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Koмшијска помоћ
Када грашак сазри и дође време да се ставља
у замрзивач, комшинице у Железничкој улици у
Краљевцима помажу једна другој да се овај посао што
пре заврши.
Како би све било лакше и боље, грашак се „треби“
испред куће, уз разговор и шалу, а док радови трају,
лепо могу видети и ко пролази улицом.
С. Џакула

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com
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Фонтана жеља
и круг двојке

Кажу да се
у римску
Фонтану ди
Треви годишње
убаци 700
хиљада евра
у гвозденим
апоенима.
Е, то је туризам

Б

еоград је чудо. У том великом граду дешавају се
свакојака чуда. Људи су такође чудни, мада неки кажу
да то нису људи, него Београђани. Свеједно, Београд
је пре неки дан добио још једну атракцију. Не, не у облику
излоканих тротоара какав је онај у Каменичкој на ком
комотно можеш сломити врат. (Али, гостољубиви
Београђани и не маре много за оне који се пењу до
Теразија и силазе до аутобуске станице. То и нису неки
гости. Прави гости стижу авионом или аутомобилима.)
Елем, чудо о којем је реч је „музичка“ фонтана на Славији.
Ето, и то су Београђани дочекали, да им музика свира док
се пробијају кроз кркљанац градског превоза. А градски
превоз у Београду је посебна категорија превоза, ко га је
пробао том ни пакао неће тешко пасти.
Видим да су се распиштољили „коментатори“ по интерент
сајтовима. Једни куде, други хвале постављену фонтану.
Стандардно. Народу не можеш угодити. Међутим, мени је
занимљиво што челници нашег главног града очекују да
ова фонтана постане туристичка знаменитост Београда. Не
знам да ли су у виду имали римску Фонтану ди Треви или
нешто слично, али ако јесу онда им ћорав посао. Овој
београдској за разлику од римске туриста у облику пешака
не може ни прићи, а камоли у њу убацити новчић. Кажу да
се у римску Фонтану ди Треви годишње убаци 700 хиљада
евра у гвозденим апоенима. Е, то је туризам. Град Рим од
сујеверних туриста из целог света инкасира толико новца,
колико Београд од туризма неће зарадити за сто година.
Ови из Београда би могли да размисле о укидању
саобраћаја на Славији. Да, само кад би знали да ће неко
да се превари и почне да убацује новчиће у нашу фонтану.
Ал неће, а и да хоће убацивао би динаре а не евра. И опет
ћорав посао. Е сиротињо, и богу си тешка.
А шта се мене уосталом, и тиче Београд? Као да овде
нема озбиљнијих тема. Као да нам је баш све потаман и
само нам фонтана фали. Па да вам кажем, ништа овде није
потаман, и баш ме брига за београдску фонтану. Ја ћу је
видети можда једном, а можда ниједном. Посебно ми је
било смешно кад сам прочитала да пуштају хитове Мајкла
Џексона. Који дебилизам. Ако су хтели да им нешто свира
могли су показати мало патриотизма, зар не? Зар поред
наших ултра мега гига звезда да се пуштају песме од пре

30 година које је певао тамо неки Џексон. А Цеца? Није
лепо, а није ни човечански. Само бих то променила, ту
музику, а све остало је баш одлично. И Београђани баш
заслужују ту своју музику и фонтану од 1,8 милиона евра. И
баш је добро што су шутнули Димитрија Туцовића, шта ће
им он кад имају Мајкла Џексона. Све је то баш београдски.
Нисмо ми из провинције циције. Кад је нашим
Београђанима добро, и нама је добро. Ми ћемо и даље
чкиљити и циљати рупе по улицама, само нека њима сија.
А брате, баш им сија. Код њих се новогодишња расвета
пали још у септембру, чим ђаци крену у школу. Сад кад се
томе дода и фонтана која шљашти и мења боје уз музику
Мајкла Џексона, онда је ствар комплетирана.
ето, све им човек направи. Удеси им центар града да
буде ко бомбона, а они опет дрвље и камење на ту
власт. И то баш они који живе у „кругу двојке“, они који
за века нису искаљали ципеле, они којима други сади и
орезује руже под прозором, они који мисле да живота ван
Београда практично нема и у томе су потпуно у праву. Јер
га таквог какав је у Београду и нема. Да, баш ти и такви
увек имају проблем са влашћу. Те није довољно
демократска, те превише је аутократска, те гуши се
слобода медија (?), те газе се људске права, и томе слично.
Па како су пљували Милошевића, Ђинђића, Коштуницу и
Тадића, сад тако пљују и Вучића. Иста мета исто
одстојање. Они деценијама живе у салонским становима са
погледом на Калемегдан или Ташмајдан, али су и даље
бескомпромисни борци за људска права. И све друго је у
реду, само им тих људских права фали. Навикло су у кругу
двојке на људска права. Дочим, они што живе на
периферији Београда, од социјалних и комуналних
проблема не стижу да се баве људским правима. И они ће
ову фонтану на Славији видети једном или ниједном, баш
као и ја. И они чкиље и циљају рупе по периферијским
улицама, али бар могу да кажу да су Београђани. Из
Жаркова или Сремчице, није важно. И то је Београд. Као
што ће и Европска унија бити ЕУ за све, али неки су баш у
Европској унији, а неки су онако или ће то бити, у неком
другом или трећем прстену. Тако вам је и са Београдом.
Има ваздан тих кругова, али најбоље је живети о оном кругу двојке. Ако може да се бира.

И
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СВЕЧАНОСТ ЗА ДАН ПОЛИЦИЈЕ

Заклетву положило
37 полицајаца

У понедељак, 5. јуна у сремскомитровач
кој Градској кући 37 полицајаца положило
је свечану заклетву. У питању су полазници
12. и 13. класе Центра за основну полициј
ску обуку у Сремској Каменци, који су, по
завршеној обуци распоређени у полицијске
испоставе у Сремској Митровици, Старој
Пазови, Шиду, Руми и Инђији, у којима су
одрадили приправнички стаж.
Један од полицијских службеника који је
положио заклетву је и Александар Секулић.
Он је рекао да му је овај дан веом
 а битан у
каријери. Додао је да је ово његов дечачки
сан и нешто што је одувек желео да ради.
Његова колегиница Дуња Докмановић
додала је да су се сви трудили и борили за
то да дочекају дан када ће положити свеча
ну заклетву, а да је полицијски позив њен
одабир зато што види себе у униформи и у
овом послу.

ЈКП „КОМУНАЛИЈЕ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Деца уче о
очувању природе

На Градском тргу у Сремској Митровици,
у понедељак, 5. јуна, организована је мани
фестација поводом Светског дана заштите
животне средине. Тим поводом одржано је
такмичење на којем је учествовало 48 деце
из основних школа у Сремској Митровици,
на тему раздвајања отпада, кроз креативне
и забавне игре.
- Протекле четири године организујемо
акцију поводом Светског дана заштите
животне средине. Овај пројекат већ постаје
традиција, а за циљ има да се деца, али и
старији, упознају са примарном селекцијом
отпада. Циљ јесте смањење количине
отпада која се депонује на нашој Регионал
ној депонији – рекао је директор Јавног
комуналног предузећа „Комуналије“ Радо
слав Јевремовић.

С. С.
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА РУМА

Помоћ Дому здравља

Н

а 28. седници Општинског већа,
која је одржана 5. јуна, донета су
два решења која се тичу употре
бе средстава текуће буџетске резерве
када је румски Дом здравља у питању.
Прво се односи на средства у висини
од нешто више од два милиона дина
ра за санацију крова на амбулантама
у Путинцима и Павловцима. Средства
од 3,5 милиона динара, по објашњењу
Биљане Дамљановић, шефице Оде
љења за финансије, привреду и пољо
привреду, опредељена су за набавку
новог санитетског возила за превоз
пацијената, будући да Дом здравља
Рума има проблема са возним парком.
- Возни парк није адекватан потреба
ма ни Дома здравља ни пацијената, па
нам је упућена молба за куповину јед
ног новог санитетског возила. Оно ће
превозити пацијенте који свакодневно
иду на дијализу, а колико сам обаве
штен реч је о 39 пацијената. Ми имамо
средстава да им помогнемо и зато смо
такву одлуку и донели. Надам се да ће
то возило што пре бити набављено,
после обављања свих потребних про
цедура, и тако омогућити пацијентима
адекватнији превоз - рекао је председ
ник Општине Слађан Манчић.
На овој седници дата је и сагласност

на нацрт одлуке о давању сагласно
сти на конверзију потраживања румске
општине према „Митросрему“ а.д. из
Сремске Митровице - дуг и припадају
ћа камата се конвертују у трајни улог
Општине Рума у капитал овог преду
зећа и то са вредношћу дуга и камата
до дана доношења закључка Владе
Србије, а који је донет после упознава
ња са унапред припремљеним планом
реорганизације АД „Митросрем“.
- Ми смо добили препоруку Владе
у том смислу, да конвертујемо наша
потраживања. Управо зато заказујемо
и седницу СО Рума (биће одржана 7.
јуна), а наша потраживања нису вели
ка, али је сагласност, због процедуре,
неопх одна - објаснио је Слађан Ман
чић.
Чланови Општинског већа су доне
ли и одлуку да се од преосталих сред
става намењених црквама и верским
заједницама издвоји 100.000 динара
цркви у Никинцима за замену дотраја
ле столарије.
У складу са одредбама Закона о јав
ним предузећима дата је и сагласност
на средњорочни и дугорочни план
пословне стратегије и развоја ЈУП
„План“ Рума.
С. Џ.

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У РУМИ

На гласање 25. јуна

И

збори за чланове
двадесет савета
месних заједница
у румској општини биће
одржани 25. јуна. Одлу
ку о расписавању ових
избора је 5. јуна у Град
ској кући потписао Сте
ван Ковачевић, пред
седник СО Рума и то у
складу са члановима 19.
и 21. Одлуке о месним
заједницама на тери
торији Општине Рума и
Статутом Општине, као
и овлашћењима пред
седника СО Рума.
- Ови избори ће свака Душан Љубишић и Стеван Ковачевић
ко обележити политичка
дешавања у нашој општини у овом имају визију и идеју како боље води
месецу. У свим месним заједницама ти своје месну заједницу, а грађани да
су се стекли услови за расписивање изађу на изборе и својим гласом ука
избора за чланове савета. У 18 од 20 жу поверење онима који ће, заједно
месних заједница техничке послове у са политичким и административним
домену савета обављају привремена делом Општине, радити на унапређе
тела, док у две месне заједнице ман њу живота у свим месним заједицама.
дат члановима истиче 13. односно Сигуран сам да ће грађани исказати
25. јуна, тако да су се стекли услови висок степен одговорности и изабрати
за расписивање избора. Ја позивам најбоље кандидате - поручио је Сте
грађане да се укључе у овај процес, ван Ковачевић.
да се кандидују сви они који мисле да
С. Џ.

ГРАД ПОД ЛУПОМ
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ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИЗГЛАСАЛИ ПРВИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Више новца у градској
каси за инвестиције

Заседање локалног парламента

Према речима
градоначелника
Владимира Санадера
из Покрајине је Граду
одобрено 80 милиона
динара за подвожњак,
30 милиона за
канализацију у
Лаћарку и Малој
Босни, за превоз
ученика 13 милиона,
а очекује се да за
атарске путеве
и каналску мрежу
локална самоуправа
добије по
10 милиона динара

Н

а последњој седници Скупштине
Града Сремска Митровица, која
је одржана 31. маја, већином гла
сова одборника усвојен је први реба
ланс овогодишњег буџета, који сада
износи 3.203.791.000 динара. Овогоди
шњи градски буџет био је планиран у
обиму од 2.809.899.000 динара, а до
ребаланса је дошло због прилива
средстава из Републике и Покрајине
добијених на конкурсима.
Према речима митровачког градона
челник а Владимира Санадера из
Покрајине је Граду одобрено 80 мили
она динара за подвожњак, 30 милиона
за канализацију у Лаћарку и Малој
Босни, за превоз ученика је обезбеђе
но 13 милиона, а очекује се да за атар
ске путеве и каналску мрежу локална
самоуп
 рава од покрајинске админи
страције добије по 10 милиона динара.
- Мислим да ово нису мала средства
и не може се рећи да је локална само
управа била лења што се тиче конкур
са. Што се тиче Републике, 30 милиона
динара смо добили од Министарства
привреде за изградњу кружне раскр
снице и сервисних саобраћајница код
Електровојводине. Добили смо 10
милиона динара од Министарства
трговине, пет милиона од Министар
ства спорта за базен, а одобрено нам

Владимир Санадер

је и 20 милиона за школу у Мачванској
Митровици – изјавио је Санадер.
Како је за скупштинском говорницом
објаснио в.д. начелника Градске упра
ве за буџет и локални економски развој
Душко Шарошковић, ребаланс буџета
је изнуђен.
- Када је пре неколико година напра
вљен вртић у Камењару није добијена
сагласност за проширење масе зарада
за особље које тамо ради. Ми смо тек
овог априла добили одобрење за про
ширење масе плата за 27 милиона
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Социјална
давања

Душко Шарошковић

динара и за толико се проширује изме
ђу осталог и оквир буџета. Запослени
су и до сада примали плату из сопстве
них средстава, а сада ће та средства
ући у буџет. Накнада коју родитељи
плаћају за боравак деце биће приход
буџета, а из буџета ћемо 100 одсто
покривати плате – рекао је Шарошко
вић.
Одлуку о ребалансу буџета нису
подржали одборници опозиције, а шеф
одборничке групе „За бољу Митровицу“
Александар Продановић је прокомен
тарисао да су нереална средства која
су планирана да се обезбеде из Репу
блике у износу од 50 милиона динара,
с обзиром на то да је прошле године
реализовано свега 13,66 одсто од 110
милиона колико је планирано да ће се
добити из Републик е на основу
ненаменских трансфера.
У складу са припремљеним планом
реорганизације АД „Митросрем“, а на

Војислав Мирнић

Дато је зелено
светло за спровођење
јавног конкурса за
избор директора
ЈКП „Водовод“,
ЈКП „Топлификација“,
ЈКП „Комуналије“
и ЈП „Урбанизам“

Стигли одговори на
одборничка питања
Новинарима и одборницима су
достављени одговори на одборничка
питања која су постављена на про
шлом скупштинском заседању. Подсе
тимо, шеф одборничке групе „За бољу
Митровицу“ Александар Продановић
питао је начелника Градске управе за
буџет Душка Шарошковића колико је у
претходне четири године Фудбалском
клубу „Фрушкогорац“ из Манђелоса
уплаћено средстава и колико су сред
става они правдали.
Шарошковић у свом одговору наводи
да је од 2013. до 2017. ФК „Фрушкого
рац“ исплаћено 1.360.000 динара из
буџета Града, као и да Градска управа
за буџет и локални економски развој не
поседује податке о трошењу средстава

и правдању истих. Подаци се могу тра
жити од надлежне управе која је распи
сала конкурс за доделу средстава.
Драган Циврић из одборничке групе
ЛСВ - ЛДП – Зелена еколошка партија
питао је шта се дешава са повраћајем
имовине Српској православној цркви,
а посебно оних објеката у којима су
смештене просторије установа култу
ре.
У одговору начелника ГУ за културу,
спорт и омладину Илије Недића стоји
да Град неће вратити поменуту имови
ну СПЦ, јер би тиме директно угрозио
рад неколико установа културе, пози
вајући се на члан 11 Закона о враћању
имовине црквама и верским заједни
цама из 2006. године.

Град Сремска Митровица суфинан
сираће четврти покушај вантелесне
оплодње женама до 45 године старо
сти одлучено је на седници Скупшти
не града. За ову намену из буџета
Града издвојено је 400.000 динара,
односно по 100.000 динара по пару.
Како наводи начелник Градске упра
ве за социјалну и здравствену зашти
ту Војислав Мирнић, уколико буде
више пријава, Град ће обезбедити
додатна средства.
- Сматрам да је ово добра мера
популационе политике и надам се да
ће се парови који покушавају да се
остваре у улози родитеља, а испуња
вају све критеријуме пријављивати
нашој Управи како би повећали ната
литет у Граду Сремска Митровица рекао је начелник Мирнић.
Одборници су прихватили измење
ну и допуњену одлуку о начину оства
ривања права на материјалне помо
ћи деци ученицима и студентима са
територије Града. Градска управа за
образовање ће вршити накнаду пут
них трошкова за превоз пратиоца
деце и ученика са сметњама у разво
ју са пребивалиштем на територији
Града Сремска Митровица, која поха
ђају предшколску установу (а упуће
на су на третмане у ШОСО „Радивој
Поповић“ у Сремској Митровици),
основне и средње школе на терито
рији града Сремска Митровица,
ШОСО „Радивој Поповић“ у Сремској
Митровици, као и децу која похађају
школу ван територије Сремске
Митровице.
основу закључка Владе Србије, на овој
седници дата је сагласност на конвер
зију потраживања Града Сремска
Митров
 ица и јавних предузећа од
„Митросрема“ у акције.
На седници локалног парламента
усвојена је и одлика о завршном рачуну
буџета за 2016. годину, чија реализаци
ја износи 82 одсто. Начелник Шарошко
вић је истакао да су прошле године
реализовани сви планирани пројекти,
да се ни од једног није одустало, као и
да буџет није био ниједан дан у блока
ди.
Град Сремска Митровица новом
одлуком о јавним паркиралиштима
утврдио је да ће цена паркирања у
појединим зонама у граду појефтинити.
Уводи се нова, плава зона код градске
плаже, где ће се паркинг наплаћивати
само током летњих месеци, док ће
дневна карта за жуту, плаву и зелену
зону бити јефтинија.
Одборници су усвојили и Програм
заштите, уређења и коришћења пољо
привредног земљишта у 2017. години,
који је претходно добио и сагласност
надлежног Министарства. Пољопри
вредној стручној служби ће се без

M NOVINE

7. JUN 2017.

Александар Продановић

накнаде дати нешто више од 95 хекта
ра, а Казнено поправном заводу око
771 хектар. За сточаре по прави пречег
закупа је планирано око 1.927 хектара,
док је за давање у закуп по питању
инфраструктуре предвиђено око 495
хектара.
На седници је усвојено и неколико
одлука везаних за планове детаљне
регулације (ПДР). Донет је ПДР проши
рења гробља у Јарку, предлог одлуке о
изради ПДР централне зоне Насеља
Мачванска Митровица, као и предлог
одлуке о изради ПДР блока између
улица Светозара Милетића, Бранк а
Радичевића и Савског кеја у Сремској
Митровици.
Усвојена је измена кадровског плана
за органе Града за 2017. годину, као и
измењена и допуњена одлука о град
ским управама. Оно што је новина у
односу на Кадровски план чија приме
на је почела 1. јануара је формирање
Кабинета градоначелник а, у оквиру
Градске управе за опште и заједничке
послове. Помоћници градоначелника
који су у Кадровском плану били распо
ређени у градским управама, овом
изменом Кадровског плана, планирају
се у Кабинету градоначелника.
Одборници су подржали одлуке над
зорних одбора ЈП „Срем-гас“ и ЈКП
„Водовод“ о расподели остварене
добити за 2016.годину. Половина од
нето добити ЈП „Срем–гас“ у износу од
17.785.215 динара биће уплаћена у

Одлуку о
ребалансу буџета
нису подржали
одборници
опозиције,
а Александар
Продановић је
прокоментарисао
да су нереална
средства која су
планирана да
се обезбеде из
Републике

Драган Милошевић

Италијани у јулу купују
земљиште за фабрику
Градоначелник Владимир Санадер
изјавио је да би почетком јула треба
ло да се заврши куповина земљишта
у индустријској зони „Север“ од стра
не компаније „Супер шу компани“.
- Италијански инвеститор који дола
зи у Сремску Митровицу је у сталном
контакту са Националном службом
за запошљавање и у неком наредном

Од 2013.
до 2017. године
ФК „Фрушкогорац“
из Манђелоса
исплаћено је
1.360.000 динара
из буџета Града

Конкурси за начелнике
објављени у Информеру
Одборник опозиције Драган Мило
шевић је на крају скупштинског засе
дања поставио питање Градском
већу због чега су конкурсе за начел
нике градских управа објавили у
дневном листу Информер?

7

- Чиме је то Информер заслужио да
буде испред Политике или Вечер
њих новости и ко је заслужан за то
да се конкурси објаве у Информеру
– питао је одборник Драган Милоше
вић.

периоду један број незапослених
лица ће кренути на обуку у Влади
мирце, где већ постоји један погон за
производњу обуће - рекао је Сана
дер.
Како је раније говорио митровачки
градоначелник број запослених у
погону у Митровици би требао да се
креће од 400 до 600 радника.
градски буџет, а друга половина ће
бити распоређена у резерве предузе
ћа. Добит ЈКП „Водовод“ за прошлу
годину износи 138.371 динар и биће
распоређена на исти начин као и добит
„Срем-гаса“.
Дато је и зелено светло за спровође
ње јавног конкурса за избор и именова
ње директора ЈКП „Водовод“, ЈКП
„Топлификација“, ЈКП „Комуналије“ и
ЈП „Урбанизам“.
Последња тачк а дневног реда се
односила на изборе и именовања, у
оквиру које је в.д. мандат на период од
шест месеци продужен директору Апо
теке Драгану Божићу и директору Дома
здравља др Владимиру Лукићу.
Како је прокоментарисао Александар
Продановић, због дугова који су напра
вљени Апотеци док је на челу установе
био Драган Божић очекивало би се да
му Скупштина не продужи мандат. Уме
сто тога, одборници по речима Прода
новића овом одлуком награђују Божића
за његово лош рад.
- Како можете човека који годишње
направи око 200 милион
 а динара губит
ка, који неће да рацион
 ализује посло
вање, већ чека да га Град натера на то,
чиме показује да је потпуно неспособан
да води установу, да поново именујете
за директора – пита се Продановић.
Биљана Селаковић

8

ГРАД ПОД ЛУПОМ

M NOVINE

7. JUN 2017.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У КУЗМИНУ

Зграда Дома културе

Пре две године
у Кузмину основан је
Културни центар,
удружење грађана
Кузмина. У оквиру
културног центра
функционише секција
фолклора, тамбурашка
и драмска секција.
Сва ова удружења
окупљена су у
Дому културе

Славко Шојић

Стеван Миловац

Задржати младе у селу

Н

аредног месеца, 25. јуна, Кузмин,
као и остале месне заједнице
очекују избори за председника
Савета месне заједнице. Садашњи
Савет месне заједнице Кузмин, сва
како, може да се похвали урађеним.
Доста тога се урадило за село, од ас
фалтирања улица, постављања сао
браћајне сигнализације, до комплетне
реконструкције сеоског Дома културе.
Ово је најкрупнија инвестиција која да
нас има своју намену и служи сврси.
- Када је кренула прича око уређе
ња Дома културе, људи из тадашње
Дирекције за изградњу града који су
радили пројекат рекли су да је неиз
водљиво, јер је пројекат захтевао не
ких 21 милиона динара без ПДВ -а.
Пројекат је враћен, а ја сам дошао на
идеју да паре тражим од Јапан Тоба
ко Интернационал, с обзиром на то
да у Кузмину има доста људи који се

баве производњом дувана, и доби
ли смо више него што смо очекива
ли. Комплетно смо уредили Дом, они
су се исто одушевили када су виде
ли како смо урадили. Прошле године
смо добили 220.000 динара од Града.
Купили смо 300 столица, па следеће
године додатних 80, јер је сала била
празна, затекли смо хаос. Ове године
смо конкурисали за 350.000 динара за
куповину ношњи за фолклор. Такође,
из буџета Града издвојено је скоро ми
лион динара да се уради струја, про
тивпожарна заштита, громобрани, та
ко да смо све то успели да урадимо.
Сви прозори су мењани. Суштина це
ле приче је да се новац увек искористи
тачно за чега је намењен. Стварно је
све што је урађено видљиво и можемо
рећи да је Кузмин за пример – кажу из
Савета месне заједнице Славко Шојић
и Стеван Миловац.

Пре две године у Кузмину основан
је Културни центар, удружење грађа
на Кузмина. У оквиру културног цен
тра функционише секција фолклора,
тамбурашка и драмска секција. Ини
цијатор оснивања Културног центра
је Славко Шојић. Сва ова удружења
окупљена су у Дому културе. Он је уз
помоћ неколико људи успео да се из
бори за формирање овог центра, да
покрене и оживи село.
- Суштина је била да повежемо сва
удружења, да не ради свако за себе.
У склопу Културног центра функцио
нише тамбурашка секција, три фол
клорне групе, фитнес клуб и драм
ска секција. Имамо око 100 чланова,
углавном су то омладина и деца. Да
напоменем да ради и биоскоп, јед
ном месечно имамо пројекције фил
ма. Имали смо и гостовање глумаца,
ради се на томе да село мало живне
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Уређење села
корак по корак
Тренутно се у Кузмину ради капела, која
би према речима председника Савета
месне заједнице Стевана Миловца, тре
бала да буде завршена до краја године.
- Имали смо великих проблема, јер
нисмо имали капелу. Надамо се да ће
бити завршена ове године и то је један од
значајнијих пројеката. Дом културе који је
сређен у потпуности сада коначно има
своју намену, али смо морали кренути од
нуле. Вратити дуговања и упустити се у
инвестиције. Није било лако. Сада имамо
у плану да у на простору иза Дома напра
вимо летњу позорницу. Тренутно смо у
процесу да се у Кузмину отвори један
мањи погон где би се запослило између
10 и 15 Кузминаца. То су само неки поче
ци којима покушавамо да задржимо мла
де. Имамо много идеја, али за све треба
новац – додаје Миловац.

