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Ка ко спре чи ти вр шњач ко на си ље?

Зо ри ца Ћи рић – Су бо тић,  Ру ма

- Кри ви цу сно си 

дру штво и по-

ро ди ца уну тар 

ње га. Лош ути цај 

на мла де има ју и 

мре же као што је 

феј сбук, сва шта 

се об ја вљу је и на 

то бур но ре а гу је. 

Мла ди се би да нас мно го то га до пу шта-

ју и тре ба уве сти стро ге ка зне.

Јо ва на Пав ко вић, 

Срем ска Ми тро ви ца

- Ни сам мно го 

па мет на око то-

га, али ви дим да 

ства ри сто је ло ше. 

Сва ка ко бих опа-

сно ка жња ва ла 

ро ди те ље, а та кву 

де цу бих, ако су 

основ ци ауто мат-

ски вра ти ла на траг у исти раз ред.

Ма рио Мил ко вић, Ин ђи ја

- Ми слим да са мо 

тре ба по о штри-

ти ка зне па ће 

се та да сма њи ти 

број слу ча је ва 

на си ља. На рав но 

да све по ти че из 

по ро ди це и сма-

трам да ро ди те-

љи мо ра ју ви ше 

да се ба ве вас пи та њем де це.

Ми ли ја на Дми тро вић Тор ма, 

Срем ска Ми тро ви ца

- По вод вр шњач-

ком на си љу је у 

про па да њу кул-

ту ре, по вод је у  

то ме  што се не 

по све ћу је до вољ-

но па жње кул ту-

ри. Би бли о те ка се 

тру ди да пру жи 

што аде кват ни је са др жа је јав но сти.

На та ша Ми ља но вић, Шид

- За ко ни ни су на 

стра ни на став ни ка 

ко ји тре ба да вас-

пи та ју. За ко ни су им 

ве за ли ру ке, а без 

аде кват не ка зне не-

ма вас пи та ња. Не ки 

ро ди те љи су по ме-

ша ли вас пи та ње са 

не љу ба вљу, та ко да 

уоп ште де цу не вас пи та ва ју.

У Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја 

за вас пи та че и по слов не ин фор-

ма ти ча ре “Сир ми јум” у Срем ској Ми-

тро ви ци одр жа на је Пр ва ме ђу на род на 

на уч но-струч на кон фе рен ци ја "Ини ци-

јал но обра зо ва ње и струч но уса вр ша-

ва ње вас пи та ча-ста ње и пер спек ти ве". 

По ред ове ви со ке шко ле, ор га ни за то-

ри ску па су Ка те дра за пред школ ско 

вас пи та ње Оде ље ња за пе да го ги ју 

Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и 

Оде ље ње за пред школ ско вас пи та ње 

Пе да го шког фа кул те та у Ма ри бо ру. 

Кон фе рен ци ја је акре ди то ва на и као 

об лик струч ног уса вр ша ва ња за по сле-

них у обра зо ва њу. 

- На ме ра ор га ни за то ра је да се кроз 

кри тич ко пре и спи ти ва ње ак ту ел них 

пи та ња, ди ле ма, про бле ма и пер спек-

ти ва раз во ја ини ци јал ног обра зо ва-

ња и струч ног уса вр ша ва ња вас пи та ча 

до при не се про ме на ма у обра зов ном 

си сте му и уна пре ђе њу ком пе тен ци ја 

вас пи та ча де це пред школ ског уз ра ста. 

Оку пи ли смо струч ња ке из ви ше зе ма-

ља из окру же ња, про фе со ре Учи тељ-

ског фа кул те та из Ри је ке, пред став ни ке 

Пе да го шког фа кул те та у Ма ри бо ру као и 

про фе сор ке са Фи ло зоф ског фа кул те та у 

Бе о гра ду ко је су на сме ру пред школ ског 

обра зо ва ња - ре кла је др Гор да на Ми ја-

и ло вић, ди рек тор ка Ви со ке шко ле стру-

ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не 

ин фор ма ти ча ре “Сир ми јум”. 

Кон фе рен ци ју је отво ри ла проф. др 

Ду ши ца Ра кић, за ме ни ца по кра јин-

ског се кре та ра за ви со ко обра зо ва ње и 

на уч но-ис тра жи вач ку де лат ност, а уче-

сни ке ску па су по здра ви ли на чел ни ца 

Град ске упра ве за обра зо ва ње Мир-

ја на Пје вац, а на све ча ном отва ра њу 

су го во ри ли пред став ни ци Удру же ња 

вас пи та ча Вој во ди не, Пе да го шког фа-

кул те та у Ма ри бо ру у Сло ве ни ји, јер 

је ова ка те дра су ор га ни за тор струч но 

на уч ног ску па.  

