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„Дадецавидегде
имродитељираде“
Унедељу,2.октобраусремскомитровачкојфабрици

„КуперСтандард“,попрвипутјеодржана
манифестацијаподназивом„Фемилидеј“,којаимаза

циљда,какојенагласиодиректорфирмеМиланИванишевић,
упозначлановепородицањиховихрадникасаместомгдесу
онизапослени.
–Желелисмоовимпутемдадецавидегдеимродитељи

раде.„Фемилидеј“ћепрерастиутрадицијузапосленихи
члановањиховепородице–поручиојеокупљенимадиректор
„КуперСтандарда“МиланИванишевић.
МеђугостимакојисупосетилиФабрикубилисуактуелни

министарпољопривредеБраниславНедимовићи
градоначелникСремскеМитровицеВладимирСанадер.
–Драгомијештомогудаприсуствујемдануотворених

вратаукомпанији„КуперСтандард“.Малојеградоначелника
којимогудасепохвалефабрикомкаоштојеова,која
запошљавамногонашихсуграђана.Уданашњевреме,
иматипосаојевеликаствар.Мисмосетрудилидасвим
инвеститоримакојисудолазилиунашградомогућимодашто
лакшеиштобржедођудосвојиххала,досвојихобјеката.
Захвалиобихсеимојимпретходницимакојису„Купер
Стандард“довелиуСремскуМитровицу.Тојебиомного
тежизадатакодоногкојијаимам.Мојзадатакједанегујем
добреодносеса„Купером“,даимпомогнемуњиховом
даљемразвоју,дасарађујемоштобољеиштоефикасније.
Утомправцувећимамонекедоговоредасепридружимо
заједнодржавномпројектудуалногобразовања.Даони
искажусвојепотребезаодређенимпрофилимакадрова,а

нашеједазаједносадржавомСрбијомтекадровепочнемо
даобразујемоунашимсредњимшколама.Надамседаће
системдуалногобразовањакојитребадазаживиуСрбији
омогућитидасвиинвеститоринатржиштурадапронађу
довољностручнихкадровазасвојрад–рекаојеВладимир
Санадер,којијезапосленимауфабрицизажелеопуно
успеха.
МинистарпољопривредеуВладиРепубликеСрбије

БраниславНедимовићјезамолиоприсутнедагане
ословљавајупофункцији,већкаокомшијуипријатеља.
–Јакомиједрагоштовассвевидимјерзнамкрозкакве

танталовемукесмопрошлидабисмодошлидоовогштосе
данасовдеодиграва.Причао„Куперу“јеималаразличите
фазе.Толикосамсенекаднервираозбог„Купера“,даминије
билодобро.Али,једнустварзнам–једномкадапоставите
оваквуфабрику,преиликасниједођудобридани.Некад
јетешкогледатиунапред.Међутим,кадазнатештахоћете
ижелите,имасмисла.„Купер“јебиодомаћизадатакза
целуСрбију.Грађевинскудозволусмодобилиза13дана.
„Купер“јенештоокочегаћесевртетимногоствариунашем
образовању,јасеискренонадам.Билојемногоскепсевезане
заотварање„Купера“.Причалоседаћеотворитипогону
севернојАфрицииизмишљанесуразненевероватнеприче.
Данас,овдесвојуегзистенцијуима500породицаиверујемда
ћеубудућностијошвишепородицанаћиегзистенцијунаовом
месту.Акадсесетимкакојесветеклоодпочеткаемоције
мипрораде,икадпрођемпоредовогместа,срцемизаигра–
рекаојеБраниславНедимовић. В.Ћ.
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Докрајагодинејош
500новихраднихместа
Компанија„ИГБАутомотиве“свакакојенајзначајнијаинвестицијанатериторији

општинеИнђијапобројузапослених.Великије„плус“занашуопштинуиподатак
да90одстозапосленихчинеприпаднице„нежнијегпола“,штоувећавазначајове
инвестиције,истичепредседникОпштинеИнђијаВладимирГак

Немачка компанија „ИГБ Аутомо
тиве“ која се бави производњом
грејача за аутомобилска седи

шта, сензора за окупираност седишта
аутомобила, каблова за грејаче ауто
мобилских седишта и електричних
контролнихјединицавећдеветгодина
послујеуопштиниИнђија.Затовреме
пословнајединицауИнђијипосталаје
прва по броју запослених и остваре
ној реализацији у „ИГБ Бауерхин гру
пацији“. Девети рођендан обележен
је свечано уз присуство представника
Развојне агенције Србије, Привред
не коморе Србије, ВИП фонда, пред
седника Сремске привредне коморе
ЂорђаБожићаипредседникаОпштине
ИнђијаВладимираГака.Томприликом
било је речи о резултатима досада
шњег пословања компаније у Инђији,
алиионовомпроизводномпогонучија
сеизградњаодвијапредвиђеномдина
миком.
Компанија„ИГБАутомотиве“свака

којенајзначајнијаинвестицијанатери
торији општине Инђија по броју запо
слених.Кадапотенцијалниинвестито
ричујуда„ИГБ“послујеунашемграду,
тонањихоставијакутисак.Пресвега
због чињеницеда тренутно запошља
вајупреко1.600лицаидаконстантно
шире своје производне капацитете.
Великије„плус“занашуопштинуипо

датак да у 90 одсто запослених чине
припаднице „нежнијег пола“, што уве
ћава значај овеинвестиције. Нама је
задовољстводапружимосвунеопход
нуподршкукомпанији„ИГБ“какобииу
будућностинаставилисапроширењем
производнихкапацитета.Недавносам
обишаоиградилиштенакојемсегра
диновипогонукојемћебитизапосле
но још 500 лица и могу рећи да сам
фасциниран како напредују радови.
Ниједног дана кашњења нема у изво
ђењу самих радова, и како смо чули,
завршетак се очекује у децембру ове
године,кадаћезапочетиисамупроиз
водњуистакаојеВладимирГак,пред
седникОпштинеИнђија.
Компанија „ИГБ Аутомотиве комп

дооИнђија“основанаје2007.годинеи
тадајерадило133радника.Данас,по
следеветгодинауспешногпословања,
немачкиинвеститор запошљава1.650
лицаипроизводи18милионапроизво
дагодишње.„ИГБАутомотиве“налази
сеналистикомпанијасанајвећимбро
јемзапослених.Танемачкакомпанија
јепрошлегодинепотписаласВладом
Србијеуговорододелиновихподсти
цајних средстава за реализацију ин
вестиционог пројекта изградње новог
производногпогоназапроизводњугре
јачазааутомобилскаседиштаисензо
ра.Изградњановогпогонапочелајеу

априлу у североисточној радној зони.
Вредностновеинвестицијеизноси4,5
милиона евра, а завршетак радова
очекује се у децембру 2016. године.
Реализацијомовог пројекта компанија
„ИГБ Аутомотиве“ обезбедиће додат
них7.000метараквадратнихпроизвод
ноги800метара квадратног канцела
ријског простора, али и посао за 500
новихрадника.
ДалиборБерић, генералнименаџер

компаније„ИГБАутомотивеИнђија“ис
тичедаћевећунареднихмесецдана
запослити150новихрадника.
Собзиромдадокрајагодинепла

нирамо запошљавање још 500 лица,
већсадасмокренулисаобукомједног
дела радника, тако да ће до средине
октобратекућегодинебројзапослених
у нашој компанији премашити цифру
од1.800радника.ИнвестицијауСрби
јијепричаоуспехукојајепревазишла
очекивањаматичнекомпаније.Ангажо
вани, мотивисани и вредни, заједнич
ким снагама можемо и боље и више
–истакаојеДалиборБерић,генерални
менаџер компаније „ИГБ Аутомотиве
Инђија“.
Подсетимо, компанија „ИГБАутомо

тивеИнђија“опремавеликибројвози
ланаправљенихуЕвропи,каоштосу
„мерцедес“, „ауди“, „BMW“, „фолксва
ген“,„опел“и„рено“. М.Ђ.
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УВОДНИК

Наш друг Ранко
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Смена градоначелника Сремске Митровице, сем 
што је распламсала „ниске страсти“ на 
друштвеним мрежама, изазвала је још понеку 

искру која је, додуше, остала у сенци већ поменутих 
расправа. Кадгод настане нека фрка, дежурни 
коментатори дохвате се из неког разлога лика и дела 
митровачког одборника СНС Ранка Тривуновића. 
Добро, руку на срце, није да и сам понекад, какав 
сам већ склон насушној потреби за смехом, не 
допустим себи грешну шалу, али се ла ви, живот је 
такав. С тим што Ранко Тривуновић, мој директни 
овлашћени представник у Скупштини града, за мене 
има сасвим другу димензију од личне. Јер, нити сам 
му политички конкурент, нити сам његов обожавалац. 
Једноставно речено, по законима ове земље, друг 
или господин Рајко Тривуновић има мандат народног 
представника у градском парламенту. Баш као и онај 
Лемајић, који је за разлику од Ранка, човека оданог 
Вучићевој странци, променио странака више него да 
не кажем чега.

Ранко Тривуновић је човек којим се просечан 
Србин, а држим да нисам испод тог просека, мора 
одушевити. Не само зато што зрачи великим 
оптимизмом и бригом за своје село и свој град, већ и 
простодушношћу правог човека из народа. Када бих 
желео да га дефинишем у стилу народног писца  
Бранка Ћопића, вероватно бих га назвао 
„Напредњаком голубијег срца“. Јер ме неодољиво 
подсећа на лик Николетине Бурсаћа, „робусног“ 
митраљесца који у борби немилосрдно коси Швабе, 
али је пред рођеном матером мањи од маковог зрна, 
чак и онда кад мора да јој саопшти да је „комесар 
рекао да нема Бога“. 

Свако време има своје јунаке. Зар се не сећамо 
времена када је најомиљенији лик на јавној и 
политичкој сцени био митровачки шеф ЈУЛ-а Иван 
Ракић? Ругали су се завидљивци и њему, надевајући 
му механизаторске надимке, љубоморни на његов 
успех, али су се ликови као Ненад Лемајић и она 
докторка списатељских наука Слаџа и те како трудили да их 
запосли у РТВ М. То је она фирма која је некад постојала, када 
је чак и Митровица имала своју Телевизију и Радио. Беше 
некад... Као што се данас труде да буду добри са Ранком.

Кад смо већ код тога, мене је Ранко „купио“ једном својом 
искреном и веома тачном изјавом, која означава срж и праву 
суштину „бављења политиком“ у нашој малој касаби. Морам и 
ја љеба јест’ – рекао ми је најискреније што сам икад чуо, 
Ранко Тривуновић, кога су несретници прозивали што су га 
камаради запослили у Галерији. Ваљда је требао да буде 
кустос, па да га завидљивци оставе на миру. Па није ни 
Лемајићева ћерка новинарка ни графичар, па опет добија 
послове на намештеним набавкама за припрему градског 
билтена.

Зато, када видите да на друштвеним мрежама крећу 
оркестрирани напади на одборника Ранка Тривуновића, 
запитајте се није ли му у конкретном случају само намењена 

улога маркиранта. Не само што је Ранко крупна и маркантна 
појава, он добро дође да се иза његових леђа сакрију разна 
непочинства. Попут пљачке градског буџета од стране лопурди 
из Демократске странке, усред владавине напредњака. Такву 
напредњачку власт ни Пајтић не би могао пожелети. А то што 
Ранка „кумровачки ђаци“ прозивају због извесних рупа у 
образовању, боже мој. Па није он докторирао под шатором у 
Брчком ко неки Лемајићеви клонирани идиоти.   

Што рече један угледни напредњак, Ранко Тривуновић 
представља право лице Српске напредне странке, 
дубоко укорењено у бит овог народа. Без људи као 

што је Ранко, ова земља би и даље скапавала под 
разбојницима и сецикесама, који нашу лепу Србијицу развлаче 
као хијене лешину, рекао је, желећи да ми да до знања да 
нико нема права да се игра достојанством угледног одборника.

У сваком случају, Ранко је „наш друг“, па макар био и 
господин. 
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ДО БИ ЛА НО ВОГ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

Владимир Са на дер: 
Недимовић је променио
ток историје у Митровици

Је дан мој при ја тељ ми је јед ном при ли ком ре као да ма ло љу ди 
у жи во ту има  при ли ку да во де град ка кав је Срем ска Ми тро ви ца. 
И да они ко ји до би ју при ли ку мо ра ју би ти по но сни, за хвал ни и 
срећ ни због то га. Ме ни су да нас осе ћа ња по ме ша на, ја сам да нас 
и по но сан и за хва лан. За хва лан сам свим гра ђа ни ма ко ји су гла
са ли за ли сту ко а ли ци је Алек сан дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је

ЗА ХВАЛ НОСТ БРА НИ СЛА ВУ НЕ ДИ МО ВИ ЋУ: Но ви ми тро вач ки гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер
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Не пу на три ме се ца од ка ко је 
иза бран за гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це, Вла ди мир 

Пет ко вић прет про шлог по не дељ ка, 
26. сеп тем бра под нео је остав ку на ту 
функ ци ју, по што му је Град ски од бор 
Срп ске на пред не стран ке у Срем ској 
Ми тро ви ци из гла сао не по ве ре ње. 
Два да на ка сни је, на сед ни ци Скуп-
шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
одр жа ној 28. сеп тем бра за но вог гра-
до на чел ни ка, гла со ви ма 49 од 57 
при сут них од бор ни ка иза бран је Вла-
ди мир Са на дер, ди пло ми ра ни прав-
ник из Срем ске Ми тро ви це. 

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, са да 
већ бив ши гра до на чел ник Вла ди мир 
Пет ко вић је за скуп штин ском го вор-
ни цом из ја вио:

- Да на 25. сеп тем бра 2016. го ди не 
Град ски од бор Срп ске на пред не 
стран ке Срем ска Ми тро ви ца из гла-
сао ми је не по ве ре ње на ме сту гра-
до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це. 
По шту ју ћи од лу ку стран ке ко ја ме је 
пред ло жи ла на то ме сто, пре не пу на 
три ме се ца, до сто јан стве но сам под-
нео остав ку да на 26. сеп тем бра. Као 
гра до на чел ник овог гра да ни сам 
имао до вољ но вре ме на да ре а ли зу-
јем ни нај ма њи део оног што сам пла-
ни рао. Из тог раз ло га, али са мо из тог 
раз ло га, осе ћам се по ма ло раз о ча-
ран, но до бро, жи вот иде да ље и 
но си но ве иза зо ве, ко јих се сви јед-
ном мо ра мо при хва ти ти. Пре стан ком 
мог ман да та, пре ста је и мој по ли тич-
ки жи вот, ту уло гу пре пу штам дру ги-

ма. Ви ше бих мо гао да при чам о вре-
ме ну мог на чел ни ко ва ња упра вом, 
али то да нас ни је те ма, а ни је ни 
при хва тљи во, бар за ме не, при ча ти о 
са мом се би и о свом до при но су гра-
ду, опет ту при чу пре пу штам дру ги ма. 
Што се по сла ти че, не оста јем да 
ра дим у упра ви, иако имам рад но 
ме сто, ни ти идем на би ло ко ју дру гу 
функ ци ју или рад но ме сто у дру гим 
ни во и ма по кра јин ске или ре пу блич ке 
вла сти. Мој жи вот иде у дру гом прав-
цу. Же лим сви ма да се за хва лим на 
до са да шњем ра ду, ква ли тет ним 
пред ло зи ма и су ге сти ја ма ко ја сам 
до би јао. На дам се да ни сам би ло 
ко га увре дио, ре чи ма или би ло ко јим 
дру гим ге стом, ако је сам, ду бо ко се 

Пре стан ком мог ман да та,
пре ста је и мој по ли тич ки жи вот,
ту уло гу пре пу штам дру ги ма.
Не оста јем да ра дим у упра ви, 
иако имам рад но ме сто, ни ти
идем на би ло ко ју дру гу
функ ци ју или рад но ме сто
у дру гим ни во и ма по кра јин ске
или ре пу блич ке вла сти. 
Мој жи вот иде у дру гом прав цу

ОД СА ДА НА БИ РОУ : Бив ши
гра до на чел ник Вла ди мир Пет ко вић

ПОВЕРЕЊЕ НОВОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКУ: Седница Скупштине Града Сремска Митровица
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Алек сан дар Про да но вић, 
шеф од бор нич ке гру пе Ује-
ди ње на опо зи ци ја Ми тро ви-
це је за ме рио пред сед ни ку 
Скуп шти не То ми сла ву Јан ко-
ви ћу што ни је до зво лио рас-
пра ву по во дом остав ке гра-
до на чел ни ка. Он је на кон 
из ла га ња Вла ди ми ра Пет ко-
ви ћа, на кра ју скуп штин ског 
за се да ња ре као:

– Ја сам про шли пут по хва-
лио пред сед ни ка Скуп шти не 
ве за но за до ста ву од го во ра 
на од бор нич ка пи та ња, а ево 
са да пра ви мо гре шку. Пр ва 
гре шка је што не по сто ји рас-
пра ва ве за на за остав ку, јер 
пот пу но ло гич но и нор мал но 
би би ло да се гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це ја вља 
по во дом тач ке ко ја је ве за на 
за ње го ву остав ку. А он да му 
се да је реч ка да су у пи та њу 
од бор нич ка пи та ња, а као 
што вр ло до бро зна те гра до-
на чел ник ни је од бор ник. 
Због оно га што је гра до на-
чел ник ре као за што под но си 
остав ку сте тре ба ли да отво-
ри те рас пра ву. Ни ко нор ма-
лан на рав но не под но си 
остав ку по сле два и по ме се-
ца. Ни ко нор ма лан не при-
хва та функ ци ју да би био 
гра до на чел ник два и по 
ме се ца. А ја ко ли ко знам 
го спо ди на Пет ко ви ћа, он је 
озби љан чо век. Сад смо 

до би ли од го вор због че га је 
био при ну ђен да под не се 
остав ку, а то је за то што му 
ни је из гла са но по ве ре ње од 
Срп ске на пред не стран ке у 
Срем ској Ми тро ви ци. Па је 
мо је од бор нич ко пи та ње упу-
ће но пред сед ни ку од бор нич-
ке гру пе Срп ске на пред не 
стран ке у Срем ској Ми тро ви-
ци, због че га сте из гла са ли 
не по ве ре ње гра до на чел ни ку 
Срем ске Ми тро ви це по сле 
са мо два и по ме се ца на тој 
функ ци ји? Ка да не ко ме 
из гла са те не по ве ре ње по сле 
два и по ме се ца он мо ра да 
је ја ко га дан про пуст имао у 
свом ра ду. Ако је имао та кав 
про пуст у свом ра ду, ова 
Скуп шти на мо ра да зна ко ји 
је то про пуст у ра ду имао. 
Ако ни је имао про пу сте у 
ра ду, ако се за ме рио по је-
дин ци ма из Срп ске на пред-
не стран ке ко ји би да бу ду 
гра до на чел ни ци уме сто гра-
до на чел ни ка, он да и то ова 
Скуп шти на тре ба да зна. А с 
об зи ром да има мо сед ни цу 
Скуп шти не за ко ји сат на 
ко јој ће би ти те ма из бор 
но вог гра до на чел ни ка, ја вам 
да јем су ге сти ју, иза бе ре те 
бре бал ва на за гра до на чел-
ни ка Срем ске Ми тро ви це, да 
се зна у Ми тро ви ци ко је гра-
до на чел ник Срем ске Ми тро-
ви це – ре као је Про да но вић. 

АЛЕК САН ДАР ПРО ДА НО ВИЋ:
О балванима и другим кладама

Ја вам да јем су ге сти ју,
иза бе ри те, бре, бал ва на

за гра до на чел ни ка
Срем ске Ми тро ви це,
да се зна ко је заиста

гра до на чел ник
Срем ске Ми тро ви це

ЛЕКСИКОН СРПСКИХ РЕЧИ:
Алек сан дар Про да но вић

Из ла га ње Александра 
Продановића је пре ки нуо пред сед-
ник Скуп шти не, ко ји га је опо ме нуо 
да па зи ка кве из ра зе ко ри сти.

- Го спо ди не Про да но ви ћу ја мо рам 
да Вас пре ки нем. Мо лим Вас да 
по шту је те до сто јан ство у Скуп шти ни 
и да се ко рект но од но си те пре ма 
свим од бор ни ци ма и да не упо тре-
бља ва те та кве из ра зе. То Вас за и ста 
мо лим. По ста ви те пи та ње, из во ли-
те, мо жда не ко по сле Вас же ли да 
по ста ви пи та ње – из ја вио је То ми-
слав Јан ко вић.

На то је Про да но вић од го во рио:
- За хва љу јем се, али лек си кон 

срп ских ре чи ка же да је бал ван кла-
да, др во. Ја не знам ка ко мо гу да 
увре дим кла ду или др во. Или ви зна-
те не што ви ше не го што ја знам. Јер 
по лек си ко ну срп ских ре чи бал ван је 
кла да или др во и не знам ка ко кла да 
или др во мо же да се увре ди. Не 
знам ко га сам ја увре дио? Ја сам 
по ста вио од бор нич ко пи та ње пред-
сед ни ку од бор нич ке гру пе Срп ске 
на пред не стран ке, јер од го во ре на 
ово шта сам ја ре као, а то су раз ло зи 
за што не ко из гла са ва не по ве ре ње 
са мо по сле два и по ме се ца, ми 
не ма мо – до дао је Алек сан дар Про-
да но вић. 

ТОМИСЛАВ ЈАНКОВИЋ: Молим да поштујете 
достојанство Скупштине

СКУПШТИНСКА РАСПРАВА
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из ви ња вам. Ва ма и ва шим по ро ди ца-
ма же лим сву сре ћу у да љем жи во ту 
и ра ду. Хва ла и све нај бо ље – ре као 
је Пет ко вић, ко ји се про шле не де ље 
при ја вио на би ро за запошљавање. 

На ис тој сед ни ци Све тла на Ми ло-
ва но вић раз ре ше на је ду жно сти в.д. 
ди рек то ра Цен тра за кул ту ру „Сир ми-
ју март“, а по твр ђе на је и остав ка 
до са да шњег за ме ни ка гра до на чел ни-
ка Вла ди ми ра Са на де ра. 

Истог да на, сат и по вре ме на ка сни-
је, одр жа на је још јед на сед ни ца 
ло кал ног пар ла мен та, на ко јој је за 
гра до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це 
иза бран Вла ди мир Са на дер, док је 
ње го ва за ме ни ца Све тла на Ми ло ва-
но вић, про фе сор срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. 

Но ви ми тро вач ки гра до на чел ник 
ро ђен је 1978. го ди не, основ ну и 
сред њу шко лу за вр шио је у Срем ској 
Ми тро ви ци, а Прав ни фа кул тет у 
Но вом Са ду. Ра дио је у Град ској упра-
ви за при вре ду и пред у зет ни штво, а 
2008. го ди не пре у зи ма функ ци ју 
ди рек то ра ЈП Срем гас. На че лу Срем 
га са оста је све до мар та 2015. го ди-
не, ка да је име но ван за в.д. ди рек то-
ра ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. Од 26. ју ла ове 
го ди не до са да вр шио је функ ци ју 
за ме ни ка гра до на чел ни ка. Члан је 
Срп ске на пред не стран ке.  

Обра ћа ју ћи се од бор ни ци ма на кон 
име но ва ња, Са на дер је ре као:

– Је дан мој при ја тељ ми је јед ном 
при ли ком ре као да ма ло љу ди у 
жи во ту има  при ли ку да во де град 
ка кав је Срем ска Ми тро ви ца. И да 
они ко ји до би ју при ли ку мо ра ју би ти 
по но сни, за хвал ни и срећ ни због то га. 
Ме ни су да нас осе ћа ња по ме ша на, ја 
сам да нас и по но сан и за хва лан. 
За хва лан сам свим гра ђа ни ма ко ји су 
гла са ли за ли сту ко а ли ци је Алек сан-
дар Ву чић – Ср би ја по бе ђу је, и за 
пр вог на ли сти Бра ни сла ва Не ди мо-
ви ћа, чо ве ка ко ји је про ме нио ток 
исто ри је у Срем ској Ми тро ви ци и 
уткао је дан нов на чин раз ми шља ња 
ка ко тре ба да ра ди мо дер на град ска 
упра ва у 21. ве ку и ја сам за хва лан 
ње му на то ме. За хва лио бих се и мом 
прет ход ни ку ко ји је био сја јан на чел-
ник упра ве за ур ба ни зам, што га је 
код свих нас и пре по ру чи ло да бу де 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це. 
По шту ју ћи ње гов зах тев, ја не ћу го во-
ри ти о ње го вом ан га жо ва њу на ме сту 
гра до на чел ни ка, не го ћу му са мо 
по же ле ти мно го успе ха у по ро дич ном 
и про фе си о нал ном жи во ту, у на ди да 
ће оста ти уз нас и ра ди ти за јед но са 
на ма. Мој про грам је на пи сан у про-
гра му ко а ли ци је Алек сан дар Ву чић - 
Ср би ја по бе ђу је. Ја ћу се тру ди ти да 
све оно што смо за по че ли што ефи-
ка сни је и што еко но мич ни је и за вр-
ши мо и да ре а ли зу је мо све оне про-
јек те ко ји се на ла зе у том про гра му. 
Да ре а ли зу је мо и све про јек те ко ји ће 
се по ја ви ти од стра не ре пу блич ке и 

по кра јин ске вла де, да бу де мо што 
опе ра тив ни ји, да бу де мо бли жи гра-
ђа ни ма, јер ми смо ов де због њих, а 
не они због нас. И тим прин ци пом 
ће мо се во ди ти у на ред ном пе ри о ду и 
тим ко ји је иза бран мо ра ће да по шту-
је те прин ци пе, у су прот ном, мо ра ће-
мо да се ра зи ђе мо – на вео је Вла ди-
мир Са на дер, но ви ми тро вач ки гра-
до на чел ник.  

А ево и крат ке би о гра фи је но ве 
за ме ни це гра до на чел ни ка. Све тла на 
Ми ло ва но вић је основ ну и сред њу 
шко лу за вр ши ла у Срем ској Ми тро-
ви ци, Фи ло зоф ски фа кул тет, смер 
срп ско-хр ват ски је зик и ју го сло вен ска 
књи жев ност, у Но вом Са ду. Од сеп-
тем бра 1994. до ма ја 2004. го ди не 
ра ди ла је у основ ним шко ла ма „Бо-

шко Пал ко вље вић Пин ки“ и „Јо ван 
По по вић“ као на став ник срп ског је зи-
ка. Од ма ја 2004. до ав гу ста 2016. је 
би ла ди рек то ри ца ОШ „Бо шко Пал ко-
вље вић Пин ки“ Срем ска Ми тро ви ца. 
На функ ци ју ди рек то ра Цен тра за 
кул ту ру „Сир ми ју март“ по ста вље на је 
19. сеп тем бра ове го ди не. Члан је 
Срп ске на пред не стран ке. 

Што се ти че са ста ва Град ског ве ћа, 
он је не про ме њен. Већ ни ци су: Бран-
ко Кр ња јић, Љи ља на Бо жић, Сте ван 
Сав чић, Би ља на Ма тић, Дра ган 
Жи ва но вић, Бран ко То до ро вић, 
Бо шко Ни ко лић, Ср ђан Те шић, Жељ-
ка Ми лин ко вић, Бран ко Гво зде но вић 
и Јо ван Ко та рац.

Би ља на Се ла ко вић 
Фо то: Урош Ри сти во је вић

Град ски од бор Срп ске на пред не 
стран ке Срем ска Ми тро ви ца на кон 
остав ке гра до на чел ни ка из дао је 
са оп ште ње у ко јем се ка же: 

- За хва љу је мо се до са да шњем 
гра до на чел ни ку Вла ди ми ру Пет ко ви-
ћу на са рад њи у прет ход ном пе ри о-
ду. Ње гов по вра так на ме сто од бор-

ни ка у Скуп шти ни Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, пред ста вља по ја ча ње 
на ше од бор нич ке гру пе. На да мо се 
успе шној са рад њи у бу дућ но сти, а 
све у ин те ре су гра ђа на. За јед но 
ће мо ра ди ти на про јек ти ма ко ји су 
зна чај ни за Срем ску Ми тро ви цу и 
Ср би ју.

СНС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: 
На ста вак са рад ње
са Пет ко ви ћем
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ РУ МА

Усвојен ребаланс буџета

Глав ни раз лог за дру ги ре ба ланс је по ве ћа ње ма се сред ста ва за пла те у УП ВО 
„По ле та рац“ за 3.650.000 ди на ра, што је про у зро ко ва но отва ра њем че ти ри но ве вас
пит не гру пе и за те по тре бе до дат ним ан га жо ва њем рад ни ка, об ја сни ла је ше фи ца 
Оде ље ња за фи нан си је, при вре ду и по љо при вре ду Би ља на Да мља но вић

На тре ћој скуп штин ској сед ни ци, ко ја је 
одр жа на про шле сре де, 28. сеп тем-
бра, од бор ни ци Скуп шти не оп шти не 

Ру ма су усво ји ли из ве штај о ре а ли за ци ји 
оп штин ског бу џе та за пр во по лу го ђе те ку ће 
го ди не, као и дру ги ре ба ланс бу џе та. О ово-
ме је де таљ ни је ин фор ми са ла ше фи ца 
Оде ље ња за фи нан си је, при вре ду и по љо-
при вре ду Би ља на Да мља но вић.

У пр вих шест ме се ци оства ре ни су, без 
пре не тих не у тро ше них сред ста ва из про-
шле го ди не, при хо ди и при ма ња ко ји до сти-
жу 37,87 од сто пла ни ра них при хо да, док су 
рас хо ди ре а ли зо ва ни са 33,44 про цен та од 
пла ни ра них за ову го ди ну.

- У струк ту ри оства ре них при хо да нај ве ће 
уче шће има ју при хо ди од по ре за на до хо-
дак, до бит и ка пи тал не до бит ке од 41,6 
про це на та, сле де тран сфе ри од дру гих 
ни воа вла сти док су при хо ди од по ре за на 
имо ви ну на тре ћем ме сту и њи хо во уче шће 
у при хо ди ма из но си 16,2 про цен та - ре кла 
је Би ља на Да мља но вић. 

Она је до да ла да је ток нов ча них сред-
ста ва био по зи ти ван и да у по ме ну том 
пе ри о ду ни је би ло за ду жи ва ња. 

Оства ре њем оп штин ског бу џе та у по ме-
ну том пе ри о ду био је за до во љан и пред сед-
ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић, ко ји је 
ис та као да ће ре а ли за ци ја у дру гом де лу 
го ди не би ти сва ка ко знат но бо ља, на шта 
ука зу ју и по ка за те љи у тре ћем квар та лу.

По сле из ве шта ја, од бор ни ци су при хва-
ти ли и ре ба ланс оп штин ског бу џе та, а по 
об ја шње њу Би ља не Да мља но вић основ ни 
раз лог за овај дру ги ре ба ланс је по ве ћа ње 
ма се за ра да за „По ле та рац“ ко ју је одо бри-
ло Ми ни стар ство фи нан си ја.

- Ре ба лан сом се при хо ди и при ма ња 
ускла ђу ју са рас хо ди ма и из да ци ма на 
ви шем ни воу у из но су не што ви ше од 14 
ми ли о на ди на ра бу џет ских при хо да и рас-
хо да и 1,5 ми ли о на ди на ра при хо да и рас-

хо да из до дат них из во ра. Глав ни раз лог за 
дру ги ре ба ланс је по ве ћа ње ма се сред ста-
ва за пла те у УП ВО „По ле та рац“ за 
3.650.000 ди на ра, што је про у зро ко ва но 
отва ра њем че ти ри но ве вас пит не гру пе и за 
те по тре бе до дат ним ан га жо ва њем рад ни ка 
- об ја сни ла је ше фи ца Оде ље ња за фи нан-
си је, при вре ду и по љо при вре ду Би ља на 
Да мља но вић.

Сла ђан Ман чић за до во љан је што је 
ре ба ланс оп штин ског бу џе та јед но гла сно 
усво јен.

