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Лаћарак је свет!

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Ове 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.

Матурске 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. 

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
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СТЕ ВАН КАЗИ МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИРИГ

Ириг поста је
вели ко гра ди ли ште

На тери то ри ји ири шке општи не 
реа ли зо ва ће се неко ли ко про
је ка та. Како каже пред сед ник 

Општи не Сте ван Кази ми ро вић, Ириг 
ове годи не поста је вели ко гра ди ли
ште. С обзи ром на то да је Ириг мала 
општи на, за додат на сред ства кон ку ри
шу у Покра ји ни, али и Репу бли ци. Да 
Ири жа ни кан ди ду ју добре про јек те све
до че и одо бре на сред ства због којих се 
ове годи не буџет Општи не удво стру
чио. Два нај зна чај ни ја про јек та која ће 
се уско ро реа ли зо ва ти јесу сана ци ја 
Основ не шко ле „Доси теј Обра до вић“ у 
Ири гу и сана ци ја амбу лан те у Кру ше
дол Селу. За ове про јек те сред ства је 
обез бе ди ла Репу бли ка.

 Наша локал на само у пра ва ради на 
изра ди про је ка та и са њима кон ку ри ше 
код разних нивоа вла сти. Успе ли смо 
да при ву че мо зна чај на сред ства и због 
тога смо већ почет ком маја мора ли да 
ради мо дру ги реба ланс буџе та. Морам 
да издво јим два вели ка про јек та која 
су за нашу општи ну зна чај на, а за њих 
смо кон ку ри са ли код Кан це ла ри је за 
упра вља ње јав ним ула га њи ма у Вла

ди Репу бли ке Срби је. Један про је кат 
се одно си на сана ци ју и адап та ци ју 
амбу лан те у Кру ше дол Селу, вред ност 
радо ва је око седам мили о на дина ра, а 
дру ги про је кат је сана ци ја шко ле „Доси
теј Обра до вић“ у Ири гу и ту је вред ност 
радо ва око 183 мили о на дина ра. Оче
ку је мо да ће се са радо ви ма кре ну ти 
када поч не рас пуст. Ириг поста је пра во 
гра ди ли ште. Сада се радо ви на згра ди 
Каси не у Врд ни ку бли же кра ју. Завр ша
ва се и зва нич но гре бен ски пут на Фру
шкој гори – каже Сте ван Кази ми ро вић. 

На пита ње у каквом се ста њу нала
зе шко ле на тери то ри ји ове општи не 
Кази ми ро вић каже:

 Ста ње шко ла на ири шкој тери то ри
ји је као у свим општи на ма по Срби ји. 
Из тог раз ло га је Кан це ла ри ја за упра
вља ње јав ним ула га њи ма и кре ну ла да 
оспо со бља ва шко ле по мањим мести
ма. Основ на и сред ња шко ла нала зе се 
у згра ди која је под зашти том држа ве. 
У њу није ула га но годи на ма. Сада ће 
се ради ти сана ци ја кро ва, фаса де, уну
тра шњи про стор, сани тар ни чво ро ви...

Поред ова два зна чај на и вели ка про

Поред тури стич ких 
потен ци ја ла

са који ма ова
општи на рас по ла же, 

изград њом
дуго о че ки ва ног
Фру шко гор ског

кори до ра, нада ју се
и већем бро ју гости ју, 

али и инве сти то ра

Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник Општи не Ириг
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јек та, у Ири гу је пла ни ра на и реа ли за
ци ја низа мањих. 

 Поста вља ће се и каме ре на рас кр
сни ца ма у Ири гу, а вред ност тих радо ва 
је око два мили о на дина ра. Видео над
зор ће бити поста вљен на рас кр сни ци 
код згра де Општи не и на кри ви ни изме
ђу пар ка и Вин ске ули це. Доби ли смо 
сред ства од Покра ји не и за укла ња ње 
депо ни ја. Не може нам Врд ник бити 
тури стич ка дести на ци ја, а да се на 
ула ску у бању нала зи депо ни ја сме ћа. 
Тако ђе смо кон ку ри са ли код Покра јин
ског секре та ри ја та за пољо при вре ду за 
уре ђе ње атар ских путе ва, с тим да је 
за те радо ве 50 одсто уче шће Општи
не, исто толи ко уче шће секре та ри ја та, 
око 16,5 мили о на сва ко. Оче ку је мо да 
почет ком сле де ћег месе ца кре не мо са 
изво ђе њем радо ва. Тако ђе смо кон ку
ри са ли и за про је кат одвод ња ва ња и 
чишће ња кана ла. Уче шће Општи не за 
те радо ве је око чети ри мили о на дина
ра, а нада мо се да ћемо доби ти још 
толи ко од Покра ји не да бисмо могли 
да очи сти мо кана ле на запад ном делу 
наше општи не. Про шле годи не смо то 
одра ди ли на источ ном делу. Нада мо 

се да ћемо доби ти сред ства и што се 
тиче водо снаб де ва ња. Оче ку је мо око 
11 мили о на дина ра да бисмо побољ
ша ли водо снаб де ва ње – исти че Кази
ми ро вић. 

Како ова општи на има све пре ди спо
зи ци је за раз вој тури зма, тако се опре
де љу ју и ула жу зна чај на сред ства у 
инфра струк ту ру. 

 Тури стич ка орга ни за ци ја је кон ку ри
са ла код Мини стар ства трго ви не, тури
зма и теле ко му ни ка ци ја и одо бре на су 
им сред ства у изно су од 3,5 мили о на 
за сана ци ју пешач ке ста зе у Врд ни
ку. Наста вља ју се радо ви на пешач
ко  бици кли стич кој ста зи од Ири га до 
Хопо ва, а вред ност тих радо ва је око 
7,5 мили о на. Током рас пу ста, на Пред
школ ској уста но ви „Деч ја радост“ ради
ће се сана ци ја и адап та ци ја кро ва. 
Деч ја уста но ва је доби ла сред ства за 
уград њу топлот них пум пи, вред но сти 
око 4,5 мили о на и Општи на има уче
шће око мили о на дина ра. Од Упра ве 
за капи тал на ула га ња смо доби ли 11 
мили о на за завр ше так радо ва Михи
зо ве куће и нада мо се у року од 60 
дана да ће ти посло ви бити  завр ше ни. 
Пошто је наша општи на парт нер гра
ду Новом Саду за пре сто ни цу кул ту ре 
2021. годи не кре ну ли смо у сана ци је 
кул тур них доба ра у Ири гу. Пла ни ра
мо сана ци ју и рекон струк ци ју пар ка у 
Ири гу. Све о чему смо рани је при ча ли 
је поче ло да се оства ру је. Нада мо се 
да ћемо у овој годи ни оства ри ти доста 
оног што смо обе ћа ва ли про шле годи
не – напо ми ње први човек Општи не. 

Поред тури стич ких потен ци ја ла 
са који ма ова општи на рас по ла же, 
изград њом дуго о че ки ва ног Фру шко гор
ског кори до ра, нада ју се и већем бро ју 
гости ју, али и инве сти то ра. 

Сања Ста не тић

Сред ња шко ла у Ири гу „Бори слав Михај
ло вић Михиз“ има једин стве не сме ро ве. 
Реч је о сме ру вино гра дар винар и сме ро
ви ма кули нар ски и тури стич ки тех ни чар. 
Тре ба напо ме ну ти да је смер вино гра дар 
винар једи ни у Вој во ди ни упра во у овој 
шко ли. При ли вом већег бро ја заин те ре со
ва них ђака за овај смер, нео п ход на је 
изград ња Дома уче ни ка, где би ђаци који 
дола зе са тери то ри је целе Вој во ди не били 
сме ште ни. 

 Деца из дру гих дело ва Вој во ди не дола
зе код нас у шко лу и из тог раз ло га смо 

виде ли да је нео п ход на изград ња уче нич
ког дома. У току је изра да про јект не доку
мен та ци је, а о томе смо раз го ва ра ли са 
мини стром про све те. Има мо подр шку да 
кре не мо у реа ли за ци ју тог про јек та и нада
мо се да ћемо сву доку мен та ци ју сре ди ти 
ове годи не. Када нам је пре две годи не 
гене ра ци ја кува ра завр ши ла шко лу, у року 
од месец дана су сви нашли  запо сле ње. 
Ми смо кре ну ли у при чу оспо со бља ва ња 
наших мла дих за оно где могу одмах да 
доби ју посао – каже Сте ван Кази ми ро вић, 
пред сед ник Општи не. 

Про шле годи не, када је пла ни ран буџет 
Општи не Ириг, пла но ви су били да он 
буде реа лан. У теку ћој годи ни, тај износ 
се гото во удво стру чио, због при ли ва сред
ста ва од Репу бли ке и Покра ји не. Како 
каже први човек Општи не, ради се о 
цифри коју Ириг у сво јој исто ри ји није 
имао, а то ипак нешто пока зу је и зна чи, 
дода је Кази ми ро вић. Буџет је про јек то ван 
на око мили јар ду дина ра. 

Нео п хо дан Дом уче ни ка

Удво стру чен 
буџет

ИРИ ЖА НИ У НЕМАЧ КОЈ

Узврат на посе та 
Ферс мол ду

Пред седник Општи не Ириг Сте ван 
Кази ми ро вић и дирек тор Тури стич ке 
орга ни за ци је Општи не Ириг Дра ган Дра
ги че вић зајед но са четр де се так Врд ни ча
на бора ви ли у немач ком гра ду Ферс молд 
од 18. до 21. маја. 

Про шле годи не у Врд ни ку је обе ле же
на пето го ди шњи ца бра ти мље ња и сарад
ње Ферс мол да и Врд ни ка, а овом посе
том се ти односи учвр шћу ју. 

Зајед но са пред став ни ци ма иришке 
локал не само у пра ве у Немач кој је бора
вио и заме ник покра јин ског секре та ра за 
при вре ду и тури зам Павле Почуч.  С. С.  

ПУТЕ ВИ СРБИ ЈЕ

Сана ци ја пута
У Град ској кући у Срем ској Митро ви ци 

18. маја Јав но пред у зе ће „Путе ви Срби је“ 
одр жа ло је пре зен та ци ју про јек та реха би
ли та ци је део ни це пута ГП Батров ци – 
Кузмин, у дужи ни од 21 кило ме тар.

Радо ви, чији поче так се оче ку је у 2018. 
годи ни, под ра зу ме ва ће обно ву асфалт
них сло је ва, ком плет ну реха би ли та ци ју 
сао бра ћај не сиг на ли за ци је, систе ма за 
одвод ња ва ње и одре ђе них обје ка та уз 
поме ну ту део ни цу пута.

Финан сиј ска сред ства за ове радо ве 
обез бе ђе на су из кре ди та Европ ске бан
ке за обно ву и раз вој, Свет ске бан ке и 
Европ ске инве сти ци о не бан ке.

ПРИ ВРЕД НА КОМО РА СРБИЈЕ

При вред ни ци
и инспек ци ја

Окру гли сто на тему „Дија лог при вред
ни ка са инспек циј ским слу жба ма“ који је 
орга ни зо ва ла При вред на комо ра Срби је  
Реги о нал на при вред на комо ра Срем ског 
управ ног окру га одржан је 16. маја у Град
ској кући у Срем ској Митро ви ци. 

При вред ни ци ма је пред ста вљен Закон 
о инспек циј ском над зо ру, а међу говор ни
ци ма је била и Еми на Мила ка ра, шефи ца 
Вете ри нар ске инспек ци је Срем ска Митро
ви ца. Она је наве ла да вете ри нар ска 
инспек ци ја сва ко днев но у објек ти ма за 
пре ра ду меса врши кон тро ле, док објек те 
као што су фар ме, посе ћу ју два пута 
месеч но, изу зе так је једи но у слу ча ју 
доби ја ња нало га. 

 Ова кве састан ке са пред у зет ни ци ма 
нисмо до сада има ли, али су они врло 
зна чај ни, како би се схва ти ла одго вор ност 
субје ка та за хра ну коју пла си ра ју на тржи
ште  рекла је Еми на Мила ка ра. В. Ц.

Морам да издво јим два вели ка про јек та која су 
за нашу општи ну зна чај на, а за њих смо кон ку
ри са ли код Кан це ла ри је за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма у Вла ди Репу бли ке Срби је. Један 
про је кат се одно си на сана ци ју и адап та ци ју 
амбу лан те у Кру ше дол Селу, а дру ги про је кат је 
сана ци ја шко ле „Доси теј Обра до вић“ у Ири гу
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ПАЛА ТА ПРАВ ДЕ: Апе ла ци о ни суд вра тио на посао учи те ља Основ не 

U^ITEQ MATE @ARKO NAKON

Bio sam `rtva
Веро вао сам да има прав де и то је једи но што ми је дава ло сна ге за све 

ово вре ме. Дете ми је напу сти ло факул тет, јер није било пара ни за хра ну. 
Од нас пето ро у кући, само моја жена ради за скром ну пла ту у при ват ној 
фир ми

Све је поче ло изне на да и без 
наја ве, као у неком јеф ти ном, 
пет па рач ком кри ми рома ну. Учи

те љу Основ не шко ле СлободанБајић
Паја у Срем ској Митро ви ци Мате Жар
ку је од стра не дирек тор ке Шко ле 
Анки це Јев тић 19. окто бра 2015. годи
не оду зет днев ник под обра зло же њем 
да је суспен до ван. Пошто је тра жио 
обја шње ње и није хтео да напу сти 
учи о ни цу, сутра дан 20. окто бра у Шко
лу је бану ла поли ци ја, која му је забра
ни ла бора вак у објек ту. Од тада теку 
муке учи те ља, неза ко ни то вође ње 
дисци плин ског поступ ка је резул ти ра
ло отка зом, са реше њем од 20. апри ла 
2016. годи не, а Мновине су о томе у 
више навра та писа ле.

Слич ну суд би ну је дожи вео и на 
Основ ном суду у Срем ској Митро ви ци, 
коме је тужио Шко лу због неза ко ни тог 
отка за, где је био изне на ђен непра вед
ном пре су дом и по њего вом мишље њу 

очигледном пристрасношћу Суда. 
Конач ну реч је, по жал би Мате Жар ка 
рекао Апе ла ци о ни суд који је нало жио 
да се Мате Жар ку при хва ти жал ба на 
реше ње о отка зу, те да се исти вра ти 
на посао. Апе ла ци о ни суд је нало жио 
да ОШ Слободан Бајић Паја испла ти 
тро шко ве суд ског поступ ка у изно су од 
165.750 дина ра, као и да учи те љу 
испла ти све зао ста ле пла те под прет
њом при нуд ног извр ше ња.

Пре су да, пра во сна жна и извр шна, 
Апе ла ци о ног суда у Новом Саду, носи 
датум од 20. апри ла 2017. годи не, а 
адво ка ту Зори ци Цун дри, пуно моћ ни
ку учи те ља Мате Жар ка, уру че на је 17. 
маја ове годи не. Од момен та изба ци
ва ња учи те ља из Шко ле под поли циј
ском прет њом, па до данас, про шло је 
више од 19 месе ци, за које вре ме учи
тељ Мате Жар ко не при ма пла ту, 
живе ћи на иви ци гла ди, у беди и сиро
ма штву. Ипак, упр кос цини ци ма који 

кажу да је прав да спо ра, али недо сти
жна, адво кат Зори ца Цун дра је за М
новине рекла да је овај слу чај доказ да 
у Срби ји ипак има прав не држа ве.

Ово јесте побе да прав не држа ве, 
сла же се учи тељ Мате Жар ко и дода
је:

 Веро вао сам да има прав де и то је 
једи но што ми је дава ло сна ге за све 
ово вре ме. Дете ми је напу сти ло 
факул тет, јер није било пара ни за хра
ну. Од нас пето ро у кући, само моја 
жена ради за скром ну пла ту у при ват
ној фир ми.

Још апсурд ни је од целог овог слу ча
ја је и сам раз лог због чега је учи тељ 
суспен до ван. Калам бур је настао због 
банал не рас пра ве око тога како ће се 
надок на ди ти изгу бље ни часо ви за 
вре ме Деч је неде ље. Чисто тех нич ка 
ствар, али несла га ње учи те ља са 
дирек тор ком шко ле је иско ри шће но да 
се од муве напра ви медвед. Мате 

Начел ни ца Град ске упра ве за обра
зо ва ње Мир ја на Пје вац про шлог пет
ка, 19. маја за Мновине је изја ви ла да 
она још увек није доби ла пре су ду, али 
да је инфор ми са на да је Апе ла ци о ни 
суд пре и на чио пре су ду Основ ног 
суда.  

 Пошто ва ће мо одлу ку Суда, а о 
даљим кора ци ма ће се раз го ва ра ти  
са град ским пра во бра ни о цем – крат ко 
је про ко мен та ри са ла начел ни ца Пје
вац.

На пита ње који су наред ни кора ци 
локал не само у пра ве, јер ће се Баји
ће ва шко ла наћи у про бле му пошто 
ће мора ти да испла ти учи те љу Мате 
Жар ку зао ста ле зара де, начел ни ца је 
поно ви ла да ће се пошто ва ти одлу ка 
Суда.  

НАЧЕЛ НИ ЦА МИР ЈА НА ПЈЕ ВАЦ:

Пошто ва ће мо
одлуку Суда

Суд је при хва тио
као здра во за гото во 

све оно што гово ри 
Анки ца Јев тић, иако је 

и лаи ку јасно да не 
може у управ ном 

поступ ку да дирек тор 
буде исто вре ме но и 
све док и доно си лац 
одлу ке. То није било 

ни за вре ме Тура ка
– кади ја те тужи, 
кади ја те суди... 

ЈОШ УВЕК НЕОБАВЕШТЕНА:
Мирјана Пјевац
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шко ле СлободанБајићПаја Мате Жар ка, који је неза ко ни то добио отказ 

GOLGOTE KOJU JE PRE@IVEO

op{te korupcije

Жар ко каже да то није слу чај но:
 Моме нат је иско ри шћен да би мене 

отпу сти ли и на моје место запо сли ли, 
тако ђе на неза ко нит начин, дру гу рад
ни цу. Због ово га што се деша ва ло, 
сма трам за нај од го вор ни ју начел ни цу 
Град ске упра ве за обра зо ва ње Мир ја
ну Пје вац. Она се све вре ме пра ви 
нео ба ве ште на и неве шта, а врло 
добро је све зна ла о чему се овде 
ради. Суд, коме сам се жалио због 
неза ко ни тог отка за, се тако ђе пона
шао чуд но. Суд је при хва тио као здра
во за гото во све оно што гово ри Анки
ца Јев тић, иако је и лаи ку јасно да не 
може у управ ном поступ ку да дирек
тор буде исто вре ме но и све док и доно
си лац одлу ке. То није било ни за вре
ме Тура ка – кади ја те тужи, кади ја те 
суди...   

Нема ју ћи више куд, Мате Жар ко се 
обра тио и пре ми је ру Алек сан дру Вучи
ћу, при ли ком њего вог сусре та са хрват
ском пред сед ни цом Колин дом Гра бар 
Кита ро вић у Таван ку ту, јуна про шле 
годи не. Том при ли ком је, пре не ли су 
меди ји, изме ђу оста лог рекао:

 Не знам да ли сам им сме тао зато 
што сам Хрват, или зато што сам био 
члан ДС, али да хоће зна ли би да сам 

БИО САМ ЖРТВА КОРУПЦИЈЕ: Мате Жарко ПОБЕДА ПРАВНЕ ДРЖАВЕ: Зорица Цундра

Након доби је не пре су де Основ ног 
суда у коме се дока зу ју повре де туже
ног као и зако ни тост реше ња о отка зу, 
усле ди ла је пре су да Апе ла ци о ног 
суда који је због неу са гла ше но сти 
нашег кров ног Зако на о осно ва ма 
систе ма обра зо ва ња и вас пи та ња и 
Зако на о управ ном поступ ку, утвр ђе
на фор мал на гре шка. По мишље њу 
Апе ла ци о ног суда који, цити рам „сма
тра да нема потре бе да се упу шта у 
садр жи ну оспо ре них реше ња одно
сно да се изја шња ва о повре да ма 
које су тужи о цу ста вље не на терет 
....“ уви ђа мо мањ ка вост цело куп ног 
прав ног систе ма и неу са гла ше ност са 
Зако ном о раду и пита мо се да ли  
јед но такво прав но тело заи ста не 
тре ба да се „упу шта“ у нечи је прав не 
пре сту пе.

Посту пи ће мо по пре су ди Апе ла ци о
ног суда, који се није упу штао у насил
нич ке пре сту пе туже ног, те га вра ти ти 
на рад, а исто вре ме но сво је пра во 

потра жи ти на Врхов ном суду.
Да ли са нестр пље њем оче ку је мо 

повра так коле ге који се неса ве сно 
одно си пре ма раду, пуши на часу, псу
је коле га ма мај ку, уда ра их, нази ва 
багром, крма ча ма, пони жа ва, вре ђа 
дирек то ра, пре ти смр ћу...да, нарав но. 
Такви су нам увек под сти цај за даље 
напре до ва ње! 

ДИРЕКТОРКА АНКИЦА ЈЕВТИЋ:

Мањкавост 
правног система

ПОДСТИЦАЈ ЗА НАПРЕДОВАЊЕ:
Анкица Јевтић
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ја пома гао Срби ма који су дола зи ли 
овде као избе гли це, више него неки 
родољуби, који су то сво је лажно родо
љу бље ите ка ко унов чи ли и поли тич ки 
зло у по тре би ли.

Мате Жар ко каже да га зани ма ко ће 
сада да зашти ти дирек тор ку, с обзи
ром на то да је и мини стар про све те 
рекао да ће сме ни ти све дирек то ре 
који пра ве тро шко ве због изгу бље них 
спо ро ва. Ипак, њему је нај ва жни је да 
се вра ти сво јим ђаци ма као неко ко се 
дока за но није огре шио о закон. О 
оста лом нека мисле они који су цео 
овај слу чај исце ни ра ли.

Гол го та кроз коју је про шао пока за ла 
је нај ру жни ја лица људ ских карак те ра 
неких њего вих коле га, који нису бира
ли сред ства да се истак ну у сво јој 
послу шно сти. Као на при мер инспек
тор ка која није реа го ва ла када ју је 
звао пошто је поли ци ја упа ла у Шко лу. 
Ипак, већи на про свет них рад ни ка није 
желе ла да лажно све до чи про тив свог 
коле ге, захва љу ју ћи чему је Апе ла ци о
ни суд донео пре су ду у њего ву корист.

Адво кат Зори ца Цун дра наво ди да је 
у жал би Апе ла ци о ном суду на пре су ду 
Основ ног суда мора ла да напи ше и то 
да учи тељ Мате Жар ко ири ти ра суди ју, 
толи ко да је на суђе њу анга жо ва ла 
обез бе ђе ње, што није забе ле же но у 
прак си на ова квој врсти суђе ња.   

 Ја не могу да твр дим да је суди ја 
(Дра ги ња Мар ко вић, прим.аут) била 
при стра сна, али сам у сво јој жал би 
иста кла сам сте кла ути сак као да је 
Суд посту пао у мани ру пре да ног адво
ка та дирек тор ке Анки це Јев тић. Због 
тога смо тра жи ли и изу зе ће суди је, 

које није при хва ће но  рекла је овом 
нови на ру.

Када је реч о суди ји, Дра ги ња Мар
ко вић важи за иску сног суди ју, која је 
сво је вре ме но била и суди ја Суда удру
же ног рада, па су јој сва ка ко добро 
позна те ства ри веза не за рад ни однос.

Ина че пре су да Апе ла ци о ног суда је 
пра во сна жна и извр шна. Шко ла се 
може жали ти Каса ци о ном суду, који 
има пра во да пре и на чи пре су ду. Да ли 
ће Шко ла посег ну ти за ван ред ним 
прав ним леком, тра же ћи реви зи ју суд
ског поступ ка, и да ли ће Каса ци о ни 
суд то при хва ти ти, при ча је на дугач
ком шта пу. 

Дотле, пра во сна жна пре су да Апе ла
ци о ног суда, мора се извр ши ти. 
Директорка Школе Анкица Јевтић није 
имала коментар.

Вла ди мир Ћосић

АДВО КА ТИ ЦА ЗОРИ ЦА ЦУН ДРА: 
Побе да прав не држа ве

У пре су ди Апе ла ци о ног суда у 
Новом Саду од 20. апри ла ове годи не 
сто ји да се усва ја као осно ва на жал
ба Мате Жар ка и да се пре су да 
Основ ног суда у Срем ској Митро ви ци 
од 6. фебру а ра ове годи не пре и на ча
ва тако што се усва ја тужбе ни зах тев 
тужи о ца и пони шта ва ју се реше ње 
туже ног доне то на сед ни ци Школ ског 
одбо ра од 12. апри ла 2016. годи не и 
реше ње туже ног, доне то од стра не 
дирек то ра шко ле од 29. мар та про
шле годи не. Шко ла се оба ве зу је да 
Мате Жар ка вра ти на рад и да му 
надок на ди тро шко ве поступ ка у изно
су од 165.750 дина ра, са зате зном 
кама том од пре су ђи ва ња до испал те, 
све у року од 15 дана по при је му пре
су де. 

Адво ка ти ца Мате Жар ка Зори ца 
Цун дра након доби ја ња пре су де Апе
ла ци о ног суда за Мновине каже да 
ова пре су да пред ста вља побе ду 
прав не држа ве. А на комен та ре да је 
Апе ла ци о ни суд „нешто брзо донео 
пре су ду“ каже:

 Тужба Основ ном суду у Срем ској 
Митро ви ци је под не та 4. маја про шле 
годи не, а пред мет је пра во сна жно 
окон чан 20. апри ла 2017. годи не, 
иако по зако ну тре ба да се окон ча у 
року од шест месе ци. Жал бу Апе ла
ци о ном суду сам под не ла 21. мар та, 
а пре су да нам је сти гла 17. маја. Апе
ла ци о ни суд је посту пак окон чао у 
закон ском року, пошту ју ћи одред бе 
про це са пра ва – наво ди Цун дра.

Она даље каже да је пре су да Апе
ла ци о ног суда пра во сна жна и извр
шна и да је Шко ла дужна да је извр
ши. 

 У овом слу ча ју је дозво ље но да 
се под не се зах тев за реви зи ју Каса
ци о ном суду. Прет по ста вљам да ће 
Шко ла ту могућ ност кори сти ти. Ту је 
рок 30 дана за ула га ње реви зи је, али 

неза ви сно од посту па ња Каса ци о ног 
суда и ула га ња реви зи је,Шшко ла је 
дужна да ову пре су ду извр ши. Имају 
рок од 15 дана по при је му пре су де да 
Мате Жар ка вра те на рад, да пла те 
тро шко ве које су про у зро ко ва ли у 
овом поступ ку и да раз ми сле да ли 
ће мир ним путем да му испла те зао
ста ле зара де. Уко ли ко га Шко ла не 
буде вра ти ла на посао до 1. јуна, 
почи ње рок за при нуд но извр ше ње. 
Ми ћемо покре ну ти посту пак при нуд
ног извр ше ња, то зна чи нов ча на 
казна за Шко лу, која се уве ћа ва све 
док га не вра те на посао – каже адво
ка ти ца Мате Жар ка и дода је:

 Оно што је мени у овом делу 
симп то ма тич но, то је да је Апе ла ци о
ни суд из фор мал них раз ло га пре и на
чио пре су ду и што је тај Суд рекао да 
дирек тор ка Шко ле није могла да 
доне се реше ње о отка зу. Ми смо се 
обра ћа ли Инспек ци ји рада за Срем
ски округ, тра жи ли смо одла га ње 
извр ше ња ове пре су де, да га вра те 
на рад, па нек посту пак тра је. Међу
тим, инспек ци ја је одби ла наш зас
хтев. Ми смо се жали ли, па је и Мини
стар ство одби ло то. Инспек ци ја овај 
фор мал ни недо ста так није уви де ла. 

За крај адво ка ти ца Зори ца Цун дра 
каже да је цео спор оста вио вели ки 
траг на њего вог кли јен та.

 Овај спор је на њега јако ути цао. 
Дете му је напу стило факул тет јер 
није имао новца да га школује. Оста
ли су без при ма ња, једи ни при ход је 
била зара да њего ве супру ге. Ово је 
њему окре ну ло живот нао пач ке, а 
при том све је про ис те кло из обе ле
жа ва ња Деч је неде ље где је он ука зи
вао дирек то ру Шко ле да обе ле жа ва
ње Деч је неде ље не може да буде 
такво како је она нало жи ла да се 
ура ди – каже Цун дра.

Б. Селаковић

На пита ње нови на ра како комен та
ри ше то што суди ни ца Основ ног суда 
у Срем ској Митро ви ци Дра ги ња Мар
ко вић, која је води ла посту пак, није 
уочи ла фор мал не гре шке у дисци
плин ском поступ ку који је вођен, на 
које ука зу је Апе ла ци о ни суд, Зори ца 
Цун дра одго ва ра:

 Ја нисам та која може да кри ти ку је 
рад посту па ју ћег суди је. Сва ко од нас 

има пра во на раз ли чи то прав но схва
та ње. Све што ја мислим веза но за ту 
одлу ку и пона ша ње суди је током тог 
поступ ка сам и изне ла у жал би. У 
жал би сам напи са ла да Мате Жар ко 
сво јом поја вом посту па ју ћег суди ју 
ири ти ра у суд ни ци. Овај спор спа да у 
ред рад но прав них спо ро ва, а суди ја 
која је посту па ла у овом пред ме ту је 
суди ја бив шег Суда удру же ног рада. 

Раз ли чи та прав на схва та ња

Адво кат Зори ца
Цун дра наво ди да је
у жал би Апе ла ци о ном 
суду на пре су ду 
Основ ног суда мора ла 
да напи ше и то да
учи тељ Мате Жар ко 
ири ти ра суди ју,
толи ко да је на
суђе њу анга жо ва ла 
обез бе ђе ње, што није 
забе ле же но у
прак си на ова квој 
врсти суђе ња



924. MAJ 2017.   M NOVINE

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ШИД

Нема вре ме на за чека ње
Чла но ви Општин ског 

већа Општи не Шид 
су на сед ни ци одр жа

ној про шле сре де, 17. маја, 
изме ђу оста лих тача ка 
днев ног реда усво ји ли и 
пред лог одлу ке о спро во
ђе њу јав ног кон кур са за 
избор дирек то ра пред у зе
ћи ма ЈКП „Стан дард“ и ЈКП 
„Водо вод“ Шид, као и њихо
во име но ва ње на спо ме ну
тим фук ци ја ма. Пре ма 
речи ма првог чове ка шид
ске општи не Пре дра га 
Вуко ви ћа, све усво је не тач
ке днев ног реда су од 
општег инте ре са за гра ђа
не шид ске општи не.

 Две тач ке днев ног реда 
које су се одно си ле на јав
на пред у зе ћа „Стан дард“ и 
„Водо вод“, су у окви ру 
закон ских окви ра јер смо 
има ли оба ве зу да уме сто 
врши ла ца дужно сти, иза
бе ре мо дирек то ре тих јав
них пред у зе ћа. Нама је 
важно да кре не мо ужур ба
ним кора ци ма ка реа ли за
ци ји пла ни ра них круп них 
радо ва на обез бе ђи ва њу 
бољих усло ва живо та гра
ђа на. Већ ових дана кре ну
ће мо се реа ли за ци јом пла
ни ра них посло ва на изград
њи водо во да у Соту. Тако
ђе, поче ће мо посло ве на 
инфра струк тур ном опре ма
њу инду стриј ске зоне, 
адап та ци ји Основ не шко ле 
„Срем ски фронт“, рено ви
ра њу Кул тур но обра зов ног 
цен тра. Нема мо више вре
ме на за чека ње, сти гли су 
топли ји дани и вре ме је да 
се завр ши све што је пла
ни ра но. Сред ства за те 
радо ве су обез бе ђе на, нео
п ход но је да се што пре 
рас пи шу јав не набав ке 
како бисмо гра ђа ни ма 
обез бе ди ли све оно што 
смо обе ћа ли  иста као је 
Пре драг Вуко вић.

Усво је ни су и изве шта ји о 
раду Општин ске упра ве и 
Општин ског јав ног пра во
бра ни о ца за 2016. годи ну, 
као и пред лог одлу ке о зоо
хи ги је ни и јав ним пар ки ра
ли шти ма. 

Пре ма речи ма пред сед
ни ка Општи не Шид, пред
лог одлу ке о пар ки ла шти ма 
се одно си на посто је ћа пар
кинг места, а у пла ну је како 

наво ди у ско ри јој будућ но
сти када се ство ре усло ви, 
изград ња новог пар кинг 
про сто ра. Поред пред ло га 
наве де них одлу ка, усво је не 
се и дру ге одлу ке које се 
одно се на посло ве јав них 
пред у зе ћа. Изме ђу оста
лих, усво јен је и пред лог 
одлу ке о упра вља њу гро
бљи ма, сахра њи ва њу и 
врше њу погреб не делат но
сти, снаб де ва њу водом за 
пиће, пре чи шћа ва њу и 

одво ђе њу отпад них и 
атмос фер ских вода, пред
лог одлу ке о дим ни чар ским 
услу га ма, као и одлу ка о 
кому нал ним делат но сти ма 
општи не Шид. 

Поред ових тача ка днев
ног реда, усво је ни су и 
финан сиј ски изве шта ји и 
изве шта ји о раду месних 
зајед ни ца Ада шев ци, Бер
ка со во и Сот, и пред ло зи 
реше ња о дава њу сагла
сно сти на ста ту те ЈКП „Јав

на расве та, услу га и одр жа
ва ње“, Гале ри је сли ка 
„Сава Шума но вић“, као и 
пред лог про гра ма кори
шће ња сред ста ва буџет
ског фон да за зашти ту и 
уна пре ђе ње живот не сре
ди не општи не Шид за 2017. 
годи ну.

На кон фе рен ци ји за 
нови на ре одр жа ној након 
завр шет ка сед ни це 
Општин ског већа, пред сед
ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, обра зло жио је 
раз лог састан ка са сво јим 
нај бли жим сарад ни ци ма 
који је одр жан дан пре одр
жа ва ња сед ни це Општин
ског већа. Како је рекао, 
реа ли за ци ја број них запо
че тих про је ка та не тече 
она ко како је пла ни ра но.

 Низ про је ка та, као што 
је позор ни ца у Кул тур но
обра зов ном цен тру и ком
плет на адап та ци ја сале, 
још није запо че та иако су 
сред ства за те наме не 
обез бе ђе на. За ком плет ну 
адап та ци ју шко ле „Срем ски 
фронт“ обез бе ђе на су 
сред ства у вред но сти 
600.000 евра. Радо ви још 
нису поче ли. Тако ђе, за 
опре ма ње инду стриј ске 
зоне новац је обез бе ђен, за 
реги о нал ну депо ни ју сме
ћа, изград њу водо во да у 
Соту. Све је спрем но, само 
тре ба да се поч не са радом. 
Дакле, што се тиче Репу
бли ке, Покра ји не и мене и 
заме ни ка Општи не, све је 
завр ше но и новац за те 
радо ве је обез бе ђен. Ја 
оче ку јем већ ових дана да 
се кре не у реа ли за ци ју тих 
посло ва. Гра ђа ни Шида 
заслу жу ју да се ми пона ша
мо одго вор но и да нешто 
напра ви мо у вре ме нашег 
ман да та. Зато сам и зака
зао хитан коле ги јум, јер 
сма трам да је раз лог недо
вољ на анга жо ва ност поје
ди на ца који су били директ
но одго вор ни за спро во ђе
ње наве де них посло ва. 
Сви ма сам дао јасне задат
ке и инструк ци је и оче ку јем 
да се што пре кре не са 
посло ви ма и надок на ди 
све оно што је про пу ште но 
у прет ход ном пери о ду  
иста као је Вуко вић.

М. Н.

Све је спрем но, само тре ба да се 
поч не са радом. Зато сам зака зао 
хитан коле ги јум, јер сма трам да је 
раз лог кашње ња недо вољ на анга
жо ва ност поје ди на ца који су били 
директ но одго вор ни за спро во ђе ње 
наве де них посло ва. Сви ма сам дао 
јасне задат ке и инструк ци је и оче ку
јем да се што пре кре не са посло ви
ма и надок на ди све оно што је про
пу ште но у прет ход ном пери о ду, 
иста као је Пре драг Вуко вић

Пре драг Вуко вић, пред сед ник Општи не Шид
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ВЛА ДИ МИР РАДО МИ РО ВИЋ, НОВИ ПРЕД СЕД НИК УДРУ ЖЕ ЊА НОВИ НА РА СРБИ ЈЕ

Требају нам јаки 
локални медији

Мно го тога смо
забо ра ви ли. У вре ме 

Бори са Тади ћа
посто ја ла је стрикт на 

кон тро ла меди ја,
а људи бли ски

Бори су Тади ћу су
кон тро ли са ли аген ци је 

за огла ша ва ње, и
пре ко њих тржи ште 

којим су усме ра ва ли 
новац подоб ним

меди ји ма. Сада је
еко ном ска ситу а ци ја 

тежа, нови на ри су све 
сиро ма шни ји, и

тиме су све
под ло жни ји ути ца ји ма 
и при ти сци ма са свих 
стра на. Зато је бит но 

да се нови на ри
удру жу ју, да зна чај 

Удру же ња нови на ра 
Срби је у бор би за

пра ва нови на ра
буде све већи,

каже Вла ди мир
Радо ми ро вић

Пред сед ник Удру же ња нови на ра 
Срби је одне дав но је Вла ди мир 
Радо ми ро вић, нека да шњи нови

нар Политике и уред ник интер нет пор
та ла Пиштаљка. Непо сред но након 
сту па ња на место пред сед ни ка УНСа у 
јав но сти је вео ма одјек ну ла њего ва 
изја ва да су меди ји данас сло бод ни ји 
него за вре ме вла сти ДС и Бори са 
Тади ћа. У раз го во ру за Мновине Вла
ди мир Радо ми ро вић се освр нуо на ту 
изја ву.