- Tема кон фе рен ци је је ве о ма ва-

жна те ма за да ље струч но уса вр ша ва-

ње вас пи та ча и на став ни ка, а циљ је 

да они раз ме не сво ја зна ња и ста во ве, 

да ви ди мо пер спек ти ву на став ни ка 

и вас пи та ча у 21. ве ку. Они осим то га 

што мо ра ју да бу ду струч ни мо ра ју да 

се  стал но еду ку ју, да бу ду иде ал мла-

дих љу ди ко ји се у пе ри о ди од ра ста ња 

и адо ле сцен ци је и те ка ко угле да ју на 

сво је на став ни ка.  За то је ва жан ути-

цај, да у ко му ни ка ци ји из ме ђу де це и 

вас пи та ча они оста ве ути сак и та ко да 

мла ди стек ну по зи тив не ста во ве о жи-

во ту – ре кла нам је уз оста ло проф. др 

Ду ши ца Ра кић. 

Бу ду ћи да је кон фе рен ци ја ме ђу на-

род ног ка рак те ра и да су на њој уче-

ство ва ли пред став ни ци срод них фа-

кул те та из Сло ве ни је а пре да ва чи би ли 

из Хр ват ске и дру гих зе мљаљ окру же-

ња би ла је ово при ли ка и за раз ме ну 

ис ку ста ва. Пр вој ме ђу на род ној кон-

фе рен ци ји "Ини ци јал но обра зо ва ње и 

струч но уса вр ша ва ње вас пи та ча-ста-

ње и пер спек ти ве" у Срем ској Ми тро-

ви ци при су ство ва ли су број ни пре да-

ва чи, вас пи та чи, ди рек то ри пред школ-

ских уста но ва. 

 С. Ђа ко вић

Срем ска Ми тро ви ца би ла је до ма-

ћин 52. ре ги о нал ног са ве то ва ња 

асо ци ја ци је пче лар ских ор га ни за ци ја 

Ма чван ског, Ко лу бар ског и Срем ског 

окру га, ко је је одр жа но у не де љу, 19. 

но вем бра пр ви пут у Срем ској Ми тро-

ви ци. До ма ћин и ор га ни за тор овог ску-

па ко ме је при су ство ва ло око сто ти ну 

пче ла ра би ло је ми тро вач ко Дру штво 

пче ла ра “Јо ван Жи ва но вић” уз по др-

шку Аген ци је за ру рал ни раз вој Гра да 

Срем ска Ми тро ви ца. 

Пред сед ник Асо ци ја ци је, Рај ко Пе-

ја но вић, из ве стио је при сут не о ре а-

ли зо ва ним ак тив но сти ма у то ку 2017. 

го ди не и уру чио за хвал ни це сви ма 

ко ји су по мо гли ре а ли за ци ју фо ру ма у 

Срем ској Ми тро ви ци. 

Пре ма ре чи ма Пе тра Са мар џи ћа, 

ди рек то ра Аген ци је за ру рал ни раз вој, 

ова кве три би не укљу чу ју број не те ме 

из обла сти пче лар ства, а ор га ни зу ју се 

то ком го ди не по ре ги о ни ма у ко ји ма 

де лу ју асо ци ја ци је пче ла ра.

