Културног центра.

Купиново и Обедска бара,
неисцрпна инспирација
Ликовна колонија у Купинову, током које
је 15 сликара из целе Србије стварало
ликовна дела под утиском првог сусрета са
Купиновом, Обедском баром и општином
Пећинци, трајала је од 16. до 20. маја, а у
дворишту Етно куће породице Путник биле
су изложене слике настале током четири
дана трајања Колоније.
Ову манифестацију, под покровитељ
ством општине Пећинци, организују Дру
штво за културни развој „Колонија Купино

во“ и Туристичка организација општине
Пећинци, а затварању 20. маја је прису
ствовао и заменик председнице пећиначке
општине Зоран Војкић, који је том прили
ком нагласио да Колонија на један врло
специфичан начин промовише пећиначку
општину.
Ништа мање нису били задовољни ни
уметници који су ове године први пут уче
ствовали на Колонији.

Милан Ђурђевић двоструки
победник Фијакеријаде
Претпоследњег дана обележавања Дана
општине, 21. маја одржана је четврта пећи
начка Фијакеријада у организацији Коњич
ког клуба „Пећиначки липицанер“. Фијаке
ријаду је свечано отворио Жељко Трбовић,
начелник Општинске управе општине
Пећинци, која је и покровитељ манифеста
ције.
Обраћајући се такмичарима и присутни
ма начелник Жељко Трбовић пре свега је
истакао значај ове манифестације, јер како
је рекао, пећиначка локална самоуправа
доста улаже у спорт, а коњички спорт
постаје све масовнији у пећиначкој општи
ни.
У категорији двопрега победнички пехар
припао је домаћем такмичару Милану Ђур
ђевићу из КК „Пећиначки липицанер“, дру
го место заузео је Миша Стојков из КК
„Quarter”“ Зрењанин, док је треће припало
Миленку Радаковићу из егреле „Булић“.
Најбољи и у категорији четворопрега био је
Милан Ђурђевић, док је друго место при
пало Милошу Плавшићу из КК „Добановач
ки серсан“ Добановци, а треће Драгану
Трњаков из КК „Стапар“ Стапар.
Овогодишњу Фијакеријаду облежила су
и специјална признања и то - награда за
најлепшег пастува припала је Миленку
Секулићу из Прхова, за најлепшу кобилу
Огњену Радовановићу из Богатића, за нај
лепши пар младих коња Драгиши Марјано
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вићу из Обреновца, за најмлађег учесника
Лазару Јовичићу из Сопота и за најстаријег
учесника Драгану Бирчанину из Обренов
ца.
Манифестацију је улепшало Удружења
жена „Сремице“ из Пећинаца које је на
штанду са рукотворинама за посетиоце
припремило и традицион
 алне сремачке
колаче, а у уметничком делу програма
наступио је пећиначки фолклорни ансамбл
„Друштво за неговање народне традиције“.
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РУМА И ШИД

Прослављен
Свети Никола летњи

Бојан Гутеша
нови харамбаша
У Шимановцима на помоћном терену ФК
„Хајдук 1932“ 21. маја одржан је Крајишки
вишебој, под покровитељством пећиначке
локалне самоуправе и у организацији
Удружења Крајишника западно од Дрине.
Најуспешнијим крајишницима, који су се
такмичили у надвлачењу конопца, скоку у
даљ из места, балотама, бацању камена с
рамена и претезању штапа, награде су
уручили Рајко Јевић, председник Удруже
ња Крајишника западно од Дрине и Зоран
Војкић заменик председнице пећиначке
општине.
Најбољи појединац Крајишког вишебоја
је Бојан Гутеша из Шимановаца, који ће
наредних годину дана носити титулу –
„крајишки харамбаша“. У дисциплини пре
тезање штапа најуспешнији је, такође,
Бојан Гутеша, док је у повлачењу конопца
награду добило Удружење крајишник а
Огар. У такмичењу у балотама најуспешни
ја је била екипа из Шимановаца, док је у
бацању камена с рамена титулу најбољег
понео Ново Митровић из Пећинаца, а у
скоку у даљ из места Новак Суботић из
Шимановаца. Након бодовања пласмана
по дисциплинама, за најбољу екипу про
глашена је екипа домаћина, друго место је
освојила екипа из Пећинаца, док је треће
заузела екипа из Огара.

Вече проткано традицијом
„свињског Срема“
Свињарско повечерје, једна од послед
њих манифестација обележавања Дана
општине Пећинци, одржано је у недељу,
21. маја у ловачком дому у Доњем Товар
нику, где се налази и реплика традицио
налне сремске свињарске колебе. Органи
затор манифестације чији је циљ да сачува
од заборава традиционални начин живота
сремских свињара – Туристичка организа
ција општине Пећинци припремила је богат
програм протк ан традицијом „свињског
Срема“, од аутентичне свињарске таране
коју је скувао Лазар Благојевић, заслађене
ђаконијама које су припремиле вредне
руке чланица Удружења жена „Огарчанке“,
до демонстрације вештине пуцања бичем
по којој су сремски свињари били препо
знатљиви, а коју су уприличили чувени
голубиначки песник и шерет Стеван Видо
вић Брица, Дечанин Игор Кресојевић,
Јошка Кохут из Обрежа и гости из Бољева
ца Александар Каблар и Бранислав Алек
сић.
Начелник Општинске управе Општине
Пећинци Жељко Трбовић, који је уручио
признања најуспешнијим пуцачима бичем
Игору Кресојевићу и Стевану Видовићу
Брици, као и кувару Лазару Благојевићу,
том приликом је рекао да сећање на срем
ске свињаре не сме бити изгубљено, а да
Доњи Товарник има ту част да буде чувар
овог сећања.

Литургија у Николајевској цркви у Руми

Ж

итељи Руме и Шида су у понеде
љак, 22. маја обележили градску
славу - Пренос моштију Светог

Николе.
Обележавање славе у Руми је започело
литургијом у Николајевској цркви на Брегу,
а потом је, као и претходних година, литија
прошла кроз више градских улица и цен
тар града.
Литургији су присуствовали и челни
људи локалне самоуправе, јавних преду
зећа и установа, као и бројни грађани рум
ске општине.
Председник румске општине Слађан
Манчић је честитао свим грађанима сла
ву, али такође и онима који Светог Николу
летњег славе као крсну славу.
Месна заједница Шид и Српска пра
вославна црква, пригодним свечаности
ма, обележили су Дан месне заједнице и

градску славу. Програм је почео свечаном
седницом у просторијама Месне заједни
це, на којој је додељено овогодишње Све
тоникољско признање Основној музичкој
школи „Филип Вишњић“ поводом 55 годи
на постојања.
Програм је настављен литургијом у цр
кви Пренос моштију светог Оца Никола
ја, а потом проласком литије кроз улице
града. Свечаност је настављена концер
том ученика Гимназије „Јован Јовановић
Змај“ из Новог Сада у цркви, након чега је
у Владичанском двору отворена изложба
фотографија „У сусрет руском цару Рома
нови и царско служење“. Обележавање
градске славе настављено је у Музеју на
ивне уметности „Илијанум“, где је одржан
концерт „Великани џеза, Влада Маричић
трио“.
Е. М. Н.

Додела Светоникољског признања у Шиду
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VREMEPLOV
24. мај
1844. Изумитељ телеграфа
Семјуел Морзе послао прву
телеграфску поруку на удаље
ност од 65 километара, из
Вашингтона у Балтимор. Пору
ка гласила: „Шта је то Бог ура
дио?“.
1941. Рођен амерички певач и
композитор Роберт Цимерман,
познат као Боб Дилан, један од
најпопуларнијих музичара XX
века.
25. мај
1929. У Народном позоришту у
Београду изведена је премије
ра „Госпође министарке“ Бра
нислава Нушића. Редитељ је
био Витомир Богић, а сцено
граф
Анан ије
Верб ицк и.
Насловну улогу тумачила је
Жанка Стокић, којој је Нушић
унапред наменио улогу.
26. мај
1521. Римско - немачки цар
Карло V, као извршилац папске
екск ом уник ације, донео је
Вормски едикт којим су Мартин
Лутер, оснивач протестантизма
у Немачкој и његови следбени
ци прогнани из земље.
27. мај
1868. У Мостару је рођен срп
ски песник Алекса Шантић.
1937. У Сан Франциску је
пуштен у саобраћај „Голден
гејт“, један од највећих мостова
у свету.
28. мај
1879. Рођен српски математи
чар, астроном и геофизичар
Милутин Миланковић, оснивач
катедре небеске механике на
Београдском универзитету и
творац данас прихваћене тео
рије ледених доба. Такође, тво
рац најсавршенијег календара.
1987. Деветн ае с тогод иш њи
Западни Немац Матијас Руст
прелетео је спортским авионом
„Цесна“ од Хелсинкија до
Москве и спустио се на цен
трални Црвени трг у главном
граду СССР, прошавши непри
мећено кроз совјетски вазду
шни простор.
29. мај
1868. У Топчидеру, у Београду
убијен је кнез Михаило Обре
новић. Атентатори су ухапше
ни, одмах осуђени и стрељани
на Карабурми. За учешће у
завери оптужен је бивши кнез
Александар Карађорђевић.
1903. У Београду убијени краљ
Александар Обреновић и њего
ва жена Драга Машин. Убиство
последњег владара из дина
стије Обреновића извршила је
група официра. Нови краљ
Србије постао је Петар I Кара
ђорђевић.
30. мај
1498. Кристофер Колумбо
испловио са шест бродова из
шпанске луке Санлукар на тре
ће путовање у Нови свет, током
којег је открио Тринидад и оба
ле Јужне Америке.

24. MAJ 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Имате амби
циозне планове и
упорно пок ушавате
да остварите своје
циљеве. Међутим, ваш успех
зависи од нечијег утицаја. Нема
разлога да се понашате сувише
наметљиво у друштву сарадни
ка. Боље је да се определите за
умереније решење. Улазак у
неку забрањену зону или изне
надни порив за љубавном аван
туром може да вас разочара.

ВАГА: Очек ују вас
различите комплик а
ције али то не треба
да утиче на ваше рас
положење и на професионалну
концентрацију. Одложите напор
не преговоре или обавезе које
вас сувише замарају. Сачувајте
позитивну оријентацију и лепе
мисли за особу која вас искрено
замарају. Важно је да осетите
задовољство и емотивну прихва
ћеност у нечијем друштву.

БИК: У сусрету са
сарадницима обрати
те пажњу на различи
те детаље или на
неке скривене поруке. Прикупите
све неопходне информације и
размислите на који начин треба
да наметнете своје ставове, при
томе немојте повредити нечије
интересе. У односу са вољеном
особом, боље је да избегавате
сучељавање или такмичарске
улоге које вас наводе на лошије
решење.

ШКОРПИЈА: Уколико
вас неко наговара на
пословно – финансиј
ски изазов или на
заједничку авантуру, добро раз
мислите о могућим последицама.
Неко може да разоткрије ваше
тајне планове, стога не будите
наивни или брзоплети. У својим
љубавним очекивањима идете за
корак испред партнера. Ваша
нетрпељивост делује збуњујуће
на вољену особу.

БЛИЗ АНЦ И:
На
пословној сцени све
има свој век трајања
али ви упорно инси
стирате на стварима које су дав
но превазиђене. У сусрету са
сарадницима узалудно покуша
вате да промените нечије
миш љењ е
или
пон аш ањ е.
Вољена особа покушава да вас
остави у убеђењу како је све у
најбољем реду, али ви наслућу
јете нови проблем.
РАК:
Зах ваљ ујућ и
добрим проценама
очекује вас успех у
пољу ком уник ације
или у пословним преговорима:
делујете организовано у сваком
погледу и умете да наметнете
своје високе критеријуме пред
сарадницима. Допада вам се
оно што је недостижно или особа
до које не допире ваш глас. На
срећу увек постоји добра заме
на.

СТРЕЛАЦ: Обратите
пажњу на различите
инф орм ац ије
на
пословној сцени, како
бисте остварили проширени
успех или новчани добитак. Не
будите сувише ситничави и зах
тевни према блиским сарадници
ма. Уживајте у разноврсним и
лепим стварима које обогаћују
ваше животно искуство. Покажи
те великодушност према својој
породици и блиској особи.
ЈАРАЦ: Не допада
вам се нечија улога
или
пон аш ањ е
у
пословним преговори
ма. Ипак, немојте дозволити да
неко од сарадника у вама подсти
че ниске страсти или жељу за
такмичарском улогом. Будите
мудри и уздржани. Постоје одре
ђене ситуације које треба избега
вати, јер емотивно ривалство увек
оставља и различите последице.

ЛАВ: Не вреди да се
изл аж ете вел ик ом
менталном напору
или да се супротста
вљате особи, која ужива добар
глас и шири пословни утицај.
Боље је да ризик препустите
другима и да избегавате сумњи
ве пословно – финансијске пону
де. Топле емоције увек делују
лековито, стога задржите своју
пажњу на вољеној особи.

