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Граматаодпатријарха
заЂорђаРадиновића
ЊеговасветостпатријархсрпскигосподинИринејуручиојепредседникуОпштине

СтараПазоваЂорђуРадиновићу,уимезахвалностиикаосведочанствоњеговог
доприноса,ГраматузанесебичнозалагањеипомоћСрпскојправославнојцркви

ПредседникуОпштинеСтараПазова
Ђорђу Радиновићу прошле среде,
5.октобра,указанајепосебначаст

дабудегостЊеговесветостипатријарха
српског господина Иринеја. Овим гестом
српскипатријархјејошједномуказаоза
хвалност председнику Радиновићу, као
једном од најистакнутијих личности, ко
ја је далаидаје подршку у радуСрпске
православнецркве,њеногсвештенстваи
верног народа на територији старопазо
вачкеопштине,аишире.
Пријем и сусрет, који је уприличен у

Патријаршији уБеограду,био јенадасве
срдачан,апоредразговораодосадаура
ђенимобимнимпројектимаподршке,које
јеиницираоиспровеопредседникРади
новић предводећи ову сремску општину,
билојеразговораиобудућимплановима,

посебноиоизградњиновогхрамауНасе
љуБановциДунав,штоћебитивелика
радостзацелуСрпскуправославнуцркву
ижитељеовогнасеља.
ЗаједносапредседникомРадиновићем,

напријемујебиоипредседникГОПали
лулаАлександар Јовичић, који је такође
оствариолепу сарадњу саСрпскомпра
вославном црквом, нарочито у смислу
подршке јединственом пројекту, званич
ноггласилаСрпскеправославнецрквеза
децулистаСветосавскозвонце,творца
пројекта под називом „Стопама наших
предака“.
Двапредседникасузаједносајоштри

гостаЊеговесветостиунаставкупријема
разговарали о веома позитивним резул
татимапоменутогпројекта,комесусвако
понаособзначајнодопринели.

Захваљујућиовомуспешномпројектуи
његовомедукативном, културномипрак
тичном карактеру, преко 250 најталенто
ванијих ђака основних и средњихшкола
из читавог региона: Србије, Републике
Српске,ФедерaцијеБиХиЦрнеГоре,пу
товалојенаострвоКрфуГрчку.Каоуче
снициакцијепосебносусеистаклиина
грађениученициосновнихшколаиз ста
ропазовачке општине, који се на основу
својихуспехабирајусвакегодине.
На крају сусрета, Његова светост па

тријарх српски господин Иринеј уручио
јеЂорђуРадиновићу,уимезахвалности
и као сведочанство његовог доприноса,
Грамату занесебично залагањеипомоћ
СПЦињенојмисијиипожелеосвакогдо
браинапреткаодБоганаодговорнимпо
словимакојеобавља. Н.С.



312. OKTOBAR 2016.  M NOVINE

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana Cucani}. 
- God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : 
СРЕМ МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Dositejeva 5-7. Od go vor ni ured nik Sve tla na Cu ca ni} * te le fon /faks 022/ 

611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem ska 
Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 di na ra, 
tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni tek sto vi 
i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

УВОДНИК

Новинари као лажни сведоци?
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Или: какве новинаре воле наши политичари?

Ко ради тај и греши, каже стара изрека, што не значи да 
су они безгрешни најобичније ленчуге. Нити су они који 
су грешни претерано вредни. Али, ако се већ деси 

нека грешка, важно је да ли је она урађена с намером или 
није. У прошлом броју М новина поткрала се грешка у 
тексту који се бави проблематиком смањења буџетских 
средстава, пре усвајања новог измењеног предлога закона. 
До грешке је дошло из разлога што није назначен датум 
када је новинарка писала текст, па се могао стећи погрешан 
утисак, с обзиром да је текст (у оквиру новинског додатка), 
објављен као део одређеног пројекта, у моменту када се о 
изменама тог закона расправља у Скупштини Србије. 
Измене су између два броја М новина усвојене, на срећу 
локалних самоуправа, па ће тако у градским и општинским 
касама остајати више пара, него што је у првом предлогу 
било предвиђено. О томе наш лист пише у овом броју на 
странама 4, 5. и 6. 

Што никако не аболира наше новин(ар)е од 
одговорности, због макар и ненамерне грешке. Било је чак 
и оних који су нам поручивали да ће Град поднети тужбу 
против М новина, ваљда због душевних болова? Мада 
никако нисмо имали намеру да од овог царског града 
направимо душевног болесника. Било како било, спремни 
смо да истрпимо последице због своје неопрезности. 
Посебно нам је жао што је некадашњи градоначелник 
морао да оде на вишу државну функцију (мада смо 
истовремено срећни и усхићени да и Митровица има 
министра у Вучићевој влади), јер је познато да је он 
забранио тужбе против новинара. Због чега су чак двојица 
митровачких функционера из редова СНС морала да 
одустану од тужбе против извесног портала. Али, М новине 
можда имају ту привилегију да за њих царска милост не 
важи. Шта да се ради. 

Тешка су времена за народ и државу, нису пожељни ни 
медији који би да имају статус дворске луде, камо ли грешне и 
гледе појединаца неомиљене новине. 

Какве новинаре воле поједини локални политичари?
Свакако не закерала која се баве „истраживачким 

новинарством“ и осталим будалаштинама. Неко би се одмах 
сетио оне бајке о Снежани и седам патуљака, па би поједине 
политичаре из нашег сокака упоредио са оном злочестом 
краљицом која је сваки час кињила сопствено огледало 
питањима ко је најлепши на свету целом и слично томе. 

Али, мислим да то није довољно. Зато се увек сетим једне 
анегдоте коју сам чуо од познатог митровачког адвоката мр 
Зорана Левајца. Наводно се испред зграде Суда окупља једна 
група узорних грађана, која попут амалина са перона железничке 
станице, узвикујући нуди своје услуге: Сведок! Јел треба 
сведок?! 

Нема доброг суда без лажног сведока, баш као ни добре 
трговине без монопола.

Појединим локалним политичарима није довољно да их 
новинари хвале и чешкају по мудима, зато што раде свој посао, 
за који добијају плату, него желе и нешто више. Ту праксу да 
новинар мора да, као лажни сведок, види и оно што нико не види, 

али да не сме да каже оно што сви знају, увео је неформални 
главни уредник Сремске Митровице Ненад Лемајић. Трикови из 
квазимађионичарске радионице Лемајић се не користе само када 
су у питању политички противници, већ и кад су у питању 
појединци из сопствене странке. М новине, које су одбиле да се 
баве прљавим пословима креираним у мајсторској радионици 
Доктора Лемајића, су својевремено прошле кроз „топлог зеца“ 
његове одмазде, чије последице трпе и данас. А трпи их и СНС, 
међу чијим је члановима доста Лемајићевих кадрова.

Зато је чудно да се М новинама прети тужбама од стране 
појединих тужибаба из градске власти (не знамо да ли је 
министар и повереник СНС Бранислав Недимовић о томе 

обавештен, с обзиром да је његов изричит став против тужакања 
новинара), мада Град на то има право. То јест ако Град трпи 
душевне болове. 

То нас, новинаре у Редакцији М новина, не би чудило. 
Нама би било чудно да Град потегне питање о коме је било 

речи на седници Скупштине града, на којој се одборници питају 
како су паре намењене за страначко деловање уплаћене на 
приватан рачун. 

Али, због тога ваљда нико не трпи „душевне болове“?  
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УСВО ЈЕН ИЗ МЕ ЊЕН ЗА КОН О ФИ НАН СИ РА ЊУ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Ма ње нов ца у ка са ма 
локалних самоуправа

Из ме ње ним За ко ном о фи нан си
ра њу ло кал не са мо у пра ве, ко ји 
је усво јен на сед ни ци На род не 

скуп шти не про шлог пет ка, 7. ок то бра, 
пред ви ђе но је да ће, од укуп них по ре
за на за ра де ко ји се ис пла ћу ју гра до
ви ма и оп шти на ма, уме сто са да шњих 
80 од сто гра до ви ма убу ду ће оста ја ти 
77 од сто, а оп шти на ма 74 од сто, док 
ће Бе о гра ду при хо ди би ти сма ње ни 
ви ше, од но сно да глав ном гра ду уме
сто 70 од сто оста је 66 од сто.

Ми ни стар ка др жав не упра ве и 
ло кал не са мо у пра ве Ана Бр на бић је 
по во дом из ме на За ко на о фи нан си ра
њу ло кал не са мо у пра ве ре кла да се 
не до ста ју ћа сред ства мо гу на до ме
сти ти и та ко да гра ђа ни то не осе те, 

од но сно кроз ажу ри ра ње ба зе по да та
ка о имо ви ни, на ја вље ним по ве ћа њем 
ми ни мал не це не ра да и бор бом про
тив си ве еко но ми је.

Она је до да ла и да ће Вла да Ср би је 
ло кал ним са мо у пра ва ма на ста ви ти 
да по ма же да ре а ли зу ју за по че те раз
вој не про јек те због ума ње ња сред ста
ва. Пре ма ње ним ре чи ма, пре ра спо
де ла је ра ђе на та ко да се за др жи да 
гра до ви и оп шти не и да ље има ју 
мо ти ва ци ју да под сти чу ло кал ни еко
ном ски раз вој.

По во дом усва ја ња из ме на За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди мир Са на дер је из ја вио да ће 
град ски бу џет би ти ума њен за не ких 

НЕ ПЛА ШЕ СЕ СМА ЊЕ ЊА: Вла ди мир Са на дер (Срем ска Ми тро ви ца), Би ља на Да мља но вић (Ру ма), Вла ди мир Гак (Ин ђи ја) ...

Ми ни стар ка за др жав ну упра ву и 
ло кал ну са мо у пра ву Ана Бр на бић из ја
ви ла је за РТС да је рас пра ва о из ме на
ма За ко на о фи нан си ра њу ло кал не 
са мо у пра ве би ла кон струк тив на.

Бр на бић је ис та кла да је де ба та о 
из ме на ма За ко на о фи нан си ра њу 
ло кал не са мо у пра ве би ла „ва тре но 
кр ште ње“ за њу, јер је пр ви пут пред 
пар ла мен том бра ни ла и обра зла га ла 
не ки пред лог за ко на. На гла си ла је да је 
би ло кон струк тив них пред ло га, као и да 
ће сви пред ло зи би ти узе ти у раз ма тра
ње.

 Би ло је кон струк тив них пред ло га, да 
про ме ни мо си стем тран сфе ра ло кал них 
са мо у пра ва, али и да пре у зму ви ше 

од го вор но сти за соп стве не бу џе те  ука
за ла је она за РТС.

Бр на бић сма тра да оп шти не не ће 
мо ра ти да уво де но ве на ме те, ка ко би 
на до ме сти ли ма њак нов ца у бу џе ту, као 
и да су за то до бар при мер ло кал не 
са мо у пра ве ко је су ус пе ле да без до дат
них на ме та ре ше про бле ме.

 Има мо фан та стич не ло кал не са мо у
пра ве и по треб но је да на пра ви мо ве ћу 
са рад њу из ме ђу њих, ка ко би јед ни дру
ги ма по мо гли  рекла је у из ја ви за РТС 
Бр на бић.

Као при ме ре до брих ло кал них са мо у
пра ва, по хва ли ла је Свр љиг, Но ву 
Ва рош, Срем ску Ми тро ви цу, Пи рот, 
Па ра ћин.

По хва ле за Срем ску Ми тро ви цу

Не бо јим се што ће мо 
оста ти без три де се так 

ми ли о на ди на ра,
јер има мо то ли ко 

озбиљ них про је ка та
и ми слим да ће мо 

по ву ћи да ле ко ви ше 
сред ста ва не го што 

ће мо, да та ко ка жем, 
из гу би ти, из ја вио
је гра до на чел ник 

Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди мир Са на дер
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30 до 33 ми ли о на ди на ра.
 Ра ди се о но ми нал ном из но су од 

око 33 ми ли о на ди на ра пре ма не ким 
на шим пре ли ми нар ним про ра чу ни ма. 
То сма ње ње не ће угро зи ти функ ци о
ни са ње ло кал не са мо у пра ве. Ми 
је смо не што из гу би ли, али смо и мно
го то га до би ли од Ре пу бли ке Ср би је. 
Пре све га смо се из бо ри ли за ре кон
струк ци ју пу та кроз Ла ћа рак, то су 
сред ства од 240 ми ли о на ди на ра. 
До бра ствар у све му ово ме је, што је 
и ми ни стар ка Ана Бр на бић ре кла, да 
ће се део сред ста ва ко ји се оства ри 
овим пу тем вра ћа ти ло кал ним са мо у
пра ва ма ко је има ју про јек те. Ми смо 
на сву сре ћу јед на та ква ло кал на 
са мо у пра ва. У прет ход ном пе ри о ду 
кон ку ри са ли смо за сред ства Свет ске 
бан ке за об но ву и раз вој за са о бра ћај
ни це код под во жња ка и већ нам је 
одо бре но су фи нан си ра ње у из но су од 

50 од сто од укуп не вред но сти про јек
та. Про је кат из но си 93 ми ли о на ди на
ра и на ма је одо бре на по ло ви на сред
ста ва. До би ли смо и де се так ми ли о на 
ди на ра од ми ни стар ства ту ри зма за 
из град њу ба зе на, а кон ку ри са ли смо и 
за до дат на сред ства код ми ни стар
ства спор та. У раз го во ри ма са ми ни
стром про све те нам је на не ки на чин 
обе ћа но да ће мо до би ти сред ста ва за 
опре ма ње шко ле у Ма чван ској Ми тро
ви ци. Ово је јед на под сти цај на ме ра 
за ло кал не са мо у пра ве, јер уко ли ко 
же ли те да до би је те сред ства мо ра те 
да има те про јек те. За то се ја не бо јим 
што ће мо оста ти без тих три де се так 
ми ли о на ди на ра, јер има мо то ли ко 
озбиљ них про је ка та и ми слим да ће мо 
по ву ћи да ле ко ви ше сред ста ва не го 
што ће мо, да та ко ка жем, из гу би ти – 

... Зо ран Вој кић (Пе ћин ци), Ја дран ка Не дић (Шид) и Или ја Јо цић (Ириг)

Из ме ње ним За ко ном
о фи нан си ра њу

ло кал не са мо у пра ве 
од укуп них по ре за на 

за ра де ко ји се
ис пла ћу ју гра до ви ма
и оп шти на ма, уме сто 
са да шњих 80 од сто 

гра до ви ма ће убу ду ће 
оста ја ти 77 од сто,

а оп шти на ма 74
од сто, док Бе о гра ду

уме сто 70 од сто
оста је 66 од сто
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из ја вио је гра до на чел ник Са на дер.     
Из ме њен За кон о фи нан си ра њу 

ло кал не са мо у пра ве по чи ње да се 
при ме њу је од 1. ја ну а ра сле де ће го ди
не, што зна чи да се ње го ве од ред бе 
мо ра ју узе ти у об зир код пла ни ра ња 
оп штин ског бу џе та за на ред ну го ди ну. 
Би ља на Да мља но вић, ше фи ца Оде
ље ња за фи нан си је, при вре ду и 
по љо при вре ду Оп штин ске упра ве у 
Ру ми ка же да, пре ма њи хо вим про ра
чу ни ма, то кон крет но за рум ску оп шти
ну зна чи сма ње ње при хо да за око 2,5 
ми ли о на ди на ра ме сеч но.

 На го ди шњем ни воу то сма ње ње 
из но си три де се так ми ли о на, што су за 
нас зна чај на сред ства. Ме ђу тим, има
ју ћи у ви ду ве ли ки број ин ве сти ци ја 
ко је су ре а ли зо ва не, али и ко је су у 
на ја ви, али су си гур не, ми ће мо ус пе
ти да то сма ње ње на док на ди мо  
ре кла је за на ше но ви не Би ља на 
Да мља но вић.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја ка же да ће услед из ме на За ко
на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра
ве, ова срем ска оп шти на оста ти без 
око 40 ми ли о на ди на ра бу џет ских 
сред ста ва. 

 Уко ли ко сви по ја ча мо на пла ту 
ло кал них при хо да, ми ће мо то вр ло 
ла ко на док на ди ти. Оно што је ми ни
стар ка на ја ви ла је сте ства ра ње здра
ве кон ку рент ске кли ме, да ће оп шти не 
ко је нај бо ље бу ду на пла ћи ва ле сво је 
ло кал не при хо де и на тај на чин бу ду 
по ка за ле од го вор ност пре ма ра ду и 
сво јим гра ђа ни ма, има ти мо гућ ност да 
има ју при о ри тет при ли ком из ра де 
од ре ђе них про је ка та. Уко ли ко ра ди мо 
озбиљ но и од го вор но, не ће мо има ти 

ве ли ких про бле ма – ре као је Гак.  
Пре ма не зва нич ним по да ци ма ко је 

смо до би ли од ко ле га из РТВ Ста ра 
Па зо ва, у бу џе ту Оп шти не Ста ра 
Па зо ва, од сле де ће го ди не при хо ди од 
по ре за на за ра де ће би ти ума ње ни за 
не ких 40 ми ли о на ди на ра. 

 За Оп шти ну Пе ћин ци, ефек ти овог 
ума ње ња од шест про це на та ре ал но 
пред ста вља ју 15.638.000 ма ње у 
ло кал ном бу џе ту, што је 2,62 од сто 
ма ње у од но су на на пла ту 2015. го ди
не, али на ша оп шти на има мо гућ но сти 
да ком пен зу је ово ума ње ње за хва љу
ју ћи но вим ин ве сти ци ја ма и ве ћем 
бро ју за по сле них, чи ме се сра змер но 
по ве ћа ва и при ход од по ре за на за ра
де, као и кроз про јект но фи нан си ра ње 
раз вој них ин ве сти ци о них про је ка та из 
ре пу блич ког бу џе та – из ја вио је по во
дом из ме на За ко на о фи нан си ра њу 
ло кал них са мо у пра ва Зо ран Вој кић, 
за ме ник пред сед ни це Оп шти не 
Пе ћин ци.

Пре ма ре чи ма ру ко во ди о ца Оде ље
ња за фи нан си је Оп шти не Шид 
Ја дран ке Не дић, из ме ном За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал них са мо у пра ва, 
сред ства Оп шти не Шид би ће сма ње
на у из но су од шест од сто оства ре них 
од по ре за на за ра де на дан 31. де цем
бар 2015. го ди не. На осно ву оства ре
них при хо да по на ве де ном осно ву, 
сред ства оп шти ни Шид би ће ума ње на 
за око 14 ми ли о на ди на ра.

Ка ко на во ди шеф Слу жбе за фи нан
си је, утвр ђи ва ње и на пла ту јав них 
при хо да Оп шти не Ириг Или ја Јо цић 
бу џет Оп шти не Ириг ће би ти ума њен 
за око шест ми ли о на ди на ра на осно
ву оства ре них при хо да од по ре за на 
за ра де.    

Е. М. Н.

Вла да Ср би је је 15. ав гу ста усво ји ла 
пред лог из ме на За ко на о фи нан си ра њу 
ло кал не са мо у пра ве ка ко би омо гу ћи ла 
оп шту фи скал ну кон со ли да ци ју. Не ко ли
ко да на ра ни је, 11. ав гу ста, за ми ни стар
ку др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра
ве по ста вље на је Ана Бр на бић, уме сто 
Ко ри Удо вич ки, док је ми ни стар фи нан
си ја остао Ду шан Ву јо вић. 

Све до по чет ка ав гу ста ва жио је на црт 
за ко на ко ји је об ја ви ло Ми ни стар ство 
фи нан си ја 3. де цем бра про шле го ди не. 
Тај на црт За ко на о фи нан си ра њу ло кал
не са мо у пра ве је пред ви ђао да ће 
оп шти не убу ду ће до би ја ти 50 уме сто 
до са да шњих 80 од сто од по ре за на 
за ра де, чи ме би се зна чај но сма њи ли 
ло кал ни бу џе ти, а по ве ћао при ход у 
ре пу блич ком бу џе ту. Та да је Ми ни стар
ство фи нан си ја као је дан од основ них 
раз ло га за сма њи ва ње при хо да гра до
ви ма и оп шти на ма и пре ба ци ва ње истих 
на ре пу блич ки ни во, на ве ло спо ра зум са 
Ме ђу на род ним мо не тар ним фон дом и 
оба ве зу ко ја је пре у зе та тим спо ра зу
мом, а то је да се укуп но осам ми ли јар ди 
ди на ра пре ба ци са ло кал ног на ре пу
блич ки ни во. 

Ли де ри са ло ка ла су на Фо ру му гра до
на чел ни ка одр жа ном 17. ав гу ста по здра
ви ли од лу ку Вла де да од у ста не од на цр
та ко ји је пред ви ђао ве ли ко сма ње ње 
уде ла у при хо ди ма од по ре за на за ра де 
оце њу ју ћи од лу ку као ле пу вест, олак ша
ње, је ди но мо гу ће ре ше ње.

 Ка да се по че ло при ча ти о За ко ну о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, 
мно ги гра до на чел ни ци, па и та да шњи 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Бра
ни слав Не ди мо вић, раз го ва ра ли су са 
ми ни стром фи нан си ја у прет ход ној Вла
ди Ср би је (прим. аут. Ду шан Ву јо вић) и 
та да се и де си ла про ме на у раз ми шља
њу ми ни стар ства. Не ка по чет на иде ја 
би ла је дра стич на за гра до ве, али су 
гра до на чел ни ци и пред сед ни ци оп шти
на ко ји су уче ство ва ли у јав ној рас пра ви 
ус пе ли да убе де ми ни стре фи нан си ја и 
ло кал не са мо у пра ве да тај про це нат 
мо ра би ти мно го ма њи. И то је уво је но, 
та ко да ми слим да је овај за кон по сле ди
ца ини ци ја ти ве ло кал них са мо у пра ва ка 
Ре пу бли ци Ср би ји – из ја вио је са да шњи 
ми тро вач ки гра до на чел ник Вла ди мир 
Са на дер по во дом из ме на За ко на о 
фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве.