- Ова те ма је до ста спе ци фич на и 

ком плек сна, а с об зи ром да је је дан 

од да на шњих па не ли ста био Ра ди вој 

Над лач ки, са вет ник ми ни стра по љо-

при вре де, шу мар ства и во до при вре-

де, го во ри ло се о ме ра ма по др шке и 

под сти ца ји ма за раз вој пче лар ства у 

на ред ном пе ри о ду, са освр том на оно 

што је ура ђе но то ком ове и прет ход-

не го ди не. Са вет ник ми ни стра је при-

сут не упо знао са ди на ми ком ис пла те 

суб вен ци ја у пче лар ству, а та ко ђе је 

го во рио и о по ве ћа њи ма ин тен зи те-

та по вра та и но ви на ма у окви ру ме ра 

по др шке ру рал ном раз во ју, а ко је се 

ти чу уна пре ђе ња пче лар ства. Ме ђу 

пре да ва чи ма су та ко ђе би ли и про фе-

си о нал ни пче ла ри Дра го рад Ко ва че-

вић из Цр не Ба ре и Са ша Јак шић из 

Но вог Са да. Они су у фо кус ста ви ли до-

бру пче лар ску прак су и го во ри ли су о 

на чи ни ма за по ве ћа ње при но са ме да, 

од но сно по ве ћа њу про дук тив но сти 

пче ла, као и о уз го ју се лек ци о ни са них 

ма ти ца – ре као је Пе тар Са мар џић, ди-

рек тор Аген ци је за ру рал ни раз вој Гра-

да Срем ска Ми тро ви ца.

У име до ма ћи на, Дру штва 

пче ла ра “Јо ван Жи ва но вић” 

Срем ска Ми тро ви ца, пред-

сед ник То ми слав Ко стић 

ре као је да се ова ква пре да-

ва ња ор га ни зу ју два до три 

пу та го ди шње. 

- Ово пре да ва ње има еду-

ка тив ни ка рак тер и на ме ње на 

је чла но ви ма асо ци ја ци је из 

три окру га, та ко да да нас у го-

сти ма има мо пче ла ре и из Ло-

зни це, Шап ца, Лу ча на, Ва ље ва 

и дру гих ме ста. За нас ко ји се 

ба ви мо овим по слом, ве о ма 

је зна чај на чи ње ни ца да смо 

пре три го ди не ушли у си стем 

Ми ни стар ства по љо при вре де, 

шу мар ства и во до при вре де Ре-

пу бли ке Ср би је и да се са да во-

ди мо као пче ла ри. За хва љу ју ћи 

тој про ме ни са да има мо пра во 

и на од ре ђе не суб вен ци је и на-

да мо се да ће се оне у на ред-

ном пе ри о ду по ве ћа ва ти. Град 

Срем ска Ми тро ви ца има око 

70 ре ги стро ва них пче ла ра, а 

сви за јед но има мо око 3.000 пче ли њих 

за јед ни ца и - што је ве о ма бит но, има 

до ста мла дих пче ла ра. Нај ве ћи про-

блем са ко јим се тре нут но су о ча ва мо 

је сте то што на тр жи шту по сто ји до ста 

фал си фи ка та ме да ко ји нам пред став-

љју не ло јал ну кон ку рен ци ју – ре као је 

То ми слав Ко стић, пред сед ник Дру штва 

пче ла ра “Јо ван Жи ва но вић” Срем ска 

Ми тро ви ца.

Је дан од уче сни ка овог ску па, члан 

ми тро вач ког Дру штва, био је и пче лар 

из Срем ске Ми тро ви це Бо ре Бе рен-

ди ка, ре као је да пче ла ри још од 1981. 

го ди не, а по след њих де сет го ди на, од 

ка да је у пе ни зи ји, ти ме се ба ви  про-

фе си о нал но и до дао:

- Тре нут но имам 152 ко шни це. Се-

лим пче ле од Це ра до ру мун ске гра-

ни це, Ба на та, Бач ке, Фру шке го ре... Го-

ди шње про из ве дем од две до пет то на 

ме да, у за ви сно сти од то га ка ква је го-

ди на. На еду ка ци је као што је ова да на-

шња ре дов но идем, јер је то при ли ка 

да се ми пче ла ри срет не мо и раз ме ни-

мо ис ку ства,  чу је мо но ва до стиг ну ћа 

у на у ци, по ри звод њи ле ко ва, бор би 

про тив бо ле сти...

 С. Ми хај ло вић

 Фо то: М. Ми ле у снић

 

Ини ци јал но обра зо ва ње и струч но уса вр ша ва ње 

Др Гор да на Ми ја и ло вић, ди рек тор ка 

Пр ва на уч но струч на кон фе рен ци ја

Уна пре ди ти срем ско пче лар ство

Ве ли ки број пче ла ра у Град ској ку ћи

Пе тар Са мар џић, ди рек тор 

Аген ци је за ру рал ни раз вој 

Гра да Срем ска Ми тро ви ца

То ми слав Ко стић, пред сед ник 

Дру штва пче ла ра 

из Срем ске Ми тро ви це

Бо ре Бе рен ди ка, 

пче лар из Срем ске Ми тро ви це