ВОДОЛИЈА: Уколико
сте довољно снала
жљиви пред сарадни
цима очекују вас пози
тивни резултати. Покажите својој
околини да поседујете различите
способности и да је ваша улога
скоро незаменљива у пословно
фин ансијским комбин ацијама.
Важно је да остављате запажени
утисак и да се о вама говори у
неком допадљивом контексту.
Употребите свој шарм и одговори
те на љубавну поруку.

ДЕВИЦА: Неко вам
директно даје до зна
ња, да све има своју
цену или да не очеку
јете превише од нових пословно
– финансијских преговора. Пред
стоји вам мањи губитак, који тре
ба да усвојите као нову лекцију о
пословном понашању. Особа
која вас прихвата са искреним
симпатијама има позитиван ути
цај на ваше расположење и нове
одлуке.

РИБЕ: Очекује вас низ
интересантних сусре
та, обратите пажњу на
свој стил изражавања
или на утисак који остављате у
друштву сарадника. Учините све
што је потребно, да спојите лепо и
угодно са практичним и корисним.
Вољена особа понекад има вели
ке захтеве, али ви умете да их
испуните. Будите довољно машто
вити и осмислите неку интере
сантну забаву у двоје.

Crkveni
kalendar
Среда, 24. (11) мај
Свети Кирило и Методије (Одани
је Васкрса)
Четвртак, 25. (12) мај
Вазнесење Господње – Спасов
дан; Св. Никодим Српски
Петак, 26. (13) мај
Света мученица Гликерија; Пећка
икона Пресвете Богородице
Субота, 27. (14) мај
Свети мученик Исидор; Свети
мученик Максим
Недеља, 28. (15) мај
Преподобни Пахомије Велики;
Св.Ахилије
Понедељак, 29. (16) мај
Преп. Теодор; Св. свештеномуч.
Теодор Вршачки; Св. Муч. Вука
шин
Уторак, 30. (17) мај
Свети апостол Андроник и Света
Јулија

Колач са
наранџом
Састојци: 4 чаше јогурта, шећера
3 чаше, поморанџа, сок и кора, бра
шна 4 чаше, прашак за пециво, 3-4
кашике какаоа, ораха 1/2 чаше, 1/2
чаше сувог грожђа. Прелив: 50 г
чоколаде за кување, какаоа 2-3
кашике, 2 чаше млека, 3 кашике
шећера, кашика густина, 30 г марга
рина.

Припрема: Суво грожђе потопите
у топлу воду и оставите неколико
минута да омекша. У посуду ставите
јогурт, шећер, сок и нарендану кору
поморанџе, какао, брашно и пециво,
па све измешајте. На крају додајте
орахе и суво грожђе. Добијену смесу
сипајте у уљем подмазан и брашном
посут плех и пеците на 180-200 сте
пени око 30-40 минута. Печен колач
извадите из рерне, мало га прохла
дите и избушите га на неколико
места врхом тање варјаче. У мању
посуду ставите све наведене састој
ке за прелив и кувајте да буде ређе
од густине пудинга. Прелијте колач,
оставите да се добро охлади, сеците
на жељене коцке и послужите.

• Демократију немамо.
Хоћете ли нешто са рошти
ља?
• Неће нама Америка дик
тирати! Даће нам откуца
но.
• У Србији нема дискрими
нације. Сви грађани се тре
тирају као стока.
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Плес за опроштај
У

ченици завршних разреда Техничке
школе „Миленко Веркић Неша“ у
Пећинцима, матуранти митровачких
средњих школа, као и матуранти Гимназије
„Бранко Радичевић“ и Економско  трговин
ске школе „Вук Караџић“ у Старој Пазови су
прошлог петка, 19. маја одиграли кадрил у
оквиру Плеса толеранције – матурантске
параде.
Неколико стотина насмејаних ученика
тачно у подне заплесало је уз композицију
Јохана Штрауса „Слепи миш“ и тако се при
дружили матурантима широм Европе који су
у исто време одиграли матурантски плес
толеранције. Након званичног дела, про
слава поводом завршетка школовања
настављена је уз ужичко коло.
Матурантски плес у Сремској Митровици,
Пећинцима и Старој Пазови већ је постао
традиција, а манифестација има подршку и
локалне самоуправе.

Стара Пазова

Пећинци

Сремска Митровица

МАТУРАНТСКИ ПЛЕС У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ, ПЕЋИНЦИМА И СТАРОЈ ПАЗОВИ
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SREMSKOMITROVA^KI MATURANTI
Митровачка
гимназија

тић Ивана, Судар Тамара, Тешано
вић Милица, Фридман Дуња, Шко
рић Јелена
Одељењски старешина:
Мирјана Жунић

IV1 Општи тип, двојезична наста
ва
Јана Бартош, Николина Беломарко
вић, Мирна Дивљак, Јована Јовано
вић, Јована Крсмановић, Наташа
Лазаревић, Јелена Малишевић,
Марко Пекић, Теодора Прелаз,
Сара Субић, Огњен Тимотијевић
Одељењски старешина:
Јасминка Ђурковић

IV4
Гинеколош ко
акуш ерс ка
сестра
Бајур Андреа, Бјелкић Јована, Гајић
Ивана, Грујић Сања, Гуцуња Јована,
Дивљак Оља, Ђерчан Тања, Живко
вић Теодора, Ивановић Александар,
Ивић Данијел, Илић Кристина, Јова
новић Иван, Костић Милица, Котур
Тамара, Лемал Кристина, Лукић
Срђан, Манастирац Зорана, Марко
вић Урош, Максимовић Андријана,
Митровић Марина, Ненадовић Бра
нислава, Носал Тијана, Павловић
Стана, Плавшић Ивана, Радојчић
Сретен, Станар Сања, Стећ Тања,
Ћетковић Исидора, Челић Милица
Одељењски старешина:
Весна Новаковић

IV2 Друштвено - језички смер
Андреа Аћимовић, Марија Баџић,
Анђела Богић, Сара Дедић, Николи
на Васелек, Давид Вукмир, Данило
Достанић, Вања Ђурић, Јованa
Ерић, Николина Живановић, Ања
Јаковљевић, Татјана Јанк овић,
Касандра Капнер, Јована Лакић,
Јелена Микић, Предраг Милованче
вић, Александар Младеновски,
Јована Остојић, Нина Перге, Милош
Плавшић, Миомира Пупавац, Тијана
Радаковић, Марко Суђецки, Бојана
Тодоровић, Тамара Трнић, Јована
Турудић, Огњен Тутић, Лазар
Ћалић, Андреа Шевчик
Одељењски старешина:
Добрила Носовић
IV3 Друштвено - језички смер
Милош Анђелић, Милица Богдано
вић, Теодора Веселиновски, Ана
Вешић, Јована Вујашковић, Алекса
Вулетић, Тања Гачић, Ања Дилпа
рић, Марина Дринић, Тијана Дудић,
Милица Ђукић, Маријана Ђуричић,
Ђорђе Икић, Јелена Јовановић,
Милош Кеметер, Тодор Кличковић,
Стефан Ковачић, Зорана Максимо
вић, Милица Масларић, Сузана
Миленк овић, Јелена Павловић,
Наташа Поповић, Мина Славујевић,
Теодора Сладојевић, Урош Сунић,
Јелена Тица, Иван Томац, Јована
Трећак, Ненад Ћетковић, Андријана
Хољевац, Анђела Ципар, Бојана
Смрзлић
Одељењски старешина:
Синиша Петровић
IV4 Природно - математички смер
Александра Адашевић, Ведрана
Беседић, Марија Вулин, Милица
Говедарица, Катарина Ђурђевић,
Будимир Зубовић, Филип Иванко
вић, Михаило Ивић, Сара Јовано
вић, Никола Кабашај, Ивана Кирш,
Душан Кукић, Наташа Кукић, Кри
стина Мирковић, Матеа Николић,
Андреј Нићковић, Небојша Прегун,
Тамара Радаковић, Вук Савић,
Александар Стојановић, Павле
Сутара, Драгана Томашевић, Игор
Трлаић, Огњен Чивчић, Радован
Чикић, Саша Штрбачки
Одељењски старешина:
Снежана Ђинић
IV5 Информатички смер
Огњен Адамовић, Дејан Банчевић,
Срђан Вукадиновић, Милан Вуле
тић, Жељана Вуловић, Катарина
Галечић, Душан Дробац, Никола
Дућак, Михајло Ђорђевић, Вања
Кечић, Стефан Крстић, Данило Кул
пинац, Бојан Лукић, Ивана Милић,
Стефан Милошевић, Марко Нико
ловски, Лазар Перенчевић, Огњен
Петковић, Марко Петровић, Јован
Познановић, Стефан Селаковић,
Срђан Стевић, Николина Трудић,
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Никола Фимић, Милош Џибрић
Одељењски старешина:
Саша Недељковић
IV6 Општи тип
Јелена Беадер, Сара Бекић, Јелена
Борђошки, Давид Ђинић, Јелена
Зубац, Никола Илић, Хелена Илић,
Драгана Којић, Катарина Коканов,
Тамара Крајина, Симеон Латиновић,
Светлана Митровић, Тамара Митро
вић, Владимир Недељковић, Давид
Недељковић, Јован Недељковић,
Дејан Николић, Огњен Познановић,
Маријана Пријић, Јована Равић,
Марко Радовић, Маријана Радуло
вић, Јована Сладојевић, Владимир
Соларевић, Урош Стјепановић,
Андреа Шојић, Милка Ристић
Одељењски старешина:
Владислава Вукашиновић

Медицинска школа
„Драгиња Никшић“
III7 Мушки - женски фризер
Алексендрић Невена, Анушић Геор
гије, Билић Милица, Благојевић Сте
фан, Видовић Дајана, Гарчевић
Ања, Дудок Александра, Закин
Надица, Илић Милица, Јадрански
Јована, Јеремић Викторија, Јовано
вић Даниела, Котаранин Николина,
Лемајић Ивана, Љубишић Бојана,
Манојловић Јована, Медош Тамара,
Обрат Ивана, Петaковић Алексан
дра, Петковић Ђорђе, Попроцки
Милица, Радивојевић Марија, Ради
чић Марко, Релић Бранислав, Сма
јић Татјана, Стевановић Јован, Фун
дук Дијана
Одељењски старешина:
Славица Грујанић
IV1 Фармацеутски техничар
Бероња Јелена, Бјелобрк Теодора,
Боровица Мирјана, Врањеш Тамара,
Вуколић Бојан, Даку Матилда, Делић

Александра, Дринић Данијела,
Ђенадић Маријана, Ђукановић Мар
ко, Жабић Катарина, Жилић Ивана,
Илић Драган, Иштоковић Анђела,
Карановић Анђела, Колџић Стефан,
Крсмановић Јована, Крстић Ана,
Милановић Неда, Миливојевић
Јелена, Мирковић Ана, Његовано
вић Наташа, Плавшић Милица,
Поповић Сузана, Пранић Филип,
Радмановић Радослав, Рипипћ
Сара, Ристић Александра, Сладоје
вић Маријана, Станковић Милена,
Степанић Милана, Трубић Теодора,
Ћаћић Мирјана
Одељењски старешина:
Љубинка Станковић-Миленковић
IV2 Физиотерапеутски техничар
Гаврил овић Милена, Гњатовић
Николина, Грудић Дејан, Дукић
Душан, Жугић Рајко, Илић Катарина,
Илић Николина, Исић Дуња, Катафај
Мирјана, Крњета Ана, Крстић Јова
на, Лакетић Драгана, Љикај Арјенти
на, Милошевић Лана, Михатовић
Ивана, Молнар Јован, Новаковић
Александра, Новевски Славица, Пап
Владимир, Рељић Константин, Ројка
Иван, Станојчев Данијела, Стојако
вић Душко, Томић Јосипа, Хнатко
Игор, Чубра Бранислав, Чучин Дар
ко, Швоња Кристина, Шубатлија
Јелена, Шубатлија Јована
Одељењски старешина:
Гордана Јагњић
IV3 Козметички техничар
Бајић Александра, Бацић Данијела,
Бошњаковић Јована, Вуколић Боја
на, Добић Исидора, Драгићевић
Радмила, Жилић Младена, Јанковић
Марија, Јанковић Николина, Јовано
вић Јована, Јовановић Николина,
Ковачевић Биљана, Лазић Алексан
дра, Мијатовић Ивана, Мирк ов
Биљана, Новаковић Јована, Павло
вић Пантелија, Рикић Данијела,
Савић Наталија, Савић Оља, Сиће
вић Николина, Станић Јелена, Субо

