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Посаозастотинурадника

У Ши ма нов ци ма је про шле сре де, 
14. сеп тем бра све ча но отво рен 
но ви про из вод но - ди стри бу тив-

ни цен тар сло ве нач ко - срп ске ком па-
ни је ИПБ, дру ги ко ји је ова ком па ни ја 
из гра ди ла за две го ди не. Обје кат вре-
дан че ти ри и по ми ли о на евра, ко ји се 
про сти ре на 11.300 ква драт них ме та-
ра, отво рио је пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић, ко ји је том при ли-
ком из нео по да так да је у пе ри о ду од 
2014. до 2016. го ди не у Ср би ји отво ре-
но 124.000 но вих рад них ме ста, ско ро 
сва у при ват ном сек то ру, и оце нио да је 
то нај зна чај ни ји ре зул тат по бољ ша ња 
ин ве сти ци о не кли ме и по кре та ња зна-
чај них при вред них ре фор ми.

- По кра јин ска вла да је као је дан од 
сво јих при о ри те та од ре ди ла раз вој свих 
оп шти на у Вој во ди ни, по себ но ма ње 
раз ви је них. Пе ћин ци не спа да ју у ма-
ње раз ви је ну оп шти ну, али и та мо где 
се ства ри до бро од ви ја ју тре ба по мо ћи. 
Пред ност Вој во ди не је што са да за јед-
нич ким сна га ма, на на ци о нал ном ни воу, 

по кра јин ском и на ни воу ло кал не са мо-
у пра ве мо же мо пла ни ра ти још ова квих 
ин ве сти ци ја у Пе ћин ци ма, и са овим 
ин ве сти то ром и са мно гим дру ги ма ко ји 
тек тре ба да до ђу – ре као је Ми ро вић.

Ди рек то ри ИПБ-а Ву кај ло Ла и но вић 
и Сте ван Ро гић из не ли су по да так да 
ће у но вом ди стри бу тив ном цен тру по-
сао на ћи сто ти нак рад ни ка, на кон че га 
су уру чи ли кљу че ве Ни ко ли То до ро-
ви ћу, јед ном од ди рек то ра ком па ни је 
Мил шпед ко ја је за ку пац оба ИПБ-ова 
објек та. Чел ни ци ком па ни је ИПБ су на-
ја ви ли да већ за ме сец да на по чи ње 
из град ња тре ћег објек та у вла сни штву 
ове ком па ни је.

Све ча ном отва ра њу су при су ство ва-
ли ам ба са дор Ре пу бли ке Сло ве ни је у 
Ср би ји Вла ди мир Га спа рич, сло ве нач-
ки парт не ри у ком па ни ји ИПБ Ми ха Зу-
панц и Жељ ко Ми клич и пред сед ни ца 
Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва че-
вић Су бо тич ки, ко ја је том при ли ком 
из ја ви ла да је раз вој ин ду стриј ских зо-
на и при вла че ње ин ве сти то ра је дан од 

стра те шких ци ље ва Оп шти не Пе ћин ци 
и да је сва ка но ва ре а ли зо ва на ин ве-
сти ци ја ко рак на пред ка оства ре њу тог 
ци ља.

- Ово је дру ги обје кат ко ји је ком па-
ни ја ИПБ отво ри ла за две го ди не. Част 
нам је што у на шој оп шти ни има мо ова-
кве ин ве сти то ре, ко ји ула жу у но ве по-
го не и у но ва рад на ме ста – из ја ви ла је 
пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не и до да-
ла да, иако оп шти на Пе ћин ци са 1.100 
не за по сле них ли ца има нај ма њу сто пу 
не за по сле но сти у Срем ском окру гу, 100 
но вих рад них ме ста пред ста вља зна ча-
јан ко рак на пред.

Сло ве нач ко - срп ска ком па ни ја ИПБ 
осно ва на је 2007. го ди не и у вла сни-
штву има 180 хек та ра ко му нал но 
опре мље не ин ду стриј ске зо не у Ши-
ма нов ци ма у ко јој по тен ци јал ним ин-
ве сти то ри ма ну ди нај ра зли чи ти је мо-
гућ но сти ула га ња, од кла сич ног за ку па 
већ из гра ђе ног објек та, пре ко ку по ви не 
зе мљи шта, до за јед нич ког ула га ња. 
 Д.С.

Отварањепроизводно–дистрибутивногцентрауШимановцима

Новаинвестицијаупећиначкојопштини
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УВОДНИК

А од страначких другова, 
директорска функција!

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Јесен стиже, дуњо моја, време је кад су момци и девојке 
кадгод свадбом озваничавали одлуку да желе да живе у 
брачној заједници. Јесен је било доба године када се на 

сеоској фарми позавршавају пољски послови, када се окончају 
последње жетве и бербе, па се тада има времена за празновања 
и сватове. Данас су села у већој или мањој мери опустела, 
фарме су се преселиле на телевизију, а они који нису имали 
среће да сваке вечери буду гледани у неком ријалитију могу 
добити утешну награду у некој од својих странака. Ако смо већ 
остали без села (о томе нека размишља министар 
пољопривреде?), не значи да смо остали без сељака. Који 
уместо мотиком, данас раде као партијски активисти у бројним 
странкама. То је нама наша борба дала. 

Додуше, неке ствари се нису промениле.
Доктори су и даље доктори. Мислим на лекаре. Односно и 

даље су пожељни за потенцијалне удаваче, њихове мајке, тајке и 
осталу родбину. Некад је сан сваке удаваче са пристојним 
миразом био да се уда за доктора. Та зар није и онај Шаца, 
бербер из „поп Ћире и поп Спире“, решио да оде на школовање у 
Беч, макар да постане зубар, јер се и то сматра доктором.

Мада, данас ни доктор није баш нека прилика ако није члан 
неке странке. Да ли ће др Кендришић, на пример, остати 
запамћен као лекар? Можда и хоће? Али свакако ће га памтити 
као некаквог локалног функционера ДС, по бројним аферама, 
причама о становима у Бечу и ко зна где, које је јелте можда 
зарадио чачкајући људима уши? Ништа тај у животу није значајно 
био док се није ухватио Пајтића, Лемајића и таквих.    

Можеш данас да будеш шта хоћеш, али ако ниси Члан 
Библиотеке, као да си џаба кречио.

Ових дана, по старом традиционалном обичају, жени се један 
уважени Члан, кажу да тако није било ни код Палме, кад му 
свирају Моцарт и Бетовен. Кажу да ће кићени сватови да с 
барјацима крену испред владичанске Шуњине кафане, која се 
зове Двор, а која је некад била владичански двор и није се звала 
Шуњина Кафана. Све ће, кажу, да буде „на нивоу“, владика ће 
лично да благослови младенце. За фотографисање је потребна 
посебна дозвола, конзументи друштвених мрежа жељно 
ишчекују да виде садржај на фејсбуку, атмосфера се загрејала 
до усијања.

Као и у сваким сватовима, знаће се да ли је младожења 
погодио кроз прстен јабуку (као народни херој и српски 
јунак, Аркан), шта је поклонио кум, шта кумица, ко је викнуо 

стан’те, стан’те сватови, препричаваће се дуго, најмање до 
следећих сватова. Службени новинари и пи-арови смислиће 
пригодан текстуљак за ту прилику, званични завичајни песници 
ће штампати књигу поезије, а рецитација старог свата биће 
извођена на Фестивалу беседништва...

Ето доказа да ни доктор данас није ништа ако није Члан, а да 
ако си Члан можеш све.

Али, то није све. Кажу да је младожења невести обећао 
директорско место у једној од установа културе. Зашто да не. 
Кад у оном филму може „а од кума телевизор“, онда и у овом 
нашем филму може „а од странке директорска функција“.

Љеб ти јебем, а за шта смо се борили? Реци, јабуко!
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ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА ВЛА ДИ МИР ГАК О ПР ВИХ 100 ДА НА ВЛА СТИ

Вра ћа ње ду го ва
и но ва рад на ме ста

Ако не бу де мо
ште де ли или

при ву кли не ке но ве 
ин ве сти ци је, ство ри ли 
но ва сред ства, би ће мо 

у си ту а ци ји да ће мо у 
на ред не две го ди не 

са мо вра ћа ти ду го ве 
ка ко би нор мал но 

функ ци о ни са ли.
Има мо иде је и

пла но ве ка ко ће мо
то ре ша ва ти, иако ми 

ни смо од го вор ни, 
на во ди пред сед ник 

Оп шти не Ин ђи ја
Вла ди мир Гак

По сле не што ви ше од 100 да на од 
пре у зи ма ња од го вор но сти за 
да ље функ ци о ни са ње оп шти не 

Ин ђи ја пред сед ник Вла ди мир Гак ис ти-
че да се и да ље ба ве ре ша ва њем 
на сле ђе них про бле ма, али и да се уве-
ли ко ра ди на при вла че њу но вих ин ве-
сти то ра ко ји су, ка ко ка же, нео п ход ни 
Ин ђи ји. 

Под се ћа мо, на ло кал ним из бо ри ма 
ко ји су одр жа ни 24. апри ла ли ста 
„Алек сан дар Ву чић - Ср би ја по бе ђу је“ 
осво ји ла је ап со лут ну ве ћи ну и у ло кал-
ном пар ла мен ту има 21 од бор ни ка. 
Опо зи ци ју чи не ли ста „За то што во лим 

Ин ђи ју - Пе тар Фи ли по вић“ са 11 
од бор ни ка, Со ци ја ли стич ка пар ти ја 
Ср би је са три и Срп ска ра ди кал на 
стран ка са два од бор нич ка ме ста.

- За хва лио би се ва ма но ви на ри ма 
на ан га жо ва њу и то ме што сте до при-
не ли да се гра ђа ни ин фор ми шу о све-
му што смо до са да ура ди ли. Пр вих 
сто да на обе ле жи ло је, пре све га, су о-
ча ва ње са фи нан сиј ским про бле ми ма, 
ка ко ло кал не са мо у пра ве та ко и ду го-
ва њи ма јав них пред у зе ћа, чи ји је осни-
вач Оп шти на Ин ђи ја. До са да је утвр-
ђе но да су укуп на ду го ва ња око ми ли-
јар ду и 600 ми ли о на ди на ра али, 

на жа лост, ту ни је крај и оче ку је мо још 
око 200 ми ли о на ди на ра оба ве за ко је 
ће тек да „ис пли ва ју“. То је ве о ма 
ве ли ки про блем са ко јим смо се су сре-
ли и мно ги се пи та ју ка ко ће мо тај дуг 
вра ти ти. Не ку ка мо, не пла ши мо се, 
али су ово чи ње ни це ко је мо ра мо 
из не ти пред на ше гра ђа не, да би зна-
ли шта смо на сле ди ли. Исто та ко, за 
го ди ну да на оба ве сти ће мо их и шта 
смо ми по том пи та њу ура ди ли – ка же 
Гак и до да је:

- Као што сам не ко ли ко пу та ре као, 
фи нан сиј ска ду би о за је је дан сег мент 
за ових 100 да на, а дру ги се од но си на 
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то да на ма као не ко ме ко је пре у зео 
од го вор ност за гра ђа не, ни су оста ли 
про јек ти са ко ји ма би мо гли да апли ци-
ра мо за сред ства код раз ли чи тих фон-
до ва са ко ји ма би мо гли да ре а ли зу је-
мо не ке ка пи тал не ин фра струк тур не 
про јек те. Гра ђа ни мо ра ју зна ти да 
ни јед на ло кал на са мо у пра ва са ма из 
свог бу џе та не фи нан си ра ве ли ке 
ин фра струк тур не про јек те, већ у нај бо-
љем слу ча ју од 30 до 50 од сто су фи-
нан си ра сво јим сред стви ма, све оста-
ло мо ра да обез бе ди не ко дру ги.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја ис ти че 
да је та ло кал на са мо у пра ва већ са да 
за ду же на то ли ко ко ли ко из но си и њен 
бу џет за це лу 2016. го ди ну.

- Ако не бу де мо ште де ли или при ву-
кли не ке но ве ин ве сти ци је, ство ри ли 
но ва сред ства, би ће мо у си ту а ци ји да 
ће мо у на ред не две го ди не са мо вра-
ћа ти ду го ве ка ко би нор мал но функ ци-
о ни са ли. Има мо иде је и пла но ве ка ко 
ће мо то ре ша ва ти, иако ми ни смо 
од го вор ни – на во ди пред сед ник Гак.

Да се Оп шти на Ин ђи ја на ла зи у 
те шкој фи нан сиј ској си ту а ци ји, ка же 
Гак, гра ђа ни ни су осе ти ли у прет ход на 
три ме се ца на сво јој ко жи.

- Ус пе ли смо у овој си ту а ци ји да сва-
ком ђа ку пр ва ку обез бе ди мо скро ман 
по клон, сва ка шко ла је до би ла не ку 
вр сту фи нан сиј ске по мо ћи, у по је ди-
ним обра зов ним уста но ва ма ре кон-
стру и са ни су то а ле ти по сле ви ше од 
40 го ди на и то је нај ма ње што смо 
мо гли да ура ди мо - ка же пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја.

С дру ге стра не, ве о ма озбиљ но се 
при шло и ре ша ва њу про бле ма сме-
штај них ка па ци те та у Пред школ ској 
уста но ви „Бо шко Бу ха“. На до град њом 
про сто ри ја у окви ру цен трал ног објек-
та „Сун це“ у Ин ђи ји ство ри ће се мо гућ-
ност при је ма и бо рав ка око 100 ма ли-
ша на ко ји се на ла зе на ли сти че ка ња. 
Ка ко ка же Гак, и тај по сао ус по ри ли су 
на сле ђе ни про бле ми. Обје кат пред-
школ ске уста но ве ни је при кљу чен на 
град ску ка на ли за ци о ну мре жу.

- Про сто је не ве ро ват но да пу них 16 
го ди на ни ко ни је ре ша вао тај про блем. 
У објек ту „Сун це“ бо ра ви око 480 
ма ли ша на, а град ска ка на ли за ци о на 
мре жа се од вр ти ћа на ла зи све га 100 
ме та ра. До нео сам оба ве зу ју ћи за кљу-

чак да се то од мах ура ди и не за ни ма 
ме да ли ће то да ура ди ди рек тор ЈКП 
„Во до вод и ка на ли за ци ја“ или ди рек-
то ри ца вр ти ћа. На на ма је да на ђе мо 
сред ства ко ја су нео п ход на, а на њи ма 
је да ура де тех нич ки део по сла у нај-
кра ћем мо гу ћем ро ку. Сеп тич ка ја ма 
пре ли ва, а у окви ру вр ти ћа у Ули ци 
Ду ша на Јер ко ви ћа, на ла зи се цен-
трал на ку хи ња за све објек те. Ве о ма 
је опа сно да се и да ље та ко ра ди, јер 
по сто ји опа сност од за ра зе - истиче 
Гак.

Ре ша ва ње про бле ма по пут овог, 
пред сед ник ин ђиј ске оп шти не на звао 
је нор мал ним од но сом пре ма гра ђа ни-
ма, у овом слу ча ју пре ма де ци.

- За то смо ов де, не да би се во зи ли 
слу жбе ним ауто мо би ли ма, ни ти да би 
ишли на руч ко ве или се сли ка ли, већ 
ис кљу чи во да би ра ди ли, да би по пра-
ви ли по ло жај сва ког ста нов ни ка у 
на шој оп шти ни, та ко што ће има ти 
ви ше кул тур них са др жа ја или им ство-
ри ти при ли ку да би ра ју рад но ме сто - 
ка же Вла ди мир Гак.

Не дав но је усво јен и пр ви ре ба ланс 
бу џе та Оп шти не Ин ђи ја за те ку ћу го ди-
ну ко јим је, из ме ђу оста лог, као при о-
ри те тан по сао пред ви ђе но опре ма ње 
ин ду стриј ске зо не у Ин ђи ји и 16 хек та-
ра рад не зо не у на се љу Бе шка. Пре ма 
ре чи ма пр вог чо ве ка, раз лог је сте 
ства ра ње усло ва за отва ра ње што 
ве ћег бро ја фа бри ка, али ис кљу чи во 
на зе мљи шту ко је је оп штин ско вла-
сни штво, ка ко би се у ло кал ну ка су 
ди рект но сли ла сред ства од про да је 
исте. Но во оп штин ско ру ко вод ство свој 
рад усме ри ло је ка по бољ ша њу усло ва 
жи во та свих ста нов ни ка оп шти не 
Ин ђи ја. То ће се, ка же Гак, оства ри ти и 
кроз отва ра ње но вих рад них ме ста.

- Сва ко днев но раз го ва рам са два 
или три ин ве сти то ра. Про шло је не што 
ви ше од три ме се ца од ка ко смо пре у-
зе ли од го вор ност за све гра ђа не на ше 
оп шти не и мо гу вам ре ћи да вла да ве о-
ма ве ли ко ин те ре со ва ње ула га ча. 
Не дав но сам раз го ва рао са пред став-
ни ци ма јед не ита ли јан ске ком па ни је, а 
уско ро ће се у на шем гра ду пра ви ти 
енер гет ска по стро је ња. Ин ве сти то ри 
су пре по зна ли јед ну ста бил ну по ли тич-
ку си ту а ци ју у на шем гра ду, јер са да им 
у Ин ђи ји ни ко не ће тра жи ти про це нат 
за би ло ко ју ин ве сти ци ју или вр сту 
услу ге. Све што ра ди мо је да их упу ћу-
је мо на зе мљи ште ко је се на ла зи у 
се ве ро и сточ ној рад ној зо ни и ко је је у 
вла сни штву Оп шти не Ин ђи ја, а не као 
ра ни је на при ват но. Сред ства ко ја 
до би је мо од про да је од ла зе у бу џет, по 
це ни ко ју фор ми ра По ре ска упра ва. 
Ин ве сти то ри ја ко до бро зна ју ка ква је 
си ту а ци ја би ла ра ни је, а ка ква је са да. 
Ствар но ми је за до вољ ство ка да чу јем 
по хва ле за рад на ше ад ми ни стра ци је и 
то до жи вља вам и као свој успех. Ин ђи-
ја ће за три, че ти ри го ди не би ти оп шти-
на по ме ри сва ког ин ве сти то ра, ка ко ја 
во лим да ка жем – за кљу чу је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник ин ђиј ске оп шти не.

М. Ђ.

За 30 да на пре ко 300 гра ђа на про шло 
је кроз ка би нет пред сед ни ка Оп шти не са 
нај ра зли чи ти јим про бле ми ма, зах те ви ма 
и су ге сти ја ма. Тај тренд је на ста вљен и у 
на ред на два ме се ца.

- Гра ђа ни су се жа ли ли на не за по сле-
ност, а за тим и на раз ли чи те ко му нал не 
про бле ме по пут не ас фал ти ра них ули ца и 
од вод ње ат мос фер ских во да. По ку ша ва-
мо да ре ши мо је дан по је дан про блем и 
да сви ма иза ђе мо у су срет. Са дру ге стра-
не, ве ћи на тих про бле ма не мо же се 
ре ши ти у крат ком пе ри о ду јер смо ми 
ипак у јед ној спе ци фич ној си ту а ци ји. 
Пр вих шест ме се ци бу џет је ре а ли зо ван у 

скла ду са пла но ви ма на ших прет ход ни ка, 
а на ши про гра ми и ви ђе ња су са свим раз-
ли чи ти и за то смо у не за вид ном по ло жа ју 
јер ра ди мо са бу џе том ко ји је не ко дру ги 
пла ни рао. Већ са да по чи ње мо са из ра-
дом но вог у ко ји ће мо им пле мен ти ра ти 
све про јек те за ко је ми ми сли мо да су 
ва жни и тек он да ће мо има ти пу ну кон тро-
лу над тим шта се у оп шти ни Ин ђи ја ра ди. 
Мо рам ре ћи да смо на ста ви ли са при је-
мом гра ђа на, али их ипак мо лим за стр-
пље ње, јер са да мо ра мо да одво ји мо 
вре ме и за број не ин ве сти то ре ко ји су 
за ин те ре со ва ни за ула га ње у на шу 
оп шти ну - на во ди пред сед ник Гак.

Гра ђа ни се жа ле на не за по сле ност

Пр вих сто да на
вла сти обе ле жи ло је, 
пре све га, су о ча ва ње 

са фи нан сиј ским
про бле ми ма, ка ко 

ло кал не са мо у пра ве 
та ко и ду го ва њи ма 

јав них пред у зе ћа, чи ји 
је осни вач Оп шти на 

Ин ђи ја. До са да
је утвр ђе но да су 
укуп на ду го ва ња

око ми ли јар ду и 600 
ми ли о на ди на ра али, 
на жа лост, ту ни је крај 
и оче ку је мо још око 
200 ми ли о на ди на ра 
оба ве за ко је ће тек

да „ис пли ва ју“
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

На по след њем скуп штин ском 
за се да њу ло кал ног пар ла мен та 
у Срем ској Ми тро ви ци, које је 

одржано прошлог четвртка, 15. 
септембра, име но ва ни су но ви ди рек-
то ри три уста но ве на пе ри од од го ди ну 
да на. За вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца уме сто Та тја не По знић 
по ста вље на је Све тла на Са бо из 
Ли бе рал но де мо крат ске пар ти је. На 
че лу Ар хи ва Сре ма на ла зи ће се Де јан 
Уме тић из По кре та со ци ја ли ста, ко ји је 
за ме нио Мо рав ку То дић, док је уме сто 

Пе тра Са мар џи ћа за ди рек то ра Цен-
тра за кул ту ру „Сир ми ју март“ име но ва-
на Све тла на Ми ло ва но вић из Срп ске 
на пред не стран ке. 

Ми ло ва но ви ће ва је је ди на при су-
ство ва ла сед ни ци, а на кон из бо ра за 
М но ви не је из ја ви ла:

- Сам ко лек тив је од ли чан, до бро 
ра де, ухо да на су еки па и пу ни су иде ја, 
та ко да је мој пр ви ути сак ве о ма по зи-
ти ван. За са да је план да на ста ви мо 
са ор га ни за ци јом свих ма ни фе ста ци ја 
ко је је „Сир ми ју март“ и до са да ра дио, 
а на рав но да ће мо да ти све од се бе да 

уве де мо и не ке но ви не, по сто је иде је о 
ко ји ма ће мо тек при ча ти. Оно што је за 
„Сир ми ју март“ ва жно је сте да се 
по бољ ша ју усло ви у згра ди у ко јој је 
сме ште на ова уста но ва, тре ба је ре но-
ви ра ти, та ко да је то сва ка ко је дан од 
при о ри тет них пла но ва. 

По ред но вих ди рек то ра, про ме ње ни 
су и чла но ви управ них и над зор них 
од бо ра уста но ва и јав них пред у зе ћа 
са те ри то ри је Гра да. 

На са мом по чет ку сед ни це по твр ђе-
ни су од бо р нич ки ман да ти Пре дра гу 
Муј ки ћу са ли сте „Алек сан дар Ву чић 

НО ВИ ДИ РЕК ТО РИ: Све тла на Ми ло ва но вић (Сир ми ју март),
Све тла на Са бо (Ту ри стич ка ор га ни за ци ја), Де јан Уме тић (Ар хив Сре ма)

Но ви ди рек то ри
уста но ва кул ту ре
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– Ср би ја по бе ђу је“, ко ји је за ме нио 
Ми ла на Ко ва че ви ћа, и Зо ра ну Ле ма ји-
ћу са ли сте „Ли га со ци јал де мо кра та 
Вој во ди не – Ли бе рал но де мо крат ска 
пар ти је – Зе ле на еко ло шка пар ти ја 
Зе ле ни“, ко ји је за ме нио Ђор ђа Стој-
ши ћа. 

На днев ном ре ду су се на шле и 
од лу ке о до но ше њу из ме на и до пу на 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је рад не зо не 

„Па но ни ја енер џи“ у ка та стар ској 
оп шти ни Шу љам, од лу ка о до но ше њу 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је Рад не зо не 
Из во ри ште во де рум ског Во до во да у 
Јар ку и Пла на де таљ не ре гу ла ци је 
при о бал ног под руч ја ле ве оба ле ре ке 
Са ве од ркм 120 + 360 Хрт ков ци до 
ркм 123 + 300 Ја рак.

Ста вље на је ван сна ге од лу ка о при-
зна ва њу пра ва на су фи нан си ра ње 
тро шко ва ван те ле сне оплод ње, а раз-
лог за то је што ће се из сред ста ва 
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње убу ду ће фи нан си ра ти три, 
уме сто два по ку ша ја ван те ле сне 
оплод ње.

Не ко ли ко та ча ка днев ног ре да од но-
си ло се на рад но во о сно ва ног Јав ног 
пред у зе ћа „Ур ба ни зам“. Пре ма ре чи ма 
в.д. ди рек тор ке овог пред у зе ћа Мир ја-
не Ва шут, Јав но пред у зе ће за по сло ве 
ур ба ни зма је но во јав но пред у зе ће 
ко је тре ба да на ста ви ре а ли за ци ју 
за по че тих по сло ва у Ди рек ци ји за 
из град њу гра да ко ја је пре ста ла да 
функ ци о ни ше. 

- На ше пред у зе ће из ра ђу је пла но ве 
де таљ не ре гу ла ци је ко ји ће по бољ ша-
ти раз вој цен трал не зо не на шег гра да, 
за пу ште них про сто ра и фор ми ра ње 
но вих ули ца. Та ко ђе ће се за вр ши ти 
је дан ве ли ки План де таљ не ре гу ла ци је 
ис точ не зо не гра да, ко ји је про ис те као 
из оба ве зе раз ра де Ге не рал ног ур ба-
ни стич ког пла на, у пи та њу је стра те-
шки план раз во ја на шег гра да. Нај ве ћи 
ак це нат ће би ти ста вљен на ре а ли за-
ци ју по сло ва ко ји су од ре ђе ни ге не рал-
ним ур ба ни стич ким пла ном, од но сно 
из ра дом пла но ва ге не рал не ре гу ла ци-
је. У пи та њу је се дам пла но ва, од ко јих 
се је дан већ ра ди, и ми слим да ће апо-
строф би ти на оним пла но ви ма ге не-
рал не ре гу ла ци је ко ји се на сла ња ју на 
ре ку Са ву, јер је при о ри тет раз во ја 
из ла зак гра да на две оба ле ре ке. Ве ли-
ки по сао је пред на ма, али на ше јав но 
пред у зе ће углав ном чи не ин же ње ри 
ко ји тај по сао до бро ра де – на во ди 
Мир ја на Ва шут.

На сед ни ци је при хва ће на из ме ње на 

од лу ка о мак си мал ном бро ју за по сле-
них на нео д ре ђе но вре ме у јав ном сек-
то ру за 2015. го ди ну. До про ме на за по-
сле них ни је до шло, он и да ље из но си 
1.010, али је до шло до пре ра спо де ле 
за по сле них на кон уки да ња ЈП Ди рек-
ци ја за из град њу гра да и осни ва ња 
Дру штва са огра ни че ном од го вор но-
шћу за одр жа ва ње стам бе ног и по слов-
ног про сто ра „Град ско ста но ва ње“ 
Срем ска Ми тро ви ца, ЈП за по сло ве 
ур ба ни зма – „Ур ба ни зам“ Срем ска 
Ми тро ви ца и но ве Град ске упра ве за 
ин фра струк ту ру и имо ви ну.

До не та је од лу ка о спро во ђе њу ак ци-
је укљу чи ва ња гра ђа на у бу џет ски про-
цес и при пре ме гра ђан ског бу џе та, а 
да та је и са гла сност на за кљу че ње 
уго во ра о раз гра ни че њу из ме ђу ЈКП 
„Во до вод“, ЈКП „Ко му на ли је“ и АД 
„Пу те ви“ у сте ча ју.

О пла ну и про гра му по сло ва ња за 
2016. го ди ну ДОО „Град ско ста но ва ње“ 
Срем ска Ми тро ви ца го во рио је в.д. 
ди рек тор Ми лош Ко вач.

- Ми смо прав ни след бе ник Ди рек ци-
је у де лу одр жа ва ња стам бе ног и 
по слов ног про сто ра и га ра жа на те ри-
то ри ји Гра да. Ми се при др жа ва мо 
њи хо вог про гра ма по сло ва ња, с тим 
што је по сто је ћи це нов ник ис пра вљен, 
јер је би ло до ста не ло гич но сти око 
утвр ђи ва ња на кна де за одр жа ва ње 
стам бе ног про сто ра у згра да ма. То је 
но вим пла ном ис пра вље но и са да се 
зна ко ли ко ко шта одр жа ва ње стам бе не 
згра де. Иде ја во ди ља Гра да је би ла да 
ко нач но уре ди ко лек тив но ста но ва ње 
на те ри то ри ји Гра да. До сад се ни ко 
ни је на ова ко ор га ни зо ван на чин ба вио 
љу ди ма ко ји жи ве у згра да ма и то ме ће 
се са да при сту пи ти. Циљ је да не ко 
га ран ту је за из вр ше не ра до ве и да се 
це не сни зе. Ми на сту па мо као пред у зе-
ће ко је ће из вр ша ва ти ра до ве и же ли-
мо да по сто је ће из во ђа че ра до ва уве-
де мо у наш си стем где ће они од го ва-
ра ти за ра до ве ко је из ве ду. Ве ли ки су 
при хо ди ко је су узи ма ли, а ни су га ран-
то ва ли за из во ђе ње ра до ва. Са да ми 
же ли мо то да уре ди мо у пот пу но сти. 
Да љу ди ко ји жи ве у ко лек тив ном ста-

Пред став ни ци опо зи ци је Алек сан дар 
Про да но вић и Дра ган Ми ло ше вић су 
по хва ли ли пред сед ни ка Скуп шти не То ми-
сла ва Јан ко ви ћа, с об зи ром да су им 
до ста вље ни од го во ри на сва од бор нич ка 
пи та ња ко ја су по ста ви ли на прет ход ној 
сед ни ци. 