 Мно го тога смо забо ра ви ли. У вре
ме Бори са Тади ћа посто ја ла је стрикт
на кон тро ла меди ја, није било кри тич ки 
настро је них тек сто ва у штам пи, при ло
га на теле ви зи ји, а људи бли ски Бори су 
Тади ћу су кон тро ли са ли аген ци је за 
огла ша ва ње, и пре ко њих тржи ште 

којим су усме ра ва ли новац подоб ним 
меди ји ма. Сада је еко ном ска ситу а ци ја 
тежа, нови на ри су све сиро ма шни ји, и 
тиме су све под ло жни ји ути ца ји ма и 
при ти сци ма са свих стра на. Да ли су то 
при ти сци поли ти ча ра, или неких 
послов них кру го ва, нови на ри не могу 
да се избо ре са тим при ти сци ма, и зато 
је бит но да се нови на ри удру жу ју, да 
зна чај Удру же ња нови на ра Срби је у 
бор би за пра ва нови на ра буде све 
већи, и да се избо ри мо и за син ди кал на 
пра ва нови на ра. 

Док сте ради ли у Политици ука зи
ва ли сте на цен зу ру у том листу под 
уред ни штвом Дра га на Бујо ше ви ћа. 
Данас је он дирек тор РТС. Како гле
да те на то?
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Када је он поста вљен за дирек то ра 
РТС, ја сам са гру пом коле га, који су 
упра во док је Бујо ше вић био глав ни 
уред ник Политике отпу ште ни као поли
тич ки непо доб ни напи сао текст који је 
обја вљен у Политици, у којем смо 
рекли, одно сно наве ли шта је све Бујо
ше вић радио док је био тамо, и да нас 
не чуди да је поста вљен за дирек то ра 
РТС, јер очи глед но да у Срби ји само 
такви кадр о ви успе ва ју. Бујо ше вић је и 
тамо наста вио да ради оно што је радио 
у Политици, и види мо да је инфор ма
тив ни про грам РТС дале ко од иде ал ног. 
Недав но је био зах тев са про те ста да се 
сме ни руко вод ство. УНС је рекао да не 
може да подр жи ту иде ју јер би то био 
при ти сак. Ми од тих уред ни ка тра жи мо 
да изве шта ва ју про фе си о нал но, да 
пошту ју све етич ке стан дар де, да се 
пот пу но осло бо де нови на ри и уред ни ци, 
да могу да изве шта ва ју без стра ха од 
неких поли тич ких и еко ном ских после
ди ца, и на томе ће УНС и даље ради ти.

Шта ће бити ваш при о ри тет као 
Удру же ња нови на ра Срби је?

Желим да Удру же ње нови на ра, које је 
јед на од нај ста ри јих инсти ту ци ја у овој 
земљи, 1881. годи не наста ло, чији је 
први пред сед ник био Лаза Костић, да се 
уна пре ди, пове ћа члан ство, али и да се 
обра ти пажња на локал не меди је, на 
нови на ре који у мањим мести ма који су 
мно го отво ре ни ји, има ју више про сто ра 
да им неко пре ти, да их при ти ска ју 
локал ни функ ци о не ри, моћ ни ци. Нажа
лост, овај талас при ва ти за ци је по 
послед њем Зако ну о јав ном инфор ми
са њу у меди ји ма је довео до тога да су 
мно ги меди ји уга ше ни, и да мно ге 
општи не у Срби ји нема ју меди је из којих 
могу да сазна ју шта се деша ва у њихо

вој око ли ни. То бих волео да се у наред
них чети ри годи не про ме ни, да доби је мо 
више локал них меди ја, који ће сва ко
днев но изве шта ва ти. Тако ђе сма трам 
да тре ба да се избо ри мо за пот пи си ва
ње колек тив них уго во ра, чиме би нови
на ри били у соци јал ном и еко ном ском 
сми слу зашти ће ни ји.

Ини ци ја ти ва УНСа и док је Љиља
на Смај ло вић била пред сед ни ца била 
је да се закон ски уста но ви оба ве за 
локал них само у пра ва да из сво јих 
буџе та одва ја ју два про цен та за јав но 
инфор ми са ње. Да ли мисли те да је то 
реал но?

Сма тра мо да је то нео п ход но, како би 
се нови на ри осна жи ли, пре све га у еко
ном ском сми слу. Еко ном ски сна жни ји 
меди ји зна че и еко ном ски сна жни је и 
неза ви сни је нови на ре.

Да ли посто ји ана ли за или сту ди ја о 
доса да шњим ефек ти ма про јект ног 
финан си ра ња меди ја? Да ли сте 
задо вољ ни начи ном реа ли за ци је 
таквог финан си ра ња?

За сада не посто ји ана ли за, али у 
будућ но сти ћемо сигур но ради ти на 
томе. Морам иста ћи да нисам задо во
љан саста ви ма коми си ја које су бира ле 
про јек те. Инси сти ра ће мо на томе да се 
утвр ди репре зен та тив ност нови нар ских 
удру же ња и само ће репре зен та тив на 
удру же ња моћи да деле ги ра ју чла но ве у 
те коми си је. Када поми њем репре зен та
тив ност, она ће се утвр ђи ва ти на осно ву 
бро ја актив них чла но ва.

Поми ња ли сте да је нај ве ћи про
блем нови нар ства у Срби ји сиро ма
штво. Како се тај про блем може реши
ти?

 Да. Сиро ма штво јесте нај ве ћи про
блем срп ског нови нар ства. Један од 
начи на да се то реши је да се оба ве жу 
локал не само у пра ве да одре ђе ни износ 
буџе та опре де ле за финан си ра ње меди
ја у јав ном инте ре су, и да о том нов цу 
онда одлу чу ју неза ви сне коми си је у 
који ма ће већи ну чини ти пред став ни ци 
репре зен та тив них нови нар ских удру же
ња. То је начин да доби је мо пре све га, 
јаке локал не меди је, и нови на ре који ће 
има ти при стој не пла те и неће зави си ти 
од неких поли ти ча ра, бога та ша, да оба
вља ју свој посао она ко како тре ба у јав
ном инте ре су.  Владимир Ћосић

Да ли сте задо вољ ни ефек ти ма које 
сте пости гли као уред ник Пиштаљке?

Пиштаљ ка је за ових седам годи на обја
ви ла неко ли ко сто ти на истра жи вач ких тек
сто ва, од којих су неки дове ли до зва нич
них истра га, опту жни ца. Под се ти ћу вас да 
је на осно ву нашег истра жи ва ња опту жен 
сада шњи пред сед ник ДС Дра ган Шута но
вац због тако зва не афе ре „пашњак“. Ових 
дана тако ђе обја вљу је мо сери ју тек сто ва 
о гра до на чел ни ку Бео гра да Сини ши 
Малом, о томе да је Аген ци ја за бор бу про

тив коруп ци је шти ти ла Сини шу Малог, да 
је зна ла за каква је све кри вич на дела 
осум њи чен, и да није инси сти ра ла да он 
буде сме њен, већ је кри ла све то. Када 
смо под не ли зах тев да доби је мо све то, од 
нас је поку ша ва ла да сакри је. Чак је инси
сти рао и пове ре ник за инфор ма ци је од 
јав ног зна ча ја Родо љуб Шабић. Ути цај 
Пиштаљке сва ким даном расте, али оно 
што бри не је што вели ки меди ји не пре но
се ова ква истра жи ва ња, јер да има мо, 
Сини ша Мали би одав но био сме њен.

Ути цај Пиштаљке
сва ким даном расте

Вла ди мир Радо ми ро вић рођен је 25. 
сеп тем бра 1973. годи не у Бео гра ду, где је 
завр шио основ ну и сред њу шко лу и сту
ди рао енгле ски језик и књи жев ност на 
Фило ло шком факул те ту. Нови нар ством је 
почео да се бави 1994. годи не, нај пре у 
редак ци ји Времена, а потом у Данасу, 
НашојБорби и мага зи ну Статус.

Од 2003. до 2005. годи не радио је на 
Теле ви зи ји Б92 као нови нар и уред ник 
вести, да би 2006. пре шао у Политику, 
где је био заме ник уред ни ка спољ но по ли
тич ке рубри ке и, током 2008. годи не, 
заме ник глав ног и одго вор ног уред ни ка.

После сме не Љиља не Смај ло вић са 
места глав не уред ни це, са гру пом коле га 
ука зи вао је на цен зу ру коју је спро во дио 
нови глав ни уред ник, као и на сукоб инте
ре са у којем се нашао тада шњи пре ми јер 
Мир ко Цвет ко вић, чија је фир ма зара ђи
ва ла на уго во ру са Политиком. После 
више ме сеч ног мал тре ти ра ња и цен зу ри
са ња тек сто ва, гру па нови на ра доби ла је 
отка зе кра јем 2009. годи не.

Кори сте ћи ово иску ство и потре бу да се 
нови на ри зашти те од при ти са ка, а нови
на р ски изво ри од прет њи, Радо ми ро вић и 
неко ли ко коле га из Политике 2010. годи
не напра ви ло је Пиштаљку, пор тал за 
при ја вљи ва ње и истра жи ва ње коруп ци је, 
као и за зашти ту узбу њи ва ча.

Био гра фи ја

Инси сти ра ће мо на 
томе да се утвр ди 
репре зен та тив ност 

нови нар ских
удру же ња и само

ће репре зен та тив на 
удру же ња моћи да 
деле ги ра ју чла но ве

у те коми си је.
Репре зен та тив ност
ће се утвр ђи ва ти
на осно ву бро ја

актив них чла но ва

Желим да се
Удру же ње нови на ра, 

чији је први
пред сед ник био

Лаза Костић,
уна пре ди, да се

пове ћа члан ство,
али и да се обра ти 
пажња на локал не 

меди је, на нови на ре
у мањим мести ма

где има више
про сто ра за

при ти ске локал них 
функ ци о не ра 
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КУЗМИ Н

Реновиран Културни центар
Кул тур ни цен тар у 

Кузми ну све ча но је 
про шлог пет ка, 19. маја 

отво рио вра та за сво јих 100 
стал них чла но ва орга ни зо
ва них у там бу ра шку, драм
ску и фол клор ну сек ци ју, 
али и за сва оста ла удру
же ња која функ ци о ни шу на 
тери то ри ји Кузми на.

Захва љу ју ћи сред стви
ма ком па ни је Јапан Тоба
ко Интер на ци о нал (ЈТИ) и 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
рено ви ра не су про сто ри је 
Кул тур ног цен тра, у окви ру 
којег ради и био скоп. Заме
ње на је сто ла ри ја на згра ди, 
сре ђе ни су подо ви, окре че
не су про сто ри је на спра ту, 
а оста ло је још да се завр
ши адап та ци ја вели ке сале 
и сре ди фаса да на згра ди.  

Град је за ове наме не уло
жио бли зу мили он дина ра, 
док је дона ци ја ЈТИ 860.000 
дина ра. 

Како је навео пред сед ник 
Удру же ња гра ђа на Кул тур
ни цен тар Кузмин Слав ко 
Шојић, ово удру же ње бави 
се очу ва њем тра ди ци је 
села.

 Кул тур ни цен тар Кузмин 
место је очу ва ња срем ске 
кул ту ре и тра ди ци је. Свр ха 
нашег посто ја ња је да омо
гу ћи мо мешта ни ма да се 
уве жу, дру же, про ве ду ква
ли тет но зајед нич ко вре ме, 

али и негу ју локал ну тра
ди ци ју и раде на ства ра њу 
кул тур них садр жа ја који ће 
наш Кул тур ни цен тар учи
ни ти цен трал ном уста но вом 
кул ту ре у овом кра ју. Вео ма 
нам је дра го што је Јапан 
Тоба ко Интер на ци о нал, који 
сара ђу је са вели ким бро јем 
узга ји ва ча дува на из Сре ма 
пре по знао зна чај Кул тур ног 
цен тра и одлу чио да нам 
помог не – иста као је Слав ко 
Шојић. 

Гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир Сана
дер изја вио је да је Кузмин 
при мер како јед но место 
тре ба да се одно си пре ма 
сво јој кул ту ри и тра ди ци ји и 

изра зио задо вољ ство због 
рекон струк ци је Кул тур ног 
цен тра. 

 Овај место у Кузми ну 
живи захва љу ју ћи људи
ма из села који се боре да 
очу ва ју тра ди ци ју која овде 
посто ји. Пома же мо оне 
сео ске сре ди не у који ма су 
актив на кул тур но умет нич
ка дру штва и раз не сек ци је. 
Ура ди ли смо про јек ту доку
мен та ци ју за Мар тин це, у 
Шашин ци ма и Рав њу смо 
рекон стру и са ли Дом кул ту
ре – рекао је Сана дер.

Како се могло чути, ком
па ни ја Јапан Тоба ко Интер
на ци о нал усме ре на је ка 
дава њу подр шке локал ној 

зајед ни ци у којој послу је. 
 Наше дуго роч но опре

де ље ње је да допри но си
мо уна пре ђе њу ква ли те та 
живо та свих жите ља Сре
ма. Већ смо помо гли рекон
струк ци ју Дома пен зи о не ра 
у Голу бин ци ма, уре ђе ње 
цен тра Куку је ва ца, а сада 
пома же мо Кузмин и сигур
но се ту неће мо зау ста ви ти 
– рекао је Жељ ко Ана нић, 
руко во ди лац сек то ра за про
из вод њу дува на у ком па ни ји 
ЈТИ исти чу ћи да се упра во 
у Сре му нала зи вели ки број 
узга ји ва ча дува на са који
ма ком па ни ја има одлич ну 
сарад њу.

Б. Села ко вић

Пред став ни ци локал не само у пра ве на отва ра њу Кул тур ног цен тра 

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. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Изложба о попла вама
На Тргу Ћире Миле ки ћа у 

Срем ској Митро ви ци про
шлог пет ка, 19. маја мини

стар пољо при вре де и зашти те 
живот не сре ди не и бив ши гра
до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Бра ни слав Неди мо вић отво рио 
је изло жбу „Митро ви ца на Сави, 
вели ке опо ме не  вели ки гра ди
тељ ски поду хва ти“. Аутор изло
жбе, коју чине фото гра фи је и 
архив ска гра ђа о одбра ни гра да 
од поплав них тала са, је Милен ко 
Бобић. Отва ра њу изло жбе, којом 
је обе ле жено три годи не од мај
ских попла ва, при су ство вао је и 
акту ел ни митро вач ки гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер.

Том при ли ком је истак ну то је 
да је од 2014, када је град одбра

њен, мно го ура ђе но да би се 
такве ситу а ци је убу ду ће спре чи
ле. Мини стар је нагла сио да ће 
се град убу ду ће од вели ких вода 
бра ни ти модер ни је, и под се тио 
да је про је кат мобил них пане ла у 
завр шној фази, а да ће се више 
ради ти и на еду ка ци ји мла дих у 
шко ла ма, како се реа гу је у кри
зним ситу а ци ја ма.

Како се могло чути, покре ну
та је и ини ци ја ти ва да се пла то 
испред митро вач ких водо при
вред них пред у зе ћа назо ве по 
Ђор ђу Стој ши ћу, нека да шњем 
гра до на чел ни ку, који је био ини
ци ја тор изград ње кеја.

Изло жбу је при ре дио Исто риј
ски архив Срем.

Б. С.
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РЕА ГО ВА ЊЕ

Ви ше нов ца за кул ту ру не го прет ход не го ди не
„Ко је нама Шек спир“, М нови не, бр. 803 од 10. маја 2017. годи не

У изда њу „М нови на“ бр. 803 од 
10.5. ове годи не, у тек сту под насло
вом „Ко је нама Шек спир“ на стра на ма 
12/13, ауто ра Е.М.Н., наве де ни су 
нетач ни пода ци о сред стви ма које је 
Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са
ња у 2017. годи ни опре де ли ло за кон
кур се из обла сти савре ме ног ства ра
ла штва, кул тур ног насле ђа и диги та
ли за ци је.

У циљу објек тив ног и исти ни тог 
инфор ми са ња јав но сти, моли мо Вас 
да у сле де ћем бро ју „М нови на“ обја
ви те тач не подат ке који гла се:

На кон кур се Мини стар ства кул ту ре 
и инфор ми са ња расписанe у 2017. 
годи ни у обла сти ма кул тур ног насле
ђа, савре ме ног стваралaшт ва и диги

та ли за ци је укуп но је при сти гла 3.691 
при ја ва, од чега су због фор мал но
прав них недо ста та ка одба че не 672 
при ја ве.

На осно ву резул та та кон кур са коми
си је су одо бри ле 1.024 пројект a, што 
је за 216 про је ка та или за око 27 одсто 
више него у 2016. годи ни. Ови про јек
ти биће подр жа ни сред стви ма у изно
су од укуп но 622.785.397,20 дина ра.

У обла сти савре ме ног ства ра ла
штва при ја вље но је 2.732 про јек та, од 
чега су одба че не 333 при ја ве. Подр
жан је 771 про је кат, за 171 про је кат 
одно сно око 29 про це на та више у 
одно су на прет ход ну годи ну, у укуп ном 
изно су од 349.956.800 дина ра.

У обла сти кул тур ног насле ђа при

сти гло је 765 при ја ва, од чега 338 нису 
узе те у раз ма тра ње. Одо бре но је 
укуп но 218 про је ка та, десет више у 
одно су на прет ход ну годи ну, за које ће 
бити издво је на сред ства у изно су од 
246.828.597,20 дина ра.

У 2017. годи ни Мини стар ство кул ту
ре и инфор ми са ња први пут је рас пи
са ло кон курс у Сек то ру за развоj диги
тал не истра жи вач ке инфра струк ту ре у 
обла сти кул ту ре и умет но сти. На кон
курс је апли ци ра ло 194 про јек та, од 
чега је јед на при ја ва одба че на. Коми
си ја је одо бри ла 35 пројекaтa који ће 
бити подр жа ни сред стви ма у изно су 
од укуп но 26.000.000 дина ра. 

Мини стар ство кул ту ре
и инфор ми са ња, Прес слу жба

НОЋ МУЗЕ ЈА У СРЕ МУ

Богат про грам за све узра сте
Ноћ му зе ја, че тр на е ста по ре ду, 

одр жа на је у су бо ту,  20. ма ја у 
ви ше од 40 гра до ва Ср би је, ка

да су по се ти о ци би ти у при ли ци да 
про ше та ју му зе ји ма, га ле ри ја ма и ин
сти ту ци ја ма кул ту ре и ужи ва ју у пре
ми јер ним из ло жба ма и са др жа ји ма 
осми шље ним са мо за ту ноћ.

Кул тур ни цен тар Ин ђи ја са ра ђу је са 
овом нај по се ће ни јом ма ни фе ста ци јом 
у обла сти кул ту ре од 2009. го ди не. И 
ово га пу та, за Ин ђиј це при пре мље на је 
ра зно вр сна кул тур но  умет нич ка по ну
да  на три ло ка ци је у гра ду.

У Кул тур ном цен тру Ин ђи ја одр жа
на је из ло жба сли ка Ми ло ва на Др че, 
умет ни ка ко ји жи ви на ре ла ци ји Пан
че во – Па риз, и ко ји се ин ђиј ској пу
бли ци пред ста вио пр ви пут. Из ло жбу је 
пра ти ло и пре ми јер но из во ђе ње по зо
ри шне пред ста ве „Же на без ср ца“, по 
тек сту Бра ни сла ва Ну ши ћа. Текст се 
ба зи ра на не ве ро ват ној ме ди цин ској, 
фу ту ри стич ној прет по став ци ко ја се 
кре ће из ме ђу жи во та и смр ти, љу ба ви 
и мр жње. 

У Га ле ри ји Ку ће Вој но ви ћа по се
ти о ци су мо гли да ви де из ло жбу ка
ри ка ту ра „По мра че ња“ ауто ра Ми ра 
Сте фа но ви ћа, ко ји је исто вре ме но 
про мо ви сао и књи гу ка ри ка ту ра под 
истим на зи вом. Ми ро Сте фа но вић је
дан је од нај зна чај ни јих срп ских ка ри
ка ту ри ста, и то ком сво је ка ри је ре об ја
вио је пре ко три хи ља де ка ри ка ту ра у 
зе мљи и ино стран ству.

То ком Но ћи му зе ја у Ин ђи ји ми сли ло 
се и на нај мла ђе. За све за ин те ре со ва
не ма ли ша не уз ра ста од пет до 12 го
ди на, На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе 
На то ше вић“ у са рад њи са Кул тур ним 

цен тро м ре а ли зо ва ла је  кре а тив ну 
деч ју ра ди о ни цу „При че о ста рој Ин
ђи ји“, на ко јој су се, кроз при чу и игру, 
де ца упо зна ла са исто ри јом Ин ђи је, 
ста рим ар хи тек тон ским зда њи ма, као 
и са ис так ну тим лич но сти ма ве за ним 
за про шлост њи хо вог гра да. 

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја Ноћ 
музе ја одр жа на је и на више лока ци ја 
у Срем ској Митро ви ци. Музеј Сре ма, 
Цар ска пала та и Архив Сре ма отво
ри ли су сво ја вра та за све заин те ре
со ва не. Љуби те љи умет но сти били су 
у при ли ци у Музе ју Сре ма да поред 
стал них постав ки, уз зву ке гита ре и 
вио ли не ужи ва ју и у изло жби При род
њач ког музе ја из Бео гра да „Три боје 
вина“ и да дегу сти ра ју вина. 

Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Срем ска Митро ви ца и Удру же ње вина
ра „Про бус“ орга ни зо ва ли су у Цар ској 
пала ти дру же ње са Срђа ном Дин чи
ћем, глум цем Сте фа ном Тај блом и 
пола зни ци ма Еду ка тив ног цен тра Кар
даш Арт, уз музи ку там бу ра шког саста
ва Срем ска бан да. Након про гра ма у 
Цар ској пала ти вече вина, музи ке и 
умет но сти наста вље но је у Архив ском 
вин ском подру му уз изло жбу сли ка 
Жив ке Сувић и Оли ве ре Крстић. 

У Исто риј ском архи ву „Срем“ отво
ре на је изло жба доку ме на та и фото
гра фи ја из фон до ва ВојнисудзаСрем
скуобласт(19441945) и Окружнисуд
у Сремској Митровици (19451948). 
Аутор изло жбе је Бори сав Ђон до вић.  

Изложба у Историјском архиву „Срем“ у Сремској Митровици
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СТА РА ПАЗО ВА

Из Покра ји не сред ства
за пре воз сред њо шко ла ца
Након недав но пот пи са ног уго

во ра о регре си ра њу тро шко ва 
пре во за сту де на та са тери то ри

је општи не Ста ра Пазо ва, на осно ву 
кога је локал на само у пра ва обез бе
ди ла један део, од укуп но нео п ход них 
сред ста ва на годи шњем нивоу, про
шле сре де, 17. маја, у циљу подр шке 
мла ди ма који се шко лу ју, пот пи сан је 
и уго вор о доде ли сред ста ва за пре
воз уче ни ка сред њих шко ла, чиме 
је локал на само у пра ва обез бе ди ла 
додат них 7.118.854 дина ра. Доби је на 
сред ства за наве де ну наме ну, утвр ђе
на су скуп штин ском одлу ком о буџе ту 
АП Вој во ди не за ову годи ну и про гра
мом подр шке у обра зо ва њу уче ни ка и 
сту де на та. 

Уго вор је Мила ну Беа ри, заме
ни ку пред сед ни ка Општи не Ста ра 
Пазо ва, након пот пи си ва ња, уру чио 
Михаљ Њилаш, покра јин ски секре
тар за обра зо ва ње, про пи се, упра ву 
и наци о нал не мањи не – наци о нал не 
зајед ни це. С обзи ром на то да вели ки 
број сред њо шко ла ца, њих 1.443, који 
има ју пре би ва ли ште на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва и који су упи
са ли неку од сред њих шко ла у овој 
школ ској годи ни, путу ју до шко ла, 
како међу ме сним, тако и међу град
ским пре во зом у Бео град и Земун, 
Општи на Ста ра Пазо ва, годи на ма 
уна зад, уче ству је у обез бе ђи ва њу 
нај ве ћег дела тро шко ва њихо вог пре
во за како би се омо гу ћи ле зна чај не 
уште де за поро дич не кућ не буџе те 
гра ђа на. 

 У наме ри да моти ви ше мо сту
ден те и уче ни ке сред њих шко ла са 
тери то ри је наше општи не да пости
жу што боље резул та те током свог 
шко ло ва ња, одлу чи ли смо да мак си
мал но покри ва мо тро шко ве њихо вог 
сва ко днев ног пре во за. Сва ке годи не 
издва ја мо зна чај на сред ства, а за ову 
школ ску годи ну, за поме ну ту наме
ну, испла ни ра ли смо око 45 мили
о на дина ра. Пози тив но је то што у 
овом поду хва ту нисмо сами, јер део 
подр шке доби ја мо од покра јин ских и 
репу блич ких секре та ри ја та и мини
стар ста ва, на чије кон кур се редов
но апли ци ра мо са уред но попу ње
ном нео п ход ном доку мен та ци јом. Са 
доби је ним сред стви ма и сред стви ма 
које опре де љу је мо из буџе та Општи
не, директ но пома же мо сред њо
школ ци ма и сту ден ти ма, а пре све га 
њихо вим роди те љи ма да са мање 
опте ре ће ња шко лу ју сво ју децу. Ово
га пута, сред ства су наме ње на за уче
ни ке сред њих шко ла који путу ју како 

међу ме сним, тако и међу град ским 
пре во зом до сво јих шко ла  изја вио је 
Милан Беа ра, заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва. 

Доби је на сред ства ће бити усме
ре на и про сле ђе на на име тро
шко ва пре во за уче ни ка сред њих 

шко ла, који су иза бра ни на про шло
го ди шњем дру гом јав ном кон кур су 
за регре си ра ње тро шко ва пре во
за уче ни ка и сту де на та за школ ску 
2016/2017. годи ну. Пра во на регре си
ра ње тро шко ва пре во за по овом кон
кур су се оства ру је на сле де ћи начин: 
80 одсто регре си ра ног пре во за оства
ру ју уче ни ци који поха ђа ју сред ње 
шко ле на тери то ри ји општи не Ста ра 
Пазо ва, 40 одсто регре си ра ног пре
во за оства ру ју уче ни ци који поха ђа ју 
сред ње шко ле у дру гим општи на ма, 
40 одсто регре си ра ног пре во за оства
ру ју сту ден ти од места пре би ва ли шта 
одно сно бора ви шта до места у ком се 
нала зи висо ко школ ска уста но ва. 

Пот пи си ва њу уго во ра у холу згра де 
Покра јин ске вла де при су ство вао је 
и Игор Миро вић, пред сед ник Покра
јин ске вла де, а сред ства по кон кур су 
Покра јин ског секре та ри ја та за обра
зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал
не мањи не – наци о нал не зајед ни це, у 
укуп ном изно су од 183 мили о на дина
ра је доби ло 45 локал них само у пра ва 
у Вој во ди ни.

Н. Сти кић

Вели ки број
сред њо шко ла ца,
њих 1.443, који

има ју пре би ва ли ште 
на тери то ри ји

општи не Ста ра
Пазо ва и који су
упи са ли неку од
сред њих шко ла у 

овој школ ској годи ни, 
путу ју до шко ла, како 

међу ме сним, тако
и међу град ским

пре во зом у Бео град
и Земун

Потписивање уго во ра
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Јав ни ли ниј ски пре воз пут ни ка ду
го је већ те ма о ко јој се го во ри, 
ско ро је стал но пред мет спо ре ња 

за скуп штин ском го вор ни цом, а од 5. 
апри ла ова област је уре ђе на од лу
ком Скуп шти не оп шти не Ста ра Па
зо ва. У то ку је из ра да про јек та но вог 
мо де ла функ ци о ни са ња, ор га ни за ци је 
и упра вља ња си сте мом јав ног град
ског и при град ског пре во за пут ни ка у 
ста ро па зо вач кој оп шти ни, за шта је из 
бу џе та из дво је но ско ро три ми ли о на 
ди на ра. 

Од бор ни ци опо зи ци је, са свим оче ки
ва но, кри ти ку ју ак ту ел но ста ње и ну де 
пред ло ге, по чев од до во ђе ња ауто бу
са град ског пре во за Бе о гра да до по
нов ног уво ђе ња ли ни је Бе о во за до Но
ве Па зо ве. На пр вој април ској сед ни ци 
Скуп шти не, Ми лан Бе а ра, за ме ник 
пред сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва 
је го во рио о на по ри ма ло кал не са мо
у пра ве на том пла ну. 

 Ми смо пр ва ло кал на власт у оп
шти ни Ста ра Па зо ва ко ја је кре ну ла 
озбиљ но да се ба ви ре ша ва њем про
бе ле ма гра ђа на и пре во зом у оп шти ни 
Ста ра Па зо ва. А до каз за то је из ра да 
Сту ди је из во дљи во сти, што је и до каз 
да кон стант но ра ди мо и има мо сва ко
днев не раз го во ре с пред став ни ци ма 
вла сти у Бе о гра ду  ис та као је Ми лан 
Бе а ра.

На том за се да њу усво је на је од лу ка 
о Јав ном ли ниј ском пре во зу пут ни ка 
ко ја у 43 тач ке де фи ни ше ову област. 

 У на ред них го ди ну да на из вр ши ће 
се уго вор но по ве ра ва ње по сло ва јав
ног ли ниј ског пре во за у при град ском 
и град ском са о бра ћа ју на те ри то ри ји 
Оп шти не од ре ђе ном пре во зни ку на
кон, што се за вр ши из ра да Сту ди је ко
ја је са да у то ку и ко ја ће да ти прав це 
ре ша ва ња овог пи та ња. До та да ове ра 
по сто је ћих ре до ва во жње, по сто је ћем 
пре во зни ку Ла ста, вр ши ће се с ро ком 
ва жно сти до шест ме се ци  ре као је 
Ни ко ла Ми лаш, на чел ник Оде ље ња за 
ко му нал не де лат но сти.

Кра јем мар та Оп шти на је по ве ри ла 
гру пи по ну ђа ча из Но вог Са да, Ком
па ни ји Trafffic & Tran sport so lu ti ons и 
Тех нич ком фа кул те ту да ура де про
је кат но вог мо де ла функ ци о ни са ња, 
ор га ни за ци је и упра вља ња си сте мом 
јав ног град ског и при град ског пре во
за пут ни ка у оп шти ни Ста ра Па зо ва. 
За ове на ме не из бу џе та је из дво је но 
не што ма ње од три ми ли о на ди на ра, 
а хо ће ли но ви кон цепт под ра зу ме
ва ти кру жне ли ни је са спа ја њем свих 
на се ља, до во ђе ње град ског пре во за, 
укљу чи ва ње у си стем Бе о во за, зна ће 
се по ло ви ном ју на, ка да ис ти че рок за 
из ра ду про јек та.

М. Ми ја то вић

ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Нов мо дел пре во за 
до по ло ви не ју на

ЈКП „ВО ДО ВОД
И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

При кључа к
на ка на ли за ци ју 

На кон га ше ња Ди рек ци је за из град њу, 
по сло ве при кљу че ња на ка на ли за ци о ну 
мре жу у оп шти ни Ста ра Па зо ва пре у зе ло 
је Јав но ко му нал но пред у зе ће „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“ Ста ра Па зо ва. За бу ду ће 
ко ри сни ке су штин ских из ме на не ма, је ди
но што од са да уго во ре о при кљу че њу 
скла па ју у ди рек ци ји Во до во да. Це на при
кључ ка из но си 490 евра. Ко ри сни ци ма је 
да та и мо гућ ност пла ћа ња при кључ ка на 
ра те, с тим да је у том слу ча ју це на ви ша. 
Це на при кључ ка по ста ну или ло ка лу у 
стам бе ним згра да ма из но си 150 евра, а 
ка да је реч о при кључ ци ма за при вре ду, 
за ви си од по вр ши не и ло ка ци је објек та. 
Ко ри сни ци нај че шће би ра ју пла ћа ње на 
ра те, а при кљу че ње на мре жу вр ши се  
од мах на кон упла те пр ве ра те. Ра чу ни за 
ка на ли за ци ју об ра чу на ва ју се по ме сеч ном 
утро шку во де.

ПРИ МЕР ДРУ ШТВЕ НЕ
ОД ГО ВОР НО СТИ

За Сто ја на
ми ли он ди на ра

Апел за по моћ обо ле лој де ци че ста су 
сли ка да на шњи це. Сем по је ди на ца и ор га
ни за ци ја, дру штве ну од го вор ност све 
че шће пре у зи ма ју пред у зе ћа и ком па ни је 
ко је, по ма жу ћи они ма ко ји ма је по моћ за 
из ле че ње нај по треб ни ја раз ви ја ју прин цип 
со ли дар но сти и ти ме дру штве ну од гов ност 
пла си ра ју као им пе ра тив са вре ме ног 
ме наџ мен та. Је дан од нај ве ћих тр го вин
ских ла на ца у Сре му сво је по сло ва ње, 
из ме ђу оста лог, ба зи ра на дру штве ној 
од го вор но сти и прин ци пу со ли дар но сти 
као кључ ним за да ци ма ме наџ мен та. Цви
ко Кру нић, вла сник „Ме ди у са“ ис ти че да је 
са мо у по след њој ак ци ји за ле че ње пе то го
ди шњег Сто ја на Ра де ке из Ста ре Па зо ве 
ко ји бо лу је од ми је ло бла стич не ле у ке ми је 
са ку пље но пре ко ми ли он ди на ра. Прин цип 
со ли дар но сри, по ред вла сни ка „Ме ди у са“ 
ко ји је обе зе дио до на ци ју од 250 хи ља да 
ди на ра, не гу ју и за по сле ни ко ји су, 
од реквши се де ла сво јих за ра да, са ку пи ли 
222 хи ља де, али и по тро ша чи ко ји су ак ци
ју по мо гли са 570 хи ља да ди на ра. При ча о 
пе то го ди шњем Сто ја ну Ра де ки са мо је 
је дан од мно гих при ме ра бор бе ко ју, на жа
лост во де по ро ди це ши ром на ше зе мље. 
По ка за ти дру штве ну од го вор ност оног тре
нут ка ка да за бо лест по сто ји лек, али не и 
но вац је ху ман гест по сло да ва ца, али и 
за по сле них. „Ме ди ус“ је пра ви при мер ка ко 
би тре ба ло да се по на ша јед на успе шна 
ком па ни ја јер по ред еко ном ске успе шно
сти ис тво ре ме но раз ви ја од го вор ност пре
ма сре ди ни у ко јој пол су је. С. С.

 Ми смо пр ва ло кал на власт у оп шти ни Ста ра Па зо ва 
ко ја је кре ну ла озбиљ но да се ба ви ре ша ва њем про бе
ле ма гра ђа на и пре во зом у оп шти ни Ста ра Па зо ва. А до
каз за то је из ра да Сту ди је из во дљи во сти, ис та као је за
ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва Ми лан Бе а ра
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ГАЈИ ЋЕ ВА БАРА 

Од дивље депо ни је 
до оазе зеле ни ла

Послед њих годи ну и по дана инте зив но се 
ради на уре ђе њу Гаји ће ве баре, сме ште не 
на изла зу из Ста ре Пазо ве пре ма Вој ки, 
захва љу ју ћи ини ци ја ти ви број них удру же ња, 
јав них пред у зе ћа и локал не само у пра ве, 
али и вољи и жељи вели ког бро ја мла дих 
волон те ра да више де це ниј ску дивљу депо
ни ју пре тво ре о оазу зеле ни ла у којој ужи ва
ју не само пеца ро ши, већ сви љуби те љи 
при ро де. Отка ко је поче ло са уре ђи ва њем 
орга ни зо ва но је пре ко 20 вели ких акци ја које 
су оку пи ле вели ки број поје ди на ца, јав них 
пред у зе ћа, а све срд ну подр шку им је пру жи
ла и локал на само у пра ва. У послед њој 
акци ји заса ђе не су сад ни це, уре ђе но је 
неко ли ко пеца ро шких места, као и при ла зна 
ста за.  С. С.