- Основ ни раз лог за ре ба ланс је одо бре-
ње за по ве ћа ње ма се за ра да за „По ле та-
рац“. Би ће фор ми ра не укуп но че ти ри вас-
пит не гру пе, а две гру пе у До брин ци ма су 
већ фор ми ра не. Дру ге две у Ру ми ће би ти 
сме ште не у Основ ној шко ли „Вељ ко Ду го-
ше вић“ и овим ће се ли ста че ка ња (85 
де це) пре по ло ви ти. Оста ле ин тер вен ци је 
се ти чу пре ба ци ва ња сред ста ва са од ре-
ђе них по зи ци ја на дру ге где су сред ства 
би ла по треб ни ја или где је не до ста ја ло 
сред ста ва - ре као је Сла ђан Ман чић.

СВИ ГЛА СА ЛИ ЗА РЕ БА ЛАНС: Сед ни ца Скуп шти не оп шти не Ру ма

На осмој сед ни ци Оп штин ског ве ћа 
Ру ма, ко ја је одр жа на дан пре сед ни це 
СО Ру ма 27. сеп тем бра, име но ва ни су 
пред сед ник и чла но ви При вред ног са ве-
та из ре до ва ло кал не са мо у пра ве, син-
ди ка та и пред у зет ни ка, а за пред сед ни ка 
је име но ван  пред у зет ник Ду шко Бе ић.

Обра зо ван је и тим за ре а ли за ци ју, 
пра ће ње, им пле мен та ци ју и из ве шта ва-
ње ве за но за про је кат „Пар ти ци па тив но 
бу џе ти ра ње“. 

- На ста вља мо са пар ти ци па тив ним 
бу џе ти ра њем, уз по што ва ње за кон ских 
ро ко ва. Гра ђа ни ће пред ла га ти оно што 
сма тра ју да је нај ва жни је у њи хо вој сре-
ди ни, по том ће би ти гла са ње за по ну ђе-
не про јек те, а ко ји до би ју нај ви ше би ће 
ре а ли зо ва ни на ред не го ди не. Са да ће мо 
у це лу при чу ви ше укљу чи ти се ла, уз 
на ме ру да не ки од про је ка та ре а ли зу је-
мо и у се ли ма рум ске оп шти не - об ја-
шња ва Дра ган Ко са но вић, шеф Кан це-
ла ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су на овој 
сед ни ци да ли са гла сност на пра вил ник о 
из ме на ма и до пу на ма пра вил ни ка о уну-
тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји 
Оп штин ског пра во бра ни ла штва.

- До но ше ње овог пра вил ни ка пред ста-
вља фа зу у ра ци о на ли за ци ји ло кал ног 
јав ног сек то ра, по сле усва ја ња од лу ке о 
мак си мал ном бро ју за по сле них на нео д-
ре ђе но вре ме у си сте му ло кал не са мо у-
пра ве ко ји је до не ла СО Ру ма. Основ ни 
раз лог је ускла ђи ва ње бро ја из вр ши лач-
ких ме ста са бро јем ко ји је пред ви ђен 
по ме ну том скуп штин ском од лу ком. Том 
од лу ком је пред ви ђе но да Оп штин ско 
пра во бра ни ла штво мо же има ти мак си-
мал но дво је за по сле них на нео д ре ђе но 
вре ме - ре као је на чел ник Оп штин ске 
упра ве Ду шан Љу би шић.

На овој сед ни ци је одо бре на фи нан-
сиј ска по моћ од 195.200 ди на ра Шах 
клу бу „Сло вен“ за уче шће на так ми че њи-
ма.

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ

Пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње
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За ни мљи во је да су за ре ба ланс бу џе та 
гла са ли сви при сут ни од бор ни ци, без об зи-
ра на при пад ност од бор нич кој гру пи, као и 
да ди ску си ја или при мед би на ове две зна-
чај не тач ке днев ног ре да ни је ни би ло, ако 
се из у зме да је Го ран Са ва тић (ДС) иза шао 
за го вор ни цу да би ре као да по др жа ва 
ре ба ланс.

Од бор ни ци СО Ру ма су до не ли и од лу ку 
о до но ше њу пла на де таљ не ре гу ла ци је 
при о бал ног под руч ја ле ве оба ле Са ве од 
Хрт ко ва ца ка Јар ку, што је за јед нич ки до ку-
мент  рум ске оп шти не и Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, чи ја скуп шти на га је већ усво-
ји ла. Још јед на од лу ка се ти ца ла пла на 
де таљ не ре гу ла ци је и то за део бло ка у 
рад ној зо ни. 

Усво је на је и од лу ка о до де ли сту дент-
ских сти пен ди ја, на гра да и дру гих ви до ва 
по мо ћи сту ден ти ма, уче ни ци ма и спор ти-
сти ма на те ри то ри ји рум ске оп шти не. Циљ 
до но ше ња ове од лу ке је да сви по ме ну ти 
ви до ви по мо ћи и на гра да бу ду у окви ру 
јед ног ак та ко ји се не ће ме ња ти сва ке 
го ди не. По пр ви пут овом од лу ком, као јед-
ним оп штим ак том су ре гу ли са ни ре гре си-
ра ње тро шко ва пре во за сту де на та у ме ђу-
ме сном са о бра ћа ју, нов ча не на гра де нај-
бо љим сту ден ти ма и пра во на јед но крат ну 
нов ча ну по моћ ра ди сту диј ског уса вр ша ва-
ња. Ова да ва ња су по сто ја ла и ра ни је, али 
ни је би ло од лу ке ко ја би их све пот пу но 
ре гу ли са ла. Сред ства за ре а ли за ци ју 
по ме ну те од лу ке у те ку ћој го ди ни су пла-
ни ра на у оп штин ском бу џе ту.

На тре ћој скуп штин ској сед ни ци нај ви ше 
вре ме на је утро ше но за раз ре ше ња и име-
но ва ња чла но ва управ них и над зор них 
од бо ра у ве ћем бро ју јав них пред у зе ћа и 
уста но ва. У окви ру из бо ра и име но ва ња 
име но ва на је по но во за вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра Кул тур ног цен тра Та ња Слеп че-
вић, ди пло ми ра на прав ни ца, а за ди рек то-
ра Град ске би бли о те ке „Ата на си је Стој ко-
вић“ име но ван је Жељ ко Сто ја но вић, 
ди пло ми ра ни ет но лог, ко ји је и у прет ход-
ном ман да ту био на овој функ ци ји.

С. Џа ку ла

То ком це ле го ди не у рум ској оп шти-
ни се ре а ли зу ју ра до ви на одр жа-
ва њу пут не ин фра струк ту ре, а у 

окви ру тих ра до ва 28. сеп тем бра је ас-
фал ти ра на јед на од глав них са о бра ћај-
ни ца у Клен ку, Ули ца 23. ок то бра.

Да ли се ра до ви од ви ја ју она ко ка ко 
је и уго во ре но же ле ли су да се уве ре и 
пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић, на род ни по сла ник др Алек сан-
дар Мар ти но вић и Вла ди сла ва Ста ме но-
вић, ди рек тор ка Ди рек ци је за из град њу 
Ру ме. Она је ис та кла да су ово ра до ви из 
уго во ра за ре дов но одр жа ва ње пу те ва и 
ули ца, чи ја је укуп на вред ност око 22 ми-
ли о на ди на ра, а све у ци љу по бољ ша ња 
без бед но сти са о бра ћа ја, али и ква ли тет-
ни јег жи во та ме шта на. 

- И да ље ће мо ра ди ти на одр жа ва њу 
ули ца и пу те ва у рум ској оп шти ни, та ко 
да је ово са мо јед на у ни зу ули ца ко ју 
смо уре ди ли ове го ди не. По ред ас фал-
ти ра ња и пре свла че ња ули ца, ра ди мо и 
на бан ки на ма, на кр пље њу удар них ру па, 
кр че њу ши бља уз ко ло во зе и на на бав ци 
не до ста ју ћих са о бра ћај них зна ко ва - из-
ја ви ла је Вла ди сла ва Ста ме но вић и до-
да ла да ће се на ста ви ти да ље ре дов но 
одр жа ва ње пу те ва где год бу де по треб-
но. 

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић је ре као да је вред ност ових ра-
до ва у Клен ку око 5,5 ми ли о на ди на ра, а 
реч је о ас фал ти ра њу ко ло во за у ду жи ни 
од 730 ме та ра, ши ри не 4,8 ме та ра. 

- Да кле, ра ди мо где год је по треб но, 
до ка за ли смо да ни смо са мо ас фал ти ра-
ли пред из бо ре. Ура ди ли смо и дво ри ште 
Основ не шко ле „Вељ ко Ду го ше вић“, до-
ду ше са дру ге бу џет ске по зи ци је. Сле ди 

и ком плет но сре ђи ва ње Ули це Вељ ка 
Ду го ше ви ћа чи ја је вред ност око 34 ми-
ли о на ди на ра. И да ље ће мо ра ди ти на 
уре ђе њу пу те ва и ули ца у се ли ма и гра-
ду, а све то је мо гу ће због до брог при ли-
ва у оп штин ском бу џе ту. Ове го ди не смо 
из дво ји ли око 50 ми ли о на ди на ра за одр-
жа ва ње пут не ин фра струк ту ре у рум ској 
оп шти ни - ка же Ман чић.

На род ни по сла ник и пред сед ник од-
бор нич ке гру пе СНС у Скуп шти ни оп шти-
ни Ру ма др Алек сан дар Мар ти но вић је 
по хва лио на по ре ло кал не са мо у пра ве да 
ре а ли зу је круп не ин ве сти ци о не про јек те 
ко ји су од ве ли ког зна ча ја за по ди за ње 
стан дар да гра ђа на.

- Из из ве шта ја о из вр ше њу бу џе та ви-
ди мо да се у Ру ми ра ди до бро. За хва-
љу ју ћи отва ра њу но вих рад них ме ста и 
по ве ћа ном при ли ву сред ста ва по осно ву 
по ре за на за ра де, рум ска ло кал на са мо-
у пра ва је у мо гућ но сти да ре а ли зу је круп-
не ин ве сти ци је из соп стве них сред ста ва. 
У рум ској оп шти ни се не ра ди са мо уочи 
из бо ра, као што је то нај че шће слу чај. 
Гра ђе вин ска се зо на ће би ти ис ко ри шће-
на до кра ја и ве ру јем да ће се сви за цр та-
ни про јек ти ко му нал не ин фра струк ту ре 
би ти ре а ли зо ва ти до кра ја го ди не - ре као 
је Алек сан дар Мар ти но вић.

Клен ча ни на Пе тра Ми ћи ћа смо за те-
кли ка ко по сма тра ра до ве на ас фал ти ра-
њу Ули це 23. ок то бар. 

- Ово је на ша нај про мет ни ја ули ца и 
до бро је што се ас фал ти ра, то зна чи пу-
но за се ло и та ко тре ба на ста ви ти - ре као 
нам је Пе тар Ми ћић.

Из во ђач ра до ва је би ла рум ска фир ма 
„Ка та го“.

С. Џ.

РА ДО ВИ У КЛЕН КУ

Ас фал ти ра на
Ули ца 23. ок то бар

За до вољ ни из ве де ним ра до ви ма

Не ко ли ко та ча ка днев ног ре да де ве те 
сед ни це Оп штин ског ве ћа у Ру ми, ко ја је 
одр жа на 30. сеп тем бра, ти ца ле су се 
ре гу ли са ња јав ног пре во за у рум ској 
оп шти ни. Та ко су чла но ви Оп штин ског 
ве ћа до не ли од лу ку о од ре ђи ва њу ли ни ја 
у јав ном град ском и при град ском са о бра-
ћа ју, од лу ку о од ре ђи ва њу та ри фа и це на 
во зних ка ра та, као и о од ре ђи ва њу ауто-
бу ских ста ја ли шта. Пре ма пр вој од лу ци 
утвр ђу је се у јав ном град ском са о бра ћа ју 
ли ни ја од Клу за до окрет ни це код Же ле-
знич ке ста ни це ко ја са о бра ћа по ред Тех-
нич ке шко ле и кроз цен тар. Ли ни је у при-
град ском са о бра ћа ју су Ру ма - Кле нак 
(са о бра ћа кроз Бу ђа нов це, Ни кин це и 
Пла ти че во), ли ни ја Ру ма - Гра бов ци (са о-
бра ћа кроз Фи ше ров са лаш, Хрт ков це, 
Пла ти че во и Ви то јев це), ли ни ја Ру ма - 
До брин ци (са о браћа кроз Кра љев це), 
ли ни ја Ру ма - До њи Пе тров ци (са о бра ћа 
кроз Ма ле Ра дин це, Жар ко вац и Пу тин-
це), ли ни ја Ру ма - Сте ја нов ци и Ру ма - 
Сте ја нов ци пре ко Па вло ва ца и Ру ма - 
Ерем са о бра ћа кроз Во гањ. 

Ква ли тет ни ји 
јав ни пре воз

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић је ре као 
да је вред ност ових ра до ва у Клен ку око 5,5 ми ли о на 
ди на ра, а реч је о ас фал ти ра њу ко ло во за у ду жи ни од 
730 ме та ра и ши ри не 4,8 ме та ра
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Нај ва жни ја тач ка днев ног ре да сед-
ни це ло кал ног пар ла мен та у Ши ду, 
ко ја је одр жа на про шлог че тврт ка, 

29. сеп тем бра, од но си ла се на усва ја ње 
од лу ке о ре ба лан су оп штин ског бу џе та. 
Пре ма ре чи ма ру ко во ди о ца Оде ље ња за 
фи нан си је Ја дран ке Не дић, ова од лу ка 
до не та је у ци љу урав но те же ња бу џе та.

- Основ ни раз ло зи за до но ше ње од лу ке 
о из ме на ма и до пу на ма од лу ке о бу џе ту 
за 2016. го ди ну, су уве ћа ње пла ни ра них 
рас хо да на име пла та, с об зи ром да смо 
до би ли са гла сност од ре сор ног Ми ни-
стар ства да на чи ни мо тај ко рак, а на осно-
ву на шег под не тог зах те ва. 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 ко ри сни ци ма 
бу џет ских сред ста ва. Укуп но пла ни ра ни 
при хо ди и при ма ња и рас хо ди и из да ци 
у бу џе ту оп шти не Шид су на истом ни воу 
од лу ке о бу џе ту ко ја је тре нут но на сна-
зи, та ко да не ма бит ни јих из ме на. Је ди на 
из ме на је са мо у струк ту ри рас хо да, ко ју 

ова од лу ка са др жи - ис та кла је Ја дран ка 
Не дић.

Ви си на пла ни ра них при хо да и при-
ма ња, укуп но по свим из во ри ма из но си 
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, док 
су оста ли из во ри пла ни ра ни на ни воу од 
56.490,89 ди на ра. 

Од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та усво-
ји ли су и пред лог од лу ке о на кна ди за 
рад пред сед ни ка и чла но ва управ них и 
над зор них од бо ра уста но ва чи ји је осни-
вач оп шти на Шид. Убу ду ће ће на кна да за 
пред сед ни ка управ ног од бо ра из но си ти 
6.000, а за чла но ве 5.000 ди на ра. На кна да 
за пред сед ни ка над зор ног од бо ра утвр ђе-
на је у ви си ни од 2.000, док ће за чла но ве 
она из но си ти 1.500 ди на ра ме сеч но. 

Усво је на је и из ме на од лу ке о оства ри-
ва њу пра ва у обла сти со ци јал не за шти-
те. Пре ма ре чи ма на чел ни ка Оп штин ске 
упра ве Ром ка Па пу ге, на овај на чин је 
омо гу ће но да Оп шти на сред ства ко ја до-
би ја од ви ших ни воа вла сти, ис ко ри сти за 

пру жа ње услу га пре ко ор га ни за ци ја ко је 
су за то ли цен ци ра не у си ту а ци ја ма ка да 
Цен тар за со ци јал ни рад то не мо же да 
ура ди.

Од бор ни ци су усво ји ли и од лу ку 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 шид ске оп шти не. У на ред ном пе ри о-
ду на под руч ју оп шти не Шид успе шни ђа-
ци и сту ден ти сти пен ди ра ће се са ве ћим 
из но сом не го што је то би ло до са да, али 
са мим тим и њи хов број ће би ти ма њи. 
Услов за добијање стипендије би ће успех 
у шко ли или на фа кул те ту, те ће до бри 
сту ден ти би ти на гра ђе ни ве ћим сти пен ди-
ја ма за свој рад и за ла га ње, не го што је то 
до са да био слу чај.

- Не по сто ји ви ше кри те ри јум при ход у 
до ма ћин ству и де фи ци тар ност за ни ма-
ња не го са мо про сеч на оце на оства ре на 
на фа кул те ту и упи са ној го ди ни сту ди ја. 
Сви они ко ји су до са да шњим од лу ка ма 
оства ри ли пра во на сти пен ди ра ње и ко ји 
ре дов но упи су ју го ди не сту ди ја, без об зи-
ра на про сек, они ће под усло вом да на-
ста ве сту ди ра ње и да ље има ти пра во на 
сти пен ди ју - ре као је Па пу га.

Усво је на је и од лу ка о рад ном вре-
ме ну уго сти тељ ских, за нат ских и 
тр го вин ских обје ка та, пре ма ко јој 

уго сти тељ ски објек ти рад ним да ни ма мо-
гу ра ди ти од 6 до 24 ча са, док ће рад но 
вре ме ди ско те ка би ти од 20 до 24 ча са. 
Рад но вре ме уго сти тељ ских обје ка та ви-
кен дом, би ће до зво ље но од 6 до 1.30, а 
у ди ско те ка ма од 20 до 2.30 по сле по но-
ћи. Не де љом уго сти тељ ски објек ти мо гу 
ра ди ти од 6 до 24, а ди ско те ке од 20 до 
1.30 ча со ва. У тр го вин ским и за нат ским 
рад ња ма, до зво ље но рад но вре ме је од 
5 до 24 ча са.

На сед ни ци је раз ре шен вр ши лац ду-
жно сти ди рек то ра Уста но ве за фи зич ку 
кул ту ру и спорт ску ре кре а ци ју „Пар ти-
зан“ Дра ган Јан дрић и име но ван је но ви 
вр ши лац ду жно сти те спорт ске уста но ве 
Мла ден Ар се но вић на пе ри од до го ди ну 
да на. Од бор ни ци су усво ји ли и пред ло ге 
ре ше ња о раз ре ше њу чла но ва над зор них 
од бо ра јав них пред у зе ћа и уста но ва. 

М. Н.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД

Ве ће пла те функ ци о не ри ма

Од бор ни ца Со ци јал де мо крат ске стран-
ке На та ша Цвјет ко вић је за скуп штин ском 
го вор ни цом по ста ви ла пи та ња ко ја се 
од но се на тре нут ну си ту а ци ју са ми гран ти-
ма.

- Мо ја пи та ња су кон крет на, а на пра-
вље на су у раз го во ру са гра ђа ни ма шид-
ске оп шти не ко ји су упла ше ни. Пр во пи та-
ње и по ме ни нај ва жни је, по што су се 
де ша ва ле кра ђе а де ша ва ју се и да ље, 
ко ме мо гу да се обра те гра ђа ни ко ји ма је 
на не та ма те ри јал на ште та од стра не 
ми гра на та за на док на ду? Дру го је ко ли ко 
има за бе ле жних слу ча је ва ма ла ри је, 
ХИВ-а и дру гих за ра зних бо ле сти у при-
хват ним цен три ма и да ли је на би ло ко ји 
на чин угро же но здра вље гра ђа на шид ске 
оп шти не? Тре ће је, да ли је мо гу ће огра ни-
чи ти кре та ње ми гра на та по сле 20 ча со ва? 
Че твр то, да ли је мо гу ћа при сут ност уни-
фор ми са них по ли ца ја ца у де ло ви ма гра да 
у ко ји ма је нај ве ћа фре квен ци ја ми гра на та 
и где се нај че шће де ша ва ју ин ци ден ти, 

као и у бли зи ни основ них и сред њих шко-
ла? Пе то, за што се у Ва ши ци где се већ 
де сио је дан ин ци дент, сло бод но кре ћу 
ми гран ти? И по след ње, ко ји је зва ни чан 
од го вор ло кал не са мо у пра ве на пе ти ци ју 
гра ђа на? – пи та ла је На та ша Цвјет ко вић.

На сва ова пи та ња од бор ни ца Цвјет ко-
вић је за тра жи ла пи сме ни од го вор, а на 
не ка од по ста вље них пи та ња од го во рио је 
члан Оп штин ског ве ћа Дра ган Гу тић.

- Оп штин ска ко ми си ја ко ја је фор ми ра на 
са по чет ком ми грант ске кри зе де лу је и 
ра ди и сви они ко ји има ју оште ће ња имо-
ви не или слич них ин тер вен ци ја у сми слу 
њи хо ве имо ви не или ства ри, уз на лаз 
ор га на по ли ци је, мо гу у кан це ла ри ји број 4 
у Оп шти ни да пре да ју над ле жној ко ми си ји 
за пи сник о при чи ње ној ште ти. На кон то га 
ко ми си ја ће да об ра ди пред мет и про сле-
ди ор га ни ма ко ји су за ду же ни за фи нан си-
ра ње тих тро шко ва - ре као је Дра ган 
Гу тић, до да ју ћи да је до са да ко ми си ја 
об ра ди ла де вет та квих зах те ва гра ђа на.

Ко шти ти гра ђа не од ми гра на та?

За се да ње ло кал ног пар ла мен та у Ши ду
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Ма ли ша ни из Ши да су, на кон отва ра ња 
Ни веа игра ли шта у 17 гра до ва ши ром 
Ср би је, до би ли сво ју оазу за без бед ну 

игру. На про сто ру ис пред шид ског До ма здра-
вља про шлог пет ка, 30. сеп тем бра све ча но 
је отво ре но но во деч је игра ли ште ко је ис пу-
ња ва нај ви ше срп ске и европ ске стан дар де 
о без бед но сти деч јих игра ли шта, од но сно 
спра ва и си гур но сне под ло ге на игра ли шту. 

А све је по че ло пре три го ди не на дру-
штве ним мре жа ма, кам па њом „Где нам ра сту 
де ца“, ко јом је скре ну та па жња јав но сти на 
мно го број на за пу ште на игра ли шта, као и на 
не до ста так аде кват ног про сто ра за игру.

Ши ром Ср би је отво ре на су мо дер на игра-
ли шта, а по след ње у ни зу об ра до ва ло је 
нај мла ђе ста нов ни ке Ши да. До на ци ја Ни веа 
ком па ни је са сто ји се у ре кви зи ти ма, гу ме ној 
под ло зи и она из но си 35.000 евра.

- По вр ши на игра ли шта је 190 ме та ра ква-
драт них, а ре кви зи ти су пот пу но без бед ни. 
На та бли ко ја је по ста вље на на игра ли шту, 
ро ди те љи се мо гу ин фор ми са ти ко ји ре кви-
зит је ком уз ра сту на ме њен и ко ли ко де це 
у том тре нут ку без бед но мо же да се игра. 
Ре кви зи ти за и ста по ма жу пра ви лан раст и 
раз вој де це ка ко фи зич ки та ко и мен тал но, 
а и са мо вре ме ко је ће де ца про во ди ти ов-
де дру же ћи се јед ни са дру ги ма и без бед но 
се игра ти је дра го це но. С об зи ром да је наш 
циљ да по ма же мо по ро ди ца ма у Ср би ји, ми 
смо за по че ли овај про је кат, ста ја ли ис по чет-
ка ано ним но иза те гра ђан ске ини ци ја ти ве, 
ка ко би се чуо глас Ср би је ко ли ко је ве ли ка 
по тре ба за деч јим игра ли шти ма. И ево да нас 
отва ра мо 18. игра ли ште по ре ду на ста вља-

ју ћи ову ак ци ју и да ље - ис та кла је Да ни е ла 
Гво зде нић, мар ке тинг ме на џер ком па ни је 
Бај дер сдорф, до да ју ћи да је по моћ ло кал них 
са мо у пра ва у ре а ли за ци ји та квих про је ка та 
од ве ли ког зна ча ја.

У са мој ак ци ји за по че тој на дру штве ним 
мре жа ма, Шид је по ка зао да је град ко јем 
је ста ло ка ко ра сту де ца и у ко ме гра ђан ска 
ини ци ја ти ва ни је утих ну ла. Ве ли ку по др шку у 
ре а ли за ци ји овог про јек та, да ла је ло кал на 
са мо у пра ва.

- За хва љу ју ћи феј сбук ак ци ји „Где нам де-
ца ра сту“ гра ђа ни Ши да су по бе ди ли и из-
бо ри ли се да јед но ле по игра ли ште бу де и у 
на шем гра ду. Ово је је дан пре леп про стор и 
ми се за хва љу је мо ком па ни ји Ни веа на свим 
ре кви зи ти ма за де цу. Мо рам да до дам да су 
и Оп шти на Шид и на ша јав на пред у зе ћа уче-
ство ва ла у ре а ли за ци ји це лог по сла ка ко би 
аде кват но при пре ми ла те рен за ре кви зи те. 
На ша Оп шти не уче ство ва ла је са ми ли он и 
две ста хи ља да ди на ра, ко ја смо ис ко ри сти-
ли за при пре му са мог те ре на за игра ли ште. 
Ово је пре леп про стор и пра ви ку так за де цу 
и њи хо ве ро ди те ље ка ко би има ли аде кват но 
ме сто за игру и дру же ње - ис та као је пред-
сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић.

Из ком па ни је Ни веа по ру чу ју, да ће на-
ста ви ти да пру жа ју свој до при нос у 
ства ра њу бо љих усло ва за од ра ста-

ње нај мла ђих ста нов ни ка зе мље. А гра ђа ни 
из свих де ло ва Ср би је, пре ко апли ка ци је на 
феј сбук стра ни ци „Где нам ра сту де ца“, има ју 
при ли ку да ути чу на ода бир сле де ће ло ка ци-
је где ће би ти по диг ну то но во игра ли ште.

М. Н.

НО ВО ДЕЧ ЈЕ ИГРА ЛИ ШТЕ У ШИ ДУ

Феј сбук ак ци ја
по ста ла ствар ност

Без бед на игра за ма ли ша не 

МО РО ВИЋ

Цен тар за 
спорт ски 
ри бо лов

Пред сед ни ци Скуп шти не 
АП Вој во ди не и По кра јин ске 
вла де, Иштван Па стор и 
Игор Ми ро вић, при су ство ва-
ли су 30. сеп тем бра у Мо ро-
ви ћу све ча ном отва ра њу 
Ре ви ра за ре кре а тив ни и 
спорт ски ри бо лов „Сле зен“ 
и Ло вач ке ку ће „Вра њак“ у 
по се ду ЈП „Вој во ди на шу ме“.

Сим бо лич но обе ле жа ва ју-
ћи по че так ра да ових обје-
ка та, „Вој во ди на шу ме“, јед-
но од нај у спе шни јих вој во-
ђан ских јав них пред у зе ћа, 
ор га ни зо ва ле су по ри бља-
ва ње ри бо лов ног ре ви ра 
„Сле зен“ ша ра ном и шту-
ком, де мон стра ци ју ри бо-
лов не тех ни ке „Флај 
фи шинг“ и оби ла зак ло вач-
ке ку ће „Вра њак“.

Пред сед ник Ми ро вић је 
овај рад ни дан и ујед но све-
ча ни тре ну так опи сао као 
сли ку са те ре на ко ја ис пу-
ња ва сва оче ки ва ња ка да је 
реч о успе шном по сло ва њу 
јед ног јав ног пред у зе ћа. Он 
је ис та као да се упра во на 
при ме ру ри бо ло вач ког 
ре ви ра у Мо ро ви ћу ко ји је 
до био јед ну но ву фун ки цу ју, 
као и ви ле „Вра њак“, мо же 
са гле да ти по тен ци јал „Вој-
во ди на шу ма“, али и ве ли ки 
по тен ци јал це ле Вој во ди не.

- Отво ри ли смо но ве ту ри-
стич ке са др жа је у на шој 
по кра ји ни, а са ци љем по ве-
ћа ња до би ти „Вој во ди на шу-
ма“, као и про ши ре ња ина че 
бо га те ту ри стич ке по ну де 
Вој во ди не у обла сти ло ва, 
ри бо ло ва и еко ло ги је – 
ре као је Ми ро вић.

Ди рек то ри ца „Вој во ди на-
шу ма“ Мар та Та кач је ре кла 
да је ово пред у зе ће у ци љу 
раз во ја и уна пре ђе ња ри бо-
лов ног ту ри зма од не ка да-
шњег не про фи та бил ног 
риб ња ка за про из вод њу 
кон зум не ри бе, ин ве сти ра ју-
ћи у ин фра струк тур но опре-
ма ње и све нео п ход не ту ри-
стич ке и уго сти тељ ске са др-
жа је, на по вр ши ни од 40 
хек та ра офор ми ло цен тар 
за спорт ски и ре кре а тив ни 
ри бо лов. 

У са мој ак ци ји за по че тој на дру штве ним мре жа ма, Шид је по
ка зао да је град ко јем је ста ло ка ко ра сту де ца и у ко ме гра
ђан ска ини ци ја ти ва ни је утих ну ла. Ве ли ку по др шку у ре а ли
за ци ји овог про јек та, да ла је ло кал на са мо у пра ва
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ГО ДИ ШЊИ ЦА ПА ДА АВИ О НА
У НО ВОЈ ПА ЗО ВИ

Се ћа ње на ма јо ра 
Го ра на Са ви ћа

Два де сет ше стог сеп тем бра 2012. го ди не 
у гу сто на се ље ном де лу Но ве Па зо ве, пао 
је вој ни ул тра ла ки ави он „ла ста“ и та да је 
жи вот из гу био ма јор Вој ске Ср би је Го ран 
Са вић. Еки па РТВ Ста ра Па зо ва сти гла је 
пр ва на ли це ме ста, ме сто па да би ло је под 
ја ким обез бе ђе њем, а на ме сту до га ђа ја 
био је и Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва. У Но вим Ба нов ци-
ма 13. ма ја 2013. го ди не отво рен је вр тић, 
ко ји на пред лог пред сед ни ка Ра ди но ви ћа 
но си име ма јо ра Са ви ћа. Ко ман дант Рат ног 
ва зду хо плов ства и про тив ва зду хо плов не 
од бра не, ге не рал ма јор Ран ко Жи вак је 
та да ре као да је то ве за из ме ђу са да шњо-
сти и бу дућ но сти љу ди ко ји су жи вот гра ђа-
на ста ви ли ис пред свог жи во та. Бо ри сла ва 
Ба ње глав Кла ћик, ди рек тор ка вр ти ћа ка же 
да су ту жна се ћа ња на ма јо ра Са ви ћа, и да 
уста но ва у ко јој је збри ну то сто ти нак ма ли-
ша на, с по но сом но си ње го во име.

М. М.

НО ВА ПА ЗО ВА

Да ни до се ље ни ка

У окви ру тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је 
Да ни до се ље ни ка у Но вој Па зо ви 25. сеп-
тем бра је КУД „Мла дост“ одр жа ло свој 
це ло ве чер њи кон церт са го сти ма: АКУД 
„Шпа нац“ из Бе о гра да и ФА „Ду кат“ из Ста-
ре Па зо ве. Го сти из Бе о гра да, чи ји је ди рек-
тор Ми лош Си ки мић, Но во па зов ча нин, ко ји 
је сво је пр ве играч ке ко ра ке на чи нио упра во 
у Дру штву „Мла дост“, при ка за ли су ко ре о-
гра фи ју „Еро с оно га сви је та“ по ли бре ту 
Ми ла на Бе го ви ћа, „Гла моч ко ни је мо ко ло“, 
„Црм нич ки оро“ из опе ре „Шће пан Ма ли“ и 
„Игре из Ју го и сточ не Ср би је“, ко је су игра ли 
и на бис. Су де ћи по ре ак ци ји пу бли ке и 
бу ри апла у за, кон церт је био ве о ма успе-
шан, а за до во љан је био и до ма ћин, што су 
гле да о ци у ве ли ком бро ју по др жа ли про-
грам ова три дру штва. 

