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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
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Фонтана жеља
и круг двојке

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Кажу да се
у римску 

Фонтану ди 
Треви годишње 

убаци 700 
хиљада евра
у гвозденим 

апоенима.
Е, то је туризам

Београд 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. 

И 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.
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СВЕ ЧА НОСТ ЗА ДА Н ПО ЛИ ЦИ ЈЕ 

За кле тву по ло жи ло
37 по ли ца ја ца 

У по не де љак, 5. ју на у срем ско ми тро вач-
кој Град ској ку ћи 37 по ли ца ја ца по ло жи ло 
је све ча ну за кле тву. У пи та њу су по ла зни ци 
12. и 13. кла се Цен тра за основ ну по ли циј-
ску обу ку у Срем ској Ка мен ци, ко ји су, по 
за вр ше ној обу ци рас по ре ђе ни у по ли циј ске 
ис по ста ве у Срем ској Ми тро ви ци, Ста рој 
Па зо ви, Ши ду, Ру ми и Ин ђи ји, у ко ји ма су 
од ра ди ли при прав нич ки стаж. 

Је дан од по ли циј ских слу жбе ни ка ко ји је 
по ло жио за кле тву је и Алек сан дар Се ку лић. 
Он је ре као да му је овај дан ве о ма би тан у 
ка ри је ри. До дао је да је ово ње гов де чач ки 
сан и не што што је од у век же лео да ра ди. 
Ње го ва ко ле ги ни ца Ду ња Док ма но вић 
до да ла је да су се сви тру ди ли и бо ри ли за 
то да до че ка ју дан ка да ће по ло жи ти све ча-
ну за кле тву, а да је по ли циј ски по зив њен 
ода бир за то што ви ди се бе у уни фор ми и у 
овом по слу. 

ЈКП „КО МУ НА ЛИ ЈЕ“
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Де ца уче о 
очу ва њу при ро де 

На Град ском тр гу у Срем ској Ми тро ви ци, 
у по не де љак, 5. ју на, ор га ни зо ва на је ма ни-
фе ста ци ја поводом Свет ског дана за шти те 
жи вот не сре ди не. Тим поводом одр жа но је 
так ми че ње на ко јем је уче ство ва ло 48 де це 
из основ них шко ла у Срем ској Ми тро ви ци, 
на те му раз два ја ња от па да, кроз кре а тив не 
и за бав не игре. 

- Про те кле че ти ри го ди не ор га ни зу је мо 
ак ци ју по во дом Свет ског да на за шти те 
жи вот не сре ди не. Овај про је кат већ по ста је 
тра ди ци ја, а за циљ има да се де ца, али и 
ста ри ји, упо зна ју са при мар ном се лек ци јом 
от па да. Циљ је сте сма ње ње ко ли чи не 
от па да ко ја се де по ну је на на шој Ре ги о нал-
ној де по ни ји – ре као је ди рек тор Јав ног 
ко му нал ног пред у зе ћа „Ко му на ли је“ Ра до-
слав Је вре мо вић. 

 С. С. 

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Помоћ Дому здра вља
На 28. сед ни ци Општин ског већа, 

која је одр жа на 5. јуна, доне та су 
два реше ња која се тичу упо тре-

бе сред ста ва теку ће буџет ске резер ве 
када је рум ски Дом здра вља у пита њу. 
Прво се одно си на сред ства у виси ни 
од нешто више од два мили о на дина-
ра за сана ци ју кро ва на амбу лан та ма 
у Путин ци ма и Павлов ци ма. Сред ства 
од 3,5 мили о на дина ра, по обја шње њу 
Биља не Дамља но вић, шефи це Оде-
ље ња за финан си је, при вре ду и пољо-
при вре ду, опре де ље на су за набав ку 
новог сани тет ског вози ла за пре воз 
паци је на та, буду ћи да Дом здра вља 
Рума има про бле ма са возним пар ком. 

- Возни парк није аде ква тан потре ба-
ма ни Дома здра вља ни паци је на та, па 
нам је упу ће на мол ба за купо ви ну јед-
ног новог сани тет ског вози ла. Оно ће 
пре во зи ти паци јен те који сва ко днев но 
иду на дија ли зу, а коли ко сам оба ве-
штен реч је о 39 паци је на та. Ми има мо 
сред ста ва да им помог не мо и зато смо 
такву одлу ку и доне ли. Надам се да ће 
то вози ло што пре бити наба вље но, 
после оба вља ња свих потреб них про-
це ду ра, и тако омо гу ћи ти паци јен ти ма 
аде кват ни ји пре воз - рекао је пред сед-
ник Општине Сла ђан Ман чић.

На овој сед ни ци дата је и сагла сност 

на нацрт одлу ке о дава њу сагла сно-
сти на кон вер зи ју потра жи ва ња рум ске 
општи не пре ма „Митро сре му“ а.д. из 
Срем ске Митро ви це - дуг и при па да ју-
ћа кама та се кон вер ту ју у трај ни улог 
Општи не Рума у капи тал овог пред у-
зе ћа и то са вред но шћу дуга и кама та 
до дана доно ше ња закључ ка Вла де 
Срби је, а који је донет после упо зна ва-
ња са уна пред при пре мље ним пла ном 
реор га ни за ци је АД „Митро срем“. 

- Ми смо доби ли пре по ру ку Вла де 
у том сми слу, да кон вер ту је мо наша 
потра жи ва ња. Упра во зато зака зу је мо 
и сед ни цу СО Рума (биће одр жа на 7. 
јуна), а наша потра жи ва ња нису вели-
ка, али је сагла сност, због про це ду ре, 
нео п ход на - обја снио је Сла ђан Ман-
чић.

Чла но ви Општин ског већа су доне-
ли и одлу ку да се од пре о ста лих сред-
ста ва наме ње них црква ма и вер ским 
зајед ни ца ма издво ји 100.000 дина ра 
цркви у Никин ци ма за заме ну дотра ја-
ле сто ла ри је.

У скла ду са одред ба ма Зако на о јав-
ним пред у зе ћи ма дата је и сагла сност 
на сред њо роч ни и дуго роч ни план 
послов не стра те ги је и раз во ја ЈУП 
„План“ Рума.

С. Џ. 

ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА У РУМИ

На гла са ње 25. јуна
Избо ри за чла но ве 

два де сет саве та 
месних зајед ни ца 

у рум ској општи ни биће 
одр жа ни 25. јуна. Одлу-
ку о рас пи са ва њу ових 
избо ра је 5. јуна у Град-
ској кући пот пи сао Сте-
ван Кова че вић, пред-
сед ник СО Рума и то у 
скла ду са чла но ви ма 19. 
и 21. Одлу ке о месним 
заједницама на тери-
то ри ји Општи не Рума и 
Ста ту том Општи не, као 
и овла шће њи ма пред-
сед ни ка СО Рума.

- Ови избо ри ће сва ка-
ко обе ле жи ти поли тич ка 
деша ва ња у нашој општи ни у овом 
месе цу. У свим месним зајед ни ца ма 
су се сте кли усло ви за рас пи си ва ње 
избо ра за чла но ве саве та. У 18 од 20 
месних зајед ни ца тех нич ке посло ве у 
доме ну саве та оба вља ју при вре ме на 
тела, док у две месне зајед ни це ман-
дат чла но ви ма исти че 13. одно сно 
25. јуна, тако да су се сте кли усло ви 
за рас пи си ва ње избо ра. Ја пози вам 
гра ђа не да се укљу че у овај про цес, 
да се кан ди ду ју сви они који мисле да 

има ју визи ју и иде ју како боље води-
ти сво је месну зајед ни цу, а гра ђа ни да 
иза ђу на избо ре и сво јим гла сом ука-
жу пове ре ње они ма који ће, зајед но 
са поли тич ким и адми ни стра тив ним 
делом Општи не, ради ти на уна пре ђе-
њу живо та у свим месним заје ди ца ма. 
Сигу ран сам да ће гра ђа ни иска за ти 
висок сте пен одго вор но сти и иза бра ти 
нај бо ље кан ди да те - пору чио је Сте-
ван Кова че вић.

С. Џ.

Душан Љуби шић и Сте ван Кова че вић 
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ОДБОР НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ИЗГЛА СА ЛИ ПРВИ
РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА

Више нов ца у град ској
каси за инве сти ци је

Пре ма речи ма
гра до на чел ни ка

Вла ди ми ра Сана де ра 
из Покра ји не је Гра ду 
одо бре но 80 мили о на 
дина ра за под во жњак, 

30 мили о на за
кана ли за ци ју у 

Лаћар ку и Малој 
Босни, за пре воз

уче ни ка 13 мили о на, 
а оче ку је се да за

атар ске путе ве
и канал ску мре жу 

локал на само у пра ва 
доби је по

10 мили о на дина ра

На послед њој сед ни ци Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца, која 
је одржана 31. маја, већи ном гла-

со ва одбор ни ка усво јен је први реба-
ланс ово го ди шњег буџе та, који сада 
изно си 3.203.791.000 дина ра. Ово го ди-
шњи град ски буџет био је пла ни ран у 
оби му од 2.809.899.000 дина ра, а до 
реба лан са је дошло због при ли ва 
сред ста ва из Репу бли ке и Покра ји не 
доби је них на кон кур си ма. 

Пре ма речи ма митро вач ког гра до на-
чел ни ка Вла ди ми ра Сана де ра из 
Покра ји не је Гра ду одо бре но 80 мили-
о на дина ра за под во жњак, 30 мили о на 
за кана ли за ци ју у Лаћар ку и Малој 
Босни, за пре воз уче ни ка је обез бе ђе-
но 13 мили о на, а оче ку је се да за атар-
ске путе ве и канал ску мре жу локал на 
само у пра ва од покра јин ске адми ни-
стра ци је доби је по 10 мили о на дина ра.

- Мислим да ово нису мала сред ства 
и не може се рећи да је локал на само-
у пра ва била лења што се тиче кон кур-
са. Што се тиче Репу бли ке, 30 мили о на 
дина ра смо доби ли од Мини стар ства 
при вре де за изград њу кру жне рас кр-
сни це и сер ви сних сао бра ћај ни ца код 
Елек тро вој во ди не. Доби ли смо 10 
мили о на дина ра од Мини стар ства 
трго ви не, пет мили о на од Мини стар-
ства спор та за базен, а одо бре но нам 

је и 20 мили о на за шко лу у Мачван ској 
Митро ви ци – изја вио је Сана дер. 

Како је за скуп штин ском говор ни цом 
обја снио в.д. начел ни ка Град ске упра-
ве за буџет и локал ни еко ном ски раз вој 
Душко Шаро шко вић, реба ланс буџе та 
је изну ђен.

- Када је пре неко ли ко годи на напра-
вљен вртић у Каме ња ру није доби је на 
сагла сност за про ши ре ње масе зара да 
за осо бље које тамо ради. Ми смо тек 
овог апри ла доби ли одо бре ње за про-
ши ре ње масе пла та за 27 мили о на 

Владимир Санадер

Заседање локалног парламента
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дина ра и за толи ко се про ши ру је изме-
ђу оста лог и оквир буџе та. Запо сле ни 
су и до сада при ма ли пла ту из соп стве-
них сред ста ва, а сада ће та сред ства 
ући у буџет. Накна да коју роди те љи 
пла ћа ју за бора вак деце биће при ход 
буџе та, а из буџе та ћемо 100 одсто 
покри ва ти пла те – рекао је Шаро шко-
вић. 

Одлу ку о реба лан су буџе та нису 
подр жа ли одбор ни ци опо зи ци је, а шеф 
одбор нич ке гру пе „За бољу Митро ви цу“ 
Алек сан дар Про да но вић је про ко мен-
та ри сао да су нере ал на сред ства која 
су пла ни ра на да се обез бе де из Репу-
бли ке у изно су од  50 мили о на дина ра, 
с обзи ром на то да је про шле годи не 
реа ли зо ва но све га 13,66 одсто од 110 
мили о на коли ко је пла ни ра но да ће се 
доби ти из Репу бли ке на основу 
ненаменских трансфера.

У скла ду са при пре мље ним пла ном 
реор га ни за ци је АД „Митр о срем“, а на 

осно ву закључ ка Вла де Срби је, на овој 
сед ни ци дата је сагла сност на кон вер-
зи ју потра жи ва ња Гра да Срем ска 
Митр о ви ца и јав них пред у зе ћа од 
„Митро сре ма“ у акци је.

На сед ни ци локал ног пар ла мен та 
усво је на је и одли ка о завр шном рачу ну 
буџе та за 2016. годи ну, чија реа ли за ци-
ја изно си 82 одсто. Начел ник Шаро шко-
вић је иста као да су про шле годи не 
реа ли зо ва ни сви пла ни ра ни про јек ти, 
да се ни од јед ног није оду ста ло, као и 
да буџет није био није дан дан у бло ка-
ди. 

Град Срем ска Митро ви ца новом 
одлу ком о јав ним пар ки ра ли шти ма 
утвр дио је да ће цена пар ки ра ња у 
поје ди ним зона ма у гра ду појеф ти ни ти. 
Уво ди се нова, пла ва зона код град ске 
пла же, где ће се пар кинг напла ћи ва ти 
само током лет њих месе ци, док ће 
днев на кар та за жуту, пла ву и зеле ну 
зону бити јеф ти ни ја. 

Одбор ни ци су усво ји ли и Про грам 
зашти те, уре ђе ња и кори шће ња пољо-
при вред ног земљи шта у 2017. годи ни, 
који је прет ход но добио и сагла сност 
над ле жног Мини стар ства. Пољо при-
вред ној струч ној слу жби ће се без 

Нови на ри ма и одбор ни ци ма су 
доста вље ни одго во ри на одбор нич ка 
пита ња која су поста вље на на про-
шлом скуп штин ском засе да њу. Под се-
ти мо, шеф од бор нич ке гру пе „За бо љу 
Ми тро ви цу“ Алек сан дар Про да но вић 
пи тао је на чел ни ка Град ске упра ве за 
бу џет Ду шка Ша ро шко ви ћа ко ли ко је у 
прет ход не че ти ри го ди не Фуд бал ском 
клу бу „Фру шко го рац“ из Ман ђе лоса 
упла ће но сред ста ва и ко ли ко су сред-
ста ва они прав да ли.

Шаро шко вић у свом одго во ру наво ди 
да је од 2013. до 2017. ФК „Фру шко го-
рац“ испла ће но 1.360.000 дина ра из 
буџе та Гра да, као и да Град ска упра ва 
за буџет и локал ни еко ном ски раз вој не 
посе ду је подат ке о тро ше њу сред ста ва 

и прав да њу истих. Пода ци се могу тра-
жи ти од над ле жне упра ве која је рас пи-
са ла кон курс за доде лу сред ста ва.   

Дра ган Ци врић из од бор нич ке гру пе 
ЛСВ - ЛДП – Зе ле на еко ло шка пар ти ја 
пи тао је шта се де ша ва са по вра ћа јем 
имо ви не Срп ској пра во слав ној цр кви, 
а по себ но оних обје ка та у ко ји ма су 
сме ште не про сто ри је уста но ва кул ту-
ре.   

У одго во ру начел ни ка ГУ за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или је Неди ћа сто ји 
да Град неће вра ти ти поме ну ту имо ви-
ну СПЦ, јер би тиме директ но угро зио 
рад неко ли ко уста но ва кул ту ре, пози-
ва ју ћи се на члан 11 Зако на о вра ћа њу 
имо ви не црква ма и вер ским зајед ни-
ца ма из 2006. годи не.

Сти гли одго во ри на
одбор нич ка пита ња

Град Срем ска Митро ви ца суфи нан-
си ра ће четвр ти поку шај ван те ле сне 
оплод ње жена ма до 45 годи не ста ро-
сти одлу че но је на сед ни ци Скуп шти-
не гра да. За ову наме ну из буџе та 
Гра да издво је но је 400.000 дина ра, 
одно сно по 100.000 дина ра по пару. 
Како наво ди начел ник Град ске упра-
ве за соци јал ну и здрав стве ну зашти-
ту Воји слав Мир нић, уко ли ко буде 
више при ја ва, Град ће обез бе ди ти 
додат на сред ства.

- Сма трам да је ово добра мера 
попу ла ци о не поли ти ке и надам се да 
ће се паро ви који поку ша ва ју да се 
оства ре у уло зи роди те ља, а испу ња-
ва ју све кри те ри ју ме при ја вљи ва ти 
нашој Упра ви како би пове ћа ли ната-
ли тет у Гра ду Срем ска Митро ви ца - 
рекао је начел ник Мир нић.

Одбор ни ци су при хва ти ли изме ње-
ну и допу ње ну одлу ку о начи ну оства-
ри ва ња пра ва на мате ри јал не помо-
ћи деци уче ни ци ма и сту ден ти ма са 
тери то ри је Гра да. Град ска упра ва за 
обра зо ва ње ће врши ти накна ду пут-
них тро шко ва за пре воз пра ти о ца 
деце и уче ни ка са смет ња ма у раз во-
ју са пре би ва ли штем на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро ви ца, која поха-
ђа ју пред школ ску уста но ву (а упу ће-
на су на трет ма не у ШОСО „Ради вој 
Попо вић“ у Срем ској Митро ви ци), 
основ не и сред ње шко ле на тери то-
ри ји гра да Срем ска Митро ви ца, 
ШОСО „Ради вој Попо вић“ у Срем ској 
Митро ви ци, као и децу која поха ђа ју 
шко лу ван тери то ри је Срем ске 
Митро ви це.

Социјална 
давања

Дато је зеле но
све тло за спро во ђе ње 

јав ног кон кур са за 
избор дирек то ра
ЈКП „Водо вод“,

ЈКП „Топли фи ка ци ја“, 
ЈКП „Кому на ли је“
и ЈП „Урба ни зам“

Душко Шарошковић Војислав Мирнић
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накна де дати нешто више од 95 хек та-
ра, а Казне но поправ ном заво ду око 
771 хек тар. За сто ча ре по пра ви пре чег 
заку па је пла ни ра но око 1.927 хек та ра, 
док је за дава ње у закуп по пита њу 
инфра струк ту ре пред ви ђе но око 495 
хек та ра.

На сед ни ци је усво је но и неко ли ко 
одлу ка веза них за пла но ве детаљ не 
регу ла ци је (ПДР). Донет је ПДР про ши-
ре ња гро бља у Јар ку, пред лог одлу ке о 
изра ди ПДР цен трал не зоне Насе ља 
Мачван ска Митро ви ца, као и пред лог 
одлу ке о изра ди ПДР бло ка изме ђу 
ули ца Све то за ра Миле ти ћа, Бран ка 
Ради че ви ћа и Сав ског кеја у Срем ској 
Митро ви ци.

Усво је на је изме на кадров ског пла на 
за орга не Гра да за 2017. годи ну, као и 
изме ње на и допу ње на одлу ка о град-
ским упра ва ма. Оно што је нови на у 
одно су на Кадров ски план чија при ме-
на је поче ла 1. јану а ра је фор ми ра ње 
Каби не та гра до на чел ни ка, у окви ру 
Град ске упра ве за опште и зајед нич ке 
посло ве. Помоћ ни ци гра до на чел ни ка 
који су у Кадров ском пла ну били рас по-
ре ђе ни у град ским упра ва ма, овом 
изме ном Кадров ског пла на, пла ни ра ју 
се у Каби не ту гра до на чел ни ка.

Одбор ни ци су подр жа ли одлу ке над-
зор них одбо ра ЈП „Срем-гас“ и ЈКП 
„Водо вод“ о рас по де ли оства ре не 
доби ти за 2016.годи ну. Поло ви на од 
нето доби ти ЈП „Срем –гас“ у изно су од 
17.785.215 дина ра биће упла ће на у 

град ски буџет, а дру га поло ви на ће 
бити рас по ре ђе на у резер ве пред у зе-
ћа. Добит ЈКП „Водо вод“ за про шлу 
годи ну изно си 138.371 динар и биће 
рас по ре ђе на на исти начин као и добит 
„Срем-гаса“. 

Дато је и зеле но све тло за спро во ђе-
ње јав ног кон кур са за избор и име но ва-
ње дирек то ра ЈКП „Водо вод“, ЈКП 
„Топли фи ка ци ја“, ЈКП „Кому на ли је“ и 
ЈП „Урба ни зам“.

Послед ња тач ка днев ног реда се 
одно си ла на избо ре и име но ва ња, у 
окви ру које је в.д. ман дат на пери од од 
шест месе ци про ду жен дирек то ру Апо-
те ке Дра га ну Божи ћу и дирек то ру Дома 
здра вља др Вла ди ми ру Луки ћу. 

Како је про ко мен та ри сао Алек сан дар 
Про да но вић, због дуго ва који су напра-
вље ни Апо те ци док је на челу уста но ве 
био Дра ган Божић оче ки ва ло би се да 
му Скуп шти на не про ду жи ман дат. Уме-
сто тога, одбор ни ци по речи ма Про да-
но ви ћа овом одлу ком награ ђу ју Божи ћа 
за њего во лош рад.

- Како може те чове ка који годи шње 
напра ви око 200 мили о на дина ра губит-
ка, који неће да раци о на ли зу је посло-
ва ње, већ чека да га Град нате ра на то, 
чиме пока зу је да је пот пу но неспо со бан 
да води уста но ву, да поно во име ну је те 
за дирек то ра – пита се Про да но вић. 

Биљана Селаковић

Одбор ник опо зи ци је Дра ган Мило-
ше вић је на кра ју скуп штин ског засе-
да ња поста вио пита ње Град ском 
већу због чега су кон кур се за начел-
ни ке град ских упра ва обја ви ли у 
днев ном листу Информер?

- Чиме је то Информер заслу жио да 
буде испред Политике или Вечер
њихновости и ко је заслу жан за то 
да се кон кур си обја ве у Информеру
– питао је одборник Драган Мило ше-
вић. 

Кон кур си за начел ни ке
обја вље ни у Информеру

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
изја вио је да би почет ком јула тре ба-
ло да се завр ши купо ви на земљи шта 
у инду стриј ској зони „Север“ од стра-
не ком па ни је „Супер шу ком па ни“. 

- Ита ли јан ски инве сти тор који дола-
зи у Срем ску Митро ви цу је у стал ном 
кон так ту са Наци о нал ном слу жбом 
за запо шља ва ње и у неком наред ном 

пери о ду један број неза по сле них 
лица ће кре ну ти на обу ку у Вла ди-
мир це, где већ посто ји један погон за 
про из вод њу обу ће - рекао је Сана-
дер.

Како је рани је гово рио митро вач ки 
гра до на чел ник број запо сле них у 
пого ну у Митро ви ци би тре бао да се 
кре ће од 400 до 600 рад ни ка.

Ита ли ја ни у јулу купу ју
земљи ште за фабри ку

Од 2013.
до 2017. године

ФК „Фру шко го рац“
из Манђелоса
испла ће но је

1.360.000 дина ра
из буџе та Гра да

Александар Продановић Драган Милошевић

Одлу ку о
реба лан су буџе та 

нису подр жа ли
одбор ни ци
опо зи ци је,

а Алек сан дар
Про да но вић је

про ко мен та ри сао
да су нере ал на

сред ства која су
пла ни ра на да

се обез бе де из
Репу бли ке
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На ред ног ме се ца, 25. ју на, Ку змин, 
као и оста ле ме сне за јед ни це 
оче ку ју из бо ри за пред сед ни ка 

Са ве та ме сне за јед ни це. Са да шњи 
Са вет ме сне за јед ни це Ку змин, сва-
ка ко, мо же да се по хва ли ура ђе ним. 
До ста то га се ура ди ло за се ло, од ас-
фал ти ра ња ули ца, по ста вља ња са о-
бра ћај не сиг на ли за ци је, до ком плет не 
ре кон струк ци је се о ског До ма кул ту ре. 
Ово је нај круп ни ја ин ве сти ци ја ко ја да-
нас има сво ју на ме ну и слу жи свр си. 

- Ка да је кре ну ла при ча око уре ђе-
ња До ма кул ту ре, љу ди из та да шње 
Ди рек ци је за из град њу гра да ко ји су 
ра ди ли про је кат ре кли су да је не из-
во дљи во, јер је про је кат зах те вао не-
ких 21 ми ли о на ди на ра без ПДВ -а. 
Про је кат је вра ћен, а ја сам до шао на 
иде ју да па ре тра жим од Ја пан То ба-
ко Ин тер на ци о нал, с об зи ром на то 
да у Ку зми ну има до ста љу ди ко ји се 

ба ве про из вод њом ду ва на, и до би-
ли смо ви ше не го што смо оче ки ва-
ли. Ком плет но смо уре ди ли Дом, они 
су се исто оду ше ви ли ка да су ви де-
ли ка ко смо ура ди ли. Про шле го ди не 
смо до би ли 220.000 ди на ра од Гра да. 
Ку пи ли смо 300 сто ли ца, па сле де ће 
године до дат них 80, јер је са ла би ла 
пра зна, за те кли смо ха ос. Ове го ди не 
смо кон ку ри са ли за 350.000 ди на ра за 
ку по ви ну но шњи за фол клор. Та ко ђе, 
из бу џе та Гра да из дво је но је ско ро ми-
ли он ди на ра да се ура ди стру ја, про-
тив по жар на за шти та, гро мо бра ни, та-
ко да смо све то ус пе ли да ура ди мо. 
Сви про зо ри су ме ња ни. Су шти на це-
ле при че је да се но вац увек ис ко ри сти 
тач но за че га је на ме њен. Ствар но је 
све што је ура ђе но ви дљи во и мо же мо 
ре ћи да је Ку змин за при мер – ка жу из 
Са ве та ме сне за јед ни це Слав ко Шо јић 
и Сте ван Ми ло вац. 

Пре две го ди не у Ку зми ну осно ван 
је Кул тур ни цен тар, удру же ње гра ђа-
на Ку зми на. У окви ру кул тур ног цен-
тра функ ци о ни ше сек ци ја фол кло ра, 
там бу ра шка и драм ска сек ци ја. Ини-
ци ја тор осни ва ња Кул тур ног цен тра 
је Слав ко Шо јић. Сва ова удру же ња 
оку пље на су у До му кул ту ре. Он је уз 
по моћ не ко ли ко љу ди ус пео да се из-
бо ри за фор ми ра ње овог цен тра, да 
по кре не и ожи ви се ло. 

- Су шти на је би ла да по ве же мо сва 
удру же ња, да не ра ди сва ко за се бе. 
У скло пу Кул тур ног цен тра функ ци о-
ни ше там бу ра шка сек ци ја, три фол-
клор не гру пе, фит нес клуб и драм-
ска сек ци ја. Има мо око 100 чла но ва, 
углав ном су то омла ди на и де ца. Да 
на по ме нем да ра ди и би о скоп, јед-
ном ме сеч но има мо про јек ци је фил-
ма. Има ли смо и го сто ва ње глу ма ца, 
ра ди се на то ме да се ло ма ло жив не 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР У КУ ЗМИ НУ

За др жа ти мла де у се лу
Слав ко Шо јић Сте ван Ми ло вац

Згра да До ма кул ту ре 

Пре две го ди не
у Ку зми ну осно ван је 

Кул тур ни цен тар,
удру же ње гра ђа на
Ку зми на. У окви ру
кул тур ног цен тра 

функ ци о ни ше сек ци ја 
фол кло ра, там бу ра шка 

и драм ска сек ци ја.
Сва ова удру же ња

оку пље на су у
До му кул ту ре
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Тре нут но се у Ку зми ну ра ди ка пе ла, ко ја 
би пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са ве та 
ме сне за јед ни це Сте ва на Ми лов ца, тре-
ба ла да бу де за вр ше на до кра ја го ди не. 

- Има ли смо ве ли ких про бле ма, јер 
ни смо има ли ка пе лу. На да мо се да ће 
би ти за вр ше на ове го ди не и то је је дан од 
зна чај ни јих про је ка та. Дом кул ту ре ко ји је 
сре ђен  у пот пу но сти са да ко нач но има 
сво ју на ме ну, али смо мо ра ли кре ну ти од 
ну ле. Вра ти ти ду го ва ња и упу сти ти се у 
ин ве сти ци је. Ни је би ло ла ко. Са да има мо 
у пла ну да у на про сто ру иза До ма на пра-
ви мо лет њу по зор ни цу. Тре нут но смо у 
про це су да се у Ку зми ну отво ри је дан 
ма њи по гон где би се за по сли ло из ме ђу 
10 и 15 Ку зми на ца. То су са мо не ки по че-
ци ко ји ма по ку ша ва мо да за др жи мо мла-
де. Има мо мно го иде ја, али за све тре ба 
но вац – до да је Ми ло вац. 

Уре ђе ње се ла 
ко рак по ко рак

и ствар но је жив ну ло. Там бу ра ши су 
уче ство ва ли на Фе сти ва лу „Мла де 
жи це“, фол кло ра ши уче ству ју на Ку-
ле ни ја ди у Ер де ви ку, го сто ва ли су и 
у окол ним се ли ма, Ви шњи ће ву, Бо су-
ту... Го ру ћи про блем су нам ношње за 
фол клор. То би смо ку пи ли од нов ца 
ко ји Град опре де ли. Де ца по зајм љу ју 
ношње од Ер де ви ча на, а то ни је ко-
рект но. Сре мач ке ношње смо са ми 
са ши ли, а за дру ге нам тре ба ју нов-
ци. Јед на ношња ко шта око 250 евра. 
Ствар но ле по игра ју и ште та је да 
не на сту па ју, али не мо гу јер не ма ју 
ношње. Град Срем ска Ми тро ви ца по-
ма же, али у за ви сно сти од бу џе та са 
ко јим рас по ла же, за ви си ко ли ко сред-
ста ва до би ја ју – ка же Слав ко Шо јић. 

Од са мог по чет ка по др шка Ме сне 
за јед ни це за осни ва ње Кул тур ног цен-
тра не из о ста је. 

- Мно ги су по ку ша ва ли, али ни кад 
ни смо има ли ова кав фол клор и там-
бу ра шку сек ци ју. Очи глед но да је бит-
но ко се ан га жу је да то оства ри и да то 
бу де чи ста ср ца. Има мо по др шку Ме-
сне за јед ни це ко ја нам је да ла про сто-
ри је на ко ри шће ње. Од лич ну са рад њу 
има мо и са ло кал ном са мо у пра вом. 
Сад све ово тре ба одр жа ти и на рав но 
да ће мо то ус пе ти, али нам тре ба по-
моћ. До са да се нај ви ше сред ста ва из 
бу џе та одва ја ло за фуд бал ски и сто но-
те ни ски клуб. Го ди ну да на смо мо ра ли 
да до ка зу је мо да ми не што мо же мо да 
би се сте кло по ве ре ње у нас и да до-
ка же мо да је то што ра ди мо чи сто. Ја 
сам ен ту зи ја ста, не мам ни ка квог ин те-
ре са, јед но став но сам хтео да ура дим 
не што за се ло и да се ло жив не.  Ма-
да, још увек ни је до вољ но зре ла си ту-
а ци ја, још увек мла ди гле да ју да иду 
где им је бо ље. Сва ка ко да ра ди мо на 
то ме да их на не ки на чин за др жи мо у 
се лу – ис ти че Шо јић.

С. С. и В. Ћ. 

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бољи ква ли тет воде
у Диво шу и Босу ту

Реа ли за ци ја про јек та побољ ша ња 
ква ли те та воде за пиће кроз набав-
ку и инста ли ра ње нај са вре ме ни је 

опре ме за дез ин фек ци ју воде успе шно 
се при во ди кра ју у црп ним ста ни ца ма 
у Диво шу и Босу ту, саоп шта ва ју из ЈКП 
„Водо вод“ Срем ска Митро ви ца. У овим 
локал ним систе ми ма водо снаб де ва-
ња уре ђај „хло ро ген“ ће бити у функ ци-
ји пости за ња здрав стве не исправ но сти 
воде за пиће по нај ви шим стан дар ди ма.

Вред ност радо ва је нешто пре ко 17,5 
мили о на дина ра, а сред ства су удру жи-
ли Упра ва за капи тал на ула га ња Вој во-
ди не, која је у овај про је кат уло жи ла 11,5 
мили о на дина ра и Град Срем ска Митро-
ви ца са издво је них бли зу шест мили о на 
дина ра.

До сада се дез ин фек ци ја воде у црп-
ним ста ни ца ма Дивош и Босут оба вља-
ла помо ћу хло ри на то ра уз стал ни над-
зор слу жбе заду же не за локал не црп не 

ста ни це. Међу тим, нова тех но ло ги ја и 
савре мен начин рада обез бе ђу ју ефи-
ка сни ју зашти ту пија ће воде. Реч је о 
елек тро ли тич кој про из вод њи хло ра у 
обли ку рас тво ра натри јум хипо хло ри та 
на без бе дан начин. Про из вод ња дез ин-
фек ци о ног сред ства је на лицу места, 
зах те ва со, омек ша ну воду и елек трич ну 
енер ги ју. Систем је јед но ста ван за кори-
шће ње и ауто ма ти зо ван са могућ но шћу 
даљин ског пра ће ња рада. Сме штен је у 
посе бан кон теј нер и аде кват но је обез бе-
ђен. При ме ном „хло ро ге на“ биће избег-
ну ти сви потен ци јал ни ризи ци који могу 
да нару ше ква ли тет пија ће воде. 

Град Срем ска Митро ви ца и ЈКП „Водо-
вод“ кон ти ну и ра но раде на пости за њу 
што бољег ква ли те та воде како у јав ном 
тако и у локал ним систе ми ма водо снаб-
де ва ња. У срем ско ми тро вач ком постро-
је њу за пре ра ду воде је од 2008. годи не 
у функ ци ји „хло ро ген“. Наред них годи на, 

2009. и 2010. ови уре ђа ји 
мањег капа ци те та су угра ђе-
ни у локал не систе ме у Јар-
ку, Лежи ми ру, Срем ској Рачи 
и црп ној ста ни ци Жен ски 
затвор. Ове годи не, удру-
же ним сред стви ма Упра ве 
за капи тал на ула га ња АП 
Вој во ди не и Гра да Срем ска 
Митро ви ца савре ме ну опре-
му за дез ин фек ци ју воде 
доби ли су локал ни систе ми 
водо снаб де ва ња у Диво шу и 
Босу ту. Циљ ових про је ка та 
је пот пу на сигур ност у ква-
ли тет воде за пиће по свим 
про пи са ним пара ме три ма.

Љ. Јан ко вић
Радо ви у црп ној ста ни ци

Монтирање опреме

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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Побед ник пред сед нич-
ких избо ра Алек сан дар 
Вучић је на све ча ној 

сед ни ци у Скуп шти ни послед-
њег мај ског дана поло жио 
закле тву, чиме је Срби ја и 
зва нич но доби ла новог шефа 
држа ве. 

Подр шку новом пред сед-
ни ку Срби је пру жи ли су и 
чла но ви срем ских одбо ра 
Срп ске напред не стран ке. 
Ина у гу ра ци ји је при су ство-
ва ло и око 250 чла но ва и 
сим па ти зе ра рум ске Срп ске 
напред не стран ке, међу који-
ма и су били и носи о ци функ-
ци ја вла сти у рум ској, али и у 
дру гим срем ским општи на ма.

- Немам сум њу у то шта ми 
је чини ти за Срби ју и њене 
гра ђа не – морам да дам 
буквал но све - пору чио је 
пред сед ник Вучић. 

Начел ник Гене рал шта ба, 
гене рал Љуби ша Дико вић, 
под нео је рапорт Вучи ћу, а 
бив ши пред сед ник Томи слав 
Нико лић пре дао му је држав-
ни печат и пред сед нич ку 
стан дар ту.