и стварно је живнуло. Тамбураши су
учествовали на Фестивалу „Младе
жице“, фолклораши учествују на Ку
ленијади у Ердевику, гостовали су и
у околним селима, Вишњићеву, Босу
ту... Горући проблем су нам ношње за
фолклор. То бисмо купили од новца
који Град определи. Деца позајмљују
ношње од Ердевичана, а то није ко
ректно. Сремачке ношње смо сами
сашили, а за друге нам требају нов
ци. Једна ношња кошта око 250 евра.
Стварно лепо играју и штета је да
не наступају, али не могу јер немају
ношње. Град Сремска Митровица по
маже, али у зависности од буџета са
којим располаже, зависи колико сред
става добијају – каже Славко Шојић.
Од самог почетка подршка Месне
заједнице за оснивање Културног цен
тра не изос
 таје.
- Многи су покушавали, али никад
нисмо имали овакав фолклор и там
бурашку секцију. Очигледно да је бит
но ко се ангажује да то оствари и да то
буде чиста срца. Имамо подршку Ме
сне заједнице која нам је дала просто
рије на коришћење. Одличну сарадњу
имамо и са локалном самоуправом.
Сад све ово треба одржати и наравно
да ћемо то успети, али нам треба по
моћ. До сада се највише средстава из
буџета одвајало за фудбалски и стоно
тениски клуб. Годину дана смо морали
да доказујемо да ми нешто можемо да
би се стекло поверење у нас и да до
кажемо да је то што радимо чисто. Ја
сам ентузијаста, немам никаквог инте
реса, једноставно сам хтео да урадим
нешто за село и да село живне. Ма
да, још увек није довољно зрела ситу
ација, још увек млади гледају да иду
где им је боље. Свакако да радимо на
томе да их на неки начин задржимо у
селу – истиче Шојић.
С. С. и В. Ћ.
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ЈКП „ВОДОВОД“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Бољи квалитет воде
у Дивошу и Босуту

Монтирање опреме

Р

еализација пројекта побољшања
квалитета воде за пиће кроз набав
ку и инсталирање најсавременије
опреме за дезинфекцију воде успешно
се приводи крају у црпним станицама
у Дивошу и Босуту, саопштавају из ЈКП
„Водовод“ Сремска Митровица. У овим
локалним системима водоснабдева
ња уређај „хлороген“ ће бити у функци
ји постизања здравствене исправности
воде за пиће по највишим стандардима.
Вредност радова је нешто преко 17,5
милиона динара, а средства су удружи
ли Управа за капитална улагања Војво
дине, која је у овај пројекат уложила 11,5
милиона динара и Град Сремска Митро
вица са издвојених близу шест милиона
динара.
До сада се дезинфекција воде у црп
ним станицама Дивош и Босут обавља
ла помоћу хлоринатора уз стални над
зор службе задужене за локалне црпне

Радови у црпној станици

станице. Међутим, нова технологија и
савремен начин рада обезбеђују ефи
каснију заштиту пијаће воде. Реч је о
електролитичкој производњи хлора у
облику раствора натријум хипохлорита
на безбедан начин. Производња дезин
фекционог средства је на лицу места,
захтева со, омекшану воду и електричну
енергију. Систем је једноставан за кори
шћење и аутоматизован са могућношћу
даљинског праћења рада. Смештен је у
посебан контејнер и адекватно је обезбе
ђен. Применом „хлорогена“ биће избег
нути сви потенцијални ризици који могу
да наруше квалитет пијаће воде.
Град Сремска Митровица и ЈКП „Водо
вод“ континуир
 ано раде на постизању
што бољег квалитета воде како у јавном
тако и у локалним системима водоснаб
девања. У сремскомитровачком постро
јењу за прераду воде је од 2008. године
у функцији „хлороген“. Наредних година,
2009. и 2010. ови уређаји
мањег капацитета су уграђе
ни у локалне системе у Јар
ку, Лежимиру, Сремској Рачи
и црпној станици Женски
затвор. Ове године, удру
женим средствима Управе
за капитална улагања АП
Војводине и Града Сремска
Митровица савремену опре
му за дезинфекцију воде
добили су локални системи
водоснабдевања у Дивошу и
Босуту. Циљ ових пројеката
је потпуна сигурност у ква
литет воде за пиће по свим
прописаним параметрима.
Љ. Јанковић

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 изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОЛОЖИО ЗАКЛЕТВУ

Сремци
подржали
Вучића
Моје је да
Србију, нашу
отаџбину, наше
исходиште
и наш сан,
учиним бољом,
срећнијом,
сигурнијом
и богатијом
земљом, рекао
је Александар
Вучић

П

обедник председничких избора Александар
Вучић је на свечаној
седници у Скупштини последњег мајског дана положио
заклетву, чиме је Србија и
званично добила новог шефа
државе.
Подршку новом председнику Србије пружили су и
чланови сремских одбора
Српске напредне странке.
Инаугурацији је присуствовало и око 250 чланова и
симпатизера румске Српске
напредне странке, међу којима и су били и носиоци функција власти у румској, али и у
другим сремским општинама.
- Немам сумњу у то шта ми
је чинити за Србију и њене
грађане – морам да дам
буквално све - поручио је
председник Вучић.
Начелник Генералштаба,
генерал Љубиша Диковић,
поднео је рапорт Вучићу, а
бивши председник Томислав
Николић предао му је државни печат и председничку
стандарту.

Чланови Општинског већа Рума Бране Кнежевић и Александар Бундало

Александар Вучић је заклетву положио држећи десну
руку на Уставу Србије, који је
посебно израђен за ову прилику и који му је дала председница Уставног суда Весна
Илић Прелић, и на Мирослављевом јеванђељу – најстаријој српској књизи.
Вучић је рекао да не може
да нађе довољно речи да
објасни страх и наду које
осећа док преузима дужност
председника. Знам да су ми
потребна дела много више
него речи и да ће ми суд бити

изречен када будем завршио
мандат, нагласио је председник Србије.
- Дела су потребна више
него речи, а коначна реч и
суд ће бити речени кад будем
завршио са овом дужношћу нагласио је председник Србије.
Моје је да Србију, нашу
отаџбину, наше исходиште
и наш сан, учиним бољом,
срећнијом,
сигурнијом
и
богатијом земљом, рекао је
Вучић.
- Не могу то сам. Потребно

нам је свима заједништво. Ја
ћу свом својом снагом радити на заједништву – изјавио
је председник Србије истичући да је испунио све своје
политичке амбиције, да је на
изборима оборио све рекорде те да „нема шта више да
дохвати на том небу.
Након што је положио
заклетву у Народној скупштини, Вучића су поздравили
окупљени грађани, који су се
од преподневних часова окупљали како би му честитали
нову дужност.

M NOVINE

7. JUN 2017.
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ШИД

Затворен прихватни
центар за мигранте

Председник Општине Шид Предраг Вуковић и министар Александар Вулин

П

рихватни центар у Шиду, преко
пута железничке станице, биће
затворен. То је закључак који су
изнели представници локалне самоуп
 ра
ве Општине Шид представници Комеса
ријата за избеглице и министар за рад,
запошљавање, социјална и борачка
питања Александар Вулин, приликом
посете прихватном центру 30. маја. 108
миграната који су тренутно смештени у
Шиду, биће према њиховим речима пре
бачени у неке од прихватних центара у
Србији. Ова одлука уследила је на осно
ву захтева грађана Шида, након неколи
ко инцидената чији су починиоци били
мигранти. Одлуку о затварању прихват
ног центра, после тога, донео је Савет за
безбедност Општине Шид уз сагласност
координационог тела за мигрантску кри
зу Владе Републике Србије.
- Ми смо наше обећање испунили.
Прихватни центар из Шида се сели. На
подручју шидске општине остаће да раде
још два прихватна центра на Принципов
цу и мотелу Адашевци. Захвалио бих се
министру Вулину, Ненаду Иванишевићу,
Влади Републике Србије, Комесарија
ту за избеглице зато што су удовољили
нашим захтевима. Прихватни центар у
Шиду ће бити затворен и наши грађани
ће живети безбедно - истакао је председ
ник Општине Шид Предраг Вуковић.
У прихватном центру код железнич
ке станице, тренутно је смештено 108

миграната, углавном породица са малом
децом, који ће према речима представ
ника Комесаријата за избеглице, бити
адекватно збринути.
- У складу са стратегијом коју Влада
Републике Србије и радна група за пра
ђење миграционих токова и спроводи,
ово је прво затварање једног од при
хватног центра у Србији. У складу са

Приликом посете
Шиду, министар
Вулин захвалио
се председнику
Општине Шид
и грађанима на
великој хуманости
коју су показали
захтевима који су долазили од општин
ског руководства и од грађана, данас ће
последња група корисника, напустити
овај центар - рекао је комесар за избе
глице и миграције Републике Србије
Владимир Цуцић.
Приликом посете Шиду, министар
Вулин захвалио се локалној самоуп
 ра
ви, председнику Општине Шид и свим

грађанима шидске општине на великој
хуманости и стрпљењу које су показали
свих ових година.
- Мигранти у Шиду су били сигурни,
безбедни, заштићени и збринути. Ми
можемо да кажемо да смо и овде у Шиду
показали своје најлепше лице. Мигрант
ска криза се захваљујући великим напо
рима Владе Републике Србије, држи под
контролом, као и број миграната и упра
во захваљујући томе, можемо да врши
мо редукцију наших капацитета. Може
мо да га смањујемо, као и да извршимо
одговарајућу прерасподелу миграната у
складу са тим да ли су то породице са
децом, самци малолетници, са или без
пратње. У складу са тим ми ћемо се тру
дити као и до сада, да што мање опте
рећујемо градска језгра наших насеље
них места. Управо зато ће и прихватни
камп у Шиду, који је заиста поднео вели
ки терет и кроз којег је прошло десети
не хиљада људи, сада бити привремено
затворен. Он је замрзнут, а уколико би
дошло до неке нове промене ситуаци
је, ми ћемо бити спремни да реагујемо.
За сада, за то нема потребе - изјавио је
министар Вулин.
Тренутно је у прихватним центрима у
општини Шид смештено (укључујући 108
миграната у Шиду), 1.300 лица. 974 лица
смештена су на мотелу Адашевци, док
се на Принциповцу налази 280 лица.

М. Н.
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САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У РУМИ

350 радних места у понуди

Н

а Сајму запошљавања,
који је 1. јуна одржан у
Хали спортова, 18 ком
панија које послују на терито
рији румске општине изразило
је потребу за запошљавањем
више од 350 радника.
На Сајму су се по први пут
појавиле и фирме чија произ
водња стартује у овој години.
- Позвали смо велики број
незапослених лица који на
нашој евиденцији активно
траже посао и они сада има
ју могућност да провере своје
шансе за запослење, да виде
која су то знања и вештине које
им недостају како би што пре
дошли до посла - рекла је на
Сајму Маријана Грабић, дирек
торка Националне службе за
запошљавање - Филијале у
Сремској Митровици.
Отварање нових радних
места и стварање повољ
ног амбијента за инвестира
ње у румску општину је један
од приоритета руководства
локална самоуп
 раве у Руми
истиче Стеван Ковачевић,
председник СО Рума и додаје:
- Ми смо у последњих неко
лико година остварили зна
чајне резултате управо у овој
области. Успели смо да у знат
ној мери смањимо стопу неза
послености, а циљ нам је да
је спустимо испод 10 одсто.

Интересовање за рад у Хачинсону
Један од начина да се успоста
ви боља комуникација између
послодаваца и незапослених
јесу и ови сајмови и ми зато
подржавамо напоре који се
у том погледу чине и поздра
вљамо одржавање сајмова
запошљавања.
Драган Сикимић, заменик
директора Националне слу
жбе за запошљавање каже
да Национална служба за
запошљaвање има изузетно
добру сарадњу са локалном
самоуправом.

- Рума има реалних шанси
да реши проблем незапосле
них лица. Био сам на отвара
њу друге фабрике француске
фирме „Хачинсон“, а изград
ња треће почиње ускоро. То је
одличан пример како ствара
њем повољног привредног и
пословног окружења инвести
ције које су већ дошле расту.
То привлачи и нове инвести
торе, све за добробит локалне
привреде и грађана Руме који
ће имати прилику да бирају
где ће радити, што ће у конку

ренцији између већ присутних
инвеститора неминовно дове
сти до повећања плата. 350
нових радних места је добар
резултат за сваки сајам и за
веће градове него што је Рума.
Ово је прилика да послодавци
могу директно да поразгова
рају са кандидатима и стекну
прве утиске о њима, али и кан
дидати могу да у разговору са
представницима послодаваца
одлуче где ће конкурисати каже Драган Сикимић.

С. Џ.

ПЛАТИЧЕВО

Асфалтирана Улица Петефи Шандора

У

оквиру активности на редовном
одржавању путне инфраструктуре
у граду и селима румске општине,
асфалтирана је и Улица Петефи Шандора
у Платичеву, и то на инцијативу житеља ове
улице, као и Савета месне заједнице Пла
тичево.
Радове на асфалтирању је 2. јуна оби

Радови у Платичеву

шао и председник Општине Рума Слађан
Манчић.
- Није баш ни реч о малим радовима,
будући да се улица асфалтира у дужини од
1.050 метара, а вредност радова је готово
девет милиона динара. И ово је доказ да
се трудимо да средства подједнако усмери
мо у све месне заједнице у румској општи

ни, како бисмо свима омогућили да живе у
местима са добром путном инфраструкту
ром - рекао је том приликом Манчић.
Он је најавио и почетак радова у Желе
зничкој улици у граду.
- Скидаће се слој асфалта, потом кре
ћемо у реконструкцију коловоза у дужини
од преко 500 метара, од центра града до
Градског гробља. То нам је приоритет, али
мало смо морали чекати, због решавања
одговарајућих техничких проблема. Вред
ност ових радова ће бити преко 12 милиона
динара и то нам је приоритет - истиче Сла
ђан Манчић.
За редовно одржавање путне инфра
структуре у буџету је ове године опредеље
но 50 милиона динара, а радови на одржа
вању су поверени фирми „Катаго“.
Јован Салатић, председник Савета МЗ
Платичево истиче да је асфалтирање дела
поменуте улице веома битно како за ђаке
и раднике, тако и пољопривреднике који
овом улицом пролазе свакодневно својом
механизацијом у сеоски атар.
- Ми се надамо да ћемо можда током
године асфалтирати још неку улицу. Про
блематичне су нам још улице Вука Кара
џића и Матије Гупца, ту су асфалти такође
пропали - каже Салатић.
С. Џ.
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РУМСКИ БАЗЕН

Сезона
почиње
17. јуна

Р

азвој одрживог тржи
шта биоенергије у
регио н у Срема је
назив пројекта који зајед
нички спроводе Регион
 ална
развојна агенција Срем
(РРАС) и немачка организа
ција ГИЗ ДКТИ.
У оквиру реализације
поменутог пројекта 30. маја
је у Руми одржан састанак
Међуопштинске радне групе
(МОРГ) за енергетску ефи
касност и обновљиве изво
ре енергије када је одржана
и обука везана за покрета
ње и реализацију производ
ње биогаса.
Такође, представљени су
и прелиминарни резултати
рада на изради „Претходне
студије оправданости за
четири биогасне станице на
изабраним пољопривред
ним газдинствима у Срему“
- на подручју Руме, на
Фишеровом салашу, Гибар
ца, Крњешеваца и Новог
Сланкамена.
Директор РРАС, Милан
Мирић је истакао да се ради
о фармерима који имају
комбиновану производњу,
уз акценат на сточарству
али и делом ратарству јер
су то потенцијали за развој
биогасних постројења.
- Реч је о веома скупим
постројењима и инвестици
оно захтевним пројектима.
Ми желимо да помогнемо
фармерима да добију све
потребне информације о
овоме и да знају шта их оче
кује када буду разговарали

Милан Мирић и Владимир Пребирачевић

са банкама за добијење кре
дита, али и са добављачима
опреме, јер их је доста на
тржишту. Дакле, да људи
имају базне инпуте, шта то
могу на свом газдинству да
ураде, које су то технологи
је, која је то вредност и где
могу да набаве средства за
такве пројекте - каже Мирић.
Далиб ор Алекс ић из
Новог Сланкамена је заин
тересован за изградњу био
енергане, тако да је и раније
долазио на састанке МОРГ
за енергетску ефикасност и
обновљиве изворе енергије.
- Мој план је да направим
ово постројење будући да
имам фарму говеда и свој
стајњак који могу да кори
стим. Има ту доста посла да
се ради, треба прво одради
ти пројекат да би се могло
кренути у реализацију. Неке
моје колеге нису за то, на

Како до средстава
за ментора
Развојна агенција Србије, у
складу са програмом Мини
старства привреде, расписа
ла је 25. маја јавни позив
„Креирај живот“ за финанси
рање спровођења услуге
менторинга.
- Услуга менторинга је
намењена микро, малим и
средњим предузећима, као и
задругама. Оснивач или одго
ворно лице и ментор заједно
проучавају пословање, раз
логе тренутних проблема или
сметње за даљи развој, нај

важније потенцијале за раст и
на основу тога ментор и кори
сник ове услуге припремају
план развоја - објашњава ову
услугу Тања Мијајловић, про
јект менаџер у Регионалној
развојној агенцији Срем.
Овај конкурс траје 45 дана,
а сви заинтересовани из Сре
ма могу информације добити
и за средства конкурисати у
РРАС у Руми.
За овај јавни позив је опре
дељено укупно шест милиона
динара.

пример, ја сам поставио и
соларне плоче, то је ишло
преко државе, звао сам
неке од њих они то нису
желели, без обзира што сам
добио те соларне плоче
бесплатно, па што их не би
узео - рекао је Алексић.
вом састанку у Руми
присуствовао је и
Владимир Пребира
чевић, помоћник покрајин
ског секретара за енергети
ку који је подржао иниција
тиву да се у Срему изграде
четири биогасне станице.
- У Војводини тренутно
постоји девет постројења за
производњу биогаса. Има
доста
заинтер ес ован их,
како
пољоп рив редн ик а,
тако и других привредника
који би инвестирали у ову
област. Подстицаји државе
су изузетно добри и обезбе
ђен је откуп струје по повла
шћеној цени од ових произ
вођача на период од 12
година. Много значи и подр
шка ГИЗ-а, јер они нису
невладина организација,
већ немачка државна аген
ција која се бави развојем рекао је Владимир Преби
рачевић.
На састанку у Руми су
представљени и резултати
аплицирања код Швајцар
ске агенције за развој и
сарадњу (СДЦ) за пројекат
„Подстицај коришћења био
масе интегрисан у систем
регион
 алне подршке разво
ју обновљивих извора енер
гије и енергетске ефикасно
сти региона Срема“.
С. Џ.

О

Званичан почетак ового
дишње купалишне сезоне
и отварање базена у Бор
ковцу заказано је за 17.
јун.
Свакако да се у Спорт
ској хали, којој је поверено
управ љањ е
базен ом,
надају нешто бољем и
топлијем лету него про
шлогодишњем, како би и
број купача био већи.
Осим стандардне пону
де, односно купања, ове
сезоне посетиоце базена
очекују и додатни забавни
садржаји, ноћна купања и
журке, као и разна такми
чења. Ове године се по
први пут отвара и школа
ватерпола.
Подсетимо, градња базе
на је започела у априлу
2012. године, а после више
пробијања рокова свечано
је отворен 4. јула 2015.
године. Вредност радова у
првој фази износила је 376
милиона динара.

РУМА

Противградне
ракете
За куповину 24 против
градне ракете румска
општин а
је
плат ил а
900.000 динара, а ове
ракете су 30. маја уручене
Министарству унутрашњих
послова у Радарском цен
тру „Фрушка гора“.
Купљен е
су
висок о
дометне ракете Трајал Д8,
које ће МУП накнадно
дистрибуи р ат и
прот ив
градн им стан иц ам а у
Руми.
У румској општини је
тренутно у функцији 12
противградних станица, а
локална самоуправа је, на
једној од седница Општин
ског већа донела одлуку да
се и ове као и ранијих годи
на, противградни стрелци
ма додатно за тај посао
плати по још 6.000 динара.
С. Џ.
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ДРУГИ ПРОЈЕКТНИ ДОГАЂАЈ У ОБЛАСТИ МЕРА МРЕЖЕ ГРАДОВА

Румљани у Прагу

У

мрежавање градова
и укључивање грађа
на за заштиту водних
ресурса у Европи - H20 WR
је назив пројекта у који је
укључена и румска општина,
а који се финансира из про
грама ЕУ „Европа за грађа
не и грађанке“, и то у обла
сти мера Мреже градова.
Први пројектни догађај и
почетак реализације про
јекта био је у марту у Руми,
док је други пројектни дога
ђај одржан је од 24. до 26.
маја у општини Праг 9. у
Чешкој. У Прагу су борави
ли представници румских
јавних предузећа „Комуна
лац“ и „Водовод“, Туристич
ке организације, Одељења
за локални економски раз
вој, као и Марија Стојчевић,
заменица председника рум
ске општине и Душан Љуби
шић, начелник Општинске
управе.
Одобрена средства ЕУ
за реализацију овог про
јекта износе 142.500 евра.
Носилац пројекта је румска
општина а партнери су Тури
стичка организација Рума,
општина Праг 9 - Чешка,
град Нашице из Хрватске,
општина Разлог из Бугарске,
општина Литија из Словени
је и мађарски Сигет.
У Прагу су сви учесни
ци пројекта активно уче
ствовали и пренели своја

Румљани у Прагу

искуства и примере добре
праксе у реаговању у ван
редним ситуацијама, одно
сно поплавама.
Одржане су презентаци
је пројектних партнера на
тему заштите водних ресур
са у Европи, као и сарадње
општина учесница на пред
стојећим пројектима/програ
мима које ће ЕУ пројектова
ти за наредни програмски
период.
Поред тога, организаци
ја догађаја је обухватила
и презентацију реаговања
многобројне ватрогасне слу

жбе општине Праг 9 у случа
ју одбране од поплава која
своје радне задатке спрово
ди у складу са сертификова
ним ЕУ стандардима и прин
ципима.
У том смислу, учесници
ма је приказана најсавре
менија опрема која се може
применити за реаговање у
оваквим ванредним ситуа
цијама. Ово је употпуњено
обиласком предузећа које
се бави производњом, про
дајом и дистрибуцијом про
извода и материјала који
се користе за заштиту од

поплава и пожара у многим
земљама ЕУ.
Учесници пројекта су при
суствовали
централном
догађају општине Праг 9 догађају Микро-клима, који
се организује већ десет годи
на и који обухвата све кључ
не аспекте заштите животне
средине онако како их про
писује ЕУ у својим директи
вама и регулативама.
Према динамици H20 WR
пројекта, следећи догађај је
планиран у септембру, где
ће домаћин бити општина
Разлог из Бугарске.
С. Џ.

АНИП „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Златна плакета у Бачкој Тополи

Т

радиционални Музич
ки фестивал деце Вој
водине одржан је 28.
маја у Бачкој Тополи, а уче
ствовало је преко 1.500 так
мичара из целе Војводине.
Деца су се такмичила у
две узрасне категорије нижих и виших разреда. На
овом фестивалу припремни
састав АНИП „Бранко Ради
чевић“ из Руме је, у катего
рији виших разреда, осво
јио Златну плакету.
Румљани су се предста
вили кореографијом „Овде
двори метени“ –лазарички
обичај и игре Сврљига, у
кореографији Петра Попо

вића, шефа ансамбла.
Румски АНИП „Бранко
Радичевић“ је познат и по
обнављању обичаја веза
них за „вођење краљица“
кроз румске улице - обича
ја који је обновљен 2015.
године, после паузе од века
и по.
Поновно
успоствљање
традиције везане за „кра
љице“ подржала је и локал
на самоуправа и владика
сремски Василије. Румља
ни су имали прилике да
поново виде „краљице“ 5.
јуна, на други дан црквеног
празника Духови.
С. Џ.

Наступ Румљана у Бачкој Тополи
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ОПШТИНА ПОМАЖЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Столови за стони тенис
за децу и рекреативце

Ф

искултурне сале све три основне
школе на територији пећиначке
општине богатије су за по три стола
за стони тенис. Наиме, Општина Пећинци
донирала је 12 столова, по три за сваку
матичну школу, као и два стола за спортску
халу у Доњем Товарнику, а представници
пећиначке локалне самоуправе 30. маја су
обишли све три школе и директорима шко
ла уручили столове за стони тенис.
Начелник Општинске управе општине
Пећинци Жељко Трбовић, у пратњи Синише
Ђокића председник а Спортског савеза
„Развој спортова“, уручио је по три стола
школама „Слободан Бајић Паја“ у Пећинци
ма и „Душан Вукасовић Диоген“ у Купино
ву“, док је заменик председнице Општине
Пећинци Зоран Војкић три стола уручио
школи „Душан Јерковић Уча“ у Шимановци
ма.
Како је рекао начелник Жељко Трбовић,
била је ово прилика да се обиђу и завршени
радови на адаптацији све три фискултурне
сале, а столови за стони тенис пружиће
деци могућност да се баве и овим спортом.
- Желимо да деци пружимо могућност
избора спорта којим желе да се баве, те су
и столови за стони тенис један од начина да
им приближимо бављење овим спортом,
који је у нашој општини у развоју. Руковод
ство општине Пећинци доста улаже у развој
и омасовљење спорта, како бисмо све ста
росне групе укључили у активно бављење

Столови за стони тенис поклон локалне самоуправе
спортом, а посебно децу и то од најранијег
доба, када се она развијају и када су најра
њивија што се тиче физичког развоја. Ми
ћемо наставити да развијамо, како школски
и професионални, тако и аматерски спорт,
не само адаптацијом школских сала, него и
уређењем спољашњих спортских терена у
сваком месту, како би свако ко жели могао
да се бави спортом – рекао је Трбовић.

ДОЊИ ТОВАРНИК

Школица живота дала
одличне резултате

Н

а састанку у Општини Пећинци
који је одржан 30. маја између
представника пећиначке локал
не самоуправе, Фондације Новак Ђоко
вић, Центра за интерактивну педаго
гију и Предшколске установе „Влада
Обрадовић Камени“, закључено је да
је пројекат „Школице живота“, у оквиру
којег су адаптиране и опремљене нове
просторије вртића у Доњем Товарнику
и реализована радионица за родитеље
под називом „Подршка не перфекци
ја“, значајно допринео да се у Доњем
Товарнику већи број маргинализоване
деце старости три до пет и по година
укључи у програм раног предшкол
ског образовања, а да су се Општи
на Пећинци и Предшколска установа
„Влада Обрадовић Камени“ показале
као поуздани партнери у реализацији
пројекта.
- Пећиначка предшколска устано
ва је кроз овај пројекат показала да је
успешна, а мислим да ће овај проје
кат бити добра основа за укључивање
предшколске установе у даље актив
ности на путу ка реализацији стратеги

је предшколског васпитања и образо
вања – изјавио је Станиша Чабаркапа
из Центра за интерактивну педагогију.
Резултатима пројекта „Школице
живота“ задовољни су и у пећиначкој
локалној самоуправи и у предшколској
установи.
- Подршка коју смо добили од Фон
дације Новак Ђоковић и Центра за
интерактивну педагогију, али и од
наше локалне самоуправе била нам
је драгоцена. Поред тога што смо деци
просторно обезбедили боље услове,
захваљујући овом пројекту наши вас
питачи су побољшали своје компетен
ције што ће имати позитиван ефекат
на квалитет нашег рада у будућности.
Имали смо прилику да се упознамо
и са пројектима који су у најави и за
које ћемо свакако аплицирати, јер нам
је жеља да нашој деци пружимо што
боље васпитно-образовне основе, да
усавршавамо васпитаче, да улазимо
у нове пројекте и да и даље растемо
и напредујемо – рекла је директорка
пећиначке предшколске установе Све
тлана Поповић.

Начелник Трбовић је, такође, додао да
пећиначка локална самоуправа има за циљ
да свој деци омогући једнаке услове за одр
жавање часова физичког васпитања, те су
фискултурне сале у све три матичне школе,
недавно завршеном адаптацијом доведене
у условно стање, где основци и средњо
школци могу безбедно да обављају часове
физичког васпитања.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Пећинци занимљиви
туристима
Зашто је општина Пећинци место „Где природа
грли историју“, током протеклог тромесечја имали
су прилику да сазнају многобројни туристи, који су
упркос лошим временским условима, посетили
општину. Туристичка организација општине Пећин
ци кроз једнодневну туристичку руту, која повезује
најсевернији и најјужнији део општине, приредила
је разноврстан садржај за свакога, а конципирана
је тако да се током једног дана обиђу све значајни
је туристичке дестинације у општини.
Како је рекла Љубица Бошковић, директор ТО
Пећинци, током последња три месеца више од
1.500 туриста је посетило општину, а најбројнији су
били ђаци, за које је једнодневна туристичка рута
изузетан доживљај који пружа много разноврсног
садржаја – од едукативних, забавних, преко рекре
ативних до интерактивних.
Од Музеја хлеба у Пећинцима, преко сјајних
примера народног градитељства оличених у Сви
њарској колеби у Доњем Товарнику, Аксентијевом
кућерку у Огару и кући породице Путник у Купино
ву, до неизоставне посете Специјалном резервату
природе Обедска бара, најстаријем православном
храму у Војводини - цркви Светог Луке и послед
њој престоници српских деспота - средњовековној
тврђави Купиник, сваки посетилац општине Пећин
ци може пронаћи нешто за себе, а гостопримство
и стручност радника Туристичке организације раз
лог су више да свако пожели један дан да проведе
на месту „Где природа грли историју“.
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АМБАСАДОРКА ИНДИЈЕ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Индија нуди тракторе за жито
А

мбасадорк а Индије у Србији
Нариндер Чаухан посетила је
Општину Инђија у петак, 2. јуна.
Чаухан је том приликом са представни
цима сремске лок алне самоуправе
разговарала о промени намене једне
од највећих инвестиција индијске ком
паније „Ембаси груп“, ИТ парку.
- Нажалост, пројекат ИТ парк није
заживео онако како је требало и ускоро
очекујемо промену његове намене.
Врло брзо тај проблем биће решен и
неколико стотина грађана добиће при
лику да на овом месту нађу запосле
ње, али о томе ћемо детаљније гово
рити у неком наредном периоду - иста
као је Владимир Гак, председник
Општине Инђија и додао да су Србија
и Индија две државе, неупоредиве и по
броју становника и по богатству, али се
међусобно цене.
- Премијер Вучић је недавно боравио
у Индији, где су договорени конкретни
кораци везани, пре свега, за привредну
сарадњу, и колико смо чули од амбаса
дорке, много уговора је већ потписано.
Индија је велико тржиште за нас и шта
год да произведемо, имаћемо сигуран
пласман у овој земљи - рекао је Гак.
Амбасадорка Индије Нариндер Чау
хан је рекла:

Владимир Гак и Нариндер Чаухан

- Задовољна сам јер се привредно економска сарадња између наше две
земље развија у правом смеру. У Срби
ји су веома цењени наши „Махиндра“
трактори, као и фармацеутски произ
води, док са друге стране, нашем тржи
шту су потребни ваши производи попут

пшенице и соје. Инђија, такође, има
потенцијал да постане интересантна
туристичка дестинација за Индијце и у
том духу позивам представник е
Општине да посете Индију са циљем,
да се на лицу места, повежу са нашим
привредницима.
М. Ђ.