Су тра дан је, 26. сеп тем бра у окви ру Да на 
до се ље ни ка у га ле ри ји Кул тур но - по слов-
ног цен тра отво ре на за јед нич ка из ло жба 

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА СЛО ВАЧ КЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ У ПО СЕ ТИ
СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Уна пре ђе ње сарадње

Пред став ни ци За во да за мла де 
„Ју вен та“, ло кал них са мо у пра ва 
и Омла дин ских цен та ра за сло-

бод но вре ме из Сло вач ке ре пу бли ке 
бо ра ви ли су у че твр так, 29. сеп тем бра 
у Ста рој Па зо ви, у окви ру сту диј ске 
по се те Ср би ји, са ци љем да се кроз 
раз ме ну ис ку ста ва и при ме ре прак се 
уна пре ди омла дин ска по ли ти ка у обе 
зе мље, у ор га ни за ци ји На ци о нал не 
асо ци ја ци је кан це ла ри је за мла де у 
Ср би ји.

На при је му у Оп шти ни Ста ра Па зо-
ва, на род на по сла ни ца Љи бу шка Ла-
ка тош, за ме ник пред сед ни ка Оп шти-
не Ми лан Бе а ра, на чел ник Оде ље ња 
за спорт и омла ди ну Ве ли бор Ка тић и 
ко ор ди на тор ка Кан це ла ри је за мла де 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Је ле на Це ти-
на, упо зна ли су го сте са про јек ти ма, 
ко ји се у ста ро па зо вач кој оп шти ни ре а-
ли зу ју, а кон ста то ва но је, да има до ста 
мо гућ но сти за са рад њу на свим по љи-
ма, о че му је би ло ре чи и то ком раз го-
во ра у дру гим сре ди на ма у Ср би ји, ко је 
су по се ти ли. 

- Раз го ва ра ли смо о ства ра њу усло ва 
за за по шља ва ње, по што је не за по сле-
ност мла дих и код нас јед на од го ру ћих 
те ма, о са рад њи у обла сти спор та, кул-
ту ре, очу ва ња тра ди ци је и прак тич ној 
обу ци - из ја ви ла је Да ри на Ди о ши, из 
ме ста Сли ач, у Сло вач кој ре пу бли ци. 

Про бле ми мла дих су исти у обе зе-
мље, а Ср би ја се на ла зи, ка да је омла-
дин ска по ли ти ка у пи та њу, у сми слу 
стра те шког пла ни ра ња, до ста ис пред 
Сло вач ке ре пу бли ке: 

- То ком ове по се те смо са зна ли да 
има мо до ста то га за јед нич ког, не ке 
про бле ме ре ша ва мо на исти на чин и 
то што хо ће мо да по стиг не мо је сте ја-

ча ње ло кал не по ли ти ке, ка ко би мла ди 
би ли укљу че ни у дру штве но по ли тич ки 
жи вот. Ви сте, ка ко смо ви де ли, у то ме 
већ на пре до ва ли, има те при пре мље не 
и пла но ве омла дин ске по ли ти ке, а ми 
у Сло вач кој тре нут но ра ди мо на то ме 
са ло кал ним са мо у пра ва ма - ре кла је 
Ми ха е ла Штоф, из За во да за мла де 
„Ју вен та“.

По др шка ло кал ним кан це ла ри ја ма 
у из ра ди и ре ви зи ји ло кал них ак ци о-
них пла но ва, упра во је циљ про јек та 
„Асо ци ја ци ја гра ди“, ко ји спро во ди На-
ци о нал на асо ци ја ци ја кан це ла ри ја за 
мла де, уз фи нан сиј ску по др шку Ми ни-
стар ства омла ди не и спор та Ре пу бли-
ке Ср би је.

- У окви ру овог про јек та се на ла зи 
ак тив ност ко ја се зо ве „Сту диј ска по се-
та де ле га ци је из Сло вач ке“ са иде јом 
да сло вач ке при ме ре прак се, њи хо ве 
по став ке омла дин ској по ли ти ци на ло-
кал ном ни воу при бли жи мо Ср би ји, а 
са дру ге стра не на ше при ме ре ра да са 
ло кал ном омла дин ском по ли ти ком и 
са рад њом са ло кал ним са мо у пра ва ма 
у сми слу Кан це ла ри је за мла де и дру-
гих еле ме на та ко ји се ба ве мла ди ма на 
ло ка лу, да их срет не мо на јед ном ме-
сту да упо ре ди мо ства ри и да ви ди мо 
шта су не до ста ци јед не и дру ге стра не, 
шта мо же мо да на у чи мо јед ни од дру-
гих - на вео је Во ји слав Пр ко со вач ки из 
На ци о нал не асо ци ја ци је кан це ла ри је 
за мла де. 

По ред Ста ре Па зо ве и па зо вач ке 
Кан це ла ри је за мла де, то ком бо рав ка 
у Ср би ји, де ле га ци ја из Сло вач ке по се-
ти ла је и Кан це ла ри је за мла де Ло зни-
ца, град ску оп шти ну Па ли лу ла и Ми ни-
стар ство спор та и омла ди не. 

Ј. Клин ко 

Са ста нак у са ли Оп шти не Ста ра Па зо ва

Пред став ни ци За во да за мла де „Ју вен та“, ло кал них са
мо у пра ва и Омла дин ских цен та ра за сло бод но вре ме из 
Сло вач ке ре пу бли ке бо ра ви ли су у че твр так, 29. сеп тем бра 
у Ста рој Па зо ви, у окви ру сту диј ске по се те Ср би ји, са ци
љем да се уна пре ди омла дин ска по ли ти ка у обе зе мље
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сли ка Ми лу ти на Цр но бр ње из Но ве Па зо ве 
и Вла ди ми ра Ла зи ћа из Ста ре Па зо ве, чла-
но ва Умет нич ког удру же ња Но ва Па зо ва и 
Удру же ња ли ков них умет ни ка Ста ра Па зо-
ва. То што их по ве зу је је су њи хо ви ко ре ни, 
њи хо ви пре ци, до шли су из истих кра је ва, а 
по ро ди ца Цр но бр ња би ла је јед на од пр вих 
до се ље ни ка, ко ји су се то ком ко ло ни за ци је 
на ста ни ли у Но вој Па зо ви. Иако сва ки од 
њих дво ји це има дру га чи ји при ступ сли ка-
њу, њи хо ве сли ке из ло же не за јед но оди шу 
јед ном це ли ном и во де по сма тра ча у бес-
крај ност, ко ју сва ко де ло ну ди. Пред сед ни-
ца Умет нич ког удру же ња Но ва Па зо ва 
Љи ља на Че лин ко вић по же ле ла је умет ни-
ци ма да по стиг ну бар део успе ха, као 
му зич ки гост на отва ра њу из ло жбе, ма ги-
стар Љу бин ко Ла зић са сво јим уче ни ци ма.

З. К. и Ј. К.

СУР ДУК

Фи ја ке ри ја да
уочи Кр стов да на

У не де љу, 25. сеп тем бра у Сур ду ку је 
ор га ни зо ва на тра ди ци о нал на 23. Фи ја ке ри-
ја да, уочи ме сне сла ве Кр стов да на. Ма ни-
фе ста ци ја је за по че ла по ла га њем цве ћа на 
спо мен обе леж је па лим бор ци ма у Дру гом 
свет ском ра ту ис пред пра во слав ног хра ма 
у цен тру се ла, на кон че га је усле дио де фи-
ле до ма ћи на, чла но ва Ко њич ког клу ба 
„Кон вер за но“, све ча на во жња фи ја ке ри ма 
ули ца ма Сур ду ка до игра ли шта Фуд бал ског 
клу ба „Бо рац“, где је одр жа на смо тра 
па рад них коњ ских за пре га. Отва ра ју ћи так-
ми че ње, уче сни ке и го сте из це ле Ср би је 
по здра вио је пред сед ник Ме сне за јед ни це 
Сур дук Ми ло рад Је ре мић, а сур дуч ки све-
ште ник Алек сан дар Ма џа ре вић је бла го-
сло вио до га ђај. У скло пу Фи ја ке ри ја де одр-
жа на је и за вр шна утак ми ца Ку па Ср би је у 
дво пре гу и че тво ро пре гу, ко ју је све ча но 
отво рио Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва, на кон че га је одр-
жан и ме мо ри јал Ра ди во ја Ра ди це Дроњ ка. 
Про грам су упот пу ни ли чла но ви КУД „Бран-
ко Мар ко вић“ и Там бу ра шки ор ке стар „Де-
ма Ми ро“.

К. Л. 

ДАН ТУ РИ ЗМА

По се та
ма ни фе ста ци ја ма

Ши ром све та 27. сеп тем бар обе ле жа ва 
се као Дан ту ри зма, са ци љем да се раз ви-
је свест ме ђу на род не за јед ни це о ва жно сти 
ту ри зма као при вред не гра не и ње го вих 
кул тур них, дру штве них, по ли тич ких и еко-
ном ских вред но сти. Сем сло бод ног вре ме-
на, да би смо по се ти ли не ку ту ри стич ку 
де сти на ци ју нео п ход но је одво ји ти и зна чај-
ну су му нов ца. Упр кос не та ко ма лим це на-

ма ту ри стич ких аран жма на, мла ди ис ти чу 
да се углав ном од лу чу ју за пу то ва ња у 
окви ру гра ни ца на ше зе мље. Ста ри ји гра-
ђа ни ста ро па зо вач ке оп шти не ка жу да су 
овог ле та на и шли на до бре по ну де та ко да 
су го ди шње од мо ре ис ко ри сти ли за оби ла-
зак ка ко де сти на ци ја у зе мљи, та ко и ван 
ње них гра ни ца. У јед ној од нај у спе шни јих 
ту ри стич ких аген ци ја на те ри то ри ји оп шти-
не ис ти чу да је у Ста рој Па зо ви из ра зи то 
ак ту е лан ђач ки ту ри зам. С дру ге стра не, у 
Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Ста ра Па зо ва 
ка жу да је у овој срем ској оп шти ни, по ред 
ма ни фе ста ци о ног, на пр вом ме сту и тран-
зит ни ту ри зам, пре све га због бли зи не Бе о-
гра да и Но вог Са да, ни жих це на сме шта ја, 
као и бли зи не ауто пу та и аеро дро ма. Ве ли-
ки број не са мо до ма ћих, већ и стра них 
ту ри ста до ла зи са ци љем да упо зна ју ту ри-
стич ке ло ка ли те те оп шти не и по се те кул-
тур но – обра зов не ма ни фе ста ци је ко је се 
ор га ни зу ју у Ста рој Па зо ви и око ли ни. 

С. С.

ПРЕ ПО ЛА СКА НА ЕКС КУР ЗИ ЈЕ

Кон тро ла во за ча
и ауто бу са

У про шлој го ди ни са о бра ћај на по ли ци ја 
је у Ср би ји пре гле да ла ви ше од 14.000 
ауто бу са ко ји су пре во зи ли уче ни ке на екс-
кур зи је и из са о бра ћа ја ис кљу чи ла 13 ауто-
бу са због тех нич ке не ис прав но сти и 10 
во за ча због ал ко хо ли са но сти или умо ра. У 
ста ро па зо вач кој оп шти ни, у 2015. го ди ни 
при ја вље но је 119 екс кур зи ја, са о бра ћај на 
по ли ци ја пре гле да ла је 173 ауто бу са, и ско-
ро ни кад се не де ша ва да ауто бус или 
во зач бу ду ис кљу че ни из са о бра ћа ја, из ја-
ви ла је за РТВ Ста ра Па зо ва Сав ка Ђор-
ђић, во ђа Са о бра ћај ног сек то ра пр ве ка те-
го ри је у По ли циј ској ста ни ци Ста ра Па зо ва. 
Бо шко Ми ло је вић, ди рек тор шко ле у Ста-
рим Ба нов ци ма је про шле не де ље на 
ис пра ћа ју ђа ка на дво днев ну екс кур зи ју на 
Зла ти бор по твр дио да у по след њих де вет 
го ди на, ка ко је на че лу ове уста но ве, ни је 
би ло ис кљу че них ауто бу са и во за ча због 
не ис прав но сти. Ро ди те љи са ко ји ма смо 
раз го ва ра ли су по др жа ли кон тро лу по ли ци-
је уочи по ла ска ђа ка на пут.

М. М. 

УЧЕ НИ ЦИ ГИМ НА ЗИ ЈЕ У БЕ ЧУ

На гра да за по бе ду 
на кон кур су

На пе то днев ном пу то ва њу у Бе ч кра јем 
сеп тем бра би ло је тро је уче ни ка дру гог раз-
ре да Гим на зи је „Бран ко Ра ди че вић“ из Ста-
ре Па зо ве: Ана бе ла Сто шић, Ма ја Жи ва но-
вић и Сер геј Са вић. Са знав ши за кон курс 
ЕУ Ин фо цен тра на те му „Са Евро пом до 
оства ре ња сно ва“, за хва љу ју ћи про фе сор-
ки ли ков не кул ту ре Да ни је ли Ха вран, ови 
уче ни ци су сво ја раз ми шља ња и сно ве про-

то чи ли у ли те рар ни са став и осво ји ли пр во 
ме сто. Као на гра да, у ор га ни за ци ји Ме ђу-
на род не ор га ни за ци је за кул тур не од но се 
из Ве ли ке Бри та ни је (Bri tish Co un cil) усле-
дио је пе то днев ни бо ра вак у Бе чу, ко ји 
пред ста вља ве ли ко ис ку ство за ове мла де 
љу де, јер су мно го то га ви де ли и сте кли 
но ва зна ња и при ја те ље. Ова успе шна мла-
да трој ка је про шлог ле та пу то ва ла за јед но 
на на град но пу то ва ње на Крф, а нај но ви ја 
на гра да, по нов ни је до каз да се труд и уче-
ње ис пла ти.

З. К. 

ШКОЛА У НОВОЈ ПАЗОВИ

Радионица 
керамике

У Основној школи „Растко Немањић 
Свети Сава“ у Новој Пазови у суботу, 1. 
октобра је одржана радионица керамике, 
коју је организовала наставница Милена 
Стефановић са циљем да се приближи 
деци ова врста уметности, која је помало 
потиснута у други план. У овој школи, како 
је нагласила имају веома добре услове за 
наставу ликовне културе. Учествовало је 27 
ученика из свих основних школа са 
територије општине Стара Пазова.

З. К.

ОШ „СИМЕОН АРАНИЦКИ“

Дан школе

Основна школа „Симеон Араницки“ 
обележила је у петак, 30. септембра Дан 
школе пригодним културно уметничким 
програмом. У питању је једна од најмлађих 
основних школа на територији општине, 
која носи име по свештенику Симеону 
Араницком, који је живео у Старој Пазови. 
Директорка школе Слађана Бурсаћ истакла 
је да је школа у претходном периоду 
учествовала у неколико значајних пројеката 
који су допринели унапређењу рада ове 
образовне институције. На самом крају 
обележавања Дана школе додељене су 
захвалнице успешним ученицима, њиховим 
родитељима али и предузећима која 
помажу саму школу.

М. Р.
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Има мо по ве ћа ње 
ма лиг них бо ле сти, 

до ста љу ди има
про блем због

штет них га со ва
Ше ће ра не. Зна се да 
ко ри сте угаљ лиг нит 

као енер гент, то је
нај го ри мо гу ћи угаљ 

ко ји да је нај ви ше 
штет них ма те ри ја. 

По ку ша ли смо
да кон так ти ра мо

над ле жне, али
без у спе шно.

Оче ку је мо да нас 
по др жи ло кал на

са мо у пра ва, ка же 
Си ни ша Ви да ко вић 

Гра ђа ни Пе ћи на ца и Си ба ча пот пи са ли 
су пе ти ци ју ко јом ука зу ју на про блем 
за га ђе ња ва зду ха због обли жње 

Фа бри ке ше ће ра „До њи Срем“, као и пре-
то ва ре них ка ми о на ко ји пре во зе ше ћер ну 
ре пу, про ла зе по ред шко ле у Пе ћин ци ма и 
угро жа ва ју без бед ност свих уче сни ка у 
са о бра ћа ју, а по себ но де це. Ова гру па гра-
ђа на из не ла је сво је не за до вољ ство тра-
же ћи од над ле жних у Ше ће ра ни ре ше ње 
овог, ка ко ка жу, ду го го ди шњег про бле ма. 
Пот пи сни ци пе ти ци је, 250 ме шта на из 
по ме ну тих на се ље них ме ста, на во де да 
пе ћи нач ка Ше ће ра на као по гон ско го ри во 
ко ри сти угаљ, иако мо же да се при кљу чи 
на га сну ста ни цу ко ја је са мо не ко ли ко сто-
ти на ме та ра уда ље на од фа брич ког кру га. 
Због ло же ња угља, у пе ри о ду од сеп тем-
бра до ја ну а ра, ка ко ме шта ни твр де, окол-
на ме ста су оба ви је на гу стим ди мом и 
не при јат ним ми ри си ма, те да се код де це 
све че шће ја вља ју здрав стве ни про бле ми 
ди сај них пу те ва. 

- Ни је ово да нас по че ло, сва ке го ди не 
има мо исти про блем. Пу но пу та смо ми 
ин тер ве ни са ли, би ла је чак бло ка да пу те-
ва и са ме Ше ће ра не. Ни су у пи та њу са мо 
Пе ћин ци, већ и оста ла се ла, про блем је 
це ле ове око ли не. Нај ви ше стра да ју 
Пе ћин ци, Бу ђа нов ци, Си бач, али и оста ла 
се ла, за ви си све од ру же ве тро ва. Ово 
не ма ни ка кве ве зе са по ли ти ком. Ми 
ни смо ре ги стро ва ни, ни смо по ли тич ка гру-
па, ни је по ли тич ки атак ни на ко га. На ма 
та Ше ће ра на тре ба. Ми се за ла же мо да 

Ше ће ра на оста не ов де. Она је наш ги гант 
и наш пр ве нац, има пре ко 100 за по сле-
них, али има лош ути цај на здра вље 
љу ди. Има мо по ве ћа ње ма лиг них бо ле-
сти, до ста љу ди има про блем због штет-
них га со ва Ше ће ра не. Зна се да ко ри сте 
угаљ лиг нит као енер гент, то је нај го ри 
мо гу ћи угаљ ко ји да је нај ви ше штет них 
ма те ри ја. По ку ша ли смо да кон так ти ра мо 
над ле жне, али без у спе шно. Оче ку је мо да 
нас по др жи ло кал на са мо у пра ва. Ми са мо 
мо же мо да тра жи мо ме ре ње из дув них 
га со ва, они два пу та го ди шње вр ше ме ре-

ПЕ ЋИН ЧА НИ ЗА БРИ НУ ТИ ЗА ЗДРА ВЉЕ ЗБОГ ШТЕТ НИХ ГА СО ВА ИЗ ШЕ ЋЕ РА НЕ:

„Ше ће ра на тру је на шу де цу!“
УГРО ЖЕ НИ ЗБОГ ШТЕТ НИХ ГА СО ВА: Ше ћер на „До њи Срем“

У НАШЕМ ПРОТЕСТУ НЕМА 
ПОЛИТИКЕ: Синиша Видаковић



155. OKTOBAR 2016.   M NOVINE

ње, а се зо на је од сеп тем бра до ја ну а ра, 
на ма су ти ме се ци нај го ри – ис при чао је 
Си ни ша Ви да ко вић, је дан од ини ци ја то ра 
ове петиције. 

Ђор ђе Ко ки но вић, пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Пе ћин ци ка же да Ше ће-
ра на не ма ни ка кву оба ве зу пре ма ло кал-
ној са мо у пра ви, ко ја ју је, за јед но са 
ме шта ни ма, из гра ди ла. 

- Ше ће ра ну је гра ди ла ло кал на са мо у-
пра ва са ме шта ни ма, за јед нич ким сна га ма 

и све је то па ло у во ду. Про да та је за теп-
си ју ри бе.  Ни ко ни је тра жио од те ше ће ра-
не да има не ку оба ве зу пре ма оп шти ни, да 
из два ја но вац за пу те ве, ин фра струк ту ру... 
Једи но што је пре 15 го ди на Ше ће ра на 
обез бе ди ла но вац за ас фал ти ра ње две 
ули це. Тре ба ло би да се за јед нич ким сна-
га ма са ло кал ном са мо у пра вом, на пра ви 
не ка оби ла зни ца, да се се ла спа су од сва-

Петицију потписало 250 грађана

Пи та ња ве за на
за при ту жбе ових 

гра ђа на по сла ли смо 
порт па рол слу жби 

Ше ће ра не, ме ђу тим 
до за кљу че ња овог 

бро ја, ни смо
до би ли од го вор

БРИ НЕ МО ЗА ЗДРА ВЉЕ ДЕ ЦЕ:
Пот пи сни ци пе ти ци је 
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ко днев ног про ла ска ка ми о на. Пре две 
го ди не је би ла при ча да се пра ви оби ла-
зни ца пре ко По пи на ца, да ка ми о ни ди рект-
но иду за Ше ће ра ну и да уоп ште не ула зе 
у се ло, али на то ме је оста ло – ис ти че 
Ко ки но вић. 

Оку пље ни гра ђа ни ис ти чу како ни су 
по ли тич ка гру па, ни су про тив Ше ће ра не, 
ни про тив ње ног вла сни ка, већ са мо гру па 
гра ђа на ко ја се бри не за здра вље и без-
бед ност сво је де це. До да ју да им је по треб-
но да се сва ко рад но ме сто за др жи, да се 
што ви ше љу ди за по шља ва и да Ше ће ра-
на бу де ефи ка сна. 

- Би ла је бор ба да спро ве де мо гас до 
Пе ћи на ца али и до Ше ће ра не. То је енер-
гент ко ји је еко ло шки здрав и не на но си 
ште ту, та ста ни ца по сто ји, ме ђу тим, они су 
по че ли да ко ри сте као енер гент угаљ, нај-
ло ши ју мо гу ћу ва ри јан ту. На ма је циљ да 
не ко ко је за ду жен за за шти ту жи вот не 
сре ди не ре а гу је и да нам сма њи из дув не 
га со ве и про ток те шког са о бра ћа ја – до да-
је Ви да ко вић. 

Пот пи сни ца пе ти ци је и ме штан ка 
Пећинаца Жив ка Љу бо је вић ис ти че да ова 
си ту а ци ја не по вољ но ути че на усе ве, али 
да се нај ви ше пла ши за де цу, јер ње на 
ћер ка има про бле ме са ре спи ра тор ним 
ор га ни ма.

-  Има мо по др шку ло кал не вла сти, они 
су кон так ти ра ли ин спек то ре да до ђу и да 
ви де ко ли ко ште те на но си Ше ће ра на. Мо ја 
ћер ка има про блем са ди са њем. И приноси 
усе ва су се сма њи ли на по ла. Кад у 
фа бри ци до ђе до не ке ха ва ри је они то 
ис пу сте у њи ве – ка же Жив ка, а Злат ко 
Јо ви чић до да је да је про те клих го ди на 
имао до ста ште те на сво јим њи ва ма, упра-
во због то га што се на ла зе уз Ше ће ра ну. 

- Мо ја пар це ла њи ве се гра ни чи са 
Ше ће ра ном. До ла зи ло је про те клих го ди на 
до пу ца ња це ви и из ли ва ња от пад ног 
ма те ри ја ла на на ше њи ве – до да је Јо ви-
чић и ка же да се због на не се не ште те ни је 
ни ко ме ни жа лио, јер сма тра да не би ни 
вре де ло. 

Рај ко Је вић по ру чу је да ни је у пи та њу 
са мо Ше ће ра на, не го да се на те ри то ри ји 
оп шти не Пе ћин ци на ла зи мно го ком па ни је 
ко је, ка ко ка же, због нео д го вор но сти над-
ле жних, ути чу на здра вље свих ме шта на. 

- На на шем под руч ју се на ла зи си ја сет 

ком па ни ја, јер смо ми у прет ход ној вла сти 
до ве ли пр ља ве тех но ло ги је у на шу оп шти-
ну, ни је у пи та њу са мо Ше ће ра на. Зах те ва-
мо да се ста ве фил те ри, за шти та, да гра-
ђа ни мо гу да ди шу и уди шу чист ва здух. 
Ше ће ра на је сте глав ни фак тор за га ђе ња 
жи вот не сре ди не и мо ра мо се бо ри ти сва-
ка ко да нам се ис пу ни то што тра жи мо. 
Ма да бор ба за без бед ност гра ђа на ов де 
тра је три де це ни је. Си гур но је да ће мо се 
бо ри ти и ва нин сти ту ци јал но – на во ди 
Је вић и под вла чи да у ово по ли ти ку не 
ме ша ју, не го са мо же ле да се чу је њи хо ва 
реч.  

Ср бо љуб Ја ко вље вић, бив ши рад ник 
Ше ће ра не, на во ди да се по ред овог про-
бле ма су сре ћу и са про бле мом про ла ска 
ка ми о на ко ји, ка ко би из бе гли на плат ну 
ра мпу иду пре ко се ла и угро жа ва ју уче сни-
ке у са о бра ћа ју.

- Има мо про блем и са пре во зни ци ма 
ре пе, са те рет ња ци ма ко ји из бе га ва ју 
на плат ну рам пу па про ла зе по ред шко ле. 
Сва ки дан у шко лу иде 1.500 ђа ка, бри не-
мо за њи хо ву без бед ност. До ста је ов де 
на ро да из ги ну ло, то нам је ве ли ки про-
блем. Угро же на је без бед ност де це – 
за бри нут је Ја ко вље вић.  

Го ди на ма се мештани жа ле на овај про-
блем и ка ко ка жу, ништа се не мења. Са 
овим про бле мом су о ча ва ју се и ме шта ни 
су сед ног се ла, Си ба ча. 

- Ми по ред све га то га још има мо про-
блем муљ них по ља, ако се из ли ју, Си бач је 
по то пљен. За ми сли те 100 хек та ра му ља 
кад би се из ли ло на јед но се ло ко је има 
500 ста нов ни ка. Пре не ко ли ко го ди на три 
жи во та су из гу бље на, све је узрок бла та 
ко је на но се ка ми о ни - ка же Ђор ђе Сми ља-
нић, пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Си бач и по ру чу је да не ће од у ста ти, па ако 
се не на ђе ре ше ње да је мо гу ћа и бло ка да 
пу та. 

Ка ко они ка жу, оба ве ште ни су и над ле-
жни ор га ни ка ко би им по мо гли, а уко ли ко 
не на и ђу на раз у ме ва ње, пре те бло ки ра-
њем пу те ва ка Ше ће ра ни. Оче ку ју да ће 
не ко ре а го ва ти и за са да, ка ко твр де, не ће 
пра ви ти ни ка кве ра ди кал не по те зе. 

Пи та ња ве за на за при ту жбе ових гра ђа-
на по сла ли смо порт па рол слу жби Ше ће-
ра не, ме ђу тим до за кљу че ња овог бро ја, 
ни смо до би ли од го вор. 

Сања Ста не тић 

Има мо про блем
и са пре во зни ци ма 

ре пе, са те рет ња ци ма 
ко ји из бе га ва ју

на плат ну рам пу па 
про ла зе по ред шко ле. 

Сва ки дан у шко лу
иде 1.500 ђа ка,

бри не мо за њи хо ву 
без бед ност. До ста

је ов де на ро да
из ги ну ло, то нам је 
ве ли ки про блем.

Угро же на је
без бед ност де це, 

за бри нут је
Србољуб Ја ко вље вић, 

некадашњи
радник Шећеране

ДЕЦА У ОПАСНОСТИ ЗА ВРЕМЕ КАМПАЊЕ: Препуни шлепери јуре пећиначким улицама

ДРУШТВО
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У 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.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА ДР ЖАВ НОГ
ЗЕ МЉИ ШТА

У за куп из да то
665 хек та ра

Про шлог пет ка, 30. сеп тем бра за вр шен је пр-
ви круг ли ци та ци је за по љо при вред но зе мљи ште 
у др жав ној сво ји ни у оп шти ни Пе ћин ци. По след-
њег да на ли ци та ци је од по ну ђе них 200 хек та ра у 
Пе ћин ци ма, По пин ци ма, Пр хо ву, Си ба чу и Су бо-
ти шту, у за куп је из да то 50 хек та ра, а то ком пет 
да на пр вог кру га ли ци та ци је од по ну ђе них 1.912 
хек та ра у за куп је из да то укуп но 665 хек та ра. 

По ре чи ма пред сед ни ка ко ми си је ко ја је спро-
ве ла ли ци та ци ју То ми сла ва Ћир ко ви ћа, нај ви ше 
це не за ку па су по стиг ну те у Срем ским Ми ха љев-
ци ма, где је пар це ла из ли ци ти ра на по це ни од 
40.000 ди на ра за хек тар и у Аша њи, где је пар-
це ла из да та у за куп по це ни од 39.000 ди на ра за 
хек тар.

- За зе мљи ште у Ши ма нов ци ма, Си ба чу и 
Ку пи но ву ни је би ло ин те ре се на та, а је ди но је у 
Су бо ти шту из да то сво по ну ђе но зе мљи ште. У 
дру гом кру гу ли ци та ци је у за куп ће би ти по ну-
ђе но пре о ста лих 1.247 хек та ра по љо при вред ног 
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, а с об зи ром на то 
да у дру гом кру гу ли ци та ци је мо гу да уче ству ју 
сви ко ји то же ле, оче ку је мо још ве ће ин те ре со ва-
ње – из ја вио је Ћир ко вић и на ја вио да се дру ги 
круг ли ци та ци је за др жав но зе мљи ште оче ку је за 
ме сец да на.

СА ВЕТ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ

Без на стра да ле де це

Са вет за без бед ност са о бра ћа ја оп шти не Пе-
ћин ци одр жао је 30. сеп тем бра сед ни цу ко јој су 
при су ство ва ли и пред став ни ци ре пу блич ке Аген-
ци је за без бед ност са о бра ћа ја, на ко јој је ана-
ли зи ран рад оп штин ског Са ве та у про те клом 
пе ри о ду. Том при ли ком пред сед ник Са ве та Ми-
лан Сте па но вић из нео је по да так да је у пе ри о-
ду ја ну ар - јул 2016. го ди не број по ги ну лих ли ца 
у са о бра ћај ним не сре ћа ма у оп шти ни Пе ћин ци 
сма њен за 80 од сто, а број те шко по вре ђе них ли-
ца је ма њи за 71 од сто у од но су на исти пе ри од 
про шле го ди не.

- Са вет за без бед ност са о бра ћа ја оп шти не Пе-
ћин ци већ не ко ли ко го ди на ин тен зив но ра ди на 
еду ка ци ји уче сни ка у са о бра ћа ју, а са мо то ком 
ове го ди не смо ре а ли зо ва ли број не ак ци је у са-
рад њи са ре пу блич ком Аген ци јом за без бед ност 
са о бра ћа ја. Ак тив но смо уче ство ва ли у ак ци ји 
„Во зи од мо ран“, а у окви ру ак ци је „Па зи дру ге, 
ми сли на се бе“, ко ју смо ре а ли зо ва ли у са рад њи 
са По ли циј ском упра вом Срем ска Ми тро ви ца и 

пе ћи нач ком по ли циј ском ста ни цом, би ци кли сти-
ма у свих 15 на се ља на ше оп шти не де ли ли смо 
ре флек ту ју ће пр слу ке и ука зи ва ли им на зна чај 
без бед ног по на ша ња у са о бра ћа ју. По себ ну па-
жњу по све ћу је мо без бед но сти де це, па та ко по-
ред еду ка ци ја ко је ре дов но ор га ни зу је мо, већ 
дру гу го ди ну за ре дом свим пр ва ци ма са те ри-
то ри је на ше оп шти не по кла ња мо ре флек ту ју ће 
пр слу ке, ка ко би смо их учи ни ли ви дљи ви јим и 
без бед ни јим у са о бра ћа ју. Сред ства за ку по ви ну 
пр слу ка из два ја пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва. 
Ове го ди не пе ћи нач ка Основ на шко ла „Сло бо-
дан Ба јић - Па ја“ би ла је до ма ћин ре ги о нал ном 
так ми че њу „Шта знаш о са о бра ћа ју“, на ко јем су 
на ши основ ци по ка за ли за ви дан ни во зна ња и на 
те сто ви ма и на по ли го ну – из ја вио је Сте па но вић.