Алек сан дар Вучић је закле-
тву поло жио држе ћи десну 
руку на Уста ву Срби је, који је 
посеб но изра ђен за ову при-
ли ку и који му је дала пред-
сед ни ца Устав ног суда Весна 
Илић Пре лић, и на Миро сла-
вље вом јеван ђе љу – нај ста-
ри јој срп ској књи зи.

Вучић је рекао да не може 
да нађе довољ но речи да 
обја сни страх и наду које 
осе ћа док пре у зи ма дужност 
пред сед ни ка. Знам да су ми 
потреб на дела мно го више 
него речи и да ће ми суд бити 

изре чен када будем завр шио 
ман дат, нагла сио је пред сед-
ник Срби је.

- Дела су потреб на више 
него речи, а конач на реч и 
суд ће бити рече ни кад будем 
завр шио са овом дужно шћу - 
нагла сио је пред сед ник Срби-
је.

Моје је да Срби ју, нашу 
отаџ би ну, наше исхо ди ште 
и наш сан, учи ним бољом, 
срећ ни јом, сигур ни јом и 
бога ти јом земљом, рекао је 
Вучић.

- Не могу то сам. Потреб но 

нам је сви ма зајед ни штво. Ја 
ћу свом сво јом сна гом ради-
ти на зајед ни штву – изја вио 
је пред сед ник Срби је исти-
чу ћи да је испу нио све сво је 
поли тич ке амби ци је, да је на 
избо ри ма обо рио све рекор-
де те да „нема шта више да 
дохва ти на том небу.

Након што је поло жио 
закле тву у Народ ној скуп-
шти ни, Вучи ћа су поздра ви ли 
оку пље ни гра ђа ни, који су се 
од пре по днев них часо ва оку-
пља ли како би му чести та ли 
нову дужност. 

АКТУЕЛНО

ПРЕД СЕД НИК СРБИ ЈЕ АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋ ПОЛО ЖИО ЗАКЛЕ ТВУ

Чла но ви Општин ског већа Рума Бра не Кне же вић и Алек сан дар Бун да ло  

Моје је да
Срби ју, нашу 

отаџ би ну, наше 
исхо ди ште
и наш сан,

учи ним бољом, 
срећ ни јом, 
сигур ни јом 
и бога ти јом 

земљом, рекао 
је Александар 

Вучић

Срем ци
подр жа ли
Вучи ћа



117. JUN 2017.    M NOVINE

ШИД

Затво рен при хват ни
цен тар за мигран те

При хват ни цен тар у Шиду, пре ко 
пута желе знич ке ста ни це, биће 
затво рен. То је закљу чак који су 

изне ли пред став ни ци локал не само у пра-
ве Општи не Шид пред став ни ци Коме са-
ри ја та за избе гли це и мини стар за рад, 
запо шља ва ње, соци јал на и борач ка 
пита ња Алек сан дар Вулин, при ли ком 
посе те при хват ном цен тру 30. маја. 108 
мигра на та који су тре нут но сме ште ни у 
Шиду, биће пре ма њихо вим речи ма пре-
ба че ни у неке од при хват них цен та ра у 
Срби ји. Ова одлу ка усле ди ла је на осно-
ву  зах те ва гра ђа на Шида, након неко ли-
ко инци де на та чији су почи ни о ци били 
мигран ти. Одлу ку о затва ра њу при хват-
ног цен тра, после тога, донео је Савет за 
без бед ност Општи не Шид уз сагла сност 
коор ди на ци о ног тела за мигрант ску кри-
зу Вла де Репу бли ке Срби је.

-  Ми смо наше обе ћа ње испу ни ли. 
При хват ни цен тар из Шида се сели. На 
под руч ју шид ске општи не оста ће да раде 
још два при хват на цен тра на Прин ци пов-
цу и моте лу Ада шев ци. Захва лио бих се 
мини стру Вули ну, Нена ду Ива ни ше ви ћу, 
Вла ди Репу бли ке Срби је, Коме са ри ја-
ту за избе гли це зато што су удо во љи ли 
нашим зах те ви ма. При хват ни цен тар у 
Шиду ће бити затво рен и наши гра ђа ни 
ће живе ти без бед но - иста као је пред сед-
ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић.

У при хват ном цен тру код желе знич-
ке ста ни це, тре нут но је сме ште но 108 

мигра на та, углав ном поро ди ца са малом 
децом, који ће пре ма речи ма пред став-
ни ка Коме са ри ја та за избе гли це, бити 
аде кват но збри ну ти.

- У скла ду са стра те ги јом коју  Вла да 
Репу бли ке Срби је и рад на гру па за пра-
ђе ње мигра ци о них токо ва и спро во ди, 
ово је прво затва ра ње јед ног од при-
хват ног цен тра у Срби ји. У скла ду са 

зах те ви ма који су дола зи ли од општин-
ског руко вод ства и од гра ђа на, данас ће 
послед ња гру па кори сни ка, напу сти ти 
овај цен тар - рекао је коме сар за избе-
гли це и мигра ци је Репу бли ке Срби је 
Вла ди мир Цуцић.

При ли ком посе те Шиду, мини стар 
Вулин захва лио се локал ној само у пра-
ви, пред сед ни ку Општи не Шид и свим 

гра ђа ни ма шид ске општи не на вели кој 
хума но сти и стр пље њу које су пока за ли 
свих ових годи на.

- Мигран ти у Шиду су били сигур ни, 
без бед ни, зашти ће ни и збри ну ти. Ми 
може мо да каже мо да смо и овде у Шиду 
пока за ли сво је нај леп ше лице. Мигрант-
ска кри за се захва љу ју ћи вели ким напо-
ри ма Вла де Репу бли ке Срби је, држи под 
кон тро лом, као и број мигра на та и упра-
во захва љу ју ћи томе, може мо да врши-
мо редук ци ју наших капа ци те та. Може-
мо да га сма њу је мо, као и да извр ши мо 
одго ва ра ју ћу пре ра спо де лу мигра на та у 
скла ду са тим да ли су то поро ди це са 
децом, сам ци мало лет ни ци, са или без 
прат ње. У скла ду са тим ми ћемо се тру-
ди ти као и до сада, да што мање опте-
ре ћу је мо град ска језгра наших насе ље-
них места. Упра во зато ће и при хват ни 
камп у Шиду, који је заи ста под нео вели-
ки терет и кроз којег је про шло десе ти-
не хиља да људи, сада бити при вре ме но 
затво рен. Он је замр знут, а уко ли ко би 
дошло до неке нове про ме не ситу а ци-
је, ми ћемо бити спрем ни да реа гу је мо. 
За сада, за то нема потре бе - изја вио је 
мини стар Вулин.

Тре нут но је у при хват ни м цен три ма у 
општи ни Шид сме ште но (укљу чу ју ћи 108 
мигра на та у Шиду), 1.300 лица. 974 лица 
сме ште на су на моте лу Ада шев ци, док 
се на Прин ци пов цу нала зи 280 лица.

 М. Н. 

При ли ком посе те
Шиду, мини стар
Вулин захва лио
се пред сед ни ку
Општи не Шид

и гра ђа ни ма на
вели кој хума но сти

коју су пока за ли

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић и мини стар Алек сан дар Вулин
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САЈАМ ЗАПО ШЉА ВА ЊА У РУМИ

350 рад них места у пону ди
На Сај му запо шља ва ња, 

који је 1. јуна одр жан у 
Хали спор то ва, 18 ком-

па ни ја које послу ју на тери то-
ри ји рум ске општи не изра зи ло 
је потре бу за запо шља ва њем 
више од 350 рад ни ка. 

На Сај му су се по први пут 
поја ви ле и фир ме чија про из-
вод ња стар ту је у овој годи ни.

- Позва ли смо вели ки број 
неза по сле них лица који на 
нашој еви ден ци ји актив но 
тра же посао и они сада има-
ју могућ ност да про ве ре сво је 
шан се за запо сле ње, да виде 
која су то зна ња и вешти не које 
им недо ста ју како би што пре 
дошли до посла - рекла је на 
Сај му Мари ја на Гра бић, дирек-
тор ка Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње - Фили ја ле у 
Срем ској Митро ви ци.

Отва ра ње нових рад них 
места и ства ра ње повољ-
ног амби јен та за инве сти ра-
ње у рум ску општи ну је један 
од при о ри те та руко вод ства 
локал на само у пра ве у Руми 
исти че Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума и дода је:

- Ми смо у послед њих неко-
ли ко годи на оства ри ли зна-
чај не резул та те упра во у овој 
обла сти. Успе ли смо да у знат-
ној мери сма њи мо сто пу неза-
по сле но сти, а циљ нам је да 
је спу сти мо испод 10 одсто. 

Један од начи на да се успо ста-
ви боља кому ни ка ци ја изме ђу 
посло да ва ца и неза по сле них 
јесу и ови сај мо ви и ми зато 
подр жа ва мо напо ре који се 
у том погле ду чине и поздра-
вља мо одр жа ва ње сај мо ва 
запо шља ва ња.

Дра ган Сики мић, заме ник 
дирек то ра Наци о нал не слу-
жбе за запо шља ва ње каже 
да Наци о нал на слу жба за 
запошљaвање има изу зет но 
добру сарад њу са локал ном 
само у пра вом.

- Рума има реал них шан си 
да реши про блем неза по сле-
них лица. Био сам на отва ра-
њу дру ге фабри ке фран цу ске 
фир ме „Хачин сон“, а изград-
ња тре ће почи ње уско ро. То је 
одли чан при мер како ства ра-
њем повољ ног при вред ног и 
послов ног окру же ња инве сти-
ци је које су већ дошле расту. 
То при вла чи и нове инве сти-
то ре, све за добро бит локал не 
при вре де и гра ђа на Руме који 
ће има ти при ли ку да бира ју 
где ће ради ти, што ће у кон ку-

рен ци ји изме ђу већ при сут них 
инве сти то ра неми нов но дове-
сти до пове ћа ња пла та. 350 
нових рад них места је добар 
резул тат за сва ки сајам и за 
веће гра до ве него што је Рума. 
Ово је при ли ка да посло дав ци 
могу директ но да пораз го ва-
ра ју са кан ди да ти ма и стек ну 
прве ути ске о њима, али и кан-
ди да ти могу да у раз го во ру са 
пред став ни ци ма посло да ва ца 
одлу че где ће кон ку ри са ти - 
каже Дра ган Сики мић.

 С. Џ.

Инте ре со ва ње за рад у Хачин со ну

ПЛА ТИ ЧЕ ВО

Асфал ти ра на Ули ца Пете фи Шан до ра
У окви ру актив но сти на редов ном 

одр жа ва њу пут не инфра струк ту ре 
у гра ду и сели ма рум ске општи не, 

асфал ти ра на је и Ули ца Пете фи Шан до ра 
у Пла ти че ву, и то на инци ја ти ву жите ља ове 
ули це, као и Саве та месне зајед ни це Пла-
ти че во.

Радо ве на асфал ти ра њу је 2. јуна оби-

шао и пред сед ник Општи не Рума Сла ђан 
Ман чић.

- Није баш ни реч о малим радо ви ма, 
буду ћи да се ули ца асфал ти ра у дужи ни од 
1.050 мета ра, а вред ност радо ва је гото во 
девет мили о на дина ра. И ово је доказ да 
се тру ди мо да сред ства под јед на ко усме ри-
мо у све месне зајед ни це у рум ској општи-

ни, како бисмо сви ма омо гу ћи ли да живе у 
мести ма са добром пут ном инфра струк ту-
ром - рекао је том при ли ком Ман чић. 

Он је наја вио и поче так радо ва у Желе-
знич кој ули ци у гра ду.

- Ски да ће се слој асфал та, потом кре-
ће мо у рекон струк ци ју коло во за у дужи ни 
од пре ко 500 мета ра, од цен тра гра да до 
Град ског гро бља. То нам је при о ри тет, али 
мало смо мора ли чека ти, због реша ва ња 
одго ва ра ју ћих тех нич ких про бле ма. Вред-
ност ових радо ва ће бити пре ко 12 мили о на 
дина ра и то нам је при о ри тет - исти че Сла-
ђан Ман чић. 

За редов но одр жа ва ње пут не инфра-
струк ту ре у буџе ту је ове годи не опре де ље-
но 50 мили о на дина ра, а радо ви на одр жа-
ва њу су пове ре ни фир ми „Ката го“.

Јован Сала тић, пред сед ник Саве та МЗ 
Пла ти че во исти че да је асфал ти ра ње дела 
поме ну те ули це вео ма бит но како за ђаке 
и рад ни ке, тако и пољо при вред ни ке који 
овом ули цом про ла зе сва ко днев но сво јом 
меха ни за ци јом у сео ски атар.

- Ми се нада мо да ћемо можда током 
годи не асфал ти ра ти још неку ули цу. Про-
бле ма тич не су нам још ули це Вука Кара-
џи ћа и Мати је Гуп ца, ту су асфал ти тако ђе 
про па ли - каже Сала тић.

С. Џ.
Радо ви у Пла ти че ву



137. JUN 2017.    M NOVINE

Раз вој одр жи вог тржи-
шта био е нер ги је у 
реги о ну Сре ма је 

назив про јек та који зајед-
нич ки спро во де Реги о нал на 
раз вој на аген ци ја Срем 
(РРАС) и немач ка орга ни за-
ци ја ГИЗ ДКТИ.

У окви ру реа ли за ци је 
поме ну тог про јек та 30. маја 
је у Руми одр жан саста нак 
Међу оп штин ске рад не гру пе 
(МОРГ) за енер гет ску ефи-
ка сност и обно вљи ве изво-
ре енер ги је када је одр жа на 
и обу ка веза на за покре та-
ње и реа ли за ци ју про из вод-
ње био га са. 

Тако ђе, пред ста вље ни су 
и пре ли ми нар ни резул та ти 
рада на изра ди „Прет ход не 
сту ди је оправ да но сти за 
чети ри био га сне ста ни це на 
иза бра ним пољо при вред-
ним газдин стви ма у Сре му“ 
- на под руч ју Руме, на 
Фише ро вом сала шу, Гибар-
ца, Крње ше ва ца и Новог 
Слан ка ме на.

Дирек тор РРАС, Милан 
Мирић је иста као да се ради 
о фар ме ри ма који има ју 
ком би но ва ну про из вод њу, 
уз акце нат на сто чар ству 
али и делом ратар ству јер 
су то потен ци ја ли за раз вој 
био га сних постро је ња. 

- Реч је о вео ма ску пим 
постро је њи ма и инве сти ци-
о но зах тев ним про јек ти ма. 
Ми жели мо да помог не мо 
фар ме ри ма да доби ју све 
потреб не инфор ма ци је о 
ово ме и да зна ју шта их оче-
ку је када буду раз го ва ра ли 

са бан ка ма за доби је ње кре-
ди та, али и са доба вља чи ма 
опре ме, јер их је доста на 
тржи шту. Дакле, да људи 
има ју базне инпу те, шта то 
могу на свом газдин ству да 
ура де, које су то тех но ло ги-
је, која је то вред ност и где 
могу да наба ве сред ства за 
такве про јек те - каже Мирић.

Дали бор Алек сић из 
Новог Слан ка ме на је заин-
те ре со ван за изград њу био-
е нер га не, тако да је и рани је 
дола зио на састан ке МОРГ 
за енер гет ску ефи ка сност и 
обно вљи ве изво ре енер ги је.

- Мој план је да напра вим 
ово постро је ње буду ћи да 
имам фар му гове да и свој 
стај њак који могу да кори-
стим. Има ту доста посла да 
се ради, тре ба прво одра ди-
ти про је кат да би се могло 
кре ну ти у реа ли за ци ју. Неке 
моје коле ге нису за то, на 

при мер, ја сам поста вио и 
солар не пло че, то је ишло 
пре ко држа ве, звао сам 
неке од њих они то нису 
желе ли, без обзи ра што сам 
добио те солар не пло че 
бес плат но, па што их не би 
узео - рекао је Алек сић.

Овом састан ку у Руми 
при су ство вао је и 
Вла ди мир Пре би ра-

че вић, помоћ ник покра јин-
ског секре та ра за енер ге ти-
ку који је подр жао ини ци ја-
ти ву да се у Сре му изгра де 
чети ри био га сне ста ни це. 

- У Вој во ди ни тре нут но 
посто ји девет постро је ња за 
про из вод њу био га са. Има 
доста заин те ре со ва них, 
како пољо при вред ни ка, 
тако и дру гих при вред ни ка 
који би инве сти ра ли у ову 
област. Под сти ца ји држа ве 
су изу зет но добри и обез бе-
ђен је откуп стру је по повла-
шће ној цени од ових про из-
во ђа ча на пери од од 12 
годи на. Мно го зна чи и подр-
шка ГИЗ-а, јер они нису 
невла ди на орга ни за ци ја, 
већ немач ка држав на аген-
ци ја која се бави раз во јем - 
рекао је Вла ди мир Пре би-
ра че вић.

На састан ку у Руми су 
пред ста вље ни и резул та ти 
апли ци ра ња код Швај цар-
ске аген ци је за раз вој и 
сарад њу (СДЦ) за про је кат 
„Под сти цај кори шће ња био-
ма се инте гри сан у систем 
реги о нал не подр шке раз во-
ју обно вљи вих изво ра енер-
ги је и енер гет ске ефи ка сно-
сти реги о на Сре ма“. 

С. Џ.

РУМ СКИ БАЗЕН 

Сезо на
почи ње
17. јуна 

Зва ни чан поче так ово го-
ди шње купа ли шне сезо не 
и отва ра ње базе на у Бор-
ков цу зака за но је за 17. 
јун. 

Сва ка ко да се у Спорт-
ској хали, којој је пове ре но 
упра вља ње базе ном, 
нада ју нешто бољем и 
топли јем лету него про-
шло го ди шњем, како би и 
број купа ча био већи. 

Осим стан дард не пону-
де, одно сно купа ња, ове 
сезо не посе ти о це базе на 
оче ку ју и додат ни забав ни 
садр жа ји, ноћ на купа ња и 
жур ке, као и разна так ми-
че ња. Ове годи не се по 
први пут отва ра и шко ла 
ватер по ла.

Под се ти мо, град ња базе-
на је запо че ла у апри лу 
2012. годи не, а после више 
про би ја ња роко ва све ча но 
је отво рен 4. јула 2015. 
годи не. Вред ност радо ва у 
првој фази изно си ла је 376 
мили о на дина ра.

РУМА

Про тив град не 
раке те

За купо ви ну 24 про тив-
град не раке те рум ска 
општи на је пла ти ла 
900.000 дина ра, а ове 
раке те су 30. маја уру че не 
Мини стар ству уну тра шњих 
посло ва у Радар ском цен-
тру „Фру шка гора“.

Купље не су висо ко 
домет не раке те Тра јал Д8, 
које ће МУП накнад но 
дистри бу и ра ти про тив-
град ним ста ни ца ма у 
Руми.

У рум ској општи ни је  
тре нут но у функ ци ји 12 
про тив град них ста ни ца, а 
локал на само у пра ва је, на 
јед ној од сед ни ца Општин-
ског већа доне ла одлу ку да 
се и ове као и рани јих годи-
на, про тив град ни стрел ци-
ма додат но за тај посао 
пла ти по још 6.000 дина ра.

С. Џ.

Раз вој на аген ци ја Срби је, у 
скла ду са про гра мом Мини-
стар ства при вре де, рас пи са-
ла је 25. маја јав ни позив 
„Кре и рај живот“ за финан си-
ра ње спро во ђе ња услу ге 
мен то рин га.

- Услу га мен то рин га је 
наме ње на микро, малим и 
сред њим пред у зе ћи ма, као и 
задру га ма. Осни вач или одго-
вор но лице и мен тор зајед но 
про у ча ва ју посло ва ње, раз-
ло ге тре нут них про бле ма или 
смет ње за даљи раз вој, нај-

ва жни је потен ци ја ле за раст и 
на осно ву тога мен тор и кори-
сник ове услу ге при пре ма ју 
план раз во ја - обја шња ва ову 
услу гу Тања Мијај ло вић, про-
јект мена џер у Реги о нал ној 
раз вој ној аген ци ји Срем. 

Овај кон курс тра је 45 дана, 
а сви заин те ре со ва ни из Сре-
ма могу инфор ма ци је доби ти 
и за сред ства кон ку ри са ти у 
РРАС у Руми. 

За овај јав ни позив је опре-
де ље но укуп но шест мили о на 
дина ра.

Како до сред ста ва
за мен то ра

РЕГИ О НАЛ НА РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СРЕМ У РУМИ

Еду ка ци ја о енер гет ској 
ефи ка сно сти

Милан Мирић и Вла ди мир Пре би ра че вић
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АНИП „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Злат на пла ке та у Бач кој Топо ли
Тра ди ци о нал ни Музич-

ки фести вал деце Вој-
во ди не одр жан је 28. 

маја у Бач кој Топо ли, а уче-
ство ва ло је пре ко 1.500 так-
ми ча ра из целе Вој во ди не. 

Деца су се так ми чи ла у 
две узра сне кате го ри је - 
нижих и виших раз ре да. На 
овом фести ва лу при прем ни 
састав АНИП „Бран ко Ради-
че вић“ из Руме је, у кате го-
ри ји виших раз ре да, осво-
јио Злат ну пла ке ту. 

Румља ни су се пред ста-
ви ли коре о гра фи јом „Овде 
дво ри мете ни“ –лаза рич ки 
оби чај и игре Свр љи га, у 
коре о гра фи ји Петра Попо-

ви ћа, шефа ансам бла.
Рум ски АНИП „Бран ко 

Ради че вић“ је познат и по 
обна вља њу оби ча ја веза-
них за „вође ње кра љи ца“ 
кроз рум ске ули це - оби ча-
ја који је обно вљен 2015. 
годи не, после пау зе од века 
и по. 

Понов но успоствља ње 
тра ди ци је веза не за „кра-
љи це“ подр жа ла је и локал-
на само у пра ва и вла ди ка 
срем ски Васи ли је. Румља-
ни су има ли при ли ке да 
поно во виде „кра љи це“ 5. 
јуна, на дру ги дан цркве ног 
пра зни ка Духо ви.

С. Џ.
Наступ Румља на у Бач кој Топо ли

ДРУ ГИ ПРО ЈЕКТ НИ ДОГА ЂАЈ У ОБЛА СТИ МЕРА МРЕ ЖЕ ГРА ДО ВА

Румља ни у Пра гу 
Умре жа ва ње гра до ва 

и укљу чи ва ње гра ђа-
на за зашти ту вод них 

ресур са у Евро пи - H20 WR 
је назив про јек та у који је 
укљу че на и рум ска општи на, 
а који се финан си ра из про-
гра ма ЕУ „Евро па за гра ђа-
не и гра ђан ке“, и то у обла-
сти мера Мре же гра до ва. 

Први про јект ни дога ђај и 
поче так реа ли за ци је про-
јек та био је у мар ту у Руми, 
док је дру ги про јект ни дога-
ђај одр жан је од 24. до 26. 
маја у општи ни Праг 9. у 
Чешкој. У Пра гу су бора ви-
ли пред став ни ци рум ских 
јав них пред у зе ћа „Кому на-
лац“ и „Водо вод“, Тури стич-
ке орга ни за ци је, Оде ље ња 
за локал ни еко ном ски раз-
вој, као и Мари ја Стој че вић, 
заме ни ца пред сед ни ка рум-
ске општи не и Душан Љуби-
шић, начел ник Општин ске 
упра ве.

Одо бре на сред ства ЕУ 
за реа ли за ци ју овог про-
јек та изно се 142.500 евра. 
Носи лац про јек та је рум ска 
општи на а парт не ри су Тури-
стич ка орга ни за ци ја Рума, 
општи на Праг 9 - Чешка, 
град Наши це из Хрват ске, 
општи на Раз лог из Бугар ске, 
општи на Лити ја из Сло ве ни-
је и мађа р ски Сигет.

У Пра гу су сви уче сни-
ци про јек та актив но уче-
ство ва ли и пре не ли сво ја 

иску ства и при ме ре добре 
прак се у реа го ва њу у ван-
ред ним ситу а ци ја ма, одно-
сно попла ва ма. 

Одр жа не су пре зен та ци-
је про јект них парт не ра на 
тему зашти те вод них ресур-
са у Евро пи, као и сарад ње 
општи на уче сни ца на пред-
сто је ћим про јек ти ма/про гра-
ми ма које ће ЕУ про јек то ва-
ти за наред ни про грам ски 
пери од.

Поред тога, орга ни за ци-
ја дога ђа ја је обу хва ти ла 
и пре зен та ци ју реа го ва ња 
мно го број не ватро га сне слу-

жбе општи не Праг 9 у слу ча-
ју одбра не од попла ва која 
сво је рад не задат ке спро во-
ди у скла ду са сер ти фи ко ва-
ним ЕУ стан дар ди ма и прин-
ци пи ма. 

У том сми слу, уче сни ци-
ма је при ка за на нај са вре-
ме ни ја опре ма која се може 
при ме ни ти за реа го ва ње у 
ова квим ван ред ним ситу а-
ци ја ма. Ово је упот пу ње но 
оби ла ском пред у зе ћа које 
се бави про из вод њом, про-
да јом и дистри бу ци јом про-
из во да и мате ри ја ла који 
се кори сте за зашти ту од 

попла ва и пожа ра у мно гим 
земља ма ЕУ.

Уче сни ци про јек та су при-
су ство ва ли цен трал ном 
дога ђа ју општи не Праг 9 - 
дога ђа ју Микро-кли ма, који 
се орга ни зу је већ десет годи-
на и који обу хва та све кључ-
не аспек те зашти те живот не 
сре ди не она ко како их про-
пи су је ЕУ у сво јим дирек ти-
ва ма и регу ла ти ва ма.

Пре ма дина ми ци H20 WR 
про јек та, сле де ћи дога ђај је 
пла ни ран у сеп тем бру, где 
ће дома ћин бити општи на 
Раз лог из Бугар ске. С. Џ.

Румља ни у Пра гу
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
Пећинци зани мљи ви  
тури сти ма

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНА ПОМАЖЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Столови за стони тенис
за децу и рекреативце
Фискул тур не сале све три основ не 

шко ле на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не бога ти је су за по три сто ла 

за сто ни тенис. Наи ме, Општи на Пећин ци 
дони ра ла је 12 сто ло ва, по три за сва ку 
матич ну шко лу, као и два сто ла за спорт ску 
халу у Доњем Товар ни ку, а пред став ни ци 
пећи нач ке локал не само у пра ве 30. маја су 
оби шли све три шко ле и дирек то ри ма шко-
ла уру чи ли сто ло ве за сто ни тенис. 

Начел ник Општин ске упра ве општи не 
Пећин ци Жељ ко Трбо вић, у прат њи Сини ше 
Ђоки ћа пред сед ни ка Спорт ског саве за 
„Раз вој спор то ва“, уру чио је по три сто ла 
шко ла ма „Сло бо дан Бајић Паја“ у Пећин ци-
ма и „Душан Вука со вић Дио ген“ у Купи но-
ву“, док је заме ник пред сед ни це Општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић три сто ла уру чио 
шко ли „Душан Јер ко вић Уча“ у Шима нов ци-
ма.

Како је рекао начел ник Жељ ко Трбо вић, 
била је ово при ли ка да се оби ђу и завр ше ни 
радо ви на адап та ци ји све три фискул тур не 
сале, а сто ло ви за сто ни тенис пру жи ће 
деци могућ ност да се баве и овим спор том.

- Жели мо да деци пру жи мо могућ ност 
избо ра спор та којим желе да се баве, те су 
и сто ло ви за сто ни тенис један од начи на да 
им при бли жи мо бавље ње овим спор том, 
који је у нашој општи ни у раз во ју. Руко вод-
ство општи не Пећин ци доста ула же у раз вој 
и ома со вље ње спор та, како бисмо све ста-
ро сне гру пе укљу чи ли у актив но бавље ње 

спор том, а посеб но децу и то од нај ра ни јег 
доба, када се она раз ви ја ју и када су нај ра-
њи ви ја што се тиче физич ког раз во ја. Ми 
ћемо наста ви ти да раз ви ја мо, како школ ски 
и про фе си о нал ни, тако и ама тер ски спорт, 
не само адап та ци јом школ ских сала, него и 
уре ђе њем спо ља шњих спорт ских тере на у 
сва ком месту, како би сва ко ко жели могао 
да се бави спор том – рекао је Трбо вић.

Начел ник Трбо вић је, тако ђе, додао да 
пећи нач ка локал на само у пра ва има за циљ 
да свој деци омо гу ћи јед на ке усло ве за одр-
жа ва ње часо ва физич ког вас пи та ња, те су 
фискул тур не сале у све три матич не шко ле, 
недав но завр ше ном адап та ци јом дове де не 
у услов но ста ње, где основ ци и сред њо-
школ ци могу без бед но да оба вља ју часо ве 
физич ког вас пи та ња.

Сто ло ви за сто ни тенис поклон локал не само у пра ве

На састан ку у Општи ни Пећин ци 
који је одр жан 30. маја изме ђу 
пред став ни ка пећи нач ке локал-

не само у пра ве, Фон да ци је Новак Ђоко-
вић, Цен тра за интер ак тив ну педа го-
ги ју и Пред школ ске уста но ве „Вла да 
Обра до вић Каме ни“, закљу че но је да 
је про је кат „Шко ли це живо та“, у окви ру 
којег су адап ти ра не и опре мље не нове 
про сто ри је врти ћа у Доњем Товар ни ку 
и реа ли зо ва на ради о ни ца за роди те ље 
под нази вом „Подр шка не пер фек ци-
ја“, зна чај но допри нео да се у Доњем 
Товар ни ку већи број мар ги на ли зо ва не 
деце ста ро сти три до пет и по годи на 
укљу чи у про грам раног пред школ-
ског обра зо ва ња, а да су се Општи-
на Пећин ци и Пред школ ска уста но ва 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ пока за ле 
као поу зда ни парт не ри у реа ли за ци ји 
про јек та.

- Пећи нач ка пред школ ска уста но-
ва је кроз овај про је кат пока за ла да је 
успе шна, а мислим да ће овај про је-
кат бити добра осно ва за укљу чи ва ње 
пред школ ске уста но ве у даље актив-
но сти на путу ка реа ли за ци ји стра те ги-

је пред школ ског вас пи та ња и обра зо-
ва ња – изја вио је Ста ни ша Чабар ка па 
из Цен тра за интер ак тив ну педа го ги ју.

Резул та ти ма про јек та „Шко ли це 
живо та“ задо вољ ни су и у пећи нач кој 
локал ној само у пра ви и у пред школ ској 
уста но ви.

- Подр шка коју смо доби ли од Фон-
да ци је Новак Ђоко вић и Цен тра за 
интер ак тив ну педа го ги ју, али и од 
наше локал не само у пра ве била нам 
је дра го це на. Поред тога што смо деци 
про стор но обез бе ди ли боље усло ве, 
захва љу ју ћи овом про јек ту наши вас-
пи та чи су побољ ша ли сво је ком пе тен-
ци је што ће има ти пози ти ван ефе кат 
на ква ли тет нашег рада у будућ но сти. 
Има ли смо при ли ку да се упо зна мо 
и са про јек ти ма који су у наја ви и за 
које ћемо сва ка ко апли ци ра ти, јер нам 
је жеља да нашој деци пру жи мо што 
боље вас пит но-обра зов не осно ве, да 
уса вр ша ва мо вас пи та че, да ула зи мо 
у нове про јек те и да и даље расте мо 
и напре ду је мо – рекла је дирек тор ка 
пећи нач ке пред школ ске уста но ве Све-
тла на Попо вић.

ДОЊИ ТОВАР НИК

Шко ли ца живо та дала 
одлич не резул та те Зашто је општи на Пећин ци место „Где при ро да 

грли исто ри ју“, током про те клог тро ме сеч ја има ли 
су при ли ку да сазна ју мно го број ни тури сти, који су 
упр кос лошим вре мен ским усло ви ма, посе ти ли 
општи ну. Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Пећин-
ци кроз јед но днев ну тури стич ку руту, која пове зу је 
нај се вер ни ји и нај ју жни ји део општи не, при ре ди ла 
је разно вр стан садр жај за сва ко га, а кон ци пи ра на 
је тако да се током јед ног дана оби ђу све зна чај ни-
је тури стич ке дести на ци је у општи ни.

Како је рекла Љуби ца Бошко вић, дирек тор ТО 
Пећин ци, током послед ња три месе ца више од 
1.500 тури ста је посе ти ло општи ну, а нај број ни ји су 
били ђаци, за које је јед но днев на тури стич ка рута 
изу зе тан дожи вљај који пру жа мно го разно вр сног 
садр жа ја – од еду ка тив них, забав них, пре ко рекре-
а тив них до интер ак тив них. 

Од Музе ја хле ба у Пећин ци ма, пре ко сјај них 
при ме ра народ ног гра ди тељ ства оли че них у Сви-
њар ској коле би у Доњем Товар ни ку, Аксен ти је вом 
кућер ку у Ога ру и кући поро ди це Пут ник у Купи но-
ву, до неиз о став не посе те Спе ци јал ном резер ва ту 
при ро де Обед ска бара, нај ста ри јем пра во слав ном 
хра му у Вој во ди ни - цркви Све тог Луке и послед-
њој пре сто ни ци срп ских деспо та - сред њо ве ков ној 
твр ђа ви Купи ник, сва ки посе ти лац општи не Пећин-
ци може про на ћи нешто за себе, а госто прим ство 
и струч ност рад ни ка Тури стич ке орга ни за ци је раз-
лог су више да сва ко поже ли један дан да про ве де 
на месту „Где при ро да грли исто ри ју“.
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Ам ба са дор ка Ин ди је у Ср би ји 
На рин дер Ча у хан по се ти ла је 
Оп шти ну Ин ђи ја у пе так, 2. ју на. 

Ча у хан је том при ли ком са пред став ни-
ци ма срем ске ло кал не са мо у пра ве 
раз го ва ра ла о про ме ни на ме не јед не 
од нај ве ћих ин ве сти ци ја ин диј ске ком-
па ни је „Ем ба си груп“, ИТ пар ку.

- На жа лост, про је кат ИТ парк ни је 
за жи вео она ко ка ко је тре ба ло и уско ро 
оче ку је мо про ме ну ње го ве на ме не. 
Вр ло бр зо тај про блем би ће ре шен и 
не ко ли ко сто ти на гра ђа на до би ће при-
ли ку да на овом ме сту на ђу за по сле-
ње, али о то ме ће мо де таљ ни је го во-
ри ти у не ком на ред ном пе ри о ду - ис та-
као је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја и до дао да су Ср би ја 
и Ин ди ја две др жа ве, не у по ре ди ве и по 
бро ју ста нов ни ка и по бо гат ству, али се 
ме ђу соб но це не. 

- Пре ми јер Ву чић је не дав но бо ра вио 
у Ин ди ји, где су до го во ре ни кон крет ни 
ко ра ци ве за ни, пре све га, за при вред ну 
са рад њу, и ко ли ко смо чу ли од ам ба са-
дор ке, мно го уго во ра је већ пот пи са но. 
Ин ди ја је ве ли ко тр жи ште за нас и шта 
год да про из ве де мо, има ће мо си гу ран 
пла сман у овој зе мљи - рекао је Гак.

Ам ба са дор ка Ин ди је На рин дер Ча у-
хан је ре кла:

- За до вољ на сам јер се при вред но - 
еко ном ска са рад ња из ме ђу на ше две 
зе мље раз ви ја у пра вом сме ру. У Ср би-
ји су ве о ма це ње ни на ши „Ма хин дра“ 
трак то ри, као и фар ма це ут ски про из-
во ди, док са дру ге стра не, на шем тр жи-
шту су по треб ни ва ши про из во ди по пут 

пше ни це и со је. Ин ђи ја, та ко ђе, има 
по тен ци јал да по ста не ин те ре сант на 
ту ри стич ка де сти на ци ја за Ин диј це и у 
том ду ху по зи вам пред став ни ке 
Оп шти не да по се те Ин ди ју са ци љем, 
да се на ли цу ме ста, по ве жу са на шим 
при вред ни ци ма. М. Ђ.