Ка ко су ис та кли Про да но вић и Ми ло ше-
вић, за раз ли ку ју од прет ход ног пред сед-
ни ка ло кал ног пар ла мен та ко ји ни је ин си-
сти рао да се до ста вља ју од го во ри на 
од бор нич ка пи та ња, са да је то ура ђе но у 
скла ду са По слов ни ком о ра ду Скуп шти-
не. Опо зи ци о на ри су из ра зи ли на ду да ће 
и убу ду ће до би ја ти од го во ре на по ста-
вље на пи та ња.

По хва ле за
пред сед ни ка

ПУ НО ПО СЛА: Ди рек тор Градског становања Ми лош Ко вач 
и ди рек тор ка Ур ба ни зма Мир ја на Ва шут

На кра ју скуп штин ског за се да ња по ста-
вље на су два од бор нич ка пи та ња. Алек-
сан дар Про да но вић је по но вио пи та ње 
упу ће но на чел ни ку Град ске упра ве за 
бу џет и ло кал ни еко ном ски раз вој Ду шку 
Ша ро шко ви ћу, на ко ји ра чун и ко је осни-
вач удру же ња гра ђа на чи ји је ра чун дат 
да се пре ба це бу џет ска сред ства на ме-
ње на за фи нан си ра ње по ли тич ких стра-
на ка. 

- С об зи ром да по ли тич ким стран ка ма 
при па да од ре ђе на су ма нов ца ве за но за 
број од бор ни ка у Скуп шти ни Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца, да ли је у прет ход ним 
го ди на ма сред ства ко ја су при па да ла 
Де мо крат ској стран ци на име од бор ни ка у 
Скуп шти ни Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
пре ба ци вао на не ки дру ги ра чун осим на 
ра чун Де мо крат ске стран ке. И ако је то 
ра ђе но, ја знам да је ра ђе но, на ко ји 
на чин и ко је под нео тај зах тев да се 
но вац не пре ба ци на ра чун Де мо крат ске 
стран ке, већ на тај дру ги ра чун – пи тао је 
на прет ход ној сед ни ци 12. ав гу ста Про да-
но вић.

Ка ко ни је био за до во љан од го во ром 
ко ји је до био, Продановић је по но вио  
од бор нич ко пи та ње.

Дра ган Ми ло ше вић је из ја вио да је за 
ма ње од го ди ну да на ЈКП Во до вод пред-
ви део два ми ли о на ди на ра за на бав ку 
ауто гу ма, а за ре ги стра ци ју свих во зи ла, 
укљу чу ју ћи и ка ми о не је пред ви ђе но 
400.000 ди на ра.

- За ни ма ме ко ли ко ауто мо би ла по се-
ду је ЈКП Во до вод у свом вла сни штву, што 
ће се до ка за ти ко пи ја ма са о бра ћај них 
до зво ла – пи та Ми ло ше вић.           

Од бор нич ка 
пи та ња
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но ва њу бу ду у пот пу но сти за до вољ ни 
и да има ју за шти ту од стра не гра да – 
ре као је Ко вач. 

На осно ву од лу ке о на чи ну оства ри-
ва ња пра ва на ма те ри јал не по мо ћи – 
суб вен ци је де ци, уче ни ци ма и сту ден-
ти ма са те ри то ри је Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца утвр ђе но је да ће Град 
фи нан си ра ти део тро шко ва бо рав ка у 
ПУ „Пче ли ца“ Срем ска Ми тро ви ца за 
де те тре ћег од но сно че твр тог ре да 
ро ђе ња, да ће се бу џет ска сред ства 
Гра да ко ри сти ти за на бав ку ма те ри јал-
них до ба ра ко ја ће се до де љи ва ти у 
ви ду по кло на уче ни ци ма основ них и 
сред њих шко ла, да ће Град ска упра ва 
за обра зо ва ње вр ши ти на кна ду пут них 
тро шко ва за пре воз пра ти о ца де це и 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју са пре-
би ва ли штем на те ри то ри ји Гра да, ко ја 
по ха ђа ју основ не и сред ње шко ле на 
те ри то ри ји Гра да, ШО СО „Ра ди вој 
По по вић“ у Срем ској Ми тро ви ци као и 
за де цу ко ја по ха ђа ју шко лу ван те ри то-
ри је Срем ске Ми тро ви це. Исто та ко је 
утвр ђе но да ће Град обез бе ди ти сред-
ства за по вла шће ну во жњу за ре дов не 
уче ни ке сред њих шко ла са пре би ва ли-
штем у Срем ској Ми тро ви ци ко ји по ха-
ђа ју шко лу ван те ри то ри је Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца упи са них у обра зов не 
про фи ле ко јих не ма у шко ла ма у Срем-
ској Ми тро ви ци и сва ко днев но пу ту ју на 
ре ла ци ји ме сто ста но ва ња - ме сто где 
се шко ла на ла зи, као и да ће ГУ за 
обра зо ва ње вр ши ти на кна ду пут них 
тро шко ва у јав ном пре во зу де фек то ло-
га или ло го пе да ко ји пру жа ју до дат ну 
по др шку уче ни ку, ро ди те љу, на став ни-
ку, а на осно ву ми шље ња Ин тер ре сор-
не ко ми си је. Град Срем ска Ми тро ви ца 
обез бе ђу је суб вен ци је за пре воз сту де-
на та, ко ји сва ко днев но пу ту ју на ре ла-
ци ји Срем ска Ми тро ви ца - Уни вер зи-
тет ски цен тар, а и да ље ће се до де љи-
ва ти бу џет ска сред ства успе шним по је-
дин ци ма из обла сти обра зо ва ња, као и 
сту дент ске сти пен ди је. 

Од бор ни ци су усво ји ли и од лу ку о 
оту ђе њу и да ва њу у за куп гра ђе вин ског 
зе мљи шта у јав ној сво ји ни Гра да, од лу-
ку о ме ри ли ма за утвр ђи ва ње до при но-
са за уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта, из ме ње ну од лу ку о усло ви ма и 
на чи ну рас по ла га ња ста но ви ма Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, као и од лу ку о 
усло ви ма и ме ра ма за укла ња ње обје-
ка та. На днев ном ре ду је би ла и од лу ка 
о јав ној ра све ти, оп штин ским пу те ви ма 
и ули ца ма на те ри то ри ји Гра да, до пу на 
про гра ма уре ђе ња, оту ђе ња и да ва ња 
у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта у јав ној 
сво ји ни Гра да у 2016. го ди ни, из ме ње-
на и до пу ње на од лу ка о одр жа ва њу 
чи сто ће, и уре ђи ва њу и одр жа ва њу 
гро ба ља и са хра њи ва њу.

Усво је не су пр ве из ме не и до пу не 
про гра ма по сло ва ња ЈКП Ре ги о нал на 
де по ни ја „Срем - Ма чва“ Ша бац за 
2016. го ди ну, као и из ме ње на и до пу-
ње на од лу ка о осни ва њу Пред у зе ћа за 
одр жа ва ње ули ца и пу те ва „Сир ми јум 
пут“. 

Би ља на Се ла ко вић

ВО ЈИ СЛАВ МИР НИЋ, НА ЧЕЛ НИК ГРАД СКЕ УПРА ВЕ ЗА

Бес пла тан пре воз за

Но ви вр ши лац ду жности на чел ни-
ка Град ске упра ве за здрав стве-
ну и со ци јал ну за шти ту је ди пло-

ми ра ни еко но ми ста из Ла ћар ка Во ји-
слав Мир нић. Иако млад (има све га 31 
го ди ну), пре не го што је по стао на чел-
ник вр ло осе тљи ве упра ве, ра дио је у 
Град ској упра ви за бу џет и уче ство вао 
је у ре а ли за ци ји про јек та пар ти ци па-
тив но бу џе ти ра ње.  

У свом пр вом зва нич ном раз го во ру 

за М но ви не Во ји слав Мир нић го во рио 
је о ак тив но сти ма ове упра ве ко је се 
ти чу со ци јал не за шти те. 

- На кон сту па ња на ме сто вр ши о ца 
ду жно сти на чел ни ка Упра ве за здрав-
стве ну и со ци јал ну за шти ту мо ја пр ва 
обе ћа ња су би ла усме ре на на раз го-
вор са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, 
где сам се упо знао са ра дом, по тре ба-
ма и пла но ви ма тих ор га ни за ци ја. С 
тим у ве зи је по чет ком сеп тем бра рас-

При ли ком по се те Срем ској Ми тро ви ци 
др жав ни се кре тар Не над Ива ни ше вић 
по хва лио је рад ло кал не са мо у пра ве.

- За до во љан сам што сам ви део да се 
сред ства ко ја је Срем ска Ми тро ви ца 
до би ла тро ше на мен ски пре ко Цен тра за 
со ци јал ни рад „Са ва“, и то за раз вој услу-
га у за јед ни ци што је сва ка ко и са ма 
на ме на тих сред ста ва. Оно о че му смо 
по себ но раз го ва ра ли је сте мо гућ ност и 
за јед нич ка ак тив ност да Град Срем ска 
Ми тро ви ца за јед но са Ми ни стар ством 
кон ку ри шу на европ ски про грам ИЗИ ко ји 
је сте нај зна чај ни ји ин стру мент раз во ја 

со ци јал не по ли ти ке и за по шља ва ња – 
ре као је Ива ни ше вић и из ра зио за до вољ-
ство због чи ње ни це да Срем ска Ми тро-
ви ца фи нан си ра пре воз уче ни ка из со ци-
јал но угро же них по ро ди ца до шко ле и 
на зад.

- Ми слим да је то ве о ма ва жно, за то 
што је обра зо ва ње на чин да се пре ки не 
за ча ран круг си ро ма штва, јер уко ли ко не 
иде те у шко лу не ма те мо гућ ност да до би-
је те од го ва ра ју ће рад но ме сто и у сва ком 
слу ча ју ово што ће да ра ди Срем ска 
Ми тро ви ца је за сва ку по хва лу - ре као је 
Ива ни ше вић.

По хва ле Ми ни стар ства

БРИ НЕ МО О СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НИ МА: 
На чел ник Во ји слав Мир нић 
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ЗДРАВ СТВЕ НУ И СО ЦИ ЈАЛ НУ ЗА ШТИ ТУ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

сиромашне средњошколце
Оно што је но ви на у 
ра ду Град ске упра ве 

за здрав стве ну
и со ци јал ну за шти ту 

је то што су ове
го ди не по пр ви пут 

обез бе ђе не бес плат не 
ме сеч не кар те за

сред њо школ це чи ји 
су ро ди те љи

ко ри сни ци нов ча не 
со ци јал не по мо ћи

пи сан кон курс за до де лу сред ста ва 
не вла ди ним ор га ни за ци ја ма из обла-
сти со ци јал не за шти те. Кон курс је 
ја сно де фи ни сао ци ље ве ко ји се же ле 
по сти ћи и не вла ди не ор га ни за ци је 
по ку ша ће да их пре ко про је ка та ре а ли-
зу ју, иако је вре мен ски рок за ре а ли за-
ци ју кра так. За ове на ме не је из град-
ског бу џе та опре де ље но укуп но шест 
ми ли о на ди на ра. У до го во ру са гра до-
на чел ни ком ћу се по тру ди ти да се у 
бу ду ћем пе ри о ду ви ше нов ца опре де-
ли за ове на ме не, а од удру же ња оче-
ку јем да има ју до бре про јек те и да 
оправ да ју до би је на сред ства – ка же на 
по чет ку раз го во ра на чел ник Мир нић. 

Срем ску Ми тро ви цу је не дав но по се-
тио др жав ни се кре тар Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ње Не над Ива ни ше вић 
ко ји је раз го ва рао са пред став ни ци ма 
Гра да, на кон че га је по се тио Си гур ну 
ку ћу и про сто ри је Цр ве ног кр ста у 
Срем ској Ми тро ви ци. Ка ко се мо гло 
чу ти од др жав ног се кре та ра Град је од 
Ми ни стар ства на осно ву на мен ских 
сред ста ва ове го ди не до био пре ко 7,9 
ми ли о на ди на ра за услу ге ко је спро во-
ди Цен тар за со ци јал ни рад, као што 
су услу ге по мо ћи у ку ћи и Днев ни 
бо ра вак. О по се ти Не на да Ива ни ше-
ви ћа Мир нић ка же:

- По се та др жав ног се кре та ра др 
Не на да Ива ни ше ви ћа је ја ко зна чај на 
за нас из не кол ко раз ло га. При ча ли 
смо о на мен ском тран сфе ру ко ји нам 
ре дов но при сти же и ко ји се тро ши на 
услу ге со ци јал не за шти те, ка ко је и 
пред ви ђе но уго во ром. Об и шли смо 
Си гур ну ку ћу, у ко јој су од ма ја би ле 
ста ци о ни ра не три осо бе жр тве на си-
ља у по ро ди ци. Би ли смо у Цр ве ном 
кр сту ко јем су по ве ре ни по сло ви 

На род не ку хи ње, за чи је на ме не Град 
из два ја пет ми ли о на ди на ра, а има 
550 ко ри сни ка обро ка. На на ма је да у 
на ред ном пе ри о ду обез бе ди мо про-
стор за по де лу бес плат них обро ка 
ко ри сни ци ма На род не ку хи ње. Во ђен 
је и раз го вор око До ма за ста ра ли ца, 
за ко ји про је кат по сто ји из 2009. го ди-
не, али га је по треб но из ме ни ти. Ло ка-
ци ја за из град њу До ма је у На се љу 
Мар ко Пе ри чин Ка ме њар. По тре ба за 
до мом је ве ли ка, јер се у овом тре нут-
ку 67 Ми тров ча на на ла зи у до му за 
ста ре у Ру ми, а 50 их је сме ште но у 
Шап цу. У овом про јек ту оче ку је мо зна-
чај ну по моћ Ми ни стар ства.

Оно што је но ви на у ра ду Град ске 
упра ве за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту је то што су ове го ди не по 
пр ви пут обез бе ђе не бес плат не ме сеч-
не кар те за сред њо школ це чи ји су 
ро ди те љи ко ри сни ци нов ча не со ци јал-
не по мо ћи.

- По себ но ме ра ду је што смо обез бе-
ди ли бес плат не кар те за сред њо школ-
ску де цу из со ци јал но угро же них по ро-
ди ца. Реч је о 211 де це чи ји су ро ди те-
љи при ма о ци нов ча не со ци јал не 
по мо ћи. На ста ви ће мо да обез бе ђу је-
мо кар те за сле па ли ца, њи хо ве пра ти-

о це, ко ри сни ке услу га Днев ног бо рав-
ка и рат не вој не ин ва ли де. Ка да је реч 
о пен зи о не ри ма, они ни су за бо ра вље-
ни на кон ис те ка прет ход ног уго во ра. 
Са мо је овај пут уме сто кри те ри ју ма 
го ди на, ак це нат ста вљен на ви си ну 
пен зи је. Та ко да пен зи о не ри са при ма-
њи ма до 26.192 ди на ра има ју пра во на 
суб вен ци о ни са ну кар ту ко ја из но си од 
500 до 1.000 ди на ра  за нај у да ље ни ју 
зо ну на те ри то ри ји Гра да.  Ово се ре а-
ли зу је у са рад њи са Град ском упра вом 
за са о бра ћај, ко му нал не и ин спек циј-
ске по сло ве – об ја шња ва но ви не у 
ра ду упра ве на чи јем је че лу на чел ник 
Во ји слав Мир нић. 

На кра ју Мир нић на ја вљу је отва ра-
ње Кан це ла ри је за сма ње ње си ро ма-
штва.

- Кан це ла ри ја за сма ње ње си ро ма-
штва је но ви об лик со ци јал не за шти те 
и за сни ва се на пру жа њу по др шке нај-
у гро же ни јим чла но ви ма за јед ни це 
кроз рад но ан га жо ва ње. Осни ва ње и 
по че так ра да Кан це ла ри је се пла ни ра 
до кра ја ове го ди не, а Кан це ла ри ја ће 
има ти пот пи са не уго во ре са ло кал ним 
јав ним  пред у зе ћи ма – по ја шња ва 
на чел ник Во ји слав Мир нић.

Б. Се ла ко вић     

За ме ник гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це Вла ди мир Са на дер на кон по се-
те др жав ног се кре та ра ре као је да је циљ 
ло кал не са мо у пра ве да се број ко ри сни ка 
со ци јал них услу га, пре вас ход но Цен тра за 
со ци јал ни рад у на ред ном пе ри о ду сма њи.

- На жа лост жи ви мо у вре ме ну ка да нас 
окру жу је си ро ма штво, не ма шти на, не до-

ста так по сла и то си гур но ути че на сло же-
ност по сло ва са ко ји ма се су сре ће Град 
Срем ска Ми тро ви ца. Ми смо на рав но као и 
до са да пред у зе ли мак си мал не ме ре и 
обез бе ди ли сред ства да на ши нај у гро же-
ни ји гра ђа ни ко ји не мо гу са ми да се бри ну 
о се би до би ју ми ни мум за њи хо ву ег зи-
стен ци ју – ре као је Са на дер. 

Сма њи ти број ко ри сни ка
со ци јал не по мо ћи

ПО ХВА ЛЕ МИ НИ СТАР СТВА: По се та др жав ног се кре та ра
Не на да Ива ни ше ви ћа Срем ској Ми тро ви ци
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Про шле не де ље рад ни ци ЈКП 
То пли фи ка ци ја у Срем ској Ми-
тро ви ци за вр ши ли су по след-

ње при пре ме за по че так греј не се зо-
не. Ка ко на во ди ди рек тор овог јав ног 
пред у зе ћа Слав ко Сла до је вић, иако 
зва нич на греј на се зо на по чи ње тек 
15. ок то бра, ми тро вач ка То пли фи ка-
ци ја је спрем на да поч не са гре ја њем 
25.000 ме та ра ква драт них стам бе ног 
и по слов ног про сто ра.

Сла до је вић на по ми ње да уко ли ко 
би се ја ви ла по тре ба за ра ни јим по-
чет ком греј не се зо не, у ро ку од два са-
та цео си стем би био по кре нут и гре ја-
ње би по че ло са ра дом. Да се то де си 
пре зва нич ног по чет ка греј не се зо не 
за кон ски је по треб но да три уза стоп на 
да на у 21 час бу де из ме ре на тем пе ра-
ту ра ис под 12 сте пе ни Цел зи ју со вих.

Оно што по тро ша че нај ви ше за ни-
ма, це на гре ја ња оста је не про ме ње на 
и из но си 84,38 ди на ра по ме тру ква-
драт ном без ПДВ-а за стам бе ни про-
стор, док је за по слов ни про стор це на 
гре ја ња по ме тру ква драт ном 105,48 
ди на ра. За по тро ша че ко ји пла ћа ју 
гре ја ње по утро шку, це на фик сног де-
ла за стам бе ни про стор из но си 41,59 
ди на ра по ме тру ква драт ном, а за 
по слов ни про стор она из но си 51,99 
ди на ра по ме тру ква драт ном. Ва ри ја-
бил ни део за стам бе ни про стор се на-
пла ћу је 4,63 ди на ра по ки ло ват са ту, а 
за по слов ни про стор ва ри ја бил ни део 
се на пла ћу је 5,79 ди на ра по ки ло ват 
са ту. Из ЈКП То пли фи ка ци ја са оп шта-
ва ју да тре нут но ни је у пла ну ко рек ци-
ја це на гре ја ња.

Има ју 3.500 ко ри сни ка стам бе ног 
про сто ра и гре ју око 80.000 ме та ра 
ква драт них по слов ног про сто ра. За-
до вољ ни су на пла том, а ди рек тор 
Слав ко Сла до је вић ка же да ове го ди-
не има ју око 40 ко ри сни ка ко ји су се 
вра ти ли на ова кав вид гре ја ња.

- Про шле го ди не смо гре ја ли око 
10.000 ква дра та ма ње, ове го ди не 
око 5.000 ква дра та ма ње. Углав ном 
се са то пло во да ис кљу чу ју ко ри сни-
ци чи ји су ста но ви пра зни или они ко-
ји не мо гу да пла те ра чу не. Са дру ге 
стра не за до вољ ни смо на пла том, бо-
ља је не го про шле го ди не. А То пли-

фи ка ци ја сву оства ре ну до бит вра ћа 
кроз ин ве сти ци о на ула га ња, та ко да 
смо ове го ди не ин ве сти ра ли пре ко 30 
ми ли о на ди на ра у на ше по стро је ње. 
Све што смо пла ни ра ли смо и од ра-
ди ли, а ових да на за по чи ње мо и из-
ра ду при кључ ка за гре ја ње на објек ту 
ба зе на. Угра ђу је мо и ка ло ри ме тре, 
до са да смо угра ди ли око 70 и оста ло 
је да се угра ди још око 60 - на гла ша ва 
Слав ко Сла до је вић, ко ји је про шлог 
пет ка, 16. сеп тем бра об и шао ко тлар-
ни цу у На се љу Ста ри мост у Срем-
ској Ми тро ви ци.

Б. С.

МИ ТРО ВАЧ КА ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА СПРЕМ НА ЗА ГРЕЈ НУ СЕ ЗО НУ

Без про ме не це не гре ја ња

Ди рек тор ЈКП То пли фи ка ци ја Славко Сладојевић

На те ри то ри ји Ме сне 
за јед ни це „Сло бо дан 
Ба јић Па ја“ у Срем ској 

Ми тро ви ци у то ку су ра до ви 
на из град њи ка на ли за ци о не 
мре же. Тре нут но се ра ди у 
Ули ци Ра ди нач ки пут, а ра-
до ве је про шлог  пет ка, 16. 
сеп тем бра об и шао гра до на-
чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди мир Пет ко вић. 

Укуп на вред ност ра до ва 
на из град њи ка на ли за ци је 
у На се љу Ма ла Бо сна из но-
си 8,2 ми ли о на ди на ра, док 
ра до ви у Ули ци Ра ди нач-
ки пут ко шта ју 2,5 ми ли о на 
ди на ра. До са да је ура ђе но 
око 1.300 ме та ра ка на ли за-
ци о не мре же са обе стра не 
у овој ули ци. 

Гра до на чел ник је ре као 

да ме шта ни Ули це Ра ди нач-
ки пут већ са да пре ко над-
ле жних ин сти ту ци ја мо гу 
да под не су при ја ве за при-
кљу че ње на ка на ли за ци о ну 
мре жу.

За вр ше так ра до ва у овој 
ули ци оче ку је се у на ред них 
де се так да на, а из Гра да 
са оп шта ва ју да има ју при-
пре мље ну до ку мен та ци ју 
за из град њу ка на ли за ци је у 
Но во сад ској и Ба ња луч кој 
ули ци, у истом на се љу, ко ја 
ће се ра ди ти на ред не го ди-
не.

- Све оно што смо про гра-
мом пред ви де ли и што смо 
обе ћа ли, то ће мо и за вр ши-
ти – ис та као је гра до на чел-
ник Вла ди мир Пет ко вић. 

Б. С.

РА ДО ВИ НА ИЗ ГРАД ЊИ КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Ра ди се у На се љу Ма ла Бо сна

Ра до ви у Ма лој Бо сни
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У Срем ској Ми тро ви-
ци је 13. сеп тем бра у 
бли зи ни Основ не шко-

ле „Јо ван Јо ва но вић Змај“ и 
Пре храм бе но – шу мар ске и 
хе миј ске шко ле по ста вљен 
бил борд са по ру ком „Без бед-
ност де це је од го вор ност свих 
нас“, што је и ујед но па ро ла 
Фон да ци је „Ти ја на Ју рић“. 

Ми тро ви ца је је дан од гра-
до ва у Ср би ји ко ји се при-
кљу чио ак ци ји фон да ци је у 
ви ду по ста вља ња пре по зна-
тљи вих бил бор да ко ји при-
ка зу ју по ро ди цу као сим бол 
без бед но сти и си гур но сти. 
Бил борд по ста вљен у Срем-
ској Ми тро ви ци је до на ци ја 
Гра да, ко ји на овај на чин да-
је до при нос бор би Фон да ци је 
за бо љу без бед ност де це у 
Ср бији.

- Фон да ци ја „Ти ја на Ју рић“ 
је сту пи ла у кон такт са Удру-
же њем гра ђа на „Со ли дар-
ност“ из Срем ске Ми тро ви це 
и у ми тро вач кој Гим на зи ји су 
за јед но ор га ни зо ва ли три-
би ну на ме ње ну уче ни ци ма 
и њи хо вим ро ди те љи ма. Тек 

тад смо за пра во схва ти ли 
ка кве су све опа сно сти ко-
је пре те де ци на ин тер не ту. 
Нео п ход но је са оп шти ти де-
ци и мла ди ма ко је су то све 
опа сно сти ко је вре ба ју на 
ин тер не ту и феј сбу ку, ко ји је 
сва ка ко нај ра спро стра ње ни ја 
дру штве на мре жа ме ђу мла-
ђом по пу ла ци јом, по том, ка ко 
се шти те лич ни по да ци, шта 
је то што ни ка ко не сме да 
се јав но при ка зу је у јав но сти, 
као на при мер бро је ви те ле-
фо на де це, њи хо ви лич ни 
по да ци... Че сто ро ди те љи не-
све сно ста вља ју и сли ке сво-
је де це на феј сбук или не ке 
дру ге дру штве не мре же или 
об ја вљу ју не ке њи хо ве лич не 
по дат ке. То су на жа лост све 
мам ци за оне ко ји же ле да 
ту де цу екс пло а ти шу на нај-
го ри мо гу ћи на чин – ис та као 
је начелник Градске управе 
за културу, спорт и омладину 
Илија Не дић и упу тио апел 
свим ро ди те љи ма да по слу-
ша ју са ве те и при су ству ју бу-
ду ћим еду ка ци ја ма.

С. С. 

КАМ ПА ЊА ФОН ДА ЦИ ЈЕ „ТИ ЈА НА ЈУ РИЋ“ 

По ро ди ца – сим бол без бед но сти

Бил борд по ста вљен у бли зи ни Зма је ве шко ле 

То ком ју на, ју ла и ав гу ста ове го ди не, за бе-
ле же на је не што ма ња по тро шња во де у 
од но су на ле та из прет ход них го ди на. То ме 

су сва ка ко до при не ле и вре мен ске при ли ке, јер 
смо има ли ле то са че шћом по ја вом ки ше и па да 
тем пе ра ту ре, што је ума њи ло ко ри шће ње во де 
за за ли ва ње. У нај то пли јем ју лу из По стро је ња 
за пре ра ду во де пре ма по тро ша чи ма је по ти сну-
то од 300 до 340 ли та ра у се кун ди во де, а мак си-
мум је за бе ле жен 11. ју ла – 355 ли та ра у се кун ди 
(око 20 са ти). То ком да на са ни жом тем пе ра ту-
ром тро ши ло се око 250 ли та ра у се кун ди, што је 
уоби ча је на по тро шња ван лет ње се зо не.

Ово ле то, по ко ри шће њу во де, нај слич ни је је 

оном из 2010. и 2014. го ди не. Ре корд по тро шње 
и да ље оста је ле то 2012. ка да је до по тро ша ча 
у јед ном да ну по ти сну то 467 ли та ра у се кун ди 
во де, док су у ју лу 2011, 2013. и 2015. ти мак-
си му ми из но си ли не што пре ко 400 ли та ра у се-
кунд ни.

Во до снаб де ва ње је би ло ста бил но. За сто ји 
су би ли рет ки, уз ми ни мал но тра ја ње – око сат 
вре ме на и то нај че шће због са на ци је ква ро ва. 
Пре ки де у во до снаб де ва њу има ли су и по тро-
ша чи у зо ни под во жња ка због из во ђе ња ра до ва 
на во до вод ној мре жи. Оте жа но во до снаб де ва ње 
би ло је и у Ла ћар ку због ра до ва у скло пу из град-
ње пу та.

ЈКП ВО ДО ВОД

По тро шња во де ма ња
не го прет ход них се зо на

Кон трол ни пункт на из во ри шту

ГРАДСКА КУЋА 

На вод ња ва ње 
у Сре му

У пе так, 16. сеп тем бра у 
Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро-
ви ци одр жа на је увод на кон фе-
рен ци ја и са ста нак Ме ђу оп-
штин ске рад не гру пе за по љо-
при вре ду и ру рал ни раз вој. Том 
при ли ком пред ста вљен је про-
је кат ре ги о нал не ини ци ја ти ве у 
при ла го ђа ва њу по љо при вре де 
кли мат ским про ме на ма и одр-
жи вом ко ри шће њу вод них 
ре сур са на вод ња ва ња у Сре му. 

- Пр ви са ста нак је ве зан за 
про мо ци ју про јек та. У пи та њу је 
про је кат ко јим се ци вил ни сек-
тор уво ди у про цес уче ство ва-
ња у ре ги о нал ним про јек ти ма 
на вод ња ва ња, ко је је већ 
по кре ну ла Ре ги о нал на раз вој на 
аген ци ја „Срем“. Овај про је кат 
спро во ди Удру же ње ре ги о нал-
не ини ци ја ти ве Сре ма, на осно-
ву по тре ба да се ци вил ни сек-
тор на ђе у про це су ре ги о на ли-
за ци је зна чај них про је ка та – 
ре кла је Са ња Сту пар, ме на џер 
про јек та. 

Про је кат фи нан си ра Ми ни-
стар ство по љо при вре де и 
за шти те жи вот не сре ди не. 
Парт не ри на про јек ту су Град 
Срем ска Ми тро ви ца, оп шти не 
Ста ра Па зо ва и Ириг и Ин сти-
тут за еко но ми ку по љо при вре-
де Бе о град. Вред ност про јек та 
је око 700.000 ди на ра. 