ДУХОВИ - ГРАДСКА СЛАВА У ИНЂИЈИ

Слава у знаку Етно фестивала

У

недељу, 4. јуна у Инђи
ји обележена је град
ска слава – Духови. У
оквиру славе одржан је 12.
Етно фестивал на шетали
шту у Улици Војводе Степе.
У пријатном амбијенту оку
пио се велики број излагача
из различитих делова Срби
је. Током продајне изложбе
ручно рађених, вишенамен
ских и уникатних предмета,
сувенира и домаће хране,
излагачи су представили
културу и традицију ових
простора.
Туристичка организација
општине Инђија и Друштво
„Етно арт“ били су органи
затори и овогодишњег Етно
фестивала, уз покровитељ
ство Општине Инђија.
- Уз бројне излагаче, и
ове године припремили смо
богат културно - уметнички
и музички програм. У вечер
њим сатима могли смо да
видимо и чујемо инђијска
културно - уметничка дру
штва, док је у вечерњим

12. Етно фестивал

сатима присутне забављао
бенд „Наш начин“ из Панче
ва – каже Маја Бошњак, в.д.
директора Туристичке орга
низације општине Инђија.
Организатори истичу да
се ове године појавио вели
ки број излагача, који су по

први пут узели учешће на
Етно фестивалу.
- Када смо први пут орга
низовали
манифестаци
ју, било је свега неколико
излагача. Данас са поно
сом можемо рећи да је Етно
фестивал једна озбиљна

манифестација,
другачи
ја од свих осталих које се
организују на територији
општине Инђија - истакла је
на крају Радмила Митровић,
председница Друштва „Етно
арт“ Инђија.
М.Ђ.

M NOVINE

7. JUN 2017.

17

ЈП „ИНЂИЈА ПУТ“

Припреме за асфалтирање
60 улица у општини

У

ЈП „Инђија пут“ ради се на изра
ди пројектно - техничке доку
ментације која је предуслов
за отпочињање једног од највећих
инфраструктурних пројеката на тери
торији општине Инђија. Реч је о асфал
тирању 60 неасфалтираних улица. До
сада је завршено око 70 одсто посла,
каже Зоран Милићевић, в.д. директора
ЈП „Инђија пут“.
- У питању је веома обиман и сложен
пројекат који подразумева, пре све
га, доста административног посла, а
затим и обезбеђивање, бар дела, нео
пходних средстава код фондова, како
би се кренуло у његову реализацију каже Милићевић и додаје:
- Ми смо извршили 3Д снимање ули
ца у којима ће се изводити радови. То
је најсавременија техника захваљујући
којој ћемо, као предузеће које управља
путевима, имати адекватну информа
тичку подлогу.
В.д. директор ЈП „Инђија пут“ каже
да се ради о асфалтирању укупно 40
километара неасфалтираних улица и
да ће тај посао бити урађен врло брзо,
када обезбеде све неопх одне услове
за реализацију пројекта.

- Већ у септембру очекујемо исхо
довање грађевинске дозволе. Обим
посла је изузетно велик, а јављају се
и одређени проблеми, пре свега реша
вање имовинско - правних односа истиче Милићевић.
Он додаје да постоји могућност да

Паркирање у пешачкој зони
Поред проблема са јавном расветом,
надлежни из ЈП „Инђија пут“ скренули су
пажњу представницима локалне самоу
праве на још један проблем у пешачкој
зони, у Улици Војводе Степе у Инђији.
Ради се о потапајућим стубовима, захва
љујући којима се регулише улазак и изла
зак из пешачке зоне. Милићевић је на
последњем састанку Система 48 одржа
ном у петак, 2. јуна додао да се, што пре,
мора направити ревизија картица које
омогућавају излаз и улаз у пешачкој зони.
- Преко 200 картица подељено је пре

пет година, што је веома велики број и
систем потапајућих стубова често се квари
због велике фреквенције возила. Почет
ком године морали смо да чекамо делове
из Француске, јер је дошло до квара који
нас је коштао око 400 хиљада динара.
Морамо освестити наше грађане, да је у
пешачкој зони забрањено паркирање и
задржавање дуже од пет минута. Урадиће
мо све што је у нашој моћи и мислим да
ћемо тај проблем решити. У наредном
периоду морамо, пре свега, смањити број
картица - каже Милићевић.

Посао за
инспекцију
Радници ЈП „Инђија пут“ у последњих
неколико дана евидентирали су уништа
вање осигурача на стубвовима јавне
расвете који се налазе у пешачкој зони, у
улици Војводе Степе у Инђији. Поменути
стубови, који су били мета вандала, нала
зе се у близини летњих башти. В.д. дирек
тора ЈП „Инђија пут“ каже да је то посао
за Одељење за инспекцијске послове и
да се очекује њихова реакција. Он је
додао и да су у том делу града побољша
ли осветљење постављањем натријумо
вих сијалица на бандере јавне расвете,
чиме су постигли уштеду и до 30 одсто.

пројекат буде реализован по принципу
приватно - јавног партнерства.
- То је такође један компликован и
дуготрајан процес, али у сваком слу
чају, пројекат ћемо реализовати у току
следеће године на задовољство свих
наших грађана - каже Милићевић.
М. Ђ.

АКТУЕЛНО ИЗ ИНЂИЈСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Средства за 16 личних пратилаца
Ц
ентру за социјални рад „Дунав“
из Инђије одобрена су средства
за обуку и ангажовање 16 личних
пратилаца за децу са сметњама у раз
воју која похађају инклузивну наставу.
У питању је пројекат Општине Инђија
са којим су аплицирали још прошле
године код ИПА фонда. Уговор је пот
писан у понедељак, 5. јуна и ускоро ће
се кренути са избором лица која ће у
наредном периоду проћи обуку.

- Сви лични пратиоци добиће лицен
цу након спроведене обуке, док ћемо
у сарадњи са интересорном комиси
јом донети одлуку, којој деци ће бити
додељени лични пратиоци - каже
Жељка Годић Аврамовић, в.д дирек
тора инђијског Центра за социјални
рад „Дунав“.
Обука ће бити спроведена током
летњег распуста, како би са почетком
нове школске године, почели са радом

и лични пратиоци. Такође, како каже
директорица Центра за социјални рад,
захваљујући поменутом пројекту, обез
беђено је и возило које ће користити за
превоз деце и личних пратилаца.
- Захваљујући ангажовању личних
пратилаца и набавци возила, деца са
сметњама у развоју, моћи ће много
лакше да похађају инклузивну наставу
- каже Годић Аврамовић.
М. Ђ.

Пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Инђија сликом и речју“ финансијски је подржан од стране Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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АЛЕКСАНДАР АЛИМПИЋ, управник казнено поправног завода Сремска Митровица

Производња у затвору
поново у успону

Управник митровачког затвора Александар Алимпић

У затвору тренутно
борави 2.090
осуђеника, од којих
је 905 радно
ангажовано у три
погона: металском и
дрвном погону, као
и у штампарији.
Уговорена је
производња
приколица,
канцеларијског
материјала за судове
и тужилаштва,
а из дрвног погона
месечно се испоручи
5.000 палета

П

рвог јула навршиће се две годи
не од како се на челу највећег
затвора у Србији налази Алек
сандар Алимпић. Захваљујући вели
кој ангажованости новог управника,
Казнено поправни завод у Сремској
Митровици постао је један од најпро
фитабилнијих. У затвору тренутно
борави 2.090 осуђеника, од којих је
905 радно ангажовано у три погона:
металском и дрвном погону, као и у
штампарији. Уговорена је производ
ња приколица, канцеларијског мате
ријала за судове и тужилаштва, а из
дрвног погона месечно се испоручи
5.000 палета. У плану је проширење
линија у металном погону и поновно
покретање производње намештаја.
- Захваљујући организацији Хелп
која нам је обезбедила средства за
набавку опреме за металски погон,
ми смо уговорили производњу 126
приколица, 90 од осам тона и 36 од
пет тона. Тако да у континуитету, сва
ки други дан из погона изађе по једна
приколица. У неко сретно доба, 17
шпедитера је дневно излазило из
погона, а нама је план да избацујемо
по приколицу дневно. Металска инду
стрија је у претходном периоду била у

великом минусу и ту се практично
ништа није радило, тако да је ово за
мене велики успех. Што не значи да
нећу наставити да улажем, напротив.
Наше дрљаче и приколице су веома
тражене – наводи управник КПЗ
Сремска Митровица Александар
Алимпић.
Пре доласка новог управника, од
две хиљаде осуђеника, њих мање од
600 је радило у неком од погона у
затвору. Данас осуђеници ангажовани
у дрвом погону месечно произведу
5000 палета, постоји уговор са Војво
дина шумама, те имају сигурну сиро
вину. Сада је то једна здрава еконо
мија, те управник Алимпић има раз
лога да буде задовољан.
- Недавно сам имао састанак са
представницима невладине организа
ције Хелп коју финансира немачка
влада. Договорили смо да они наста
ве да подржавају наше пројекте и да
даље развијамо дрвни погон. У плану
је набавка сушаре и неких машина,
како би КПЗ Сремска Митровица
поново почео да производи намештај.
Ми и сада правимо намештај, али у
скромним количинама. План је да се
ради намештај за нашу управу, мини
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Захваљујући
организацији
Хелп која нам је
обезбедила
средства за
набавку опреме
за металски
погон, ми смо
уговорили
производњу
126 приколица,
90 од осам тона
и 36 од пет тона

старства, за државне кориснике, где
бисмо направили уштеду у буџету, где
ћемо ми са нашом радном снагом
производити и намештај од плоче и
намештај од пуног дрвета са дуборе
зом. Осамдесетих година прошлог
века у митровачком затвору се произ
водио намештај одличног квалитета,
те многе митровачке породице у сво
јим домовима и даље имају тај наме
штај – присећа се Алимпић.
Прошле године је реновирана
затворска штампарија. Набављене су
нове машине у које је уложено око 6,5
милиона динара. У штампарији се
производи канцеларијски материјал
за правосудне органе, судове и тужи
лаштва, што доприноси смањењу
административних трошкова, али и
ресоцијализацији осуђеника.
- Задовољан сам како штампарија
ради, али би српски судови могли још
више да узимају канцеларијски мате
ријал који ми штампамо. Они који се
руководе економском рачуницом, узи

Радови на хиподрому
Прошло је 35 година од како је са радом
почео митровачки хиподром. Први колац на
стазу за коњичке трке забио је Ђорђе Чавић
из Чалме.
Обновљен је прошле године рад Школе
јахања, купљена су три нова понија, ради се
штала на хиподрому, па ће се понији нала
зити на хиподрому. Почиње се и са дресур
ним јахањем, а у Коњичком клубу Срем се
припремају за даљинско јахање. Ове године
Коњички дан биће одржан у октобру.
На митровачком хиподрому у току су
радови и на асфалтирању паркинга и стазе.

- Оживљавамо хиподром. Оспособили
смо угоститељски објекат „Стари фијакер“,
где се људи радо окупају. У плану је реали
зација пројекта ресоцијализације осуђених
лица помоћу животиња. Радили бисмо га
заједно са Школом за основно и средње
образовање „Радивој Поповић“, јер желимо
да коње и псе које имамо можемо искори
стимо за терапију деце и за ресоцијализа
цију осуђеника. У питању је озбиљан проје
кат, за шта су нам потребна озбиљна
финансијска средства – наводи управник
Александар Алимпић.

мају од нас материјал, пошто смо мно
го повољнији од осталих. Концепт
Министарства правде је био да наша
штампарија сервисира све судове на
подручју Србије, како би се направила
уштеда у буџету. Међутим, свега 20
одсто судова узима од нас материјал,
остали су добили препоруку мини
старства, али немају обавезу да сара

ђују са нашом штампаријом – наводи
управник Александар Алимпић.
Он додаје да се обрађује свих 800
хектара пољопривредног земљишта,
као и да је склопљен уговор са једном
немачком компанијом за производњу
корнишона. На четири и по хектара
преко пута хотела Срем производе се
корнишони, а управник наводи да му
је план да се окрене повртарству и да
се на око 200 хектара баве повртар
ском производњом, јер постоји тржи
ште за тако нешто.
Осуђена лица су радно ангажована
и ван затвора, те је са тридесетак
фирми у Срему, како јавних предузе
ћа, тако и приватних компанија, пот
писан уговор о пословној сарадњи.
Управник истиче да је Казнено
поправни завод институција за себе
која се бави ресоцијализацијом осу
ђених лица и постиже добре резулта
те када је осуђеничка популација у
питању. Континуирано се ради и на
реновирању смештајних капацитета у
затвору.
Биљана Селаковић

Ноћење у осуђеничкој ћелији
Хотел „Срем“ који послује у оквиру КПЗ
Сремска Митровица је бизнис хотел са три
звездице и тренутно једини хотел у граду на
Сави. Хотел има 10 соба и један апартман,
а Александар Алимпић наводи да су често
све собе заузете, као и да су три собе током
целе године издате предузетницима који
послују у Сремској Митровици. Сређена је и
башта хотела, која полако постаје омиљено
место Митровчана.
- Следеће године ћемо направити посе
бан објекат за затворенике који користе
тренутно приземље хотела за породичне
посете. Чекам грађевинску дозволу за тај
објекат и када га завршимо, адаптираћемо

приземље хотела. План је да у склопу хоте
ла имамо и музеј, у којем ће посетиоци
моћи да се информишу о историјским пода
цима везаним за овај затвор. У подруму
хотела ћемо направити две ћелије које ће
личити на осуђеничке ћелије с почетка 20.
века и ко буде хтео моћи ће да плати да
преспава у њима – износи неке од идеја
управник.
Александар Алимпић сматра да је
потребно што више улагати у туристичку
понуду, те му је намера да се успоставе
директни контакти са туристичким агенција
ма из Европе, како би странци у што већем
броју долазили.
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СЕДАМ ЗЛАТА ЗА
ХАРМОНИКАША

Андреј осваја свет

Да је Србија непресушан извор тале
ната потврђује Андреј Радовановић уче
ник издвојеног одељења у Старој Пазови
Основне музичке школе „Теодор Тоша
Андрејевић“ са седиштем у Руми који је
током ове школске године на седам так
мичења освојио седам првих награда.
Хармоника под његовим прстима постаје
играчка на којој највише воли да свира
озбиљну музику. Десетогодишњи Андреј
Радовановић из Старе Пазове својом
музикалношћу, спретношћу и посвећено
шћу потврђује да је успех неизбежан
када се ради о истинској жељи да успе и
напредује без обзира на прве награде
које је низао током протеклих месеци на
интернацион
 алним такмичењима. Отац
од кога је наследио таленат је на сваком
такмичењу уз свог мезимца, али сећа се
да на самом почетку није било лако
издвојити преко 600 евра за куповину
квалитетног инструмента. На последњем
такмичењу одржаном протеклог викенда
у Лазаревцу овај талентовани дечак
бележи и седмо злато. Међу ученицима
из читавог света, Андреј има најмање
искуства што га не спречава у жељи да
одушеви жири. Ученик друге године
издвојеног одељења у Старој Пазови
Основне музичке школе „Теодор Тоша
Андрејевић“ одличан је ђак, а своје шко
ловање и усавршавање знања на хармо
ници, како каже наставља у Немачкој.

МЗ НОВА ПАЗОВА

Жељко Маџаревић
председник

ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

7. JUN 2017.

РЕНОВИРАНА СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Бољи услови за рад

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

З

ахваљујући средствима Општине
Стара Пазова и пазовачког Дома
здравља после неколико децени
ја комплетно је реновирано одељење
Службе за физикалну медицину у овој
здравственој установи. Вредност инве
стиције је око два милиона динара.
У Служби за физикалну медицину и
рехабилитацију пазовачког Дома здра
вља која је недавно обележила 35 годи
на постпојања дневно се обави око 50
прегледа и близу 400 физикалних про
цедура са око близу 200 пацијената.
-Урађена је комплетна рекпонструк
ција одељења, с обзиром да од како је
основан Дом здравља, ово одељења
није реновирано. Урађени су радови
везани за кречење, глетовање и заме
ну подова. Радови су рађени током про
текла два викенда - каже Александар
Омеровић, директор Дома здравља „Др
Јован Јовановић Змај“.
- Што се тиче инвестиције вредна је
око два милиона динара и подразумева
издвајање средстава од стране нашег
оснивача, СО Стара Пазова и личних
средстава Дома здравља. Потрудили
смо да онај новац који наш оснивач одво
ји за нашу установу усмеримо директно и
одмах у реновирање оних делова и оних
одељења која захтевају такве радове.
Ми располажамо са одличном опремом
што се тиче физикалне медицине и није
потребно никакво занављање. И током
прошле године смо добили неке донаци
је које су везане за апарате, али на овом
одељењу најпотребније је било ренови

рање самог простора у коме се ради, јер
на овом одељењу гравитира и пролази
много пацијената, јер ово је једно од нај
прометнијих одељења које ради у две
смене и суботом - додаје др Омеровић.
Физикална терапија се обезбеђује кроз
ултразвучну, кинези и фото терапију, док
је највећи број пацијената подвргнут
електро и мегнетотерапијом. Иако овим
одељењем у односу на остала циркули
ше највећи број пацијената, гужви готово
да нема.
- Прегледи и терапије се заказу
је одмах или у складу са поштовањем
приоритета. Прегледе заказују лека
ри и медицинске сестре путем ИЗИС
програмама. Уколико пацијент из неког
разлога није заказан, његов пријем иде
након тријаже коју на одељењу спро
води медицинска сестра по тренутном
стању пацинета, по врсти дијагнпозе уз
поштовање приоритета. Предност има
ју труднице, деца, лица са сметњама у
развоју, боловања и повреде, док се хро
нични болесници заказаују. Неопходно
је да деца до 15 година старости буду у
пратњи родитеља или старатеља - исти
че Зорица Вудраговић, главни надзорни
физиотерапеут.
Служба располаже са два лекара и
исто толико медицинских сестара, као
и девет терапеута и лечи и збрињава
широк дијапазон обољења као што су
реуматска обољења, као и обољења
и оштећења централног и периферног
нервног система, као и стањима после
повреда локомоторног апарата.

ЈКП ЧИСТОЋА
Ове недеље је конституис ан Савет МЗ
Нова Пазова. За председника Савета је
поново изабран Жељко Маџаревић а
његов заменик је Горан Комазец. У
наредном четворогодишњем периоду на
челу Извршног одбора поново ће бити
Саша Баришић. Од 21 члана колико бро
ји Савет МЗ Нова Пазова, 18 је из Коали
ције окупљене око СНС и три члана из
Групе грађана „Избор Општина Нова
Пазова-Милан Турањанин“.

Чишћење дунавских плажа

У

протеклих дана су радници ЈКП „Чисто
ћа“ чистили плажу у Старим Бановци
ма код Венеције. То је већ вишегоди
шња пракса да се у сусрет купалишној сезо
ни уреди плажа. Радници Чистоће су косили
траву и однели кабасто смеће и отпад, који је
избацила вода, након тога је уследило равна
ње а планира се насипање терена чистим
песком. По речима Јовице Гагрице, директо
ра овог јавног предузећа у њиховом плану

рада је да и кад почне туристичка сезона
наставе са редовним одржавањем, али ујед
но напомињу да би и сами посетоци морали
да поведу рачуна о хигијени. Прошле године
је било доста грађана који су помагали у при
купљању пет амбалаже и смећа на Дунаву.
Сва места у pодунављу старопазовачке
општине, од Сурдука до Нових Бановаца,
заслужују овакву плажу, чије се уређење
ускоро очекује - изјавио је Гагрица.
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СТАРИ БАНОВЦИ

Штрајк због
једног родитеља

Р

одитељи ученика II-2 одељења ОШ
„Слободан Савк овић“ у Старим
Бановцима, не доводе своју децу у
школу, због како кажу, тортуре од стране
мајке једне од ученица. Наиме, поред
разних, по њима неоправданих и бесми
слених захтева, она је, како кажу, почела да
именом и презименом оптужује децу из
разреда да узнемиравају њено дете, а учи
тељицу за вршење насиља над децом.
Родитељи захтевају да се та девојчица,
која иначе није проблематична, премести у

друго одељење, због проблема које прави
њена мајка, како би њихова деца могла
неоматетано да заврше школску годину.
Директор школе Бошко Милојевић каже да
ће у сарадњи са родитељима и осталим
надлежнима пронаћи решење за овај про
блем и апелује да се деца ипак врате у
клупе како би се школска година привела
крају. О овом случају упознате су све реле
вантне институције, родитељи су одлучни у
свом захтеву. Док је та девојчица у одеље
њу, њхова деца неће долазити у школу.

ГОЛУБИНЦИ

Куће за интерно расељене

З

а четири интерно расељене породице
са Косова и Метохије, комисија Пове
реништва за избеглице Општине Ста
ра Пазова, одобрила је средства за купо
вину сеоских кућа са окућницом, и сред
ства за адаптацију тих кућа. Пројек ат
Комесаријата за избеглице вредан 11 и по
милиона динара суфинансира се из буџета
Општине Стара Пазова са 10 процената, а
свакој породици одобрено је по 9.500 евра

за куповину куће и 1.500 евра, за адапта
цију, све у динарској противвредности.
Небојша Ђорић, са породицом интерно
расељен из Ораховца на Косову, каже да
ће од му средства много значе, да ће купи
ти кућу у Голубинцима. Повереница за
избеглице Драгана Стојковић - Барјактаре
вић, позвала је интерно расељена лица да
се јаве јер је преостало средстава за још
шест кућа.

НОВИ БАНОВЦИ

Срем у срцу

У

жељи да се сачува традиција Срема,
у коме се преплићу културе и који
одише богатом гастрономском пону
дом, Удружење грађана Еко Бан из Нових
Бановаца је по други пут организовало
манифестацију Срем у срцу. Овогодишњу
манифестацију је отворио Ђорђе Радино
вић, председник Општине Стара Пазова,
која је генерални покровитељ уз Месну
заједницу Нови Бановци, Туристичку орга
низацију и Центра за културу. Било је 20
излагача из Срема, али и гости из Републи
ке Српске. Штандови су одисали присећа
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Еколошка школа
У згради Покрајинске владе прошлог пет
ка, 2. јуна уручене су награде васпитно образовним установама, које су проглашене
за најбоље у програму „За чистије и зелени
је школе у Војводини“ за школску 2016/2017.
годину. Међу лауреатима, са највише осво
јених бодова у конкуренцији девет основних
школа, нашла се и школа са територије
пећиначке општине „Душан Вукасовић Дио
ген“ из Купинова, подручна школа у Ашањи.
Програм је имао за циљ развијање и уна
пређивање рада у области заштите животне
средине у вртићима и основним и средњим
школама на територији Војводине.
Од 84 пријављених образовних установа,
награђено је 19 најуспешнијих предшкол
ских, основних и средњих школа и школа за
децу са сметњама у развоју.
Како нам је рекла директорка ОШ „Душан
Вукасовић Диоген“ Љиљана Живковић,
наставници и ученици су веома поносни на
добијену награду, а управо чињеница да се
школа налази у непосредној близини Обед
ске баре, као и сама специфичност подне
бља југа пећиначке општине, допринела је
да се крене у овај пројекат, за шта су, каже,
имали велику подршку родитеља, мештана
као и општине Пећинци.

ДАНИВОЈВОДИНЕ

Представили
потенцијале
Туристичка организација општине Пећин
ци представила се на манифестацији „Дани
Војводине у Београду“, одржаној од 1. до 3.
јуна у организацији Туристичке организације
Војводине. Као један од 30 излагача из
Покрајине, пећиначка Туристичка организа
ција представила је туристичку понуду
општине Пећинци, са акцентом на једно
дневној туристичкој рути кроз предео „Где
природа грли историју“, која изазива све
веће интересовање код туриста, а традици
оналне сремске рукотворине и ђаконије
представило је Удружење жена „Сремица“
из Пећинаца.
- Војводина је једна од важнијих туристич
ких дестинација за Београђане и ми смо се,
као општина која се граничи са територијом
града Београда, потрудили да Београђани
ма и њиховим гостима на прави начин пред
ставимо шта све могу да виде и у чему све
могу да уживају ако посете нашу општину –
изјавила је в.д. директорка пећиначке Тури
стичке организације Љубица Бошковић.

ПЕЋИНЦИ
њем на прошла времена, која чувају креа
тивни ствараоци, који су изложили мно
штво колача, медењака, ручних радова,
везова, украса, сапуна а културно уметнич
ки програм су отворили домаћини, Друштво
„Бранко Радичевић“. Манифестација Срем
у Срцу обиловала је песмом, игром, добрим
расположењем, мирисом домаће супе и
ванилица и гостољубивошћу Сремаца и
представља једо програма у оквиру култур
ног лета, до краја којег се још планира и
трка конобара, бућка, такмичење у кувању
рибље чорбе.