ПУ „РА ДОСТ“

Ро ди те љи ду гу ју 
за бо ра вак де це

Ко ли ка је це на бо рав ка де те та у вр ти ћу 
пи та ње је ко је ро ди те ље нај ви ше ин те ре су
је оног тре нут ка ка да же ле да упи шу сво је 
ма ли ша не у вр тић и ти ме олак ша ју се би у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва због рад не ан га
жо ва но сти, али и ра ди за до во ља ва ња раз
вој них по тре ба де те та.  Сва ког 10. у ме се цу 
ро ди те љи пре ко 2.500 де це сме ште них у 
два вр ти ћа у оп шти ни Ста ра Па зо ва има ју 
оба ве зу да ре гу ли ше ду го ва ња за прет ход
ни ме сец ка да је у пи та њу бо ра вак њи хо вих 
ма ли ша на. И док ро ди те љи твр де да 
ре дов но из ми ру ју сво је оба ве зе, ду го ва ња 
ро ди те ља у јед ној од две пред школ ске 
уста но ве у оп шти ни Ста ра Па зо ва пре ма
шу ју ми ли он ди на ра на ме сеч ном ни воу. 
Еко ном ска це на вр ти ћа у Пред школ ској 
уста но ви „Ра дост“  ко ја по кри ва пет на се ља 
у По ду на вљу из но си 25.000 ди на ра од ко јих 
80 по сто пла ћа ло кал на са мо у пра ва, док 
ро ди те љи из два ја ју све га 20 по сто, од но
сно 5.000 ди на ра. Ка да су у пи та њу олак
ши це, ро ди те љи тре ћег де те та су осло бо
ђе ни пла ћа ња ове оба ве зе са мо уко ли ко су 
сва три де те та у вр ти ћу, као и ко ри сни ци 
ма те ри јал ног обез бе ђе ња по ро ди це, рат
них вој них и ци вил них ин ва ли да. Ј. К.

ДОМ ЗДРА ВЉА 

Више паци је на та
У послед њих неко ли ко месе ци у ста ро па

зо вач ком Дому здра вља при ме тан је већи 
при лив паци је на та и то чак за 30 одсто. 
Паци јен ти не дола зе само на пре гле де код 
иза бра ног лека ра и по редов ну тера пи ју, 

већ и на дијаг но сти ку за коју су упу ће ни од 
спе ци ја ли сте како из Дома здра вља, тако и 
из већих кли нич ко бол нич ких цен та ра. Над
ле жни исти чу да је пове ћан број паци је на та 
у амбу лан та ма у Ста рим и Новим Банов ци
ма, Ста рој и Новој Пазо ви, а посеб но су 
опте ре ће не слу жбе педи ја три је и опште 
меди ци не. Нор ма тив за сва ког лека ра је 35 
паци је на та, али често број пре гле да пре ла
зи ту гра ни цу. Мора се има ти у виду и то да 
пред ви ђе них 15 мину та по паци јен ту у 
већи ни слу ча је ва нису довољ ни, јер како 
дирек тор ста ро па зо вач ког Дома здра вља 
др Алек сан дар Оме ро вић исти че, циљ им 
је да сва ком паци јен ту пру же аде кват ну и 
ком плет ну здрав стве ну зашти ту. К. Л.

НЕ ДЕ ЉА ЗДРА ВЉА УСТА И ЗУ БА

Ак ци ја па зо вач ких 
сто ма то ло га 

У Не де љи здра вља уста и зу ба, ко ја се у 
це лој Ср би ји обе ле жа ва од 15. до 21. ма ја, 
деч ји сто ма то ло зи па зо вач ког до ма здра
вља об и шли су пред школ це у уста но ва ма 
„По ле та рац“ и „Ра дост“ у свим на се љи ма, а 
у че твр так 18. ма ја, је у град ском пар ку у 
Ста рој Па зо ви одр жа на цен трал на ма ни
фе ста ци ја. Де ца из По ле тар ца спре ми ла су 
овим по во дом ма ске, па ро ле и ре ци та ци је, 
ко ји ма су ука за ли на зна чај здра вих зу ба, а 
у обе ле жа ва ње Не де ље здра вља уста и 
зу ба укљу чи ла се и Шко ла за основ но и 
сред ње обра зо ва ње „Ан тон Ска ла“ у Ста рој 
Па зо ви, чи ји су уче ни ци уче ство ва ли на 
ли те рар ном и ли ков ном кон кур су и та ко ђе 
се дру жи ли са сто ма то ло зи ма.  Ј. К.

РТВ СТА РА ПА ЗО ВА

50 го ди на
„Ра дио Вој ке“

Тач но пре  50  го ди на, 15. ма ја, по чео је 
екс пе ри мен тал ни про грам Ра дио Вој ке, 
пр ва ло кал на ра дио ста ни ца у Сре му 
за хва љу ју ћи Пе тру Ра ди во је ви ћу, на став
ни ку фи зи ке. Бра ни слав Бу га рин, пр ви 
но ви нар ове ку ће и Жив ко Ин ђић, то нац се 
при се ћа ју да су са ми са Ра ди во је ви ћем 
на пра ви ли еми си о ну тех ни ку, а но ви нар 
Ан ђел ка Ма ли се та да пр ва огла си ла у 
етру. Ра дио Вој ка је зва нич но по че ла са 
ра дом  22. ју ла те исте го ди не. Да нас ова 
ин фор ма тив на ку ћа еми ту је ка ко ра диј ски 
та ко и те ле ви зиј ски про грам и ди рек тор 
Ми лош Ла зић ка же да већ по ла ве ка  Ра дио 
ТВ Стара Па зо ва  де ли суд би ну са љу ди ма 
над овим де лом рав ни це и да се мо же мо 
по хва ли ти да смо ус пе ли да оп ста не мо и 
на кон при ва ти за ци је. Циљ РТВ Стара Па зо
ва је да оп ста не,  да бу де ва жна ин сти ту ци
ја у кул тур ном и дру штве ном жи во ту овог 
кра ја, да обра зу је ко ли ко је мо гу ће, да 
за ба вља ко ли ко тре ба и што је нај ва жни је 
да ин фор ми ше и да да ље на оба је зи ка, 
до дао је ди рек тор Ми лош Ла зић. С. С.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА

Тре нинг цен тар
У фир ми Грај нер у петак, 19. маја је одр

жан саста нак пред став ни ка при вре де, 
локал не вла сти, Немач ке орга ни за ци је за 
тех нич ку сарад њу – ГИЗ и Тех нич ке шко ле 

Ста ра Пазо ва. Кон ста то ва но је да при вре
да има капи тал, посло ве, опре му, али недо
ста ју ЦНЦ опе ра те ри, про гра ме ри и дру ги 
про фи ли, па је нео п ход но орга ни зо ва ти 
тре нинг цен тар за обу ку. Тех нич ка шко ла 
има кадро ве и про грам обу ке, а за реа ли за
ци ју је потреб на помоћ при вре де, ГИЗа и 
зајед ни це. Сло бод на про це на каже да је за 
оства ре ње првог кора ка обу ке потреб но 
око 40 хиља да евра, а уче сни ци ску па су 
изра зи ли рас по ло же ње да се укљу че у реа
ли за ци ју. Пре новог састан ка на коме ће се 
пре ци зи ра ти роко ви и поје ди нач но уче шће 
у финан си ра њу, Про грам ће бити упу ћен 
Мини стар ству обра зо ва ња. М. М.

ФЕСТИ ВАЛ ПОЗО РИ ШТА

Ста ра Пазо ва
вели ка позор ни ца

Нај бо ље позо ри шне тру пе ама те ра Вој
во ди не оку пља ју се већ 55. пут, а у Ста рој 
Пазо ви по 25. пут заре дом. У име гра да 
дома ћи на добро до шли цу је позо ри шним 
ства ра о ци ма 19. маја поже лео Вла ди мир 
Кер кез, дирек тор Цен тра за кул ту ру Ста ра 
Пазо ва, у име 250 хиља да ама те ра Вој во
ди не, Сава Мучи ба бић, умет нич ки секре
тар Саве за ама те ра Вој во ди не, а фести
вал је отво рио глу мац Милу тин Мима 
Кара џић. Прве фести вал ске вече ри оди
гра на је пред ста ва „Бра ћо и сестре“ Душка 
Петро ви ћа у режи ји Алек сан де ра Бака, у 
изво ђе њу АП „Мир ко Тата ло вић Ћира“ из 
Нове Пазо ве. По оце ни жири ја публи ке за 
глум ца вече ри је про гла шен Јован Миље
вић. У наред них седам фести вал ских 
дана на про грам су још пред ста ве из 
Кови на, Црвен ке, Кру шчи ћа, Зре ња ни на, 
Куле, Банат ског Кара ђор ђе ва, а нај бо ље 
оства ре ње бира се и на осно ву оце не 
публи ке.  З. К.

СУР ДУК

Четвр та Коси ја да 
У Сур ду ку је у неде љу, 21. маја, одр жа на 

четвр та Коси ја да, так ми че ње у руч ном 
коше њу тра ве, а у кон ку рен ци ји иску сних 
14 так ми ча ра побе дио је осам на е сто го ди
шњи Вук Вуч ко вић из Чач ка. Нај у спе шни ја 
у над вла че њу коноп ца била је еки па 
„Пече ња ра Сло жна бра ћа“ из Нове Пазо
ве, а камен с раме на нај да ље је бацио 
Милан Ива нић. Коси ја ду је првим отко си
ма отво рио Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник 
Општи не Ста ра Пазо ва. Пред сед ник Ради
но вић је нагла сио да ста ро па зо вач ка 
општи на спа да међу нај ра зви је ни је у 
Срби ји када је при вре да у пита њу, али да 
раз вој мора да пра ти и тури зам, и за 
наред ну годи ну је наја вио још сна жни ју 
подр шку Коси ја ди у Сур ду ку. 

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 СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48 У ИН ЂИ ЈИ

Сти же то бо ган
на град ски ба зен

На по след њем са стан ку Си сте ма 48 
у Ин ђи ји одр жа ном у пе так, 19. ма
ја на шао се дво не дељ ни из ве штај 

Уста но ве „Спорт ски цен тар“.
У то ку су ра до ви на уре ђе њу про сто ра 

око са ме шкољ ке ба зе на ко ји се од ви ја ју 
пред ви ђе ном ди на ми ком. Пре ма ре чи ма 
над ле жних у овој Уста но ви, у по не де
љак, 22. ма ја кре ну ло се и са ра до ви ма 
на по ста вља њу то бо га на ду жи не око 60 
ме та ра.

 Сви ра до ви ко ји су пред ви ђе ни за 
ову го ди ну би ће за вр ше ни у пе ри о ду од 
1. до 5. ју на. По сле то га кре ће мо са при
пре мом ба зе на пред по че так ку па ли шне 

се зо не ко ја, и ове го ди не, по чи ње 15. ју
на – ка же Или ја Тр бо вић, в. д. ди рек то ра 
Уста но ве „Спорт ски цен тар“ и до да је да 
су на ба ви ли и но ву опре му за одр жа ва
ње ба зе на.

Ра до ве на Град ском ба зе ну не дав но је 
об и шао и пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
ло кал на са мо у пра ва ове го ди не из дво ји
ла је 10 ми ли о на ди на ра из бу џе та за по
ме ну те ра до ве и на бав ку до дат них са др
жа ја, а већ на ред не го ди не та сред ства 
би ће уве ћа на.

 Нео п ход но је ура ди ти још мно го то га 
на ба зе ну , али не мо же све да се за вр ши 
у јед ној го ди ни. Већ на ред не уве шће мо 
но ве са др жа је и из ван огра де ба зе на, на 
ра дост свих оних ко ји ма је ово оми ље но 
ку па ли ште  ка же Гак.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја на ја вио 
је ин ве сти ци је на те ре ни ма код Кул тур
ног цен тра. Пр ва се од но си на по ста
вља ње трај не под ло ге на ко шар ка шком 
те ре ну, на кон че га ће би ти по ста вље не 
и ста ди он ске сто ли це по ред ру ко мет ног 
те ре на, уме сто до са да шњих бе тон ских 
три би на.

 Под ло гу ће мо про ме ни ти и на те ни
ском те ре ну. Уме сто шља ке, као и на 
ко шар ка шком те ре ну, би ће поствље на 
трај на под ло га. На тај на чин ство ри ће мо 
усло ве да се те рен ко ри сти по се дам
осам са ти днев но без ика квог до дат ног 
одр жа ва ња, а да Уста но ва „Спорт ски 
цен тар“ на овај на чин при хо ду је сред
ства од из најм љи ва ња тер ми на са ко
ји ма ће мо ћи да из фи нан си ра бар две 
ме сеч не пла те сво јим рад ни ци ма  ка же 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја. М. Ђ.

По че ли су ра до ви на до град њи цен трал
ног објек та вр ти ћа у Ин ђи ји пред ви ђе ни 
дру гом фа зом. Ка ко је ис та кла Је ле на Кре
со ја, в. д. ди рек то ра Пред школ ске уста но ве 
„Бо шко Бу ха“, ра до ви ће тра ја ти 25 да на. 
Са про ши ре њем ка па ци те та, са ли сте 
че ка ња у но ве, до гра ђе не про сто ри је пред
ви ђен је при јем 100 ма ли ша на ко ји се на ла
зе на ли сти че ка ња.

На по след њем са стан ку Си сте ма 48, 
пред сед ник Оп шти не Вла ди мир Гак на вео 
је да се ра ди на из ра ди про јект нотех нич ке 
до ку мен та ци је за из град њу но вог вр ти ћа 
ко ја ће уско ро би ти пред ста вље на гра ђа ни
ма.

 Ка ко бисмо кре ну ли са из град њом но вог 
вр ти ћа, нео п ход но је да из дру гих из во ра 
фи нан си ра ња обез бе ди мо бар 4050 од сто 
нео п ход них сред ста ва. Не знам да ли ће мо 
то ус пе ти до кра ја ове го ди не, али је то сва
ка ко про је кат на ко јем ће мо ра ди ти и од 
ко јег не ће мо од у ста ти  ка же Гак.

Ра до ви у вр ти ћу

Ра до ви на Град ском ба зе ну 

Васи ли је Јове шко вић

ЗАМЕ НА ВОЗАЧ КИХ ДОЗВО ЛА

Рок 10. јун

Мини стар ство уну тра шњих посло ва, 
Поли циј ска упра ва Срем ска Митро ви ца 
под се ћа гра ђа не Сре ма да до 10. јуна 
2017. годи не воза чи могу заме ни ти ста
ре папир не возач ке дозво ле пла стич
ним, био ме триј ским.

Зако ном о без бед но сти у сао бра ћа ју, 
за исте клу возач ку дозво лу до шест 
месе ци, над ле жни орган под но си зах тев 
за покре та ње пре кр шај ног поступ ка 
Пре кр шај ном суду, а пред ви ђе на нов ча
на казна изно си од шест до 20 хиља да 
дина ра. Ако је возач ка дозво ла исте кла 
више од шест месе ци, пред ви ђе на је 
нов ча на казна у изно су од 15 до 30 
хиља да дина ра.

– Гра ђа ни могу под но си ти зах те ве за 
заме ну возач ких дозво ла по месту пре
би ва ли шта, над ле жним поли циј ским 
ста ни ца ма. Од доку ме на та потреб на је 
важе ћа лич на кар та, ста ра дозво ла и 
при па да ју ће так се, три уплат ни це на 
изно се од 255, 621 и 700 дина ра. – 
навео је глав ни поли циј ски инспек тор 
Васи ли је Јове шко вић, шеф Одсе ка за 
управ не посло ве ПУ Срем ска Митро
ви ца.

ЂАЧ КЕ ЕКС КУР ЗИ ЈЕ

Кон тро ле воза ча
и ауто бу са 

При пад ни ци сао бра ћај не поли ци је 
Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро ви
ци, у току маја и јуна, спро во де интен
зив не кон тро ле воза ча и ауто бу са који 
пре во зе ђаке на екс кур зи је. Циљ кон
тро ла је да се пре воз деце подиг не на 
што виши ниво, што допри но си пове ћа
њу без бед но сти сао бра ћа ја у цели ни. 

Начел ник Оде ље ња сао бра ћај не 
поли ци је Вла ди мир Рољић каже да се 
актив но сти поли ци је састо је у кон тро ли 
воза ча и кон тро ли тех нич ке исправ но
сти ауто бу са којим се пре во зе деца. У 
слу ча ју да возач или ауто бус не испу
ња ва ју потреб не кри те ри ју ме у погле ду 
исправ но сти, од пре во зни ка се зах те ва 
заме на. Ако се утвр ди пре кр шај на одго
вор ност воза ча, пре ма њему се при ме
њу ју казне не одред бе Зако на о без бед
но сти сао бра ћа ја.

С. Б.
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ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Ре ба ланс због ин ве сти ци ја

За хва љу ју ћи но вим ин ве сти то ри ма, оп шти на Ин ђи ја ће мо ћи да се у пот пу но сти 
фи нан сисјки опо ра ви, јер ће се сред ства од про да је зе мљи шта сли ти ди рект но у 
оп штин ски бу џет

На по след њој сед ни ци Оп штин
ског ве ћа у Ин ђи ји одр жа ној у 
пе так, 19. ма ја усво јен је пред ло

га од лу ке о из ме на ма и до пу на ма 
од лу ке о бу џе ту оп шти не Ин ђи ја за 
те ку ћу го ди ну. Бу џет оп шти не Ин ђи ја 
на кон ре ба лан са би ће уве ћан за око 
400 ми ли о на ди на ра из ви ше раз ло га. 

Ка ко је ре као пред сед ник Оп шти не 
Вла ди мир Гак, је дан од њих  је из ме на 
у фи нан сиј ском пла ну До ма здра вља 
„Ми ло рад Ми ка Па вло вић“.

 У До му здра вља смо за те кли дуг од 
око 300 ми ли о на ди на ра, о че му сам 
не бро је но пу та го во рио. Да не би смо 
до шли у не при јат ну си ту а ци ју да до ђе 
до бло ка де ра чу на те уста но ве или да 
се до ве де ње но да ље функ ци о ни са ње 
у пи та ње, пред ви де ли смо до дат них 
85 ми ли о на ди на ра, ка ко би смо сер ви
си ра ли ста ре ду го ве  об ја шња ва Гак и 
до да је да, по ред свих про бле ма, не 
од у ста ју од ин ве сти ци ја.

 За је дан број ин ве сти ци ја оче ку је
мо по др шку Ре пу бли ке и По кра ји не. 
Из ра да про јект нотех нич ке до ку мен та
ци је је у то ку и по тру ди ће мо се да нај
ве ћи део до ку мен та ци је  бу де го тов до 
сеп тем бра те ку ће го ди не. Од мах на кон 

то га ура ди ће мо још је дан ре ба ланс 
бу џе та, јер ће мо та да већ зна ти ко је 
про јек те ће мо ре а ли зо ва ти ове, а ко је 
ће мо мо ра ти да „пре ба ци мо“ у на ред
ну бу џет ску го ди ну.

Вла ди мир Гак ка же да рад ин ђиј ске 
ло кал не са мо у пра ве не сме да се све
де са мо на вра ћа ње ду го ва, већ ће се 
бо ри ти да оправ да ју ин ве сти ци о ни 
ка рак тер ово го ди шњег бу џе та.

 Ре ба ланс смо мо ра ли да ура ди мо, 
јер смо од Упра ве за ка пи тал на ула га
ња АП Вој во ди не до би ли 36 ми ли о на 
ди на ра за ра до ве у окви ру дру ге фа зе 
ко му нал ног опре ма ња де ла се ве ро и
сточ не рад не зо не. Тај про је кат је 
је дан од оних ко је смо увр сти ли у 
бу џет и има ли би про блем, да смо га 
ели ми ни са ли из бу џе та као јед ну од 
ра ни је пред ви ђе них став ки  ка же пр ви 
чо век Оп шти не Ин ђи ја.

Он на по ми ње и да је мно го ви ше 
ин ве сти ци ја нео п ход но ре а ли зо ва ти 
по се ли ма ин ђиј ске оп шти не, ко ја су у 
прет ход ним го ди на ма би ла за по ста
вље на.

 На рав но да ће се на ста ви ти и са 
ин ве сти ци ја ма у са мом гра ду. Мо рам 
на по ме ну ти да смо ре ба лан сом сма

њи ли кре дит но за ду же ње за 120 ми ли
о на ди на ра, а при хо дов ну стра ну уве
ћа ли. Вр ло смо ре ал ни у тим окви ри
ма, јер има мо јед ног ве о ма озбиљ ног 
ин ве сти то ра. Не мо гу го во ри ти о име
ну ин ве сти то ра и ода кле до ла зи, али 
мо гу ре ћи да су већ три пут бо ра ви ли у 
Ин ђи ји и да че твр ту по се ту оче ку је мо 
то ком ју на  ка же Гак.

Реч је о ин ве сти то ру ко ји је за ин
те ре со ван за ку по ви ну 60 хек та
ра зе мљи шта у се ве ро и сточ ној 

рад ној зо ни у Ин ђи ји, вред но сти око 
че ти ри ми ли о на евра ко ји би, пре ма 
Га ко вим ре чи ма, тре бао да за по сли 
око 1.800 рад ни ка.

 У пи та њу је ве о ма озбиљ на ин ве
сти ци ја, мо жда и нај ве ћа ко ја ће би ти 
до са да ре а ли зо ва на у на шој зе мљи. 
Сви пре го во ри се спро во де у са рад њи 
са Вла дом Ср би је. По ред овог ин ве
сти то ра, уско ро по чи ње и из град ња 
ло ги стич ког цен тра по вр ши не 12 
хи ља да ме та ра ква драт них, а ту је и 
про из во ђач ква са ко ји је упла тио де по
зит за ку по ви ну зе мљи шта по вр ши не 
два хек та ра у се ве ро и сточ ној рад ној 
зо ни  наводи Гак. 

Ка ко је за крај ис та као пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја за хва љу ју ћи но вим 
ин ве сти то ри ма, та ло кал на са мо у пра
ва мо ћи ће да се у пот пу но сти опо ра
ви, јер ће се сред ства од про да је 
зе мљи шта сли ти ди рект но у оп штин
ски бу џет.

 У Ин ђи ји се ра ди пу ном па ром и 
та ко ће се на ста ви ти – за кљу чио је 
Вла ди мри Гак за крај.

М. Ђ.

На по след њој сед ни ци Оп штин ског ве ћа 
у Ин ђи ји утвр ђен је, из ме ђу оста лог, и 
пред лог од лу ке о кон вер зи ји по тра жи ва ња 
оп шти не Ин ђи ја у трај ни улог те ло кал не 
са мо у пра ве у ка пи та лу Са о бра ћај ног 
пред у зе ћа „Ла ста“ АД Бе о град. То зна чи 
да ће, уко ли ко до ђе до про да је или при ва

ти за ци је по ме ну тог пред у зе ћа, Оп шти на 
Ин ђи ја до би ти од ре ђе ни про це нат у вла
снич кој струк ту ри. До ова квог пред ло га 
од лу ке до шло је због за о ста лих ду го ва ња 
Са о бра ћај ног пред у зе ћа „Ла ста“ АД Бе о
град пре ма Оп шти ни Ин ђи ја на име по ре
за и дру гих јав них при хо да.

Оп шти на ак ци о нар „Ла сте“

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа у Ин ђи ји
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ИЗ БО РИ ЗА ЧЛА НО ВЕ СА ВЕ ТА МЕ СНИХ ЗА ЈЕ ДИ ЦА У ОП ШТИ НИ ИН ЂИ ЈА

Ап со лут на по бе да
кан ди да та СНС
Од укуп но 70 чла но ва 

у де вет ме сних
за јед ни ца, кан ди да ти 

вла да ју ће пар ти је 
осво ји ли су ап со лут ну 

по др шку гла са ча

Из бо ри за чла но ве са ве та свих 
ме сних за јед ни ца на те ри то ри
ји оп шти не Ин ђи ја одр жа ни су у 

не де љу, 14. ма ја, осим у Љу ко ву где 
ће ме шта ни овог се ла но ве пред став
ни ке би ра ти 28. ма ја.

Кан ди да ти СНС за чла но ве са ве та 
ме сних за јед ни ца на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја оства ри ли су исто
риј ске ре зул та те. Од укуп но 70 чла
но ва у де вет ме сних за јед ни ца, кан
ди да ти вла да ју ће пар ти је осво ји ли су 
ап со лут ну по др шку гла са ча. 

По ред исто риј ског успе ха кан ди да
та ОО СНС Ин ђи ја, из бо ре за чла но
ве са ве та ме сних за јед ни ца обе ле жи
ла је и ве ли ка из ла зност ко ја је, ка ко 
је ис та као пред сед ник ОО СНС и 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак, са мо у Кр че ди ну из но си ла 
45 од сто. 

 Же лим да че сти там свим на шим 
кан ди да ти ма на ра ду и на оно ме што 
су чи ни ли за на ше су гра ђа не у прет
ход ном пе ри о ду, као и да им по ру чим 

да са да има ју још ве ћу од го вор ност 
за сво је се ло  ис та као је Гак и до дао:

 Про бле ма је увек би ло и би ће, али 
ће мо их ре ша ва ти. Из бо ри за чла но
ве Са ве та ме сних за јед ни ца би ли су 
ве о ма ва жни, и то сам на гла сио ви ше 
пу та. У прет ход них го ди ну да на су сре
та ли смо се са јед ном вр стом нео д го
вор но сти чла но ва са ве та ме сних 
за јед ни ца из ре до ва СПС и ДС, ко ји 
ни су на шли за сход но да на би ло ко ји 
на чин оства ре ко му ни ка ци ју са 

ло кал ном са мо у пра вом, због че га су 
нај ви ше тр пе ли ме шта ни. То је био 
слу чај у нај ма ње пет се ла, али ми 
не ће мо за по ста ви ти ни јед ног на шег 
су гра ђа ни на и ула га ће мо рав но мер
но у све се о ске сре ди не  ре као је Гак 
на кон фе рен ци ји за ме ди је одр жа ној 
15. ма ја у про сто ри ја ма ОО СНС 
че сти та ју ћи на кра ју свим но во и за
бра ним чла но ви ма са ве та ме сних 
за јед ни ца.

М. Ђ.

У Но вом Слан ка ме ну уско ро ће би ти 
фор ми ран но ви Са вет и иза бран но ви 
пред сед ник. Ту функ ци ју у на ред не че ти ри 
го ди не, пре ма пр вим на ја ва ма,  оба вља ће 
Дра ган Кри во ши ја, по љо при вред ник и 
во ћар. Кри во ши ја се на тој функ ци ји на ла
зио и пре де сет го ди на. По ред Кри во ши је, 
Са вет МЗ Но ви Слан ка мен чи ни ће још и: 
Дра го мир Па нић, Ни ко ла Ја ко вић, Не дељ
ко Га ко вић, Та ма ра Бу га рин, Ми лан Мар ти
но вић и Алек сан дар Ра вић.

Бу ду ћи пред сед ник по ме ну те ме сне 
за јед ни це ис та као је за Мновинеда се у 
прет ход них не ко ли ко го ди на ни је пре те ра
но ула га ло у Но ви Слан ка мен, те ће основ
ни циљ но вог Са ве та би ти да се што ви ше 
ин ве сти ци ја ре а ли зу је у на ред не че ти ри 
го ди не, ко ли ко ће тра ја ти њи хов ман дат.

 Са ве ти ме сних за јед ни ца ра ни је су 
има ли ви ше над ле жно сти, мо гли су да 
рас по ла жу сво јим нов цем јер су, из ме ђу 
оста лог, упра вља ли гро бљи ма, па смо та 
сред ства мо гли да ко ри сти мо. Иако 

по след њих не ко ли ко го ди на не ма мо те 
вр сте над ле жно сти, у са рад њи са ло кал
ном са мо у пра вом ра ди ће мо на то ме да се 
сва ка три до че ти ри ме се ца ре а ли зу је не ки 

од про је ка та, ко ји ће зна чај но ути ца ти на 
ква ли тет жи во та на ших су гра ђа на  ка же 
Кри во ши ја.

Ве ли ка из ла зност је обе ле жи ла ове 
из бо ре. Дра ган Кри во ши ја сма тра да је раз
лог то што су гра ђа ни пре по зна ли же љу за 
ра дом кан ди да та СНС, а све у ци љу уна пр
ђе ња ква ли те та жи во та у овом се лу. 

 Оп шти на Ин ђи ја и ње но но во ру ко вод
ство мно го ви ше има ју слу ха за по тре бе 
љу ди ко ји жи ве на се лу. Пре два, три ме се
ца из вр ше ни су ра до ви на ре кон струк ци ји 
тро то а ра и де ла пла тоа ис пред згра де 
ме сне за јед ни це, а по ста вље на је и ра све
та у том де лу се ла. Јав на ра све та мно го 
зна чи сви ма, по го то во пут ни ци ма ко ји се 
ту да кре ћу у ноћ ним са ти ма. Ми ће мо се, 
као но ви Са вет, тру ди ти да ура ди мо све 
што је у на шој мо ћи ка ко би се по бољ ша ли 
усло ви жи во та за све ме шта не у Но вом 
Слан ка ме ну. Ин те рес на ших су гра ђа на, 
би ће ис пред лич них ин те ре са  ре као је 
Дра ган Кри во ши ја.

Ин те рес се ла, ис пред лич ног ин те ре са

Вла ди мир Гак на кон фе рен ци ји са но вим чла но ви ма са ве та МЗ у оп шти ни Ин ђи ја

Дра ган Кри во ши ја, бу ду ћи пред сед ник 
Са ве та МЗ Но ви Слан ка мен



20 24. MAJ 2017.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

РУМА

50 милиона динара
за одржавање путева

Жите љи Ули це Мило ша Оби ли ћа 
у Руми има ли су вели ких про
бле ма веза них за коло воз који 

је био у изу зет но лошем ста њу. 
Због тога су недав но има ли и саста

нак са пред сед ни ком рум ске општи не 
Сла ђа ном Ман чи ћем који је обе ћао 
реша ва ње тог про бле ма. 

Асфал ти ра ње ове ули це је окон ча но 
за два дана, а радо ве је 16. маја оби
шао и Сла ђан Ман чић који је наја вио 
сани ра ње и асфал ти ра ње и дру гих ули
ца са лошом пут ном инфра струк ту ром у 
целој општи ни. 

За редов но одр жа ва ње пут не мре же 
ове годи не је у буџе ту опре де ље но 50 
мили о на дина ра.

 Ова ули ца није вели ка, асфал ти ра 
се око 200 мета ра коло во за у шири ни од 
три метра тако да ће ови радо ви бити 
завр ше ни за укуп но два дана посла. 
Коло воз је био у изу зет но лошем ста њу 
те је сана ци ја била нео п ход на, у то сам 
се и уве рио јер сам одмах после раз го
во ра са гра ђа ни ма дошао овде да 
видим како то изгле да. Из општин ског 
буџе та финан си ра мо радо ве а њихо ва 
вред ност је око 1,3 мили о на дина ра. 

Дра го ми је што су гра ђа ни ове ули це 
задо вољ ни и зато што смо брзо реа го
ва ли на њихо ву ини ци ја ти ву. Струч не 
слу жбе су иза шле на терен, ули цу смо 
зајед но оби шли и доне ли смо одлу ку да 
се она асфал ти ра  рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Дра ги ца Лаје шић која живи у поме ну
тој ули ци је била међу оним гра ђа ни ма 
који су покре ну ли ини ци ја ти ву и исти че 
да је изу зет но задо вољ на како при је
мом код пред сед ни ка Општи не, тако и 
брзом реак ци јом.

 Коло воз је био у јако лошем ста њу, 
пун рупа, са тим смо упо зна ли пред сед
ни ка. Љуба зно нас је при мио и одре а го
вао је у мани ру пра вог гра до на чел ни ка 
 каже Дра ги ца.

Сле ди и сре ђи ва ње коло во за у једој 
од нај ве ћих рум ских ули ца  Желе знич
кој од цен тра до Град ског гро бља.

 Ова ули ца је вео ма про мет на и 
важна за сао бра ћај. Асфал ти ра мо око 
500 мета ра ули це, а упо ре до ће кре ну ти 
и крпље ње удар них рупа у сели ма наше 
општи не  иста као је пред сед ник Ман
чић.

 С. Џ.

Укло ње на је и посто је ћа дивља депо ни ја 
која је фор ми ра на бли зу огра де бив ше 
касар не.

Сме ће са дивље депо ни је, која је била 
потен ци јал ни извор зара зе за окол но ста
нов ни штво, су укло ни ли рад ни ци ЈП „Кому
на лац“.

Из локал не само у пра ве је упу ћен и апел 
гра ђа ни ма да сме ће одво зе на град ску 
депо ни ју како би се избе гло да се на овом 
месту поно во напра ви дивља депо ни ја.

Укла ња ње дивље депо ни је

Оби ла зак радо ва у Улици Милоша Обилића

РУМА

Уређивање 
Бродића  Паркића

Ра до ви на уре ђи ва њу Бро ди ћа – Пар
ки ћа ко ји се на ла зи у Ве ли ком пар ку,  
при ве де ни су кра ју. По ста вље на је но ва 
огра да, за ме ње но све што је до тра ја ло 
на клац ка ли ца ма, то бо га ни ма, љу ља
шка ма, сви еле мен ти су офар ба ни, док 
су уме сто ра ни јег ма лог ба зе на на пра
вље не две фон та не. 

Сред ства у ви си ни од око че ти ри 
ми ли о на ди на ра обез бе ди ла је ло кал на 
са мо у пра ва у свом бу џе ту, а ово је био 
је дан од про је ка та за ко је су се гра ђа ни 
из ја сни ли у окви ру про це са пар ти ци па
тив ног бу џе ти ра ња.

Ка ко те ку фи нал ни ра до ви про ве рио 
је 19. ма ја, пар да на пре за вр шет ка, и 
пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић.

 – Сем број них ра до ва у са мом Бро ди
ћу  Пар ки ћу, ра ди ће се и но ви тро то ар 
око са мог објек та и ка да се то све за вр
ши опет ће има ти сво ју пу ну функ ци ју  
да де ца ужи ва ју у игри. По што је то био 
и ра ни је ве ли ки про блем, ја апе лу јем на 
по је дин це да чу ва ју овај ку так у ко јем 
на ши нај мла ђи су гра ђа ни ужи ва ју и 
провoдe до ста вре ме на и да га не уни
шта ва ју – ис та као је Ман чић.

Он је до дао да ће се упра во за то обез
бе ђе ње овог објек та по ди ћи на ви ши 
ни во не го ра ни је.

Социјални дијалог
Сед ни ца Со ци јал но – еко ном ског 

са ве та одр жа на је 19. ма ја у Град ској 
ку ћи у Ру ми. 

Со ци јал но – еко ном ски са вет чи не по 
три чла на – пред став ни ка при вре де, 
син ди ка та и ло кал не са мо у пра ве, са 
ци љем да се раз ме не ис ку ства и чу је 
реч по сло да ва ца и рад ни ка на те ме ко је 
су ве за не за функ ци о ни са ње локaлне 
са мо у пра ве у сфе ри ин ве сти ци ја, отва
ра ња рад них ме ста, бу џе та, по ре за...

– Ово је већ 21. сед ни ца на шег Са ве
та, и то је већ по ка за тељ ко ли ко и ка ко 
ра ди мо, а да нас го во ри мо о пу ње њу 
бу џе та у пр вом квар та лу и Плат фор ми 
СЕС Вој во ди не – ка же Дра го Те шић, 
пред сед ник Са ве за са мо стал них син ди
ка та Ср би је за Ру му, Ириг и Пе ћин це.

Ду шан Љу би шић, на чел ник Оп штин
ске упра ве је са да пред се да ва ју ћи Со ци
јал но еко ном ског са ве та чи ја функ ци ја 
тра је го ди ну да на. 

– Јед на од ва жних та ча ка је  упра во 
из ве штај о оства ре њу бу џе та и он по ка
зу је да спро во ди мо до бру по ре ску по ли
ти ку и да они на ши из вор ни при хо ди, 
ко ји ула зе у бу џет, се до бро на пла ћу ју и 
њи хо во из вр ше ње је у скла ду са пла ни
ра ним. Да кле, во ди мо до бру по ре ску 
по ли ти ку – ка же Ду шан Љу би шић.

С. Џ.
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ДА НИ СЛО ВЕН СКЕ ПИ СМЕ НО СТИ И КУЛ ТУ РЕ

Је зик је жи ви све док 
свих вре ме на
Ово го ди шњу бе се ду је одр жао ака
де мик Ма ти ја Бећ ко вић

Са да већ тра ди ци о нал на кул тур на 
ма ни фе ста ци ја, сед ма по ре ду, „Да ни 
сло вен ске пи сме но сти и кул ту ре“ 

отво ре на је 19. ма ја у ве ли кој дво ра ни рум
ског Кул тур ног цен тра.

Број ну пу бли ку и го сте на отва ра њу је 
пр во по здра вио Сре тен Ла за ре вић, ар хи је
реј ски на ме сник рум ски, а по том је и зва нич
но отво ри ла Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца 
пред сед ни ка рум ске оп шти не. 

Она је под се ти ла да се ова ма ни фе ста ци
ја одр жа ва у знак се ћа ња на пр ве учи те ље 
сло вен ских на ро да  бра ћу Ћи ри ла и Ме то
ди ја ко ји су ство ри ли сло вен ску азбу ку и 
про по ве да ли хри шћан ство. 

 Ми сва ке го ди не има мо при ли ку да се 
упо зна мо са књи жев ним, му зич ким, ли ков
ним, сцен ским и фол клор ним ства ра ла
штвом сло вен ских на ро да и да уго сти мо 
углед не го сте та ко да ова ма ни фе ста ци ја 
из ра ста у озбиљ ну пре зен та ци ју кул тур ног, 
фи ло зоф ског и уоп ште, умет нич ког ства ра
ла штва. Чи ње ни ца је да је зик и ду хов но 
на сле ђе од ре ђу ју на ци о нал ни иден ти тет, 
ује ди њу ју на род и у ве ли кој ме ри пред ста
вља ју основ др жав ног су ве ре ни те та  ис та
кла је Ма ри ја Стој че вић.