С. С. 
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Чла но ви Оп штин ског ве ћа 
у Ши ду су на сед ни ци 
одр жа ној про шлог пет ка, 

16. сеп тем бра по др жа ли ре ба-
ланс оп штин ског бу џе та. Пре ма 
ре чи ма ру ко во ди о ца Оде ље ња 
за фи нан сиј ске по сло ве 
Ја дран ке Не дић, су шти на усво-
је ног ре ба лан са је у то ме да се 
ни је ме ња ла ви си на сред ста ва 
не го са мо струк ту ра рас по  деле 
рас хо да, из раз ло га што се 
то ком го ди не мо ра ју утро ши ти 
сред ства на већ за по че те про-
јек те.

- Је дан од раз ло га за до но-
ше ње ове од лу ке су и уве ћа ње 
ви си не пла ни ра них рас хо да за 
пла те, с об зи ром да је од стра-
не Ми ни стар ства фи нан си ја 
сти гла са гла сност за уве ћа ње 
ма са за за ра де у из но су од 
1.207.000 ди на ра, што је ути ца-
ло на рас по делу и струк ту ру 
планираних рас хо да. Дру ги 
раз лог је уве ћа ње по сто је ће 
апро при ја ци је за из нос до са да 
тран сфе ри са них сред ста ва од 
дру гих ни воа вла сти из из во ра 
фи нан си ра ња до на то ра, с 
об зи ром да смо до би ли до на-
ци ју од ја пан ске ам ба са де, па 
смо у скла ду са тим мо ра ли 
на пра ви ти план ка ко би мо гли 
на ба ви ти опре му ре гу ли са ну 

уго во ром. Ви си на пла ни ра них 
при хо да и при ма ња укуп но по 
свим из во ри ма је ми ли јар ду 
204 ми ли о на ди на ра, рас по ре-
ђе но је ми ли јар ду 185 ми ли о на 
ди на ра - ис та кла је Ја дран ка 
Не дић.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка 
Оп шти не Шид Пре дра га Ву ко-
ви ћа, ре ба ланс бу џе та је кон-
ци пи ран та ко да бу де ре а лан и 
у скла ду са по тре ба ма и зах те-
ви ма ста нов ни штва.

- Све је ура ђе но на ре ал ној 
осно ви, како би у Ши ду пре 
по чет ка зи ме почели ра до ви 
ко ји ће омо гу ћи ти ква ли тет ни је 
усло ве жи во та гра ђа ни ма. 
Из нос бу џе та ће оста ти на 
истом ни воу, је ди но ће сред-
ства би ти не што дру га чи је рас-
по ре ђе на - на вео је Ву ко вић.

Је дан од утвр ђе них пред ло га 
од но сио се и на до пу ну од лу ке 
о оства ри ва њу пра ва у обла сти 
со ци јал не за шти те, као и пред-
лог од лу ке о оства ри ва њу пра-
ва на ма те ри јал ну по моћ де ци, 
уче ни ци ма и сту ден ти ма са 
те ри то ри је оп шти не Шид. Ка ко 
је ис та као пред сед ник Оп шти-
не Пре драг Ву ко вић, пра ва и 
оба ве зе од лу ке о оства ри ва њу 
пра ва со ци јал не за шти те мо гу 
оства ри ва ти ли ца са пре би ва-

ли штем на те ри то ри ји оп шти не 
Шид као и ли ца за те че на на 
те ри то ри ји оп шти не Шид, ко ја 
се на ла зе у ста њу со ци јал не 
по тре бе, а ко ја има ју пре би ва-
ли ште у некој дру гој оп шти ни. 
Но ви на утвр ђе не од лу ке о 
оства ри ва њу пра ва на ма те ри-
јал ну по моћ де ци, уче ни ци ма и 
сту ден ти ма, је сте у то ме да ће 
се убу ду ће вред но ва ти успех 
уче ни ка и сту де на та и то за 
уче ни ке са про се ком из над 4,5 
и за сту ден те из над оце не 8.

- На ма је циљ да по ма же мо 
де цу ко ја су за и ста до бри уче-
ни ци и сту ден ти. Основ на мо ја 
иде ја при до но ше њу ове од лу-
ке је да на гра ди мо де цу ко ја су 
за и ста успе шна у свом шко ло-
ва њу. За њих ће мо опре де ли ти 
и ве ћи из нос сред ста ва иако ће 
их би ти ма њи број. Ми слим да 
је то по ште но и ре ал но. Пред-
ло гом ове од лу ке же ли мо са мо 
да на гра ди мо де цу за њи хов 
рад и да их при том још до дат-
но сти му ли ше мо, ка ко би би ли 
још бо љи - ре као је Ву ко вић.

Чла но ви Ве ћа утвр ди ли су 
и пред лог од лу ке о рад-
ном вре ме ну уго сти тељ-

ских, за нат ских и тр го вин ских 
обје ка та. Пре ма тој од лу ци, 
уго сти тељ ски објек ти ће ра ди-
ти рад ним да ни ма и не де љом 
од шест до 24 ча са, а пет ком и 
су бо том од шест до 1:30 по сле 
по но ћи. Но во рад но вре ме 
ди ско те ка ви кен дом би ће од 20 
до 2:30, а не де љом од 20 до 
1:30 ча со ва. Рад тр го вин ских 
обје ка та би ће сва ким да ном од 
6 до 24 ча са. 

Нај ве ћи број та ча ка днев ног 
ре да од но сио се на пред ло ге 
од лу ка о раз ре ше њу и име но-
ва њу чла но ва над зор них и 
управ них од бо ра јав них пред у-
зе ћа и уста но ва, као и на раз-
ма тра ње зах те ва за одо бре ње 
нов ча них сред ста ва ин сти ту ци-
ја ма и фи зич ким ли ци ма.

М. Н.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА 

Ре ба ланс бу џе та
ЗА МЕ НА СЕ МА ФО РА

За ве ћу
без бед ност

То ком про те кле не де ље у 
Ши ду је на јед ној од нај про-
мет ни јих рас кр сни ца ули ца 
Са ве Шу ма но ви ћа, Ни ко ле 
Вла шког и Све тог Са ве, по-
пра вље на по сто је ћа и по ста-
вље на но ва вер ти кал на сиг-
на ли за ци ја. 

Уме сто ста рих се ма фо ра, 
ко ји су због че стих ква ро ва у 
по след ње вре ме угро жа ва ли 
без бед ност уче сни ка у са о-
бра ћа ју, по ста вље ни су но ви, 
а сред ства за те на ме не из-
дво је на су из оп штин ског бу-
џе та Оп шти не Шид. 

Пре ма ре чи ма ди рек то ра 
Јав ног пред у зе ћа за стам бе-
не услу ге и гра ђе вин ско зе-
мљи ште Алек сан дра Јо ва но-
ви ћа ко је је над ле жно за ове 
ра до ве, у на ред ном пе ри о ду 
у пла ну је и по ста вља ње вер-
ти кал не сиг на ли за ци је у бли-
зи ни пред школ ских и школ-
ских уста но ва.

- На нај фре квент ни јој рас-
кр сни ци у Ши ду, где из во ди-
мо ове ра до ве, има ли смо 
ве ли ких про бле ма, јер нам 
је то ком по след њег не вре ме-
на из го рео под зем ни кабл на 
се ма фо ру ко ји да ти ра још из 
1963. го ди не и за ко јег ви ше 
ни смо мо гли про на ћи ре зер-
вне де ло ве, ка ко би га за ме-
ни ли. По пре по ру ци Ко ми си је 
за без бед ност у са о бра ћа ју 
и Оп шти не Шид, до би ли смо 
на лог да по хит ном по ступ ку 
на ба ви мо но ви се ма фор. На-
да мо се да ће у што ско ри је 
вре ме ова рас кр сни ца би ти 
оспо со бље на за са о бра ћај и 
да уче сни ци у са о бра ћа ју не-
ће ви ше има ти про бле ма - ис-
та као је Јо ва но вић.

Ка ко је ре као, у то ку су ра-
до ви и на по ста вља њу вер ти-
кал не сиг на ли за ци је у гра ду, 
где су по себ ну па жњу по све-
ти ли без бед но сти де це у зо ни 
шко ла. У бли зи ни шко ла би ће 
по ста вље ни но ви са о бра ћај-
ни зна ци, а на кон то га ра до ви 
ће се на ста ви ти и на оста лим 
пут ним прав ци ма. Ра до ве на 
по ста вља њу вер ти кал не сиг-
на ли за ци је у Ши ду, из во ди 
пред у зе ће за одр жа ва ње и 
про јек то ва ње сиг на ли за ци о-
не опре ме из Су бо ти це.

М. Н.

Ре ба ланс бу џе та је ура ђен на ре ал
ној осно ви, ка ко би у Ши ду пре 
по чет ка зи ме мо гли да поч ну ра до
ви ко ји ће омо гу ћи ти ква ли тет ни је 
усло ве жи во та гра ђа ни ма. Из нос 
бу џе та ће оста ти на истом ни воу, 
је ди но ће сред ства би ти не што дру
га чи је рас по ре ђе на, ре као је пред
сед ник шид ске оп шти не Пре драг 
Ву ко вић

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа у Ши ду
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По кра јин ски се кре тар за 
со ци јал ну по ли ти ку, де-
мо гра фи ју и рав но прав-

ност по ло ва и пред сед ник По-
кра јин ског са ве та за ми гра ци је 
Пре драг Ву ле тић об и шао је 12. 
сеп тем бра три при хват но - тран-
зит на цен тра за ми гран те на 
те ри то ри ји оп шти не Шид: Ада-
шев ци, Шид и Прин ци по вац. 

Пред став ни ци ло кал ног Са-
ве та за ми гра ци је и Ко ме са ри-
ја та за из бе гли це и ми гра ци је 
упо зна ли су по кра јин ског се кре-
та ра са ста њем у сва ком од ова 
три цен тра. 

На те ри то ри ји шид ске оп-
шти не тре нут но се на ла зи око 
1.500 ми гра на та, а ка па ци те-
ти обје ка та су у нај ве ћој ме ри 

по пу ње ни. По моћ ник пред сед-
ни ка Оп шти не Иви ца Јо вић 
оба ве стио је по кра јин ског се-
кре та ра да је, из у зи ма ју ћи ин-
ци дент од пре не ко ли ко да на, 
без бед но сна си ту а ци ја за до во-
ља ва ју ћа.

По кра јин ски се кре тар је у 
оби ла ску обје ка та ми гран ти ма 
че сти тао пра зник Кур бан бај-
рам и по се тио но во ро ђе ну бе бу 
у објек ту же ле знич ке ста ни це у 
Ши ду.

На кон са стан ка са пред став-
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве и 
ло кал ног Са ве та за ми гра ци је, 
Пре драг Ву ле тић је из ра зио за-
хвал ност ло кал ној са мо у пра ви 
и пред став ни ци ма Цр ве ног кр-
ста Ши да и Вој во ди не на на по-
ри ма да се ми гран ти ма обез бе-
де усло ви до стој ни чо ве ка. 

- По кра јин ски се кре тар за 
со ци јал ну по ли ти ку сто ји на 
рас по ла га њу свим ло кал ним 
са мо у пра ва ма у пре ва зи ла же-
њу про бле ма ко је има ју услед 
по ве ћа ног при ли ва ми гра на та 
– ре као је Ву ле тић.

ПО СЕ ТА ПО КРА ЈИН СКОГ СЕ КРЕ ТА РА ПРЕ ДРА ГА ВУ ЛЕ ТИ ЋА

Обилазак прихватног центра

Оби ла зак При хват ног цен тра у Ши ду 

НАВАК

Тре нинг
за во за че

На осно ву спо ра зу ма о 
са рад њи из ме ђу Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва и 
На ци о нал не во зач ке ака де-
ми је „НА ВАК“, у пе ри о ду од 
ок то бра до де цем бра ме се-
ца 2016. го ди не, на по ли го-

ну на ци о нал не во зач ке ака-
де ми је пла ни ра се спро во-
ђе ње јед но днев них тре нин-
га за во за че ко ји ма је то ком 
2016. го ди не из да та проб на 
во зач ка до зво ла.

Са те ри то ри је оп шти не 
Шид ће 15 во за ча - по чет ни-
ка има ти мо гућ ност да по ха-
ђа ју ова кав вид обу ке. Обу-
ка је бес плат на, а Оп шти на 
Шид ће кан ди да ти ма на кон 
утвр ђи ва ња тер ми на обез-
бе ди ти пре воз.

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је Алек сан дар Ву лин 

из ја вио је про шле су бо те, 17. сеп тем бра у 
Ши ду да ће Вла да Ср би је на ста ви ти да во-
ди ра чу на о јав ном ре ду и ми ру на про сто ру 
це ле зе мље и ка да је у пи та њу ми грант ска 
кри за, али и ка да је у пи та њу сва ко дру го де-
ша ва ње.

Ву лин је при ли ком оби ла ска при хват ног 
цен тра за ми гран те у Ши ду ис та као да је о 
то ме раз го ва рао са ми ни стром уну тра шњих 
по сло ва Не бој шом Сте фа но ви ћем и да су 

по сти гли са гла сност да МУП, али и Ко ме са-
ри јат за из бе гли це уло же до дат не на по ре ка-
ко би се си ту а ци ја др жа ла под кон тро лом и 
ка ко би се сма њио број љу ди ко ји се на ла зи 
ван при хват них цен та ра.

- Наш при о ри тет је да сви ми гран ти, ко ји 
се на ла зе на про сто ру Ср би је, док се не за-
вр ше од го ва ра ју ће за кон ске про це ду ре, мо-
ра ју и тре ба да бу ду сме ште ни у од го ва ра ју-
ће при хват не цен тре - ре као је Ву лин.

Он је до дао и да у цен тру у Ши ду по сто је 
ка па ци те ти и да се ту за до во ља ва ју све по-
тре бе ми гра на та, на гла сив ши да не ма ни ка-

квог сми сла ни по тре бе да они у ве ћем бро ју 
из ла зе на ули цу или про во де вре ме нео р га-
ни зо ва но та мо где не ма ни ка квих усло ва ни 
за њих ни за њи хо ве по ро ди це.

- Сма њи ће мо од ре ђен број ми гра на та на 
те ри то ри ји оп шти не Шид, та ко да оче ку јем 
да ће си ту а ци ја би ти мир на и до бра - по ру-
чио је Ву лин.

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву-
ко вић ре као је да је по се та ми ни стра пра ви 
од го вор на ми грант ску кри зу, до дав ши да је 
до био смер ни це о то ме шта тре ба да ра ди и 
да ми гра на та ви ше на ули ци не ће би ти.

МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН У ШИ ДУ

Ми гран ти ма ни је ме сто на ули ци

Председник Општине Шид Предраг Вуковић и министар Александар Вулин
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јаПред сед ник
Оп шти не Шид 

Пре драг
Ву ко вић ре као 
је да је по се та 

ми ни стра пра ви 
од го вор на
ми грант ску

кри зу, до дав ши 
да је до био

смер ни це
о то ме шта

тре ба да ра ди
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ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ 

По моћ за бо ле сну де цу

Ин ђи ја је сре ди ном сеп тем бра 
би ла ме сто по зи тив них ви бра-
ци ја, ка да је у цен тру гра да одр-

жан ху ма ни тар ни кон церт за обо ле лу 
де цу из ове срем ске оп шти не. 

Ор га ни за тор овог до га ђа ја Ко ста 
Мај кић ка же да је за до во љан што се 
већ по дру ги пут успе шно ор га ни зу је 
је дан ова кав кон церт. 

- Пре за до во љан сам, им пре си је су 
фан та стич не, по дру ги пут смо ус пе-
ли да се ор га ни зу је мо и да на пра ви-
мо јед ну фан та стич ну ствар. Све што 
је у на шој мо ћи ми смо ура ди ли. Сви 

зна мо да смо про шли кроз те жак пе-
ри од у про те клих 20 го ди на, та ко да 
по ред те шке ма те ри јал не си ту а ци је, 
за де си ла су нас и те шка здрав стве-
на ста ња на ших су гра ђа на. Број љу-
ди ко ји ма је по моћ по треб на је ве лик, 
али ће ко ми си ја усме ри ти по моћ на 
оне ко ји ма је нај по треб ни ја. То ће би-
ти љу ди ко ји су у те шком здрав стве-
ном ста њу и ко ји су у те шкој ма те ри-
јал ној си ту а ци ји и не ма ју но вац за 
ле че ње – ре као је Мај кић.

Кон церт је при ву као ве ли ки број по-
се ти ла ца, а ме ђу њи ма је био и пред-

сед ник ин ђиј ске оп шти не Вла ди мир 
Гак.

- Ова кве ак ци је су нео п ход не, не 
са мо оп шти ни Ин ђи ја, не го и це лој 
Ср би ји. То ли ко је на жа лост про бле ма 
код на ших нај мла ђих, али и код ста-
ри јих, и по моћ им је за и ста по треб на, 
јер се сви ти про бле ми не мо гу ре ши-
ти кроз си стем ске по сто је ће став ке 
што бу џе та, што јав них пред у зе ћа. 
Ово је си гу ран на чин да љу ди ма по-
мог не мо и на ја вљу јем да ће мо у на-
ред не че ти ри го ди не би ти оп шти на 
ко ја ће у це лој Ср би ји би ти пре по зна-

Председник инђијске општине Вла ди мир Гак и рвач Да вор Ште фа нек 
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Ху ма ни тар ни кон церт у Ин ђи ји

тљи ва по ху ма но сти. На рав но, ја сам 
ис ко ри стио сво ју тре нут ну по зи ци ју 
и оба ве зао сам све ди рек то ре да из-
вр ше упла ту са сво јих лич них ра чу на 
на ра чун ко ји је отво рен ис кљу чи во 
за ову при ли ку. Сва ки ди рек тор ће 
упла ти ти ми ни мал но 5.000 ди на ра, а 
мак си мум ни је од ре ђен. Си гу ран сам 
да ће мо уз по др шку на ших су гра ђа-
на, свих ди рек то ра јав них пред у зе ћа, 
за по сле них у јав ним пред у зе ћи ма, 
за по сле них у упра ви, и на ших при-
вред ни ка у Ин ђи ји ску пи ти јед ну зна-
чај ни ју сво ту нов ца. На рав но, не ће 
се мо ћи по мо ћи сви ма, али ре ши ће-
мо је дан број љу ди на ова кав на чин, 
сле де ћи пут дру ги број, и на да мо се 
да за че ти ри го ди не Ин ђи ја не ће има-
ти то ли ко угро же них љу ди – ре као је 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди-
мир Гак. 

На кон цер ту су на сту пи ли Бо бан 
Ра јо вић, Ро ма на Па нић, Сер геј Ћет-
ко вић, а свој до при нос кон цер ту дао 
је и злат ни срп ски олим пи јац рвач Да-
вор Ште фа нек. 

Сер геј Ћет ко вић се за хва лио Бо ба-
ну Ра јо ви ћу на по зи ву, као и по ро ди-
ци Мај кић и Оп шти ни Ин ђи ја и свим 
љу ди ма ко ји су да ли свој до при нос, а 
Ро ма на ис ти че да но си див не ути ске 
из Ин ђи је. 

- Ути сци су див ни. Ни сам ду го би-
ла у Ин ђи ји, за то ми је ја ко дра го што 
сам при су ство ва ла овом до га ђа ју. По-
здра ви ла бих љу де ко ји су ово ор га-
ни зо ва ли и ком па ни ју Мај кић ко ји су 
ово од ср ца од ра ди ли. Сма трам да је 
при ви ле ги ја ако мо же мо да по ма же-
мо. Сва ко ко има до бру во љу и мо-
гућ ност, тре ба сва ко днев но да ра ди 
на то ме и да да је мо ко ли ко мо же мо 
– ре кла је овом при ли ком Ро ма на. 

Срп ски олим пи јац Да вор Ште фа нек 
из ра зио је сво је за до вољ ство што је 
имао при ли ку да уче ству је на јед ној 
ова квој ма ни фе ста ци ји. 

- Увек сам ту за де цу, ако тре ба не-
ка ко да по мог нем и мо гу да по мог-
нем, ра до се ода зи вам и уче ству јем. 
Ова ху ма ни тар на ак ци ја је ја ко ху ман 
и леп по тез по ро ди це Мај кић и ја сам 
ту да по др жим сва ки вид ова квих ма-
ни фе ста ци ја – ре као је Ште фа нек. 

Ку па ли шна се зо на на Град ском 
ба зе ну у Ин ђи ји зва нич но је за-
вр ше на 4. сеп тем бра, а вр ши лац 

ду жно сти ди рек то ра Уста но ве Спорт-
ски цен тар Или ја Тр бо вић ис ти че да 
су за до вољ ни бро јем по се ти ла ца, али 
да их је ове го ди не би ло не што ма ње у 
од но су на про шлу. Пла но ви за на ред-
ну го ди ну ве за ни су за од ре ђе не ра до-
ве на ба зе ну ко ји ће до при не ти бо љим 
усло ви ма за ку па че. 

- Ове го ди не ку па ли шну се зо ну про-
ду жи ли смо до 4. сеп тем бра. Мо гу 
ре ћи да смо за до вољ ни ка ко је све 
функ ци о ни са ло, јер смо мак си мал но 
ис ко ри сти ли по сто је ће ка па ци те те. 
По след њих не ко ли ко го ди на ни су вр-
ше ни ра до ви на и око ба зе на, али без 
об зи ра на то тру ди ли смо се да одр-
жи мо хи ги је ну во де и до бре усло ве за 
бо ра вак. Са да нам пред сто ји ана ли за 
учин ка и пла ни ра ње на ред не се зо не. 
Же ли мо да са др жа ји и усло ви на ба зе-

ну бу ду не што дру га чи ји не го ра ни јих 
го ди на и на дам се да ће мо ус пе ти да 
обез бе ди мо нео п ход на фи нан сиј ска 
сред ства - ка же Или ја Тр бо вић, в.д. 
ди рек то р Уста но ве Спорт ски цен тар 
Ин ђи ја и до да је:

- До би ли смо са гла сност од оп штин-
ског ру ко вод ства да на пра ви мо не ке 
про ме не, те оче ку јем да ће мо сле де ће 
го ди не има ти да ле ко бо љи и дру га чи ји 
ба зен. 

Ка да је реч о по се ће но сти ба зе на, 
Тр бо вић ка же да је про шла се зо на би-
ла нај бо ља у по след њих не ко ли ко го-
ди на.

- Ова се зо на је не што сла би ја, јер су 
на то ути ца ле, пре све га, вре мен ске 
при ли ке. Има ли смо три ви кен да ка да 
ни смо ра ди ли ка ко је пла ни ра но, али 
на вре ме се не мо же ути ца ти - ка же 
ди рек тор Уста но ве Спорт ски цен тар у 
Ин ђи ји.

М. Ђ.

ЗА ВР ШЕ НА СЕ ЗО НА НА ГРАД СКОМ БА ЗЕ НУ

Ма ња по се ће ност 
због ло шег вре ме на

Град ски ба зен у Ин ђи ји

ФИЛМ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ 

Филм Рингишпил по бед ник
Гран при ово го ди шњег фе сти ва ла 

Шорт кат при пао је фил му Рин
ги шпил, ауто ра Лу ке По па ди ћа 

из Бе о гра да. Филм Рин ги шпил на по-
е ти чан на чин и уз до ста ша ле пра ти 
срп ско пе вач ко дру штво Рас пе ва не 
По же жан ке. При ка зу је љу бав, ра дост 
и жи вот са гле дан из угла ових ве дрих 
го спо ђа.

Фе сти вал крат ко ме тра жног фил ма 
одр жан је 11. сеп тем бра у Ку ћи Вој но-
ви ћа у Ин ђи ји. На фе сти вал се при ја ви-
ло 500 ауто ра фил мо ва из це лог све та. 
На гра де су, по ред гран приа, до де ље не 
и по ка те го ри ја ма: ту ри зам, еко ло ги ја 
и жи вот. Из до ме на еко ло ги је по бе дио 

је филм из Укра ји не, из обла сти ту ри-
зма по бед ник је филм из Шпа ни је, док 
је из ка те го ри је жи вот по бе дио филм из 
Егип та. До де ље на је и спе ци јал на на-
гра да за иде ју фил му из Уз бе ки ста на.

Фе сти вал је пра ти ла из ло жба фо то-
гра фи ја на те му Објек тив(н)и по ста-
вље на у га ле ри ји Ку ће Вој но вић. Ауто-
ри из ло же них фо то гра фи ја: Вла ди мир 
Стан ко вић, Ми ли ца Су че вић, Ни ко ла 
Јо ва но вић и Ран ко Јур је вић.

Ор га ни за тор фе сти ва ла је Удру же ње 
за ме диј ску афир ма ци ју МАТ из Ин ђи је, 
ко је на ја вљу је на ста вак овог фе сти ва-
ла и ор га ни зо ва ње де чи јег филм ског 
фе сти ва ла.
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До ла ском шест во лон те ра 
из Ру си је, Пољ ске и Не-
мач ке и три во лон те ра из 

Ср би је 11. сеп тем бра је у Ку-
пи но ву зва нич но по чео тре ћи 
ме ђу на род ни ар хе о ло шки во-
лон тер ски камп „Ку пи ник“, ко ји 
ор га ни зу је Удру же ње гра ђа на 
„Зе ле ни по глед“. Су ор га ни-
за тор Кам па су Мла ди ис тра-
жи ва чи Ср би је, под по кро ви-
тељ ством Ми ни стар ства за 
омла ди ну и спорт и Оп шти не 
Пе ћин ци, а уз ло ги стич ку по-
др шку оп штин ске Аген ци је за 
раз вој.

До 24. сеп тем бра во лон те ри 
ће ра ди ти на чи шће њу од ра-
сти ња зи ди на, шан ца и ку ла 
сред ње ве ков не твр ђа ве Ку-
пи ник (по след ње пре сто ни це 
сред ње ве ков не Ср би је), ка ко 
би се твр ђа ва за шти ти ла од 
да љег убр за ног ра за ра ња, ко је 
ко ре ње ра сти ња мо же да про-
у зро ку је.

- Чи шће њем ра сти ња ће би-
ти омо гу ћен и бо љи ви зу ел ни 
до жи вљај твр ђа ве, а кроз ак-
тив но сти кам па про мо ви ше мо 
зна чај Ку пи ни ка пред ши ром 
до ма ћом и стра ном јав но шћу, 
на сто је ћи да укљу чи мо што ве-
ћи број во лон те ра и уста но ва 
у ак тив но сти на за шти ти Ку пи-
ни ка као зна чај ног де ла на ци-
о нал ног кул тур но-исто риј ског 
на сле ђа – из ја вио је пред сед-
ник „Зе ле ног по гле да“ Пе тар 
Одо ба шић и на гла сио да се ове 
го ди не рад ар хе о ло шког кам па 
при род но на до ве зу је на рад 
не дав но за вр ше ног еко ло шког 
кам па, у окви ру ко јег су во лон-
те ри очи сти ли про стор од ет но 
ку ће у Ку пи но ву, пре ко мо ста 
на ка на лу Вок, до са ме твр ђа ве 
Ку пи ник. 

За ме ник пред сед ни це пе ћи-
нач ке оп шти не Зо ран Вој кић и 
ди рек тор оп штин ске Аген ци је 
за раз вој Ми лан Алек сић по се-

ти ли су 15. сеп тем бра уче сни-
ке кам па, где су раз го ва ра ли 
са во лон те ри ма и ор га ни за-
то ри ма. Ка ко је Зо ран Вој кић 
на гла сио Ку пи ник је кул тур но 
- исто риј ско до бро од из у зет ног 
зна ча ја не са мо за оп шти ну Пе-
ћин ци, већ за це лу Ср би ју.

- Ку пи ник је не за о би ла зни 
део на ше на ци о нал не исто-
ри је. За хва лан сам овим мла-
дим љу ди ма на зна чај ном по-
слу ко ји оба вља ју на очу ва њу 
зи ди на твр ђа ве. Ово је тре ћи 
ар хе о ло шки камп ко ји фи нан-
си ра ло кал на са мо у пра ва у 
Пе ћин ци ма и на ста ви ће мо да 
по др жа ва мо овај про је кат и на-
ред них го ди на, али то ни је све. 
Оп шти на Пе ћин ци је у по ступ ку 
из ра де пла на де таљ не ре гу ла-
ци је овог кул тур но-исто риј ског 
ло ка ли те та, на кон че га ће би-
ти из вр ше на екс про при ја ци ја 
зе мљи шта на ко јем се Ку пи ник 
на ла зи, чи ме ће се сте ћи усло-

АР ХЕ О ЛО ШКИ
КАМП „КУ ПИ НИК“ За шти та кул тур но

Чи шће њем
ра сти ња ће

би ти омо гу ћен и 
бо љи ви зу ел ни 

до жи вљај
твр ђа ве, а кроз 

ак тив но сти
кам па

про мо ви ше  се 
зна чај

Ку пи ни ка пред 
ши ром до ма ћом 

и стра ном
јав но шћу

На одр жа ној 63. сед ни ци Оп штин-
ског ве ћа 13. сеп тем бра усво јен 
је пред лог Пра вил ни ка за рас по-

де лу тро шко ва са за јед нич ког мер ног 
ме ста у то плот но пре дај ној ста ни ци, 
ко ји је из ра ђен по пре по ру ци Ми ни-
стар ства ру дар ства и енер ге ти ке и у 
ко јем су пре ци зно на ве де ни по ступ ци 
за од ре ђи ва ње уде ла та риф них ку па-
ца у ис по ру че ној ко ли чи ни то плот не 
енер ги је.