Ду шко Пе шић, на чел ник Оде ље ња за пла-
ни ра ње, пре вен ци ју и еду ка ци ју у Аген ци ји за 
без бед ност са о бра ћа ја, ре као је да Аген ци ја од 
2014. го ди не ин тен зив но са ра ђу је са пе ћи нач ким 
Са ве том за без бед ност са о бра ћа ја и да је Оп-
шти на Пе ћин ци пре у зе ла зна чај ну уло гу у пре-
вен ци ји са о бра ћај них не сре ћа.

- У по след ње че ти ри го ди не у са о бра ћај ним 
не сре ћа ма у оп шти ни Пе ћин ци ни је стра да ло ни-
јед но де те и упра во ак тив но сти оп штин ског Са ве-
та до при но се то ме – ре као је Пе шић.

Он је ујед но на ја вио да ће ак тив но сти Аген ци је 
у на ред ном пе ри о ду би ти усме ре не на по ве ћа ње 
уоч љи во сти трак то ра и по љо при вред них ма ши-
на у са о бра ћа ју, јер је је дан од нај че шћих узро ка 
стра да ња трак то ри ста упра во нео све тље ност по-
љо при вред них ма ши на. 

ПРЕ ВЕН ТИВ НА КАМ ПА ЊА 

Па жљив ко
учио пр ва ке 

У окви ру пре вен тив не кам па ње о без бед ном 
по на ша њу у са о бра ћа ју, зна ча ју по што ва ња про-
пи са и ве ћој без бед но сти де це у са о бра ћа ју, ко ју 
спро во ди Аген ци ја за без бед ност са о бра ћа ја у 
са рад њи са оп штин ским Са ве том за без бед ност 
са о бра ћа ја, за све ђа ке пр ва ке пе ћи нач ких шко-
ла 30. сеп тем бра од и гра на је ин тер ак тив на пред-
ста ва „Па жљив ко ва пра ви ла у са о бра ћа ју“. Овом 
при ли ком ма ли ша ни ма су по де ље ни и ре флек ту-
ју ћи пр слу ци, ко је је обез бе дио Са вет за без бед-
ност са о бра ћа ја као јед ну од ме ра за по ди за ње 
без бед но сти уче ни ка у са о бра ћа ју, а на ро чи то на 
пу те ви ма у зо на ма шко ла, а Аген ци ја за без бед-
ност са о бра ћа ја је ма ли ша ни ма по кло ни ла књи ге 
и ре флек ту ју ће на ру кви це.

Уче ни ке је по здра вио пред сед ник Са ве та за 
без бед ност са о бра ћа ја оп шти не Пе ћин ци Ми лан 
Сте па но вић, ко ји је ис та као зна чај еду ка тив них 
са др жа ја за нај мла ђе, бу ду ћи да су они нај ра њи-
ви ји уче сни ци у са о бра ћа ју. 

- Ле па вест је да ове го ди не има мо ви ше ђа ка 
пр ва ка у од но су на про шлу го ди ну, а ово го ди шњи 
из ве штај о без бед но сти у са о бра ћа ју го во ри да је 
број по ги ну лих и на стра да лих ли ца у са о бра ћа ју 
ма њи за 80, од но сно 70 про це на та у од но су на 
прет ход ну го ди ну, та ко да је очи глед но да ак тив-
но сти ко је Са вет за без бед ност са о бра ћа ја спро-
во ди има ју по зи тив не ефек те - ре као је Сте па но-
вић. 

Бран ко Ста ма то вић из Аген ци је за без бед ност 
са о бра ћа ја ре као је да Аген ци ја већ ше сту го ди-
ну за ре дом спро во ди кам па њу „Па жљив ко“ у 
окви ру ко је сва ке школ ске го ди не, а по себ но на 
по чет ку и на кра ју, ор га ни зу је са о бра ћај но - обра-
зов не ча со ве у на се љи ма ши ром Ср би је. 

ПРО ЈЕК АТ ШКО ЛИ ЦА ЖИ ВО ТА

Заједно за детињство
У окви ру про јек та „Шко ли ца жи во та – за јед но 

за де тињ ство“ ко ји Пред школ ска уста но ва „Вла-
да Об ра до вић Kа ме ни“ из Пе ћи на ца, у са рад њи 
са Фон да ци јом Ђо ко вић, Ми ни стар ством про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Цен тром за 
ин тер ак тив ну пе да го ги ју и Оп шти ном Пе ћин ци, 

ре а ли зу је у свом објек ту у До њем То вар ни ку, у 
уто рак 27. сеп тем бра у згра ди Оп шти не Пе ћин ци 
ор га ни зо ван је са ста нак уче сни ка про јек та на 
те му ши рењa мре же про гра ма и услу га ло кал не 
за јед ни це за де цу уз ра ста од три до пет и по 
го ди на.

Са стан ку су при су ство ва ли пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве и ло кал них ин сти ту ци ја и 
слу жби, као и чла но ви ло кал не за јед ни це, пред-
став ни ка обра зов них ин сти ту ци ја, здрав ства, 
по ли ци је, спорт ских и кул тур них ор га ни за ци ја, 
СПЦ и удру же ња гра ђа на у чи је је ак тив но сти 
укљу чен и рад са де цом овог уз ра ста.

Ис пред ло кал не са мо у пра ве, уче сни ке је 
по здра ви ла пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, а са стан ку је 
при су ство ва ла и на чел ни ца Оде ље ња за дру-
штве не де лат но сти Сне жа на Га гић.

Циљ са стан ка је раз ме на ин фор ма ци ја ме ђу 
пред став ни ци ма ло кал не за јед ни це о ва жно сти 
про гра ма и услу га на ло кал ном ни воу за де цу 
ра ног уз ра ста, као и ис тра жи ва ње мо гућ но сти за 
сна жни је ак тив но укљу чи ва ње ро ди те ља и де це 
у кре и ра ње и пла ни ра ње про гра ма и услу га за 
де цу ра ног уз ра ста.

Ди рек тор ка пе ћи нач ке Пред школ ске уста но ве 
Све тла на По по вић по себ но је на гла си ла зна чај 
ова квих про гра ма ко ји би об у хва ти ли и де цу ко ја 
ни су у си сте му и ко ја ни су у мо гућ но сти да бо ра-
ве у пред школ ским уста но ва ма. 

Ста ни ша Ча бар ка па, мен тор на ре а ли за ци ји 
по себ них и спе ци јал них про гра ма ис пред Цен тра 
за ин тер ак тив ну пе да го ги ју освр нуо се на 
ва жност кре и ра ња и спро во ђе ња ква ли тет ног 
про гра ма за пред школ ски де цу. 

ЦР ВЕ НИ КРСТ

Пре вен ци ја
бо ле сти ср ца

Пе ћи нач ки Цр ве ни крст ор га ни зо вао је по во-
дом 29. сеп тем бра Свет ског да на ср ца, ак ци ју 
про мо ци је здра вог сти ла жи во та на штан ду 
по ста вље ном у цен тру Пе ћи на ца. У окви ру ак ци је 
во лон те ри Цр ве ног кр ста су про ла зни ци ма де ли-
ли еду ка тив ни ма те ри јал на те му пре вен ци је кар-
ди о ва ску лар них бо ле сти.

Ка ко нам је ре кла се кре тар пе ћи нач ког Цр ве ног 
кр ста Гор да на Ко ње вић, ак ци ја је на и шла на 
до бар од зив код про ла зни ка, ко ји су по ка за ли 
ин те ре со ва ње за очу ва ње здра вља овог ви тал ног 
ор га на.

- На овај на чин на сто ји мо да ин те зи ви ра мо свој 
рад у здрав стве но - вас пит ној обла сти, осла ња ју-
ћи се пре све га на до бру во љу, ен ту зи ја зам и 
же љу на ших во лон те ра да на овај на чин по мог ну 
по бољ ша њу здрав стве не сли ке у на шој ло кал ној 
за јед ни ци – из ја ви ла је тим по во дом Гор да на 
Ко ње вић, ко ја се ујед но за хва ли ла во лон те ри ма 
на вре ме ну ко је по све ћу ју ак тив но сти ма Цр ве ног 
кр ста.

Ко ње вић је об ја сни ла да је ова ак ци ја са мо 
сег мент кам па ње про мо ви са ња здра вог сти ла 
жи во та ко ју кон ти ну и ра но спро во ди Цр ве ни крст 
Ср би је и на ја ви ла да ће се ова кве и слич не ак ци-
је лич не спро во ди ти и у на ред ном пе ри о ду у скла-
ду са ка лен да ром Цр ве ног кр ста Ср би је и Ме ђу-
на род ног по кре та Цр ве ног кр ста. Еду ка тив ни 
ма те ри јал о пре вен ци ји кар ди о ва ску лар них бо ле-
сти де ли ли су и за по сле ни у пе ћи нач ком До му 
здра вља свим па ци јен ти ма ко ји су 29. сеп тем бра 
по тра жи ли услу ге ове уста но ве.
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ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ ПРЕД СТА ВИ ЛА РЕ ЗУЛ ТА ТЕ РА ДА 
ЗА ПР ВИХ ОСАМ МЕ СЕ ЦИ ОВЕ ГО ДИ НЕ

Гра ђа ни ве ру ју по ли ци ји
На чел ник По ли циј ске упра ве Срем-

ска Ми тро ви ца ви ши по ли циј ски 
са вет ник Ђу ра Ман дић, је са сво јим 

са рад ни ци ма по след њег сеп тем бар ског 
да на пред ста вио ре зул та те ра да По ли циј-
ске упра ве за пр вих осам ме се ци ове 
го ди не.

Ка ко ис ти че пр ви чо век срем ске по ли-
ци је њи хо ва те жња је да се по ли ци ја што 
ви ше при бли жи гра ђа ни ма, да по ста не 
што тран спа рент ни ја, ка ко би се гра ђа ни 
бла го вре ме но оба ве сти ли о све му оно ме 
што по ли ци ја ра ди, пре све га ра ди њи хо-
ве без бед но сти. 

- Ста ње без бед но сти на под руч ју Сре-
ма мо же мо оце ни ти као вр ло за до во ља-
ва ју ће. Ка да то ка жем, пре све га ми слим 
да је очу ва ње ста ња јав не без бед но сти у 
про те клом пе ри о ду, чи та ве 2016. го ди не 
би ло у вр ло сло же ним, го то во ван ред ним 
окол но сти ма, пре све га има ју ћи у ви ду 
чи ње ни це ко је су у зна чај ној ме ри оп те ре-
ћи ва ле рад Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у це ли ни, а пре свих По ли циј ску 
упра ву у Срем ској Ми тро ви ци. По себ но је 
ва жно на по ме ну ти да ре зул та ти ра да ко ји 

су оства ре ни у то ку осам ме се ци ове 
го ди не осли ка ва ју се као не пре ки дан кон-
ти ну и тет у сми слу да се по ве ћа ва ју ак тив-
но сти по ли циј ских слу жбе ни ка, а сма њу је 
се број без бед но сно зна чај них по ја ва и 
до га ђа ја. Тај кон ти ну и тет ни је про из вод 
не ке слу чај но сти или сре ће, већ је про из-
вод јед ног план ског, ор га ни зо ва ног, вр ло 
на пор ног ра да свих при пад ни ка МУП-а. 
Број ке по твр ђу ју мо је на во де, има ју ћи у 
ви ду чи ње ни цу да је са 2.458 кри вич них 
де ла из вр ше них у про шлој го ди ни, ове 
го ди не тај број сма њен за 421 де ло и 
из но си 2.037 кри вич них де ла, од ко јих 
углав ном пре о вла да ва ју кри вич на де ла 
имо вин ског ка рак те ра. Про це нат ра све-
тља ва ња кри вич них де ла и ефи ка сност у 
ра ду по ли ци је је зна чај но по пра вљен за 
не ких 12,84 од сто, што сва ка ко ули ва јед-
ну си гур ност и по ве ре ње гра ђа на у рад 
по ли ци је – на во ди Ман дић.

Он је из ра зио за до вољ ство због чи ње-
ни це да је у зна чај ној ме ри сма њен број 
пре кр ша ја из обла сти јав ног ре да и ми ра 
и да он из го ди не у го ди ну кон ти ну и ра но 
опа да. 

По чет ком сеп тем бра у по се ти ПУ Срем-
ска Ми тро ви ца би ли су ми ни стар уну тра-
шњих по сло ва Не бој ша Сте фа но вић и 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра По ли ци је 
Вла ди мир Ре бић. О тој по се ти пр ви чо век 
срем ске по ли ци је Ђу ра Ман дић ка же:

- На том са стан ку је оце ње но, пре све га 
са њи хо ве стра не, да смо у пот пу но сти 
оства ри ли она стра те шка опре де ље ња 
Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва ко ја 
се од но се на на шу По ли циј ску упра ву. 
Ка да то ка жем, не мо гу да кри јем сво је 
за до вољ ство, јер ка да не ко пре по зна 
не чи је ре зул та те, рад и труд, он да то код 
свих нас иза зи ва осе ћа ња ла год но сти. 
Мо рам да на гла сим да те оце не не са мо 
да про из во де осе ћа ње по но са, не го и 
осе ћа ње од го вор но сти, да се то што је 
учи ње но, ба рем одр жи на истом ни воу, 
ако не по пра ви и по бољ ша. 

По хва ле
ми ни стра

СМА ЊЕ НА СТО ПА КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТА:
На чел ник Оде ље ња кри ми на ли стич ке
по ли ци је Зо ран Обре новић 

БЕЗ НА РУ ША ВА ЊА ЈАВ НОГ РЕ ДА:
На чел ник Оде ље ња по ли ци је
Дра ган Сто ја нац

СПРЕ ЧЕ НО КРИ ЈУМ ЧА РЕ ЊЕ
МИ ГРА НА ТА: Ин спек тор Од се ка
по гра нич не по ли ци је Слав ко Жив чић 
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- Ми слим да смо пре вен тив ним ак тив-
но сти ма, пре све га по ли ци је оп ште над-
ле жно сти, ус пе ли да оства ри мо је дан од 
при о ри тет них за да та ка ко ји смо по ста ви-
ли се би, а то је по бољ ша ње ам би јен та и 
ста ња без бед но сти у чи та вом Сре му – 
на гла ша ва на чел ник Ђу ра Ман дић.

То ком го ди не при пад ни ци По ли циј ске 
упра ве су ре а ли зо ва ли не ко ли ко зна чај-
них кам па ња из обла сти без бед но сти 
са о бра ћа ја, са ци љем да се пре све га 
за шти те нај мла ђи уче сни ци у са о браћaју. 
Та ко да у бли зи ни шко ла ни јед но де те 
уче сник у са о бра ћа ју ни је по вре ђе но.

- Сви ови ре зул та ти ни су до шли са ми 
од се бе, они су пре све га про из вод јед ног 
озбиљ ног и од го вор ног ра да, пу ног лич-
ног ен ту зи ја зма и же ље за до ка зи ва њем. 
Је дан чо век не мо же да ура ди све, али 
са ти мом по све ће них љу ди има мо зна-
чај но пра во и раз лог да се на да мо да 
оства ре ни ре зул та ти мо гу би ти потврђе-
ни и оправ да ни – ка же на чел ник По ли-
циј ске упра ве Срем ска Ми тро ви ца Ђу ра 
Ман дић и ис ти че до бру са рад њу са 
ме ди ји ма.

- На кон ва ших ини ци ја ти ва и ин те ре со-

ва ња ве за но за гу жве при ли ком из ра де 
лич них иден ти фи ка ци о них до ку ме на та 
пред у зе ли смо ме ре да се че ка ња и 
ре до ви у По ли циј ској упра ви зна чај но 
сма ње, што са мо го во ри да та ин тер ак-
ци ја из ме ђу сред ста ва јав ног ин фор ми-
са ња, њи хо во ин те ре со ва ње и на ше 
ан га жо ва ње у том по љу ни је оста ло без 
од го во ра – за кљу чу је Ман дић.

По ли циј ска упра ва Срем ска Ми тро ви-
ца по ве ли чи ни спа да у пр вих шест ПУ у 
Ср би ји, ра чу на ју ћи број без бед но сних 
до га ђа ја, де мо граф ски фак тор, као и 
спе ци фи чан ге о граф ски по ло жај. 

О обла сти кри ми на ли те та го во рио је 
на чел ник Оде ље ња кри ми на ли стич ке 
по ли ци је, по ли циј ски са вет ник Зо ран 
Обре но вић, ко ји је ис та као да су про јек-
то ва ни за да ци за ову го ди ну би ли да се 
по диг не број от кри ве них кри вич них де ла 
из обла сти при вред ног кри ми на ли те та, 
да се по ве ћа број от кри ве них кри вич них 
де ла са там ном број ком, пре све га се то 
од но си на кри вич на де ла из обла сти нар-

Од мар та ове го ди не, по сло ви Од се ка 
по гра нич не по ли ци је у по сту па њу пре ма 
ире гу лар ним ми гран ти ма су се ви ше стру-
ко по ве ћа ли, у сми слу утвр ђи ва ња иден-
ти те та и пред у зи ма ња по треб них за кон-
ских ме ра. 

- У ци љу спре ча ва ња кри јум ча ре ња 
ире гу лар них ми гра на та под не то је шест 
кри вич них при ја ва за 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, про тив де вет ли ца. По ли-
циј ски слу жбе ни ци ове По ли циј ске упра ве 
су од по чет ка 2016. го ди не при ме ни ли 
2.448 раз ли чи тих ме ра пре ма стра ним 
др жа вља ни ма. Под не то је 720 зах те ва за 
по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка, из ре че-
но 487 ме ра от ка за бо рав ка са за бра ном 

ула ска у Ре пу бли ку Ср би ју, до не то 60 
ре ше ња о не за ко ни том бо рав ку. У ци љу 
спре ча ва ња зло у по тре бе без ви зног ре жи-
ма са зе мља ма Европ ске уни је под не те су 
три кри вич не при ја ве за кри вич но де ло 
омо гу ћа ва ње зло у по тре бе оства ри ва ња 
пра ва ази ла у стра ној др жа ви про тив три 
др жа вља на Ср би је. У по сло ви ма ре гу ли-
са ња ста ту сних пи та ња стра них др жа вља-
на у на шој зе мљи, одо бре но је 399 при-
вре ме них бо ра ва ка по ра зним осно ва ма. 
Ове го ди не, при ја вље но је 17.875 ту ри-
стич ких бо ра ва ка – из нео је са мо стал ни 
по ли циј ски ин спек тор Од се ка по гра нич не 
по ли ци је, за стран це, су зби ја ње иле гал-
них ми гра ци ја и тр го ви ну љу ди ма Слав ко 
Жив чић.

Спре че но кри јум ча ре ње ми гра на та

Наставак на страни 21.

На кон ва ших
ини ци ја ти ва и

ин те ре со ва ња ве за но 
за гу жве при ли ком 

из ра де лич них
иден ти фи ка ци о них 

до ку ме на та пред у зе ли 
смо ме ре да се че ка ња 

и ре до ви у
По ли циј ској упра ви 

зна чај но сма ње, што 
са мо го во ри да та 

ин тер ак ци ја из ме ђу 
сред ста ва јав ног 

ин фор ми са ња,
њи хо во ин те ре со ва ње 

и на ше ан га жо ва ње у 
том по љу ни је оста ло 

без од го во ра,
за кљу чу је Ман дић

СТЕ КЛИ СМО ПО ВЕ РЕ ЊЕ ГРА ЂА НА: На чел ник По ли цијске управе Сремска Митровица Ђура Мандић
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ГО РАН КО СТИЋ, НА ЧЕЛ НИК ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ СТА НИ ЦЕ У ИН ЂИ ЈИ

Инђија безбедан град 

Го ран Ко стић,
на чел ник По ли циј ске 

ста ни це у Ин ђи ји је
у ПС Ин ђи ја у

прет ход них осам
ме се ци увео ред, рад 

и ди сци пли ну, али
и оства рио до бру 

са рад њу са
пред став ни ци ма 
Оп шти не Ин ђи ја,

што ње го вим
прет ход ни ци ма ни је 

по ла зи ло за ру ком

Го ран Ко стић, на чел ник По ли циј ске ста-
ни це у Ин ђи ји на ту функ ци ју по ста-
вљен је у фе бру а ру 2016. го ди не. 

Скро ман по ли ца јац ко ји је увео ред, рад и 
ди сци пли ну. Иза ње га је низ ре зул та та у 
слу жби за ко је је ви ше стру ко на гра ђи ван и 
од Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, 
али и од сво јих ко ле га. Ко стић је и је дан од 
кан ди да та за ово го ди шњу Ок то бар ску 
на гра ду ко ју до де љу је Оп шти на Ин ђи ја, 
као нај ви ше при зна ње. На чел ник По ли циј-
ске ста ни це пред ло жен је за по ме ну ту 
на гра ду, пре све га, због из у зет них ре зул та-
та у ра ду ко је је оства рио то ком прет ход-
них осам ме се ци. Да нас Ин ђи ја мо же да је 
по хва ли по вољ ним ста њем без бед но сти, 
че му у при лог го во ре и зва нич ни ста ти-
стич ки по да ци.

- У обла сти кри ми на ли те та у пр вих осам 
ме се ци ове го ди не ре ги стро ва ли смо 291 
кри вич но де ло, што је за раз ли ку од про-
шле го ди не, ка да је би ло ре ги стро ва но 418, 
сма ње ње за 127 кри вич них де ла, од но сно 
30,8 од сто. У по гле ду при вред ног кри ми на-
ли те та у пр вих осам ме се ци ове го ди не 
от кри ве но је 27 кри вич них де ла. Ка да је у 
пи та њу оп шти кри ми на ли тет, у пр вих осам 
ме се ци ове го ди не, бе ле жи мо сма ње ње у 
од но су на про те клу го ди ну за 35,6 од сто. 
Сма њен је број кри вич них де ла са не по зна-
тим из вр ши о цем, што је по да так ко ји бих 
по себ но ис та као ка да го во ри мо о успе-
шном ра ду По ли циј ске ста ни це у Ин ђи ји. У 
то ку ове го ди не еви ден ти ра но је 149 кри-
вич них де ла, за раз ли ку од про шле го ди не 
ка да их је би ло 321, што је сма ње ње за 172 

кри вич на де ла, ко ја су из вр ши ли не по зна ти 
по чи ни о ци, што је по ка за тељ да има ре зул-
та та у тој обла сти – ка же Ко стић и до да је:

- Оно што бих још из нео је да је про це нат 
ра све тља ва ња кри вич них де ла ко ја су 
из вр ше на од стра не не по зна тих по чи ни ла-
ца у од но су на прет ход ну го ди ну знат но 
по ве ћан тј. ско ро ду пло. У обла сти су зби ја-
ња кри ми на ли те та бит но је ис та ћи да за 
пр вих осам ме се ци на под руч ју оп шти не 
Ин ђи ја ни је би ло те жих кри вич них де ла са 
еле мен ти ма на си ља и кри вич них де ла 
по пут уби ста ва, си ло ва ња, раз бој ни шта ва 
са те жим по сле ди ца ма као и кри вич них 
де ла ко ји би уз не ми ри ли гра ђа не Ин ђи је.

У пр вих осам ме се ци те ку ће го ди не сма-
њен је и број кри вич них де ла кра ђа за 60 
од сто, кри вич них де ла те шка кра ђа та ко ђе 
за 60 од сто, у од но су на исти пе ри од 2015. 
го ди не. Број раз бој ни шта ва је ма њи за 50 
од сто, а са ма успе шност ра све тља ва ња 
тих кри вич них де ла је око 70 од сто. У од но-
су на прет ход ну го ди ну от кри ве но је за 50 
од сто ви ше кри вич них де ла нар ко ма ни је и 
у ве зи са дро гом. Ка ко ка же на чел ник ПС, 
из вр ше не су зна чај не за пле не на те ри то ри-
ји оп шти не Ин ђи ја, чак је от кри ве на и јед на 
ла бо ра то ри ја. 

- У на ред на три ме се ца оче ку је мо још 
бо ље ре зул та те у от кри ва њу кри вич них 
де ла у ве зи са дро гом, као и на от кри ва њу 
њи хо вих из вр ши ла ца. Ка да је у пи та њу без-
бед ност са о бра ћа ја, ре зул та ти у пр вих 
осам ме се ци ове го ди не су на истом ни воу 
као прет ход не го ди не, али смо јед на од рет-
ких оп шти на ко је ни су има ле не зго де са 

смрт ним ис хо дом. 3.854 пре кр ша ја је от кри-
ве но у обла сти без бед но сти у са о бра ћа ју, 
што је за 29 од сто ви ше у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не – ка же на чел ник 
По ли циј ске ста ни це у Ин ђи ји Го ран Ко стић. 

За раз ли ку од сво јих прет ход ни ка, Ко стић 
је оства рио из у зет ну са рад њу са пред став-
ни ци ма Оп шти не Ин ђи ја. То по твр ђу је и 
по да так да су у то ку раз го во ри о пре ва зи ла-
же њу про бле ма ко ји се ти че не до стат ка 
про сто ра у ко јем ће се убу ду ће ква ли тет ни-
је вр ши ти управ ни по сло ви ко је оства ру ју 
гра ђа ни ин ђиј ске оп шти не, као што су из да-
ва ње па со ша, лич них кар ти и слич но.

- У до го во ру са пред став ни ци ма ло кал не 
са мо у пра ве пла ни ра мо из град њу но ве 
шал тер са ле ка ко би на тај на чин свим гра-
ђа ни ма оп шти не Ин ђи ја омо гу ћи ли још ква-
ли тет ни је оства ри ва ње њи хо вих пра ва - 
ка же Ко стић.

На чел ник По ли циј ске ста ни це у Ин ђи ји 
ис ти че да се ње гов ре цепт за успех 
кри је у ква ли тет ном, пре вен тив ном 

ра ду – спре ча ва њу и ре ша ва њу про бле ма, 
као и у ра ду на ра све тља ва њу кри вич них 
де ла, по себ но из ка те го ри је те шких кри вич-
них де ла.

Осим што је пред ло жен за ово го ди шњу 
Ок то бар ску на гра ду, на чел ник По ли циј ске 
ста ни це у Ин ђи ји ви ше стру ко је на гра ђи ван 
као сту дент и по ли ца јац од стра не Ми ни-
стар ства уну тра шњих по сло ва РС али, ка ко 
ка же, нај дра жа му је пла ке та ко ју су му 
до де ли ле ко ле ге из ПС у Ста рој Па зо ви, где 
је ра дио ду ги низ го ди на.

М. Ђ.

ДО БРА СА РАД ЊА СА ИН ЂИЈ СКОМ ОП ШТИ НОМ:
На чел ник По ли циј ске ста ни це Ин ђи ја Го ран Ко стић
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ко ти ка, иле гал ног по се до ва ња оруж ја, 
фал си фи ка та и слич но, да се по диг не 
ефи ка сност у ра све тља ва њу кри вич них 
де ла са не по зна тим из вр ши о цем и да се 
сма њи број кри вич них де ла са не по зна-
тим из вр ши о цем. 

- У пр вих осам ме се ци 2016. го ди не, 
ре ги стро ва но је 2.037 кри вич них де ла, 
ма ње за 17,13 од сто не го у истом пе ри о-
ду 2015, ка да је ре ги стро ва но 2.458 кри-
вич них де ла. Ре ги стро ва но је 1.814 кри-
вич них де ла оп штег кри ми на ли те та, 
ма ње за 19,81 од сто не го у истом пе ри о-
ду 2015. ка да је ре ги стро ва но 2.262 кри-
вич них де ла. Број кри вич них де ла са 
не по зна тим из вр ши о цем ма њи је за 
29,67 од сто, не го у истом пе ри о ду 2015. 
го ди не – на во ди Обре но вић. 

Ка ко се мо гло чу ти, по ве ћан је про це-
нат ра све тља ва ња кри вич них де ла. 
От кри ве но је 188 кри вич них де ла при-
вред ног кри ми на ли те та, за 14,63 од сто 
ви ше не го у истом пе ри о ду 2015. Под не-
то је 145 кри вич них при ја ва про тив 157 
из вр ши ла ца. У истом пе ри о ду 2015. под-
не то је 111 кри вич них при ја ва про тив 128 
из вр ши ла ца. Оно што ис ти чу из ПУ 
Срем ска Ми тро ви ца, у пр вих осам ме се-
ци 2016. го ди не, не ма по ра ста те шких 
кри вич них де ла са еле мен ти ма на си ља. 
Ни је ре ги стро ва но ни јед но кри вич но 
де ло си ло ва ња.

- У од но су на пр вих осам ме се ци 2015. 
го ди не, сма њен је број кра ђа за 42,43 
од сто, те шких кра ђа за 27,62 од сто и раз-
бој ни шта ва за 48 од сто. Та ко ђе је сма-
њен и број из ну да и нео вла шће ног ко ри-
шће ња ту ђег во зи ла. У пр вих осам ме се-
ци 2016. го ди не от кри ве на су 54 кри вич-
на де ла 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, док је у истом пе ри-
о ду 2015. от кри ве но 50 тих кри вич них 
де ла. У пр вих осам ме се ци 2016. го ди не, 
ма ло лет ни ци су из вр ши ли 130 кри вич них 
де ла, ма ње за 16,12 од сто не го 2015. 
ка да су из вр ши ли 155 кри вич них де ла. 
Ре ги стро ва но је 136 кри вич них де ла 
на си ља у по ро ди ци – из нео је на чел ник 
Оде ље ња кри ми на ли стич ке по ли ци је 
Зо ран Обре но вић.

Што се за пле не дро ге ти че, у пр вих 
осам ме се ци 2016. го ди не, на под руч ју 
По ли циј ске упра ве у Срем ској Ми тро ви-
ци ре а ли зо ва не су 82 за пле не опој них 

дро га и от кри ве на 93 кри вич на де ла у 
ве зи са дро гом. За пле ње но је 85.100 гра-
ма и 1.603 ко ма да опој не дро ге, нај ви ше 
ма ри ху а не – 81.333 гра ма, 2996,49 гра ма 
хе ро и на и 269,53 гра ма ха ши ша. От кри-
ве не су че ти ри ла бо ра то ри је са опре мом 
за уз га ја ње.

Ре а ли зо ва но је 67 за пле на ду ва на и 
ци га ре та. Од у зе то је 1.015 ки ло гра ма 
ре за ног ду ва на, 19.489 ки ло гра ма ду ва-
на у ли сту и 28.891 бокс ци га ре та без 
ак ци зних мар ки ца. Ра ди по ре ђе ња МУП 
Ср би је је за осам ме се ци за пле нио 
120.000 бок со ва ци га ре та, што зна чи да 
је сва ки че твр ти бокс ци га ре та за пле њен 
на под руч ју ПУ Срем ска Ми тро ви ца, а 
по сто ји 27 по ли циј ских упра ва на те ри то-
ри ји Ср би је. Укуп на вред ност за пле ње-
ног ду ва на и ци га ре та из но си 71.151.235 
ди на ра. Та ко ђе је за пле ње но 2.550 ли та-
ра кри јум ча ре не наф те у вред но сти 
340.000 ди на ра.

На чел ник Оде ље ња по ли ци је, по ли циј-
ски са вет ник Дра ган Сто ја нац на кон фе-
рен ци ји за но ви на ре је ис та као да је број 
ре ги стро ва них пре кр ша ја у обла сти јав-
ног ре да и ми ра сма њен за 17,55 од сто. 
У то ку ове го ди не ре ги стро ван је 601 
пре кр шај про тив јав ног ре да и ми ра, а 
про шле го ди не 729. 