Ово го ди шњу бе се ду је одр жао ака де мик 
Ма ти ја Бећ ко вић. 

Бећ ко вић је ис та као да је је зик нај ва жни ја 
ин сти ту ци ја ко ју има мо, у ње му је са чу ва но 
ви ше не го и у јед ној би бли о те ци, ар хи ву или 
му зе ју.

 Он је је ди ни жи ви све док свих вре ме на. 
Он ни је мо гао да го ри, он ни је уби јан, он је 
био не ви дљив и за то остао жив и за пам тио 
и име но вао све оно што се до го ди ло од 
по ста ња до да на шњег да на. Срп ски је зик је 

по ме ло дич
но сти та ли
јан ски ме ђу 
сло вен ским 
ј е  з и  ц и  м а , 
ре као је 
чу ве ни пољ
ски пе сник 
Миц ки је вич 
ко ји је на 
Сор бо ни пре да вао о срп ским на род ним 
пе сма ма  ре као је Бећ ко вић.

Он је до дао да се мо же чу ти ка ко је вре ме 
књи ге про шло, да су је дру ги ме ди ји пре ва
зи шли и по ти сну ли, али да то ни је та ко. 
Ум бер то Еко је ре као да је књи га би ла на 
по чет ку и да ће би ти на кра ју. Бећ ко вић је 
по ру чио да се сва ки на род тру ди да са чу ва 
свој је зик и пи смо.

  На ро чи то је угро же но на ше пи смо, 
ћи ри ли ца, ко ја се сма тра за нај са вр ше ни је 
пи смо на све ту. Не по што ва ти сво је пи смо 
зна чи не по што ва ти се бе  по ру чио је у сво јој 
бе се ди ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић.

У умет нич ком де лу про гра ма на сту пио је 
ор ке стар хар мо ни ка Му зич ке шко ле „Те о дор 
То ша Ан дре је вић“, Пе вач ка гру па Гим на зи је 
„Сте ван Пу зић“ и АНИП „Бран ко Ра ди че
вић“. 

Пре све ча ног отва ра ња, у хо лу Кул тур ног 
цен тра је отво ре на и из ло жба ико на и ка ли
граф ских ра до ва уче ни ка ОШ „Ду шан Јер ко
вић“ и ССШ „Бран ко Ра ди че вић“.

Ова ма ни фе ста ци ја се од ви ја под по кро
ви тељ ством рум ске оп шти не, у ор га ни за ци
ји Град ске би бли о те ке „Ата на си је Стој ко вић“ 
и уз по моћ оста лих уста но ва кул ту ре и шко
ла, а за вр ша ва се 27. ма ја. С. Џ.

Ма ли на Ми лић је јед на од шест ин тер но ра
се ље них ли ца ко ја је до би ла сред ства за 
до хо дов не ак тив но сти, од но сно по кре та

ње лич ног би зни са.
Реч је о сред стви ма ко ја Ре пу блич ки ко ме са

ри јат за из бе гли це и ми гра ци је до де љу је у окви
ру про гра ма пру жа ња по мо ћи из бе глим, прог на
ним и ра се ље ним ли ци ма.

До бит ни ци сред ста ва су уго во ре пот пи са ли 
19. ма ја у Град ској ку ћи, у при су ству Сте ва на Ко
ва че ви ћа, пред сед ни ка СО Ру ма. 

 У пи та њу су сред ства за еко ном ско осна
же ње тих ли ца, а сва ко од њих је до би ло по 
200.000 ди на ра, док ће у на ред ном пе ри о ду још 
три ли ца до би ти опре му за опре ма ње пла сте ни
ка и за по чи ња ње по љо при вред не про из вод ње. 
Ја бих под се тио да смо ми не дав но до де ли ли и 
пет мон та жних ку ћа за из бе гла ли ца, као и ве
ли ки број па ке та гра ђе вин ског ма те ри ја ла за ре
ша ва ње стам бе них про бле ма  ре као је Сте ван 
Ко ва че вић.

С. Џ.

ГРАД СКА КУ ЋА 

Еко ном ско осна жи ва ње из бе гли ца

Пот пи си ва ње уго во ра

СА ЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА 

510 ме ста у 
средњим школама

Са јам обра зо ва ња, ше сти по ре ду, одр
жан је 19. ма ја у ОШ „Вељ ко Ду го ше вић“ у 
Руми, а уче ни ци ма осмих раз ре да су се 
сво јим про гра ми ма и сме ро ви ма пред ста
ви ле сред ње шко ле у Ру ми.

У раз го во ру са ди рек то ри ма са зна је мо 
да су пла но ви ма упи са за до вољ ни, не ма 
ни по тре бе за по ве ћа њем бро ја сло бод
них ме ста с об зи ром на то да је ове го ди не 
у рум ској оп шти ни број уче ни ка ко ји за вр
ша ва ју осми раз ред ма њи за пе де се так у 
од но су на про шлу го ди ну. 

Гим на зи ја „Сте ван Пу зић“ већ ду жи низ 
го ди на упи су је 120 уче ни ка  по 60 на дру
штве но је зич ком и оп штем сме ру. Пла ном 
је одо брен упис 150 уче ни ка у Тех нич ку 
шко лу „Ми лен ко Бр зак Уча“  по 30 за 
ма шин ског тех ни ча ра за ком пју тер ско кон
стру и са ње, ма шин ског тех ни ча ра мо тор
них во зи ла и елек тро тех ни ча ра ра чу на ра, 
као и по 15 уче ни ка у тре ћем сте пе ну за 
за ни ма ња елек тро ме ха ни чар за тер мич ке 
и рас хлад не уре ђа је, елек тро ин ста ла те
ра, ауто ме ха ни ча ра и бра ва ра.

У ССШ „Бран ко Ра ди че вић“ пла ном је 
пред ви ђен упис та ко ђе, 150 уче ни ка  по 
30 на сме ру еко ном ски и прав ни тех ни чар, 
жен ски фри зер и мо де лар оде ће, као и по 
15 уче ни ка за за ни ма ње ку вар и ко но бар.

По љо при вред на шко ла „Сте ван Пе тро
вић Бри ле“ има 90 сло бод них ме ста за 
при јем но вих уче ни ка  по 30 на сме ру 
ве те ри нар ски тех ни чар и по љо при вред ни 
тех ни чар као и по 15 пе ка ра и ме са ра.

С. Џ.
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УТИ СЦИ ИЗ АМЕ РИ КЕ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КА ИЗ СТА РЕ ПАЗО ВЕ 

Аме рич ка пољо при вре да се 
мно го раз ли ку је од европ ске
Када бисмо упо ре ди ли 

њихо вог и нашег
про из во ђа ча који 

обра ђу је 3.000 хек та ра 
дошли бисмо до 

сазна ња да наш има 
три де сет рад ни ка,

а њихов шест.
Пољо при вред на

меха ни за ци ја је као и 
наша, једи но што наш

про из во ђач има
три пута више

меха ни за ци је, али не
и веће при но се, каже 

Михај ло Домо њи
Лака тош из

Ста ре Пазо ве

Кра јем про шле годи не два де сет 
пољо при вред ни ка из свих кра је ва 
Срби је и седам пред став ни ка 

инсти ту та Пио нир и Дел та агра ра оти
шло је на путо ва ње у Аме ри ку. Наград
но путо ва ње у Аме ри ку за вред не рата
ре усле ди ло је после дуго го ди шње 
сарад ње и при ме не „Пио нир“ хибри да у 
ратар ској про из вод њи. Био је то еду ка
тив но тури стич ки осмо днев ни бора вак 
у Ајо ви и Чика гу који је донео нова 
сазна ња у ратар ској про из вод њи. У 
Чика гу је био више тури стич ки, а у Ајо
ви су посе ти ли цен трал ни инсти тут 
„Пио ни ра“ и два пољо при вред на 
газдин ства. 

Један од пут ни ка био је Михај ло 
Домо њи Лака тош из Ста ре Пазо ве. О 
путо ва њу и ути сци ма гово рио је за М
новине. Аме рич ки начин пољо при вред
не про из вод ње раз ли ку је се од европ
ског, а на почет ку посе те, каже Михај ло 
нај ве ћи ути сак на њега је оста ви ло пре
да ва ње о ГМО, које је како каже било 
вео ма увер љи во и аргу мен то ва но.

ГМО – предрасуде
или чињенице

 Сам истра жи вач ки цен тар „Пио нир“ 
је нешто нај са вре ме ни је што се може 
данас виде ти у све ту. Виде ли смо раз
ли ку изме ђу генет ски моди фи ко ва них 
орга ни за ма куку ру за и соје и кла сич не 
селек ци је. Има ли смо и пре да ва ње 
про фе со ра који је гово рио о будућ но
сти генет ске моди фи ка ци је, да ли је и 
зашто добра и да ли може бити штет
на. Био је то нови моме нат за све нас 
јер смо дошли са сазна њем да је ГМО 
штет на. После пре да ва ња поко ле бао 
сам се јер нијед ног тре нут ка про фе сор 
нас није убе ђи вао већ је при чао аргу
мен то ва но. Сте као сам ути сак да се 
генет ска моди фи ка ци ја ради у сва кој 
семен ској селек ци ји, пита ње је само 
да ли је мини мал на или рево лу ци о
нар на. Ген који се ста вља у куку руз 
ства ра отпор ност биљ ке на боле сти, 
на хер би ци де. ГМО семе на има ју 
пове ћа ну род ност, лак ше се одр жа ва ју, 

издр жљи ви је су на инсек те, коро ве и 
вре мен ске усло ве. Зато су њихо ве 
пар це ле чисте, они са Гли фо са том 
реша ва ју све са само јед ним тре ти ра
њем, док ми мора мо и два пута тре ти
ра ти са јачим пре па ра ти ма. На при мер 
код њих већ 20 годи на не зна ју за 
коро ве који су код нас вео ма засту
пље ни, као што је дивљи сирак, они су 
га иско ре ни ли. При но си су већи, 
земља и водо то ко ви се мање тру ју код 
ГМО јер се кори сти мање хеми је.

Фарме су салашарског 
типа

 Јед но је спе ци фич но јер се бави 
ратар ством и сто чар ством а у циљу 
обо га ћи ва ња ратар ске про из вод ње. 
Брач ни пар Џон и Џоа на Мак свел 
обра ђу је 3.000 хек та ра под куку ру зом 
и сојом. Они су рекор де ри у про из вод
њи куку ру за за 2014. годи ну, када су 
има ли 21 тону по хек та ру. При нос соје 
је мањи него код нас, око чети ри тоне 
по хек та ру. Фар ме су сала шар ског 
типа, дакле кућа око које су вели ке 
повр ши не земље. У окви ру газдин ства 
има ју две фар ме, сви ња са 2.000 сви
ња и 400 музних кра ва. Дакле ту је и 
про из вод ња и пла сман мле ка и сира. 
Оду ше ви ло ме је што фар ме сви ња и 

Михај ло Домо њи Лака тош испред Инсти ту та

Аме ри кан ци не ору земљу већ сеју у неу зо ра
но земљи ште са спе ци јал ним НОТИЛ сеја чи ца
ма које испред семе на има ју под ри ва че где се 
одмах пола же семе, које је ина че ГМО
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кра ва има ју због стај ња ка и то је зао
кру жен про цес про из вод ње. На при
мер сви ње тове до 130 кило гра ма, 
иако је опти мал но до 110 и онда их 
про да ју, иако је цена таквих сви ња 
нижа у том пери о ду оне дају нај ви ше 
осо ке. Стај њак кори сте за ђубре ње 
земљи шта. Једи но што купу ју је теч ни 
азот зва ни УАН којим биљ ке пре хра
њу ју, али не пре ко листа већ пре ко 
коре на.

Сеју у неузорано 
земљиште

 Њихо во ква ли тет но земљи ште са 
чети ри до пет одсто хуму са и добри 
мете о ро ло шки усло ви са доста пада
ви на омо гу ћа ва ју да сеју гушћи склоп 
на 12 центиметара јер има доста вла
ге. Сле де ћа зани мљи вост је што у 
обра ди земље Аме ри кан ци не ору 
земљу већ сеју у неу зо ра но земљи ште 
са спе ци јал ним НОТИЛ сеја чи ца ма 
које испред семе на има ју под ри ва че 
где се одмах пола же семе, које је ина
че ГМО. Твр де да нема про бле ма са 
саби ја њем земљи шта и да је сав про
цес у земљи шту дово љан да се земља 
сама при пре ми. То је вели ка уште да у 
про це су про из вод ње, а поред тога 
жетве не остат ке кори сте за огрев (бри
ке ти, бале). У про из вод њи куку ру за 
има ју јед но кори шће ње хеми је – тотал 
Гли фо сад и још у фази метли че ња 
прска ју два пута куку руз од боле сти и 

инсе ка та. Није ми то било стра но и 
мислим да ће то уско ро зажи ве ти и код 
нас, јер има мо доста инсе ка та и боле
сти које не само да сма њу ју при нос 
већ такав куку руз није здрав за исхра
ну.

Цело куп на про из вод ња 
изра чу на та у цент

 Тра ди ци ја бер бе куку ру за у зрну је 
у Ајо ви дуга. Куку руз скла ди ште у сво
ја скла ди шта, али зани мљи ва ствар је 
што има ју и задру жна скла ди шта, где 
скла ди ште куку руз са пове ћа ном вла
гом, где га суше. У задру ге се удру жу ју 
про из во ђа чи који су нашли зајед нич ки 
инте рес. Све је диги та ли зо ва но и про
из во ђа чи елек трон ским путем доби ја ју 
изве штај о свом куку ру зу. Затим анга
жу ју струч ња ке и бро ке ре који на бер
зи оце њу ју када је нај бо љи моме нат за 
про да ју. Њихо ва цело куп на про из вод
ња је изра чу на та у цент, а у тро шко ве 
убра ја ју не само обрт ни мате ри јал већ 
и амор ти за ци ју. У Аме ри ци про из во ђа
чи нема ју суб вен ци је од држа ве, већ је 
про из вод ња оси гу ра на и то ула зи у 
тро шко ве, као и рате за кре ди те. 

Мање меха ни за ци је
више ауто ма ти за ци је

 Фар ма кра ва и сви ња је тако ђе 
при ву кла моју пажњу, јер на њој не 

ради ниједан рад ник, све је ауто ма ти
зо ва но. Зани мљи во је виде ти изму зи
ште, јер кра ве иду саме јед на по јед
на, без гужве, робот врши муже ње и 
кра ве саме одла зе на дру га вра та. 
Јед ном днев но газда оби ђе да про ве
ри да ли све функ ци о ни ше а јед ном 
месеч но се пуне сило си. Када би упо
ре ди ли њихо вог и нашег про из во ђа ча 
који обра ђу је 3.000 хек та ра дошли би 
до сазна ња да наш има три де сет рад
ни ка, њихов шест. Пољо при вред на 
меха ни за ци ја је као што и ми има мо, 
једи но што наш про из во ђач има три 
пута више меха ни за ци је али не и веће 
при но се.

Све то у Ајо ви
је вре де ло виде ти

 Мој цело куп ни ути сак је изу зе тан. 
Допа да ми се што је све уре ђе но од 
стра не држа ве и што све функ ци о ни
ше добро. Но није се то деси ло пре ко 
ноћи већ је то педе сетгоди шње иску
ство и прак са. И њима је држа ва 
пома га ла на почет ку што би било 
добро да буде и код нас. Не могу се 
поре ди ти наши и њихо ви усло ви због 
више ства ри. Ми смо европ ско тржи
ште које се сти му ли ше суб вен ци ја ма, 
код њих су кре ди ти повољ ни ји од 
наших, сигур ност про из вод ње је већа, 
код нас се пољо при вред ни ци пла ше 
вели ких кре ди та, тржи ште је неси гур
но, про из вод ња про бле ма тич на. 
Морам да кажем још нешто. Овај 
брач ни пар спо јио је још јед ну кори сну 
ствар а то је сео ски тури зам еду ка тив
ног карак те ра. Поје дин ци или гру пе 
дола зе у оби ла зак пар це ла где је у 
бли зи ни њихов киоск са њихо вим про
из во ди ма, где посе ти о ци могу да се 
осве же и да купе неки про из вод. А 
оби ла зак фар ме за два и по сата 
кошта 500 дола ра. Дакле има ју шта да 
пока жу и зна ју то да напла те. 

Ана Симо но вић

Не могу се поре ди ти наши и њихо ви усло ви 
због више ства ри. Ми смо европ ско тржи ште 
које се сти му ли ше суб вен ци ја ма, код њих су 
кре ди ти повољ ни ји од наших, сигур ност про из
вод ње је већа, код нас се пољо при вред ни ци 
пла ше вели ких кре ди та, тржи ште је неси гур но, 
про из вод ња про бле ма тич на

Ком пле тан тим
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ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Усе ви су у добром ста њу
У ири шкој, рум ској и инђиј ској 

општи ни које покри ва Пољо при
вред на струч на слу жба Рума 

куку ру зом је засе ја но 34.819 хек та ра, 
а само у рум ској општи ни је засе ја но 
око 17.000 хек та ра.

 Овог про ле ћа, када је у пита њу 
куку руз, има ли смо при лич но раз ву
че ну сетву, доста чак и у мар ту јер 
је било лепо и суво вре ме, потом је 
усле дио пери од мра за у апри лу, тако 
да је тај куку руз у вре ме мра за имао 
и по три раз ви је на листа, који су били 
доста оште ће ни, али је добра окол
ност што мраз није дуго тра јао, тако да 
су биљ ке пре жи ве ле и куку руз се сада 
нала зи у доста добром ста њу  гово ри 
за наше нови не Ђуро Паић, струч ни 
сарад ник у ПСС Рума.

Сада би тре ба ло при сту пи ти тре
ти ра њу повр ши на про тив коро ва кога 
има у вели кој коли чи ни због обил них 
пада ви на у мају.

Под сојом у поме ну те три општи не 
је засе ја но око 7.500 хек та ра, а у рум
ској општи ни око 3.000 хек та ра. Соја 
се нала зи у фази од првог тро ли ска и 
то је пра во вре ме за при ме ну хер би
ци да за спре ча ва ње коро ва, јер је ова 
кул ту ра доста осе тљи ва на при су ство 
коро ва. 

 Нај бо ље је да се про из во ђа чи кон
крет но поса ве ту ју са нашим струч ња
ци ма из Оде ље ња за зашти ту биља 

који ће дати кон крет не пре по ру ке  
исти че Паић.

Под сун цо кре том је овог про ле ћа 
засе ја но укуп но око 4.700 хек та ра, 
само у Руми око 3.000 хек та ра, а под 
повр ћем је око 1.700 хек та ра.

Ту је нај ви ше боста на, али су зна чај
ни је повр ши не и под луком, пара дај
зом и папри ком. 

Тако ђе, поред про из вод ње на отво
ре ном, ту је и про из вод ња у зашти
ће ном про сто ру а реч је о раној 
про из вод њи папри ке, пара дај за и кра

ста ва ца. Сада се ула зи у пери од када 
су повољ ни усло ви за раз вој пато ге на, 
тако да тре ба пра ти ти ста ње биља
ка и при ме њи ва ти одго ва ра ју ће мере 
зашти те, уз кон сул та ци ју струч ња ка.

Када је реч о пше ни ци, није било 
про бле ма због ниских тем пе ра ту ра, 
само је због њих нешто нижа у пора сту. 

 Зато нема мо пре буј не пше ни це 
што је и добро. Она се нала зи у кла
са њу на око 80 одсто повр ши на и 
масов но има мо цве та ње. То је пра
ви моме нат за трет ман про тив фуза
ри ју ма, ту тре ба води ти рачу на да се 
прска у пра во вре ме , а то је поче так 
цве та ња. Вре ме је пого до ва ло пше ни
ци и надам се, ако буде погод но вре ме 
и убу ду ће, да ћемо има ти жетву кра
јем јуна и почет ком јула и ако пери од 
нали ва ња зрна буде дужи од 40 дана 
може мо се нада ти солид ном и ква ли
тет ном при но су  каже Ђуро Паић.

Реци мо још да у рум ској општи
ни има око 42.000 хек та ра обра ди вог 
земљи шта, а углав ном доми ни ра ју 
ратар ске кул ту ре  куку руз који зау зи
ма око 40 одсто тих повр ши на, потом 
пше ни ца око 20 про це на та, оста ле 
кул ту ре су засту пље не у мањем оби
му. 

Под воћем је око 1.000 хек та ра и 
те повр ши не се стал но пове ћа ва ју, а 
нешто мање је пове ћа ње код вино гра
да. С. Џ.

Ђуро Паић, струч ни савет ник ППС Рума

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Посета
Јапа на ца
Вла да Јапа на и ЈИЦА су, у циљу 

јача ња капа ци те та за спро во ђе
ње орга ни зо ва ног скри нин га рака 

дој ке у Срби ји, од новем бра 2015. годи
не (пла ни ра но у тра ја њу око три годи
не) покре ну ли Про је кат за уна пре ђе ње 
наци о нал ног про гра ма раног откри ва ња 
кар ци но ма дој ке у Репу бли ци Срби ји. 
Овај про је кат, који има за циљ ефи ка сно 
и ефект но про мо ви са ње спро во ђе ња 
орга ни зо ва ног скри нин га рака дој ке уз 
упо тре бу посто је ће опре ме, укљу чу ју ћи 
и рани је доби је не апа ра те и мате ри ја
ле за мамо гра фи ју, пома же актив но сти 
које углав ном спро во де Мини стар ство 
здра вља и Наци о нал на кан це ла ри ја за 
скри нинг а на осно ву Наци о нал ног про
гра ма раног откри ва ња кар ци но ма дој ке 
20132018.

У циљу уна пре ђе ња спро во ђе ња 
Наци о нал ног про гра ма за рано откри ва
ње рака дој ке пред став ни ци про јект ног 
тима, јапан ске међу на род не аген ци је за 
сарад њу (ЈИЦА), су посе ти ли Завод за 

јав но здра вље Срем ска Митро ви ца, који 
коор ди ни ра спро во ђе ње орга ни зо ва ног 
скри нин га рака дој ке. 

Пла ни ра на је про мо ци ја орга ни зо ва
ног скри нин га рака дој ке уз кори шће ње 
посто је ћих капа ци те та, а помо ћу уво ђе
ња мена џер ских иде ја на лока ци је где се 
спро во де актив но сти, чиме се побољ ша
ва ефи ка сност и ефек тив ност мето де.

Циљ посе те је био сагле да ва ње тока 
рада на скри нин гу рака дој ке у општи

ни Срем ска Митро ви ца као и доби ја
ње инфор ма ци ја како и коли ко често 
се оства ру је кому ни ка ци ја са дру гим 
здрав стве ним уста но ва ма; на који начин 
Завод за јав но здра вље Срем ска Митро
ви ца коор ди ни ше и орга ни зу је субјек те 
из локал не зајед ни це у циљу еду ка ци је, 
моти ва ци је и пове ћа ња ода зи ва локал
ног ста нов ни штва на скри нинг; на који 
начин се пра ти ток скри нин га, начин 
изве шта ва ња итд...

Саста нак у Заво ду за јав но здра вље Срем ска Митро ви ца



2524. MAJ 2017.   M NOVINE

Већина матура ове године биће прослављена у Лаћарку

Сезо на матур ских вече ри уско ро почи ње, а 
оно што је нови на за митро вач ке мату ран
те је то што они, за раз ли ку од прет ход них 

гене ра ци ја сво је матур ско вече неће про сла ви ти 
у хоте лу Сир ми јум. 

Деце ни ја ма уна зад су мату ран ти срем ско ми
тро вач ких сред њих шко ла крај шко ло ва ња про
сла вља ли у овом хоте лу, у цен тру гра да. Међу
тим, хотел Сир ми јум се нала зи у сте ча ју, те овог 
про ле ћа у њему није могу ће орга ни зо ва ти про
сла ве. 

Уче ни ци Сред ње еко ном ске шко ле „9. мај“, 
Меди цин ске шко ле „Дра ги ња Ник шић“, Митро
вач ке гим на зи је и Сред ње тех нич ке шко ле „Нико
ла Тесла“ одлу чи ли су да матур ско вече про сла
ве у новој све ча ној сали у цен тру Лаћар ку, која је 
недав но зва нич но и отво ре на, док ће једи но 
мату ран ти Пре храм бе но хемиј ске и шумар ске 
шко ле матур ско вече има ти у ресто ра ну Бела 
ружа у Срем ској Митро ви ци.

Иако се по гра ду при ча да су ђаци „при си ље ни“ 
да матур ско вече про сла ве у новој сали у Лаћар
ку, јер исту држе људи бли ски овда шњој вла сти, 
изгле да да та при ча не пије воду. Јер на пита ње 

аутор ке ових редо ва дирек то ри ма шко ла због 
чега баш сала у Лаћа р ку, њихов одго вор је „уче
нич ки пар ла мент је тако одлу чио“. 

 Хотел Сир ми јум не ради, па смо мора ли да се 
одлу чи мо за неку дру гу опци ју. Бела ружа је мала 
да при ми све мату ран те и про фе со ре. Доби ли 
смо неко ли ко пону да које смо про сле ди ли уче
нич ком пар ла мен ту и ђаци су зајед но са раз ред
ним ста ре ши на ма одлу чи ли где ће про сла ви ти 
матур ско вече, нисмо се меша ли у њихов избор 
– наво де дирек то ри митро вач ких сред њих шко ла.

Од поне дељ ка, 29. мај до пет ка, 2. јуна, дан за 
даном град ским тргом ће дефи ло ва ти мату ран ти, 
тра ди ци о нал но се сли ка ти у пар ку, да би затим 
девој ке у тоа ле та ма и мом ци у све ча ним оде ли
ма сели у ауто бус и одве зли се у Лаћа рак да 
про сла ве матур ско вече.

Због тога је део роди те ља мату ра на та 
разочаран, и пита ју се да ли је могу ће да ће 
њихо ва деца ауто бу сом одла зи ти у Лаћа рак на 
весе ље.

Мату ран ти нарав но мно го не хају где ће про
сла ви ти матур ско вече, њима је важно да буду 
зајед но и да се про ве се ле.  Б. Села ко вић

ИРИГ

Лут кар ска
пред ста ва 

У Ветер ни ку је 15. маја у 
Основ ној шко ли „Мари ја Тран
да фил“ одр жа на 6. Међу о кру
жна смо тра „Наша срца куца ју у 
истом рит му“. То је смо тра лут
кар ских гру па основ них шко ла у 
којој је уче ство ва ла и једи на 
пред школ ска уста но ва „Деч ја 
радост“ из Ири га.

 То је смо тра лут кар ских гру
па која у свом саста ву има јед
ног уче ни ка из осе тљи ве гру пе. 
Лут кар ска пред ста ва „Твр до гла
во слон че“ је доби ла дру гу 
награ ду за пред ста ву, дру гу 
награ ду за сцен ски говор, прву 
награ ду за режи ју, сва деца су 
доби ла меда ље и доби ли смо 
награ ду „Срце смо тре“. Прву 
награ ду за сцен ски говор доби
ла је Леа Срда но вић.

Цело ку пан текст и режи ју 
ура дио је вас пи тач Ђор ђе 
Роли ци ки, а изра ду лута ка су 
ради ли вас пи та чи Мари ја на 
Петро вић и Ђор ђе Ролиц ки 
зајед но са роди те љи ма. Вели ки 
је успех, како за нашу уста но ву, 
тако и за децу – рекла је Јеле на 
Вида но вић дирек то ри ца ПУ 
„Деч ја радост“ Ириг. 

Смо тру подр жа ва Покра јин
ски секре та ри јат за обра зо ва
ње, про пи се, упра ву и наци о
нал не мањи не  наци о нал не 
зајед ни це, а на овој смо три, 
уче ство ва ло је укуп но деве то ро 
деце за које је ово иску ство 
било непо но вљи во.  С. С. 

ДА НИ ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Ми тро ви ца
у Те ми шва ру

У окви ру ма ни фе ста ци је „Да
ни Вој во ди не“ у Те ми шва ру, у 
ор га ни за ци ји Ту ри стич ке ор га
ни за ци је Вој во ди не, у сре ду, 17. 
ма ја на глав ном град ском тр гу у 
Те ми шва ру, ор га ни зо ва на је 
про мо ци ја ту ри стич ке при вре де 
Вој во ди не.

На атрак тив ним штан до ви ма, 
уз кул тур ноумет нич ки про грам, 
сво је ту ри стич ке по тен ци ја ле 
пред ста ви ли су Вр шац, Су бо ти
ца, Срем ски Кар лов ци, Бач ки 
Пе тро вац, Пан че во и дру га вој
во ђан ска ме ста. Ту ри стич ку 
по ну ду Срем ске Ми тро ви це, 
Сир ми ју ма и се о ских ту ри стич
ких до ма ћин ста ва пред ста ви ли 
су ми тро вач ка Ту ри стич ка ор га
ни за ци ја и Аген ци ја за ру рал ни 
раз вој.

Цар ска пала та у Срем ској Митро ви ци про
шлог поне дељ ка, 22. маја уго сти ла је деле
га ци ју из Народ не Репу бли ке Кине, коју је 

доче као гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер. 
Како је том при ли ком иста као митро вач ки гра

до на чел ник, посе та деле га ци је из Кине Срем ској 
Митро ви ци наста вак је добре сарад ње Срби је и 
Кине. 

 Деле га ци ја из Кине је заин те ре со ва на за 
Срем ску Митро ви цу, јер смо ми град са вели ком 
кул тур ном исто риј ском тра ди ци јом. Наша жеља 
је да што више кине ских тури ста дође у Срем ску 
Митро ви цу и оби ђе архе о ло шке лока ли те те на 
тери то ри ји гра да. Циљ нам је да Сир ми јум доби је 
свет ску сла ву – рекао је Вла ди мир Сана дер. 

  В. Цуцанић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кине зи оду ше вље ни 
Сир ми ју мом

Матуранти плаћају, 
матуранти бирају
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ДАМИР ИМА МО ВИЋ, ПЕВАЧ

Сев да лин ке су
песме чежње и туге

„Чај у 8“ са Дами ром Има мо
ви ћем пру жио је могућ ност број
ној рум ској публи ци да ужи ва у 
њего вој спе ци фич ној интер пре
та ци ји ста рих, позна тих сев да
лин ки, али и неким новим песма
ма које је Дамир ком по но вао у 
духу и тра ди ци ји сев да лин ки. 

Он се сма тра пред вод ни ком 
новог сев да ха, музич ког тала са 
модер не интер пре та ци је босан
ске тра ди ци о нал не песме кога је 
покре нуо Мостар Сев дах Реу ни
он, а наста ви ли су га Ами ра 
Меду ња нин, Божо Вре ћа и гру па 
Диван ха на. Оно што исти че овог 
ауто ра је ори ги на лан истра жи
вач ки при ступ сев да ху, којим 
стал но поме ра гра ни це и руши 
табуе веза не за тра ди ци о нал ну 
босан ску кул ту ру.

Дамир Има мо вић је током 
сво је доса да шње кари је ре одр
жао низ вео ма запа же них насту
па широм све та, а тре нут но је на 
свет ској тур не ји где про мо ви ше 
свој нови албум „Двој ка“ који је 
побрао сјај не кри ти ке широм 
пла не те. То и не чуди ако зна мо 
да је Дамир одра стао уз сев да
лин ке, јер му је деда позна ти 
певач Заим Има мо вић, а сва ка
ко и насле дио „ген“ за музи ку 
уоп ште, а посеб но сев дах.

То Дамир и потвр ђу је у раз го во ру за 
наше нови не, задо во љан због изу зет но 
доброг кон цер та и при је ма рум ске публи
ке.

 Сигур но је на мене доста ути ца ло и то 
одра ста ње и ције ли тај кон текст у којем 
сам ја ухом купио ту музи ку. Нај ва жни ја 
ствар у тра ди ци о нал ној музи ци, за раз ли
ку од неких дру гих врста музи ке, је да 
поку пи те нешто слу ша ју ћи и одра ста ју ћи 
уз људе који су пева ли ту врсту музи ке. 
Кад одра стеш и дође вре ме да се ти 
бавиш том музи ком, онда кре неш знат но 
озбиљ ни је, али сигур но да ми је то, као и 
мно гим људи ма чији су роди те љи и цела 
поро ди ца воље ли ту тра ди ци о нал ну музи
ку, ушло негде у ухо. Оста ле врсте  рокен
рол, џез, панк, кла сич на музи ка, све смо 
то учи ли и слу ша ли са пло ча, али ове 
пје сме, искрен да будем све негде до пре 
десе так годи на, нијед ну нисам учио са 
пло че, нека ко се деси ло да их све знам, 
каже Дамир Има мо вић.

М НОВИ НЕ: Доста путу је те, нисте 
били само у Јужној Аме ри ци и Аустра
ли ји. Ода кле, по Вама, сада та попу лар
ност сев да лин ки на свим про сто ри ма, 
ипак је то део неке тра ди ци је, песме 
које су се рани је слу ша ле. Сада се 
поно во слу ша ју, нарав но у новим обра
да ма, шта мисли те зашто је то тако?

ДАМИР ИМА МО ВИЋ: Мислим да се 
нешто деси ло уна зад 13  14 годи на, да су 
се људи вра ти ли том жан ру сев да ха и сев

да лин ки и опће ни то, тра ди ци о нал ној 
музи ци. Јед но вре ме смо мисли ли да су то 
про шле, ста ре теме, које нас више не 
инте ре су ју, а онда се пока за ло да то није 
тако. То су теме које су још уви јек акту ел
не  доста тих пје са ма гово ри о одла ску, 
туђи ни, ностал ги ји, оно што људи и данас 
осје ћа ју, избе гли це, еко ном ска мигра ци
ја... све што се и данас људи ма деша ва и 
што је ите ка ко важно. Онда су ту љубав, 
сло бо да љуба ви и мислим да је и темат
ски сев дах поно во важан, али и то да где 
год одеш пита ју те шта је то што је тво је, 
ти си инте ре сан тан по оно ме што си ти 
донио. Тако и од Индиј ца тра же њихо ву 
или од Кине за њихо ву музи ку, а тако и нас 
пита ју шта је то наше. Неко то ради уз поп, 
џез или неке пер фор ман се, а ја то радим 
уну тар самог тог жан ра, сев да ха.

На нови, свој начин Ви сва ка ко изво
ди те ову музи ку, али шта је то без чега 
нема пра ве сев да лин ке, нешто што је 
дефи ни ше?

Па сигур но да посто ји та чежња, мелан
хо ли ја која нека ко про жи ма све те пје сме, 
па чак и весе ле пје сме. Шале се често, 
кажу Дами ре ти кад певаш и весе ле пје
сме оне су нека ко тужне. И вје ро ват но 
има тога, те неке туге која је мало слат ка
ста  није само туга да сјед неш да се 
испла чеш, па и кад јест та туга те нека ко 
осло бо ди, да ти неко рас те ре ће ње. Прет
по ста вљам да је то упра во нај ва жни је, јер 
се тек сто ви често мје ња ју, рит мо ви, хар

мо ни је. Људи од сев да ха зна ју 
углав ном те песме из злат них 
педе се тих и шезде се тих годинa, 
на при мер Радио Сара је во, 
Радио Бео град и пло ча, али је и 
она већ тада, била доста дру га
чи ја од оних пје са ма из рани јих 
пери о да, мислим да се све то 
може про мје ни ти, али мислим 
да је емо ци ја та која је нај ва
жни ја.

Да ли на овој тур не ји, на 
којој се про мо ви ше и ЦД 
„Двој ка“ у публи ци има под
јед на ко и мла дих и ста рих?

Мислим да је мла ди ма доста 
тога да се за тра ди ци о нал ну 
музи ку веже кон зер ва тив ност, 
нека врста искљу чи во сти, нека 
врста често и наци о на ли зма. 
Људи хоће да у тој музи ци нађу 
неки нови сми сао, мислим да је 
то важан моме нат, да су први 
пут тра ди ци о нал ну музи ку поче
ли сви ра ти пан ке ри, џезе ри, 
метал ци који ма је доста било 
тих ста рин ских при ча које не 
воде нику да, које нас углав ном 
зава ђа ју и окре ћу, и гене ра циј
ски јед не про тив дру гих и оста
ло. Ја сам при ме тио, када погле
дам људе који су дошли, које 
сре ћем после кон цер та  то су 

ствар но изме ша не гене ра ци је. Кад негде 
дођем први пут, пре о вла да ва ста ри ја 
публи ка која је ту дошла због оног сев да ха 
који зна од при је, а мла ђи дођу да их дове
ду. Наред ни пут када дођем у исто место, 
онда и мла ди дођу сами, тако да та моја 
публи ка расте и дра го ми је да се људи 
вра ћа ју. Овај пут про мо ви ше мо албум 
„Двој ка“, нај че шће идем са бен дом и иде
мо сву да. Нај ви ше сви ра мо упра во пје сме 
са овог новог албу ма.

Како публи ка реа гу је на нове песме 
чији сте Ви аутор? Ви увек наја ви те да 
су то Ваше нове песме, али нарав но у 
том духу сев да лин ки.