Већ ни ци су да ли са гла сност и на 
из ме не од лу ке о усло ви ма и на чи ну 
снаб де ва ња то плот ном енер ги јом на-
се ља Пе ћин ци. Пре ма ре чи ма ди рек-
то ра ЈКП „Са ва“ Жељ ка Ми ли ће ви ћа, 
овим из ме на ма су пре ци зи ра ни усло ви 
и тех нич ке мо гућ но сти у слу ча ју от ка-
зи ва ње уго во ра о снаб де ва њу то плот-
ном енер ги јом, од стра не ко ри сни ка. 
Он на гла ша ва да ку пац мо же пи сме но 
от ка за ти уго вор о снаб де ва њу то плот-
ном енер ги јом са от ка зним ро ком од 

90 да на, али не у то ку греј не се зо не. 
Та ко ђе, по сто је спе ци фич ни усло ви од 
ко јих за ви си рас ки да ње уго во ра.

- У слу ча је ви ма стам бе ног про сто-
ра, под тех нич ким мо гућ но сти ма за 
ис кљу че ње под ра зу ме ва се да по-
сто ји за јед нич ка сте пе ни шна вер ти-
ка ла на ко ју је сва ки стан по је ди нач-
но при кљу чен. У та квим слу ча је ви ма 
је мо гу ће ис кљу чи ти стан уко ли ко су 
се при том са гла си ли Скуп шти на ста-
на ра или вла сни ци су сед них ста но ва. 
Ме ђу тим, уко ли ко кроз стам бе ну је ди-
ни цу про ла зе успон ске вер ти ка ле или 
хо ри зон тал не ин ста ла ци је за су сед не 
стам бе не је ди ни це и исте ода ју то пло-
ту у ста ну, у та квим слу ча је ви ма не 
по сто је тех нич ке мо гућ но сти за пот-
пу но ис кљу че ње по је ди нач ног ста на, 
јер се оне не мо гу ис кљу чи ти ни ти из-
ме сти ти. У том слу ча ју уго вор о ис по-
ру ци од но сно снаб де ва њу то плот ном 
енер ги јом се не рас ки да у пот пу но сти, 

већ би био пот пи сан 
анекс уго во ра ко јим 
се де фи ни ше де ли-
мич на ис по ру ка то-
плот не енер ги је куп цу 
- об ја шња ва Ми ли ће-
вић.

Оба до ку мен та, ко-
ја су на пред лог ЈКП 
„Са ва“ усво је на на 
Ве ћу, на ћи ће се на 
днев ном ре ду на ред-
не сед ни це Скуп шти-
не оп шти не Пе ћин ци.

Тре ћа ван ред на 
ак ци ја до бро-
вољ ног да ва-

ња кр ви у оп шти ни 
Пе ћин ци одр жа на 
је 13. сеп тем бра. 
Ак ци ја је одр жа на у 
про сто ри ја ма Срп-
ске на пред не стран-
ке у Ку пи но ву, а крв 
су ово га пу та да ли чла но ви стран ке и ло кал ни функ ци-
о не ри из ре до ва СНС из Ку пи но ва, Обре жа, Аша ње и 
Ога ра. Ме ђу до бро вољ ним да ва о ци ма су би ли и за ме-
ник пред сед ни це Оп шти не Пе ћин ци Зо ран Вој кић, од-
бор ник у Скуп шти ни оп шти не Пе ћин ци Ми лош Ма ри јан 
и пред сед ник Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“ Си ни-
ша Ђо кић.

На ак ци ји крв је по ну ди ло пре ко 60 на пред ња ка, а 
да ло њих 40, док су оста ли од би је ни из ме ди цин ских 
раз ло га. Ме ђу да ва о ци ма је би ло де вет при пад ни ца 
леп шег по ла и 15 но вих да ва ла ца. У све три ван ред-
не ак ци је ор га ни зо ва не за чла но ве пе ћи нач ког СНС-а 
укуп но је при ку пље но 119 је ди ни ца кр ви, а по себ но је 
зна чај но што су ове ак ци је из не дри ле 57 но вих да ва-
ла ца.

Пр ви чо век пе ћи нач ких на пред ња ка Ми ло рад Пан тић 
ка же да је по но сан на ху ма ност ко ју су по ка за ли чла-
но ви СНС.

- Пр во бит на иде ја нам је би ла да ор га ни зу је мо јед ну 
ак ци ју до бро вољ ног да ва ња кр ви на ко јој ће крв да ти 
пре све га стра нач ки функ ци о не ри и оп штин ски функ ци-
о не ри из ре до ва СНС, али члан ство је по ка за ло та кво 
ин те ре со ва ње да смо на кра ју ор га ни зо ва ли три ак ци је, 
у ко ји ма је уче ство ва ло не што ма ње од 200 чла но ва на-
ше стран ке из свих 15 на се ља пе ћи нач ке оп шти не. Из у-
зет но сам по но сан на ни во све сти о зна ча ју до бро вољ-
ног да ва ла штва кр ви ко ји су по ка за ли на ши чла но ви и 
сви ма сам бес крај но за хва лан што су узе ли уче шћа у 
овом ху ма ном чи ну – из ја вио је тим по во дом по ве ре ник 
пе ћи нач ког од бо ра СНС Ми ло рад Пан тић.

КУ ПИ НО ВО

На пред ња ци 
да ли крв

ИЗ РА ДА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Усло ви за
ис кљу че ње
са то пло во да
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исто риј ског на сле ђа
ви да апли ци ра мо за сред ства 
код до ма ћих и стра них фон до-
ва за об но ву овог би се ра срп-
ске исто ри је – из ја вио је Вој кић. 

Ка ко се мо гло чу ти, ово го ди-
шњи ра до ви су ини ци јал на ка-
пи сла за обим ни је ра до ве ко ји 
ће се у на ред них пет го ди на 
спро во ди ти на овом утвр ђе њу.

- За пет го ди на ће мо обе ле-
жи ти пет сто го ди шњи цу ра за ра-
ња Ку пи ни ка и же ља нам је да 
му до та да вра ти мо део ста рог 
сја ја – ка же Одо ба шић.

Су ор га ни за тор ар хе о ло шког 
кам па су Мла ди ис тра жи ва чи 
Ср би је, а ко ор ди на тор раз ме-
не во лон те ра у овој ор га ни за-
ци ји Бо јан Бе ро ња ре као нам 
је да је ове го ди не Ми ни стар-
ство омла ди не и спор та, кроз 
про грам „Мла ди су за кон“, 
омо гу ћи ло бес плат но уче шће 
во лон те ри ма из Ср би је на 35 
кам по ва, ме ђу ко ји ма и на кам-
пу „Ку пи ник“. 

Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МОУ ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

Ту ри стич ки Ин фо-цен тар Оп-
шти не Пе ћин ци је у са рад њи 
са 50. БИ ТЕФ-ом, за пред-

став ни ке овог фе сти ва ла и број не 
ме ди је, про шлог пет ка, 16. сеп тем-
бра ор га ни зо вао јед но днев ни из лет 
кроз пе ћи нач ку оп шти ну, упо знав ши 
их са де лом кул тур них и при род них 
ле по та и зна ме ни то сти овог де ла 
Сре ма.

Го сте је, у Ет но пар ку у Ку пи но-
ву, до че као за ме ник пред сед ни це 
Оп шти не Зо ран Вој кић, ко ји је и је-
дан од ини ци ја то ра по се те, бу ду ћи 
да је иде ја о овом из ле ту на ста ла 
као ре зул тат ра ни је са рад ње пред-
став ни ка Оп шти не и БИ ТЕФ-а на 
ово го ди шњој Ре га ти Мај ке Ан ге ли-
не у Ку пи но ву. По ред ус по ста вље-
не са рад ње са ор га ни за то ри ма јед-
ног од на ших нај ве ћих по зо ри шних 
фе сти ва ла, циљ овог оби ла ска је и 
про мо ци ја по тен ци ја ла и ту ри стич ке 
по ну де оп шти не Пе ћин ци при сут-
ним пред став ни ци ма ме ди ја, ме ђу 
ко ји ма су би ли но ви на ри Ра дио-те-
ле ви зи је Ср би је, број них днев них и 
пе ри о дич них штам па них из да ња и 
ин тер нет пор та ла.

По ред Ет но ку ће у Ку пи но ву, го сти 
су има ли при ли ку да оби ђу остат ке 
сред њо ве ков ног утвр ђе ња Ку пи ник, 
по след ње пре сто ни це срп ске де спо-
то ви не, као и нај ста ри ју пра во слав-
ну цр кву у Вој во ди ни – Цр кву Све тог 
Лу ке у Ку пи но ву. На кон ло ка ли те та 

у Ку пи но ву, го сти су по се ти ли Обед-
ску ба ру, за тим нај ста ри ју очу ва ну 
ку ћу у Сре му – Ак сен ти јев ку ће рак 
у Ога ру, да би дру же ње за вр ши ли 
оби ла ском ре пли ке тра ди ци о нал не 
„сви њар ске ко ле бе“ и руч ком у Ло-
вач ком до му у До њем То вар ни ку, 
где их је до че као и по здра вио на-
чел ник Оп штин ске упра ве Оп шти не 
Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић.

Пре ма ре чи ма Сла ви це Хи нић, 
за ду же не за од но се с јав но шћу БИ-
ТЕФ-а, ути сци су ве о ма по зи тив ни 
и го сти су оду ше вље ни ле по том 
и рас ко ши при род них и кул тур но-
исто риј ских зна ме ни то сти пе ћи нач-
ке оп шти не. 

- У скла ду са сло га ном 50. ју би-
лар ног би те фа, на ле ђи ма мах ни тог 
би ка, од лу чи ли смо да у са рад њи 
са Ту ри стич ким ин фо - цен тром Оп-
шти не Пе ћин ци ор га ни зу је мо из лет 
за БИ ТЕФ тим и за но ви на ре, и да 
по ку ша мо да про на ђе мо тог на шег 
„по мах ни та лог би ка“. Тра жи ли смо 
га у Ку пи но ву, на Обед ској ба ри, у 
Ога ру, и у До њем То вар ни ку где смо 
за о кру жи ли из лет. Оно што смо про-
на шли уме сто по мах ни та лог би ка, је 
у ства ри је дан мир и јед но уну тра-
шње за до вољ ство, јер смо до жи ве-
ли овај део Сре ма на пра ви на чин и 
уве ри ли се да је баш она кав ка ко га 
опи су је те у ва шим про спек ти ма пре
део где при ро да гр ли исто ри ју – из-
ја ви ла је Сла ви ца Хи нић. 

У СУ СРЕТ БИ ТЕ ФУ

Из лет кроз
оп шти ну Пе ћин ци У Ога ру је у то ку за вр шна фа за ра до ва на ре ста у-

ра ци ји Ак сен ти је вог ку ћер ка, јед не од нај ста ри јих 
са чу ва них ку ћа у Сре му, спо ме ни ку кул ту ре од из-

у зет ног зна ча ја ста ром пре ко 250 го ди на. Ра до ве, ко је 
ре а ли зу је За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре из Срем-
ске Ми тро ви це сред стви ма до би је ним од Ми ни стар ства 
тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, 15. сеп тем бра 
су об и шли за ме ник пред сед ни це пе ћи нач ке оп шти не 
Зо ран Вој кић и ди рек тор оп штин ске Аген ци је за раз вој 
Ми лан Алек сић за јед но са ет но ло гом За во да Ду шан ком 
Стан ко вић, ко ја је том при ли ком об ја сни ла да се овим 
ра до ви ма за вр ша ва про је кат кон зер ва тор ско - ре ста у ра-
тор ских ра до ва на Ак сен ти је вом ку ћер ку за по чет 2013. 
го ди не.

- У овој фа зи ко нач но ће би ти са ни ра не све те мељ-
не зо не, из ни ве ли са ни зи до ви, уре ђе на уну тра шњост и 
ку ћа ће би ти окре че на. Ра ди мо тех ни ком ко ја зах те ва 
упо тре бу при род них ма те ри ја ла од ко јих је ку ћа и на-
пра вље на, а то су др во и зе мља. Тру ди мо се да са чу-
ва мо што ви ше аутен тич них де ло ва ку ће, што зна чи да 
се ски да слој мал те ра ка ко би се до шло до са ме др ве не 
кон струк ци је уну тар зи до ва и за ме њу ју се са мо они сег-
мен ти ко ји су пот пу но до тра ја ли, а де ло ви ко ји су оште-
ће ни се са ни ра ју кон зер ва тор ским тех ни ка ма ка ко би се 
са чу ва ли у це ло сти – ка же Ду шан ка Стан ко вић. 

Зо ран Вој кић се за хва лио За во ду за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре на све му што је учи ње но на об но ви огар-
ске ет но ку ће у по след њих не ко ли ко го ди на и на гла сио 
да су сред ства у об но ву Ак сен ти је вог ку ћер ка ула га ле и 
ре пу блич ке и по кра јин ске ин сти ту ци је, али и пе ћи нач ка 
ло кал на са мо у пра ва. 

- По за вр шет ку ових ра до ва, у дво ри шту ет но ку ће би-
ће по ста вљен и ам бар ко ји да ти ра из истог пе ри о да из 
ког је и ку ћа, а већ је за вр шен ђе рам на бу на ру. Не што 
ра ни је је из гра ђе на и се ни ца за од мор по се ти ла ца, ко-
ју све број ни је ђач ке екс кур зи је мо гу да ко ри сте и као 
учи о ни цу на отво ре ном, чи ме је упот пу њен са др жај на 
овом ло ка ли те ту ко ји је не за о би ла зна ста ни ца то ком ту-
ри стич ког оби ла ска на ше оп шти не – из ја вио је Вој кић.

АК СЕН ТИ ЈЕВ КУ ЋЕ РАК

Об но ва при кра ју
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ВИ НО ГРА ДАР ДУ ШКО РА ДИ ЧИЋ ИЗ ДИ ВО ША

Све је ма ње ви но гра да ра
Вин ски Срем је не кад био бо гат ви но-

гра ди ма и до брим ви ном. Го то во је 
сва ка до бро сто је ћа по ро ди ца има ла 

вла сти ти ви но град и то је био тра јан по сао 
за ста нов ни ке ов да шњих се ла. Бра ње 
ви но гра да ни је пред ста вља ло са мо по сао, 
не го и сла вље.

Са бер бом је овог сеп тем бра, ме ђу 
пр ви ма у Ди во шу кре нуо Ду шко Ра ди чић, 
ко ји је свој пр ви ви но град за са дио пре 27 
го ди на. Он ка же да је ра ни је сва ка ку ћа у 
Ди во шу има ла ви но град, док је са да тај 
број знат но ма њи. 

- Ка да сам имао 27 го ди на, по са дио сам 
свој ви но град ко ји и са да имам. Не мам 
ве ли ку по вр ши ну, у пи та њу је два де се так 
ари са 250 чо ко та ви но ве ло зе ко ја је на 
план та жи, та ко да ту бу де от при ли ке три 
до че ти ри ки ло гра ма гро жђа по чо ко ту. Тач-
ни је, то је од 600 до 700 ки ло гра ма укуп но, 
од но сно око 500 ли та ра кљу ка из ко јег се 
ка сни је це ди ви но. Не кад су мој де да и мој 
отац, и сва ка ку ћа у Ди во шу, има ли ви но-
гра де и то из ве сне по вр ши не, од по ла лан-
ца до лан ац земље. Тад је би ла ужа сад-
ња, те је би ло и не ко ли ко хи ља да чо ко та 
ви но ве ло зе. Мно ги су има ли и ко ли бе у 
ви но гра ду, тад је по ро ди ца би ла ком пакт-
ни ја, ши ра, жи ве ле су по три, че ти ри ге не-
ра ци је у ис тој ку ћи. Он да су љу ди од 50 
или 60 го ди на чу ва ли ви но гра де док се не 
обе ру. Мла ди су од ла зи ли у ви но град да 
ра де, кад је тре ба ло ко па ти, пр ска ти и бра-
ти. А кад је бер ба би ла то је би ла све ча-
ност, сла вље. Ишло се са не ко ли ко коњ-
ских или во лов ских за пре га, у ко ли ма су 
би ла бу рад, ишло је бар 10, 15 љу ди. Ком-
ши лук је ишао у мо бу, љу ди су по ма га ли 
јед ни дру ги ма. У вре ме бра ња се оба ве зно 
ку вао па при каш од до брог ма то рог пе тла и 
то је би ло не са мо по сао и рад не го и сла-
вље и фе шта. Љу ди су ужи ва ли у то ме. 
Сад на жа лост то га ви ше не ма, сад је бер-
ба гро жђа исто по сао као бер ба ку ку ру за 
или па ра дај за. Ја сам об рао ви но град, 

од но сно пла тио сам же не да га обе ру, сра-
мо та је сте, али јед но став но, не мам до вољ-
но вре ме на да одво јим за тај по сао – ис ти-
че Ра ди чић. 

Он ка же да је ви но град ве о ма зах те ван, 
од но сно да је по треб но до ста вре ме на, 
ра да и ула га ња ка ко би био до бар и ква ли-
те тан род. На рав но, оно што је из ван људ-
ске мо ћи је вре ме, од ко јег ви но град до ста 
за ви си. При ја му сун це, док му ки ша не 
од го ва ра. 

- Ви но град је ја ко зах те ван у сми слу 
ве ли ког уло га људ ског ра да, а сад и хе ми-
је. То про из во ди тро шко ве. Има пу но 
по сла ко ји се не мо же оба ви ти ма шин ским 

пу тем, ма да се сад чо ко ти са де на ве ће 
раз да љи не па мо же трак тор са фре зом да 
про ђе, али опет зах те ва пу но, пу но људ-
ског ра да. По сло ви кре ћу сре ди ном 
фе бру а ра, ка да се ви но град оре зу је, по сле 
све тог Три ву на, а по сле то га сле ди ве зи ва-
ње лу ца или ло зе, а у дру гој по ло ви ни 
апри ла већ по чи ње пр ска ње ко је мо ра да 
се оба ви бар пет, шест пу та у то ку ве ге та-
ци је све до Пре о бра же ња, 19. ав гу ста. 
Ви но град је биљ ка ко ја во ли мно го сун ца, 
а нај ма ње во ли ки шу, по го то во у вре ме 
ка да поч не зре ти. Сва ка ки ша ње му пред-
ста вља про блем и мо ра се шти ти ти. 
По сто је љу ди ко ји се озбиљ но ба ве ви но-
гра дар ством и ви нар ством, то су два за ни-

ма ња, две раз ли чи те вр сте по сла и јед но 
без дру гог не иде. Да би не ко за фи нал ни 
про из вод имао до бро ви но, тај мо ра би ти 
до бар ви но гра дар, а за тим и до бар по дру-
мар, има ти до бар по друм и су до ве за 
ви но. То је на у ка ко ја из и ску је пу но ис ку-
ства, ра да, тру да да би се до био фи нал ни 
про из вод, а то је до бро и ле по ви но. Ја 
имам ви но град из љу ба ви, а не из еко ном-
ске ра чу ни це, а чу ва ћу га све док ми унук 
не од ра сте и не на пи је се ви на. Оно што 
по се ду јем од сор ти су вра нац, хам бург, 
слан ка мен ка и жу пљан ка. То је 200 чо ко ти 
и још 50 чо ко та је ис кљу чи во сто не вр сте 
– ка же овај ви но гра дар. 

Да би се до би ло ква ли тет но ви но, 
по треб не су, по ред зна ња и ве шти не, 
ква ли тет не по су де где се ви но на кон 

пре ра де од ла же, али исто та ко и до бар 
по друм. 

- Имам прак су да бе рем гро жђе у гај бе 
за ја бу ке, по вр ста ма. По себ но бе рем 
цр не, по себ но бе ле сор те. По том сле ди 
кве ча ње, од но сно му ља ње гро жђа. Пр во 
кве чам бе ло гро жђе и тај сок иде ди рект но 
у бу ре. По сле то га до да јем и цр не сор те и 
то ви но оста је у ка ци под ко мом и оно фер-
мен та ци јом и зре њем из вла чи бо ју из те 
љу ске и он да до би је мо цр ве но, од но сно 
цр но ви но. Бе ло ви но ко је ото чим од мах у 
бу ре, ври са мо, без ко ма и фер мен та ци јом 
се до би ја бе ло ви но, по сле се пре та че, 
чи сти се, би стри се и то тра је до шест 
не де ља па се ота че, по но во вра ћа у бу ре. 
А цр но ви но оста је под ко мом и оно због 
тих та ни на у љу сци бу де цр ве но. Кад про-
ђе от при ли ке шест не де ља вре ња он да се 
про цес сми ри, ви но под ко мом из би стри, 
он да се ота че ис под ко ма, цре вом или 
пум пом, и си па се у бу ре где до зре ва – 
до да је Ду шко Ра ди чић. 

Он на по ми ње да је ово го ди шњи род 
до бар, али да је ква ли тет не што сла би ји у 
од но су на прет ход ну го ди ну, јер је би ло 
до ста ки ше.   С. Ста не тић 

КВЕ ЧА ЊЕ: Ду шко Ра ди чић и по моћ ник Го ран Џе вер 

Ја имам ви но град
из љу ба ви, а не из 

еко ном ске ра чу ни це,
а чу ва ћу га све док ми 
унук не од ра сте и не 
на пи је се ви на, ка же 

Ду шко Ра ди чић
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РЕГИОНАЛНИСАЈАМПРИВРЕДЕУНОВОЈПАЗОВИ22.И23.СЕПТЕМБРА

Месторазмене
пословнихидеја
РегионалнисајампривредеуНовојПазовисеоргани
зујесациљемдаомогућинесамоприликудапубли
кавидионоштопривредауовомкрајуимадапонуди
већидапостанеместоокупљањапословнихљудии
предузетника какобисеобезбедилареализацијано
вихпословнихзамислииидеја,иостварилановаула
гањаупривредуСрема

радићесетемекојенепосредноути
чунапривредниамбијентукојемсе
обавља привредна активност. Првог
дана Сајма биће организована пре
зентација „Сива економија и рад на
црно – годишњица примене Закона
оинспекцијскомнадзору“,затимпре
зентацијакредитнихлинијаРазвојног
фондаАутономнеПокрајинеВојводи
не,докћеупетак,23.септембрау10
часова сви заинтересованимоћида
чујупредставникеМинистарствапри
вредекојићепредставитипакетраз
личитихпрограмадржавечијијециљ
да се ојачају предузетничке снаге,
помогнупредузетницимакојипочињу
посаоилисуга,доодређеногнивоа,
већ развили и пружифинансијски и
нефинансијскиослонацзадугорочни
развојпредузетничкогдуха.

Излагањенасајмуприлагођеноје
различитимструктурамафирми
и организација, јер уз скромне

трошкове за учешће (само сопстве
нитрошковијерјеизлагачкипростор
бесплатан),бесплатнепропратнеса
држајеипрофесионалнуподршкуиз
лагачима,сајамјеподједнакопривла
чанкакомалимпредузетничкимрад
њамаивеликимкомпанијама,такои
удружењима, коморама, кластерима
илокалнимсамоуправама.
Сајам је јединапривреднопослов

на сајамска манифестација на тери
торији Срема на којој учествују раз
личитиорганизациониоблицифирми
иорганизација:предузећа,предузет
ници, холдинг компаније, удружења,
кластери,локалнесамоуправе,зана
тлијеисамосталниуметници,банке,
институтиидругеорганизације(тури
стичке, струковне, јавне и приватне
установе...)
Како је простор за излагање огра

ничен, а број заинтересованих све
већиорганизаторисуодлучилидасе
првадваданаодржиСајампривреде,
а24.и25.септембранаистомместу
одржаће се манифестација „Гастро
Срем“, као јединствена манифеста
ција на овом простору, која ће кроз
богатугастрономску,културнуитури
стичкупонудуспојититрадиционално
исавременодоба. Е.М.Н.

Од12до14часовадругогаданаСај
ма, 23. септембра, одржава се Сајам
запошљавања.Искуство јепоказалода
је веома добро да се на истом месту,
организује сусрет послодаваца и неза
посленихлицакоја тражепосао.Натај
начинсештедивремепривредницима,а
незапослени имају вишемогућности да
дођу до посла. На овогодишњемСајму
запошљавањапредставићесе20фирми
из Старе и Нове Пазове, Крњешеваца,
Инђије,Београда,Сурчина,Деча,Новог
СадаиРуме.

Сајам
запошљавања
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Уорганизацији Сремске при
вредне коморе и Општине
Стара Пазова, а уз подршку

ВладеАПВојводинеПокрајинског
секретаријата за привреду и тури
замнакомплексуспортскорекреа
тивнихбазенауНовојПазови,22.и
23.септембраодржаћесе10.Реги
оналнисајампривреде.
Сајмови као место директног су

сретапонудеипотражње,непосред
них контаката, спознаја властитих
могућностииквалитета,местоидеја
о новим производима, упознавање

конкуренције, прилика за послов
ним контактима били су и остали
значајан маркетиншки фактор сва
когозбиљногпривредногдруштва.
Многисупредвиђали„црнедане“

за сајмове у доба савремене диги
талне комуникације и могућности
презентовањапутеминтернета,али
врлобрзосусетаквапредвиђањаи
очекивања показала нетачним, јер
је у савременим медијима изостао
најбитнијифактор,атојенепосред
на комуникација. Интернет, убрзо
се показало, не омогућује потпуну

комуникацијукупцаипроизвода,ку
пацпроизводнеможевидети„ужи
во“, не може га испробати... Осим
тога сајам омогућава непосредну
комуникацију на једном месту, у
краткомвременуналазесезаинте
ресованестранеизистеилисличне
делатности.
Последњих година чак сефирме

све чешће одлучују да уместо уче
шћа на једном великом сајму уче
ствују на вишемањих регионалних
сајмова током године. На овај на
чин значајно се смањују трошкови

ОпштинуСтараПазоваодликујеврло
повољангеографскиположај,јерјесме
штена отприлике на средини пута Бео
град–НовиСад,одглавногградаБео
градаудаљенајесвега30километара,а
одадминистративногцентраНовогСада
40километара.ТериторијаопштинеСта
раПазоваједнајеодреткихуСрбијико
јупрожимајусватриеврокоридора:Е70
(БеоградЗагреб),Е75(БеоградНови
Сад) и коридор 7 који представља ре
каДунав.Крозстаропазовачкуопштину
и непосредно поред ње пролази неко
лико путеваодрегионалног илокалног
значајаодкојих јенајважнијиправацМ
22/1којиповезујеБеоградиНовиСади
свимајепознатподназивом„Старино

восадскипут“.ОпштиномСтараПазова
пролазипругаБеоград–НовиСад–Бу
димпештаиБеоград–Загреб, којаиде
западном периферијом места. Повољ
ностсаобраћајногеографскогположа
ја употпуњује и близина међународног
аеродрома„НиколаТесла“којијеодсре
диштаопштинеудаљен25километара.
НоваПазоваједругоповеличинина

сеље у општиниСтараПазова, а у це
ломрегионујепознатапоразвијеној„ма
лојпривреди“,тачнијемалимисредњим
предузећимаизанатскимрадњама, још
извременаЈугославије.
ЕкономскипросперитетНовеПазове,

близинасаобраћајницаивеликихградо
ва,чинеовоместоатрактивнимзаживот

ипружамогућностизапривреднинапре
дак.
Нова Пазова је изабрана за место

одржавање Сајма, и зато што има: по
вољну инфраструктуру за приступ сај
му,близинаглавнихградова(Београда,
НовогСада)запотенцијалнеучесникеи
посетиоце, довољно места за паркира
њепутничкихаутомобила,оригиналност
локације,добраипрактичналогистичка
подршка за организовање, доступност
јавног превоза (за време одржавања
сајма обезбеђују се бесплатне линије
посетиоцима сајма), доступност вишка
простора(засмештајпосетилацаиуче
сника)исалезаодговарајућепрограме
манифестације.

Регионални сајам привреде се орга
низујевећдеценијууназадсациљемда
посетиоцидобијуприликудасеупознају
шта привреда у овом крају Срема има
да понуди, али исто тако и да поста
неместо окупљања пословнихљуди и
предузетникакојибиобезбедилиреали
зацијуновихпословнихзамислииидеја
иостварилиноваулагањаусремскире
гион.Излагачима јеобезбеђенизлагач
кипросторпотпунобесплатно,азасве
посетиоцеСајмаулазјебесплатан.
Участ10.Регионалногсајмапривре

де 24. и 25. септембра, на базенима у
Новој Пазови, биће одржана манифе
стација„ГастроСрем“упериодуод10до
19часова.„ГастроСрем“јејединствена
манифестацијанаовомпросторукојаће
крозбогатугастрономску,културнуиту
ристичкупонудуспојититрадиционално
исавременодоба,кажеДраганаЗорић
Станојковић,директоркаТуристичкеор
ганизацијеОпштинеСтараПазова која
је,уједно,организаторманифестације.
 Припреме се полако приводе крају.

Идеја је да се кроз различите целине
посетиоцимадочараамбијенталнасре

динаидасекрозгастрономијунаједан
софистициранначинприкажекултурно
историјсконаслеђеСремакажеЗорић
Станојковић.
Учесници манифестације „Гастро

Срем“ су пољопривредна газдинства,
тј. произвођачимесних имлечних про
извода, удружењажена, винарије, про
извођачи меда и ракије, бомбонџије и
туристичке организације из целеСрби
је.Поредњихучешћећеузетиибројни
уметници из различитих области кул
туре из целог Срема, који ће нањима
својственначин,крозкултурноуметнич
кипрограмдочаратисликом,песмоми
речју,богатствовинског,житногисвињ
скогСрема.
Очекујемодапосетиоцимаштовер

нијепренесемоаутентичандухиатмос
ферунашерегијекрозкултурнеитури
стичке вредности.ШтобинашСремац
Прокарекао:Наш Срем је бо гат, по ма
ло чу дан, пун ви на, сви ња, бу ва и бла
та, ал опет во лем што сам Сре мац, 
во лем бе ћар ски, баш из ина та–истиче
ДраганаЗорићСтанојковић.
 М.Ђ.