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

Најмлађи на сцени
Предшколска установа „Влада Обрадо
вић Камени“ пригодном свечаношћу у Кул
турном центру Пећинци обележила jе про
шлог петка, 2. јуна Дан установе, устано
вљен у знак сећања на дан погибије народ
ног хероја чије име ова установа носи.
Уједно је обележен и јубилеј, 30 година
рада вртића у Шимановцима.
У препуној сали пећиначког Културног
центра деца из Шимановаца су, уз помоћ
другара из Прхова, Сремских Михаљеваца,
Доњег Товарника и Карловчића, приредила
прави мали спектакл и својим наступима
дала посебан печат свечаности.
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ОДРЖАНА 18. СРЕМСКА КУЛЕНИЈАДА У ЕРДЕВИКУ

Дружење уз кулен и вино

Ненад Иванишевић, Предраг Вуковић, Предраг Лемаић и Иван Ђоковић

А

псолутни победник овогодишње
Сремске куленијаде је Предраг
Лемаић из Шида. Кулен који он
производи, проглашен је за најбољи,
како у природном, тако и вештачком
омотачу. Ова манифестација 18. по
реду, одржана је прошле суботе, 3. ју
на у Ердевику.
Домаћини Сремске куленијаде били
су Привредна комора Србије, Реги
онална привредна комора Сремског
привредног округа, Општина Шид, Ту

Празник кулена и вина

ристичка организација Општине Шид,
Културно - образовни центар из Шида
и Месна заједница Ердевик.
Председник организационог одбо
ра 18. Сремске куленијаде и председ
ник Савета месне заједнице Ердевик
Зоран Машић поздравио је присутне
а потом су госте поздравили и пред
седник Општине Шид Предраг Вуко
вић, потпредседник привредне коморе
Слободан Самарџић, Ђорђе Божић,
в. д. директора Привредне коморе

Апсолутни
победник
овогодишње
Сремске куленијаде
је Предраг Лемаић
из Шида. Кулен
који он производи,
проглашен је за
најбољи, како
у природном, тако
и вештачком омотачу.
Ова манифестација
18. по реду, одржана
је прошле суботе,
3. јуна у Ердевику
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Веће интересовање
из године у годину
Из општинског буџета, кроз
Културно - образовни центар и
Туристичку организацију Шид
издвојено је милион динара за
организацију ове манифеста
ције. Према речима Кристине
Радосављевић, директорице
Тур ис тичк е
орган из ац ије
Општине Шид финансијска
средства обухватају и набавку
штандова, културно - уметнич
ки програм, извођаче и неке
додатне услуге које су неоп
ходне да би ова манифестаци
ја функционисала.
- Прошле године Сремску куленијаду
посетило је између седам и десет хиљада
посетилаца, неупоредиво више људи у
односу на претходне године, тако да је
наш закључак да интересовање веће из
године у годину. Излагача имамо више од
150 и 132 узорка кулена што је рекорд за
ову манифестацију. Ово је једна од већих
манифестација које се организују на
територији наше општине. Са манифе
стацијама почињемо у фебруар
 у када се
одржавају Сремски свињокољ и кобаси

Излагачи из целог Срема
Излагачи на Сремској куленијади
долазили су из целог Срема. Сви су
излагали своје домаће производе. Неки
су први пут овде, а неки излажу и прода
ју своје производе сваке године. Један
од њих је и Дамир Хнатко из Бикић Дола.
Он се ове године није такмичио, али је
кулен, кобасицу и сланину представио
на овој манифестацији. Кулен се код
овог произвођача могао купити по цени
од 2.000 динара.
На Куленијади долазимо и до излагач
ког штанда Радета Пандура из Пећинаца.
- Скоро сваке године учествујем на овој
манифестацији. Нисам још ниједном био
победник, али сам увек био ту до десетог
места. Битно је дружење и да се прода
нешто. Излагао сам производе од свињ

ског меса које сам производим – рекао је
Раде Пандур.
Арпаду Вигу из Шида ово је петнаесто
учешће на овој манифестацији.
- Наш кулен је прави сремски кулен, у
њега стављамо само чисто месо, со и
паприку. Освојио сам четврто место за
кулен у природном омотачу. Нема награ
да, али ми је драго што сам био ту –
рекао је Виг.
Први пут учешће на Куленијади узео је
и Милан Радичић из Дивоша. Он нам је
рекао да је долазио на ову манифестаци
ју и раније, али да се одлучио тек ове
године да учествује у такмичењу. На
његовом штанду поред кулена, могао се
пробати и купити козији сир са паприком,
сусамом и димљени.

Деда победу поклонио унуку
Свих шест награда ове године припало је
породици Лемаић из Шида. Предрагу, Мла
дену и најмлађем Константину.
- То су награде за велики труд. Ја произ
водим кулен 50 година, почео сам још као

Србије, Регионалне привредне комо
ре Сремског привредног округа, Иван
Ђоковић, покрајински секретар за при
вреду и туризам и потпредседник Вла
де АП Војводине, Ненад Катанић, по
моћник министра за пољопривреду и
заштиту животне средине у Влади Ре
публике Србије и Ненад Иванишевић,
државни секретар у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и соци
јална питања. Културно – образовни
центар Шид побринуо се да културно
– уметничким делом програма употпу
ни ову манифестацију.
редседник Општине Шид Пре
драг Вуковић поздравио је при
сутне госте и пожелео свима
добродошлицу. Он је додао да му је
изуз етно драго што се једна оваква
манифестација, као што је Куленија
да, одржава баш у Ердевику, односно
у шидској општини. Такође, изразио је
очекивање да наредне године на овој
манифестацији учествује још више из
лагача и да буде већи број гостију.
Потпредседник привредне коморе
Слободан Самарџић истакао је да
такмичарски дух сваке године окупља
све већи број такмичара, али и посе
тилаца.
- Привредна комора Србије пре
познала је значај ове манифестаци
је и њену улогу у очувању традиције.
Србија има велики број малих по
љопривредних газдинстава која са
мо производњом традиционалних
и заштићених производа могу наћи
тржиште. Ово је могућност да произ
вођачи ступе у контакт са купцима из
Србије, али и иностранства – додао је
Самaрџић.
Иван Ђоковић, покрајински секре
тар за привреду и туризам и потпред
седник Владе Аутономне Покрајине
Војводине рекао је овом приликом да
је ресорни секретаријат радио истра
живања шта то Србија, али и регион
препознаје у Војводини. Како је рекао,
одговор тог истраживања јесте да је
Војводина препознатљива пре свега
по сремачком кулену, фрушкогорском
вину и војвођанском гостопримству.
Он је поручио да је поносан ова тра
диционална манифестација одржава
по 18. пут.
Ове године, било је више такмичара,
односно предата су 132 узорка куле
на. Овогодишња Сремска куленијада
била је и те како посећена. Поред из
лагача кулена и других сухомеснатих
производа, било је штандова са кола
чима, бомбонама, рукотовринама. Ку
вао се котлић, уживало се у домаћем
вину. Посетиоци су највише били за
интересовани за кулен, чија цена се
разликовала од штанда до шанда па
се тако могао купити од 1.000 до 2.000
динара. Као и прошле године, тако је
и ове, посетиоце обрадовала посета
Мире Бањац која је одрецитовала
песму Мике Антића, а потом обишла
ову манифестацију.
Сања Станетић
Фото: Жељко Петрас

П
цијада, Сремска винијада, у мају Мото
сусрет, Сремска куленијада у јуну и авгу
сту Сремски ручак чобански. Прошле
године је на територији општине Шид
ноћило преко 7.000 туриста, што је рекорд
у последњих 10 година. Број посета тури
стичком инфоцентру је 1.600 људи, а до
пре две године нисмо имали ниједну
посету, тако да смо ми задовољни овим
порастом – рекла је директорица Тури
стичке организације Општине Шид Кри
стина Радосављевић.

дете, од 10 година. Испочетка нисмо прави
ли пуно, међутим у последњих 20 година,
направили смо квалитетне објекте и ради
мо квалитетно. Свиње су наше, опрасе се
код нас, имамо квалитетну храну, чисти се
вилама, као некад. То све утиче
на квалитетну производњу, као
и старост и раса свиње. Пуно
љубави и труда треба улагати у
све то. До сада смо се само так
мичили за кулен у природном
омотачу, а од ове године смо и у
вештачком. Љубав сам пренео
на сина и унука. Константин,
старији унук који има четири
ради са нама. Тако то иде, увек
су млађи учили од старијих –
испричао је Предраг Лемаић из
Шида, овогодишњи победник у
свих шест категорија.
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Марија Ступавски из Шида 1976. године са скоро свим члановима породице којих је тада било 89.

НОВЕ КЊИГЕ: Ступавскови на Доњој земљи

Хронологија једне породице
К
Део књиге који
носи наслов
„Из породичног
албума“ у којем су
прво представљене
старе породичне
фотографије од
почетка 20. века до
данас, а завршава
се фотографијама
припадника најмлађе
9. и 10. породичне
генерације, свакако
ће пленити
знатижељу сваког
читаоца ове књиге

њигу „Ступавскови на доњој
земљи“ написао је Станислав Сту
павски, а у њеном припремању и
обезбеђивању материјала за штампу
учествовали су чланови шире породи
це и то: Штефан Ступавски из Брна у
Чешкој, Ондреј Ступавски из Гложана и
Јан Ступавски из Старе Пазове. Књига
је писана двојезично на словачком и на
српском језику. Богато је илустрована
са преко 300 фотографија из породич
них албума чланова широке породице.
Основна тема књиге је сачињен
родослов велике породице Ступав
ски која живи на просторима данашње
Србије али су потомци расути прак
тично по целом свету од Словачке,
Чешке, Немачке, Хрватске, Канаде,
САД, Аргентине и Аустралије до Новог
Зеланда. Подаци су нађени за преко
500 припадника ове породице који су
презиме стекли рођењем.
Родослов почиње генеолозима ове
породице Јурајом Ступавским рође
ним 1706. године у Ступави у Словач
кој и његове супруге Катарине Пећан
ски рођене 1707. године у Ступави и
односи се на 11 генерација потомака
овог брачног пара. Њихова сеоба од
Ступаве до Новог Зеланда трајала је
од око 1730. године када су напустили
Словачку и населили се у Мађарској у
Пилишу, а затим се наставља од око
1770. године када се породица сели у
Гложан у Бачкој. Ту се породица дели

на четири породична стабла: већина
чланова породице остаје у Гложану и
чини Гложанску грану породичног ста
бла; друга грана је породично стабло
Михала Ступавског који се око 1820.
године сели из Гложана у Стару Пазову
и постаје родоначелник ове породичне

Три Ступавскова брачна пара која су се
венчала истог дана у Гложану 1954. године
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гране; трећа грана је породично стабло
Јозефа Ступавског који се са породи
цом 1857. године сели из Гложана у
Бингулу и постаје родоначелник ове
породичне гране; и породично стабло
Јана и Павла Ступавскова који 1899.
године селе са породицама из Гложа
на у Шид и постају родоначелници ове
гране која је једна од данас најброј
нијих и најраспрострањенијих по све
ту. Због своје обимности и величине
табеларни приказ родослова је морао
да буде тако и приказан у пет делова у

Основна тема
књиге је сачињен
родослов велике
породице Ступавски
која живи на
просторима
данашње Србије
али су потомци
расути практично
по целом свету
од Словачке, Чешке,
Немачке, Хрватске,
Канаде, САД,
Аргентине и
Аустралије до
Новог Зеланда
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Павле Ступавски у униформи
краљеве гарде 1927. године

којем је прво старо породично стабло
од прве до пете генерације, а затим су
посебно представљена породична ста
бла наведене четири гране од 6. до 11.
генерације.
Посебни делови књиге говоре о при
падницима ове породице који су дали
свој допринос у многим гранама дру
штвеног живота у својим срединама
почев од културе, спорта, привреде,
учешће у ратовима па све до рада на
очувању духовности у кругу Словачке
евангеличке цркве.
едан од најинтересантнијих дело
ва је део посвећен породичним
казивањима и разним догађајима
који су се десили у породици током ова
преко три века породичне историје. Ту
су трагичне и потресне породичне при
че, затим приче засноване на стварним
догађајима у породици и на крају зачи
њена са бројним хумористичним при
чама из живота.
Део књиге који носи наслов „Из поро
дичног албума“ у којем су прво пред
стављене старе породичне фотогра
фије од почетка 20. века до данас, а
завршава се фотографијама припад
ника најмлађе 9. и 10. породичне гене
рације, свакако ће пленити знатижељу
сваког читаоца ове књиге.
Промоција књиге планирана је у
оквиру Шидског културног лета 12.
августа у сали Словачког дома у попо
дневним часовима, док ће у препо
дневним часовима у тим истим просто
ријама бити представљене скулптуре
и слике Јана Ступавског академског
вајара из Старе Пазове, једног од акте
ра ове књиге.
Станислав Ступавски
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ВАШАР ЈЕ БИО У РУМИ

А на вашару за
сваког понешто

В

елики вашар сваког трећег у месецу,
познат и далеко ван граница Србије је
свакако најпознатији румски бренд, а
ове године бележи и значајан јубилеј - 270
година постојања.
Све ово време се ширио и просторно,
временски и бројчано. Сада се одржава на
шест парцела - зависно од робе која се
нуди, продавци и купци долазе из целе
Србије, али и бивших СФРЈ република, а
од једнодневног сада траје два, са назнака
ма да му „фали“ још један дан.
- Највећи вашари су нам у марту и апри
лу. Приметно је и да се румски вашар про
дужава, сада траје по пуна два дана, а неки
купци долазе још 1. у месецу у поподнев
ним часовима, дакле полако се проширује
и на трећи дан. Имамо око 1.000 резерви
саних продајних места и још око 400 места
која се продају током трајања вашара. Пла
нирамо ускоро да поставимо и неколико
будица у којима би се продавали неки пред
мети који су карактеристични за Руму. А на
самом вашару имамо велики распон пону
де - од стоке, механизације, резервних
делова, намештаја, одеће. Наравно, ту су и
шатре, музика, прасеће и јагњеће печење.
Свега има а за сваку робу се нађе купац каже Жељко Дошен, помоћник директора

Први румски
вашар је одржан
10. октобра
1747. године,
оријентационо
на месту где се сада
налази Велики парк,
а почетком 19. века
је пресељен на Брег
где се и сада одржава

ЈП „Комуналац“ који управља вашаром.
Ове године је у плану и сређивање ваша
ра како би се из Главне улице од ОШ „Иво
Лола Рибар“ до Јеленачке улице изместиле
тезге и тако смањила гужва. За сада je у
сточном делу вашара мали промет стоке, а
ту је плато од готово три хектара, тако да
би остао и промет стоке, али и део за пре
сељење тезги. Пошљунчани део простора
за вашар остаје за промет механизације, а
Дошен измештање најављује за најдаље
два месеца.
Како се вашар шири, приметно је да у
последње време, другог у месецу, у попо
дневним и вечерњим сатима, некад буде
већа гужва него на сам дан вашара. Зато
смо и ми у обилазак кренули управо тада.
ада се од центра града креће ка „цен
тру збивања“ - Брегу, прво се наилази
на продавце доњег веша, постељине,
завеса, старе или нове одеће и обуће.
У том делу затичемо и редовног продав
ца ручно прављених сандала, мокасина,
опанака како за обути, тако и оних за суве
нире. Све је направљено од праве коже, а
опанчар Златко из Милошеваца код Смеде
рева каже да на своју робу даје три године
гаранције - само не може да гарантује за
ђон, јер за то материјал добавља из Турске.
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Крупна стока све ређе се може видети на вашару

З

латимир Радојковић - познатији као
опанчар Златко, каже да је овај занат
породична традиција, није му то баш
била жеља. Пуно се ради, а не заради се
баш пуно. У овом послу нема ни радног
времена.
- Ово сада више купују наши људи који
живе у иностранству, а ја то радим да бих
имао неку вајду, али и из љубави. Мој отац
је радио малтене до смрти. Тако ће да буде
и са мном, јер ја то радим са задовољ
ством, док видим и док ми мрдају прсти ја
ћу да радим. Кад будем занемоћао, радићу
сувенире, они се продају за 200 - 300 дина
ра и имаћу више него да добијам пензију.
Сандале коштају око 3.500 динара, мушка
мокасина је исто толико, ту су још крзнене
патофне, оне су 2.500 динара, имам дечије
опанчиће и ово што се зове „шестинац“ - то
ми се највише продаје. Кад странци дођу и
то виде, одмах купују. Ја имам радњу и у
Београду, то се купује, зову их „индијке“
асоцира их на индијанску обућу. Ево недав
но ми је куповала једна девојка носила их
је у Аргентину - каже Златимир.
Додаје да редовно долази на румски

Опанчар Златко
из Милошеваца код
Смедерева каже да
на своју робу даје
три године гаранције,
само не може да
гарантује за ђон,
јер за то материјал
добавља из Турске

вашар, каже да Румљани нису лоше муште
рије, али нису „муштерије са којим бих ја
био одушевљен“.
- Народ нема пара, мени више купују
Срби из Босне, Хрвати купују сандале, не
могу да направим довољно за њих, то
нарочито иде на вашару у Шиду. Имам
сина, али му не дам да ради овај посао, то
је тешко, мада је то прави уметнички занат.
Ја један пар сандала правим цео дан - при
ча Златимир.
Душан Вујков је причао са нама док је
супруга Радмила испробавала Златимиро
ве сандале. Они су пензионери из Новог
Сада.
- Дошли смо у Руму специјално због
вашара, долазимо готово редовно, пошто
сада као пензионери највише боравимо на
Фрушкој гори. Ми смо такве опанчиће носи
ли и кад смо били момак и девојка, тада је
у Новом Саду био само један опанчар на
Рибљој пијаци који их је правио, била је то
тада опасна мода. Мало нам је проблем
што не можемо пуно да шетамо јер супругу
боле ноге - рекао је за наше новине Душан.
На крају су обоје купили за себе обућу, кажу
та је најудобнија.
а румски вашар оправдава ону трвд
њу да има свега - од игле до локомов
тиве - види се по томе што се на њему
продају и књиге.
- То је мало лакша литература - књиге
Данијеле Стил, о Шерлоку Холмсу, бајке.
Долазим готово на сваки вашар, продавао
сам и другу робу, а са књигама сам овде
шести пут. Цене су баш приступачне, до
150 динара, а људи купују за поклон, да
читају на одмору, на мору. Што се тиче про
даје, просечно је, као и у Београду. Исплати
ми се да дођем, продам по шездесетак
књига, задовољан сам - каже Милорад Лон
чар из Земуна.
Нада Игнић из Гргуреваца продаје пред
мете у декупаж техници.
- Три године се овим бавим и сваког
месеца сам у Руми. Продаја иде слабо, али
радим из задовољства, а и овај хоби ме
смирује. Продаја ми покрије трошкове,
мало и остане, али није довољно. Посвеће
на сам овом хобију, трудим се да се усавр
шавам и задовољна сам како напредујем,
контактирам и са људима који се баве овим
као и ја. Радим и по наруџбини, али и по
манифестацијама са удружењима жена.

Д

Опанчар Златко са Радмилом и Душаном Вујков
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Једна од
најшаренијих и
најслађих тезги
је свакако она
Максима и
Анђелке
Срећков
из Чуруга
који продају
различите
врсте бомбона
и лицидерска
срца
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Анђелка и Максим на најслађој тезги

Сад нам иде и наше „Коло Срема“ 10. јуна
у Гргуревцима, па дођите - позива нас
Нада.
з Сремске Митровице долази Гојко
Цвјетић, који дуги низ година, на
истом месту продаје зачинско биље.
- Имам три пластеника, нису баш преви
ше велики, имам и поврће, као и чили
паприке, али је још рано за њих, биће за
следећи вашар. Задовољан сам како иде
продаја у Руми - углавном ту продајем, као
и у Сремској Митровици и Шапцу. Запослен
сам, а ово су ми допунски приходи.
Лепо би било када би људи мало више
боравили са биљкама, било би им боље,
на пример смиље, лаванда, божије дрвце
- ако сте нервозни, тај ће вас мирис умири
ти - препоручује Гојко.
Једна од најшаренијих и најслађих тезги
је свакако она Максима и Анђелке Срећков
из Чуруга који продају различите врсте бом
бона и лицидерска срца.
- У Руму редовно долазимо од 1991.
године, сваког месеца. Вашар се све више
шири и концентрација света је све већа, то
могу да приметим. Има више и продаваца и
купаца, мада је платежна моћ мало слаби
ја, ипак народ долази, ми увек нудимо
добру, свежу и квалитетну робу и имамо
пуно наших верних муштерија. Ми смо када

И

Прасићи и јагњићи за гладне посетиоц
е

је слављен јубилеј вашара - 260 година добили прву награду за најуређенију и нај
лепшу тезгу - каже Максим а његова жена
Анђелка додаје да су пре 20 година прода
вали по 100 килограма бомбона, сада се
прода двадесетак килограма, људи најви
ше воле „свилене бомбоне“.
У делу вашара на излазу ка Инђији нала
зе се продавци разноразног алата, делова
за аутомобиле и осталу механизацију, као и
пољопривредне машине - ту се већ обрће
већи новац.
Сточни део за овај вашар, бар када смо
ми били, готово је био празан - могао се
видети по који коњ и магаре, што је потврда
онога што смо чули да је промет стоке све
мањи.
Посебна прича на румском вашару су
шатре, са храном, пићем и музиком.
У делу око зграде „Комуналца“ мирише
роштиљ, а на ражњу се окрећу прасићи и
јагњићи - килограм прасетине је 1.200, а
јагњетине 1.600 динара.
Рашко Поповић из Чачка седи поред
ражња и пази да све буде како треба.
- Данас радим код газда Рајка из Љига,
он има шатру. Није данас таква посећеност,
прошлог месеца је било феноменално, јун
ски је мало слабији вашар, али оно што
донесемо и продамо - каже Рашко.
На румском вашару, већ негде од 16
часова почињу да раде и музичари и

„естрадне уметнице“. После обављеног
посла, углавном мушкарци, седају под
шатре са музиком, једе се печење и пије
хладно пиво, а слушају или боље рећи гле
дају певачице.
Гардероба нас, углавном подсећа на
купаће костиме, а ту је и неприкосновена
краљица „шатри“ Венди у роза шортсу.
Прича се да су многи готово све што су
зарадили и потрошили под шатром, а то
кажу и људи који из „Комуналца“ имају
задужења на вашару.
И тако је сваког месеца у Руми - без обзи
ра да ли је хладно, киша или несносне вру
ћине - бизнис и новац су у питању. Румски
вашар је сплет великог броја људи, купаца
и продаваца - малих и великих, тезги,
разноразне робе, пића, хране, музике и
неизбежних певачица - а свако је вођен
својим интересом, да прода или купи под
што повољнијим условима за себе.
Вратимо се сада мало и у историју. Нову
Руму је основао барон Марко Пејачевић на
раскрсници старих римских и турских путе
ва што је свакако позитивно утицало и на
развој овог насеља као трговинског и зана
тлијског.
д чувене царице Марије Терезије
Румљани су прву привилегију доби
ли 1747. године, када место добија
статус слободног трговишта. Привилегија
се састојала у томе да се у Руми могу чети
ри пута годишње одржавати вашари са
припадајућим сточним пијацама - и то на
Цвети, Спасовдан, Михољдан и светог
Петра и Павла. Поред ових вашара су, сва
ке суботе одржаване пијаце.
Две године касније, барон Марко Пејаче
вић је Румљанима дао „Слободницу“ чиме
званично постају слободни људи - у једној
од тачака ове „Слободнице“ се регулише
да варошани уживају приходе од два ваша
ра, а од друга два приходи иду власетлину.
Занимљив је и податак да већ 1758.годи
не Рума добија право да организује још два
додатна вашара - на Аранђелов дан и Све
тог Трифуна - дакле тада их је било укупно
шест - један дводневни, а пет тродневних.
Први румски вашар је одржан 10. окто
бра 1747. године, оријентационо на месту
где се сада налази Велики парк, а почетком
19. века је пресељен на Брег где се и сада
одржава - то онако како смо у овом тексту
делом и описали.
Смиља Џакула
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САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА МИТРОСА И МИТРОВАЧКИХ СТОЧАРА

Сељаци заинтересовани
да свиње продају Митросу

Са састанка

С

точари са територија Града Сремска
Митровица у могућности су да имају
сигуран откуп својих товљеник а.
Њима су представници компаније Митрос
понудили да постану њихови кооп
 еранти.
То би значило да ће из ове компаније онима
који потпишу уговоре доделити прасице које
ће увозити, а које ће они товити за Митрос.
О овоме је било речи 1. јуна у просторијама
сремскомитровачке Градске куће, а састан
ку је присуствовало око 20 пољопривредни
ка. Представници ове компаније, желели су
да тачку по тачку уговора објасне сточари
ма и нагласили да су им они потребни за
сарадњу.
- Представници компаније Митрос и заин
тересовани пољопривредни произвођачи су
се састали ради финалне верзије уговора о
услужном тову свиња. Митрос је спремио
посебне понуде за наше сточаре са којима
би требали да закључе уговоре о услужном
тову са свим привилегијама које Митрос
пружа. Након годину дана и првог клања
свиња у фабрици Митрос сада смо дошли у
ситуацију да се отпочиње друга фаза, а то је
уговарање производње свиња на територији
Града Сремска Митровица. Ми као локална
самоуправа смо изузетно заинтересовани
да овај процес заживи с обзиром на то да
нам је велики интерес да Митрос остане,
живи и још дуго година ради на територији
нашег града. Они имају велике планове и
што се тиче запошљавања и што се тиче
производње, а основа свега јесте сировина,
односно довољна количина свиња која тре
ба да обезбеди континуирану производњу и
сигуран пласман на инострано тржиште. С
обзиром на то да компанија Митрос већ има
уговоре за инострана тржишта, мислим да је
интерес наших сточара да се вежу за ову
компанију. Очекујем да ће Митрос да испу
ни оно што обећа и оно што буде уговорено
– рекао је градоначелник Владимир Сана
дер и поручио да је Град Сремска Митрови
ца ту као подршка и да ће увек бити подр
шка, како једној тако и другој страни.
Како је истакао директор Митроса Рамо
Адровић, прве године ова компанија ће
делити увозну прасад кооперантима, на

услужан тов. У тој години дана зацртано је
да се направи први репроцентар са капаци
тетом 2.000 крмача где ће добити годишње
између 50 и 60 хиљада прасади. Он је пору
чио да је Митросу потребна сировина, јер су
оријентисани ка извозу те да морају имати
сигурне изворе сировине.
Бранислав Чарубџић из Гргуреваца
дошао је да види услове уговора и пошто је
већ продавао свиње Митросу, планира да
постане њихов кооперант.
- Већ сам сарађивао са Митросом.
Мислим да је то сасвим коректно како они
раде, тражи се квалитет, још то код нас није
у тој мери како би требало да буде, али

Митрос је спремио
посебне понуде
за сточаре са
којима би закључили
уговоре о
услужном
тову, изјавио је
градоначелник
Владимир Санадер
мислим да са увозом прасади би требало
да се то мало дигне на виши ниво. Треба
храна да се коригује и квалитет товљеника,
а то ће се кориговати увозним прасадима.
Моја породица извезе између 750 и 800
комада на годишњем нивоу. Од 55 до 58 је
њихов проценат меснатости. И планирам
да будем кооперант Митроса – рекао је
заинтересован сточар Бранислав Чаруб
џић.
Око 20 сточара са територије Града при
суствовало је састанку и разматрали су о 15
тачака из представљеног уговора. Како се
могло чути приликом састанка, сточаре је

занимало који су капацитети који задово
љавају Митрос да би могли да ступе са
њима у кооперацију. Директор Митроса
Рамо Адровић рекао им је да је то између
500 и 550 прасади тежине око 25 килогра
ма.
На питање једног од присутних како се
утврђује тежина прасица и да ли се свако
прасе мери понаос об, Адровић је рекао да
се тежина утврђује појединачно по прасету.
- Приликом допреме свиња за услужни
тов, да ли ће сваки произвођач морати да
региструје сопствени карантин или ћете ви
помоћи на неки начин – питао је један заин
тересовани сточар. Адровић је одговорио
да су спремни да се договоре са њима, те
да ће прво морати да утврде капацитете по
месним заједницама. Ако постоје сточари
који испуњавају услове капацитета онда би
они у свом селу били прихватни центар за
допремљене прасице. Морамо се за поче
так тако организовати, додао је директор
Адровић.
точаре је потом интересовало шта ће
бити са шкартовима пошто, како твр
де, у свакој производњи буде шкарто
ва. Директор им је одговорио да се шкарт
толерише до 10 одсто. Требало је пуно
субјек ата испитати да би овај уговор
написао и представио вама, рекао је Адро
вић.
Један од присутних сточара на састанку
је констатовао да се говори о доброј генети
ци прасади која ће се делити кооп
 ерантима,
као и о њиховом здравственом стању, а да
се толеришу и угинућа до 10 одсто.
- Тако сам саветован од стручних људи.
Причао сам са доста људи пре него што
смо донели такве одлуке - рекао је Адровић
и додао да дотични још увек није продао
своје свиње Митросу. На изнети коментар
овај сточар рекао је да се запитају зашто
ниједном није извезао свиње на Митрос.
Ускоро ће се градити први репроцентар, а
како смо чули, још увек није позната лока
ција. Колико ће сточарима одговарати пону
ђени уговор и колико ће их ступити у коопе
рацију са компанијом Митрос, остаје нам да
видимо. 
С. Станетић