IV5 Медицинска сестра-техничар
Антонијевић Лука, Баџић Милош,
Врховац Небојша, Глигоревић Дара,
Грујичић Ленк а, Допуђ Драгана,
Ђурић Јовица, Зоунек Валерија,
Илић Биљана, Илић Сања, Јако
вљевић Тијана, Јеротијевић Срђан,
Јоцковић Бојана, Кривић Миланка,
Крчић Данијела, Маричић Слађана,
Мијатовић Јована, Николић Андри
јана, Пајић Милан, Пармаковић
Маријана, Петровић Јелена, Позна
новић Никола, Рибар Никола, Секе
љи Милица, Стојић Милена, Тодић
Јелена, Тодоровић Даница, Тришић
Никола, Туфегџић Љиљана, Ћопић
Александра, Фундук Ања, Церовац
Лука
Одељењски старешина:
Јасмина Берић
IV6 Медицинска сестра-техничар
Алимановић Есма, Бабић Сара,
Вулетић Катарина, Вулетић Милица,
Гудурић Јована, Делић Дамјан,
Дрмановић Данијела, Дудић Јелена,
Живковић Јован, Жупуски Радован,
Илић Владимир, Јаношевић Сте
фан, Јованов Милана, Јовановић
Мирјана, Калабић Веселко, Клиса
рић Виолета, Ковачевић Филип,
Кузмановић Слободанк а, Максић
Александра, Малетић Лидија, Мар
ковић Жарко, Милановић Николина,
Немчевић Мина, Рубежић Валенти
на, Савчић Кристина, Савчић Нико
лина, Сладојевић Илија, Стојановић
Николина, Суботић Биљана, Торла
ковић Жељана, Чекићевић Никола,
Црнојакић Страхиња, Шевић Тијана
Одељењски старешина:
Звездана Рољић

Средња техничка
школа „Никола
Тесла“
IVе1 Електротехничар рачунара
Адамовић Тијана, Аџић Јован,
Берић Иван, Вујић Бојан, Вулин
Милан, Гајић Иван, Ђурђевић Бра
нислав, Ерак Вељко, Зарић Лазар,
Кљајин Никола, Лешић Марко, Лон
чаревић Душан, Маријанац Алек
сандар, Мудрић Никола , Николић
Александар, Николић Милош, Пан
тић Слободан, Перишић Урош,
Петровић Бојан, Пјаца Миленко,
Попђурђев Милан, Савић Стефан,
Симеуновић Сретен, Симић Нема
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ња, Симић Стефан, Синђић Јелена,
Спасојевић Марко, Томасовић Мар
ко
Oдељењски старешина:
Милена Ћетковић
IVе2 Електротехничар телекому
никација
Билић Драгољуб, Васиљевић Мили
ца, Веринац Никола, Видаковић
Немања, Вученовић Илија, Дејано
вић Александар, Достанић Милош,
Ђукић Димитрије, Илић Срђан, Јан
ковићСтеван, Јањатовић Немања,
Лукић Растко, Матић Стефан, Мијић
Давид, Миражић Љубиша, Мишко
вић Јован, Остојић Марко, Павић
Богдан, Пармаковић Иван, Петро
вић Радер, Пиља Милош, Познано
вић Стефан, Савчић Ђорђе, Станић
Игор, Теодосић Данијел, Томац
Милош, Тришић Немања, Џодан
Душан
Одељењски старешина:
Љиљана Зделар
IVе3 Електротехничар за термич
ке и расхладне уређаје
Васић Душан, Вулин Стефан, Ђокић
Немања, Илић Стефан, Згоњанин
Милош, Јанковић Младен, Југовић
Бошко, Крпан Кристијан, Лопатић
Јован, Миладиновићћћ Марк о,
Мирић Стефан, Моћић Данило,
Селак овићћћ Владимир, Симић
Слободан, Станић Дејан, Тубић
Стефан, Терзић Предраг, Херцег
Бојан
Одељењски старешина:
Никола Лазор
IVм1 Машински техничар за ком
пјутерско конструисање
Алимпић Александра, Арбанас
Немања, Веселиновић Наташа,
Ечић Милан, Иванковић Данијел,
Ивановић Јелена, Јукић Милан,
Кнежевић Немања, Ковачић Филип,
Крстић Борис, Крчединац Никола,
Настић Александар, Недимовић
Бошко, Николајевић Јован, Пејчић
Бранко, Петровић Иван, Раца Ста
нислав, Савић Иванка
Одељењски старешина:
Радован Миљковић
IVм2 Техничар за компјутерско
управљање
Божић Немања, Васлић Урош,
Вешић Иван, Вукашиновић Стефан,
Гашић Дејан, Данојлић Никола,
Ерцеговац Стефан, Жегарац Нико
ла, Живковић НИкола, Илић Михаи
ло, Јовановић Марко, Косовац
Никола, Магеровски Влада, Мале
шевић Милош, Марковић Бојан,
Милаковић Мирко, Миражић Марко,
Николајевић Ненад, Павловић
НИкола, Печеница Дарко, Радако
вић Огњен, Радовановић Владимир,
Ревес Дарко, Стеванчев Петар, Стр
ниша Анастасија, Топић Мирко
Одељењски старешина:
Ивана Савић
IIIм3 Аутомеханичар, механичар
грејне и расхладне технике, зава
ривач
Грујичић Ненад, Дуждевић Милан,
Ђокић Ненад, Јанковић Никола,
Јанковић Драгорад, Јокић Јован,
Јовановић Милан, Јовановић Дани
ел, Јовановић Стефан, Катанић
Зоран, Лакић Перо, Милошевић
Алекса, Милошевић Милош, Митро
вић Рајк о, Мишчевић Жељк о,

Петровић Драган, Ребић Сретен,
Рогуља Бранислав, Релић Душко,
Савић Дејан, Спасојевић Немања,
Станишић Марко, Турудић Иван,
Филиповић Никола, Ходоба Марко
Одељенски старешина:
Ивана Николић
IVат Архитектонски техничар
Бараћ Огњен, Белић Александар,
Гуслов Аврам, Душењко Стефан,
Инђић Божидар, Југовић Владисла
ва, Кезмић Станко, Крајишник Еми
лија, Малетић Јелена, Маркићевић
Бојан, Николић Велемир, Пуреше
вић Милица, Селаковић Драгана,
Ћускић Катарина, Хидановић Бран
ко
Одељенски старешина:
Раде Кнежевић

Прехрамбеношумарска и
хемијска школа
Х41
Бачевић Марија, Вукадиновић
Софија, Грујанић Милица, Ђукнић
Адријан, Живковић Виолета, Здје
лар Душка, Јованов Ана, Јовичић
Зоран, Кричковић Сања, Крстић
Јелена, Кршић Александра, Марин
ковић Марко, Маричић Бранк а,
Миљевић Јелена, Моцоња Милица,
Недимовић Милица, Остојић Тама
ра, Параклис Марија, Ранковић
Анђела, Ребић Гордана, Славичек
Тијана, Топић Јелена
Одељењски старешина:
Маријана Артуков
Х42
Бајагић Госпојинка, Божић Бојана,
Божјак овић Драгана, Вујак лија
Милена, Вукић Марко, Грубић Ната
лија, Достанић Николина, Достанић
Ана, Ђорђић Милица, Зарић Ката
рина, Јованчевић Јована, Јосимо
вић Јелена, Кафадар Тијана, Крагу
љац Слађана, Крњајић Миљана,
Лукић Никола, Личина Срђан, Мал
башић Милана, Панић Ненад, Пан
заловић Ивана, Параклис Анастаси
ја, Ракић Ненад, Рауш Александра,
Рибић Данијела, Славуљ Јелена,
Суканица Ивана, Тутулугџија Горда
на, Урошевић Ивана
Одељењски старешина:
Данијела Милићевић
П41
Бугарски Исидора, Гемовић Јелена,
Делић Марина, Дураћ Јована, Јако
треновић Спасенија, Јовановић
Биљана, Константиновић Ивана,
Кузманоски Милош, Миљановић
Александра, Петровић Катарина,
Ћирић Драгана, Шаулић Адел
Одељењски старешина:
Милана Лукић
Ц41
Бјел ић Наташ а, Вукаш ин ов ић
Милош, Довчак Каролина, Ђукић
Немања, Ђурић Маријана, Ђурко
вић Стефан, Зарин Јелена, Ивано
вић Кристина, Колаути Татјана,
Кошутић Снежана, Лакић Сања,
Мијалчић Ружица, Николић Кристи
на, Нујић Катарина, Петровић Алек
сандра, Петровић Давид, Радаковић
Татјана, Симић Перица, Турк аљ
Предраг,
Ходоба Милан
Одељењски старешина:
Маја Гемовић

Ц42
Бајић Огњен, Живановић Миле,
Жижић Бранко, Жунић Милан, Јова
новић Милан, Куваја Мирослав,
Медић
Здравк о,
Милан ов ић
Милош, Милекић Момчило, Митро
вић Немања, Надулов Рајко, Нико
лић Јован, Павловић Ђорђе, Нико
лић Горан, Павловић Жарко, Перић
Драган, Петровић Марко, Стефано
вић Миленко, Ћирић Душан, Ћирић
Катарина, Ћулибрк Милош, Шетало
Стефан, Шумарски Стеван, Криво
шија Душан
Одељењски старешина:
Даница Ковачевић
Ц43
Адамовић Рајко, Андрић Марко,
Безбрадица Владимир, Белон Алек
сандер, Болић Стефан, Веселино
вић Милена, Гојковић Александар,
Ђокић Милош, Келава Игор, Мило
шевић Драган, Николић Немања,
Пантић Милан, Пузић Лука, Томић
Максим, Хрчек Стефан
Одељењски старешина:
Слободан Ђорђевић
Д42
Алимановић Дамир, Бичак Ивана,
Блатницки Лидија, Војновић Мирко,
Владисављевић Милош, Јанковић
Александар, Косић Татјана, Марија
новић Милена, Милошевић Пре
драг, Смајловић Јасмин, Славик
Моник а, Чекер ин ац Јуликиц а,
Дивљак Никола, Тадић Александар,
Николић Јелена, Коњевић Алексан
дар
Одељењски старешина:
Светислав Цветковић
Д41
Ађански Никола, Арбанас Алексан
дар, Бабић Марко, Воркапић Нико
ла, Вуга Александар, Вукадиновић
Милан, Вучковић Александар, Дам
њановић Драгиша, Делић Петар,
Дулић Никола, Ђорђевић Алексан
дра, Малешевић Новак, Манојло
вић Саво, Милић Петар, Митровић
Јелена, Мишчевић Весна, Нонковић
Немања, Петровић Младен, Полић
Милош, Радовановић Станко, Сабо
Бојана, Солар Дејан, Стевановић
Предраг, Тривковић Вук, Чавић
Божидар, Шпановић Александра
Одељењски старешина:
Наташа Адамовић

Средња економска
школа „9.мај“
IVУт Угоститељски техничар
Адамовић Тамара, Глигић Небојша,
Дугошија Дајана, Зарић Зоран, Ива
новић Дејан, Илић Дајана, Јанковић
Анђела, Јовановић Дарко, Кузминац
Небојша, Лукић Синиша, Машић
Јована, Митровић Филип, Новак
Анита, Петрић Урош, Прекљушај
Николина, Смиљанић Никола, Сте
вановић Далибор, Харах Марија,
Чоловић Лазар,
Шодаловић Драган
Одељењски старешина:
Данијела Говорчић
IVФа Финансијски администратор
Белегишки Данијел, Брзак Тамара,
Вуколић Марко, Гајић Зорана, Гру
биша Никола, Дервенић Милица,
Дураћ Марина, Ђурић Драгана,
Живанић Петко, Заболотни Данијел,
Ивић Јелена, Јанковић Андријана,

Јовановић Илија, Јокић Љубица,
Краговић Тамара, Липић Душан,
Максимовић Немања, Миливојевић
Милош, Павловић Андријана, Пајић
Сенка, Радосављевић Сања, Сарић
Јелена, Стојановић Наташа, Туру
дић Стефан, Туроман Николина,
Ћелап Љубица, Цвијић Ивана,
Чакало Божидарка, Шћасни Жеља
на, Милошевић Катарина, Џамбић
Валентина
Одељењски старешина:
Виолета Стојилковић
IVЕ1 Економски техничар
Белић Уна, Бикицки Верица, Боре
новић Александра, Вукосављевић
Ивана, Грастић Ивана, Ђокић Дра
гица, Ђукић Николина, Јанковић
Александра, Јаношевић Немања,
Јуришић Жељана, Котарлић Нико
ла, Крстић Бојана, Кулић Алексан
дра, Лакетић Милица, Марковић
Сања, Максимовић Божидар, Мило
вац Драгана, Милосављевић Миља
на, Михајловић Марко, Николић
Александар, Новаковић Гордана,
Павловић Стефан, Пајић Тамара,
Племић Небојш а, Ристан ов ић
Душан, Свилокос Богдан, Смолоћ
Наташа, Станковић Зорица, Стоја
новић Предраг, Цукић Александра,
Ћирић Давид, Кољанин Милица
Одељењски старешина:
Јасмина Радаковић
IVЕ2 Економски техничар
Вуколић Стефан, Вулетић Катарина,
Гаврић Сања, Иванковић Јелена,
Јовановић Вукашин, Јовић Дајана,
Каралић Ивана, Крстић Сања,
Лабаш Николина, Лукић Катарина,
Маленковић Предраг, Миловојевић
Милан а,
Нестор ов ић
Сузан а,
Павловић Марина, Пајић Сара,
Пејић Верица, Пољаковић Игор,
Ракић Дејана, Рамач Стефан,
Рељић Лазар, Самарџија Илија,
Сладојевић Слађана, Смиљанић
Николина, Сувић Марина, Томац
Теодора, Цвијетић Јован, Цвијетић
Марина, Црногорац Станко, Радова
новић Тијана
Одељењски старешина:
Срђан Радовановић
IVТт Туристички техничар
Болер Стефан, Барјактаревић
Марина, Бибић Василије, Вељано
ски Јована, Веселиновић Алексан
дра, Врготић Владимир, Вукадин
Јована, Вулетић Катарина, Ђурић
Александра, Илић Марија, Јовано
вић Дејана, Косанић Тамара, Лап
чић Исидора, Мајор Николина, Мак
симовић Сара, Недић Ана, Остојић
Марија, Паровић Бранислава, Пеле
Адриана, Перић Јована, Прокопо
вић Марина, Радованов Милица,
Самац Милица, Сердар Тамара,
Стеванчев Лазар, Стојановић Алек
сандра, Топаловић Наташа, Ћирић
Огњен, Ћирић Теодора, Хиртенка
уф Давид, Цвијановић Жељана
Одељењски старешина:
Љубинка Кузминац
IVП Правни техничар
Бајагић Кристина, Блажина Ана,
Будимировић Јелена, Варазлић
Исидора, Гаџурић Милица, Дужде
вић Драгана, Ђокић Марија, Жива
новић Валентина, Илиески Алексан
дар, Максимовић Лука, Милетић
Бојан а, Моравац Ана-Марија,
Нешковић Исидора, Павловић Све
тлана, Перић Миљана, Петковић