ПогодностиместаодржавањаСајма

Пословниразговориузсремачкомезе

наступанасајмовимаарезултат је
одличанјерсепокривазнатновећа
тржишнатериторија.

Регионални сајам привреде у
НовојПазови представља до
барповодиприликудасена

једномместусретнуљудиразличи
тихинтересовања,пословнихиску
ставаиопредељења.Позитивнере
акцијеиучесникаипосетиоца,који
сеизгодинеугодинувраћајукаои
свевећапажњајавности,указујуда
јеиницијативаорганизаторапрепо
зната уз вишеструке бенефите за
привредникерегиона,алиишире.
За разлику од већине других сај

мова у земљи, Регионални сајам
привреде наставио је тренд про
ширења излагачког простора и по
већања сајамских капацитета. Ове
годинеизлагачимасусепридружи
ле и чланице Домаћег трговачког
ланцакојећепромовисатисвојена

ционалнеирегионалнедобављаче
произвођачеиробнемарке.
Сајам функционише по принципу

„донесииизложи“ тј. изнајмљивања
комплетноопремљеногштанда(иза
бранеквадратуре)иприпремештан
да за излагање од стране организа
тора,адужностизлагача јесамода
донесепроизводеинаадекватанна
чинаранжирасвојштанд.Наовајна
чин,значајносештединовацивреме
којејепотребноиздвојитизаприпре
му сајамске презентације тј.штанда
фирме.
Обезбеђена јепрофесионалнапо

дршка сваком излагачу, како би на
ефикасан начин био припремљен
квалитетансајамскинаступ.Суштина
јеуминимизирањутрошковазауче
шћенасајму,ауистовремепости
зањеефектне и правилно усмерене
сајамскепрезентације.
Регионални сајам привреде у Но

војПазовисеорганизујесациљемда
омогућинесамоприликудапублика
види оношто привреда у овом кра
ју има да понуди већ и да постане
место окупљања пословнихљуди и
предузетникакакобисеобезбедила
реализација нових пословних зами
слииидеја,иостваренановаулага
њаупривредуСрема.
Сајамска манифестација је јако

значајна зарегион, јер сена тај на
чиндобијајудиректнеиправеинфор
мацијеомогућностимаинвестирања,
остварујусеиинтензивирајуконтак
тисапословнимљудима,асвеуци
љу стварања заједничких послова и
шансидасебудеконкурентаннатр
жишту.

Како организатори истичу пред
ности Регионалног сајма при
вредеуодносунадругесајмове

су: бесплатно комплетно опремљен
штанд; бесплатни едукативни семи
нари,предавања;организованепосе
те привредних делегација из читаве
Србијепосредствомкоморскогсисте
ма; организација Б2Б састанака са
потенцијалнимпартнерима;значајна
медијскаподршка;бесплатанулазза
посетиоцеибесплатанинтернет.
Токомтрајањасајманарелативно

малом простору изложена је велика
количина разних производа, те на
основу тога излагачимогу да сагле
дајупонудуипотражњуовогрегиона.
Важан јеидиректансусретсавели
кимбројемновихпословнихпартне
ра,потрошача,ефикасноиефектив
но представљање нових производа
компаније,брзапроценакомпаратив
нихпредностикомпанијеуодносуна
другеиприкупљањеконтакатаиин
формација о клијентима. Организа
тор медијском подршком омогућава
велику посећеност различитих про
филапосетилаца, од грађана,људи
одструке,трговацаислично.
У програмском делу Сајма кроз

стручнескуповеусарадњисадржав
ним институцијама, афирмисаним
професионалцима и излагачима обДраганаЗорићСтанојковић,

директорТООпштинеСтараПазова
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Уорганизацији Сремске при
вредне коморе и Општине
Стара Пазова, а уз подршку

ВладеАПВојводинеПокрајинског
секретаријата за привреду и тури
замнакомплексуспортскорекреа
тивнихбазенауНовојПазови,22.и
23.септембраодржаћесе10.Реги
оналнисајампривреде.
Сајмови као место директног су

сретапонудеипотражње,непосред
них контаката, спознаја властитих
могућностииквалитета,местоидеја
о новим производима, упознавање

конкуренције, прилика за послов
ним контактима били су и остали
значајан маркетиншки фактор сва
когозбиљногпривредногдруштва.
Многисупредвиђали„црнедане“

за сајмове у доба савремене диги
талне комуникације и могућности
презентовањапутеминтернета,али
врлобрзосусетаквапредвиђањаи
очекивања показала нетачним, јер
је у савременим медијима изостао
најбитнијифактор,атојенепосред
на комуникација. Интернет, убрзо
се показало, не омогућује потпуну

комуникацијукупцаипроизвода,ку
пацпроизводнеможевидети„ужи
во“, не може га испробати... Осим
тога сајам омогућава непосредну
комуникацију на једном месту, у
краткомвременуналазесезаинте
ресованестранеизистеилисличне
делатности.
Последњих година чак сефирме

све чешће одлучују да уместо уче
шћа на једном великом сајму уче
ствују на вишемањих регионалних
сајмова током године. На овај на
чин значајно се смањују трошкови

ОпштинуСтараПазоваодликујеврло
повољангеографскиположај,јерјесме
штена отприлике на средини пута Бео
град–НовиСад,одглавногградаБео
градаудаљенајесвега30километара,а
одадминистративногцентраНовогСада
40километара.ТериторијаопштинеСта
раПазоваједнајеодреткихуСрбијико
јупрожимајусватриеврокоридора:Е70
(БеоградЗагреб),Е75(БеоградНови
Сад) и коридор 7 који представља ре
каДунав.Крозстаропазовачкуопштину
и непосредно поред ње пролази неко
лико путеваодрегионалног илокалног
значајаодкојих јенајважнијиправацМ
22/1којиповезујеБеоградиНовиСади
свимајепознатподназивом„Старино

восадскипут“.ОпштиномСтараПазова
пролазипругаБеоград–НовиСад–Бу
димпештаиБеоград–Загреб, којаиде
западном периферијом места. Повољ
ностсаобраћајногеографскогположа
ја употпуњује и близина међународног
аеродрома„НиколаТесла“којијеодсре
диштаопштинеудаљен25километара.
НоваПазоваједругоповеличинина

сеље у општиниСтараПазова, а у це
ломрегионујепознатапоразвијеној„ма
лојпривреди“,тачнијемалимисредњим
предузећимаизанатскимрадњама, још
извременаЈугославије.
ЕкономскипросперитетНовеПазове,

близинасаобраћајницаивеликихградо
ва,чинеовоместоатрактивнимзаживот

ипружамогућностизапривреднинапре
дак.
Нова Пазова је изабрана за место

одржавање Сајма, и зато што има: по
вољну инфраструктуру за приступ сај
му,близинаглавнихградова(Београда,
НовогСада)запотенцијалнеучесникеи
посетиоце, довољно места за паркира
њепутничкихаутомобила,оригиналност
локације,добраипрактичналогистичка
подршка за организовање, доступност
јавног превоза (за време одржавања
сајма обезбеђују се бесплатне линије
посетиоцима сајма), доступност вишка
простора(засмештајпосетилацаиуче
сника)исалезаодговарајућепрограме
манифестације.

Регионални сајам привреде се орга
низујевећдеценијууназадсациљемда
посетиоцидобијуприликудасеупознају
шта привреда у овом крају Срема има
да понуди, али исто тако и да поста
неместо окупљања пословнихљуди и
предузетникакојибиобезбедилиреали
зацијуновихпословнихзамислииидеја
иостварилиноваулагањаусремскире
гион.Излагачима јеобезбеђенизлагач
кипросторпотпунобесплатно,азасве
посетиоцеСајмаулазјебесплатан.
Участ10.Регионалногсајмапривре

де 24. и 25. септембра, на базенима у
Новој Пазови, биће одржана манифе
стација„ГастроСрем“упериодуод10до
19часова.„ГастроСрем“јејединствена
манифестацијанаовомпросторукојаће
крозбогатугастрономску,културнуиту
ристичкупонудуспојититрадиционално
исавременодоба,кажеДраганаЗорић
Станојковић,директоркаТуристичкеор
ганизацијеОпштинеСтараПазова која
је,уједно,организаторманифестације.
 Припреме се полако приводе крају.

Идеја је да се кроз различите целине
посетиоцимадочараамбијенталнасре

динаидасекрозгастрономијунаједан
софистициранначинприкажекултурно
историјсконаслеђеСремакажеЗорић
Станојковић.
Учесници манифестације „Гастро

Срем“ су пољопривредна газдинства,
тј. произвођачимесних имлечних про
извода, удружењажена, винарије, про
извођачи меда и ракије, бомбонџије и
туристичке организације из целеСрби
је.Поредњихучешћећеузетиибројни
уметници из различитих области кул
туре из целог Срема, који ће нањима
својственначин,крозкултурноуметнич
кипрограмдочаратисликом,песмоми
речју,богатствовинског,житногисвињ
скогСрема.
Очекујемодапосетиоцимаштовер

нијепренесемоаутентичандухиатмос
ферунашерегијекрозкултурнеитури
стичке вредности.ШтобинашСремац
Прокарекао:Наш Срем је бо гат, по ма
ло чу дан, пун ви на, сви ња, бу ва и бла
та, ал опет во лем што сам Сре мац, 
во лем бе ћар ски, баш из ина та–истиче
ДраганаЗорићСтанојковић.
 М.Ђ.

ПогодностиместаодржавањаСајма

Пословниразговориузсремачкомезе

наступанасајмовимаарезултат је
одличанјерсепокривазнатновећа
тржишнатериторија.

Регионални сајам привреде у
НовојПазови представља до
барповодиприликудасена

једномместусретнуљудиразличи
тихинтересовања,пословнихиску
ставаиопредељења.Позитивнере
акцијеиучесникаипосетиоца,који
сеизгодинеугодинувраћајукаои
свевећапажњајавности,указујуда
јеиницијативаорганизаторапрепо
зната уз вишеструке бенефите за
привредникерегиона,алиишире.
За разлику од већине других сај

мова у земљи, Регионални сајам
привреде наставио је тренд про
ширења излагачког простора и по
већања сајамских капацитета. Ове
годинеизлагачимасусепридружи
ле и чланице Домаћег трговачког
ланцакојећепромовисатисвојена

ционалнеирегионалнедобављаче
произвођачеиробнемарке.
Сајам функционише по принципу

„донесииизложи“ тј. изнајмљивања
комплетноопремљеногштанда(иза
бранеквадратуре)иприпремештан
да за излагање од стране организа
тора,адужностизлагача јесамода
донесепроизводеинаадекватанна
чинаранжирасвојштанд.Наовајна
чин,значајносештединовацивреме
којејепотребноиздвојитизаприпре
му сајамске презентације тј.штанда
фирме.
Обезбеђена јепрофесионалнапо

дршка сваком излагачу, како би на
ефикасан начин био припремљен
квалитетансајамскинаступ.Суштина
јеуминимизирањутрошковазауче
шћенасајму,ауистовремепости
зањеефектне и правилно усмерене
сајамскепрезентације.
Регионални сајам привреде у Но

војПазовисеорганизујесациљемда
омогућинесамоприликудапублика
види оношто привреда у овом кра
ју има да понуди већ и да постане
место окупљања пословнихљуди и
предузетникакакобисеобезбедила
реализација нових пословних зами
слииидеја,иостваренановаулага
њаупривредуСрема.
Сајамска манифестација је јако

значајна зарегион, јер сена тај на
чиндобијајудиректнеиправеинфор
мацијеомогућностимаинвестирања,
остварујусеиинтензивирајуконтак
тисапословнимљудима,асвеуци
љу стварања заједничких послова и
шансидасебудеконкурентаннатр
жишту.

Како организатори истичу пред
ности Регионалног сајма при
вредеуодносунадругесајмове

су: бесплатно комплетно опремљен
штанд; бесплатни едукативни семи
нари,предавања;организованепосе
те привредних делегација из читаве
Србијепосредствомкоморскогсисте
ма; организација Б2Б састанака са
потенцијалнимпартнерима;значајна
медијскаподршка;бесплатанулазза
посетиоцеибесплатанинтернет.
Токомтрајањасајманарелативно

малом простору изложена је велика
количина разних производа, те на
основу тога излагачимогу да сагле
дајупонудуипотражњуовогрегиона.
Важан јеидиректансусретсавели
кимбројемновихпословнихпартне
ра,потрошача,ефикасноиефектив
но представљање нових производа
компаније,брзапроценакомпаратив
нихпредностикомпанијеуодносуна
другеиприкупљањеконтакатаиин
формација о клијентима. Организа
тор медијском подршком омогућава
велику посећеност различитих про
филапосетилаца, од грађана,људи
одструке,трговацаислично.
У програмском делу Сајма кроз

стручнескуповеусарадњисадржав
ним институцијама, афирмисаним
професионалцима и излагачима обДраганаЗорићСтанојковић,

директорТООпштинеСтараПазова
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РЕГИОНАЛНИСАЈАМПРИВРЕДЕУНОВОЈПАЗОВИ22.И23.СЕПТЕМБРА

Месторазмене
пословнихидеја
РегионалнисајампривредеуНовојПазовисеоргани
зујесациљемдаомогућинесамоприликудапубли
кавидионоштопривредауовомкрајуимадапонуди
већидапостанеместоокупљањапословнихљудии
предузетника какобисеобезбедилареализацијано
вихпословнихзамислииидеја,иостварилановаула
гањаупривредуСрема

радићесетемекојенепосредноути
чунапривредниамбијентукојемсе
обавља привредна активност. Првог
дана Сајма биће организована пре
зентација „Сива економија и рад на
црно – годишњица примене Закона
оинспекцијскомнадзору“,затимпре
зентацијакредитнихлинијаРазвојног
фондаАутономнеПокрајинеВојводи
не,докћеупетак,23.септембрау10
часова сви заинтересованимоћида
чујупредставникеМинистарствапри
вредекојићепредставитипакетраз
личитихпрограмадржавечијијециљ
да се ојачају предузетничке снаге,
помогнупредузетницимакојипочињу
посаоилисуга,доодређеногнивоа,
већ развили и пружифинансијски и
нефинансијскиослонацзадугорочни
развојпредузетничкогдуха.

Излагањенасајмуприлагођеноје
различитимструктурамафирми
и организација, јер уз скромне

трошкове за учешће (само сопстве
нитрошковијерјеизлагачкипростор
бесплатан),бесплатнепропратнеса
држајеипрофесионалнуподршкуиз
лагачима,сајамјеподједнакопривла
чанкакомалимпредузетничкимрад
њамаивеликимкомпанијама,такои
удружењима, коморама, кластерима
илокалнимсамоуправама.
Сајам је јединапривреднопослов

на сајамска манифестација на тери
торији Срема на којој учествују раз
личитиорганизациониоблицифирми
иорганизација:предузећа,предузет
ници, холдинг компаније, удружења,
кластери,локалнесамоуправе,зана
тлијеисамосталниуметници,банке,
институтиидругеорганизације(тури
стичке, струковне, јавне и приватне
установе...)
Како је простор за излагање огра

ничен, а број заинтересованих све
већиорганизаторисуодлучилидасе
првадваданаодржиСајампривреде,
а24.и25.септембранаистомместу
одржаће се манифестација „Гастро
Срем“, као јединствена манифеста
ција на овом простору, која ће кроз
богатугастрономску,културнуитури
стичкупонудуспојититрадиционално
исавременодоба. Е.М.Н.

Од12до14часовадругогаданаСај
ма, 23. септембра, одржава се Сајам
запошљавања.Искуство јепоказалода
је веома добро да се на истом месту,
организује сусрет послодаваца и неза
посленихлицакоја тражепосао.Натај
начинсештедивремепривредницима,а
незапослени имају вишемогућности да
дођу до посла. На овогодишњемСајму
запошљавањапредставићесе20фирми
из Старе и Нове Пазове, Крњешеваца,
Инђије,Београда,Сурчина,Деча,Новог
СадаиРуме.

Сајам
запошљавања
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Је сен сти же, ви но гра ди су зре ли, те се ши ром 
зе мље ор га ни зу ју све ча но сти у част гро жђа 
и ви на. Та ко су и у Ири гу од 14. до 17. сеп-

тем бра одр жа ни тра ди ци о нал ни Пу дар ски да ни на 
Ри бар ском тр гу.

То ком че ти ри да на тра ја ња ма ни фе ста ци је, по-
се ти о ци су има ли при ли ку да ужи ва ју у ни зу ин те-
ре сант них про гра ма. Пу дар ски да ни су отво ре ни 
про шле сре де, 14. сеп тем бра у Срп ској чи та о ни ци, 
да би се су тра дан ор га ни зо ва ле про дај не из ло жбе 
ви на, гро жђа и во ћа, као и на сту пи фол клор них 
дру шта ва из Ири га, Ри ви це и Врд ни ка. За ви кенд 
је ор га ни зо ва на и ре ви ја Де те и пас у ор га ни за ци ји 
Ки но ло шког дру штва Ириг, по том Де фи ле фе ње-
ра од бун де ва и ма скен бал, а у ве чер њим ча со ви-
ма упри ли чен је кон церт гру пе Кер бер. За вр шног 
да на, 17. сеп тем бра, пу да ри су се пред ста ви ли 
сво јим ви ном и гро жђем, ра зна удру же ња сво јим 
ру ко тво ри на ма, про дај ним из ло жба ма, ко ла чи ма... 
А ову ма ни фе ста ци ју је за тво ри ла пе ва чи ца Го ца 
Тр жан, кон цер том на Ри бар ском тр гу. 

Пу дар ски да ни би ли су ве о ма по се ће ни, а ме ђу 

из ла га чи ма су се и на шле же не из Др ва ра, гра да 
по бра ти ма.

У оквиру ма ни фе ста ци је 17. септембра био је  
организован при јем го сти ју у згра ди Оп шти не, а 
го сте су до че ки ва ли пред сед ник Оп шти не Сте ван 
Ка зи ми ро вић, за ме ник пред сед ни ка Ми о драг Бе-
бић и пред сед ник Скуп шти не оп шти не Ириг Вла-
ди слав Ил кић. 

Ме ђу го сти ма био је и пред сед ник Оп шти не Ин-
ђи ја Вла ди мир Гак, као и по кра јин ски се кре тар за 
ре ги о нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло-
кал ну са мо у пра ву Ог њен Бје лић. 

- Ус пе ли смо Пу дар ске да не да одр жи мо, да раз-
ви ја мо на ше ви но гра дар ство, ви нар ство и ту ри зам 
и да по ка же мо оста лом де лу ре ги о на, да ипак ми 
као ма ла оп шти на мо же мо да се ба ви мо не чим за 
че га има мо усло ве. По себ но бих по здра вио на ше 
го сте и при ја те ље из Оп шти не Др вар, Ре ко вац, 
пред став ни ке су сед них оп шти на и на ше при ја-
те ље из По кра јин ске вла де - ре као је на при је му 
пред сед ник ири шке оп шти не Сте ван Ка зи ми ро-
вић.  С. С.

ОДР ЖА НИ 24. ПУ ДАР СКИ ДА НИ У ИРИ ГУ 

Тра ди ци ја која траје

У Срем ској Ми тро ви ци про шлог по не-
дељ ка, 19. сеп тем бра ор га ни зо ван је 
при јем за чла но ве Фол клор ног ан сам-

бла „Бран ко Ра ди че вић“ из Срем ске Ми тро-
ви це, ко ји су на сту пи ли у Ки ни, на фолк арт 
фе сти ва лу у Чанг џоу, где су про ве ли де сет 
да на. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Пет ко вић ис та-
као је да ће Град увек по др жа ва ти ова ква 
удру же ња. 

- Без кул ту ре, кул тур них де ша ва ња и пре-
но ше ња тра ди ци је, ми гу би мо свој иден ти-
тет. Град Срем ска Ми тро ви ца ће увек по-
др жа ва ти рад ова квих удру же ња. Ми слим 
да је уче шће на ших фол кло ра ша оста ви ло 
ве ли ки ути цај у Ки ни, што ће омо гу ћи ти да 
јед ног да на и они бу ду на ши го сти – ре као 
је гра до на чел ник Пет ко вић. 

Јед на од уче сни ца на овом фе сти ва лу је 
Јо ва на Бо жић, играч и со ли ста у ан сам блу 
„Бран ко Ра ди че вић“. 

- Пре ле пи су ути сци. Ки на је дру га пла не-
та, љу ди, кул ту ра, све је дру га чи је. Ни смо 
мо гли да по ве ру је мо да смо та мо. Ова тур-
не ја нам је оста ви ла нај ве ћи ути сак, ка ко на 

ме не та ко и на све чла но ве. Ор га ни за ци ја 
је би ла са вр ше на, љу ди су нас до че ка ли та-
ко ле по, би ли смо та мо као зве зде – ка же 
Јо ва на, а Ива на Пер ге, та ко ђе играч и со ли-
ста у ан сам блу, исто но си по зи тив не ути ске. 

- Све је би ло фан та стич но, до чек, сме-

штај, на ступ, ор га ни за ци ја. Нај ве ћи ути сак 
су ми оста ви ли љу ди ко ји су ја ко љу ба зни, 
би ло је пре див но. На сту пи су би ли див ни, а 
љу ди су би ли оду ше вље ни на шим на сту пи-
ма – ре кла је Пер ге.  

 С. С. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

При јем фол кло ра ша

ДИ ВОШ 

Го ди шњи це

Ме сно удру же ње бо ра ца 
На род но о сло бо ди лач ког 
ра та (НОР) Ди вош, у са рад-
њи са Ме сном за јед ни цом 
Ди вош, 17. сеп тем бра обе ле-
жи ло је 74 го ди не од ма сов-
ног од ла ска Ди во ша на у пар-
ти за не, 1942. го ди не. На кон 
цен трал не це ре мо ни је по ла-
га ња ве на ца и цве ћа на спо-
ме ник жр тва ма фа ши стич ког 
те ро ра и бор ци ма НОР-а, 
усле дио је кул тур но - умет-
нич ки про грам. 

СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА

Из ло жба
Про шлог че тврт ка, 15. сеп-

тем бра у Цар ској па ла ти 
отво ре на је из ло жба 13. смо-
тре ли ков ног ства ра ла штва 
ама те ра Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. Од мно штва при-
сти глих ра до ва ода бра но је 
ше зде се так де ла 38 ауто ра. 
Ра до ви су из ло же ни у Цар-
ској па ла ти, а при ли ком отва-
ра ња из ве ден је при го дан 
му зич ко - по ет ски пер фор-
манс и уру че не на гра де нај-
бо љи ма.

При јем у Оп шти ни 

Ус пе ли смо
да одр жи мо 

Пу дар ске
да не, да

раз ви ја мо 
на ше

ви но гра дар
ство и ту ри зам
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ЛА ЋА РАК

Ша ре ни са јам

Ма ни фе ста ци ја „Ша ре ни 
са јам“, ко ју ор га ни зу је Удру же-
ње „Ак тив же на” Ла ћа рак и Удру-
же ње „Де ка ленд” оку пи ла је 
про шле су бо те, 17. сеп тем бра 
ис пред Ме сне за јед ни це у 
Ла ћар ку 56 из ла га ча из раз ли чи-
тих обла сти за ни ма ња – од при-
вред ни ка, по љо при вред ни ка, 
за на тли ја и пре ра ђи ва ча, све до 
ба на ка и оси гу ра ва ју ћих дру-
шта ва. По се ти о ци су мо гли да 
ужи ва ју у раз гле да њу ра зно вр-
сне по ну де укра са, ру ко тво ри на 
и пре храм бе них про из во да а 
из ло же не су би ле и раз не по љо-
при вред не ма ши не и опре ма.

- Се о ске ма ни фе ста ци је, би ло 
да су кул тур не, ту ри стич ке или 
по љо при вред не, ва жне су за 
раз вој ру рал них сре ди на, по го-
то во ако об у хва та ју ова ко ша ре-
ну ле пе зу из ла га ча из раз ли чи-
тих обла сти - из ја вио је Пе тар 
Са мар џић, в.д. ди рек тор Аген-
ци је за ру рал ни раз вој у Срем-
ској Ми тро ви ци, ко ји је отво рио 
ово го ди шњи са јам. 

По др шку у ор га ни за ци ји пру-
жи ли су МЗ Ла ћа рак, ФК „ЛСК“ и 
Цен тар за кул ту ру „Сир ми ју-
март“. У. Р.

МИ ТРО ВАЧ КА
БИ БЛИ О ТЕ КА

Му ра ли
У ми тро вач кој Би бли о те ци 

„Гли го ри је Во за ро вић“ се од 10. 
до 15. сеп тем бра из во ди ла тре-
ћа фа за из ра де му ра ла „На ша 
Евро па од Ли са бо на до Вла ди-
во сто ка“. У истом пе ри о ду се 
осли ка вао и јав ни про стор у гра-
ду. На из ра ду му ра ла уче ство ва-
ли су умет ник Ан то ан Пи рон из 
Швај цар ске, Јо ви ца Шо јић и 
Све тла на Са бо, уз по др шку гра-
ђа на Срем ске Ми тро ви це.

По ре чи ма ко ор ди на то ра про-
јек та Све тла не Са бо, по ру ка је 
да сва ки ма ли ко рак и де ло мо гу 
по пра ви ти оп шту сли ку гра да и 
јав них про сто ра.

У Му зе ју Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци је 
про шлог че тврт ка, 15. сеп тем бра отво ре на 
из ло жба „МО ЗА ИК ПРАК СИС – АУТОР СКИ 

ОПУС“, у окви ру ко је су из ло же ни мо за и ци, цр те-
жи и прин то ви Оли ве ре Га врић Па вић. 

На отва ра њу из ло жбе Оли ве ра Га врић Па вић 
одр жа ла је пре да ва ње „Пре глед исто ри је са вре-
ме ног мо за и ка у Ср би ји“, ко је је у ства ри скра-
ће ни при каз ње не књи ге „Мо за ик у Ср би ји 1950 
- 2015“. Књи га је од штам па на сред стви ма Ми ни-
стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња по кон кур су за 
ка пи тал на де ла 2015.

Ина че, про је кат „МО ЗА ИК ПРАК СИС“ је осми-
шљен као по др шка про мо ци ји књи ге „Мо за ик у 
Ср би ји 1950 – 2015“. Из ло жба при ка зу је при ме ре 
са вре ме не мо за ич ке прак се кроз раз ли чи те при-
сту пе мо за и ку. Ра ди се о са гле да ва њу мо за и ка 
као сли ке, ре ље фа или скулп ту ре, за тим о ка-
те го ри за ци ји ових де ла пре ма ко ло ри ту и пре ма 
ме то да ма из ра де, што у крај њој ли ни ји до во ди 
до раз ли чи тих мо за ич ких по е ти ка. 

Из ло жба ко ја об у хва та ра до ве три ауто ра 
(Иван Па вић, Дра ган Ва сић и Оли ве ра Га врић 
Па вић) је до са да пред ста вље на у Ни шу (Га ле-
ри ја Ср би ја), Пи ро ту (Га ле ри ја Че до мир Кр стић), 
Кра гу јев цу (На род ни му зеј), За је ча ру (На род ни 
му зеј), Чач ку (На род ни му зеј) и Кра ље ву (На род-
ни му зеј). 

Из ло жба „МО ЗА ИК ПРАК СИС - АУТОР СКИ 

ОПУС“ је дру га по став ка истог про јек та и при ка-
зу је део мо за ич ког опу са Оли ве ре Га врић Па вић. 
За про те клих 27 го ди на ра да у овој тех ни ци њен 
опус је про шао ви ше раз ли чи тих фа за. По став ку 
из ло жбе чи не 10 мо за и ка и осам цр те жа. Мо ну-
мен тал ни мо за и ци у екс те ри је ру и ен те ри је ру би-
ће при ка за ни пу тем ем прин то ва. 

Ова из ло жба у Му зе ју Сре ма је по све ће на 
успо ме ни на сли кар ку – мо за и чар ку Сне жа ну 
Ма рин ко вић (1949 - 2007).

МУ ЗЕЈ СРЕ МА

Из ло жба мо за и ка

У не де љу, 25. сеп тем бра са по чет ком у 
20 ча со ва на Ве ли кој сце ни По зо ри-
шта „До бри ца Ми лу ти но вић“ би ће 

из ве де на пред ста ва „Пре ва ран ти у сук њи“, 
по тек сту Ке на Лу дви га. Реч је о го сту ју ћој 
пред ста ви Те а тра „Јо а ким Ву јић“ из Кра гу-
јев ца, ре но ми ра не и ујед но нај ста ри је 
по зо ри шне уста но ве у Ср би ји, осно ва не 
1835. го ди не. Пред ста ва је са мо у Сје ди-
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма до жи ве ла 
пре ко два де сет и пет раз ли чи тих по ста ва и 
пре ве де на је на ви ше од два де сет свет-
ских је зи ка. 

Ре жи ју је ра дио Ми лић Јо ва но вић, адап-
та ци ју тек ста Не бој ша Бра дић, а сце но гра-
фи ју Ми ли во је Шту ло вић. У пред ста ви 
игра ју: Ду шан Ста ни кић, Ка та ри на Ми тро-
вић, Ђор ђе Си мић, Ана То до ро вић Ди а ло, 
Ни ко ла Ми ло је вић, Ма ри на Пе рић Сто ја-
но вић, Здрав ко Ма ле тић и Че до мир Штајн. 

Це на ула зни це за ову пред ста ву је 500 
ди на ра, а за уче ни ке, сту ден те и пен зи о не-
ре 250 ди на ра. Све ин фор ма ци је мо гу се 
до би ти у се кре та ри ја ту По зо ри шта рад ним 
да ни ма од 7 до 15 ча со ва, или на те ле фон 
022/615-115.