Ста ри и но ви на црт за ко на ОП ШТА БОЛ НИ ЦА
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Кон гре с не у ро ло га

Дру ги бу гар ски кон грес не у ро ло га 
са ме ђу на род ним уче шћем, одр жан 
је од 30. сеп тем бра до 2. ок то бра у 
Со фи ји. Реч је о ве о ма зна чај ном и 
це ње ном ску пу не у ро ло га, ин тер на
ци о нал ног зна ча ја, ко ји је оку пио 
око 150 уче сни ка из це лог све та, а 
на ко јем је ове го ди не, свој струч ни 
рад пред ста ви ла и спе ци ја ли ста 
не у ро ло ги је Оп ште бол ни це Срем
ска Ми тро ви ца др Дра ги ња Пет ко
вић. Реч је о по стер се си ји  при ка зу 
слу ча ја рет ке не у ро ло шке бо ле сти 
Moya-moya.

- Moya-moya је про гре сив на оклу
зив на бо лест це ре брал них ар те ри ја 
(ано ма ли је и за пу ше ње мо жда них 
ар те ри ја), ко ја за хва та ар те ри је Wi li
so vog ше сто у гла и ар те ри је ко је га 
ис хра њу ју. Узрок ове рет ке бо ле сти 
је не по знат, а ве ру је се да је на след
на. Мо же се ја ви ти по је ди нач но код 
прет ход но здра ве осо бе, а мо же 
би ти и удру же на са број ним ста њи
ма: иму но ло шке бо ле сти, ин фек ци
ја, бо ле сти кр ви, кон ге ни тал ни син
дро ми и ва ску лар не бо ле сти – об ја
шња ва др Дра ги ња Пет ко вић, и 
до да је да смрт ни ис ход код ове 
бо ле сти на сту па као по сле ди ца 
кр ва ре ња, те сам ис ход из ле че ња 
за ви си упра во од те жи не и при ро де 
кр ва ре ња, а прог но за, од по но вље
них мо жда них уда ра.

Из ме ђу 50 – 60 од сто па ци је на та 
са овом бо ле сти раз ви је про па да ње 
ког ни тив них функ ци ја, нај ве ро ват
ни је услед по на вља них мо жда них 
уда ра, а од ове рет ке бо ле сти у 
Срем ском окру гу, до са да је у не у о
со но ло шком ка би не ту, по сум ња но 
код че ти ри осо бе, што је да љом 
ди јаг но сти ком и по твр ђе но (ДСА – 
где је уоче на ко ла те рал на цир ку ла
ци ја, об ли ка „ди ма ци га ре те“).

Би ља на Срем чић,
порт па рол Оп ште бол ни це 
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БЕ ДА У СР БИ ЈИ: Тр го ви на љу ди ма нај ве ћи про блем да на шњи це

И ро ди те љи про да ју сво ју де цу
Цен тар за за шти ту 

жр та ва тр го ви не 
љу ди ма има

ис тра жи ва ња о то ме 
ко су љу ди ко ји
ре гру ту ју жр тве

и то је оно што је 
по ра жа ва ју ће, да
се у Ср би ји ра ди

о по је ди нач ним
кри вич ним де ли ма 

где су ре гру те ри 
по зна ни ци, при ја те љи, 
срод ни ци и ро ди те љи

За про те клих де вет ме се ци у 
Ср би ји су иден ти фи ко ва не 34 
жр тве трговине људима, с тим да 

су 22 жр тве сек су ал но експлoа ти са не. 
Уз раст жр тава ни је од ре ђен, та ко да  
то мо гу да бу ду и де ца и ста ри ји од 65 
го ди на. Нај че шће се ра ди о же на ма 
ко је се сек су ал но екс пло а ти шу, па је 
та ко нај ни жи уз раст де вој чи це ко ја је 
би ла сек су ал но експлoaти са на у Ср би
ји 12 го ди на, ре че но је из ме ђу оста лог 
на са стан ку ко ји је одр жан про шлог 
пет ка, 7. ок то бра у про сто ри ја ма Цен
тра за со ци јал ни рад у Сремској 
Митровици.

 Има мо при сут не и жр тве од 20 и 30 
го ди на, раз ли чи тог сте пе на обра зо ва
ња. Та ко ђе смо има ли жр тве без шко
ле, али и са за вр ше ним фа кул те ти ма. 
Ка да го во ри мо о не ком трен ду, тре ба 
на гла си ти да је ве ћи на жр та ва ни жег 
сте пе на обра зо ва ња, да по ти че из 
си ро ма шних по ро ди ца или та мо где су 
рас ту ре ни по ро дич ни од но си. За де вет 
ме се ци ове го ди не, иден ти фи ко ва ли 
смо 34 жр тве. До ми нан тан об лик 
експлoaта ци је је сек су ал на експлoа та

ци ја и ове го ди не 22 жр тве би ле су 
сек су ал но екс пло а ти са не. По ред сек
су ал не експлoaта ци је зна ча јан про
блем пред ста вља и рад на експлoа та
ци ја. 2014. го ди ну је обе ле жи ла рад на 
експлoа та ци ја ка да су рад ни ци на гра
ђе ви ни би ли експлoа ти са ни у Ру си ју и 
њих 98 је та да иден ти фи ко ва но као 
жр тве тр го ви не љу ди ма. Што се ти че 
уз ра ста, ово је по ја ва ко ја об у хва та 
све уз ра сте. Мо же би ти и де те у ци љу 
не ког не ле гал ног усво је ња, тај уз раст 
кре ће од нај ра ни јих да на, а има ли смо 
и слу чај при нуд не про шње му шкар ца 
ко ји је имао ви ше од 65 го ди на. Нај ни
жи уз раст де вој чи це ко ја је би ла сек су
ал но експлoaти са на у Ср би ји био је 12 
го ди на. Има мо и жр тве од 20 и 30 го ди
на, раз ли чи тог сте пе на обра зо ва ња, 
као и жр тве без шко ле, али и са за вр
ше ним фа кул те ти ма – ис та кла је Са ња 
Кља јић, ди рек тор ка Цен тра за за шти
ту жр та ва тр го ви не љу ди ма.

Она је још до да ла да на ших др жа
вља на има ја ко пу но у ино стран ству и 
да је ја ко ма ли број оних ко ји се вра те 
као иден ти фи ко ва не жр тве, а да је нај

ве ћи број жр та ва  у ства ри та мо где је 
нај ве ћа ди ја спо ра. С тим у ве зи на ших 
де во ја ка ко је су жр тве сек су ал не екс
пло а та ци је нај ви ше има у Аустри ји, 
Не мач кој, али и Фран цу ској, где има 
до ста де це, на ших др жа вља на ко ји су 
ис ко ри шће ни кроз ор га ни зо ва ни кри
ми нал, за при нуд но вр ше ње сит них 
кри вич них де ла. 

Цен тар има и ис тра жи ва ња о то ме 
ко су љу ди ко ји ре гру ту ју жр тве и то је 
оно што је по ра жа ва ју ће, да се у Ср би
ји ра ди о по је ди нач ним кри вич ним 
де ли ма где су ре гру те ри по зна ни ци, 
при ја те љи, срод ни ци и ро ди те љи. 

Во ји слав Мир нић, на чел ник Град ске 
упра ве за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца је 
на са стан ку ис та као да ова упра ва 
ин тен зив но ра ди на фи нан си ра њу 
Си гур не ку ће, где су сме ште не жр тве 
тр го ви не љу ди ма, као и да Град Срем
ска Ми тро ви ца је ди ни има ка па ци тет у 
Ср би ји за при хват и сме штај жр тве 
тр го ви не љу ди ма. 

Цен тар за со ци јал ни рад „Са ва“ у 
Срем ској Ми тро ви ци, у окви ру 
сво јих ре дов них ак тив но сти, ра ди 

са ко ри сни ци ма за ко је се сум ња да су 
жр тве тр го ви не љу ди ма, као и са 
жр тва ма ко је се на ла зе на сме шта ју у 
Си гур ној ку ћи. 

 На те ри то ри ји Срем ске Ми тро ви це, 
от кри ју се, у про се ку три до че ти ри 
жр тве тр го ви не љу ди ма. Од 2004. 
го ди не, до са да, је на на шој те ри то ри ји 
иден ти фи ко ва но 46 жр та ва. Нај ве ћи 
број жр та ва је су жр тве сек су ал не 
експлoaта ци је, а има мо и од ре ђен 
број слу ча је ва где је у пи та њу при нуд
но про сја че ње – ре кла је ди рек тор ка 
Цен тра за со ци јал ни рад „Са ва“ Сне
жа на Ста ни са вље вић.  С. С. 

НАЈ ЧЕ ШЋА СЕК СУ АЛ НА ЕКСПЛOА ТА ЦИ ЈА: Жр тве раз ли чи тог уз ра ста 

ТР ГО ВИ НА ЉУ ДИ МА ВЕ ЛИ КИ ПРО БЛЕМ: Са ња Кља јић,
Во ји слав Мир нић и Сне жа на Ста ни са вље вић 
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ПР ВИХ СТО ДА НА РА ДА ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

По ли тич ка ста бил ност
Пред сед ник По кра јин ске 

вла де Игор Ми ро вић са 
чла но ви ма По кра јин ске 

вла де одр жао је 4. ок то бра 
кон фе рен ци ју за но ви на ре, по
во дом 100 да на ра да но ве По
кра јин ске вла де.

Пред сед ник Ми ро вић је 
овим по во дом из ве стио јав
ност о нај ва жни јим ак тив но
сти ма ко је је По кра јин ска вла
да пред у зе ла у овом пе ри о ду, 
ис та кав ши да је за пр вих сто 
да на одр жа но 25 сед ни ца са 
496 та ча ка днев ног ре да, као и 
то да је из вр ше на све о бу хват
на ка дров ска об но ва По кра јин
ске вла де, у скла ду са ман да
том ко ји је до би јен од гра ђа на 
у апри лу и по ве ре њем, до би је
ним од стра не две тре ћи не по
сла ни ка у Скуп шти ни АП Вој
во ди не. Као нај ва жни ју ствар 
ис та као је ус по ста вља ње по
ли тич ке ста бил но сти ка ко би 
се мо гло кре ну ти у про јек те и 
ин ве сти ци је.

Као јед ну од нај зна чај ни јих 
ства ри Ми ро вић је ис та као 
за устaвља ње не на мен ског 
тро ше ња нов ца гра ђа на Вој
во ди не, усва ја ње ре ба лан са 
бу џе та, и на вео да са да има мо 
ви ше од 1,7 ми ли јар де ди на ра 
у од но су на бу џет са по чет ка 
го ди не. Бит на чи ње ни ца је да 
је обез бе ђе но 200 ми ли о на 

ди на ра за ис пла ту по ро ди ца
ма ко је има ју тре ће де те, 150 
ми ли о на ди на ра за три ан гио 
са ле ко је ће би ти ре ги о нал но 
по зи ци о ни ра не у Вој во ди ни, 
сме ште не у Су бо ти ци, Сом
бо ру и Зре ња ни ну, за тим 100 
ми ли о на ди на ра за укла ња ње 
ди вљих де по ни ја, за ме ли о ра
ци ју де гра ди ра них шу ма, као 
и 70 ми ли о на ди на ра за ре
гре си ра ње тро шко ва пре во за 
уче ни ка сред њих шко ла.

Пред сед ник Ми ро вић из нео 
је уве ре ње да ће у сле де ћој 
го ди ни По кра ји на има ти зна
чај но ве ћи бу џет у од но су на 
2016. Та ко је за на ред них 60 
да на на ја вио ре струк ту ри ра
ње ду га, ко ји из но си 9,15 ми
ли јар ди ди на ра са ка ма том 

ве ћом од јед не ми ли јар де. 
До кра ја де цем бра оче ку је се 
да у тран спа рент ној про це ду
ри овај тро шак бу де сма њен. 
Иде ја је да у 2017. го ди ни бу де 
от пла ће но две ми ли јар де ду га 
у од но су на по ме ну ту су му, са
оп штио је пред сед ник По кра
јин ске вла де пред став ни ци ма 
ме ди ја, ис та кав ши да је реч о 
ду го ви ма ко ји су на ста ли као 
по сле ди ца ло ше во ђе не по ли
ти ке у го ди на ма иза нас.

Пред сед ник Ми ро вић из нео 
је да је је дан од нај зна чај ни јих 
ре зул та та обез бе ђи ва ње ра да 
„Ка ме ни це 2“. У пр вих сто да на 
пред у зе те су хит не ме ре По
кра јин ске вла де по том пи та
њу, ка зао је Ми ро вић, и на вео 
да оче ку је да до кра ја сле де ће 

го ди не ли сте че ка ња ви ше не 
по сто је ка да је реч о зра че њу 
бо ле сни ка са нај те жим бо ле
сти ма. Пред у зе те су ме ре за 
са на ци ју здрав стве ног си сте
ма у Кли нич ком цен тру Вој во
ди не, као и у свим ре ги о нал
ним цен три ма по кра ји не. Као 
ве о ма ва жно пи та ње о ко јем 
се по себ но раз го ва ра са Вла
дом Ре пу бли ке Ср би је је сте 
из град ња Б и Ц бло ка у Кли
нич ком цен тру Вој во ди не, ко ји 
тре ба да об у хва ти 30.000 ме
та ра ква драт них и пре ко 400 
по сте ља. По че так из град ње 
ових здрав стве них уста но ва је 
је дан од нај ва жни јих при о ри те
та По кра јин ске вла де. 

 Ми смо сво јом по ли ти ком 
оку пља ња око нај зна чај ни
јих про је ка та и са рад њом са 
Вла дом Ре пу бли ке Ср би је за 
пр вих сто да на от кло ни ли све 
шу мо ве и не спо ра зу ме, инат 
и не по треб не су ко бе чи ји су 
узро ци ста но ва ли ра ни је у 
згра ди Ба но ви не у По кра јин
ској вла ди, и ти ме у на ред ним 
ме се ци ма обез бе ди ли број не 
про јек те ко ји ће би ти фи нан
си ра ни за јед нич ким сна га
ма Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
По кра јин ске вла де и свих 45 
ло кал них са мо у пра ва на те
ри то ри ји АП Вој во ди не  ис та
као је пред сед ник Ми ро вић уз 

Као јед ну од нај зна чај ни јих ства
ри Игор Ми ро вић је ис та као за
устaвља ње не на мен ског тро ше ња 
нов ца гра ђа на Вој во ди не, усва ја
ње ре ба лан са бу џе та, и на вео да 
са да има мо ви ше од 1,7 ми ли јар де 
ди на ра у од но су на бу џет са по чет
ка го ди не
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на ја ву да ће пе ри од ко ји до ла
зи би ти пе ри од пу не са рад ње 
са ре сор ним ми ни стар стви ма, 
са днев ном ко му ни ка ци јом о 
свим ви тал ним пи та њи ма зна
чај ним за жи вот гра ђа на.

Као нај зна чај ни је ин ве сти
ци је на вео је оне ко је су 
за по че те у за јед нич кој 

са рад њи са Гра дом Но вим 
Са дом, чи ји зна чај пре ва зи
ла зи ло кал не окви ре. Реч је о 
из град њи но ве згра де Ра дио 
те ле ви зи је Вој во ди не, објек та 
За во да за хит ну ме ди цин ску 
по моћ Но вог Са да, као и уре
ђе ње Кам пу са Уни вер зи те та 
у Но вом Са ду, за тим ка да је 
реч о из град њи згра де На род
ног по зо ри шта у Су бо ти ци, 
при пре ми до ку мен та ци је за 
ва жне ин фра струк тур не ко ри
до ре. У на шу по кра ји ну су за 
ових сто да на до шли и но ви 
ин ве сти то ри, по пут Ин до фу да 
и Фе ре ра.

Пред сед ник Ми ро вић је 
из нео да ће По кра јин ски се
кре та ри јат за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње и од но се са 
вер ским за јед ни ца ма има ти 
зна чај ну уло гу у про јек ту но
ве згра де РТВ. Про те клих сто 
да на обе ле жио је и про је кат 
у ве зи за из град њом ту не ла 
кроз Фру шку го ру, а би ће на
ста вљен и рад на из град њи 
Ба нат ске ма ги стра ле.

Ми ро вић је ре зи ми рао да 
нај ва жни је пи та ње је сте пи
та ње ре зул та та по ли ти ке, ко ји 
се на кон сто да на мо гу ја сно 
ви де ти у ве ли ком бро ју про је
ка та ко ји су при пре мље ни, ин
тен зи ви ра њу ви ше го ди шњих 
про јек та ко ји су ста ја ли у фи о
ци, као и у за у ста вља њу не на
мен ског тро ше ња сред ста ва 
у ре струк ту ри ра њу ду га ко ји 
ни је ма ли, те про ме ни укуп
них ци ље ва по ли ти ке, ко ји су 
усме ре ни пре све га на еко
ном ски раз вој, као и у пот пу
ној по др шци ко ју има мо у по
кра јин ској Скуп шти ни, као и у 
по сто је ћој са рад њи са Вла дом 
Ре пу бли ке Ср би је, са чи ме уз 
број не ре зул та те за ве о ма 
крат ко вре ме је По кра јин ска 
вла да иза шла пред јав ност.

Пред сед ник Ми ро вић је на
ја вио у на ред ној го ди ни из
град њу по слов не ин фра струк
ту ре у оп шти на ма у ко ји ма она 
не по сто ји или је у фа зи ко ја 
не од го во ра по тре ба ма ин ве
сти то ра, а као дру гу зна чај ну 
ствар  ве ћа сред ства за под
сти ца је за до ла зак ин ве сти то
ра, уз оче ки ва ња да од ја ну а ра 
бу де обра зо ва на јед на но ва 
Раз вој на аген ци ја ко ја ће би ти 
део ових по ку ша ја за до ла зак 
но вих ин ве сти ци ја, ко ја ће би
ти у ко о пе ра ци ји са Раз вој ном 
аген ци јом Ср би је, ком пле мен
тар на у де лу мо гућ но сти да 
Вој во ди на про мо ви ше и под
сти че ин ве сти то ре ко ји ће до
ла зи ти.

Оп шти ну Шид 4. ок то бра 
по се ти ла је де ле га ци
ја из То ки ја, пред став

ни ци Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва и не вла ди не ор га
ни за ци је ЈЕН. То ком по се те 
шид ској оп шти ни, де ле га ци ја 
из Ја па на об и шла је при хват
не цен тре у Ши ду и Дом здра
вља, на кон че га је одр жан 
рад ни са ста нак у са ли Скуп
шти не оп шти не Шид са пред
став ни ци ма ло кал не са мо у
пра ве и ди рек то ри ма јав них 
пред у зе ћа.

По вод за по се ту би ла је до
на ци ја Вла де Ја па на Оп шти ни 
Шид као јед ној од оп шти на по
го ђе них ми грант ском кри зом, 
а ко ја се им пле мен ти ра кроз 
про је кат ПО ПОС. Ре а ли за ци
ја тог про јек та у шид ској оп
шти ни је у то ку, а огле да се у 
ис по ру ци ам бу лант ног во зи ла 
вред но сти од 30.000 евра и 
ка ми о на за од во же ње сме ће 
у вред но сти од 80.000 евра. 
По чет ком но вем бра оче ку је се 
до на ци ја ци стер не за во ду у 
ЈКП Во до вод Шид. Де ле га ци ја 
Ја па на је сто га по се ти ла Шид 
ка ко би се лич но уве ри ли у ре
а ли за ци ју про јек та. 

Пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић и ди рек то ри 
јав них пред у зе ћа за хва ли ли 
су се го шћа ма на по се ти и до
на ци ји Вла де Ја па на.

 За хва љу јем се још јед ном 
Вла ди Ја па на, ам ба са до ри ма 
и на ро ду Ја па на, на све му што 
чи не за нас. На ма у овој си ту
а ци ји, ка да смо оп те ре ће ни 
ми грант ском кри зом и ми гран
ти ма, ко ји ни су са мо про блем 
Ши да не го Евро пе и чи та вог 
све та, њи хо ва по моћ мно го 
зна чи. На дам се да ће мо за
јед нич ким сна га ма пре ва зи ћи 
све про бле ме и да ће се са
рад ња и у бу дућ но сти на ста
ви ти  из ја вио је Ву ко вић.

Пред став ни це ја пан ске вла

де за хва ли ли су се до ма ћи ни
ма на то плој до бро до шли ци и 
из ра зи ле ди вље ње ка ко ло
кал на власт у Ши ду по ма же 
ми гран ти ма. Оне су ис та кле 
да су по но сне што је њи хо ва 
ма ла по моћ ис ко ри шће на на 
нај бо љи мо гу ћи на чин.

 Ова си ту а ци ја ни је ла ка 
за вас, али се ди вим ва шим 
на по ри ма и за хва љу јем вам 
се што по ма же те ми гран ти ма 
ко ји ма је по моћ пре ко по треб
но  из ја ви ла је Ке и ко Ки ја ма,  

ис пред не вла ди не ор га ни за
ци је ЈЕН.

Ка ко је ис та као ди рек тор 
шид ског До ма здра вља др 
Кр сто Ку реш, од по чет ка ми
грант ске кри зе кроз Шид је 
про шло 700.000 ми гра на та, а 
здрав стве на за шти та ука за на 
је за 75.994 ли ца. Др Ку реш се 
та ко ђе за хва лио го шћа ма на 
до на ци ји са ни тет ског во зи ла.

 Са ни тет ско во зи ло ко је 
смо до би ли до Вла де Ја па на, 
мно го нам по ма же при ли ком 

кућ них по се та и пре во за у се
кун дар не и тер ци јар не здрав
стве не уста но ве. Мно го им се 
за хва љу јем и на дам се да ће 
се са рад ња на ста ви ти и убу
ду ће  ре као је др Ку реш.