АМБА СА ДОР КА ИНДИ ЈЕ У ПОСЕ ТИ ОПШТИ НИ ИНЂИ ЈА

Индија нуди тракторе за жито

Владимир Гак и Нарин дер Чау хан

ДУХО ВИ - ГРАД СКА СЛА ВА У ИНЂИ ЈИ

Сла ва у зна ку Етно фести ва ла
У неде љу, 4. јуна у Инђи-

ји обе ле же на је град-
ска сла ва – Духо ви. У 

окви ру сла ве одр жан је 12. 
Етно фести вал на шета ли-
шту у Ули ци Вој во де Сте пе. 
У при јат ном амби јен ту оку-
пио се вели ки број изла га ча 
из раз ли чи тих дело ва Срби-
је. Током про дај не изло жбе 
руч но рађе них, више на мен-
ских и уни кат них пред ме та, 
суве ни ра и дома ће хра не, 
изла га чи су пред ста ви ли 
кул ту ру и тра ди ци ју ових 
про сто ра.

Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Инђи ја и Дру штво 
„Етно арт“ били су орга ни-
за то ри и ово го ди шњег Етно 
фести ва ла, уз покро ви тељ-
ство Општи не Инђи ја.

- Уз број не изла га че, и 
ове годи не при пре ми ли смо 
богат кул тур но - умет нич ки 
и музич ки про грам. У вечер-
њим сати ма могли смо да 
види мо и чује мо инђиј ска 
кул тур но - умет нич ка дру-
штва, док је у вечер њим 

сати ма при сут не заба вљао 
бенд „Наш начин“ из Пан че-
ва – каже Маја Бошњак, в.д. 
дирек то ра Тури стич ке орга-
ни за ци је општи не Инђи ја.

Орга ни за то ри исти чу да 
се ове годи не поја вио вели-
ки број изла га ча, који су по 

први пут узе ли уче шће на 
Етно фести ва лу.

- Када смо први пут орга-
ни зо ва ли мани фе ста ци-
ју, било је све га неко ли ко 
изла га ча. Данас са поно-
сом може мо рећи да је Етно 
фести вал јед на озбиљ на 

мани фе ста ци ја, дру га чи-
ја од свих оста лих које се 
орга ни зу ју на тери то ри ји 
општи не Инђи ја - иста кла је 
на кра ју Рад ми ла Митро вић, 
пред сед ни ца Дру штва „Етно 
арт“ Инђи ја.

М.Ђ.

12. Етно фести вал 
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АКТУ ЕЛ НО ИЗ ИНЂИЈ СКОГ ЦЕН ТРА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Сред ства за 16 лич них пра ти ла ца
Цен тру за соци јал ни рад „Дунав“ 

из Инђи је одо бре на су сред ства 
за обу ку и анга жо ва ње 16 лич них 

пра ти ла ца за децу са смет ња ма у раз-
во ју која поха ђа ју инклу зив ну наста ву. 
У пита њу је про је кат Општи не Инђи ја 
са којим су апли ци ра ли још про шле 
годи не код ИПА фон да. Уго вор је пот-
пи сан у поне де љак, 5. јуна и уско ро ће 
се кре ну ти са избо ром лица која ће у 
наред ном пери о ду про ћи обу ку.

- Сви лич ни пра ти о ци доби ће лицен-
цу након спро ве де не обу ке, док ћемо 
у сарад њи са инте ре сор ном коми си-
јом доне ти одлу ку, којој деци ће бити 
доде ље ни лич ни пра ти о ци - каже 
Жељ ка Годић Авра мо вић, в.д дирек-
то ра инђиј ског Цен тра за соци јал ни 
рад „Дунав“.

Обу ка ће бити спро ве де на током 
лет њег рас пу ста, како би са почет ком 
нове школ ске годи не, поче ли са радом 

и лич ни пра ти о ци. Тако ђе, како каже 
дирек то ри ца Цен тра за соци јал ни рад, 
захва љу ју ћи поме ну том про јек ту, обез-
бе ђе но је и вози ло које ће кори сти ти за 
пре воз деце и лич них пра ти ла ца.

- Захва љу ју ћи анга жо ва њу лич них 
пра ти ла ца и набав ци вози ла, деца са 
смет ња ма у раз во ју, моћи ће мно го 
лак ше да поха ђа ју инклу зив ну наста ву 
- каже Годић Авра мо вић.

М. Ђ.

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

У ЈП „Инђи ја пут“ ради се на изра-
ди про јект но - тех нич ке доку-
мен та ци је која је пред у слов 

за отпо чи ња ње јед ног од нај ве ћих 
инфра струк тур них про је ка та на тери-
то ри ји општи не Инђи ја. Реч је о асфал-
ти ра њу 60 неас фал ти ра них ули ца. До 
сада је завр ше но око 70 одсто посла, 
каже Зоран Мили ће вић, в.д. дирек то ра 
ЈП „Инђи ја пут“.

- У пита њу је вео ма оби ман и сло жен 
про је кат који под ра зу ме ва, пре све-
га, доста адми ни стра тив ног посла, а 
затим и обез бе ђи ва ње, бар дела, нео-
п ход них сред ста ва код фон до ва, како 
би се кре ну ло у њего ву реа ли за ци ју - 
каже Мили ће вић и дода је:

- Ми смо извр ши ли 3Д сни ма ње ули-
ца у који ма ће се изво ди ти радо ви. То 
је нај са вре ме ни ја тех ни ка захва љу ју ћи 
којој ћемо, као пред у зе ће које упра вља 
путе ви ма, има ти аде кват ну инфор ма-
тич ку под ло гу.

В.д. дирек тор ЈП „Инђи ја пут“ каже 
да се ради о асфал ти ра њу укуп но 40 
кило ме та ра неас фал ти ра них ули ца и 
да ће тај посао бити ура ђен врло брзо, 
када обез бе де све нео п ход не усло ве 
за реа ли за ци ју про јек та.

- Већ у сеп тем бру оче ку је мо исхо-
до ва ње гра ђе вин ске дозво ле. Обим 
посла је изу зет но велик, а јавља ју се 
и одре ђе ни про бле ми, пре све га реша-
ва ње имо вин ско - прав них одно са - 
исти че Мили ће вић.

Он дода је да посто ји могућ ност да 

про је кат буде реа ли зо ван по прин ци пу 
при ват но - јав ног парт нер ства.

- То је тако ђе један ком пли ко ван и 
дуго тра јан про цес, али у сва ком слу-
ча ју, про је кат ћемо реа ли зо ва ти у току 
сле де ће годи не на задо вољ ство свих 
наших гра ђа на - каже Мили ће вић.

М. Ђ.

ЈП „ИНЂИ ЈА ПУТ“ 

При пре ме за асфал ти ра ње 
60 ули ца у општини

Поред про бле ма са јав ном расве том, 
над ле жни из ЈП „Инђи ја пут“ скре ну ли су 
пажњу пред став ни ци ма локал не само у-
пра ве на још један про блем у пешач кој 
зони, у Ули ци Вој во де Сте пе у Инђи ји. 
Ради се о пота па ју ћим сту бо ви ма, захва-
љу ју ћи који ма се регу ли ше ула зак и изла-
зак из пешач ке зоне. Мили ће вић је на 
послед њем састан ку Систе ма 48 одр жа-
ном у петак, 2. јуна додао да се, што пре, 
мора напра ви ти реви зи ја кар ти ца које 
омо гу ћа ва ју излаз и улаз у пешач кој зони.

- Пре ко 200 кар ти ца поде ље но је пре 

пет годи на, што је вео ма вели ки број и 
систем пота па ју ћих сту бо ва често се ква ри 
због вели ке фре квен ци је вози ла. Почет-
ком годи не мора ли смо да чека мо дело ве 
из Фран цу ске, јер је дошло до ква ра који 
нас је коштао око 400 хиља да дина ра. 
Мора мо осве сти ти наше гра ђа не, да је у 
пешач кој зони забра ње но пар ки ра ње и 
задр жа ва ње дуже од пет мину та. Ура ди ће-
мо све што је у нашој моћи и мислим да 
ћемо тај про блем реши ти. У наред ном 
пери о ду мора мо, пре све га, сма њи ти број 
кар ти ца - каже Мили ће вић.

Пар ки ра ње у пешач кој зони

Рад ни ци ЈП „Инђи ја пут“ у послед њих 
неко ли ко дана еви ден ти ра ли су уни шта-
ва ње оси гу ра ча на стуб во ви ма јав не 
расве те који се нала зе у пешач кој зони, у 
ули ци Вој во де Сте пе у Инђи ји. Поме ну ти 
сту бо ви, који су били мета ван да ла, нала-
зе се у бли зи ни лет њих башти. В.д. дирек-
тора ЈП „Инђи ја пут“ каже да је то посао 
за Оде ље ње за инспек циј ске посло ве и 
да се оче ку је њихо ва реак ци ја. Он је 
додао и да су у том делу гра да побољ ша-
ли осве тље ње поста вља њем натри ју мо-
вих сија ли ца на бан де ре јав не расве те, 
чиме су пости гли уште ду и до 30 одсто.

Посао за 
инспек ци ју
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АЛЕК САН ДАР АЛИМ ПИЋ, управник казнено поправног завода Сремска Митровица

Про из вод ња у затво ру 
поно во у успону

У затво ру тре нут но 
бора ви 2.090

осу ђе ни ка, од којих 
је 905 рад но

анга жо ва но у три 
пого на: метал ском и 

дрв ном пого ну, као
и у штам па ри ји.

Уго во ре на је
про из вод ња

при ко ли ца,
кан це ла риј ског

мате ри ја ла за судо ве 
и тужи ла штва,

а из дрв ног пого на 
месеч но се испо ру чи 

5.000 пале та

Првог јула навр ши ће се две годи-
не од како се на челу нај ве ћег 
затво ра у Срби ји нала зи Алек-

сан дар Алим пић. Захва љу ју ћи вели-
кој анга жо ва но сти новог управ ни ка, 
Казне но поправ ни завод у Срем ској 
Митро ви ци постао је један од нај про-
фи та бил ни јих. У затво ру тре нут но 
бора ви 2.090 осу ђе ни ка, од којих је 
905 рад но анга жо ва но у три пого на: 
метал ском и дрв ном пого ну, као и у 
штам па ри ји. Уго во ре на је про из вод-
ња при ко ли ца, кан це ла риј ског мате-
ри ја ла за судо ве и тужи ла штва, а из 
дрв ног пого на месеч но се испо ру чи 
5.000 пале та. У пла ну је про ши ре ње 
лини ја у метал ном пого ну и понов но 
покре та ње про из вод ње наме шта ја. 

- Захва љу ју ћи орга ни за ци ји Хелп 
која нам је обез бе ди ла сред ства за 
набав ку опре ме за метал ски погон, 
ми смо уго во ри ли про из вод њу 126 
при ко ли ца, 90 од осам тона и 36 од 
пет тона. Тако да у кон ти ну и те ту, сва-
ки дру ги дан из пого на иза ђе по јед на 
при ко ли ца. У неко срет но доба, 17 
шпе ди те ра је днев но изла зи ло из 
пого на, а нама је план да изба цу је мо 
по при ко ли цу днев но. Метал ска инду-
стри ја је у прет ход ном пери о ду била у 

вели ком мину су и ту се прак тич но 
ништа није ради ло, тако да је ово за 
мене вели ки успех. Што не зна чи да 
нећу наста ви ти да ула жем, напро тив. 
Наше дрља че и при ко ли це су вео ма 
тра же не – наво ди управ ник КПЗ 
Срем ска Митро ви ца Алек сан дар 
Алим пић.

Пре дола ска новог управ ни ка, од 
две хиља де осу ђе ни ка, њих мање од 
600 је ради ло у неком од пого на у 
затво ру. Данас осу ђе ни ци анга жо ва ни 
у дрвом пого ну месеч но про из ве ду 
5000 пале та, посто ји уго вор са Вој во-
ди на шума ма, те има ју сигур ну сиро-
ви ну. Сада је то јед на здра ва еко но-
ми ја, те управ ник Алим пић има раз-
ло га да буде задо во љан.

- Недав но сам имао саста нак са 
пред став ни ци ма невла ди не орга ни за-
ци је Хелп коју финан си ра немач ка 
вла да. Дого во ри ли смо да они наста-
ве да подр жа ва ју наше про јек те и да 
даље раз ви ја мо дрв ни погон. У пла ну 
је набав ка суша ре и неких маши на, 
како би КПЗ Срем ска Митро ви ца 
поно во почео да про из во ди наме штај. 
Ми и сада пра ви мо наме штај, али у 
скром ним коли чи на ма. План је да се 
ради наме штај за нашу упра ву, мини-

Управ ник митро вач ког затво ра Алек сан дар Алим пић
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стар ства, за држав не кори сни ке, где 
бисмо напра ви ли уште ду у буџе ту, где 
ћемо ми са нашом рад ном сна гом 
про из во ди ти и наме штај од пло че и 
наме штај од пуног дрве та са дубо ре-
зом. Осам де се тих годи на про шлог 
века у митро вач ком затво ру се про из-
во дио наме штај одлич ног ква ли те та, 
те мно ге митро вач ке поро ди це у сво-
јим домо ви ма и даље има ју тај наме-
штај – при се ћа се Алим пић.

Про шле годи не је рено ви ра на 
затвор ска штам па ри ја. Наба вље не су 
нове маши не у које је уло же но око 6,5 
мили о на дина ра. У штам па ри ји се 
про из во ди кан це ла риј ски мате ри јал 
за пра во суд не орга не, судо ве и тужи-
ла штва, што допри но си сма ње њу 
адми ни стра тив них тро шко ва, али и 
ресо ци ја ли за ци ји осу ђе ни ка.

- Задо во љан сам како штам па ри ја 
ради, али би срп ски судо ви могли још 
више да узи ма ју кан це ла риј ски мате-
ри јал који ми штам па мо. Они који се 
руко во де еко ном ском рачу ни цом, узи-

ма ју од нас мате ри јал, пошто смо мно-
го повољ ни ји од оста лих. Кон цепт 
Мини стар ства прав де је био да наша 
штам па ри ја сер ви си ра све судо ве на 
под руч ју Срби је, како би се напра ви ла 
уште да у буџе ту. Међу тим, све га 20 
одсто судо ва узи ма од нас мате ри јал, 
оста ли су доби ли пре по ру ку мини-
стар ства, али нема ју оба ве зу да сара-

ђу ју са нашом штам па ри јом – наво ди 
управ ник Алек сан дар Алим пић. 

Он дода је да се обра ђу је свих 800 
хек та ра пољо при вред ног земљи шта, 
као и да је скло пљен уго вор са јед ном 
немач ком ком па ни јом за про из вод њу 
кор ни шо на. На чети ри и по хек та ра 
пре ко пута хоте ла Срем про из во де се 
кор ни шо ни, а управ ник наво ди да му 
је план да се окре не повр тар ству и да 
се на око 200 хек та ра баве повр тар-
ском про из вод њом, јер посто ји тржи-
ште за тако нешто. 

Осу ђе на лица су рад но анга жо ва на 
и ван затво ра, те је са три де се так 
фир ми у Сре му, како јав них пред у зе-
ћа, тако и при ват них ком па ни ја, пот-
пи сан уго вор о послов ној сарад њи. 

Управ ник исти че да је Казне но 
поправ ни завод инсти ту ци ја за себе 
која се бави ресо ци ја ли за ци јом осу-
ђе них лица и пости же добре резул та-
те када је осу ђе нич ка попу ла ци ја у 
пита њу. Кон ти ну и ра но се ради и на 
рено ви ра њу сме штај них капа ци те та у 
затво ру. 

Биља на Села ко вић

Про шло је 35 годи на од како је са радом 
почео митро вач ки хипо дром. Први колац на 
ста зу за коњич ке трке забио је Ђор ђе Чавић 
из Чал ме. 

Обно вљен је про шле годи не рад Шко ле 
јаха ња, купље на су три нова пони ја, ради се 
шта ла на хипо дро му, па ће се пони ји нала-
зи ти на хипо дро му. Почи ње се и са дре сур-
ним јаха њем, а у Коњич ком клу бу Срем се 
при пре ма ју за даљин ско јаха ње. Ове годи не 
Коњич ки дан биће одр жан у окто бру.  

На митро вач ком хипо дро му у току су 
радо ви и на асфал ти ра њу пар кин га и ста зе.   

- Ожи вља ва мо хипо дром. Оспо со би ли 
смо уго сти тељ ски обје кат „Ста ри фија кер“, 
где се људи радо оку па ју. У пла ну је реа ли-
за ци ја про јек та ресо ци ја ли за ци је осу ђе них 
лица помо ћу живо ти ња. Ради ли бисмо га 
зајед но са Шко лом за основ но и сред ње 
обра зо ва ње „Ради вој Попо вић“, јер жели мо 
да коње и псе које има мо може мо иско ри-
сти мо за тера пи ју деце и за ресо ци ја ли за-
ци ју осу ђе ни ка. У пита њу је озби љан про је-
кат, за шта су нам потреб на озбиљ на 
финан сиј ска сред ства – наво ди управ ник 
Алек сан дар Алим пић.

Радо ви на хипо дро му

Хотел „Срем“ који послу је у окви ру КПЗ 
Срем ска Митро ви ца је бизнис хотел са три 
зве зди це и тре нут но једи ни хотел у гра ду на 
Сави. Хотел има 10 соба и један апарт ман, 
а Алек сан дар Алим пић наво ди да су често 
све собе зау зе те, као и да су три собе током 
целе годи не изда те пред у зет ни ци ма који 
послу ју у Срем ској Митро ви ци. Сре ђе на је и 
башта хоте ла, која пола ко поста је оми ље но 
место Митров ча на. 

- Сле де ће годи не ћемо напра ви ти посе-
бан обје кат за затво ре ни ке који кори сте 
тре нут но при зе мље хоте ла за поро дич не 
посе те. Чекам гра ђе вин ску дозво лу за тај 
обје кат и када га завр ши мо, адап ти ра ће мо 

при зе мље хоте ла. План је да у скло пу хоте-
ла има мо и музеј, у којем ће посе ти о ци 
моћи да се инфор ми шу о исто риј ским пода-
ци ма веза ним за овај затвор. У подру му 
хоте ла ћемо напра ви ти две ћели је које ће 
личи ти на осу ђе нич ке ћели је с почет ка 20. 
века и ко буде хтео моћи ће да пла ти да 
пре спа ва у њима – изно си неке од иде ја 
управ ник. 

Алек сан дар Алим пић сма тра да је 
потреб но што више ула га ти у тури стич ку 
пону ду, те му је наме ра да се успо ста ве 
директ ни кон так ти са тури стич ким аген ци ја-
ма из Евро пе, како би стран ци у што већем 
бро ју дола зи ли. 

Ноће ње у осу ђе нич кој ћели ји

Захва љу ју ћи 
орга ни за ци ји 

Хелп која нам је 
обез бе ди ла 
сред ства за 

набав ку опре ме 
за метал ски 

погон, ми смо 
уго во ри ли

про из вод њу
126 при ко ли ца, 

90 од осам тона 
и 36 од пет тона
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СЕДАМ ЗЛА ТА ЗА
ХАР МО НИ КА ША

Андреј осва ја свет

Да је Срби ја непре су шан извор тале-
на та потвр ђу је Андреј Радо ва но вић уче-
ник издво је ног оде ље ња у Ста рој Пазо ви 
Основ не музич ке шко ле „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ са седи штем у Руми који је 
током ове школ ске годи не на седам так-
ми че ња осво јио седам првих награ да. 
Хар мо ни ка под њего вим прсти ма поста је 
играч ка на којој нај ви ше воли да сви ра 
озбиљ ну музи ку. Десе то го ди шњи Андреј 
Радо ва но вић из Ста ре Пазо ве сво јом 
музи кал но шћу, спрет но шћу и посве ће но-
шћу потвр ђу је да је успех неиз бе жан 
када се ради о истин ској жељи да успе и 
напре ду је без обзи ра на прве награ де 
које је низао током про те клих месе ци на 
интер на ци о нал ним так ми че њи ма. Отац 
од кога је насле дио тале нат је на сва ком 
так ми че њу уз свог мезим ца, али сећа се 
да на самом почет ку није било лако 
издво ји ти пре ко 600 евра за купо ви ну 
ква ли тет ног инстру мен та. На послед њем 
так ми че њу одр жа ном про те клог викен да 
у Лаза рев цу овај тален то ва ни дечак 
беле жи и сед мо зла то. Међу уче ни ци ма 
из чита вог све та, Андреј има нај ма ње 
иску ства што га не спре ча ва у жељи да 
оду ше ви жири. Уче ник дру ге годи не 
издво је ног оде ље ња у Ста рој Пазо ви 
Основ не музич ке шко ле „Тео дор Тоша 
Андре је вић“ одли чан је ђак, а сво је шко-
ло ва ње и уса вр ша ва ње зна ња на хар мо-
ни ци, како каже наста вља у Немач кој.

МЗ НОВА ПАЗО ВА

Жељ ко Маџа ре вић 
пред сед ник 

Ове неде ље је кон сти ту и сан Савет МЗ 
Нова Пазо ва. За пред сед ни ка Саве та је 
поно во иза бран Жељ ко Маџа ре вић а 
његов заме ник је Горан Кома зец. У 
наред ном четво ро го ди шњем пери о ду на 
челу Извр шног одбо ра поно во ће бити 
Саша Бари шић. Од 21 чла на коли ко бро-
ји Савет МЗ Нова Пазо ва, 18 је из Коа ли-
ци је оку пље не око СНС и три чла на из 
Гру пе гра ђа на „Избор Општи на Нова 
Пазо ва-Милан Тура ња нин“.

РЕНО ВИ РА НА СЛУ ЖБА ЗА ФИЗИ КАЛ НУ МЕДИ ЦИ НУ
И РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Бољи усло ви за рад

Захва љу ју ћи сред стви ма Општи не 
Ста ра Пазо ва и пазо вач ког Дома 
здра вља после неко ли ко деце ни-

ја ком плет но је рено ви ра но оде ље ње 
Слу жбе за физи кал ну меди ци ну у овој 
здрав стве ној уста но ви. Вред ност  инве-
сти ци је је око два мили о на дина ра.

У Слу жби за физи кал ну меди ци ну и 
реха би ли та ци ју пазо вач ког Дома здра-
вља која је недав но обе ле жи ла 35 годи-
на пост по ја ња днев но се оба ви око 50 
пре гле да и бли зу 400 физи кал них про-
це ду ра са око бли зу 200 паци је на та. 

-Ура ђе на је ком плет на рек пон струк-
ци ја оде ље ња, с обзи ром да од како је 
осно ван Дом здра вља, ово оде ље ња 
није рено ви ра но. Ура ђе ни су радо ви 
веза ни за кре че ње, гле то ва ње и заме-
ну подо ва. Радо ви су рађе ни током про-
те кла два викен да - каже Алек сан дар 
Оме ро вић, дирек тор Дома здра вља „Др 
Јован Јова но вић Змај“.

- Што се тиче инве сти ци је вред на је 
око два мили о на дина ра и под ра зу ме ва 
издва ја ње сред ста ва од стра не нашег 
осни ва ча, СО Ста ра Пазо ва и лич них 
сред ста ва Дома здра вља. Потру ди ли 
смо да онај новац  који наш осни вач одво-
ји за нашу уста но ву усме ри мо директ но и 
одмах у рено ви ра ње оних дело ва и оних 
оде ље ња која зах те ва ју такве радо ве. 
Ми рас по ла жа мо са одлич ном опре мом 
што се тиче физи кал не меди ци не и није 
потреб но ника кво зана вља ње. И током 
про шле годи не смо доби ли неке дона ци-
је које су веза не за апа ра те, али на овом 
оде ље њу нај по треб ни је је било рено ви-

ра ње самог про сто ра у коме се ради, јер 
на овом оде ље њу гра ви ти ра и про ла зи 
мно го паци је на та, јер ово је јед но од нај-
про мет ни јих  оде ље ња које ради у две 
сме не и субо том - дода је др Оме ро вић.

Физи кал на тера пи ја се обез бе ђу је кроз 
ултра звуч ну, кине зи и фото тера пи ју, док 
је нај ве ћи број паци је на та под врг нут 
елек тро и мег не то те ра пи јом. Иако овим 
оде ље њем у одно су на оста ла цир ку ли-
ше нај ве ћи број паци је на та, гужви гото во 
да нема.

- Пре гле ди и тера пи је се зака зу-
је одмах или у скла ду са пошто ва њем 
при о ри те та. Пре гле де зака зу ју лека-
ри и меди цин ске сестре путем ИЗИС 
про гра ма ма. Уко ли ко паци јент из неког 
раз ло га није зака зан, његов при јем иде 
након три ја же коју на оде ље њу спро-
во ди меди цин ска сестра по тре нут ном 
ста њу паци не та, по врсти дијаг нпо зе уз 
пошто ва ње при о ри те та. Пред ност има-
ју труд ни це, деца, лица са смет ња ма у 
раз во ју, боло ва ња и повре де, док се хро-
нич ни боле сни ци зака за у ју. Нео п ход но 
је да деца до 15 годи на ста ро сти буду у 
прат њи роди те ља или ста ра те ља - исти-
че Зори ца Вудра го вић, глав ни над зор ни 
физи о те ра пе ут.

Слу жба рас по ла же са два лека ра и 
исто толи ко меди цин ских сеста ра, као 
и девет тера пе у та и лечи и збри ња ва 
широк дија па зон обо ље ња као што су 
реу мат ска обо ље ња, као и обо ље ња 
и оште ће ња цен трал ног и пери фе р ног 
нер вног систе ма, као и ста њи ма после 
повре да локо мо тор ног апа ра та.

Слу жба за физи кал ну меди ци ну и реха би ли та ци ју

ЈКП ЧИСТО ЋА

Чишће ње дунав ских пла жа
У про те клих дана су рад ни ци ЈКП „Чисто-

ћа“ чисти ли пла жу у Ста рим Банов ци-
ма код Вене ци је. То је већ више го ди-

шња прак са да се у сусрет купа ли шној сезо-
ни уре ди пла жа. Рад ни ци Чисто ће су коси ли 
тра ву и одне ли каба сто сме ће и отпад, који је 
изба ци ла вода, након тога је усле ди ло рав на-
ње а пла ни ра се наси па ње тере на чистим 
песком. По речи ма Јови це Гагри це, дирек то-
ра овог јав ног пред у зе ћа у њихо вом пла ну 

рада је да и кад поч не тури стич ка сезо на 
наста ве са редов ним одр жа ва њем, али ујед-
но напо ми њу да би и сами посе то ци мора ли 
да пове ду рачу на о хиги је ни. Про шле годи не 
је било доста гра ђа на који су пома га ли у при-
ку пља њу пет амба ла же и сме ћа на Дуна ву. 
Сва места у pодунављу ста ро па зо вач ке 
општи не, од Сур ду ка до Нових Бано ва ца, 
заслу жу ју ова кву пла жу, чије се уре ђе ње 
уско ро оче ку је - изја вио је Гагри ца.
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Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ 
финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.

Роди те љи уче ни ка II-2 оде ље ња ОШ 
„Сло бо дан Сав ко вић“ у Ста рим 
Банов ци ма, не дово де сво ју децу у 

шко лу, због како кажу, тор ту ре од стра не 
мај ке јед не од уче ни ца. Наи ме, поред 
разних, по њима нео прав да них и бесми-
сле них зах те ва, она је, како кажу, поче ла да 
име ном и пре зи ме ном опту жу је децу из 
раз ре да да узне ми ра ва ју њено дете, а учи-
те љи цу за врше ње наси ља над децом. 
Роди те љи зах те ва ју да се та девој чи ца, 
која ина че није про бле ма тич на, пре ме сти у 

дру го оде ље ње, због про бле ма које пра ви 
њена мај ка, како би њихо ва деца могла 
нео ма те та но да завр ше школ ску годи ну. 
Дирек тор шко ле Бошко Мило је вић каже да 
ће у сарад њи са роди те љи ма и оста лим 
над ле жни ма про на ћи реше ње за овај про-
блем и апе лу је да се деца ипак вра те у 
клу пе како би се школ ска годи на при ве ла 
кра ју. О овом слу ча ју упо зна те су све реле-
вант не инсти ту ци је, роди те љи су одлуч ни у 
свом зах те ву. Док је та девој чи ца у оде ље-
њу, њхо ва деца неће дола зи ти у шко лу.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Штрајк због
јед ног роди те ља

ГОЛУ БИН ЦИ

Куће за интер но расе ље не
За чети ри интер но расе ље не поро ди це 

са Косо ва и Мето хи је, коми си ја Пове-
ре ни штва за избе гли це Општи не Ста-

ра Пазо ва, одо бри ла је сред ства за купо-
ви ну сео ских кућа са окућ ни цом, и сред-
ства за адап та ци ју тих кућа. Про је кат 
Коме са ри ја та за избе гли це вре дан 11 и по 
мили о на дина ра суфи нан си ра се из буџе та 
Општи не Ста ра Пазо ва са 10 про це на та, а 
сва кој поро ди ци одо бре но је по 9.500 евра 

за купо ви ну куће и 1.500 евра, за адап та-
ци ју, све у динар ској про тив вред но сти. 
Небој ша Ђорић, са поро ди цом интер но 
расе љен из Ора хов ца на Косо ву, каже да 
ће од му сред ства мно го зна че, да ће купи-
ти кућу у Голу бин ци ма. Пове ре ни ца за 
избе гли це Дра га на Стој ко вић - Бар јак та ре-
вић, позва ла је интер но расе ље на лица да 
се јаве јер је пре о ста ло сред ста ва за још 
шест кућа.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Срем у срцу
У жељи да се сачу ва тра ди ци ја Сре ма, 

у коме се пре пли ћу кул ту ре и који 
оди ше бога том гастро ном ском пону-

дом, Удру же ње гра ђа на Еко Бан из Нових 
Бано ва ца је по дру ги пут орга ни зо ва ло 
мани фе ста ци ју Срем у срцу. Ово го ди шњу 
мани фе ста ци ју је отво рио Ђор ђе Ради но-
вић, пред сед ник Општи не Стара Пазо ва, 
која је гене рал ни покро ви тељ уз Месну 
зајед ни цу Нови Банов ци, Тури стич ку орга-
ни за ци ју и Цен тра за кул ту ру. Било је 20 
изла га ча из Сре ма, али и гости из Репу бли-
ке Срп ске. Штан до ви су оди са ли при се ћа-

њем на про шла вре ме на, која чува ју кре а-
тив ни ства ра о ци, који су изло жи ли мно-
штво кола ча, меде ња ка, руч них радо ва, 
везо ва, укра са, сапу на а кул тур но умет нич-
ки про грам су отво ри ли дома ћи ни, Дру штво 
„Бран ко Ради че вић“. Мани фе ста ци ја Срем 
у Срцу оби ло ва ла је песмом, игром, добрим 
рас по ло же њем, мири сом дома ће супе и 
вани ли ца и госто љу би во шћу Сре ма ца и 
пред ста вља једо про гра ма у окви ру кул тур-
ног лета, до кра ја којег се још пла ни ра и 
трка коно ба ра, бућ ка, так ми че ње у кува њу 
рибље чор бе.

КУПИ НО ВО

Еко ло шка шко ла
У згра ди Покра јин ске вла де про шлог пет-

ка, 2. јуна уру че не су награ де вас пит но - 
обра зов ним уста но ва ма, које су про гла ше не 
за нај бо ље у про гра му „За чисти је и зеле ни-
је шко ле у Вој во ди ни“ за школ ску 2016/2017. 
годи ну. Међу лау ре а ти ма, са нај ви ше осво-
је них бодо ва у кон ку рен ци ји девет основ них 
шко ла, нашла се и шко ла са тери то ри је 
пећи нач ке општи не „Душан Вука со вић Дио-
ген“ из Купи но ва, под руч на шко ла у Аша њи. 
Про грам је имао за циљ раз ви ја ње и уна-
пре ђи ва ње рада у обла сти зашти те живот не 
сре ди не у врти ћи ма и основ ним и сред њим 
шко ла ма на тери то ри ји Вој во ди не. 

Од 84 при ја вље них обра зов них уста но ва, 
награ ђе но је 19 нај у спе шни јих пред школ-
ских, основ них и сред њих шко ла и шко ла за 
децу са смет ња ма у раз во ју.

Како нам је рекла дирек тор ка ОШ „Душан 
Вука со вић Дио ген“ Љиља на Жив ко вић, 
настав ни ци и уче ни ци су вео ма поно сни на 
доби је ну награ ду, а упра во чиње ни ца да се 
шко ла нала зи у непо сред ној бли зи ни Обед-
ске баре, као и сама спе ци фич ност под не-
бља југа пећи нач ке општи не, допри не ла је 
да се кре не у овај про је кат, за шта су, каже, 
има ли вели ку подр шку роди те ља, мешта на 
као и општи не Пећин ци.

ДАНИ  ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пред ста ви ли
потен ци ја ле

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Пећин-
ци пред ста ви ла се на мани фе ста ци ји „Дани 
Вој во ди не у Бео гра ду“, одр жа ној од 1. до 3. 
јуна у орга ни за ци ји Тури стич ке орга ни за ци је 
Вој во ди не. Као један од 30 изла га ча из 
Покра ји не, пећи нач ка Тури стич ка орга ни за-
ци ја пред ста ви ла је тури стич ку пону ду 
општи не Пећин ци, са акцен том на јед но-
днев ној тури стич кој рути кроз пре део „Где 
при ро да грли исто ри ју“, која иза зи ва све 
веће инте ре со ва ње код тури ста, а тра ди ци-
о нал не срем ске руко тво ри не и ђако ни је 
пред ста ви ло је Удру же ње жена „Сре ми ца“ 
из Пећи на ца.

- Вој во ди на је јед на од важни јих тури стич-
ких дести на ци ја за Бео гра ђа не и ми смо се, 
као општи на која се гра ни чи са тери то ри јом 
гра да Бео гра да, потру ди ли да Бео гра ђа ни-
ма и њихо вим гости ма на пра ви начин пред-
ста ви мо шта све могу да виде и у чему све 
могу да ужи ва ју ако посе те нашу општи ну – 
изја ви ла је в.д. дирек тор ка пећи нач ке Тури-
стич ке орга ни за ци је Љуби ца Бошко вић.

ПЕЋИНЦИ

Нај мла ђи на сцени 
Пред школ ска уста но ва „Вла да Обра до-

вић Каме ни“ при год ном све ча но шћу у Кул-
тур ном цен тру Пећин ци обе ле жи ла jе про-
шлог пет ка, 2. јуна Дан уста но ве, уста но-
вљен у знак сећа ња на дан поги би је народ-
ног херо ја чије име ова уста но ва носи. 
Ујед но је обе ле жен и јуби леј, 30 годи на 
рада врти ћа у Шима нов ци ма.

У пре пу ној сали пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра деца из Шима но ва ца су, уз помоћ 
дру га ра из Прхо ва, Срем ских Миха ље ва ца, 
Доњег Товар ни ка и Кар лов чи ћа, при ре ди ла 
пра ви мали спек такл и сво јим насту пи ма 
дала посе бан печат све ча но сти.
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ОДР ЖА НА 18. СРЕМ СКА КУ ЛЕ НИ ЈА ДА У ЕР ДЕ ВИ КУ

Дру же ње уз ку лен и ви но 

Ап со лут ни по бед ник ово го ди шње 
Срем ске ку ле ни ја де је Пре драг 
Ле ма ић из Ши да. Ку лен ко ји он 

про из во ди, про гла шен је за нај бо љи, 
ка ко у при род ном, та ко и ве штач ком 
омо та чу. Ова ма ни фе ста ци ја 18. по 
ре ду, одр жа на је про шле су бо те, 3. ју-
на у Ер де ви ку. 