M NOVINE

24. MAJ 2017.

37

PE]INA^KI MATURANTI
Рајко, Петровић Растко, Петровић
Стефан, Пиљанић Зорана, Полови
на Јована, Пољак Станко, Савић
Милица, Симић Тамара, Смољано
вић Александар, Стевић Далибор,
Стојановић Никол а, Ћетк овић
Јован, Филк ас Јелена, Шерфези
Стефан
Одељењски старешина:
Верица Васиљевић
IVПа Пословни администратор
Бакић Зорана, Бараћ Ивана, Бацић
Јелена, Бурсаћ Драгана, Буцало
Бојана, Вуковић Јелена, Голубовић
Слободанка, Грабић Биљана, Ђако
вић Жељк а, Ђуричић Радован,
Јаковљевић Стојанк а, Јовановић
Наташа, Јовић Александра, Јовичин
Нађа, Јокић Јелена, Јокић Јована,
Колар Алена, Колар Миљана, Лаке
тић Михајло, Летић Милош, Маној
ловић Бранислава, Марић Сузана,
Митровић Милана, Пармак овић
Александра, Стојнић Милица, Теша
новић Николина, Тордај Мартина,
Ћулић Софија, Шоштарић Милица,
Шуман Сања, Шумански Ана
Одељењски старешина:
Тања Остојић
IIIУ2 Кувар
Антонић Филип, Антуновић Милош,
Батало Сандра, Бојандић Душан,
Бркљач Дејан, Глиштра Слађана,
Гомбош Наташа, Доведан Милица,
Ђурђевић Дејан, Јанковић Миливој,
Јовановић Александар, Јовичилић
Лука, Лазић Немања, Лужаић Миро
слава, Манојл овић Александар,
Мартинко Стеван, Милановић Вла
дан, Митровић Милица, Панић Мар
ко, Педић Кристина, Перић Милош,
Сабо Стоја, Стојшић Ивана, Ћетко
вић Илија, Цвијановић Сара, Шојић
Небојша
Одељењски старешина:
Драган Бребан

Техничка школа
„Миленко Веркић
Неша“
III1
Милутиновић Борислав, Остојић
Мирослав, Стојаковић Никола,
Радивојевић Дејан, Вукасовић
Игор, Крњулац Горан, Павловић
Даниел, Сипић Немања, Дамјано
вић Милош, Живановић Стефан,
Јурић Драган, Мраовић Синиша,
Петошевић Стефан, Црвенић
Никола, и Цвјетиновић Слободан
III2
Бежановић Бојан, Будимчић Ђор
ђе, Деврња Александар, Диклић
Бојан, Драгојевић Љубиша, Јови
чић Александар, Кокир Милош,
Љубичић Александар, Миловано
вић Марко, Радаковић Милош,
Радовановић Милан, Станковић
Никола и Стојисављевић Ненад
III3
Васић Тамара, Веркић Јована,

Грујичић Зоран, Дешић Никола,
Ђорђевић Мира, Ђурић Зорана,
Живановић Вања, Јовановић
Вељко, Јовановић Златко, Јова
новић Јовица, Јовановић Мили
ца, Јовановић Светлана, Мићић
Љиљана, Петровић Тамара,
Радак Верица, Рувидић Драгана,
Савић Ђурђина, Сремчевић
Александра и Степановић Маја
IV1
Бакић Александра, Велкић Ана,
Веселиновић Наташа, Гарашанин
Филип, Гашпар Јована, Гмизић
Катарина, Гмизић Тамара, Жива
новић Сандра, Живић Ивана,
Живић Милица, Јовановић Ната
ша, Јовичић Милорад, Јокић
Жељк а, Манојл овић Радован,
Опачић Никола, Пајазити Емина,
Петровић Александра, Рајић
Марина, Симић Бошко, Стајић
Слободан, Стошић Владимир,
Товаровић Александра, Трбоје
вић Данијела, Штековић Дејан и
Шуваковић Милица

IV2
Бабић Марија, Божић Никола,
Гагић Марина, Живковић Јована,
Ивановић Милан, Јовановић Јова
на, Кнежевић Катарина, Курјачки
Немања, Марковић Лука, Мијато
вић Бранко, Минић Ангелина,
Наић Милош, Наић Сава, Николић
Милица, Панић Бранкица, Радако
вић Ненад, Радовановић Славко,
Раонић Стефан, Секулић Влади
мир, Симић Бранислава, Тошић
Ненад, Ћосић Милица, Филипо
вић Виктор и Шикања Милан
IV3
Балиновић Драган, Бошковић
Бошко, Будимчић Стефан, Видо
вић Игор, Бојкић Михајло, Грубо
ровић Јована, Грујичић Јован,
Ерцеговац Дејан, Јухазовић Вања,
Максимовић Ивана, Марк овић
Драгана, Митровић Милица, Мом
чиловић Наташа, Перић Наташа,
Смиљанић Марк о, Сретк овић
Јована, Степановић Милица,
Пешановић Немања и Чојчић
Марина

IRI[KI MATURANTI

Школа за основно
и средње
образовање
„Радивој Поповић“
III разред
Гушић Марко, Лазић Наташа, Мило
шевић Јелена, Миљковић Богдан,
Плавшић Никола, Радић Радован,
Хорнунг Гордана, Божић Јована,
Вулин Милан, Ђурђевић Сава,
Јовић Сретен, Кириенко Стефан,
Мијатовић Никола, Обрат Срђан,
Савић Милка
Одељењске старешине:
Рената Цакић Комленић
Љиљана Рогулић

Музичка школа
„Петар Кранчевић“
Музички сарадник – теоретичар
Вученовић Ада, Ђорђевић Исидора,
Рајковић Тијана, Ралић Дејана
Музички извођач – класична
музика
Атковић Ђорђе, Јекић Радован,
Марин Јована, Николић Матеа,
Пајић Сенка, Стефановић Милица,
Соћанин Бранка, Туфегџић Михаи
ло, Чампраг Ненад
Одељењски старешина:
Јелена Сенте

Средња стручна школа „Борислав Михајловић - Михиз“ Ириг

Средња стручна
школа „Борислав
Михајловић –
Михиз“

Ања, Којић Уна, Крстић Слобо
дан, Пантелић Јована, Парошки
Мина, Радивојевић Константин,
Штимац Кристијан
Oдељењски старешина:
Биљана Ристић

T4 Туристички техничар
Антонијевић Филип, Бенедикт
Дарко, Бисерчић Вукашин, Бла
гојевић Жељана, Бурсаћ Срђан,
Вукобратовић Стефан, Вуњак
Никола, Гаврил овић Ђорђе,
Добровић Александар, Ђуровић
Маријана, Живановић Десанка,
Јеремић Ана, Јован Нићифоро
вић, Кијачки Снежана, Ковач

Kт4 Кулинарски техничар
Аврамовић Јован, Видовић
Милош, Вучковић Предраг, Геци
Илона, Дердић Дејан, Дивић
Владимир, Дунђерски Ивана,
Костић Владимир, Мајорош
Роберт, Нешковић Милица,
Обрадовић Никола, Павловић
Тијана, Паличко Саша, Попов
Марица, Поповић Марко, Ради

новић Небојша, Радојчић Влади
мир, Ристић Немања, Хрњачки
Александра
Одељењски старешина:
Бранислава Јаворина
В4 Винар - виноградар
Георгијевић Никола, Ковачевић
Милан, Лазић Драгутин, Лужајић
Милан, Малиновић Алекса, Опа
чић Никола, Стричевић Катари
на, Танасковић Вељко, Тривко
вић Небојша
Одељењски старешина:
Бранислава Турчиновић
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Средња
пољопривредна
прехрамбена
школа „Стеван
Петровић Бриле“
В41
Васиљевић Синиша, Вернер
Немања, Вукелић Милица, Воји
новић Душица, Елез Теодора,
Жигић Сава, Илић Данијел, Кли
сарић Стојан, Кузмановић Васи
лије, Михајловић Лазар, Мишче
вић Ненад, Рашковић Јелена,
Симовљевић Славко, Станко
вић Драгана, Циндрић Николина
и Шарац Јована
Одељењски старешина:
Ненад Хинић
ТЗ41
Антић Александра, Вуков Мари
ја, Гагић Андријана, Олујић
Ненад, Павловић Михајло, Пет
ковић Борис, Прица Никола и
Шимулак Ивана
Одељењски старешина:
Славица Радосављевић
МП31
Јовановић Далибор, Јовановић
Милорад, Стефановић Урош,
Томић Перица и Грујичић Нико
ла
Одељењски старешина:
Николина Јеротић

Гимназија
„Стеван Пузић“
IVД1 Друштвено – језички смер
Јована Арсеновић, Уна Беић,
Немања Василић, Вељко Вида
ков ић, Јелен а Виктор ов ић,
Марина Војновић, Марина Вујин,
Урош Госпанић, Ирина Гутај,
Дуња Ерић, Владимир Марин,
Лазар Марковић, Драган Мари
чић, Огњен Медић, Наташа
Мијаиловић, Ана Милосавље
вић, Нинослава Миљковић, Даја
на Мирковић, Никола Наић, Кри
стијан Пил, Анастасиа Пошарац,
Милица Рашковић, Стефан
Старчевић, Ања Стевановић,
Сара Стрижак, Емилија Ступар,
Јелена Томић, Софија Узур,
Николина Ушљебрка
Одељењски старешина:
Катарина Ковачевић
IVД2 Друштвено – језички смер
Стефан Божић, Стефан Бута,
Бранислава Владић, Филип
Вуловић, Милица Гајевић, Алек
сандра Живановић, Катица
Живановић, Јована Јовановић,
Петар Јовић, Страхиња Косано
вић, Марија Кузмановић, Никола
Лазић, Милан Лепотић, Јелена
Мандић, Ивана Марковић, Мили
ца Момчиловић, Наташа Мудре
нић, Ања Олуић, Катарина
Пазарски, Анђела Перић, Мили
ца Росока, Вања Савић, Јелена
Сремац, Невена Сремац, Тама
ра Станковић, Јована Швоња
Одељењски старешина:
Надица Покрајац

Средња стручна школа „Бранко Радичевић“ Рума

IVО1 Општи смер
Марко Билић, Снежана Бороје
вић, Стеван Бошковић, Никола
Врачевић, Марија Гавриловић,
Немања Јевтић, Ивана Јовано
вић, Давид Кишек, Ивана Кука,
Небојша Курјега, Вукашин Лало
шевић, Рајко Марчета, Сања
Мркић, Миладин Петровић, Аљо
ша Плављанић, Јелена Радано
вић, Јелена Рафаиловић, Горда
на Сарчев, Стојан Сладојевић,
Милан Старчевић, Лука Табан
џелић
Одељењски старешина:
Софија Манојловић
IVО2 Општи смер
Драган Делић, Изабел Драги
шић, Јелена Јоцић, Александар
Кржић, Никола Лазар, Стефан
Лазаревић, Ана Малешевић,
Урош Маџаревић, Александар
Милијевић, Александра Милије
вић, Јелена Милијевић, Огњен
Милојевић, Јана Новак овић,
Ангелина Пејчић, Милош Радој
чић, Јована Савић, Милица
Секулић, Јована Тркуља, Мили
ца Хинић, Милош Цвитичанин
Одељењски старешина:
Драгана Кљајић