Ка ко је то ком рад ног са стан
ка ис та кла ди рек тор ка ЈКП 
Стан дард Шид Сла ви ца Сре
мац, то ком ми грант ске кри зе 
днев не ко ли чи не сме ћа су се 
знат но по ве ћа ле, чак од пет 
до 10 то на. Са во зи ли ма у 
том јав ном пред у зе ћу, от пре
ма ње сме ћа би ло им је знат
но оте жа но. Но во во зи ло ће у 
ве ли кој ме ри до при не ти ка ко 
је ис та кла, бо љој ор га ни за
ци ји от пре ма ња сме ћа, а као 
је дан од про бле ма тог пред у
зе ћа, ди рек тор ка је из не ла и 
про блем град ске де по ни је и 
из ра зи ла на ду да ће им у ре
ша ва њу тог про бле ма, та ко ђе 
по мо ћи Вла да Ја па на. 

Ве ли ку по моћ то ком ми
грант ске кри зе пру жи ло 
је и ЈКП Во до вод, по себ

но на ме ња њу и са ни ра њу во
до вод них це ви у при хват ним 
цен три ма. Ци стер на за во ду 
до на ци ја Вла де Ја па на, би ће 
им ка ко на во ди ди рек тор тог 
јав ног пред у зе ћа Мар ко Ба јић, 
од ве ли ке ко ри сти, с об зи ром 
на то да су до са да ци стер ну 
по зајм љи ва ли од јав них пред
у зе ћа из дру гих гра до ва у Сре
му.

 Она ће нам би ти од ве ли ке 
ко ри сти ка ко гра ђа ни ма Ши да 
та ко и ми гран ти ма, али по себ
но гра ђа ни ма Ши да у си ту а ци
ја ма ка да до ђе до пре ки да у 
во до снаб де ва њу. То се по себ
но од но си на ме шта не Ер де
ви ка и Бин гу ле ко ји су нај ве ћи 
„стра дал ни ци“ ка да до ђе до 
не стан ка во де и на дам се да 
ће мо са да лак ше пре бро ди ти 
та кве си ту а ци је  ре као је Мар
ко Ба јић.

М. Н.

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ЈА ПА НА У ПО СЕ ТИ ОП ШТИ НИ ШИД

По моћ у ми гран ској кри зи

Пред сед ник
Оп шти не Шид 

Пре драг
Ву ко вић и
ди рек то ри

јав них
пред у зе ћа

за хва ли ли су
се го шћа ма
на по се ти и

до на ци ји
Вла де Ја па на

Рад ни са ста нак у Оп шти ни Шид
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ДР АЛЕК САН ДАР МАР ТИ НО ВИЋ, НАРОДНИ ПОСЛАНИК

Вишак незапослених,
мањак квалификованих

Ми са да има мо
не ве ро ват ну

си ту а ци ју, до пре 
са мо не ко ли ко го ди на 
смо би ли у про бле му 
што не ма мо до вољ но 
ин ве сти ци ја, са да има 

ин ве сти ци ја и шан се 
да се љу ди за по сле, 

али не ма до вољ но 
ква ли фи ко ва не рад не 

сна ге. Мо ра мо да
про мо ви ше мо

вред но сти као што
су рад, еду ка ци ја и 

обра зо ва ње

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Ру ма, ко ја је одр жа на 28. сеп
тем бра, усво јен је дру ги ре ба

ланс и из ве штај о по лу го ди шњој ре а
ли за ци ји оп штин ског бу џе та. Др 
Алек сан дра Мар ти но ви ћа, на род ног 
по сла ни ка, ше фа по сла нич ке гру пе 
СНС у На род ној скуп шти ни и пред
сед ни ка од бор нич ке гру пе Срп ске 
на пред не стран ке у Скуп шти ни 
оп шти ни Ру ма пи та мо ко ли ко је за до
во љан до са да шњом ре а ли за ци јом 
бу џе та Оп шти не Ру ма.

 Бу џет ски по ка за те љи су ве о ма 
до бри и има ви ше нов ца у бу џе ту 
не го што смо пла ни ра ли. Ве ћи је при
лив у бу џет од по ре за на за ра де, што 

зна чи да су ин ве сти ци је ко је смо ре а
ли зо ва ли у про те кле две го ди не, уз 
ве ћи број за по сле них, да ле до бре 
ре зул та те и за то смо ре ба ланс и 
ра ди ли. Ло кал на са мо у пра ва на че лу 
са Срп ском на пред ном стран ком 
на ста вља са из вр ше њем круп них 
ин фра струк тур них про је ка та, за то 
што жи вот гра ђа на тре ба да се на ста
ви и по бољ ша ва не са мо ка да су 
из бо ри. Ви ди мо да су ин фра струк
тур ни ра до ви у пу ном је ку, они се 
обич но из во де у пред из бор ној кам па
њи, а по сле из бо ра све ста не. Код 
нас ни је та ко и тру ди ће мо се да све 
пла ни ра не ра до ве на ко му нал ној 
ин фра струк ту ри ре а ли зу је мо док 

тра је ова гра ђе вин ска се зо на, а та ко 
ће би ти и сле де ће го ди не. 

М НО ВИ НЕ: Шта нас оче ку је до 
кра ја го ди не од ин ве сти ци ја и да 
ли ће се оства ри ти план о за по
шља ва њу 1.000 рад ни ка?

АЛЕК САН ДАР МАР ТИ НО ВИЋ: У 
то ку су ра до ви на Рум ској пе тљи од 
стра не „Си но вејшн гру пе“ ко ја по 
би знис пла ну тре ба да упо сли 409 
љу ди. Исто вре ме но, ши ре се ка па ци
те ти „Ха чин со на“, гра ди се на Рум ској 
пе тљи и но ви по гон до ма ће фир ме 
„Ру ме кон“, то по ка зу је да смо на 
до бром пу ту. По треб не су нам ин ве
сти ци је и но ва рад на ме ста и ми 

M NOVINE :
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до след но пра ти мо по ли ти ку Вла де 
Ср би је, јер без то га не ма бо љег жи во
та. Ова по ли ти ка са да да је ре зул та
те, ви ше је нов ца у бу џе ту не го што 
смо пла ни ра ли, сва ки дан на ра чу ну 
оп штин ског бу џе та је сто ти нак ми ли о
на, фи нан сиј ске оба ве зе из ми ру је мо 
на вре ме и ни ком не ду гу је мо ни шта. 
Ова ква еко ном ска по ли ти ка не би 
би ла мо гу ћа без по др шке Вла де 
Ср би је, али је са да до бра и са рад ња 
са по кра јин ским вла сти ма. Са да смо 
сви на истом по слу  за вр ше так круп
них ин фра струк тур них по сло ва, при
вла че ње но вих ин ве сти ци ја и отва ра
ње но вих рад них ме ста.

Са да је си ту а ци ја у рум ској 
оп шти ни да ин ве сти то ри не ма ју 
до вољ но струч них рад ни ка ка ко би 
ра ди ли пла ни ра ним ка па ци те ти ма, 
што нас до во ди до пи та ња обра зо
ва ња мла дих ка ко би од мах мо гли 
да поч ну са ра дом по за вр шет ку 
шко ле.

То је за и ста ва жно пи та ње, али не 
са мо за Ру му, са тим се су о ча ва ју 
ин ве сти то ри у це лој Ср би ји. На ма је 
де фи ни тив но по треб на ква ли фи ко ва
на рад на сна га и по тре бан нам је 
ду ал ни си стем обра зо ва ња о че му и 
пре ми јер че сто го во ри. Са ма те о риј
ска на ста ва у шко ла ма ко је су тех нич
ке, по љо при вред не или дру гих про фи
ла ви ше ни је до вољ на, др жа ва и са ме 
шко ле мо ра ју ви ше па жње по све ти ти 
сти ца њу прак тич них зна ња и ве шти
на. Ми ће мо ути ца ти да се у Тех нич кој 
шко ли у Ру ми отво ре но ва оде ље ња 
ко ја ће шко ло ва ти љу де ко ји ће би ти 
спрем ни да од мах по за вр шет ку шко
ле поч ну да ра де. Ми са да има мо 
не ве ро ват ну си ту а ци ју, до пре са мо 
не ко ли ко го ди на смо би ли у про бле му 
што не ма мо до вољ но ин ве сти ци ја, 
са да има ин ве сти ци ја и шан се да се 
љу ди за по сле, али не ма до вољ но ква
ли фи ко ва не рад не сна ге. Без же ље 
да ге не рал но кри ти ку јем наш мен та
ли тет, ми јед но став но мо ра мо мно го 
ви ше да ра ди мо, ни је сра мо та ра ди ти. 
Пла те у свим ком па ни ја ма ко је су 
отво ре не у Ру ми су са свим со лид не, 
али не ка жем на рав но да не мо же 
ви ше. Мо ра мо да про мо ви ше мо вред
но сти као што су рад, еду ка ци ја и 
обра зо ва ње. Мо ра мо схва ти ти нео п
ход ност по тре бе за пер ма нент ним 
обра зо ва њем, јер но ве тех но ло ги је 
су сти жу јед не дру ге и то мо ра мо да 
пра ти мо. На при мер, рад у фа бри ци 
ме мо риј ске пе не или „Ха чин со ну“ ни је 
те жак, јер оно нај те же оба вља ју ма ши
не, али је по треб на ква ли фи ко ва на 
рад на сна га ко ја ће упра вља ти тим 
ма ши на ма, да зна ју да ко ри сте ту тех
но ло ги ју. Мно го је те же љу ди ма ко ји 
ра де цео дан, се де на ма ши на ма ко је 
ас фал ти ра ју на ви со ким тем пе ра ту ра
ма. Да кле, мо ра мо да уло жи мо ви ше 
на по ра да оспо со би мо мла де љу де да 
бу ду струч ни и да до ђу до по сла ка да 
већ има рад них ме ста ко ја им се ну де.

Сми ља Џа ку ла

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ 

Но ви по гон на 
Рум ској пе тљи

Фир ма „М&M Фрутс“ из Бе о гра да по се ду је про из
вод ни по гон у Ру ми за про из вод њу пла стич не ам ба
ла же за па ко ва ње во ћа. Са да пла ни ра ју да про ши ре 
сво ју про из вод њу и упо сле но вих 100 рад ни ка, ка же 
пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић

Чла но ви Оп штин ског ве ћа су на сед
ни ци одр жа ној 7. ок то бра до не ли 
од лу ку о из бо ру ор га ни за ци је ко ја 

ће вр ши ти про це ну тр жи шне вред но сти 
јед не пар це ле ко ја се на ла зи у рад ној 
зо ни Рум ска пе тља. Про це ну вред но сти 
вр ши Ми ни стар ство фи нан си ја  фи ли ја
ла По ре ске упра ве у Ру ми. 

Ка ко је ин фор ми са ла ди рек тор ка 
Ди рек ци је за из град њу Ру ме Вла ди сла ва 
Ста ме но вић реч је о пар це ли по вр ши не 
не што пре ко два хек та ра ко ја се на ла зи у 
бло ку 1 Рум ске пе тље, а за ко ју по сто ји 
за ин те ре со ва ни ку пац, а то је фир ма 
„М&M Фрутс“ из Бе о гра да. На по ме ну тој 
по вр ши ни гра дио би се по гон за про из
вод њу ам ба ла же и скла ди ште по вр ши не 
из ме ђу две до три хи ља де ква драт них 
ме та ра. Оче ку је се при лив у оп штин ски 
бу џет од око 12 ми ли о на ди на ра.

 Ова фир ма по се ду је про из вод ни 
по гон у Ру ми за про из вод њу пла стич не 
ам ба ла же за па ко ва ње во ћа. Са да пла
ни ра ју да про ши ре сво ју про из вод њу и 
упо сле но вих 100 рад ни ка. Да кле по ред 
зна чај ног фи нан сиј ског при ли ва од про
да је зе мљи шта, ми ће мо ду го роч но гле
да но има ти и бе не фи те због отва ра ња 
но вог про из вод ног по го на у ви ду сма ње
ња сто пе не за по сле но сти  ис та као је 
пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман
чић.

По про це ни вред но сти зе мљи шта би ће 
рас пи сан и оглас за про да ју ко ји ће тра ја
ти 30 да на. 

На сед ни ци Оп штин ског ве ћа до нет је 
и за кљу чак о спро во ђе њу по ступ ка екс
про при ја ци је уз на кна ду на осно ву утвр
ђе ног јав ног ин те ре са, а ра ди се о пар це
ли на ко јој се на ла зи ста ди он ФК „1. мај“ 
из Вог ња. На и ме, го то во сви ста ди о ни у 
рум ској оп шти ни су у вла сни штву фуд
бал ских клу бо ва ко ји игра ју на њи ма. 
Из у зе так је „1. мај“, чи ји је ста ди он био у 
вла сни штву ком па ни је „Агро ру ма“, а 
на кон ње не при ва ти за ци је је пре шао у 
при ват но вла сни штво. Фуд бал ски клуб је 
во дио суд ски спор са но вим вла сни ком, 
али је суд ским по ступ ком од би јен зах тев 
„1. мај“. Ло кал на са мо у пра ва је ипак 
на шла мо дел по ко ме би ста ди он пре шао 
у јав ну сво ји ну Оп шти не Ру ма, та ко што 
је Вла да Ср би је утвр ди ла јав ни ин те рес 
за екс про при ја ци ју по ме ну те пар це ле у 
ка та стар ској оп шти ни Во гањ. На овој сед
ни ци Оп штин ског ве ћа по кре ну та је про
це ду ра и усво јен је за кљу чак о спро во ђе
њу по ступ ка екс про при ја ци је уз на кна ду 
на осно ву утвр ђе ног јав ног ин те ре са. 

 Јав ни је ин те рес да сви фуд бал ски 
клу бо ви ко је су фи нан си ра мо из оп штин

ског бу џе та мо гу да не сме та но функ ци о
ни шу. Ми смо за то од лу чи ли да по кре не
мо про це ду ре за ку по ви ну ста ди о на и 
пра те ћих обје ка та, а цео спорт ски обје кат 
се про сти ре на око 2,65 хек та ра. Бу џет 
нам до зво ља ва да то учи ни мо, а зе мљи
ште је про це ње но на око 170.000 евра. 
При том, це на је до ста ни жа јер се ста ди
он на ла зи у ка та стар ској оп шти ни Во гањ, 
иако је ло ка циј ски он за пра во у за пад ном 
де лу Ру ме, а та мо је це на зе мљи шта 
ни жа  об ја снио је пред сед ник Сла ђан 
Ман чић.

Ста ди о ном ће упра вља ти Че твр та 
град ска МЗ, ко ја је нај ве ћа ме сна за јед
ни ца у оп шти ни, а во гањ ски ФК „1. мај“ ће 
на ста ви ти са нор мал ним функ ци о ни са
њем, одр жа ва њем тре нин га и од и гра ва
њем утак ми ца.

 Пре ма пла ну де таљ не  ре гу ла ци је та 
ло ка ци ја је и она ко пред ви ђе на за спорт
ске те ре не и ми ће мо се у бу дућ но сти 
тру ди ти да тај про стор што ви ше опре ми
мо. Има мо ви зи ју, али и обе ћа ња из 
ре сор ног ми ни стар ства и спорт ских са ве
за да та мо на пра ви мо и атлет ски цен тар 
 ка же Ман чић.

Он је до дао да у рум ској оп шти ни 
има још не ко ли ко про сто ра ко ји би 
мо гли у по сту пак екс про при ја ци је 

уз на кна ду на осно ву утвр ђе ног јав ног 
ин те ре са. Та кав је слу чај са Днев ним 
бо рав ком за де цу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју. Ту тре нут но не ма мо гућ но сти да 
се услу га уна пре ди, да се обје кат про ши
ри, јер су вла сни ци окол них пар це ла раз
не при ват не фир ме, од ко јих су не ке у 
сте ча ју или пред сте ча јем.

На сед ни ци је до нет и пред лог од лу ке 
о ма тич ним под руч ји ма на те ри то ри ји 
рум ске оп шти не ко ју је обра зло жио 
Ду шан Љу би шић, на чел ник Оп штин ске 
упра ве, ко ји је ука зао да се ова од лу ка 
до но си у скла ду са зах те вом Ми ни стар
ства др жав не упра ве и ло кал не са мо у
пра ве да се оп ти ми зу је ва же ћа ор га ни за
ци ја ма тич них под руч ја. Рум ска оп шти на 
је низ го ди на има ла 16 по се ли ма и јед но 
у гра ду  да кле укуп но 17 ма тич них под
руч ја. Пред лог је да их бу де убу ду ће 
шест, а ко нач ну реч ће да ти од бор ни ци 
Скуп шти не оп шти не Ру ма. Ма тич на под
руч ја за ко је се во де ма тич не књи ге су 
Ру ма (за Ру му, Кра љев це и До брин це), 
Во гањ (за Во гањ, Сте ја нов це и Па влов
це), Пла ти че во (за Пла ти че во и Ви то јев
це), Хрт ков ци (за Хрт ков це, Бу ђа нов це и 
Ни кин це), Кле нак (за Кле нак и Гра бов це) 
и Пу тин ци (ко је чи не Пу тин ци, Ма ли 
Ра дин ци, Жар ко вац и До њи Пе тров ци).

С. Џ.
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ДУ БРАВ КА КО ВА ЧЕ ВИЋ СУ БО ТИЧ КИ, пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци

У по ли ти ци ви ше ни је те шко 
би ти же на у му шкој Ср би ји

Код нас
има мо че ти ри

на чел ни це, од пет 
на чел нич ких

ме ста. Ми
по шту је мо род ну 

рав но прав ност 
ап со лут но и не
ми слим да сам
као же на не што

из у зет но што
сам на функ ци ји 

пред сед ни це 
Оп шти не 

Без об зи ра што се ства ри не у мит но 
ме ња ју и што је доне дав но би ло не
за ми сли во да се на функ ци ји ми ни

стра на ђе не са мо же на са геј сек су ал ним 
опре де ље њем, већ же на уоп ште, у осно ви 
смо још при лич но цр кве нопа три јар хал ни. 
Ср би јом још увек у ве ли кој ве ћи ни слу ча
је ва, вла да ју му шкар ци.

Иако же не у по ли ти ци већ одав но ни су 
ви ше са мо „де ко ра ци ја“, па жњу сва ка ко 
још увек иза зи ва чи ње ни ца да се же на на
ла зи на че лу не ке ин сти ту ци је. Срем је ту 
у срп ском про се ку. За то раз го вор са пред
сед ни цом Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ком 
Ко ва че вић Су бо тич ки сам по се би иза зи ва 
ду жну па жњу јав но сти. Го спо ђа Ко ва че вић 
Су бо тич ки на нај бо љи на чин по ка зу је да 
за оба вља ње јав не функ ци је ни је ну жно 
нео п ход на „му шка ру ка“. 

 М НО ВИ НЕ: На по ло ви ни сте ман да
та. 2018. ће би ти но ви из бо ри. Ка ко оце
њу је те рад Ва ше еки пе, од но сно ло кал
не вла сти на по ло ви ни ман да та? Је сте 
ли до бар део оно га што сте оче ки ва ли, 
ус пе ли да оства ри те?

ДУ БРАВ КА КО ВА ЧЕ ВИЋ СУ БО ТИЧ
КИ: И са ми ка же те да смо на по ло ви ни 
ман да та  та ко да има мо још по ла ман да та 
да за вр ши мо оно што смо обе ћа ли а ни
смо још за вр ши ли. До ста то га је ура ђе но 
и за вр ше но, као што је пре чи стач от пад
них во да, за тим Фа бри ка во де, то се при
во ди кра ју, спорт ска ха ла се већ уве ли ко 
ко ри сти и на ме ње на је свим спор то ви ма 
и спор ти сти ма. Та ко да има мно го то га 
што ни смо обе ћа ли, а ура ди ли смо, јед
но став но се на мет ну ло као про блем, а 
ми смо ту да ре ши мо про бле ме гра ђа на и 

да њи ма иза ђе мо у су срет. Без об зи ра да 
ли је то био пред мет пред из бор не кам па
ње или не, то је тре ба ло да се ре ши. При 
то ме пр вен стве но ми слим на обра зов не 
уста но ве, јер ка да сам по ста вље на на ову 
функ ци ју ни сам зна ла у ка квом се ста њу 
на ла зе шко ле и на ше пред школ ске уста
но ве. Ка да сам ушла у не ке, за и ста ме је 
би ло сра мо та ка ко из гле да ју. То ни је био 
део пред из бор не кам па ње, али јед но став
но се на мет ну ло да те ства ри мо ра те да 
ре ши те, то су би ли те ку ћи про бле ми. До
ста то га смо ура ди ли, али оста ло је до ста 
то га још да се ура ди. Што је обе ћа но, ура
ђе но је, а што ни је обе ћа но до ста то га је 
ура ђе но.

Прет по ста вљам да сте уре ђи ва ли у 
шко ла ма то а ле те, мно ге ни су има ле то

M NOVINE :
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плу во ду? Да ли сте под уре ђе њем ми
сли ли на те ства ри?

Нај пре су би ли про шле го ди не ура ђе ни 
то а ле ти у шко ли у Ши ма нов ци ма. За тим 
шко ла у Де чу је ком плет но ре но ви ра на и 
она је је дан од при ме ра ка ко шко ла тре
ба да из гле да. То смо ус пе ли за хва љу ју ћи 
до на ци ји јед ног бив шег уче ни ка ко ји се са
да на ла зи у Њу јор ку и он је лич ним сред
стви ма и при ку пља ју ћи до на ци је, ус пео да 
у пот пу но сти про ме ни из глед шко ле. Тај 
чо век је био из не на ђен ка да је до шао и ви
део да се шко ла на ла зи у ло ши јем ста њу 
не го кад је он био уче ник. За тим је ту би ла 
шко ла у Кар лов чи ћу и у фа зи је при пре ме 
за ра до ве шко ла у Пе ћин ци ма. Ме ђу тим, 
сад је по че ла школ ска го ди на, па је то ма
ло те же, јер су де ца сва ко днев но у шко ли. 
Што се оста лог ти че, мо гу да вам ка жем, 
да ја ни сам баш за до вољ на тим не ким 
тем пом и свим тим што смо ура ди ли из 
про стог раз ло га што по сто ји је дан ли ми ти
ра ју ћи фак тор, а тај фак тор је но вац ко ји 
ве ро ват но свим бу џе ти ма не до ста је. На
сле ди ли смо при лич но ве ли ка ду го ва ња 
та ко да се ми ла вов ски бо ри мо да иза ђе мо 
на крај са свим оним чи ме рас по ла же мо. 
Са дру ге стра не ве ли ки су то про бле ми ко
ји су нам се на ле ђа на ва ли ли, та ко да по
ку ша ва мо да на пра ви мо не ки ба ланс и да 
успе мо ми да функ ци о ни ше мо и ре ши мо 
све те про бле ме. 