До ма ћи ни Срем ске ку ле ни ја де би ли 
су При вред на ко мо ра Ср би је, Ре ги-
о нал на при вред на ко мо ра Срем ског 
при вред ног окру га, Оп шти на Шид, Ту-

ри стич ка ор га ни за ци ја Оп шти не Шид, 
Кул тур но - обра зов ни цен тар из Ши да 
и Ме сна за јед ни ца Ер де вик. 

Пред сед ник ор га ни за ци о ног од бо-
ра 18. Срем ске ку ле ни ја де и пред сед-
ник Са ве та ме сне за јед ни це Ер де вик 
Зо ран Ма шић по здра вио је при сут не 
а по том су го сте по здра ви ли и пред-
сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко-
вић, пот пред сед ник при вред не ко мо ре 
Сло бо дан Са мар џић, Ђор ђе Бо жић, 
в. д. ди рек то ра При вред не ко мо ре 

Ненад Иванишевић, Предраг Вуковић, Предраг Лемаић и Иван Ђоковић

Празник кулена и вина

Ап со лут ни
по бед ник

ово го ди шње
Срем ске ку ле ни ја де
је Пре драг Ле ма ић

из Ши да. Ку лен
ко ји он про из во ди, 

про гла шен је за
нај бо љи, ка ко

у при род ном, та ко
и ве штач ком омо та чу. 
Ова ма ни фе ста ци ја
18. по ре ду, одр жа на

је про шле су бо те,
3. ју на у Ер де ви ку
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Ср би је, Ре ги о нал не при вред не ко мо-
ре Срем ског при вред ног окру га, Иван 
Ђо ко вић, по кра јин ски се кре тар за при-
вре ду и ту ри зам и пот пред сед ник Вла-
де АП Вој во ди не, Не над Ка та нић, по-
моћ ник ми ни стра за по љо при вре ду и 
за шти ту жи вот не сре ди не у Вла ди Ре-
пу бли ке Ср би је и Не над Ива ни ше вић, 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња. Кул тур но – обра зов ни 
цен тар Шид по бри нуо се да кул тур но 
– умет нич ким де лом про гра ма упот пу-
ни ову ма ни фе ста ци ју.

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре-
драг Ву ко вић по здра вио је при-
сут не го сте и по же лео сви ма 

до бро до шли цу. Он је до дао да му је 
из у зет но дра го што се јед на ова ква 
ма ни фе ста ци ја, као што је Ку ле ни ја-
да, одр жа ва баш у Ер де ви ку, од но сно 
у шид ској оп шти ни. Та ко ђе, из ра зио је 
оче ки ва ње да на ред не го ди не на овој 
ма ни фе ста ци ји уче ству је још ви ше из-
ла га ча и да бу де ве ћи број го сти ју. 

Пот пред сед ник при вред не ко мо ре 
Сло бо дан Са мар џић ис та као је да 
так ми чар ски дух сва ке го ди не оку пља 
све ве ћи број так ми ча ра, али и по се-
ти ла ца. 

- При вред на ко мо ра Ср би је пре-
по зна ла је зна чај ове ма ни фе ста ци-
је и ње ну уло гу у очу ва њу тра ди ци је. 
Ср би ја има ве ли ки број ма лих по-
љо при вред них га здин ста ва ко ја са-
мо про из вод њом тра ди ци о нал них 
и за шти ће них про из во да мо гу на ћи 
тр жи ште. Ово је мо гућ ност да про из-
во ђа чи сту пе у кон такт са куп ци ма из 
Ср би је, али и ино стран ства – до дао је 
Самaрџић. 

Иван Ђо ко вић, по кра јин ски се кре-
тар за при вре ду и ту ри зам и пот пред-
сед ник Вла де Ауто ном не По кра ји не 
Вој во ди не ре као је овом при ли ком да 
је ре сор ни се кре та ри јат ра дио ис тра-
жи ва ња шта то Ср би ја, али и ре ги он 
пре по зна је у Вој во ди ни. Ка ко је ре као, 
од го вор тог ис тра жи ва ња је сте да је 
Вој во ди на пре по зна тљи ва пре све га 
по сре мач ком ку ле ну, фру шко гор ском 
ви ну и вој во ђан ском го сто прим ству. 
Он је по ру чио да је по но сан ова тра-
ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја одр жа ва 
по 18. пут. 

Ове го ди не, би ло је ви ше так ми ча ра, 
од но сно пре да та су 132  узор ка ку ле-
на. Ово го ди шња Срем ска ку ле ни ја да 
би ла је и те ка ко по се ће на. По ред из-
ла га ча ку ле на и дру гих су хо ме сна тих 
про из во да, би ло је штан до ва са ко ла-
чи ма, бом бо на ма, ру ко то ври на ма. Ку-
вао се ко тлић, ужи ва ло се у до ма ћем 
ви ну. По се ти о ци су нај ви ше би ли за-
ин те ре со ва ни за ку лен, чи ја це на се 
раз ли ко ва ла од штан да до шан да па 
се та ко мо гао ку пи ти од 1.000 до 2.000 
ди на ра. 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 Ста не тић
Фо то: Жељко Пе трас

Свих шест на гра да ове го ди не при па ло је 
по ро ди ци Ле ма ић из Ши да. Пре дра гу, Мла-
де ну и нај мла ђем Кон стан ти ну.

- То су на гра де за ве ли ки труд. Ја про из-
во дим ку лен 50 го ди на, по чео сам још као  

де те, од 10 го ди на. Ис по чет ка ни смо пра ви-
ли пу но, ме ђу тим у по след њих 20 го ди на, 
на пра ви ли смо ква ли тет не објек те и ра ди-
мо ква ли тет но. Сви ње су на ше, опра се се 
код нас, има мо ква ли тет ну хра ну, чи сти се 

ви ла ма, као не кад. То све ути че 
на ква ли тет ну про из вод њу, као 
и ста рост и ра са сви ње. Пу но 
љу ба ви и тру да тре ба ула га ти у 
све то. До са да смо се са мо так-
ми чи ли за ку лен у при род ном 
омо та чу, а од ове го ди не смо и у 
ве штач ком. Љу бав сам пре нео 
на си на и уну ка. Кон стан тин, 
ста ри ји унук ко ји има че ти ри 
ра ди са на ма. Та ко то иде, увек 
су мла ђи учи ли од ста ри јих – 
ис при чао је Пре драг Ле ма ић из 
Ши да, ово го ди шњи по бед ник у 
свих шест ка те го ри ја. 

Из оп штин ског бу џе та, кроз 
Кул тур но - обра зов ни цен тар и 
Ту ри стич ку ор га ни за ци ју Шид 
из дво је но је ми ли он ди на ра за 
ор га ни за ци ју ове ма ни фе ста-
ци је. Пре ма ре чи ма Кри сти не 
Ра до са вље вић, ди рек то ри це 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Оп шти не Шид фи нан сиј ска 
сред ства об у хва та ју и на бав ку 
штан до ва, кул тур но - умет нич-
ки про грам, из во ђа че и не ке 
до дат не услу ге ко је су нео п-
ход не да би ова ма ни фе ста ци-
ја функ ци о ни са ла.

- Про шле го ди не Срем ску ку ле ни ја ду 
по се ти ло је из ме ђу се дам и де сет хи ља да 
по се ти ла ца, не у по ре ди во ви ше љу ди у 
од но су на прет ход не го ди не, та ко да је 
наш за кљу чак да ин те ре со ва ње ве ће из 
го ди не у го ди ну. Из ла га ча има мо ви ше од 
150 и 132 узор ка ку ле на што је ре корд за 
ову ма ни фе ста ци ју. Ово је јед на од ве ћих 
ма ни фе ста ци ја ко је се ор га ни зу ју на 
те ри то ри ји на ше оп шти не. Са ма ни фе-
ста ци ја ма по чи ње мо у фе бру а ру ка да се 
одр жа ва ју Срем ски сви њо кољ и ко ба си-

ци ја да, Срем ска ви ни ја да, у ма ју Мо то 
су срет, Срем ска ку ле ни ја да у ју ну и ав гу-
сту Срем ски ру чак чо бан ски. Про шле 
го ди не је на те ри то ри ји оп шти не Шид 
но ћи ло пре ко 7.000 ту ри ста, што је ре корд 
у по след њих 10 го ди на. Број по се та ту ри-
стич ком ин фо цен тру је 1.600 љу ди, а до 
пре две го ди не ни смо има ли ни јед ну 
по се ту, та ко да смо ми за до вољ ни овим 
по ра стом – ре кла је ди рек то ри ца Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је Оп шти не Шид Кри-
сти на Ра до са вље вић. 

Из ла га чи на Срем ској ку ле ни ја ди 
до ла зи ли су из це лог Сре ма. Сви су 
из ла га ли сво је до ма ће про из во де. Не ки 
су пр ви пут ов де, а не ки из ла жу и про да-
ју сво је про из во де сва ке го ди не. Је дан 
од њих је и Да мир Хнат ко из Би кић До ла. 
Он се ове го ди не ни је так ми чио, али је 
ку лен, ко ба си цу и сла ни ну пред ста вио 
на овој ма ни фе ста ци ји. Ку лен се код 
овог про из во ђа ча мо гао ку пи ти по це ни 
од 2.000 ди на ра. 

На Ку ле ни ја ди до ла зи мо и до из ла гач-
ког штан да Ра де та Пан ду ра из Пе ћи на ца. 

- Ско ро сва ке го ди не уче ству јем на овој 
ма ни фе ста ци ји. Ни сам још ни јед ном био 
по бед ник, али сам увек био ту до де се тог 
ме ста. Бит но је дру же ње и да се про да 
не што. Из ла гао сам про из во де од свињ-

ског ме са ко је сам про из во дим – ре као је 
Ра де Пан дур. 

Ар па ду Ви гу из Ши да ово је пет на е сто 
уче шће на овој ма ни фе ста ци ји. 

- Наш ку лен је пра ви срем ски ку лен, у 
ње га ста вља мо са мо чи сто ме со, со и 
па при ку. Осво јио сам че твр то ме сто за 
ку лен у при род ном омо та чу. Не ма на гра-
да, али ми је дра го што сам био ту – 
ре као је Виг.

Пр ви пут уче шће на Ку ле ни ја ди узео је 
и Ми лан Ра ди чић из Ди во ша. Он нам је 
ре као да је до ла зио на ову ма ни фе ста ци-
ју и ра ни је, али да се од лу чио тек ове 
го ди не да уче ству је у так ми че њу. На 
ње го вом штан ду по ред ку ле на, мо гао се 
про ба ти и ку пи ти ко зи ји сир са па при ком, 
су са мом и ди мље ни.

Де да по бе ду по кло нио уну ку

Ве ће ин те ре со ва ње
из го ди не у го ди ну

Из ла га чи из це лог Сре ма
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НОВЕ КЊИ ГЕ: Сту пав ско ви на Доњој земљи

Хро но ло ги ја јед не поро ди це
Књи гу „Сту пав ско ви на доњој 

земљи“ напи сао је Ста ни слав Сту-
пав ски, а у њеном при пре ма њу и 

обез бе ђи ва њу мате ри ја ла за штам пу 
уче ство ва ли су чла но ви шире поро ди-
це и то: Ште фан Сту пав ски из Брна у 
Чешкој, Ондреј Сту пав ски из Гло жа на и 
Јан Сту пав ски из Ста ре Пазо ве. Књи га 
је писа на дво је зич но на сло вач ком и на 
срп ском јези ку. Бога то је илу стро ва на 
са пре ко 300 фото гра фи ја из поро дич-
них албу ма чла но ва широ ке поро ди це.

Основ на тема књи ге је сачи њен 
родо слов вели ке поро ди це Сту пав-
ски која живи на про сто ри ма дана шње 
Срби је али су потом ци расу ти прак-
тич но по целом све ту од Сло вач ке, 
Чешке, Немач ке, Хрват ске, Кана де, 
САД, Арген ти не и Аустра ли је до Новог 
Зелан да. Пода ци су нађе ни за пре ко 
500 при пад ни ка ове поро ди це који су 
пре зи ме сте кли рође њем. 

Родо слов почи ње гене о ло зи ма ове 
поро ди це Јура јом Сту пав ским рође-
ним 1706. годи не у Сту па ви у Сло вач-
кој и њего ве супру ге Ката ри не Пећан-
ски рође не 1707. годи не у Сту па ви и 
одно си се на 11 гене ра ци ја пото ма ка 
овог брач ног пара. Њихо ва сео ба од 
Сту па ве до Новог Зелан да тра ја ла је 
од око 1730. годи не када су напу сти ли 
Сло вач ку и насе ли ли се у Мађар ској у 
Пили шу, а затим се наста вља од око 
1770. годи не када се поро ди ца сели у 
Гло жан у Бач кој. Ту се поро ди ца дели 

на чети ри поро дич на ста бла: већи на 
чла но ва поро ди це оста је у Гло жа ну и 
чини Гло жан ску гра ну поро дич ног ста-
бла; дру га гра на је поро дич но ста бло 
Миха ла Сту пав ског који се око 1820. 
годи не сели из Гло жа на у Ста ру Пазо ву 
и поста је родо на чел ник ове поро дич не 

Мари ја Сту пав ски из Шида 1976. годи не  са ско ро свим чла но ви ма  поро ди це којих је тада било 89.

Три Сту пав ско ва брач на пара која су се
вен ча ла истог дана у Гло жа ну 1954. годи не

Део књи ге који
носи наслов

„Из поро дич ног
албу ма“ у којем су 

прво пред ста вље не 
ста ре поро дич не
фото гра фи је од

почет ка 20. века до 
данас, а завр ша ва
се фото гра фи ја ма

при пад ни ка нај мла ђе
9. и 10. поро дич не

гене ра ци је, сва ка ко
ће пле ни ти

зна ти же љу сва ког
чита о ца ове књи ге
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гра не; тре ћа гра на је поро дич но ста бло 
Јозе фа Сту пав ског који се са поро ди-
цом 1857. годи не сели из Гло жа на у 
Бин гу лу и поста је родо на чел ник ове 
поро дич не гра не; и поро дич но ста бло 
Јана и Павла Сту пав ско ва који 1899. 
годи не селе са поро ди ца ма из Гло жа-
на у Шид и поста ју родо на чел ни ци ове 
гра не која је јед на од данас нај број-
ни јих и нај ра спро стра ње ни јих по све-
ту. Због сво је обим но сти и вели чи не 
табе лар ни при каз родо сло ва је морао 
да буде тако и при ка зан у пет дело ва у 

којем је прво ста ро поро дич но ста бло 
од прве до пете гене ра ци је, а затим су 
посеб но пред ста вље на поро дич на ста-
бла наве де не чети ри гра не од 6. до 11. 
гене ра ци је.

Посеб ни дело ви књи ге гово ре о при-
пад ни ци ма ове поро ди це који су дали 
свој допри нос у мно гим гра на ма дру-
штве ног живо та у сво јим сре ди на ма 
почев од кул ту ре, спор та, при вре де, 
уче шће у рато ви ма па све до рада на 
очу ва њу духов но сти у кру гу Сло вач ке 
еван ге лич ке цркве.

Један од нај ин те ре сант ни јих дело-
ва је део посве ћен поро дич ним 
кази ва њи ма и разним дога ђа ји ма 

који су се деси ли у поро ди ци током ова 
пре ко три века поро дич не исто ри је. Ту 
су тра гич не и потре сне поро дич не при-
че, затим при че засно ва не на ствар ним 
дога ђа ји ма у поро ди ци и на кра ју зачи-
ње на са број ним хумо ри стич ним при-
ча ма из живо та.

Део књи ге који носи наслов „Из поро-
дич ног албу ма“ у којем су прво пред-
ста вље не ста ре поро дич не фото гра-
фи је од почет ка 20. века до данас, а 
завр ша ва се фото гра фи ја ма при пад-
ни ка нај мла ђе 9. и 10. поро дич не гене-
ра ци је, сва ка ко ће пле ни ти зна ти же љу 
сва ког чита о ца ове књи ге.

Про мо ци ја књиге пла ни ра на је у 
окви ру Шид ског кул тур ног лета 12. 
авгу ста у сали Сло вач ког дома у попо-
днев ним часо ви ма, док ће у пре по-
днев ним часо ви ма у тим истим про сто-
ри ја ма бити пред ста вље не скулп ту ре 
и сли ке Јана Сту пав ског ака дем ског 
ваја ра из Ста ре Пазо ве, јед ног од акте-
ра ове књи ге.

Ста ни слав Сту пав ски

Основ на тема
књи ге је сачи њен
родо слов вели ке

поро ди це Сту пав ски 
која живи на
про сто ри ма

дана шње Срби је
али су потом ци

расу ти прак тич но
по целом све ту

од Сло вач ке, Чешке, 
Немач ке, Хрват ске, 

Кана де, САД,
Арген ти не и

Аустра ли је до
Новог Зелан да

Павле Сту пав ски у уни фор ми
кра ље ве гар де 1927. годи не
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ВАШАР ЈЕ БИО У РУМИ

А на ваша ру за
сва ког поне што

Вели ки вашар сва ког тре ћег у месе цу, 
познат и дале ко ван гра ни ца Срби је је 
сва ка ко нај по зна ти ји рум ски бренд, а 

ове годи не беле жи и зна ча јан јуби леј - 270 
годи на посто ја ња.

Све ово вре ме се ширио и про стор но, 
вре мен ски и број ча но. Сада се одр жа ва на 
шест пар це ла - зави сно од робе која се 
нуди, про дав ци и куп ци дола зе из целе 
Срби је, али и бив ших СФРЈ репу бли ка, а 
од јед но днев ног сада тра је два, са назна ка-
ма да му „фали“ још један дан. 

- Нај ве ћи ваша ри су нам у мар ту и апри-
лу. При мет но је и да се рум ски вашар про-
ду жа ва, сада тра је по пуна два дана, а неки 
куп ци дола зе још 1. у месе цу у попо днев-
ним часо ви ма, дакле пола ко се про ши ру је 
и на тре ћи дан. Има мо око 1.000 резер ви-
са них про дај них места и још око 400 места 
која се про да ју током тра ја ња ваша ра. Пла-
ни ра мо уско ро да поста ви мо и неко ли ко 
буди ца у који ма би се про да ва ли неки пред-
ме ти који су карак те ри стич ни за Руму. А на 
самом ваша ру има мо вели ки распон пону-
де - од сто ке, меха ни за ци је, резер вних 
дело ва, наме шта ја, оде ће. Нарав но, ту су и 
шатре, музи ка, пра се ће и јаг ње ће пече ње. 
Све га има а за сва ку робу се нађе купац - 
каже Жељ ко Дошен, помоћ ник дирек то ра 

ЈП „Кому на лац“ који упра вља ваша ром.
Ове годи не је у пла ну и сре ђи ва ње ваша-

ра како би се из Глав не ули це од ОШ „Иво 
Лола Рибар“ до Јеле нач ке ули це изме сти ле 
тезге и тако сма њи ла гужва. За сада je у 
сточ ном делу ваша ра мали про мет сто ке, а 
ту је пла то од гото во три хек та ра, тако да 
би остао и про мет сто ке, али и део за пре-
се ље ње тезги. Пошљун ча ни део про сто ра 
за вашар оста је за про мет меха ни за ци је, а 
Дошен изме шта ње наја вљу је за нај да ље 
два месе ца.

Како се вашар шири, при мет но је да у 
послед ње вре ме, дру гог у месе цу, у попо-
днев ним и вечер њим сати ма, некад буде 
већа гужва него на сам дан ваша ра. Зато 
смо и ми у оби ла зак кре ну ли упра во тада.

Када се од цен тра гра да кре ће ка „цен-
тру зби ва ња“ - Бре гу, прво се наи ла зи 
на про дав це доњег веша, посте љи не, 

заве са, ста ре или нове оде ће и обу ће. 
У том делу зати че мо и редов ног про дав-

ца руч но пра вље них сан да ла, мока си на, 
опа на ка како за обу ти, тако и оних за суве-
ни ре. Све је напра вље но од пра ве коже, а 
опан чар Злат ко из Мило ше ва ца код Сме де-
ре ва каже да на сво ју робу даје три годи не 
гаран ци је - само не може да гаран ту је за 
ђон, јер за то мате ри јал доба вља из Тур ске.

Први рум ски
вашар је одр жан

10. окто бра
1747. годи не,

ори јен та ци о но
на месту где се сада 
нала зи Вели ки парк,
а почет ком 19. века
је пре се љен на Брег 

где се и сада одр жа ва
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Зла ти мир Радој ко вић - позна ти ји као 
опан чар Злат ко, каже да је овај занат 
поро дич на тра ди ци ја, није му то баш 

била жеља. Пуно се ради, а не зара ди се 
баш пуно. У овом послу нема ни рад ног 
вре ме на. 

- Ово сада више купу ју наши људи који 
живе у ино стран ству, а ја то радим да бих 
имао неку вај ду, али и из љуба ви. Мој отац 
је радио мал те не до смр ти. Тако ће да буде 
и са мном, јер ја то радим са задо вољ-
ством, док видим и док ми мрда ју прсти ја 
ћу да радим. Кад будем зане мо ћао, ради ћу 
суве ни ре, они се про да ју за 200 - 300 дина-
ра и има ћу више него да доби јам пен зи ју. 
Сан да ле кошта ју око 3.500 дина ра, мушка 
мока си на је исто толи ко, ту су још крзне не 
патоф не, оне су 2.500 дина ра, имам дечи је 
опан чи ће и ово што се зове „шести нац“ - то 
ми се нај ви ше про да је. Кад стран ци дођу и 
то виде, одмах купу ју. Ја имам рад њу и у 
Бео гра ду, то се купу је, зову их „индиј ке“ 
асо ци ра их на инди јан ску обу ћу. Ево недав-
но ми је купо ва ла јед на девој ка носи ла их 
је у Арген ти ну - каже Зла ти мир. 

Дода је да редов но дола зи на рум ски 

вашар, каже да Румља ни нису лоше муште-
ри је, али нису „муште ри је са којим бих ја 
био оду ше вљен“.

- Народ нема пара, мени више купу ју 
Срби из Босне, Хрва ти купу ју сан да ле, не 
могу да напра вим довољ но за њих, то 
наро чи то иде на ваша ру у Шиду. Имам 
сина, али му не дам да ради овај посао, то 
је тешко, мада је то пра ви умет нич ки занат. 
Ја један пар сан да ла пра вим цео дан - при-
ча Зла ти мир.

Душан Вуј ков је при чао са нама док је 
супру га Рад ми ла испро ба ва ла Зла ти ми ро-
ве сан да ле. Они су пен зи о не ри из Новог 
Сада.

- Дошли смо у Руму спе ци јал но због 
ваша ра, дола зи мо гото во редов но, пошто 
сада као пен зи о не ри нај ви ше бора ви мо на 
Фру шкој гори. Ми смо такве опан чи ће носи-
ли и кад смо били момак и девој ка, тада је 
у Новом Саду био само један опан чар на 
Рибљој пија ци који их је пра вио, била је то 
тада опа сна мода. Мало нам је про блем 
што не може мо пуно да шета мо јер супру гу 
боле ноге - рекао је за наше нови не Душан. 
На кра ју су обо је купи ли за себе обу ћу, кажу 
та је нај у доб ни ја.

Да рум ски вашар оправ да ва ону трвд-
њу да има све га - од игле до локо мов-
ти ве - види се по томе што се на њему 

про да ју и књи ге. 
- То је мало лак ша лите ра ту ра - књи ге 

Дани је ле Стил, о Шер ло ку Хол мсу, бај ке. 
Дола зим гото во на сва ки вашар, про да вао 
сам и дру гу робу, а са књи га ма сам овде 
шести пут. Цене су баш при сту пач не, до 
150 дина ра, а људи купу ју за поклон, да 
чита ју на одмо ру, на мору. Што се тиче про-
да је, про сеч но је, као и у Бео гра ду. Испла ти 
ми се да дођем, про дам по шезде се так 
књи га, задо во љан сам - каже Мило рад Лон-
чар из Зему на.

Нада Игнић из Гргу ре ва ца про да је пред-
ме те у деку паж тех ни ци.

 - Три годи не се овим бавим и сва ког 
месе ца сам у Руми. Про да ја иде сла бо, али 
радим из задо вољ ства, а и овај хоби ме 
сми ру је. Про да ја ми покри је тро шко ве, 
мало и оста не, али није довољ но. Посве ће-
на сам овом хоби ју, тру дим се да се уса вр-
ша вам и задо вољ на сам како напре ду јем, 
кон так ти рам и са људи ма који се баве овим 
као и ја. Радим и по наруџ би ни, али и по 
мани фе ста ци ја ма са удру же њи ма жена. 

Опан чар Злат ко
из Мило ше ва ца код 
Сме де ре ва каже да
на сво ју робу даје

три годи не гаран ци је, 
само не може да 
гаран ту је за ђон,

јер за то мате ри јал 
доба вља из Тур ске

Опан чар Злат ко са Рад ми лом и Душа ном Вуј ков

Крупна стока све ређе се може видети на вашару
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Сад нам иде и наше „Коло Сре ма“ 10. јуна 
у Гргу рев ци ма, па дођи те - пози ва нас 
Нада.

Из Срем ске Митро ви це дола зи Гој ко 
Цвје тић, који дуги низ годи на, на 
истом месту про да је зачин ско биље. 

- Имам три пла сте ни ка, нису баш пре ви-
ше вели ки, имам и повр ће, као и чили 
папри ке, али је још рано за њих, биће за 
сле де ћи вашар. Задо во љан сам како иде 
про да ја у Руми - углав ном ту про да јем, као 
и у Срем ској Митро ви ци и Шап цу. Запо слен 
сам, а ово су ми допун ски при хо ди.

Лепо би било када би људи мало више 
бора ви ли са биљ ка ма, било би им боље, 
на при мер сми ље, лаван да, божи је дрв це 
- ако сте нер во зни, тај ће вас мирис уми ри-
ти - пре по ру чу је Гој ко.

Јед на од нај ша ре ни јих и нај сла ђих тезги 
је сва ка ко она Мак си ма и Анђел ке Срећ ков 
из Чуру га који про да ју раз ли чи те врсте бом-
бо на и лици дер ска срца.

- У Руму редов но дола зи мо од 1991. 
годи не, сва ког месе ца. Вашар се све више 
шири и кон цен тра ци ја све та је све већа, то 
могу да при ме тим. Има више и про да ва ца и 
купа ца, мада је пла те жна моћ мало сла би-
ја, ипак народ дола зи, ми увек нуди мо 
добру, све жу и ква ли тет ну робу и има мо 
пуно наших вер них муште ри ја. Ми смо када 

је сла вљен јуби леј ваша ра - 260 годи на - 
доби ли прву награ ду за нај у ре ђе ни ју и нај-
леп шу тезгу - каже Мак сим а њего ва жена 
Анђел ка дода је да су пре 20 годи на про да-
ва ли по 100 кило гра ма бом бо на, сада се 
про да два де се так кило гра ма, људи нај ви-
ше воле „сви ле не бом бо не“.

У делу ваша ра на изла зу ка Инђи ји нала-
зе се про дав ци разно ра зног ала та, дело ва 
за ауто мо би ле и оста лу меха ни за ци ју, као и 
пољо при вред не маши не - ту се већ обр ће 
већи новац. 

Сточ ни део за овај вашар, бар када смо 
ми били, гото во је био пра зан - могао се 
виде ти по ко ји коњ и мага ре, што је потвр да 
оно га што смо чули да је про мет сто ке све 
мањи.

Посеб на при ча на рум ском ваша ру су 
шатре, са хра ном, пићем и музи ком.

У делу око згра де „Кому нал ца“ мири ше 
роштиљ, а на ражњу се окре ћу пра си ћи и 
јаг њи ћи - кило грам пра се ти не је 1.200, а 
јаг ње ти не 1.600 дина ра. 

Рашко Попо вић из Чач ка седи поред 
ражња и пази да све буде како тре ба. 

- Данас радим код газда Рај ка из Љига, 
он има шатру. Није данас таква посе ће ност, 
про шлог месе ца је било фено ме нал но, јун-
ски је мало сла би ји вашар, али оно што 
доне се мо и про да мо - каже Рашко.

На рум ском ваша ру, већ негде од 16 
часо ва почи њу да раде и музи ча ри и 

„естрад не умет ни це“. После оба вље ног 
посла, углав ном мушкар ци, седа ју под 
шатре са музи ком, једе се пече ње и пије 
хлад но пиво, а слу ша ју или боље рећи гле-
да ју пева чи це. 

Гар де ро ба нас, углав ном под се ћа на 
купа ће кости ме, а ту је и непри ко сно ве на 
кра љи ца „шатри“ Вен ди у роза шорт су.

При ча се да су мно ги гото во све што су 
зара ди ли и потро ши ли под шатром, а то 
кажу и људи који из „Кому нал ца“ има ју 
заду же ња на ваша ру.

И тако је сва ког месе ца у Руми - без обзи-
ра да ли је хлад но, киша или несно сне вру-
ћи не - бизнис и новац су у пита њу. Рум ски 
вашар је сплет вели ког бро ја људи, купа ца 
и про да ва ца - малих и вели ких, тезги, 
разно ра зне робе, пића, хра не, музи ке и 
неиз бе жних пева чи ца - а сва ко је вођен 
сво јим инте ре сом, да про да или купи под 
што повољ ни јим усло ви ма за себе. 

Вра ти мо се сада мало и у исто ри ју. Нову 
Руму је осно вао барон Мар ко Пеја че вић на 
рас кр сни ци ста рих рим ских и тур ских путе-
ва што је сва ка ко пози тив но ути ца ло и на 
раз вој овог насе ља као трго вин ског и зана-
тлиј ског.

Од чуве не цари це Мари је Тере зи је 
Румља ни су прву при ви ле ги ју доби-
ли 1747. годи не, када место доби ја 

ста тус сло бод ног трго ви шта. При ви ле ги ја 
се састо ја ла у томе да се у Руми могу чети-
ри пута годи шње одр жа ва ти ваша ри са 
при па да ју ћим сточ ним пија ца ма - и то на 
Цве ти, Спа сов дан, Михољ дан и светог 
Петра и Павла. Поред ових ваша ра су, сва-
ке субо те одр жа ва не пија це. 

Две годи не касни је, барон Мар ко Пеја че-
вић је Румља ни ма дао „Сло бод ни цу“ чиме 
зва нич но поста ју сло бод ни људи - у јед ној 
од тача ка ове „Сло бод ни це“ се регу ли ше 
да варо ша ни ужи ва ју при хо де од два ваша-
ра, а од дру га два при хо ди иду вла се тли ну.

Зани мљив је и пода так да већ 1758.годи-
не Рума доби ја пра во да орга ни зу је још два 
додат на ваша ра - на Аран ђе лов дан и Све-
тог Три фу на - дакле тада их је било укуп но 
шест - један дво днев ни, а пет тро днев них.

Први рум ски вашар је одр жан 10. окто-
бра 1747. годи не, ори јен та ци о но на месту 
где се сада нала зи Вели ки парк, а почет ком 
19. века је пре се љен на Брег где се и сада 
одр жа ва - то она ко како смо у овом тек сту 
делом и опи са ли.

Сми ља Џаку ла

Јед на од
нај ша ре ни јих и 
нај сла ђих тезги 

је сва ка ко она 
Мак си ма и 

Анђел ке
Срећ ков

из Чуру га
који про да ју

раз ли чи те
врсте бом бо на

и лици дер ска 
срца

Анђел ка и Мак сим на нај сла ђој тезги

Пра си ћи и јаг њи ћи за глад не посе ти о це
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САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА МИТРОСА И МИТРОВАЧКИХ СТОЧАРА

Сељаци заинтересовани
да свиње продају Митросу

Сто ча ри са те ри то ри ја Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца у мо гућ но сти су да има ју 
си гу ран от куп сво јих то вље ни ка. 

Њи ма су пред став ни ци ком па ни је Ми трос 
по ну ди ли да по ста ну њи хо ви ко о пе ран ти. 
То би зна чи ло да ће из ове ком па ни је они ма 
ко ји пот пи шу уго во ре до де ли ти пра си це ко је 
ће уво зи ти, а ко је ће они то ви ти за Ми трос. 
О ово ме је би ло ре чи 1. ју на у про сто ри ја ма 
срем ско ми тро вач ке Град ске ку ће, а са стан-
ку је при су ство ва ло око 20 по љо при вред ни-
ка. Пред став ни ци ове ком па ни је, же ле ли су 
да тач ку по тач ку уго во ра об ја сне сто ча ри-
ма и на гла си ли да су им они по треб ни за 
са рад њу. 

- Пред став ни ци ком па ни је Ми трос и за ин-
те ре со ва ни по љо при вред ни про из во ђа чи су 
се са стали ра ди фи нал не вер зи је уго во ра о 
услу жном то ву сви ња. Ми трос је  спре мио 
по себ не по ну де за на ше сто ча ре са ко ји ма 
би тре ба ли да за кљу че уго во ре о услу жном 
то ву са свим при ви ле ги ја ма ко је Ми трос 
пру жа. На кон го ди ну да на и пр вог кла ња 
сви ња у фа бри ци Ми трос са да смо до шли у 
си ту а ци ју да се от по чи ње дру га фа за, а то је 
уго ва ра ње про из вод ње сви ња на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Ми као ло кал на 
са мо у пра ва смо из у зет но за ин те ре со ва ни 
да овај про цес за жи ви с об зи ром на то да 
нам је ве ли ки ин те рес да Ми трос оста не, 
жи ви и још ду го го ди на ра ди на те ри то ри ји 
на шег гра да. Они има ју ве ли ке пла но ве и 
што се ти че за по шља ва ња и што се ти че 
про из вод ње, а осно ва све га је сте си ро ви на, 
од но сно до вољ на ко ли чи на сви ња ко ја тре-
ба да обез бе ди кон ти ну и ра ну про из вод њу и 
си гу ран пла сман на ино стра но тр жи ште. С 
об зи ром на то да ком па ни ја Ми трос већ има 
уго во ре за ино стра на тр жи шта, ми слим да је 
ин те рес на ших сто ча ра да се ве жу за ову 
ком па ни ју. Оче ку јем да  ће Ми трос да ис пу-
ни оно што обе ћа и оно што бу де уго во ре но 
– ре као је гра до на чел ник Вла ди мир Са на-
дер и по ру чио да је Град Срем ска Ми тро ви-
ца  ту као по др шка и да ће увек би ти по др-
шка, ка ко јед ној та ко и дру гој стра ни.

Ка ко је ис та као ди рек тор Ми тро са Ра мо 
Адро вић, пр ве го ди не ова ком па ни ја ће 
де ли ти уво зну пра сад ко о пе ран ти ма, на 

услу жан тов. У тој го ди ни да на за цр та но је 
да се на пра ви пр ви ре про цен тар са ка па ци-
те том 2.000 кр ма ча где ће до би ти го ди шње 
из ме ђу 50 и 60 хи ља да пра са ди. Он је по ру-
чио да је Ми тро су по треб на си ро ви на, јер су 
ори јен ти са ни ка из во зу те да мо ра ју има ти 
си гур не из во ре си ро ви не. 

Бра ни слав Ча руб џић из Гр гу ре ва ца 
до шао је да ви ди усло ве уго во ра и по што је 
већ про да вао сви ње Ми тро су, пла ни ра да 
по ста не њи хов ко о пе рант. 