- По ли циј ски слу жбе ни ци По ли ци је 
оп ште над ле жно сти су обез бе ди ли је 
1.511 јав них ску по ва одр жа них на отво-
ре ном и за тво ре ном про сто ру, ко ји ма је 
при су ство ва ло 407.844 гра ђа на, и 1.164 
спорт ске при ред бе на ко ји ма ни је би ло 
на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра у ве ћем 
оби му ко је би уз не ми ри ле јав ност. Спро-
ве де но је 97 ра ци ја у уго сти тељ ским 
објек ти ма, а због пре кр ша ја про тив јав-
ног ре да и ми ра за др жа но је 46 ли ца – 
ка же на чел ник Дра ган Сто ја нац.

При пад ни ци по ли ци је оп ште над ле-
жно сти су од сеп тем бра 2015. го ди не па 
све до да нас ан га жо ва ни и у прат њи 
ми гра на та и ус по ста вља њу по вољ ног 
ста ња јав не без бед но сти за гра ђа не ко ји 
жи ве на те ри то ри ји оп шти не Шид.

Што се без бед но сти са о бра ћа ја ти че, 
на те ри то ри ји ПУ Срем ска Ми тро ви ца у 
пр вих осам ме се ци 2016. го ди не ре ги-
стро ва но је 775 са о бра ћај них не зго да у 
ко ји ма је по ги ну ло 27 осо ба, по вре ђе но 
528 осо ба. От кри ве но је 26.159 са о бра-
ћај них пре кр ша ја.

Б. Се ла ко вић
Фо то: У. Ри сти во је вић

Фал си фи ко ва ње 
ис пра ве 

При пад ни ци МУП-а 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 С.О. (49) за ко јег се сум ња да 
је у прет ход ном пе ри о ду, у ре ги стра ци о не ли сто-
ве уно сио не и сти ни те по дат ке о фик тив но оба-
вље ним тех нич ким пре гле ди ма. Сум ња се да је 
на тај на чин фал си фи ко вао и ове рио 34 ис пра ве 
са не и сти ни тим са др жа јем. Осум њи че ни ће у 
за кон ском ро ку, уз кри вич ну при ја ву 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. Кри вич на при ја ва за зло у по тре бу 
по ло жа ја од го вор ног ли ца је под не та и про тив 
два му шкар ца за ко је се сум ња, да су за осам 
ре ги стра ци ја во зи ла сво јих кли је на та, од С.О. 
при ба ви ли фал си фи ко ва ни лист о фик тив ном 
тех нич ком пре гле ду. 

За пле на ду ва на
По ли ци ја у Ру ми је, при ли ком кон тро ле пут нич-

ког ауто мо би ла мар ке „ауди“ на пу ту Ја рак - Ру ма,  
про на шла око 70 ки ло гра ма ре за ног ду ва на. 
Ду ван је био раз ме рен у ке са ма од по је дан ки ло-
грам и сме штен у пр тља жни ку ауто мо би ла. 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 54-го ди-
шњег му шкар ца би ће под не та кри вич на при ја ва 
над ле жном ту жи ла штву.

***
При пад ни ци МУП-а у Срем ској Ми тро ви ци су 

при ли ком пре тре са при ват не ку ће на под руч ју 
Ши да про на шли и за пле ни ли 238 ки ло гра ма ду ва-
на, 49 ки ло гра ма ду ван ске пра ши не, ма ши ну за 
се че ње ду ва на, на па ри вач и две ди ги тал не ва ге.  
У са рад њи са по ре ском по ли ци јом, про тив две 
осо бе би ће под не та кри вич на при ја ва ту жи ла штву. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Наставак са стране 19.
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Ко лек тив но вен ча ње 
Град Срем ска Ми тро ви ца ће и ове го ди-

не би ти ор га ни за тор и по кро ви тељ ко лек-
тив ног вен ча ња, ко је ће се одр жа ти 12. 
но вем бра у срем ско ми тро вач кој Град ској 
ку ћи. Сви мла ден ци ће до би ти бес плат но 
вен ча ни цу по из бо ру, фри зу ру, шмин ку, 
бидeрма јер, шам па њац и ви кенд ме де ни 
ме сец. По треб но је при ја ви ти се, у нај кра-
ћем ро ку, ма тич ној слу жби, а од до ку мен та 
је по треб на са мо лич на кар та. Ин фор ма ци-
је и при ја ве се мо гу из вр ши ти на: 610-261 
или мејл адре су kolektivnovencanjesm@
sremskamitrovica.org.rs

Смо тра сит них 
жи во ти ња

У не де љу, 2. ок то бра на пла тоу Основ не 
шко ле „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ у 
Срем ској Ми тро ви ци одр жа ла се тре ћа по 
ре ду Је се ња смо тра сит них жи во ти ња. У 
окви ру Смо тре ор га ни зо ва на је и бер за 
сит них жи во ти ња, хра не, опре ме, ле ко ва и 
дру гих по тре ба за сит не жи во ти ње. Ор га-
ни за тор Смо тре је Клуб од га ји ва ча укра-
сних и срем ско ми тро вач ких го лу бо ва 
„Срем скоми тро вач ки пре вр тач“ из Срем ске 
Ми тро ви це.

РУ МА

„Пи ја ни“ пред 
гледаоцима

Рум ска пу бли ка је има ла при ли ке да 1. 
окотобра од гле да пред ста ву „Пи ја ни“ у 
из во ђе њу ан сам бла „Ате љеа 212“ и уве ри 
се за што су је на пре ми је ри у Бе о гра ду оду-
ше вље но до че ка ли, а исто та ко и пу бли ка у 
За гре бу.

Реч је о тек сту Ру са Ива на Ви ри па е ва, 
али сви ли ко ви но се трен дов ска за пад на 
име на, јер је Ви ри па ев дра му на пи сао по 
на руџ би ре но ми ра не по зо ри шне ку ће у 
Ди зел дор фу. Ре жи рао га је је дан од нај бо-
љих ре ги о нал них ре жи се ра Бо рис Ли је ше-
вић. 

У пи та њу је пра ва ан самбл пред ста ва у 
ко јој не ма ма њих или ве ћих уло га, у ко јој 
сва ки ју нак до би ја свој део пред ста ве да 
ис ка же сву тра ге ди ју и бе сми сле ност ко ја 
се кри је ис под сјај не фа са де. Сва ки од 
ли ко ва на свој на чин но си се у тој фа тал ној 
но ћи с соп стве ним пи јан ством, сва ко  је 
пи јан на свој  на чин, дру га чи је се кре ће, 
го во ри или ви че, хо да, те ту ра или по ср ће 
по по зор ни ци. У „Пи ја ни ма“ глу ме Да ра 
Џо кић, Све то зар Цвет ко вић, Не бој ша Илић, 
Иси до ра Ми нић, Је ле на Ђо кић, Бо јан 
Жи ро вић, Не над Ћи рић, Бра ни слав Три фу-
но ивћ, Бран ка Ше лић, али и мла ди глум ци 
Мар та Бје лић, Вук Јо ва но вић, Де јан Де дић, 
Стра хи ња Бла жић и Је ле на Пе тро вић.

С. Џ.
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На Ме ђу на род ни дан пра ва јав но сти 
да зна, 28. сеп тем бар, у Клу бу по-
сла ни ка у Бе о гра ду По ве ре ник за 

ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти-
ту по да та ка о лич но сти Ро до љуб Ша бић 
уру чио је тра ди ци о нал на при зна ња. Реч 
је о на гра да ма ко је се већ 11 го ди на уна-
зад до де љу ју ре пу блич ким, по кра јин-
ским и ло кал ним јав ним ор га ни ма, као 
и ре пу блич ким аген ци ја ма и ин сти ту ци-
ја ма за афир ма ци ју до ступ но сти ин фор-
ма ци ја ма од јав ног зна ча ја. 

Та ко је ове го ди не из о ста ла до де-
ла глав не на гра де – по себ не на гра де и 
ста ту е те за нај ве ћи до при нос афир ми-
са њу пра ва на при ступ ин фор ма ци ја ма 
и тран спа рент но сти у ра ду, у ка те го ри ји 
свих јав них ор га на вла сти, али су до де-
ље не у оста лим ка те го ри ја ма. 

При зна ње за до при нос афир ми са њу 
пра ва на при ступ ин фор-
ма ци ја ма од јав ног зна ча ја 
и тран спа рент но сти у ра ду 
у ка те го ри ји нај ви ших ор га-
на јав не вла сти при па ла је 
Вр хов ном ка са ци о ном су ду, 
у ка те го ри ји ре пу блич ких 
ор га на јав не вла сти при-
зна ње је до де ље но Ми ни-
стар ству гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк-
ту ре. У ка те го ри ји ре пу-
блич ких ор га на, за во да и 
дру гих ор га ни за ци ја на гра-
ђен је Ре пу блич ки хи дро ме-
те о ро ло шки за вод Ср би је, у 
ка те го ри ји по кра јин ских ор-
га на вла сти По кра јин ски се-
кре та ри јат за ур ба ни зам и 
за шти ту жи вот не сре ди не. 
У ка те го ри ји ло кал них ор га-

на јав них вла сти на гра ђе на је Оп шти на 
Ин ђи ја. Ка ко је ис та као Ро до љуб Ша бић, 
по ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног 
зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти 
по ме ну та срем ска ло кал на са мо у пра ва 
ви ше го ди на уна зад на ла зи ла се у ужем 
из бо ру за по ме ну то при зна ње. 

- На гра да ко ју је Оп шти на Ин ђи ја до-
би ла је, пре све га, за тран спа рент ност у 
ра ду и во лео би да ово при зна ње бу де 
под сти цај у да љем ра ду ло кал ног ру-
ко вод ства. Ин ђи ја је ове го ди не до би ла 
при зна ње за хва љу ју ћи чи ње ни ца ма ко је 
су ег закт не, ни шта не мо ра да се при-
ча, до вољ но је ући на њи хов зва нич ни 
сајт и ви де ти ка ко он из гле да и ко је се 
ин фор ма ци је мо гу на ћи. Про тив Оп шти-
не Ин ђи је, на при мер, у по след њих го-
ди ну да на ни је под не та ни јед на жал ба, 
а зах те ва за до ступ ност ин фор ма ци ја ма 

је би ло. Жи ри је ове го ди не сма трао да 
Ин ђи ја тре ба да до би је при зна ње у ка-
те го ри ји ло кал них са мо у пра ва и ми слим 
да је оти шло у пра ве ру ке – ис та као је 
Родoљуб Ша бић. 

На гра ду у име Оп шти не Ин ђи ја при-
мио је Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп-
шти не, ко ји је обра ћа ју ћи се при сут ни ма 
ис та као да је она под стрек за да љи рад 
као и да се ве о ма ра ду је што је сти гла 
на кон че ти ри ме се ца од ка ко су пре у зе-
ли од го вор ност за гра ђа не ин ђиј ске оп-
шти не.

- Ми ко ји смо на че лу оп шти на и гра-
до ва утр ку је мо се ко ће ин ве сти то ри ма 
обез бе ди ти бо љу пут ну ин фра струк ту ру, 
ко ће обез бе ди ти ко му нал ну опре мље-
ност али ово при зна ње ће, у нај ма њу 
ру ку, до при не ти то ме да се не ки од ин-
ве сти то ра од лу чи баш за нас. Зва нич но 

смо нај тран спа рент ни ја оп-
шти на у Ср би ји, и ако сви 
гра ђа ни има ју увид у наш 
рад, он да то зна чи да ин-
ве сти то ри тре ба да ула жу 
баш у оп шти ну Ин ђи ја, јер 
код нас не ма тај ни, за ку-
ли сних рад њи и ко руп ци-
је – ис та као је пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак. 

Ко ми си ју за до де лу при-
зна ња чи ни ли су пред став-
ни ци Удру же ња но ви на ра 
Ср би је и Не за ви сног удру-
же ња но ви на ра Ср би је, 
пред став ни ци ОЕБС-а у 
Ср би ји и По ве ре ник за ин-
фор ма ци је од јав ног зна-
ча ја и за шти ту по да та ка о 
лич но сти.  М. Ђ.

ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ДО СТУП НОСТ ИН ФОР МА ЦИ ЈА МА ОД ЈАВ НОГ ЗНА ЧА ЈА

Оп шти на ко ја не ма шта
да скри ва од јав но сти

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак
са са рад ни ци ма на кон уру че ња на гра де

Повереник Родољуб Шабић и председник инђијске општине Владимир Гак

Про тив
Оп шти не
Ин ђи је у

по след њих
го ди ну да на

ни је под не та
ни јед на

жал ба, а
зах те ва за

до ступ ност
ин фор ма ци ја ма 

је би ло



235. OKTOBAR 2016.   M NOVINE

На по след њем са стан ку 
Си сте ма 48, ко ји је одр-
жан про шлог пет ка, 30. 

сеп тем бра, сво је дво не дељ не 
из ве шта је пред сед ни ку Оп-
шти не Ин ђи ја под не ли су ЈКП 
„Ко му на лац“, ЈП „Ин гас“, ЈКП 
„Во до вод и ка на ли за ци ја“ и 
Дом здра вља „Ми ло рад Ми ка 
Па вло вић“.

Пред став ни ци „Ко му нал ца“ 
ис та кли су да је у то ку по ја ча-
но чи шће ње гра да као и за ме-
на цве ћа у ужем цен тру Ин ђи је 
и кру жном то ку код не ка да шње 
„Лу ко ил“ пум пе. Тај по сао спа-
да у ре дов не делт но сти по ме-
ну тог ко му нал ног пред у зе ћа. 

С дру ге стра не, Ду шан Ле-
ма ић, вр ши лац ду жно сти ди-
рек то ра ЈП „Ин гас“ из ве стио је 
пред сед ни ка Оп шти не о спро-
во ђе њу ак ци је јеф ти ни јег при-
кљу че ња на га со вод ну мре жу. 
Ка ко је на вео, ак ци ја је за по-
че та 15. ав гу ста и тра ја ће до 
15. ок то бра. Це на при кључ ка 
за до ма ћин ства ни жа је за 35 
од сто и до кра ја ак ци је из но си 
50.250 ди на ра са мо гућ но шћу 
пла ћа ња у шест ме сеч них ра та. 

- Ка да смо да ли пред лог 
Над зор ном од бо ру за ак ци ју 
јеф ти ни јег при кљу че ња на га-
со вод ну мре жу, пла ни ра ли смо 
да ће би ти око 20 при кљу ча ка, 
са да на шњим да ном има мо 29. 
По ред по ме ну тог бро ја, до кра-
ја ак ци је, пла ни ра ли смо још 
де сет и ми сли мо да ће ак ци ја 
би ти из у зет но успе шна, јер до 
15. ав гу ста ове го ди не укуп но 
смо има ли 15 но вих при кљу ча-
ка, а са да, у овом крат ком пе-
ри о ду 29, та ко да смо ве о ма за-
до вољ ни – ис та као је Ле ма ић.

Из ЈП „Ин гас“ по ру чу ју да не-

ће би ти про ду жет ка по ме ну те 
ак ци је. Та ко ђе, на во де да су у 
прет ход ном пе ри о ду иза шли 
у су срет по тро ша чи ма ка да је 
у пи та њу пла ћа ње за о ста лих 
ду го ва ња. До 1. сеп тем бра ду-
жни ци су има ли мо гућ ност ре-
про гра ма ста рих ду го ва ња и то 
је ак ци ја ко ју ће про ду жи ти до 
15. ок то бра. До са да је пот пи-
са но 123 ре про гра ма и њи хов 
уку пан из нос је не што ви ше од 
4,2 ми ли о на ди на ра, од че га је 
до са да на пла ће но око 1,2 ми-
ли о на ди на ра, што у ЈП „Ин гас“ 
сма тра ју ве о ма до брим про-
цен том на пла те.

Ка да је у пи та њу из ве штај 
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“, 
тре нут но су ак ту ел ни ра до ви 
на при кљу че њу цен трал ног 
објек та ПУ „Бо шко Бу ха“ у Ин-
ђи ји на град ску ка на ли за ци о ну 
мре жу као и ра до ви на бу ше-
њу бу на ра у Бе шки. Ра до ви на 
при кљу че њу објек та „Сун це“ 
на ка на ли за ци о ну мре жу за по-
че ти су прет про шле не де ље и 
ка ко ис ти чу пред став ни ци над-
ле жног пред у зе ћа, тре ба ли би 
да бу ду окон ча ни у то ку ове. 

- Ра до ви се од ви ја ју пред ви-
ђе ном ди на ми ком и оче ку је мо 
да ће мо их за ко ји дан окон-
ча ти. Не ма мо не ких озбиљ-
них про бле ма али се ра ди о 
зах тев ном по слу ко ји ће мо за-
вр ши ти у пред ви ђе ном ро ку 
- ка же Дра го љуб Три фу но вић, 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра 
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ 
Ин ђи ја.

Ка ко је ис та као, у то ку су 
ра до ви и на из град њи бу на ра 
у Бе шки ко ји је нео п хо дан за 
да ље функ ци о ни са ње но во и-
згра ђе не во до вод не мре же у 

Чор та нов ци ма с јед не стра не, 
са дру ге да би по бољ шао во-
до снаб де ва ње на се ља Бе шка.

- Ра до ви су по че ли 20. сеп-
тем бра и до са да је ура ђе на 
ис тра жна бу шо ти на на 135 ме-
та ра ду би не на кон то га и ка ро-
та жа тј. ис пит ни део ко ји тре ба 
да по ка же где су из во ри шта и 
на ко јим ду би на ма се на ла зе. 
Са да смо у де лу по сла ко ји се 
од но си на бу ше ње бу шо ти не 
на од го ва ра ју ћу ме ру од 820 
ми ли ме та ра и она је за ви кенд 
за вр ше на. Ра до ви се од ви ја ју 
пред ви ђе ном ди на ми ком по-
сле че га сле де елек тро ра до-
ви, из град ња шах та и по ве зних 
це во во да. Не мо же мо тач но 
ре ћи, али оче ку је мо да бу нар у 
Бе шки по чет ком де цем бра бу-
де у пот пу но сти за вр шен – ка-
же Три фу но вић.

Ка да је у пи та њу во до вод на 
мре жа у Чор та нов ци ма до 
са да су окон ча ни сви ра-

до ви у при мар ној и око 40 од-
сто ра до ва у се кун дар ној мре-
жи. Ка ко ис ти чу пред став ни ци 
„Во до во да“, при кљу че ње до ма-
ћин ста ва и по ста вља ње во до-
ме ра вр ши ће се на кон пу шта-
ња у рад но вог бу на ра у Бе шки.

По ред по ме ну та три јав на 
пред у зе ћа, дво не дељ ни из ве-
штај пред сед ни ку Оп шти не Ин-
ђи ја под нео је и ди рек тор До-
ма здра вља др Јо во Ко ма зец. 
Осим ре дов ног из ве шта ва ња о 
бро ју па ци је на та и ра ду слу жби 
у окви ру по ме ну те здрав стве не 
уста но ве, Ко ма зец је оба ве-
стио при сут не да ће по чет ком 
ове не де ље по че ти са ра дом 
ма мо гра фи ја на шта се че ка ло 
ду жи вре мен ски пе ри од.  

М. Ђ.

СА ПО СЛЕД ЊЕГ СА СТАН КА СИ СТЕ МА 48 У ИН ЂИ ЈИ

При кљу че ње вр ти ћа
на ка на ли за ци ју

Са ста нак Си сте ма 48

„НОЋ ИС ТРА ЖИ ВА ЧА“ 

Зна ње по ка жи
Ин ђи ја је по дру ги пут узе ла 

уче шће у „Но ћи ис тра жи ва ча“ 
ко ја је у пе так, 30. сеп тем бра 
по сед ми пут одр жа на у Ср би ји. 
У ма ни фе ста ци ји под сло га ном 
„Ис тра жи, при ка жи, зна ње 
по ка жи“ ове го ди не, по ред 
Ин ђи је, уче ство ва ло је још 10 
гра до ва и оп шти на. 

У Ули ци Вој во де Сте пе, 
ис тра жи ва чи и ђа ци из ло кал-
них основ них и сред њих шко ла 
пред ста ви ли су на отво ре ном 
се бе и сво је иде је у но вим, 
атрак тив ним и ин тер ак тив ним 
про гра ми ма ко ји су при ла го ђе-
ни свим уз ра сти ма и не зах те-
ва ју пред зна ње. Глав на те ма 
ово го ди шње „Но ћи ис тра жи ва-
ча“ би ле су „ми гра ци је“ и сви 
по се ти о ци су има ли при ли ку да 
их са гле да ју из нај ра зли чи ти јих 
угло ва. 

- У са рад њи са ар хе о ло зи ма, 
за хва љу ју ћи зна њу из ове 
обла сти, сви за ин те ре со ва ни 
су има ли при ли ку да се опро-
ба ју у уло зи ис тра жи ва ча. 
На уч ни ци ко ји се ба ве не у ро на-
у ком по ка зи ва ли су и об ја шња-
ва ли ка ко на ста нак и по ве зи ва-
ње нер вних ће ли ја по чи ње да 
се од ви ја још док се на ла зи мо 
у мај чи ном сто ма ку и ка да се 
за вр ша ва. То су са мо не ке од 
те ма ко ји ма смо се, по дру ги 
пут у Ин ђи ји, ба ви ли у „Но ћи 
ис тра жи ва ча“. Основ ни циљ 
ма ни фе ста ци је је да се пре 
све га мла ди ма, при бли жи 
по сао ис тра жи ва ча и ука же на 
на чи не на ко је хра бри на уч ни-
ци ме ња ју свет на бо ље - ис та-
кла је Са ња Ва сић, ло кал ни 
ко ор ди на тор „Но ћи ис тра жи ва-
ча“.

По др шка мла дим на уч ни ци-
ма из Ин ђи је сти гла је из Кан-
це ла ри је за мла де, ко ја се 
укљу чи ла у ор га ни за ци ју де ла 
ма ни фе ста ци ја у овом срем-
ском гра ду.

- Ве о ма смо за до вољ ни што 
су се све основ не и сред ње 
шко ле из Ин ђи је укљу чи ле у 
ово го ди шњу „Ноћ ис тра жи ва-
ча“. Кан це ла ри ја за мла де и 
да ље ће уче ство ва ти и ра ди ти 
на про јек ти ма ко ји до при но се 
раз во ју и еду ка ци ји мла дих 
Ин ђин ча на. Пре ко хи ља ду 
љу ди ове го ди не по се ти ло је 
„Ноћ ис тра жи ва ча“, а ту је 
ве ли ки број де це ко ја су ди рект-
но узе ла уче шће у ма ни фе ста-
ци ји, због че га смо ве о ма за до-
вољ ни – ис та као је Дра ган Сур-
ла, ко ор ди на тор Кан це ла ри је 
за мла де оп шти не Ин ђи ја.

М. Ђ.
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ГРАДСКО СТАНОВАЊЕ

Од са да
чи сти је згра де

Про шлог пет ка, 30. сеп тем-
бра у Срем ској Ми тро ви ци 
пот пи сан је пр ви уго вор о одр-
жа ва њу хи ги је не у за јед нич ким 
про сто ри ја ма стам бе них згра-
да на те ри то ри ји Гра да, из ме-
ђу из во ђа ча ра до ва „Да да 06“ 
из Ла ћар ка и но во фор ми ра ног 
пред у зе ћа Град ско ста но ва ње. 

На и ме, из Град ског ста но ва-
ња на во де да им је циљ да се 
ре ше сви про бле ми ко ји по сто-
је код ко лек тив ног ста но ва ња. 
Пр ви та кав про блем ко ји су 
уочи ли је сте не у ре ђе на област 
одр жа ва ња хи ги је не стам бе-
них згра да. 

- Овим уго во ром ће област 
одр жа ва ња хи ги је не стам бе-
них про сто ра би ти ефи ка сни је 
уре ђе на не го у прет ход ном пе-
ри о ду, а из во ђа че ра до ва ће мо 
оба ве за ти да по сло ве одр жа-
ва ња ра де мак си мал но ква ли-
тет но и од го вор но. По оба вље-
ном по слу, из во ђач ће би ти у 
оба ве зи да до ста ви пот пи са не 
чек ли сте од стра не овла шће-
ног ли ца у сва кој од згра да, а 
пре ко ко јих ће ста на ри мо ћи 
и да из не су евен ту ал не при-
мед бе и су ге сти је - ис та као је 
по сле пот пи си ва ња уго во ра 
Ми лош Ко вач, ди рек тор Град-
ског ста но ва ња и до дао да 
ове услу ге ни су до дат ни на мет 
ста на ри ма и да ће се на пла ћи-
ва ти у окви ру те ку ћег одр жа-
ва ња.

Под се ти мо, пред у зе ће Град-
ско ста но ва ње осно ва но је 
у ју лу ове го ди не, на кон ли-
кви да ци је ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца. На и ме, пре стан ком 
ра да Ди рек ци је, осно ва на су 
три но ва су бјек та, јед но је ЈП 
Ур ба ни зам, ко је ће на ста ви ти 
да се ба ви ур ба ни стич ким пла-
ни ра њем на ни воу гра да, дру-
га је но во фор ми ра на Град ска 
упра ва за ин фра струк ту ру и 
имо ви ну, ко ја ће се и да ље ба-
ви ти из град њом но вих ин фра-
струк тур них обје ка та на те ри-
то ри ји Гра да, а тре ћи су бје кат 
је сте Друштво са ограниченом 
одговорношћу за одржавање 
стамбеног и пословног 
простора Град ско ста но ва ње, 
ко је је пре у зе ло по сло ве одр-
жа ва ње стам бе них згра да и 
по слов ног про сто ра.

У. Р.

У Чал ми је по на ло гу Град ске упра ве 
за по љо при вре ду и за шти ту жи вот-
не сре ди не про шлог пет ка, 30. сеп-

тем бра по че ло ски да ње усе ва са узур пи-
ра ног др жав ног зе мљи шта. Ове го ди не 
укуп но је узур пи ра но 90 хек та ра др жав-
ног зе мљи шта, од че га су се за 60 хек та-
ра узур па то ри са ми при ја ви ли Град ској 
упра ви и по сти гли ван суд ско по рав на ње. 
Од пре о ста лих 30 хек та ра, на пар це ли у 
Чал ми је за се ја на со ја и то на по вр ши ни 
од 18 хек та ра, ку ку руз на по вр ши ни од че-
ти ри хек та ра, а со ја је за се ја на и на осам 
хек та ра узур пи ра ног др жав ног зе мљи шта 
у Ша шин ци ма. 

- Сва сред ства ко ја се до би ју од на пла-
те ро да би ће упла ће на по ис тој раз ме-
ри као и сред ства од за ку па по вр ши на, 
зна чи 40 од сто при па да ло кал ној са мо-
у пра ви, 30 од сто Ре пу бли ци Ср би ји и 30 
од сто По кра ји ни. На рав но пре то га би ће 
на ми ре ни тро шко ви ски да ња усе ва, тран-
спор та и скла ди ште ња. Со ја је већ пу тем 
јав не на бав ке про да та по љо при вред ном 
про из во ђа чу из Бач ког Пе тров ца - из ја вио 
је Бран ко Ја ко вље вић, по моћ ник гра до-

на чел ни ка за област по љо при вре де при-
ли ком оби ла ска узур пи ра ног зе мљи шта.

На чел ник Град ске упра ве за по љо при-
вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не Вла-
ди мир На сто вић ка же да су ис по што ва не 
све про це ду ре пре са мог ски да ња усе ва 
са узур пи ра ног зе мљи шта.

- Ре пу блич ки по љо при вред ни ин спек-
то ри су иза шли на те рен, на пра вље ни су 
за пи сни ци и од ра ђе на про це ду ра ка ко би-
смо мо гли да при сту пи мо ски да њу ро да 
са тих пар це ла. Отво ри ли смо и по се бан 
на мен ски ра чун на ко ји ће сред ства да бу-
ду упла ће на и би ће по де ље на пре ма за-
ко ну, ка ло кал ној са мо у пра ви, Ре пу бли ци 
и По кра ји ни - из ја вио је на чел ник Вла ди-
мир На сто вић.

По ред На сто ви ћа и Ја ко вље ви ћа, узур-
пи ра не по вр ши не у Чал ми об и шао је и 
пред сед ник Ко ми си је за уре ђе ње и ко-
ри шће ње др жав ног по љо при вред ног зе-
мљи шта Бо ри слав Ба бић.

По сле укла ња ња ро да со је, усле ди ће 
и укла ња ње ро да ку ку ру за са бес прав но 
узур пи ра ног зе мљи шта.

У. Р.

СКИ ДА ЊЕ УСЕ ВА СА УЗУР ПИ РА НОГ ЗЕ МЉИ ШТА

Град у бор би
про тив узур па то ра

РАДОВИ У ЧАЛМИ: Ски да ње со је са узур пи ра ног зе мљи шта

ПРОТИВ УЗУРПАТОРА: Бран ко Ја ко вље вић, Вла ди мир На сто вић и Борислав Бабић
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На чел ник Град ске упра ве за са о-
бра ћај, ко му нал не и ин спек циј-
ске по сло ве Ми ро слав Јо ва но-

вић је по чет ком сеп тем бра пред ста вио 
нов си стем јав ног град ског и при град-
ског пре во за пут ни ка на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. На осно ву 
прет ход но оба вље не сту ди је ко ју је 
из ра дио Фа кул тет тех нич ких на у ка из 
Но вог Са да, а финансирала локална 
самоуправа, уве ден је та ко зва ни 
„Скан ди нав ски мо дел“.

Овај но ви мо дел уз не ке од по сто је-
ћих мре жних ли ни ја до но си но ве ауто-
бу ске ру те, ве ћи број ауто бу ских ста-
ја ли шта, јеф ти ни је це не ка ра та кроз 
ин те гри са ни зон ски та риф ни си стем и 
ве ћи број по ла за ка ауто бу са у оба сме-
ра. Из вр ше на је из ме на на нај оп те ре-
ће ни јој град ској ли ни ји Ла ћа рак – Блок 
Б, уки да њем ста ја ли шта у Ше ћер со-
ка ку, код не ка да шњег Сто тек са где су 
на ста ја ле гу жве и ње го вим пре ме шта-

њем на ста ја ли ште ис пред цр кве Све-
тог Ди ми три ја. Уве де на је и но ва ли ни-
ја Ла ћа рак – Ма ла Бо сна, ко ја про ла зи 
кроз Ни ску ули цу, ка ко би се сма њи ло 
пе ша че ње до ста ја ли шта пут ни ка из 
овог де ла Ла ћар ка, као и ли ни ја ко ја 
са о бра ћа из ме ђу Ку пер стан дар да и 
Но вог гро бља. С тим у ве зи, да би се 
убр зао про ла зак ауто бу са, би ће про-
ме њен ре жим са о бра ћа ја и Улицa Ни-
ска ће од сад има ти пр вен ство про ла за 
у од но су на спо ред не ули це.

- Нај бит ни је ка да смо уво ди ли овај 
си стем нам је би ло да це не ка ра та 
не по ску пе, та ко да су це не за др жа-
ле исти ни во или су сни же не. Тру ди ли 
смо се да и у но вом си сте му за др жи мо 
суб вен ци о ни сан пре воз ко ји је по сто-
јао до са да, ме ђу тим у не ким сфе ра-
ма смо га про ме ни ли. Пре воз ће би ти 
суб вен ци о ни сан за уче ни ке сред њих 
шко ла и за по сле не а и да ље ће оста-
ти бес пла тан за рат не вој не ин ва ли де, 

сле па ли ца и њи хо вог пра ти о ца ка да је 
у при су ству сле пог ли ца, де цу оме те ну 
у раз во ју и њи хо ве пра ти о це - ре као је 
Јо ва но вић.

Уве де ни зон ски си стем се са сто ји из 
три зо не, а за сва ку зо ну уме сто до са-
да шњих пре ко 70 вр ста ка ра та ку по ва-
ће се три по је ди нач не кар те и то: кар та 
за пу то ва ње у окви ру са мо јед не, би ло 
ко је зо не, чи ја це на из но си 50 ди на ра; 
кар та за пу то ва ње из ме ђу две зо не 
(пр ве и дру ге или дру ге и тре ће) чи ја 
це на из но си 110 ди на ра и кар та за пу-
то ва ње кроз све три зо не са це ном од 
180 ди на ра. 