Бив ша власт се ја ко хва ли ла и ја ко 
апо стро фи ра ла уз по др шку ме ди ја, да 
су Пе ћин ци још ма ло па сти гли Ста ру 
Па зо ву. И пре ми јер Ву чић кад је био ов
де, ре че но је да је оп шти на Пе ћин ци ме
сто где се до ста то га ура ди ло и где до
ста то га тре ба да се ра ди. Ка ко Ви оце
њу је те да Пе ћин ци пра те тем по раз во ја 
и да ли сте Ви за до вољ ни? Ка ко ви ди те 
Пе ћин це као јед ну ма лу оп шти ну с об
зи ром на раз вој Ср би је?

Све ове при вред не ре фор ме ко је је по
кре нуо и ини ци рао пре ми јер, пре тво ри ле 
су се у јед но ра ди ли ште и гра ди ли ште, ви
ди мо ка ко се отва ра ју по го ни у раз ли чи тим 
де ло ви ма Ср би је. Ја за и ста ми слим да је 
Ср би ја ле па зе мља, има раз ли чи те по тен
ци ја ле и да сва ко од нас мо же да пре зен
ту је не што у че му је нај бо љи и где мо же мо 
да при ву че мо стра не ин ве сти то ре. Не мо
ра ју сви да бу ду ни стра ни, не го да поч не 
не што да се де ша ва, да не ко поч не да ула
же и да се раз ви ја ју раз не при вред не гра
не. Та ко Пе ћин ци је су би ли ин те ре сант на 
ло ка ци ја и де сти на ци ја за ула га ње, то смо 
и оста ли. Пре де се так да на је отво ре на 
но ва ха ла ИПБ ком па ни је. И Др. Ет кер је 
по чео про шле го ди не са ра дом, а у при
пре ми је отва ра ње јед ног ди стри бу тив ног 
по го на у Ши ма нов ци ма, та ко да има мо још 
рас по ло жи вог зе мљи шта ко је мо же би ти 
ин те ре сант но за ула га ња и ин ве сти то ре. 

Ср би ја је „му шка“ др жа ва. Има мо и 
же не ми ни стар ке и геј ми ни стар ку. Ма
да то по ка зу је да Ср би ја ни је оста ла 
стро го за тво ре на зе мља, још увек смо 
па три јар хал ни. Иако сте про шле го ди не 
до би ли на гра ду „Ка пе тан Ми ша Ана ста
си је вић“, и на ла зи те сте на функ ци ји 
ко ја је од го вор на, ка ко успе ва те да се 
сна ђе те као же на у „му шкој“ Ср би ји?

Ми слим да се на ла зим као же на у Ср
би ји и же на на функ ци ји. Же не мо гу да бу
ду пред сед ни це оп шти на. Код нас има мо 
че ти ри на чел ни це, од пет на чел нич ких ме
ста. Ми по шту је мо род ну рав но прав ност 
ап со лут но и не ми слим да сам као же на 

не што из у зет но што сам на функ ци ји пред
сед ни це оп шти не. Ми слим да у Ср би ји 
има са мо де вет же на као пред сед ни ца Оп
шти не, по оба ве ште њу ко је сам до би ла од 
НА ЛЕДа, то је још увек ма ло и ми слим да 
же не мо гу пу но да до при не су сво јим ра
дом. Јер, ве ро ват но су се ове же не ко је су 
код ме не на чел ни це на мет ну ле не ким сво
јим ква ли те ти ма, па су по бе ди ле му шкар
це. Ми слим да су же не, ге не рал но, ве ро
ват но због тог не ког мај чин ског ин стинк та, 
од го вор ни је, са ве сни је, по све ће ни је по слу 
и све оста ло.

Ме шта ни из Обре жа и Ку пи но ва су 
има ли про бле ма са Шу ма ри јом. Они су 
по ми ња ли да им у су срет не из ла зи по
кра јин ска власт. На кон по след њих из
бо ра и про ме не по кра јин ске вла сти, да 
ли се по на вља ова си ту а ци ја, или ће ти 
про бле ми би ти ре ше ни, ве за но за чу ва
ње сви ња у шу ма ма?

Та ме ста при па да ју оном де лу ко ји се 
зо ве „свињ ски Срем“ и то ни је слу чај но, 
сви ње су се хра ни ле од ла зе ћи у шу му. Још 
увек се не ке по ро ди це ба ве ти ме и ре ша
ва ју сво ју ег зи стен ци ју на тај на чин. Ка ква 
ће би ти сад са рад ња са По кра ји ном, по
ка за ће вре ме. Ми слим да ће би ти мно го 
бо ља из про стог раз ло га што су ов де већ 
би ли ди рек тор Раз вој ног фон да Вој во ди
не и По кра јин ски се кре тар за ре ги о нал ни 
раз вој, ме ђу регионалну са рад њу и ло кал
ну са мо у пра ву. Би ли смо у Упра ви за ка пи
тал на ула га ња у Но вом Са ду где смо би ли 
по зва ни да из не се мо не ке сво је иде је, не ке 
сво је по тре бе, ка ко би По кра ји на мо гла да 
нам по мог не. Ми као ло кал на са мо у пра ва 
мо жда не ма мо до вољ но мо гућ но сти да са
ми ре ши мо то, он да ће они би ти рас по ло
же ни да нам по мог ну. Про бле ми ће би ти 
ре ше ни на нај бо љи мо гу ћи на чин, у скла ду 
са за ко ном и за кон ским од ред ба ма. 

Пе ћи нач ка оп шти на је би ла по зна та 
као део пар ти зан ског Сре ма и сад се у 
ме ђу вре ме ну ме ња све то, ка ко су бив
ши ко му ни сти по ста ли пра во слав ци. 
Сад се не ко се тио да у Ши ма нов ци ма 
по ми ње и вла ди ку Ни ко ла ја и на вод но 
ру ше ње из ми шље ног спо ме ни ка. Ка ко 
то Ва ма из гле да? Срем је сте увек био 
углав ном пра во сла ван, Цр ква је има ла 
сво је ме сто. Ипак, да ли та кве ства ри 
Ви ви ди те као по ку шај да се мо жда ми
ни ми зи ра та не ка пар ти зан ска исто ри ја, 
од но сно гу ра ње у стра ну пар ти зан ске 
про шло сти? 

То ни је би ло пи та ње ни чет ни ка, ни пар
ти за на, ни ти не ких исто риј ских чи ње ни ца. 
По ен та це ле при че је сте да је Оп шти на 
укло ни ла не што што је не за ко ни то по ста
вље но на јед ној јав ној уре ђе ној по вр ши ни. 
То ни је ни био спо ме ник не го са мо јед на 
бе тон ска пло ча, за ко ју се ни је зна ло че
му слу жи, ко је из лио, и ко ја јој је на ме на, 
без би ло ка квих до зво ла и до ку мен та ци је. 
По сто ја ла је, да кле, са мо јед на пло ча ко
ја ни је има ла ни ти гра ђе вин ску, ни ти би
ло ка кву до ку мен та ци ју и она је укло ње на. 
Су шти на це ле те при че је да по шту је те 
ре гу ла ти ве и да мо ра те има ти до зво ле да 
би не где не што по ста ви ли ма шта то би
ло. Али та це ла при ча, ко ја го во ри о не
ка квом укла ња њу спо ме ни ка је би ла ви ше 
ме диј ски „на ду ва на“. Сви су по ми ња ли то 
на вод но „укла ња ње“ спо ме ни ка ког ни је ни 
би ло. Спо ме ник ни је ни по сто јао. 

Жи ви мо у „свињ ском Сре му“. Има
мо ко нач но ми ни стра по љо при вре де 

из Срем ске Ми тро ви це. Пе ћин ци су без 
об зи ра на сво ју ин ду стри ја ли за ци ју и 
на ве ли чи ну оп шти не, углав ном по љо
при вред ни. Ка кве про ме не оче ку је те на 
пла ну по љо при вре де ко ји би про ме ни
ли не што? Шта мо же мо оче ки ва ти и ко
јом би про бле ма ти ком тре бао да се по
за ба ви но ви ми ни стар по љо при вре де у 
сми слу да нам се ло не од у мре?

С об зи ром да је го спо дин Не ди мо вић 
Сре мац и да до ла зи из Срем ске Ми тро ви
це, ми слим да је ја ко до бро упо знат са тим 
шта ти шти се о ско ста нов ни штво и ка ко 
мо же да по мог не. Знам да је оби ла зио сва 
се ла око Ми тро ви це, раз го ва рао са љу
ди ма, а оно што ти шти ми тро вач ке се ља
ке, си гур но ти шти и пе ћи нач ке и ири шке 
и ста ро па зо вач ке. Сви ти се ља ци има ју 
јед на ке про бле ме и мо ра ју да се до ви ја ју 
на нај бо љи на чин ка ко то да да се ре ши. 
Оче ку јем до бру са рад њу са го спо ди ном 
Не ди мо ви ћем из про стог раз ло га, јер он 
по ти че из ових кра је ва па ће мо мо жда и 
лак ше до ћи до ње га. При то ме не ми слим 
да ће мо би ти по вла шће ни или при ви ле го
ва ни, али мо жда ће мо ма ло лак ше да до
ђе мо до ње га.

Ми ни стар Не ди мо вић је ба цио је дан 
од ак це на та на сто чар ство, че сто по ми
ње Ми трос. Да ли оче ку је те да се не што 
про ме ни ако би Ми трос по чео да ра ди 
у том ка па ци те ту у ком обе ћа ва да ће 
ра ди ти?

Ја то оче ку јем, Срем има до бар по тен
ци јал за та ко не што и ако за и ста Ми трос 
бу де та кав ги гант ка кав се оче ку је да ће 
би ти, ми слим да ће пу но ов де  на ших, ма
лих за са да, про из во ђа ча, по ста ти ве ли
ки. Да ће си гур но до би ти не ки под сти цај 
да сво је фар ме про ши ре и да ће то би ти 
за и ста не што што ће мо ћи да снаб де ва 
Ми трос. Оче ку јем да ће све то мо ћи да се 
уз га ја ов де, а не да се сви ње на ба вља ју 
од нег де, јед но став но ми слим да ће се ља
ци ту ви де ти не ку сво ју шан су и не са мо за 
за по шља ва ње већ и за за ра ду. 

Има те сре ће што су ва ша се ла бли жа 
Бе о гра ду. Има те се ла где ако ни су по
љо при вред на ту не ма те жи во та. Ви сте 
ре ла тив но бли зу, има те до бру ге о граф
ску ши ри ну.

Има ју и дру ги до бру ге о граф ску ши ри ну, 
па ни су ус пе ли да се раз ви ју у тој ме ри као 
Пе ћин ци. Пе ћин ци су се за и ста раз ви ли у 
до број ме ри. 

Ви ско ро да и не ма те про блем са не
за по сле но шћу? 

Код нас има не где пет од сто не за по сле
них, при то ме не ма мо ви со ко о бра зо ва них 
про фи ла на че ка њу у слу жби за за по шља
ва ње. Има не ких про фи ла ко ји ни су тра
же ни. Ово што је са Бо шом на пра вље но, 
ми слим на ду ал но обра зо ва ње, је за и ста 
јед на до бра ини ци ја ти ва. Та де ца од мах 
на ла зе по сао, Бош је до био рад ни ке ко ји 
су об у че ни, та ко да је то обо стра на ко рист. 
Де ца оста ју ов де, не од ла зе у град. Ја сам 
за то да де ца оста ју ов де, Оп шти на је та 
ко ја по ма же ро ди те ље у шко ло ва њу, да је 
суб вен ци је за пре воз и све оста ло, па ми
слим да ће се та ко на не ки на чин вра ти ти 
дуг Оп шти ни. Тре ба оста ти ов де, ми слим 
да се мо же на ћи јед на ко до бар по сао у 
стру ци и не тре ба од ла зи ти у Но ви Сад, 
Бе о град или ино стран ство. Ср би ја тре ба 
да се рав но мер но раз ви ја, а ње на де ца да 
оста ну ту и да не од ла зе ниг де.

М. Н.
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На днев ном ре ду 13. сед ни це Оп штин
ског ве ћа у Ин ђи ји одр жа ној у уто рак, 
4. ок то бра на шло се укуп но 28 та ча

ка. Дру га ме ђу њи ма од но си ла се на утвр
ђи ва ње од лу ке о из ра ди из ме не и до пу не 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је за ре кон струк
ци ју, мо дер ни за ци ју и из град њу дво ко ло
сеч не же ле знич ке пру ге на де о ни ци Бе о
град  Ста ра Па зо ва – Ин ђи ја  Су бо ти ца 
– др жав на гра ни ца, де о ни ца Ста ра Па зо ва 
 Но ви Сад од 40. до 58,8. ки ло ме тра на те
ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја. У пи та њу је, ка ко 
је ис та кла Ти ја на До шен, на чел ни ца Оде
ље ња за ур ба ни зам оп шти не Ин ђи ја, из ме
на по сто је ћег до ку мен та ко ји је до нет 2011. 
го ди не. Из ме на се од но си на про ши ре ње 
пру ге на по вр ши ни од 12 хек та ра код ту не
ла у Чор та нов ци ма, од но сно на из град њу 
дру гог ко ло се ка. Из прав ца Бе о гра да ка 
Но вом Са ду са де сне стра не би ће из гра ђен 
дру ги ко ло сек, ко ји ће омо гу ћи ти кре та ње 
бр зих во зо ва до 200 ки ло ме та ра на сат.

 У пи та њу је др жав ни про је кат од ве ли
ког зна ча ја. У раз го во ру са ин ве сти то ри ма 
до би јам са мо по зи тив не ре ак ци је ка да го
во ри мо о из град њи бр зе пру ге и то им код 
нас од го ва ра, јер не ма ју сви ту сре ћу да 
кроз њи хо ву оп шти ну про ла зи ме ђу на род
ни же ле знич ки са о бра ћај. Де о ни цу од Бе о
гра да до Ста ре Па зо ве ра де ки не ски ин ве
сти то ри, а од Ста ре Па зо ве до Но вог Са да 
ру ске ком па ни је, што је ре гу ли са но ме ђу
др жав ним спо ра зу ми ма. По сто ји на ја ва да 
ће ру ске же ле зни це, ка да кре не са из ра дом 
про је кат мо дер ни за ци је пру ге, фи нан си ра
ти ре кон струк ци ју јед не од шко ла са те ри
то ри је ин ђиј ске оп шти не. Та ко ђе, ра ди мо 
на то ме да не ко ли ко ко ло се ка „скре не мо“ у 
ин ду стриј ску зо ну, што би био пун по го дак и 
за по сто је ће, али и за ин ве сти то ре ко је тек 
оче ку је мо – ис та као је Вла ди мир Гак, пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

На сед ни ци Оп штин ског ве ћа утвр ђен је 
и пред лог од лу ке о из ра ди Пла на де таљ не 
ре гу ла ци је де ла ло ка ци је број три у ка та
стар ској оп шти ни Бе шка. Реч је о бу ду ћој 

ин ду стриј ској зо ни где је нео п ход но у на
ред ном пе ри о ду из вр ши ти ко му нал но и ин
фра струк тур но опре ма ње.   

 Обе ћа ли смо да ће мо фор ми ра ти и 
опре ми ти ин ду стриј ску зо ну у Бе шки, и рев
но сно ра ди мо на при пре ми до ку мен та ци је 
са ко јом ка сни је мо же мо ући у ра до ве ко
ји се ти чу из град ње са о бра ћај ни ца и све
га оног што је нео п ход но ка ко би при ву кли 
ин ве сти то ре. На да мо се да ће мо ве о ма 
бр зо има ти кон крет не раз го во ре ка да је у 
пи та њу из град ња по стро је ња у беш чан ској 
ин ду стриј ској зо ни. Са ма ло ка ци ја се на ла
зи у бли зи ни ауто  пу та што ће би ти ве о ма 
ин те ре сант но бу ду ћим ула га чи ма. Та ко ђе, 
при ву ћи ће их и ни жа це на зе мљи шта, ка же 
Гак и до да је:

 На овај на чин ће мо ис пу ни ти још јед но 
пред из бор но обе ћа ње ко је се ти че из јед на
ча ва ња усло ва жи во та ста нов ни ка у се лу и 
у гра ду. Ми слим да ће то гра ђа ни пре по зна
ти, и ако успе мо, та раз ли ка сва ким да ном 
би ће све ма ње ви дљи ва. Уко ли ко са мо је
дан ин ве сти тор из гра ди сво је по стро је ње 
у бу ду ћој ин ду стриј ској зо ни у Бе шки зна
чај но ће се по ве ћа ти жи вот ни стан дард ло
кал ног ста нов ни штва, али и оног ко ји жи
ви у Кр че ди ну и Чор та нов ци ма. То је наш 
стра те шки про је кат за сва три по ме ну та 
на се ље на ме ста – ис та као је пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја.

Већ ни ци су усво ји ли из ме не и до пу не 
ста ту та свих пет јав них пред у зе ћа ко
ји се на овај на чин ускла ђу ју са нај ви

шим ак ти ма. Ра ди се о тех нич ким ства ри
ма, ка же Гак. 

Та ко ђе је до не то ре ше ње о бро ју и ви
си ни ово го ди шње Ок то бар ске на гра де, нај
ви шег при зна ња ко је до де љу је Оп шти на 
Ин ђи ја на Дан гра да, 22. ок то бра, по је дин
ци ма, пред у зе ћи ма, уста но ва ма и дру гим 
ор га ни за ци ја ма за из у зет не ре зул та те у 
ра ду. Ове го ди не, као и прет ход них, би ће 
до де ље но пет Ок то бар ских на гра да, а ви
си на по је ди нач ног, нов ча ног де ла на гра де 
из но си 50 хи ља да ди на ра.  М. Ђ.

Ин ђи јом ће про ла зи ти во зо ви 
брзином од 200 ки ло ме та ра

У раз го во ру са
ин ве сти то ри ма
до би јам са мо

по зи тив не ре ак ци је
ка да го во ри мо

о из град њи бр зе
пру ге и то им код нас 
од го ва ра, јер не ма ју 
сви ту сре ћу да кроз 

њи хо ву оп шти ну
про ла зи ме ђу на род ни 
же ле знич ки са о бра ћај. 
Де о ни цу од Бе о гра да 
до Ста ре Па зо ве ра де 
ки не ски ин ве сти то ри,

а од Ста ре Па зо ве
до Но вог Са да ру ске 

ком па ни је, што
је ре гу ли са но

ме ђу др жав ним
спо ра зу ми ма
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МИ ЛАН ПРЕ ДО ЈЕ ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ 

Ефи ка сан рад
ло кал ног пар ла мен та
Ми лан Пре до је вић два

де сет две го ди не 
ра дио је у школ ству, 

по ла рад ног ве ка про вео је 
као про фе сор фи зи ке, док је 
дру гу по ло ви ну по све тио 
во ђе њу ин ђиј ске Гим на зи је и 
Основ не шко ле „Бо шко Пал
ко вље вић Пин ки“ из Ста ре 
Па зо ве. Ка ко и сам ка же, нај
дра жи пе ри од му је ка да је 
под ми шком но сио днев ник и 
ста јао пред уче ни ци ма под у
ча ва ју ћи их, из ме ђу оста лог, о 
Њут но вим за ко ни ма, маг нет
ним по љи ма и рав но те жи 
те ла. Од 1. ју на ове го ди не, 
во љом ве ћи не од бор ни ка 
по ста вљен је на функ ци ју 
пред сед ни ка Скуп шти не 
оп шти не Ин ђи ја. Од та да до 
да нас одр жа но је шест сед ни
ца то ком ко јих се, ка же, пу но 
и пре да но ра ди ло. 

 Тру ди ли смо се да до 
са да ура ди мо нај ви ше што 
смо мо гли и мо же мо још 
ви ше и бо ље. По све ти ће мо 
се при вла че њу стра них и 
до ма ћих ин ве сти то ра, отва
ра њу но вих рад них ме ста, 
по бољ ша ва њу усло ва у свим 
шко ла ма и вр ти ћи ма. За све 
то мо ра се уло жи ти до ста 
ра да и тру да. Мо ра ли смо 
мно го то га да ура ди мо и то 
све ни је би ло мо гу ће без 
ра да стал них скуп штин ских 
те ла, над зор них од бо ра јав
них пред у зе ћа и ко ми си ја, у 
чи ји рад је укљу че но око 200 
љу ди. У прет ход них не ко ли ко 
ме се ци ра ди ли смо на кон со
ли да ци ји уста но ва и јав них 
пред у зе ћа као и на ре ба лан
су бу џе та. По чев од дру ге 
сед ни це до но си ли смо ак те 
ко ји омо гу ћа ва ју из ра ду по је
ди них про је ка та или се ти чу 
уре ђе ња ка та стра. Све то се 
ра ди у ци љу лак шег при вла
че ња ин ве сти то ра. Из тог 
раз ло га нам је на ме ра да 
уре ди мо гра ђе вин ске зо не, 
пре све га да их ис пар це ли
ше мо, а за тим и да се по бри
не мо за ко му нал ну и пут ну 
ин фра струк ту ру – ис та као је 
Ми лан Пре до је вић, пред сед
ник СО Ин ђи ја.

Оп шти на Ин ђи ја по се ду је 
100 хек та ра у гра ђе вин ској 
зо ни ко је ће на кон пар це ли са
ња по ну ди ти ин ве сти то ри ма. 
Ка ко ка же Пре до је вић има ли 
су си ту а ци ја ка да су ин ве сти
то ри хте ли да ку пе пар це лу, 

али су кроз њу про ла зи ли 
атар ски пу те ви и то је до дат
но оте жа ва ло цео про цес. С 
дру ге стра не, на сто ја ња 
пред став ни ка ло кал не са мо у
пра ве су да се омо гу ће исти 
усло ви жи во та ста нов ни ци ма 
и у се лу и у гра ду. Из тог раз
ло га озбиљ но се ра ди на 
фор ми ра њу ин ду стриј ске 
зо не у ка та стар ској оп шти ни 
Бе шка. 