Филип, Царевић Коста, Цветко
вић Синиша, Чикарић Алексан
дар
Одељењски старешина:
Боривој Механџић
Е41
Бановић Марко, Видовић Кри
стина, Врбавац Милош, Грбић
Матија, Давидовић Дејан, Дикић
Александар, Зец Саша, Иванче
вић Стефан, Јарић Лука, Јови
чић Милош, Крижанић Дејан,
Лазић Здравко, Лепотић Милан,
Максимовић Владислав, Мали
нић Радован, Мандић Милица,
Милетић Драган, Милићевић
Милан, Радановић Данил о,
Радовић Деспот, Ручнов Јелена,
Чанк ов ић
Стеф ан,
Шолаја
Милош
Одељењски старешина:
Татјана Мандић

Небојша, Ковач Ђорђе, Ћорић
Немања, Рауковић Милош, Сте
вић Данијел, Костић Лазар,
Делић Бранислав, Кукић Нико
ла, Јањатовић Дејан, Милић
Никола
Одељењски старешина:
Никола Шпановић

Средња стручна
школа „Бранко
Радичевић“
IIIФ Женски и мушки фризер
Јанковић Кристина, Јовановић
Лидија, Јовановић Марија, Кор
дић Катарина, Миловановић
Зорица, Станић Виолета, Теодо
ровић Александра
Одељењски старешина:
Живорад Живковић

Средња техничка
школа „Миленко
Брзак Уча“

М41
Бабић Горан, Бановачки Урош,
Бјелан Никола, Буловић Алек
сандар, Варга Михајло, Гагић
Радослав, Глигорић Војислав,
Ивошевић Немања, Недић Бра
нислав, Петер Катарина, Попе
ски Александар, Поповић Ива
на, Самац Немања, Станић
Милан, Тодоровић Марко, Ходак
Иван, Цвијановић Радован
Одељењски старешина:
Драго Матић

IIIУ Кувар- конобар
Алачек Нена, Андрић Душица,
Бијелић Миле, Бојић Иван,
Бошкић Александра, Рајковић
Драган, Илић Дејан, Илић Сан
дра, Тешић Алекса, Јовановић
Марина, Колбас Бобан, Колбас
Кристијан, Максимовић Олгица,
Марк овић Петар, Марк овић
Сања, Поповић Ружица, Раужан
Жељана, Репајић Вања
Одељењски старешина:
Ненад Бошковић

М42
Визмег Роберт, Ђокић Сава,
Јовановић Бранислав, Керкез
Срђан, Кузмановић Младен,
Лазић Јовица, Маљковић Нема
ња, Рибаћ Момчило, Станковић

М33
Бојановић Данијел, Неџиповски
Немања, Милошевић Петар,
Филиповић Александар, Мило
вановић Владимир, Кнежевић
Милош, Јекић Филип, Шарић

IVE1 Економски техничар
Авак умовић Душан, Батал о
Петар, Богићевић Слађана,
Вељовић Ђорђе, Вишљовски
Кристијан, Грозданић Алексан
дар, Грујичић Дејана, Дамјано
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вић Ивана, Јовановић Јелена,
Јовановић Николина, Кајтази
Кристофер, Калуђеровић Дани
јела, Калуђеровић Милица,
Кејић Никола, Кнежевић Брани
слав, Линцнер Кристина, Марко
вић Николина, Неговановић
Јована, Павин Бојана, Петровић
Владимир, Предојевић Тања,
Радаковић Маја, Радовић Сара,
Рамић Божица, Тошић Елизабе
та, Ћеран Вања, Ћирић Лука,
Читнеки Анита
Oдељењски старешина:
Мара Рајић
IVE2 Економски техничар
Аврамовић Радослав, Берић
Миодраг, Богдановић Анита,
Вујанић Ана, Вујашковић Ђорђе,
Вуковић Милена, Вулин Татјана,
Гинер Данијела, Јакшић Невена,
Јовановић Владимир, Јовано
вић Јованка, Јовић Никол, Јовић
Сања, Kнежевић Дарија, Лепо
тић Катарина, Летић Вања,
Лилић Никола, Марељ Никола,
Мартић Милана, Мркоња Дани
јела, Николић Никола, Пижем
Јелена, Раић Маријана, Ракита
Никола, Скакавац Бранислава,
Стјепановић Зорица, Стојано
вић Надица, Стрижан Петар,
Ејић Александар
Oдељењски старешина:
Сања Кошутић
IVП Правни техничар
Асановић Стефан, Бичамовић
Срђан, Валка Андреја, Дамјано
вић Немања, Дрљан Катарина,
Ђорђевић Мирјана, Ђукић Пре
драг, Игњатовић Томислав,
Јеремић Иван, Јовановић Јеле
на, Лалошевић Кристина, Мер
шер Наташа, Нишевић Кристи
на, Пантелић Александра, Ради
војевић Јована, Радошевић Дра
гана, Ровић Љиљана, Роксан
дић Душка, Тадић Уна, Узелац
Бранислав, Црнобрња Марија
на, Шундека Жељка
Одељењски старешина:
Андрић Бранка

Гимназија
„Сава Шумановић“
IV1 Општи смер
Башић Јелена, Бјелчевић Јована,
Валентировић Николина, Дабић
Теодора, Дрча Ивана, Јекић Нико
ла, Јешић Јелена, Каштеровић
Николина, Киш Марина, Кривошија
Слободан, Кртинић Тамара, Нешко
вић Немања, Нишевић Миладинка,
Петровић Милан, Рудић Жељана,
Симић Милош, Стојаковић Алек
сандра, Шумаруна Огњен
Oдељењски старешина:
Бранкица Рац
IV2 Општи смер
Балић Александра, Богуновић
Јован а, Видов ић Ана-Марија,
Горajшћан Сергеј, Дарабашић
Иван, Ђурашиновић Дајана, Живко
вић Славица, Зечевић Стефан,
Јездимировић Срђан, Колаја Мар
ко, Марковић Александра, Мичино
вић Јована, Нејков Јована, Плав
шић Сања, Спасојевић Милица,
Стекић Соња, Стојановић Алексан
дра, Тимарац Јован, Тодоровић
Теодора, Шафарик Кристина
Одељењски старешина:
Биљана Раца-Радаковић
IV3 Општи смер
Авакумовић Лука, Банић Тамара,
Бижић Дарија, Божиновски Анама
рија, Бозало Горан, Бутраковић
Јована, Вујасиновић Милица, Гачић
Јована, Kончар Недељко, Котарлић
Милана, Лазаров Дејан, Милакара
Анђела, Орешчанин Алекса, Оре
шчанин Тамара, Радованлија Неве
на, Ранисављевић Угљеша, Рац
Слађана, Смајић Зоран, Ступавски
Сања, Топалски Јелена
Одељењски старешина:
Гордана Павловић
IV4 Економски техничар
Бајуновић Марко, Башић Душан,
Божић Јелена, Бојић Александра,

IVФТ Финансијски техничар
Благојевић Милица, Боројевић
Растко, Булајић Ивана, Булајић
Слађ ан а,
Вукот ић
Милош,
Деспенић Босиљк а, Дрљача
Ђурђица, Ђокић Александар,
Кукић Стефанм Лакатош Борис,
Мачк овић Татјана, Николић
Лука, Пејић Александра, Савић
Јована, Устић Сретен, Шкара
Дејан
Одељењски старешина:
Катарина Сабо
IVМО Моделар одеће – оглед
Бозоки Валентина, Балаћ Тија
на, Иван ов ић Алекс анд ар,
Јањић Бранкица, Лончаревић
Данијела, Месаровић Ања,
Нешковић Марија, Перић Деја
на, Рађеновић Јована, Рауковић
Марија, Риђошић Николина,
Ћеран Драгана, Чворков Јеле
на, Шуваковић Виолета
Одељењски старешина:
Бранкица Тодоровић

Гимназија „Сава Шумановић“ Шид

Будулица Јелена, Ватраљ Драгана,
Велентић Драгана, Грбатинић Бра
нислава, Драгичевић Гордана, Ерор
Бојан, Животић Тамара, Кнежевић
Никола, Којић Слободан, Кохут
Николина, Кошутић Милица, Лаза
ров Марина, Марковић Маја, Мило
вац Ђорђе, Опачић Милош, Панић
Милица, Перић Александра, Раде
ка Душица, Радека Срђан, Радми
ловић Јелена, Стојковић Бојана,
Теслић Драгица, Томић Драгослав,
Тошић Стефан, Улемек Анастасија,
Цицо Јована, Чавић Ђорђе
Одељењски старешина:
Тијана Дабић

Средња техничка
школа „Никола
Тесла“
IV1 Пољопривредни техничар
Бацељ Јована, Башић Стефан,
Белан Силвија, Брекић Дејан, Вру
ћинић Јелена, Вукадиновић Алек
са, Вукас Милица, Ђурикин Тамара,
Јуришић Ивана, Ковачевић Јован,
Коларевић Тамара, Кузмић Исидо
ра, Личанин Иван, Марковић Иси
дора, Матијевић Никола, Мијановић
Стефан, Мишчевић Љубица, Нико
лић Милана, Палеш Ана, Перић
Јелена, Рајаковић Биљана, Савић
Милица, Симић Јована, Тодоровић
Марко, Томић Зоран, Топић Милан,
Ћетојевић Ненад, Францисти Ста
нислав, Харвилчак Наташа, Хорват
Кристијан, Чинчурак Борис
Одељењски старешина:
Јелена Арамбашић
IV3 Електротехничар рачунара
Ашкић Стефан, Барјактаровић
Радмила, Бертић Михајло, Булат
Дајана, Вуковић Зорица, Грујић
Милош, Даниловић Предраг, Жигић
Владимир, Здјелар Богдан, Јелу
шић Бојана, Јовицки Доротеја,
Колар Матеја, Кривошија Стефан,
Менђан Дарко, Миланковић Пре

драг, Николић Предраг, Павић
Синиша, Продановић Вељко, Рани
сављевић Стефан, Сарапа Сте
фан, Сарић Ненад, Спасојевић
Цвијетин, Срнка Андрија, Старо
влас Никола, Стојаковић Никола,
Суђицки Милан, Тубић Милан, Чип
кар Игор
Одељењски старешина:
Миодраг Бебић
IV5 Машински техничар за ком
пјутерско конструисање
Башић Теодора, Војновић Јована,
Вученовић Саша, Дграчанин Нема
ња, Грозданић Александра, Дави
довић Милан, Ђиерчан Дарко,
Ерић Александра, Јанковић Милен
ко, Јовановић Љубица, Киш Иван,
Киш Никола, Лазаревић Лазар,
Лазић Горана, Мијатовић Урош,
Настић Мирко, Радовановић Михај
ло, Ранкић Драгана, Ристић Аница,
Срнка Сузана
Одељењски старешина:
Милош Смиљанић
III2 Трговац
Андрић Милица, Величковић Ната
ша, Јовицки Тијана, Лазић Јована,
Мијатовић Јелена, Петовић Драга
на, Протић Јелена, Савкић Мили
ца, Сладојевић Данијела, Станиву
ковић Драгана, Стевић Теодора,
Топал овић Драгана, Трбојевић
Снежана, Хован Наташа, Џаић
Сара, Шолтис Наташа, Шолтис
Наташа
Одељењски старешина:
Александар Вучићевић
III4 Аутомеханичар, бравар
Адамов Славко, Даниловић Илија,
Ђаковић Михајло, Кривокућа Алек
сандар, Милованчевић Драган,
Митровић Славен, Перлић Нема
ња, Пијуновић Ненад, Радошевић
Урош, Саџак Мирослав, Скленар
Славен, Стојшић Драгослав, Цвија
новић Бојан, Челебић Јован
Одељењски старешина:
Слободан Обрадовић
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Гимназија Инђија

Соња, Спас ојевић Зорана,
Тулић Јелена, Ћујић Дајана,
Шаровић Јована, Павићевић
Андреа
Одељењски старешина:
Татјана Ковачевић

IV1 Друштвено - језички смер
Боговац Јована, Брдар Ана,
Веселиновић Јелена, Вукома
новић Јелена, Грковић Урош,
Дамјанац Марија, Десанчић
Тијана, Дукић Тамара, Жунић
Миленко, Јовановић Екатари
на, Јовић Милица, Карановић
Весна, Маџаревић Наталија,
Момировић Јелена, Мунџић
Александар, Обрадовић Сте
фан, Огњановић Милица,
Петровић Драгутин, Петровић
Исидора, Пртина Лука, Стаме
нић Александра, Ћућуз Невена
Одељењски старешина:
Снежана Ковачевић

Ф3 Мушки и женски фризери
Бранковић Јована, Војновић
Кристина, Вујковић Милена,
Габрић Маја, Дерета Јелена,
Звиздало Ивана, Илић Андрија
на, Јеловац Јасмина, Јовано
вић Анђела, Јурић Славко,
Јуришић Моник а, Карапанџа
Марија, Котарац Драгана, Лако
та Милош, Мевжељ Маријана,
Мошић Јелена, Павковић Тео
дора , Перић Исидора, Радујко
вић Наташа, Туркаљ Mарија,
Чича Милица
Одељењски старешина:
Данијела Јовановић