- Већ сам са ра ђи вао са Ми тро сом. 
Ми слим да је то са свим ко рект но ка ко они 
ра де, тра жи се ква ли тет, још то код нас ни је 
у тој ме ри ка ко би тре ба ло да бу де, али 

ми слим да са уво зом пра са ди би тре ба ло 
да се то ма ло диг не на ви ши ни во. Тре ба 
хра на да се ко ри гу је и ква ли тет то вље ни ка, 
а то ће се ко ри го ва ти уво зним пра са ди ма. 
Мо ја по ро ди ца из ве зе из ме ђу 750 и 800 
ко ма да на го ди шњем ни воу. Од 55 до 58 је 
њи хов про це нат ме сна то сти. И пла ни рам 
да бу дем ко о пе рант Ми тро са – ре као је 
за ин те ре со ван сто чар Бра ни слав Ча руб-
џић. 

Око 20 сто ча ра са те ри то ри је Гра да при-
су ство ва ло је са стан ку и раз ма тра ли су о 15 
та ча ка из пред ста вље ног уго во ра. Ка ко се 
мо гло чу ти при ли ком са стан ка, сто ча ре је 

за ни ма ло ко ји су ка па ци те ти ко ји за до во-
ља ва ју Ми трос да би мо гли да сту пе са 
њи ма у ко о пе ра ци ју. Ди рек тор Ми тро са 
Ра мо Адро вић ре као им је да је то из ме ђу 
500 и 550 пра са ди те жи не око 25 ки ло гра-
ма. 

На пи та ње јед ног од при сут них ка ко се 
утвр ђу је те жи на пра си ца и да ли се сва ко 
пра се ме ри по на о соб, Адро вић је ре као да 
се те жи на утвр ђу је по је ди нач но по пра се ту.

- При ли ком до пре ме сви ња за услу жни 
тов, да ли ће сва ки про из во ђач мо ра ти да 
ре ги стру је соп стве ни ка ран тин или ће те ви 
по мо ћи на не ки на чин – пи тао је је дан за ин-
те ре со ва ни сто чар. Адро вић је од го во рио 
да су спрем ни да се до го во ре са њи ма, те 
да ће пр во мо ра ти да утвр де ка па ци те те по 
ме сним за јед ни ца ма. Ако по сто је сто ча ри 
ко ји ис пу ња ва ју усло ве ка па ци те та он да би 
они у свом се лу би ли при хват ни цен тар за 
до пре мље не пра си це. Мо ра мо се за по че-
так та ко ор га ни зо ва ти, до дао је ди рек тор 
Адро вић. 

Сто ча ре је по том ин те ре со ва ло шта ће 
би ти са шкар то ви ма по што, ка ко твр-
де, у сва кој про из вод њи бу де шкар то-

ва. Ди рек тор им је од го во рио да се шкарт 
то ле ри ше до 10 од сто. Тре ба ло је пу но 
су бје ка та ис пи та ти да би овај уговор 
написао и представио вама, ре као је Адро-
вић.

Је дан од при сут них сто ча ра на са стан ку 
је констатовао да се го во ри о до број ге не ти-
ци пра са ди ко ја ће се де ли ти ко о пе ран ти ма, 
као и о њи хо вом здрав стве ном ста њу, а да 
се то ле ри шу и уги ну ћа до 10 од сто.

- Та ко сам са ве то ван од струч них љу ди. 
При чао сам са до ста љу ди пре не го што 
смо до не ли та кве од лу ке -  ре као је Адро вић 
и до дао да до тич ни још увек ни је про дао 
сво је сви ње Ми тро су. На из не ти ко мен тар 
овај сто чар ре као је да се за пи та ју за што 
ни јед ном ни је из ве зао сви ње на Ми трос. 

Уско ро ће се гра ди ти пр ви ре про цен тар, а 
ка ко смо чу ли, још увек ни је по зна та ло ка-
ци ја. Ко ли ко ће сто ча ри ма од го ва ра ти по ну-
ђе ни уго вор и ко ли ко ће их сту пи ти у ко о пе-
ра ци ју са ком па ни јом Ми трос, оста је нам да 
ви ди мо.  С. Ста не тић 

Ми трос је спре мио
по себ не по ну де

за сто ча ре са
ко ји ма би за кљу чили

уго во ре о
услу жном

то ву, изјавио је 
градоначелник 

Владимир Санадер

Са са стан ка
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СТА РА ПАЗО ВА

Деч је позо ри шне све ча но сти
На 24. Смо три сло вач ког деч јег драм ског ства ра ла штва 3 x Ђ у Ста рој Пазо ви насту-

пи ло је три на ест деч јих ансам ба ла

Смо тра сло вач ког деч јег ства ра ла-
штва 3 x Ђ у Ста рој Пазо ви одр жа на 
је од 2. до 4. јуна. Наста ла је пре 24 

годи не са циљем да се раз ви ја позо ри шни 
ама те ри зам нај мла ђих и негу је матер њи 
језик. Дани деч јег драм ског ства ра ла штва 
су из годи не у годи ну оку пља ли све више 
ама тер ских ства ра ла ца. Данас је то зна чај-
на мани фе ста ци ја која се нала зи у про гра-
му Наци о нал ног саве та Сло ва ка и Заво да 
за кул ту ру Сло ва ка у Вој во ди ни. Смо тра је 
зами шље на као позо ри шно кра љев ство у 
које дола зе гости из целе Вој во ди не а често 
и гости из ино стран ства. Ове годи не су то 
били мали – вели ки глум ци из Хрват ске и 
Сло вач ке. 

Ово го ди шњу смо тру отво ри ла је Ана 
Томан Макан, пред сед ни ца Наци о нал ног 
саве та Сло ва ка. Уче сни ке је у име орга ни-
за то ра СКУД „Херој Јан ко Чме лик“, поздра-
ви ла Либу шка Лака тош, пред сед ни ца овог 
дру штва. Поздра ве од амба са дор ке Сло-
вач ке репу бли ке у Срби ји пре нео је уче сни-
ци ма и добру игру на даска ма које живот 
зна че поже лео Игор Вен цел, заме ник амба-
са дор ке. У име гра да дома ћи на госте је 
поздра вио Горан Јовић, пред сед ник Скуп-
шти не општи не Ста ра Пазо ва.

Првог фести вал ског дана изве де не су 
чети ри пред ста ве у так ми чар ском делу и 
јед на госту ју ћа из Пухо ва из Сло вач ке. Све 
пред ста ве пра тио је жири у саста ву пред-
сед ник Миро слав Бен ка, реди тељ из Ста ре 
Пазо ве и чла но ви Дан ка Томан, реди тељ ка 
из Кова чи це и Јан Макан, реди тељ из Бач-

Detské diva del ne hody
Na 24. pre hli ad ke slo ven skej det skej diva del nej tvorby 3 x Dˇ v Sta rej Pazo ve vystúpilo 

trinásť detských súborov

P re kli ad ka 3 x Dˇ vzni kla s cieľom rozvíjať 
diva deln ochotníctvo najmladších a 
pesto vať mate rinský jazyk pred 24 rok-

mi v Sta rej Pazo ve. Dni detského diva dla z 
roka na rok zosku po va li čoraz viac a viac 
ochotníckých sna živ cov. Dnes je to podu ja tie 
od oso bitného význa mu Národnostnej rady a 
usta vu pre kultúru Slovákov vo Voj vo di ne. 
Pre hli ad ka je koncipovaná ako diva delné 
kráľovstvo kam prichádzjú hostia z celej Voj-
vo diny a asto aj zo zahra ni čia. Toh to roku to 
boli malí – veľkí her ci z Chorvátska a slo ven-
ska. Tohtoročná pre hli ad ka sa zača la v pia tok 
2. júna a otvo ri la ju Anna Tomanová 
Makanová, predsedníčka NR SNM.

Učastníkov toh to roč nej pre hli ad ke v mene 
organizátora SKUS hrdi nu Jan ka Čmelíka 
pozdra vi la Libuš ka Lakatošová, pred sednčka 
spol ku. Pozdravy veľvyslaňkyne Slo ven skej 
repu bliky v Srb sku pre ni e sol ado brú hru na 
doskách ktoré svet zna me najú zaže lal Igor 
Ven cel, zúastup ca veľvyslaňkyne. V mene 
hosti teľov mesta hostí pozdra vil Goran Jović, 
pred se da zhro ma žde nia obce Stará Pazo va.

Prvého festi va lového dňa pred ve dené boli 

štyri pred sta ve nia v súťaži a cej časti a jed no 
hosťujúce z Púcho va zo Slovn ska. Všetky 
pred sta ve nia sle do va la odborná poro ta v 
zložení pred se da Miro slav Ben ka, dipl. režisér 
zo Sta rej Pazovy a čle no via Dan ka Tomanová, 
režisérka z Kova či ce a Ján Makan, dipl. 
režisér z Báčského Petrov ca. Prvý vystúpili 
čle no via SKOS Detvan z Voj lo vi ce s 
predstavením Game start, potom sa pred sta-
vil detský súbor zo SKOS Ľudovíta Štúra a 
Mati ce slo ven skej z Ilo ku z Chorvátska s 
predstavením Šípková Ružen ka (o akej ste 
nečítali). Trtí sa pred sta vi li sta ro pa zov ča nia 
zo základnej školy hrdi nu Jan ka Čmelíka s 
predstavením Bro sni sla va Nuši ća Kiri ja, kým 
posledný v pia tok v súťaži a cej časti boli z 
Nového Sadu z KC Šafárik s predstavením 
Zázračný les. O problémoch v puber te diva-
delným spôsobom hovo ri li deti z Púcho va v 
inscenácii Mama ma Emu, Ema má puber tu.

Okrem odbor nej poroty všetky pred sta ve-
nia sle do va la aj detská poro ta, ktorá z 
každého pred sta ve na odme ni la naj lep ši e ho 
her ca a hereč ku. Každý rok v rámci pre hli ad-
ke je aj nie koľko spi e vodných podujatí. Toh to 

Учесници овогодишње смотре

Гости из Војловице
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ког Петров ца. Први су насту-
пи ли чла но ви СКПД „Ђетван“ 
из Вој ло ви це са пред ста вом 
„Гејм старт“, затим се пред ста-
вио деч ји ансамбл СКПД 
„Људо вит Штур“ из Мати це 
сло вач ке из Ило ка из Хрват-
ске са пред ста вом „Успа ва на 
лепо ти ца о каквој нисте чита-
ли“. Тре ћи су били дома ћи ни, 
ста ро па зо вач ка основ на шко-
ла „Херој Јан ко Чме лик“ са 
пред ста вом Бра ни сла ва 
Нуши ћа „Кири ја“, док је 
послед њи ансамбл у так ми-
чар ском делу сти гао из Новог 
Сада из Кул тур ног цен тра 
Шафа рик са пред ста вом 
„Чуде сна шума“. О про бле ми-
ма у пубер те ту на позо ри шни 
начин гово ри ла су деца из 
Пухо ва у пред ста ви „Мама има Ему, Ема 
има пубер тет“. 

Поред струч ног жири ја све пред ста ве 
пра тио је и деч ји жири који је из сва ке пред-
ста ве награ дио нај бо љег глум ца и глу ми цу. 

Сва ке годи не у окви ру смо тре има и 
неко ли ко пра те ћих мани фе ста ци ја. Ове 
годи не су то биле ради о ни це за изра ду 
лута ка за лут кар ско позо ри ште и ради о ни-
це о нај ва жни јим позо ри шним еле мен ти ма. 
Ради о ни це су орга ни зо ва не у пау за ма 
изме ђу пред ста ва, када су биле орга ни зо-
ва не и деч је так ми чар ске игре. 

У позо ри шно кра љев ство дру гог дана 
сти гло је три ансам бла. Први су са пред ста-
вом „Дозво ли, и рећи ћу ти нешто лепо“ 
насту пи ли чла но ви АП „Јан ко Чеман“ из 
Пив ни це. Затим су се пред ста ви ли Ста ро-
па зов ча ни са дру гом пред ста вом „Деца из 
Павло ве ули це“. Тре ћи ансамбл је сти гао из 
Пади не са пред ста вом „О два на ест месе-
ци“. 

Пред изра де лута ка деца су у пау за ма 
напра ви ла и рам за сли ка ње са сим бо ли ма 
смо тре. Инте ре сант не су биле крат ке сце не 

које су на отва ра њу и затва ра њу, као и у 
наја ви сва ке пред ста ве изве ли Ема Кочиш, 
Андреј и Давид Симен дић.

Тре ћег фести вал ског дана, у неде љу 4. 
јуна било је нај ви ше пред ста ва, чак шест 
так ми чар ских и јед на госту ју ћа. Прво је 
насту пи ло АП из Киса ча са пред ста вом „Да 
би ова ко?“, дру ги су били уче ни ци основ не 
шко ле „Брат ство - једин ство“ из Белог Бла-
та са инсце на ци јом „Јед на држа ва“. Затим 
су се пред ста ви ли чла но ви удру же ња 
„Срем ски спо ме ник“ из Љубе са „Ново го ди-
шњом при чом“. Овај текст су ода бра ли и 
чла но ви СКУД „Шће фа ник“ из Бин гу ле, док 
су чла но ви СКПД „Ерде вик“ изве ли пред-
ста ву „Пет на е сто го ди шња“. Основ на шко ла 
„15. окто бар“ из Пив ни це пред ста ви ла се 
инсце на ци јом „Капе тан Џон Пиплфокс 
мало дру га чи је“, а гости из Сло вач ке изве-
ли су још јед ну пред ста ву „Само такво 
наду ва но ништа“.

Струч ни жири је за нај бо љу про гла сио 
ста ро па зо вач ку пред ста ву „Деца из Павло-
ве ули це“. Поред ста ту е те коју доде љу је 
Наци о нал ни савет Сло ва ка, овај ансамбл 

је добио и наград но путо ва ње 
фести вал у Сло вач ку. Реди те-
љи ове пред ста ве Ањич ка 
Балаж, Лиди ја Геде љов ски, 
Ката ри на Хриц и Иван Јеч мен 
награ ђе ни су за нај бо љу 
режи ју, а Ањич ка Балаж и 
Ката ри на Хриц и за дра ма ти-
за ци ју. Дру го место и сре бр ну 
пла ке ту осво ји ла је пред ста ва 
„Гејм старт“ из Вој ло ви це. 
Тере за Вебер Ора вец из овог 
ансам бла награ ђе на је за нај-
бо љи аутор ски текст, Али са 
Ора вец за нај бо љу коре о гра-
фи ју, а обе су награ ђе не и за 
кости ме. Тре ће место по оце-
ни жири ја при па ло је пред ста-
ви „О два на ест месе ци“ из 
Пади не. Мар тин Лабат из овог 
ансам бла награ ђен је за нај-

бо љу сце но гра фи ју и аутор ски при ступ 
позо ри шту.

Струч ни жири је доде лио и награ де за 
нај бо ља глу мач ка оства ре ња и кон ста то-
вао да се у шко ла ма и дру штви ма ради у 
кон ти ну и те ту, при ме ћу је се и кон струк ти-
ван рад педа го га, који су бира ли тек сто ве 
са доста лико ва како би анга жо ва ли што 
више деце. Деч ји жири про гла сио нај ко мич-
ни јег, нај сим па тич ни јег, нај леп шег глум ца 
на смо три. Пре про гла ше ња нај бо љих 
оства ре ња била је и пре зен та ци ја деч јих 
књи га Сло вач ког изда вач ког цен тра из Бач-
ког Петров ца. 

Жири је похва лио и добру орга ни за ци ју 
смо тре. А орга ни за то ри 24. Смо тре сло вач-
ког деч јег позо ри шног ства ра ла штва 3 x Ђ 
су били Наци о нал ни савет и Завод за кул-
ту ру Сло ва ка у сарад њи са Кан це ла ри јом 
за Сло ва ке у дија спо ри из Бра ти сла ве, 
Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 
Општи на Ста ра Пазо ва, Сло вач ко кул тур но 
умет нич ко дру штво и Основ на шко ла „Херој 
Јан ко Чме лик“. Ана Симо но вић

Фото: Ради ца Ште ва нов

roku to boli diel ne na výrobu bábok pre 
bábkové diva dlo a diva delné diel ne. Diel ne sú 
orga ni zo vané na prestávkach med zi pred sta-
ve ni a mi, kedy boli zor ga ni zo vané aj súťaži ac 
hry pre deti.

Do diva delného kráľovstva druhého súťaži-
acého dňa priš li tri súbory. Prvý s predstavením 
Dovoľ a povi em ti nie čo pekné vystúpili čle no-
via OD Jan ka Čema na z Piv ni ce. Potom sa 

pred sta vi li star pa zov ča nia druhým 
predstavením Deti z Pavlov skej uli ce. Tretí 
súbor pri ce sto val z Padiny s predstavením O 
dvanástich mesi a či koch. Okrem vypra co va-
nia bábok, deti počas prestávok vypra co va li 
aj rám pre fote nie so symbol mi pre hli ad ke. 
Zaujímavé boli aj krátke scénky na otváraní 
a zatváraní pre hli ad ke ako aj zahlášky 
všetkých predstavení, ktoré pred vi e dli Ema 
Kočišová, Andrej a Dávid Simen di ćov ci.

Tre ti e ho festiválového dňa, v nedeľu bolo 
naj vi ac predstavení, až šesť v súťaži a cej 
časti a jed no hosťujúce. Prvé vystúpilo OD z 
Kysáča s predstavením Žeby tak to?, druhý 
boli žia ci základnej školy Brat stvo-jed no ta z 
Bie le ho Bla ta s inscenáciou Jeden štát. 
Potom sa pred sta vi li čle no via zdru že nia Sri-
emsky pamätník z Ľuby s Novo roč nou 
rozprávkou. Túto pred lo hu si zvo li li aj čle no-
via SKUS Štefánik z Bin gu le, kým čle no via 
SKOS Erdevík pred vi e dli pred sta ve nie 
Pätnásťročná. Základná ško la 15.októbra z 
Piv ni ce vystúpila s predstavením Kapitán 
John Peo ple fox troc hu inak troc hu inak a 
hostia zo Slo ven ska zahra li ešte jed no pred-
sta ve nie Iba také nafúknuté nič.

Odborná poro ta za naj lep šie vyhlásila sta-
ro pa zovské pred sta ve nie Deti z Pavlov skej 
uli ce. Okrem sošky ktorú ude li la NR SNM, 
ten to súbor získal aj odhcod na festi val na 
Slo ven sko. Režiséri pred sta ve nia Anič ka 
Balážová, Lýdia Gedeľovská, Katarína 
Hricová a Ivan Ječ men sú odmenení za naj-
lep šiu réžiu a Anič ka Balážová a Katarína 

Hricová aj za dramatizáciu. Druhé mie sto a 
stri e bornú pla ke tu získalo pred sta ve nie Game 
start z Voj lo vi ce. Tere za Veberová Oravcová z 
toh to súboru odmenená je autorský text, Ali sa 
Oravcová za naj lep šiu cho re o gra fiu a obe sú 
odme nené aj za kostýmy. Tre tie mie sto podľa 
oce ne nia odbor nej pooty obsa di lo pred sta ve-
nie O dvanástich mesi a či koch z Padiny. Mar-
tin Labát z toh to súboru odme neý je za 
najúspeš nej šiu scénogra fiu a autrský prístup 
k diva dlu.

Odborná poro ta ude li la aj odmeny za 
najúspeš nej šie herecké výkony a skon šta to-
va la, že sa v školách a spol koch pra cu je kon-
ti nu o va ne, vidi teľná je aj konštruktívna práca 
pedagógov, ktorí si voli li pred lohy s veľa 
postáv a umo žni li tak zapo je nie veľkého poč-
tu detí. Detská poro ta vyhlásila 
najkomickejších, najsimpatickejších a 
najkrajších her cov na festi va le. Pred 
vyhlásením najúspešnejších bola aj 
prezentácia detských kníh SVC z Báčského 
Petrov ca.

Poro ta pochválila dobrú organizáciu pre hli-
adky. A organizátormi 24.pre hli adky slo ven-
skej det skej diva del nej tvorby 3 x Dˇ boli 
Národnostna rada aUstav pre kultúru 
Slovákov v spolupráci s Úradom Slovákov 
žijúcich v zahraničí z Bra ti slavy, pokra jinský 
sekretariát pre kultúru APV, obec Stará Pazo-
va, SKUS a základná ško la hrdi nu Jan ka 
Čmelíka.

Anna Simonovićová
Foto: Radi ca Šte va nov

Представа домаћина
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У орга ни за ци ји Oсновне музич ке шко-
ле „Филип Вишњић“ из Шида, Удру-
же ња гра ђа на „Шидарт“, Удру же ња 

гра ђа на „Еуфо ни ја“ из Новог Сада, Кул тур-
но обра зов ног цен тра Шид, а под покро ви-
тељ ством Општи не Шид, у Музе ју наив не 
умет но сти „Или ја нум“ 22. маја све ча но је 
отво рен четвр ти по реду Музич ко еду ка-
тив ни фести вал „Еуфо ни ја“, који тра је до 
6. окто бра. Гра ђа ни Шида су има ли при-
ли ке да чују музич ке ком по зи ци је Вла де 
Мари чи ћа и њего вог квар те та, а у четвр так 
1. јуна, при ре ђен је кон церт чуде сног све та 
музи ке у изво ђе њу триа „Сен сар ти ка“. 

Фести вал је настао са циљем да се 
еду ку ју деца и омла ди на о пред но сти-
ма актив ног уче ња музи ке, да се ство ри 
кон церт ни про стор за про мо ци ју мла дих 
неа фир ми са них музи ча ра и струч ња ка из 
обла сти музи ке и да се обо га ти кул тур ни 
живот гра ђа на Шида.

- Наш музич ко еду ка тив ни фести вал 
се ове годи не орга ни зу је по четвр ти пут. 
Поче ли смо врло скром но 2014. годи не, 
баш у оно вре ме кад су биле попла ве, 
што нам је поре ме ти ло чита ву орга ни за-
ци ју. Међу тим, ове годи не смо про ши ри ли 
актив но сти и про ме ни ли смо кон цеп ци ју, 
тако да ово га пута орга ни зу је мо дво се зон-
ски фести вал, који се одр жа ва кра јем маја 
и почет ком јуна, а дру ги део фести ва ла 

биће одр жан кра јем сеп тем бра и почет-
ком окто бра. Нови на је и то што смо у саму 
орга ни за ци ју фести ва ла укљу чи ли уче ни-
ке музич ке шко ле - изја ви ла је дирек тор ка 
ОМШ „Филип Вишњић“ Милана Сто ја ко-
вић.

У окви ру фести ва ла „Еуфо ни ја“ биће 
одр жа но укуп но шест кон це ра та и два 
пре да ва ња. Пред ви ђе но је да се 18. сеп-
тем бра у све ча ној сали Вла ди чан ског дво-
ра одр жи вече Шопе на, а 25. сеп тем бра 
одр жа ће се вече џеза у изво ђе њу триа 

Мило ша Чоло ви ћа, док је 6. окто бра вече 
резер ви са но за све вре мен ску музи ку у 
изво ђе њу гудач ког квар те та „Били тис“. 
Пре да ва ње на тему „Поста вља ње гра ни ца 
- како рећи деци не“ про фе со ра др Жар-
ка Тре бје ша ни на пла ни ра но је за 7. јун, 
док ће се пре да ва ње на тему „Божан ско 
надах ну ће исто ри је срп ске нау ке: Пупин, 
Тесла Милан ко вић, Алек сан дра Нин ко-
ви ћа Таши ћа“ одр жа ти 20. сеп тем бра у 
Народ ној библи о те ци „Симе он Пишче вић“.

М. Н.

МУЗИЧ КО ЕДУ КА ТИВ НИ ФЕСТИ ВАЛ „ЕУФО НИ ЈА“ У ШИДУ

Про мо ци ја неа фир ми са них 
музи ча ра

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

О кине ском чају
Зани мљи ва изло жба под 

нази вом „Кине ско насле ђе 
и кул ту ра чаја“ отво ре на 

је у Зави чај ном музе ју Рума 2. 
јуна.

Вели ки број Румља на, али и 
гости ју из Амба са де Народ не 
Репу бли ке Кине, међу који ма је 
био и савет ник за кул ту ру Сји 
Хунг, могао је да сазна више о 
настан ку и тра ди ци ји при пре-
ма ња и испи ја ња чаја у Кини, 
а после отва ра ња и да про ба ју 
неке од нај ква ли тет ни јих кине-
ских чаје ва.

Како је чај настао гово рио 
је Дра го мир Јан ко вић, виши 
савет ник у Зави чај ном музе ју.

По пре да њу, откри ће се везу-
је за кине ског мит ског, пред ди-
на стич ког божан ског вла да ра, 
цара Шено га, у 28. сто ле ћу 
пре нове ере, што зна чи да је 
од тада про шло 4.754 годи-
не - oдмарајући се испод зим-
зе ле ног жбу ња дивљег чаја 
(Каме лиа синен сис), док је слу-
га про ку ва вао воду за пиће, у 
лонац је упа ло неко ли ко осу ше-
них листо ва ове биљ ке. Вода је 

про ме ни ла боју и доби ла нео-
би чан мирис, а вла да ру Шенон-
гу се сви део осве жа ва ју ћи укус. 
Про на ђе не су посу де за чај као 
део гроб них инвен та ра из вре-
ме на дина сти је Хан (206. п.н.е. 
- 220. н.е) што потвр ђу је њего ву 
нај ра ни ју упо тре бу. 

- Чај је један од важних еле-
ме на та кине ске тра ди ци је и 
циви ли за ци је - рекао је Дра го-
мир Јан ко вић. 

О важно сти чаја за Кине-
зе гово ри и њихо ва посло ви ца 
„Боље је три дана не јести него 
један дан бити без чаја“.

Ова изло жба је наста ла као 
резул тат сарад ње Наци о нал ног 
музе ја чаја из Ханг џо уа, Инсти-
ту та тра ди ци о нал них кине ских 
бори лач ких вешти на „Чуен“ из 
Лон до на и Зави чај ног музе ја 
Рума.

Поред три де се так врста чаја, 
изло же не су и посу де у који ма 
се чај чува и при пре ма, као и 
како се при пре ма тра ди ци о нал-
ни кине ски чај.

У окви ру изло жбе чла но ви 
Инсти ту та су при ка за ли и део 
кине ских бори лач ких вешти на.

С. Џ.

Фести вал „Еуфо ни ја“ у Шиду

ШИДСКА БИБЛИОТЕКА

Поезија
Жељке Аврић

Чита лач ка публи ка у Шиду 
има ла је ту част и задо вољ ство 
да јој се послед њег дана маја 
пред ста ви песни ки ња Жељ ка 
Аврић. 

Про мо ци ја њене нај но ви је 
зби р ке песа ма „Јесам“ одр жа на 
је у Народ ној библи о те ци 
„Симе он Пишче вић“, меди ја тор 
је била Сла ви ца Вар ни чић, 
дирек то ри ца Библи о те ке, а 
музич ка прат ња Боја на Вуцо-
ња. 

Жељ ка Аврић је већ афир ми-
са на песни ки ња, о чијој пое зи ји 
су се пози тив но изра зи ли мно ги 
углед ни позна ва о ци књи жев но-
сти, изме ђу оста лих и Љуби во је 
Ршу мо вић. Рође на 1964. годи не 
у Бања Луци и до сада је изда-
ла збир ке песа ма „Пор трет“, 
„Зве здар ни ца“, „Мар ги на ли је“, 
„Вре ме ник“ и „Јесам“. Живи и 
ради у Срем ској Митро ви ци.

З. М.
Вели ка посе ће ност изло жбе
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Про мо ци ја књи ге „Ради 
ти, дије те, свој посао!“ 
писца и нови на ра 

Моми ра Васи ље ви ћа одр-
жа на је 29. маја у Библи о те-
ци „Гли го ри је Воза ро вић“ у 
Срем ској Митро ви ци. Ради 
се о био граф ском рома ну о 
живо ту и херој ском стра да њу 
вели ко му че ни ка Вука ши на 
Јасе но вач ког, који је сво јом 
смр ћу постао сим бол стра да-
ња Срба. 
Ово је сво је вр сно жити је 

Све тог Вука ши на Јасе но вач-
ког који је постра дао у Јасе-
нов цу и чија је жртва у Хри-
сту сим бол постра да ња Срба 

кроз читав 20. век. Он је сво јом 
жртвом која је пре по зна тљи ва 
по рече ни ци „Ради ти дије те 
свој посао“ сим бол стра да ња 
Срба не само у Првом свет-
ском рату, него и пре, за вре-
ме арна у тлу ка у Хрват ској па 
све до нај но ви јих постра да ња 
у гра ђан ским рато ви ма. Пола 
књи ге су доку мен ти, исто риј-
ски изво ри о стра да њу Срба, 
док је дру га поло ви на оно што 
сам роман си рао као њего во 
жити је, био гра фи ју на осно ву 
јед ног дужег истра жи вач ког 
рада уз кори шће ње мате ри ја-
ла из Музе ја жрта ва гено ци да, 
Срп ске пра во слав не цркве и 

из дру гих изво ра. Дошао сам 
до пода та ка кон так ти ра ју ћи 
њего ву поро ди цу и скло пио 
један лик живог чове ка – иста-
као је Васи ље вић.

Он је додао да је књи га ком-
би на ци ја доку мен тар не про зе 
и жити ја.

О књи зи су, на про мо ци-
ји у Библи о те ци поред ауто-
ра гово ри ли дирек тор Музе-
ја жрта ва гено ци да Вељ ко 
Ђурић, књи жев ни ца Жељ ка 
Аврић и све ште ник Андри-
ја Ава ку мо вић. Про мо ци-
ју је води ла библи о те кар ка 
Морав ка Тодић.

 С. Б.

КЊИ ГА МОМИ РА ВАСИ ЉЕ ВИ ЋА

Житије о стра да њу
у Јасеновцу

СРЕМ СКА
МИТРО ВИ ЦА

Дaн без
дува на

Про шле сре де, 31. маја 
обе ле жен је Свет ски дан без 
дува на. Тим пово дом су запо-
сле ни из Заво да за јав но 
здра вље, зајед но са Домом 
здра вља, Сред њом меди цин-
ском шко лом „Дра ги ња Ник-
шић“, Црве ним крстом и Град-
ском упра вом за здрав стве ну 
и соци јал ну зашти ту, на Град-
ском тргу у Срем ској Митро-
ви ци раз го ва ра ли гра ђа ни ма 
и дели ли им еду ка тив ни 
мате ри јал о зна ча ју очу ва ња 
здра вља.

Како се могло чути, исти чу-
ћи здрав стве не и дру ге ризи-
ке који се пове зу ју са упо тре-
бом дува на Свет ска здрав-
стве на орга ни за ци ја се зала-
же за дело твор не поли ти ке 
који ма се сма њу је упо тре ба 
дува на.

Др Петар Боро вић, спе ци-
ја ли ста соци јал не меди ци не 
изнео је пода так да у Срби ји 
око 30 одсто ста нов ни ка 
кори сти дуван. 

Ове годи не Свет ски дан 
без дува на обе ле жен је под 
сло га ном „Дуван – прет ња 
раз во ју“.  В. Ц.

БИКИЋ ДО

Руше ње
мај ског
дрве та

Тра ди ци о нал на мани фе-
ста ци ја „Руше ње мај ског 
дрве та“ одр жа на је про шле 
неде ље, 4. јуна у Бикић Долу. 
Руше ње мај ског дрве та је 
ста ри русин ски оби чај, који 
се негу је веко ви ма. Сим бол 
је дола ска лета, радо сти и 
љуба ви, а циљ мани фе ста-
ци је је да се очу ва ста ри оби-
чај, русин ске народ не песме 
и језик. Орга ни за тор ове 
мани фе ста ци је је Месна 
зајед ни ца Бикић До.

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ

Пре ми је ра пред ста ве за децу

Пред ста ва за децу „Петрар ка“ Сини ше 
Соћaнина, у режи ји Дра га на Јовичићa 
Јови ћа биће пре ми јер но изве де на у 

субо ту 10. јуна у 17 часо ва у митро вач ком 
Позо ри шту „Добри ца Милу ти но вић“. 

Наја вљу ју ћи пред ста ву, Јеле на Јан ко вић, 
дирек то ри ца Позо ри шта је изја ви ла да су 
деца инте ли гент на и важна публи ка и да су 
се зато одлу чи ли да напра ве висо ко про дук-
циј ску пред ста ву за њих. 

- Тај зада так пове рен је Дра га ну Јови чи ћу 
Јови ћу који је у срем ско ми тро вач ком позо-
ри шту ство рио мно ге радо гле да не пред ста-
ве. Ово је наш нај ам би ци о зни ји про је кат за 
децу и са пра вом се нада мо да ћемо са овом 
пред ста вом бити гости на озбиљ ним позо ри-
шним фести ва ли ма за децу – рекла је Јеле-
на Јан ко вић.

Глав ни лик кома да је мрав Петрар ка који 
не жели да буде рат ник него песник и као 
такав бива про гла шен кука ви цом и издај ни-
ком, али на кра ју завр ша ва као херој мра ви-
ња ка. 

У пред ста ви игра ју Алек сан дар Крста јић, 

Нико ла Стан ко вић, Горан Вуча но вић, Мар-
ко Вуки ће вић и Вла ди мир Бала шћак, док 
наслов ну уло гу, мра ва Петрар ку, тума чи 
Нико ла Јано ше вић. Поред њих на сце ни је 
и „мра вљи орке стар“ који чине Ђор ђе Орло-
вић, Андреа Буцо њић, Алек сан дар Будо шан 
и Игор Миљ ко вић. Костим и сце на дело је 
Вио ле те Дра га но вић.  А. Б.

Са про бе пред ста ве „Петрар ка“

Срем ска Митро ви ца ће сле де ће 2018. 
годи не бити дома ћин смо тре про фе си о нал-
них позо ри шта Вој во ди не. Ова смо тра биће 
одр жа на у гра ду на Сави после пуне две 
деце ни је, на даска ма митро вач ког позо ри-
шта. То је исто вре ме но и знак да се Позо ри-
ште „Добри ца Милу ти но вић“ избо ри ло да се 
поно во нађе раме уз раме са оста лим про-
фе си о нал ним позо ри шти ма Вој во ди не. Про-
шли и први пут, смо тра про фе си о нал них 
позо ри шта Вој во ди не, одр жа на је у Срем ској 
Митро ви ци 1998. годи не.

Смотра 
професионалних 
позоришта
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Уче ни ци осмих раз ре да град ске 
Основ не шко ле „Душан Јер ко-
вић“ пле сом су се 29. маја опро-

сти ли од сво је доса да шње школе. 
Уз апла у зе подр шке роди те ља, 

настав ни ка и уче ни ка нижих раз ре да 
мату ран ти су пле са ли уз ком по зи ци-
је Сле пи миш, Беч ки вал цер, Ужич ко 
коло и Пин гвин денс.

Коре о гра фи је и свој наступ мату ран-
ти су спре ма ли са настав ни цом физич-
ког вас пи та ња Мајом Бре бе ри ном. 

- У почет ку је било мало отпо ра, али 

су касни је уче ни ци про ме ни ли мишље-
ње и са енту зи ја змом су при сту пи ли 
вежба њу. Мату рант ски плес се у Евро-
пи изво ди искљу чи во уз ком по зи ци ју 
Јоха на Штра у са мла ђег Сле пи миш, 
али смо се ми одлу чи ли да оди гра мо 
и Беч ки вал цер и Ужич ко коло, што 
је ина че и део настав ног про гра ма, а 
у про грам смо уба ци ли и попу лар ну 
забав ну игру Пин гвин денс - рекла је 
настав ни ца Маја Бре бе рин.