 На те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја на ла зи се де сет се ла. 
Ми смо и у кам па њи го во ри ли 
да ће мо омо гу ћи ти исте усло
ве за све на ше ста нов ни ке и 
на то ме се пре да но ра ди. 
Та ко ђе, же ли мо да се ус по
ста ви још бо ља са рад ња са 
су сед ним др жа ва ма, те смо 
до не ли од лу ку о из ме ни и 
до пу ни Пла на де таљ не ре гу
ла ци је за из град њу, мо дер ни
за ци ју и ре кон струк ци ју дво
ко ло сеч не пру ге Бе о град  
Ста ра Па зо ва  Но ви Сад – 
Су бо ти ца  др жав на гра ни ца, 
на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи
ја, ко ја под ра зу ме ва из град
њу још јед ног ко ло се ка. То је 
ве о ма би тан про је кат за на шу 
оп шти ну и др жа ву јер је, до 
са да, је дан од про бле ма био 
ми мо и ла же ње во зо ва, а че ка
ња у 21. ве ку и у Евро пи су 
не до пу сти ва. Има мо ту нел 
код Чор та но ва ца и мо ра мо 
ви де ти на ко ји на чин ће мо тај 
би тан гра ђе вин ски обје кат 
оспо со би ти ка ко кроз ње га 
мо гао да про ђе још је дан 
ко ло сек – ка же Пре до је вић.

Он се освр нуо и на обе ле
жа ва ње Да на оп шти не Ин ђи
ја, 22. ок то бра ка да ће, тра
ди ци о нал но, би ти до де ље не 
Ок то бар ске на гра де. Ове 
го ди не на адре су над ле жне 
Ко ми си је сти гло је осам пред
ло га. По је ди нач на нов ча на 
на гра да за ово го ди шње ла у
ре а те је 50 хи ља да ди на ра, 
уз пла ке ту и при год ну ди пло
му. 

 Укуп но пет на гра да пред
ви ђе но је за ову го ди ну, од 
то га, две ће би ти до де ље не 
успе шним при вред ни ци ма, 
јед на за дру штве но –ху ма ни
тар не ак тив но сти и две спор
ти сти ма. До де ла на гра да 
пред ви ђе на је на кон све ча не 
сед ни це ко ја ће би ти одр жа на 
у Кул тур ном цен тру Ин ђи ја – 
ка же Пре до је вић.

М. Ђ.

У прет ход них не ко ли ко ме се ци 
ра ди ли смо на кон со ли да ци ји уста
но ва и јав них пред у зе ћа као и на 
ре ба лан су бу џе та. По чев од дру ге 
сед ни це до но си ли смо ак те ко ји 
омо гу ћа ва ју из ра ду по је ди них про
је ка та или се ти чу уре ђе ња ка та
стра. Све то се ра ди у ци љу лак шег 
при вла че ња ин ве сти то ра, ис та као 
је пред сед ник Скуп шти не оп шти не 
Ин ђи ја Ми лан Пре до је вић

ОПШТИНА ИНЂИЈА
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ЈКП СА ВА

Спрем на за
греј ну се зо ну

У пе так, 7. ок то бра ују тру то пла на у Пе
ћин ци ма из вр ши ла то плу про бу ин ста ла ци
ја и ка ко нам је ре као Жељ ко Ми ли ће вић, 
ди рек тор ЈКП „Са ва“ у чи јем са ста ву по слу
је пе ћи нач ка то пла на, то пла про ба је про те
кла без про бле ма, ни су при ме ће на цу ре ња 
у си сте му, а пе ћи нач ка то пла на спрем но 
до че ку је пред сто је ћу греј ну се зо ну.

 Ми смо већ не ко ли ко да на спрем ни за 
то плу про бу, али смо би ли при мо ра ни да 
је од ло жи мо, јер по је ди ни ко ри сни ци у сво
јим ста но ви ма ни су то ком ле та от кло ни ли 
цу ре ње на ин ста ла ци ја ма, па смо мо ра ли 
по но во да ис пу шта мо во ду из си сте ма, ка ко 
би смо им омо гу ћи ли да из вр ше нео п ход не 
по прав ке. Са да су сви про бле ми от кло ње ни 
и спрем ни смо за греј ну се зо ну. Ових да на, 
без об зи ра што греј на се зо на још увек зва
нич но ни је по че ла, укљу чи ва ће мо гре ја ње у 
ју тар њим, а по по тре би и у ве чер њим ча со
ви ма, ка ко би на ши ко ри сни ци има ли то пле 
про сто ри је – ре као нам је Ми ли ће вић.

Он је на гла сио да је то ком ле та ЈКП „Са
ва“ ин ве сти ра ло у угра ђи ва ње ауто мат ске 
кон тро ле тем пе ра ту ре у три под ста ни це у 
стам бе ним згра да ма.

 Са да на свим под ста ни ца ма има мо 
угра ђе не ауто мат ске си сте ме ко ји у за ви
сно сти од спољ не тем пе ра ту ре ре гу ли шу 
про ток и уну тра шњу тем пе ра ту ру у згра да
ма, што ће на шим ко ри сни ци ма обез бе ди ти 
ускла ђе ни је гре ја ње са спољ ном тем пе ра
ту ром – об ја снио је Ми ли ће вић.

ШУМ СКА УПРА ВА КУ ПИ НО ВО

Сре бр ни се ка чи

Шум ска упра ва Ку пи но во би ла је зна ча
јан део ре пре зен та ци је Ср би је, ко ја се на 
не дав но одр жа ном 32. Свет ском пр вен ству 
се ка ча у Пољ ској оки ти ла сре бр ном ме да
љом, у кон ку рен ци ји 28 зе ма ља из це лог 
све та. У ти му се ка ча ко ји је пред ста вљао 
на шу зе мљу би ла су два Ку пин ца  Ми лан 
Зу јић, се кач Шум ске упра ве Ку пи но во, био 

је је дан од че ти ри срп ска так ми ча ра, док је 
по зи ци ја тим ли де ра по ве ре на Ива ну То
ма ше ви ћу, ре фе рен ту ко ри шће ња шу ма у 
Шум ској упра ви Ку пи но во.

Срп ски тим је сре бро осво јио у ди сци пли
ни шта фе та, а Иван То ма ше вић ка же да су 
на так ми че њу до из ра жа ја до шли фи зич ка 
спрем ност, ве шти на и бр зи на на шег ти ма, а 
пре све га ко лек тив ни дух.

БРЕ СТАЧ

Нај у спе шни ја
Игра о ни ца 

Пр ва „Игра о ни ца“, про грам ко ји ре а ли
зу је Пред школ ска уста но ва „Вла да Об ра
до вић  Ка ме ни“, одр жа на је 5. ок то бра у 
свим оде ље њи ма пред школ ске уста но ве у 
оп шти ни Пе ћин ци, а по ре чи ма ди рек тор ке 
ове уста но ве Све тла не По по вић, нај ве ћи 
од зив ма ли ша на на пр вој Игра о ни ци је био 
у Бре ста чу.

„Игра о ни ца“ је бес пла тан про грам на ме
њен де ци уз ра ста од три до пет и по го ди на 
ко ја ни су упи са на у вр тић, ко ји за циљ има 
под сти ца ње игре као основ ног об ли ка уче
ња и дру же ња код де це. 

АПЕЛ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

Нај по треб ни ја деч ја 
оде ћа и обу ћа

Цр ве ни крст Пе ћин ци упу тио је апел гра
ђа ни ма пе ћи нач ке оп шти не у ко јем их по зи
ва да до ни ра ју деч ју оде ћу и обу ћу ко ја им 
ви ше ни је по треб на, јер је са до ла ском је се
ни и по чет ком школ ске го ди не по ве ћан број 
мол би упу ће них овој ор га ни за ци ји од стра
не по ро ди ца сла би јег ма те ри јал ног ста ња, 
у ко ји ма се нај ви ше тра жи оде ћа и обу ћа за 
де цу пред школ ског уз ра ста.

 По тре ба за по мо ћи у ви ду гар де ро бе и 
обу ће по сто ји то ком це ле го ди не, али за
хва љу ју ћи ху ма ним гра ђа ни ма на ше оп
шти не, ко ји до но се по лов ну гар де ро бу у 
Цр ве ни крст, углав ном успе ва мо да у крат
ком вре мен ском ро ку од го во ри мо по тре
ба ма нај у гро же ни јих гра ђа на. Ка ко се са 
до ла ском хлад ни јих да на по ве ћа ва и по
тре ба за овом вр стом по мо ћи, апе лу је мо 
на ху ма не љу де да деч ју гар де ро бу и обу ћу 
ко је су у мо гућ но сти да се од рек ну до ни
ра ју Цр ве ном кр сту, а ми ће мо је усту пи ти 
Пред школ ској уста но ви, ка ко би сти гла до 
оних ко ји ма је нај по треб ни ја – из ја вио је 
пред сед ник пе ћи нач ког Цр ве ног кр ста Во
ји слав По по вић.

Оде ћа се мо же до ни ра ти у про сто ри ја
ма Цр ве ног кр ста у Пе ћин ци ма, Ули ца Јо ве 
Не гу ше ви ћа бр. 4, сва ког рад ног да на у пе
ри о ду од 7.30 до 15.30 ча со ва.

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.

СРЕМ ФИЛМ ФЕСТ 

Мо сто ви кул ту ре на 
кри ли ма бу ба ма ре

Срем филм фест, фе сти вал до ку мен тар
ног ту ри стич ког и еко ло шког фил ма ко ји је 
сво је вре ме но пр ви пут одр жан у Ши ма нов
ци ма под по кро ви тељ ством Оп шти не 
Пе ћин ци, ове го ди не је љу би те ље фил ма 
об ра до вао по че твр ти пут, и тра јао је од 5. 
до 8. ок то бра, опет уз свој за штит ни знак – 
бу ба ма ру. За то вре ме, на 11 ло ка ци ја у 
де вет гра до ва срп ског и хр ват ског де ла 
Сре ма при ка за но је 60 до ку мен тар них 
фил мо ва чи ји ауто ри до ла зе из 31 зе мље, 
са свих пет кон ти не на та. 

Ор га ни за тор Срем филм фе ста је Удру
же ње филм ских, те ле ви зиј ских и ра дио 
ства ра ла ца „Срем филм“ из Срем ске 
Ми тро ви це, а је дан од су ор га ни за то ра је и 
Аген ци ја за раз вој Оп шти не Пе ћин ци. 
По ред пе ћи нач ке оп шти не, по кро ви те љи 
фе сти ва ла су Ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња, По кра јин ски се кре та ри јат 
за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са 
вер ским за јед ни ца ма, По кра јин ски се кре та
ри јат за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре
ди не и мно ги дру ги. 

Про јек ци је фил мо ва у Кул тур ном цен тру 
Пе ћин ци у су бо ту, 8. ок то бра, у по сле по
днев ним са ти ма, пру жи ле су не сва ки да
шње ужи ва ње љу би те љи ма филм ске 
умет но сти. По се ти о це и ор га ни за то ре 
Фе сти ва ла, у име Кул тур ног цен тра Пе ћин
ци по здра ви ла је Ол ги ца Бог да но вић. Про
јек ци ји осам фил мо ва у Пе ћин ци ма при су
ство ва ли су, из ме ђу оста лих, осни вач и 
ди рек тор Фе сти ва ла Игор Чо лак, пред сед
ник жи ри ја Или ја Це ро вић, умет нич ки 
ди рек тор Фе сти ва ла, ре жи сер Дра го мир 
Зу панц и мно ги дру ги. Чо лак је из ра зио 
за до вољ ство што су пред став ни ци ло кал
не са мо у пра ве пре по зна ли ва жност про мо
ци је ту ри стич ких по тен ци ја ла кроз филм
ски фе сти вал ко ји се ба ви упра во еко ло ги
јом и ту ри змом. 

Пред сед ник жи ри ја Или ја Це ро вић је у 
Пе ћин ци ма ре као да је жи ри ово га пу та 
имао за и ста те жак за да так јер – од 60 фил
мо ва, бар 30, по ње го вим ре чи ма, за слу жу
је на гра ду. 

По сле про јек ци је фил мо ва ауто ра из 
Шпа ни је, Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, 
Ита ли је, Ира на и Не мач ке, ло кал на са мо у
пра ва Пе ћи на ца и Ту ри стич ки ин фо цен тар 
при ре ди ли су за еки пу Срем филм фе ста 
из лет. 

 На ши го сти су мо гли да ви де пре део 
где при ро да гр ли исто ри ју, нај леп ше срем
ско се ло Ку пи но во. У Ку пи но ву су об и шли 
ет но ку ћу и нај ста ри ју пра во слав ну цр кву у 
Вој во ди ни, цр кву Све тог Лу ке  – ре кла је 
Љу би ца Бо шко вић, из Ту ри стич ког ин фо 
цен тра. 
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Ба зи ра на на кон цеп ту из ло жбе 
Да ни ца Јо ва но вић (18861914) 
аутор ке Ја сне Јо ва нов, управ ни це 

Спо мен – збир ке Па вла Бе љан ског, Ме
мо ри јал на со ба ре зул тат је са рад ње из
ме ђу Га ле ри је Ма ти це срп ске, Дру штва 
срп ско  грч ког при ја тељ ства, Спо мен 
 збир ке Па вла Бе љан ског и Основ не 
шко ле „Бра ћа Гру ло вић“ из Бе шке. Ме
мо ри јал на со ба на ла зи се у До му кул ту
ре у Бе шки и при ка зу је, уз ре про дук ци
је иза бра них Да ни чи них де ла, жи вот и 
исто риј ске окол но сти у ко ји ма је ста са
ва ла јед на од нај за ни мљи ви јих срп ских 
сли кар ки с по чет ка 20. ве ка.

 Отва ра њем Ме мо ри јал не со бе Да
ни це Јо ва но вић оства ри ла се ду го го
ди шња же ља свих Беш ча на и Ја сне 
Јо ва нов ко ја је нај за слу жни ја да рад и 
жи вот на ше сли кар ке не пад ну у за бо
рав. Наш циљ је да се она про мо ви ше 
као сли кар и ро до љуб. У Ме мо ри јал ној 
со би се на ла зи, мо гу ре ћи, ле ген да жи
во та Да ни це Јо ва но вић, од ро ђе ња до 
ње не смр ти као и из ве шта ји о том до
га ђа ју ко је су пи са ли ра зни ме ди ји, ка ко 
срп ски, та ко и аустро  угар ски. По кра
јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и ин фор
ми са ње је фи нан си рао про је кат и они 
су за слу жни што смо до би ли нео п ход на 
фи нан сиј ска сред ства. Још увек ни је у 
пот пу но сти ор га ни зо ва но на ко ји на чин 
ће Ме мо ри јал на со ба Да ни це Јо ва но
вић би ти до ступ на јав но сти, на че му ће

мо у бу дућ но сти ра ди ти. По треб на нам 
је и фи нан сиј ска по др шка, јер же ли мо 
да ор га ни зу је мо књи жев не ве че ри , да 
Ме мо ри јал на со ба бу де ме сто где ће се 
су сре та ти сви, мла ди и од ра сли – ис
та као је Го ран Гру ло вић, ве ро у чи тељ у 
ОШ „Бра ћа Гру ло вић“ у Бе шки, ко ји је и 
сам уче ство вао у ре а ли за ци ји про јек та.

Ме мо ри јал на со ба Да ни це Јо ва но вић 
све ча но је отво ре на 1. ок то бра при год
ним кул тур ноумет нич ким про гра мом 
ко ји су при пре ми ли уче ни ци ОШ „Бра ћа 
Гру ло вић“ у Бе шки у са рад њи са Дру
штвом срп ско  грч ког при ја тељ ства. 
Све ча ном отва ра њу при су ство ва ли су 
пред сед ник Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја 
Ми лан Пре до је вић и по моћ ник по кра
јин ског се кре та ра за кул ту ру и ин фор
ми са ње Ђор ђе Вук ми ро вић.

М. Ђ.

ОТВО РЕ НА МЕ МО РИ ЈАЛ НА СО БА ДА НИ ЦЕ ЈО ВА НО ВИЋ У БЕ ШКИ

Успо ме на на хе ро и ну

Да ни ца Јо ва но вић је срп ска сли кар ка 
ко ја је при па да ла ге не ра ци ји срп ских 
мо дер ни ста, ко ји су умет нич ко шко ло ва
ње за по че ли по чет ком 20. ве ка, а њи хов 
кре а тив ни успон су пре ки ну ли Бал кан ски 
и Пр ви свет ски рат. Ро ђе на је 4. ја ну а ра 
1886. го ди не, а стре ља на на Пе тро ва ра
дин ској твр ђа ви 12. сеп тем бра 1914. го ди
не. Са хра ње на је у за јед нич ку гроб ни цу 
на пе тро ва ра дин ском гро бљу. На го ди
шњи цу смр ти, 12. сеп тем бра 1922. 
по смрт ни оста ци Да ни це Јо ва но вић и 
оста лих стре ља них Беш ча на, из за јед нич

ке гроб ни це, пре не ти су у Бе шку. Ства ра
лач ки опус Да ни це Јо ва но вић пр ви пут је 
пред ста вљен 1986. го ди не но во сад ској, а 
убр зо по том и пу бли ци у Бе шки и Ин ђи ји, 
мо но граф ском из ло жбом сли ка и цр те жа 
аутор ке др Ја сне Јо ва нов. Усле ди ле су 
још две мо но граф ске из ло жбе 2003. и 
2007. го ди не ко је су при ка за не и у Ин ђи ји. 
По став ка из 2014. го ди не упот пу ње на је 
по је ди ним но во от кри ве ним де ли ма про ду
бљу ју ћи при каз не са мо сли кар ског опу са 
Да ни це Јо ва но вић, већ и лич но сти умет
ни це.

О Да ни ци Јо ва но вић

Да ни ца Јо ва но вић, сли кар ка из Бе шке

Го сти на отва ра њу Ме мо ри јал не со бе

Ме мо ри јал на со ба
на ла зи се у До му
кул ту ре у Бе шки и 
при ка зу је жи вот и 
исто риј ске окол но сти 
у ко ји ма је ста са ва ла 
Даница Јовановић
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Под сло га ном „Не ћу да 
бри гам, хо ћу да се играм“ 
од 3. до 9. ок то бра обе

ле же на је Деч ја не де ља, ка ко 
би се скре ну ла па жња јав но сти 
на де цу и мла де, на по тре бе 
де це у по ро ди ци, дру штву и 
ло кал ној за јед ни ци, на њи хо во 
пра во да од ра ста ју у што 
бо љим усло ви ма, на јед на ке 
шан се за раз вој и оства ре ње 
по тен ци ја ла. 

Деч ја не де ља пр ви пут обе
ле же на је 1934. го ди не, а 1987. 
го ди не де фи ни са на је За ко ном 
о дру штве ној бри зи о де ци и од 
та да се одр жа ва сва ке го ди не у 
ок то бру ме се цу са ци љем 
скре та ња па жње јав но сти на 
де цу и мла де, на њи хо ва пра ва 
и по ло жај у дру штву.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА  
Ма скен бал и по кло ни: У окви
ру обе ле жа ва ња Деч је не де ље, 
6. ок то бра је у објек ту „Ђур ђе
вак“ у На се љу КП Дом у Срем
ској Ми тро ви ци ор га ни зо ван 
ма скен бал за ма ли ша не. По ред 
ро ди те ља, ма скен ба лу су при
су ство ва ле и на чел ни ца Град
ске упра ве за обра зо ва ње Мир
ја на Пје вац, за ме ни ца гра до на
чел ни ка Срем ске Ми тро ви це 
Све тла на Ми ло ва но вић и 
Ми ро сла ва Или јић, ди рек то ри
ца „Пче ли це“.

Де ци је по де љен ди дак тич ки 
ма те ри јал, бо јан ке, сли ков ни це, 
играч ке, дру штве не игре.

 Тра ди ци о нал но обе ле жа ва
мо Деч ју не де љу са ци љем да 
скре не мо па жњу јав но сти на 
де цу и омла ди ну, на њи хо ва 
пра ва и по ло жај у дру штву, 
ло кал ној за јед ни ци и са мој 
по ро ди ци. Же ља нам је да 
на ша де ца од ра ста ју у што 
бо љим усло ви ма и да сва има ју 
јед на ке шан се за раз вој сво јих 
по тен ци ја ла  рекла је 
начелница Пјевац. 

По ред „Ђур ђев ка“ ма скен бал 
је одр жан у свим дру гим објек
ти ма ПУ „Пче ли це“. Исто тако у 
свим објек ти ма ре а ли зо ва не су 
и мно го број не дру ге ак тив но
сти.

РУ МА  Бес пла тан упис у 
Би бли о те ку:  У рум ској оп шти
ни је ни зом ма ни фе ста ци ја обе
ле же на Де чја не де ља. За по че
ло је, као и прет ход них го ди на, 
при год ним пред ста ва ма у свим 
основ ним шко ла ма, по том 
по де лом члан ских кар ти Град
ске би бли о те ке, из ло жбом, а 
за вр ше но тра ди ци о нал ним 
при је мом де це у Град ској ку ћи.

Град ска би бли о те ка „Ата на
си је Стој ко вић“ у Ру ми већ 
се дам го ди на уна зад пред школ
ци ма и пр ва ци ма де ли бес плат

не члан ске кар те ко је они мо гу 
ко ри сти ти то ком це лог осмо го
ди шњег шко ло ва ња. 