С
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СТАРА ПАЗОВА

Дечје позоришне свечаности
На 24. Смотри словачког дечјег драмског стваралаштва 3 x Ђ у Старој Пазови насту
пило је тринаест дечјих ансамбала

С

мотра словачког дечјег стварала
штва 3 x Ђ у Старој Пазови одржана
је од 2. до 4. јуна. Настала је пре 24
године са циљем да се развија позоришни
аматеризам најмлађих и негује матерњи
језик. Дани дечјег драмског стваралаштва
су из године у годину окупљали све више
аматерских стваралаца. Данас је то значај
на манифестација која се налази у програ
му Националног савета Словака и Завода
за културу Словака у Војводини. Смотра је
замишљена као позоришно краљевство у
које долазе гости из целе Војводине а често
и гости из иностранства. Ове године су то
били мали – велики глумци из Хрватске и
Словачке.
Овогодишњу смотру отворила је Ана
Томан Макан, председница Националног
савета Словака. Учеснике је у име органи
затора СКУД „Херој Јанко Чмелик“, поздра
вила Либушка Лакатош, председница овог
друштва. Поздраве од амбасадорке Сло
вачке републике у Србији пренео је учесни
цима и добру игру на даскама које живот
значе пожелео Игор Венцел, заменик амба
садорке. У име града домаћина госте је
поздравио Горан Јовић, председник Скуп
штине општине Стара Пазова.
Првог фестивалског дана изведене су
четири представе у такмичарском делу и
једна гостујућа из Пухова из Словачке. Све
представе пратио је жири у саставу пред
седник Мирослав Бенка, редитељ из Старе
Пазове и чланови Данка Томан, редитељка
из Ковачице и Јан Макан, редитељ из Бач

Учесници овогодишње смотре

Detské divadelne hody
Na 24. prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Dˇ v Starej Pazove vystúpilo
trinásť detských súborov

P

rekliadka 3 x Dˇ vznikla s cieľom rozvíjať
divadeln ochotníctvo najmladších a
pestovať materinský jazyk pred 24 rok
mi v Starej Pazove. Dni detského divadla z
roka na rok zoskupovali čoraz viac a viac
ochotníckých snaživcov. Dnes je to podujatie
od osobitného významu Národnostnej rady a
ustavu pre kultúru Slovákov vo Vojvodine.
Prehliadka je koncipovaná ako divadelné
kráľovstvo kam prichádzjú hostia z celej Voj
vodiny a asto aj zo zahraničia. Tohto roku to
boli malí – veľkí herci z Chorvátska a sloven
ska. Tohtoročná prehliadka sa začala v piatok
2. júna a otvorila ju Anna Tomanová
Makanová, predsedníčka NR SNM.
Učastníkov tohtoročnej prehliadke v mene
organizátora SKUS hrdinu Janka Čmelíka
pozdravila Libuška Lakatošová, predsednčka
spolku. Pozdravy veľvyslaňkyne Slovenskej
republiky v Srbsku preniesol adobrú hru na
doskách ktoré svet znamenajú zaželal Igor
Vencel, zúastupca veľvyslaňkyne. V mene
hostiteľov mesta hostí pozdravil Goran Jović,
predseda zhromaždenia obce Stará Pazova.
Prvého festivalového dňa predvedené boli

štyri predstavenia v súťažiacej časti a jedno
hosťujúce z Púchova zo Slovnska. Všetky
predstavenia sledovala odborná porota v
zložení predseda Miroslav Benka, dipl. režisér
zo Starej Pazovy a členovia Danka Tomanová,
režisérka z Kovačice a Ján Makan, dipl.
režisér z Báčského Petrovca. Prvý vystúpili
členovia SKOS Detvan z Vojlovice s
predstavením Game start, potom sa predsta
vil detský súbor zo SKOS Ľudovíta Štúra a
Matice slovenskej z Iloku z Chorvátska s
predstavením Šípková Ruženka (o akej ste
nečítali). Trtí sa predstavili staropazovčania
zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka s
predstavením Brosnislava Nušića Kirija, kým
posledný v piatok v súťažiac
 ej časti boli z
Nového Sadu z KC Šafárik s predstavením
Zázračný les. O problémoch v puberte diva
delným spôsobom hovorili deti z Púchova v
inscenácii Mama ma Emu, Ema má pubertu.
Okrem odbornej poroty všetky predstave
nia sledovala aj detská porota, ktorá z
každého predstavena odmenila najlepšieh
o
herca a herečku. Každý rok v rámci prehliad
ke je aj niekoľko spievodných podujatí. Tohto
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ког Петровца. Први су насту
пили чланови СКПД „Ђетван“
из Војловице са представом
„Гејм старт“, затим се предста
вио дечји ансамбл СКПД
„Људовит Штур“ из Матице
словачке из Илока из Хрват
ске са представом „Успавана
лепотица о каквој нисте чита
ли“. Трећи су били домаћини,
старопазовачка основна шко
ла „Херој Јанко Чмелик“ са
предс тав ом
Бран ис лав а
Нушића „Кирија“, док је
последњи ансамбл у такми
чарском делу стигао из Новог
Сада из Културног центра
Шафарик са представом
„Чудесна шума“. О проблеми
ма у пубертету на позоришни
Представа
начин говорила су деца из
Пухова у представи „Мама има Ему, Ема
има пубертет“.
Поред стручног жирија све представе
пратио је и дечји жири који је из сваке пред
ставе наградио најбољег глумца и глумицу.
Сваке године у оквиру смотре има и
неколико пратећих манифестација. Ове
године су то биле радионице за израду
лутака за луткарско позориште и радиони
це о најважнијим позоришним елементима.
Радионице су организоване у паузама
између представа, када су биле организо
ване и дечје такмичарске игре.
У позоришно краљевство другог дана
стигло је три ансамбла. Први су са предста
вом „Дозволи, и рећи ћу ти нешто лепо“
наступили чланови АП „Јанко Чеман“ из
Пивнице. Затим су се представили Старо
пазовчани са другом представом „Деца из
Павлове улице“. Трећи ансамбл је стигао из
Падине са представом „О дванаест месе
ци“.
Пред израде лутака деца су у паузама
направила и рам за сликање са симболима
смотре. Интересантне су биле кратке сцене
roku to boli dielne na výrobu bábok pre
bábkové divadlo a divadelné dielne. Dielne sú
organizované na prestávkach medzi predsta
veniami, kedy boli zorganizované aj súťažiac
hry pre deti.
Do divadelného kráľovstva druhého súťaži
acého dňa prišli tri súbory. Prvý s predstavením
Dovoľ a poviem ti niečo pekné vystúpili členo
via OD Janka Čemana z Pivnice. Potom sa
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које су на отварању и затварању, као и у
најави сваке представе извели Ема Кочиш,
Андреј и Давид Симендић.
Трећег фестивалског дана, у недељу 4.
јуна било је највише представа, чак шест
такмичарских и једна гостујућа. Прво је
наступило АП из Кисача са представом „Да
би овако?“, други су били ученици основне
школе „Братство - јединство“ из Белог Бла
та са инсценацијом „Једна држава“. Затим
су се представили чланови удружења
„Сремски споменик“ из Љубе са „Новогоди
шњом причом“. Овај текст су одабрали и
чланови СКУД „Шћефаник“ из Бингуле, док
су чланови СКПД „Ердевик“ извели пред
ставу „Петнаестогодишња“. Основна школа
„15. октобар“ из Пивнице представила се
инсценацијом „Капетан Џон Пиплфокс
мало другачије“, а гости из Словачке изве
ли су још једну представу „Само такво
надувано ништа“.
Стручни жири је за најбољу прогласио
старопазовачку представу „Деца из Павло
ве улице“. Поред статуете коју додељује
Национални савет Словака, овај ансамбл

је добио и наградно путовање
фестивал у Словачку. Редите
љи ове представе Ањичк а
Балаж, Лидија Гедељовски,
Катарина Хриц и Иван Јечмен
награђени су за најбољу
режију, а Ањичк а Балаж и
Катарина Хриц и за драмати
зацију. Друго место и сребрну
плакету освојила је представа
„Гејм старт“ из Војловице.
Тереза Вебер Оравец из овог
ансамбла награђена је за нај
бољи ауторски текст, Алиса
Оравец за најбољу кореогра
фију, а обе су награђене и за
костиме. Треће место по оце
ни жирија припало је предста
ви „О дванаест месеци“ из
Падине. Мартин Лабат из овог
ансамбла награђен је за нај
бољу сценографију и ауторски приступ
позоришту.
Стручни жири је доделио и награде за
најбоља глумачка остварења и констато
вао да се у школама и друштвима ради у
континуитету, примећује се и конструкти
ван рад педагога, који су бирали текстове
са доста ликова како би ангажовали што
више деце. Дечји жири прогласио најкомич
нијег, најсимпатичнијег, најлепшег глумца
на смотри. Пре проглашења најбољих
остварења била је и презентација дечјих
књига Словачког издавачког центра из Бач
ког Петровца.
Жири је похвалио и добру организацију
смотре. А организатори 24. Смотре словач
ког дечјег позоришног стваралаштва 3 x Ђ
су били Национални савет и Завод за кул
туру Словака у сарадњи са Канцеларијом
за Словаке у дијаспори из Братиславе,
Покрајински секретаријат за култ уру,
Општина Стара Пазова, Словачко културно
уметничко друштво и Основна школа „Херој
Јанко Чмелик“.
Ана Симоновић
Фото: Радица Штеванов

preds tav ili
starp az ovč an ia
druhým
predstavením Deti z Pavlovskej ulice. Tretí
súbor pricestoval z Padiny s predstavením O
dvanástich mesiačikoch. Okrem vypracova
nia bábok, deti počas prestávok vypracovali
aj rám pre fotenie so symbolmi prehliadke.
Zaujímavé boli aj krátke scénky na otváraní
a zatváraní prehliadke ako aj zahlášky
všetkých predstavení, ktoré predviedli Ema
Kočišová, Andrej a Dávid Simendićovci.
Tretieho festiválového dňa, v nedeľu bolo
najviac predstavení, až šesť v súťažiacej
časti a jedno hosťujúce. Prvé vystúpilo OD z
Kysáča s predstavením Žeby takto?, druhý
boli žiaci základnej školy Bratstvo-jednota z
Bieleho Blata s inscenáciou Jeden štát.
Potom sa predstavili členovia združenia Sri
emsky pamätník z Ľuby s Novoročnou
rozprávkou. Túto predlohu si zvolili aj členo
via SKUS Štefánik z Bingule, kým členovia
SKOS Erdevík predviedli predstavenie
Pätnásťročná. Základná škola 15.októbra z
Pivnice vystúpila s predstavením Kapitán
John Peoplefox trochu inak trochu inak a
hostia zo Slovenska zahrali ešte jedno pred
stavenie Iba také nafúknuté nič.
Odborná porota za najlepšie vyhlásila sta
ropazovské predstavenie Deti z Pavlovskej
ulice. Okrem sošky ktorú udelila NR SNM,
tento súbor získal aj odhcod na festival na
Slovensko. Režiséri predstavenia Anička
Balážová, Lýdia Gedeľovská, Katarína
Hricová a Ivan Ječmen sú odmenení za naj
lepšiu réžiu a Anička Balážová a Katarína

Hricová aj za dramatizáciu. Druhé miesto a
striebornú plaketu získalo predstavenie Game
start z Vojlovice. Tereza Veberová Oravcová z
tohto súboru odmenená je autorský text, Alisa
Oravcová za najlepšiu choreografiu a obe sú
odmenené aj za kostýmy. Tretie miesto podľa
ocenenia odbornej pooty obsadilo predstave
nie O dvanástich mesiač
 ikoch z Padiny. Mar
tin Labát z tohto súboru odmeneý je za
najúspešnejšiu scénografiu a autrský prístup
k divadlu.
Odborná porota udelila aj odmeny za
najúspešnejšie herecké výkony a skonštato
vala, že sa v školách a spolkoch pracuje kon
tinuov
 ane, viditeľná je aj konštruktívna práca
pedagógov, ktorí si volili predlohy s veľa
postáv a umožnili tak zapojenie veľkého poč
tu
detí.
Detská
porot a
vyhlásila
najkomickejších,
najsimpatickejších
a
najkrajších hercov na festivale. Pred
vyhlásením najúspešnejších bola aj
prezentácia detských kníh SVC z Báčského
Petrovca.
Porota pochválila dobrú organizáciu prehli
adky. A organizátormi 24.prehliadky sloven
skej detskej divadelnej tvorby 3 x Dˇ boli
Národnostna rada aUstav pre kultúru
Slovákov v spolupráci s Úradom Slovákov
žijúcich v zahraničí z Bratislavy, pokrajinský
sekretariát pre kultúru APV, obec Stará Pazo
va, SKUS a základná škola hrdinu Janka
Čmelíka.
Anna Simonovićová
Foto: Radica Števanov

домаћина
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МУЗИЧКО ЕДУКАТИВНИ ФЕСТИВАЛ „ЕУФОНИЈА“ У ШИДУ

Промоција неафирмисаних
музичара

У

организацији Oсновне музичке шко
ле „Филип Вишњић“ из Шида, Удру
жења грађана „Шидарт“, Удружења
грађана „Еуфонија“ из Новог Сада, Култур
но образовног центра Шид, а под покрови
тељством Општине Шид, у Музеју наивне
уметности „Илијанум“ 22. маја свечано је
отворен четврти по реду Музичко едука
тивни фестивал „Еуфонија“, који траје до
6. октобра. Грађани Шида су имали при
лике да чују музичке композиције Владе
Маричића и његовог квартета, а у четвртак
1. јуна, приређен је концерт чудесног света
музике у извођењу триа „Сенсартика“.
Фестивал је настао са циљем да се
едукују деца и омладина о предности
ма активног учења музике, да се створи
концертни простор за промоцију младих
неафирмисаних музичара и стручњака из
области музике и да се обогати културни
живот грађана Шида.
- Наш музичко едукативни фестивал
се ове године организује по четврти пут.
Почели смо врло скромно 2014. године,
баш у оно време кад су биле поплаве,
што нам је пореметило читаву организа
цију. Међутим, ове године смо проширили
активности и променили смо концепцију,
тако да овога пута организујемо двосезон
ски фестивал, који се одржава крајем маја
и почетком јуна, а други део фестивала

ШИДСКА БИБЛИОТЕКА

Поезија
Жељке Аврић

Фестивал „Еуфонија“ у Шиду
биће одржан крајем септембра и почет
ком октобра. Новина је и то што смо у саму
организацију фестивала укључили учени
ке музичке школе - изјавила је директорка
ОМШ „Филип Вишњић“ Милана Стојако
вић.
У оквиру фестивала „Еуфонија“ биће
одржано укупно шест концерата и два
предавања. Предвиђено је да се 18. сеп
тембра у свечаној сали Владичанског дво
ра одржи вече Шопена, а 25. септембра
одржаће се вече џеза у извођењу триа

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА

О кинеском чају

З
Читалачка публика у Шиду
имала је ту част и задовољство
да јој се последњег дана маја
представи песникиња Жељк а
Аврић.
Промоција њене најновије
збирке песама „Јесам“ одржана
је у Народној библиотеци
„Симеон Пишчевић“, медијатор
је била Славица Варничић,
директорица Библиотек е, а
музичка пратња Бојана Вуцо
ња.
Жељка Аврић је већ афирми
сана песникиња, о чијој поезији
су се позитивно изразили многи
угледни познаваоци књижевно
сти, између осталих и Љубивоје
Ршумовић. Рођена 1964. године
у Бања Луци и до сада је изда
ла збирке песама „Портрет“,
„Звездарница“, „Маргиналије“,
„Временик“ и „Јесам“. Живи и
ради у Сремској Митровици.
З. М.

Милоша Чоловића, док је 6. октобра вече
резервисано за свевременску музику у
извођењу гудачког квартета „Билитис“.
Предавање на тему „Постављање граница
- како рећи деци не“ професора др Жар
ка Требјешанина планирано је за 7. јун,
док ће се предавање на тему „Божанско
надахнуће историје српске науке: Пупин,
Тесла Миланковић, Александра Нинко
вића Ташића“ одржати 20. септембра у
Народној библиотеци „Симеон Пишчевић“.
М. Н.

анимљива изложба под
називом „Кинеско наслеђе
и култура чаја“ отворена
је у Завичајном музеју Рума 2.
јуна.
Велики број Румљана, али и
гостију из Амбасаде Народне
Републике Кине, међу којима је
био и саветник за културу Сји
Хунг, могао је да сазна више о
настанку и традицији припре
мања и испијања чаја у Кини,
а после отварања и да пробају
неке од најквалитетнијих кине
ских чајева.

Велика посећеност изложбе

Како је чај настао говорио
је Драгомир Јанковић, виши
саветник у Завичајном музеју.
По предању, откриће се везу
је за кинеског митског, предди
настичког божанског владара,
цара Шенога, у 28. столећу
пре нове ере, што значи да је
од тада прошло 4.754 годи
не - oдмарајући се испод зим
зеленог жбуња дивљег чаја
(Камелиа синенсис), док је слу
га прокувавао воду за пиће, у
лонац је упало неколико осуше
них листова ове биљке. Вода је

променила боју и добила нео
бичан мирис, а владару Шенон
гу се свидео освежавајући укус.
Пронађене су посуде за чај као
део гробних инвентара из вре
мена династије Хан (206. п.н.е.
- 220. н.е) што потврђује његову
најранију употребу.
- Чај је један од важних еле
мената кинеске традиције и
цивилизације - рекао је Драго
мир Јанковић.
О важности чаја за Кине
зе говори и њихова пословица
„Боље је три дана не јести него
један дан бити без чаја“.
Ова изложба је настала као
резултат сарадње Национ
 алног
музеја чаја из Хангџоуа, Инсти
тута традиционалних кинеских
борилачких вештина „Чуен“ из
Лондона и Завичајног музеја
Рума.
Поред тридесетак врста чаја,
изложене су и посуде у којима
се чај чува и припрема, као и
како се припрема традиционал
ни кинески чај.
У оквиру изложбе чланови
Института су приказали и део
кинеских борилачких вештина.
С. Џ.
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МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Премијера представе за децу

Са пробе представе „Петрарка“

П

редстава за децу „Петрарка“ Синише
Соћaнина, у режији Драгана Јовичићa
Јовића биће премијерно изведена у
суботу 10. јуна у 17 часова у митровачком
Позоришту „Добрица Милутиновић“.
Најављујући представу, Јелена Јанковић,
директорица Позоришта је изјавила да су
деца интелигентна и важна публика и да су
се зато одлучили да направе високопродук
цијску представу за њих.
- Тај задатак поверен је Драгану Јовичићу
Јовићу који је у сремскомитровачком позо
ришту створио многе радо гледане предста
ве. Ово је наш најамбициознији пројекат за
децу и са правом се надамо да ћемо са овом
представом бити гости на озбиљним позори
шним фестивалима за децу – рекла је Јеле
на Јанковић.
Главни лик комада је мрав Петрарка који
не жели да буде ратник него песник и као
такав бива проглашен кукавицом и издајни
ком, али на крају завршава као херој мрави
њака.
У представи играју Александар Крстајић,

Смотра
професионалних
позоришта
Сремска Митровица ће следеће 2018.
године бити домаћин смотре професионал
них позоришта Војводине. Ова смотра биће
одржана у граду на Сави после пуне две
деценије, на даскама митровачког позори
шта. То је истовремено и знак да се Позори
ште „Добрица Милутиновић“ изборило да се
поново нађе раме уз раме са осталим про
фесионалним позориштима Војводине. Про
шли и први пут, смотра професионалних
позоришта Војводине, одржана је у Сремској
Митровици 1998. године.

Никола Станковић, Горан Вучановић, Мар
ко Вукићевић и Владимир Балашћак, док
насловну улогу, мрава Петрарку, тумачи
Никола Јаношевић. Поред њих на сцени је
и „мрављи оркестар“ који чине Ђорђе Орло
вић, Андреа Буцоњић, Александар Будошан
и Игор Миљковић. Костим и сцена дело је
Виолете Драгановић. 
А. Б.

КЊИГА МОМИРА ВАСИЉЕВИЋА

Житије о страдању
у Јасеновцу

П

ромоција књиге „Ради
ти, дијете, свој посао!“
писца
и
новинара
Момира Васиљевића одр
жана је 29. маја у Библиоте
ци „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици. Ради
се о биографском роману о
животу и херојском страдању
великомученика
Вукашина
Јасеновачког, који је својом
смрћу постао симбол страда
ња Срба.
-  Ово је својеврсно житије
Светог Вукашина Јасеновач
ког који је пострадао у Јасе
новцу и чија је жртва у Хри
сту симбол пострадања Срба

кроз читав 20. век. Он је својом
жртвом која је препознатљива
по реченици „Ради ти дијете
свој посао“ симбол страдања
Срба не само у Првом свет
ском рату, него и пре, за вре
ме арнаутлука у Хрватској па
све до најновијих пострадања
у грађанским ратовима. Пола
књиге су документи, историј
ски извори о страдању Срба,
док је друга половина оно што
сам романсирао као његово
житије, биографију на основу
једног дужег истраживачког
рада уз коришћење материја
ла из Музеја жртава геноцида,
Српске православне цркве и

из других извора. Дошао сам
до података контактирајући
његову породицу и склопио
један лик живог човека – иста
као је Васиљевић.
Он је додао да је књига ком
бинација документарне прозе
и житија.
О књизи су, на промоци
ји у Библиотеци поред ауто
ра говорили директор Музе
ја жртава геноцида Вељко
Ђурић, књижевница Жељка
Аврић и свештеник Андри
ја Авакумовић. Промоци
ју је водила библиотекарка
Моравка Тодић.

С. Б.
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СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Дaн без
дувана

Прошле среде, 31. маја
обележен је Светски дан без
дувана. Тим поводом су запо
слени из Завода за јавно
здравље, заједно са Домом
здравља, Средњом медицин
ском школом „Драгиња Ник
шић“, Црвеним крстом и Град
ском управом за здравствену
и социјалну заштиту, на Град
ском тргу у Сремској Митро
вици разговарали грађанима
и делили им едук ативни
материјал о значају очувања
здравља.
Како се могло чути, истичу
ћи здравствене и друге ризи
ке који се повезују са употре
бом дувана Светска здрав
ствена организација се зала
же за делотворне политике
којима се смањује употреба
дувана.
Др Петар Боровић, специ
јалиста социјалне медицине
изнео је податак да у Србији
око 30 одсто становник а
користи дуван.
Ове године Светски дан
без дувана обележен је под
слоганом „Дуван – претња
В. Ц.
развоју“. 

БИКИЋ ДО

Рушење
мајског
дрвета

Традиционална манифе
стација „Рушење мајског
дрвета“ одржана је прошле
недеље, 4. јуна у Бикић Долу.
Рушење мајског дрвета је
стари русински обичај, који
се негује вековима. Симбол
је доласка лета, радости и
љубави, а циљ манифеста
ције је да се очува стари оби
чај, русинске народне песме
и језик. Организатор ове
манифестације је Месна
заједница Бикић До.
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ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ РУМА

Опроштај уз матурски плес
У

ченици осмих разреда градске
Основне школе „Душан Јерковић“ плесом су се 29. маја опростили од своје досадашње школе.
Уз аплаузе подршке родитеља,
наставника и ученика нижих разреда
матуранти су плесали уз композиције Слепи миш, Бечки валцер, Ужичко
коло и Пингвин денс.
Кореографије и свој наступ матуранти су спремали са наставницом физичког васпитања Мајом Бреберином.
- У почетку је било мало отпора, али

Матурски плес у „Душановој“ школи

су касније ученици променили мишљење и са ентузијазмом су приступили
вежбању. Матурантски плес се у Европи изводи искључиво уз композицију
Јохана Штрауса млађег Слепи миш,
али смо се ми одлучили да одиграмо
и Бечки валцер и Ужичко коло, што
је иначе и део наставног програма, а
у програм смо убацили и популарну
забавну игру Пингвин денс - рекла је
наставница Маја Бреберин.
Директор ОШ „Душан Јерковић“
Лаза Миличевић је истакао да је

ово по први пут да се у румској
општини ученици осмог разреда од
своје школе опраштају матурантским
плесом.
- Плесали сви ученици осмих разреда, њих деведесет двоје. Овај матурантски плес би могао да постане и
традиција у нашој школи, али то ипак
највише зависи од самих ученика и
њихове жеље да на овај начин заокруже своје осмогодишње школовање
- рекао је Лаза Миличевић.
С. Џ.
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MATURANTI SREMSKOMITROVA^KIH OSNOVNIH [KOLA
ОШ „Бошко
Палковљевић
Пинки“ Сремска
Митровица
VIII-1
Андрејић Драгана, Андрејић Ивана, Босанчић Огњен, Васић
Валентина, Васић Виолета,
Вољанек Јован, Вукелић Милица, Јаковљевић Бора, Јовановић
Перица, Куруц Лука-Стефан,
Малешевић Анастасија, Малишић Николина, Матичић Марио,
Мирковић Ненад, Муратовић
Андреј, Нуждић Николина, Пејичић Алек сандар, Радојевић
Милан, Ребуша Вања, Русовски
Татјана, Симанић Ивана, Суботић Јован, Томић Видан
Одељењски старешина:
Ивана Риђошић
VIII-2
Веселиновски Тамара, Вукићевић Урош, Вучиновић Наташа,
Галић Стефан, Грујић Нина, Дивнић Јован, Живанић Стефан,
Киш Сара, Кравец Вељко, Матијевић Лука-Андреа, Новоселац
Немања, Ормановић Дуња, Пејаковић Наталија, Прдић Илинка,
Радовић Милош, Радукић Радован, Ранисављевић Сашка, Сагојева Милица, Томашевић Срђан,
Хусић Анка, Шуман Вивијен,
Бегановић Кристина
Одељењски старешина:
Вања Ходоба
VIII-3
Антић Жељана, Бајук Анастазија,
Барјактаревић Јана, Берић Алекса, Ђуровић Стефан, Јовановић
Меги, Југовић Наташа, Костић
Јован, Лазић Михајло, Миражић
Сретен, Орељ Лазар, Орловић
Исидора, Охмут Ивана, Павловић Миона, Павловић Тамара,
Пејановић Маја, Перковић Давид,
Радукић Ђорђе, Симић Милица,
Сми ља нић Теодо ра, Фил ка
Лазар, Ћирић Елена, Хаџи-Стевић Милана, Царевић Тамара
Одељењски старешина:
Гордана Брадоњић
VIII-4 Гргуревци
Жмико Душан, Лакетић Дејан,
Лазић Филип, Лаћарачки Станко,
Панић Драгана, Симић Анђела,
Симић Немања, Тадић Драгана,
Тодоровић Бојана
Одељењски старешина:
Владица Милаковић

OШ „Јован
Поповић“ Сремска
Митровица
VIII-1
Баунох Невена, Беко Ива, Бојкић
Радован, Вукмановић Душан,
Говедарица Марина, Грујић Стефан, Данојлић Николина, Дивљак
Никола, Драгосављевић Данило,
Јане Тијана, Јовановић Натањша, Кузманчевић Јована, Ловрић
Сара, Маљик Милош, Марковић
Гаврило, Никшић Ана, Новотни