IV2 Друштвено - језички смер
Акик Анђела, Врањеш Драго
љуб, Гатарић Момчило, Ђак
Милош, Ђурић Никола, Квргић
Марко, Мандић Дане, Младе
новић Милица, Мрђа Раде,
Раденовић Игор, Ранђеловић
Тијана, Ратковић Бранислав,
Савић Ања, Сајчић Теодора,
Стан Милица, Татић Слађана,
Трифуновић Милица, Ћирић
Милана, Улемек Снежана,
Шикљован Олгица, ШојатПе
тар
Одељењски старешина:
Милана Лукић
IV3 Природно - математички
смер
Алимпијевић Софија, Ашћерић
Миливоје, Бербатовић ПетарАлександар, Гогић Милош,
Ђокић Славољуб, Жабчић
Мартина, Маљковић Андреа,
Миливојевић Михаил
 о, Младе
новић Ивона, Петровић Мари
ја, Петровић Милица, Пиља
Ивана, Поткоњак Николина,
Станић Анђела, Стошић Сте
фан, Томић Маја, Ћалић Нико
ла, Филиповић Александра
Одељењски старешина:
Татјана Кртинић
IV4 Природно - математички
смер
Алексић Сања, Алимпић Григо
рије, Билановић Николина,
Блануша Ана, Блануша Ивана,
Блануша Кристина, Бубуљ
Игор, Вукадиновић Милош,
Вуковић Маша, Дамјановић
Мирослав, Ждеро Мирјана,
Квочка Стефан, Матош Ната
ша, Орозовић Сара, Радонић
Жељана, Стаменковић Алек
сандра, Стојсављевић Митар,
Сувајац Теодора
Одељењски старешина:
Драган Аврамовић

Средња школа
„Др Ђорђе
Натошевић“
Е4 Економски техничар
Цветковић Анастасија, Џунић
Јелена, Мрђа Немања, Симо

К3 Кувари и конобари
Андрић Бојана, Бихорац Дарко,
Божић
Марк о,
Вељк ов ић
Огњен, Видовић Милорад,
Вишњић Милан, Длухи Тива
дар, Дујаковић Милица, Ђорђе
вић Илија, Зарић Милица, Ива
новић Иван, Иваниш Давид,
Јовишић Вељко, Керешевић
Теодора, Котур Јован, Мудрић
Вукашин, Недељковић Милан,
Немет Тијана, Николић Нема
ња, Пека Дарко, Сњида Кристи
на, Станојковић Милош, Паић
Ненад, Милошевић Марија
Одељењски старешина:
Нада Чинку

Средња техничка школа „Михајло Пупин“ Инђија

вић Марина Вученић Марина,
Жуљевић Минеа, Бјељац Неве
на, Пилиповић Милица, Прица
Немања, Мицковски Снежана,
Марчета Николина, Солдат
Тамара, Стричић Тамара, Мак
сић Кристина, Дражић Јелена,
Крајшић Ана, Дробац Николи
на, Грба Милана, Србијанац
Милан, Павк овић Драгана,
Јовановић Ивана, Грковић Сло
бодан, Живк овић Славица,
Јеличић Јована, Блануша Сил
вија, Лукач Злата, Бајић Давид,
Мађерчић Михајла и Обрадо
вић Мила
Одељењски старешина:
Мирослав Кркобабић
ТТ4 Туристички техничар
Липкаи Марина, Мудрић Вален
тина, Бурмаја Наташа, Чмелик
Александра, Антонић Наташа,
Тодоровић Милана, Ћијић Игор,
Иличан Стефан, Маљк овић
Марина, Ташковић Јована,
Шкривањ Каролина, Ромић
Мирјана, Раковић Татјана,
Малетић Марија, Финта Петар,
Мазињанин Милан, Говедаро
вић Кристина, Буњан Јована,
Огњеновић Тамара, Спасоје

вић Живорад, Ралић Јелена,
Шијан Сара, Марић Анђелија,
Костић Јована, Ковачевић
Марија, Тасовац Бранислав,
Малешевић Наташа
Одељењски старешина:
Светлана Мељник
КО4 Комерцијалиста оглед
Бабовић Сара, Бањац Дуња,
Варга Корнелија, Вуксић Давид,
Жегарац Ивана, Јакаб Марија,
Јанк овић Валентина, Катић
Николија, Кесић Милица, Кла
сер Ксенија, Ковачевић Мили
ца, Мали Михајло, Махо Марко,
Надобан Александра, Поповић
Милана, Праштало Николија,
Спасић Александра, Стевић
Бојан, Трбојевић Николина,
Чепреги Андрија, Милосавље
вић Марина, Кукавица Мила
на,Спасојевић Младен
Одељењски старешина:
Драгана Домоњи
ТМ4 Техничар моделар одеће
Вајагић Јелена, Вуксан Даније
ла, Вуксан Десимирка, Вучко
вић Јелена, Домазет Ђурђина,
Елез Милица, Козомара Мили
ца, Мандић Наташа, Панић

Средња техничка
школа „Михајло
Пупин“
С42 Техничар друмског сао
браћаја
Балаћ Жељана, Благојевић
Срђан, Васић Мирослав, Дани
ловић Ђорђе, Делибос Брани
слав, Дошен Миле, Захировић
Ана Марија, Ковачевић Сте
фан, Кордулуп Дарко, Лукић
Ђорђе, Марјановић Никола,
Менђан Владимир, Мудринић
Стефан, Орељ Дејан, Раниса
вљевић Урош, Савић Теодора,
Солеша Лука, Тешић Лазар,
Туран Виктор, Џонић Алекса
Одељењски старешина:
Александар Маодуш
С41 Техничар друмског сао
браћаја
Адамовић Никола, Благојевић
Владимир, Божић Александар,
Гршић Зорица, Дикић Сара,
Егић Петар, Колар Вукашин,
Колунџија Бранк о, Котарац
Марк о, Малешевић Марк о,
Матак овић Тамара, Митић
Дејан, Мрђа Мирјана, Новако
вић Никола, Пејић Жељана,
Соколовић Александар, Срем
чевић Ђорђе, Трбојевић Сања,
Чугаљ Огњен
Одељењски старешина:
Мирела Алфировић
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С33 Возач моторних возила
Биловус Немањ а, Ђорем
Немања, Звиздал о Милан,
Зељић Лазар, Јовичић Срђан,
Крижан Виктор, Марић Тодор,
Милеуснић Божидар, Митро
вић Горан, Орлић Милан,
Радић Стефан, Симетић Нико
ла, Стришко Павле, Топић
Александар, Цупаћ Милош
Одељењски старешина:
Снежана Живковић
М41 Машински техничар за
компјутерско конструисање
Билинац Урош, Витановић Бра
нимир, Жунић Никола, Касави
ца Дејан, Катић Никола, Мај
сторовић Младен, Маринчић
Ратко, Мачкић Даниел, Милен
ковић Радомир, Миљк овић
Вања, Михајл овић Алекса,
Михајловић Душан, Поповић
Владимир, Поштић Милош,
Сокан ов ић Сања, Тинтор
Миленко
Одељењски старешина:
Хелена Лазић
М33 Аутомеханичар
Беуковић Славко, Ђокић Алек
сандар, Косановић Немања,
Мајсторовић Дејан, Маринчић
Стефан, Милинчић Милош,
Момчиловић Немања, Рашета
Горан, Стојановић Михајл о,
Трбојевић Драган, Шопе Муха
мед, Богуновић Божо
Одељењски старешина:
Драгољуб Милиновић
Е42 Електротехничар рачуна
ра
Баљг Наташа, Бјељац Драган,
Благојевић Милош, Бодрожић
Марко, Добријевић Стефан,
Ђурић Божо, Ђуровић Јована,
Живановић Данило, Здјелар
Филип, Јавор Милош, Кићано
вић Димитрије, Ковачевић
Горан, Козић Јован, Латиновић
Урош, Линарић Ђуро, Мандић
Урош, Механџић Немања,
Милинковић Вељко, Милошев
Никола, Миљушевић Горан,
Мићић Даријан, Николић Мили
ца, Пјевац Марко, Раич Давид,
Симић Андреја, Сокол овић
Живк о, Сурчински Милица,
Тркуља Јован, Хавјар Борис,
Холичек Иван, Шаркези Себа
стијан
Одељењски старешина:
Жељко Вулин
Е33 Електротехничар за тер
мичке и расхладне уређаје
Грба Душко, Ђорђевић Вања
Милосав, Ковачевић Алекса,
Кугли Милан, Марковић Марко,
Милошевић Драган, Младено
вић Младен, Мудринић Лука,
Обрад ов
Бранк о,
Пешут
Милош, Спасојевић Немања,
Сријемац Немања, Чинку Алек
сандар, Штулић Немања.
Одељењски старешина:
Бранислав Крзнарић

Гимназија „Бранко Радичевић“ Стара Пазова

Техничка школа
III4 Aутомеханичари и меха
ничари грејне и расхладне
технике
Здравковић Миодраг, Јовано
вић Бошко, Јовановић Цвеја,
ондић Владимир, Љубић Мар
ко, Николић Никола, Златовић
Никола, Јовановић Милош,
Јовановић Немања, Кнежевић
Стефан, Маћерак Андреј,
Петровић Илија, Радојевић
Марко, Ибић Милош
Одељењски старешина:
Владимир Видовић
IV1 Машински техничар за
компјутерско конструисање
Аврам Марко, Бандур Немања,
Весел ин ов ић
Алекс анд ар,
Вукић Живко, Гемери Никола,
Губечк а Бранислав, Ђуричић
Никола, Јелић Страхиња, Јова
новић Марко, Јовановић Урош,
Кљајић Никола, Ковачевић
Урош, Мајорски Мајда, Милов
чевић Владимир, Пајeвић
Милан, Пауновић Љубивоје,
Пољовка Давид, Пуцар Вели
бор, Савић Снежана, Симетић
Синиша, Трајковић Алексан
дар, Трифуновић Милош, Фил
ко Александра, Цветк овић
Срђан, Чапо Данијел, Шибар
Мирко
Одељењски старешина:
Нада Ковачевић
IV2
Машинс ки
техн ич ар
моторних возила
Александровски Александар,
Боровница Алекса, Видовић
Игор, Вукотић Лука, Даљевић
Дејан, Драганић Јован, Дражић
Срђан, Ђукић Ненад, Ђурић
Милош, Калањ Стефан, Кова
чевић Јован, Кундак Дејан,
Лазић Бојан, Марковић Вла
дан, Милосављевић Дејан,
Мушкиња Данил о, Нишић
Милош, Орешчанин Марко,
Пуповац Ђорђе, Радивбојевић
Стефан, Стевановић Саша,
Стоиљковић Милош, Тишма

Слободан, Тошић Стефан, Тра
вица Лазар, Ћалић Милош,
Филип Марио, Чањи Игор,
Чобановић Данил о, Шотањ
Срђан
Одељењски старешина:
Јасмина Тешић
IV3 Tехничари за компјутер
ско управљање
Бакић Милан, Гајић Алексан
дар, Гашпар Борис, Кандић
Анђелко, Карановић Анђела,
Кресоја Немања, Мајкић Нико
ла, Михајловић Душко, Павко
вић Александар, Пејић Лазар,
Ристић Јован, Стјепановић
Благоје, Субошић Немања,
Чолаковић Предраг
Одељењски старешина:
Србислав Петровић
IV4 Типограф
Бабић Јован, Бундало Ненад,
Вуиновић Душанк а, Добрић
Миа, Икер Дарко, Јованчевић
Данијела, Јокић Александра,
Кнежевић Анђела, Мали Неве
на, Мандић Невена, Орошић
Анђела, Пртљага Марија,
Савић Оливера, Чањи Дарко,
Шаго Наташа
Одељењски старешина:
Зорица Новаковић

Гимназија „Бранко
Радичевић“
IVА
Ардал а
Недељк о,
Бибић
Жељана, Бошњак Ненад,
Веселиновић Милош, Вуковић
Тамара, Јагузовић Маја, Кан
дић Стефан, Костић Катарина,
Лихтлер Ирена, Марић Ивана,
Мачак Стефан, Миљевић Анђе
ла, Мушкиња Милана, Николић
Миљана, Петрушић Мина,
Попов Алекса, Стевић Огњен,
Суботић Јована, Томанић
Душан, Узелац Николина,
Хуђец Милош
Одељењски старешина:
Јана Валент