Тра ди ци о нал но, у окви ру 
Де ч је не де ље пред сед ник рум
ске оп шти не Сла ђан Ман чић је 
ор га ни зо вао при јем за де цу из 
вр ти ћа и основ них шко ла. Са 
њим су би ли и Ма ри ја Стој че
вић, за ме ни ца пред сед ни ка и 
Све ти слав Да мјан чук, шеф 
Оде ље ња дру штве них де лат
но сти. Де ца су пред сед ни ку 
до не ла ма ле по кло не ко је су 
са ми из ра ди ли, а за њих су 
при пре мље ни слат ки ши и со ко
ви.

 Ово су мо ји сва ка ко нај ра
до сни ји и нај о пу ште ни ји тре ну
ци као пред сед ни ка, ка да при
мам де цу и са њи ма раз го ва
рам. По кло ни ко је сам до био су 
ме за и ста из не на ди ли сво јом 
кре а тив но шћу, ви дим да су 
де ца рас по ло же на и за и ста ми 
је дра ги због то га, јер су де ца 
на ше нај ве ће бла го  ре као је 
пред сед ник Ман чић ко ји је 
де ци по же лео ле по и срећ но 
де тињ ство, али је до дао и да је 
ве о ма ва жно да бу ду до бри 
уче ни ци.

СТА РА ПА ЗО ВА  Отво ре ни 
вр тић за си ро ма шну де цу: 
Уче ни ци основ них шко ла на 
те ри то ри ји оп шти не Ста ра 
Па зо ва ни зом кул тур них, обра
зов них и умет нич ких ак тив но сти 
обе ле жи ли су не де љу по све ће
ну де ци и мла ди ма. По че так 
Деч је не де ље, 3. ок то бар ПУ 
„Ра дост“ у На се љу Ба нов ци 
Ду нав обе ле жи ла је пик ни ком у 
хо лу шко ле. Дан ка сни је одр жа
не су игре на по ли го ну у са рад
њи са по ли ци јом, а у сре ду, 5. 
ок то бра спорт ске игре и тра ди
ци о нал на по се та основ ним 
шко ла ма у По ду на вљу, док је у 
че твр так, 6. ок то бра из ве де на 
деч ја по зо ри шна пред ста ва, а 

За безбрижно детињство

ДЕЧ ЈА НЕ ДЕ ЉА

Сремска Митровица

Рума, Стара Пазова, Инђија...
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као за вр шна ма ни фе ста ци ја 7. 
ок то бра „Ше ши ри ја да“. 

Трг Др Зо ра на Ђин ђи ћа у 
Ста рој Па зо ви био је 6. ок то бра 
ме сто на ко ме се оку пи ло око 
200 ма ли ша на Основ не шко ле 
„Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ 
ма ски ра ни у за ни мљи ве и раз
ли чи те ко сти ме, на кон че га је 
усле ди ла шет ња цен тром Ста
ре Па зо ве. Уче ни ци ви ших раз
ре да Основ не шко ле „Ми лан 
Ха џић“ у Вој ки ор га ни зо ва ли су 
Ре ви ју мо де ла уче ни ка од ре ци
кли ра них ма те ри ја ла. У обе ле
жа ва њу Де ч је не де ље уче ство
ва ли су, по ред уче ни ка и њи хо
ви ро ди те љи, али и учи те љи и 
на став ни ци ко ји су кроз за јед
нич ке ак тив но сти по мо гли, све 
са ци љем афир ми са ња дру гар
ства, не го ва ња де чи јег ства ра
ла штва и по што ва ња пра ва 
де те та. 

У окви ру обе ле жа ва ња Деч је 
не де ље, Пред школ ска уста но
ва „По ле та рац“ у Ста рој Па зо ви 
по че ла је са ре а ли за ци јом два 
про јек та ко ји ће омо гу ћи ти уче
ње и дру же ње на за ба ван и 
за ни мљив на чин, ка ко де ци ко ја 
су већ упи са на у вр тић, та ко и 
де ци из со ци јал но угро же них 
гру па, од три и по до пет и по 
го ди на, за хва љу ју ћи про јек ту 
„Отво ре ни вр тић“. По ред ло кал
не са мо у пра ве, Цен тра за со ци
јал ни рад, До ма здра вља и 
Цр ве ног кр ста, парт нер у ре а
ли за ци ји овог про јек та је и Кан
це ла ри ја за ин клу зи ју Ро ма 
Ста ра Па зо ва. 

ИН ЂИ ЈА  Ма ли Мар ко 
бу ду ћи пред сед ник Оп шти не: 
Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак у сре ду, 5. ок то
бра дру жио се са де цом из свих 
основ них шко ла са те ри то ри је 
ове оп шти не и ма ли ша ни ма из 
Пред школ ске уста но ве „Бо шко 
Бу ха“ у окви ру обе ле жа ва ња 
Деч је не де ље. По све му су де
ћи, пр ви чо век ин ђиј ске оп шти
не има озбиљ не кон ку рен те 
ка да је у пи та њу оба вља ње 
функ ци је на ко јој се на ла зи. 
Нај о збиљ ни ји ме ђу њи ма је 
че тво ро го ди шњи Мар ко Бо дро
жић из Ин ђи је ко ји је Га ку отво
ре но ре као да је он осо ба ко ја 
ће га за ме ни ти за нај ма ње 14 
го ди на. 

Де ца из ин ђиј ских шко ла и 
вр ти ћа ис ко ри сти ла су сво је 
при су ство и мо гућ ност да раз го
ва ра ју са пред сед ни ком Оп шти
не Ин ђи ја ка ко би му са оп шти
ли сво је же ље, али и про бле ме 
са ко ји ма се су о ча ва ју обра зов
не уста но ве. Ве ћи на же ља 
од но си ла се на мо гућ ност 
ба вље ња од ре ђе ним вр ста ма 
спор та, што је нај ви ше из ра же
но у се о ским сре ди на ма. Не ки 
су по же ле ли да се у дво ри шту 
њи хо ве шко ле уско ро из гра ди и 
ба зен на отво ре ном, што је иза
зва ло одо бра ва ње и код оста ле 
де це. Ипак, ве ћи на њих је би ла 
ре ал на у сво јим же ља ма и зах
те ви ма, те им је пред сед ник 

Оп шти не обе ћао да ће се 
по тру ди ти да ве ћи ну и ис по шту
је. По сле дру же ња у но вој скуп
штин ској са ли, де ци су по де ље
ни сим бо лич ни по кло ни, а они 
нај мла ђи из вр ти ћа има ли су 
при ли ку да ви де и ка ко из гле да 
ка би нет пред сед ни ка Оп шти не, 
али и да „ис про ба ју“ ње го ву 
фо те љу.

 Ствар но смо се ле по дру жи
ли, да нас смо на пра ви ли по мак 
у по ли тич ком сми слу, има ли 
смо чак два кан ди да та ко ја 
же ле да бу ду пред сед ни ци, а 
ме ђу њи ма се нај ви ше ис та као 
ма ли Мар ко. Мар ко је имао 
при ли ку и да бо ра ви у ка би не ту 
пред сед ни ка Оп шти не, се део је 
у фо те љи и очи глед но му све то 
од го ва ра. Све нас је фа сци ни
рао сво јом во љом и ен ту зи ја
змом да за и ста бу де пред сед
ник и ја се искре но на дам да ће 
му се же ља оства ри ти – ис та
као је Вла ди мир Гак, пред сед
ник Оп шти не Ин ђи ја.

ШИД  Пи та ња за пред сед
ни ка Оп шти не: У окви ру обе

ле жа ва ња Деч је не де ље, пред
сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић про шле сре де, 5. ок то
бра уго стио је ма ли ша не пред
школ ске уста но ве и уче ни ке 
основ них и сред њих шко ла са 
те ри то ри је шид ске оп шти не. На 
ску пу де це под на зи вом „Деч ји 
пар ла мент“, де ци је да та мо гућ
ност да по ста ва сва пи та ња 
ко ја су их ин те ре со ва ла, од 
оних лич не при ро де, као на 
при мер ко ји је пред сед ни ку био 
оми ље ни на став ник у шко ли, до 
оних ко ји се ти чу усло ва бо рав
ка у школ ским уста но ва ма, а 
не ки од ма ли ша на пред сед ни ку 
Оп шти не су пред ста ви ли и оно 
што су на у чи ли у сво јим вр ти ћи
ма. Пред сед ник Вуковић из ра
зио је за до вољ ство што је имао 
при ли ку да уго сти де цу ис ти чу
ћи да ће ло кал на са мо у пра ва 
да ти све од се бе да ство ри нај
бо ље усло ве за од ви ја ње 
на ста ве у основ ним и сред њим 
шко ла ма.

 На овај на чин смо се још 
јед ном уве ри ли ко ли ко су на ша 
де ца па мет на, на чи та на и кре а

тив на. Они су на ша бу дућ ност и 
на ше бо гат ство и ми мо ра мо да 
учи ни мо све да та де ца оста ну 
у свом гра ду и да им омо гу ћи мо 
нај бо ље усло ве за рад, уче ње и 
њи хо во бо ље су тра. Они су 
стуб овог дру штва и си гур но је 
да ће мо се по тру ди ти да све 
на пра ви мо ка ко би им би ло 
бо ље и ка ко би има ли бо ље 
усло ве за рад и на пре до ва ње  
ис та као је Ву ко вић.

Пред сед ник Оп шти не Шид је 
до дао и да ће ло кал на са мо у
пра ва учи ни ти све у са рад њи са 
по кра јин ским и др жав ним 
ин сти ту ци ја ма, ка ко би се де ци 
обез бе ди ли бо љи усло ви у 
школ ским уста но ва ма.

 
ПЕ ЋИН ЦИ  Оби ла зак Услу

жног цен тра: У окви ру обе ле
жа ва ња ово го ди шње Деч је 
не де ље по ла зни ци пе ћи нач ке 
Пред школ ске уста но ве „Вла да 
Об ра до вић Ка ме ни“ по се ти ли 
су Оп штин ски услу жни цен тар, 
где су их до че ка ли пред став ни
ци оп штин ског ру ко вод ства и 
за по сле ни у Оп штин ској упра ви 
ко ји су се по тру ди ли да им 
украт ко об ја сне шта се кон крет
но ра ди у Услу жном цен тру.

Да ну отво ре них вра та код 
пред сед ни це Оп шти не при су
ство ва ли су пред став ни ци уче
нич ких пар ла ме на та пе ћи нач
ких шко ла, као и де ца из хра ни
тељ ских по ро ди ца са те ри то ри
је оп шти не. Пред сед ни ца Ко ва
че вић Су бо тич ки је па жљи во 
са слу ша ла и при бе ле жи ла су ге
сти је ко је су из не те и за хва ли ла 
се уче ни ци ма ко ји су као и увек 
би ли ве о ма ко му ни ка тив ни и 
кон струк тив ни – по ред раз ли чи
тих пред ло га за уна пре ђе ње 
усло ва у шко ла ма и на спорт
ским те ре ни ма ко је су из но си ли 
пред став ни ци пар ла ме на та, 
уче ни ци пе ћи нач ке основ не 
шко ле су да ли ини ци ја ти ву за 
ор га ни за ци ју спорт ског да на у 
са рад њи са ло кал ном са мо у
пра вом.

Пред школ ска уста но ва „Вла
да Об ра до вић Ка ме ни“ из Пе ћи
на ца ор га ни зо ва ла тра ди ци о
нал ни про дај ни ва шар на ше та
ли шту ис пред пе ћи нач ког об да
ни шта. Ва ша ру су се, као и 
сва ке го ди не, при дру жи ли шти
ће ни ци Днев ног бо рав ка за 
де цу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју у Су бо ти шту. 

ИРИГ  По зо ри шне пред ста
ве за нај мла ђе: Деч ја не де ља 
обе ле же на је и у ири шкој 
оп шти ни, ни зом за ни мљи вих 
ма ни фе ста ци ја на ме ње них нај
мла ђи ма. Та ко су ма ли ша ни 
мо гли да по гле да ју по зо ри шну 
пред ста ву ,,Мир ко, не мир ко и 
све мир ко“ лут кар ског по зо ри
шта Ћи ћи но, ко ја је из ве де на у 
До му кул ту ре у Ири гу, да по се те 
Срп ску чи та о ни цу, док су ста ри
ја де ца у Врд ни ку су сво јим 
мла ђим дру га ри ма по кло ни ла 
играч ке ко је су „пре ра сли“.

Е. М. Н....Шид, Пећинци, Ириг
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Пред сед ник Ме сне ор га ни за ци је пен
зи о не ра Ла ћа рак Бран ко Пу сти ња 
обра тио се М но ви на ма, због ка ко 

ка же про бле ма ко је има са упра вом Град
ског удру же ња пен зи о не ра Срем ска 
Ми тро ви ца, а ве за но за рас по де лу сред
ста ва до би је них од пре ми је оси гу ра ња 
чла но ва удру же ња пен зи о не ра.

 Град ско удру же ње пен зи о не ра до би ја 
од ДДОРа Но ви Сад пре ми ју по осно ву 
оси гу ра ња пен зи о не ра, ра ди се о из но су 
од око 360.000 ди на ра, на го ди шњем 
ни воу. Та нов ча на сред ства Град ско удру
же ње тре ба да рас по ре ди по ме сним ор га

ни за ци ја ма на осно ву бро ја оси гу ра них 
пен зи о не ра. Ме ђу тим, пред сед ни ца Град
ског удру же ња Мир ја на Тре ска ни ца та 
нов ча на сред ства ко ри сти у дру ге свр хе, а 
нај ви ше за ис пла ту лич них до хо да ка за 
се бе, се кре та ра и ад ми ни стра тив ног рад
ни ка. Ме сна ор га ни за ци ја Ла ћа рак се 
за ла же за де цен тра ли за ци ју сред ста ва, 
по што сма тра мо да су та сред ства нај по
треб ни ја нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма, 
што на и ла зи на ве ли ки от пор и не за до
вољ ство ру ко вод ства Град ског удру же ња 
пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца. О зло у
по тре би слу жбе ног по ло жа ја по пи та њу 

ПРО БЛЕ МИ МИ ТРО ВАЧ КИХ И ЛА ЋА РАЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Па ре по сва ђа ле пен зи о не ре

Мир ја ну Тре ска ни цу, пред сед ни цу Град ског 
удру же ња пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца смо 
кон так ти ра ли по во дом на во да ко је је из нео 
Бран ко Пу сти ња. Те ле фо ном је крат ко про ко
мен та ри са ла да то што твр ди Пу сти ња ни је 
исти на, као и да је Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о
не ра Ла ћа рак до би ла и ви ше нов ца не го што јој 
при па да. Тре ска ни ца нам је та ко ђе ре кла да сва 
пи та ња ко ја има мо за њу, по ша ље мо пи сме ним 
пу тем. Због то га смо јој 27. сеп тем бра упу ти ли 
до пис са пи та њи ма. У свом до пи су ка же мо: 

Пен зи о не ри Ме сне ор га ни за ци је Ла ћа рак су 
не за до вољ ни због, ка ко они твр де, зло у по тре
бе слу жбе ног по ло жа ја од стра не Вас.

Ка ко твр ди пред сед ник Ме сне ор га ни за ци је 
Ла ћа рак Бран ко Пу сти ња, Ви сред ства од пре

ми је ДДОРа Но ви Сад по осно ву оси гу ра ња 
пен зи о не ра, ра ди се о из но су од око 360.000 
ди на ра на го ди шњем ни воу, ко ри сти те у дру ге 
свр хе, а нај ви ше за лич не до хот ке за Вас, 
се кре та ра и ад ми ни стра тив ног рад ни ка.

Исто та ко Пу сти ња твр ди да сте Ви за 
пет го ди на, ко ли ко сте на че лу Град ског удру
же ња пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца, тек  
ове го ди не одо бри ли да се од те пре ми је до де
ли но вац за угро же не пен зи о не ре из Ла ћар ка. 

Мо ли мо Вас за ко мен тар и да так са тив но 
на бро ји те за шта су про шле и ове го ди не 
утро ше на сред ства од пре ми је оси гу ра ња пен
зи о не ра?

Од го вор на до пис до за кљу че ња овог бро ја М 
но ви на (по не де љак, 10. ок то бар) ни смо до би ли. 

Мир ја на Тре ска ни ца без ко мен та ра

БЕЗ КО МЕН ТА РА: Пред сед ни ца
ГУ пен зи о не ра Мир ја на Тре ска ни ца

ГДЕ СУ НА ШЕ ПА РЕ: Пред сед ник
ла ћа рачких пензионера  Бран ко Пу сти ња  

Председник 
Месне 

организације 
пензионера 

Лаћарак Бранко 
Пустиња тврди 

да Мирјана 
Тресканица, која 

се налази на 
челу Градског 

удружења 
пензионера 

Сремска 
Митровица, 
ненаменски 

троши средства 
добијена од 

премије 
осигурања 

пензионера
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рас по ла га ња тим нов ча ним сред стви ма 
упо зна ли смо Са вез пен зи о не ра Ср би је и 
Са вез пен зи о не ра Вој во ди не – на во ди 
Бран ко Пу сти ња. 

На те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви
ца има око 6.000 оси гу ра них пен зи о не ра, 
а ДДОР да је пре ми ју од пет ди на ра ме сеч
но по оси гу ра ни ку, што је 60 ди на ра го ди
шње по пен зи о не ру. Та ко да је дан пут го ди
шње ДДОР Град ском удру же њу пен зи о не
ра Срем ска Ми тро ви ца ис пла ти око 
360.000 ди на ра. 

 Мир ја на Тре ска ни ца је пет го ди на пред
сед ни ца Град ског удру же ња пен зи о не ра 
Срем ска Ми тро ви ца, а само сам једанпут 
ус пео да „иш чу пам“ но вац за ла ћа рач ке 
пен зи о не ре. Пре ма ње ној еви ден ци ји 
Ла ћа рак има 787 оси гу ра них пен зи о не ра, 
та ко да ла ћа рач кој ор га ни за ци ји при па да 
око 47.000 ди на ра го ди шње од пре ми је 
оси гу ра ња. Ја сам до био 45.000 ди на ра, 
ку пио ка лен да ре свим пен зи о не ри ма, за 
шта је по тро ше но 15.000 ди на ра, и шест 
нај у гро же ни јих пен зи о не ра из Ла ћар ка је 
до би ло по пет хи ља да ди на ра нов ча не 
по мо ћи. Ни ко ме ни шта не да је, а сви ћу те. 
На пра ви ла је та кав из вр шни од бор да сам 
јед и ни ко ји се бу ни, оста ли сви ћу те и не 
про ти ве се – ка же Пу сти ња.

Пу сти ња твр ди да у Срем ској Ми тро ви
ци од де вет град ских ме сних за јед ни ца, 
са мо у Ме сној за јед ни ци 22. ав густ по сто ји 
Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра. У 13, од 
25 се о ских ме сних за јед ни ца не ма ме сних 
ор га ни за ци ја. 

 Не ће на мер но да осну је ме сне ор га ни
за ци је, јер ће сви тра жи ти нов це. По след
њи пут сам на са стан ку био про шлог ок то
бра и од та да ме ни је по зи ва ла. Њој сме та 
што сам ја члан Пар ти је ује ди ње них пен
зи о не ра Ср би је. Удру же ње пен зи о не ра је 
ван стра нач ко, код ме не у ме сној ор га ни за
ци ји има чла но ва ра зних стра на ка и ка да 
до ђу да се учла не не пи там ко ја су стран
ка. То не ма ни зна ча ја ни ути ца ја да се 
бу де члан пен зи о не ра – твр ди Пу сти ња, 
ко ји је већ тре ћу го ди ну пред сед ник Ме сне 
ор га ни за ци је пен зи о не ра Ла ћа рак, и до да
је да је Из вр шни од бор Ме сне ор га ни за ци
је пен зи о не ра Ла ћа рак упо знат са овим 
про бле ми ма. Б. Се ла ко вић

Из вр шни од бор Ме сне ор га ни за ци је пен зи о
не ра Ла ћа рак је 1. ав гу ста до нео од лу ку да се 
пре ре ги стру је као Град ско удру же ње пен зи о не
ра Срем ске Ми тро ви це и Ла ћар ка, са се ди штем 
у Ла ћар ку. Јед на од од лу ка је и да се у осам 
град ских ме сних за јед ни ца и 13 се о ских кон сти
ту и шу ме сне ор га ни за ци је, по што их са да не ма, 
ка ко би пен зи о не ри ма из тих ме сних за је ди ца 
би ло омо гу ће но да на ба вља ју жи вот не на мир
ни це, огрев но др во, и дру ге ства ри по нај по
вољ ни јим усло ви ма по што су са да ус кра ће ни 
за то, због ка ко твр де Ла ћар ци, не ак тив но сти 
Град ског удру же ња. 

 Са да ра ди мо Ста тут, а оче ку јем да осни вач
ка Скуп шти на удру же ња бу де кра јем ок то бра, 
по чет ком но вем бра – на во ди Бран ко Пу сти ња. 

Удру жи ва ње
пен зи о не ра
у свим се ли ма

Про шле сре де, 5. ок то бра, вр
ши лац ду жно сти ди рек то ра 
До ма здра вља Срем ска Ми

тро ви ца др Ду шко Ма џић уру чио је 
за по сле ни ма у слу жби кућ ног ле че
ња и по ли ва лент не па тро на же ауто
мо бил мар ке да чи ја, ку пљен сред
стви ма До ма здра вља.

 Ку пље но во зи ло је на ста вак бор
бе за по бољ ша ње усло ва ра да у ам
бу лан та ма и на те ре ну. Про шле го ди
не ку пљен је та ко ђе је дан ауто мо бил 
из соп стве них сред ста ва и још два из 
бу џе та Гра да, за пре вен ти ву и кућ но 
ле че ње. Ово во зи ло ко је смо ми ку
пи ли је за Ма чван ску Ми тро ви цу, јер 
је то по ла зна ста ни ца па тро на жи и 
кућ ној не зи и ле че њу. Ла ћа рак има 
сво је во зи ло и јед но во зи ло је опре
де ље но за Ку змин, Мар тин це, Бо сут 
и Срем ску Ра чу. Оста ла во зи ла опре
де ље на су, не са мо за Срем ску Ми
тро ви цу, не го и за окол на се ла. Има
ли смо же љу да се во зни парк ма ло 
по пра ви и осве жи, јер ауто мо би ли 
мар ке ју го, ко ји су тре нут но у оп ти
ца ју, ве о ма су ста ри. Из соп стве них 
сред ста ва је ку пље на да чи ја и пла
ни ра мо на бав ку ком би во зи ла за 
пре воз па ци је на та на ди ја ли зу. Но ви 
ком би би нам пу но зна чио, јер има мо 
од 110 до 120 па ци је на та ко ји се пре
во зе са те ри то ри је це лог Гра да на 

ди ја ли зу и на зад. То је око 17.000 до 
18.000 ди ја ли за го ди шње – ре као је 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра До ма 
здра вља др Ду шко Ма џић. 