МИ ТРО ВАЧ КО ПО ЗО РИ ШТЕ

Го сто ва ње Кра гу јев чана

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

20.00 и 22.00 ча са
21.9. Су бу ра од 20.00 и 22.15 
ча со ва
22 – 28.9. По след њи вук

Ве ли ки хол 
26.9. Ма на стир, у 20.00 
ча со ва 
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СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ЛИМ ФО МА

Ослушкујте своје тело

Лим фом је вр ло сло жен рак лим фних ће ли ја, пе ти нај у че ста ли ји ма лиг ни тет на све
ту, чи ји је број обо ле лих у по след ње вре ме у ве ли ком по ра сту. У Ср би ји је слич на 
си ту а ци ја, ма да пре ма ре чи ма ле ка ра, ве ли ки је број и оних код ко јих та бо лест ни је 
ди јаг но сти ко ва на, па се стра ху је да је тај број и мно го ве ћи. Упра во су ак ци је по пут 
ове ко ја је ор га ни зо ва на у Ши ду, је дан од на чи на да се гра ђа ни ви ше ин фор ми шу о 
лим фо ми ма

У окви ру обе ле жа ва ња Свет ског 
да на бор бе про тив лим фо ма, а у 
ор га ни за ци ји Удру же ња обо ле лих 

„Ли па“ про шлог че тврт ка, 15. сеп тем бра 
ис пред шид ског До ма здра вља ор га ни зо-
ван је еду ка тив ни про грам у окви ру ко јег 
су гра ђа ни има ли мо гућ ност да се упо-
зна ју о овој бо ле сти.

Ово је пр ви пут да се у Ши ду одр жа ва 
ова ква вр ста еду ка тив ног про гра ма, а 
ка ко су по ру чи ли из Удру же ња „Ли па“, 
та ква прак са на ста ви ће се и на ред них 
го ди на ка ко би гра ђа не ви ше ин фор ми-
са ли о овој опа кој бо ле сти и ујед но по ди-
гли свест љу ди о лим фо ми ма и ње го вим 
под ти по ви ма.

- Оно што гра ђа ни тре ба да зна ју и ако 
се мо жда осе ћа ју за по ста вље ни ма у 
овом пе ри о ду ка да Шид има сво је про-
бле ме, то је да су удру же ња гра ђа на 
увек ту да во де ра чу на о њи ма. У бу дућ-
но сти нам је у пла ну да у са мом Ши ду 
отво ри мо по дру жни цу где ће сви обо ле-
ли мо ћи да се ин фор ми шу о овим обо-
ље њи ма лим фо ма, тј. о Хоч кин со вом 
лим фо му, фи ла дел фиј ском син дро му, 
ле у ке ми ји итд. - ис та као је пред став ник 
Удру же ња „Ли па“ Ђор ђе Ле тић.

А као је дан од на чи на у спре ча ва њу 
на стан ка ове опа ке бо ле сти, из удру же-
ња по себ но ис ти чу зна чај пре вен тив ног 
де ло ва ња.

- Љу ди обич но за не ма ру ју симп то ме 
као што су ка шаљ, свраб, бла го по ви ше-
на тем пе ра ту ра, осе ћај за мо ра што 

по не кад мо же ли чи ти и на грип. Код мла-
дих љу ди се обич но ти симп то ми за не-
ма ре и пре не су на нор мал но ста ње. За 
са да не зна мо ко ји је раз лог на стан ка 
ове бо ле сти. Зна мо за Нон-Ход гкин 
симп том ко ји је че шћи и од ко јег че шће 
обо ле ва ју му шкар ци и Хоч кин сов лим-
фом ко ји је не што ре ђи јер су ту при сут-
не ли ден бер го ве ће ли је ко је су не што 
ак тив ни је. Упра во ја као пред став ник 

Удру же ња „Ли па“ бо лу јем од Хоч кин со-
вог лим фо ма и за то и осе ћам оба ве зу да 
у гра ду где сам и где мо ја де ца од ра ста ју, 
ор га ни зу јем ова кав вид ма ни фе ста ци је и 
по ку шам да свест код мла дих љу ди 
по диг нем на тај ни во, да во де ра чу на о 
свом те лу, да га ослу шку ју и да слу ша ју 
сво је ле ка ре - на во ди Ле тић.

Лим фом је вр ло сло жен рак лим фних 
ће ли ја, пе ти нај у че ста ли ји ма лиг ни тет на 
све ту, чи ји је број обо ле лих у по след ње 
вре ме у ве ли ком по ра сту. У Ср би ји је 
слич на си ту а ци ја, ма да пре ма ре чи ма 
ле ка ра, ве ли ки је број и оних код ко јих та 
бо лест ни је ди јаг но сти ко ва на, па се 
стра ху је да је тај број и мно го ве ћи. Упра-
во су ак ци је по пут ове ко ја је ор га ни зо ва-
на у Ши ду, је дан од на чи на да се гра ђа ни 
ви ше ин фор ми шу о лим фо ми ма. 

Гра ђа ни ма је то ком да на уру чи ван 
про мо тив ни ма те ри јал о овој опа кој 
бо ле сти и ме то да ма ле че ња, а ак ти ви сти 
Цр ве ног кр ста и здрав стве ни рад ни ци су 
то ком да на на ули ци ме ри ли гра ђа ни ма 
крв ни при ти сак и ни во ше ће ра у кр ви.

И ка ко по ру чу ју из Удру же ња „Ли па“, 
жи ве ти са озбиљ ном бо ле шћу ни је ла ко 
и под ра зу ме ва су о ча ва ње са мно гим 
про бле ми ма и иза зо ви ма, а њи хо во пре-
ва зи ла же ње је лак ше ка да раз го ва раш 
са љу ди ма ко ји су има ли слич но ис ку-
ство. За све ин фор ма ци је о лим фо ми ма 
гра ђа ни се мо гу ин фор ми са ти и на сај ту: 
www.lipa.org.rs.

М. Н.

Представник Удружења
„Липа“ Ђорђе Летић

Обележавање Светског дана борбе против лимфома



26 21. SEPTEMBAR 2016.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви-
це Вла ди мир Пет ко вић и на чел ник 
Град ске упра ве за здрав стве ну и 

со ци јал ну за шти ту Во ји слав Мир нић, 
про шлог че тврт ка, 15. сеп тем бра, уго-
сти ли су чла но ве Удру же ња осо ба са 
Да у но вим син дро мом „Да ун“ из Срем-
ске Ми тро ви це, ко ји су осво ји ли ме да-
ље на дру гом по ре ду Свет ском ку пу у 
мо то ри ци за де цу и мла де са аути змом 
и те шко ћа ма „Ликс опен“.

Три чла на срем ско ми тро вач ког Удру-
же ња „Да ун“ је ове го ди не на сту пи ло 
на так ми че њу и осво је не су укуп но че-
ти ри на гра де. Так ми че ње је одр жа но 
прет про шлог ви кен да на Ади у Бе о гра-
ду, а Срем ску Ми тро ви цу су пред ста-
вља ли Алек сан дар Ко ва че вић, ко ји је 
про гла шен за нај та лен то ва ни јег уче-
сни ка так ми че ња, Је ле на Ке кић и Фи-
лип Бо ја нић. 

- Мо рам да ка жем да сам по но сан 
на рад и ре зул та те ко је су оства ри ли 
Алек сан дар, Фи лип и Је ле на, јер сва ки 
њи хов успех је успех и Срем ске Ми тро-
ви це. Же лим им да у на став ку и да ље 
на пре ду ју, ра де и по стиг ну још мно го 
до брих ре зул та та, да нам до не су још 
мно го пе ха ра и учи не нас по но сним као 
што су да нас - ре као је гра до на чел ник 
Пет ко вић на при је му.

На чел ник Мир нић је на гла сио да је 
од ла зак чла но ва овог Удру же ња на 

Свет ски куп пот по мог нут упра вом за 
со ци јал ну за шти ту и да је то са мо још 
је дан при мер до бре са рад ње Упра ве 
са не вла ди ним сек то ром из обла сти 
со ци јал не за шти те. Он је ис та као да ће 
се и у бу ду ће на ста ви ти фи нан си ра ње 
ових удру же ња, јер је ва жно да удру-
же ња ова кве вр сте по сто је и ра де због 
ин клу зи је њи хо вих чла но ва у дру штву. 

Ра до ван Ке кић, се кре тар Удру же ња 
„Да ун“ ре као је да осво је не на гра де и 
при јем код гра до на чел ни ка за осва ја че 
ме да ља има ју не мер љив зна чај.

Овом при ли ком, гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Пет ко-
вић до де лио је при год не по кло не за 
осва ја че од лич ја. 

С. С. 

УСПЕХ МИ ТРО ВАЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА „ДА УН“

Че ти ри ме да ље на Свет ском ку пу

Осва ја чи ме да ља са пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве

МИ ТРО ВАЧ КИ ХИ ПО ДРОМ

Ко њич ки дан 2. ок то бра 

На срем ско ми тро вач
ком хи по дро му у не де

љу, 2. ок то бра са по чет
ком у 14 ча со ва одр жа

ће се тре ћи по ре ду 
Ко њич ки дан у ор га ни
за ци ји Ко њич ког клу ба 

„Срем“ и уз по др шку 
Ка зне но по прав ног 

за во да Срем ска Ми тро
ви ца и Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца.
У окви ру Ко њич ког 

да на, по ред га лоп ских 
тр ка, за по се ти о це ће 

би ти при ре ђен и пра те
ћи про грам, по пут из ло

жбе сли ка, де гу ста ци је 
ви на, про мо ци је стре

ли чар ства. 
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Пуц ња ва у 
Старој Пазови

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ста рој 
Па зо ви су ухап си ли Н. С. (29), 
због по сто ја ња осно ва сум ње 
да је ис пред тр жног цен тра, 
по сле кра ће сва ђе, пу цао из 
пи што ља у не ле гал ном по се ду 
у прав цу дво ји це му шка ра ца а 
за тим по бе гао. По вре ђе них ни је 
би ло. Осум њи че ни је ухап шен 
на кон по ла са та од бек ства, а 
про на ђен је у ку ћи јед ног по зна-
ни ка. По на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, Н. С. је од ре ђе но 
за др жа ва ње до 48 ча со ва. Он 
ће уз кри вич ну при ја ву за кри-
вич на де ла иза зи ва ње оп ште 
опа сно сти и не до зво ље на про-
из вод ња, др жа ње, но ше ње и 
про мет оруж ја и екс пло зив них 
ма те ри ја би ти до ве ден на 
са слу ша ње у Основ но јав но 
ту жи ла штво у Ста рој Па зо ви. 
Због осно ва сум ње да је пру жио 
по моћ учи ни о цу по сле из вр ше-
ног кри вич ног де ла, про тив 25 - 
го ди шња ка би ће под не та кри-
вич на при ја ва, над ле жном 
ту жи ла штву. 

Од у зет ду ван
По ли ци ја у Ру ми је у пре тре-

су по на ред би Су да про на шла 
и од у зе ла 16 ки ло гра ма ре за-
ног ду ва на, 47 ку ти ја са фил те-
ри ма за ци га ре те и ди ги тал ну 
ва ги цу. Од у зе ти пред ме ти су 
про на ђе ни у по дру му и по моћ-
ној про сто ри ји у при ват ном 
вла сни штву. Због по сто ја ња 
осно ва сум ње да је из вр шио 
кри вич но де ло не до зво љен 
про мет ак ци зних про из во да, у 
са рад њи са по ре ском по ли ци-
јом, про тив 49-го ди шњег 
му шкар ца би ће под не та кри-
вич на при ја ва, над ле жном 
ту жи ла штву.  

Раз бој ни штво
Опе ра тив ним ра дом при пад-

ни ка Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва у Ин ђи ји ра све-
тље но је дво стру ко раз бој ни-
штво из вр ше но исти дан и 
ухап шен Д. П. (19) ко јем је, по 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
од ре ђе но за др жа ва ње до 48 
ча со ва. Сум ња се да је Д. П. 
удар ци ма и уз прет њу ауто мат-
ском пу шком, на те рао про дав-
ца др ва из око ли не Шап ца да 
на две раз ли чи те ло ка ци је 
ис то ва ри укуп но де сет ме та ра 
огрев ног др ве та и пот пи ше при-
зна ни цу о пла ћа њу, као и да је 
од оште ће ног про тив прав но 
узео из ве сну ко ли чи ну ди нар-
ског и де ви зног нов ца. Осум њи-
че ни се те ре ти да се прет ход но 
ла жно пред ста вио као при пад-
ник Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва. Код ње га је про на ђе на 
ауто мат ска пу шка, оквир и 23 

мет ка у не ле гал ном по се ду. Он 
је уз кри вич ну при ја ву за раз-
бој ни штво, ла жно пред ста вља-
ње и не до зво ље на про из вод-
ња, др жа ње, но ше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них ма те ри-
ја, са слу шан у Основ ном јав-
ном ту жи ла штву у Ста рој Па зо-
ви, на кон че га му је од ре ђен 
при твор до 30 да на. 

Кри јум ча рио 
ми гран те

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ста рој 
Па зо ви су, по на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, од ре ди ли за др жа ва-
ње до 48 ча со ва за Д. М. (49), 
због по сто ја ња осно ва сум ње 
да је из вр шио кри вич но де ло 
не до зво љен пре лаз др жав не 
гра ни це и кри јум ча ре ње љу ди. 
Осум њи че ног ко ји се те ре ти да 
је од Ке ле би је до Бе о гра да так-
си јем пре во зио три пу но лет на 
ми гран та, за у ста ви ла је код 
Ста ре Па зо ве но во сад ска са о-
бра ћај на по ли ци ја. Он ће у 
за кон ском ро ку, уз кри вич ну 
при ја ву би ти са слу шан у Основ-
ном јав ном ту жи ла штву у Ста-
рој Па зо ви. Ми гран ти ма су уру-
че на ре ше ња о от ка зу бо рав ка, 
са за бра ном ула ска у Ср би ју. 

Про на ђе на 
дро га

У пре тре су при ват не ку ће, 
при пад ни ци Ми ни стар ства уну-
тра шњих по сло ва у Ши ду су 
про на шли и за пле ни ли око 302 
гра ма биљ не ма те ри је сум њи ве 
на ма ри ху а ну и 310 се мен ки 
на лик на се мен ке ин диј ске 
ко но пље, ма ка зе и ди ги тал ну 
ва ги цу са тра го ви ма ко ри шће-
ња. Пре трес је из вр шен по 
на ред би над ле жног су да. На кон 
ве шта че ња, про тив мла ђег 
му шкар ца би ће под не та кри вич-
на при ја ва, над ле жном ту жи ла-
штву.

Ра све тље на 
про ва ла
Опе ра тив ним ра дом при пад ни-
ка Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци 
ра све тље на је про ва ла у про-
сто ри ју Удру же ња за по моћ 
мен тал но не до вољ но раз ви је-
ним осо ба ма. Про на ђен је 
40-го ди шњи му шка рац ко ја се 
сум њи чи за ово кри вич но де ло.  
Сум ња се да је он, по чет ком 
ма ја ове го ди не, но ћу, си лом 
ушао у про дав ни цу Удру же ња у 
Срем ској Ми тро ви ци и украо 
тех нич ке пред ме те и ру ко тво ри-
не ко је су из ра ди ли чла но ви 
Удру же ња. Про тив осум њи че-
ног за те шку кра ђу по ли ци ја је 
под не ла кри вич ну при ја ву, над-
ле жном ту жи ла штву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Пред сед ник Оп шти не Ру ма 
Сла ђан Ман чић бо ра вио 
је од 11. до 15. сеп тем-

бра у зва нич ној по се ти Не мач-
кој. Пр ви чо век рум ске оп шти не 
при су ство вао је у Бо ну пре зен-
та ци ји пи лот про јек та „Ко му-
нал на парт нер ства за одр жи ви 
раз вој“. Про је кат спро во ди не-
мач ко Са ве зно ми ни стар ство 
за при вред ну са рад њу и раз вој, 
а про је кат се ба ви раз ли чи тим 
при сту пи ма за оства ре ње 17 
гло бал них ци ље ва одр жи вог 
раз во ја на ло кал ном ни воу. На 
про јек ту би тре ба ло да са ра ђу ју 
ло кал не за јед ни це из Не мач ке 
и зе ма ља ис точ не и ју го и сточ не 
Евро пе.

Та ко ђе, на по зив гра до на чел-
ни ка Бер зен бри ка др Хорст Ба-
је ра пред сед ник Оп шти не Ру ма 
Сла ђан Ман чић по но во је по се-
тио овај град у не мач кој по кра-
ји ни До ња Сак со ни ја. Мо тив за 
по се ту је на ста вак са рад ње из-
ме ђу Ру ме и Бер зен бри ка, ко ја 
је ус по ста вље на у ју ну про шле 
го ди не, али и по кре та ње ини-
ци ја ти ве за бра ти мље ње два 
гра да. О ре зул та ти ма по се те 
Бо ну и Бер зен бри ку пр ви чо век 
рум ске оп шти не Сла ђан Ман-
чић ка же:

- Кључ на ствар је би ла на ша 
по се та Бо ну, јер је та мо одр жа-
на ра ди о ни ца ве за на за про је-
кат ко му нал ног парт нер ства за 
одр жи ви раз вој ко ји спро во ди 
Са ве зно ми ни стар ство за при-
вред ну са рад њу и раз вој. По ред 
нас, у Бо ну су би ли и пред став-
ни ци Ва ље ва, Су бо ти це, Зе му-
на, Ско пља, Би је љи не, Трав ни-
ка и Зе ни це, као и гра до ва из 
Мол да ви је и Бе ло ру си је. Са ста-
нак је био ве о ма кон струк ти ван 
и раз го ва ра ло се о за јед нич ким 
те ма ма. Кон крет но ми и Бер зен-

брик смо се до го во ри ли да за-
јед но апли ци ра мо за на ше про-
јек те. По сле то га смо оти шли у 
наш парт нер ски град Бер зен-
брик да се до го во ри мо о за јед-
нич ким про јек ти ма. До го во ри ли 
смо се да то бу ду про јек ти за-
шти те жи вот не сре ди не има ју-
ћи у ви ду и на ше про бле ме са 
де по ни јом и од ла га њем сме ћа. 
Са гра до на чел ни ком Ба је ром 
и ње го вим са рад ни ци ма смо 
по сла ли тај про је кат у Ми ни-
стар ство и то пр вог да на по се те 
Бер зен бри ку, ма да је рок за то 
17. ок то бар. И они су из не на ђе-
ни ка ко бр зо смо ус по ста ви ли 
та ко до бру са рад њу, бу ду ћи да 
у не мач кој ам ба са ди у Бе о гра-
ду има ју „пу ну со бу“ зах те ва за 
парт нер ство са не мач ким гра-
до ви ма. Да кле, по се та је би ла 
до ста успе шна, до ста до брих 
кон та ка та је би ло и ми слим да 
ће то да ти до бре ре зул та те. Ми 
по но во иде мо у Бон 16. ја ну а-
ра, а и са рад ња са Бер зен бри-
ком иде у до бром прав цу. Ру ма 
са мо мо же да про фи ти ра од 
ре а ли за ци је ових про је ка та, а 
циљ је да, по ред сред ста ва за 
ре а ли за ци ју по ме ну тих про је ка-
та из обла сти за шти те жи вот не 
сре ди не, до ве де мо и не ког не-
мач ког ин ве сти то ра.

Са рад ња Ру ме и Бер зен бри-
ка пре по зна та је и од стра не 
Вла де Ре пу бли ке Не мач ке, па је 
тро шко ве ове зва нич не по се те 
сно си ло не мач ко Ми ни стар ство 
спољ них по сло ва. Под се ти мо, 
пред став ни ци Бер зен бри ка су 
пр ви пут би ли у по се ти рум ској 
оп шти ни у ју ну про шле, а по том 
у ју лу ове го ди не. Из ме ђу ове 
две по се те би ла је и пр ва уз-
врат на по се та рум ске де ле га ци-
је Бер зен бри ку.

С. Џ.

ПРЕД СЕД НИК РУМ СКЕ ОП ШТИ НЕ
СЛА ЂАН МАН ЧИЋ БО РА ВИО У НЕ МАЧ КОЈ

За јед нич ки 
про јек ти

Представници румске општине са домаћинима у Немачкој
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ОП ШТИ НА СТА РА ПА ЗО ВА ДО ДЕ ЛИ ЛА БЕС ПО ВРАТ НА СРЕД СТВА 

Но вчана помоћ за педесет
пред у зет ни ка и за на тли ја

Пе де сет хи ља да
ди на ра бес по врат не 

по мо ћи ло кал не
са мо у пра ве до би ло

је пе де се то ро
пред у зет ни ка и

за на тли ја, ко ји су 
ис пу ни ли кри те ри ју ме 

кон кур са. Циљ је
да се на ред не

го ди не фонд овог
кон кур са за раз вој

пред у зет ни штва, 
ми кро и ма лих

пред у зе ћа удво стру чи 
и да се по ве ћа број 

ко ри сни ка

По јав ном кон кур су за 2016. го-
ди ну Оп шти на Ста ра Па зо ва 
до де ли ла је бес по врат на сред-

ства пред у зет ни ци ма са те ри то ри је 
оп шти не, укуп не вред но сти два и по 
ми ли о на ди на ра. Пе де се то ро пред у-
зет ни ка и за на тли ја, ко ји су ис пу ни ли 
кри те ри ју ме кон кур са, до би ло је по 
50 хи ља да ди на ра, а у че твр так, 15. 
сеп тем бра су пот пи са ни и уго во ри. 

Да ли бор Брач ко, вла сник књи го-
вод стве не аген ци је „Брач ко не ДБ“ из 
Ста ре Па зо ве, ко ји са мо стал но по-
слу је већ го ди на ма, пр ви пут је кон-
ку ри сао за бес по врат на сред ства ло-
кал не са мо у пра ве, ко ја ће му, ка же, 
зна чи ти.

- Ја ћу кон крет но ова сред ства упо-
тре би ти нај ви ше за ре про ма те ри јал, 
за па пи ре за ма тич ни и ла сер ски 
штам пач, за сит не ма те ри ја ле ко је 
ко ри сти мо, јер за не ка ве ћа ула га ња 
као што су ра чу на ри, штам па чи ни-
је до вољ но сред ста ва, али и ово ће 
пу но зна чи ти, ја се на дам да ћу са 
овим ре про ма те ри ја лом из др жа ти до 
по сле Но ве го ди не - ре као је Да ли-
бор Брач ко, вла сник књи го вод стве не 
аген ци је „Брач ко не ДБ“.

Пе де сет хи ља да ди на ра бес по-
врат не по мо ћи ло кал не са мо у пра ве 
до би ло је пе де се то ро пред у зет ни ка и 
за на тли ја, ко ји су ис пу ни ли кри те ри-
ју ме кон кур са. Циљ је да се на ред не 
го ди не фонд овог кон кур са за раз-
вој пред у зет ни штва, ми кро и ма лих 
пред у зе ћа удво стру чи и да се по ве ћа 
број ко ри сни ка.

- Ово је су за и ста скром на сред ства, 
ово је ви ше до каз да не ко раз ми шља 

о овим љу ди ма ко ји има ју ма ле за нат-
ске рад ње, али ко ји ипак до при но се и 
да се љу ди за по шља ва ју и да се пу ни 
бу џет оп шти не, та ко да ми осе ћа мо 
по тре бу да ко ли ко мо же мо као ло кал-
на упра ва по мог не мо њи ма и уоп ште 
ге не рал но по мог не мо раз во ју при вре-
де у на шој оп шти ни. Сва ке на ред не 
го ди не очекујем да ћемо помоћи још 
већем броју предузетника. Кре ну ли 
смо скром но са 10, 20 за нат ских рад-
њи са да смо на 50, сле де ће го ди не 
пла ни ра мо да то бу де 100 за нат ских 
рад њи - на вео је Ђор ђе Ра ди но вић, 
пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва.

При вре да ста ро па зо вач ке оп шти не 
те ме љи се упра во на ма лим пред у зе-
ћи ма, за то ло кал на са мо у пра ва већ 
не ко ли ко го ди на опре де љу је суб вен-
ци је и за њих, ка ко би уна пре ди ли 
сво ју де лат ност, а ка сни је и за по сли-
ли ви ше рад ни ка.

- Као оп шти на ко ја спа да у пр ву 
гру пу раз ви је но сти има мо ли ми ти-
ра на сред ства, у ства ри ли ми ти ра не 
мо гућ но сти за суб вен ци ју при вре де, 
ми смо не ка ко ус пе ли да до би је мо 
до зво лу од Ми ни стар ства фи нан си ја 
и Ми ни стар ства при вре де да ова ква 
сред ства бу ду опре де ље на из на шег 
бу џе та за ма ле при вред ни ке – ис-
та кла је Ма ри на Са вић, по моћ ни ца 
пред сед ни ка Оп шти не и пред сед ни-
ца Ко ми си ја за до де лу бес по врат них 
сред ста ва.

Но вац се до де љу је за суб вен ци је 
тро шко ва на бав ке но ве или по лов не 
опре ме, ма ши на, де ло ва за ма ши не, 
ре про ма те ри ја ла и си ро ви на.

Ја ро сла ва Клин ко

Бес по врат на сред ства за пред у зет ни ке и за на тли је у оп шти ни Ста ра Па зо ва
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БА НОВ ЦИ ДУ НАВ

Раз ба ца но 
сме ће

У На се љу Ба нов ци Ду нав, на про-
сто ру по ред пи ја це 12. сеп тем бра 
око по лу под зем них кон теј не ра, ко ји 
су по ста вље ни не дав но, би ло је раз-
ба ца но сме ће. Ка ко ка же ди рек тор 
ЈКП Чи сто ћа Јо ви ца Га гри ца, три 
но ва кон теј не ра ме ња ју 10 кон теј не-
ра за пре ми не 1,1 ку бик, у бли зи ни 
су још че ти ри ве ли ка по лу под зем на 
ко ја ме ња ју 20 кон теј не ра, а у 
на ред ном пе ри о ду би ће по ста вље-
но још. Ипак не са ве сни по је дин ци 
оста вља ју свој от пад раз ба цан 
по ред, а не дав но је не ко у бли зи ни 
ис то ва рио два ком би ја гар де ро бе. 
Не ко од гра ђа на је по чи ни о це сни-
мио, та ко да ће про тив њих би ти 
под не те кри вич не при ја ве, а у 
на ред ном пе ри о ду рад ни ци Чи сто ће 
ће кон тро ли са ти те рен по 24 са та. 
Га гри ца је  ујед но апе ло вао на оне 
са ве сне гра ђа не, да слич не си ту а-
ци је сни ме, или од мах по зо ву Чи сто-
ћу на број те ле фо на 022/310-150. 

З. К.

ЈКП ЧИ СТО ЋА 

Нови радници 
Од 1. сеп тем бра до кра ја го ди не, 

ста ро па зо вач ко ЈКП „Чи сто ћа“ ан га-
жо ва ло је три на ест осо ба по осно-
ву кон кур са На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње за ор га ни зо ва ње 
јав них ра до ва. Ра до ве фи нан си ра ју 
Слу жба за за по шља ва ње и Оп шти-
на Ста ра Па зо ва, вред ност је око 
ми ли он и 700 хи ља да ди на ра, а ли-
ца оства ру ју пра во на ме сеч ну за ра-
ду у не то из но су од 18.000 ди на ра, и 
1.500 ди на ра на име пут них тро шко-
ва, ако се ра до ви из во де ван ме ста 
њи хо вог ста но ва ња, ре као је за РТВ 
Ста ра Па зо ва Јо ви ца Га гри ца, ди-
рек тор „Чи сто ће“. Ли ца су ан га жо ва-
на на чи шће њу ка на ла, по сло ви ма у 
ра сад ни ку „Брест“, чи шће њу при о-
ба ља Ду на ва, а са ди ће и др во ре де 
на пут ним по ја се ви ма.

М. М.

КУЛ ТУ РА 

Из ло жба
У Га ле ри ји Цен тра за кул ту ру 

Ста ра Па зо ва 12. сеп тем бра отво ре-
на је пр ва из ло жба у но вој из ла гач-
кој се зо ни, на ко јој се сли ка ма ма лог 
фор ма та пред ста ви ло 65 умет ни ка, 
чла но ва сли кар ско гра фич ке сек ци-
је Удру же ња ли ков них умет ни ка 
при ме ње них умет но сти и ди зај не ра 
Ср би је. Из ло жба „Ма ли фор мат 
УЛ ПУ ДУС-а“ об у хва та 65 ра до ва са 
ра зно вр сним мо ти ви ма, ура ђе них 
раз ли чи тим тех ни ка ма. За сту пље ни 
су цр те жи, фо то гра фи је, гра фи ке, 
акри ли, а те ме иду од ду хов них до 
све тов них. Из ло жба је бо га та и рас-
ко шна, а би ће отво ре на до 30. сеп-
тем бра, на кон че га пу ту је да ље по 
Ср би ји и иде за Кру ше вац.  К. Л.