Марина, Павловић Анђела, Прица Леа, Сладић Нина, Смрзлић
Јована, Стојановић Теодора,
Стојилковић Дарко, Хорватић
Јурај, Чулић Ана, Чулић Саво,
Шпановић Ивана
Одељењски старешина:
Александра Пењашковић
VIII-2
Беара Јелена, Бријак Кристина,
Ванчик Вања, Вујовић Бранко,
Ђорђевић Вук, Екмајер Стефан,
Јелача Никола, Јусић Немања,
Ковачевић Александра, Крстић
Миљан, Марковић Александра,
Мелачић Огњен, Недељковић
Милан, Панић Дамјан, Пуљић
Виолета, Радојевић Јована,
Риста но вић
Jелена,
Савић
Јован, Савић Миа, Сапун Стеван, Топаловић Алекса, Трнић
Јована, Ћетковић Александар,
Цањар Ива
Одељењски старешина:
Сања Ивић
VIII-3
Белић Огњен, Брњашевић Стефан, Буркуш Исидора, Васић
Зорана, Вукајловић Јована, Грабић Дуња, Грчић Димитрије, Дробац Милан, Жарић Лука, Загорац
Милош, Ивановић Марија, Јанчић Никола, Јелачић Никола,
Лапчић Лука, Лукић Ања, Милановић Тијана, Новаковић Дејан,
Остојић Ана, Петрушић Дуња,
Раденковић Радован, Растовац
Никола, Симић Исидора, Топаловић Тамара, Трогрлић Страхиња
Одељењски старешина:
Живан Јованчић
VIII-4
Бабић Тања, Божић Бојан,
Бошњаковић Биљана, Гегић
Наташа, Добраш Ненад, Ђурић
Бојан, Ердеји Бојан, Живковић
Данијела, Зец Теодора, Иванов
Дијаманта, Југовић Сашка, Јурица Александар, Кованџић Теодор, Кравец Алек са, Марић
Лазар,
Мар ја но вић
Мар ко,
Миљановић Кристина, Радаковић Борислав, Симић Милица,
Стевић Наташа, Тодић Теодора,
Томић Бра нислав, Чоловић
Милица, Шимоњик Бојан
Одељењски старешина:
Соња Каралић
VIII-5
Бикицки Слободанка, Васић
Александар, Вуковић Марина,
Ђукић Милорад, Ивановић Теодора, Јовановић Драган, Кекић
Оливера, Којић Петар, Лаћарац
Дејан, Лукић Дејан, Миљановић
Николина, Павловић Анђела,
Павловић Милица, Славић Маријана, Станимировић Невена,
Чолић Тамара
Одељењски старешина:
Сузана Бероња

Музичка школа
„Петар Кранчевић“
ФЛАУТА
Прица Леа
Класа:
Татјана Миљковић

Ненадић Невена, Сладић Мина,
Шорак Нађа
Класа:
Јелена Влаовић
Крмпота Ивана, Крњајић Катарина, Фунштајн Тамара
Класа:
Ирена Милић
ТАМБУРА
Цвјетић Михајло, Дерењ Марина
Класа:
Ђорђе Орловић
КЛАВИР
Међедовић Катарина,
Ивана
Класа:
Маргарита Вујовић

Охмут

Теодоровић Александра
Класа:
Милица Миљанић
Маслаћ Марија, Кобаш Ана
Класа:
Душанка Гавриловић
Миленовић Љупка, Јовановић
Марија
Класа:
Милда Кузминац
Буцало Јелена
Класа:
Јелена Лазић
ГИТАРА
Ловрић Сара, Овшек Николина
Класа:
Ивана Миросављевић
Анчић Богдан, Гаћа Бојан, Остојић Огњен, Ђуровић Петар,
Чубрило Ана
Класа:
Љиљана Ненадовић
ХАРМОНИКА
Станивуковић Огњен
Класа:
Мирјана Милаковић
Васиљевић Никола, Станар Марко
Класа:
Бранка Панић
Петронић Николина
Класа:
Снежана Радојчић
Весковић Марко, Даниловић
Дејан
Класа:
Јелена Страценски
КЛАРИНЕТ
Миливојчевић Јелена
Класа:
Синиша Мурић
Јеремић Милица
Класа:
Леон Кајон
САКСОФОН
Вукадиновић Стефан
Класа:
Михајло Вукајловић
ТРУБА
Лукач Ива
Класа:
Душко Шпановић

УДАРАЉКЕ
Ивић Марко, Радованов Коста,
Ђуричић Предраг, Крсмановић
Урош, Томић Видан
Класа:
Марија Јевтић
СОЛО ПЕВАЊЕ
Глумац Исидора, Познановић
Огњен
Класа:
Александра Падров
Вученовић Ада
Класа:
Дејан Љутовац

ШОСО „Радивој
Поповић“ Сремска
Митровица
VIII разред
Бла го је вић
Весна,
Верлић
Срђан, Јовановић Дејан, Јовановић Душко, Јовановић Ђорђе,
Јовановић Радиша, Николић
Драган, Мијатовић Андрија,
Павловић Катица, Фератовић
Јасмина
Одељењски старешина:
Дијана Јашћур

ОШ „Свети Сава“
Сремска Митровица
VIII-1
Атанацковић Тамара, Дарабашић Марио, Драгишић Мирко,
Ђедовић Кристина, Заблаћански
Јелена, Кристај Сандра, Љевнаић Анђела, Мандић Стеван,
Милекић Александра, Милутиновић Бојан, Миражић Ана, Мишчевић Матија, Нађ Иван, Несторовић Немања, Поповић Уна,
Репак Давид, Стојчић Јована,
Туран Кристина, Филиповић
Горана, Форо Лука, Хорват
Михајло, Шево Катарина
Oдељењски старешина:
Мирјана Радовановић
VIII-2
Бабић Наташа, Бакић Милица,
Бељак Никола, Брдар Душан,
Даниловић Срђан, Ивковић Марко, Калак Александра, Карастанковић Јована, Макивић Марко,
Мијалчић Дуња, Милојковић
Вељ ко,
Митро вић
Ната ша,
Петровић Милан, Радаковић
Кристина, Ракић Олга, Раца
Николина, Симић Милош, Смољановић Зоран, Трећаковић
Филип, Ћулибрк Наташа, Хренка
Станислава, Шарац Бојана
Oдељењски старешина:
Мирослав Цвијетић
VIII-3
Алинчић Николина, Бишчић
Лидија, Васиљевић Анђелка,
Грујичић Душан, Достанић Вук,
Драгановић Нина, Катић Дејан,
Катић Татјана, Корчок Влада,
Миросављевић Николај, Мрђен
Дарио, Нешковић Александар,
Пријић Ненад, Радуловић Лана,
Ратић Ања, Рашовић Ивана,
Стојановић Стефан, Стевановић
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Мирко, Чоњагић Никола
Oдељењски старешина:
Бранислава Алатић
VIII-4
Бережни Петар, Божић Јован,
Бугаџија Вања, Вулин Вања,
Дивјакиња Милош, Јовановић
Сара, Јокић Милица, Кочић Сте
фан, Марић Марко, Марић Сте
фан, Милошевић Лена, Миражић
Милош, Неда Лепа, Николић
Ђорђе, Перачић Милица, Савић
Душко, Станишић Вељко, Стрни
ша Матеј, Трудић Бојан, Чубрило
Драгана, Шпановић Маја
Oдељењски старешина:
Гордана Симјановски
VIII-5
Бабић Јован, Бећагол Миленко,
Благојевић Јелена, Ђукановић
Анђела, Ђукић Сузана, Jовић
Тара, Класановић Станислава,
Мајсторовић Мирјана, Миличић
Марко, Нићифоровић Алексан
дра, Остојић Лука, Павков Све
тлана, Панић Огњен, Петровић
Јована, Решковић Ивана, Сика
вица Лука, Ћирковић Алексан
дар, Фергер Стефан, Чолић
Катарина, Шатара Дејан, Шти
мац Димитрије
Oдељењски старешина:
Драгана Биједић
VIII разред Дивош
Буђа Сања, Кличарић Рада,
Мачкић Милан, Микић Ђорђе,
Остојић Јована, Раковић Слађа
на, Милић Марина
Oдељењски старешина:
Дамир Нагл
VIII разред Чалма
Антонић Станислава, Баћановић
Кристина, Бојанић Александар,
Вукановић Петар, Вукмир Слав
ко, Гајић Драгана, Живковић Сте
ван, Заводски Никола, Јанковић
Бошко, Јуришић Тијана, Мари
чић Борис, Петковић Марко,
Радовановић Небојша, Станиву
ковић Вања, Цвијетић Рада,
Шајић Весна
Oдељењски старешина:
Зоран Радић

ОШ „Слободан
Бајић Паја“
Сремска Митровица
VIII-1
Бабић Мишо, Бауер Филип,
Вукашиновић Вања, Живковић
Милица, Кесић Милан, Крунић
Богдан, Лакатош Слободан,
Лукач Ива, Максић Анђела, Мак
симовић Никола, Мијић Марко,
Миковић Никола, Наградић
Лорена, Палковљевић Тијана,
Петк овић Драгана, Петк овић
Милица, Попадић Кристина,
Симјановски Данило, Тешановић
Дајана, Хољевац Лука, Шкорић
Ања
Одељењски старешина:
Драган Зукић
VIII-2
Буцало Јелена, Васиљевић Даја
на, Вујашковић Јелена, Вујино

ОШ „Бранко Радичевић“ Кузмин
вић Александар, Вукић Дуња,
Денић Александра, Денић Петар,
Денић Александар, Ђармати
Весна, Ђорђевић Сергеј, Ђугу
мовић Алекса, Ђукић Тадија,
Жегар ац
Ана,
Јаков љев ић
Манојло, Колтко Александра,
Котарлић Марија, Лакетић Тара,
Љаховић Марија, Маћешић
Александра, Пољак Валентина,
Савић Кристијан, Славик Сте
фан, Суботић Ивана
Одељењски старешина:
Коника Цањар
VIII-3
Абрамовић Деана, Алимпијевић
Зорана, Вученовић Антонина,
Ђокић Јована, Загорац Стеван,
Јанковић Ђорђе, Кљајић Ана,
Лакетић Бојана, Марјановић
Вукашин, Марјановић Марко,
Мијатовић Стеван, Мијић Алек
са, Милекић Николина, Милено
вић Љупка, Митрић Вера, Митро
вић Викторија, Панзал овић
Николина, Раданов Милица,
Радовановић Алекса, Раконица
Божица, Сремчић Мирјана,
Сенешин Данка, Станар Марко,
Тепић Мирјана, Томашевић Мар
ко, Ћетојевић Данијела
Одељењски старешина:
Смиљана Рипић
VIII разред Mанђелос
Стеван Белегишки, Јелена Вук
мир, Бранислава Живановић,
Јована Јоргић, Немања Б. Кусић,
Немања Н. Кусић, Марко Кусић,
Влад имир Лужајић, Драган
Масларић, Вања Николић, Ђор
ђе Радаковић, Катарина Рољић,
Милица Рољић, Јасмина Гладо

вић, Драгана Савановић, Дали
борка Џанбас, Ивана Станић
Одељењски старешина:
Љиљана Митровић

ОШ „Добросав
Радосављевић
Народ“ Мачванска
Митровица
VIII-1
Богдан Анчић, Огњен Аџић,
Анђела Бродић, Ивана Вара
злић, Александар Васиљевић,
Тијана Димић, Дуња Достанић,
Никол а
Достан ић,
Наташ а
Ђукић, Урош Ивић, Тодор Јанко
вић, Огњен Матић, Митар Макси
мовић, Кристина Настић, Јелица
Николић, Милан Николић, Мари
ја Симеуновић, Ненад Тришић,
Страхиња Шумаревић, Рада
Милошевић
Одељењски старешина:
Јелена Глигорић
VIII-2
Никол а
Васиљ ев ић,
Зоран
Вешић, Веселин Вуковић, Сте
фан Вукадиновић, Катарина
Вулетић, Драгана Достанић,
Милан Иванк ов ић, Милиц а
Игрић, Аниц а Јаков љев ић,
Милоје Јаковљевић, Владан
Караклић, Алекса Којић, Катари
на Ковач, Мирјана Лукић, Игор
Марковић, Јована Настић, Анђе
лина Перша, Марко Петровић,
Данијела Радовановић, Јована
Савић, Сара Турудић
Одељењски старешина:
Валентина Тадић

VIII-3
Дејан Алексић, Драгана Арсено
вић, Бранислав Веселиновић,
Лазар Голубовић, Никола Голу
бовић, Урош Ђорђић, Николина
Јефтић, Жарко Јовановић, Ката
рина Јовановић, Бојан Лукић,
Невена Лукић, Теодора Милова
новић, Милош Митровић, Ружа
Михaиловић, Момир Мишура,
Жељана Пепелчевић, Урош Про
кић, Богдан Станивук, Бојана
Тарбук, Милош Чупић
Одељењски старешина:
Жељка Лекић
VIII-4 Равње
Александар Влајнић, Немања
Гаврић, Милан Ђокић, Алексан
дар Ивић, Тијана Јовановић,
Милица Кузмић, Жељана Мило
вановић, Милица Мишура, Сте
ван Станковић, Тамара Станко
вић, Валентина Милосављевић
Одељењски старешина:
Јован Адамовић
VIII-5 Ноћај
Драгољуб Белић, Николина Вла
дисављевић, Јелена Гаџурић,
Милица (Драгољуб) Гаџурић,
Милица (Милан) Гаџурић, Јована
Крунић, Огњен Мијаил овић,
Радован Мијаиловић, Никола
Митровић, Милица Панић, Тија
на Панић, Вук Папић, Вук Парма
ковић, Стефан Пармак овић,
Зорана Пепелчевић, Милош
Сретеновић, Николина Сретено
вић, Исидора Станић, Невена
Танасић, Тијана Тадић, Јована
Турудић
Одељењски старешина:
Мирослав Перић
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ОШ „Бранко
Радичевић“ Кузмин
VIII-1
Блажина Јелена, Брадара Нико
лина, Брадара Сузана, Владиса
вљевић Бојана, Владисављевић
Јелена, Живанић Игор, Илић
Бојан, Јовановић Филип, Коваче
вић Урош, Лончаревић Бојана,
Ненадовић Никола, Познановић
Наташа, Савић Душан, Симић
Данијел, Симић Милица, Станко
вић Стефана, Старовлах Тама
ра, Старовлах Тијана, Стефано
вић Стеван, Тодошковић Марко,
Цветинчанин Сања
Одељењски старешина:
Мирела Обрадовић
VIII-2
Антић Немања, Биуковић Алек
сандар, Влаисављевић Алексан
дар, Жеравић Бранислав, Жива
новић Теодора, Живковић Јеле
на, Ковачевић Тамара, Копрић
Драган, Косанић Николина,
Миловац Јована, Мокош Катари
на, Николић Ненад, Павловић
Тамара, Прерадовић Николина,
Ракић Марко, Станковић Марко,
Филиповић Немања, Цветинча
нин Ненад, Шевић Вања, Шевић
Ивана
Одељењски старешина:
Саша Велимиривић

MATURANTI
STAROPAZOVA^KIH
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Сашка, Јован ов ић Никол а,
Маћешић Алекса, Марк овић
Јована, Милошевић Душко,
Павлов ић
Крис тин а,
Пејић
Огњен,
Петк ов ић
Драган а,
Петровић Александар, Поповић
Селена, Радишић Стефан, Раду
ловић Дејан, Савић Лука, Стој
чић Зорана, Вукајловић Тамара,
Вулетић Јасмина, Вулин Вељко,
Жабић Никола
Одељењски старешина:
Даниела Кевиљ
VIII-3
Богуновић Теодора, Дерењ
Марина, Ђурић Милош, Илић
Маја, Константиновић Алексан
дар, Куцаловић Небојша, Кузмић
Никола, Малиновић Јован, Нико
лић Душан, Николић Ивона,
Нинковић Сања, Павловић Тео
дора, Рађевић Петар, Савић
Михајло, Симеуновић Милош,
Уметић Александар, Врсајковић
Стефан, Вуга Тамара, Вуколић
Милош, Зарић Бранка, Зељко
вић Зорана, Живановић Немања
Одељењски старешина:
Душанка Суботић

VIII-3
Дулић Далибор, Јовановић Нико
ла, Ковачевић Срђан, Крстић
Ивана, Лукић Стефан, Маринко
вић Андријана, Недић Душица,
Ненадовић Славица, Нешковић
Милан
Одељењски старешина:
Јелица Жилић

VIII-4
Бојкић Иван, Буљан Данијела,
Ченић Тамара, Дронић Гордана,
Џодан Александра, Фератовић
Данило, Халиловић Бего, Иве
љић Филип, Јовичић Славко,
Ковачевић Николина, Крстано
вић Милица, Куља Катарина,
Лакетић Никола, Пурешевић
Љубица, Раич Павле, Ратковић
Жељана, Ромек Андреа, Савић
Ивона, Селаковић Милан, Ска
кун Филип, Требовац Николина,
Живановић Драгана
Одељењски старешина:
Јасна Милинковић

ОШ „Трива
Витасовић
Лебарник“ Лаћарак

ОШ „Јован
Јовановић Змај“
Мартинци

VIII-1
Бјел ић
Михајл о,
Ћурув ија
Милан, Дробац Ђорђе, Дронић
Немања, Хољевац Драгана,
Хопић Данијел, Хопић Шерифа,
Јовановић Оливера, Јуришић
Јока, Крстановић Александар,
Ковачевић Драгана, Кутић Нема
ња, Маричић Дуња, Марковић
Јована, Матић Немања, Мило
шевић Драган, Милошевић
Немањ а, Мркш ић Аллис он
Милена, Налесник Валентина,
Недељк ов ић
Сенк а,
Ракић
Михајло, Сандић Милош, Симић
Јована, Витас овић Марина,
Вуић Николин
Одељењски старешина:
Љиљана Стокановић

VIII-1
Зубовић Бошко, Зубовић Мили
ца, Јовелић Витомир, Јоцковић
Сашка, Комненовић Тијана,
Коплић Огњен, Куваја Марија,
Марицки Немања, Међедовић
Катарина, Николић Марија,
Петровић Драгана, Радосавље
вић Тамара, Савић Вукашин,
Терек Марта
Одељењски старешина:
Николина Јовелић

VIII-2
Бјеливук Драган, Брмбота Мари
ја, Цвијетић Тамара, Дивљак
Јована, Дивљак Марко, Ђурђе
вић
Васил ије,
Филип ов ић
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VIII-2
Главић Мирослав, Дамњановић
Наташа, Илић Ненад, Кнежевић
Михаило, Косановић Драгана,
Марицки Давид, Недић Тамара,
Николић Данијел, Панић Тома,
Радосављевић Снежана, Сла
вуљ Јован, Талировић Тамара,
Филиповић Сузана, Црнојакић
Татјана, Шумарски Драгана
Одељењски старешина:
Биљана Поповић

ОШ „Херој Јанко Чмелик“ Стара Пазова

ОШ „Херој Јанко
Чмелик“ Старa
Пазовa
VIII-1
Бако Едита, Вареца Јана, Вереш
Дарко, Вереш Јан, Вереш Јана,
Домоњи Ана, Ђармоцки Ивета,
Здихан Тамара, Кабас Дариа,
Клинко Наталија, Махо Алена,
Мравик Стела, Опавски Давид,
Фаркаш Кристофер, Хадрик Кри
стина, Хрушкар Лаура, Хуђец
Лидија
Одељењски старешина:
Станислава Никовић
VIII-2
Барнак Денис, Бртк а Андреј,
Вереш Владимир, Вереш Кристи
ан, Визи Златко, Гедељовски Маја,
Илић Исидора, Киш Маја, Клаћик
Марко, Маћерак Алексеј, Менђан
Клара, Менђан Миа, Опавски Дар
ко, Поп Александра, Потран Борис,
Хетзел Нина, Хуђец Валентина,
Фитош Желислав, Шаш Ивор,
Шћевак Ела
Одељењски старешина:
Оливера Милетић-Пановић

ОШ „Симеон
Араницки“
Стара Пазова
VIII-1
Вујић Никола, Вукаиновић Исидо
ра, Јовановић Леонтина, Јовишић
Силвана, Јојић Маријана, Крагуљ
Михајло, Крговић Милош, Крстић
Марко, Кукило Миа, Лакатош
Доменик, Лозић Тамара, Марковић
Лана, Марковић Маја, Марковић
Сандра, Миливојевић Немања,
Мишковић Тамара, Момчиловић
Лазар, Ненић Светозар, Писар
Давид, Поповић Маја, Пребуђила
Јована, Становић Алекса, Туран
Валентина, Цигановић Николина,
Шатев Дарко, Шумуликоски Вален
тин
Одељењски старешина:
Тијана Незнановић
VIII-2
Балеј Денис, Бјелобрк Филип,

Божичковић Огњен, Борић Маја,
Бурсаћ Лука, Вучићевић Милица,
Грубјешић Стефан, Дворницки
Мишел, Драча Марко, Згоњанин
Вукашин, Игњатовић Зорана,
Јовановић Маријана, Кефер Бог
дан, Ковачевић Стеван, Мажар
Виктор, Малечић Маја, Марковић
Никола, Марковић Слађана, Пупо
вац Ања, Пушкарић Матеа, Радо
сављевић Никола, Ризани Борис,
Руман Кристина, Станчић Душан,
Хаџић Ивана, Цветковић Алексан
дра, Цвијановић Милко, Штетић
Кристина
Одељењски старешина:
Биљана Трифуновић

ОШ „Вера
Мишчевић“
Белегиш
VIII-1 Белегиш
Крњаић Лука, Веренчевић Тамара,
Милиновић Милица, Јовановић
Никола, Пејиновић Матеја, Миајло
вић Мина, Кулешко Ивана, Коконе
шевић Невена, Ћулибрк Марија,
Девић Живан, Јеремић Светлана,
Николић Јован, Радовић Драгана,
Секанић Лазар
Одељењски старешина:
Божица Фирић
VIII-2 Белегиш
Брестовац Марко, Растовић Нико
лина, Нинковић Јована, Мутовчиев
Вељко, Растовић Жаклина, Стоја
диновић Ана, Радаковић Тамара,
Делић Бојан, Мартиновић Сара,
Градић Никола, Јовановић Лука,
Босанац Јелена, Стојић Иван,
Гајић Милош, Гајић Млађан, Вереш
Кристина
Одељењски старешина:
Милена Маринковић
VIII-3 Сурдук
Бабић Анђела, Бањанац Никола,
Јефтић Ана, Јовановић Алексан
дар, Павлица Јован, Симић Драги
ца, Смуђа Ђорђе, Станчић Нико
ла, Шуша Недељка, Мрва Мића,
Орељ Бранко, Секанић Виолета
Одељењски старешина:
Игор Митровић
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ОШ „Змај Јова
Јовановић“ Рума
VIII-1
Вукобратовић Димитрије, Гагић
Тијана, Дабић Радоиц
 а, Јухас
Бранислав, Кајтази Леонард,
Кршев Иван, Лакетић Дејана,
Милошевић Стефан, Мушицки
Јована, Никшић Дамјан, Остојић
Душан, Остојић Кристина, Пет
ковић Тамара, Пљакић Јован,
Ракић Никола, Савић Јован,
Сремчевић Андријана, Стевано
вић Јаков, Томашевић Миња,
Вучковић Вукашин
Одељењски старешина:
Јасна Петровић
VIII-2
Војновић Давид, Вучетић Јова
на, Вучетић Немања, Јањић
Синиша, Јекић Бојана, Кесер
Огњен, Конц Бојан, Маливук
Слађана, Питок Дарио, Пујић
Никола, Ранковић Александар,
Свирчевић Јован, Стајки Флоре
са, Стојиљковић Ања, Црнобр
ња Никола, Шакотић Стефан,
Савић Александра
Одељењски старешина:
Драгана Бањац
VIII-3
Богдановић Никола, Бузаш Сте
фани, Врзић Јелена, Гавриловић
Вук, Грковић Александар, Иван
ковић Јована, Јанковић Крста,
Јовичић Вељко, Касапски Ђор
ђе,
Март ин ов ић
Жељан а,
Милинковић Бошко, Павловић
Радован, Перић Немања, Петро
вић Огњен, Савић Николина,
Сићевић Милош, Филиповић
Ана, Хаџић Стефан, Цвјетића
нин Вера, Честић Михајл о,
Чубриловић Данијела
Одељењски старешина:
Тамара Илић
VIII-4
Аћимовић Небојша, Бежановић
Немања, Васиљевић Милица,
Гостимировић Немања, Делић
Урош, Ђурк овић Љубомир,
Јагличић Александра, Јоцковић
Милица, Кљаић Милош, Кнеже
вић Бранислав, Кнежевић Мар
ко, Ковачевић Тијана, Кузмано
вић Игор, Лакета Лазар, Марко
вић Драган, Медић Николина,
Миловановић Никола, Митровић
Дуња, Мудрић Милица, Николић
Вукашин, Радовановић Петар,
Ралић Јована, Хинић Марија,
Пуач Стефан
Одељењски старешина:
Марица Тадић

ОШ „Душан
Јерковић“ Рума
VIII-1
Ђурасиновић Стеван, Ивков
Никола, Јакшић Драган, Ловрић
Драган, Милићевић Лука, Мом
чиловић Драгана, Опачић Јеле
на, Керкез Душан, Ожеговић
Илија, Пјевац Давор, Петровић

ОШ „Змај Јова Јовановић“ Рума
Лука, Репарски Милош, Стјепић
Стефан, Стојановић Ана, Ћули
брк Бојана, Филиповић Николи
на, Чалић Николина, Џебро Сте
фан, Шимулак Андреа, Шандор
Норберт, Докмановић Дарк о,
Илић Јелена Ђоновић Мила
Одељењски старешина:
Душан Вуксан
VIII-2
Вајагић Александра, Вукмирић
Јелена, Глигоријевић Марија,
Ђукић Никола, Јеремић Тијана,
Карталија Зоран, Лончар Теодо
ра, Марчета Никола, Малешић
Милица, Миљевић Милица,
Обрић Огњен, Петаковић Доро
теја, Павић Маја, Пауновић
Жељана, Ралевић Игор, Симић
Јована, Станишић Алекса, Рајић
Александар
Одељењски старешина:
Невена Ферлан
VIII-3
Боснић Биљана, Бошковић Луна,
Бркић Снежана, Васић Јана, Ваш
Игор, Вукмановић Бојана, Главо
њић Милица, Гњатовић Јована,
Калањ Мирослав, Калуђеровић
Ана, Кићановић Миодраг, Кљајић
Драга, Кордић Владимир, Лазић
Зоран, Ловрић Нађа, Лукић
Срђан, Мамилић Милош, Марин
Ивана, Мињин Душан, Мозер
Матија, Новаковић Бранислава,
Пузић Алекса, Радић Јована,
Станковић Јелена, Стојановић
Тијана, Стојановић Урош, Тесла
Милица, Томић Лука, Фридман
Александар
Одељењски старешина:
Вишеслава Налчић
VIII-4
Беић Драгана, Бошковић Оли
вер, Бошковић Јован, Ћулибрк
Сања, Дрвеница Андреј, Кекић
Мирослав, Кнежевић Тијана,

Марић Татјана, Новаковић Нађа,
Обреновић Мирјана, Петковић
Ненад, Ралић Адријан, Риђички
Дајана, Сербеџија Дејан, Сије
рић Тијана, Белић Миодраг, Кер
меци Миљана, Качавенда Боја
на, Вујчић Вања, Штимац Нико
лина, Љушић Јелена, Станојчић
Стефано
Одељењски старешина:
Мара Вукашиновић