За но во во зи ло из дво је но је око 
ми ли он и по ди на ра, а ко ли ко ће 
зна чи ти слу жба ма ко је сва ко днев
но оба вља ју ку ће по се те, го во ри ли 
су Да ли бор Бо жић, глав ни тех ни чар 
Слу жбе кућ ног ле че ња и Са ња Ри
стић Гу ње вић, глав на се стра По ли
ва лент не па тро на же. 

 Ми оби ђе мо днев но у про се ку од 
100 до 150 кућ них па ци је на та сва ки 
дан. На те ре ну пру жа мо све услу ге, 
од да ва ња ињек ци ја, за ме не ури
нар них ка те те ра, ин фу зи ја, ва ђе ња 
кр ви, пре ви ја ња. Но во во зи ло мно го 
ће нам зна чи ти, без то га не мо же мо 
да функ ци о ни ше мо, са да ће мо бр же 
сти за ти до па ци је на та – ис ти че Бо
жић.

Са ња Ри стић Гу ње вић, глав на се
стра По ли ва лент не па тро на же до да
је да ова слу жба та ко ђе днев но оба
ви 90 кућ них по се та. 

 Сва ки дан оба вља мо око 90 по
се та. Има мо раз не ак тив но сти у 
ме сним за јед ни ца ма, оби ла зи мо 
труд ни це, по ро ди ље и ста ра ли ца. 
Сва ка ко ће нам но во во зи ло мно го 
зна чи ти – ре кла је Ри стић Гу ње вић.  

С. С. 

НОВ АУТО ЗА МИ ТРО ВАЧ КИ ДОМ ЗДРА ВЉА 

Бр же до па ци је на та

ПРЕ ДА ЈА КЉУ ЧЕ ВА: Др Ду шко Ма џић и Да ли бор Бо жић 

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра До ма здра вља Срем
ска Ми тро ви ца др Ду шко Ма џић уру чио је за по сле
ни ма у слу жби кућ ног ле че ња и по ли ва лент не па тро
на же ауто мо бил мар ке дачија, ку пљен сред стви ма 
До ма здра вља
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ДА РА ЏО КИЋ, ГЛУ МИ ЦА

Про блем на ше кул ту ре је што 
не не гу је мо ква ли тет не љу де

На ша по зна та глу ми ца Да ра Џо кић 
чест је гост на сце ни Кул тур ног цен
тра у Ру ми пред ста ва ма ње ног 

ма тич ног по зо ри шта „Ате љеа 212“. Рум
ска пу бли ка има ла је при ли ку да је по но во 
ви ди у пред ста ви „Пи ја ни“ ко ја је од и гра на 
1. ок то бра у пу ној Ве ли кој дво ра ни. Пред
ста ва је сво ју пре ми је ру има ла у фе бру а ру 
ове го ди не, уз од ли чан при јем пу бли ке. Са 
Да ром Џо кић смо раз го ва ра ли пред по че
так пред ста ве ко ју је и рум ска пу бли ка 
до бро при хва ти ла.

М НО ВИ НЕ: Ова пред ста ва је ра ђе на 
по са вре ме ном тек сту, уз ак ту ел ну те му 
при ти ска ко јем су из ло же ни љу ди ко ји 
за у зи ма ју ви ша хи је рар хиј ска ме ста у 

по слу  бан ка ри, ме на џе ри, ди рек то ри... 
Да ли по сто ји раз ли ка у при пре ми и 
гра ђе њу ли ка у тзв „кла сич ним“ пред
ста ва ма и ових са вре ме них?

ДА РА ЏО КИЋ: Што се за нат ске стра не 
ти че при ступ је исти, ми слим на тех но ло
ги ју на шег по сла, то па ље ње мо то ра и 
ма ште, са гле да ва ње тог огром ног ко ма да 
ко ји тре ба да са вла да мо и сво је уло ге. 
Ме ђу тим, што се ти че те ма ти ке, вр сте 
де ла, да ли је кла сик или са вре мен текст, 
раз ли ку је се кад ра ди те кла си ку, кад 
не што при па да епо хи, по го то во ако је 
стра ни пи сац у пи та њу. Та да се мо ра те 
пр во еду ко ва ти, сме сти ти то у исто риј ски 
тре ну так, па се тај те рен не што спо ри је 
усва ја, а са вре ме ни текст је не ка ко те мат

ски бли жи на ма и бр жи је уплив у тај свет. 
У то ме је раз ли ка, али је тех но ло ги ја иста.

У „Ате љеу 212“ сте ви ше од три 
де це ни је, то Вам је ма тич но по зо ри
ште, ма да је би ло го сту ју ћих уло га и у 
дру гим по зо ри шти ма. Зна чи да сте 
за до вољ ни ат мос фе ром у овом по зо
ри шту и сво јим ре пер то а ром. 

Ја сам би ла го ди ну да на члан по зо ри
шта „Бо шко  Бу ха“. Ра ди ла сам та мо јед ну 
пред ста ву са про фе со ром Ми ро сла вом 
Бе ло ви ћем, он је звао од мах Ми ру Тра и
ло вић, та да управ ни цу „Ате љеа“ и ре као 
да има јед ну од лич ну мла ду глу ми цу и да 
ме зо ве у по зо ри ште. Се ћам се да је то 
би ла пред ста ва „Ха ки мо ве при че“ и ето ја 

M NOVINE :
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сам од 1980. го ди не у Ате љеу. „Ате ље 
212“ је би ла ку ћа у ко ју сам ја од ла зи ла 
као гим на зи јал ка, на ле ген дар ну пред ста
ву „Ко са“, то је би ло не ко ме сто сло бо де у 
Бе о гра ду и ја сам има ла стра шну по тре бу 
да од ла зим та мо, би ло је та ко уз бу дљи во. 
Но, пут ме је пр во од вео у „Бу ху“, на и гра
ла сам се прин це за и Но вих го ди на за ту 
го ди ну ра да, а по том по по зи ву ле ген дар
не Ми ре ја сам пре шла у Ате ље. Он је сте 
не што по себ но, имао је уз ле те, па до ве и 
ми ро ва ња, али се раз ли ко вао, и то је 
Ми ри на за слу га. То је ку ћа где смо сви 
јед на ма ла по ро ди ца, то је је ди но по зо ри
ште у гра ду, а ми слим и у Ср би ји, ко је има 
са мо две гар де ро бе  јед ну му шку и јед ну 
жен ску. То ни је слу чај но, не ма зве зда 
ни ко га да се по себ но ис ти че. И чу ве ни 
Љу бо мир  Дра шкић, ка да је адап ти рао 
Ате ље је та кво ста ње за др жао. Ту по чи ва 
на ша раз ли ка, то ме ни ја ко при ја и ми смо 
на не ки дру га чи ји на чин по ве за ни, упу ће
ни јед ни на дру ге и не не гу је мо ту не ку 
вр сту „зве зда штва“. Чи ње ни ца је да се 
из два ја ју глум ци и по за да ци ма и ус пе си
ма ко је по сти жу, али то се не ме ри ти ме 
што не ко има „пр вач ку“ гар де ро бу, сви 
смо на истом за дат ку, па ко где стиг не.

„Ате ље 212“ је у 
вре ме ка да сте та мо 
пре шли био пре сти
жно по зо ри ште, са 
аван гард ним и ле ген
дар ним пред ста ва
ма. Ка ко оце њу је те 
ње гов са да шњи 
ре пер то ар и про
грам ско опре де ље
ње?

Ате ље је увек био, 
та ко је за ми шљен, као 
аван гард но по зо ри
ште. Пр ви је по ста
вљао не ке ва жне и 
зна чај не ко ма де, пр ви 
је ме њао и не ке сво је 
про грам ске по ли ти ке, 
увек је имао и про мо
ви са ње до ма ћег 
пи сца, што ми слим да 
је ја ко ва жно, па екс
пе ри мен ти са кла си
ком. Ре пер то а ри по зо
ри шта за ви се и од 
ме ђу соб них од но са, 
по че ла су сва по зо ри
шта све да игра ју, што 
мо жда и ни је до бро. 
Би ло би иде ал но да се сва ко по зо ри ште 
про фи ли ше са да има мо са мо јед но на 
Те ра зи ја ма за мју зи кле, тач но се зна шта 
се та мо гле да, али про сто су та ква вре ме
на, па у На род ном по зо ри шту по ста вља ју 
аван гард не ко ма де, ви дим да то до ста 
ду го тра је па и ми у тој тр ци има мо ра зно
вр стан ре пер то ар.

До бит ни ца сте, то ком ду ге ка ри је ре 
број них на гра да – „Сте ри ји на“, „Жан ка 
Сто кић“, „Ра ша Пла о вић“, „Јо а ким 
Ву јић“ али и у ино стран ству. Ва ма лич
но да ли су оне ви ше са тис фак ци ја или 
оба ве за да се оста не на ви со ком умет
нич ком ни воу?

На гра де сва ка ко оба ве зу ју, пред сва ком 
но вом уло гом ми смо на по чет ку. Се ћам се 
ве ли ке Ми ре Сту пи це, ко ју сам има ла сре
ће да по зна јем, ко ја је ре кла да по сле 
ово ли ке ка ри је ре сва ки пут ра ди ис по чет
ка, кад иза ђе пред пу бли ку као да има две 

ле ве ру ке и но ге и то је исти на. Кад има те 
на гра де, ви  сте у оба ве зи, јер љу ди од вас 
не што оче ку ју и то оп те ре ћу је, то је по ја ча
на од го вор ност. Ма да, ле пе су на гра де и 
ле по је ка да их чо век до би је, под гре ју 
ма ло осе ћа ња па и су је ту, али ми слим да 
су ва жни је мла дим глум ци ма, њи ма тре ба 
та кав под сти цај. Да кле, див но је кад их 
до би је мо, оне чи не ка ри је ру, али мо же да 
се де си да про ђе цео је дан глу мач ки 
жи вот а да љу ди не до би ју на гра ду, а да 
бу ду ве ли ки глум ци. И то се де ша ва, па 
иако их ми мо и ђу на гра де чо век тре ба да 
иде да ље, не ба ви мо се глу мом због 
на гра да, али је до бро ако до ђу.

Да ли на гра де зна че и да је лак ше 
до ћи до не ке но ве уло ге у по зо ри шту 
или на фил му?

Не мо ра  да зна чи да ка да до би је мо 
на гра ду да нас зо ву, ма да то чо век оче ку
је. Про блем је што ми не ма мо тај оби чај 
не го ва ња љу ди, то је про блем ове кул ту
ре. Ми ко ји смо стал но за по сле ни у по зо
ри шти ма, оно о на ма и бри не, али је про
блем са са мо стал ним умет ни ци ма, ко 
бри не о њи ма. Код нас не по сто ји та ко 
не што, ако се се ти не ки ре ди тељ или про
ду цент, а то не го ва ње љу ди је ја ко ва жно, 

не са мо за у на шој 
про фе си ји.

Нај ви ше Вас је у 
по зо ри шту, по том на 
ТВ, а нај ма ње у фил
мо ви ма. 

То је сти цај окол но
сти, не ка да су на фил
му игра ли они ко ји 
ни су ве за ни уло га ма у 
по зо ри шту, ми смо 
„вен ча ни“ са по зо ри
штем, не ма мо сло бод
них тер ми на. Ја сам 
ве за на за по зо ри ште 
уло га ма, али ту је и 
сре ћа и сти цај окол но
сти. Мо жда ми је ма ло 
и жао због то га, али то 
је та ко ка ко је.

Шта би сте по ру чи
ли мла дим љу ди ма 
ко ји же ле да сту ди
ра ју, да се ба ве глу
мом као про фе си јом. 
Са да има мно го ви ше 
и др жав них ака де ми
ја, али и при ват них, 

та ко да до ста мла дих љу ди сту ди ра, 
али је ма ло тр жи ште и те шко је до ћи до 
уло ге?

То је не ло гич ност, ма ло тр жи ште, а 
огро ман број шко ла. То је та ко јер се сле
ди за пад ни мо дел ко мо же да пла ти не ка 
сту ди ра. Ја искре но по ру чу јем мла ди ма 
да се до бро пре и спи та ју, да се би по ста ве 
пи та ње: да ли сам спре ман и во лим овај 
по сао то ли ко да бих га ра дио џа бе и да ли 
сам спре ман да ми ка жу да ни сам та лен
то ван. Ако су од го во ри по тврд ни, ја са ве
ту јем да иду на др жав ну шко лу, јер се 
та мо не пла ћа, па ако су та лен то ва ни 
би ће при мље ни. На рав но, не до во дим у 
пи та ње ква ли тет ко ле га ко ји и при ват но 
пре да ју. Ни ко вам не га ран ту је да ће те се 
ба ви ти глу мом кад за вр ши те, али та мо 
вас је не ко ипак ода брао, не што сте учи
ли, а да ли ће ста ти на сце ну, то је ве ли ко 
пи та ње. Ако су спрем ни да све то про ђу 
не ка по ку ша ју. Сми ља Џа ку ла

Ате ље је увек
био аван гард но

по зо ри ште. Пр ви је 
по ста вљао не ке 
ва жне и зна чај не 
ко ма де, пр ви је 
ме њао и не ке

сво је про грам ске 
по ли ти ке, увек

је имао и
про мо ви са ње

до ма ћег пи сца,
што ми слим да

је ја ко ва жно, па
екс пе ри мен ти
са кла си ком

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Из ло жба 
Про шлог пет ка, 7. ок то бра у Цар ској 

па ла ти, Уста но ва за не го ва ње кул ту ре 
Срем ор га ни зо ва ла је 17. смо тру 
ли ков них ства ра ла ца Сре ма. Овом 
при ли ком пред ста вље на су 72 ли ков
на де ла, из ло жбу је отво ри ла за ме ни
ца гра до на чел ни ка Све тла на Ми ло ва
но вић, а сви за ин те ре со ва ни из ло жбу 
мо гу по гле да ти до 17. ок то бра. 

По кло ни за вр тић

У окви ру Деч је не де ље, чла но ви 
Са ве та ме сне за јед ни це Цен тар су се, 
уз при год не по кло не, дру жи ли са 
ма ли ша ни ма из вр ти ћа Ма ја у На се љу 
Де кан ске ба ште. На ра дост вас пи та ча 
и де це чла но ви МЗ су им по кло ни ли 
ДВД пле јер и па ке те са слат ки ши ма. 

У Де кан цу је исто та ко, у са рад њи 
Ме сне за јед ни це Цен тар и Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца по ста вље на и 
ма ла фит нес те ре та на на отво ре ном 
са три спра ве уза ве жба ње. 

РУ МА

Чи шће ње де по ни ја 
Ди вље де по ни је пред ста вља ју ве ли

ки про блем у рум ској оп шти ни, али је 
слич на си ту а ци ја сву да, јер чи ни се, да 
је гра ђа ни ма лак ше да чвр сти от пад 
оста ве би ло где, сем та мо где је пред
ви ђе но.

Ло кал на са мо у пра ва го ди на ма уна
зад из два ја сред ства у бу џе ту за укла
ња ње ди вљих де по ни ја, то се ура ди, 
али се оне по но во фор ми ра ју.

У про те клом пе ри о ду су са ни ра не 
ди вље де по ни је у Пу тин ци ма, До њим 
Пе тров ци ма, До брин ци ма, Ни кин ци ма, 
Пла ти че ву, Клен ку и Вог њу.

Та ко ђе, очи шће на је и сточ на ја ма у 
Ру ми, на пу ту пре ма Кра љев ци ма.

 За чи шће ње ди вљих де по ни ја и 
сточ них ја ма из дво је но не што пре ко 
2,5 ми ли о на ди на ра. Нај бит ни је у овом 
тре нут ку је то да ће по вр ши не би ти 
чи сте и уре ђе не, али и овом при ли ком 
по но во апе лу је мо на гра ђа не, ка ко оне 
у гра ду та ко и свих се ла рум ске оп шти
не, да от пад не од ла жу на ова кав 
на чин. То не са мо што ства ра до дат ни 
тро шак у бу џе ту већ са ми се би ства ра
мо не хи ги јен ско окру же ње  из ја ви ла је 
за ме ни ца пред сед ни ка Оп шти не Ру ма 
Ма ри ја Стој че вић.

С. Џ.
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Из го ди не у го ди ну у Ди во шу се 
обе ле жа ва дан ма сов ног од ла
ска ме шта на у пар ти за не. Та ко 

је и овог сеп тем бра Ме сно удру же ње 
бо ра ца На род но о сло бо ди лач ког ра та 
Ди вош, у са рад њи са Ме сном за јед ни
цом Ди вош, у цен тру се ла обе ле жи ло 
дан ка да је 1942. го ди не око 500 Ди во
ша на оти шло у пар ти за не.

У част па лим бор ци ма у цен тру се ла 
по диг нут и је спо ме ник, а ини ци ја тор 
за ње го во по ста вља ње био је Ла зар 
Ко зе љац, Ди во ша нин и пар ти зан ски 
бо рац, ко ји је при сту пио по кре ту са 
не пу них осам на ест го ди на. 

 Оти шао сам у пар ти за не пре ма
сов ног од ла ска оста лих Ди во ша на, ја 
сам 1942. го ди не, у про ле ће, при сту
пио по кре ту са 17 и по го ди на. Љу ди 
ко ји су во ди ли по крет би ли су па мет
ни, ви ђе ни љу ди. Је дан је до шао код 
ме не и пи тао хо ћу ли да се бо рим про
тив Не ма ца и ја сам им ре као да хо ћу. 
Ни је би ло про сто ра да се раз ми шља, 
са свих стра на смо би ли оп ко ље ни 
уста ша ма и Нем ци ма, за шта да се 
опре де лим, мо рао сам ићи у пар ти
за не. Оста вио сам оца, ма тер и бра та 
ку ћи. Нај мла ђи члан, се ћам се, имао 
је са мо 14 го ди на. А ина че нас је би

ло око 450 до 500. Би ли смо не ко ли
ко ме се ци на Ро хаљ ба за ма и оти шли 
смо за Бо сну. Ше ста ис точ но бо сан ска 
је до шла на опо ра вак на Ро хаљ ба зе, 
не ки су оти шли са њи ма, а не ки су оти
шли по сле. Та мо су се по пу ња ва ле на
ше бри га де. Ми смо шпар та ли уз дуж и 
по пре ко по Бо сни и кад је би ла сед ма 
офан зи ва 1944. го ди не, он да смо се 
по вла чи ли пре ма Цр ној Го ри и та мо 
сам те шко ра њен. Имао сам ту сре ћу 
да су тог да на ка да сам ра њен, ави о ни 
пре во зи ли ра ње ни ке и ме не су он да 
од не ли. Они су ра ње ни ке пре ба ци ва
ли на остр во Вис и са Ви са у Ба ри. У 

ЛА ЗАР КО ЗЕ ЉАЦ, ДИ ВО ША НИН У ПАР ТИ ЗА НИ МА 

Ди во шке приче партизанке

Ди вош је ја ко про па тио, сва ки че твр ти ме шта
нин је по ги нуо. Са мо 150 пар ти за на са пу шком у 
ру ци је по ги ну ло, ми мо ових ко ји су по ма га ли. 
Ди во ша ни су би ли хра бри бор ци, го во рим то са 
си гур но шћу. Од бра ни ли су Ди вош ко ли ко су мо
гли. Ја ко је би ло те шко. Био сам бос у де цем бру 
1943. го ди не, снег до ко ле на, но ге смр зну те, му
ке. Ка ко смо ми то све из др жа ли, не знам. Ни је 
ни би ло шта да се је де, али чо век све из др жи, 
прича Лазар Козељац

СА 17 ГО ДИ НА У РАТ: Ла зар Ко зе љац 

ГОДИШЊИЦА У ДИВОШУ: Обележавање масовног одласка Дивошана у партизане
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ита ли јан ској бол ни ци сам био у ко ми. 
Са мном је био са мо је дан Ср бин, ту 
су ле жа ли ја ко те шки ра ње ни ци. Спа
си ли су ме та мо – при се ћа се де ве де
се тјед но го ди шњи Ла зар Ко зе љац. 

Он ка же да се те шко се ћа по је ди них 
ства ри, јер је од тих муч них го ди на 
ипак про шло до ста вре ме на, али не ке 
ства ри се ипак не за бо ра вља ју. 

 Ди вош је са свих стра на био оп ко
љен. У Чал ми су би ле Шва бе, у Бин гу
ли уста ше, у Гр гу рев ци ма Шва бе. Ми 
смо има ли на тор њу цр кве стра жа ре 
и они су осма тра ли ко ода кле до ла зи 
и ми смо он да зна ли где тре ба да бе
жи мо. Ако иду Шва бе из Чал ме јед ном 
се зво ни, ако зво ни два пут он да иду 
из Ер де ви ка и Бин гу ле уста ше, ако из 
Гр гу ре ва ца иду, он да три пут зво ни. 
Јед ном кад за зво ни, он да је опа сно. 
Нај го ре су билe уста ше из Ста ре Бин
гу ле и чал ман ске Шва бе, они су нај
ви ше до ла зи ли у се ло и уби ја ли же не, 
но си ли сто ку, ру ши ли и па ли ли ку ће. 
Де ца и же не су би ле упла ше не, бе га
ли су сва ки дан од ку ће ка да су они 
до ла зи ли, а Нем ци из Чал ме су зна ли 
да до ла зе и по не ко ли ко пу та на дан. 
Ди вош је ја ко про па тио, сва ки че твр ти 
ме шта нин је по ги нуо. Са мо 150 пар ти
за на са пу шком у ру ци је по ги ну ло, ми
мо ових ко ји су по ма га ли. Ди во ша ни 
су би ли хра бри бор ци, го во рим то са 
си гур но шћу. Од бра ни ли су Ди вош ко
ли ко су мо гли. Ја ко је би ло те шко. Био 

сам бос у де цем бру 1943. го ди не, снег 
до ко ле на, но ге смр зну те, му ке. Ка ко 
смо ми то све из др жа ли, не знам. Ни је 
ни би ло шта да се је де, али чо век све 
из др жи. Ја ко је пу но омла ди не по ги ну
ло, де во ја ка мла дих, За га Тур ши јан, 
Ан ка Ши јач ки, има ла је са мо 17 го ди на 
– се ћа се овај бо рац не ких име на по ги
ну лих Ди во шан ки од стра не Не ма ца. 