IVБ
Алексић Арсеније, Барошевић
Нела, Бељић Стефан, Бијелић
Драгана, Божић Дијана, Вукај
ловић Касија, Вукичевић Деја
на, Дудић Вељко, Ковачевић
Јелена, Ковачевић Марк о,
Ковачевић Сандра, Ковачевић
Тамара, Крнета Дијана, Лазић
Никола, Лепшановић Невена,
Лукић Сара, Митровић Љиља
на, Младеновић Михаил о,
Пешић Стефан, Ристић Анама
риа, Савић Клаудиа, Савић
Стефан, Самараџија Матеа,
Стевановић Кристина, Томић
Николина
Одељењски старешина:
Људмила Ракочевић
IVД
Бајић Мило, Божић Михајло,
Бранковић Јелена, Вудраговић
Марко, Вуковић Марија, Грујић
Сташа, Добрић Марија, Домо
њи Евица, Јовановић Бојан,
Каљо Сара, Кнежевић Илија,
Коларов Виктор, Косановић
Филип, Крунић Давид, Ломен
Мартин, Момировић Кристина,
Павковић Милица, Петковић
Дамјан, Поповић Александар,
Поткоњак Никола, Сремчевић
Павле, Стругаловић Тијана,
Тривуновић Млађан, Трудић
Наташа
Oдељењски старешина:
Сандра Фабиан
IVЦ
Ајдиновић Анђелик а, Барнак
Ања, Дамњ ан ов ић Илија,
Добрић Небојша, Ђурић Мили
ца, Живановић Огњен, Ињац
Марко, Књиса Филип, Милаш
Јована, Милаш Немања, Мило
вановић Наташа, Пекић Анто
нин а,
Петров ић
Немањ а,
Петровић Тијана, Радишић
Милица, Рашета Александар,
Рељић Милош, Станојевић
Филип, Судимац Никола, Таба
ковић Филип, Тукелић Теодора,
Чортан Нина
Одељењски старешина:
Весна Смуђа
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АТЕЛЕТСКИ КЛУБ „СИРМИЈУМ“

Успешан почетак нове сезоне

П

ротеклог
викенда
на стадион
 у Војне
академије у Београ
ду одржано је Првенство
Србије за млађе јуниоре и
јуниорке. У изузетно јакој
конкуренцији, атлетичари
„Сирмијума“ отворили су
нову сезону са запаженим
резултатима. Немања Јор
гић освојио је два сребра
личним рекордима у трка
ма на 100 и 200 метара и
тиме обезбедио учешће у
репрезентацији Србије на
предстојећем
Првенству
Балкана почетком јуна.
Сара Киш, која је још увек
пионирка, заузела је треће
место у трци на 100 метара
резултатом 12,29 секунди
и тиме испунила норму за
Олимпијске игре младих.
Огњен Деспић је на деби
ју у јуниорској конкурен
цији заузео четврто место
у бацању копља, док су
Александар Секулић и
Ивана Тадић истрчали лич
не рекорде у тркама на 400

Сара Киш са тренером Гораном Павловићем

ГИМНАСТИЧКА ЛИГА ВОЈВОДИНЕ

Митровчани други

Митровачки гимнастичари

У

првом колу гимнастич
ке лиге Војводине које
је одржано у Сенти у
категорији
пионира
екипа
Соколског гимнастичког клуба
„ЕС-ЕМ“ Сремска Митровица
остварила је запажен резултат
и освојила друго место.
Екипа је наступила у саста
ву: Миодраг Стојковић, Теодор

Стојковић, Владимир Ступар,
Ђорђе Марић, Јанко Томић и
Бранко Милановић.
У категорији јуниора поједи
начно прво место је освојио
Борис Гинер, а друго место
Предраг Ђуричић.
Екипу су водили и припре
мали Млађен Јаковљевић и
Гордана Бурмуџија.

метара препоне, односно
800 метара.
На Првенству Војводине
за сениоре у атлетици
атлетичари „Сирмијума“
освојили су седам медаља.
Златни су били Дуња Спа
јић у скоку у вис, Наташа
Живановић у трци на 800
метара и мушка штафета
4x100 у саставу Марко Бла
гојевић, Борис Миловац,
Драгослав Димитријевић и
Милан
Барјакт ар ев ић.
Медаље су освојили и
Милош Крсмановић у баца
њу копља, Борис Миловац
и Драгослав Димитријевић
у трци на 100 метара и
Милан Барјактаревић са
новим личним рекордом на
400 метара 51,15 секунди.
Наредног викенда, 27. и
28. маја Сремска Митрови
ца је домаћин Првенства
Србије за пионире и пио
нирке на ком се очекује
наставак успеха атлетича
ра Сирмијума пред дома
ћом публиком.

M NOVINE

24. MAJ 2017.

43

СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Резултати одиграних утак
мица 37. кола: Нови Сад: Вој
водина - Јавор-Матис 1:0; Бео
град: Партизан – Младост 5:0;
Београд: Црвена Звезда – Рад
нички 4:0; Крушевац: Напредак
– Вождовац 1:1; Горњи Мила
новац: Металац - Нови Пазар
2:0; Суботица: Спартак – Бачка
2:1; Сурд улиц а: Радник –
Борац 2:2; Београд: Чукарички
– Рад 0:1.

Резултати утакмиц а 29.
кола: Борча: БСК – Инђија 1:2;
Кула: ОФК Оџаци - ЧСК Пива
ра 2:4; Лазаревац: Колубара –
Синђелић 0:0; Пирот: Раднич
ки - ОФК Београд 1:1; Нови
Сад: Пролетер – Будућност
2:2; Земун: Земун – Јагодина
1:0; Ужице: Слобода – Динамо
1:1; Шабац: Мачва – Бежанија
1:3.

Резултати утакмиц а 28.
кола: Нови Бановци: Омлади
нац – Борац 2:2; Стари Банов
ци: Дунав - Раднички (НП) 3:5;
Вршац: Вршац - Црвена Звезда
2:2; Темерин: Слога - Раднички
(З) 0:4; Шид: Раднички (Ш) –
ТСЦ 1:0; Пригревица: Брат
ство 1946 - Раднички (СМ) 4:0;
Суботица: Бачка 1901 – Желе
зничар 3:1; Цемент је био сло
бодан.

Резултати утакмиц а 28.
кола: Нови Сад: Кабел – Сре
мац 1:0; Чуруг: Хајдук (Ч) –
Индекс 1:2; Жабаљ: ЖСК –
Подунавац 0:7; Ердевик: Слога
– Младост 3:2; Лаћарак: ЛСК –
СОФЕКС 4:0; Ветерник: Ветер
ник – Славија 1:3; Купиново:
Купиново – Борац 0:0; Стара
Пазова: Јединство - Хајдук (Б)
3:1.

Тaбела плеј оф:
01. Партизан
02. Ц.Звезда
03. Војводина
04. Младост
05. Раднички
06. Напредак
07. Вождовац
08. Јавор

37
37
37
37
37
37
37
37

30
30
22
18
15
16
14
11

4
4
6
6
9
8
6
10

3
3
8
13
13
13
17
16

77:21
93:33
58:31
46:44
47:46
44:36
41:51
34:50

58
55
43
36
32
30
27
22

Табела плеј аут:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Чукарички
Спартак
Радник
Рад
Бачка
Борац
Металац
Н.Пазар

37
37
37
37
37
37
37
37

15
14
9
11
11
8
8
7

7
9
10
9
3
7
10
6

15
14
18
17
23
22
19
24

54:49
47:55
35:48
29:45
27:46
29:51
26:43
29:67

35
32
25
25
23
22
21
17

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ШИД
Резултати одиграних утак
мица 20.кола: Шид: Једнота ОФК Бингула 1:0; Батровци:
Омладинац – Сремац 3:2;
Илинци: Борац - ОФК Бикић
0:3; Љуба: Јединство - ОФК
Бачинци 5:1; Гибарац: Синђе
лић – Напредак 3:2; Граничар је
био слободан.
01. ОФК Бикић
02. ОФК Бингу.
03. ОФК Бачин.
04. Синђелић
05. Напредак
06. Јединство
07. Једнота
08. Омладинац
09. Граничар
10. Сремац
11. Борац

19
18
18
18
18
18
18
18
18
19
18

15
13
12
11
11
9
7
5
5
4
0

1
1
1
3
1
0
2
1
0
2
4

3
4
5
4
6
9
9
12
13
13
14

61:22
40:15
59:29
46:22
53:27
43:48
47:49
25:61
33:44
34:80
16:60

46
40
37
36
34
27
23
16
15
14
4

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА
ЛИГА ПЕЋИНЦИ
Резултати одиграних утак
мица 16.кола: Сибач: Словен
- Хајдук 1932 5:2; Ашања:
Камени – Ловац 0:0; Деч: Сре
мац – Шумар 1:1; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Срем 7:0;
Суботиште: Витез – Младост
3:0.
01. До.Срем
02. Ловац
03. Шумар
04. Сремац
05. Хајдук
06. Срем
07. Камени
08. Словен
09. Младост
10. Витез

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
9
8
8
7
5
5
3
1

1
4
2
2
1
0
4
1
2
1

1
1
5
6
7
9
7
10
11
14

55:8
54:16
36:18
49.36
37:19
23:39
31:34
27:59
18:42
18:77

43
37
29
26
25
21
19
16
11
4

01. Мачва
02. Земун
03. Слобода
04. Инђија
05. Бежанија
06. Раднички
07. Јагодина
08. Динамо
09. Пролетер
10. ЧСК Пивара
11. Синђелић
12. Будућност
13. Колубара
14. БСК
15. ОФК Оџаци
16. ОФК Беог.

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

19
17
15
13
11
12
11
10
9
8
7
9
7
8
6
2

6
9
9
6
12
7
5
8
9
11
13
7
11
6
8
9

4
3
5
10
6
10
13
11
11
10
9
13
11
15
15
18

49:23
41:15
41:24
32:30
32:21
30:28
36:34
30:40
33:37
30:30
29.29
29:43
26:30
25:38
22:32
20:51

62
60
54
45
44
43
38
38
36
34
34
34
32
29
26
15

01. Братство
02. Омладинац
03. Дунав
04. ТСЦ
05. Бачка 1901
06. Борац
07. Железничар
08. Вршац
09. Радн. (СМ)
10. Радн. (НП)
11. Радн. (З)
12. Цемент
13. Цр.Звезда
14. Радн. (Ш)
15. Слога

26
26
27
26
26
26
26
27
26
26
26
26
26
26
26

19
17
12
11
11
10
9
10
9
8
9
8
5
7
4

3 4
3 6
6 9
7 8
7 8
9 7
8 9
4 13
6 11
7 11
4 13
6 12
10 11
4 15
10 12

53:22
46:24
41:38
34:22
30:27
37:32
35:32
33:39
29:44
38:40
35:37
33:37
29:36
20:44
24:43

60
54
42
40
40
39
35
34
33
31
31
30
25
25
22

01. Младост
02. Кабел
03. Подунавац
04. Јединство
05. Хајдук (Ч)
06. Индекс
07. Слога
08. Сремац
09. ЛСК
10. Купиново
11. Борац
12. Хајдук (Б)
13. Славија
14. СОФЕКС
15. ЖСК
16. Ветерник

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

22
17
17
17
14
15
14
14
12
9
9
9
7
6
4
2

3
6
5
3
7
4
5
3
3
5
6
4
7
7
0
4

3
5
6
8
7
9
9
11
13
14
13
15
14
15
24
22

72:21
51:27
70:29
66:27
49:36
43:33
55:43
52:34
35:45
33:41
38:52
42:62
33:44
29:46
23:92
27:86

69
57
56
54
49
49
47
45
39
32
32
31
28
25
12
10

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

СРЕМСКА
ЛИГА

ОФЛ
РУМА – ИРИГ

Резултати утакмиц а 27.
кола: Мартинци: Борац –
Младост (играли у понеде
љак); Чалма: Слога - Зек а
Буљубаша 1:0; Жарковац:
Напредак - Јединство (М) 4:1;
Вишњићево: Хајдук – Фру
шкогорац 4:1; Платичево:
Јединство (П) – ПСК 1:6; Инђи
ја: Железничар - ОФК Брестач
5:2; Обреж: Граничар (О) - Гра
ничар (К) 2:0; Обилић 1993 је
био слободан.

Резултати утакмиц а 27.
кола: Салаш Ноћајски: Будућ
ност – Хртковци 0:3; Кленак:
Борац - Први Мај 0:1; Врдник:
Рудар – Партизан 1:1; Доњи
Петровци: Доњи Петровци –
Слобода 3:1; Дивош: Хајдук –
Словен 3:1; Адашевци: Грани
чар 1923 – Јадран 2:0; Попин
ци: Напредак – Љуково 1:0;
Мачванска Митровица: Под
риње – Митрос 8:0.

Резултати одиграних утак
мица 21. кола: Шатринци: 27.
октобар – Фрушкогорац 1:1;
Добринци: Сремац - Јединство
(К) 2:1; Вогањ: Слога - Фрушка
Гора 0:3; Грабовци: Граничар
– Борац 4:2; Ириг: С.В.Раднички
- Цар Урош 2:0; Ривица: Плани
нац – Војводина 0:0; Рума:
Јединство (Ру) – Полет 2:3.