Дирек тор ОШ „Душан Јер ко вић“ 
Лаза Мили че вић је иста као да је 

ово по први пут да се у рум ској 
општи ни уче ни ци осмог раз ре да од 
сво је шко ле опра шта ју мату рант ским 
пле сом. 

- Пле са ли сви уче ни ци осмих раз-
ре да, њих деве де сет дво је. Овај мату-
рант ски плес би могао да поста не и 
тра ди ци ја у нашој шко ли, али то ипак 
нај ви ше зави си од самих уче ни ка и 
њихо ве жеље да на овај начин зао-
кру же сво је осмо го ди шње шко ло ва ње 
- рекао је Лаза Мили че вић.

С. Џ.

ОШ „ДУШАН ЈЕР КО ВИЋ“ РУМА

Опро штај уз матур ски плес

Матур ски плес у „Душа но вој“ шко ли 
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ОШ „Бошко
Пал ко вље вић

Пин ки“ Срем ска 
Митро ви ца

VIII-1
Андре јић Дра га на, Андре јић Ива-
на, Босан чић Огњен, Васић 
Вален ти на, Васић Вио ле та, 
Воља нек Јован, Вуке лић Мили-
ца, Јако вље вић Бора, Јова но вић 
Пери ца, Куруц Лука-Сте фан, 
Мале ше вић Ана ста си ја, Мали-
шић Нико ли на, Мати чић Марио, 
Мир ко вић Ненад, Мура то вић 
Андреј, Нуждић Нико ли на, Пеји-
чић Алек сан дар, Радо је вић 
Милан, Ребу ша Вања, Русов ски 
Татја на, Сима нић Ива на, Субо-
тић Јован, Томић Видан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ива на Риђо шић

VIII-2
Весе ли нов ски Тама ра, Вуки ће-
вић Урош, Вучи но вић Ната ша, 
Галић Сте фан, Гру јић Нина, Див-
нић Јован, Жива нић Сте фан, 
Киш Сара, Кра вец Вељ ко, Мати-
је вић Лука-Андреа, Ново се лац 
Нема ња, Орма но вић Дуња, Пеја-
ко вић Ната ли ја, Прдић Илин ка, 
Радо вић Милош, Раду кић Радо-
ван, Рани са вље вић Сашка, Саго-
је ва Мили ца, Тома ше вић Срђан, 
Хусић Анка, Шуман Виви јен, 
Бега но вић Кри сти на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вања Ходо ба

VIII-3 
Антић Жеља на, Бајук Ана ста зи ја, 
Бар јак та ре вић Јана, Берић Алек-
са, Ђуро вић Сте фан, Јова но вић 
Меги, Југо вић Ната ша, Костић 
Јован, Лазић Михај ло, Мира жић 
Сре тен, Орељ Лазар, Орло вић 
Иси до ра, Охмут Ива на, Павло-
вић Мио на, Павло вић Тама ра, 
Пеја но вић Маја, Пер ко вић Давид, 
Раду кић Ђор ђе, Симић Мили ца, 
Сми ља нић Тео до ра, Фил ка 
Лазар, Ћирић Еле на, Хаџи-Сте-
вић Мила на, Царе вић Тама ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Гор да на Бра до њић

VIII-4 Гргу рев ци 
Жми ко Душан, Лаке тић Дејан, 
Лазић Филип, Лаћа рач ки Стан ко, 
Панић Дра га на, Симић Анђе ла, 
Симић Нема ња, Тадић Дра га на, 
Тодо ро вић Боја на 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вла ди ца Мила ко вић

OШ „Јован
Попо вић“ Срем ска 

Митро ви ца
VIII-1
Бау нох Неве на, Беко Ива, Бој кић 
Радо ван, Вук ма но вић Душан, 
Гове да ри ца Мари на, Гру јић Сте-
фан, Даној лић Нико ли на, Дивљак 
Нико ла, Дра го са вље вић Дани ло, 
Јане Тија на, Јова но вић Натањ-
ша, Кузман че вић Јова на, Ловрић 
Сара, Маљик Милош, Мар ко вић 
Гаври ло, Ник шић Ана, Новот ни 

Мари на, Павло вић Анђе ла, При-
ца Леа, Сла дић Нина, Смр злић 
Јова на, Сто ја но вић Тео до ра, 
Сто јил ко вић Дар ко, Хор ва тић 
Јурај, Чулић Ана, Чулић Саво, 
Шпа но вић Ива на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Алек сан дра Пења шко вић

VIII-2
Беа ра Јеле на, Бри јак Кри сти на, 
Ван чик Вања, Вујо вић Бран ко, 
Ђор ђе вић Вук, Екма јер Сте фан, 
Јела ча Нико ла, Јусић Нема ња, 
Кова че вић Алек сан дра, Крстић 
Миљан, Мар ко вић Алек сан дра, 
Мела чић Огњен, Недељ ко вић 
Милан, Панић Дамјан, Пуљић 
Вио ле та, Радо је вић Јова на, 
Риста но вић Jелена, Савић 
Јован, Савић Миа, Сапун Сте-
ван, Топа ло вић Алек са, Трнић 
Јова на, Ћет ко вић Алек сан дар, 
Цањар Ива 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Сања Ивић

VIII-3
Белић Огњен, Брња ше вић Сте-
фан, Бур куш Иси до ра, Васић 
Зора на, Вукај ло вић Јова на, Гра-
бић Дуња, Грчић Дими три је, Дро-
бац Милан, Жарић Лука, Заго рац 
Милош, Ива но вић Мари ја, Јан-
чић Нико ла, Јела чић Нико ла, 
Лап чић Лука, Лукић Ања, Мила-
но вић Тија на, Нова ко вић Дејан, 
Осто јић Ана, Петру шић Дуња, 
Раден ко вић Радо ван, Рас то вац 
Нико ла, Симић Иси до ра, Топа ло-
вић Тама ра, Тро гр лић Стра хи ња
Оде љењ ски ста ре ши на:
Живан Јован чић

VIII-4
Бабић Тања, Божић Бојан, 
Бошња ко вић Биља на, Гегић 
Ната ша, Добраш Ненад, Ђурић 
Бојан, Ерде ји Бојан, Жив ко вић 
Дани је ла, Зец Тео до ра, Ива нов 
Дија ман та, Југо вић Сашка, Јури-
ца Алек сан дар, Кован џић Тео-
дор, Кра вец Алек са, Марић 
Лазар, Мар ја но вић Мар ко, 
Миља но вић Кри сти на, Рада ко-
вић Бори слав, Симић Мили ца, 
Сте вић Ната ша, Тодић Тео до ра, 
Томић Бра ни слав, Чоло вић 
Мили ца, Шимо њик Бојан
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Соња Кара лић

VIII-5
Бикиц ки Сло бо дан ка, Васић 
Алек сан дар, Вуко вић Мари на, 
Ђукић Мило рад, Ива но вић Тео-
до ра, Јова но вић Дра ган, Кекић 
Оли ве ра, Којић Петар, Лаћа рац 
Дејан, Лукић Дејан, Миља но вић 
Нико ли на, Павло вић Анђе ла, 
Павло вић Мили ца, Сла вић Мари-
ја на, Ста ни ми ро вић Неве на, 
Чолић Тама ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Суза на Беро ња

Музич ка шко ла 
„Петар Кран че вић“
ФЛА У ТА
При ца Леа
Кла са: 
Татја на Миљ ко вић

Нена дић Неве на, Сла дић Мина, 
Шорак Нађа
Кла са: 
Јеле на Вла о вић

Крм по та Ива на, Крња јић Ката ри-
на, Фун штајн Тама ра
Кла са: 
Ире на Милић

ТАМ БУ РА
Цвје тић Михај ло, Дерењ Мари на
Кла са: 
Ђор ђе Орло вић

КЛА ВИР
Међе до вић Ката ри на, Охмут 
Ива на
Кла са: 
Мар га ри та Вујо вић

Тео до ро вић Алек сан дра
Кла са: 
Мили ца Миља нић

Маслаћ Мари ја, Кобаш Ана
Кла са: 
Душан ка Гаври ло вић

Миле но вић Љуп ка, Јова но вић 
Мари ја
Кла са: 
Мил да Кузми нац

Буца ло Јеле на
Кла са: 
Јеле на Лазић

ГИТА РА
Ловрић Сара, Овшек Нико ли на
Кла са: 
Ива на Миро са вље вић

Анчић Бог дан, Гаћа Бојан, Осто-
јић Огњен, Ђуро вић Петар, 
Чубри ло Ана
Кла са: 
Љиља на Нена до вић

ХАР МО НИ КА
Ста ни ву ко вић Огњен
Кла са: 
Мир ја на Мила ко вић

Васи ље вић Нико ла, Ста нар Мар-
ко
Кла са: 
Бран ка Панић

Петро нић Нико ли на
Кла са: 
Сне жа на Радој чић

Веско вић Мар ко, Дани ло вић 
Дејан
Кла са: 
Јеле на Стра цен ски

КЛА РИ НЕТ
Мили вој че вић Јеле на
Кла са: 
Сини ша Мурић

Јере мић Мили ца
Кла са: 
Леон Кајон

САК СО ФОН
Вука ди но вић Сте фан
Кла са: 
Михај ло Вукај ло вић

ТРУ БА
Лукач Ива
Кла са: 
Душко Шпа но вић

УДА РАЉ КЕ
Ивић Мар ко, Радо ва нов Коста, 
Ђури чић Пре драг, Крсма но вић 
Урош, Томић Видан
Кла са: 
Мари ја Јев тић

СОЛО ПЕВА ЊЕ
Глу мац Иси до ра, Позна но вић 
Огњен
Кла са: 
Алек сан дра Падров

Вуче но вић Ада
Кла са: 
Дејан Љуто вац

ШОСО „Ради вој 
Попо вић“ Срем ска 

Митро ви ца
VIII раз ред
Бла го је вић Весна, Вер лић 
Срђан, Јова но вић Дејан, Јова но-
вић Душко, Јова но вић Ђор ђе, 
Јова но вић Ради ша, Нико лић 
Дра ган, Мија то вић Андри ја, 
Павло вић Кати ца, Фера то вић 
Јасми на
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дија на Јашћур

ОШ „Све ти Сава“ 
Срем ска Митро ви ца
VIII-1
Ата нац ко вић Тама ра, Дара ба-
шић Марио, Дра ги шић Мир ко, 
Ђедо вић Кри сти на, Забла ћан ски 
Јеле на, Кри стај Сан дра, Љев на-
ић Анђе ла, Ман дић Сте ван, 
Миле кић Алек сан дра, Милу ти но-
вић Бојан, Мира жић Ана, Мишче-
вић Мати ја, Нађ Иван, Несто ро-
вић Нема ња, Попо вић Уна, 
Репак Давид, Стој чић Јова на, 
Туран Кри сти на, Фили по вић 
Гора на, Форо Лука, Хор ват 
Михај ло, Шево Ката ри на
Oдељењски ста ре ши на: 
Мир ја на Радо ва но вић

VIII-2
Бабић Ната ша, Бакић Мили ца, 
Бељак Нико ла, Брдар Душан, 
Дани ло вић Срђан, Ивко вић Мар-
ко, Калак Алек сан дра, Кара стан-
ко вић Јова на, Маки вић Мар ко, 
Мијал чић Дуња, Милој ко вић 
Вељ ко, Митро вић Ната ша, 
Петро вић Милан, Рада ко вић 
Кри сти на, Ракић Олга, Раца 
Нико ли на, Симић Милош, Смо-
ља но вић Зоран, Тре ћа ко вић 
Филип, Ћули брк Ната ша, Хрен ка 
Ста ни сла ва, Шарац Боја на
Oдељењски ста ре ши на:
Миро слав Цви је тић

VIII-3 
Алин чић Нико ли на, Бишчић 
Лиди ја, Васи ље вић Анђел ка, 
Гру ји чић Душан, Доста нић Вук, 
Дра га но вић Нина, Катић Дејан, 
Катић Татја на, Кор чок Вла да, 
Миро са вље вић Нико лај, Мрђен 
Дарио, Нешко вић Алек сан дар, 
При јић Ненад, Раду ло вић Лана, 
Ратић Ања, Рашо вић Ива на, 
Сто ја но вић Сте фан, Сте ва но вић 
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Мир ко, Чоња гић Нико ла
Oдељењски ста ре ши на:
Бра ни сла ва Ала тић

VIII-4
Бере жни Петар, Божић Јован, 
Буга џи ја Вања, Вулин Вања, 
Дивја ки ња Милош, Јова но вић 
Сара, Јокић Мили ца, Кочић Сте-
фан, Марић Мар ко, Марић Сте-
фан, Мило ше вић Лена, Мира жић 
Милош, Неда Лепа, Нико лић 
Ђор ђе, Пера чић Мили ца, Савић 
Душко, Ста ни шић Вељ ко, Стр ни-
ша Матеј, Тру дић Бојан, Чубри ло 
Дра га на, Шпа но вић Маја
Oдељењски ста ре ши на: 
Гор да на Симја нов ски

VIII-5
Бабић Јован, Бећа гол Милен ко, 
Бла го је вић Јеле на, Ђука но вић 
Анђе ла, Ђукић Суза на, Jовић 
Тара, Кла са но вић Ста ни сла ва, 
Мај сто ро вић Мир ја на, Мили чић 
Мар ко, Нићи фо ро вић Алек сан-
дра, Осто јић Лука, Пав ков Све-
тла на, Панић Огњен, Петро вић 
Јова на, Решко вић Ива на, Сика-
ви ца Лука, Ћир ко вић Алек сан-
дар, Фер гер Сте фан, Чолић 
Ката ри на, Шата ра Дејан, Шти-
мац Дими три је
Oдељењски ста ре ши на: 
Дра га на Бије дић

VIII раз ред Дивош
Буђа Сања, Кли ча рић Рада, 
Мач кић Милан, Микић Ђор ђе, 
Осто јић Јова на, Рако вић Сла ђа-
на, Милић Мари на 
Oдељењски ста ре ши на: 
Дамир Нагл

VIII раз ред Чал ма
Анто нић Ста ни сла ва, Баћа но вић 
Кри сти на, Боја нић Алек сан дар, 
Вука но вић Петар, Вук мир Слав-
ко, Гајић Дра га на, Жив ко вић Сте-
ван, Завод ски Нико ла, Јан ко вић 
Бошко, Јури шић Тија на, Мари-
чић Борис, Пет ко вић Мар ко, 
Радо ва но вић Небој ша, Ста ни ву-
ко вић Вања, Цви је тић Рада, 
Шајић Весна
Oдељењски ста ре ши на: 
Зоран Радић

ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“

Срем ска Митро ви ца
VIII-1
Бабић Мишо, Бау ер Филип, 
Вука ши но вић Вања, Жив ко вић 
Мили ца, Кесић Милан, Кру нић 
Бог дан, Лака тош Сло бо дан, 
Лукач Ива, Мак сић Анђе ла, Мак-
си мо вић Нико ла, Мијић Мар ко, 
Мико вић Нико ла, Награ дић 
Лоре на, Пал ко вље вић Тија на, 
Пет ко вић Дра га на, Пет ко вић 
Мили ца, Попа дић Кри сти на, 
Симја нов ски Дани ло, Теша но вић 
Даја на, Хоље вац Лука, Шко рић 
Ања
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра ган Зукић

VIII-2
Буца ло Јеле на, Васи ље вић Даја-
на, Вуја шко вић Јеле на, Вуји но-

вић Алек сан дар, Вукић Дуња, 
Денић Алек сан дра, Денић Петар, 
Денић Алек сан дар, Ђар ма ти 
Весна, Ђор ђе вић Сер геј, Ђугу-
мо вић Алек са, Ђукић Тади ја, 
Жега рац Ана, Јако вље вић 
Маној ло, Колт ко Алек сан дра, 
Котар лић Мари ја, Лаке тић Тара, 
Љахо вић Мари ја, Маће шић 
Алек сан дра, Пољак Вален ти на, 
Савић Кри сти јан, Сла вик Сте-
фан, Субо тић Ива на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Кони ка Цањар

VIII-3 
Абра мо вић Деа на, Алим пи је вић 
Зора на, Вуче но вић Анто ни на, 
Ђокић Јова на, Заго рац Сте ван, 
Јан ко вић Ђор ђе, Кља јић Ана, 
Лаке тић Боја на, Мар ја но вић 
Вука шин, Мар ја но вић Мар ко, 
Мија то вић Сте ван, Мијић Алек-
са, Миле кић Нико ли на, Миле но-
вић Љуп ка, Митрић Вера, Митро-
вић Вик то ри ја, Пан за ло вић 
Нико ли на, Рада нов Мили ца, 
Радо ва но вић Алек са, Рако ни ца 
Божи ца, Срем чић Мир ја на, 
Сене шин Дан ка, Ста нар Мар ко, 
Тепић Мир ја на, Тома ше вић Мар-
ко, Ћето је вић Дани је ла
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сми ља на Рипић

VIII раз ред Mанђелос
Сте ван Беле ги шки, Јеле на Вук-
мир, Бра ни сла ва Жива но вић, 
Јова на Јор гић, Нема ња Б. Кусић, 
Нема ња Н. Кусић, Мар ко Кусић, 
Вла ди мир Лужа јић, Дра ган 
Масла рић, Вања Нико лић, Ђор-
ђе Рада ко вић, Ката ри на Рољић, 
Мили ца Рољић, Јасми на Гла до-

вић, Дра га на Сава но вић, Дали-
бор ка Џан бас, Ива на Ста нић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Љиља на Митро вић

ОШ „Добро сав 
Радо са вље вић 

Народ“ Мачван ска 
Митро ви ца

VIII-1
Бог дан Анчић, Огњен Аџић, 
Анђе ла Бро дић, Ива на Вара-
злић, Алек сан дар Васи ље вић, 
Тија на Димић, Дуња Доста нић, 
Нико ла Доста нић, Ната ша 
Ђукић, Урош Ивић, Тодор Јан ко-
вић, Огњен Матић, Митар Мак си-
мо вић, Кри сти на Настић, Јели ца 
Нико лић, Милан Нико лић, Мари-
ја Симе у но вић, Ненад Три шић, 
Стра хи ња Шума ре вић, Рада 
Мило ше вић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Јеле на Гли го рић

VIII-2
Нико ла Васи ље вић, Зоран 
Вешић, Весе лин Вуко вић, Сте-
фан Вука ди но вић, Ката ри на 
Вуле тић, Дра га на Доста нић, 
Милан Иван ко вић, Мили ца 
Игрић, Ани ца Јако вље вић, 
Мило је Јако вље вић, Вла дан 
Кара клић, Алек са Којић, Ката ри-
на Ковач, Мир ја на Лукић, Игор 
Мар ко вић, Јова на Настић, Анђе-
ли на Пер ша, Мар ко Петро вић, 
Дани је ла Радо ва но вић, Јова на 
Савић, Сара Туру дић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Вален ти на Тадић

VIII-3
Дејан Алек сић, Дра га на Арсе но-
вић, Бра ни слав Весе ли но вић, 
Лазар Голу бо вић, Нико ла Голу-
бо вић, Урош Ђор ђић, Нико ли на 
Јеф тић, Жар ко Јова но вић, Ката-
ри на Јова но вић, Бојан Лукић, 
Неве на Лукић, Тео до ра Мило ва-
но вић, Милош Митро вић, Ружа 
Михaиловић, Момир Мишу ра, 
Жеља на Пепел че вић, Урош Про-
кић, Бог дан Ста ни вук, Боја на 
Тар бук, Милош Чупић
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Жељ ка Лекић

VIII-4 Рав ње
Алек сан дар Влај нић, Нема ња 
Гаврић, Милан Ђокић, Алек сан-
дар Ивић, Тија на Јова но вић, 
Мили ца Кузмић, Жеља на Мило-
ва но вић, Мили ца Мишу ра, Сте-
ван Стан ко вић, Тама ра Стан ко-
вић, Вален ти на Мило са вље вић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јован Ада мо вић

VIII-5 Ноћај
Дра го љуб Белић, Нико ли на Вла-
ди са вље вић, Јеле на Гаџу рић, 
Мили ца (Дра го љуб) Гаџу рић, 
Мили ца (Милан) Гаџу рић, Јова на 
Кру нић, Огњен Мија и ло вић, 
Радо ван Мија и ло вић, Нико ла 
Митро вић, Мили ца Панић, Тија-
на Панић, Вук Папић, Вук Пар ма-
ко вић, Сте фан Пар ма ко вић, 
Зора на Пепел че вић, Милош 
Сре те но вић, Нико ли на Сре те но-
вић, Иси до ра Ста нић, Неве на 
Тана сић, Тија на Тадић, Јова на 
Туру дић
Оде љењ ски ста ре ши на:
Миро слав Перић

ОШ „Бранко Радичевић“ Кузмин
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ОШ „Бран ко
Ради че вић“ Кузмин
VIII-1 
Бла жи на Јеле на, Бра да ра Нико-
ли на, Бра да ра Суза на, Вла ди са-
вље вић Боја на, Вла ди са вље вић 
Јеле на, Жива нић Игор, Илић 
Бојан, Јова но вић Филип, Кова че-
вић Урош, Лон ча ре вић Боја на, 
Нена до вић Нико ла, Позна но вић 
Ната ша, Савић Душан, Симић 
Дани јел, Симић Мили ца, Стан ко-
вић Сте фа на, Ста ро влах Тама-
ра, Ста ро влах Тија на, Сте фа но-
вић Сте ван, Тодо шко вић Мар ко, 
Цве тин ча нин Сања
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мире ла Обра до вић

VIII-2 
Антић Нема ња, Биу ко вић Алек-
сан дар, Вла и са вље вић Алек сан-
дар, Жера вић Бра ни слав, Жива-
но вић Тео до ра, Жив ко вић Јеле-
на, Кова че вић Тама ра, Копрић 
Дра ган, Коса нић Нико ли на, 
Мило вац Јова на, Мокош Ката ри-
на, Нико лић Ненад, Павло вић 
Тама ра, Пре ра до вић Нико ли на, 
Ракић Мар ко, Стан ко вић Мар ко, 
Фили по вић Нема ња, Цве тин ча-
нин Ненад, Шевић Вања, Шевић 
Ива на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Саша Вели ми ри вић

VIII-3 
Дулић Дали бор, Јова но вић Нико-
ла, Кова че вић Срђан, Крстић 
Ива на, Лукић Сте фан, Марин ко-
вић Андри ја на, Недић Души ца, 
Нена до вић Сла ви ца, Нешко вић 
Милан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јели ца Жилић

ОШ „Три ва
Вита со вић

Лебар ник“ Лаћа рак
VIII-1
Бје лић Михај ло, Ћуру ви ја 
Милан, Дро бац Ђор ђе, Дро нић 
Нема ња, Хоље вац Дра га на, 
Хопић Дани јел, Хопић Шери фа, 
Јова но вић Оли ве ра, Јури шић 
Јока, Крста но вић Алек сан дар, 
Кова че вић Дра га на, Кутић Нема-
ња, Мари чић Дуња, Мар ко вић 
Јова на, Матић Нема ња, Мило-
ше вић Дра ган, Мило ше вић 
Нема ња, Мрк шић Алли сон 
Миле на, Нале сник Вален ти на, 
Недељ ко вић Сен ка, Ракић 
Михај ло, Сан дић Милош, Симић 
Јова на, Вита со вић Мари на, 
Вуић Нико лин
Оде љењ ски ста ре ши на:
Љиља на Сто ка но вић

VIII-2
Бје ли вук Дра ган, Брм бо та Мари-
ја, Цви је тић Тама ра, Дивљак 
Јова на, Дивљак Мар ко, Ђур ђе-
вић Васи ли је, Фили по вић 

Сашка, Јова но вић Нико ла, 
Маће шић Алек са, Мар ко вић 
Јова на, Мило ше вић Душко, 
Павло вић Кри сти на, Пејић 
Огњен, Пет ко вић Дра га на, 
Петро вић Алек сан дар, Попо вић 
Селе на, Ради шић Сте фан, Раду-
ло вић Дејан, Савић Лука, Стој-
чић Зора на, Вукај ло вић Тама ра, 
Вуле тић Јасми на, Вулин Вељ ко, 
Жабић Нико ла
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дани е ла Кевиљ

VIII-3
Богу но вић Тео до ра, Дерењ 
Мари на, Ђурић Милош, Илић 
Маја, Кон стан ти но вић Алек сан-
дар, Куца ло вић Небој ша, Кузмић 
Нико ла, Мали но вић Јован, Нико-
лић Душан, Нико лић Иво на, 
Нин ко вић Сања, Павло вић Тео-
до ра, Рађе вић Петар, Савић 
Михај ло, Симе у но вић Милош, 
Уме тић Алек сан дар, Врсај ко вић 
Сте фан, Вуга Тама ра, Вуко лић 
Милош, Зарић Бран ка, Зељ ко-
вић Зора на, Жива но вић Нема ња
Оде љењ ски ста ре ши на:
Душан ка Субо тић

VIII-4
Бој кић Иван, Буљан Дани је ла, 
Ченић Тама ра, Дро нић Гор да на, 
Џодан Алек сан дра, Фера то вић 
Дани ло, Хали ло вић Бего, Иве-
љић Филип, Јови чић Слав ко, 
Кова че вић Нико ли на, Крста но-
вић Мили ца, Куља Ката ри на, 
Лаке тић Нико ла, Пуре ше вић 
Љуби ца, Раич Павле, Рат ко вић 
Жеља на, Ромек Андреа, Савић 
Иво на, Села ко вић Милан, Ска-
кун Филип, Тре бо вац Нико ли на, 
Жива но вић Дра га на 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јасна Милин ко вић

ОШ „Јован
Јова но вић Змај“ 

Мар тин ци
VIII-1
Зубо вић Бошко, Зубо вић Мили-
ца, Јове лић Вито мир, Јоц ко вић 
Сашка, Ком не но вић Тија на, 
Коплић Огњен, Кува ја Мари ја, 
Мариц ки Нема ња, Међе до вић 
Ката ри на, Нико лић Мари ја, 
Петро вић Дра га на, Радо са вље-
вић Тама ра, Савић Вука шин, 
Терек Мар та
Оде љењ ски ста ре ши на:
Нико ли на Јове лић

VIII-2
Гла вић Миро слав, Дам ња но вић 
Ната ша, Илић Ненад, Кне же вић 
Миха и ло, Коса но вић Дра га на, 
Мариц ки Давид, Недић Тама ра, 
Нико лић Дани јел, Панић Тома, 
Радо са вље вић Сне жа на,  Сла-
вуљ Јован, Тали ро вић Тама ра, 
Фили по вић Суза на, Црно ја кић 
Татја на, Шумар ски Дра га на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Биља на Поповић

ОШ „Херој Јанко Чмелик“ Стара Пазова

ОШ „Херој Јан ко 
Чме лик“ Старa 

Пазовa
VIII-1
Бако Еди та, Варе ца Јана, Вереш 
Дар ко, Вереш Јан, Вереш Јана, 
Домо њи Ана, Ђар моц ки Иве та, 
Зди хан Тама ра, Кабас Дариа, 
Клин ко Ната ли ја, Махо Але на, 
Мра вик Сте ла, Опав ски Давид, 
Фар каш Кри сто фер, Хадрик Кри-
сти на, Хру шкар Лау ра, Хуђец  
Лиди ја
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ста ни сла ва Нико вић

VIII-2
Бар нак Денис, Брт ка Андреј, 
Вереш Вла ди мир, Вереш Кри сти-
ан, Визи Злат ко, Геде љов ски Маја, 
Илић Иси до ра, Киш Маја, Кла ћик 
Мар ко, Маће рак Алек сеј, Мен ђан 
Кла ра, Мен ђан Миа, Опав ски Дар-
ко, Поп Алек сан дра, Потран Борис, 
Хет зел Нина, Хуђец Вален ти на, 
Фитош Жели слав, Шаш Ивор, 
Шће вак Ела
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Оли ве ра Миле тић-Пано вић

ОШ „Симе он
Ара ниц ки“

Ста ра Пазо ва
VIII-1
Вујић Нико ла, Вука и но вић Иси до-
ра, Јова но вић Леон ти на, Јови шић 
Сил ва на, Јојић Мари ја на, Кра гуљ 
Михај ло, Крго вић Милош, Крстић 
Мар ко, Куки ло Миа, Лака тош 
Доме ник, Лозић Тама ра, Мар ко вић 
Лана, Мар ко вић Маја, Мар ко вић 
Сан дра, Мили во је вић Нема ња, 
Мишко вић Тама ра, Мом чи ло вић 
Лазар, Ненић Све то зар, Писар 
Давид, Попо вић Маја, Пре бу ђи ла 
Јова на, Ста но вић Алек са, Туран 
Вален ти на, Цига но вић Нико ли на, 
Шатев Дар ко, Шуму ли ко ски Вален-
тин
Оде љењ ски ста ре ши на:
Тија на Незна но вић

VIII-2
Балеј Денис, Бје ло брк Филип, 

Божич ко вић Огњен, Борић Маја, 
Бур саћ Лука, Вучи ће вић Мили ца, 
Гру бје шић Сте фан, Двор ниц ки 
Мишел, Дра ча Мар ко, Зго ња нин 
Вука шин, Игња то вић Зора на, 
Јова но вић Мари ја на, Кефер Бог-
дан, Кова че вић Сте ван, Мажар 
Вик тор, Мале чић Маја, Мар ко вић 
Нико ла, Мар ко вић Сла ђа на, Пупо-
вац Ања, Пушка рић Матеа, Радо-
са вље вић Нико ла, Риза ни Борис, 
Руман Кри сти на, Стан чић Душан, 
Хаџић Ива на, Цвет ко вић Алек сан-
дра, Цви ја но вић Мил ко, Ште тић 
Кри сти на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Биља на Три фу но вић

ОШ „Вера
Мишче вић“

Беле гиш
VIII-1 Беле гиш
Крња ић Лука, Верен че вић Тама ра, 
Мили но вић Мили ца, Јова но вић 
Нико ла, Пеји но вић Мате ја, Миај ло-
вић Мина, Куле шко Ива на, Коко не-
ше вић Неве на, Ћули брк Мари ја, 
Девић Живан, Јере мић Све тла на, 
Нико лић Јован, Радо вић Дра га на, 
Сека нић Лазар
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Божи ца Фирић

VIII-2 Беле гиш
Бре сто вац Мар ко, Расто вић Нико-
ли на, Нин ко вић Јова на, Мутов чи ев 
Вељ ко, Расто вић Жакли на, Сто ја-
ди но вић Ана, Рада ко вић Тама ра, 
Делић Бојан, Мар ти но вић Сара, 
Гра дић Нико ла, Јова но вић Лука, 
Боса нац Јеле на, Сто јић Иван, 
Гајић Милош, Гајић Мла ђан, Вереш 
Кри сти на  
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Миле на Марин ко вић

VIII-3 Сур дук
Бабић Анђе ла, Бања нац Нико ла, 
Јеф тић Ана, Јова но вић Алек сан-
дар, Павли ца Јован, Симић Дра ги-
ца, Сму ђа Ђор ђе, Стан чић Нико-
ла, Шуша Недељ ка, Мрва Мића, 
Орељ Бран ко, Сека нић Вио ле та  
Оде љењ ски ста ре ши на:
Игор Митро вић
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ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ Рума

VIII-1
Вуко бра то вић Дими три је, Гагић 
Тија на, Дабић Радо и ца, Јухас 
Бра ни слав, Кај та зи Лео нард, 
Кршев Иван, Лаке тић Деја на, 
Мило ше вић Сте фан, Мушиц ки 
Јова на, Ник шић Дамјан, Осто јић 
Душан, Осто јић Кри сти на, Пет-
ко вић Тама ра, Пља кић Јован, 
Ракић Нико ла, Савић Јован, 
Срем че вић Андри ја на, Сте ва но-
вић Јаков, Тома ше вић Миња, 
Вуч ко вић Вука шин
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јасна Петро вић

VIII-2
Вој но вић Давид, Вуче тић Јова-
на, Вуче тић Нема ња, Јањић 
Сини ша, Јекић Боја на, Кесер 
Огњен, Конц Бојан, Мали вук 
Сла ђа на, Питок Дарио, Пујић 
Нико ла, Ран ко вић Алек сан дар, 
Свир че вић Јован, Стај ки Фло ре-
са, Сто јиљ ко вић Ања, Црно бр-
ња Нико ла, Шако тић Сте фан, 
Савић Алек сан дра
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра га на Бањац

VIII-3
Бог да но вић Нико ла, Бузаш Сте-
фа ни, Врзић Јеле на, Гаври ло вић 
Вук, Грко вић Алек сан дар, Иван-
ко вић Јова на, Јан ко вић Крста, 
Јови чић Вељ ко, Касап ски Ђор-
ђе, Мар ти но вић Жеља на, 
Милин ко вић Бошко, Павло вић 
Радо ван, Перић Нема ња, Петро-
вић Огњен, Савић Нико ли на, 
Сиће вић Милош, Фили по вић 
Ана, Хаџић Сте фан, Цвје ти ћа-
нин Вера, Честић Михај ло, 
Чубри ло вић Дани је ла 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Тама ра Илић

VIII-4
Аћи мо вић Небој ша, Бежа но вић 
Нема ња, Васи ље вић Мили ца, 
Гости ми ро вић Нема ња, Делић 
Урош, Ђур ко вић Љубо мир, 
Јагли чић Алек сан дра, Јоц ко вић 
Мили ца, Кља ић Милош, Кне же-
вић Бра ни слав, Кне же вић Мар-
ко, Кова че вић Тија на, Кузма но-
вић Игор, Лаке та Лазар, Мар ко-
вић Дра ган, Медић Нико ли на, 
Мило ва но вић Нико ла, Митро вић 
Дуња, Мудрић Мили ца, Нико лић 
Вука шин, Радо ва но вић Петар, 
Ралић Јова на, Хинић Мари ја, 
Пуач Сте фан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мари ца Тадић

ОШ „Душан
Јер ко вић“ Рума

VIII-1
Ђура си но вић Сте ван, Ивков 
Нико ла, Јак шић Дра ган, Ловрић 
Дра ган, Мили ће вић Лука, Мом-
чи ло вић Дра га на, Опа чић Јеле-
на, Кер кез Душан, Оже го вић 
Или ја, Пје вац Давор, Петро вић 

Лука, Репар ски Милош, Стје пић 
Сте фан, Сто ја но вић Ана, Ћули-
брк Боја на, Фили по вић Нико ли-
на, Чалић Нико ли на, Џебро Сте-
фан, Шиму лак Андреа, Шан дор 
Нор берт, Док ма но вић Дар ко, 
Илић Јеле на Ђоно вић Мила
Оде љењ ски ста ре ши на:
Душан Вук сан

VIII-2
Ваја гић Алек сан дра, Вук ми рић 
Јеле на, Гли го ри је вић Мари ја, 
Ђукић Нико ла, Јере мић Тија на, 
Кар та ли ја Зоран, Лон чар Тео до-
ра, Мар че та Нико ла, Мале шић 
Мили ца, Миље вић Мили ца, 
Обрић Огњен, Пета ко вић Доро-
те ја, Павић Маја, Пау но вић 
Жеља на, Рале вић Игор, Симић 
Јова на, Ста ни шић Алек са, Рајић 
Алек сан дар
Оде љењ ски ста ре ши на:
Неве на Фер лан