Дани Српске
У окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни 

Срп ске у Ср би ји“ 12. сеп тем бра је у 
по зо ри шној са ли у Ста рој Па зо ви 
го сто ва ло По зо ри ште мла дих из 
Ба ња Лу ке са пред ста вом „Стра ји ло 
Гр меч ли ја“. За ви чај на при ча ра ђе на 
је по тек сто ви ма Бран ка Ћо пи ћа и 
Срећ ка Мар че те, из вр шног ди рек то-
ра Те а тра „Сце на“ из Но вог Гра да, 
ко ји је ујед но и из нео лик Стра ји ла 
Гр меч ли је у овој мо но дра ми. По зо-
ри шна пред ста ва је са мо део раз ли-
чи тог про гра ма ко ји се од ви ја у 15 
гра до ва Ср би је са иде јом да се 
ње ним гра ђа ни ма, на увек нов и 
је дин ствен на чин пред ста ви Ре пу-
бли ка Срп ска. Од 2013. го ди не ка да 
је про је кат по кре нут, под сти че се 
раз ме на кул тур них оства ре ња и кул-
тур не ба шти не, пред ста вља ју се 
при род не ле по те и ту ри стич ка 
ме ста, уго сти тељ ство, га стро но ми ја 
и ви но, пре зен ту ју се ин ве сти ци о не 
мо гућ но сти и као нај бит ни је учвр-
шћу ју се ве зе из ме ђу срп ског на ро да 
са обе стра не Дри не.

К. Л.

Ко ло ни ја

Че тво ро днев ни умет нич ки са зив 
у Вој ки, 26. Ли ков на ко ло ни ја 
Ко смик арт – Љу би ша Ма рић за вр-
ше на је 12. сеп тем бра из ло жбом 
но во на ста лих ра до ва. Два де сет 
че ти ри сли ка ра и два ва ја ра оства-
ри ли су око 50 умет нич ких де ла, 
ко ја ће по се ти о ци мо ћи да ви де у 
на ред ном пе ри о ду у хо лу До ма кул-
ту ре, где су по ста вље ни. При зна ње 
Нај па ле та уста но вље но пре три 
го ди не, овог пу та је при па ло 
До брин ки Ша шић из Сур ду ка. Ко ло-
ни ју је у име ге не рал ног по кро ви те-
ља, Оп шти не Ста ра Па зо ва, за тво-
рио Жељ ко Шо ла ја, на чел ник Оде-
ље ња за дру штве не де лат но сти, 
кул ту ру и ин фор ми са ње, из ра зив ши 
за хвал ност умет ни ци ма за ове 
ра до ве и из ра зив ши на ду, да ће се 
оку пи ти и сле де ће го ди не. 

З. К.

Словачка 
култура

У ор га ни за ци ји Оп шти не Во ждо-
вац и Ам ба са де Ре пу бли ке Сло вач-
ке одр жа на је у су бо ту, 17. сеп тем-
бра ма ни фе ста ци ја „Да ни сло вач ке 
кул ту ре на Во ждов цу“, ко ја је на ста-
вак пред ста вља ња на ци о нал них 
кул ту ра зе ма ља ко ја су ре а ли зо ва-
на то ком про шлих го ди на. Иде ја је 
да се су гра ђа ни ма при бли жи бо га та 
кул ту ра зе ма ља о ко ји ма се ма ло 
зна и да ови су сре ти до при не су раз-
ме ни кул тур ног бо гат ства на ро да, а 
но ви ци клус је по чео са пред ста-
вља њем сло вач ке на род не ба шти-
не. У про гра му су уче ство ва ли чла-
но ви ФА СКУД „Хе рој Јан ко Чме лик“ 
из Ста ре Па зо ве, а као гост на сту-
пио је и ан самбл КУД „Ра дост“ из 
се ла Ра ва ни ца. Ње на ек се лен ци ја 
Даг мар Реп че ко ва, сло вач ка ам ба-

са дор ка у Ср би ји је отво ри ла из ло-
жбу фо то гра фи ја Ла ди сла ва Стру-
ха ра под на зи вом „Ча роб на Сло вач-
ка“, а Удру же ње же на је при пре ми ло 
из ло жбу сво јих ру ко тво ри на. По се-
ће ност је би ла до бра, а го сти и ор га-
ни за то ри за до вољ ни. Про грам је 
ре а ли зо ван у са рад њи са ње ном 
ек се лен ци јом Даг мар Реп че ко вом, 
сло вач ком ам ба са дор ком у Ср би ји, 
Љи бу шком Ла ка тош, на род ном 
по сла ни цом, Злат ком Лен хар том, 
по ве ре ни ком за на ци о нал не ма њи-
не у Оп шти ни Во ждо вац и СКУД 
„Хе рој Јан ко Чме лик“ из Ста ре Па зо-
ве. 

З. К.

ЗДРАВСТВО 

Нова са ла
У До му здра вља „Др Јо ван Јо ва-

но вић Змај“ у Ста рој Па зо ви про шле 
не де ље отво ре на је кон фе рен циј ска 
са ла. У ту на ме ну је адап ти ран 
не ис ко ри шће ни про стор на гор њем 
спра ту глав не згра де. За јед нич ким 
сред стви ма До ма здра вља и Оп шти-
не Ста ра Па зо ва, за тво ре на је и 
кли ма ти зо ва на те ра са, чи ме је 
до би је на про сто ри ја за са стан ке и 
пре да ва ња. 

Еду ка ци је здрав стве них рад ни ка 
су ве о ма бит не, ка ко би се уна пре-
ди ла здрав стве на за шти та, ис та као 
је др Алек сан дар Оме ро вић, ди рек-
тор До ма здра вља. 

Ово ће сва ка ко до при не ти 
на прет ку уста но ве и ква ли тет ни јем 
ра ду, а у са рад њи са Оп шти ном, и 
да ље ће се ра ди ти на опре ма њу и 
ре но ви ра њу, ре као је пред сед ник 
Оп шти не Ђор ђе Ра ди но вић.

Ј. К.

Со ли дар но ст
Од 14. сеп тем бра до 17. ок то бра 

Цр ве ни крст Ср би је спро во ди ак ци ју 
Ме сец со ли дар но сти. На по чет ку 
Ме се ца со ли дар но сти, до 21. сеп-
тем бра, пред ви ђе на је Не де ља 
со ли дар но сти, у ко јој се про мо ви ше 
Ме сец со ли дар но сти, а за при јем 
хра не, обу ће, оде ће и оста лих 
до бро вољ них при ло га, су гра ђа на, 
фор ми ра ју се пунк то ви у ме сним 
ор га ни за ци ја ма Цр ве ног кр ста. 
Цр ве ни крст Ста ра Па зо ва, ак ци ју 
ре а ли зу је под по кро ви тељ ством 
пред сед ни ка Оп шти не Ђор ђа Ра ди-
но ви ћа.

По моћ мо же би ти у на ту рал ним 
да ва њи ма (кон зер ве, трај ни про из-
во ди, по љо при вред ни про из во ди, 
сред ства за хи ги је ну и дру го), за тим, 
оде ћа и обу ћа, но ва и по лов на, и 
упла том нов ча них сред ста ва на 
ра чун Цр ве ног кр ста Ста ра Па зо ва, 
на ра чун број: 340-1309-77, са 
на зна ком „ху ма ни тар на по моћ“. 
По моћ се мо же пре да ти у свим 
ме сним ор га ни за ци ја ма Цр ве ног 
кр ста или у Цр ве ном кр сту у Ста рој 
Па зо ви, сва ког да на од 8 до 14 ча со-
ва до 21. ок то бра 2016. го ди не. У 
окви ру ак ци је би ће ор га ни зо ва но 
при ку пља ње чла на ри не Цр ве ног 
кр ста, у са рад њи са основ ним шко-
ла ма и ме сним ор га ни за ци ја ма 
Цр ве ног кр ста. При ку пља ње чла на-
ри не ре а ли зо ва ће уче ни ци сед мих и 
осмих раз ре да основ не шко ле, а 
сред ства ко ја бу ду при ку пље на 
на ме ње на су ис кљу чи во гра ђа ни ма 
на ше оп шти не и они ма ко ји се у њој 
за тек ну, а на ла зе се у ста њу со ци-
јал не по тре бе, са оп штио је Цр ве ни 
крст Ста ра Па зо ва. 

М. М.

ШКОЛСТВО

Превоз ђака
Ло кал на са мо у пра ва у Ста рој 

Па зо ви по зи ва све уче ни ке и сту ден-
те са пре би ва ли штем на те ри то ри ји 
ове оп шти не на јав ни кон курс за 
ре гре си ра ње тро шко ва пре во за уче-
ни ка и сту де на та за школ ску 
2016/2017. го ди ну. Из ло кал не са мо-
у пра ве ис ти чу да су и ове школ ске 
го ди не из дво ји ли пре ко 42 ми ли о на 
ди на ра за ову на ме ну. Пра во да се 
при ја ви на овај кон курс у оп шти ни 
Ста ра Па зо ва има пре ко 1.000 сред-
њо шко ла ца, сту ден ти ко ји ре дов но 
сту ди ра ју и 25 уче ни ка из ма те ри-
јал но угро же них по ро ди ца. Де таљ-
ни је ин фор ма ци је о на чи ну при ја-
вљи ва ња мо гу се про на ћи на зва-
нич ној ин тер нет стра ни ци Оп шти не 
www.starapazova.rs

С. С.

Ре но ви ра на 
шко ла

У пе так, 16. сеп тем бра у Основ ној 
шко ли „Ми лан Ха џић“ у Кр ње шев ци-
ма све ча но су отво ре не ре но ви ра не 
две учи о ни це, а за хва љу ју ћи ро ди-
те љи ма уче ни ка, ме шта ни ма, као и 
Ро та ри клу бу из Ста ре Па зо ве. 
Ак ци ја ре но ви ра ња учи о ни ца по кре-
ну та је на ини ци ја ти ву Све тла не 
Ве ли кић, чла ни це Са ве та ро ди те ља 
шко ле у Кр ње шев ци ма, а по угле ду 
на слич ну ак ци ју у основ ној шко ли у 
Вој ки, и на и шла је на до бар од зив 
ро ди те ља. Ро ди те љи су по ред 
до бре во ље и део нов ца обез бе ди-
ли са ми, а за оста так по треб них 
нов ча них сред ста ва обра ти ли су се 
Ро та ри клу бу из Ста ре Па зо ве, ко ји 
им је ра до иза шао у су срет. Учи о ни-
це су окре че не, за ме њен је ла ми нат 
и опре мље не су са две но ве бе ле 
та бле, ис та кла је ди рек тор ка шко ле, 
На та ша Ми ћић.

К. Л.

СПОРТ

Инђићева 
бронза

Најмлађи српски велемајстор 
Александар Инђић из Старе Пазове 
на завршеној Шаховској олимпијади 
у Азербејџану освојио је бронзану 
медаљу за појединачни успех на 
трећој табли. Наше екипе поново су 
разочарале, шахисти су заузели 
тридесет и осмо место, а 
шахисткиње тринаесто. У изјави за 
Радио-телевизију Војводине 
бронзани олимпијац је из Бакуа 
поручио да је задовољан својом 
игром, али да је разочаран 
пласманом репрезентације, што је 
према његовој оцени, последица 
лоше завршнице.

Д. Г.
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Де чи ји осме си, гра ја у 
школ ским ход ни ци ма, 
зво но за крај и по че так 

ча са, део су нај леп ше ат мос-
фе ре, ко ја се ових да на, на кон 
лет ње па у зе, по но во мо гла ви-
де ти у свим основ ним шко ла ма 
у оп шти ни Ста ра Па зо ва. 

Пред став ни ци ло кал не са-
мо у пра ве су и овог сеп тем бра 
на ста ви ли ле пу прак су да по се-
те сва оде ље ња пр вих раз ре да 
у ста ро па зо вач ким шко ла ма, у 
ци љу по др шке упра ва ма шко-
ла и на став ном осо бљу у њи-
хо вом ра ду. 

У на ме ри да се ђа ци ма пр ва-
ци ма по мог не да лак ше пре ва-
зи ђу по че так шко ло ва ња и да 
што пре кре ну да са вла да ва ју 
гра ди ва, ло кал на са мо у пра ва 
на ини ци ја ти ву свог ру ко вод-
ства и ове го ди не обез бе ди ла 
је се то ве школ ских при бо ра за 
све ђа ке пр ва ке. 

Су срет са ђа ци ма 13. сеп-
тем бра про те као је у ле пом 
рас по ло же њу, уз раз го вор и 
дру же ње, а по себ но из не на-
ђе ње за де цу би ли су и слат-
ки ши, ко ји ма су их по ча сти ли 
пред став ни ци ста ро па зо вач ке 
Оп шти не. 

За хва љу ју ћи па жљи во пла-
ни ра ном рас по ре ду оби ла за ка, 
свих 645 уче ни ка са те ри то ри-
је Оп шти не, ко ји су се ове го-
ди не упи са ли у основ ну шко лу, 
има ли су при ли ку да упо зна ју 
за ме ни ка пред сед ни ка Оп шти-
не Ми ла на Бе а ру, за тим на чел-
ни ка Оде ље ња за дру штве не 
де лат но сти Жељ ка Шо ла ју, оп-
штин ску про свет ну ин спек тор-
ку Ми ле ву Љу бин ко вић и ше фа 
Ка би не та пред сед ни ка Оп шти-
не Не ма њу Сти ки ћа. У раз го-
во ру са нај мла ђим основ ци ма 

у шко ла ма „Ве ра Ми шче вић“ 
у Бе ле ги шу, „Сло бо дан Сав-
ко вић“ у Ста рим Ба нов ци ма 
и у ОШ „Бо шко Пал ко вље вић 
Пин ки“ у Ста рој Па зо ви Ми лан 
Бе а ра, за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не, по же лео је пр ва ци-
ма успе шан по че так у бу ду ћем 
шко ло ва њу и бр зо и ла ко при-
ла го ђа ва ње на но ве оба ве зе.

- Дра га де цо, ве ро ват но су 
вам пр ви школ ски да ни нео-

бич ни, јер је по ла зак у шко лу 
ве ли ка про ме на за сва ко де-
те. Ва жно је да сво је оба ве зе 
при хва ти те са од го вор но шћу, 
а за игру и дру же ње у шко ли 
увек има вре ме на. Упо зна ће-
те у овим клу па ма мо жда и 
сво је нај бо ље при ја те ље. Ми 
вам же ли мо да бу де те срећ-
ни, здра ви, да учи те и успе шно 
за вр ша ва те све сво је оба ве зе 
и да јед но га да на из ра сте те 

у успе шне љу де ко ји ма ће се 
оп шти на Ста ра Па зо ва по но-
си ти. На дам се да ће вам овај 
ма ли по клон, ко ји смо као ло-
кал на са мо у пра ва обез бе ди ли 
за вас, по мо ћи у да љем ра ду и 
шко ло ва њу - по ру чио је Ми лан 
Бе а ра, за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не.

Исто вре ме но, ди рек то ри и 
на став ни ци у оста лим шко ла-
ма са те ри то ри је оп шти не су 
та ко ђе 13. сеп тем бра по де ли-
ли при бо ре. Шко ле у Го лу бин-
ци ма, Вој ки, Но вој и Ста рој 
Па зо ви об и шли су, и за јед но са 
ди рек то ри ма и на став ни ци ма 
шко ла, при бо ре и слат ки ше по-
де ли ли, Жељ ко Шо ла ја, на чел-
ник Оде ље ња за дру штве не 
де лат но сти и Ми ле ва Љу бин-
ко вић, про свет на ин спек тор ка.

Ру ко вод ство ста ро па зо-
вач ке Оп шти не је ис ко-
ри сти ло по се ту да се, и 

овог пу та, на те ре ну уве ри у ак-
ту ел не усло ве у ко ји ма шко ле 
функ ци о ни шу и у ко ји ма ра ди 
на став но осо бље. Ства ра ње 
још бо љих усло ва у шко ла ма 
је при о ри тет ста ро па зо вач ке 
ло кал не са мо у пра ве, а у при-
лог то ме сто ји и чи ње ни ца да 
је у про те клих не ко ли ко го ди на 
ре ше но до ста кључ них про бле-
ма, ко ји су оме та ли рад шко ла 
го ди на ма уна зад. 

На кон крат ког дру же ња и 
раз го во ра уче ни ци пр вих раз-
ре да уч ти во су се за хва ли ли 
на див ним по кло ни ма и вра-
ти ли се сво јим школ ским ак-
тив но сти ма не стр пљи ви да на 
сва ком школ ском ча су на у че 
не што но во и за дат ке ре ша ва ју 
ко ри сте ћи но ви школ ски при-
бор, ко ји им је обез бе ди ла Оп-
шти на Ста ра Па зо ва. Н. С.

ДО ДЕ ЛА ШКОЛ СКИХ ПРИ БО РА УЧЕ НИ ЦИ МА ПР ВА ЦИ МА

На ста вље на тра ди ци ја 
помоћи ђацима

По де ла школ ског при бо ра

У на ме ри да се 
ђа ци ма пр ва ци ма
по мог не да лак ше

пре ва зи ђу
по че так

шко ло ва ња и да 
што пре кре ну да 

са вла да ва ју
гра ди ва, ло кал на 

са мо у пра ва
и ове го ди не 

обез бе ди ла је 
се то ве школ ских 

при бо ра за
све ђа ке

Глинени 
голубови

На Првенству Србије у гађању 
глинених голубова које је одржано у 
Спортском центру у Ковилову, Пера 
Недић члан стрељачког клуба 
„Јединство Трап“ из Старе Пазове 
оборио је државни рекорд упуцавши 
123 од могућих 125 летећих мета. 
Претходно рекорд у овој дисциплини 
држао је Недић заједно са 
Предрагом Шотром из београдског 
„Рикошета“ и Немањом 
Смиљанићем из „Грофа“ за један 
круг мање. Иначе, Недић који је и 
репрезентативац Србије је на 
првенству освојио треће месту 
пошто је у полуфиналу био бољи од 
Зорана Лукића победивши га са 
12:11. Титулу првака освојио је 
Борко Васиљевић, члан „Првог 
Партизана“ из Ужица који је у 
финалу био бољи од Немање 
Смиљанића из „Грофа“ савладавши 
га са 14:13.

Д. Б.

Бициклисти

У Но вим Ба нов ци ма ор га ни зо-
ван је у су бо ту, 17. сеп тем бра 
Би ци кли стич ко - еко ло шки фе сти-
вал у ор га ни за ци ји Удру же ња гра-
ђа на „Еко бајк УНИЦ“, Во лим 
Ба нов це, Еко-Сан и Удру же ња 
же на „Ми мо за“, на ко ме су одр жа не 
че ти ри тр ке би ци кли ста, тр ка на 
хро но ме тар, тр ка за до вољ ства и 
две де чи је тр ке бу дућ но сти. По ред 
би ци кли стич ких тр ка, у Школ ској 
ули ци су би ли из ло же ни и штан до-
ви ра зних удру же ња гра ђа на са 
те ри то ри је оп шти не Ста ра Па зо ва. 
Ма ни фе ста ци ју су по др жа ли 
Оп шти на Ста ра Па зо ва, ме сне 
за јед ни це и дру ги спон зо ри. Ор га-
ни за то ри фе сти ва ла се на да ју да 
ће на ред не го ди не ова ква про мо-
ци ја би ци кли зма и еко ло ги је, 
по при ми ти ши ре раз ме не.

Нове стазе
Не фор мал но Удру же ње „Па зо-

вач ки би ци кли сти“ ор га ни зо ва ло је 
у су бо ту, 17. сеп тем бра тре ћу 
во жњу би ци кли ма, у окви ру ини ци-
ја ти ве за из град њу но вих би ци кли-
стич ких ста за на те ри то ри ји оп шти-
не Ста ра Па зо ве. Уче сни ци  су се 
оку пи ли у ста ро па зо вач ком пар ку, 
где је и би ла старт на по зи ци ја, а 
во жњу су на ста ви ли по ули ца ма 
Ста ре Па зо ва. Глав ни циљ ак ци је 
„За шти ти мо би ци кли сте“ је скре та-
ње па жње на по тре бу из град ње 
но вих би ци кли стич ких ста за, чи ме 
би се ди рект но спа си ли мно го број-
ни жи во ти су гра ђа на. Прет ход не 
две во жње, као и ову, по др жао је 
ве ли ки број гра ђа на, а за без бед-
ност би ци кли ста по бри ну ла се 
по ли циј ска прат ња.

К. Л.
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У че твр так, 15. сеп тем бра у Но-
вом Са ду одр жан је ше сна е-
сти по ре ду тра ди ци о нал ни 

„НС ОПЕН“ атлет ски ми тинг са ви ше 
од 500 уче сни ка из зе мље и ре ги о-
на. Атле ти ча ри АК „Срем“ су има ли 
ве о ма за па жен на ступ и по бро ју 
осво је них ме да ља за у зе ли ви со ко 
тре ће ме сто у укуп ном пла сма ну иза 
„Вој во ди не“ и „Цр ве не зве зде“. 

Злат не ме да ље за АК „Срем“ су 
осво ји ли: Ми хај ло Пет ко вић (скок 
мот ком - 2,70 ме та ра); Вук Ма рин ко-
вић (тр ка на 60 ме та ра - 8,75 се кун-
ди), Ма ја Др ља ча (скок мот ком - 2,60 
ме та ра), Жељ ка По зна но вић (скок 
увис - 1,53 ме тра), Та ма ра Јо ва но-
вић (ба ца ње ку гле - 12,17 ме та ра), 
Мир ја на Да со вић (ба ца ње ко пља - 
36,99 ме та ра), Ања Ла јић (скок увис 
- 1,43 ме тра), Те о до ра Чо нић (тр ка 
на 300 ме та ра - 52,14 се кун ди), Зо-
ра но вић – Ко ва чић – Бу га џи ја - Ла јић 
(шта фе та че ти ри пу та 60 ме та ра - 33 
се кун де). Дру га ме ста осво ји ли су: 
Лу ка Бо шњак (тр ка на 600 ме та ра - 
2:01,66), Те о до ра Чо нић (тр ка на 60 
ме та ра - 9,63 се кун де), Жељ ка По-
зна но вић (ба ца ње ко пља - 31,10 ме-
та ра), Ва ња Бу га џи ја (скок удаљ из 
зо не - 4,78 ме та ра), док су брон за ни 

би ли Ду шан Вук ма но вић (ба ца ње 
ку гле - 9,64 ме тра) и На та ли ја Кр-
стић (ба ца ње ку гле - 11,13 ме та ра).

Та ко ђе, то ком ви кен да у Срем ској 
Ми тро ви ци на атлет ском ста ди о ну 
одр жа не су ква ли фи ка ци је за Куп 
Ср би је. АК „Срем“ је по ре зул та ти ма 
од мах иза АК „Вој во ди на“ из Но вог 
Са да и оче ку је се да ће ве ли ки број 
ми тро вач ких атле ти ча ра на сту пи ти 
на фи на лу Ку па Ср би је у Кра гу јев цу 
за две не де ље. 

Нај за па же ни је ре зул та те оства-
ри ли су Мир ко Ма у на по бе дом на 
2.000 ме та ра и дру гим ме стом на 

800 ме та ра, Ле он ти на Ђу ра но вић 
је по бед ни ца на 1.000 ме та ра у бр-
зом хо да њу, Мир ја на Да со вић је 
би ла пр ва у ба ца њу ко пља, Та ма ра 
Јо ва но вић је нај бо ља у ба ца њу ку-
гле, дру га у ба ца њу ди ска и тре ћа у 
ба ца њу кла ди ва. Ања Ла јић је би ла 
дру га у ско ку у даљ, Ми хај ло Пет-
ко вић је тре ће пла си ра ни у ба ца њу 
ко пља, Ду шан Вук ма но вић дру ги у 
ба ца њу ди ска, Жељ ка По зна но вић 
је тре ће пла си ра на у ба ца њу ди ска, 
а ве ли ки број так ми ча ра је осво јио 
че твр та и пе та ме ста ко ја до но се ве-
ли ки број бо до ва.  Д. М.

АТЛЕТ СКИ КЛУБ „СРЕМ“

Ме да ље из Но вог Са да

Атле ти ча ри „Сре ма“ у Но вом Са ду

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

При пре ме 
ка ра ти ста

У су бо ту, 17. сеп тем бра Ка ра-
те клуб „Сир ми јум“ је био до ма-
ћин при пре ма ма ре пре зен та ци-
је Ка ра те уни је Ср би је. У са ли 
Пре храм бе но - шу мар ске и 
хе миј ске шко ле оку пи ло се пре-
ко сто так ми ча ра у свим уз ра-
сним ка те го ри ја ма, чла но ва 
ре пре зен та ци је Ср би је, тре не-
ра и су ди ја. Се ми на ром су ру ко-
во ди ли сен сеи Ду шан Да чић и 
Ста ни слав Ра ко вић. Циљ се ми-
на ра је био про ве ра так ми ча ра 
пред од ла зак на Пр вен ство 
Евро пе у Ита ли ју.

М. М.

Ко шар ка шки клуб „Срем ба скет“ из Пе-
ћи на ца, ор га ни зо вао је 17. и 18. сеп-
тем бра сед ми ми ни камп „Ви кенд под 

ко ше ви ма“. Ова за ни мљи ва спорт ска ма ни-
фе ста ци ја пр ви пут је одр жа на у спорт ској 
ха ли у До њем То вар ни ку, ко ја пру жа од лич-
не усло ве за одр жа ва ње спорт ских так ми-
че ња. По кро ви тељ дво днев не ма ни фе ста-
ци је је већ тра ди ци о нал но Спорт ски са вез 
„Раз вој спор то ва“.

- Ба вље ње спор том, ко шар ком, жи вот на 
је при ви ле ги ја. Има мо ве ли ку сре ћу да у 
на шој сре ди ни да има мо јед ног Жив ка Ми-
си ра чу (тре нер „Срем ба ске та“) ко ји де ци 
пре но си сво је бо га то ко шар ка шко ис ку ство 
– из ја вио је на све ча ном отва ра њу тур ни-
ра се кре тар „Раз во ја спор то ва“ То ми слав 
Ћир ко вић, ко ји је уче сни ци ма по ру чио да 
је нај ва жни је да бу ду здра ви, до бри љу ди и 
до бри спор ти сти.

Ма ни фе ста ци ји су по себ но на зна ча ју да-

ли ко шар ка шки зва нич ни ци Вла ди мир Ку-
зма но вић, ди рек тор свих мла ђих се лек ци ја 
Ко шар ка шког са ве за Ср би је и Зо ран Мар-
ко вић, се кре тар Удру же ња ко шар ка шких 
тре не ра Вој во ди не.

- Во ли те ко шар ку и не раз ми шљај те пре-
ви ше о дру гим ства ри ма. Бо ри те се за свој 
дрес и свој тим. Мно ги су по чи ња ли као ви, 
а ка сни је игра ли у по зна тим клу бо ви ма. 
Сви сте по бед ни ци са мим тим што сте ов де 
– ре као је Ку зма но вић по здра вља ју ћи уче-
сни ке тур ни ра.

Пр вог да на ми ни кам па, так ми чи ло се 
2002/2003. го ди ште, а на кра ју пр вог да на 
пр ва на та бе ли би ла је еки па „Флеш“ (Бе о-
град) са шест осво је них бо до ва, дру го ме-
сто при па ло је до ма ћи ну „Срем ба ске ту“ 
са че ти ри бо да, тре ће „Же ле зни чар ста ру“ 
(Ин ђи ја) са два, а че твр ти је био „НС Стар“ 
(Но ви Сад) без бо до ва. У шу ти ра њу трој ки 
по бе дио је Да мјан Ди вљан („Же ле зни чар 

стар“), ис пред Алек сан дра То до ро ви ћа и 
Сер ге ја Цвет ко ви ћа (обо ји ца из „Срем ба-
ске та“).

Дру гог да на так ми чи ло се 2004/2005. го-
ди ште, а нај бо ља је би ла еки па „Ста ра Па-
зо ва“ са че ти ри осво је на бо да. Дру го ме сто 
осво јио је „Срем ба скет“ са два бо да, а тре-
ће „Ру Кош“ без бо до ва. У шу ти ра њу трој ки 
по бе дио је В. Ста но је вић („Ста ра Па зо ва“), 
ис пред Б. Ка ти ћа („Ста ра Па зо ва“) и И. Лу-
ки ћа („Ру Кош“).

На кра ју „Ви кен да под ко ше ви ма“ тре нер 
„Срем ба ске та“ Жив ко Ми си ра ча из ја вио је 
да је нај ва жни је да је тур нир про те као у нај-
бо љем ре ду. 

- С об зи ром да су ре зул та ти би ли у дру-
гом пла ну, тре не ри су има ли мо гућ ност да 
пру же шан су свој де ци, ка ко би што ви ше 
игра ла и би ла срећ ни ја. Уоста лом, то је би-
ла су шти на и по ру ка на ше ма ни фе ста ци је 
- на гла сио је Ми си ра ча.

КК „СРЕМ БА СКЕТ“ ПЕ ЋИН ЦИ

Ви кенд под ко ше ви ма

Уче сни ци тур ни ра 2002. и 2003. го ди ште
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Ре зул та ти утак ми ца 9. ко ла: 
Ниш: Рад нич ки – На пре дак 1:1, 
Сур ду ли ца: Рад ник – Во ждо-
вац 3:1, Но ви Па зар: Но ви 
Па зар - Мла дост 1:2, Бач ка 
Па лан ка: Бач ка – Ме та лац 1:0, 
Бе о град: Пар ти зан - Цр ве на 
Зве зда 1:0, Но ви Сад: Вој во ди-
на - Бо рац 2:1, Ива њи ца: Ја вор 
Ма тис – Рад 1:1, Бе о град: 
Чу ка рич ки – Спар так 2:4.