01. Железничар 25
02. Борац
25
03. ПСК
25
04. Хајдук
25
05. Слога
25
06. Младост
24
07. Грани. (К)
25
08. Фрушког.
25
09. ОФК Брест. 25
10. З.Буљубаша 26
11. Гранич. (О) 25
12. Напредак
25
13. Обилић
24
14. Једин. (М) 25
15. Једин. (П) 25

22
15
13
14
12
13
11
11
11
10
10
7
6
4
3

3
7
6
1
7
3
4
3
2
3
2
2
2
4
1

0
3
6
10
6
8
10
11
12
13
13
16
16
17
21

104:15
54:24
44:26
58:40
44:35
40:32
30:24
44:46
36:49
45:51
40:54
52:67
32:62
29:62
21:86

69
52
45
43
43
42
37
36
35
33
32
23
20
16
10

01. Хајдук
02. Први Мај
03. Подриње
04. Слобода
05. Јадран
06. Граничар
07. Будућност
08. Борац
09. Словен
10. Напредак
11. Хртковци
12 .Љуково
13. Партизан
14. Рудар
15. Митрос
16. Д. Петровци

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

18
17
17
15
11
11
11
10
9
9
10
9
9
9
8
7

4
6
6
1
8
6
5
5
7
7
3
6
3
2
2
1

5
4
4
11
8
10
11
12
11
11
14
12
15
16
17
19

59:17
72:16
62:15
33:33
39:32
51:49
36:37
31:29
33:40
28:37
39:53
33:49
41:55
27:53
28:56
28:69

58
57
57
46
41
39
38
35
34
34
33
33
30
29
26
22

ОФЛ ИНЂИЈА
– СТАРА ПАЗОВА

ГФЛ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Резултати одиграних утак
мица 17.кола: Нови Карлов
ци: Полет – ЧСК 9:1; Крчедин:
Фрушкогорац - Борац (Ј) 2:4;
Нови Сланкамен: Дунав - Сло
га (К) 0:6; Крушедол и Слога (М)
су били слободни.

Резултати одиграних утак
мица 7.кола: Велики Радинци:
Борац (ВР) – Планинац 3:3;
Сремска Рача: Срем – Слога
2:3; Бешеново: БСК – Слобода
1:2; Шуљам: Напредак – Трго
вачки 3:1.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Полет
Слога (К)
Крушедол
Борац (Ј)
Дунав
Фрушког.
ЧСК
Слога (М)

14
13
13
13
14
13
12
12

12
9
8
7
6
2
2
1

0
2
2
1
1
1
1
2

2
2
3
5
7
10
9
9

61:15
31:8
41.21
25:22
24:35
21:41
17:50
12:40

34
29
26
22
19
7
7
5

Слобода
Срем
Борац (ВР)
БСК
Слога
Планинац
Напредак
Трговачки

7
7
7
7
6
7
6
7

7
4
2
4
2
2
1
1

0
1
3
0
2
1
0
1

0
2
2
3
2
4
5
5

21:5
19:9
14.16
15:10
12:12
13:16
5:24
4:11

24
18
14
13
8
7
6
5

01. Сремац
02. Ф.Гора
03. Војводина
04. Граничар
05. Планинац
06. С.В.Раднич.
07. Једин. (Ру)
08. Полет
09. Фрушког.
10. Цар Урош
11. 27-Октобар
12. Једин. (К)
13. Слога
14. Борац

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
14
14
14
11
11
11
10
10
7
7
4
2
2

3
4
3
2
4
4
4
6
4
3
3
0
2
2

4
4
5
6
7
7
7
6
8
12
12
18
18
18

55:27
62:22
53:22
55:31
46:26
41:23
43:29
37:26
43:44
41:49
29:50
19:54
19:67
17:90

48
46
45
43
37
37
37
36
34
24
24
12
8
8

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Спортске игре
младих
Прошле суботе, 20. маја тур
ниром у баскету 3 на 3 на Тргу
Ћире Милекића у Сремској
Митровици званично су отворе
не Спортске игре младих. Мани
фестација ће трајати седам
дана, а турниром „између две
ватре“ у суботу, 27. маја биће
затворено такмичење.
Освајачи првих места ићи ће
на државно првенство, а органи
затори Спортских игара младих
у Сремској Митровици су Град
ска управа за културу, спорт и
омладину и Спортски савез Гра
да Сремска Митровица. В. Ц.
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УДРУЖЕЊЕ РИБОЛОВАЦА „ДОЊИ ТОВАРНИК“

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У АТЛЕТИЦИ

„Срему“ седам
медаља
Након завршеног Првенства Србије за
млађе јуниоре стигло је нових седам меда
ља у АК „Срем“, четири злата, једно сребро
и две бронзе.
Славко Стевић победник је у скоку у вис,
са новим личним рекордом (1,93 м) у
жестокој конкуренцији. Водила се велика
борба, али је Славко остао хладне главе и
успео да се домогне највишег постоља и
златне медаље.
Дејан Антуновић такође је освојио злато
у трци на 2.000 метара са препрекама са
резултатом 6:45,88. Храбро је одлучио да
не чека друге него изашао на чело, намет
нуо јак темпо, одвојио се од конкуренције и
привео трку крају.
У дисциплини скок мотком два злата, у
женској конкуренцији за Мају Дрљачу, у
мушкој за Михајла Пековића и бронза за
Анђелу Ковачић.
Сребро је отишло у руке Саре Станими
ровић у дисциплине бацање копља (500г), а
за то је била потребна даљина од 38,64
метра. Четврта у истој дисциплини је била
Мирјана Дасовић.
Бронзу је у најзанимљивој трци на 3.000
метара освојио Мирко Мауна у изузетно
јакој конкуренцији. Он је оборио свој лични
рекорд за чак 11 секунди, па нови најбољи
резултат сада износи 9:11,65.
У бацању кугле (3кг) Тамара Јовановић
освојила је четврто место даљином 11,57
метара, а Наталија Крстић седму позицију
са 10,18 метара.
Жељка Познановић била је пета у дисци
плине скок у вис изједначивши свој лични
рекорд (1,53м), шесто место припало је
Сари Берток Сари у трци на 1500 м (5:09,03)
и Тамари Јовановић у бацању диска (32,12),
Ања Лајић је била осма са 5,07 м у дисци
плини скок у даљ, а Николина Шуман је у
трци на 400 метара препоне била девета.
Д. М.

Пецање и дружење
на језеру у Суботишту

Најуспешнији пецароши са организаторима

У

дружење
риболоваца
„Доњи
Товарник“ организовало је у неде
љу, 21. маја такмичење у пецању
шарана на пловак на језеру у Суботи
шту. Под покровитељством пећиначке
локалне самоуправе, ово традиционал
но такмичење окупило је 50 спортских
риболоваца, али и стотинак посматрача
на језеру.
Медаље и пехаре најуспешнијим пеца
рошима уручио је начелник Општинске
управе Жељко Трбовић, који је том при
ликом нагласио да локална самоуправа
доста улаже у аматерски спорт, јер, како
каже, он окупља људе са циљем да се
не само такмиче, него и друже.
У пецању шарана на пловак, нају
спешнији је био Владимир Стакић из

Суботишта, који је упецао укупно 13,1
килограм шарана. Он је истовремено
и добитник награде за највећег упеца
ног шарана – успео је да се „избори“ са
шараном тешким 9,1 килограм. Друго
место освојио је Зоран Бандић из Доњег
Товарника (5,1 килограм) а треће Алек
сандар Кокар из Брестача (5 килограма).
Иначе, осим добитника медаља и
пехара, у пецању су били веома успе
шни и млади спортски риболовци –
осмогодишњи Марко Судетић из Бре
стача који је уловио шарана тешког 4,4
килограма, и дванаестогодишњи Миха
ило Петровић са 400 грама лакшим
шараном. У такмичењу је учествовала
само једна дама – Љубина Петровић из
Обреновца.

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Заплењено 6.000
паклица цигарета
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Инђији су, приликом контроле
путничког аутомобила „шкода“, открили и
запленили 6.000 паклица цигарета без
акцизних маркица Републике Србије.
Вредност цигарета се процењује на око
милион и двеста динара. Због постојања
основа сумње да је извршио кривично
дело недозвољена трговина, против
46-годишњег возача биће поднета кривич
на пријава, надлежном тужилаштву.

Осумњичен
за разбојништва
Оперативним радом припадника Мини
старства унутрашњих послова у Руми
расветљено је разбојништво у једној трго
винској радњи и пронађен С. П. (21), који

се терети за ово кривично дело. Сумња се
да је маскиран и уз претњу ножем, од рад
нице противправно узео извесну суму
новца. Такође се сумња да је у претход
ном периоду, заједно са једним малолет
ником учествовао у извршењу још два
разбојништва на подручју Руме. По нало
гу надлежног тужиоца, С. П. је одређено
задржавање до 48 часова, након чега ће,
уз кривичну пријаву бити доведен на
саслушање у Основно јавно тужилаштво
у Руми.

Затечени у
примопредаји дроге
Полиција у Сремској Митровици затекла
је на улици два младића старости 24 и 25
година приликом примопредаје опојне
дроге. Код једног од њих пронађено је
неколико пакетића са прахом сумњивим
на хероин. Због постојања основа сумње
да су извршили кривична дела неовла
шћена производња и стављање у промет

опојних дрога и неовлашћено држање
опојних дрога, против њих ће бити поднете
кривичне пријаве, надлежним тужила
штвима.

Ухапшен мигрант
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Шиду ухапсили су М. Б. (1995),
држављанина Алжира осумњиченог да је
18. маја, после поноћи, покушао да уђе у
помоћну просторију једне куће у Шиду.
Власници куће затекли су мигранта у дво
ришту, о чему су обавестили полицију, која
је одмах стигла на место догађаја и приве
ла га у полицијску станицу. Мигранту М. Б.
је по налогу надлежног тужиоца одређено
задржавање до 48 часова, због постојања
основа сумње да је извршио кривична
дела крађа у покушају и уништење и оште
ћење туђе ствари. Он ће у законском року,
уз кривичну пријаву, бити доведен на
саслушање у Основно јавно тужилаштво у
Сремској Митровици.
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ТАМАРА ПРОДАНОВИЋ ЉУБАВ ПРЕМА УМЕТНОСТИ ПРЕНЕЛА НА МЕДЕЊАКЕ

Од слаткиша направила
уметничка дела
Осим
савршено
осликаних
детаља,
Тамари је
изузетно
битно да
муштерије
уживају
у укусу
медењака
Тамарини медењаци

К

ада уђете у дом Продановића у ђују са декорацијом сале и то најчешће
Инђији прво што ће оставити ути срца са иницијалима младенаца, а што
сак на вас јесу мирис цимета и ани се дечијих рођендана тиче, најтраженији
са, који испуњавају простор у којем живи су Дизнијеви јунаци.
Сви састојци које Тамара користи за
четворочлана породица. „Шеф кухиње“,
али и мајка, жена и уметница, Тамара припрему и украшавање медењака су
Продановић заслужна је за све то, јер потпуно природни. Како и сама каже, за
већ седам година уназад прави медења украђавање једног медењака некада је
ке који су више од слаткиша. То су пра потребно издвојити и око два сата.
- Тамарини медењаци су настали у
ва уметничка дела на која, до сада, нико
жељи да направим такозвани џинџер
није остао равнодушан.
Ова графичарка по професији у кухи бред за Божић мојим клинцима. Нисам
њи ствара колачиће на којима јести желела да буду толико зачињени као у
вим бојама осликава све што муштери иностранству, већ сам временом додава
је пожеле, а на првом месту, како каже, ла и одузимала састојке, како бих дошла
брине о квалитету јер жели да медењаке до садашње верзије – објашњава ова
које једу њени близанци, заволе и други вешта 33-годишња домаћица из Инђије.
малишани.
Осим савршено осликаних дета
ља, Тамари је изузетно битно да
муштерије уживају у укусу медења
ка.
- Све почиње са расклагијавањем
теста које мора да одстоји два-три
дана и да се растањи до одређене
дебљине. Пеку се око пет минута на
200 степени. Састојци су: брашно,
маргарин, јаја, мед, шећер у праху
и зачини које сама мељем на маши
ници (анис, цимет и каранфилић)
- објашњава Тамара поступак при
преме и додаје да је онај, креатив
нији део посла, много тежи:
- Сваки медењак украшавам руч
но, а ако на њега иду две глазуре,
за један колач потребно ми је и до
два сата. Муштерије бирају облик и Тамара Продановић са близанцима
боју, па их рецимо за свадбе, ускла

О квалитету Тамариних медењака нај
боље говори податак да месечно из њене
пећнице и уметничке радионице „изађе“
више од 600 медењака који су до сада
отпутовали код љубитеља слаткиша
у целој нашој земљој, али и у Америку,
Аустрију, Белгију и Русију.
амара се сваког дана буди у пола
седам, а леже у два ујутро.
- Када синове одведем у вртић,
тада почиње мој посао око медењака.
Лежем око два ноћу, јер кад успавам
синове треба да припремим модле и
тесто за следећи дан. Често и по цео дан
посветим шарању колача – каже Тамара.
Иако је права уметница у овом послухобију, Тамара каже да се дешава да
људи не препознају њен труд, па
траже да им спусти цену, јер им се
медењаци чине скупим. На сву сре
ћу, више је креативаца који препо
знају магију коју Тамара преноси на
ове слаткише.
- Свака жена треба да има хоби и
да му се посвети, уколико јој то вре
ме и обавезе дозвољавају. Ја сам
љубав према уметности пренела на
медењаке и у сваки је уткан део те
љубави. Ако волите оно што радите,
успех је неизоставан - каже за крај
наша саговорница и додаје да је до
сада имала много различитих захте
ва, али ипак је био најтежи када су
јој поручили да направи медењак у
облику руске бабушке, а да на њему
исцрта Црногорца и Црногорку у
народним ношњама.
М. Ђ.
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