ОШ „Вељко
Дугошевић“ Рума
VIII-1
Абаџин Ана, Врањешевић Ања,
Гојковић Александар, Грујић
Тамара, Грујичић Драгана,
Ђапић Драгана, Живковић Тија
на, Жунић Ана, Јаснић Дејана,
Јовановић Милица, Кесеги
Данијел, Кнежевић Василије,
Марковић Славко, Мињин Бори
слав, Мирковић Стеван, Михић
Александра, Огњеновић Соња,
Радосављевић Зорица, Радуло
вић Стефан, Рађеновић Сара,
Тесла Дејан, Шушњар Марко,
Teпшић Александра, Радојчић
Теодора
Одељењски старешина:
Слађана Ралић
VIII-2
Благојевић Богољуб, Вуков
Илија, Делић Милица, Жегарац
Александра, Јарчанин Миле,
Јовановић Маја, Колац Никола,
Кукић Драган, Љубинк овић
Ненад, Макевић Јована, Мрђа
Николина, Нинковић Николина,
Панић Коста, Петровић Рајко,
Секулић Никола, Срећо Андри
јана, Ћук Катарина, Урбан Тама
ра, Цицовић Ана, Видић Алек
сандра, Даниловић Петар
Одељењски старешина:
Маријана Тркуља

VIII-3
Весић Милица, Вукашин Слави
ца, Грујичић Јованка, Драгишић
Наташа, Ђуричић Александар,
Илић Бојана, Јакшић Николина,
Јанк овић Гордана, Калајџић
Немања, Кордић Милана, Крстић
Александар, Крстоношић Марко,
Латиновић Стефан, Љубишић
Драгана, Матијашевић Лука, Оже
говић Марко, Олуић Богдан, Пет
ковић Јелена, Покрајац Клаудија,
Шућин Јована, Чанак Исидора,
Шарац Јован, Трифуновић Анђе
ла
Одељењски старешина:
Драган Вуковић
VIII-4
Босанчић Анђела, Бријак Милан,
Демић Милица, Зорановић Јеле
на, Касабашић Јована, Малетић
Наташа, Милић Никола, Мирче
тић Јелена, Павловић Димитри
је, Пајић Стојан, Поповић Нема
ња, Пробојчић Лука, Радаковић
Тијана, Вуковић Тијана, Ђаковић
Маријана, Јанковић Лазар, Јан
ковић Дејана, Мијатовић Андри
јана, Остојић Александра, Утвић
Јована, Младеновић Маријана,
Лушис Драгана
Одељењски старешина:
Снежана Ракановић (Вогањ и
Стејановци)

ОШ „Иво Лола
Рибар“ Рума
VIII–1
Маричић Ања, Шимулија Милош,
Гинер Јосип, Панић Ана, Гагић
Александра, Јанковић Ђорђе,
Штимац Христина, Поповић
Павле, Николић Драгољуб, Ала
чек Елизабета, Гагић Мина,
Вукајл овић Тамара, Радојев
Мирослав, Савић Милан, Радо
јев Марија, Стојшић Софија,
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Босиљкић Ђорђе, Бојановић
Бранислав
Одељењски старешина:
Слађана Пауновић
VIII–2
Коларић Кристијан, Ивошевић
Слободан, Репарски Николина,
Ланц Леа, Вукић Слободан, Нагл
Ана, Маричић Босиљка, Кондић
Марко, Миљковић Лука, Мошић
Андреа, Михајловић Милана,
Ерцеговац Сандра, Јаковљевић
Милица, Милић Марија, Томић
Слободан, Мршић Анђелија
Одељењски старешина:
Даринка Јелић

ОШ „23.октобар“
Кленак
VIIIа
Немања Илић, Виолета Јездић,
Жика Јовановић, Бојана Крстоно
шић, Катарина Манчић, Милош
Михајловић, Ивана Павловић,
Стефан Петровић, Јована Сави
чевић, Вера Станковић, Зорица
Стефановић, Нина Џигурски
Одељењски старешина:
Срђан Којадиновић
VIIIб
Огњен Бајић, Бојана Богдановић,
Бојана Весић, Љиљана Грозда
нић, Василије Јовановић, Дали
бор Јовановић, Милица Јовић,
Милош Марковић, Милош Алек
санд рос
Марк ов ић,
Драган
Матић, Анастасија Путица, Дарко
Путица
Одељењски старешина:
Зоран Ђорђић

ОМШ „Теодор
- Тоша Андрејевић“
Рума
Шестогодишње музичко обра
зовање - Рума
ХАРМОНИКА
Весић Милица, Драгишић Ната
ша
Класа:
Весна Немчев
ФЛАУТА
Вукобратовић Димитрије, Грујић
Тамара, Стајки Флореса, Тома
шевић Миња Класа:
Тања Минов
КЛАВИР
Гавриловић Вук, Павић Маја,
Шарац Јован
Класа:
Томислав Давидовић
Илић Бојана, Медић Николина
Класа:
Емилија Миодраг
Марковић Ана
Класа:
Зорана Вулин
Савић Николина
Класа:
Бојана Пантелић-Петровић

Станковић Јелена
Класа:
Маја Жмукић
ГИТАРА
Касапс ки Ђорђ е, Шимул ак
Андре
Класа:
Јелена Милинковић
Петаковић Доротеа
Класа:
Срђан Петровић
ВИОЛИНА
Тот Кристина Ката
Класа:
Милица Огњановић
ТАМБУРА Е ПРИМ
Црнобрња Никола
Класа:
Смиљана Јанчић
Шестогодишње музичко обра
зовање – издвојено одељење
у Иригу
ГИТАРА
Абрамовић Милан, Јашаревић
Јелена, Николајев Ана, Срдано
вић Лазар
Класа:
Срђан Петровић
ХАРМОНИКА
Бојевић Милица, Јанковић Нико
ла, Смиљанић Лела, Ћосић
Ненад
Класа:
Драган Лукић
КЛАВИР
Духоњ Вања, Томашевић Теодо
ра
Класа:
Маја Жмукић
Шестогодишње музичко обра
зовање – издвојено одељење
у Старој Пазови
ВИОЛИНА
Вереш Јан, Шаш Ивор
Класа:
Ана Зорић
ФЛАУТА
Домоњи Ана, Кабас Дариа
Класа:
Марија Ивановић
ХАРМОНИКА
Петровић Зоран
Класа:
Славољуб Алексић
Четворогодишње музичко
образовање - Рума
САКСОФОН
Радовановић Петар
Класа:
Ђорђе Вујичић
Четвор огод иш ње
музичко
образовање – издвојено оде
љење у Иригу
САКСОФОН
Матић Александар

Класа:
Ђорђе Вујичић
Двогодишње музичко образо
вање - Рума
СОЛО ПЕВАЊЕ
Живановић Исидора, Павић
Маја, Петровић Огњен, Пешић
Зорица, Шешић Сузана
Класа:
Иван Николић
Кукић Драган
Класа:
Дејан Љутовац

ОШ „Бранко
Радичевић”
Никинци
VIII разред
Божић Драган, Вељовић Ана,
Вучетић Урош, Гајић Никола,
Гемери Ласло, Грмуша Драгана,
Ерић Мирослав, Јовановић Сло
бодан, Матић Бојан, Матић
Бојан, Тумо Марк о, Шкорић
Тамара, Шуваковић Тамара
Одељењски старешина:
Маја Басић

ОШ „Миливој
Петковић Фећко“
Платичево
VIIIa
Бобар Богдана, Вишацки Нема
ња, Вуковић Радован, Јовановић
Валентина, Јовановић Јелена,
Ковач Катарина, Костић Небој
ша, Кукољ Тијана, Николић
Биљана, Ранкић Драган, Рукави
на Емануел, Сабо Игор, Томаше
вић Мирјана, Томић Бранко
Одељењски старешина:
Драгана Крстић
VIIIб
Влајнић Алекса, Јовановић Боја
на, Кесеровић Стеван, Кечкемет
Катја, Клајн Андреа, Комленски
Сара, Максимовић Теодора,
Маџаревић Милош, Машић Еле
на, Милошевић Александра,
Никол ић
Нађа,
Обрен ов ић
Лазар, Радивојевић Марија,
Шашић Михајло
Одељењски старешина:
Наташа Кнежевић

ОШ „Доситеј
Обрадовић“
Путинци
VIII-1
Боровица Мирк о, Боројевић
Зорана, Вишњић Биљана, Вла
дић Тамара, Вујановић Ратко,
Дерета Милан, Кукић Милан,
Лужаић Јован, Марјановић Дра
гиња, Милановић Милан, Перић
Тамара, Петровић Александар,
Станојевић Милош, Тркуља

Александар
Одељењски старешина:
Љиљана Брацановић
VIII-2
Алчак овић Растк о, Вуковић
Марија, Зец Наташа, Зинаић
Милана, Зубић Тамара, Јешић
Дејан, Јовановић Данијел, Калај
џић Драгана, Косановић Кристи
на, Миличевић Марко, Опарушић
Владимир, Пешут Милан, Рокнић
Корана, Савић Мирјана, Чворков
Радослав, Челебић Тамара
Одељењски старешина:
Јелена Тешић

ОШ „Милош
Црњански“
Хртковци
VIII-1
Дејан Абрамовић, Срђан Вукоје
вић, Ивана Газибарић, Никола
Грујић, Бошко Драгомировић,
Ванеса Драгомировић, Алексан
дар Јаушић, Никола Конц, Ката
рина Лакатош, Давид Лончаре
вић, Кристина Малбашић, Мила
Миловановић, Антонија Мужик,
Томислав Пачи
Одељењски старешина:
Недељка Тешиновић
VIII-2
Немања Вукојевић, Викторија
Иванчевић, Кристина Копас,
Ненад Костадиновић, Николина
Курјак, Тијана Мракић, Данијел
Рајда, Слађана Тадић, Милош
Татомировић, Јовица Ћирковић,
Андреј Ушјак, Виктор Фекете,
Сара Шурлан
Одељењски старешина:
Небојша Јовичић

ОШ „6.ударна
војвођанска
бригада“ Грабовци
VIII разред
Андрић Љиља, Тамара Васић,
Кутањац Андријана, Митић
Милован, Митровић Борислав,
Пејчић Николина, Стевић Мирја
на, Степановић Михајло, Томић
Тијана, Марић Руселена, Мијато
вић Снежана
Одељењски старешина:
Перо Вујатовић

ОШ „Небојша
Јерковић“
Буђановци
Бакић Лазар, Божић Ивона,
Вулетић Зоран, Исаилоски Симе
он, Јелесић Андријана, Јовано
вић Дејан, Лозић Александар,
Љубинковић Сава, Љуштинић
Перица, Милинк овић Сања,
Миличић Ана, Николић Иван,
Смиљанић Ангелина, Угринчић
Радован, Честић Душан, Честић
Мирослав
Одељењски старешина:
Мирјана Милојевић

40

МАТУРАНТИ

M NOVINE

7. JUN 2017.

MATURANTI PE]INA^KIH OSNOVNIH [KOLA

ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ Купиново

ОШ „Слободан
Бајић Паја“
Пећинци
VIII-1
Ана
Арсен ов ић,
Исид ор а
Васић, Јована Јелић, Анита
Грбић, Снежана Марк овић,
Ивана Стојановић, Радослава
Марковић, Немања Грозданић,
Александар Ђукић, Никола
Јокић, Немања Ерић, Слобо
дан Николић, Владимир Прода
новић, Теодора Гајић, Елена
Перић, Јован Нешковић, Митар
Колџић, Зорица Марк овић,
Данијела Дрљић, Александар
Јурић, Тамара Јуришић, Јован
Костић
VIII-2
Небригић Немања, Јокић Нема
ња, Анђела Суљић, Јелена Тој
чић, Катарина Јаковљевић,
Исидора Наић, Кристина Плав
шић, Кристина Марковић, Лав
Цветковић, Милан Томић, Сте
фан Марковић, Бранислав Кол
џић, Милош Коцољевац, Иван
Вуковић, Александар Тодоро
вић, Никола Јовановић, Матеја
Влаинић, Катарина Комленац,
Владимир Вукичевић, Сара
Зурковић
VIII-3
Сава Јовичић, Бранислава
Стојаковић, Милица Игњато
вић, Никола Сретковић, Кри
стина Јовановић, Марко Јова
новић, Слободанк а Јанић,
Милош Вукосављевић, Ана
Радивојевић, Небојша Весели
новић, Ана Ђурчић, Анђела
Ђуричић, Бојан Јовановић,
Милица Бајин, Милош Бјелић,
Данијела Ђукић, Аца Милова
новић, Ружица Јовановић,
Љиљана Опачић, Милош Трбо
јевић, Снежана Балиновић

VIII-4
Марко Васић, Душан Вукелић,
Катарина Живановић, Никола
Живковић, Бранислав Јовано
вић, Марија Маринковић, Маја
Петровић, Марија Петровић,
Секул а Петров ић, Јелен а
Рашковић, Марк о Саватић,
Тања Слепчевић, Давид Стје
пановић, Марија Станисавље
вић, Данијела Стјепановић,
Јована Цакић, Ана Шуваковић,
Стефан Јовановић

ОШ „Душан
Вукасовић Диоген“
Купиново
VIII разред Купиново
Вукашин Арсенијевић, Дејан
Бастајић, Тамара Берeтић,
Петар Бошњак, Ивана Будим
чић, Мирјана Вуксан, Јована
Грујичић, Вукаш ин Делић,
Милорад Делић, Филип Ђури
чић, Јована Змијанац, Ива
Јовановић, Љубица Кобиларев,
Стефан Лазић, Милош Мари
чић, Славиша Милић, Дејан
Николић, Николина Одобашић,
Невена Петровић, Љубица
Плавшић, Марина Раковић,
Ненад Ранисављевић, Снежана
Саџак, Дамјан Славнић, Тама
ра Јовановић, Енвер Денчић
VIII разред Ашања
Димитрије Вељански, Јелена
Добрашиновић, Стефан Док
ман, Тијана Илић, Немања
Јовановић, Анастасија Максић,
Марија Метик ош, Данијела
Миливојевић, Урош Николић,
Јован Петровић, Никола Петро
вић, Вера Попов, Милан Попо
вић, Немања Радовановић,
Никола Шакић
VIII разред Обреж
Љиљана Веркић, Јован Вуксан,

Јован а
Деврњ а,
Михајл о
Диклић, Олга Драгић, Игор Дра
гомировић, Милица Исаков,
Владимир Јовановић, Даница
Јовановић, Иван Јовановић,
Лидија Јовановић, Бранислава
Јовнаш, Ана Марковић, Мића
Михајловић, Слободан Михај
ловић, Кристина Орловић, Кри
стина Плавшић, Сретен Плав
шић, Милош Радивојевић, Ана
стасија Радојчић

ОШ „Душан
Јерковић Уча“
Шимановци
VIII-1 Шимановци
Грујић Никола, Зељковић Сте
фан, Јовановић Вук, Јовановић
Урош, Лемајић Наташа, Милић
Антонио, Михајловић Вален
тина, Муњиза Марина, Радо
сављевић Алекса, Самарџија
Небојша, Чавић Димитрије,
Шљукић Михаило, Јовановић
Марина, Јовановић Стефан,
Обреновић Катарина
VIII-2 Шимановци
Арсенијевић Ирина, Денић Вук,
Јовановић Данијел, Кнеже
вић Нађа, Младеновић Борјан,

Милутинов Сара, Радивојевић
Алекса, Радивојевић Владимир,
Радивојевић Невена, Топић
Дарио, Ћирковић Добрица,
Хост Хелена, Мифтари Мирса
да, Мифтари Мина, Јовановић
Александар, Драговић Богољуб
VIII-3 Деч
Живановић Александар, Кокић
Милан, Ковач Стефан, Лукач
Кристина, Лукић Јелена, Љуби
чић Љубица, Мавија Бојана,
Мирковић Александар, Мија
иловић Милош, Недељковић
Емилија, Пражић Милица, Пра
жић Дејана, Шљукић Марко
VIII-4 Карловчић
Босанчић Иван, Деврња Ања,
Јаглетић Рајна, Клинчаревић
Милица, Клинчаревић Петар,
Љешић Марко, Молнар Сара,
Маричић Немања, Младено
вић Дијана, Петровић Милан,
Петошевић Слађана, Радоса
вљевић Иван, Радосављевић
Жарко, Ранисав Сава, Срем
чевић Софија, Трајковић Сања,
Јевђевић Синиша, Јовановић
Иван, Јовановић Алессандро,
Цветковић Милован, Марковић
Павле, Остојић Урош, Јовано
вић Бојан

MATURANTI IRI[KIH
OSNOVNIH [KOLA
Основна школа
„Mилица
Стојадиновић
Српкиња“ Врдник
VIII разред
Буцић Николина, Вучинић Миле
на, Ергелаш Митар, Јанкуловић
Јован, Јарић Николина, Јовано
вић Драган, Јокановић Василије,

Косић Уна, Лазаревић Доротеа,
Лаћарац Милица, Лаћарац
Мирослав, Малетић Јелена,
Маринковић Снежана, Матешић
Селена, Мијолић Борислав,
Опачић Милица, Панћишко Тија
на, Радојчић Стефан, Сенић
Александар, Стојановић Пре
драг, Танасијин Наталија, Чер
нош Бојан, Шпановић Радован
Одељењски старешина:
Мирјана Бјелопетровић
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ОШ „Бранко
Радичевић“ Шид
VIII-1
Благојевић Јелена, Васиљевић
Дамјан, Васојевић Душан, Вијук
Милош, Влаисављевић Алекса,
Ковинчић Ивана, Митровић
Душан, Млинар Ана, Мучало
вић Александра, Нешковић
Душан, Павловић Анђела, Пај
чин Стефан, Поповић Јелена,
Продић Миа, Симић Ђорђе,
Стојановић Дејана, Тарлаћ
Мирка, Тимарац Стеван, Чуљак
Анамарија, Трзин Соња, Триф
ковић Ивана, Шарац Стефан,
Кошутић Никола
Одељењски старешина:
Јелена Живковић
VIII-2
Арсеновић Никола, Баштић
Михајло, Вукас Ања, Дујаковић
Наталија, Живановић Дуња,
Јурик Александар, Леро Маша,
Миладиновић Јелица, Милоше
вић Милана, Мишков Теодора,
Мишчевић Анђела, Настић
Мирјана, Опојевлић Марија,
Опојевлић Милана, Пајић Нико
ла, Петровић Никола, Полуга
Јована, Радонић Немања, Рајић
Милана, Тарлаћ Владимир,
Томић Стефан, ТопаловДрага
на, Убавић Нина, Томић Катари
на
Одељењски старешина:
Татјана Јекић
VIII-3
Арбутина Јован, Барјактаровић
Јована, Башић Николина, Боро
јевић Стефан, Ватраљ Михајло,
Видић Стефан, Вурдеља Нема
ња, Гнип Теа, Јанковић Алек
сандар, Јелушић Анастасија,
Јовановић Наташа, Клисурић
Јелена, Кукуљ Јован, Лукић
Сара, Мацура Душан, Нешко
вић Милош, Рајчин Тамара,
Ракић
Катар ин а,
Рогуљ а
Милош, Степанчевић Немања,
Чугаљ Биљана, Шобота Јелена
Одељењски старешина:
Невенка Радишић
VIII-4
Берић Тијана, Валентировић
Душица, Вујић Јован, Гојковић
Драгана, Еделински Бојан,
Жмура Александар, Зечевић
Емилија, Јовић Светлана, Кола
ја Бранислав, Лазић Невена,
Марк овић Денис, Милијаш
Срђан, Митошевић Милош,
Митровић Огњен, Млађановић
Анастасија, Николић Сања,
Пајић Гордана, Пањик Теодора,
Радивојевић Петар, Станковић
Вељко, Степановић Јован, Цви
јетић Никола, Чебо Срђан
Одељењски старешина:
Вера Дупало
VIII-Б Бачинци
Авак умовић Ђорђе, Божин
Јелена, Вучић Ненад, Захорјан
ски Владимир, Јовановић Алек

ОШ „Бранко Радичевић“ Шид
са, Лончаревић Алекса, Марко
вић Тамара, Милинковић Деја
на
Одељењски старешина:
Мирјана Лалић
VIII-К Кукујевци
Боројевић Милица, Грабић
Сашка, Дамјанић Александар,
Доскочи Анита, Јовановић
Александар, Котолас Даријо,
Личина Стефан, Марк овић
Настасија, Собек Лепа, Стоја
новић Анастасија, Шопаловић
Илија
Одељењски старешина:
Расћо Дудок

ОШ „Сремски
фронт“ Шид
VIII-1
Вукмир Жељана, Ђурашиновић
Огњен, Еделински Ана, Живић
Милица, Јовицки Игњат, Карајо
вић Вукашин, Ковачевић Анђе
ла, Којчиновић Борис, Кордић
Емилија, Кујавић Леона, Лози
њак Андреа, Лужаић Стефан,
Максимовић Немања, Маленић
Миљан, Маленић Немања,
Миклош Милица, Миљановић
Стеф ан,
Митров
Милош,
Митровић Јована, Николић
Сања, Поповић Јован, Сакан
Мина, Самарџић Ивана, Тодо
ровић Саша, Чаврић Милош,
Чикарић Алекса, Шуша Милица
Oдељењски старешина:
Слађана Љубојевић
VIII-2
Бабић Јован, Баришић Саша,
Ботић Кристина, Векић Брани
слав, Вилић Алекса, Вученовић
Теодора, Гајић Душица, Ђокић
Зорана, Ђурђевић Тамара,
Ђурк овић Мила, Кољанин
Зоран, Кршић Слободан, Кубик
Даниjела, Куртић Емилија,
Манојловић Николина, Митро
вић Мирјана, Михајловић Дани
јел, Михајловић Игор, Момир

ски Ивана, Орешчанин Вука
шин,
Ресан ов ић
Стеф ан,
Сабљић Бранкица, Сенић
Синиша, Срнка Јустин, Тадић
Снежана, Танцик Марија, Хован
Јелена, Хорњак Игор
Одељењски старешина:
Ивана Мацко
VIII-3
Балош Тамара, Бањанин Ана
стасија, Катановић Милан, Кро
шлак Дамир, Менђан Марко,
Милинковић Никола, Мравик
Соња, Пешка Сaња, Пијуновић
Биљана, Провчи Tеодора,
Радек а Надежда, Радојчић
Лорена, Радошевић Дејана,
Ракановић Немања, Ранђело
вић Дамјан, Савић Милица,
Скленар Дражен, Станковић
Вељк о, Станк овић Милош,
Старчевић Јелена, Тодоровић
Вељко, Тошић Немања, Ћетоје
вић Марко, Хемела Ненад
Одељењски старешина:
Александра Тубић

Основна школа
„Јован Јовановић
Змај“ Шид
VIII разред
Ковач Звонимир, Мовчан Татјана
Одељењски старешина:
Сања Павић

Основна школа
„Филип Вишњић“
Моровић
VIII-1 Моровић
Ђисаловић Драган, Ђукић Петар,
Ђурачковић Младен, Форо Јован,
Јањатовић Урош, Јолџић Жеља
на, Јовановић Стефан, Коронсо
вац Никола, Кузминац Алексан
дар, Маовац Милан, Медић
Недић Јован, Новковић Теодора,
Опшић Милица, Сабадош Дејана,
Секуловић Данило, Ујвари Ивана
Одељењски старешина:
Сретенка Вуковић

VIII-2 Вишњићево
Бојић Катарина, Чудић Бојан,
Данил овић Срђан, Дворанац
Маја, Хрчек Драган, Кулунџија
Николина, Лазић Младен, Марја
новић Стефан, Мирковић Милан,
Мурић Срђана, Настић Алексан
дар, Настић Дрган, Николић Сне
жана, Пајић Милош, Палексић
Сања, Сегеди Петар, Симић
Милан, Спас ојевић Драгана,
Станковић Владимир, Стевано
вић Јелена
Одељењски старешина:
Горан Гргић
VIII-3 Јамена
Ђокић Горан, Јеж Антоније, Јов
ковић Живан, Јурић Иван, Мило
шевић Кристина, Митровић Дра
ган, Поштић Јелена, Стојановић
Милош, Томић Миодраг
Одељењски старешина:
Бранко Глигоревић

ОШ „Вук
Караџић“Адашевци
VIII-1 Адашевци
Бодо Божидар, Веиновић Нико
ла, Вуков Јелена, Драгојевић
Никола, Ерић Саша, Маховац
Александар, Мијановић Никола,
Павловић Марија, Радивојевић
Емилија, Теслић Милица, Трипић
Дејан
Oдељењски старешина:
Драгана Дамјановић
VIII-2 Вашица
Божичковић Бојан, Вељковић
Милица, Јовановић Бранислава,
Катић Данијела, Каштеровић
Урош, Кртинић Марија, Лончаре
вић Илија, Малетић Лука, Марко
вић Наташа, Мишчевић Срђан,
Николић Драган, Николић Мили
ца, Петровић Ивана, Пршић
Огњен, Тошковић Мирјана,
Црноб рњ а Ранк о, Шалајић
Срђан
Одељењски старешина:
Сњежана Шушкић
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ЗАВРШЕНА СЕЗОНА ЗА ФК „ИНЂИЈА“

Квалитетном игром до
четврте позиције на табели

С

пуштена је завеса на још
једну сезону у Првој лиги
Србије, у којој се такмичи
и ФК „Инђија“. Инђијски „зеленобели“ завршили су такмичење
на четвртој позицији са осво
јених 48 бодова. У последњем
колу савладали су, сада већ,
новог суперлигаша, шабачку
„Мачву“, а та утакмица одиграна
је на Градском стадион
 у у Инђи
ји, у недељу, 28. маја.
Шеф стручног штаба Спасоје
Јелачић на чело инђијског прво
лигаша стигао је пред почетак
пролећног дела првенства. Како
и сам каже, тада је било питање
да ли ће „зелено-бели“ сачува
ти статус прволигаша, а данас
је ова екипа на високој, четвртој
позицији.
- На свакој утакмици дали смо
свој максимум, због чега сам
изузетно задовољан. У неким
утакмицама узели смо бодове
екипама којима су они били од
великог значаја, за опстанак или
улазак у виши ранг - каже Јела
чић и додаје да првенство ника
да није било неизвесније.
- Све екипе су показале доста
добру игру, поготово током про
лећног дела првенства. Мислим
да смо сви били донекле изјед
начени, али да су се ипак издво
јиле три екипе. Најпре „Мачва“,
затим „Земун“ који је изненадио
све у другом делу првенства. До
самог краја било је неизвесно
ко ће да „путује“ у виши ранг –
наводи Јелачић.
Шеф стручног штаба ФК

Први тим ФК Инђија
„Инђија“ сматра да се побољ
шао квалитет приказане игре
у Првој лиги Србије истичући
да су „зелено-бели“ оствари
ли осам победа, четири пута су
били поражени, а три утакмице
играли су нерешено.
- ФК „Инђија“ се у другом
делу првенства стабилизо
вала и направили смо помак,
побољшали смо реализацију,
почели да искоришћавамо већи
број шанси. Примили смо више
голова него што смо очекива
ли, али ни то није толико битно,
колико свеукупан резултат при
казане игре на терену – сматра

шеф стручног штаба.
Током пролећног дела сезоне,
Јелачић се одлучио да првом
тиму прикључи и неколико игра
ча из омладинског погона.
- То је сасвим разумљиво, ако
погледате да су се Омладинци
квалификовали за Омладинску
лигу Србије,што је велики успех
наше школе фудбала. Тако да
се и на неки начин, наметну
ло да пар талентованих играча
прикључимо сениорском пого
ну - каже шеф стручног штаба
„зелено-белих“.
Играчима сада предстоји пау
за од месец дана пред почетак

припрема за наредну сезону.
Током паузе биће реализован
и прелазни рок, те се очекују и
одређене измене у играчком
кадру.
- Сасвим је логично да неки
од играча наставе своју карије
ру у другом клубу или иностран
ству. С обзиром на пласман
који смо направили и приказану
игру, можемо очекивати одре
ђене измене у играчком кадру.
Ми ћемо се трудити да играче
који напусте клуб, адекватно
заменимо - каже за крај Спасо
је Јелачић, шеф стручног штаба
ФК „Инђија“.
М. Ђ.