VIII-3
Боснић Биља на, Бошко вић Луна, 
Бркић Сне жа на, Васић Јана, Ваш 
Игор, Вук ма но вић Боја на, Гла во-
њић Мили ца, Гња то вић Јова на, 
Калањ Миро слав, Калу ђе ро вић 
Ана, Кића но вић Мио драг, Кља јић 
Дра га, Кор дић Вла ди мир, Лазић 
Зоран, Ловрић Нађа, Лукић 
Срђан, Мами лић Милош, Марин 
Ива на, Мињин Душан, Мозер 
Мати ја, Нова ко вић Бра ни сла ва, 
Пузић Алек са, Радић Јова на, 
Стан ко вић Јеле на, Сто ја но вић 
Тија на, Сто ја но вић Урош, Тесла 
Мили ца, Томић Лука, Фрид ман 
Алек сан дар
Оде љењ ски ста ре ши на:
Више сла ва Нал чић

VIII-4
Беић Дра га на, Бошко вић Оли-
вер, Бошко вић Јован, Ћули брк 
Сања, Дрве ни ца Андреј, Кекић 
Миро слав, Кне же вић Тија на, 

Марић Татја на, Нова ко вић Нађа, 
Обре но вић Мир ја на, Пет ко вић 
Ненад, Ралић Адри јан, Риђич ки 
Даја на, Сер бе џи ја Дејан, Сије-
рић Тија на, Белић Мио драг, Кер-
ме ци Миља на, Кача вен да Боја-
на, Вуј чић Вања, Шти мац Нико-
ли на, Љушић Јеле на, Ста ној чић 
Сте фа но
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мара Вука ши но вић

ОШ „Вељ ко
Дуго ше вић“ Рума

VIII-1
Аба џин Ана, Вра ње ше вић Ања, 
Гој ко вић Алек сан дар, Гру јић 
Тама ра, Гру ји чић Дра га на, 
Ђапић Дра га на, Жив ко вић Тија-
на, Жунић Ана, Јаснић Деја на, 
Јова но вић Мили ца, Кесе ги 
Дани јел, Кне же вић Васи ли је, 
Мар ко вић Слав ко, Мињин Бори-
слав, Мир ко вић Сте ван, Михић 
Алек сан дра, Огње но вић Соња, 
Радо са вље вић Зори ца, Раду ло-
вић Сте фан, Рађе но вић Сара, 
Тесла Дејан, Шушњар Мар ко, 
Teпшић Алек сан дра, Радој чић 
Тео до ра 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сла ђа на Ралић 

VIII-2
Бла го је вић Бого љуб, Вуков 
Или ја, Делић Мили ца, Жега рац 
Алек сан дра, Јар ча нин Миле, 
Јова но вић Маја, Колац Нико ла, 
Кукић Дра ган, Љубин ко вић 
Ненад, Маке вић Јова на, Мрђа 
Нико ли на, Нин ко вић Нико ли на, 
Панић Коста, Петро вић Рај ко, 
Секу лић Нико ла, Сре ћо Андри-
ја на, Ћук Ката ри на, Урбан Тама-
ра, Цицо вић Ана, Видић Алек-
сан дра, Дани ло вић Петар
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мари ја на Трку ља 

VIII-3
Весић Мили ца, Вука шин Сла ви-
ца, Гру ји чић Јован ка, Дра ги шић 
Ната ша, Ђури чић Алек сан дар, 
Илић Боја на, Јак шић Нико ли на, 
Јан ко вић Гор да на, Калај џић 
Нема ња, Кор дић Мила на, Крстић 
Алек сан дар, Крсто но шић Мар ко, 
Лати но вић Сте фан, Љуби шић 
Дра га на, Мати ја ше вић Лука, Оже-
го вић Мар ко, Олу ић Бог дан, Пет-
ко вић Јеле на, Покра јац Кла у ди ја, 
Шућин Јова на, Чанак Иси до ра, 
Шарац Јован, Три фу но вић Анђе-
ла 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дра ган Вуко вић

VIII-4
Босан чић Анђе ла, Бри јак Милан, 
Демић Мили ца, Зора но вић Јеле-
на, Каса ба шић Јова на, Мале тић 
Ната ша, Милић Нико ла, Мир че-
тић Јеле на, Павло вић Дими три-
је, Пајић Сто јан, Попо вић Нема-
ња, Про бој чић Лука, Рада ко вић 
Тија на, Вуко вић Тија на, Ђако вић 
Мари ја на, Јан ко вић Лазар, Јан-
ко вић Деја на, Мија то вић Андри-
ја на, Осто јић Алек сан дра, Утвић 
Јова на, Мла де но вић Мари ја на, 
Лушис Дра га на 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сне жа на Рака но вић (Вогањ и 
Сте ја нов ци) 

ОШ „Иво Лола 
Рибар“ Рума 

VIII–1 
Мари чић Ања, Шиму ли ја Милош, 
Гинер Јосип, Панић Ана, Гагић 
Алек сан дра, Јан ко вић Ђор ђе, 
Шти мац Хри сти на, Попо вић 
Павле, Нико лић Дра го љуб, Ала-
чек Ели за бе та, Гагић Мина, 
Вукај ло вић Тама ра, Радо јев 
Миро слав, Савић Милан, Радо-
јев Мари ја, Стој шић Софи ја, 

ОШ „Змај Јова Јовановић“ Рума
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Босиљ кић Ђор ђе, Боја но вић 
Бра ни слав
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сла ђа на Пау но вић  

VIII–2 
Кола рић Кри сти јан, Иво ше вић 
Сло бо дан, Репар ски Нико ли на, 
Ланц Леа, Вукић Сло бо дан, Нагл 
Ана, Мари чић Босиљ ка, Кон дић 
Мар ко, Миљ ко вић Лука, Мошић 
Андреа, Михај ло вић Мила на, 
Ерце го вац Сан дра, Јако вље вић 
Мили ца, Милић Мари ја, Томић 
Сло бо дан, Мршић Анђе ли ја
Оде љењ ски ста ре ши на:
Дарин ка Јелић 

ОШ „23.окто бар“ 
Кле нак

VIIIа
Нема ња Илић, Вио ле та Јездић, 
Жика Јова но вић, Боја на Крсто но-
шић, Ката ри на Ман чић, Милош 
Михај ло вић, Ива на Павло вић, 
Сте фан Петро вић, Јова на Сави-
че вић, Вера Стан ко вић, Зори ца 
Сте фа но вић, Нина Џигур ски
Оде љењ ски ста ре ши на:
Срђан Која ди но вић

VIIIб 
Огњен Бајић, Боја на Бог да но вић, 
Боја на Весић, Љиља на Гро зда-
нић, Васи ли је Јова но вић, Дали-
бор Јова но вић, Мили ца Јовић, 
Милош Мар ко вић, Милош Алек-
сан дрос Мар ко вић, Дра ган 
Матић, Ана ста си ја Пути ца, Дар ко 
Пути ца
Оде љењ ски ста ре ши на:
Зоран Ђор ђић

ОМШ „Тео дор
- Тоша Андре је вић“ 

Рума
Шесто го ди шње музич ко обра-
зо ва ње - Рума

ХАР МО НИ КА
Весић Мили ца, Дра ги шић Ната-
ша
Кла са:
Весна Нем чев

ФЛА У ТА
Вуко бра то вић Дими три је, Гру јић 
Тама ра, Стај ки Фло ре са, Тома-
ше вић Миња Кла са:
Тања Минов

КЛА ВИР
Гаври ло вић Вук, Павић Маја, 
Шарац Јован
Кла са: 
Томи слав Дави до вић

Илић Боја на, Медић Нико ли на
Кла са: 
Еми ли ја Мио драг
Мар ко вић Ана
Кла са: 
Зора на Вулин

Савић Нико ли на
Кла са: 
Боја на Пан те лић-Петро вић

Стан ко вић Јеле на
Кла са:
Маја Жму кић

ГИТА РА
Касап ски Ђор ђе, Шиму лак 
Андре
Кла са: 
Јеле на Милин ко вић

Пета ко вић Доро теа
Кла са: 
Срђан Петро вић

ВИО ЛИ НА
Тот Кри сти на Ката
Кла са: 
Мили ца Огња но вић

ТАМ БУ РА Е ПРИМ
Црно бр ња Нико ла
Кла са:
Сми ља на Јан чић

Шесто го ди шње музич ко обра-
зо ва ње – издво је но оде ље ње 
у Ири гу

ГИТА РА
Абра мо вић Милан, Јаша ре вић 
Јеле на, Нико ла јев Ана, Срда но-
вић Лазар 
Кла са:
Срђан Петро вић

ХАР МО НИ КА
Боје вић Мили ца, Јан ко вић Нико-
ла, Сми ља нић Лела, Ћосић 
Ненад
Кла са:
Дра ган Лукић

КЛА ВИР
Духоњ Вања, Тома ше вић Тео до-
ра
Кла са: 
Маја Жму кић

Шесто го ди шње музич ко обра-
зо ва ње – издво је но оде ље ње 
у Ста рој Пазо ви

ВИО ЛИ НА
Вереш Јан, Шаш Ивор
Кла са:
Ана Зорић

ФЛА У ТА
Домо њи Ана, Кабас Дариа
Кла са: 
Мари ја Ива но вић

ХАР МО НИ КА
Петро вић Зоран
Кла са:
Сла во љуб Алек сић

Четво ро го ди шње музич ко 
обра зо ва ње - Рума

САК СО ФОН
Радо ва но вић Петар
Кла са: 
Ђор ђе Вуји чић
Четво ро го ди шње музич ко 
обра зо ва ње – издво је но оде-
ље ње у Ири гу

САК СО ФОН
Матић Алек сан дар

Кла са: 
Ђор ђе Вуји чић

Дво го ди шње музич ко обра зо-
ва ње - Рума

СОЛО ПЕВА ЊЕ
Жива но вић Иси до ра, Павић 
Маја, Петро вић Огњен, Пешић 
Зори ца, Шешић Суза на
Кла са: 
Иван Нико лић

Кукић Дра ган
Кла са: 
Дејан Љуто вац

ОШ „Бран ко
Ради че вић”

Никин ци
VIII раз ред
Божић Дра ган, Вељо вић Ана, 
Вуче тић Урош, Гајић Нико ла, 
Геме ри Ласло, Грму ша Дра га на, 
Ерић Миро слав, Јова но вић Сло-
бо дан, Матић Бојан, Матић 
Бојан, Тумо Мар ко, Шко рић 
Тама ра, Шува ко вић Тама ра
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Маја Басић

ОШ „Мили вој
Пет ко вић Фећ ко“ 

Пла ти че во
VII Ia
Бобар Бог да на, Вишац ки Нема-
ња, Вуко вић Радо ван, Јова но вић 
Вален ти на, Јова но вић Јеле на, 
Ковач Ката ри на, Костић Небој-
ша, Кукољ Тија на, Нико лић 
Биља на, Ран кић Дра ган, Рука ви-
на Ема ну ел, Сабо Игор, Тома ше-
вић Мир ја на, Томић Бран ко
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Дра га на Крстић

VIIIб
Влај нић Алек са, Јова но вић Боја-
на, Кесе ро вић Сте ван, Кеч ке мет 
Катја, Клајн Андреа, Комлен ски 
Сара, Мак си мо вић Тео до ра, 
Маџа ре вић Милош, Машић Еле-
на, Мило ше вић Алек сан дра, 
Нико лић Нађа, Обре но вић 
Лазар, Ради во је вић Мари ја, 
Шашић Михај ло 
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Ната ша Кне же вић 

ОШ „Доси теј
Обра до вић“

Путин ци
VIII-1
Боро ви ца Мир ко, Боро је вић 
Зора на, Вишњић Биља на, Вла-
дић Тама ра, Вуја но вић Рат ко, 
Дере та Милан, Кукић Милан, 
Лужа ић Јован, Мар ја но вић Дра-
ги ња, Мила но вић Милан, Перић 
Тама ра, Петро вић Алек сан дар, 
Ста но је вић Милош, Трку ља 

Алек сан дар
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Љиља на Бра ца но вић

VIII-2
Алча ко вић Раст ко, Вуко вић 
Мари ја, Зец Ната ша, Зина ић 
Мила на, Зубић Тама ра, Јешић 
Дејан, Јова но вић Дани јел, Калај-
џић Дра га на, Коса но вић Кри сти-
на, Мили че вић Мар ко, Опа ру шић 
Вла ди мир, Пешут Милан, Рок нић 
Кора на, Савић Мир ја на, Чвор ков 
Радо слав, Челе бић Тама ра  
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Јеле на Тешић

ОШ „Милош 
Црњан ски“
Хрт ков ци

VIII-1
Дејан Абра мо вић, Срђан Вуко је-
вић, Ива на Гази ба рић, Нико ла 
Гру јић, Бошко Дра го ми ро вић, 
Ване са Дра го ми ро вић, Алек сан-
дар Јау шић, Нико ла Конц, Ката-
ри на Лака тош, Давид Лон ча ре-
вић, Кри сти на Мал ба шић, Мила 
Мило ва но вић, Анто ни ја Мужик, 
Томи слав Пачи
Оде љењ ски ста ре ши на:
Недељ ка Теши но вић

VIII-2
Нема ња Вуко је вић, Вик то ри ја 
Иван че вић, Кри сти на Копас, 
Ненад Коста ди но вић, Нико ли на 
Кур јак, Тија на Мра кић, Дани јел 
Рај да, Сла ђа на Тадић, Милош 
Тато ми ро вић, Јови ца Ћир ко вић, 
Андреј Ушјак, Вик тор Феке те, 
Сара Шур лан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Небој ша Јови чић

ОШ „6.удар на
вој во ђан ска

бри га да“ Гра бов ци
VIII раз ред
Андрић Љиља, Тама ра Васић, 
Кута њац Андри ја на, Митић 
Мило ван, Митро вић Бори слав, 
Пеј чић Нико ли на, Сте вић Мир ја-
на, Сте па но вић Михај ло, Томић 
Тија на, Марић Русе ле на, Мија то-
вић Сне жа на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Перо Вуја то вић 

ОШ „Небој ша
Јер ко вић“
Буђа нов ци

Бакић Лазар, Божић Иво на, 
Вуле тић Зоран, Иса и ло ски Симе-
он, Јеле сић Андри ја на, Јова но-
вић Дејан, Лозић Алек сан дар, 
Љубин ко вић Сава, Љушти нић 
Пери ца, Милин ко вић Сања, 
Мили чић Ана, Нико лић Иван, 
Сми ља нић Анге ли на, Угрин чић 
Радо ван, Честић Душан, Честић 
Миро слав
Оде љењ ски ста ре ши на: 
Мир ја на Мило је вић
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ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“

Пећин ци
VIII-1
Ана Арсе но вић, Иси до ра 
Васић, Јова на Јелић, Ани та 
Грбић, Сне жа на Мар ко вић, 
Ива на Сто ја но вић, Радо сла ва 
Мар ко вић, Нема ња Гро зда нић, 
Алек сан дар Ђукић, Нико ла 
Јокић, Нема ња Ерић, Сло бо-
дан Нико лић, Вла ди мир Про да-
но вић, Тео до ра Гајић, Еле на 
Перић, Јован Нешко вић, Митар 
Кол џић, Зори ца Мар ко вић, 
Дани је ла Дрљић, Алек сан дар 
Јурић, Тама ра Јури шић, Јован 
Костић

VIII-2
Небри гић Нема ња, Јокић Нема-
ња, Анђе ла Суљић, Јеле на Тој-
чић, Ката ри на Јако вље вић, 
Иси до ра Наић, Кри сти на Плав-
шић, Кри сти на Мар ко вић, Лав 
Цвет ко вић, Милан Томић, Сте-
фан Мар ко вић, Бра ни слав Кол-
џић, Милош Коцо ље вац, Иван 
Вуко вић, Алек сан дар Тодо ро-
вић, Нико ла Јова но вић, Мате ја 
Вла и нић, Ката ри на Комле нац, 
Вла ди мир Вуки че вић, Сара 
Зур ко вић

VIII-3
Сава Јови чић, Бра ни сла ва 
Сто ја ко вић, Мили ца Игња то-
вић, Нико ла Срет ко вић, Кри-
сти на Јова но вић, Мар ко Јова-
но вић, Сло бо дан ка Јанић, 
Милош Вуко са вље вић, Ана 
Ради во је вић, Небој ша Весе ли-
но вић, Ана Ђур чић, Анђе ла 
Ђури чић, Бојан Јова но вић, 
Мили ца Бајин, Милош Бје лић, 
Дани је ла Ђукић, Аца Мило ва-
но вић, Ружи ца Јова но вић, 
Љиља на Опа чић, Милош Трбо-
је вић, Сне жа на Бали но вић

VIII-4
Мар ко Васић, Душан Вуке лић, 
Ката ри на Жива но вић, Нико ла 
Жив ко вић, Бра ни слав Јова но-
вић, Мари ја Марин ко вић, Маја 
Петро вић, Мари ја Петро вић, 
Секу ла Петро вић, Јеле на 
Рашко вић, Мар ко Сава тић, 
Тања Слеп че вић, Давид Стје-
па но вић, Мари ја Ста ни са вље-
вић, Дани је ла Стје па но вић, 
Јова на Цакић, Ана Шува ко вић, 
Сте фан Јова но вић

ОШ „Душан
Вука со вић Дио ген“ 

Купи но во
VIII раз ред Купи но во
Вука шин Арсе ни је вић, Дејан 
Баста јић, Тама ра Берeтић, 
Петар Бошњак, Ива на Будим-
чић, Мир ја на Вук сан, Јова на 
Гру ји чић, Вука шин Делић, 
Мило рад Делић, Филип Ђури-
чић, Јова на Зми ја нац, Ива 
Јова но вић, Љуби ца Коби ла рев, 
Сте фан Лазић, Милош Мари-
чић, Сла ви ша Милић, Дејан 
Нико лић, Нико ли на Одо ба шић, 
Неве на Петро вић, Љуби ца 
Плав шић, Мари на Рако вић, 
Ненад Рани са вље вић, Сне жа на 
Саџак, Дамјан Слав нић, Тама-
ра Јова но вић, Енвер Ден чић

VIII раз ред Аша ња 
Дими три је Вељан ски, Јеле на 
Добра ши но вић, Сте фан Док-
ман, Тија на Илић, Нема ња 
Јова но вић, Ана ста си ја Мак сић, 
Мари ја Мети кош, Дани је ла 
Мили во је вић, Урош Нико лић, 
Јован Петро вић, Нико ла Петро-
вић, Вера Попов, Милан Попо-
вић, Нема ња Радо ва но вић, 
Нико ла Шакић

VIII раз ред Обреж
Љиља на Вер кић, Јован Вук сан, 

Јова на Девр ња, Михај ло 
Диклић, Олга Дра гић, Игор Дра-
го ми ро вић, Мили ца Иса ков, 
Вла ди мир Јова но вић, Дани ца 
Јова но вић, Иван Јова но вић, 
Лиди ја Јова но вић, Бра ни сла ва 
Јов наш, Ана Мар ко вић, Мића 
Михај ло вић, Сло бо дан Михај-
ло вић, Кри сти на Орло вић, Кри-
сти на Плав шић, Сре тен Плав-
шић, Милош Ради во је вић, Ана-
ста си ја Радој чић

ОШ „Душан
Јер ко вић Уча“ 

Шима нов ци
VIII-1 Шима нов ци
Гру јић Нико ла, Зељ ко вић Сте-
фан, Јова но вић Вук, Јова но вић 
Урош, Лема јић Ната ша, Милић 
Анто нио, Михај ло вић Вален-
ти на, Муњи за Мари на, Радо-
са вље вић Алек са, Самар џи ја 
Небој ша, Чавић Дими три је, 
Шљу кић Миха и ло, Јова но вић 
Мари на, Јова но вић Сте фан, 
Обре но вић Ката ри на

VIII-2 Шима нов ци
Арсе ни је вић Ири на, Денић Вук, 
Јова но вић Дани јел, Кне же-
вић Нађа, Мла де но вић Бор јан, 

Милу ти нов Сара, Ради во је вић 
Алек са, Ради во је вић Вла ди мир, 
Ради во је вић Неве на, Топић 
Дарио, Ћир ко вић Добри ца, 
Хост Хеле на, Миф та ри Мир са-
да, Миф та ри Мина, Јова но вић 
Алек сан дар, Дра го вић Бого љуб

VIII-3 Деч 
Жива но вић Алек сан дар, Кокић 
Милан, Ковач Сте фан, Лукач 
Кри сти на, Лукић Јеле на, Љуби-
чић Љуби ца, Мави ја Боја на, 
Мир ко вић Алек сан дар, Мија-
и ло вић Милош, Недељ ко вић 
Еми ли ја, Пра жић Мили ца, Пра-
жић Деја на, Шљу кић Мар ко

VIII-4 Кар лов чић
Босан чић Иван, Девр ња Ања, 
Јагле тић Рај на, Клин ча ре вић 
Мили ца, Клин ча ре вић Петар, 
Љешић Мар ко, Мол нар Сара, 
Мари чић Нема ња, Мла де но-
вић Дија на, Петр о вић Милан, 
Пето ше вић Сла ђа на, Радо са-
вље вић Иван, Радо са вље вић 
Жар ко, Рани сав Сава, Срем-
че вић Софи ја, Трај ко вић Сања, 
Јев ђе вић Сини ша, Јова но вић 
Иван, Јова но вић Алес сан дро, 
Цвет ко вић Мило ван, Мар ко вић 
Павле, Осто јић Урош, Јова но-
вић Бојан

MATURANTI IRI[KIH
OSNOVNIH [KOLA

Основ на шко ла 
„Mилица

Сто ја ди но вић
Срп ки ња“ Врд ник

VIII раз ред
Буцић Нико ли на, Вучи нић Миле-
на, Ерге лаш Митар, Јан ку ло вић 
Јован, Јарић Нико ли на, Јова но-
вић Дра ган, Јока но вић Васи ли је, 

Косић Уна, Лаза ре вић Доро теа, 
Лаћа рац Мили ца, Лаћа рац 
Миро слав, Мале тић Јеле на, 
Марин ко вић Сне жа на, Мате шић 
Селе на, Мијо лић Бори слав, 
Опа чић Мили ца, Пан ћи шко Тија-
на, Радој чић Сте фан, Сенић 
Алек сан дар, Сто ја но вић Пре-
драг, Тана си јин Ната ли ја, Чер-
нош Бојан, Шпа но вић Радо ван
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мир ја на Бје ло пе тро вић

ОШ „Душан Вукасовић Диоген“ Купиново
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ОШ „Бран ко
Ради че вић“ Шид

VIII-1
Бла го је вић Јеле на, Васи ље вић 
Дамјан, Васо је вић Душан, Вијук 
Милош, Вла и са вље вић Алек са, 
Ковин чић Ива на, Митро вић 
Душан, Мли нар Ана, Муча ло-
вић Алек сан дра, Нешко вић 
Душан, Павло вић Анђе ла, Пај-
чин Сте фан, Попо вић Јеле на, 
Про дић Миа, Симић Ђор ђе, 
Сто ја но вић Деја на, Тар лаћ 
Мир ка, Тима рац Сте ван, Чуљак 
Ана ма ри ја, Трзин Соња, Триф-
ко вић Ива на, Шарац Сте фан, 
Кошу тић Нико ла
Оде љењ ски ста ре ши на:
Јеле на Жив ко вић

VIII-2
Арсе но вић Нико ла, Баштић 
Михај ло, Вукас Ања, Дуја ко вић 
Ната ли ја, Жива но вић Дуња, 
Јурик Алек сан дар, Леро Маша, 
Мила ди но вић Јели ца, Мило ше-
вић Мила на, Мишков Тео до ра, 
Мишче вић Анђе ла, Настић 
Мир ја на, Опо је влић Мари ја, 
Опо је влић Мила на, Пајић Нико-
ла, Петро вић Нико ла, Полу га 
Јова на, Радо нић Нема ња, Рајић 
Мила на, Тар лаћ Вла ди мир, 
Томић Сте фан, Топа лов Дра га-
на, Уба вић Нина, Томић Ката ри-
на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Татја на Јекић

VIII-3
Арбу ти на Јован, Бар јак та ро вић 
Јова на, Башић Нико ли на, Боро-
је вић Сте фан, Ватраљ Михај ло, 
Видић Сте фан, Вур де ља Нема-
ња, Гнип Теа, Јан ко вић Алек-
сан дар, Јелу шић Ана ста си ја, 
Јова но вић Ната ша, Кли су рић 
Јеле на, Кукуљ Јован, Лукић 
Сара, Мацу ра Душан, Нешко-
вић Милош, Рај чин Тама ра, 
Ракић Ката ри на, Рогу ља 
Милош, Сте пан че вић Нема ња, 
Чугаљ Биља на, Шобо та Јеле на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Невен ка Ради шић

VIII-4
Берић Тија на, Вален ти ро вић 
Души ца, Вујић Јован, Гој ко вић 
Дра га на, Еде лин ски Бојан, 
Жму ра Алек сан дар, Зече вић 
Еми ли ја, Јовић Све тла на, Кола-
ја Бра ни слав, Лазић Неве на, 
Мар ко вић Денис, Мили јаш 
Срђан, Мито ше вић Милош, 
Митро вић Огњен, Мла ђа но вић 
Ана ста си ја, Нико лић Сања, 
Пајић Гор да на, Пањик Тео до ра, 
Ради во је вић Петар, Стан ко вић 
Вељ ко, Сте па но вић Јован, Цви-
је тић Нико ла, Чебо Срђан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Вера Дупа ло 

VIII-Б Бачин ци
Ава ку мо вић Ђор ђе, Божин 
Јеле на, Вучић Ненад, Захор јан-
ски Вла ди мир, Јова но вић Алек-

са, Лон ча ре вић Алек са, Мар ко-
вић Тама ра, Милин ко вић Деја-
на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Мир ја на Лалић 

VIII-К Куку јев ци
Боро је вић Мили ца, Гра бић 
Сашка, Дамја нић Алек сан дар, 
Доско чи Ани та, Јова но вић 
Алек сан дар, Кото лас Дари јо, 
Личи на Сте фан, Мар ко вић 
Наста си ја, Собек Лепа, Сто ја-
но вић Ана ста си ја, Шопа ло вић 
Или ја
Оде љењ ски ста ре ши на:
Рас ћо Дудок  

ОШ „Срем ски 
фронт“ Шид

VIII-1
Вук мир Жеља на, Ђура ши но вић 
Огњен, Еде лин ски Ана, Живић 
Мили ца, Јовиц ки Игњат, Кара јо-
вић Вука шин, Кова че вић Анђе-
ла, Кој чи но вић Борис, Кор дић 
Еми ли ја, Куја вић Лео на, Лози-
њак Андреа, Лужа ић Сте фан, 
Мак си мо вић Нема ња, Мале нић 
Миљан, Мале нић Нема ња, 
Миклош Мили ца, Миља но вић 
Сте фан, Митров Милош, 
Митро вић Јова на, Нико лић 
Сања, Попо вић Јован, Сакан 
Мина, Самар џић Ива на, Тодо-
ро вић Саша, Чаврић Милош, 
Чика рић Алек са, Шуша Мили ца 
Oдељењски ста ре ши на:
Сла ђа на Љубо је вић 

VIII-2
Бабић Јован, Бари шић Саша, 
Ботић Кри сти на, Векић Бра ни-
слав, Вилић Алек са, Вуче но вић 
Тео до ра, Гајић Души ца, Ђокић 
Зора на, Ђур ђе вић Тама ра, 
Ђур ко вић Мила, Коља нин 
Зоран, Кршић Сло бо дан, Кубик 
Даниjела, Кур тић Еми ли ја, 
Маној ло вић Нико ли на, Митро-
вић Мир ја на, Михај ло вић Дани-
јел, Михај ло вић Игор, Момир-

ски Ива на, Оре шча нин Вука-
шин, Реса но вић Сте фан, 
Сабљић Бран ки ца, Сенић 
Сини ша, Срн ка Јустин, Тадић 
Сне жа на, Тан цик Мари ја, Хован 
Јеле на, Хор њак Игор 
Оде љењ ски ста ре ши на:
Ива на Мац ко
VIII-3
Балош Тама ра, Бања нин Ана-
ста си ја, Ката но вић Милан, Кро-
шлак Дамир, Мен ђан Мар ко, 
Милин ко вић Нико ла, Мра вик 
Соња, Пешка Сaња, Пију но вић 
Биља на, Пров чи Tеодора, 
Раде ка Наде жда, Радој чић 
Лоре на, Радо ше вић Деја на, 
Рака но вић Нема ња, Ран ђе ло-
вић Дамјан, Савић Мили ца, 
Скле нар Дра жен, Стан ко вић 
Вељ ко, Стан ко вић Милош, 
Стар че вић Јеле на, Тодо ро вић 
Вељ ко, Тошић Нема ња, Ћето је-
вић Мар ко, Хеме ла Ненад
Оде љењ ски ста ре ши на:
Алек сан дра Тубић 

Основ на шко ла 
„Јован Јова но вић 

Змај“ Шид
VIII раз ред
Ковач Зво ни мир, Мов чан Татја на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сања Павић

Основ на шко ла 
„Филип Вишњић“ 

Моро вић
VIII-1 Моро вић
Ђиса ло вић Дра ган, Ђукић Петар, 
Ђурач ко вић Мла ден, Форо Јован, 
Јања то вић Урош, Јол џић Жеља-
на, Јова но вић Сте фан, Корон со-
вац Нико ла, Кузми нац Алек сан-
дар, Мао вац Милан, Медић 
Недић Јован, Нов ко вић Тео до ра, 
Опшић Мили ца, Саба дош Деја на, 
Секу ло вић Дани ло, Ујва ри Ива на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сре тен ка Вуко вић

VIII-2 Вишњи ће во
Бојић Ката ри на, Чудић Бојан, 
Дани ло вић Срђан, Дво ра нац 
Маја, Хрчек Дра ган, Кулун џи ја 
Нико ли на, Лазић Мла ден, Мар ја-
но вић Сте фан, Мир ко вић Милан, 
Мурић Срђа на, Настић Алек сан-
дар, Настић Дрган, Нико лић Сне-
жа на, Пајић Милош, Палек сић 
Сања, Сеге ди Петар, Симић 
Милан, Спа со је вић Дра га на, 
Стан ко вић Вла ди мир, Сте ва но-
вић Јеле на
Оде љењ ски ста ре ши на:
Горан Гргић 

VIII-3 Јаме на
Ђокић Горан, Јеж Анто ни је, Јов-
ко вић Живан, Јурић Иван, Мило-
ше вић Кри сти на, Митро вић Дра-
ган, Поштић Јеле на, Сто ја но вић 
Милош, Томић Мио драг
Оде љењ ски ста ре ши на:
Бран ко Гли го ре вић

ОШ „Вук
Кара џић“Ада шев ци
VIII-1 Ада шев ци
Бодо Божи дар, Веи но вић Нико-
ла, Вуков Јеле на, Дра го је вић 
Нико ла, Ерић Саша, Махо вац 
Алек сан дар, Мија но вић Нико ла, 
Павло вић Мари ја, Ради во је вић 
Еми ли ја, Теслић Мили ца, Три пић 
Дејан
Oдељењски ста ре ши на:
Дра га на Дамја но вић

VIII-2 Ваши ца
Божич ко вић Бојан, Вељ ко вић 
Мили ца, Јова но вић Бра ни сла ва, 
Катић Дани је ла, Каште ро вић 
Урош, Крти нић Мари ја, Лон ча ре-
вић Или ја, Мале тић Лука, Мар ко-
вић Ната ша, Мишче вић Срђан, 
Нико лић Дра ган, Нико лић Мили-
ца, Петро вић Ива на, Пршић 
Огњен, Тошко вић Мир ја на, 
Црно бр ња Ран ко, Шала јић 
Срђан
Оде љењ ски ста ре ши на:
Сње жа на Шушкић

ОШ „Бранко Радичевић“ Шид
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ЗАВР ШЕ НА СЕЗО НА ЗА ФК „ИНЂИ ЈА“

Ква ли тет ном игром до 
четвр те пози ци је на табе ли
Спу ште на је заве са на још 

јед ну сезо ну у Првој лиги 
Срби је, у којој се так ми чи 

и ФК „Инђи ја“. Инђиј ски „зеле но-
бели“ завр ши ли су так ми че ње 
на четвр тој пози ци ји са осво-
је них 48 бодо ва. У послед њем 
колу савла да ли су, сада већ, 
новог супер ли га ша, шабач ку 
„Мачву“, а та утак ми ца оди гра на 
је на Град ском ста ди о ну у Инђи-
ји, у неде љу, 28. маја.

Шеф струч ног шта ба Спа со је 
Јела чић на чело инђиј ског прво-
ли га ша сти гао је пред поче так 
про лећ ног дела првен ства. Како 
и сам каже, тада је било пита ње 
да ли ће „зеле но-бели“ сачу ва-
ти ста тус прво ли га ша, а данас 
је ова еки па на висо кој, четвр тој 
пози ци ји. 

- На сва кој утак ми ци дали смо 
свој мак си мум, због чега сам 
изу зет но задо во љан. У неким 
утак ми ца ма узе ли смо бодо ве 
еки па ма који ма су они били од 
вели ког зна ча ја, за опста нак или 
ула зак у виши ранг - каже Јела-
чић и дода је да првен ство ника-
да није било неиз ве сни је.

- Све еки пе су пока за ле доста 
добру игру, пого то во током про-
лећ ног дела првен ства. Мислим 
да смо сви били доне кле изјед-
на че ни, али да су се ипак издво-
ји ле три еки пе. Нај пре „Мачва“, 
затим „Земун“ који је изне на дио 
све у дру гом делу првен ства. До 
самог кра ја било је неиз ве сно 
ко ће да „путу је“ у виши ранг – 
наво ди Јела чић.

Шеф струч ног шта ба ФК 

„Инђи ја“ сма тра да се побољ-
шао ква ли тет при ка за не игре 
у Првој лиги Срби је исти чу ћи 
да су „зеле но-бели“ оства ри-
ли осам побе да, чети ри пута су 
били пора же ни, а три утак ми це 
игра ли су нере ше но.

- ФК „Инђи ја“ се у дру гом 
делу првен ства ста би ли зо-
ва ла и напра ви ли смо помак, 
побољ ша ли смо реа ли за ци ју, 
поче ли да иско ри шћа ва мо већи 
број шан си. При ми ли смо више 
голо ва него што смо оче ки ва-
ли, али ни то није толи ко бит но, 
коли ко све у ку пан резул тат при-
ка за не игре на тере ну – сма тра 

шеф струч ног шта ба.
Током про лећ ног дела сезо не, 

Јела чић се одлу чио да првом 
тиму при кљу чи и неко ли ко игра-
ча из омла дин ског пого на.

- То је сасвим разу мљи во, ако 
погле да те да су се Омла дин ци 
ква ли фи ко ва ли за Омла дин ску 
лигу Срби је,што је вели ки успех 
наше шко ле фуд ба ла. Тако да 
се и на неки начин, намет ну-
ло да пар тален то ва них игра ча 
при кљу чи мо сени ор ском пого-
ну - каже шеф струч ног шта ба 
„зеле но-белих“.

Игра чи ма сада пред сто ји пау-
за од месец дана пред поче так 

при пре ма за наред ну сезо ну. 
Током пау зе биће реа ли зо ван 
и пре ла зни рок, те се оче ку ју и 
одре ђе не изме не у играч ком 
кадру.

- Сасвим је логич но да неки 
од игра ча наста ве сво ју кари је-
ру у дру гом клу бу или ино стран-
ству. С обзи ром на пла сман 
који смо напра ви ли и при ка за ну 
игру, може мо оче ки ва ти одре-
ђе не изме не у играч ком кадру. 
Ми ћемо се тру ди ти да игра че 
који напу сте клуб, аде кват но 
заме ни мо - каже за крај Спа со-
је Јела чић, шеф струч ног шта ба 
ФК „Инђи ја“. М. Ђ.