Уче ни ци сред њих шко ла ме сеч не 
кар те ће и да ље пла ћа ти 3.000 ди на-
ра, али да ће за раз ли ку од прет ход ног 
пе ри о да ка да су са њом мо гли да пу ту-
ју са мо од ку ће до шко ле, са да ће мо-
ћи да је ко ри сте за пре воз пре ко свих 
зо на до би ло ког ме ста на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Це на ме-
сеч не кар те за сред њо школ це из Ла-
ћар ка, Ма чван ске Ми тро ви це и Срем-
ске Ми тро ви це, ме ста у пр вој зо ни, ће 
из но си ти 1.600 ди на ра. Пен зи о не ри, 
ко ји до са да ни су пла ћа ли пре воз, од 
са да ће пла ћа ти део тро шко ва це не 
кар те ко ји из но си 500 ди на ра за ме-
сеч ну кар ту у пр вој зо ни.

Це на нај ску пље ме сеч не кар те је 
5.400 ди на ра и са њом је мо гу ће пу то-
ва ти јав ним пре во зом у окви ру све три 
зо не.

У. Р.

НОВ СИ СТЕМ ГРАД СКОГ И ПРИ ГРАД СКОГ ПРЕ ВО ЗА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Јеф ти ни је кар те
и ви ше ста ја ли шта

Град на ста вља да суб вен ци о ни ше пре-
воз уче ни ка основ них и сред њих шко ла, а 
но ви не су уво ђе ње зон ског та риф ног 
си сте ма, ко ји ће ути ца ти на ни жу це ну пре-
во за, као и уво ђе ње по јед но ста вље не про-
це ду ре из ра де го ди шње ђач ке по ка зне 
кар те.

- Ро ди те љи ће, у за ви сно сти од ме ста 
ста но ва ња, ку по ва ти кар ту за зо не ко је 
де те тре ба да про ђе до шко ле. То је до ста 

јеф ти ни је у од но су на сва прет ход на ре ше-
ња - из ја ви ла је Мир ја на Пје вац, на чел ни-
ца Град ске упра ве за обра зо ва ње.

На ја вље но је и да ће Град на ста ви ти да 
фи нан си ра, по ред свог оба ве зног де ла и 
део тро шко ва бо рав ка у Пред школ ској 
уста но ви „Пче ли ца“ за де те тре ћег, од но-
сно че твр тог ре да ро ђе ња у из но су од 
3.820 ди на ра за це ло днев ни и 850 ди на ра 
за по лу днев ни бо ра вак. 

Суб вен ци о ни сан пре воз

На чел ник Ми ро слав Јо ва но вић пред ста вља но ви си стем јав ног пре во за
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ЈКП ВО ДО ВОД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Во да ску пља за пет од сто
Због по ве ћа них

тро шко ва про из вод ње 
во де, Во до вод је од
1. ју ла по ве ћао це ну

во де за пет од сто,
од но сно два ди на ра по 

куб ном ме тру. И са
тим по ве ћа њем во да у 
Срем ској Ми тро ви ци је 

и да ље јеф ти ни ја не го у 
гра до ви ма у окру же њу

Ве ћи ном гла со ва од бор ни ка Скуп-
шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
на сед ни ци одр жа ној 26. ју ла за 

но вог вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
ЈКП Во до вод Срем ска Ми тро ви ца име-
но ван је ма стер еко но ми је Бо ри слав 
Ба бић из Чал ме. Овај мла ди Чал ма нац 
прет ход не че ти ри го ди не оба вљао је 
функ ци ју по моћ ни ка гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це. 

На по чет ку раз го во ра за М но ви не, 
Ба бић на во ди да Во до вод нор мал но 
функ ци о ни ше, план и про грам пред ви-
ђен за ову го ди ну се оства ру је и ни ка-
квих про бле ма не ма. 

- У ЈКП Во до вод у то ку су ак тив но сти 
на ре а ли за ци ји пла на и про гра ма за 
ову го ди ну. Исто вре ме но, од ви ја се и 
ре до ван по сао на хит ним ин тер вен ци-
ја ма и са на ци ји ква ро ва на во до вод ној 
мре жи. Све струч не слу жбе, као и за по-
сле ни, усме ре ни су ка по сти за њу ста-
бил но сти во до снаб де ва ња и од во ђе ња 

от пад них во да – ка же Бо ри слав Ба бић.
Због по ве ћа них тро шко ва про из вод-

ње во де, Во до вод је од 1. ју ла по ве ћао 
це ну во де за пет од сто, од но сно два 
ди на ра по куб ном ме тру. И са тим по ве-

ћа њем во да у Срем ској Ми тро ви ци је и 
да ље јеф ти ни ја не го у гра до ви ма у 
окру же њу. 

- У Сре му је нај ску пља во да у ири-
шкој оп шти ни, где је це на во де за до ма-
ћин ства 64,15 ди на ра по ме тру куб ном, 
с тим да сва ко ко тро ши пре ко 20 ку би-
ка во ду пла ћа 128,30 ди на ра по ку би ку. 
Це на во де за прав на ли ца у Ири гу 
из но си 133,96 ди на ра. Код нас, на кон 
по ску пље ња од пет од сто, це на во де за 
до ма ћин ства из но си 41 ди нар по ме тру 
куб ном, док се це на за прав на ли ца 
ни је ме ња ла и из но си 71,28 ди на ра по 
ку би ку. Ми слим да је за ква ли тет ко ји 
Ми тров ча ни до би ја ју, по пи та њу по у-
зда но сти и ре дов но сти, а по го то во ква-
ли те та во де за пи ће, це на ни ска – сма-
тра Ба бић.

Из ЈКП Во до вод на во де и да је на пла-
та до бра и из но си пре ко 90 од сто.

- Ду го ва ња ре гу ли ше мо та ко што 
ша ље мо опо ме не, љу ди ов де до ла зе и 

По ред из град ње во до вод не мре же у 
Но ћа ју и Рав њу, у то ку су и још не ки 
ве ли ки про јек ти.

- На ше еки пе ан га жо ва не су на ре кон-
струк ци ји во до вод не и ка на ли за ци о не 
мре же и кућ них при кљу ча ка у зо ни 
из град ње под во жња ка. Део рас по ло жи-
вих ка па ци те та усме рен је и на ре кон-
струк ци ју во до вод не мре же у Ла ћар ку. 
Та мо је већ ура ђе на ре кон струк ци ја 
не ко ли ко чвор них ме ста и при кљу ча ка, 
а по че ли су и ра до ви на за ме ни це во во-
да у ду жи ни од око јед ног ки ло ме тра – 
на во ди ди рек тор Во до во да. 

Ин ве сти ци је

Ди рек тор Во до во да Бо ри слав Ба бић

Све струч не слу жбе, 
као и за по сле ни,
усме ре ни су
ка по сти за њу
ста бил но сти
во до снаб де ва ња
и од во ђе ња от пад них 
во да, ка же
директор Водовода 
Бо ри слав Ба бић

Реконструкција кућних прикључака
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ра ди се ре про грам. Циљ је да не оп те-
ре ти мо гра ђа не, али и да Во до вод 
мо же нор мал но да функ ци о ни ше. 
Љу ди ма ко ји су у ста њу со ци јал не 
по тре бе, на осно ву спи ска из Цен тра за 
со ци јал ни рад, пет ку би ка во де по чла-
ну до ма ћин ства се не на пла ћу је, све 
пре ко то га им се им се об ра чу на ва – 
ка же ди рек тор Во до во да.

Ба бић ка же да ће по се бан ак це нат и 
да ље би ти ста вљен на ква ли тет во де 
за пи ће. Ми тров ча ни пи ју здрав стве но 
ис прав ну во ду по свим про пи са ним 
кри те ри ју ми ма. Ква ли тет во де се 
ре дов но ана ли зи ра, ра ди се сва ко днев-
но узор ко ва ње во де са свих та ча ка 
во до снаб де ва ња, ана ли зи ра ју узор ци у 
ла бо ра то ри ји Во до во да и вр ши се 
не сме та на ди стри бу ци ја до по тро ша ча. 

Што се ти че ра до ва на из град њи и 
ре кон струк ци ји во до вод не мре же, и они 
се од ви ја ју по пла ну.

- Сва ко днев но пра тим те ку ће ра до ве 
на из град њи во до вод не мре же у Но ћа ју 
и ту је си ту а ци ја за до во ља ва ју ћа. До 
са да је у Но ћа ју из гра ђе но око се дам 
ки ло ме та ра при мар не и се кун дар не 
ди стри бу тив не мре же од пла ни ра них 
око 10 ки ло ме та ра. При кљу че њем на 
во до вод ну мре жу ме шта ни Но ћа ја 
до би ја ју бак те ри о ло шки ис прав ну во ду 
за пи ће, има ће во ду у сва ком мо мен ту 
и не ће мо ра ти да бри ну ни за ква ли тет 
ни за ко ли чи ну – ка же Ба бић.

Упо ре до са из град њом мре же у Но ћа-
ју у то ку је и при кљу че ње по тро ша ча на 
јав ни си стем во до снаб де ва ња. Ин те ре-
со ва ње ме шта на је ве ли ко, а до кра ја 
го ди не би овај по сао у Но ћа ју тре бао 
би ти за вр шен. Под се ћа мо, вред ност 
ра до ва је око осам ми ли о на ди на ра, 
про је кат фи нан си ра Град Срем ска 
Ми тро ви ца сред стви ма ко је обез бе ђу је 
По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при-
вре ду, шу мар ство и во до при вре ду у 
из но су од око шест ми ли о на ди на ра, а 
за ко је је Град кон ку ри сао у прет ход ном 
пе ри о ду. Део ра до ва фи нан си ра и ЈКП 

Во до вод из соп стве них сред ста ва. 
- На ши рад ни ци ра ди ће и при кљу че-

ња на но во и згра ђе ну ка на ли за ци о ну 
мре жу у Ма чван ској Ми тро ви ци и 
Ла ћар ку. Реч је о ор га ни зо ва ном по слу 
чи ји је но си лац Град ска упра ва за 
ин фра струк ту ру и имо ви ну. Од оста лих 
по сло ва по ме нуо бих и ре дов ну и пла-
ни ра ну за ме ну во до ме ра. Оно што су 

на ше сва ко днев не ак тив но сти, хит не 
ин тер вен ци је на мре жи и на мер ним 
ме сти ма по тро ша ча, и да ље оста ју при-
о ри тет и ми ће мо се тру ди ти да од го во-
ри мо свим зах те ви ма на ших ко ри сни ка 
у што бр жем ро ку – за кљу чу је Бо ри-
слав Ба бић, в.д. ди рек тор ЈКП Во до вод 
Срем ска Ми тро ви ца.

Б. Се ла ко вић

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, са оп шта ва ју из ЈКП Во до-
вод Срем ска Ми тро ви ца.

Кон трол ни пункт на из во ри шту

Радови на изградњи водоводне мреже у Ноћају

Ма ња по тро шња во де
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ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ 

Бо љи да ни за сто чар ство

То ком сеп тем бра на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца одр жа-
не су две по љо при вред не ма ни-

фе ста ци је. У Ку зми ну је од 2. до 4. сеп-
тем бра по 16. пут одр жан Са јам сви ња 
и по љо при вре де ко ји ор га ни зу ју Удру-
же ње од га ји ва ча сви ња „Гра ни чар“ и 
Ме сна за јед ни ца Ку змин, уз по кро ви-
тељ ство Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

Са јам је отво рио ми ни стар по љо при-
вре де и за шти те жи вот не сре ди не Бра-
ни слав Не ди мо вић, ко ји је сто ча ри ма 
по ру чио да је пред др жа вом ве ли ки 
по сао да се на тр жи шту отво ри што 

ви ше про сто ра за пре ра ду сви ња и да 
са мим тим бу де и ве ћа по тра жња за 
њи ма. 

- На дам се да ће мо ус пе ти да још 
бо ље уве же мо оне ко ји пре ра ђу ју и ко о-
пе ран те ко ји да ју сво је сви ње али за 
до бру це ну. Наш по сао као др жа ве је да 
обез бе ди мо да оно што се пре ра ди оде 
на тр жи ште ка ко у Ср би ји али и ван гра-
ни ца на ше зе мље. При ча о Сај му сви-
ња је при ча о про из во ђа чи ма ко ји су 
би ли до ста по го ђе ни зад њих 15 го ди на 
са не ло јал ном кон ку рен ци јом, не по сто-
ја њем кон тро ле, би ли су пре пу ште ни 

са ми се би и вр ло че сто из ло же ни 
ни ским це на ма, те нам се због то га 
сточ ни фонд из го ди не у го ди ну сма њи-
вао. На ма је са да по тре бан је дан за о-
крет, да има мо што ви ше сви ња ко је би 
ишле у пре ра ду. По сао ми ни стар ства је 
да ула же у објек те, гр ла, да ра ди мо у 
скла ду са на уч ним до стиг ну ћи ма и да 
има мо тр жи ште ко јем ће мо по ну ди ти 
на ше про из во де – ис та као је ми ни стар 
Не ди мо вић.

То ком тро днев не ма ни фе ста ци је 
ор га ни зо ва но је не ко ли ко за ни мљи вих 
до га ђа ја, а сва ка ко је нај зна чај ни је 
би ло пре да ва ње струч ња ка из Хо лан-
ди је на те му сто чар ства, као и из ло жба 
сточ не хра не, по љо ме ха ни за ци је и сви-
ња.

Пред сед ник Удру же ња од га ји ва ча 
сви ња „Гра ни чар“ из Ку зми на Жи во рад 
Жив ко вић је ис та као да је Са јам ис пу-
нио сва оче ки ва ња. 

- Ку змин је не ка да бро јао из ме ђу 
20.000 и 30.000 то вље ни ка го ди шње, а 
та да се око 500 до ма ћин ста ва ба ви ло 
про из вод њом сви ња. Да нас је број 
од га ји ва ча сви ња сма њен на све га 100 
фар ме ра, али се го ди шња про из вод ња 
сви ња ни је ме ња ла. На ше Удру же ње је 
ту ка ко би се уна пре ди ла сто чар ска 
про из вод ња, а при ме ном на у ке у на шим 
обо ри ма, ре зул та ти су ви дљи ви. На сај-
му су при сут ни из ла га чи сточ не хра не и 
по љо ма ши на, јер са до бром ме ха ни за-
ци јом до бро ће мо об ра ди ти на ше њи ве, 
а са до брим и по у зда ним ро дом на 
њи ва ма има ће мо пу не обо ре. Ти пу ни 
обо ри ће до бро до ћи сви ња ма, а ка сни-
је и кла ни ча ри ма – об ја шња ва Жив ко-
вић.  

По др шку овој ма ни фе ста ци ји го ди на-

Иако смо већ на ви кли на по дат ке ко ји 
ука зу ју на стаг на ци ју или чак опа да ње 
сточ ног фон да у ов чар ству и ко зар ству, 
ово га пу та на ша при ча је дру га чи ја. На и-
ме, по след њих не ко ли ко го ди на све је 
ви ше љу ди ко ји од лу чу ју да га је ов це 
или ко зе у Вој во ди ни. У срем ско ми тро-
вач ком се лу Ле жи мир де се так до ма ћин-
ста ва ба ви се ов чар ством. У се лу тре-
нут но има око 800 ова ца, а оно што 
охра бру је је чи ње ни ца да се све ви ше 
мла дих од лу чу је за овај вид сто чар ства. 
Пра ви при мер то га су три де се тјед но го-
ди шњи Са ва Вла шка лић и два де сет сед-
мо го ди шњи Сте ван Ду кић.

Ово мла ди мом ци из Ле жи ми ра се 
ов чар ством ба ве крат ко вре ме, али 
ис ти чу да су за до вољ ни, јер ов це до но-
се про фит, али и зах те ва ју по све ће ност.

– Нај и спла ти ви је је ка да се про да је 
при плод ни ма те ри јал, па та ко це на јаг-
ње та за при плод је 250 евра, а ова ко 
ка да се про да ју ја гањ ци, ки ло грам жи ве 

ва ге је 250 ди на ра – на во ди Са ва Вла-
шка лић.

Још је дан мла ди ов чар ко јег смо сре-
ли на Ов чар ским да ни ма у Ле жи ми ру је 
Сте ван Ду кић. 

- Тр жи ште се ши ри, отва ра се круг да 
мо же да се ра ди. На чуо сам да ће у 
Ни шу отво ри ти кла ни цу, на дам се да ће 
до ћи до то га – ка же Сте ван Ду кић из 
Ле жи ми ра.

До бар знак је што се у по след њих 
не ко ли ко го ди на, све ви ше мла дих љу ди 
од лу чу је да уло жи у ле по ста до ова ца. 
Би ло да је раз лог на пу ште но, ста ро 
по ро дич но има ње, или не до ста так 
по сла у гра ду, ши ром Вој во ди не све је 
ви ше ма лих, ква ли тет них ста да ова ца 
ко ја би мо гла да пре ра сту у ве ли ке, 
озбиљ не по ро дич не по сло ве. На кра ју, 
се ти мо се ста ре на род не из ре ке „Ко 
чу ва ов це, тај има и нов це”. Ако је мо гла 
да ва жи за на ше прет ке, за што не би 
мо гла и за нас.

Ра сте број ов ча ра

Ми ни стар Бра ни слав Не ди мо вић на Сај му сви ња у раз го во ру са сто ча ри ма
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ма уна зад да је Град Срем ска Ми тро ви-
ца, те је Сај му сви ња при су ство вао и 
на чел ник Град ске упра ве за по љо при-
вре ду и за шти ту жи вот не сре ди не Вла-
ди мир На сто вић.

- Овај тра ди ци о нал ни Са јам сви ња 
мно го зна чи на шим по љо при вред ним 
про из во ђа чи ма, то је од лич на при ли ка 
за раз ме ну ис ку ста ва. Град је ту да 
по мог не ор га ни за то ру – из ја вио је 
на чел ник На сто вић.

Са јам сви ња и по љо при вре де у 
Ку зми ну и ове го ди не је оку пио ве ли ки 
број сто ча ра, про из во ђа ча сточ не хра не 
и струч ња ке из обла сти сто чар ства. 
Би ла је то при ли ка да се раз ме не ис ку-
ства у про из вод њи, али и да се чу ју 
про бле ми уз га ји ва чи ко ји се пре све га 
од но се на от ку пу це ну ме са.

Не де љу да на ка сни је, по тре ћи пут у 
Ле жи ми ру је 10. сеп тем бра одр жа на 
ма ни фе ста ци ја Ов чар ски да ни, у ор га-
ни за ци ји Удру же ња од га ји ва ча ова ца и 
ко за „Сир ми јум“ из Ле жи ми ра. 

Ове го ди не би ло је при сут но 11 
од га ји ва ча ова ца и ко за из Ле жи-
ми ра, За са ви це, Не шти на, Су се-

ка и Фу то га, те су ор га ни за то ри за до-
вољ ни од зи вом. 

Ка ко ис ти че Ла зар Сми ља нић, пред-
сед ник Удру же ња од га ји ва ча ова ца и 
ко за „Сир ми јум“, циљ ма ни фе ста ци је је 
афир ма ци ја ов чар ства на овим про сто-
ри ма.

- Ка да смо кре ну ли са Ов чар ским 
да ни ма пре три го ди не па шња ци око 
Ле жи ми ра су би ли за ра сли у тр ње и 
шаш, али на жа лост ни по сле три го ди не 
си ту а ци ја ни је мно го бо ља. На ма је 
циљ да афир ми ше мо ов чар ство на про-
сто ру пре све га Фру шко гор ја, али и на 

те ри то ри ји це лог Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца. Ни смо још ни на по ла пу та. Осци-
ла ци је на тр жи шту су ве ли ке, а да би 
не што за ра ди ли мо ра те да има те 
по слов ни ам би јент. Ето, про шле го ди не 
је би ло при че о из во зу ме са у Ки ну, али 
до то га ни је до шло – ка же Сми ља нић.

Ово удру же ње бро ји 43 чла на из 
Ср би је и има ју укуп но 1.300 ова ца у 
удру же њу.

- У се лу је ка да смо по чи ња ли би ло 
све га два чо по ра ова ца, са да има де се-
так од га ји ва ча ко ји има ју по 30, 40 ко ма-
да ова ца. Има и мла дих љу ди у ов чар-
ству, не дав но је у се ло до шао мо мак из 
Ми тро ви це да др жи ов це, јер у гра ду 
ни је мо гао да на ђе по сао, а од не че га се 
мо ра жи ве ти, те се опре де лио за ов чар-
ство. Бор ба је то за ег зи стен ци ју – на во-
ди пред сед ник Удру же ња од га ји ва ча 
ова ца и ко за „Сир ми јум“. 

Је дан од из ла га ча био је и два де сет-
пе то го ди шњи Дра го љуб Ра до ми ро вић 
из Не шти на. 

- Ов чар ство је код нас у до ма ћин ству 
по ро дич ни по сао, др жи мо 150 ко ма да 
ова ца ра се вир тем берг, ко ја се од лич-
но по ка за ла. У пи та њу је ума ти че но 
ста до – ка же Дра го љуб.

На пи та ње да ли у Не шти ну има 
до вољ но па шња ка за ис па шу ова ца и 
због че га се све ви ше мла дих љу ди 
од лу чу је за ов чар ство, он ка же:

- У Не шти ну има пет, шест чо по ра. 
По ве ћа ва се број, јер су ов це нај рен та-
бил ни је, ума ти че ни жен ски ја гањ ци се 
про да ју за 150 евра, со лид на је то це на. 
Исто та ко и др жав ни под сти ца ји су 
бо љи не го у ра тар ству, из но се 7.000 
ди на ра по гр лу. А што се па шња ка ти че, 
има их, али не до вољ но. 

По кро ви те љи Ов чар ских да на у 
Ле жи ми ру су Град Срем ска Ми тро ви ца, 
По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при-
вре ду, во до при вре ду и шу мар ство и 
Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца.

Ор га ни за то ри су се по тру ди ли да 
по се ти о ци ужи ва ју у кул тур но за бав ном 
про гра му, спорт ском так ми че њу, као и у 
так ми че њу у ку ва њу ов чи јег па при ка ша. 
На кра ју ма ни фе ста ци је, по се ти о ци и 
уче сни ци су ужи ва ли у там бу ра шкој 
му зи ци.

За по љо при вред не ма ни фе ста ци је 
ко је су одр жа не то ком сеп тем бра у 
Ку зми ну и Ле жи ми ру из град ског бу џе та 
је из дво је но око 200.000 ди на ра.

Би ља на Се ла ко вић

Ор га ни за тор Ов чар ских
да на Ла зар Сми ља нић

Из ло жба ова ца у Ле жи ми ру
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Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“ реализује се уз финансијску
подршку Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица“. Ставови изнети

у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

КА ЈА КА ШИ „ВА ЛА“ ИЗ СЕ ГЕ ДИ НА СЕ ВРА ТИ ЛИ СА МЕ ДА ЉА МА 

Град сто ји иза
успе шних клу бо ва

Град мо ра да ста не иза ова квих клу бо ва ко ји ра де вред но, по себ но са мла ђим 
ка те го ри ја ма, јер су они спорт ска бу дућ ност. Та ко ће мо да по др жи мо и Ка јак клуб 
„Вал“ у њи хо вом ра ду, а већ смо до ста ура ди ли ове го ди не на уре ђе њу њи хо вих 
про сто ри ја, ре као је гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер

При јем за чла но ве Ка ја ка шког 
клу ба „Вал“, ко ји су у окви ру 
ре пре зен та ци је Ср би је уче ство-

ва ли на Ре га ти „Олим пиј ске на де“ у 
Се ге ди ну у Ма ђар ској од 23. до 25. 
сеп тем бра, при ре ђен је у ми тро вач кој 
Град ској ку ћи про шлог че тврт ка, 29. 
сеп тем бра. 

При је му су уз мла де ка ја ка ше, 
пред сед ни ка КК „Вал“ Пре дра га Мил-
ко ви ћа и тре не ре при су ство ва ли 
но во и за бра ни гра до на чел ник Срем-
ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на дер, 
на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Или ја Не дић и 
пред сед ник Скуп шти не Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца То ми слав Јан ко вић. 

Они су по здра ви ли успех на ших 
спор ти ста, ко ји су на так ми че њу осво-
ји ли укуп но три зла та и че ти ри брон зе 
и омо гу ћи ли да ре пре зен та ци ја Ср би-
је за у зме пе то ме сто у укуп ном пла-
сма ну ме ђу 31 зе мљом уче сни цом 
так ми че ња.

Ка ја ка ши „Ва ла“ не кри ју сво је за до-
вољ ство због по стиг ну тих ре зул та та. 

- Из у зет но сам за до вољ на ре зул та-
ти ма ко је сам по сти гла на овом так-
ми че њу ко је је уз ве ли ку кон ку рен ци ју 
би ло јед но од нај ја чих так ми че ња у 
по след њих не ко ли ко го ди на - из ја ви-
ла је Ма ри ја До ста нић, осва ја чи ца 
злат не и две брон за не ме да ље у кон-
ку рен ци ји 1999. го ди шта.

Уз њу сво је ути ске и успе хе по де ли-
ли су и Бо јан Зде лар, ко ји је осво јио 
две злат не и јед ну брон за ну ме да љу 
у кон ку рен ци ји 2000. го ди шта и Оли-
ве ра Ми хај ло вић, ко ја се так ми чи ла у 
ста ри јој кон ку рен ци ји и осво ји ла 
брон зу. 

- За до вољ ство је би ти гра до на чел-
ник у гра ду ко ји има ова кве спор ти сте, 
ова кву омла ди ну. Ми слим да Град 
мо ра да ста не иза ова квих клу бо ва 
ко ји ра де вред но, по себ но са мла ђим 
ка те го ри ја ма јер су они спорт ска 
бу дућ ност. Та ко ће мо да по др жи мо и 

Ка јак клуб „Вал“ у њи хо вом ра ду и већ 
смо до ста ура ди ли ове го ди не на уре-
ђе њу њи хо вих про сто ри ја. Ина че, 
на ши пла но ви ко ји се од но се на оба-
лу ре ке Са ве у бу дућ но сти су ве ли ки. 
Пла ном де таљ не ре гу ла ци је пла ни-
ра мо и од ре ђе не хи дро тех нич ке 
објек те, где је из ме ђу оста лог пред ви-
ђе на и ста за за на ше ка ја ка ше. Ре а-
ли за ци ја ова квих пла но ва зах те ва 
ве ли ка сред ства, али ми слим да 
брен до ве по пут КК „Вал“ тре ба да 
не гу је мо и да пла но ви иду у прав цу 
„си ла ска“ гра да на ре ку, што је тен-
ден ци ја свих ве ли ких гра до ва ко ји 
има ју ту пред ност да су уз ре ку. То би 
отво ри ло мо гућ ност да та мо ор га ни-
зу је мо ле пе и за ни мљи ве са др жа је за 
све на ше гра ђа не - ре као је гра до на-
чел ник Са на дер. 

За ре кон струк ци ју про сто ри ја Ка ја-
ка шког клу ба „Вал“ из град ског бу џе та 
ове го ди не је из дво је но три ми ли о на 
ди на ра.  У. Ристивојевић

Ка ја ка ши „Ва ла“ са пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве
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ИЗ ЛО ЖБЕ 

Слике Ми ло ша 
Сви ло ко са 

Про шлог утор ка, 27. сеп тем-
бра у Га ле ри ји „Ла зар Во за ре-
вић“ отво ре на је из ло жба сли ка 
„Ре тро спек ти ва“ мла дог ауто ра 
Ми ло ша Сви ло ко са. 

На бе лом плат ну, уз лич ни 
до жи вљај, рас по ло же ње и 
ви зи ју по чи ње про цес ли ков ног 
ства ра ња. Жи вост бо ја, игра 
ге о ме триј ским об ли ци ма, ја чи-
на умет нич ког из ра жа ја ка рак-
те ри шу ње гов сли кар ски опус. 
На пр ви по глед ње го вим плат-
ни ма до ми ни ра вир ту ел ни свет. 
Мр тва при ро да, жи во би ће, 
ур ба ни, ру рал ни и мор ски пеј-
заж по ста ју по за дин ска ку ли са 
или ак тив но по ље умет нич ке 
ин тер вен ци је. 

У раз во ју сли кар ства Ми ло-
ша Сви ло ко са уоча ва се жи вот-
ност у от кри ва њу по сту ла та 
ли ков них еле ме на та у са гла сју 
са мо ти вом ко ји се сли ка. 
Ин вер зи јом и рит мом по ја ча ва 
се ути сак ди на ми ке де ла. Раз и-
гра не по вр ши не, ри там и смер 
по те за на нео би чан на чин спа-
ја ју се у ви зи је пеј за жа, мр тве 
при ро де, де ло ва гра да... Кон-
тра сне бо је, игра мир ног и 
не мир ног, то плог и хлад ног, 
лич ни до жи вља ји и раз ми шља-
ња, про ла зе пут од ре ал ног ка 
не ре ал ном, до ти чу ћи гра ни це 
фан та зи је. Го ди не мла дог ства-
ра о ца, а не са мо оне, тре ба да 
има ју мо гућ ност за сти ца ње 
за нат ског ис ку ства, што је и пут 
да се фор ми ра и из ра зи но ва 
сли кар ска лич ност и спе ци фи-
чан ли ков но - ства ра лач ки ру ко-
пис, ре кли су ли ков ни кри ти ча-
ри о сли ка ма Ми ло ша Сви ло ко-
са.

Ми лош Сви ло кос је ро ђен 
15.8.1978. у Но вом Са ду. 
Основ ну и сред њу Ме ди цин ску 
шко лу за вр шио у Срем ској 
Ми тро ви ци где ра ди и жи ви. Од 
осни ва ња Ли ков не шко ле „Шти-
фла“ је њен по ла зник. Ње го ви 
ра до ви су пред ста вље ни на 
не ко ли ко за јед нич ких из ло жби 
по ла зни ка шко ле и ње го вог 
пе да го га као и на груп ним из ло-
жба ма. До бит ник пр ве на гра де 
за сли ку „Ве не ци ја“ 2004. го ди-
не и та ко ђе пр ву на гра ду за 
сли ку „Хр то ви“ 2005. го ди не. 
Са мо стал ну из ло жбу имао је 
2004. го ди не у Град ској би бли о-
те ци „Гли го ри је Во за ро вић“. 

За ин те ре со ва ни ће има ти 
мо гућ ност да из ло жбу по гле да ју 
до 7. ок то бра.

М. Н. 

На Новосадском сајму 
прошлог четвртка, 29. 
септембра отворен је 49. 

Међународни сајам туризма на 
ком је представљена туристич-
ка понуда Србије, земље парт-
нера Црне Горе, Словеније, 
Хрватске, Републике Српске и 
Грчке.

Отварајући ову манифеста-
цију министар трговине, тури-
зма и телекомуникација Расим 
Љајић је приметио да Сајам из 
године у годину поставља све 
више стандарде. Љајић је иста-
као да је посета све боља и да 
„има утисак да никад није било 
више дипломатских представ-
ника“.

Потпредседник Покрајинске 
владе и секретар за привреду и 
туризам Иван Ђоковић каже да 
су у Нацрту стратегије развоја 
туризма Војводине посебно 
апострофирани цикло туризам, 
наутички туризам и изградња 
марина и пристана на пловним 
путевима. Такође ће подстица-
ти верски, ловни, вински и гас-
трономски туризам.

На овогодишњем Међуна-
родном сајму туризма у Новом 
Саду представиле су се и ту-
ристичке организације Срема. 
Туристичка организација Града 
Сремска Митровица презен-
товала је туристичке потен-
цијале Сремске Митровице, 
а Удружење жена „Вишња“ из 
Гргуреваца је у оквиру штанда 
митровачке ТО представило 
своју понуду. На сајму се про-
мовисао и Хотел „Срем“, који је 
представио своје реновиране 
смештајне капацитете.