Људи врло често запра во и не зна ју која 
је пје сма тра ди ци о нал на а коју сам ја ком
по но вао док им сам не кажем, осим нарав
но ових нај по зна ти јих ста рих песа ма. 
Ваљ да сам нека ко успио и да те тра ди ци
о нал не песме нека ко дру га чи је изве дем, а 
и сво је успем нека ко да „про кри јум ча рим“ 
у том духу и јако добро реа гу ју. Мени је 
врло ста ло и да гово рим на кон цер ту, 
нарав но не пре ви ше, јер је уви јек див них 
при ча иза тих пје са ма, које мислим да су 
ври јед не или о људи ма који су те пје сме 
пје ва ли. Мени је сва ки кон церт нека ко 
омаж тим важним гла со ви ма у сев да ху  
Заи му Има мо ви ћу, Хим зи Поло ви ни, Нади 
Маму ли и мно гим дру гим који су били при
је мене и у чије ципе ле ми поку ша ва мо 
уђе мо. С. Џаку ла

Фото: Л. Јер гић

Дамир Има мо вић на кон цер ту у Руми 

M NOVINE :
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60 ГОДИНА ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „ЛАЗАР БИБИЋ“ ИЗ ШИДА

Извиђач сам тим се дичим

Из ви ђач ки од ред „Ла зар Би бић“ из 
Ши да, је дан је од нај ста ри јих у 
Сре му. Осно ван је 1952. го ди не у 

та да шњој сред њој шко ли у Ши ду. И 
да нас по сле 60 го ди на по сто ја ња, 
Из ви ђач ки од ред у Ши ду, за хва љу ју ћи 
нај ви ше свом по ча сном пред сед ни ку 
Ти хо ми ру Ра ни са вље ви ћу, на сто ји да 
оку пи што ве ћи број мла дих љу ди, ка ко 
би на у чи ли све оно што кра си јед ног 
из ви ђа ча. Из ви ђач ки од ред у Ши ду 
ра дио је у кон ти ну и те ту све до рат них 
де ве де се тих го ди на, ка да је њи хов рад 
био пот пу но уга шен. Са ра дом по но во 
по чи ње 2001. го ди не, ка да је оку пље но 
пре ко 200 из ви ђа ча. Шта зна чи би ти 
из ви ђач и ко је га осо би не кра се, го во
рио нам је Ти хо мир Ра ни са вље вић ко ји 
је 60 го ди на свог жи во та, по све тио 
из ви ђа штву.

 Ци ти ра ћу Де сан ку Мак си мо вић, 
ко ја је јед ном при ли ком ре кла да је 
из ви ђач ки од ред нај бо ља вас пит на 
ор га ни за ци ја за мла де. При ја тељ ства 
ко ја се ту стек ну су не мер љи ва. Ове 
го ди не сам на пу нио 60 го ди на ра да у 
из ви ђа штву, што зна чи да сам 60 ге не
ра ци ја до са да имао по ред се бе. Го ди
не су по ка за ле да се мно го то га до 
са да про ме ни ло, по себ но до ла ском 
но вих тех но ло ги ја. Ме ђу тим и по ред 
то га, ус пе ли смо при ву ћи ве ли ки број 
мла дих љу ди, на шта сам по себ но 
по но сан  ка же Ра ни са вље вић.

Ка ко на во ди, ве ли ке су раз ли ке 
из ме ђу из ви ђа штва не ка да и сад, али 
је су шти на иста.

 Код нас, ни су ва жни ни ма те ри јал ни 
ста тус, ни ти на ци о нал но опре де ље ње. 
За нас је чо век је ди на вред ност ко ју 
по шту је мо. То је ве ли ка ствар и код нас 
је то при о ри тет. Ја сам у до са да шњем 
ра ду об и шао око 30 зе ма ља све та. Где 
год сам оти шао, увек ме је не ко пре по

знао и ја вио се с по што ва њем. За вре
ме ко му ни зма, мо рам да при знам, 
из ви ђа чи су не ка ко би ли ви ше де кор. 
Та да су нас углав ном по зи ва ли на 
по ли тич ке све ча но сти и дру ге ма ни фе
ста ци је, где смо се ми при ка зи ва ли. 
До би ја ли смо ви ше сред ста ва, али 

са мо ка ко би би ли ви ше при сут ни на 
њи хо вим са стан ци ма. Да нас из ви ђач
ка ор га ни за ци ја ра ди са свим дру га чи је. 
Ра ди мо на то ме да де ца са вла да ју гра
ди ва ка ко из би о ло ги је, астро но ми је 
исто ри је, али и да до ста са зна ју о очу
ва њу при ро де  ис ти че Ти хо мир.

Од ред из ви ђа ча „Ла зар Би бић“ 
по себ но је по но сан на ор га ни зо ва ње, 
по ред оста лих ак тив но сти, Олим пи ја
де у за бо ра вље ним де чи јим игра ма, на 
ко јој се по ред из ви ђа ча из це ле Ср би је, 
оку пља ју из ви ђа ча из су сед них зе ма
ља али и дру гих зе ма ља све та. Ове 
го ди не у ју ну ме се цу, би ће одр жа на 
пе та Олим пи ја да на Ли по ва чи.

А у сва ком из ви ђач ком од ре ду, 
чи но ви су хи је рар хи ски по де ље
ни. Глав ни „га зда“ је увек ста ре

ши на, за тим сле де на чел ни ци ко ји су 
за ду же ни за опе ра тив ни рад, док је за 
ти ту лу по ча сног пред сед ни ка, по треб
но мно го го ди на из ви ђа штва, ра да и 
тру да:

 Свих ових 60 го ди на, одр жа ла ме је 
љу бав пре ма де ци и из ви ђа штву.  До 
са да сам 18 пу та био кум, тој де ци. 
Да нас су мно ги од њих на не ким ви со
ким функ ци ја ма и ле по је ка да ме пре
по зна ју  ис ти че Ра ни са вље вић.

А као јед ну од мо гућ но сти за по пу ла
ри за ци ју из ви ђа штва, из шид ског из ви
ђач ког од ре да на во де, мо гућ ност ско
ра шњег по врат ка из ви ђа штва као 
из бор ног пред ме та у основ не шко ле.

 Иде ја је да нај пре про ба мо сва ког 
ви кен да да пра ви мо шет њу до Ли по ва
че, где би се де ца за ни ма ла са ста вља
њем ша то ра и чво ро ло ги јом, ка ко би 
на у чи ли из ви ђач ке ве шти не. На тај 
на чин, по ку ша ли би их при во ле ти да 
нам се при кљу че  на во ди ста ре ши на 
Из ви ђач ког од ре да Ми о драг Ми ћа 
Ма лу шић.

Јо ва на Си мић је већ осам го ди на 
из ви ђач. Тре нут но но си ти ту лу на чел
ни ка, а мла ди ма је по ру чи ла:

 При кљу чи ла сам се из ви ђа чи ма 
за то што во лим при ро ду, во лим да се 
дру жим и сти чем но ва при ја тељ ства. 
Ми слим да мла ди тре ба да нам се 
при кљу че, ка ко би уви де ли да ми 
де лу је мо као јед на брат ска ор га ни за
ци ја. Ми ов де функ ци о ни ше мо као 
јед на ве ли ка по ро ди ца и не за ви сно 
од то га да ли је не ко млад или стар, 
тре ба да по ста не из ви ђач ка ко би 
сте као не за бо рав на ис ку ства у при
ро ди и ка ко би осе тио све ча ри ко је 
нам ова ор га ни за ци ја ну ди  ка же 
Јо ва на.

Велика
породица

Ци ти ра ћу
Де сан ку

Мак си мо вић, 
ко ја је јед ном 

при ли ком ре кла 
да је из ви ђач ки 
од ред нај бо ља 

вас пит на
ор га ни за ци ја

за мла де,
ка же Тихомир 

Ра ни са вље вић
Ми о драг Ми ћа Ма лу шић, Јо ва на Си мић и Ти хо мир Ра ни са вље вић



28 24. MAJ 2017.  M NOVINE ИСТОРИЈА

МИЛЕ ВА МАРИЋ АЈН ШТАЈН

Сјај на мате ма ти чар ка
шко ло ва ње запо че ла у Руми

„Гени је“ је назив сери је која се од 23. 
апри ла при ка зу је на „Наци о нал ној гео
гра фи ји“ а посве ће на је живо ту и томе 
како је Алберт постао Ајн штајн  један од 
нај ве ћих свет ских физи ча ра и добит ник 
Нобе ло ве награ де. 

У овој сери ји део је посвећен и Миле ви 
Марић  почет ку и кра ју њихо ве бур не 
везе и бра ка. Миле ви но име је нео дво ји
во пове за но са име ном Албер та Ајн штај
на, твор ца чуве не опште и посеб не тео
ри је рела ти ви те та.

Миле ва је била одлич на сту дент ки ња 

мате ма ти ке и физи ке у Цири ху где је и 
упо зна ла Ал бер та. 

Била је сјај на мате ма ти чар ка, али су и 
даље вели ка спо ре ња око тога да ли је и 
коли ко она помо гла и уче ство ва ла у 
радо ви ма и откри ћи ма слав ног супру га  
као скром ној осо би није јој сме тао живот 
у њего вој сен ци. А где се не зна  ту се 
нага ђа  па се иде од пот пу ног одри ца ња 
њеног допри но са Ајн штај но вом раду, до 
тога да су тео ри ја рела ти ви те та зајед но 
поста ви ли, али је Алберт касни је њено 
име избри сао.

 Но, могли смо да види мо да је на при
јем ном Миле ва била једи на која је боље 
ура ди ла мате ма тич ки део теста од Ајн
штај на и да су, током зајед нич ког живо та, 
гото во стал но рас пра вља ли о физи ци и 
мате ма тич ким реше њи ма.

Да је, којим слу ча јем „збир исто ри ја“ 
како се у модер ној физи ци одре ђу ју 
могућ но сти, био нешто дру га чи ји, можда 
би Миле ва завр ши ла шко ло ва ње  чему 
је тежи ла чита вог живо та  и сама била 
вели ко име, а не да се само поми ње као 
жена веза на за један пери од живо та 
чуве ног науч ни ка.

Тако ђе, мало Румља на зна да је Миле
ва Марић један део свог живо та, тач ни је 
детињ ства про жи ве ла у Руми, где је и 
запо че ла сво је шко ло ва ње и одмах се 
пока за ла као изу зет на уче ни ца. 

 За Румља не је вео ма зна ча јан пода
так да је чуве на срп ска науч ни ца из 

Миле ва Марић
и Алберт Ајн штајн

Спи сак уче ни ка првог раз ре да  Миле ви но име је прво
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обла сти мате ма ти ке и физи ке, а широј 
јав но сти позна та као супру га Албер та 
Ајн штај на, у пери о ду од 1877. до 1892. 
годи не живе ла у Руми. Њен отац, Милош 
Марић је након завр шет ка вој не кари је ре 
у Тите лу, добио слу жбу у Руми као суд
ски чинов ник. Поро ди ца је живе ла у кући 
на углу Желе знич ке и Ата на си ја Стој ко
ви ћа. Миле ва је у Руми завр ши ла Срп ску 
основ ну шко лу као прва у гене ра ци ји, о 
чему све до чи и Спо ме ни ца ове шко ле. 
Раз ред ни учи тељ јој је био Гавра Пут ник. 
Потом упи су је Гим на зи ју у Срем ској 
Митро ви ци и Новом Саду. Сту ди је физи
ке и мате ма ти ке поха ђа ла је у Швај цар
ској. На кући у којој је живе ла Миле ва 
Марић у Руми од 2005. годи не посто ји 
спо мен пло ча  гово ри за наше нови не 
Алек сан дра Ћирић, исто ри чар ка у Зави
чај ном музе ју Рума. 

У Зави чај ном музе ју у Руми нема ју 
пред ме те веза не за Миле вин бора вак, 
сем у елек трон ској фор ми сачу ва них 
њених сли ка, неко ли ко писа ма како 
њених, тако и њеног бра та Мило ша, који 
је рођен у Руми 1885. годи не.

Миле ва Марић се упи са ла у Општу 
народ ну срп ску пра во слав ну шко лу 
1881/1882. годи не а у првом жен ском 
раз ре ду било шест уче ни ца. Учи тељ и 
упра ви тељ шко ле био је Гавра Пут ник. 
Од дру гог раз ре да оде ље ње је било 
мешо ви то  „обо спол но“ (како пише у 
онда шњем днев ни ку) и поха ђа ла су га 
72 уче ни ка и уче ни ца. Годи не 1884/1885. 
реч је о послед њем Миле ви ном раз ре ду, 
четвр том, у Руми  исто је било мешо ви
то оде ље ње са све га шест уче ни ка. 
Даље шко ло ва ње наста вља у Срем ској 
Митро ви ци и Новом Саду.

 У школ ским књи га ма тога вре ме на 
сто је вео ма похвал не оце не за њен мар
љив рад. Учи тељ Гавра Пут ник је запи
сао да је код Миле ве пре по знао „редак 
фено мен за уче ње“.

Тра ди ци ју шко ле коју је у Руми поха
ђа ла Миле ва Марић наста вља ОШ 
„Змај Јова Јова но вић“. У овој шко ли, у 
спо мен и част на свог позна тог ђака 
отво ре на је 21. децем бра 2010.годи не 

Спо мен соба. У овој соби се нала зе 
Миле ви не фото гра фи је, неке и са супру
гом Ајн штај ном, њена био гра фи ја, као и 
днев ни ци у који ма је упи са но и њено 
име.

 На то вре ме под се ћа ју и ска ми је које 
смо нашли на тава ну шко ле и у који ма 
су онда шњи ђаци седе ли. Уче ни ци ма 
настав ник физи ке сва ке годи не одр жи 
час о Миле ви, а и прва ци оба ве зно раз
гле да ју ову спо мен учи о ни цу и пре зен
ту је мо им неке основ не подат ке о Миле
ви  каже Зоран Дро бац, дирек тор град
ске ОШ „Змај Јова Јова но вић“.

Миле ва Марић је рође на у бога тој 
поро ди ци у Тите лу, као нај ста ри ја од 
тро је деце, у поро ди ци офи ци ра аустро
у гар ске вој ске. При ли ком рође ња Миле
ви је ишча шен кук, тако да јој је лева 
нога била кра ћа. Убр зо након њеног 
рође ња, отац је завр шио вој ну кари је ру 
и добио је посао у суду у Руми.

Кра јем 1877. годи не, поро ди ца Миле

ве Марић се пре се ли ла у Руму где је 
ста но ва ла пуних четр на ест годи на. 

При лич но је добро гово ри ла немач ки 
језик и солид но сви ра ла кла вир и сво јим 
пред зна њем се од почет ка издва ја ла од 
оста ле деце.

Миле ва је 1886. годи не кре ну ла у жен
ску гим на зи ју у Новом Саду, а 1888. је 
пре шла у гим на зи ју у Срем ској Митро ви
ци, где је мату ри ра ла 1890. као нај бо ља 
у раз ре ду из мате ма ти ке и физи ке. Од 
1890. је поха ђа ла Кра љев ску срп ску шко
лу у Шап цу. Када се пре се ли ла у Загреб, 
доби ла је спе ци јал ну дозво лу да би ишла 
у шко лу у коју су ишли само деча ци.

У лето 1896. упи са ла је сту ди је меди
ци не на Уни вер зи те ту у Цири ху. У окто
бру се пре ба ци ла на Држав ну поли тех
нич ку шко лу на сту ди је мате ма ти ке и 
физи ке. Она је била тек пета жена која је 
била при мље на у ову шко лу. Један од 
њених коле га на пре да ва њи ма из физи ке 
је био Алберт Ајн штајн, који је тада имао 
17 годи на. Прве две годи не сту ди ра ња су 
биле врло успе шне за Миле ву. Један 
семе стар је про ве ла у Хај дел бер гу. Док је 
била одсут на допи си ва ла се са Албе р
том. У Цирих се вра ти ла 1899. годи не и 
тада запо чи ње њихо ва веза. Њени роди
те љи се нису про ти ви ли тој вези, али 
њего ви јесу, јер је била три годи не ста ри
ја и није била Јевреј ка. Ипак, Алберт и 
Миле ва су се вен ча ли у Бер ну 6. јану а ра 
1903. годи не. 

Брак је у почет ку био вео ма скла дан, 
доби ли су два сина  Хајн ца Албер та и 
Едвар да и зајед но ради ли на разним про
јек ти ма који су касни је про сла ви ли име 
Албер та Ајн штај на. Миле ва је била одли
чан мате ма ти чар и физи чар и пома га ла 
је супру гу, без жеље да истак не ту сво ју 
помоћ.

Хро ни ча ри тога вре ме на сма тра ју да је 
науч ни допри нос Миле ве Марић у радо
ви ма њеног мужа ите ка ко велик, с обзи
ром на то да је била одли чан мате ма ти
чар чије је зна ње Алберт окори стио. 

Иако један од нај ве ћих умо ва, Але берт 
Ајн штајн није био и тако сја јан човек. Из 
себич них раз ло га као и због раз во да бра
ка о Миле ви ном раду се мало зна. Њена 
рече ни ца, да живот од неко га ство ри 
бисер, а од неко га љушту ру, коју одба цу
је када бисер сазре, опи су је тра ги ку 
њеног живо та  све сна коли ко је могла, а 
шта је од тога и реа ли зо ва ла, поми ри ла 
се са тим и умр ла 4. авгу ста 1948. годи не 
у Цири ху где је и сахра ње на. 

Дуго је била и гото во забо ра вље на, а 
сада ће се, захва љу ју ћи овој изу зет ној 
сери ји која је свет ску пре ми је ру има ла 
23. апри ла (при ка зу је се у 171 земљи на 
45 јези ка), сигур но доста гово ри ти и о 
Миле ви и њеном допри но су Ајн штај но
вом раду.

Ина че, кућа у којој је поро ди ца Марић 
живе ла у Руми је у вео ма лошем ста њу  
отпа ле фаса де, раз лу па них изло га (ту је 
био локал  про дав ни ца), иша ра на гра
фи ти ма, тако да се поме ну та спо мен 
табла једва и уочи на тој пот пу но оро ну
лој фаса ди.

Суд би на куће  која је у при ват ном вла
сни штву  је неиз ве сна тако да посто ји 
могућ ност да Рума можда оста не и без 
овог, једи ног мате ри јал ног тра га, Миле
ви ног живо та у Руми.

Смиља ЏакулаРуи на  кућа где је ста но ва ла Миле ва  види се поста вље на пло ча

Проф др Милош Марић,
Миле вин рође ни брат рођен у Руми
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ДАНИ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Место успе шних људи
Све ча ном сед ни цом Скуп шти не 

општи не Пећин ци у поне де љак, 22. 
маја у при су ству пред став ни ка јав

ног, кул тур ног, при вред ног и поли тич ког 
живо те пећи нач ке општи не и гости ју из 
целог Сре ма, завр ше но је сед мо днев но 
обе ле жа ва ње Дана општи не Пећин ци.

Сед ни цу је водио пред сед ник пар ла
мен та Сава Чој чић, који је нагла сио да је 
у акту ел ном сази ву Скуп шти не општи не 
постиг нут нај ви ши ниво једин ства од уво
ђе ња више стра нач ја у Срби ји.

 Захва љу ју ћи оства ре ном једин ству, 
међу соб ном раз у ме ва њу и ува жа ва њу, 
данас се не исцр пљу је мо раз ми ри ца ма и 
суко би ма, већ сву сво ју енер ги ју усме ра
ва мо у ства ра ње пози тив ног амби јен та за 
раз вој при вре де, ства ра ње нових рад них 
места за наше гра ђа не, раз вој инфра
струк ту ре и уна пре ђе ње ква ли те та живо та 
у локал ној зајед ни ци – кон ста то вао је Чој
чић.

Пред сед ни ца Општи не Пећин ци Дубрав
ка Кова че вић Субо тич ки је у свом обра ћа
њу под се ти ла да је ова општи на за 57 годи
на посто ја ња пре шла дуг пут од јед не мале 
пољо при вред не сре ди не са само јед ним 
инду стриј ским пого ном, до општи не у којој 
данас послу ју број не мул ти на ци о нал не, 
али и број не успе шне дома ће ком па ни је.

 То су сва ка ко резул та ти на које може мо 
да буде мо поно сни, али тај понос морам да 
поде ли мо са они ма који су нас на том путу 
подр жа ли, јер овај пут нисмо, нити бисмо 
могли да пре ђе мо сами. На том путу има ли 
смо и подр шку Вла де Репу бли ке Срби је, и 
подр шку Покра јин ске вла де, али и подр шку 
при вред ни ка који су сво је пого не изгра ди
ли у нашој општи ни и који су добар глас о 
нама пре но си ли даље сво јим послов ним 
парт не ри ма. Међу тим, када гово ри мо о 
успе си ма нијед ног тре нут ка не сме мо забо
ра ви ти да је пред нама још мно го посла 
који мора мо ура ди ти, увек се руко во де ћи 
јед ном једи ном основ ном иде јом води љом, 
а то је да општи ну Пећин ци за гене ра ци
је које дола зе учи ни мо бољом од оне коју 

смо зате кли – рекла је прва жена пећи нач
ке општи не.

На све ча ној сед ни ци су доде ље не и 
општин ска при зна ња за хума ност, дру
штве ну одго вор ност и успе шну сарад њу. 
Пред сед ни ца Општи не уру чи ла је пла ке
те за хума ност Ђор ђу Пет ко ви ћу, рође
ном Деча ни ну који данас живи и ради у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Држа ва ма и који 
је дони рао сред ства за уре ђе ње основ не 
шко ле у Дечу, гру пи роди те ља из Бре ста ча 
за добро вољ ни рад на уре ђе њу бре стач ке 
основ не шко ле и Мили во ју Мика но ви ћу за 
55 добро вољ них дава ња крви.

Начел ник Општин ске упра ве Жељ ко 
Трбо вић уру чио је при зна ња за дру штве ну 
одго вор ност ком па ни ја ма „Дина раРома ни
ја ПДБ ком па ни“, „Кофи кеб“ и „Бео гас“.

Захвал ни це за успе шну сарад њу уру чио 
је заме ник пред сед ни це Општи не Зоран 
Вој кић, а ово го ди шњи добит ни ци су немач
ка ком па ни ја „Роберт Бош“, Удру же ње 
жена „Мај ка Анге ли на“ из Купи но ва и Срем
ска теле ви зи ја.

Све ча ност су сво јим насту пи ма уве ли
ча ли наша рено ми ра на драм ска умет ни ца 
Ива на Жигон, мла да вокал на солист ки ња 
Ири на Арсе ни је вић и реци та тор ке Мила на 
Вели кић и Ката ри на Обре но вић, побед ни
це недав но завр ше ног лите рар ног кон кур
са пећи нач ког Кул тур ног цен тра.

Купи но во и Обед ска бара,
неис црп на инспи ра ци ја

Ликов на коло ни ја у Купи но ву, током које 
је 15 сли ка ра из целе Срби је ства ра ло 
ликов на дела под ути ском првог сусре та са 
Купи но вом, Обед ском баром и општи ном 
Пећин ци, тра ја ла је од 16. до 20. маја, а у 
дво ри шту Етно куће поро ди це Пут ник биле 
су изло же не сли ке наста ле током чети ри 
дана тра ја ња Коло ни је.

Ову мани фе ста ци ју, под покро ви тељ
ством општи не Пећин ци, орга ни зу ју Дру
штво за кул тур ни раз вој „Коло ни ја Купи но

во“ и Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци, а затва ра њу 20. маја је при су
ство вао и заме ник пред сед ни це пећи нач ке 
општи не Зоран Вој кић, који је том при ли
ком нагла сио да Коло ни ја на један врло 
спе ци фи чан начин про мо ви ше пећи нач ку 
општи ну.

Ништа мање нису били задо вољ ни ни 
умет ни ци који су ове годи не први пут уче
ство ва ли на Коло ни ји. 

Милан Ђур ђе вић дво стру ки 
побед ник Фија ке ри ја де

Прет по след њег дана обе ле жа ва ња Дана 
општи не, 21. маја одр жа на је четвр та пећи
нач ка Фија ке ри ја да у орга ни за ци ји Коњич
ког клу ба „Пећи нач ки липи ца нер“. Фија ке
ри ја ду је све ча но отво рио Жељ ко Трбо вић, 
начел ник Општин ске упра ве општи не 
Пећин ци, која је и покро ви тељ мани фе ста
ци је.

Обра ћа ју ћи се так ми ча ри ма и при сут ни
ма начел ник Жељ ко Трбо вић пре све га је 
иста као зна чај ове мани фе ста ци је, јер како 
је рекао, пећи нач ка локал на само у пра ва 
доста ула же у спорт, а коњич ки спорт 
поста је све масов ни ји у пећи нач кој општи
ни.

У кате го ри ји дво пре га побед нич ки пехар 
при пао је дома ћем так ми ча ру Мила ну Ђур
ђе ви ћу из КК „Пећи нач ки липи ца нер“, дру
го место зау зео је Миша Стој ков из КК 
„Quar ter”“ Зре ња нин, док је тре ће при па ло 
Милен ку Рада ко ви ћу из егре ле „Булић“. 
Нај бо љи и у кате го ри ји четво ро пре га био је 
Милан Ђур ђе вић, док је дру го место при
па ло Мило шу Плав ши ћу из КК „Доба но вач
ки сер сан“ Доба нов ци, а тре ће Дра га ну 
Трња ков из КК „Ста пар“ Ста пар.

Ово го ди шњу Фија ке ри ја ду обле жи ла су 
и спе ци јал на при зна ња и то  награ да за 
нај леп шег пасту ва при па ла је Милен ку 
Секу ли ћу из Прхо ва, за нај леп шу коби лу 
Огње ну Радо ва но ви ћу из Бога ти ћа, за нај
леп ши пар мла дих коња Дра ги ши Мар ја но
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ви ћу из Обре нов ца, за нај мла ђег уче сни ка 
Лаза ру Јови чи ћу из Сопо та и за нај ста ри јег 
уче сни ка Дра га ну Бир ча ни ну из Обре нов
ца.

Мани фе ста ци ју је улеп ша ло Удру же ња 
жена „Сре ми це“ из Пећи на ца које је на 
штан ду са руко тво ри на ма за посе ти о це 
при пре ми ло и тра ди ци о нал не сре мач ке 
кола че, а у умет нич ком делу про гра ма 
насту пио је пећи нач ки фол клор ни ансамбл 
„Дру штво за него ва ње народ не тра ди ци је“.

Бојан Гуте ша
нови харам ба ша

У Шима нов ци ма на помоћ ном тере ну ФК 
„Хај дук 1932“ 21. маја одр жан је Кра ји шки 
више бој, под покро ви тељ ством пећи нач ке 
локал не само у пра ве и у орга ни за ци ји 
Удру же ња Кра ји шни ка запад но од Дри не.

Нај у спе шни јим кра ји шни ци ма, који су се 
так ми чи ли у над вла че њу коноп ца, ско ку у 
даљ из места, бало та ма, баца њу каме на с 
раме на и пре те за њу шта па, награ де су 
уру чи ли Рај ко Јевић, пред сед ник Удру же
ња Кра ји шни ка запад но од Дри не и Зоран 
Вој кић заме ник пред сед ни це пећи нач ке 
општи не.

Нај бо љи поје ди нац Кра ји шког више бо ја 
је Бојан Гуте ша из Шима но ва ца, који ће 
наред них годи ну дана носи ти титу лу – 
„кра ји шки харам ба ша“. У дисци пли ни пре
те за ње шта па нај у спе шни ји је, тако ђе, 
Бојан Гуте ша, док је у повла че њу коноп ца 
награ ду доби ло Удру же ње кра ји шни ка 
Огар. У так ми че њу у бало та ма нај у спе шни
ја је била еки па из Шима но ва ца, док је у 
баца њу каме на с раме на титу лу нај бо љег 
понео Ново Митро вић из Пећи на ца, а у 
ско ку у даљ из места Новак Субо тић из 
Шима но ва ца. Након бодо ва ња пла сма на 
по дисци пли на ма, за нај бо љу еки пу про
гла ше на је еки па дома ћи на, дру го место је 
осво ји ла еки па из Пећи на ца, док је тре ће 
зау зе ла еки па из Ога ра.

Вече прот ка но тра ди ци јом 
„свињ ског Сре ма“

Сви њар ско пове че р је, јед на од послед
њих мани фе ста ци ја обе ле жа ва ња Дана 
општи не Пећин ци, одр жа но је у неде љу, 
21. маја у ловач ком дому у Доњем Товар
ни ку, где се нала зи и репли ка тра ди ци о
нал не срем ске сви њар ске коле бе. Орга ни
за тор мани фе ста ци је чији је циљ да сачу ва 
од забо ра ва тра ди ци о нал ни начин живо та 
срем ских сви ња ра – Тури стич ка орга ни за
ци ја општи не Пећин ци при пре ми ла је богат 
про грам прот кан тра ди ци јом „свињ ског 
Сре ма“, од аутен тич не сви њар ске тара не 
коју је ску вао Лазар Бла го је вић, засла ђе не 
ђако ни ја ма које су при пре ми ле вред не 
руке чла ни ца Удру же ња жена „Огар чан ке“, 
до демон стра ци је вешти не пуца ња бичем 
по којој су срем ски сви ња ри били пре по
зна тљи ви, а коју су упри ли чи ли чуве ни 
голу би нач ки песник и шерет Сте ван Видо
вић Бри ца, Деча нин Игор Кре со је вић, 
Јошка Кохут из Обре жа и гости из Боље ва
ца Алек сан дар Каблар и Бра ни слав Алек
сић.

Начел ник Општин ске упра ве Општи не 
Пећин ци Жељ ко Трбо вић, који је уру чио 
при зна ња нај у спе шни јим пуца чи ма бичем 
Иго ру Кре со је ви ћу и Сте ва ну Видо ви ћу 
Бри ци, као и кува ру Лаза ру Бла го је ви ћу, 
том при ли ком је рекао да сећа ње на срем
ске сви ња ре не сме бити изгу бље но, а да 
Доњи Товар ник има ту част да буде чувар 
овог сећа ња.

РУМА И ШИД

Про сла вљен
Све ти Нико ла лет њи

Жите љи Руме и Шида су у поне де
љак, 22. маја обе ле жи ли град ску 
сла ву  Пре нос мошти ју Све тог 

Нико ле. 
Обе ле жа ва ње сла ве у Руми је запо че ло 

литур ги јом у Нико ла јев ској цркви на Бре гу, 
а потом је, као и прет ход них годи на, лити ја 
про шла кроз више град ских ули ца и цен
тар гра да. 

Литур ги ји су при су ство ва ли и чел ни 
људи локал не само у пра ве, јав них пред у
зе ћа и уста но ва, као и број ни гра ђа ни рум
ске општи не. 

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић је чести тао свим гра ђа ни ма сла
ву, али тако ђе и они ма који Све тог Нико лу 
лет њег сла ве као крсну сла ву.

Ме сна за јед ни ца Шид и Срп ска пра
во слав на цр ква, при год ним све ча но сти
ма, обе ле жи ли су Дан ме сне за јед ни це и 

град ску сла ву. Про грам је по чео све ча ном 
сед ни цом у про сто ри ја ма Ме сне за јед ни
це, на ко јој је до де ље но ово го ди шње Све
то ни кољ ско при зна ње Основ ној му зич кој 
шко ли „Фи лип Ви шњић“ по во дом 55 го ди
на по сто ја ња. 

Про грам је на ста вљен ли тур ги јом у цр
кви Пре нос мо шти ју све тог Оца Ни ко ла
ја, а по том про ла ском ли ти је кроз ули це 
гра да. Све ча ност је на ста вље на кон цер
том уче ни ка Гим на зи је „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ из Но вог Са да у цр кви, на кон че га је 
у Вла ди чан ском дво ру отво ре на из ло жба 
фо то гра фи ја „У су срет ру ском ца ру Ро ма
но ви и цар ско слу же ње“. Обе ле жа ва ње 
град ске сла ве на ста вље но је у Му зе ју на
ив не умет но сти „Или ја нум“, где је одр жан 
кон церт „Ве ли ка ни џе за, Вла да Ма ри чић 
трио“. 

Е. М. Н.

Литур ги ја у Нико ла јев ској цркви у Руми

Доде ла Све то ни кољ ског при зна ња у Шиду
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ОВАН: Има те ам би
ци о зне пла но ве и 
упор но по ку ша ва те 
да оства ри те сво је 

ци ље ве. Ме ђу тим, ваш успех 
за ви си од не чи јег ути ца ја. Не ма 
раз ло га да се по на ша те су ви ше 
на ме тљи во у дру штву са рад ни
ка. Бо ље је да се опре де ли те за 
уме ре ни је  ре ше ње. Ула зак у 
не ку за бра ње ну зо ну или из не
над ни по рив за љу бав ном аван
ту ром мо же да вас раз о ча ра.

БИК: У су сре ту са 
са рад ни ци ма обра ти
те па жњу на раз ли чи
те де та ље или на 

не ке скри ве не по ру ке. При ку пи те 
све нео п ход не ин фор ма ци је и 
раз ми сли те на ко ји на чин тре ба 
да на мет не те сво је ста во ве, при 
то ме не мој те по вре ди ти не чи је 
ин те ре се. У од но су са во ље ном 
осо бом, бо ље је да из бе га ва те 
су че ља ва ње или так ми чар ске 
уло ге ко је вас на во де на ло ши је 
ре ше ње. 

БЛИ ЗАН ЦИ: На 
по слов ној сце ни све 
има свој век тра ја ња 
али ви упор но ин си

сти ра те на ства ри ма ко је су дав
но пре ва зи ђе не. У су сре ту са 
са рад ни ци ма уза луд но по ку ша
ва те да про ме ни те не чи је 
ми шље ње или по на ша ње. 
Во ље на осо ба по ку ша ва да вас 
оста ви у убе ђе њу ка ко је све у 
нај бо љем ре ду, али ви на слу ћу
је те  но ви про блем. 

РАК: За хва љу ју ћи 
до брим про це на ма 
оче ку је вас успех у 
по љу ко му ни ка ци је 

или у по слов ним пре го во ри ма: 
де лу је те ор га ни зо ва но у сва ком 
по гле ду и уме те да на мет не те 
сво је ви со ке кри те ри ју ме пред 
са рад ни ци ма. До па да вам се 
оно што је не до сти жно или осо ба 
до ко је не до пи ре ваш глас. На 
сре ћу увек по сто ји до бра за ме
на.

ЛАВ: Не вре ди да се 
из ла же те ве ли ком 
мен тал ном на по ру 
или да се су прот ста

вља те осо би, ко ја ужи ва до бар 
глас и ши ри по слов ни ути цај. 
Бо ље је да ри зик пре пу сти те 
дру ги ма и да из бе га ва те сум њи
ве по слов но – фи нан сиј ске по ну
де. То пле емо ци је увек де лу ју 
ле ко ви то, сто га за др жи те сво ју 
па жњу на во ље ној осо би. 

ДЕ ВИ ЦА: Не ко вам 
ди рект но да је до зна
ња, да све има сво ју 
це ну или да не оче ку

је те пре ви ше од но вих по слов но 
– фи нан сиј ских пре го во ра. Пред
сто ји вам ма њи гу би так, ко ји тре
ба да усво ји те као но ву лек ци ју о 
по слов ном по на ша њу. Осо ба 
ко ја вас при хва та са искре ним 
сим па ти ја ма има по зи ти ван ути
цај на ва ше рас по ло же ње и но ве 
од лу ке.

ВА ГА: Оче ку ју вас 
раз ли чи те ком пли ка
ци је али то не тре ба 
да ути че на ва ше рас

по ло же ње и на про фе си о нал ну 
кон цен тра ци ју. Од ло жи те на пор
не пре го во ре или оба ве зе ко је 
вас су ви ше за ма ра ју. Са чу вај те 
по зи тив ну ори јен та ци ју и ле пе 
ми сли за осо бу ко ја вас искре но 
за ма ра ју. Ва жно је да осе ти те 
за до вољ ство и емо тив ну при хва
ће ност у не чи јем дру штву. 

ШКОР ПИ ЈА: Уко ли ко 
вас не ко на го ва ра на 
по слов но – фи нан сиј
ски иза зов или на 

за јед нич ку аван ту ру, до бро раз
ми сли те о мо гу ћим по сле ди ца ма. 
Не ко мо же да раз от кри је ва ше 
тај не пла но ве, сто га не бу ди те 
на ив ни или бр зо пле ти. У сво јим 
љу бав ним оче ки ва њи ма иде те за 
ко рак ис пред парт не ра. Ва ша 
не тр пе љи вост де лу је збу њу ју ће 
на во ље ну осо бу.  

СТРЕ ЛАЦ: Обра ти те 
па жњу на раз ли чи те 
ин фор ма ци је на 
по слов ној сце ни, ка ко 

би сте оства ри ли про ши ре ни 
успех или нов ча ни до би так. Не 
бу ди те су ви ше сит ни ча ви и зах
тев ни пре ма бли ским са рад ни ци
ма. Ужи вај те у ра зно вр сним и 
ле пим ства ри ма ко је обо га ћу ју 
ва ше жи вот но ис ку ство. По ка жи
те ве ли ко ду шност пре ма сво јој 
по ро ди ци и бли ској осо би. 