1. Вој во ди на 9 7 2 0 20:4 23
2. Ц. Зве зда 9 7 1 1 26:7 22
3. Рад нич ки 9 5 2 2 15:10 17
4. Пар ти зан 9 5 1 3 13:7 16
5. Спар так 9 5 1 3 19:18 16
6. Мла дост 9 5 0 4 10:11 15
7. Ме та лац 9 4 2 3 8:6 14
8. На пре дак 9 3 4 2 10:9 13
9. Во ждо вац 9 3 2 4 7:13 11

10. Рад 9 3 2 4 7:13 11
11. Рад ник 9 2 3 4 8:14 9
12. Но ви Па зар 9 2 2 5 11:15 8
13. Ја вор 9 1 5 3 7:14 8
14. Бач ка 9 2 1 6 4:10 7
15. Чу ка рич ки 9 1 2 6 6:13 5
16. Бо рац 9 1 2 6 4:11 5

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти 6. ко ла: Ин ђи ја: 
Ин ђи ја – Про ле тер 2:0, Пи рот: 
Рад нич ки – Зе мун 1:0, Ла за ре
вац: Ко лу ба ра – Сло бо да 1:1, 
Оџа ци: ОФК Оџа ци - Ма чва 0:0, 
Бор ча: БСК - Бе жа ни ја 1:0, 
Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра – Ди на-
мо 2:0, Бе о град: Син ђе лић - 
Ја го ди на 1:0, Бе о град: ОФК 
Бе о град – Бу дућ ност 0:0.

1. Ма чва 6 5 1 0 10:1 16
2. ЧСК 6 4 2 0 11:3 14
3. БСК 6 4 0 2 7:6 12
4. Син ђе лић 6 3 2 1 7:1 11
5. Оџа ци 6 2 3 1 5:4 9
6. Сло бо да 6 2 3 1 3:3 9
7. Ја го ди на 6 2 2 2 7:5 8
8. Бу дућ ност 6 2 2 2 5:7 8
9. Рад нич ки 6 2 0 4 6:7 6

10. Бе жа ни ја 6 1 3 2 3:4 6
11. Про ле тер 6 1 3 2 4:6 6
12. Ин ђи ја 6 1 2 3 3:5 5
13. Ди на мо 6 1 2 3 4:10 5
14. Ко лу ба ра 6 0 4 2 3:5 4
15. Зе мун 6 0 4 2 3:6 4
16. ОФК Бе о г. 6 1 1 4 2:10 4

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца  6. ко ла: 
Но ви Ба нов ци: Омла ди нац - 
Рад нич ки (З) 3:0, Срем ска 
Ми тро ви ца: Рад нич ки - Цр ве на 
Зве зда 3:1, Пан че во: Же ле зни-
чар - Рад нич ки (НП) 4:1, Су бо ти
ца: Бач ка 1901 – Бо рац 1:1, При
гре ви ца: Брат ство 1946 – Ду нав 
2:0, Шид: Рад нич ки - Вр шац 3:1, 
Те ме рин: Сло га - Це мент 1:1, 
ТСЦ је био сло бо дан.

1. Брат ство 6 5 1 0 17:3 16
2. Омла ди нац 5 4 0 1 10:2 12
3. Ду нав 6 3 2 1 10:5 11
4. Радн. (СМ) 6 3 2 1 9:4 11
5. Бач ка 1901 6 3 1 2 6:7 10
6. Бо рац 5 2 3 0 9:3 9
7. Же лез. 6 2 2 2 10:9 8
8. ТСЦ 5 2 1 2 5:6 7
9. Радн. (Ш) 6 2 1 3 7:12 7

10. Вр шац 6 2 0 4 4:10 6
11. Це мент 6 1 2 3 5:11 5
12. Сло га 6 0 4 2 5:7 4
13.  Радн. (НП) 5 1 1 3 6:10 4
14. Ц. Зве зда 5 1 0 4 5:10 3
15. Радн. (З) 5 0 2 3 1:10 2

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 6. ко ла: 
Но ви Сад: Ка бел – СО ФЕКС 
3:0, Но ви Сад: Сла ви ја – Мла-
дост 0:2, Но ви Сад: Бо рац – 
По ду на вац 0:6, Бе шка: Хај дук - 
Ин декс 3:2, Ста ра Па зо ва: 
Је дин ство – Сре мац 0:1, Ку пи
но во: Ку пи но во - Хај дук (Ч) 0:1, 
Ве тер ник: Ве тер ник – ЖСК 3:1, 
Ла ћа рак: ЛСК - Сло га 3:1.

1. ЛСК 6 5 1 0 10:3 16
2. Хај дук (Ч) 6 5 1 0 8:2 16
3. По ду на вац 6 4 1 1 14:2 13
4. Ка бел 6 4 1 1 10:2 13
5. Сло га 6 4 0 2 16:8 12
6. Сре мац 6 3 2 1 9:3 11
7. Мла дост 6 3 2 1 6:3 11
8. Ку пи но во 6 3 0 3 7:5 9
9. Ин декс 6 2 2 2 11:6 8

10. Је дин ство 6 2 1 3 6:5 7
11. Сла ви ја 6 2 1 3 9:9 7
12. Хај дук (Б) 6 2 1 3 7:14 7
13. Бо рац 6 1 1 4 6:17 4
14. Ве тер ник 6 1 0 5 5:18 3
15. ЖСК 6 0 0 6 4:17 0
16. СО ФЕКС 6 0 0 6 0:14 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ ИНЂИЈА  СТАРА ПАЗОВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 2. ГРУПА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 1. ГРУПА

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
Ба тров ци: Омла ди нац – Јед но-
та 1: 4, Бин гу ла: ОФК Бин гу ла 
- Је дин ство 5:0, Ја ме на: Гра ни-
чар - Син ђе лић 0:3, Бер ка со во: 
Сре мац – На пре дак 0:3, Би кић 
До: ОФК Би кић - ОФК Ба чин ци 
2:0, Бо рац је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
Јар ков ци: Бо рац - ЧСК 3:0, 
Кр ње шев ци: Сло га - Кру ше дол 
0:4, Но ви Слан ка мен: Ду нав - 
По лет 1:4, Кр че дин: Фру шко го-
рац - Сло га (М) 4:0, Бо рац (С) је 
био сло бо дан.

ГФЛ СМ 2. гру па: Ре зул та ти 
утак ми ца 3. ко ла: Ја рак: Сре-
мац – Сло бо да 1:4, За са ви ца: 
Сло га - Тр го вач ки 2:1, Ве ли ки 
Ра дин ци: Бо рац - Бо рац (Ра) 
6:0, Но ћај је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
Бе ше но во: БСК – Бо сут 3:1, 
Ла ћа рак: По ле та рац – На пре-
дак 4:5, Ле жи мир: Пла ни нац – 
Срем 0:3, Гр гу рев ци су би ли 
сло бод ни.

Ре зул та ти утак ми ца 3. ко ла: 
Деч: Сре мац – Сло вен 6:2, 
Аша ња: Ка ме ни - До њи Срем 
2015 1:5, Ши ма нов ци: Хај дук 
1932 - Ви тез 6:0, Кар лов чић: 
Ло вац – Мла дост 4:2, Огар: 
Шу мар – Срем 0:1.

Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
Во гањ: Сло га – 27. ок то бар 1:2, 
До брин ци: Сре мац – Гра ни чар 
2:1, Ма ли Ра дин ци: Фру шко го-
рац - С.В. Рад нич ки 2:1, Кра
љев ци: Је ди ство (К) - Пла ни-
нац 0:2, Ру ма: Фру шка Го ра - 
Је дин ство (Ру) 3:0, Сте ја нов
ци: Бо рац - По лет 0:0, Ја зак: 
Цар Урош – Вој во ди на 3:0.

1. ОФК Би кић 5 5 0 0 21:2 15
2. Бин гу ла 5 4 0 1 11:5 12
3. Јед но та 5 3 0 2 19:11 9
4. На пре дак 4 3 0 1 10:3 9
5. Је дин ство 4 3 0 1 8:8 9
6. Син ђе лић 4 2 1 1 13:5 7
7. Ба чин ци 4 2 0 2 14:6 6
8. Гра ни чар 5 1 0 4 9:16 3
9. Бо рац 4 0 2 2 6:10 2

10. Омла ди нац 5 0 1 4 4:18 1
11. Сре мац 5 0 0 5 1:32 0

1. Кру ше дол 3 2 1 0 8:1 7
2. По лет 3 2 0 1 6:3 6
3. Бо рац (Ј) 3 2 0 1 4:3 6
4. Ду нав 3 2 0 1 5:6 6
5. Фру шко го рац 2 1 0 1 4:1 3
6. Сло га (К) 3 1 0 2 8:6 3
7. Бо рац (С) 1 0 1 0 1:1 1
8. ЧСК 1 0 0 1 0:3 0
9. Сло га (М) 3 0 0 3 2:14 0

1. Сло га 3 2 1 0 11:3 7
2. Сло бо да 2 2 0 0 7:1 6
3. Тр го вач ки 3 2 0 1 5:3 6
4. Бо рац (ВР) 2 1 1 0 8:2 4
5. Сре мац 3 1 0 2 5:6 3
6. Но ћај 2 0 0 2 1:5 0
7. Бо рац (Ра) 3 0 0 3 0:17 0

1. Срем 3 2 1 0 8:3 7
2. На пре дак 3 2 1 0 7:5 7
3. БСК 3 1 1 1 6:5 4
4. Бо сут 2 1 0 1 4:3 3
5. По ле та рац 3 0 1 2 6:9 1
6. Пла ни нац 2 0 1 1 1:4 1
7. Гр гу рев ци 2 0 1 1 0:3 1

1. Д. Срем 3 3 0 0 18:1 9
2. Сре мац 3 2 0 1 14:6 6
3. Шу мар 3 2 0 1 7:2 6
4. Ло вац 3 2 0 1 8:5 6
5. Срем 3 2 0 1 3:3 6
6. Хај дук 1932 3 1 1 1 7:3 4
7. Мла дост 3 0 2 1 3:5 2
8. Ка ме ни 3 0 2 1 4:8 2
9.Ви тез 3 0 1 2 3:17 1

10. Сло вен 3 0 0 3 2:19 0

1. Гра ни чар 5 4 0 1 11:5 12
2. Ф. Го ра 5 3 1 1 20:4 10
3. Рад нич ки 5 3 0 2 11:4 9
4. Цар Урош 5 3 0 2 12:6 9
5. 27. ок то бар 5 3 0 2 13:8 9
6. По лет 5 2 3 0 7:2 9
7. Је дин. (Ру) 5 3 0 2 10:8 9
8. Фру шког. 5 3 0 2 9:11 9
9. Пла ни нац 5 2 1 2 9:8 7

10. Сре мац 5 2 1 2 5:10 7
11. Вој во ди на 5 2 0 3 8:10 6
12. Је дин. (К) 5 1 0 4 3:10 3
13. Сло га 5 0 1 4 5:13 1
14. Бо рац 5 0 1 4 1:25 1

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

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Љу ко во 6 4 1 1 12:11 13
2. Гра ни чар 6 4 0 2 13:7 12
3 .На пре дак 6 4 0 2 11:6 12
4. Сло бо да 6 4 0 2 7:5 12
5. Под ри ње 6 3 2 1 14:3 11
6. Пр ви Мај 6 3 1 2 12:3 10
7. Хај дук 6 3 1 2 9:3 10
8. Бо рац 6 3 1 2 9:6 10
9. Бу дућ ност 6 3 1 2 9:8 10

10. Пар ти зан 6 3 0 3 11:10 9
11. Ја дран 6 3 0 3 8:8 9
12. Хрт ков ци 6 2 0 4 4:8 6
13. Сло вен 6 2 0 4 4:10 6
14. Ру дар 6 2 0 4 5:17 6
15. Ми трос 6 1 1 4 7:11 4
16. Д. Пе тров. 6 0 0 6 2:21 0

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 6. 
ко ла: Бу ђа нов ци: Мла дост – 
На пре дак 5:0, Чал ма: Сло га – 
Хај дук 2:1, Ку ку јев ци: Оби лић 
1993 - Је дин ство (П) 3:0, Мар
тин ци: Бо рац – Же ле зни чар 
2:2, Шид: Омла ди нац - Гра ни-
чар (О) 1:1, Рав ње: Зе ка Бу љу-
ба ша - Гра ни чар (К) 0:1, Мо ро
вић: Је дин ство - ОФК Бре стач 
0:2, Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
ПСК 1:1.

1. Же ле зни чар 6 5 1 0 24:4 16
2. Мла дост 6 4 1 1 14:9 13
3. ПСК 6 4 1 1 10:5 13
4. Бре стач 6 4 1 1 10:6 13
5. Бо рац 6 3 2 1 10:6 11
6. Сло га 6 3 2 1 10:10 11
7. Гран. (К) 6 3 1 2 7:7 10
8. Хај дук 6 3 0 3 12:10 9
9. Фру шког. 6 2 3 1 11:9 9

10. Обил. 1993 6 3 0 3 7:5 9
11. Зе ка Б. 6 2 0 4 12:10 6
12. На пре дак 6 2 0 4 13:21 6
13. Је дин. (М) 6 1 2 3 11:16 5
14. Омлад. 6 0 2 4 9:15 2
15. Гран. (О) 6 0 2 4 6:14 2
16. Је дин. (П) 6 0 0 6 3:22 0
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ОВАН: По ку ша ва те 
да им пре си о ни ра те 
око ли ну сво јим пре по-
зна тљи вим шар мом и 

раз ли чи тим спо соб но сти ма. 
Ипак, све што чи ни те под се ћа на 
кла сич но пре у ве ли ча ва ње. Не 
успе ва те да од ре ди те сво је ме сто 
или уло гу у по слов ним пре го во ри-
ма. Не ма раз ло га да кри ти ку је те 
бли ску осо бу, бо ље је да озбиљ-
ни је ана ли зи ра те сво је по на ша ње 
као и про пи се ко је сте учи ни ли.

БИК: Ком пли ко ва на 
си ту а ци ја у ко јој се 
на ла зи те про из и ла зи 
из за јед нич ког по ку-

ша ја, да се на пра ви пра вил на 
де о ба по слов них и фи нан сиј ских 
ин те ре са. Не ма по тре бе да по на-
вља те при чу, ко ја иза зи ва но во 
не ра зу ме ва ње или оштро не го до-
ва ње у кру гу са рад ни ка. Раз ми-
сли те на ко ји на чин тре ба да 
шар ми ра те и да одо бро во љи те 
парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ма те 
до вољ но стр пље ња 
за до дат не оба ве зе, 
али по сто је си ту а ци је 

ко је зах те ва ју кре а тив но раз ми-
шља ње или фа зу ин ку ба ци је. 
Ва жно је да на што бо љи на чин 
ускла ди те сво је же ље и мо гућ но-
сти. Не ко ко је из не на да ушао у 
ваш жи вот у ва ма по бу ђу је емо-
тив но ин те ре со ва ње и до бро рас-
по ло же ње. 

РАК: Уко ли ко вас при-
вла че иза зов не си ту-
а ци је, по треб но је да 
при хва ти те од ре ђе ни 

сте пен ри зи ка у по слов ним пре-
го во ри ма. По не кад блиц про ве ра 
мо же да за ва ра, обра ти те па жњу 
на раз ли чи те ко мен та ре и на вре-
ме за тра жи те не чи ји са вет. 
Су срет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни вр ху нац, 
али на жа лост тај вр ху нац бр же 
иш че за ва не го што би сте то 
же ле ли. 

ЛАВ: Са мо сте тре-
нут но емо тив но осе-
тљи ви. Бу ди те ра зум-
ни, тре нут ни не у спех 

тре ба да вас мо ти ви ше на до дат-
ну упор ност или на же љу за пре-
ва зи ла же њем лич них сла бо сти. 
Не чи ја по ру ка мо же да се ту ма чи 
на раз ли чи те на чи не, а за вас је 
исти ни то пре све га оно што вам 
је дра го да чу је те. Ва жно је да 
што бо ље ускла ди те сво је ми сли 
и осе ћа ња. 

ДЕ ВИ ЦА: Же ли те да 
про ме ни те по слов не 
окол но сти и не обра-
ћа те па жњу на осо бу 

ко ја вас за ма ра кри ти зер ском 
при чом. Не мо же те сви ма да уго-
ди те, али све што чи ни те са по зи-
тив ном тен ден ци јом оста вља 
до бар ути сак на ва ше са рад ни ке. 
Осло бо ди те се од не ких емо тив-
них коч ни ца у скла ду са лич ним 
по тре ба ма, по ка жи те до бру во љу 
и упри ли чи те не ку оми ље ну 
за ба ву у дво је. 

ВА ГА: Из не на да уме-
те да за бли ста те у 
су сре ту са са рад ни-
ци ма и да по ну ди те 

не ко нео бич но до бро ре ше ње. 
Има те до бре иде је и ста ло вам 
је да оства ри те за јед нич ке ин те-
ре се. Спо соб ност до брог при ла-
го ђа ва ња на раз ли чи те усло ве, 
је ну жна за по слов ни успех. Го ди 
вам не чи ја па жња, та ко да упи ја-
те сва ку реч ко ју из го ва ра бли-
ска осо ба. 

ШКОР ПИ ЈА: Не 
успе ва те да пред ви-
ди те не чи ји од го вор 
на за да ту те му или 

да ус по ста ви те до бар од нос са 
са рад ни ци ма. Не ма раз ло га да 
се по на ша те пре ви ше раз ме-
тљи во, већ за тра жи те не чи ју 
мо рал ну или ма те ри јал ну по др-
шку. Парт нер ве што иг но ри ше 
ва ше иде је, по ку ша ва те да схва-
ти те зна че ње скри ве них мо ти ва. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко 
се на ла зи те у не кој 
осе тљи вој фа зи, пре-
пу сти те сво јим 

са рад ни ци ма да оба ве те жи или 
ком пли ко ва ни ји део по сла. 
Мо ра те има ти до бру про це ну, ко 
мо же да вас за ме ни у од лу чу ју-
ћем тре нут ку и у ва жним пре го-
во ри ма. У љу бав ном жи во ту, 
не мој те до зво ли ти свом парт не-
ру хи ро ви то по на ша ње. Све има 
сво ју здра ву ме ру и гра ни цу. 

ЈА РАЦ: Тре нут но 
љу бав и лич но за до-
вољ ство не иду у 
за јед нич кој ком би на-

ци ји. По треб но је да се опре де-
ли те за прак тич на ре ше ња. 
Ис ку ство вас опо ми ње, да не 
тре ба ве ро ва ти осо би о ко јој 
ва ши са рад ни ци го во ре ви ше у 
не га тив ном кон тек сту. При хва ти-
ли сте па сив ну уло гу у од но су 
пре ма во ље ној осо би, уско ро 
ће те за жа ли ти због сво јих ло ших 
про це на. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ма 
раз ло га да се по ве-
де те за ла жним ути-
сци ма или да вас 

не ко за ва ра ва ве ли ким обе ћа-
њи ма. Про ве ра вај те но ве 
ин фор ма ци је о по слов ним при-
ли ка ма и по тру ди те се да 
за шти ти те сво је ин те ре се. Уко-
ли ко вас ири ти ра не чи је при су-
ство, са чу вај те при себ ност. Кон-
тро ли ши те им пул сив ну стра ну 
сво је при ро де. 

РИ БЕ: Из бе га вај те 
пре те ра но екс по ни ра-
ње у дру штву са рад-
ни ка. Не ма по тре бе 

да при ча те о ства ри ма ко је иза-
зи ва ју не га тив ну ре ак ци ју, бо ље 
је да при хва ти те ком про ми сну 
ва ри јан ту. Уоста лом, увек по сто ји 
фак тор про ме не и из не на ђе ња. 
Парт нер се искре но тру ди, али 
не раз у ме нај бо ље све ва ше 
иде је. Из бе га вај те си ту а ци је ко је 
вас до дат но за ма ра ју. 

VREMEPLOV
21. сеп тем бар

1846. Ро ђен срп ски по ли ти чар 
и пи сац Све то зар Мар ко вић, 
осни вач со ци ја ли стич ког по кре-
та у Ср би ји и пр ви те о ре ти чар 
ре а ли зма у срп ској ли те ра ту ри. 
1860. Умро не мач ки фи ло зоф 
Ар тур Шо пен ха у ер. Ње го ву 
ду бо ко пе си ми стич ну фи ло зо-
фи ју при хва ти ла ге не ра ци ја 
раз о ча ра на не у спе хом на ци о-
нал них по кре та 1848. у Евро пи. 

22. сеп тем бар
1499. Ми ром у Ба зе лу окон чан 
Швап ски рат Швај цар ске ли ге и 
не мач ког кра ља Мак си ми ли ја-
на I, а Швај цар ска је сте кла 
не за ви сност. 
1993. У је ку јед не од нај ве ћих 
ин фла ци ја за бе ле же них у све-
ту Ју го сла ви ја до не ла за кон о 
де но ми на ци ји на ци о нал не 
ва лу те, пре ма ко јем је од 1. 
ок то бра ми ли он ди на ра вре де-
ло је дан ди нар. 

23. сеп тем бар
1846. Не мач ки астро ном Јо хан 
Гот фрид Га ле от крио пла не ту 
Неп тун. 
1893. У Бе о гра ду ста вље на у 
по гон пр ва јав на елек трич на 
цен тра ла у Ср би ји. 

24. сеп тем бар
2000. По бе дом удру же не опо-
зи ци је на из бо ри ма у Ср би ји и 
Ју го сла ви ји за вр ше на вла да ви-
на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Не 
же ле ћи да при хва ти по раз, 
до та да вла да ју ћа Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ср би је и њен 
ли дер Ми ло ше вић иза зва ли 
по сти збор ну кри зу ко ја је окон-
ча на 5. ок то бра по сле ма сов-
них про те ста ши ром Ср би је, а 
нов пред сед ник Ју го сла в.

25. сеп тем бар
1823.  Срп ском пи сцу и је зич-
ком ре фор ма то ру Ву ку Сте фа-
но ви ћу Ка ра џи ћу до де љен је 
по ча сни док то рат Уни вер зи те та 
у Је ни.
1962.  Со ни Ли стон по стао је 
свет ски бок сер ски шам пи он 
те шке ка те го ри је ка да је у 
Чи ка гу у пр вој рун ди но ка у ти-
рао Флој да Па тер со на.

26. сеп тем бар
1984. Ве ли ка Бри та ни ја и Ки на 
спо ра зу ме ли се о вра ћа њу 
Хонг кон га 1997. под су ве ре ни-
тет Ки не. Хонг конг при пао Бри-
тан ци ма на осно ву ми ров ног 
уго во ра у Нан кин гу 1842, по сле 
Опи јум ског ра та. 

27. сеп тем бар
1940. Не мач ка, Ита ли ја и Ја пан 
у пот пи са ли Бер ли ну де се то го-
ди шњи вој ни и еко ном ски пакт 
Осо ви на Бер лин-Рим-То кио.
1964. Во ре но ва ко ми си ја по сле 
де се то ме сеч не ис тра ге са оп-
шти ла да је Ли Хар ви Освалд 
био је ди ни атен та тор на пред-
сед ни ка САД Џо на Ке не ди ја 22. 
но вем бра 1963. у Да ла су. 
Ка сни ја ис тра жи ва ња по ка за ла 
да Освалд, ко ји је уби јен два 
да на по сле атен та та, си гур но 
ни је био је ди ни атен та тор, а 
мо жда ни је ни уче ство вао у 
атен та ту. 

HOROSKOP

Сре да, 21. (8) сеп тем бар 
Ро ђе ње Пре све те Бо го ро ди це 
– Ма ла Го спо ји на

Че твр так, 22. (9) сеп тем бар 
Све ти пра вед ни Јо ка ким и Ана

Пе так, 23. (10) сеп тем бар 
Све те му че ни це Ми но до ра, 
Ми тро до ра и Ним фо до ра

Су бо та, 24. (11) сеп тем бар 
Пре по доб на Те о до ра; Пре по-
доб ни Сер ги је и Гер ман 

Не де ља, 25. (12) сеп тем бар 
Све ште но му че ник Ав то ном 
(Ода ни је Рож. Пре све те Бо го ро-
ди це 

По не де љак, 26. (13) сеп тем бар 
Све ште но му че ник Кор ни ли је 
(Прет пра зни штво Во здви же ња

Уто рак, 27. (14) сеп тем бар 
Во здви же ње Ча сног Кр ста - 
Кр стов дан

Crkveni
kalendar

• Све што сам имао, 
из гу био сам у бу на ру 
же ља.
• Све су пе чур ке је сти ве, 
али не ке са мо јед ном!
• У ме ни се бо ре бу да ла 
и ге ни је. Пла шим се да 
па мет ни ји не по пу сти!

Шпанска 
тортиља

Са стој ци: 4 кром пи ра, гла ви ца 
цр ног лу ка, 4 ја је та, уље, со, 
би бер.

По сту пак: Ољу шти те кром пир 
и исец кај те га на сит не коц ки це. У 
за греј те уље, а по том уба ци те лук 
и кром пир. Дин стај те док кром пир 
не омек ша, а лук не по там ни. 
Скло ни те са рин гле и оце ди те од 
уља, али га не ба цај те. Ја ја уму ти-
те у кај га ну, а по том до дај те сме су 
кром пи ра и лу ка и до бро по ме шај-
те. По но во у ти гањ си пај те уље на 
ко ме сте пр жи ли кром пир и за греј-
те га, па уба ци те сме су од ја ја, 
кром пи ра и лу ка. За чи ни те со љу и 
би бе ром по уку су. Оста ви те да се 
пр жи на ти хој ва три, без ме ша ња. 
Ти гањ пре криј те та њи ром, па 
окре ни те та ко да са да већ фор ми-
ра на тор ти ља оста не на та њи ру, а 
по том је вра ти те у ти гањ, ка ко би 
ис пе кли и дру гу стра ну.
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У за тво ре ном де лу ми тро вач ког 
за тво ра про шле су бо те, 17. сеп-
тем бра од и гра не су за вр шне 

утак ми це тур ни ра у ма лом фуд ба лу, у 
окви ру Спорт ског да на, ко ји ор га ни зу-
ју Ка зне но по прав ни за вод и Спорт ски 
са вез Гра да Срем ска Ми тро ви ца, уз 
по др шку ло кал не са мо у пра ве. 

На тур ни ру је уче ство ва ло 16 еки па, 
а у фи нал ној утак ми ци из ме ђу еки пе 
Че твр тог па ви љо на и еки пе Шко ла бо-
ља је би ла еки па Че твр тог па ви љо на, 
ко ја је по бе ди ла са 2:0. Тре ће ме сто 
при па ло је еки пи Пр вог па ви љо на. 
За пр ва три ме ста би ле су обез бе ђе-
не ме да ље и пе ха ри, а уру чи ли су их 
пред став ни ци ор га ни за то ра. Фи нал не 
утак ми це су дио је Игор Три ћа ко вић.

Уче сни ци Спорт ског да на за до вољ-
ни су ор га ни за ци јом.

– Мно ги тур ни ри „на по љу“ би по-
за ви де ли на ор га ни за ци ји, јер је овај 
тур нир у ма лом фуд ба лу бес пре кор но 
ор га ни зо ван. На ма осу ђе ним ли ци ма, 
по себ но у за тво ре ном де лу, пу но зна-
че ова кви до га ђа ји, јер иза ђе мо ма ло 
из па ви љо на, ис тр чи мо се, али и за 

убу ду ће, ка да иза ђе мо одав де на кон 
из др жа не ка зне, ка ко би на ста ви ли са 
нор мал ним жи во том – ка жу осу ђе на 
ли ца, уче сни ци тур ни ра.

Управ ник Ка зне но по прав ног за во-
да Срем ска Ми тро ви ца Алек сан дар 
Алим пић на по ми ње да је Спорт ски 
дан са мо јед на од ак тив но сти у окви-

ру про гра ма ре со ци ја ли за ци је ове 
установе.

- Ове го ди не има мо 20 од сто ви ше 
уче сни ка, што је до бар по ка за тељ да 
смо на пра вом пу ту. Осу ђе на ли ца су 
мно го за ин те ре со ва ни ја за ове про-
гра ме, што зна чи да је на ша ор га ни-
за ци ја да ла ре зул тат. Спорт ски дан је 
одр жан на спорт ском ком плек су Пар-
ти зан, ме сту где се од ви ја и нај ве ћи 
број ак тив но сти. Наш план је да ре но-
ви ра мо овај спорт ски цен тар, ка ко би 
обо га ти ли Спорт ски дан са још не ким 
спор то ви ма. Ина че, у за тво ре ном де-
лу за тво ра бро ји мо око 1.500 осу ђе-
них ли ца – на во ди Алим пић.

Ни ово га пу та ни је из о ста ла по др-
шка Гра да Срем ска Ми тро ви ца, те је 
фи на лу при су ство вао и пред сед ник 
Скуп шти не То ми слав Јан ко вић, ко ји 
је ис та као да је ло кал на са мо у пра ва 
обез бе ди ла пе ха ре и ме да ље за по-
бед ни ке и да ће и у бу ду ће по др жа ва-
ти ова кве до га ђа је. 

Б. Селаковић

СПОРТ СКИ ДАН У МИ ТРО ВАЧ КОМ ЗА ТВО РУ

Спорт ски дух по бе дио

Не над Кр стић, ор га ни за тор обра зов них, 
спорт ских и кул тур них де ша ва ња у КПЗ 
Срем ска Ми тро ви ца на во ди да осу ђе на 
ли ца мо гу сва ко днев но по два са та да 
ко ри сте про стор спорт ског цен тра Пар ти-
зан, на ко јем се игра фуд бал, сто ни те нис, 
те нис, шах, пи ка до. 

- За њих ор га ни зу је мо и не ко ли ко 
му зич ких кон це ра та, Фе сти вал бе сед ни-
штва осу ђе них ли ца, а све у ци љу да им 
се жи вот ов де олак ша. Има мо основ ну 
шко лу и че ти ри сме ра сред њих шко ла, 
где је ове го ди не упи са но 75 по ла зни ка – 
ка же Кр стић. 

Дру штве ни 
жи вот

По бед нич ка еки па

Спорт ски дан у ми тро вач ком за тво ру

Управ ник КПЗ Алек сан дар Алим пић