Штанд Туристичке организа-

ције и ове године био је веома 
посећен, а интересовање за ту-
ристичке понуде и потенцијал 
града, из године у годину све 
је веће.

За па жен на ступ на Ме ђу на-
род ном сај му ту ри зма у Но вом 
Са ду има ла је и Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја из Ру ме, ко ја је 
до би ла злат ну ме да љу Но во-
сад ског сај ма за ма ни фе ста ци-
ју Рум фест. Са јам ту ри зма у 
Но вом Са ду је био при ли ка и 
да ТОО Ру ма обе ле жи пе то го-
ди шњи ца про гла ше ња За шти-
ће ног ста ни шта Ба ра Тр ско ва-
ча. Тим по во дом је на штан ду 
По кра јин ског се кре та ри ја та за 
ур ба ни зам и за шти ту жи вот не 
сре ди не, одр жа на три би на у 
ко јој је Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја оп шти не Ру ма уче ство ва ла 

са пре зен та ци јом ЗС Ба ра 
Тр ско ва ча - иза зо ви и ци ље ви.

На штан ду Ту ри стич ке ор га-
ни за ци је Вој во ди не пред ста вио 
се и Ту ри стич ки ин фо-цен тар 
оп шти не Пе ћин ци, ко ји је про-
мо ви сао јед но днев ну ту ри стич-
ку ру ту кроз оп шти ну Пе ћин ци, 
ко ја по ве зу је нај се вер ни је и 
нај ју жни је де ло ве пе ћи нач ке 
оп шти не, у окви ру ко је, по ре-
чи ма ру ко во ди о ца Ту ри стич ког 
ин фо-цен тра Љу би це Бо шко-
вић, по се ти о ци на ма лом про-
сто ру и уз ма ло пу то ва ња, а уз 
мно го бо рав ка на све жем ва-
зду ху, мо гу да оби ђу све атрак-
тив не ло ка ци је у овој оп шти ни.

Овогодишњи Међународни 
сајам туризма трајао је до 1. 
октобра. 

М. Н.

САЈАМ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ

Сремци на Сајму

СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА

При пре ме за се тву
За јед нич ка сед ни ца Од бо ра Удру же ња за 

аграр и Са ве та Гру па ци је ре ги стро ва них 
по ро дич них по љо при вред них га здин ста ва 
Срем ске при вред не ко мо ре одр жа на је у уто-
рак, 27. сеп тем бра у Срем ској Ми тро ви ци.

На сед ни ци се го во ри ло о је се њој бер би и 
при пре ми за се тву у Сре му.  

У Сре му ове је се ни ће се скинути ја рих 
усе ви са 171.126 хек та ра. Под ше ћер ном 
ре пом се на ла зило 9.324 хек та ра, што је за 
11 од сто ви ше не го про шле го ди не. Ово по ве-
ћа ње по вр ши на под овом кул ту ром узро ко ва-
но је по ве ћа њем це на ко ре на у овој кам па-
њи, бо љом ор га ни за ци јом ва ђе ња, од во за и 
при је ма ко ре на у про шлој го ди ни. Сун цо крет 
је ове го ди не заузимао 11.931 хек та ра, што је 
за 29 од сто ви ше не го про шле го ди не. Со ја је 
ове го ди не за се ја на у Сре му на 22.277 хек та-
ра, а у од но су на про шлу го ди ну, ка да је би ла 

хит кул ту ра, по сто ји сма ње ње по вр ши на под 
со јом за 26 од сто. Мер кан тил ни ку ку руз, ко ји 
је на срем ским по љи ма го ди на ма нај за сту-
пље ни ја кул ту ра, за се јан је ове го ди не на пет 
од сто ма њим по вр ши на ма (114.117 хек та ра). 

Што се је се ње се тве ти че, пре ма про це на-
ма у Сре му, ове је се ни стр ни на ма би мо гло 
да се за се је око 62.500 хе ка тар. На ве де не 
пла ни ра не по вр ши не би би ле ма ње од за се-
ја них про шле го ди не за око пет од сто. По љо-
при вред ни про из во ђа чи, по ред ви со ких при-
но са стр ни на има ју по ни жа ва ју ће ма ле це не 
стр ни на ове го ди не што би мо гло да ути че на 
сма ње ње по вр ши на. На сма ње ње по вр ши на 
би мо гао да ути че и оче ки ва ни од ли чан при-
нос ја рих кул ту ра са бо љим це на ма и фи нан-
сиј ским ре зул та ти ма, на во де из Срем ске 
при вред не ко мо ре. 

 М. Н.

Митровчани у Новом Саду
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За вод за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца у 
про сто ри ја ма Слу жбе за 

по ли ва лент ну па тро на жу До ма 
здра вља обе ле жио је не де љу 
по све ће ну до је њу под сло га ном 
„До је ње – кључ одр жи вог раз-
во ја“. Пре да ва ње је одр жа но 
про шле сре де, 28. сеп тем бра, а 

бу ду ћим мај ка ма, по ла зни ци ма 
Шко ле ро ди тељ ства, о зна ча ју 
до је ња го во ри ла је др Бо ја на 
Ца њар, спе ци ја ли ста со ци јал не 
ме ди ци не. 

- Наш циљ је да по др жи мо 
труд ни це и да их охра бри мо да 
за поч ну до је ње и у то ме ис тра-
ју. По себ но мо ра мо да на гла си-

мо пред но сти до је ња у од но су 
на дру ге на чи не ис хра не де це и 
ко ли ко је ва жно до је ње у пр вих 
шест ме се ци. То ни је са мо на-
чин ис хра не, не го је дан вид по-
себ ног ве зи ва ња мај ке и де те та. 
Пред но сти до је ња за де те су да 
се сма њу је ри зик од ин фек ци је, 
мај чи но мле ко је јед но од пр вих 
вак ци на ко је де те до би је за оне 
бо ле сти ко је је мај ка пре ле жа-
ла. До је на де ца су ин те ли гент-
ни ја, ка жу ис тра жи ва ња, ре ђе 
го ја зна, има ју ма њу ве ро ват но-
ћу за раз вој алер ги ја, до је ње 
под сти че пра ви лан раз вој ви-
ли ца, зу ба... Пред но сти су и за 
мај ку, јер се сма њу је ве ро ват но-
ћа ма лиг них обо ље ња дој ке и 
јај ни ка и сма њу је се мо гућ ност 
по ја ве дру гих ра зних бо ле сти – 
ре кла је др Бо ја на Ца њар. 

Ка ко се мо гло чу ти, по треб но 
је што ви ше охра бри ва ти по ро-
ди ље да до је на јав ном ме сту, 
јер до је ње не тре ба да их оме та 
у сва ко днев ним ак тив но сти ма. 
 С. С. 

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

На ци о нал на не де ља до је ња

Труд ни це у Шко ли ро ди тељ ства 

Па нон ска шко ла уна пре ђе ња здра вља одр жа-
на је од 29. сеп тем бра до 1. ок то бра у рум-
ском Кул тур ном цен тру. Ор га ни за тор и ини-

ци ја тор Па нон ске шко ле уна пре ђе ња здра вља је 
Дом здра вља Ру ма, а по кро ви те љи дру ге по ре ду 
шко ле су Ми ни стар ство здра вља, По кра јин ски се-
кре та ри јат за здрав ство и рум ска оп шти на. Циљ 
Па нон ске шко ле је да бу де сте ци ште ака дем ске 
стру ке и да ре зул та ти ових ску по ва бу ду ква ли тет-
на ре ше ња и по ма ци у здрав ству.

Ово го ди шња Па нон ска шко ла уна пре ђе ња здра-
вља је ре а ли зо ва на у фор ми окру глог сто ла на те-
му Ре фор ма обра зо ва ња здрав стве них рад ни ка, а 
ове го ди не је има ла и ме ђу на род ни ка рак тер, бу-
ду ћи да су у ње ном ра ду уче ство ва ли и еми нент ни 
го сти из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не.

На окру глом сто лу о те ми ре фор ме обра зо ва ња 
су из ме ђу оста лих го во ри ли др жав ни се кре та ри 
проф. др Бе ри слав Ве кић и доц. др Фе ренц Виц ко 

и по кра јин ски се кре тар за здрав ство доц. др Зо ран 
Гој ко вић.

Др Сне жа на Бо ја нић Сто јић ис ти че да се у по-
ступ ку при бли жа ва ња Европ ској уни ји мо ра има ти 
и ква ли тет у обла сти здрав ства и ква ли те тан рад 
здрав стве них рад ни ка .

- Ми смо мла да ма ни фе ста ци ја, на ма пред сто ји 
ва жан пут до афир ма ци је и мо гућ но сти да се ути-
че мо на шим за кључ ци ма на не ке од лу ке над ле-
жног Ми ни стар ства, али је ва жно да ми у при мар-
ној здрав стве ној за шти ти има мо ова кве ску по ве 
на ко ји ма мо же мо да ка же мо сво је про бле ме, а да 
они стиг ну до оних ко ји тре ба да их ре ше - ис ти че 
ди рек тор ка До ма здра вља Ру ма др Сне жа на Бо-
ја нић Сто јић. 

По кро ви тељ ове ма ни фе ста ци је је би ла рум ска 
оп шти на у чи је име је све уче сни ке по здра ви ла 
Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца пред сед ни ка рум ске 
оп шти не. С. Џ.

РУ МА: ПА НОН СКА ШКО ЛА УНА ПРЕ ЂЕ ЊА ЗДРА ВЉА

Нео п ход на ре фор ма 
обра зо ва ња

Отва ра ње Па нон ске шко ле уна пре ђе ња здра вља

ЗДРАВ СТВО

У Сре му се
нај ви ше уми ре 
од ср ца 

Бо ле сти цир ку ла тор ног 
си сте ма у ко ји ма до ми ни ра ју 
кар ди о ва ску лар не, по себ но 
ко ро нар на бо лест и ин фаркт 
ми о кар да, пред ста вља ју во де-
ће узро ке смрт но сти и чи не 
удео од 53 од сто од свих узро ка 
смрт но сти у Ср би ји. Нај ви ше 
љу ди од кар ди о ва ску лар них 
бо ле сти умре и у Сре му. 

У окви ру обе ле жа ва ња Свет-
ског да на ср ца, За вод за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца у 
са рад њи са До мом здра вља и 
Цр ве ним кр стом у че твр так, 29. 
сеп тем бра ор га ни зо ваo је пре-
вен тив не пре гле де у ци љу 
ра ног от кри ва ња фак то ра ри зи-
ка за бо ле сти ср ца и крв них 
су до ва у Ди во шу. По ред Ди во-
ша, Ба зар здра вља одр жан је 
20. сеп тем бра и у Ме сној за јед-
ни ци „29. но вем бар“ у Сремској 
Митровици. 

- У 2015. го ди ни ана ли за је 
по ка за ла да су и да ље во де ће 
ма сов не не за ра зне бо ле сти, а 
на пр вом ме сту узро ци уми ра-
ња у Сре му је су кар ди о ва ску-
лар не бо ле сти, од но сно бо ле-
сти си сте ма кр во то ка са не ких 
47,6 од сто. Бо ле сти си сте ма 
кр во то ка су во де ћи узро ци и 
обо ле ва ња на те ри то ри ји 
Срем ског окру га и основ ни фак-
то ри ри зи ка за на ста нак ових 
обо ље ња је су фак то ри на ко је 
ми мо же мо да де лу је мо. Са мо 
ста нов ни штво сво јим по на ша-
њем, усва ја њем здра вих сти ло-
ва жи во та и усва ја њем здра вих 
на ви ка мо же да пре ве ни ра 
на ста нак ових обо ље ња. 
Основ ни узрок за на ста нак ових 
бо ле сти је сте пу ше ње. Што се 
са овом на ви ком кре не ра ни је, 
ве ћа је мо гућ ност на стан ка 
ових обо ље ња. Дру ги фак тор 
је сте не пра вил на ис хра на. 
Ис хра на уко ли ко је пра вил на, 
уко ли ко из бе га ва мо слат ки ше, 
на мир ни це жи во тињ ског по ре-
кла, пре ко мер ну упо тре бу со ли 
мо же мо из бе ћи по ви ше не 
ма сно ће и ше ћер у кр ви. Фи зич-
ка не ак тив ност је та ко ђе прет-
ња за на ста нак ових обо ље ња. 
Сва ко днев на по лу ча сов на шет-
ња бр зим хо дом мо же до ве сти 
до сма ње ња про цен та на стан ка 
обо ље ња за 10 до 18 од сто – 
ре кла је др Бран ка Мал ба шић, 
спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди-
ци не.   С. С. 
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СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

При ма до не
у позоришту

На Ве ли кој сце ни По-
зо ри шта „До бри ца Ми лу-
ти но вић” ће у уто рак, 11. 
ок то бра 2016. би ти из ве-
де на пред ста ва „При ма-
до не“ у ре жи ји Ир фа на 
Мен су ра. У пред ста ви 
игра ју Та ња Бо шко вић 
у уло зи Ми ле не, и Ра да 
Ђу ри чин ко ја ту ма чи лик 
Да ре.

Ми ле на и Да ра су же-
не у „нај бо љим“ го ди-
на ма, глу ми це и при-
ма до не, ко је жи ве у 
на пу ште ном по зо ри шту 
са на дом да ће га са чу-
ва ти од ру ше ња. Во ле ле 
су истог чо ве ка - ди рек-
то ра и глав ног глум ца тог 
истог по зо ри шта, јед на 
му је би ла же на, а дру га 
- љу бав ни ца. Ује ди ње не 
су у љу ба ви и се ћа њу на 
јед ног чо ве ка, али и иде-
а ли ма о бо љем све ту. У 
ди ја ло зи ма с ху мо ром 
вас кр са ва ера пу на сно-
ва и уто пи ја

Пред ста ва је ду хо ви та, 
тра ги ко мич на при ча о 
ста ром, сен ти мен тал ном 
ри вал ству, о мо рал ним и 
дру штве ним вред но сти-
ма, о мо ћи по зо ри шта да 
раз бу ди ми сли и про ме-
ни са вест код пу бли ке, о 
љу ба ви и на ди, о сно ви-
ма и ја ви…

Це на ула зни це за ову 
пред ста ву је 700 ди на ра 
за пар тер, од но сно 500 
ди на ра за бал кон. Све 
ин фор ма ци је и ре зер ва-
ци је ка ра та 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.

ПОЕЗИЈА

Септембар од снова
Можда некоме 

посете 
књижевним 

вечерима личе 
на неку врсту 

скупова 
својеврсних 

месечара, али 
можда је то 

једини начин да 
се побегне од 

празнине и 
просташтва 

којим обилује 
наша 

свакодневница 

Септембар месец није потрошен 
упразно, бар што се тиче Библиотеке 
Глигорије Возаровић. Захваљујући 

највише Светлани Сабо, која је осмислила 
ове програме, одржана су два књижевна 
сусрета, 22. септембра са Андрејом 
Врањешом и 28. истог месеца са доајеном 
сремског песништва Тодором Бјелкићем. 

Оба су била занимљива на свој начин. 
Андреја Врањеш, који у доброј мери живи 
и ствара под топлом 
сенком свога покојног 
оца Ђорђа, свакако 
представља ону звезду 
која је била потребна на 
великом песничком 
небу, до које се стиже 
утабаном звезданом 
стазом коју су пратили 
многи песници, а међу 
њима и његов старији 
брат по души и перу 
Тодор Бјелић. 

О Тодору Бјелкићу се 
не мора много 
говорити, али он 
свакако представља 
један од важнијих 
светионика на пучини 
којом се крећу долазећи 
песници. Поезија се 
мења као вода и као 
камење, без обзира на 
оне који тврде да је 
камен вечит и 
непроменљив. И мало 
мање осетљиве душе 
од песничких узмичу 
испред баналности у 
ери СМС порука. Али 
ипак још увек има оних 

који се чврсто држе за своје снове.  
Између Тодора Бјелкића и Андреје 

Врањеша постоје бар две ствари које их 
чврсто држе на окупу са оним што је 
преостало од песничког племена. То су: 
поетика лире, јер без искрености срца 
нема ни праве поезија и предели снова 
који представљају једини азил који танану 
песничку душу штити од грубе и баналне 
реалности. Две најновије књиге, Песме 

снохватице Тодора 
Бјелкића и Са друге 
стране сна Андреје 
Врањеша, својим 
насловом потврђују 
крвну везу ова два 
ствараоца, без обзира 
што је први већ 
закорачио у 
антологијске димензије, 
док други још одређује 
меру својој сенци.   

Можда некоме посете 
књижевним вечерима 
личе на неку врсту 
скупова својеврсних 
месечара, али можда је 
то једини начин да се 
побегне од празнине и 
просташтва којим 
обилује наша 
свакодневница. Зато 
мислимо да су нас два 
сусрета са песницима 
Тодором Бјелкићем и 
Андрејом Врањешом у 
градској библиотеци 
подсетила на давно 
заборављено време 
поезије и мира.

Владимир Ћосић

Тодор Бјелкић
ПЕСМЕ СНОХВАТИЦЕ

Завичај песме наши су снови, 
нама одатле песма доплови. 
Као златасте рајске птице, 
песме су наше снохватице.
Кад су нам снови сјајни, весели – 
то су се песма и радост срели. 
Ако се сан са тугом сретне, 
песме бивају горке и сетне. 
Све су песме из снова приче, 
и све на свој завичај личе. 
Снови вајају песмама лице, 
зато су песме – снохватице. 

Андреја Врањеш
ВЕРНОСТ

Када је ускочио у њено око, 
заронио је дубоко, 
дотакао срце, загрлио снове,
животом замршеним у сусрет 
растанку плове. 

ЈАВА У СНОВИМА: Тодор Бјелкић и Андреја Врањеш



355. OKTOBAR 2016.   M NOVINE

ОВАН: На ла зи те се у 
кре а тив ној фа зи али 
не ко не ма до вољ но 
слу ха да вам се при-

дру жи. Због раз ли чи тих ин те ре-
со ва ња и по слов них пра ви ла 
ко ја на ме ћу од ре ђе ни са рад ни-
ци, мо ра те да при хва ти те ком-
про мис или уте шну ва ри јан ту. 
Из бе га вај те но ву љу бав ну рас-
пра ву, уз др жи те се од гла сних 
ко мен та ра пред во ље ном осо-
бом. 

БИК: Не ко оспо ра ва 
ваш успех, та ко да 
вас не по треб но оп те-
ре ћу је но вим тест 

си ту а ци ја ма или до дат ним усло-
ви ма. Не мој те до зво ли ти да но ви 
по слов ни не спо ра зу ми ути чу на 
ва шу кон цеп ци ју и на кре а тив но 
рас по ло же ње. Пла ни рај те су срет  
са осо бом ко ја у ва ма по кре ће 
емо тив не та ла се, по тре бан вам 
је по зи ти ван им пулс. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ин те ре-
су ју вас кон крет ни 
ре зул та ти и мо гућ-
ност за убр за ним 

на пре до ва њем на по слов ној 
ле стви ци. Ваш став де лу је 
ра зум но, али по треб на вам је и 
не чи ја озбиљ на по др шка. Обра-
ти те па жњу на свој стил из ра жа-
ва ња. Без не чи јег при су ства осе-
ћа те емо тив ну пра зни ну, те шко 
вам је да из ра зи те сво ја осе ћа-
ња и на ме ре пред бли ском осо-
бом.

РАК: Има те по зи ти-
ван ути цај на сво ју 
око ли ну, иде ја ко ју 
про па ги ра те по твр ђу-

је ва шу про фе си о нал ну свест о 
за јед нич ким ин те ре си ма. По ку-
ша ва те да осми сли те до бру 
стра те ги ју и не до зво ли те да вас 
не ко за тек не. Ра ду ју вас но ви 
до га ђа ји и не чи ја искре на на ме-
ра да вам уго ди. Парт нер уме да 
вам пре не се до бро рас по ло же-
ње и емо тив ну ин спи ра ци ју. 

ЛАВ: По слов ни до го-
вор кре ће у по зи тив-
ном сме ру, ка да 
по сто ји по др шка и 

са гла сност око ува жа ва ња раз-
ли чи тих ин те ре са. Ва жно је да 
но ве до га ђа је при хва ти те у оп ти-
ми стич ном сти лу, не ма раз ло га 
да сум ња те у не чи је  по слов не 
на ме ре. По тру ди те се да об ра-
ду је те во ље ну осо бу на ори ги на-
лан на чин, до бра во ља чу да 
чи ни. 

ДЕ ВИ ЦА: Не ко вас 
на во ди на по гре шан 
из бор и по ку ша ва да 
огра ни чи ваш по слов-

ни ути цај. Не ма по тре бе да ула-
зи те у рас пра ву са осо бом ко ја 
ко ри сти дру га чи ја ме ри ла вред-
но сти. До сто јан стве но при хва ти-
те тре нут ну по зи ци ју. По ка жи те 
до бру во љу, не мо же те оче ки ва-
ти да сре ћан епи лог до ла зи сам 
по се би. По треб на вам је емо тив-
на по др шка. 

ВА ГА: Сум ња те у 
не чи је на ме ре и има те 
лош пред о се ћај са 
од ре ђе ним са рад ни-

ци ма. На ма по тре бе да за кљу чу-
је те на осно ву пр вог ути ска, са че-
кај те на при го дан тре ну так. Има-
те до вољ но ис ку ства да се 
за шти ти те од ло ших ути ца ја. 
По сто ји осо ба ко ја у ва ма по кре-
ће сна жне емо ци је, усме ри те сво-
је ми сли ка за јед нич ким те ма ма. 

ШКОР ПИ ЈА: Не ко 
не ма до вољ но раз у-
ме ва ња за ва ше 
по слов не иде је, 

от кри ва те но ве не спо ра зу ме у 
су сре ту са са рад ни ци ма, не до-
ста је вам уза јам на по др шка и 
раз у ме ва ње. Са че кај те да вам 
не ко зва нич но са оп шти сво ју 
од лу ку о по слов ној са рад њи. 
По треб но је вре ме да ис кри ста-
ли ше те сво ја осе ћа ња. Не мој те 
до но си ти ис хи тре не од лу ке. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ко у 
ва ма под сти че кре а-
тив ну ра до зна лост и 
же љу за но вим са зна-

њем. При хва ти те ко ри сну иде ју о 
по слов ној са рад њи и до ка жи те 
сво је спо соб но сти на де лу. Не ма 
по тре бе да од ла же те не ку за јед-
нич ку ак ци ју. Емо тив но за до вољ-
ство про из и ла зи из су сре та са 
дра гом осо бом. Де лу је те за но сно 
и успе ва те да при ву че те не чи ју 
па жњу.

ЈА РАЦ: На ва ма је да 
оправ да те свој 
по слов ни углед у 
си ту а ци ја ма ко је мо гу 

раз ли чи то да се про ту ма че. 
Осми сли те до бар план, уз од ре-
ђе ну до зу му дро сти и уме шно сти 
све мо же да се под ве де под 
по слов ни успех. За до вољ ство 
ко је осе ћа те у не чи јој бли зи ни 
пред ста вља до бар пред знак. 
Сре ћа је до сти жна ка да вас са 
не ким по ве зу ју то пла осе ћа ња. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ма 
по тре бе да оп ту жу је-
те дру ге за ло шу про-
це ну или свој по слов-

но – фи нан сиј ски не у спех. 
По тру ди те се да пра вил но ко ри-
гу је те сво је по на ша ње у скла ду 
са за јед нич ким ин те ре си ма. 
Парт нер ве што при кри ва део 
исти не, што до дат но ути че на 
ва ше рас по ло же ње. По не кад 
ни је ла ко до ка за ти исти ну, чак и 
ка да су све пред но сти на ва шој 
стра ни. 

РИ БА: Ста ло вам је 
да ускла ди те сво је 
по слов не и при ват не 
оба ве зе. До вољ но 

сте ве шти да оства ри те сво је 
ин те ре се на раз ли чи тим стра на-
ма. Не мој те до зво ли ти да вас 
не ко не по треб но успо ра ва или 
да ре ме ти ва шу кон цен тра ци ју. 
Има те по зи ти ван ути цај на не чи-
је рас по ло же ње. По ка жи те да се 
за јед нич ка сре ћа кри је у искре ној 
раз ме ни осе ћа ња. 

VREMEPLOV
5. ок то бар

2000. По сле не у спе лих по ку ша-
ја по ли ци је да су зав цем рас те-
ра на сто ти не хи ља да де мон-
стра на та у цен тру Бе о гра да, 
ко ји су про те сто ва ли због по ни-
шта ва ња пред сед нич ких из бо-
ра, гра ђа ни ушли у Са ве зну 
скуп шти ну, а не што ка сни је и у 
згра ду Ра дио-те ле ви зи је Ср би-
је. Под при ти ском, Сло бо дан 
Ми ло ше вић сле де ћег да на при-
знао из бор ни по раз од кан ди да-
та Де мо крат ске опо зи ци је 
Ср би је Во ји сла ва Ко шту ни це.

6. ок то бар
1903. Ро ђен ир ски фи зи чар 
Ер нест То мас Син тон Вол тон, 
је дан од пи о ни ра ну кле ар не 
фи зи ке, до бит ник Но бе ло ве 
на гра де за фи зи ку 1951. С 
Џо ном Да гла сом Ко кроф том, с 
ко јим је по де лио Но бе ло ву 
на гра ду, 1929. раз вио пр ви 
атом ски ак це ле ра тор.
1958. Аме рич ка ну кле ар на под-
мор ни ца Сеа Њолф из ро ни ла 
на по вр ши ну код оба ле Но ве 
Ен гле ске, по сле два ме се ца 
про ве де них у мор ским ду би на-
ма, што је био свет ски ре корд у 
оста ја њу под мо рем.

7. ок то бар
1914. Ро ђен Ми ха и ло Ла лић, 
је дан од нај и стак ну ти јих ју го-
сло вен ских ауто ра рат не про зе.
1959. Со вјет ски ва си он ски брод 
Лу на 3 пр ви фо то гра фи сао там-
ну стра ну Ме се ца.

8. ок то бар
1856. Ве ли ка Бри та ни ја је по че-
ла „дру ги опи јум ски рат“ про тив 
Ки не, у ко јем јој се при дру жи ла 
и Фран цу ска.
1912. Цр на Го ра је об ја ви ла рат 
Тур ској и истог да на на па ла 
тур ске по ло жа је код Ска дра, 
чи ме је по чео Пр ви бал кан ски 
рат.

9. ок то бар
1934. У Мар се ју је уби јен ју го-
сло вен ски краљ Алек сан дар I 
Ка ра ђор ђе вић. 
1967. У Бо ли ви ји је уби јен 
ар ген тин ски ре во лу ци о нар 
Ер не сто „Че“ Ге ва ра, сим бол 
ре во лу ци је у Ју жној Аме ри ци. 
1993. У су ко би ма Му сли ма на и 
Хр ва та у Мо ста ру (Бо сна и Хер-
це го ви на) сру шен је Ста ри 
мост, сим бол гра да, са гра ђен у 
16. ве ку за вре ме тур ске вла да-
ви не. 

10. ок то бар
1913. За вр ше на из град ња 
Па нам ског ка на ла, ду гог 81,6 
ки ло ме та ра, ко јим су спо је ни 
Атлант ски и Ти хи оке ан.
1985. Умро аме рич ки филм ски 
глу мац, ре жи сер и про ду цент 
Ор сон Велс. 

11. ок то бар
1579. У Ца ри гра ду је дан дер-
виш убио тур ског др жав ни ка и 
вој ско во ђу, по ре клом из Бо сне, 
Мех мед-па шу Со ко ло ви ћа. 
1963. Умр ла фран цу ска пе ва чи-
ца Едит Пјаф. 

HOROSKOP

Сре да, 5. ок то бар
(22. сеп тем бар)

Све ти све ште но му че ник Фо ка; 
Све ти про рок Јо на

Че твр так, 6. ок то бар
(23. сеп тем бар)

За че ће Све тог Јо ва на Пре те че 
и Кр сти те ља

Пе так, 7. ок то бар
(24. сеп тем бар)

Св. пр во муч. Те кла; преп. 
Си мон, Св. краљ Вла ди слав и 
Преп. Да вид срп ски

Су бо та, 8. ок то бар
(25. сеп тем бар)

Пре по доб. Ефро си ни ја и Св. 
Сер ги је Ра до ње шки – За ду шни-
це

Не де ља, 9. ок то бар
(26. сеп тем бар)

Све ти апо стол и је ван ђе лист 
Јо ван Бо го слов 

По не де љак, 10. ок то бар
(27. сеп тем бар)

Све ти му че ник Ка ли страт

Уто рак, 11. ок то бар
(28. сеп тем бар)

Пре по доб ни Ха ри тон Ис по вед-
ник

Crkveni
kalendar

• Би ти марк сист има сми
сла са мо ако ни сте 
па мет ни. 
• Же не ни шта ни су по сти
гле. Не ка да су би ле 
не рав но прав не са пра
вим му шкар ци ма а сад 
су рав но прав не са ни ка
квим. 

Па при ке у 
па ра дајз со су 

Са стој ци: па ра дајз ја бу чар 
са мле вен 3 кг, па при ка сец ка на 3 кг, 
ал ко хол но сир ће 450 мл, уље 400 
мл, со ли 100 г, ше ће ра 200 г, 3 гла-
ви це бе лог лу ка, би бер у зр ну по 
уку су, кон зер ванс. 

По сту пак: Па ра дајз ку вај те на 
сред њој ва три по ла са та. До дај те 
сир ће , уљe, со, ше ће р и ку вај те на 
сред њој ва три око 35 ми ну та. Сит но 
исец кај те бе ли лу к. До дај те па при ку 
и про ме шај те. До дај те по уку су 
љу ту па при чи цу и би бер у зр ну. 
Ку вај те 15 ми ну та. На кра ју до дај те 
бе ли лук и јед ну ке си цу кон зер ван-
са. Си пај те у вру ће те гле, ста ви те 
це ло фан па пре ко по кло пац и увиј-
те у не ки чар шаф или ће бе док се 
пот пу но не охла ди. Је де се 20 да на 
од ка да на пра ви те, па на да ље.
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На срем ско ми тро вач ком хи по дро му 
про шле не де ље, 2. ок то бра одр жан 
је тре ћи по ре ду Ко њич ки дан у ор га-

ни за ци ји Ко њич ког клу ба „Срем“ и Ка зне но 
по прав ног за во да Срем ска Ми тро ви ца, под 
по кро ви тељ ством Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца.

Сун чан ок то бар ски дан при-
ву као је ве ли ки број гле да ла-
ца на хи по дро му, ко ји су ужи-
ва ли у шест га лоп ских тр ка, 
али и у пра те ћим са др жа ји ма 
ко је је ор га ни за тор при пре-
мио. 

Ка ко ис ти че управ ник Ка-
зне но по прав ног за во да 
Срем ска Ми тро ви ца Алек-
сан дар Алим пић, дра го му је 
што је ис пу нио обе ћа ње да то 
при ли ком пре у зи ма ња функ-
ци је управ ни ка ми тро вач ког 
за тво ра, а то је да хи по дром 

као по себ на при вред на је ди ни ца функ ци о-
ни ше са мо стал но. 

- За до вољ ство ми је што ви дим пу но љу-
ди на хи по дро му, ле пе ко ње, као и мно го 
ви ше са др жа ја ко ји обо га ћу ју овај Ко њич ки 
дан. Про мо ви ше мо осни ва ње стре ли чар-
ског клу ба, а у окви ру Ко њич ког да на би ла 

је ор га ни зо ва на де гу ста ци ја 
ви на, ја ха ње по ни ја, као и из-
ло жба руч них ра до ва. За вр-
ши ли смо и нов уго сти тељ ски 
обје кат, ет но ре сто ран, на са-
мом хи по дро му, ко ји је ту пре 
све га због Шко ле ја ха ња – на-
во ди шта је све до са да ура-
ђе но на хи по дро му Алим пић.