ЈА РАЦ: Не до па да 
вам се не чи ја уло га 
или по на ша ње у 
по слов ним пре го во ри

ма. Ипак, не мој те до зво ли ти да 
не ко од са рад ни ка у ва ма под сти
че ни ске стра сти или же љу за 
так ми чар ском уло гом. Бу ди те 
му дри и уз др жа ни. По сто је од ре
ђе не си ту а ци је ко је тре ба из бе га
ва ти, јер емо тив но ри вал ство увек 
оста вља и раз ли чи те по сле ди це. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Уко ли ко 
сте до вољ но сна ла
жљи ви пред са рад ни
ци ма оче ку ју вас по зи

тив ни ре зул та ти. По ка жи те сво јој 
око ли ни да по се ду је те раз ли чи те 
спо соб но сти и да је ва ша уло га 
ско ро не за мен љи ва у по слов но 
фи нан сиј ским ком би на ци ја ма. 
Ва жно је да оста вља те за па же ни 
ути сак и да се о ва ма го во ри у 
не ком до па дљи вом кон тек сту. 
Упо тре би те свој шарм и од го во ри
те на љу бав ну по ру ку.  

РИ БЕ: Оче ку је вас низ 
ин те ре сант них су сре
та, обра ти те па жњу на 
свој стил из ра жа ва ња 

или на ути сак ко ји оста вља те у 
дру штву са рад ни ка. Учи ни те све 
што је по треб но, да спо ји те ле по и 
угод но са прак тич ним и ко ри сним. 
Во ље на осо ба по не кад има ве ли
ке зах те ве, али ви уме те да их 
ис пу ни те. Бу ди те до вољ но ма што
ви ти и осми сли те не ку ин те ре
сант ну за ба ву у дво је. 

VREMEPLOV
24. мај

1844. Из у ми тељ те ле гра фа 
Се мју ел Мор зе по слао пр ву 
те ле граф ску по ру ку на уда ље
ност од 65 ки ло ме та ра, из 
Ва шинг то на у Бал ти мор. По ру
ка гла си ла: „Шта је то Бог ура
дио?“. 
1941. Ро ђен аме рич ки пе вач и 
ком по зи тор Ро берт Ци мер ман, 
по знат као Боб Ди лан, је дан од 
нај по пу лар ни јих му зи ча ра XX 
ве ка. 

25. мај
1929. У На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду из ве де на је пре ми је
ра „Го спо ђе ми ни стар ке“ Бра
ни сла ва Ну ши ћа. Ре ди тељ је 
био Ви то мир Бо гић, а сце но
граф Ана ни је Вер биц ки. 
На слов ну уло гу ту ма чи ла је 
Жан ка Сто кић, ко јој је Ну шић 
уна пред на ме нио уло гу. 

26. мај
1521. Рим ско  не мач ки цар 
Кар ло V, као из вр ши лац пап ске 
екс ко му ни ка ци је, до нео је 
Ворм ски едикт ко јим су Мар тин 
Лу тер, осни вач про те стан ти зма 
у Не мач кој и ње го ви след бе ни
ци прог на ни из зе мље. 

27. мај
1868. У Мо ста ру је ро ђен срп
ски пе сник Алек са Шан тић.
1937. У Сан Фран ци ску је 
пу штен у са о бра ћај „Гол ден 
гејт“, је дан од нај ве ћих мо сто ва 
у све ту.

28. мај
1879. Ро ђен срп ски ма те ма ти
чар, астро ном и ге о фи зи чар 
Ми лу тин Ми лан ко вић, осни вач 
ка те дре не бе ске ме ха ни ке на 
Бе о град ском уни вер зи те ту и 
тво рац да нас при хва ће не те о
ри је ле де них до ба. Та ко ђе, тво
рац нај са вр ше ни јег ка лен да ра. 
1987. Де вет на е сто го ди шњи 
За пад ни Не мац Ма ти јас Руст 
пре ле тео је спорт ским ави о ном 
„Це сна“ од Хел син ки ја до 
Мо скве и спу стио се на цен
трал ни Цр ве ни трг у глав ном 
гра ду СССР, про шав ши не при
ме ће но кроз со вјет ски ва зду
шни про стор.

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

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

HOROSKOP

Сре да, 24. (11) мај 
Све ти Ки ри ло и Ме то ди је (Ода ни
је Вас кр са)

Че твр так, 25. (12) мај 
Ваз не се ње Го спод ње – Спа сов
дан; Св. Ни ко дим Срп ски

Пе так, 26. (13) мај 
Све та му че ни ца Гли ке ри ја; Пећ ка 
ико на Пре све те Бо го ро ди це

Су бо та, 27. (14) мај
Све ти му че ник Иси дор; Све ти 
му че ник Мак сим 

Не де ља, 28. (15) мај 
Пре по доб ни Па хо ми је Ве ли ки; 
Св.Ахи ли је 

По не де љак, 29. (16) мај 
Преп. Те о дор; Св. све ште но муч. 
Те о дор Вр шач ки; Св. Муч. Ву ка
шин

Уто рак, 30. (17) мај
Све ти апо стол Ан дро ник и Све та 
Ју ли ја

Crkveni
kalendar

• Де мо кра ти ју не ма мо. 
Хо ће те ли не што са ро шти
ља?
• Не ће на ма Аме ри ка дик
ти ра ти! Да ће нам от ку ца
но.
• У Ср би ји не ма дис кри ми
на ци је. Сви гра ђа ни се тре
ти ра ју као сто ка.

Ко лач са 
на ран џом 

Са стој ци: 4 ча ше јо гур та, ше ће ра 
3 ча ше,  по мо ран џа, сок и ко ра, бра
шна 4 ча ше, пра шак за пе ци во, 34 
ка ши ке ка ка оа, ора ха 1/2 ча ше, 1/2 
ча ше су вог гро жђа. Пре лив: 50 г 
чо ко ла де за ку ва ње,  ка ка оа 23 
ка ши ке, 2 ча ше мле ка, 3 ка ши ке 
ше ће ра, ка ши ка гу сти на, 30 г мар га
ри на. 

При пре ма: Су во гро жђе по то пи те 
у то плу во ду и оста ви те не ко ли ко 
ми ну та да омек ша. У по су ду ста ви те 
јо гурт, ше ћер, сок и на рен да ну ко ру 
по мо ран џе, ка као, бра шно и пе ци во, 
па све из ме шај те. На кра ју до дај те 
ора хе и су во гро жђе. До би је ну сме су 
си пај те у уљем под ма зан и бра шном 
по сут плех и пе ци те на 180200 сте
пе ни око 3040 ми ну та. Пе чен ко лач 
из ва ди те из рер не, ма ло га про хла
ди те и из бу ши те га на не ко ли ко 
ме ста вр хом та ње вар ја че. У ма њу 
по су ду ста ви те све на ве де не са стој
ке за пре лив и ку вај те да бу де ре ђе 
од гу сти не пу дин га. Пре лиј те ко лач,  
оста ви те да се до бро охла ди, се ци те 
на же ље не коц ке и по слу жи те.
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МА ТУ РАНТ СКИ ПЛЕС У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ, ПЕ ЋИН ЦИ МА И СТАРОЈ ПАЗОВИ

Плес за опроштај
Уче ни ци за вр шних раз ре да Тех нич ке 

шко ле „Ми лен ко Вер кић Не ша“ у 
Пе ћин ци ма, мату ран ти митро вач ких 

сред њих шко ла, као и мату ра н ти Гим на зи је 
„Бран ко Ради че вић“ и Еко ном ско  трго вин
ске шко ле „Вук Кара џић“ у Ста рој Пазо ви су 
про шлог пет ка, 19. маја оди гра ли кадрил у 
окви ру Пле са толе ран ци је – мату рант ске 
пара де.

Неко ли ко сто ти на насме ја них уче ни ка 
тач но у под не за пле са ло је уз ком по зи ци ју 
Јо ха на Штра у са „Сле пи миш“ и тако се при
дру жи ли мату ран ти ма широм Евро пе који су 
у исто вре ме оди гра ли мату рант ски плес 
толе ран ци је.  Након зва нич ног дела, про
сла ва пово дом завр шет ка шко ло ва ња 
наста вље на је уз ужич ко коло. 

Ма ту рант ски плес у Срем ској Митро ви ци, 
Пе ћин ци ма и Старој Пазови већ је по стао 
тра ди ци ја, а  манифестација има по др шку и 
ло кал не са мо у пра ве.
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Пећинци

Стара Пазова
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SREMSKOMITROVA^KI MATURANTI

Митро вач ка
гим на зи ја

IV1 Општи тип, дво је зич на наста
ва
Јана Бар тош, Нико ли на Бело мар ко
вић, Мир на Дивљак, Јова на Јова но
вић, Јова на Крсма но вић, Ната ша 
Лаза ре вић, Јеле на Мали ше вић, 
Мар ко Пекић, Тео до ра Пре лаз, 
Сара Субић, Огњен Тимо ти је вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Јасмин ка Ђур ко вић

IV2 Дру штве но  језич ки смер
Андреа Аћи мо вић, Мари ја Баџић, 
Анђе ла Богић, Сара Дедић, Нико ли
на Васе лек, Давид Вук мир, Дани ло 
Доста нић, Вања Ђурић, Јованa 
Ерић, Нико ли на Жива но вић, Ања 
Јако вље вић, Татја на Јан ко вић, 
Касан дра Кап нер, Јова на Лакић, 
Јеле на Микић, Пре драг Мило ван че
вић, Алек сан дар Мла де нов ски, 
Јова на Осто јић, Нина Пер ге, Милош 
Плав шић, Мио ми ра Пупа вац, Тија на 
Рада ко вић, Мар ко Суђец ки, Боја на 
Тодо ро вић, Тама ра Трнић, Јова на 
Туру дић, Огњен Тутић, Лазар 
Ћалић, Андреа Шев чик
Оде љењ ски ста ре ши на:
Добри ла Носо вић

IV3 Дру штве но  језич ки смер
Милош Анђе лић, Мили ца Бог да но
вић, Тео до ра Весе ли нов ски, Ана 
Вешић, Јова на Вуја шко вић, Алек са 
Вуле тић, Тања Гачић, Ања Дил па
рић, Мари на Дри нић, Тија на Дудић, 
Мили ца Ђукић, Мари ја на Ђури чић, 
Ђор ђе Икић, Јеле на Јова но вић, 
Милош Кеме тер, Тодор Клич ко вић, 
Сте фан Кова чић, Зора на Мак си мо
вић, Мили ца Масла рић, Суза на 
Милен ко вић, Јеле на Павло вић, 
Ната ша Попо вић, Мина Сла ву је вић, 
Тео до ра Сла до је вић, Урош Сунић, 
Јеле на Тица, Иван Томац, Јова на 
Тре ћак, Ненад Ћет ко вић, Андри ја на 
Хоље вац, Анђе ла Ципар, Боја на 
Смр злић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Сини ша Петро вић

IV4 При род но  мате ма тич ки смер
Алек сан дра Ада ше вић, Ведра на 
Бесе дић, Мари ја Вулин, Мили ца 
Гове да ри ца, Ката ри на Ђур ђе вић, 
Буди мир Зубо вић, Филип Иван ко
вић, Миха и ло Ивић, Сара Јова но
вић, Нико ла Каба шај, Ива на Кирш, 
Душан Кукић, Ната ша Кукић, Кри
сти на Мир ко вић, Матеа Нико лић, 
Андреј Нић ко вић, Небој ша Пре гун, 
Тама ра Рада ко вић, Вук Савић, 
Алек сан дар Сто ја но вић, Павле 
Сута ра, Дра га на Тома ше вић, Игор 
Трла ић, Огњен Чив чић, Радо ван 
Чикић, Саша Штр бач ки
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сне жа на Ђинић

IV5 Инфор ма тич ки смер
Огњен Ада мо вић, Дејан Бан че вић, 
Срђан Вука ди но вић, Милан Вуле
тић, Жеља на Вуло вић, Ката ри на 
Гале чић, Душан Дро бац, Нико ла 
Дућак, Михај ло Ђор ђе вић, Вања 
Кечић, Сте фан Крстић, Дани ло Кул
пи нац, Бојан Лукић, Ива на Милић, 
Сте фан Мило ше вић, Мар ко Нико
лов ски, Лазар Перен че вић, Огњен 
Пет ко вић, Мар ко Петро вић, Јован 
Позна но вић, Сте фан Села ко вић, 
Срђан Сте вић, Нико ли на Тру дић, 

Нико ла Фимић, Милош Џибрић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Саша Недељ ко вић

IV6 Општи тип
Јеле на Беа дер, Сара Бекић, Јеле на 
Бор ђо шки, Давид Ђинић, Јеле на 
Зубац, Нико ла Илић, Хеле на Илић, 
Дра га на Којић, Ката ри на Кока нов, 
Тама ра Кра ји на, Симе он Лати но вић, 
Све тла на Митро вић, Тама ра Митро
вић, Вла ди мир Недељ ко вић, Давид 
Недељ ко вић, Јован Недељ ко вић, 
Дејан Нико лић, Огњен Позна но вић, 
Мари ја на При јић, Јова на Равић, 
Мар ко Радо вић, Мари ја на Раду ло
вић, Јова на Сла до је вић, Вла ди мир 
Сола ре вић, Урош Стје па но вић, 
Андреа Шојић, Мил ка Ристић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вла ди сла ва Вука ши но вић

Меди цин ска шко ла 
„Дра ги ња Ник шић“

III7 Мушки  жен ски фри зер
Алек сен дрић Неве на, Ану шић Геор
ги је, Билић Мили ца, Бла го је вић Сте
фан, Видо вић Даја на, Гар че вић 
Ања, Дудок Алек сан дра, Закин 
Нади ца, Илић Мили ца, Јадран ски 
Јова на, Јере мић Вик то ри ја, Јова но
вић Дани е ла, Кота ра нин Нико ли на, 
Лема јић Ива на, Љуби шић Боја на, 
Маној ло вић Јова на, Медош Тама ра, 
Обрат Ива на, Петaковић Алек сан
дра, Пет ко вић Ђор ђе, Попроц ки 
Мили ца, Ради во је вић Мари ја, Ради
чић Мар ко, Релић Бра ни слав, Сма
јић Татја на, Сте ва но вић Јован, Фун
дук Дија на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сла ви ца Гру ја нић 

IV1 Фар ма це ут ски тех ни чар
Беро ња Јеле на, Бје ло брк Тео до ра, 
Боро ви ца Мир ја на, Вра њеш Тама ра, 
Вуко лић Бојан, Даку Матил да, Делић 

Алек сан дра, Дри нић Дани је ла, 
Ђена дић Мари ја на, Ђука но вић Мар
ко, Жабић Ката ри на, Жилић Ива на, 
Илић Дра ган, Ишто ко вић Анђе ла, 
Кара но вић Анђе ла, Кол џић Сте фан, 
Крсма но вић Јова на, Крстић Ана, 
Мила но вић Неда, Мили во је вић 
Јеле на, Мир ко вић Ана, Њего ва но
вић Ната ша, Плав шић Мили ца, 
Попо вић Суза на, Пра нић Филип, 
Рад ма но вић Радо слав, Рипипћ 
Сара, Ристић Алек сан дра, Сла до је
вић Мари ја на, Стан ко вић Миле на, 
Сте па нић Мила на, Тру бић Тео до ра, 
Ћаћић Мир ја на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Љубин ка Стан ко вићМилен ко вић

IV2 Физи о те ра пе ут ски тех ни чар
Гаври ло вић Миле на, Гња то вић 
Нико ли на, Гру дић Дејан, Дукић 
Душан, Жугић Рај ко, Илић Ката ри на, 
Илић Нико ли на, Исић Дуња, Ката фај 
Мир ја на, Крње та Ана, Крстић Јова
на, Лаке тић Дра га на, Љикај Арјен ти
на, Мило ше вић Лана, Миха то вић 
Ива на, Мол нар Јован, Нова ко вић 
Алек сан дра, Новев ски Сла ви ца, Пап 
Вла ди мир, Рељић Кон стан тин, Рој ка 
Иван, Ста ној чев Дани је ла, Сто ја ко
вић Душко, Томић Јоси па, Хнат ко 
Игор, Чубра Бра ни слав, Чучин Дар
ко, Шво ња Кри сти на, Шуба тли ја 
Јеле на, Шуба тли ја Јова на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Гор да на Јаг њић 

IV3 Козме тич ки тех ни чар
Бајић Алек сан дра, Бацић Дани је ла, 
Бошња ко вић Јова на, Вуко лић Боја
на, Добић Иси до ра, Дра ги ће вић 
Рад ми ла, Жилић Мла де на, Јан ко вић 
Мари ја, Јан ко вић Нико ли на, Јова но
вић Јова на, Јова но вић Нико ли на, 
Кова че вић Биља на, Лазић Алек сан
дра, Мија то вић Ива на, Мир ков 
Биља на, Нова ко вић Јова на, Павло
вић Пан те ли ја, Рикић Дани је ла, 
Савић Ната ли ја, Савић Оља, Сиће
вић Нико ли на, Ста нић Јеле на, Субо

тић Ива на, Судар Тама ра, Теша но
вић Мили ца, Фрид ман Дуња, Шко
рић Јеле на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мир ја на Жунић 

IV4 Гине ко ло шко аку шер ска 
сестра
Бајур Андреа, Бјел кић Јова на, Гајић 
Ива на, Гру јић Сања, Гуцу ња Јова на, 
Дивљак Оља, Ђер чан Тања, Жив ко
вић Тео до ра, Ива но вић Алек сан дар, 
Ивић Дани јел, Илић Кри сти на, Јова
но вић Иван, Костић Мили ца, Котур 
Тама ра, Лемал Кри сти на, Лукић 
Срђан, Мана сти рац Зора на, Мар ко
вић Урош, Мак си мо вић Андри ја на, 
Митро вић Мари на, Нена до вић Бра
ни сла ва, Носал Тија на, Павло вић 
Ста на, Плав шић Ива на, Радој чић 
Сре тен, Ста нар Сања, Стећ Тања, 
Ћет ко вић Иси до ра, Челић Мили ца
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Весна Нова ко вић 

IV5 Меди цин ска сестратех ни чар
Анто ни је вић Лука, Баџић Милош, 
Врхо вац Небој ша, Гли го ре вић Дара, 
Гру ји чић Лен ка, Допуђ Дра га на, 
Ђурић Јови ца, Зоу нек Вале ри ја, 
Илић Биља на, Илић Сања, Јако
вље вић Тија на, Јеро ти је вић Срђан, 
Јоц ко вић Боја на, Кри вић Милан ка, 
Крчић Дани је ла, Мари чић Сла ђа на, 
Мија то вић Јова на, Нико лић Андри
ја на, Пајић Милан, Пар ма ко вић 
Мари ја на, Петро вић Јеле на, Позна
но вић Нико ла, Рибар Нико ла, Секе
љи Мили ца, Сто јић Миле на, Тодић 
Јеле на, Тодо ро вић Дани ца, Три шић 
Нико ла, Туфег џић Љиља на, Ћопић 
Алек сан дра, Фун дук Ања, Церо вац 
Лука
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Јасми на Берић 

IV6 Меди цин ска сестратех ни чар
Али ма но вић Есма, Бабић Сара, 
Вуле тић Ката ри на, Вуле тић Мили ца, 
Гуду рић Јова на, Делић Дамјан, 
Дрма но вић Дани је ла, Дудић Јеле на, 
Жив ко вић Јован, Жупу ски Радо ван, 
Илић Вла ди мир, Јано ше вић Сте
фан, Јова нов Мила на, Јова но вић 
Мир ја на, Кала бић Весел ко, Кли са
рић Вио ле та, Кова че вић Филип, 
Кузма но вић Сло бо дан ка, Мак сић 
Алек сан дра, Мале тић Лиди ја, Мар
ко вић Жар ко, Мила но вић Нико ли на, 
Нем че вић Мина, Рубе жић Вален ти
на, Сав чић Кри сти на, Сав чић Нико
ли на, Сла до је вић Или ја, Сто ја но вић 
Нико ли на, Субо тић Биља на, Тор ла
ко вић Жеља на, Чеки ће вић Нико ла, 
Црно ја кић Стра хи ња, Шевић Тија на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Зве зда на Рољић

Сред ња тех нич ка 
шко ла „Нико ла 

Тесла“
IVе1 Елек тро тех ни чар рачу на ра
Ада мо вић Тија на, Аџић Јован, 
Берић Иван, Вујић Бојан, Вулин 
Милан, Гајић Иван, Ђур ђе вић Бра
ни слав, Ерак Вељ ко, Зарић Лазар, 
Кља јин Нико ла, Лешић Мар ко, Лон
ча ре вић Душан, Мари ја нац Алек
сан дар, Мудрић Нико ла , Нико лић 
Алек сан дар, Нико лић Милош, Пан
тић Сло бо дан, Пери шић Урош, 
Петро вић Бојан, Пја ца Милен ко, 
Поп ђур ђев Милан, Савић Сте фан, 
Симе у но вић Сре тен, Симић Нема
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ња, Симић Сте фан, Син ђић Јеле на, 
Спа со је вић Мар ко, Тома со вић Мар
ко
Oдељењски ста ре ши на:
Миле на Ћет ко вић

IVе2 Елек тро тех ни чар теле ко му
ни ка ци ја 
Билић Дра го љуб, Васи ље вић Мили
ца, Вери нац Нико ла, Вида ко вић 
Нема ња, Вуче но вић Или ја, Деја но
вић Алек сан дар, Доста нић Милош, 
Ђукић Дими три је, Илић Срђан, Јан
ко вић Сте ван, Јања то вић Нема ња, 
Лукић Раст ко, Матић Сте фан, Мијић 
Давид, Мира жић Љуби ша, Мишко
вић Јован, Осто јић Мар ко, Павић 
Бог дан, Пар ма ко вић Иван, Петро
вић Радер, Пиља Милош, Позна но
вић Сте фан, Сав чић Ђор ђе, Ста нић 
Игор, Тео до сић Дани јел, Томац 
Милош, Три шић Нема ња, Џодан 
Душан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Љиља на Зде лар

IVе3 Елек тро тех ни чар за тер мич
ке и рас хлад не уре ђа је
Васић Душан, Вулин Сте фан, Ђокић 
Нема ња, Илић Сте фан, Зго ња нин 
Милош, Јан ко вић Мла ден, Југо вић 
Бошко, Крпан Кри сти јан, Лопа тић 
Јован, Мила ди но вићћћ Мар ко, 
Мирић Сте фан, Моћић Дани ло, 
Села ко вићћћ Вла ди мир, Симић 
Сло бо дан, Ста нић Дејан, Тубић 
Сте фан, Тер зић Пре драг, Хер цег 
Бојан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Нико ла Лазор

IVм1 Машин ски тех ни чар за ком
пју тер ско кон стру и са ње
Алим пић Алек сан дра, Арба нас 
Нема ња, Весе ли но вић Ната ша, 
Ечић Милан, Иван ко вић Дани јел, 
Ива но вић Јеле на, Јукић Милан, 
Кне же вић Нема ња, Кова чић Филип, 
Крстић Борис, Крче ди нац Нико ла, 
Настић Алек сан дар, Неди мо вић 
Бошко, Нико ла је вић Јован, Пеј чић 
Бран ко, Петро вић Иван, Раца Ста
ни слав, Савић Иван ка
Оде љењ ски ста ре ши на:
Радо ван Миљ ко вић

IVм2 Тех ни чар за ком пју тер ско 
упра вља ње
Божић Нема ња, Васлић Урош, 
Вешић Иван, Вука ши но вић Сте фан, 
Гашић Дејан, Даној лић Нико ла, 
Ерце го вац Сте фан, Жега рац Нико
ла, Жив ко вић НИко ла, Илић Миха и
ло, Јова но вић Мар ко, Косо вац 
Нико ла, Маге ров ски Вла да, Мале
ше вић Милош, Мар ко вић Бојан, 
Мила ко вић Мир ко, Мира жић Мар ко, 
Нико ла је вић Ненад, Павло вић 
НИко ла, Пече ни ца Дар ко, Рада ко
вић Огњен, Радо ва но вић Вла ди мир, 
Ревес Дар ко, Сте ван чев Петар, Стр
ни ша Ана ста си ја, Топић Мир ко
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ива на Савић

IIIм3 Ауто ме ха ни чар, меха ни чар 
греј не и рас хлад не тех ни ке, зава
ри вач 
Гру ји чић Ненад, Дужде вић Милан, 
Ђокић Ненад, Јан ко вић Нико ла, 
Јан ко вић Дра го рад, Јокић Јован, 
Јова но вић Милан, Јова но вић Дани
ел, Јова но вић Сте фан, Ката нић 
Зоран, Лакић Перо, Мило ше вић 
Алек са, Мило ше вић Милош, Митро
вић Рај ко, Мишче вић Жељ ко, 

Петро вић Дра ган, Ребић Сре тен, 
Рогу ља Бра ни слав, Релић Душко, 
Савић Дејан, Спа со је вић Нема ња, 
Ста ни шић Мар ко, Туру дић Иван, 
Фили по вић Нико ла, Ходо ба Мар ко
Оде љен ски ста ре ши на:
Ива на Нико лић

IVат Архи тек тон ски тех ни чар
Бараћ Огњен, Белић Алек сан дар, 
Гуслов Аврам, Душењ ко Сте фан, 
Инђић Божи дар, Југо вић Вла ди сла
ва, Кезмић Стан ко, Кра ји шник Еми
ли ја, Мале тић Јеле на, Мар ки ће вић 
Бојан, Нико лић Веле мир, Пуре ше
вић Мили ца, Села ко вић Дра га на, 
Ћускић Ката ри на, Хида но вић Бран
ко
Оде љен ски ста ре ши на:
Раде Кне же вић

Пре храм бе но
шумар ска и

хемиј ска шко ла
Х41 
Баче вић Мари ја, Вука ди но вић 
Софи ја, Гру ја нић Мили ца, Ђук нић 
Адри јан, Жив ко вић Вио ле та, Здје
лар Душка, Јова нов Ана, Јови чић 
Зоран, Крич ко вић Сања, Крстић 
Јеле на, Кршић Алек сан дра, Марин
ко вић Мар ко, Мари чић Бран ка, 
Миље вић Јеле на, Моцо ња Мили ца, 
Неди мо вић Мили ца, Осто јић Тама
ра, Пара клис Мари ја, Ран ко вић 
Анђе ла, Ребић Гор да на, Сла ви чек 
Тија на, Топић Јеле на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мари ја на Арту ков 

Х42
Баја гић Госпо јин ка, Божић Боја на, 
Бож ја ко вић Дра га на, Вуја кли ја 
Миле на, Вукић Мар ко, Гру бић Ната
ли ја, Доста нић Нико ли на, Доста нић 
Ана, Ђор ђић Мили ца, Зарић Ката
ри на, Јован че вић Јова на, Јоси мо
вић Јеле на, Кафа дар Тија на, Кра гу
љац Сла ђа на, Крња јић Миља на, 
Лукић Нико ла, Личи на Срђан, Мал
ба шић Мила на, Панић Ненад, Пан
за ло вић Ива на, Пара клис Ана ста си
ја, Ракић Ненад, Рауш Алек сан дра, 
Рибић Дани је ла, Сла вуљ Јеле на, 
Сука ни ца Ива на, Туту луг џи ја Гор да
на, Уро ше вић Ива на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дани је ла Мили ће вић 

П41
Бугар ски Иси до ра, Гемо вић Јеле на, 
Делић Мари на, Дураћ Јова на, Јако
тре но вић Спа се ни ја, Јова но вић 
Биља на, Кон стан ти но вић Ива на, 
Кузма но ски Милош, Миља но вић 
Алек сан дра, Петро вић Ката ри на, 
Ћирић Дра га на, Шау лић Адел
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мила на Лукић

Ц41 
Бје лић Ната ша, Вука ши но вић 
Милош, Дов чак Каро ли на, Ђукић 
Нема ња, Ђурић Мари ја на, Ђур ко
вић Сте фан, Зарин Јеле на, Ива но
вић Кри сти на, Кола у ти Татја на, 
Кошу тић Сне жа на, Лакић Сања, 
Мијал чић Ружи ца, Нико лић Кри сти
на, Нујић Ката ри на, Петро вић Алек
сан дра, Петро вић Давид, Рада ко вић 
Татја на, Симић Пери ца, Тур каљ 
Пре драг,  
Ходо ба Милан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Маја Гемо вић 

Ц42
Бајић Огњен, Жива но вић Миле, 
Жижић Бран ко, Жунић Милан, Јова
но вић Милан, Кува ја Миро слав, 
Медић Здрав ко, Мила но вић 
Милош,  Миле кић Мом чи ло, Митро
вић Нема ња, Наду лов Рај ко, Нико
лић Јован, Павло вић Ђор ђе, Нико
лић Горан, Павло вић Жар ко, Перић 
Дра ган,  Петро вић Мар ко, Сте фа но
вић Милен ко, Ћирић Душан, Ћирић 
Ката ри на, Ћули брк Милош, Шета ло 
Сте фан, Шумар ски Сте ван, Кри во
ши ја Душан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дани ца Кова че вић 

Ц43
Ада мо вић Рај ко, Андрић Мар ко, 
Без бра ди ца Вла ди мир, Белон Алек
сан дер, Болић Сте фан, Весе ли но
вић Миле на, Гој ко вић Алек сан дар, 
Ђокић Милош, Кела ва Игор, Мило
ше вић Дра ган, Нико лић Нема ња, 
Пан тић Милан, Пузић Лука, Томић 
Мак сим, Хрчек Сте фан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Сло бо дан Ђор ђе вић

Д42
Али ма но вић Дамир, Бичак Ива на, 
Блат ниц ки Лиди ја, Вој но вић Мир ко, 
Вла ди са вље вић Милош, Јан ко вић 
Алек сан дар, Косић Татја на, Мари ја
но вић Миле на, Мило ше вић Пре
драг, Смај ло вић Јасмин, Сла вик 
Мони ка, Чеке ри нац Јули ки ца, 
Дивљак Нико ла, Тадић Алек сан дар, 
Нико лић Јеле на, Коње вић Алек сан
дар
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Све ти слав Цвет ко вић 

Д41
Ађан ски Нико ла, Арба нас Алек сан
дар, Бабић Мар ко, Вор ка пић Нико
ла, Вуга Алек сан дар, Вука ди но вић 
Милан, Вуч ко вић Алек сан дар, Дам
ња но вић Дра ги ша, Делић Петар, 
Дулић Нико ла, Ђор ђе вић Алек сан
дра, Мале ше вић Новак, Маној ло
вић Саво, Милић Петар, Митро вић 
Јеле на, Мишче вић Весна, Нон ко вић 
Нема ња, Петро вић Мла ден, Полић 
Милош, Радо ва но вић Стан ко, Сабо 
Боја на, Солар Дејан, Сте ва но вић 
Пре драг, Трив ко вић Вук, Чавић 
Божи дар, Шпа но вић Алек сан дра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ната ша Ада мо вић 

Сред ња еко ном ска 
шко ла „9.мај“

IVУт Уго сти тељ ски тех ни чар
Ада мо вић Тама ра, Гли гић Небој ша, 
Дуго ши ја Даја на, Зарић Зоран, Ива
но вић Дејан, Илић Даја на, Јан ко вић 
Анђе ла, Јова но вић Дар ко, Кузми нац 
Небој ша, Лукић Сини ша, Машић 
Јова на, Митро вић Филип, Новак 
Ани та, Петрић Урош, Пре кљу шај 
Нико ли на, Сми ља нић Нико ла, Сте
ва но вић Дали бор, Харах Мари ја, 
Чоло вић Лазар,  
Шода ло вић Дра ган
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дани је ла Говор чић

IVФа Финан сиј ски адми ни стра тор
Беле ги шки Дани јел, Брзак Тама ра, 
Вуко лић Мар ко, Гајић Зора на, Гру
би ша Нико ла, Дер ве нић Мили ца, 
Дураћ Мари на, Ђурић Дра га на, 
Жива нић Пет ко, Забо лот ни Дани јел, 
Ивић Јеле на, Јан ко вић Андри ја на, 

Јова но вић Или ја, Јокић Љуби ца, 
Кра го вић Тама ра, Липић Душан, 
Мак си мо вић Нема ња, Мили во је вић 
Милош, Павло вић Андри ја на, Пајић 
Сен ка, Радо са вље вић Сања, Сарић 
Јеле на, Сто ја но вић Ната ша, Туру
дић Сте фан, Туро ман Нико ли на, 
Ћелап Љуби ца, Цви јић Ива на, 
Чака ло Божи дар ка, Шћа сни Жеља
на, Мило ше вић Ката ри на, Џам бић 
Вален ти на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вио ле та Сто јил ко вић

IVЕ1 Еко ном ски тех ни чар
Белић Уна, Бикиц ки Вери ца, Боре
но вић Алек сан дра, Вуко са вље вић 
Ива на, Гра стић Ива на, Ђокић Дра
ги ца, Ђукић Нико ли на, Јан ко вић 
Алек сан дра, Јано ше вић Нема ња, 
Јури шић Жеља на, Котар лић Нико
ла, Крстић Боја на, Кулић Алек сан
дра, Лаке тић Мили ца, Мар ко вић 
Сања, Мак си мо вић Божи дар, Мило
вац Дра га на, Мило са вље вић Миља
на, Михај ло вић Мар ко, Нико лић 
Алек сан дар, Нова ко вић Гор да на, 
Павло вић Сте фан, Пајић Тама ра, 
Пле мић Небој ша, Риста но вић 
Душан, Сви ло кос Бог дан, Смо лоћ 
Ната ша, Стан ко вић Зори ца, Сто ја
но вић Пре драг, Цукић Алек сан дра, 
Ћирић Давид, Коља нин Мили ца
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јасми на Рада ко вић

IVЕ2 Еко ном ски тех ни чар
Вуко лић Сте фан, Вуле тић Ката ри на, 
Гаврић Сања, Иван ко вић Јеле на, 
Јова но вић Вука шин, Јовић Даја на, 
Кара лић Ива на, Крстић Сања, 
Лабаш Нико ли на, Лукић Ката ри на, 
Мален ко вић Пре драг, Мило во је вић 
Мила на, Несто ро вић Суза на, 
Павло вић Мари на, Пајић Сара, 
Пејић Вери ца, Поља ко вић Игор, 
Ракић Деја на, Рамач Сте фан, 
Рељић Лазар, Самар џи ја Или ја, 
Сла до је вић Сла ђа на, Сми ља нић 
Нико ли на, Сувић Мари на, Томац 
Тео до ра, Цви је тић Јован, Цви је тић 
Мари на, Црно го рац Стан ко, Радо ва
но вић Тија на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Срђан Радо ва но вић 

IVТт Тури стич ки тех ни чар
Болер Сте фан, Бар јак та ре вић 
Мари на, Бибић Васи ли је, Веља но
ски Јова на, Весе ли но вић Алек сан
дра, Врго тић Вла ди мир, Вука дин 
Јова на, Вуле тић Ката ри на, Ђурић 
Алек сан дра, Илић Мари ја, Јова но
вић Деја на, Коса нић Тама ра, Лап
чић Иси до ра, Мајор Нико ли на, Мак
си мо вић Сара, Недић Ана, Осто јић 
Мари ја, Паро вић Бра ни сла ва, Пеле 
Адри а на, Перић Јова на, Про ко по
вић Мари на, Радо ва нов Мили ца, 
Самац Мили ца, Сер дар Тама ра, 
Сте ван чев Лазар, Сто ја но вић Алек
сан дра, Топа ло вић Ната ша, Ћирић 
Огњен, Ћирић Тео до ра, Хир тен ка
уф Давид, Цви ја но вић Жеља на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Љубин ка Кузми нац 

IVП Прав ни тех ни чар
Баја гић Кри сти на, Бла жи на Ана, 
Буди ми ро вић Јеле на, Вара злић 
Иси до ра, Гаџу рић Мили ца, Дужде
вић Дра га на, Ђокић Мари ја, Жива
но вић Вален ти на, Или е ски Алек сан
дар, Мак си мо вић Лука, Миле тић 
Боја на, Мора вац АнаМари ја, 
Нешко вић Иси до ра, Павло вић Све
тла на, Перић Миља на, Пет ко вић 
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Рај ко, Петро вић Раст ко, Петро вић 
Сте фан, Пиља нић Зора на, Поло ви
на Јова на, Пољак Стан ко, Савић 
Мили ца, Симић Тама ра, Смо ља но
вић Алек сан дар, Сте вић Дали бор, 
Сто ја но вић Нико ла, Ћет ко вић 
Јован, Фил кас Јеле на, Шер фе зи 
Сте фан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вери ца Васи ље вић

IVПа Послов ни адми ни стра тор
Бакић Зора на, Бараћ Ива на, Бацић 
Јеле на, Бур саћ Дра га на, Буца ло 
Боја на, Вуко вић Јеле на, Голу бо вић 
Сло бо дан ка, Гра бић Биља на, Ђако
вић Жељ ка, Ђури чић Радо ван, 
Јако вље вић Сто јан ка, Јова но вић 
Ната ша, Јовић Алек сан дра, Јови чин 
Нађа, Јокић Јеле на, Јокић Јова на, 
Колар Але на, Колар Миља на, Лаке
тић Михај ло, Летић Милош, Маној
ло вић Бра ни сла ва, Марић Суза на, 
Митро вић Мила на, Пар ма ко вић 
Алек сан дра, Стој нић Мили ца, Теша
но вић Нико ли на, Тор дај Мар ти на, 
Ћулић Софи ја, Шошта рић Мили ца, 
Шуман Сања, Шуман ски Ана
Оде љењ ски ста ре ши на:
Тања Осто јић