АТЛЕТИКА

Митровчани заблистали
А

тлетичари „Сирмијума“ и „Срема“
имали су успешан наступ на неколи
ко такмичења у земљи и иностран

ству.
Сара Киш из АК „Сирмијум“ освојила је
златну медаљу на Шампионату Балкана
за млађе јуниоре у Истанбулу. Ово је њен
први наступ за млађу јуниорску репре
зентацију Србије, а злато је освојено и
у штафети 4x100 метара испред Грчке и
репрезентације Турске. Подвиг је начинио
и атлетичар „Сирмијума“ Немања Јоргић,
освајањем сребрне медаље такође са шта
фетом Србије 4x100. У трци на 100 метара
у великом финалу недостајале су само три
стотинке до бронзане медаље.
- Ово су две велике медаље за „Сир
мијум“ и најава још једне успешне сезоне
- поносно истиче спортски директор Горан
Павловић.
На Шампионату Војводине за јуниоре у
Новом Саду протеклог викенда атлетичари

„Сирмијума“ освојили су четири медаље.
Александар Секулић је био први у трци на
400 метара препоне, Ивана Тадић освојила
је сребрну медаљу у трци на 800 метара,
баш као и Огњен Деспић у бацању копља

Златна браћа
Бабић
Браћа Бранислав и Милорад Бабић,
такмичари „Сирмијума“ су се на Шампио
нату Србије за ветеране у Сремској
Митровици окитили златним медаљама у
тркама на 100 метара и скоку у даљ у сво
јим старосним категоријама. Занимљиво
је да се атлетиком бави цела породица
Бабић, међу којима и Саша Бабић, акту
елни вицешампион Балкана за јуниоре у
десетобоју.

са новим личним рекордом 48,20 метара.
Штафета „Сирмијума“ 4x100 освојила је
бронзану медаљу, а наступала је у саста
ву: Станко Лаћарачки, Душан Лазић, Огњен
Деспић и Александар Секулић.
Из АК „Срем“ наступило је шесторо атле
тичара на Шампионату Војводине. Маја
Дрљача освојила је прво место у скоку
мотком, Сара Станимировић је била дру
га у бацању копља, Милош Митровић је
освојио друго место у скоку у вис, Жељка
Познановић освојила је треће место у скоку
у вис, као и Михајло Петковић у скоку с мот
ком. Урош Вукајловић је допунио колекци
ју медаља атлетичара „Срема“ освојивши
бронзану медаљу у бацању копља.
Ово је још једно успешно такмичење
атлетичара Срема у првом делу сезоне.
већ наредног викенда очекује се млађе
јуниорско Првенство војводине и сениорско
Првенство Србије.

Г. П. и Д. М.
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СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМСКА
ЛИГА

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

Резултати утакмиц а 30.
кола: Нови Бановци: Омлади
нац - Раднички (НП) 5:4; Саку
ле: Борац - Црвена Звезда 7:3;
Вршац: Вршац - Раднички (З)
1:1; Беочин: Цемент – ТСЦ 2:3;
Темерин: Слога - Раднички
(СМ) 2:5; Шид: Раднички (Ш) –
Железничар 1:0; Пригревица:
Братство 1946 - Бачка 1901 1:1;
Дунав је био слободан.

Резултати утакмиц а 30.
кола: Нови Сад: Кабел –
Индекс 3:0; Војка: Сремац –
Подунавац 3:6; Чуруг: Хајдук
(Ч) – Младост 4:1; Жабаљ:
ЖСК – СОФЕКС је неодиграна;
Ердевик: Слога – Славија је
прекинута; Лаћарак: ЛСК –
Борац 1:1; Ветерник: Ветерник
- Хајдук (Б) 1:6; Купиново:
Купиново – Јединство 0:1.

Резултати утакмица 29. кола:
Рума: Први Мај – Хртковци 6:0;
Салаш Ноћајски: Будућност –
Партизан 1:1; Кленак: Борац –
Слобода 3:1; Врдник: Рудар Словен 4:3; Доњи Петровци:
Доњи Петровци – Јадран 4:5;
Дивош: Хајдук – Љуково 5:1;
Адашевци: Граничар 1923 Митрос 2:3; Попинци: Напре
дак – Подриње 1:1.

Резултати утакмиц а 29.
кола: Мартинци: Борац - Зека
Буљубаша 6:1; Кукујевци: Оби
лић 1993 - Јединство (М) 4:4;
Чалма: Слога – Фрушкогорац
2:1; Жарковац: Напредак –
ПСК 3:4; Вишњићево: Хајдук ОФК Брестач 3:0; Платичево:
Јединство (П) - Граничар (К)
1:2; Инђија: Железничар - Гра
ничар (О) 9:0; Младост је била
слободна.

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

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

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

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

19
19
13
12
12
11
9
10
10
9
8
8
9
6
4

5 4
3 6
7 8
9 7
6 10
8 9
9 10
6 12
5 13
6 13
7 13
7 13
4 15
10 12
10 14

55:24
52:28
38:24
46:35
43:41
31:29
36:34
35:49
34:40
37:39
42:47
36:41
24:45
35:45
26:49

62
60
46
45
42
41
36
36
35
33
31
31
31
28
22

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
18
19
18
16
15
16
14
12
11
10
9
7
6
5
2

3
6
3
6
5
8
4
3
5
4
7
5
8
7
0
4

4
6
8
6
9
7
10
13
13
15
13
16
15
17
25
24

81:26
77:33
68:27
54:28
60:44
54:38
47:38
57:44
37:47
49:63
44:53
33:43
34:48
30:51
27:100
28:97

72
60
60
60
53
53
52
45
41
37
36
32
29
25
15
10

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ШИД
1. ОФК Бикић
2. ОФК Бачинци
3. ОФК Бингула
4. Синђелић
5. Напредак
6. Јединство
7. Једнота
8. Граничар
9. Омладинац
10. Сремац
11. Борац

20
20
20
20
20
20
19
19
20
20
20

16
14
14
13
12
9
7
6
5
4
0

1
1
1
3
2
1
2
0
1
2
4

3
5
5
4
6
10
10
13
14
14
16

70:22
65:30
47:20
55:23
61:32
47:57
47:52
36:45
26:73
36:86
18:68

49
43
43
42
38
28
23
18
16
14
4

Резултати одиграних утак
мица 22.кола: Шид: Једнота –
Граничар је одложено ; Бингу
ла: ОФК Бингула – Сремац 6:2;
Батровци: Омладинац - ОФК
Бачинци 1:3; Илинци: Борац –
Напредак 2:5; Љуба: Јединство
– Синђелић 1:6; ОФК Бикић је
био слободан.

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА РУМА – ИРИГ
1. Ф. Гора
2. Сремац
3. Граничар
4. Војводина
5. Јединст. (Ру)
6. Полет
7. Планинац
8. С.В.Раднички
9. Фрушкогорац
10. Цар Урош
11. 27-Октобар
12. Јединст. (К)
13. Слога
14. Борац

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16
16
16
15
12
11
11
11
10
8
7
5
3
2

4
3
2
3
5
7
5
5
5
3
3
1
2
2

4
5
6
6
7
6
8
8
9
13
14
18
19
20

72:24
60:31
60:32
57:26
50:33
43:28
48:32
45:29
48:55
50:52
31:58
25:57
22:76
20:98

52
51
49
48
41
40
38
38
35
27
24
16
11
8

Резултати одиграних утакми
ца
24.кол а:
Шат ринц и:
27.Октобар - Јединство (К) је
прекинута ; Мали Радинци:
Фрушкогорац - Фрушка Гора
2:8; Добринци: Сремац –
Борац 5:2; Вогањ: Слога - Цар
Урош 0:8; Грабовци: Граничар
– Војводина 2:0; Ириг: С.В.Рад
нички – Полет 2:2; Ривица:
Планинац - Јединство (Ру) 2:2.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Најбољи у Београду
Џудисти „ЛСК“ из Лаћарка
су на турниру у Београду про
шле суботе, 3. јуна освојили
пет медаља и пехар за најбо
љу екипу. На такмичење, које
је организовао Џудо клуб
„Трудбеник“ ишло је девет
џудиста Лаћарка, а међу 523
такмичара из Србије, Хрват
ске, Црне Горе и Босне и Хер
цеговине, остварен је одличан
резултат. Ивана Атарац, мла
ђа пионирк а, била је прва,
Теодора Гавриловић, млађа
пионирк а заузела је друго

место, док су трећи били Тео
дора Антонић, полетарк а,
Александар Вукелић, млађи
пионир и Катарина Педић, ста
рија пионирка. Пета места су
заузели Александар Станими
ровић, Стефан Гемери и Урош
Антонић, млађи пионири, као
и Страхиња Бировљев, поле
тарац.
Тренери „ЛСК“ наводе да им
је велика част што тренирају
овако успешну децу и што
имају подршку Града Сремска
Митровица.

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

20
19
18
15
12
11
11
11
10
10
9
11
10
10
10
7

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

5
4
4
13
9
12
12
13
12
13
12
16
15
16
17
21

66:19
84:16
68:17
36:40
45:38
57:58
37:44
35:33
39:45
40:58
30:41
35:58
45:57
40:64
34:59
33:77

64
63
61
46
44
39
39
38
37
36
35
35
34
33
32
22

1. Железничар 27
2. Борац
27
3. ПСК
27
4. Младост
27
5. Хајдук
27
6. Слога
27
7. Граничар (К) 27
8. ОФК Брестач 27
9. Фрушкогорац 27
10. З. Буљубаша 28
11. Гранич. (О) 27
12. Напредак
27
13. Обилић
27
14. Јединст. (М) 27
15. Јединст. (П) 27

23
16
15
16
15
13
13
12
11
10
9
8
7
5
3

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

0
4
6
8
11
7
9
13
13
15
16
17
17
17
23

114:16
61:27
53:31
50:33
63:45
47:40
36:24
40:55
46:50
47:61
38:71
57:72
40:70
37:67
25:92

73
55
51
51
46
46
44
37
36
33
28
26
24
20
10

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ПЕЋИНЦИ
1. Доњи Срем
2. Ловац
3. Сремац
4. Шумар
5. Хајдук 1932
6. Камени
7. Срем
8. Словен
9. Младост
10. Витез

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
12
9
9
9
7
8
6
3
1

1
5
2
2
1
4
0
2
2
1

1
1
7
7
8
7
10
10
13
16

67:8
60:20
52:39
37:24
42:23
37:35
26:42
32:63
18:51
20:86

49
41
29
29
28
25
24
20
11
4

Резултати одиграних утак
мица 18.кола: Сибач: Словен
– Ловац 2:2; Шимановци: Хај
дук 1932 – Шумар 3:0; Ашања:
Камени – Срем 3:0; Деч: Сре
мац – Младост 3 :0; Пећинци:
Доњи Срем 2015 – Витез 6:0

ОЛИМПИЈАДА НА ЛИПОВАЧИ КОД ШИДА

Заборављене дечје игре

О

д 2. до 4. јуна, на излети
шту Липовача надомак
Шида, у организацији
Извиђ ачк ог одред а „Лазар
Бибић“ уз подршку локалне
самоуправе и Туристичке орга
низације Шид, Црвеног крста
Шид и бројних спонзора, одржа
на је шеста по реду Олимпијада
у заборављеним дечијим игра
ма. Идеја о овој манифестацији
спортског карактера намењеној
деци и одраслима, покренута је
пре шест година, са циљем да
децу усмери на праве вредности
и да кроз забаву и игру стекну
нова пријатељства.
На олипмијади је учествовало
око 120 гостију из земље и
суседних земаља, а ове године
учешће су узели и две екипе ОШ
„Бранко Радичевић“ из Шида,

као и једна мешовита екипа уче
ника Гимназије „Сава Шумано
вић“ и Техничке школе „Никола
Тесла“. Деца су се такмичила у
бројним данас помало забора
вљеним играма попут, кувано
јаје, чардак од чокова, навођење
пилота, навођење трагача, трча
ње у врећама, пасуљ штафета и
многим другим.
Након такмичења, организо
вана је шетња кроз шуму и оби
лазак манастира у Привиној гла
ви, а затим у вечерњим сатима
приређен је културно забавни
програм уз логорску ватру. У
недељу су проглашени победни
ци и додељени пехари најуспе
шнијима у све три категорије,
након чега је спуштена застава
и затворена овогодишња олим
пијада.
M. Н.
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M NOVINE

VREMEPLOV
7. јун
1861. У америчком граду Њу
Орлеансу изведена прва пред
става стриптиза.
1971. Совјетски васионски брод
„Сојуз II“ спојио се у земљиној
орбити са свемирском стани
цом „Саљут“.
8. јун
1942. Јапанске подморнице у
Другом светском рату бомбар
довале највећи аустралијски
град Сиднеј.
1986. Упркос оптужбама да је
као нацистички официр у Дру
гом светском рату одговоран за
злочине у Југославији и Грчкој,
бивши генерални секретар УН
Курт Валдхајм изабран за пред
седника Аустрије. Бојкотовао га
готово цео свет.
9. јун
68. Римски цар Нерон извршио
самоубиство пошто га је Сенат
прогласио непријатељем наро
да
и
осуд ио
на
смрт.
1898. Потписан споразум којим
је Кина Великој Британији Хонг
Конг уступила на 99 година.
10. јун
1610. Први холандски досеље
ници искрцали се на острво
Менхетн, сада централни део
Њујорка. Холанђани 1626. за
неколико бала тканине и јефти
ну бижутерију од Индијанаца
откупили острво и на његовом
јужном делу подигли насеље
Нови Амстердам.
1793. У Паризу отворен први
јавни зоолошки врт.
11. јун
1955. На аутомобилској трци
„24 сата Ле Мана“ погинуло 80 и
повређено више од 100 људи
после судара три аутомобила и
њиховог улетања у гледалиште.
1979. Умро амерички филмски
глумац Џон Вејн, звезда вестерн
- филмова.
12. јун
1929. Рођена Ана Франк, аутор
дневника о страдању Јевреја у
окупираном Амстердаму у Дру
гом светском рату, који је писа
ла у тајном скровишту. Убијена
је у марту 1945. у нацистичком
логору Берген - Белзен. Од
породице Франк рат је прежи
вео једино Анин отац.
1936. На Малом Калемегдану у
Београду отворен Зоолошки
врт, у којем је до 1941. сакупље
но око 1.200 животиња.
13. јун
323. п.н.е. У Вавилону умро
Александар III Мак едонски,
Александар Велики, један од
највећих војсковођа у светској
историји. Његова легендарна
личност била инспирација мно
гих уметника.
1943. У бици на Сутјесци у Дру
гом светском рат у погинуо
командант Треће дивизије и
члан Врховног штаба Народноо
слободилачке војске Југослави
је Сава Ковачевић. Постхумно
проглашен за народног хероја.

7. JUN 2017.

HOROSKOP
ОВАН: Неке старе везе
и пријатељства, могла
би се испоставити
важна кроз решавање
битних пословних циљева. Ако вам
је већ потребна сагласност шефа,
не би било мудро да га прескочите.
Не прихватате туђе коментаре
здраво за готово. Финансијска ситу
ација је добра. Познанство до кога
дође, током ове недеље, преко
пријатеља или рођака, могло би
вас убрзано водити у заједнички
живот.

ВАГА: Делујете снала
жљиво и умете да при
добијете нечије пове
рење. Тимски рад
представља сјајну прилику да про
ширите своје сазнање из одређе
них области и да напредујете на
различитим странама. У љубавном
животу имате осећај да неправед
но трпите због нечијег нерасполо
жења или неразумевања. Ваш
однос са вољеном особом све
више подсећа на заједничку игру
надмудривања.

БИК: Ове недеље ћете
бит и
расп ол ож ен и
романтично. Ако тра
жите љубав, окрените
се дружењима с људима на неким
креативним радионицама или рас
правама, тамо ћете највероватније
оно што вам треба. Наклоњено вам
је дружење, а можда и симпатије с
особом страног порекла. Такође
бисте могли отићи на мање путова
ње у којем ћете уживати. Кад је у
питању посао припазите на свој
темперамент.

ШКОРПИЈА: Делујете
активно и умете да
употребите успешну
формулу у пословању,
без обзира на ситуацију у којој се
налазите. Ако успоставите правил
ну меру вредности између својих
практичних циљева емотивног
задовољства очекује вас добитна
комбинација успеха, љубави и сре
ће. Потрудите се да делујете
довољно подстицајно на свог парт
нера.

БЛИЗАНЦИ: Ако пада
те с ногу, ове недеље
ће вам и планете бити
наклоњене за одмор и
опуштање уз друштво и вољену
особу. Посветите се себи и својим
потребама, а остале пустите мало
по страни. Тренутно вам је то најва
жније. Права особа ће разумети да
је ово само привремено. Финансиј
ски ова недеља није идеална па
ћете морати више пажње посвети
ти трошењу новца.

СТРЕЛАЦ: Постоје раз
личита гледишта међу
сарадницима у реша
вању неких пословних
интереса, нови неспоразуми ства
рају напету атмосферу у вашем
окружењу. Избегавајте јавне рас
праве, пословна надмудривања
или док азивање истине пред
сарадницима који располажу са
већим ауторитетом. Будите мудри,
нема потребе да отворено причате
о својим интимним плановима.

РАК: Стало вам је да
остварите високопро
фесионалне стандар
де, али ваши сарадни
ци имају другачија мерила вредно
сти и често мењају своју стратегију
деловања. У љубавном односу
сачувајте трезвеност духа и мудро
сти , партнер може да вас изнена
ди на неугодан начин својим пона
шањем или новом одлуком. Не
желите да прихватите споредну
емотивну улогу коју вам неко наме
њује.

ЈАРАЦ: Имате утисак
да се прилик е на
пословној сцени мења
ју у позитивном правцу
и у складу са вашим интересима.
Због сукоба различитих интереса ,
често наилазите на изненадне про
блеме у сусрету са сарадницима.
Вољена особа неће дозволити да
породица трпи због ваше каријере
или великих амбиција које вас
међусобно удаљавају. Усмерите
своје страсти и емоције у правцу
заједничке визије.

ЛАВ: Јасно вам је да
претерано експонира
ње или додатни ризик у
пословним сусретима
представљају лош избор, боље је
да следите зацртана правила и
утврђене критеријуме. Понекад је
тешко предвидети ток догађаја у
ситуацијама када се сукобљавају
различити пословни интереси. Не
можете да останете равнодушни ,
пред особом која вас провоцира на
бурну емотивну реакцију.
ДЕВИЦА: Налазите се
у доброј форми у пози
тивн ом
окруж ењ у.
Добра пословна проце
на представља основни услов за
успешну сарадњу. Пријало би вм
неко краће путовање, промена или
излет у пријатном друштву. Осећа
те унутрашњи немир и потребу да
са емотивне дистанце анализирате
нечије понашање. Будите мирни,
након љубавног затишја очекује
вас изненадна срећа.

ВОДОЛИЈА: Потребно
је да прецизније раз
гран ич ит е
своје
пос ловн е
обав ез е.
Претерана ангажованост на разли
читим странама може да проуз ро
кује низ неугодних сит уација.
Немојте дозволити да вам неко
намеће напорне обавезеза које
немате довољно интересовања.
Имате осећај да вам недостаје
нечије присуство и емотивна
пажња. На срећу, љубавна криза
се ускоро решава на ваше задо
вољство.
РИБЕ: Успех који сте
остварили даје вам за
право да приметите
нове критеријуме или
услове у пословно–финансијској
сарадњи. Делујете нескромно и
умете да претерујете у својим зах
тевима. У љубавном животу очеку
ју вас неки нови али и интригантни
догађаји. Ако сте слободни прате
вас интересантни сусрети. Инспи
рисани сте за нову љубавну везу.

Crkveni
kalendar
Среда, 7. јун (25. мај)
Треће обретање главе Св.
Јована Крститеља
Четвртак, 8. јун (26. мај)
Свети апостоли Карп и Алфеј
Петак, 9. јун (27. мај)
Свети свештеномученик Тера
понт
Субота, 10. јун (28. мај)
Преподобни Никита Исповед
ник (Оданије Педесетнице)
Недеља, 11. јун (29. мај)
Преподобномученица Теодоси
ја Тирска (Петровске покладе)
Понедељак, 12. јун (30. мај)
Преподобни Исакије Далматски
(Почетак поста)
Уторак, 13. јун (31. мај)
Свети апостол Јерма; Свети
мученик Ермије

Пенасти колач
са јагодама
Састојци: Кора: 4 јајета, шећер
6 кашика, брашно 6 кашика, уље 5
кашика, млеко 5 кашика, прашак
за пециво, 1 кашика какаа. Фил:
јогурт 500 мл, шлаг 100 г, желатин
2 кесице, шећер 3 кашике, јагоде
500 г. Прелив: јагоде 300 г, шећер
3 кашике, 100 мл воде, два жела
тина.

Припрема: Умутити беланца са
шећером, додати жуманца, уље,
млеко, прашак за пециво. Умеша
ти брашно и какао. Ставити кору
да се пече око 20 минута на 180
степени. Прелити две кесице
желатина са мало хладне воде.
За то време ставити јогурт и
шећер на ринглу, мешати док се
шећер не истопи. Убацити набу
брели желатин, склонити са
ватре, па мешати док се желатин
скроз не отопи. Оставити да се
охлади. Сипати јогурт са желати
ном у шлаг и кашиком лагано сје
динити. Убацити сецкане јагоде и
све измешати. Сипати фил преко
охлађене коре. Стегнуће се након
пар сати стајања у фрижидеру.
Тек онда прелити. Јагоде ставити
у блендер, додати воду и изблен
дирати. Сипати у шерпицу стави
ти шећер, па ставити на тихој
ватри да се кува. Желатин прели
ти са мало воде и када набубри
додати у јагоде. Склонити са
ватре и мешати док се желатин се
отопи. Када се охлади сипати пре
ко охлађеног и стегнутог колача.
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ЗАВРШЕН 4. ФЕСТИВАЛ „МИСТЕР ВОРКИ“ РУМА

Гран при иранском филму

Ч

етврти Међународни филмски фести
вал једноминутног филма „Мистер
Ворки“ одржан је од 2. до 4. јуна у
Руми, у организацији Удружења „Ворки
Тим“, у сарадњи са Градском библиотеком,
Културним центром и Омладинским саве
том и под покровитељством Општине и
Министарства за културу и информисање.
После званичног отварања 2. јуна, усле
дио је први део такмичарског програма,
а потом је отворена изложба „Воркапић
- цртежи“ на којој су представљени ориги
нални цртежи Славка Воркапића о којима је
говорио Драгомир Јанковић, виши саветник
у Завичајном музеју Рума.
Другог дана је одржано предавање „Вор
капић, Винавер и српска авангарда“ филмо
лога Божидара Зечевића, као и предавање
„Вечна герила:супротстављање интерпре
тације Другог светског рата у Југославији на
играном филму у периоду од 1941. до 1991.
године“ . Ово занимљиво предавање је при
премио др Горан Милорадовић, историчар
културе. Милорадовић је запослен у Инсти
туту за савремену историју, а посебно се
бави историјом идеја и идеологије везаним
за средњу и источну Европу. Он је сагледао
и повезао политички положај Југолсавије
од почетка Другог светског рата до 1991.
године и у контексту мењања односа пре
ма источним и западним земљама и теме
и идеологију у филмовима који су тада сни
мани. Наравно, како се мењао однос према
СССР и западним земљама тако су мења
не и идеје и ставови према њима.
Другог фестивалског дана је била и про
јекција другог дела једноминутних филмо
ва, а одржан је и концерт у Дому омладине
румске групе „Цефални атентат“.
Према оцени жирија који су чинили
Горан Милорадовић (Србија), Сунчица
Фраделић (Хрватска) и Радој Николов

Цртежи Славка Воркапића
(Бугарска) Гран при је добила Голназ Мог
хадам, редитељка из Ирана за филм „Најт
најт“, најбољи домаћи филм под називом
„Где музика почиње“ је режирао Влади
мир Антић из Новог Сада, најбољи страни
филм је „Каскабел“ (Звоно) режисера Игна
циа Родоа из Шпаније, специјалне награ
де су добили филмови „Рана жеља“ Хети
фон Ордт из Холандије, „Д Ласт минит“
Ени Билоде из Канаде и „Утопиа“ Даниела
Загорског из Пољске.
По оцени жирија публике најбољи је
швајцарски филм „Ес му зенг“ редитеља
Лалите Брунер и Феле Белето.
- Ове године је приказано 105 филмо
ва, највише из САД и Шпаније, али су ту и
друге земље, како оне из окружења, тако
и на пример Ирана. Међу њима је и седам

домаћих филмова. Сви су се они такмичи
ли за шест награда стручног жирија, укљу
чујући Гранд при фестивала, као и награду
публике - рекао је Драган Цакић, председ
ник Удружења „Ворки Тим“.
Ове године селектор Марко Костић се,
приликом селектовања, руководио тиме да
филмови који су изабрани имају и одређе
ну литерарн
 у тежину.
У оквиру активности на фестивалу, уче
сници су у Добринцима положили венац
на спомен плочу Славку Воркапићу која се
налази на згради МЗ Добринци.
Овогодишњи Фестивал једноминутног
филма је завршен филмом Питера Богда
новића „Месец од папира“ у оквиру ового
дишње теме фестивала, а то је био новац.
С. Џ.

УДРУЖЕЊЕ „ЕТНОДОМ ГОРОЦВЕТ“ ИНЂИЈА

Златовез на Црвеном тргу
У
дружење „Етнодом Горо
цвет“ из Инђије пред
ставило је свој рад у
оквиру манифестације „Дани
Београда“, која је одржана у
периоду од 24. до 28. маја у
Москви. Посета Русији резул
тат је десетогодишње сарадње
са Етно мрежом, чији су пред
ставници одлучили да „Горо
цвет“, као једно од удружења
са којим имају најквалитетнију
сарадњу, представи свој рад
на њиховом штанду. Пред
седница Јованка Шовљански
истиче да су имали прилику
да, на шеталишту недалеко од
Црвеног трга, прикажу све оно
по чему је наша земља препо
знатљива.
- Програм се састојао од
фолклора, спортских активно
сти и представљања неких срп
ских брендова, између осталог,
и Етно мреже , са којом ми
имамо одличну сарадњу већ

деценију уназад - каже Јован
ка Шовљански и додаје:
- С обзиром на то да сам
само ја, као председница Удру
жења боравила у Москви,
желела сам да прикажем оно
што најбоље радимо и по чему
смо препознатљиви. Мислим,

пре свега, на израду азбуке у
златовезу.
Удружење „Етнодом Горо
цвет“ постоји већ десет година
и до сада су реализовали низ
пројеката који се тичу очувања
традиције српског народа. Како
истиче председница, ускоро

Јованка Шовљански са колегиницама из етно мреже
на манифестацији „Дани Београда“ у Москви

очекују да ће им бити одобрена
средства од Општине Инђија за
реализацију пројекта „Лицен
циране радионице“. Циљ је да
се оспособе радионице у про
сторијама Удружења, на којима
ће сва заинтересована лица
моћи да науче основе веза и
златовеза.
- Обука ће бити организова
на у групама и очекујемо неко
лико наступа на манифестаци
јама у нашој општини али и ван
ње. Такође, до краја године,
организоваћемо једну врсту
обуке и за најмлађе. Као и
ранијих година, сарађиваћемо
са инђијским основним школа
ма „Душан Јерковић“ и „Петар
Кочић“, као и са ОШ „Слобо
дан Бајић Паја“ из Нових Кар
ловаца - каже за крај Јован
ка Шовљански, председница
Удружења „Етнодом Гороцвет“
Инђија.

М. Ђ.