То ком тр кач ког да на одр-
жа но је шест тр ка, на 1.100, 
1.400, 1.600, 1.700 и 2.200 ме-
та ра, а уче ство ва ло је укуп но 
38 гр ла.   Б. С.

Фо то: У. Р.

КО ЊИЧ КИ ДАН У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Хи по дром оми ље но 
ме сто Ми тров ча на

Алек сан дар Алим пић

Ко њич ке тр ке у Срем ској Ми тро ви ци

У Те ме ри ну је 1. ок то бра одр жан 14. 
ин тер на ци о нал ни Ка ра те тур нир где 
се оку пи ло око 400 так ми ча ра из Ру-

му ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Цр не Го ре и 
Ср би је. 

Ка ра те уни ја Ср би је, на чи јем че лу је сен-
сеи проф. Ду шан Да чић, но си лац цр ног по-
ја са де ве ти дан и пред сед ник Вој во ђан ске 
ка ра те уни је и пот пред сед ник Ка ра те уни је 
Ср би је сен сеи Ста ни слав Ра ко вић, но си лац 
цр ног по ја са сед ми дан већ 14. го ди ну успе-
шно ор га ни зу ју ову ме ђу на род ну ма ни фе-
ста ци ју, ко ја оку пља нај бо ље так ми ча ре из 
зе мље и ино стран ства. 

Ка ра те клуб Сир ми јум је са сво јих два-
де сет так ми ча ра ко ји су на сту пи ли на пра-
вио пра ву же тву ме да ља, јер су осво ји ли 23 
злат не, че ти ри сре бр не и че ти ри брон за не 
ме да ље, што је ре зул тат ко ји се рет ко осва-
ја. Нај у спе шни ји так ми чар овог пр вен ства у 
му шкој кон ку рен ци ји је Ду шан Ђор ђе вић из 
Сир ми ју ма са осво је них шест злат них ме-
да ља и на гра ђен је ве ли ким пе ха ром. По 
че ти ри злат не ме да ље осво ји ли су Мла ден 
Не ди мо вић, Ми ли ца Ба ла нац, Вла ди мир 
Па шић и Ми ли ца Кр стић, са три злат не ме-

да ље оки ти ли су се Игор Спа хић, Ва ња и 
Ђор ђе Гру јић и Ср ђан Ђо нић. По две злат-
не ме да ље осво ји ли су Вла ди мир Ли же нес, 
Ми ла Миљ ко вић, Мар ко Га рић и Мар ко 
Пе пел че вић и по јед ну злат ну осво ји ли су 
Алек сан дар и Ми лош Ма рић, Ан дреј и Ср-
ђан Илић и Бог дан Ко ва че вић. 

Ујед но је ово би ло кон трол но так ми че ње 
за чла но ве ка ра те ре пре зен та ци је ко ји 10. 
ок то бра кре ћу на Пр вен ство Евро пе у Ита-
ли ју ода кле та ко ђе оче ку је мо до бре ре зул-
та те.  М. М.

КА РА ТЕ ТУР НИР У ТЕ МЕ РИ НУ

Злат ни так ми ча ри Сир ми ју ма

МИТРОВАЧКИ АТЛЕ ТИ ЧАР И 

Нај бо љи у Ср би ји
У Кра гу јев цу је то ком ви кен да одр жа но фи на ле 

Ку па Ср би је за ста ри је пи о ни ре и пи о нир ке на ком 
су у жен ској кон ку рен ци ји по бе ди ле атле ти чар ке 
срем ско ми тро вач ког Сре ма. 

Еки па од 16 так ми чар ки над ме та ла се за ти ту лу 
нај у спе шни је на Ку пу Ср би је и у тој бор би по бе ди-
ла са укуп но осво је них 197 бо до ва, ис пред дру го-
пла си ра не Мла до сти из Зе му на (174,5 бо да), тре-
ће пла си ра не еки пе АШК – Тем по из Шап ца (106 
бо до ва), бе о град ских АК Пар ти зан (92,5 бо да) и АК 
Цр ве на зве зда (80 бо до ва) и још 23 клу ба. 

Так ми чар ке ко је су бра ни ле бо је Сре ма су: 
ка пи тен Та ма ра Јо ва но вић, Мир ја на Да со вић, 
Сла ђа на Ла кић, Ни ко ли на Шу ман, Ања Ла јић, 
Јо ва на Ра до је вић, Ле он ти на Ђу ра но вић, На та ли ја 
Кр стић, Жељ ка По зна но вић, Са ра Бер ток, Ла на 
Кр ње вић, шта фе та че ти ри пу та 300 ме та ра (Ва ња 
Бу га џи ја, Иво на Ла јић, Ања Ла јић и Ни ко ли на 
Шу ман).

Код пи о ни ра, у му шкој кон ку рен ци ји су на сту пи-
ли и успе шни би ли: Мир ко Ма у на и Ду шан Вук ма-
но вић.

По бе да на фи на лу Ку па Ср би је је кру на јед не 
сјај не се зо не пи о нир ки АК Срем, ко је су ове го ди не 
на свим по је ди нач ним так ми че њи ма у од ре ђе ним 
ди сци пли на ма за и ста до ми ни ра ле и че сто оства-
ри ва ле од лич не ре зул та те. Крај се зо не ни је мо гао 
би ти леп ши, а до бра вест је да са мо три так ми чар-
ке из ове еки пе не ће има ти пра во на сту па за пи о-
нир ке сле де ће го ди не јер пре ла зе у ста ри ју ка те го-
ри ју. Тре не ри Дра ги ша Ђор ђић, Бо јан Ко мле нић, 
Ми ро слав Ерак и упра ва АК Срем има ју раз ло га за 
за до вољ ство, јер је ство ре на ком пакт на еки па, са 
до бром ат мос фе ром и ве ли ком пер спек ти вом, ко ја 
ако се очу ва мо же да игра ве ли ку уло гу на пи о нир-
ској и ју ни ор ској атлет ској сце ни Ср би је а јед ног 
да на, што да не, и у се ни ор ској кон ку рен ци ји. 

На ову ге не ра ци ју тре ба обра ти ти па жњу јер 
има шта да по ну ди Срем ској Ми тро ви ци и срп ској 
атле ти ци. Тре ба их по др жа ти у на сто ја њу да оста-
ну та мо где су овог ви кен да до спе ли – на са мом 
вр ху, са оп шта ва ју из АК Срем. 

Та лен то ва ни пи о нир из Атлет ског клу ба Сир ми-
јум Ог њен Де спић оства рио је по бе ду на фи на лу 
Ку па Ср би је у кон ку рен ци ји пи о ни ра у ди сци пли ни 
ба ца ње ко пља. Он је ко пље ба цио 43,78 ме та ра и 
у овом мо мен ту нај бо љи је у Ср би ји, а пра ви 
ре зул та ти се од ње га тек оче ку ју ка же ње гов тре-
нер Сло бо дан Ма ца но вић. Успе шна је би ла и Са ра 
Киш, ко ја је би ла тре ћа у тр ци на 100 ме та ра.

Ви це шам пи он Бал ка на у де се то бо ју Са ша 
Ба бић так ми чио се про те клог ви кен да на Ме ђу на-
род ном атлет ском ми тин гу у хр ват ском гра ду Ча ко-
ве цу. Он је у тр ци 110 ме та ра пре по не за бе ле жио 
ре зул тат 15,21 се кун ди и та ко ста вио пе чат на 
нај у спе шни ју се зо ну у ка ри је ри.

- Же ле ли смо још јед ну тр ку на пре по на ма и 
ни смо се по ка ја ли - за до вољ но ис ти че ње гов тре-
нер Го ран Хо до ба. 

ПЕ ЋИН ЦИ

Је се њи крос
Је се њи крос у Пе ћин ци ма, ко ји су под по кро ви-

тељ ством Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“ 
ор га ни зо ва ли Основ на шко ла „Сло бо дан Ба јић-
Па ја“ и Сред ња тех нич ка шко ла „Ми лен ко Вер-
кић-Не ша“, оку пио је 27. сеп тем бра на „Су ва чи“ 
мно штво осно ва ца и сред њо шко ла ца, ко ји су 
по ка за ли за вид ну фи зич ку спрем ност.

Нај бо љи у ка те го ри ји осно ва ца су: пр ви раз ред 
- Ан ђе ла Ву кић и Да ни ло Јо ви чић; дру ги раз ред - 
Ле на Мар ко вић и Пе тар Ста нић; тре ћи раз ред - 
Ан ђе ла Ра ди са вље вић и Ми лош Јо ви чић; че твр ти 
раз ред - Ду ња Ср дић и Ма те ја Си мић; пе ти раз-
ред - Ма ша Ве се ли но вић и Сте фан Сте па но вић; 
ше сти раз ред - Са ра Мар ко вић и Ва са Ко за рев; 
сед ми раз ред - Ива на Бе го вић и Фи лип Чој чић; 
осми раз ред - Иси до ра На ић и Не бој ша Ве се ли-
но вић.

Нај бо љи сред њо школ ци су:пр ва го ди на - Мир-
ја на Жи вић и Не ма ња Пе тро вић; дру га го ди на - 
Ве ри ца Жи вић и Ми лан Ви да ков; тре ћа го ди на - 
Бра ни сла ва Си мић и Си ни ша Илић; че твр та го ди-
на - Љи ља на Пан тић и Ми лош На ић.
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Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Сур ду ли ца: Рад ник - 
На пре дак 0:1, Но ви Па зар: 
Но ви Па зар - Рад нич ки 1:0, Бач
ка Па лан ка: Бач ка - Во ждо вац 
2:1, Бе о град: Пар ти зан – Мла-
дост 3:1, Но ви Сад: Вој во ди на 
– Ме та лац 1:0, Ива њи ца: Ја вор 
Ма тис - Цр ве на Зве зда 2:4, Бе о
град: Чу ка рич ки – Бо рац 1:1, 
Су бо ти ца: Спар так – Рад 0:1.

1. Ц. Зве зда 11 9 1 1 34:10 28
2. Вој во ди на 11 8 2 1 22:8 26
3. Пар ти зан 11 7 1 3 17:8 22
4. Рад нич ки 11 6 2 3 16:11 20
5. На пре дак 11 5 4 2 12:9 19
6. Мла дост 11 6 0 5 12:14 18
7. Спар так 11 5 1 5 19:20 16
8. Рад 11 4 3 4 9:14 15
9. Ме та лац 11 4 2 5 8:8 14
10. Во ждо вац 11 4 2 5 10:15 14
11. Н. Па зар 11 3 2 6 12:17 11
12. Бач ка 11 3 1 7 6:12 10
13. Рад ник 11 2 3 6 8:16 9
14. Ја вор 11 1 6 4 10:19 9
15. Чу кар. 11 1 4 6 8:15 7
16. Бо рац 11 1 4 6 6:13 7

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 8. ко ла: 
Ин ђи ја: Ин ђи ја – Рад нич ки 0:1, 
Ла за ре вац: Ко лу ба ра - Про ле-
тер 0:0, Че ла ре во: ОФК Оџа ци 
– Зе мун 0:0, Бор ча: БСК – Сло-
бо да 0:2, Че ла ре во: ЧСК Пи ва-
ра – Ма чва 1:0, Бе о град: Син-
ђе лић - Бе жа ни ја 1:1, Бе о град: 
ОФК Бе о град – Ди на мо 3:3, 
До ба нов ци: Бу дућ ност - Ја го-
ди на 2:4.

1. Ма чва 8 6 1 1 11:2 19
2. ЧСК 8 5 3 0 12:3 18
3. Сло бо да 8 4 3 1 6:3 15
4. Син ђе лић 8 3 4 1 8:2 13
5. Ја го ди на 8 3 3 2 14:10 12
6. Рад нич ки 8 4 0 4 8:7 12
7. БСК 8 4 0 4 7:9 12
8. Бу дућ ност 8 3 2 3 9:11 11
9. Оџа ци 8 2 4 2 5:5 10

10. Бе жа ни ја 8 1 5 2 4:5 8
11. Зе мун 8 1 5 2 4:6 8
12. Про ле тер 8 1 4 3 4:7 7
13. Ди на мо 8 1 4 3 7:13 7
14. ОФК Бе ог. 8 1 3 4 8:16 6
15. Ко лу ба ра 8 0 5 3 3:6 5
16. Ин ђи ја 8 1 2 5 3:8 5

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца  8. ко ла: 
Но ви Ба нов ци: Омла ди нац – 
ТСЦ 2:1, Срем ска Ми тро ви ца: 
Рад нич ки - Рад нич ки (З) 3:1, 
Су бо ти ца: Бач ка 1901 - Цр ве на 
Зве зда 3:1, При гре ви ца: Брат-
ство 1946 - Рад нич ки (НП) 3:1, 
Шид: Рад нич ки - Бо рац 0:1, 
Те ме рин: Сло га - Ду нав 1:2, 
Бе о чин: Це мент – Вр шац 2:0, 
Же ле зни чар је био сло бо дан.

1. Брат ство 8 6 1 1 21:6 19
2. Омлад. 7 6 0 1 13:3 18
3. Ду нав 8 5 2 1 13:6 17
4. Бо рац 7 4 3 0 12:4 15
5. Радн. (СМ) 7 4 2 1 12:5 14
6. Бач ка 1901 8 4 1 3 9:10 13
7. Же лез. 7 2 3 2 10:9 9
8. Вр шац 8 3 0 5 7:12 9
9. Це мент 8 2 2 4 7:12 8

10. Радн. (НП) 7 2 1 4 9:13 7
11. ТСЦ 7 2 1 4 6:10 7
12. Радн. (Ш) 8 2 1 5 7:14 7
13. Радн. (З) 7 1 2 4 4:13 5
14. Сло га 8 0 4 4 6:12 4
15. Ц. Зве зда 7 1 1 5 6:13 4

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 8. ко ла: 
Но ви Сад: Ка бел – Сла ви ја 3:1, 
Но ви Сад: Бо рац – СО ФЕКС 
2:0, Бе шка: Хај дук (Б) - Мла-
дост 0:3, Ста ра Па зо ва: Је дин-
ство – По ду на вац 2:2,  Ку пи но
во: Ку пи но во – Ин декс 0:1, 
Ве тер ник: Ве тер ник – Сре мац 
2:5, Ла ћа рак: ЛСК - Хај дук (Ч) 
0:2, Ер де вик: Сло га - ЖСК 7:2.

1. Хај дук (Ч) 8 7 1 0 13:4 22
2. ЛСК 8 6 1 1 12:5 19
3. Сло га 8 6 0 2 28:11 18
4. По дун. 8 5 2 1 21:5 17
5. Сре мац 8 5 2 1 17:6 17
6. Мла дост 8 5 2 1 12:3 17
7. Ка бел 8 5 1 2 14:8 16
8. Је дин. 8 3 2 3 11:7 11
9. Ин декс 8 3 2 3 12:9 11

10. Ку пин. 8 3 0 5 8:9 9
11. Сла ви ја 8 2 1 5 10:13 7
12. Бо рац 8 2 1 5 8:20 7
13. Хајд. (Б) 8 2 1 5 8:22 7
14. СО ФЕКС 8 1 0 7 1:16 3
15. Ве тер ник 8 1 0 7 9:26 3
16. ЖСК 8 0 0 8 6:26 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 7. ко ла: 
Бин гу ла: ОФК Бин гу ла – Омла-
ди нац 7:1, Ја ме на: Гра ни чар – 
Бо рац 3:1, Бер ка со во: Сре мац 
- Је дин ство 2:6, Би кић До: ОФК 
Би кић – Син ђе лић 3:2, Ба чин
ци: ОФК Ба чин ци – На пре дак 
3:0 Јед но та је би ла сло бод на.

Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
Кр ње шев ци: Сло га - Бо рац (С) 
3:1, Но ви Слан ка мен: Ду нав – 
ЧСК 3:1, Кр че дин: Фру шко го-
рац - Кру ше дол 2:2, Ма ра дик: 
Сло га - По лет 0:5, Бо рац (Ј) је 
био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
За са ви ца: Сло га – Но ћај 2:2, 
Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац - Сло-
бо да 0:0, Ра ден ко вић: Бо рац - 
Тр го вач ки 0:1, Сре мац је био 
сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
Ла ћа рак: По ле та рац - Гр гу рев-
ци 10:1, Ле жи мир: Пла ни нац – 
Бо сут 4:2, Срем ска Ра ча: Срем 
– На пре дак 0:0, БСК је био сло-
бо дан.

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

Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
До брин ци: Сре мац - 27. ок то-
бар 5:1, Ма ли Ра дин ци: Фру-
шко го рац – Сло га 3:0, Кра љев
ци: Је дин ство - Гра ни чар 1:2, 
Ру ма: Фру шка Го ра - С.В.Рад-
нич ки 1:1, Сте ја нов ци: Бо рац 
– Пла ни нац 1:0, Ја зак: Цар 
Урош - Је дин ство (Ру) 0:3, 
Не ра дин: Вој во ди на – По лет 
1:0.

1. Би кић 7 6 1 0 25:5 19
2. Бин гу ла 7 6 0 1 22:6 18
3. Је дин ство 6 5 0 1 18:11 15
4. Јед но та 6 4 0 2 23:13 12
5. Син ђе лић 6 3 1 2 21:10 10
6. На пре дак 6 3 1 2 11:7 10
7. Ба чин ци 6 3 0 3 19:10 9
8. Гра ни чар 7 2 0 5 13:21 6
9. Бо рац 6 0 2 4 7:17 2

10. Омла ди нац 6 0 1 5 5:25 1
11. Сре мац 7 0 0 7 5:44 0

1. По лет 5 4 0 1 16:5 12
2. Кру ше дол 5 3 2 0 14:4 11
3. Бо рац (Ј) 4 3 0 1 8:4 9
4. Ду нав 5 3 0 2 9:11 9
5. Сло га (К) 5 2 1 2 11:7 7
6. Фру шког. 4 1 1 2 8:8 4
7. ЧСК 3 0 1 2 2:6 1
8. Бо рац (С) 3 0 1 2 2:8 1
9. Сло га (М) 4 0 0 4 2:19 0

1. Сло бо да 4 3 1 0 15:1 10
2. Тр го вач ки 5 3 0 2 8:6 9
3. Бо рац (ВР) 4 2 2 0 11:4 8
4. Сло га 5 2 2 1 13:13 8
5. Но ћај 4 1 1 2 6:7 4
6. Сре мац 4 1 0 3 5:9 3
7. Бо рац (Ра) 4 0 0 4 0:18 0

1. На пре дак 5 3 2 0 10:7 11
2. Срем 4 2 2 0 8:3 8
3. БСК 4 2 1 1 9:5 7
4. Бо сут 4 2 0 2 10:8 6
5. По ле та рац 5 1 1 3 17:14 4
6. Пла ни нац 4 1 1 2 7:9 4
7. Гр гу рев ци 4 0 1 3 1:16 1

1. Д. Срем 5 4 0 1 22:3 12
2. Сре мац 5 4 0 1 21:10 12
3. Шу мар 5 4 0 1 15:5 12
4. Ло вац 5 4 0 1 15:6 12
5. Срем 5 4 0 1 11:5 12
6. Хај дук 5 1 1 3 9:10 4
7. Ка ме ни 5 0 3 2 7:12 3
8. Мла дост 5 0 2 3 3:10 2
9. Сло вен 5 0 1 4 5:25 1

10. Ви тез 5 0 1 4 6:28 1

1. Је динс. (Ру) 7 5 0 2 15:9 15
2. Гра ни чар 7 5 0 2 14:10 14
3. С.В.Радн. 7 4 1 2 16:6 13
4. Сре мац 7 4 1 2 11:11 13
5. По лет 7 3 3 1 11:3 12
6. Вој во ди на 7 4 0 3 15:10 12
7. Фрушк. 7 4 0 3 14:14 12
8. 27.ок то бар 7 4 0 3 16:17 12
9. Ф. Го ра 7 3 2 2 22:7 11

10. Пла ни нац 7 3 1 3 11:10 10
11. Цар Урош 7 3 0 4 12:13 9
12. Бо рац 7 1 1 5 3:27 4
13. Је дин. (К) 7 1 0 6 5:16 3
14. Сло га 7 0 1 6 5:17 1

Ре зул та ти утак ми ца 8. ко ла: 
Хрт ков ци: Хрт ков ци - Ру дар 
0:1, Кле нак: Бо рац - До њи 
Пе тров ци 2:0, Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност - Хај дук 3:1, Ру ма: 
Пр ви Мај - Гра ни чар 1923 6:0, 
Ви то јев ци: Пар ти зан – На пре-
дак 1:1, До њи То вар ник: Сло-
бо да - Под ри ње 0:3, Ру ма: Сло-
вен – Ми трос 2:1, Го лу бин ци: 
Ја дран – Љу ко во 1:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Под ри ње 8 5 2 1 19:3 17
02. Пр ви Мај 8 5 1 2 20:3 16
03. Бу дућ ност 8 5 1 2 16:9 16
04. Љу ко во 8 5 1 2 14:12 16
05. Ја дран 8 5 0 3 14:10 15
06. Хај дук 8 4 1 3 12:6 13
07. На пре дак 8 4 1 3 12:9 13
08. Бо рац 8 4 1 3 11:8 13
09. Сло бо да 8 4 0 4 7:9 12
10. Гран. 1923 8 4 0 4 13:17 12
11. Ру дар 8 4 0 4 9:18 12
12. Пар ти зан 8 3 1 4 12:13 10
13. Сло вен 8 3 0 5 6:13 9
14. Ми трос 8 2 1 5 9:13 7
15. Хрт ков ци 8 2 0 6 6:14 6
16. Д. Пе тров. 8 0 0 8 3:26 0

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 8. ко ла: 
Бу ђа нов ци: Мла дост – Сло га 
1:3, Ку ку јев ци: Оби лић 1993 – 
На пре дак  4:0, Мар тин ци: 
Бо рац - Хај дук 1:1, Шид: Омла-
ди нац - Је дин ство (П) 4:1, Рав
ње: Зе ка Бу љу ба ша – Же ле-
зни чар 0:4, Мо ро вић: Је дин-
ство - Гра ни чар (О) 4:2, Ман ђе
лос: Фру шко го рац - Гра ни чар 
(К) 1:0 Пу тин ци: ПСК - ОФК 
Бре стач 2:3.

1. Же лез. 8 7 1 0 37:5 22
2. ПСК 8 5 1 2 14:9 16
3. Бре стач 8 5 1 2 14:11 16
4. Фру шког. 8 4 3 1 15:10 15
5. Бо рац 8 4 3 1 14:9 15
6. Сло га 8 4 2 2 13:14 14
7. Хај дук 8 4 1 3 17:14 13
8. Мла дост 8 4 1 3 16:14 13
9. Оби лић 8 4 0 4 14:9 12

10. Гран. (К) 8 3 2 3 7:8 11
11. Је дин. (М) 8 2 3 3 15:18 9
12. На пре дак 8 3 0 5 16:25 9
13. Зе ка Б. 8 2 0 6 12:17 6
14. Гран. (О) 8 1 2 5 11:18 5
15. Омлад. 8 1 2 5 14:25 5
16. Је дин. (П) 8 0 0 8 6:29 0
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У КУ КУ ЈЕВ ЦИ МА ОТВО РЕ НА ШКО ЛИ ЦА ЖИ ВО ТА ФОН ДА ЦИ ЈЕ НО ВАК ЂО КО ВИЋ

Но ви про стор за 50 ма ли ша на

Но вак Ђо ко вић фон да ци ја је у се лу 
Ку ку јев ци адап ти ра ла и опре ми ла 
осму Шко ли цу жи во та, у ко јој ће 

пред школ ске про гра ме по ха ђа ти око 50 
ма ли ша из овог ме ста.

Ра до ви на адап та ци ји по че ли су сре-
ди ном апри ла, а у об но ву и опре ма ње је 
уло же но око 40.000 евра (5.378.509,63 
ди на ра). Ура ђе не су две учи о ни це ве ли-
чи не око 100 ме та ра ква драт них, а део 
је уло жен у ку по ви ну од го ва ра ју ћег 
на ме шта ја, ди дак тич ког ма те ри ја ла и 
књи га, ка ко би де ца мо гла да ужи ва ју у 
сва ко днев ном бо рав ку.

Је ле на Ђо ко вић, на ци о нал на ди рек-
тор ка Но вак Ђо ко вић фон да ци је про-
шлог че тврт ка, 29. сеп тем бра све ча но је 
отво ри ла но ву Шко ли цу жи во та, а де цу у 
вр ти ћу об ра до ва ла је но вим играч ка ма. 

- По себ но ме ра ду је што је пред школ-
ске про сто ри је до би ло ме сто ко је је 
пу но де це и у ко ме мла ди ро ди те љи 

од лу чу ју да жи ве на се лу. Де мо граф ски 
по да ци ука зу ју да ће и сле де ће го ди не 
ве ли ки број ма ли ша на кре ну ти у наш 
вр тић, и да ће овај тренд са мо ра сти из 
го ди не у го ди ну. То је до каз да је Фон да-
ци је и ово га пу та па жљи во ода бра ла 
ме сто ко јем је Шко ли ца жи во та нај по-
треб ни ја. Ко ри стим ову при ли ку да се 
за хва ли мо пред став ни ци ма Оп шти не и 
пред школ ске уста но ве што су нам пру-
жи ли мак си мал ну по др шку и омо гу ћи ли 
да улеп ша мо де тињ ство ве ли ком бро ју 
ма ли ша на - ре кла је Је ле на Ђо ко вић.

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић се за хва лио Фон да ци ји Но вак 
Ђо ко вић на вред ном и зна чај ном по кло-
ну за нај мла ђе су гра ђа не. 

- За хвал ни смо пр вен стве но што је 
Фон да ци ја пре по зна ла по тре бу на ше 
оп шти не за укљу чи ва њем што ве ћег 
бро ја де це мла ђег уз ра ста у си стем 
пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња, 

што је у на ма пре по зна ла свог парт не ра, 
те што су ску па са на шом пред школ ском 
уста но вом, ме сном за јед ни цом, шко лом 
али и на ма у ло кал ној са мо у пра ви уло-
жи ли огром ну во љу, енер ги ју, сред ства и 
вре ме ка ко би нај мла ђи ма пру жи ли 
усло ве за бо ље, си гур ни је и ква ли тет ни-
је де тињ ство. Сред ства ко ја је фон да ци-
ја из дво ји ла ка ко би опре ми ла про стор 
вр ти ћа у Ку ку јев ци ма су све са мо не 
за не мар љи ва, по себ но ако се има у 
ви ду да су на ша де ца са да до би ла при-
ли ку да бо ра ве у вр ти ћу чи ји је про стор 
јед на ко ква ли те тан и под сти ца јан као и 
вр ти ћи у ве ли ким град ским цен три ма - 
ре као је пред сед ник шид ске оп шти не 
Пре драг Ву ко вић.

Ди рек тор ка Пред школ ске уста но ве 
„Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши ља“ Ја смин ка 
Вар га ис та кла је да је Но вак Ђо ко вић 
фон да ци ја омо гу ћи ла да се што ве ћи 
број мла ђе де це укљу чи у вр тић у Ку ку-
јев ци ма.

- Про јек том Шко ли це жи во та до би ла 
је це ла на ша оп шти на, где су по ред вас-
пи та ча на ше уста но ве, укљу че не и 
основ не шко ле, ка ко де ца та ко и учи те-
љи. Фи нан си ра ње ова квих про је ка та од 
ве ли ког је зна ча ја за све нас ко ји ра ди-
мо у про све ти, али и за ро ди те ље ма ли-
ша на - ис та кла је Вар га.

У са рад њи са Цен тром за ин тер ак тив-
ну пе да го ги ју, ко ји је им пле мен та ци о ни 
парт нер на про јек ту „Шко ли це жи во та - 
за јед но за де тињ ство“, за вас пи та че и 
учи те ље у оп шти ни Шид обез бе ђе но је 
одр жа ва ње че ти ри акре ди то ва не обу ке. 
На пр вој обу ци до са да је уче ство ва ло 
35 учи те ља и вас пи та ча. 

По ред Шко ли це у Ку ку јев ци ма, Фон-
да ци ја је отво ри ла и објек те у Љи гу, 
Ра шкој, Кни ћу, Ме ро ши ни, Кра ље ву, 
Вла ди чи ном Ха ну и Лу ча ни ма, а уско ро 
се оче ку је и де ве та у Ја ло ви ку.

Је ле на Ђо ко вић са де цом из Ку ку је ва ца

Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко вић
и ди рек тор ка Фон да ци је Је ле на Ђо ко вић

Ра до ви на
адап та ци ји
по че ли су
сре ди ном

апри ла, а у
об но ву

и опре ма ње је 
уло же но око 
40.000 евра
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„Дадецавидегде
имродитељираде“
Унедељу,2.октобраусремскомитровачкојфабрици

„КуперСтандард“,попрвипутјеодржана
манифестацијаподназивом„Фемилидеј“,којаимаза

циљда,какојенагласиодиректорфирмеМиланИванишевић,
упозначлановепородицањиховихрадникасаместомгдесу
онизапослени.
–Желелисмоовимпутемдадецавидегдеимродитељи

раде.„Фемилидеј“ћепрерастиутрадицијузапосленихи
члановањиховепородице–поручиојеокупљенимадиректор
„КуперСтандарда“МиланИванишевић.
МеђугостимакојисупосетилиФабрикубилисуактуелни

министарпољопривредеБраниславНедимовићи
градоначелникСремскеМитровицеВладимирСанадер.
–Драгомијештомогудаприсуствујемдануотворених

вратаукомпанији„КуперСтандард“.Малојеградоначелника
којимогудасепохвалефабрикомкаоштојеова,која
запошљавамногонашихсуграђана.Уданашњевреме,
иматипосаојевеликаствар.Мисмосетрудилидасвим
инвеститоримакојисудолазилиунашградомогућимодашто
лакшеиштобржедођудосвојиххала,досвојихобјеката.
Захвалиобихсеимојимпретходницимакојису„Купер
Стандард“довелиуСремскуМитровицу.Тојебиомного
тежизадатакодоногкојијаимам.Мојзадатакједанегујем
добреодносеса„Купером“,даимпомогнемуњиховом
даљемразвоју,дасарађујемоштобољеиштоефикасније.
Утомправцувећимамонекедоговоредасепридружимо
заједнодржавномпројектудуалногобразовања.Даони
искажусвојепотребезаодређенимпрофилимакадрова,а

нашеједазаједносадржавомСрбијомтекадровепочнемо
даобразујемоунашимсредњимшколама.Надамседаће
системдуалногобразовањакојитребадазаживиуСрбији
омогућитидасвиинвеститоринатржиштурадапронађу
довољностручнихкадровазасвојрад–рекаојеВладимир
Санадер,којијезапосленимауфабрицизажелеопуно
успеха.
МинистарпољопривредеуВладиРепубликеСрбије

БраниславНедимовићјезамолиоприсутнедагане
ословљавајупофункцији,већкаокомшијуипријатеља.
–Јакомиједрагоштовассвевидимјерзнамкрозкакве

танталовемукесмопрошлидабисмодошлидоовогштосе
данасовдеодиграва.Причао„Куперу“јеималаразличите
фазе.Толикосамсенекаднервираозбог„Купера“,даминије
билодобро.Али,једнустварзнам–једномкадапоставите
оваквуфабрику,преиликасниједођудобридани.Некад
јетешкогледатиунапред.Међутим,кадазнатештахоћете
ижелите,имасмисла.„Купер“јебиодомаћизадатакза
целуСрбију.Грађевинскудозволусмодобилиза13дана.
„Купер“јенештоокочегаћесевртетимногоствариунашем
образовању,јасеискренонадам.Билојемногоскепсевезане
заотварање„Купера“.Причалоседаћеотворитипогону
севернојАфрицииизмишљанесуразненевероватнеприче.
Данас,овдесвојуегзистенцијуима500породицаиверујемда
ћеубудућностијошвишепородицанаћиегзистенцијунаовом
месту.Акадсесетимкакојесветеклоодпочеткаемоције
мипрораде,икадпрођемпоредовогместа,срцемизаигра–
рекаојеБраниславНедимовић. В.Ћ.