IIIУ2 Кувар
Анто нић Филип, Анту но вић Милош, 
Бата ло Сан дра, Бојан дић Душан, 
Бркљач Дејан, Гли штра Сла ђа на, 
Гом бош Ната ша, Дове дан Мили ца, 
Ђур ђе вић Дејан, Јан ко вић Мили вој, 
Јова но вић Алек сан дар, Јови чи лић 
Лука, Лазић Нема ња, Лужа ић Миро
сла ва, Маној ло вић Алек сан дар, 
Мар тин ко Сте ван, Мила но вић Вла
дан, Митро вић Мили ца, Панић Мар
ко, Педић Кри сти на, Перић Милош, 
Сабо Сто ја, Стој шић Ива на, Ћет ко
вић Или ја, Цви ја но вић Сара, Шојић 
Небој ша
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра ган Бре бан

Шко ла за основ но 
и сред ње

обра зо ва ње
„Ради вој Попо вић“
III раз ред
Гушић Мар ко, Лазић Ната ша, Мило
ше вић Јеле на, Миљ ко вић Бог дан, 
Плав шић Нико ла, Радић Радо ван, 
Хор нунг Гор да на, Божић Јова на, 
Вулин Милан, Ђур ђе вић Сава, 
Јовић Сре тен, Кири ен ко Сте фан, 
Мија то вић Нико ла, Обрат Срђан, 
Савић Мил ка 
Оде ље њ ске ста ре ши не:
Рена та Цакић Комле нић
Љиља на Рогу лић

Музич ка шко ла 
„Петар Кран че вић“

Музич ки сарад ник – тео ре ти чар
Вуче но вић Ада, Ђор ђе вић Иси до ра, 
Рај ко вић Тија на, Ралић Деја на

Музич ки изво ђач – кла сич на 
музи ка
Атко вић Ђор ђе, Јекић Радо ван, 
Марин Јова на, Нико лић Матеа, 
Пајић Сен ка, Сте фа но вић Мили ца, 
Соћа нин Бран ка, Туфег џић Миха и
ло, Чам праг Ненад
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јеле на Сен те

PE]INA^KI MATURANTI

Тех нич ка шко ла 
„Милен ко Вер кић 

Неша“
III1
Милу ти но вић Бори слав, Осто јић 
Миро слав, Сто ја ко вић Нико ла, 
Ради во је вић Дејан, Вука со вић 
Игор, Крњу лац Горан, Павло вић 
Дани ел, Сипић Нема ња, Дамја но
вић Милош, Жива но вић Сте фан, 
Јурић Дра ган, Мра о вић Сини ша, 
Пето ше вић Сте фан, Црве нић 
Нико ла, и Цвје ти но вић Сло бо дан

III2
Бежа но вић Бојан, Будим чић Ђор
ђе, Девр ња Алек сан дар, Диклић 
Бојан, Дра го је вић Љуби ша, Јови
чић Алек сан дар, Кокир Милош, 
Љуби чић Алек сан дар, Мило ва но
вић Мар ко, Рада ко вић Милош, 
Радо ва но вић Милан, Стан ко вић 
Нико ла и Сто ји са вље вић Ненад

III3
Васић Тама ра, Вер кић Јова на, 

Гру ји чић Зоран, Дешић Нико ла, 
Ђор ђе вић Мира, Ђурић Зора на, 
Жива но вић Вања, Јова но вић 
Вељ ко, Јова но вић Злат ко, Јова
но вић Јови ца, Јова но вић Мили
ца, Јова но вић Све тла на, Мићић 
Љиља на, Петро вић Тама ра, 
Радак Вери ца, Руви дић Дра га на, 
Савић Ђур ђи на, Срем че вић 
Алек сан дра и Сте па но вић Маја

IV1
Бакић Алек сан дра, Вел кић Ана, 
Весе ли но вић Ната ша, Гара ша нин 
Филип, Гашпар Јова на, Гми зић 
Ката ри на, Гми зић Тама ра, Жива
но вић Сан дра, Живић Ива на, 
Живић Мили ца, Јова но вић Ната
ша, Јови чић Мило рад, Јокић 
Жељ ка, Маној ло вић Радо ван, 
Опа чић Нико ла, Паја зи ти Еми на, 
Петро вић Алек сан дра, Рајић 
Мари на, Симић Бошко, Ста јић 
Сло бо дан, Сто шић Вла ди мир, 
Това ро вић Алек сан дра, Трбо је
вић Дани је ла, Ште ко вић Дејан и 
Шува ко вић Мили ца

IV2
Бабић Мари ја, Божић Нико ла, 
Гагић Мари на, Жив ко вић Јова на, 
Ива но вић Милан, Јова но вић Јова
на, Кне же вић Ката ри на, Кур јач ки 
Нема ња, Мар ко вић Лука, Мија то
вић Бран ко, Минић Анге ли на, 
Наић Милош, Наић Сава, Нико лић 
Мили ца, Панић Бран ки ца, Рада ко
вић Ненад, Радо ва но вић Слав ко, 
Рао нић Сте фан, Секу лић Вла ди
мир, Симић Бра ни сла ва, Тошић 
Ненад, Ћосић Мили ца, Фили по
вић Вик тор и Шика ња Милан

IV3
Бали но вић Дра ган, Бошко вић 
Бошко, Будим чић Сте фан, Видо
вић Игор, Бој кић Михај ло, Гру бо
ро вић Јова на, Гру ји чић Јован, 
Ерце го вац Дејан, Јуха зо вић Вања, 
Мак си мо вић Ива на, Мар ко вић 
Дра га на, Митро вић Мили ца, Мом
чи ло вић Ната ша, Перић Ната ша, 
Сми ља нић Мар ко, Срет ко вић 
Јова на, Сте па но вић Мили ца, 
Пеша но вић Нема ња и Чој чић 
Мари на

IRI[KI MATURANTI

Сред ња струч на 
шко ла „Бори слав 

Михај ло вић – 
Михиз“

T4 Тури стич ки тех ни чар
Анто ни је вић Филип, Бене дикт 
Дар ко, Бисер чић Вука шин, Бла
го је вић Жеља на, Бур саћ Срђан, 
Вуко бра то вић Сте фан, Вуњак 
Нико ла, Гаври ло вић Ђор ђе, 
Добро вић Алек сан дар, Ђуро вић 
Мари ја на, Жива но вић Десан ка, 
Јере мић Ана, Јован Нићи фо ро
вић, Кијач ки Сне жа на, Ковач 

Ања, Којић Уна, Крстић Сло бо
дан, Пан те лић Јова на, Паро шки 
Мина, Ради во је вић Кон стан тин, 
Шти мац Кри сти јан
Oдељењски ста ре ши на: 
Биља на Ристић

Kт4 Кули нар ски тех ни чар
Авра мо вић Јован, Видо вић 
Милош, Вуч ко вић Пре драг, Геци 
Ило на, Дер дић Дејан, Дивић 
Вла ди мир, Дун ђер ски Ива на, 
Костић Вла ди мир, Мајо рош 
Роберт, Нешко вић Мили ца, 
Обра до вић Нико ла, Павло вић 
Тија на, Палич ко Саша, Попов 
Мари ца, Попо вић Мар ко, Ради

но вић Небој ша, Радој чић Вла ди
мир, Ристић Нема ња, Хрњач ки 
Алек сан дра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бра ни сла ва Јаво ри на

В4 Винар  вино гра дар
Геор ги је вић Нико ла, Кова че вић 
Милан, Лазић Дра гу тин, Лужа јић 
Милан, Мали но вић Алек са, Опа
чић Нико ла, Стри че вић Ката ри
на, Тана ско вић Вељ ко, Трив ко
вић Небој ша
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бра ни сла ва Тур чи но вић

Средња стручна школа „Борислав Михајловић  Михиз“ Ириг
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Сред ња
пољо при вред на 

пре храм бе на
шко ла „Сте ван 

Петро вић Бри ле“
В41 
Васи ље вић Сини ша, Вер нер 
Нема ња, Вуке лић Мили ца, Воји
но вић Души ца, Елез Тео до ра, 
Жигић Сава, Илић Дани јел, Кли
са рић Сто јан, Кузма но вић Васи
ли је, Михај ло вић Лазар, Мишче
вић Ненад, Рашко вић Јеле на, 
Симо вље вић Слав ко, Стан ко
вић Дра га на, Цин дрић Нико ли на 
и Шарац Јова на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ненад Хинић

ТЗ41
Антић Алек сан дра, Вуков Мари
ја, Гагић Андри ја на, Олу јић 
Ненад, Павло вић Михај ло, Пет
ко вић Борис, При ца Нико ла и 
Шиму лак Ива на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сла ви ца Радо са вље вић

МП31
Јова но вић Дали бор, Јова но вић 
Мило рад, Сте фа но вић Урош, 
Томић Пери ца и Гру ји чић Нико
ла
Оде љењ ски ста ре ши на:
Нико ли на Јеро тић

Гим на зи ја
„Сте ван Пузић“

IVД1 Дру штве но – језич ки смер
Јова на Арсе но вић, Уна Беић, 
Нема ња Васи лић, Вељ ко Вида
ко вић, Јеле на Вик то ро вић, 
Мари на Вој но вић, Мари на Вујин, 
Урош Госпа нић, Ири на Гутај, 
Дуња Ерић, Вла ди мир Марин, 
Лазар Мар ко вић, Дра ган Мари
чић, Огњен Медић, Ната ша 
Мија и ло вић, Ана Мило са вље
вић, Нино сла ва Миљ ко вић, Даја
на Мир ко вић, Нико ла Наић, Кри
сти јан Пил, Ана ста сиа Поша рац, 
Мили ца Рашко вић, Сте фан 
Стар че вић, Ања Сте ва но вић, 
Сара Стри жак, Еми ли ја Сту пар, 
Јеле на Томић, Софи ја Узур, 
Нико ли на Ушље бр ка
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ката ри на Кова че вић

IVД2 Дру штве но – језич ки смер
Сте фан Божић, Сте фан Бута, 
Бра ни сла ва Вла дић, Филип 
Вуло вић, Мили ца Гаје вић, Алек
сан дра Жива но вић, Кати ца 
Жива но вић, Јова на Јова но вић, 
Петар Јовић, Стра хи ња Коса но
вић, Мари ја Кузма но вић, Нико ла 
Лазић, Милан Лепо тић, Јеле на 
Ман дић, Ива на Мар ко вић, Мили
ца Мом чи ло вић, Ната ша Мудре
нић, Ања Олу ић, Ката ри на 
Пазар ски, Анђе ла Перић, Мили
ца Росо ка, Вања Савић, Јеле на 
Сре мац, Неве на Сре мац, Тама
ра Стан ко вић, Јова на Шво ња
Оде љењ ски ста ре ши на:
Нади ца Покра јац

IVО1 Општи смер
Мар ко Билић, Сне жа на Боро је
вић, Сте ван Бошко вић, Нико ла 
Вра че вић, Мари ја Гаври ло вић, 
Нема ња Јев тић, Ива на Јова но
вић, Давид Кишек, Ива на Кука, 
Небој ша Кур је га, Вука шин Лало
ше вић, Рај ко Мар че та, Сања 
Мркић, Мила дин Петро вић, Аљо
ша Пла вља нић, Јеле на Рада но
вић, Јеле на Рафа и ло вић, Гор да
на Сар чев, Сто јан Сла до је вић, 
Милан Стар че вић, Лука Табан
џе лић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Софи ја Маној ло вић

IVО2 Општи смер
Дра ган Делић, Иза бел Дра ги
шић, Јеле на Јоцић, Алек сан дар 
Кржић, Нико ла Лазар, Сте фан 
Лаза ре вић, Ана Мале ше вић, 
Урош Маџа ре вић, Алек сан дар 
Мили је вић, Алек сан дра Мили је
вић, Јеле на Мили је вић, Огњен 
Мило је вић, Јана Нова ко вић, 
Анге ли на Пеј чић, Милош Радој
чић, Јова на Савић, Мили ца 
Секу лић, Јова на Трку ља, Мили
ца Хинић, Милош Цви ти ча нин
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра га на Кља јић

Сред ња тех нич ка 
шко ла „Милен ко 

Брзак Уча“
М42 
Визмег Роберт, Ђокић Сава, 
Јова но вић Бра ни слав, Кер кез 
Срђан, Кузма но вић Мла ден, 
Лазић Јови ца, Маљ ко вић Нема
ња, Рибаћ Мом чи ло, Стан ко вић 

Филип, Царе вић Коста, Цвет ко
вић Сини ша, Чика рић Алек сан
дар
Оде љењ ски ста ре ши на:
Бори вој Механ џић

Е41
Бано вић Мар ко, Видо вић Кри
сти на, Врба вац Милош, Грбић 
Мати ја, Дави до вић Дејан, Дикић 
Алек сан дар, Зец Саша, Иван че
вић Сте фан, Јарић Лука, Јови
чић Милош, Кри жа нић Дејан, 
Лазић Здрав ко, Лепо тић Милан, 
Мак си мо вић Вла ди слав, Мали
нић Радо ван, Ман дић Мили ца, 
Миле тић Дра ган, Мили ће вић 
Милан, Рада но вић Дани ло, 
Радо вић Деспот, Руч нов Јеле на, 
Чан ко вић Сте фан, Шола ја 
Милош
Оде љењ ски ста ре ши на:
Татја на Ман дић

М41 
Бабић Горан, Бано вач ки Урош, 
Бје лан Нико ла, Було вић Алек
сан дар, Вар га Михај ло, Гагић 
Радо слав, Гли го рић Воји слав, 
Иво ше вић Нема ња, Недић Бра
ни слав, Петер Ката ри на, Попе
ски Алек сан дар, Попо вић Ива
на, Самац Нема ња, Ста нић 
Милан, Тодо ро вић Мар ко, Ходак 
Иван, Цви ја но вић Радо ван
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра го Матић

М33
Боја но вић Дани јел, Неџи пов ски 
Нема ња, Мило ше вић Петар, 
Фили по вић Алек сан дар, Мило
ва но вић Вла ди мир, Кне же вић 
Милош, Јекић Филип, Шарић 

Небој ша, Ковач Ђор ђе, Ћорић 
Нема ња, Рау ко вић Милош, Сте
вић Дани јел, Костић Лазар, 
Делић Бра ни слав, Кукић Нико
ла, Јања то вић Дејан, Милић 
Нико ла
Оде љењ ски ста ре ши на:
Нико ла Шпа но вић

Сред ња струч на 
шко ла „Бран ко 

Ради че вић“
IIIФ Жен ски и мушки фри зер 
Јан ко вић Кри сти на, Јова но вић 
Лиди ја, Јова но вић Мари ја, Кор
дић Ката ри на, Мило ва но вић 
Зори ца, Ста нић Вио ле та, Тео до
ро вић Алек сан дра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Живо рад Жив ко вић

IIIУ Кувар коно бар 
Ала чек Нена, Андрић Души ца, 
Бије лић Миле, Бојић Иван, 
Бошкић Алек сан дра, Рај ко вић 
Дра ган, Илић Дејан, Илић Сан
дра, Тешић Алек са, Јова но вић 
Мари на, Кол бас Бобан, Кол бас 
Кри сти јан, Мак си мо вић Олги ца, 
Мар ко вић Петар, Мар ко вић 
Сања, Попо вић Ружи ца, Рау жан 
Жеља на, Репа јић Вања
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ненад Бошко вић

IVE1 Еко ном ски тех ни чар 
Ава ку мо вић Душан, Бата ло 
Петар, Боги ће вић Сла ђа на, 
Вељо вић Ђор ђе, Вишљов ски 
Кри сти јан, Гро зда нић Алек сан
дар, Гру ји чић Деја на, Дамја но
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вић Ива на, Јова но вић Јеле на, 
Јова но вић Нико ли на, Кај та зи 
Кри сто фер, Калу ђе ро вић Дани
је ла, Калу ђе ро вић Мили ца, 
Кејић Нико ла, Кне же вић Бра ни
слав, Лин цнер Кри сти на, Мар ко
вић Нико ли на, Него ва но вић 
Јова на, Павин Боја на, Петро вић 
Вла ди мир, Пре до је вић Тања, 
Рада ко вић Маја, Радо вић Сара, 
Рамић Божи ца, Тошић Ели за бе
та, Ћеран Вања, Ћирић Лука, 
Чит не ки Ани та
Oдељењски ста ре ши на: 
Мара Рајић

IVE2 Еко ном ски тех ни чар
Авра мо вић Радо слав, Берић 
Мио драг, Бог да но вић Ани та, 
Вуја нић Ана, Вуја шко вић Ђор ђе, 
Вуко вић Миле на, Вулин Татја на, 
Гинер Дани је ла, Јак шић Неве на, 
Јова но вић Вла ди мир, Јова но
вић Јован ка, Јовић Никол, Јовић 
Сања, Kнежевић Дари ја, Лепо
тић Ката ри на, Летић Вања, 
Лилић Нико ла, Марељ Нико ла, 
Мар тић Мила на, Мрко ња Дани
је ла, Нико лић Нико ла, Пижем 
Јеле на, Раић Мари ја на, Раки та 
Нико ла, Ска ка вац Бра ни сла ва, 
Стје па но вић Зори ца, Сто ја но
вић Нади ца, Стри жан Петар, 
Ејић Алек сан дар
Oдељењски ста ре ши на: 
Сања Кошу тић

IVП Прав ни тех ни чар 
Аса но вић Сте фан, Бича мо вић 
Срђан, Вал ка Андре ја, Дамја но
вић Нема ња, Дрљан Ката ри на, 
Ђор ђе вић Мир ја на, Ђукић Пре
драг, Игња то вић Томи слав, 
Јере мић Иван, Јова но вић Јеле
на, Лало ше вић Кри сти на, Мер
шер Ната ша, Нише вић Кри сти
на, Пан те лић Алек сан дра, Ради
во је вић Јова на, Радо ше вић Дра
га на, Ровић Љиља на, Рок сан
дић Душка, Тадић Уна, Узе лац 
Бра ни слав, Црно бр ња Мари ја
на, Шун де ка Жељ ка
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Андрић Бран ка

IVФТ Финан сиј ски тех ни чар 
Бла го је вић Мили ца, Боро је вић 
Раст ко, Була јић Ива на, Була јић 
Сла ђа на, Вуко тић Милош, 
Деспе нић Босиљ ка, Дрља ча 
Ђур ђи ца, Ђокић Алек сан дар, 
Кукић Сте фанм Лака тош Борис, 
Мач ко вић Татја на, Нико лић 
Лука, Пејић Алек сан дра, Савић 
Јова на, Устић Сре тен, Шка ра 
Дејан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ката ри на Сабо

IVМО Моде лар оде ће – оглед 
Бозо ки Вален ти на, Балаћ Тија
на, Ива но вић Алек сан дар, 
Јањић Бран ки ца, Лон ча ре вић 
Дани је ла, Меса ро вић Ања, 
Нешко вић Мари ја, Перић Деја
на, Рађе но вић Јова на, Рау ко вић 
Мари ја, Риђо шић Нико ли на, 
Ћеран Дра га на, Чвор ков Јеле
на, Шува ко вић Вио ле та
Оде љењ ски ста ре ши на:
Бран ки ца Тодо ро вић Гимназија „Сава Шумановић“ Шид

Гим на зи ја
„Сава Шума но вић“
IV1 Општи смер
Башић Јеле на, Бјел че вић Јова на, 
Вален ти ро вић Нико ли на, Дабић 
Тео до ра, Дрча Ива на, Јекић Нико
ла, Јешић Јеле на, Каште ро вић 
Нико ли на, Киш Мари на, Кри во ши ја 
Сло бо дан, Крти нић Тама ра, Нешко
вић Нема ња, Нише вић Мила дин ка, 
Петро вић Милан, Рудић Жеља на, 
Симић Милош, Сто ја ко вић Алек
сан дра, Шума ру на Огњен
Oдељењски ста ре ши на: 
Бран ки ца Рац

IV2 Општи смер
Балић Алек сан дра, Богу но вић 
Јова на, Видо вић АнаМари ја, 
Горajшћан Сер геј, Дара ба шић 
Иван, Ђура ши но вић Даја на, Жив ко
вић Сла ви ца, Зече вић Сте фан, 
Језди ми ро вић Срђан, Кола ја Мар
ко, Мар ко вић Алек сан дра, Мичи но
вић Јова на, Неј ков Јова на, Плав
шић Сања, Спа со је вић Мили ца, 
Сте кић Соња, Сто ја но вић Алек сан
дра, Тима рац Јован, Тодо ро вић 
Тео до ра, Шафа рик Кри сти на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Биља на РацаРада ко вић

IV3 Општи смер
Ава ку мо вић Лука, Банић Тама ра, 
Бижић Дари ја, Божи нов ски Ана ма
ри ја, Боза ло Горан, Бутра ко вић 
Јова на, Вуја си но вић Мили ца, Гачић 
Јова на, Kончар Недељ ко, Котар лић 
Мила на, Лаза ров Дејан, Мила ка ра 
Анђе ла, Оре шча нин Алек са, Оре
шча нин Тама ра, Радо ван ли ја Неве
на, Рани са вље вић Угље ша, Рац 
Сла ђа на, Сма јић Зоран, Сту пав ски 
Сања, Топал ски Јеле на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Гор да на Павло вић

IV4 Еко ном ски тех ни чар
Бају но вић Мар ко, Башић Душан, 
Божић Јеле на, Бојић Алек сан дра, 

Буду ли ца Јеле на, Ватраљ Дра га на, 
Велен тић Дра га на, Грба ти нић Бра
ни сла ва, Дра ги че вић Гор да на, Ерор 
Бојан, Живо тић Тама ра, Кне же вић 
Нико ла, Којић Сло бо дан, Кохут 
Нико ли на, Кошу тић Мили ца, Лаза
ров Мари на, Мар ко вић Маја, Мило
вац Ђор ђе, Опа чић Милош, Панић 
Мили ца, Перић Алек сан дра, Раде
ка Души ца, Раде ка Срђан, Рад ми
ло вић Јеле на, Стој ко вић Боја на, 
Теслић Дра ги ца, Томић Дра го слав, 
Тошић Сте фан, Уле мек Ана ста си ја, 
Цицо Јова на, Чавић Ђор ђе
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Тија на Дабић

Сред ња тех нич ка 
шко ла „Нико ла 

Тесла“
IV1 Пољо при вред ни тех ни чар
Бацељ Јова на, Башић Сте фан, 
Белан Сил ви ја, Бре кић Дејан, Вру
ћи нић Јеле на, Вука ди но вић Алек
са, Вукас Мили ца, Ђури кин Тама ра, 
Јури шић Ива на, Кова че вић Јован, 
Кола ре вић Тама ра, Кузмић Иси до
ра, Лича нин Иван, Мар ко вић Иси
до ра, Мати је вић Нико ла, Мија но вић 
Сте фан, Мишче вић Љуби ца, Нико
лић Мила на, Палеш Ана, Перић 
Јеле на, Раја ко вић Биља на, Савић 
Мили ца, Симић Јова на, Тодо ро вић 
Мар ко, Томић Зоран, Топић Милан, 
Ћето је вић Ненад, Фран ци сти Ста
ни слав, Хар вил чак Ната ша, Хор ват 
Кри сти јан, Чин чу рак Борис
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Јеле на Арам ба шић

IV3 Елек тро тех ни чар рачу на ра
Ашкић Сте фан, Бар јак та ро вић 
Рад ми ла, Бер тић Михај ло, Булат 
Даја на, Вуко вић Зори ца, Гру јић 
Милош, Дани ло вић Пре драг, Жигић 
Вла ди мир, Здје лар Бог дан, Јелу
шић Боја на, Јовиц ки Доро те ја, 
Колар Мате ја, Кри во ши ја Сте фан, 
Мен ђан Дар ко, Милан ко вић Пре

драг, Нико лић Пре драг, Павић 
Сини ша, Про да но вић Вељ ко, Рани
са вље вић Сте фан, Сара па Сте
фан, Сарић Ненад, Спа со је вић 
Цви је тин, Срн ка Андри ја, Ста ро
влас Нико ла, Сто ја ко вић Нико ла, 
Суђиц ки Милан, Тубић Милан, Чип
кар Игор
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мио драг Бебић

IV5 Машин ски тех ни чар за ком
пју тер ско кон стру и са ње
Башић Тео до ра, Вој но вић Јова на, 
Вуче но вић Саша, Дгра ча нин Нема
ња, Гро зда нић Алек сан дра, Дави
до вић Милан, Ђиер чан Дар ко, 
Ерић Алек сан дра, Јан ко вић Милен
ко, Јова но вић Љуби ца, Киш Иван, 
Киш Нико ла, Лаза ре вић Лазар, 
Лазић Гора на, Мија то вић Урош, 
Настић Мир ко, Радо ва но вић Михај
ло, Ран кић Дра га на, Ристић Ани ца, 
Срн ка Суза на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Милош Сми ља нић

III2 Трго вац
Андрић Мили ца, Велич ко вић Ната
ша, Јовиц ки Тија на, Лазић Јова на, 
Мија то вић Јеле на, Пето вић Дра га
на, Про тић Јеле на, Сав кић Мили
ца, Сла до је вић Дани је ла, Ста ни ву
ко вић Дра га на, Сте вић Тео до ра, 
Топа ло вић Дра га на, Трбо је вић 
Сне жа на, Хован Ната ша, Џаић 
Сара, Шол тис Ната ша, Шол тис 
Ната ша
Оде љењ ски ста ре ши на:
Алек сан дар Вучи ће вић

III4 Ауто ме ха ни чар, бра вар
Ада мов Слав ко, Дани ло вић Или ја, 
Ђако вић Михај ло, Кри во ку ћа Алек
сан дар, Мило ван че вић Дра ган, 
Митро вић Сла вен, Пер лић Нема
ња, Пију но вић Ненад, Радо ше вић 
Урош, Саџак Миро слав, Скле нар 
Сла вен, Стој шић Дра го слав, Цви ја
но вић Бојан, Челе бић Јован
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сло бо дан Обра до вић
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Гим на зи ја Инђи ја
IV1 Дру штве но  језич ки смер
Бого вац Јова на, Брдар Ана, 
Весе ли но вић Јеле на, Вуко ма
но вић Јеле на, Грко вић Урош, 
Дамја нац Мари ја, Десан чић 
Тија на, Дукић Тама ра, Жунић 
Милен ко, Јова но вић Ека та ри
на, Јовић Мили ца, Кара но вић 
Весна, Маџа ре вић Ната ли ја, 
Моми ро вић Јеле на, Мун џић 
Алек сан дар, Обра до вић Сте
фан, Огња но вић Мили ца, 
Петро вић Дра гу тин, Петро вић 
Иси до ра, Прти на Лука, Ста ме
нић Алек сан дра, Ћућуз Неве на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Сне жа на Кова че вић

IV2 Дру штве но  језич ки смер
Акик Анђе ла, Вра њеш Дра го
љуб, Гата рић Мом чи ло, Ђак 
Милош, Ђурић Нико ла, Квр гић 
Мар ко, Ман дић Дане, Мла де
но вић Мили ца, Мрђа Раде, 
Раде но вић Игор, Ран ђе ло вић 
Тија на, Рат ко вић Бра ни слав, 
Савић Ања, Сај чић Тео до ра, 
Стан Мили ца, Татић Сла ђа на, 
Три фу но вић Мили ца, Ћирић 
Мила на, Уле мек Сне жа на, 
Шикљо ван Олги ца, Шојат Пе
тар
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мила на Лукић

IV3 При род но  мате ма тич ки 
смер
Алим пи је вић Софи ја, Ашће рић 
Мили во је, Бер ба то вић Петар
Алек сан дар, Гогић Милош, 
Ђокић Сла во љуб, Жаб чић 
Мар ти на, Маљ ко вић Андреа, 
Мили во је вић Миха и ло, Мла де
но вић Иво на, Петро вић Мари
ја, Петро вић Мили ца, Пиља 
Ива на, Пот ко њак Нико ли на, 
Ста нић Анђе ла, Сто шић Сте
фан, Томић Маја, Ћалић Нико
ла, Фили по вић Алек сан дра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Татја на Крти нић

IV4 При род но  мате ма тич ки 
смер
Алек сић Сања, Алим пић Гри го
ри је, Била но вић Нико ли на, 
Бла ну ша Ана, Бла ну ша Ива на, 
Бла ну ша Кри сти на, Бубуљ 
Игор, Вука ди но вић Милош, 
Вуко вић Маша, Дамја но вић 
Миро слав, Жде ро Мир ја на, 
Квоч ка Сте фан, Матош Ната
ша, Оро зо вић Сара, Радо нић 
Жеља на, Ста мен ко вић Алек
сан дра, Стој са вље вић Митар, 
Сува јац Тео до ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дра ган Авра мо вић

Сред ња шко ла
„Др Ђор ђе

Нато ше вић“
Е4 Еко ном ски тех ни чар
Цвет ко вић Ана ста си ја, Џунић 
Јеле на, Мрђа Нема ња, Симо

вић Мари на Вуче нић Мари на, 
Жуље вић Минеа, Бје љац Неве
на, Пили по вић Мили ца, При ца 
Нема ња, Миц ков ски Сне жа на, 
Мар че та Нико ли на, Сол дат 
Тама ра, Стри чић Тама ра, Мак
сић Кри сти на, Дра жић Јеле на, 
Крај шић Ана, Дро бац Нико ли
на, Грба Мила на, Срби ја нац 
Милан, Пав ко вић Дра га на, 
Јова но вић Ива на, Грко вић Сло
бо дан, Жив ко вић Сла ви ца, 
Јели чић Јова на, Бла ну ша Сил
ви ја, Лукач Зла та, Бајић Давид, 
Мађер чић Михај ла и Обра до
вић Мила
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Миро слав Крко ба бић

ТТ4 Тури стич ки тех ни чар
Лип каи Мари на, Мудрић Вален
ти на, Бур ма ја Ната ша, Чме лик 
Алек сан дра, Анто нић Ната ша, 
Тодо ро вић Мила на, Ћијић Игор, 
Или чан Сте фан, Маљ ко вић 
Мари на, Ташко вић Јова на, 
Шкри вањ Каро ли на, Ромић 
Мир ја на, Рако вић Татја на, 
Мале тић Мари ја, Фин та Петар, 
Мази ња нин Милан, Гове да ро
вић Кри сти на, Буњан Јова на, 
Огње но вић Тама ра, Спа со је

вић Живо рад, Ралић Јеле на, 
Шијан Сара, Марић Анђе ли ја, 
Костић Јова на, Кова че вић 
Мари ја, Тасо вац Бра ни слав, 
Мале ше вић Ната ша
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Све тла на Мељ ник

КО4 Комер ци ја ли ста оглед
Бабо вић Сара, Бањац Дуња, 
Вар га Кор не ли ја, Вук сић Давид, 
Жега рац Ива на, Јакаб Мари ја, 
Јан ко вић Вален ти на, Катић 
Нико ли ја, Кесић Мили ца, Кла
сер Ксе ни ја, Кова че вић Мили
ца, Мали Михај ло, Махо Мар ко, 
Надо бан Алек сан дра, Попо вић 
Мила на, Пра шта ло Нико ли ја, 
Спа сић Алек сан дра, Сте вић 
Бојан, Трбо је вић Нико ли на, 
Чепре ги Андри ја, Мило са вље
вић Мари на, Кука ви ца Мила
на,Спа со је вић Мла ден
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дра га на Домо њи

ТМ4 Тех ни чар моде лар оде ће
Ваја гић Јеле на, Вук сан Дани је
ла, Вук сан Деси мир ка, Вуч ко
вић Јеле на, Дома зет Ђур ђи на, 
Елез Мили ца, Козо ма ра Мили
ца, Ман дић Ната ша, Панић 

Соња, Спа со је вић Зора на, 
Тулић Јеле на, Ћујић Даја на, 
Шаро вић Јова на, Пави ће вић 
Андреа
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Татја на Кова че вић

Ф3 Мушки и жен ски фри зе ри 
Бран ко вић Јова на, Вој но вић 
Кри сти на, Вуј ко вић Миле на, 
Габрић Маја, Дере та Јеле на, 
Зви зда ло Ива на, Илић Андри ја
на, Јело вац Јасми на, Јова но
вић Анђе ла, Јурић Слав ко, 
Јури шић Мони ка, Кара пан џа 
Мари ја, Кота рац Дра га на, Лако
та Милош, Мев жељ Мари ја на, 
Мошић Јеле на, Пав ко вић Тео
до ра , Перић Иси до ра, Радуј ко
вић Ната ша, Тур каљ Mарија, 
Чича Мили ца
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дани је ла Јова но вић

К3 Кува ри и коно ба ри
Андрић Боја на, Бихо рац Дар ко, 
Божић Мар ко, Вељ ко вић 
Огњен, Видо вић Мило рад, 
Вишњић Милан, Длу хи Тива
дар, Дуја ко вић Мили ца, Ђор ђе
вић Или ја,  Зарић Мили ца, Ива
но вић Иван, Ива ниш Давид, 
Јови шић Вељ ко, Кере ше вић 
Тео до ра, Котур Јован, Мудрић 
Вука шин, Недељ ко вић Милан, 
Немет Тија на, Нико лић Нема
ња, Пека Дар ко, Сњи да Кри сти
на, Ста ној ко вић Милош, Паић 
Ненад, Мило ше вић Мари ја
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Нада Чин ку

Сред ња тех нич ка 
шко ла „Михај ло 

Пупин“ 
С42 Тех ни чар друм ског сао
бра ћа ја 
Балаћ Жеља на, Бла го је вић 
Срђан, Васић Миро слав, Дани
ло вић Ђор ђе, Дели бос Бра ни
слав, Дошен Миле, Захи ро вић 
Ана Мари ја, Кова че вић Сте
фан, Кор ду луп Дар ко, Лукић 
Ђор ђе, Мар ја но вић Нико ла, 
Мен ђан Вла ди мир, Мудри нић 
Сте фан, Орељ Дејан, Рани са
вље вић Урош, Савић Тео до ра, 
Соле ша Лука, Тешић Лазар, 
Туран Вик тор, Џонић Алек са
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Алек сан дар Мао душ 

С41 Тех ни чар друм ског сао
бра ћа ја
Ада мо вић Нико ла, Бла го је вић 
Вла ди мир, Божић Алек сан дар, 
Гршић Зори ца, Дикић Сара, 
Егић Петар, Колар Вука шин, 
Колун џи ја Бран ко, Кота рац 
Мар ко, Мале ше вић Мар ко, 
Мата ко вић Тама ра, Митић 
Дејан, Мрђа Мир ја на, Нова ко
вић Нико ла, Пејић Жеља на, 
Соко ло вић Алек сан дар, Срем
че вић Ђор ђе, Трбо је вић Сања, 
Чугаљ Огњен
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мире ла Алфи ро вић 

IN\IJSKI MATURANTI

Средња техничка школа „Михајло Пупин“ Инђија
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STAROPAZOVA^KI MATURANTI

Тех нич ка шко ла
III4 Aутомеханичари и меха
ни ча ри греј не и рас хлад не 
тех ни ке
Здрав ко вић Мио драг, Јова но
вић Бошко, Јова но вић Цве ја, 
он дић Вла ди мир, Љубић Мар
ко, Нико лић Нико ла, Зла то вић 
Нико ла, Јова но вић Милош, 
Јова но вић Нема ња, Кне же вић 
Сте фан, Маће рак Андреј, 
Петро вић Или ја, Радо је вић 
Мар ко, Ибић Милош
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вла ди мир Видо вић 

IV1 Машин ски тех ни чар за 
ком пју тер ско кон стру и са ње
Аврам Мар ко, Бан дур Нема ња, 
Весе ли но вић Алек сан дар, 
Вукић Жив ко, Геме ри Нико ла, 
Губеч ка Бра ни слав, Ђури чић 
Нико ла, Јелић Стра хи ња, Јова
но вић Мар ко, Јова но вић Урош, 
Кља јић Нико ла, Кова че вић 
Урош, Мајор ски Мај да, Милов
че вић Вла ди мир, Пајeвић 
Милан, Пау но вић Љуби во је, 
Пољов ка Давид, Пуцар Вели
бор, Савић Сне жа на, Симе тић 
Сини ша, Трај ко вић Алек сан
дар, Три фу но вић Милош, Фил
ко Алек сан дра, Цвет ко вић 
Срђан, Чапо Дани јел, Шибар 
Мир ко
Оде љењ ски ста ре ши на:
Нада Кова че вић

IV2 Машин ски тех ни чар 
мотор них вози ла 
Алек сан дров ски Алек сан дар, 
Боров ни ца Алек са, Видо вић 
Игор, Вуко тић Лука, Даље вић 
Дејан, Дра га нић Јован, Дра жић 
Срђан, Ђукић Ненад, Ђурић 
Милош, Калањ Сте фан, Кова
че вић Јован, Кун дак Дејан, 
Лазић Бојан, Мар ко вић Вла
дан, Мило са вље вић Дејан, 
Мушки ња Дани ло, Нишић 
Милош, Оре шча нин Мар ко, 
Пупо вац Ђор ђе, Радив бо је вић 
Сте фан, Сте ва но вић Саша, 
Сто иљ ко вић Милош, Тишма 