Први тим ФК Инђи ја

АТЛЕ ТИ КА

Митров ча ни забли ста ли
Атле ти ча ри „Сир ми ју ма“ и „Сре ма“ 

има ли су успе шан наступ на неко ли-
ко так ми че ња у земљи и ино стран-

ству. 
Сара Киш из АК „Сир ми јум“ осво ји ла је 

злат ну меда љу на Шам пи о на ту Бал ка на 
за мла ђе јуни о ре у Истан бу лу. Ово је њен 
први наступ за мла ђу јуни ор ску репре-
зен та ци ју Срби је, а зла то је осво је но и 
у шта фе ти 4x100 мета ра испред Грч ке и 
репре зен та ци је Тур ске. Под виг је начи нио 
и атле ти чар „Сир ми ју ма“ Нема ња Јор гић, 
осва ја њем сре бр не меда ље тако ђе са шта-
фе том Срби је 4x100. У трци на 100 мета ра 
у вели ком фина лу недо ста ја ле су само три 
сто тин ке до брон за не меда ље. 

- Ово су две вели ке меда ље за „Сир-
ми јум“ и наја ва још јед не успе шне сезо не 
- поно сно исти че спорт ски дирек тор Горан 
Павло вић.

На Шам пи о на ту Вој во ди не за јуни о ре у 
Новом Саду про те клог викен да атле ти ча ри 

„Сир ми ју ма“ осво ји ли су чети ри меда ље. 
Алек сан дар Секу лић је био први у трци на 
400 мета ра пре по не, Ива на Тадић осво ји ла 
је сре бр ну меда љу у трци на 800 мета ра, 
баш као и Огњен Деспић у баца њу копља 

са новим лич ним рекор дом 48,20 мета ра. 
Шта фе та „Сир ми ју ма“ 4x100 осво ји ла је 
брон за ну меда љу, а насту па ла је у саста-
ву: Стан ко Лаћа рач ки, Душан Лазић, Огњен 
Деспић и Алек сан дар Секу лић.

Из АК „Срем“ насту пи ло је шесто ро атле-
ти ча ра на Шам пи о на ту Вој во ди не. Маја 
Дрља ча осво ји ла је прво место у ско ку 
мот ком, Сара Ста ни ми ро вић је била дру-
га у баца њу копља, Милош Митро вић је 
осво јио дру го место у ско ку у вис, Жељ ка 
Позна но вић осво ји ла је тре ће место у ско ку 
у вис, као и Михај ло Пет ко вић у ско ку с мот-
ком. Урош Вукај ло вић је допу нио колек ци-
ју меда ља атле ти ча ра „Сре ма“ осво јив ши 
брон за ну меда љу у баца њу копља. 

Ово је још јед но успе шно так ми че ње 
атле ти ча ра Сре ма у првом делу сезо не. 
већ наред ног викен да оче ку је се мла ђе 
јуни ор ско Првен ство вој во ди не и сени ор ско 
Првен ство Срби је. 

 Г. П. и Д. М.

Бра ћа Бра ни слав и Мило рад Бабић, 
так ми ча ри „Сир ми ју ма“ су се на Шам пи о-
на ту Срби је за вете ра не у Срем ској 
Митро ви ци оки ти ли злат ним меда ља ма у 
трка ма на 100 мета ра и ско ку у даљ у сво-
јим ста ро сним кате го ри ја ма. Зани мљи во 
је да се атле ти ком бави цела поро ди ца 
Бабић, међу који ма и Саша Бабић, акту-
ел ни вице шам пи он Бал ка на за јуни о ре у 
десе то бо ју.

Злат на бра ћа 
Бабић
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Ре зул та ти утак ми ца 30.
ко ла: Но ви Ба нов ци: Омла ди-
нац - Рад нич ки (НП) 5:4; Са ку-
ле: Бо рац - Цр ве на Зве зда 7:3; 
Вр шац: Вр шац - Рад нич ки (З) 
1:1; Бе о чин: Це мент – ТСЦ 2:3; 
Те ме рин: Сло га - Рад нич ки 
(СМ) 2:5; Шид: Рад нич ки (Ш) – 
Же ле зни чар 1:0; При гре ви ца: 
Брат ство 1946 - Бач ка 1901 1:1; 
Ду нав је био сло бо дан.

01. Брат ство 28 19 5 4 55:24 62
02. Омла ди нац 28 19 3 6 52:28 60
03. ТСЦ 28 13 7 8 38:24 46
04. Бо рац 28 12 9 7 46:35 45
05. Ду нав 28 12 6 10 43:41 42
06. Бач ка 1901 28 11 8 9 31:29 41
07. Же ле зни чар 28 9 9 10 36:34 36
08. Рад ни. (СМ) 28 10 6 12 35:49 36
09. Вр шац 28 10 5 13 34:40 35
10. Рад ни. (З) 28 9 6 13 37:39 33
11. Рад ни. (НП) 28 8 7 13 42:47 31
12. Це мент 28 8 7 13 36:41 31
13. Рад ни. (Ш) 28 9 4 15 24:45 31
14. Ц. Зве зда 28 6 10 12 35:45 28
15. Сло га 28 4 10 14 26:49 22

Ре зул та ти утак ми ца 30. 
ко ла: Но ви Сад: Ка бел – 
Ин декс 3:0; Вој ка: Сре мац – 
По ду на вац 3:6; Чу руг: Хај дук 
(Ч) – Мла дост 4:1; Жа баљ: 
ЖСК – СО ФЕКС је нео ди гра на; 
Ер де вик: Сло га – Сла ви ја је 
пре ки ну та; Ла ћа рак: ЛСК – 
Бо рац 1:1; Ве тер ник: Ве тер ник 
- Хај дук (Б) 1:6; Ку пи но во: 
Ку пи но во – Је дин ство 0:1.

Ре зул та ти утак ми ца 29. ко ла: 
Ру ма: Пр ви Мај – Хрт ков ци 6:0; 
Са лаш Но ћај ски: Бу дућ ност – 
Пар ти зан 1:1; Кле нак: Бо рац – 
Сло бо да 3:1; Врд ник: Ру дар - 
Сло вен 4:3; До њи Пе тров ци: 
До њи Пе тров ци – Ја дран 4:5; 
Ди вош: Хај дук – Љу ко во 5:1; 
Ада шев ци: Гра ни чар 1923 - 
Ми трос 2:3; По пин ци: На пре-
дак – Под ри ње 1:1.

01. Хај дук 29 20 4 5 66:19 64
02. Пр ви Мај 29 19 6 4 84:16 63
03. Под ри ње 29 18 7 4 68:17 61
04. Сло бо да 29 15 1 13 36:40 46
05. Ја дран 29 12 8 9 45:38 44
06. Гра ни чар 29 11 6 12 57:58 39
07. Бу дућ ност 29 11 6 12 37:44 39
08. Бо рац 29 11 5 13 35:33 38
09. Сло вен 29 10 7 12 39:45 37
10. Љу ко во 29 10 6 13 40:58 36
11. На пре дак 29 9 8 12 30:41 35
12. Ру дар 29 11 2 16 35:58 35
13. Пар ти зан 29 10 4 15 45:57 34
14. Хрт ков ци 29 10 3 16 40:64 33
15. Ми трос 29 10 2 17 34:59 32
16. Д.Пе тров ци 29 7 1 21 33:77 22

Ре зул та ти утак ми ца 29. 
ко ла: Мар тин ци: Бо рац - Зе ка 
Бу љу ба ша 6:1; Ку ку јев ци: Оби-
лић 1993 - Је дин ство (М) 4:4; 
Чал ма: Сло га – Фру шко го рац 
2:1; Жар ко вац: На пре дак – 
ПСК 3:4; Ви шњи ће во: Хај дук - 
ОФК Бре стач 3:0; Пла ти че во: 
Је дин ство (П) - Гра ни чар (К) 
1:2; Ин ђи ја: Же ле зни чар - Гра-
ни чар (О) 9:0; Мла дост је би ла 
сло бод на.

01. Мла дост 30 23 3 4 81:26 72
02. По ду на вац 30 18 6 6 77:33 60
03. Је дин ство 30 19 3 8 68:27 60
04. Ка бел 30 18 6 6 54:28 60
05. Сло га 30 16 5 9 60:44 53
06. Хај дук (Ч) 30 15 8 7 54:38 53
07. Ин декс 30 16 4 10 47:38 52
08. Сре мац 30 14 3 13 57:44 45
09. ЛСК 30 12 5 13 37:47 41
10. Хај дук (Б) 30 11 4 15 49:63 37
11. Бо рац 30 10 7 13 44:53 36
12. Ку пи но во 30 9 5 16 33:43 32
13. Сла ви ја 30 7 8 15 34:48 29
14. СО ФЕКС 30 6 7 17 30:51 25
15. ЖСК 30 5 0 25 27:100 15
16. Ве тер ник 30 2 4 24 28:97 10

Ре зул та ти од и гра них утак-
ми ца 22.ко ла: Шид: Јед но та – 
Гра ни чар је од ло же но ; Бин гу-
ла: ОФК Бин гу ла – Сре мац 6:2; 
Ба тров ци: Омла ди нац - ОФК 
Ба чин ци 1:3; Илин ци: Бо рац – 
На пре дак 2:5; Љу ба: Је дин ство 
– Син ђе лић 1:6; ОФК Би кић је 
био сло бо дан.

1. ОФК Би кић 20 16 1 3 70:22 49
2. ОФК Ба чин ци 20 14 1 5 65:30 43
3. ОФК Бин гу ла 20 14 1 5 47:20 43
4. Син ђе лић 20 13 3 4 55:23 42
5. На пре дак 20 12 2 6 61:32 38
6. Је дин ство 20 9 1 10 47:57 28
7. Јед но та 19 7 2 10 47:52 23
8. Гра ни чар 19 6 0 13 36:45 18
9. Омла ди нац 20 5 1 14 26:73 16
10. Сре мац 20 4 2 14 36:86 14
11. Бо рац 20 0 4 16 18:68 4

Ре зул та ти од и гра них утак ми-
ца 24.ко ла: Ша трин ци: 
27.Ок то бар - Је дин ство (К) је 
пре ки ну та ; Ма ли Ра дин ци: 
Фру шко го рац - Фру шка Го ра 
2:8; До брин ци: Сре мац – 
Бо рац 5:2; Во гањ: Сло га - Цар 
Урош 0:8; Гра бов ци: Гра ни чар 
– Вој во ди на 2:0; Ириг: С.В.Рад-
нич ки – По лет 2:2; Ри ви ца: 
Пла ни нац - Је дин ство (Ру) 2:2.

1. Ф. Го ра 24 16 4 4 72:24 52
2. Сре мац 24 16 3 5 60:31 51
3. Гра ни чар 24 16 2 6 60:32 49
4. Вој во ди на 24 15 3 6 57:26 48
5. Је дин ст. (Ру) 24 12 5 7 50:33 41
6. По лет 24 11 7 6 43:28 40
7. Пла ни нац 24 11 5 8 48:32 38
8. С.В.Рад нич ки 24 11 5 8 45:29 38
9. Фру шко го рац 24 10 5 9 48:55 35
10. Цар Урош 24 8 3 13 50:52 27
11. 27-Ок то бар 24 7 3 14 31:58 24
12. Је дин ст. (К) 24 5 1 18 25:57 16
13. Сло га 24 3 2 19 22:76 11
14. Бо рац 24 2 2 20 20:98 8

Ре зул та ти од и гра них утак-
ми ца 18.ко ла: Си бач: Сло вен 
– Ло вац 2:2; Ши ма нов ци: Хај-
дук 1932 – Шу мар 3:0; Аша ња: 
Ка ме ни – Срем 3:0; Деч: Сре-
мац – Мла дост 3 :0; Пе ћин ци: 
До њи Срем 2015 – Ви тез 6:0

1. До њи Срем 18 16 1 1 67:8 49
2. Ло вац 18 12 5 1 60:20 41
3. Сре мац 18 9 2 7 52:39 29
4. Шу мар 18 9 2 7 37:24 29
5. Хај дук 1932 18 9 1 8 42:23 28
6. Ка ме ни 18 7 4 7 37:35 25
7. Срем 18 8 0 10 26:42 24
8. Сло вен 18 6 2 10 32:63 20
9. Мла дост 18 3 2 13 18:51 11
10. Ви тез 18 1 1 16 20:86 4

1. Же ле зни чар 27 23 4 0 114:16 73
2. Бо рац 27 16 7 4 61:27 55
3. ПСК 27 15 6 6 53:31 51
4. Мла дост 27 16 3 8 50:33 51
5. Хај дук 27 15 1 11 63:45 46
6. Сло га 27 13 7 7 47:40 46
7. Гра ни чар (К) 27 13 5 9 36:24 44
8. ОФК Бре стач 27 12 2 13 40:55 37
9. Фру шко го рац 27 11 3 13 46:50 36
10. З. Бу љу ба ша 28 10 3 15 47:61 33
11. Гра ни ч. (О) 27 9 2 16 38:71 28
12. На пре дак 27 8 2 17 57:72 26
13. Оби лић 27 7 3 17 40:70 24
14. Је дин ст. (М) 27 5 5 17 37:67 20
15. Је дин ст. (П) 27 3 1 23 25:92 10

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ШИД

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ПЕЋИНЦИ

Од 2. до 4. јуна, на изле ти-
шту Липо ва ча надо мак 
Шида, у орга ни за ци ји 

Изви ђач ког одре да „Лазар 
Бибић“ уз подр шку локал не 
само у пра ве и Тури стич ке орга-
ни за ци је Шид, Црве ног крста 
Шид и број них спон зо ра, одр жа-
на је шеста по реду Олим пи ја да 
у забо ра вље ним дечи јим игра-
ма. Иде ја о овој мани фе ста ци ји 
спорт ског карак те ра наме ње ној 
деци и одра сли ма, покре ну та је 
пре шест годи на, са циљем да 
децу усме ри на пра ве вред но сти 
и да кроз заба ву и игру стек ну 
нова при ја тељ ства. 

На олип ми ја ди је уче ство ва ло 
око 120 гости ју из земље и 
сусед них зема ља, а ове годи не 
уче шће су узе ли и две еки пе ОШ 
„Бран ко Ради че вић“ из Шида, 

као и јед на мешо ви та еки па уче-
ни ка Гим на зи је „Сава Шума но-
вић“ и Тех нич ке шко ле „Нико ла 
Тесла“. Деца су се так ми чи ла у 
број ним данас пома ло забо ра-
вље ним игра ма попут, кува но 
јаје, чар дак од чоко ва, наво ђе ње 
пило та, наво ђе ње тра га ча, трча-
ње у вре ћа ма, пасуљ шта фе та и 
мно гим дру гим.

Након так ми че ња, орга ни зо-
ва на је шет ња кроз шуму и оби-
ла зак мана сти ра у При ви ној гла-
ви, а затим у вечер њим сати ма 
при ре ђен је кул тур но забав ни 
про грам уз логор ску ватру. У 
неде љу су про гла ше ни побед ни-
ци и доде ље ни пеха ри нај у спе-
шни ји ма у све три кате го ри је, 
након чега је спу ште на заста ва 
и затво ре на ово го ди шња олим-
пи ја да. M. Н.

ОЛИМПИЈАДА НА ЛИПО ВА ЧИ КОД ШИДА

Забо ра вље не деч је игре

Џуди сти „ЛСК“ из Лаћар ка 
су на тур ни ру у Бео гра ду про-
шле субо те, 3. јуна осво ји ли 
пет меда ља и пехар за нај бо-
љу еки пу. На так ми че ње, које 
је орга ни зо вао Џудо клуб 
„Труд бе ник“ ишло је девет 
џуди ста Лаћар ка, а међу 523 
так ми ча ра из Срби је, Хрват-
ске, Црне Горе и Босне и Хер-
це го ви не, оства рен је одли чан 
резул тат. Ива на Ата рац, мла-
ђа пио нир ка, била је прва, 
Тео до ра Гаври ло вић, мла ђа 
пио нир ка зау зе ла је дру го 

место, док су тре ћи били Тео-
до ра Анто нић, поле тар ка, 
Алек сан дар Вуке лић, мла ђи 
пио нир и Ката ри на Педић, ста-
ри ја пио нир ка. Пета места су 
зау зе ли Алек сан дар Ста ни ми-
ро вић, Сте фан Геме ри и Урош 
Анто нић, мла ђи пио ни ри, као 
и Стра хи ња Биро вљев, поле-
та рац.

Тре не ри „ЛСК“ наво де да им 
је вели ка част што тре ни ра ју 
ова ко успе шну децу и што 
има ју подр шку Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Нај бо љи у Бео гра ду
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ОВАН: Не ке ста ре ве зе 
и при ја тељ ства, мо гла 
би се ис по ста ви ти 
ва жна кроз ре ша ва ње 

бит них по слов них ци ље ва. Ако вам 
је већ по треб на са гла сност ше фа, 
не би би ло му дро да га пре ско чи те. 
Не при хва та те ту ђе ко мен та ре 
здра во за го то во. Фи нан сиј ска си ту-
а ци ја је до бра. По знан ство до ко га 
до ђе, то ком ове не де ље, пре ко 
при ја те ља или ро ђа ка, мо гло би 
вас убр за но во ди ти у за јед нич ки 
жи вот. 

БИК: Ове не де ље ће те 
би ти рас по ло же ни 
ро ман тич но. Ако тра-
жи те љу бав, окре ни те 

се дру же њи ма с љу ди ма на не ким 
кре а тив ним ра ди о ни ца ма или рас-
пра ва ма, та мо ће те нај ве ро ват ни је 
оно што вам тре ба. На кло ње но вам 
је дру же ње, а мо жда и сим па ти је с 
осо бом стра ног по ре кла. Та ко ђе 
би сте мо гли оти ћи на ма ње пу то ва-
ње у ко јем ће те ужи ва ти. Кад је у 
пи та њу по сао при па зи те на свој 
тем пе ра мент. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ако па да-
те с но гу, ове не де ље 
ће вам и пла не те би ти 
на кло ње не за од мор и 

опу шта ње уз дру штво и во ље ну 
осо бу. По све ти те се се би и сво јим 
по тре ба ма, а оста ле пу сти те ма ло 
по стра ни. Тре нут но вам је то нај ва-
жни је. Пра ва осо ба ће раз у ме ти да 
је ово са мо при вре ме но. Фи нан сиј-
ски ова не де ља ни је иде ал на па 
ће те мо ра ти ви ше па жње по све ти-
ти тро ше њу нов ца. 

РАК: Ста ло вам је да 
оства ри те ви со ко про-
фе си о нал не стан дар-
де, али ва ши са рад ни-

ци има ју дру га чи ја ме ри ла вред но-
сти и че сто ме ња ју сво ју стра те ги ју 
де ло ва ња. У љу бав ном од но су 
са чу вај те тре зве ност ду ха и му дро-
сти , парт нер мо же да вас из не на-
ди на не у го дан на чин сво јим по на-
ша њем или но вом од лу ком. Не 
же ли те да при хва ти те спо ред ну 
емо тив ну уло гу ко ју вам не ко на ме-
њу је. 

ЛАВ: Ја сно вам је да 
пре те ра но екс по ни ра-
ње или до дат ни ри зик у 
по слов ним су сре ти ма 

пред ста вља ју лош из бор, бо ље је 
да сле ди те за цр та на пра ви ла и 
утвр ђе не кри те ри ју ме. По не кад је 
те шко пред ви де ти ток до га ђа ја у 
си ту а ци ја ма ка да се су ко бља ва ју 
раз ли чи ти по слов ни ин те ре си. Не 
мо же те да оста не те рав но ду шни , 
пред осо бом ко ја вас про во ци ра на 
бур ну емо тив ну ре ак ци ју. 

ДЕ ВИ ЦА: На ла зи те се 
у до број фор ми у по зи-
тив ном окру же њу. 
До бра по слов на про це-

на пред ста вља основ ни услов за 
успе шну са рад њу. При ја ло би вм 
не ко кра ће пу то ва ње, про ме на или 
из лет у при јат ном дру штву. Осе ћа-
те уну тра шњи не мир и по тре бу да 
са емо тив не дис тан це ана ли зи ра те 
не чи је по на ша ње. Бу ди те мир ни, 
на кон љу бав ног за тиш ја оче ку је 
вас из не над на сре ћа. 

ВА ГА: Де лу је те сна ла-
жљи во и уме те да при-
до би је те не чи је по ве-
ре ње. Тим ски рад 

пред ста вља сјај ну при ли ку да про-
ши ри те сво је са зна ње из од ре ђе-
них обла сти и да на пре ду је те на 
раз ли чи тим стра на ма. У љу бав ном 
жи во ту има те осе ћај да не пра вед-
но тр пи те због не чи јег не рас по ло-
же ња или не ра зу ме ва ња. Ваш 
од нос са во ље ном осо бом све 
ви ше под се ћа на за јед нич ку игру 
над му дри ва ња. 

ШКОР ПИ ЈА: Де лу је те 
ак тив но и уме те да 
упо тре би те успе шну 
фор му лу у по сло ва њу, 

без об зи ра на си ту а ци ју у ко јој се 
на ла зи те. Ако ус по ста ви те пра вил-
ну ме ру вред но сти из ме ђу сво јих 
прак тич них ци ље ва емо тив ног 
за до вољ ства оче ку је вас до бит на 
ком би на ци ја успе ха, љу ба ви и сре-
ће. По тру ди те се да де лу је те 
до вољ но под сти цај но на свог парт-
не ра. 

СТРЕ ЛАЦ: По сто је раз-
ли чи та гле ди шта ме ђу 
са рад ни ци ма у ре ша-
ва њу не ких по слов них 

ин те ре са, но ви не спо ра зу ми ства-
ра ју на пе ту ат мос фе ру у ва шем 
окру же њу. Из бе га вај те јав не рас-
пра ве, по слов на над му дри ва ња 
или до ка зи ва ње исти не пред 
са рад ни ци ма ко ји рас по ла жу са 
ве ћим ауто ри те том. Бу ди те му дри, 
не ма по тре бе да отво ре но при ча те 
о сво јим ин тим ним пла но ви ма. 

ЈА РАЦ: Има те ути сак 
да се при ли ке на 
по слов ној сце ни ме ња-
ју у по зи тив ном прав цу 

и у скла ду са ва шим ин те ре си ма. 
Због су ко ба раз ли чи тих ин те ре са , 
че сто на и ла зи те на из не над не про-
бле ме у су сре ту са са рад ни ци ма. 
Во ље на осо ба не ће до зво ли ти да 
по ро ди ца тр пи због ва ше ка ри је ре 
или ве ли ких ам би ци ја ко је вас 
ме ђу соб но уда ља ва ју. Усме ри те 
сво је стра сти и емо ци је у прав цу 
за јед нич ке ви зи је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: По треб но 
је да пре ци зни је раз-
гра ни чи те сво је 
по слов не оба ве зе. 

Пре те ра на ан га жо ва ност на раз ли-
чи тим стра на ма мо же да про у зро-
ку је низ не у год них си ту а ци ја. 
Не мој те до зво ли ти да вам не ко 
на ме ће на пор не оба ве зе за ко је 
не ма те до вољ но ин те ре со ва ња. 
Има те осе ћај да вам не до ста је 
не чи је при су ство и емо тив на 
па жња. На сре ћу, љу бав на кри за 
се уско ро ре ша ва на ва ше за до-
вољ ство. 

РИ БЕ: Успех ко ји сте 
оства ри ли да је вам за 
пра во да при ме ти те 
но ве кри те ри ју ме или 

усло ве у по слов но–фи нан сиј ској 
са рад њи. Де лу је те не скром но и 
уме те да пре те ру је те у сво јим зах-
те ви ма. У љу бав ном жи во ту оче ку-
ју вас не ки но ви али и ин три гант ни 
до га ђа ји. Ако сте сло бод ни пра те 
вас ин те ре сант ни су сре ти. Ин спи-
ри са ни сте за но ву љу бав ну ве зу. 

VREMEPLOV
7. јун

1861. У аме рич ком гра ду Њу 
Ор ле ан су из ве де на пр ва пред-
ста ва стрип ти за.
1971. Со вјет ски ва си он ски брод 
„Со јуз II“ спо јио се у зе мљи ној 
ор би ти са све мир ском ста ни-
цом „Са љут“. 

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

9. јун
68. Рим ски цар Нерон извр шио 
само у би ство пошто га је Сенат 
про гла сио непри ја те љем наро-
да и осу дио на смрт.  
1898. Пот пи сан спо ра зум којим 
је Кина Вели кој Бри та ни ји Хонг 
Конг усту пи ла на 99 годи на.  

10. јун
1610. Први холанд ски досе ље-
ни ци искр ца ли се на остр во 
Мен хетн, сада цен трал ни део 
Њујор ка. Холан ђа ни 1626. за 
неко ли ко бала тка ни не и јеф ти-
ну бижу те ри ју од Инди ја на ца 
отку пи ли остр во и на њего вом 
јужном делу поди гли насе ље 
Нови Амстер дам. 
1793. У Пари зу отво рен први 
јав ни зоо ло шки врт. 

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

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

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

HOROSKOP

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

Че твр так, 8. јун (26. мај)
Све ти апо сто ли Карп и Ал феј 

Пе так, 9. јун (27. мај)
Све ти све ште но му че ник Те ра-
понт 

Су бо та, 10. јун (28. мај)
Пре по доб ни Ни ки та Ис по вед-
ник (Ода ни је Пе де сет ни це)

Не де ља, 11. јун (29. мај)
Пре по доб но му че ни ца Те о до си-
ја Тир ска (Пе тров ске по кла де)

По не де љак, 12. јун (30. мај)
Пре по доб ни Иса ки је Дал мат ски 
(По че так по ста)

Уто рак, 13. јун (31. мај)
Све ти апо стол Јер ма; Све ти 
му че ник Ер ми је

Crkveni
kalendar

Пе на сти ко лач 
са ја го да ма

Са стој ци: Ко ра: 4 ја је та, ше ћер 
6 ка ши ка, бра шно 6 ка ши ка, уље 5 
ка ши ка, мле ко 5 ка ши ка, пра шак 
за пе ци во, 1 ка ши ка ка каа. Фил: 
јо гурт 500 мл, шлаг 100 г, же ла тин 
2 ке си це, ше ћер 3 ка ши ке, ја го де 
500 г. Пре лив: ја го де 300 г, ше ћер 
3 ка ши ке, 100 мл во де, два же ла-
ти на. 

При пре ма: Уму ти ти бе лан ца са 
ше ће ром,  до да ти жу ман ца, уље, 
мле ко, пра шак за пе ци во. Уме ша-
ти бра шно и ка као. Ста ви ти ко ру 
да се пе че око 20 ми ну та на 180 
сте пе ни. Пре ли ти две ке си це 
же ла ти на са ма ло хлад не во де. 
За то вре ме ста ви ти јо гурт и 
ше ћер на рин глу, ме ша ти док се 
ше ћер не ис то пи. Уба ци ти на бу-
бре ли же ла тин, скло ни ти са 
ва тре, па ме ша ти док се же ла тин 
скроз не ото пи. Оста ви ти да се 
охла ди. Си па ти јо гурт са же ла ти-
ном у шлаг и ка ши ком ла га но сје-
ди ни ти. Уба ци ти сец ка не ја го де и 
све из ме ша ти. Си па ти фил пре ко 
охла ђе не ко ре. Стег ну ће се на кон 
пар са ти ста ја ња у фри жи де ру. 
Тек он да пре ли ти. Ја го де ста ви ти 
у блен дер, до да ти во ду и из блен-
ди ра ти. Си па ти у шер пи цу ста ви-
ти ше ћер, па ста ви ти на ти хој 
ва три да се ку ва. Же ла тин пре ли-
ти са ма ло во де и ка да на бу бри 
до да ти у ја го де. Скло ни ти са 
ва тре и ме ша ти док се же ла тин се 
ото пи. Ка да се охла ди си па ти пре-
ко охла ђе ног и стег ну тог ко ла ча. 
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УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЕТНО ДОМ ГОРО ЦВЕТ“ ИНЂИ ЈА

Зла то вез на Црве ном тргу
Удру же ње „Етно дом Горо-

цвет“ из Инђи је пред-
ста ви ло је свој рад у 

окви ру мани фе ста ци је „Дани 
Бео гра да“, која је одр жа на у 
пери о ду од 24. до 28. маја у 
Москви. Посе та Руси ји резул-
тат је десе то го ди шње сарад ње 
са Етно мре жом, чији су пред-
став ни ци одлу чи ли да „Горо-
цвет“, као јед но од  удру же ња 
са којим има ју нај ква ли тет ни ју 
сарад њу, пред ста ви свој рад 
на њихо вом штан ду. Пред-
сед ни ца Јован ка Шовљан ски 
исти че да су има ли при ли ку 
да, на шета ли шту неда ле ко од 
Црве ног трга, при ка жу све оно 
по чему је наша земља пре по-
зна тљи ва.

- Про грам се састо јао од 
фол кло ра, спорт ских актив но-
сти и пред ста вља ња неких срп-
ских брен до ва, изме ђу оста лог, 
и Етно мре же , са којом ми 
има мо одлич ну сарад њу већ 

деце ни ју уна зад - каже Јован-
ка Шовљан ски и дода је:

- С обзи ром на то да сам 
само ја, као пред сед ни ца Удру-
же ња бора ви ла у Москви, 
желе ла сам да при ка жем оно 
што нај бо ље ради мо и по чему 
смо пре по зна тљи ви. Мислим, 

пре све га, на изра ду азбу ке у 
зла то ве зу.

Удру же ње „Етно дом Горо-
цвет“ посто ји већ десет годи на 
и до сада су реа ли зо ва ли низ 
про је ка та који се тичу очу ва ња 
тра ди ци је срп ског наро да. Како 
исти че пред сед ни ца, уско ро 

оче ку ју да ће им бити одо бре на 
сред ства од Општи не Инђи ја за 
реа ли за ци ју про јек та „Лицен-
ци ра не ради о ни це“. Циљ је да 
се оспо со бе ради о ни це у про-
сто ри ја ма Удру же ња, на који ма 
ће сва заин те ре со ва на лица 
моћи да нау че осно ве веза и 
зла то ве за.

- Обу ка ће бити орга ни зо ва-
на у гру па ма и оче ку је мо неко-
ли ко насту па на мани фе ста ци-
ја ма у нашој општи ни али и ван 
ње. Тако ђе, до кра ја годи не, 
орга ни зо ва ће мо јед ну врсту 
обу ке и за нај мла ђе. Као и 
рани јих годи на, сара ђи ва ће мо 
са инђиј ским основ ним шко ла-
ма „Душан Јер ко вић“ и „Петар 
Кочић“, као и са ОШ „Сло бо-
дан Бајић Паја“ из Нових Кар-
ло ва ца - каже за крај Јован-
ка Шовљан ски, пред сед ни ца 
Удру же ња „Етно дом Горо цвет“ 
Инђи ја.

 М. Ђ.

Јован ка Шовљан ски са коле ги ни ца ма из етно мре же 
на мани фе ста ци ји „Дани Бео гра да“ у Москви

ЗАВР ШЕН 4. ФЕСТИ ВАЛ „МИСТЕР ВОР КИ“ РУМА

Гран при иран ском фил му
Четвр ти Међу на род ни филм ски фести-

вал јед но ми нут ног фил ма „Мистер 
Вор ки“ одр жан је од 2. до 4. јуна у 

Руми, у орга ни за ци ји Удру же ња „Вор ки 
Тим“, у сарад њи са Град ском библи о те ком, 
Кул тур ним цен тром и Омла дин ским саве-
том и под покро ви тељ ством Општи не и 
Мини стар ства за кул ту ру и инфор ми са ње.

После зва нич ног отва ра ња 2. јуна, усле-
дио је први део так ми чар ског про гра ма, 
а потом је отво ре на изло жба „Вор ка пић 
- црте жи“ на којој су пред ста вље ни ори ги-
нал ни црте жи Слав ка Вор ка пи ћа о који ма је 
гово рио Дра го мир Јан ко вић, виши савет ник 
у Зави чај ном музе ју Рума. 

Дру гог дана је одр жа но пре да ва ње „Вор-
ка пић, Вина вер и срп ска аван гар да“ фил мо-
лога Божи дара Зече вића, као и пре да ва ње 
„Веч на гери ла:супрот ста вља ње интер пре-
та ци је Дру гог свет ског рата у Југо сла ви ји на 
игра ном фил му у пери о ду од 1941. до 1991. 
годи не“ . Ово зани мљи во пре да ва ње је при-
пре мио др Горан Мило ра до вић, исто ри чар 
кул ту ре. Мило ра до вић је запо слен у Инсти-
ту ту за савре ме ну исто ри ју, а посеб но се 
бави исто ри јом иде ја и иде о ло ги је веза ним 
за сред њу и источ ну Евро пу. Он је сагле дао 
и пове зао поли тич ки поло жај Југол са ви је 
од почет ка Дру гог свет ског рата до 1991. 
годи не и у кон тек сту мења ња одно са пре-
ма источ ним и запад ним земља ма и теме 
и иде о ло ги ју у фил мо ви ма који су тада сни-
ма ни. Нарав но, како се мењао однос пре ма 
СССР и запад ним земља ма тако су мења-
не и иде је и ста во ви пре ма њима.

 Дру гог фести вал ског дана је била и про-
јек ци ја дру гог дела јед но ми нут них фил мо-
ва, а одр жан је и кон церт у Дому омла ди не 
рум ске гру пе „Цефал ни атен тат“.

Пре ма оце ни жири ја који су чини ли 
Горан Мило ра до вић (Срби ја), Сун чи ца 
Фра де лић (Хрват ска) и Радој Нико лов 

(Бугар ска) Гран при је доби ла Гол наз Мог-
ха дам, реди тељ ка из Ира на за филм „Најт 
најт“, нај бо љи дома ћи филм под нази вом 
„Где музи ка почи ње“ је режи рао Вла ди-
мир Антић из Новог Сада, нај бо љи стра ни 
филм је „Каска бел“ (Зво но) режи се ра Игна-
циа Родоа из Шпа ни је, спе ци јал не награ-
де су доби ли фил мо ви „Рана жеља“ Хети 
фон Ордт из Холан ди је, „Д Ласт минит“ 
Ени Било де из Кана де и „Уто пиа“ Дани е ла 
Загор ског из Пољ ске.

По оце ни жири ја публи ке нај бо љи је 
швај цар ски филм „Ес му зенг“ реди те ља 
Лали те Бру нер и Феле Беле то.

- Ове годи не је при ка за но 105 фил мо-
ва, нај ви ше из САД и Шпа ни је, али су ту и 
дру ге земље, како оне из окру же ња, тако 
и на при мер Ира на. Међу њима је и седам 

дома ћих фил мо ва. Сви су се они так ми чи-
ли за шест награ да струч ног жири ја, укљу-
чу ју ћи Гранд при фести ва ла, као и награ ду 
публи ке - рекао је Дра ган Цакић, пред сед-
ник Удру же ња „Вор ки Тим“.

Ове годи не селек тор Мар ко Костић се, 
при ли ком селек то ва ња, руко во дио тиме да 
фил мо ви који су иза бра ни има ју и одре ђе-
ну лите ра р ну тежи ну. 

У окви ру актив но сти на фести ва лу, уче-
сни ци су у Добрин ци ма поло жи ли венац 
на спо мен пло чу Слав ку Вор ка пи ћу која се 
нала зи на згра ди МЗ Добрин ци. 

Ово го ди шњи Фести вал јед но ми нут ног 
фил ма је завр шен фил мом Пите ра Бог да-
но ви ћа „Месец од папи ра“ у окви ру ово го-
ди шње теме фести ва ла, а то је био новац.

С. Џ.

Црте жи Слав ка Вор ка пи ћа