Сло бо дан, Тошић Сте фан, Тра
ви ца Лазар, Ћалић Милош, 
Филип Марио, Чањи Игор, 
Чоба но вић Дани ло, Шотањ 
Срђан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јасми на Тешић

IV3 Tехничари за ком пју тер
ско упра вља ње 
Бакић Милан, Гајић Алек сан
дар, Гашпар Борис, Кан дић 
Анђел ко, Кара но вић Анђе ла, 
Кре со ја Нема ња, Мај кић Нико
ла, Михај ло вић Душко, Пав ко
вић Алек сан дар, Пејић Лазар, 
Ристић Јован, Стје па но вић 
Бла го је, Субо шић Нема ња, 
Чола ко вић Пре драг
Оде љењ ски ста ре ши на:
Срби слав Петро вић

IV4 Типо граф
Бабић Јован, Бун да ло Ненад, 
Вуи но вић Душан ка, Добрић 
Миа, Икер Дар ко, Јован че вић 
Дани је ла, Јокић Алек сан дра, 
Кне же вић Анђе ла, Мали Неве
на, Ман дић Неве на, Оро шић 
Анђе ла, Пртља га Мари ја, 
Савић Оли ве ра, Чањи Дар ко, 
Шаго Ната ша
Оде љењ ски ста ре ши на:
Зори ца Нова ко вић 

Гим на зи ја „Бран ко 
Ради че вић“

IVА
Арда ла Недељ ко, Бибић 
Жеља на, Бошњак Ненад, 
Весе ли но вић Милош, Вуко вић 
Тама ра, Јагу зо вић Маја, Кан
дић Сте фан, Костић Ката ри на, 
Лихтлер Ире на, Марић Ива на, 
Мачак Сте фан, Миље вић Анђе
ла, Мушки ња Мила на, Нико лић 
Миља на, Петру шић Мина, 
Попов Алек са, Сте вић Огњен, 
Субо тић Јова на, Тома нић 
Душан, Узе лац Нико ли на, 
Хуђец Милош
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јана Валент

IVБ
Алек сић Арсе ни је, Баро ше вић 
Нела, Бељић Сте фан, Бије лић 
Дра га на, Божић Дија на, Вукај
ло вић Каси ја, Вуки че вић Деја
на, Дудић Вељ ко, Кова че вић 
Јеле на, Кова че вић Мар ко, 
Кова че вић Сан дра, Кова че вић 
Тама ра, Крне та Дија на, Лазић 
Нико ла, Леп ша но вић Неве на, 
Лукић Сара, Митро вић Љиља
на, Мла де но вић Миха и ло, 
Пешић Сте фан, Ристић Ана ма
риа, Савић Кла у диа, Савић 
Сте фан, Сама ра џи ја Матеа, 
Сте ва но вић Кри сти на, Томић 
Нико ли на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Људ ми ла Рако че вић

IVД
Бајић Мило, Божић Михај ло, 
Бран ко вић Јеле на, Вудра го вић 
Мар ко, Вуко вић Мари ја, Гру јић 
Ста ша, Добрић Мари ја, Домо
њи Еви ца, Јова но вић Бојан, 
Каљо Сара, Кне же вић Или ја, 
Кола ров Вик тор, Коса но вић 
Филип, Кру нић Давид, Ломен 
Мар тин, Моми ро вић Кри сти на, 
Пав ко вић Мили ца, Пет ко вић 
Дамјан, Попо вић Алек сан дар, 
Пот ко њак Нико ла, Срем че вић 
Павле, Стру га ло вић Тија на, 
Три ву но вић Мла ђан, Тру дић 
Ната ша
Oдељењски ста ре ши на:
Сан дра Фаби ан

IVЦ
Ајди но вић Анђе ли ка, Бар нак 
Ања, Дам ња но вић Или ја, 
Добрић Небој ша, Ђурић Мили
ца, Жива но вић Огњен, Ињац 
Мар ко, Књи са Филип, Милаш 
Јова на, Милаш Нема ња, Мило
ва но вић Ната ша, Пекић Анто
ни на, Петро вић Нема ња, 
Петро вић Тија на, Ради шић 
Мили ца, Раше та Алек сан дар, 
Рељић Милош, Ста но је вић 
Филип, Суди мац Нико ла, Таба
ко вић Филип, Туке лић Тео до ра, 
Чор тан Нина
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Весна Сму ђа

Гимназија „Бранко Радичевић“ Стара Пазова

С33 Возач мотор них вози ла 
Било вус Нема ња, Ђорем 
Нема ња, Зви зда ло Милан, 
Зељић Лазар, Јови чић Срђан, 
Кри жан Вик тор, Марић Тодор, 
Миле у снић Божи дар, Митро
вић Горан, Орлић Милан, 
Радић Сте фан, Симе тић Нико
ла, Стри шко Павле, Топић 
Алек сан дар, Цупаћ Милош
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сне жа на Жив ко вић 

М41 Машин ски тех ни чар за 
ком пју тер ско кон стру и са ње 
Били нац Урош, Вита но вић Бра
ни мир, Жунић Нико ла, Каса ви
ца Дејан, Катић Нико ла, Мај
сто ро вић Мла ден, Марин чић 
Рат ко, Мач кић Дани ел, Милен
ко вић Радо мир, Миљ ко вић 
Вања, Михај ло вић Алек са, 
Михај ло вић Душан, Попо вић 
Вла ди мир, Поштић Милош, 
Сока но вић Сања, Тин тор 
Милен ко
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Хеле на Лазић 

М33 Ауто ме ха ни чар
Беу ко вић Слав ко, Ђокић Алек
сан дар, Коса но вић Нема ња, 
Мај сто ро вић Дејан, Марин чић 
Сте фан, Милин чић Милош, 
Мом чи ло вић Нема ња, Раше та 
Горан, Сто ја но вић Михај ло, 
Трбо је вић Дра ган, Шопе Муха
мед, Богу но вић Божо
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дра го љуб Мили но вић 

Е42 Елек тро тех ни чар рачу на
ра 
Баљг Ната ша, Бје љац Дра ган, 
Бла го је вић Милош, Бодро жић 
Мар ко, Добри је вић Сте фан, 
Ђурић Божо, Ђуро вић Јова на, 
Жива но вић Дани ло, Здје лар 
Филип, Јавор Милош, Кића но
вић Дими три је, Кова че вић 
Горан, Козић Јован, Лати но вић 
Урош, Лина рић Ђуро, Ман дић 
Урош, Механ џић Нема ња, 
Милин ко вић Вељ ко, Мило шев 
Нико ла, Миљу ше вић Горан, 
Мићић Дари јан, Нико лић Мили
ца, Пје вац Мар ко, Раич Давид, 
Симић Андре ја, Соко ло вић 
Жив ко, Сур чин ски Мили ца, 
Трку ља Јован, Хавјар Борис, 
Холи чек Иван, Шар ке зи Себа
сти јан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Жељ ко Вулин 

Е33 Елек тро тех ни чар за тер
мич ке и рас хлад не уре ђа је
Грба Душко, Ђор ђе вић Вања 
Мило сав, Кова че вић Алек са, 
Кугли Милан, Мар ко вић Мар ко, 
Мило ше вић Дра ган, Мла де но
вић Мла ден, Мудри нић Лука, 
Обра дов Бран ко, Пешут 
Милош, Спа со је вић Нема ња, 
Сри је мац Нема ња, Чин ку Алек
сан дар, Шту лић Нема ња.
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Бра ни слав Крзна рић
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У првом колу гим на стич
ке лиге Вој во ди не које 
је одр жа но у Сен ти у 

кате го ри ји пио ни ра еки па 
Сокол ског гим на стич ког клу ба 
„ЕСЕМ“ Срем ска Митро ви ца 
оства ри ла је запа жен резул тат 
и осво ји ла дру го место.

Еки па је насту пи ла у саста
ву: Мио драг Стој ко вић, Тео дор 

Стој ко вић, Вла ди мир Сту пар, 
Ђор ђе Марић, Јан ко Томић и 
Бран ко Мила но вић.

У кате го ри ји јуни о ра поје ди
нач но прво место је осво јио 
Борис Гинер, а дру го место 
Пре драг Ђури чић.

Еки пу су води ли и при пре
ма ли Мла ђен Јако вље вић и 
Гор да на Бур му џи ја.

ГИМ НА СТИЧ КА ЛИГА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Митров ча ни дру ги

Про те клог викен да 
на ста ди о ну Вој не 
ака де ми је у Бео гра

ду одр жа но је Првен ство 
Срби је за мла ђе јуни о ре и 
јуни ор ке. У изу зет но јакој 
кон ку рен ци ји, атле ти ча ри 
„Сир ми ју ма“ отво ри ли су 
нову сезо ну са запа же ним 
резул та ти ма. Нема ња Јор
гић осво јио је два сре бра 
лич ним рекор ди ма у трка
ма на 100 и 200 мета ра и 
тиме обез бе дио уче шће у 
репре зен та ци ји Срби је на 
пред сто је ћем Првен ству 
Бал ка на почет ком јуна. 

Сара Киш, која је још увек 
пио нир ка, зау зе ла је тре ће 
место у трци на 100 мета ра 
резул та том 12,29 секун ди 
и тиме испу ни ла нор му за 
Олим пиј ске игре мла дих. 

Огњен Деспић је на деби
ју у јуни ор ској кон ку рен
ци ји зау зео четвр то место 
у баца њу копља, док су 
Алек сан дар Секу лић и 
Ива на Тадић истр ча ли лич
не рекор де у трка ма на 400 

мета ра пре по не, одно сно 
800 мета ра.

На Првен ству Вој во ди не 
за сени о ре у атле ти ци 
атле ти ча ри „Сир ми ју ма“ 
осво ји ли су седам меда ља. 
Злат ни су били Дуња Спа
јић у ско ку у вис, Ната ша 
Жива но вић у трци на 800 
мета ра и мушка шта фе та 
4x100 у саста ву Мар ко Бла
го је вић, Борис Мило вац, 
Дра го слав Дими три је вић и 
Милан Бар јак та ре вић. 
Меда ље су осво ји ли и 
Милош Крсма но вић у баца
њу копља, Борис Мило вац 
и Дра го слав Дими три је вић 
у трци на 100 мета ра и 
Милан Бар јак та ре вић са 
новим лич ним рекор дом на 
400 мета ра 51,15 секун ди. 

Наред ног викен да, 27. и 
28. маја Срем ска Митро ви
ца је дома ћин Првен ства 
Срби је за пио ни ре и пио
нир ке на ком се оче ку је 
наста вак успе ха атле ти ча
ра Сир ми ју ма пред дома
ћом публи ком.

АТЕ ЛЕТ СКИ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Успе шан поче так нове сезо не

Сара Киш са тре не ром Гора ном Павло ви ћем 

Митровачки гимнастичари
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Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 17.ко ла: Но ви Кар лов
ци: По лет – ЧСК 9:1; Кр че дин: 
Фру шко го рац  Бо рац (Ј) 2:4; 
Но ви Слан ка мен: Ду нав  Сло
га (К) 0:6; Кру ше дол и Сло га (М) 
су би ли сло бод ни.

01. По лет 14 12 0 2 61:15 34
02. Сло га (К) 13 9 2 2 31:8 29
03. Кру ше дол 13 8 2 3 41.21 26
04. Бо рац (Ј) 13 7 1 5 25:22 22
05. Ду нав 14 6 1 7 24:35 19
06. Фру шко г. 13 2 1 10 21:41 7
07. ЧСК 12 2 1 9 17:50 7
08. Сло га (М) 12 1 2 9 12:40 5

Ре зул та ти утак ми ца 29. 
ко ла: Бор ча: БСК – Ин ђи ја 1:2; 
Ку ла: ОФК Оџа ци  ЧСК Пи ва
ра 2:4; Ла за ре вац: Ко лу ба ра – 
Син ђе лић 0:0; Пи рот: Рад нич
ки  ОФК Бе о град 1:1; Но ви 
Сад: Про ле тер – Бу дућ ност 
2:2; Зе мун: Зе мун – Ја го ди на 
1:0; Ужи це: Сло бо да – Ди на мо 
1:1; Ша бац: Ма чва – Бе жа ни ја 
1:3.

01. Ма чва 29 19 6 4 49:23 62
02. Зе мун 29 17 9 3 41:15 60
03. Сло бо да 29 15 9 5 41:24 54
04. Ин ђи ја 29 13 6 10 32:30 45
05. Бе жа ни ја 29 11 12 6 32:21 44
06. Рад нич ки 29 12 7 10 30:28 43
07. Ја го ди на 29 11 5 13 36:34 38
08. Ди на мо 29 10 8 11 30:40 38
09. Про ле тер 29 9 9 11 33:37 36
10. ЧСК Пи ва ра 29 8 11 10 30:30 34
11. Син ђе лић 29 7 13 9 29.29 34
12. Бу дућ ност 29 9 7 13 29:43 34
13. Ко лу ба ра 29 7 11 11 26:30 32
14. БСК 29 8 6 15 25:38 29
15. ОФК Оџа ци 29 6 8 15 22:32 26
16. ОФК Бе о г. 29 2 9 18 20:51 15

Ре зул та ти утак ми ца 28. 
ко ла: Но ви Ба нов ци: Омла ди
нац – Бо рац 2:2; Ста ри Ба нов
ци: Ду нав  Рад нич ки (НП) 3:5; 
Вр шац: Вр шац  Цр ве на Зве зда 
2:2; Те ме рин: Сло га  Рад нич ки 
(З) 0:4; Шид: Рад нич ки (Ш) – 
ТСЦ 1:0; При гре ви ца: Брат
ство 1946  Рад нич ки (СМ) 4:0; 
Су бо ти ца: Бач ка 1901 – Же ле
зни чар 3:1; Це мент је био сло
бо дан.

01. Брат ство 26 19 3 4 53:22 60
02. Омла ди нац 26 17 3 6 46:24 54
03. Ду нав 27 12 6 9 41:38 42
04. ТСЦ 26 11 7 8 34:22 40
05. Бач ка 1901 26 11 7 8 30:27 40
06. Бо рац 26 10 9 7 37:32 39
07. Же ле зни чар 26 9 8 9 35:32 35
08. Вр шац 27 10 4 13 33:39 34
09. Рад н. (СМ) 26 9 6 11 29:44 33
10. Рад н. (НП) 26 8 7 11 38:40 31
11. Рад н. (З) 26 9 4 13 35:37 31
12. Це мент 26 8 6 12 33:37 30
13. Цр.Зве зда 26 5 10 11 29:36 25
14. Рад н. (Ш) 26 7 4 15 20:44 25
15. Сло га 26 4 10 12 24:43 22

Ре зул та ти утак ми ца 28. 
ко ла: Но ви Сад: Ка бел – Сре
мац 1:0; Чу руг: Хај дук (Ч) – 
Ин декс 1:2; Жа баљ: ЖСК – 
По ду на вац 0:7; Ер де вик: Сло га 
– Мла дост 3:2; Ла ћа рак: ЛСК – 
СО ФЕКС 4:0; Ве тер ник: Ве тер
ник – Сла ви ја 1:3; Ку пи но во: 
Ку пи но во – Бо рац 0:0; Ста ра 
Па зо ва: Је дин ство  Хај дук (Б) 
3:1.

Ре зул та ти утак ми ца 27. 
ко ла: Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – Хрт ков ци 0:3; Кле нак: 
Бо рац  Пр ви Мај 0:1; Врд ник: 
Ру дар – Пар ти зан 1:1; До њи 
Пе тров ци: До њи Пе тров ци – 
Сло бо да 3:1; Ди вош: Хај дук – 
Сло вен 3:1; Ада шев ци: Гра ни
чар 1923 – Ја дран 2:0; По пин
ци: На пре дак – Љу ко во 1:0; 
Ма чван ска Ми тро ви ца: Под
ри ње – Ми трос 8:0.

01. Хај дук 27 18 4 5 59:17 58
02. Пр ви Мај 27 17 6 4 72:16 57
03. Под ри ње 27 17 6 4 62:15 57
04. Сло бо да 27 15 1 11 33:33 46
05. Ја дран 27 11 8 8 39:32 41
06. Гра ни чар 27 11 6 10 51:49 39
07. Бу дућ ност 27 11 5 11 36:37 38
08. Бо рац 27 10 5 12 31:29 35
09. Сло вен 27 9 7 11 33:40 34
10. На пре дак 27 9 7 11 28:37 34
11. Хрт ков ци 27 10 3 14 39:53 33
12 .Љу ко во 27 9 6 12 33:49 33
13. Пар ти зан 27 9 3 15 41:55 30
14. Ру дар 27 9 2 16 27:53 29
15. Ми трос 27 8 2 17 28:56 26
16. Д. Пе тров ци 27 7 1 19 28:69 22

Ре зул та ти утак ми ца 27. 
ко ла: Мар тин ци: Бо рац – 
Мла дост (игра ли у по не де
љак); Чал ма: Сло га  Зе ка 
Бу љу ба ша 1:0; Жар ко вац: 
На пре дак  Је дин ство (М) 4:1; 
Ви шњи ће во: Хај дук – Фру
шко го рац 4:1; Пла ти че во: 
Је дин ство (П) – ПСК 1:6; Ин ђи
ја: Же ле зни чар  ОФК Бре стач 
5:2; Обреж: Гра ни чар (О)  Гра
ни чар (К) 2:0; Оби лић 1993 је 
био сло бо дан.

01. Мла дост 28 22 3 3 72:21 69
02. Ка бел 28 17 6 5 51:27 57
03. По ду на вац 28 17 5 6 70:29 56
04. Је дин ство 28 17 3 8 66:27 54
05. Хај дук (Ч) 28 14 7 7 49:36 49
06. Ин декс 28 15 4 9 43:33 49
07. Сло га 28 14 5 9 55:43 47
08. Сре мац 28 14 3 11 52:34 45
09. ЛСК 28 12 3 13 35:45 39
10. Ку пи но во 28 9 5 14 33:41 32
11. Бо рац 28 9 6 13 38:52 32
12. Хај дук (Б) 28 9 4 15 42:62 31
13. Сла ви ја 28 7 7 14 33:44 28
14. СО ФЕКС 28 6 7 15 29:46 25
15. ЖСК 28 4 0 24 23:92 12
16. Ве тер ник 28 2 4 22 27:86 10

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 20.ко ла: Шид: Јед но та  
ОФК Бин гу ла 1:0; Ба тров ци: 
Омла ди нац – Сре мац 3:2; 
Илин ци: Бо рац  ОФК Би кић 
0:3; Љу ба: Је дин ство  ОФК 
Ба чин ци 5:1; Ги ба рац: Син ђе
лић – На пре дак 3:2; Гра ни чар је 
био сло бо дан.

01. ОФК Би кић 19 15 1 3 61:22 46
02. ОФК Бин гу. 18 13 1 4 40:15 40
03. ОФК Ба чин . 18 12 1 5 59:29 37
04. Син ђе лић 18 11 3 4 46:22 36
05. На пре дак 18 11 1 6 53:27 34
06. Је дин ство 18 9 0 9 43:48 27
07. Јед но та 18 7 2 9 47:49 23
08. Омла ди нац 18 5 1 12 25:61 16
09. Гра ни чар 18 5 0 13 33:44 15
10. Сре мац 19 4 2 13 34:80 14
11. Бо рац 18 0 4 14 16:60 4

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 21. ко ла: Ша трин ци: 27. 
ок то бар – Фру шко го рац 1:1; 
До брин ци: Сре мац  Је дин ство 
(К) 2:1; Во гањ: Сло га  Фру шка 
Го ра 0:3; Гра бов ци: Гра ни чар 
– Бо рац 4:2; Ириг: С.В.Рад нич ки 
 Цар Урош 2:0; Ри ви ца: Пла ни
нац – Вој во ди на 0:0; Ру ма: 
Је дин ство (Ру) – По лет 2:3.

01. Сре мац 22 15 3 4 55:27 48
02. Ф.Го ра 22 14 4 4 62:22 46
03. Вој во ди на 22 14 3 5 53:22 45
04. Гра ни чар 22 14 2 6 55:31 43
05. Пла ни нац 22 11 4 7 46:26 37
06. С.В.Рад нич . 22 11 4 7 41:23 37
07. Је дин . (Ру) 22 11 4 7 43:29 37
08. По лет 22 10 6 6 37:26 36
09. Фру шко г. 22 10 4 8 43:44 34
10. Цар Урош 22 7 3 12 41:49 24
11. 27Ок то бар 22 7 3 12 29:50 24
12. Је дин . (К) 22 4 0 18 19:54 12
13. Сло га 22 2 2 18 19:67 8
14. Бо рац 22 2 2 18 17:90 8

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 37. ко ла: Но ви Сад: Вој
во ди на  Ја ворМа тис 1:0; Бе о
град: Пар ти зан – Мла дост 5:0; 
Бе о град: Цр ве на Зве зда – Рад
нич ки 4:0; Кру ше вац: На пре дак 
– Во ждо вац 1:1; Гор њи Ми ла
но вац: Ме та лац  Но ви Па зар 
2:0; Су бо ти ца: Спар так – Бач ка 
2:1; Сур ду ли ца: Рад ник – 
Бо рац 2:2; Бе о град: Чу ка рич ки 
– Рад 0:1.

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 16.ко ла: Си бач: Сло вен 
 Хај дук 1932 5:2; Аша ња: 
Ка ме ни – Ло вац 0:0; Деч: Сре
мац – Шу мар 1:1; Пе ћин ци: 
До њи Срем 2015 – Срем 7:0; 
Су бо ти ште: Ви тез – Мла дост 
3:0.

01. До.Срем 16 14 1 1 55:8 43
02. Ло вац 16 11 4 1 54:16 37
03. Шу мар 16 9 2 5 36:18 29
04. Сре мац 16 8 2 6 49.36 26
05. Хај дук 16 8 1 7 37:19 25
06. Срем 16 7 0 9 23:39 21
07. Ка ме ни 16 5 4 7 31:34 19
08. Сло вен 16 5 1 10 27:59 16
09. Мла дост 16 3 2 11 18:42 11
10. Ви тез 16 1 1 14 18:77 4

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 7.ко ла: Ве ли ки Ра дин ци: 
Бо рац (ВР) – Пла ни нац 3:3; 
Срем ска Ра ча: Срем – Сло га 
2:3; Бе ше но во: БСК – Сло бо да 
1:2; Шу љам: На пре дак – Тр го
вач ки 3:1.

01. Сло бо да 7 7 0 0 21:5 24
02. Срем 7 4 1 2 19:9 18
03. Бо рац (ВР) 7 2 3 2 14.16 14
04. БСК 7 4 0 3 15:10 13
05. Сло га 6 2 2 2 12:12 8
06. Пла ни нац 7 2 1 4 13:16 7
07. На пре дак 6 1 0 5 5:24 6
08. Тр го вач ки 7 1 1 5 4:11 5

01. Же ле зни чар 25 22 3 0 104:15 69
02. Бо рац 25 15 7 3 54:24 52
03. ПСК 25 13 6 6 44:26 45
04. Хај дук 25 14 1 10 58:40 43
05. Сло га 25 12 7 6 44:35 43
06. Мла дост 24 13 3 8 40:32 42
07. Гра ни . (К) 25 11 4 10 30:24 37
08. Фру шко г. 25 11 3 11 44:46 36
09. ОФК Бре ст. 25 11 2 12 36:49 35
10. З.Бу љу ба ша 26 10 3 13 45:51 33
11. Гра ни ч. (О) 25 10 2 13 40:54 32
12. На пре дак 25 7 2 16 52:67 23
13. Оби лић 24 6 2 16 32:62 20
14. Је дин . (М) 25 4 4 17 29:62 16
15. Је дин. (П) 25 3 1 21 21:86 10

01. Чу ка рич ки 37 15 7 15 54:49 35
02. Спар так 37 14 9 14 47:55 32
03. Рад ник 37 9 10 18 35:48 25
04. Рад 37 11 9 17 29:45 25
05. Бач ка 37 11 3 23 27:46 23
06. Бо рац 37 8 7 22 29:51 22
07. Ме та лац 37 8 10 19 26:43 21
08. Н.Па зар 37 7 6 24 29:67 17

01. Пар ти зан 37 30 4 3 77:21 58
02. Ц.Зве зда 37 30 4 3 93:33 55
03. Вој во ди на 37 22 6 8 58:31 43
04. Мла дост 37 18 6 13 46:44 36
05. Рад нич ки 37 15 9 13 47:46 32
06. На пре дак 37 16 8 13 44:36 30
07. Во ждо вац 37 14 6 17 41:51 27
08. Ја вор 37 11 10 16 34:50 22

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Спорт ске игре 
мла дих
 

Про шле субо те, 20. маја  тур
ни ром у баске ту 3 на 3 на Тргу 
Ћире Миле ки ћа у Срем ској 
Митро ви ци зва нич но су отво ре
не Спорт ске игре мла дих. Мани
фе ста ци ја ће тра ја ти седам 
дана, а тур ниром „изме ђу две 
ватре“ у субо ту, 27. маја биће 
затворено такмичење.

Осва ја чи првих места ићи ће 
на држав но првен ство, а орга ни
за то ри Спорт ских ига ра мла дих 
у Срем ској Митро ви ци су Град
ска упра ва за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну и Спорт ски савез Гра
да Срем ска Митро ви ца. В. Ц.
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Запле ње но 6.000 
пакли ца цига ре та

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Инђи ји су, при ли ком кон тро ле 
пут нич ког ауто мо би ла „шко да“, откри ли и 
запле ни ли 6.000 пакли ца цига ре та без 
акци зних мар ки ца Репу бли ке Срби је. 
Вред ност цига ре та се про це њу је на око 
мили он и две ста дина ра. Због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио кри вич но 
дело недо зво ље на трго ви на, про тив 
46годи шњег воза ча биће под не та кри вич
на при ја ва, над ле жном тужи ла штву.

Осум њи чен
за раз бој ни штва

Опе ра тив ним радом при пад ни ка Мини
стар ства уну тра шњих посло ва у Руми 
расве тље но је раз бој ни штво у јед ној трго
вин ској рад њи и про на ђен С. П. (21), који 

се тере ти за ово кри вич но дело. Сум ња се 
да је маски ран и уз прет њу ножем, од рад
ни це про тив прав но узео изве сну суму 
нов ца. Тако ђе се сум ња да је у прет ход
ном пери о ду, зајед но са јед ним мало лет
ни ком уче ство вао у извр ше њу још два 
раз бој ни штва на под руч ју Руме. По нало
гу над ле жног тужи о ца, С. П. је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 часо ва, након чега ће, 
уз кри вич ну при ја ву бити дове ден на 
саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла штво 
у Руми. 

Зате че ни у
при мо пре да ји дро ге

Поли ци ја у Срем ској Митро ви ци зате кла 
је на ули ци два мла ди ћа ста ро сти 24 и 25 
годи на при ли ком при мо пре да је опој не 
дро ге. Код јед ног од њих про на ђе но је 
неко ли ко паке ти ћа са пра хом сум њи вим 
на херо ин. Због посто ја ња осно ва сум ње 
да су извр ши ли кри вич на дела нео вла
шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет 

опој них дро га и нео вла шће но држа ње 
опој них дро га, про тив њих ће бити под не те 
кри вич не при ја ве, над ле жним тужи ла
штви ма. 

Ухап шен мигрант
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Шиду ухап си ли су М. Б. (1995), 
држа вља ни на Алжи ра осум њи че ног да је 
18. маја, после поно ћи, поку шао да уђе у 
помоћ ну про сто ри ју јед не куће у Шиду. 
Вла сни ци куће зате кли су мигран та у дво
ри шту, о чему су оба ве сти ли поли ци ју, која 
је одмах сти гла на место дога ђа ја и при ве
ла  га у поли циј ску ста ни цу. Мигран ту М. Б. 
је по нало гу над ле жног тужи о ца одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 часо ва, због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио кри вич на 
дела кра ђа у поку ша ју и уни ште ње и оште
ће ње туђе ства ри. Он ће у закон ском року, 
уз кри вич ну при ја ву, бити дове ден на 
саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла штво у 
Срем ској Митро ви ци.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Удру же ње рибо ло ва ца „Доњи 
Товар ник“ орга ни зо ва ло је у неде
љу, 21. маја так ми че ње у пеца њу 

шара на на пло вак на језе ру у Субо ти
шту. Под покро ви тељ ством пећи нач ке 
локал не само у пра ве, ово тра ди ци о нал
но так ми че ње оку пи ло је 50 спорт ских 
рибо ло ва ца, али и сто ти нак посма тра ча 
на језе ру.

Меда ље и пеха ре нај у спе шни јим пеца
ро ши ма уру чио је начел ник Општин ске 
упра ве Жељ ко Трбо вић, који је том при
ли ком нагла сио да локал на само у пра ва 
доста ула же у ама тер ски спорт, јер, како 
каже, он оку пља људе са циљем да се 
не само так ми че, него и дру же.

У пеца њу шара на на пло вак, нај у
спе шни ји је био Вла ди мир Ста кић из 

Субо ти шта, који је упе цао укуп но 13,1 
кило грам шара на. Он је исто вре ме но 
и добит ник награ де за нај ве ћег упе ца
ног шара на – успео је да се „избо ри“ са 
шара ном тешким 9,1 кило грам. Дру го 
место осво јио је Зоран Бан дић из Доњег 
Товар ни ка (5,1 кило грам) а тре ће Алек
сан дар Кокар из Бре ста ча (5 кило гра ма).

Ина че, осим добит ни ка меда ља и 
пеха ра, у пеца њу су били вео ма успе
шни и мла ди спорт ски рибо лов ци – 
осмо го ди шњи Мар ко Суде тић из Бре
ста ча који је уло вио шара на тешког 4,4 
кило гра ма, и два на е сто го ди шњи Миха
и ло Петро вић са 400 гра ма лак шим 
шара ном. У так ми че њу је уче ство ва ла 
само јед на дама – Љуби на Петро вић из 
Обре нов ца.

УДРУ ЖЕ ЊЕ РИБО ЛО ВА ЦА „ДОЊИ ТОВАР НИК“

Пеца ње и дру же ње
на језе ру у Субо ти шту

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ
У АТЛЕ ТИ ЦИ

„Сре му“ седам
меда ља

Након завр ше ног Првен ства Срби је за 
мла ђе јуни о ре сти гло је нових седам меда
ља у АК „Срем“, чети ри зла та, јед но сре бро 
и две брон зе.

Слав ко Сте вић побед ник је у ско ку у вис, 
са новим лич ним рекор дом (1,93 м)  у 
жесто кој кон ку рен ци ји. Води ла се вели ка 
бор ба, али је Слав ко остао хлад не гла ве и 
успео да се домог не нај ви шег посто ља и 
злат не меда ље.

Дејан Анту но вић тако ђе је осво јио зла то 
у трци на 2.000 мета ра са пре пре ка ма са 
резул та том 6:45,88. Хра бро је одлу чио да 
не чека дру ге него иза шао на чело, намет
нуо јак тем по, одво јио се од кон ку рен ци је и 
при вео трку кра ју. 

У дисци пли ни скок мот ком два зла та, у 
жен ској кон ку рен ци ји за Мају Дрља чу, у 
мушкој за Михај ла Пеко ви ћа и брон за за 
Анђе лу Кова чић. 

Сре бро је оти шло у руке Саре Ста ни ми
ро вић у дисци пли не баца ње копља (500г), а 
за то је била потреб на даљи на од 38,64 
метра. Четвр та у истој дисци пли ни је била 
Мир ја на Дасо вић.

Брон зу је у нај за ни мљи вој трци на 3.000 
мета ра осво јио Мир ко Мау на у изу зет но 
јакој кон ку рен ци ји. Он је обо рио свој лич ни 
рекорд за чак 11 секун ди, па нови нај бо љи 
резул тат сада изно си 9:11,65. 

У баца њу кугле (3кг) Тама ра Јова но вић 
осво ји ла је четвр то место даљи ном 11,57 
мета ра, а Ната ли ја Крстић сед му пози ци ју 
са 10,18 мета ра. 

Жељ ка Позна но вић била је пета у дисци
пли не скок у вис изјед на чив ши свој лич ни 
рекорд (1,53м), шесто место при па ло је 
Сари Бер ток Сари у трци на 1500 м (5:09,03) 
и Тама ри Јова но вић у баца њу диска (32,12), 
Ања Лајић је била осма са 5,07 м у дисци
пли ни скок у даљ, а Нико ли на Шуман је у 
трци на 400 мета ра пре по не била деве та. 

Д. М.

Најуспешнији пецароши са организаторима
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ТАМА РА ПРО ДА НО ВИЋ ЉУБАВ ПРЕ МА УМЕТ НО СТИ ПРЕ НЕ ЛА НА МЕДЕ ЊА КЕ

Од слат ки ша напра ви ла 
умет нич ка дела

Када уђе те у дом Про да но ви ћа у 
Инђи ји прво што ће оста ви ти ути
сак на вас јесу мирис циме та и ани

са, који испу ња ва ју про стор у којем живи 
четво ро чла на поро ди ца. „Шеф кухи ње“, 
али и мај ка, жена и умет ни ца, Тама ра 
Про да но вић заслу жна је за све то, јер 
већ седам годи на уна зад пра ви меде ња
ке који су више од слат ки ша. То су пра
ва умет нич ка дела на која, до сада, нико 
није остао рав но ду шан. 

Ова гра фи чар ка по про фе си ји у кухи
њи ства ра кола чи ће на који ма јести
вим боја ма осли ка ва све што муште ри
је поже ле, а на првом месту, како каже, 
бри не о ква ли те ту јер жели да меде ња ке 
које једу њени бли зан ци, заво ле и дру ги 
мали ша ни.

Осим савр ше но осли ка них дета
ља, Тама ри је изу зет но бит но да 
муште ри је ужи ва ју у уку су меде ња
ка.

 Све почи ње са рас кла ги ја ва њем 
теста које мора да одсто ји дватри 
дана и да се рас та њи до одре ђе не 
дебљи не. Пеку се око пет мину та на 
200 сте пе ни. Састој ци су: бра шно, 
мар га рин, јаја, мед, шећер у пра ху 
и зачи ни које сама мељем на маши
ни ци (анис, цимет и каран фи лић) 
 обја шња ва Тама ра посту пак при
пре ме и дода је да је онај, кре а тив
ни ји део посла, мно го тежи:

 Сва ки меде њак укра ша вам руч
но, а ако на њега иду две гла зу ре, 
за један колач потреб но ми је и до 
два сата. Муште ри је бира ју облик и 
боју, па их реци мо за свад бе, ускла

ђу ју са деко ра ци јом сале и то нај че шће 
срца са ини ци ја ли ма мла де на ца, а што 
се дечи јих рођен да на тиче, нај тра же ни ји 
су Дизни је ви јуна ци.

Сви састој ци које Тама ра кори сти за 
при пре му и укра ша ва ње меде ња ка су 
пот пу но при род ни. Како и сама каже, за 
укра ђа ва ње јед ног меде ња ка нека да је 
потреб но издво ји ти и око два сата.

 Тама ри ни меде ња ци су наста ли у 
жељи да напра вим тако зва ни џин џер
бред за Божић мојим клин ци ма. Нисам 
желе ла да буду толи ко зачи ње ни као у 
ино стран ству, већ сам вре ме ном дода ва
ла и оду зи ма ла састој ке, како бих дошла 
до сада шње вер зи је – обја шња ва ова 
вешта 33годи шња дома ћи ца из Инђи је.

О ква ли те ту Тама ри них меде ња ка нај
бо ље гово ри пода так да месеч но из њене 
пећ ни це и умет нич ке ради о ни це „иза ђе“ 
више од 600 меде ња ка који су до сада 
отпу то ва ли код љуби те ља слат ки ша 
у целој нашој земљој, али и у Аме ри ку, 
Аустри ју, Бел ги ју и Руси ју.

Тама ра се сва ког дана буди у пола 
седам, а леже у два ују тро.

 Када сино ве одве дем у вртић, 
тада почи ње мој посао око меде ња ка. 
Лежем око два ноћу, јер кад успа вам 
сино ве тре ба да при пре мим модле и 
тесто за сле де ћи дан. Често и по цео дан 
посве тим шара њу кола ча – каже Тама ра.

Иако је пра ва умет ни ца у овом послу
хоби ју, Тама ра каже да се деша ва да 

људи не пре по зна ју њен труд, па 
тра же да им спу сти цену, јер им се 
меде ња ци чине ску пим. На сву сре
ћу, више је кре а ти ва ца који пре по
зна ју маги ју коју Тама ра пре но си на 
ове слат ки ше.

 Сва ка жена тре ба да има хоби и 
да му се посве ти, уко ли ко јој то вре
ме и оба ве зе дозво ља ва ју. Ја сам 
љубав пре ма умет но сти пре не ла на 
меде ња ке и у сва ки је уткан део те 
љуба ви. Ако воли те оно што ради те, 
успех је неиз о ста ван  каже за крај 
наша саго вор ни ца и дода је да је до 
сада има ла мно го раз ли чи тих зах те
ва, али ипак је био нај те жи када су 
јој пору чи ли да напра ви  ме де њак у 
обли ку руске бабу шке, а да на њему 
исцр та Црно гор ца и Црно гор ку у 
народ ним ношња ма.

М. Ђ.

Тама ри ни меде ња ци

Тама ра Про да но вић са бли зан ци ма

Осим
савр ше но

осли ка них
дета ља,

Тама ри је
изу зет но
бит но да

муште ри је
ужи ва ју
у уку су

меде ња ка