Ла зар од 1942. до 1945. го ди не ни
јед ном ни је до шао ку ћи. По чет ком 
1945. го ди не, на кон опо рав ка у Ита
ли ји, вра ћа се и у се лу за ти че пу стош. 

 До шао сам ку ћи по чет ком 1945. 
го ди не, кад сам се вра тио из Ита ли
је. За те као сам пу стош. По ла ку ће је 
би ло за па ље но, се ло је би ло пу сто, 
има ли смо ова ца, го ве да, све су оте
ра ли, мо ра ли смо да кре не мо све ис
по чет ка. Не мо гу све га ни да се се тим. 
Ди вош је био и за па љен, он да смо га 
об на вља ли, ми ме шта ни. Ме ђу пр ви
ма смо уве ли ме сни са мо до при нос, 
из гра ди ли спо ме ник бор ци ма, пр ви 
смо уве ли во до вод, стру ју, ас фал ти
ра ли све ули це. Се ло је од у век би ло 
чи сто срп ско, али смо има ли и јед ног 
Не ма ца То му, ко ји нам је до ста по ма
гао, па смо га сма тра ли као на шег, али 
га је не ко от ку цао и уби ле су га уста
ше. Имао је две ћер ке и оне су по сле 
ра та до ла зи ле у Ди вош. Ме ни је баш 
дра го због то га – ис при чао је Ла зар 
Ко зе љац. 

 С. Ста не тић 

Ра та и пар ти за на се се ћа и Ду шко 
Ра ди чић, Ди во ша нин, иако је та да 
имао са мо 11 го ди на. При се ћа се да 
је на род је био при мо ран на бег, а 
упла ше не су би ле же не и де ца. Спо
соб ни и зре ли му шкар ци су би ли у 
пар ти за ни ма, а ка ко де ка Ду шко при
ча, срећ ни су би ли они ко ји ни су има
ли од ра сле, спо соб не му шкар це у 
по ро ди ци.

 Сви су оти шли у пар ти за не, јер 
ни ко ни је хтео у хр ват ску вој ску. У 
пар ти за ни ма ми је по ги нуо брат Рај
ко са 29 го ди на, 22. апри ла 1944. 
го ди не. По ги нуо је у Хан Пи је ску, а 
са хра њен је у Ше ко ви ћи ма. Ка да су 
Шва бе до ла зи ле у се ло, бе жа ли смо 
на све стра не. По што нас је би ло 
је да на е сто ро бра ће и се ста ра, не ки 
су у то вре ме има ли и сво ју по ро ди цу 
па су по бе гли са њи ма, не ки су оти
шли са оцем, а ја, два бра та и три 
се стре смо по бе гли са ма мом. Би ли 
смо  не ко ли ко да на у бек ству. Он да 
су нас ухва ти ли до мо бра ни код Гра
бо ва и оте ра ли у Ле жи мир. У оп штин
ском дво ри шту у Ле жи ми ру смо пре
но ћи ли а ују тру је до шао сат ник и 
пи тао сам га да нас пу сте ку ћи. 
Пи тао је ко је још из Ди во ша, а он да 
је пу стио пет на е стак Ди во ша на  при
се ћа се Ду шко и до да је да су има ли 
сре ће, јер су на и шли на до бру во љу 

по је ди них хр ват ских вој ни ка. 
Са сво јих 11 го ди на пре жи вео је 

до ста то га. Те шко се се ћа де та ља 
али ка же до бро му је по знат пе ри од 
ка да су се вра ти ли из бе га ку ћи, ка ко 
су Нем ци оте ра ли сву сто ку, све раз
ру ши ли и ка ко се мо ра ло кре ну ти 
ис по чет ка. Он ка же да та ко ни су 
ра ди ли са мо са Ди во ша ни ма, не го са 
свим ста нов ни ци ма фру шко гор ских 
се ла.

ДУШКО РАДИЧИЋ:

Било је важно да преживимо

СВИ СУ ИШЛИ У ПАР ТИ ЗА НЕ:
Ду шко Ра ди чић 

ШИДСКИ ОСНОВЦИ

Фуд бал са
ми гран ти ма

На ста ди о ну „Зе ле ни по јас“ у Ши ду 
про шле сре де, 5. ок то бра, одр жа на је 
при ја тељ ска фуд бал ска утак ми ца 
из ме ђу уче ни ка Основ не шко ле 
„Бран ко Ра ди че вић“ из Ши да и ми гра
на та ко ји су сме ште ни у шид ским при
хват ним цен три ма. 

Ка ко су ис та кли у Ко ме са ри ја ту за 
из бе гли це, иде ја је би ла да се ло кал
но ста нов ни штво при бли жи ми гран ти
ма.

 Пр ви ко рак је на чи њен ка да су 
сред њо школ ци по че ли ор га ни зо ва но 
да до ла зе у при хват не цен тре и да 
нам по ма жу у ис по ру ци обро ка 
ми гран ти ма. По сле то га до шли смо 
на иде ју да ор га ни зу је мо јед ну фуд
бал ску утак ми цу са основ ци ма, а све 
у ци љу да ми гран те при бли жи мо 
ло кал ном ста нов ни штву, па та ко и 
мла ђој по пу ла ци ји  ис та као је ис пред 
Ко ме са ри ја та за из бе гли це Са ва 
Ра кић.

А са ма иде ја по те кла је од про свет
них рад ни ка Основ не шко ле „Бран ко 
Ра ди че вић“.

 Ка да смо на ча су оде љен ског ста
ре ши не пред ла га ли не ке ак тив но сти 
за Деч ју не де ље ка ко би на не ки 
на чин обо га ти ли са др жај, спон та но 
смо кроз ди ску си ју до шли на иде ју да 
ор га ни зу је мо ову утак ми цу. Же ле ла 
бих да по хва лим на шу де цу што има
ју то ли ку ши ри ну ума и то ли ко ср це и 
до бру во љу да уче ству ју у овом 
спорт ском над ме та њу  из ја ви ла је 
пе да го ги ца у ОШ „Бран ко Ра ди че вић“ 
Је ле на Жив ко вић.

Спорт ско дру же ње ми гра на та са 
де цом основ не шко ле по др жао је и 
Цр ве ни крст Шид.

 Ово је за и ста јед но ле по дру же ње 
у Деч јој не де ље ка да ре а ли зу је мо 
ак тив но сти и са на шом де цом од 
шест го ди на до сред њо школ ског 
уз ра ста, као и са де цом ко ја се на ла
зе у при хват ним цен три ма у шид ској 
оп шти ни – ис та кла је се кре тар ка 
Цр ве ног кр ста Шид Ду ши ца По ле тан.

По ред овог спорт ског до га ђа ја у 
окви ру обе ле жа ва ња Деч је не де ље, у 
Ши ду је на фуд бал ском те ре ну „Јед
но та“ одр жа на и Тр ка за срећ ни је 
де тињ ство на ко јој су по пр ви пут уче
ство ва ла и де ца ми гран ти из при хват
ног цен тра у Ши ду.

М. Н. 
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ

Ре ба ланс бу џе та
У рас пра ви о ре ба лан су бу џе та, од бор ни ци из Но ве Па зо ве су твр ди ли да је ма ло 

сред ста ва на ме ње но за ово ме сто, зах те ва ли су фи нан сиј ску по др шку вра ћа њу во за 
у Па зо ву, из град њу спорт ске ха ле, ре ви та ли за ци ју ас фал та

У уто рак, 4. ок то бра одр жа на је 
сед ни ца Скуп шти не оп шти не 
Ста ра Па зо ва, на ко јој су но ви 

од бор ни ци Жељ ко Ма џа ре вић и Пет ко 
Ан дрић по ло жи ли за кле тву, а јед на од 
нај ва жни јих та ча ка би ла је од лу ка о 
ре ба лан су оп штин ског бу џе та. У рас
пра ви о ре ба лан су бу џе та, од бор ни ци 
из Но ве Па зо ве су твр ди ли да је ма ло 
сред ста ва на ме ње но за ово ме сто, 
зах те ва ли су фи нан сиј ску по др шку 
вра ћа њу во за у Па зо ву, из град њу 
спорт ске ха ле, ре ви та ли за ци ју ас фал
та. 

 Тач но је да се у овом пре гле ду 
ин ве сти ци ја за три го ди не, не ке ин ве
сти ци је и про јек ти ко је се на ла зе у 
окви ру Ме сне за јед ни це Ста ра Па зо ва 
ве ли ким де лом од но се на це лу оп шти
ну Ста ра Па зо ва. Те шко је, на при мер, 
из дво ји ти не ки про је кат, рас цеп ка ти по 
ме сним за јед ни ца ма, а од но си се у 
су шти ни на це лу оп шти ну, као што је и 
Основ ни суд у Ста рој Па зо ви, ко ји је 
ре пу блич ка уста но ва. На рав но, да 
сва ко же ли, што је и нор мал но, да 
та мо где жи ви, да се у ње го вом ме сту 
ви ше ула же. И си гур но да по сто је 
по тре бе, а вре ме и мо гућ но сти ће 
од ре ди ти шта ће се и ко ли ко ће се у 
ко јој ме сној за јед ни ци у бу ду ће ра ди ти 
 ре као је Ми о драг Те о до ро вић, на чел
ник Оде ље ња за фи нан си је. 

Ре ба лан сом је утвр ђен уку пан обим 
бу џе та за 2016. од три ми ли јар де 46 
ми ли о на и 11 хи ља да ди на ра, што зна
чи да је до шло до по ве ћа ња бу џе та, 
јер је он пре ре ба лан са из но сио 

2.863.988.000 ди на ра. Скуп шти на је 
при хва ти ла из ме не и до пу не про гра ма 
по сло ва ња Ди рек ци је за из град њу, 
Чи сто ће, Во до во да и ка на ли за ци је, 
од лу ку о ски да њу усе ва са по љо при
вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни, 
ин фор ма ци ју о же тви стр ни на у ста ро
па зо вач кој оп шти ни, а Вла ди мир Кер
кез је по но во име но ван за ди рек то ра 
Цен тра за кул ту ру са ман да том од 
че ти ри го ди не. 

Зе ле но све тло до би ла је од лу ка о 
при па ја њу Оп штин ске стам бе не 
аген ци је Ди рек ци ји за из град њу, 

иза бра на је но ва Ко ми си ја за на зи ве 
ули ца, а на пред лог Ђор ђа Ра ди но ви
ћа, пред сед ни ка Оп шти не, на стал ном 
ра ду у Оп шти ни би ће Ђор ђе Ву ка ши
нац, члан Оп штин ског ве ћа. За пред
сед ни цу Оп штин ске из бор не ко ми си је 
иза бра на је Је ле на Бе ла но вић из 
Бе ле ги ша, а за чла на Ман дат но ад ми
ни стра тив не ко ми си је име но ва на је 
Ма ри ја Ба љак из Но ве Па зо ве. Све 
од бор нич ке гру пе по др жа ле су пред
лог да за вр ши о ца дужности ди рек то
ра Ур ба ни зма бу де име но ван ди пло
ми ра ни про стор ни пла нер Дар ко Иса и
ло вић, а за ње га је гла са ло свих 39 
при сут них од бор ни ка. 

Ана Пе јо вић Стан ко вић, оба ве сти ла 
је од бор ни ке да исту па из од бор нич ке 
гру пе „Из бор за на шу оп шти ну – Зе ле
на стран ка“ и да ће убу ду ће де ло ва ти 
са мо стал но и за сту па ти ин те ре се Гру
пе гра ђа на „По крет за Оп шти ну Но ва 
Па зо ва.

М. М.

Ле тос је са око 1.180 хек та ра по жње ве
но 7.234 то не ози мог јеч ма, оства рен је 
про се чан при нос од шест то на и 130 ки ло
гра ма по хек та ру, што је за шест про це на
та ви ше не го у 2015. го ди ни, на ве де но је 
у Ин фор ма ци ји о же тви стр ни на у ста ро
па зо вач кој оп шти ни, ко ју је ве ћи ном гла
со ва при хва ти ла Скуп шти на оп шти не 
Ста ра Па зо ва.

Пше ни ца је би ла за се ја на на 5.565 хек
та ра, по жње ве но је 36.981 то на, про се чан 
при нос из но си шест то на и 650 ки ло гра ма 
по хек та ру, а то је на ни воу про шле го ди
не. По раст про сеч ног при но са од 10 од сто 
за бе ле жен је код уља не ре пи це, а у 
ин фор ма ци ји је на ве ден по да так да скла
ди шни ка па ци те ти у ста ро па зо вач кој 
оп шти ни пре ма шу ју 50 хи ља да то на, и 
пре по ру ка да се због ни ске це не са че ка 
са про да јом ускла ди ште не пше ни це.

Ин фор ма ци је
о же тви

За се да ње ло кал ног пар ла мен та у Ста рој Па зо ви

Ре ба лан сом
је утвр ђен уку пан 

обим бу џе та за 2016. 
од три ми ли јар де

46 ми ли о на и
11 хи ља да ди на ра
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По кра јин ски се кре тар за ре ги о
нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну 
са рад њу и  ло кал ну са мо у пра

ву Ог њен  Бје лић по се тио је про шлог 
пет ка, 7. ок то бра Оп шти ну Ста ра Па
зо ва, где је са пред сед ни ком Оп шти не 
Ђор ђем Ра ди но ви ћем одр жао рад ни 
са ста нак. 

Те ма са стан ка, ко ме су у окви ру 
ти ма Оп шти не, при су ство ва ли и за
ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ми лан 
Бе а ра, по моћ ни ци пред сед ни ка Ма
ри на Са вић и Вла ди мир Јо ва но вић 
и на чел ник Оп штин ске упра ве Бо јан 
Ко вр ли ја, би ла је по све ће на еко ном
ском раз во ју Оп шти не Ста ра Па зо ва и 
ко ра ци ма у бу ду ћој са рад њи Се кре та
ри ја та и ло кал не са мо у пра ве. 

По се бан ак це нат је ста вљен на све 
ре ле вант не про јек те, ко ји су ре а ли зо
ва ни у про те клом  пе ри о ду, али и на 
оне, ко ји су у пла ну да се ре а ли зу ју, а 
од ве ли ке су ва жно сти, ка ко за гра ђа
не оп шти не Ста ра Па зо ва, та ко и за 
њен бр жи при вред ни раз вој. 

 Ово је за и ста до бар по че так но ве 
са рад ње, ко ји ће пред ста вља ти сна
жан осло нац за да љи раз вој. На ме ра 
по кра јин ског се кре та ри ја та да пру жи 
сву нео п ход ну по моћ ло кал ним са мо
у пра ва ма у при пре ма ма до ку мен та
ци је, ка ко би се упро сти ла и убр за ла 
ре а ли за ци ја про је ка та је нај а де кват
ни ји мо гу ћи вид по др шке. Ми већ има
мо од ре ђен број про је ка та при пре
мље них за да љу ре а ли за ци ју, као што 
су Сту ди ја из во дљи во сти упра вља ња 
от пад ним во да ма, из град ња ка на ли

за ци о не мре же, про јек ти у здрав ству, 
про све ти и дру гим сфе ра ма жи во та. 
Же лим да под ву чем, да се на овај 
на чин, од но сно пу тем ди рект не ко
му ни ка ци је По кра јин ске вла де са оп
шти на ма, ства ра ја сна сли ка ко је су 
оба ве зе ло кал них са мо у пра ва, а ко је 
По кра јин ске вла де у ре а ли за ци ји про
је ка та  за кљу чио је, на кон са стан ка, 
пр ви чо век ста ро па зо вач ке Оп шти не 
Ђор ђе Ра ди но вић.  

По кра јин ски се кре тар Ог њен Бје лић 
је по хва лио Оп шти ну Ста ра Па зо ва 
на про фе си о нал но сти и ефи ка сно сти 
при пре ме по треб не про јект не до ку
мен та ци је и из ра зио на ду да ље ве о
ма до бре са рад ње са овом срем ском 
оп шти ном. 

 У ко му ни ка ци ји са пред сед ни ком 
Оп шти не Ста ра Па зо ва и ње го вим 
ти мом смо де фи ни са ли при о ри тет
не про јек те за на ред ни пе ри од. У на
ред них го ди ну да на пред ви де ли смо 
да се, оп шти на ма на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не, ре а ли зу је по де сет про је
ка та из обла сти еко ном ског раз во ја, 
за шти те жи вот не сре ди не, из обла сти 
со ци јал не, здрав ства и обра зо ва ња. 
По кра јин ски се кре та ри јат, чи ја је над
ле жност ре ги о нал ни раз вој, ме ђу ре
ги о нал на са рад ња и ло кал на са мо у
пра ва, ће ак тив но ра ди ти и на сто ја ти 
да по ма же ло кал ним са мо у пра ва ма 
да што бр же и лак ше до ђу до ре а ли
за ци је ре ле вант них про је ка та, а уче
ство ва ће мо и у су фи нан си ра њу  ис
та као је по кра јин ски се кре тар Ог њен 
Бје лић.  Н. С.

ПОСЕТА ПО КРА ЈИН СКОГ СЕ КРЕ ТАРА ОГ ЊЕНА БЈЕ ЛИЋА 

Ефи ка сна ло кал на 
са мо у пра ва

Рад ни са ста нак у Оп шти ни 

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Ста ри ма с љу ба вљу

По се лом „Фе никс и при ја те љи“ у уто рак, 
4. ок то бра по чео је про грам „Ста ри ма с 
љу ба вљу“, у окви ру Ок то бар ских да на 
со ли дар но сти са ста ри јим љу ди ма. У Клу
бу за днев ни бо ра вак угод но ок то бар ско 
ве че про ве ли су број ни Па зов ча ни са Ба не
том Кр сти ћем из Га ра вог со ка ка, ужи ва ју ћи 
у ње го вим пе сма ма, ко је го во ре о љу ба ви, 
а би ла је то при ли ка и да га бо ље упо зна ју. 
До бром рас по ло же њу до при не ли су стал ни 
го сти фе ник со вих по се ла др Гру ји ца Ми ло
је вић и Јан Че мер ски Че ме. Про грам „Ста
ри ма с љу ба вљу“, на ме њен под сти ца њу 
по ро дич не, су сед ске и гра ђан ске со ли дар
но сти пре ма ста ри јим љу ди ма и афир ма
ци ји вред но сти ак тив ног ста ре ња, већ 
ше сту го ди ну ор га ни зу је Цен тар за со ци
јал ни рад. Сва ки уто рак у ок то бру би ће 
ор га ни зо ва на дру же ња, књи жев не, по ет ске 
и му зич ке ве че ри, а у про сто ри ја ма Клу ба 
за днев ни бо ра вак мо гу по се ти о ци да 
по гле да ју и ет но граф ско  до ку мен тар ну 
из ло жбу на те му Злат но до ба Сре ма, ауто
ра Ми ли во ја Ко ва че ви ћа.

Ј. К.

ФУД БАЛ 

Кон фе рен ци ја
удру же ња клу бо ва 

У Ста рој Па зо ви у че твр так, 6. ок то бра је 
одр жа на кон фе рен ци ја удру же ња клу бо ва 
Срп ске ли ге под руч је Вој во ди на, на ко јој су 
пред став ни ци клу бо ва ана ли зи ра ли до са
да шњи ток пр вен ства. Ко ме са ри за так ми
че ње и де ле ги ра ње су ди ја као и ди сци
плин ске су ди је под не ли су из ве шта је о 
про те клих осам ко ла, а пред став ни ци клу
бо ва су има ли при ли ке да из не су сво ја 
за па жа ња о до са да шњем то ку пр вен ства. 
Та ко ђе у Ста рој Па зо ви, истим по во дом, 
одр жа на је и кон фе рен ци ја удру же ња клу
бо ва Вој во ђан ске ли ге гру па Југ. На обе 
кон фе рен ци је по ред пред став ни ка клу бо ва 
при су ство вао је и вр ши лац ду жно сти ге не
рал ног се кре та ра Фуд бал ског са ве за Вој во
ди не Ми о драг Цви јић. До ма ћин кон фе рен
ци је је Оп шти на Ста ра Па зо ва и оде ље ње 
за спорт.

Д. Б.

По кра јин ски се кре тар Ог њен Бје лић је по хва лио Оп
шти ну Ста ра Па зо ва на про фе си о нал но сти и ефи ка
сно сти при пре ме по треб не про јект не до ку мен та ци је 
и из ра зио на ду да ље ве о ма до бре са рад ње са овом 
срем ском оп шти ном
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ГРЕЈНА СЕЗОНА

Почела грејна сезона 
Топле пробе система даљинског грејања 

у општини Стара Пазова извршене су 
током прошле недеље, тачније 6. октобра, 
а почетак грејне сезоне за кориснике већ 
је почео, наводе у Јавно комуналном 
предузећу „Топлана“ у Старој Пазови. 
Према речима директора Зорана 
Вукашиновића, топле пробе извршене су 
у све четири котларнице на територији 
општине, чиме су испуњени услови за 
почетак грејне сезоне. Вукашиновић је 
нагласио да је у складу са методологијом 
обрачуна цена коју је прописала Влада 
Републике Србије од 1. октобра извршена 
корекција цена. Тако ће корисници 
централног грејања у стамбеним 
просторима по метру квадратном плаћати 
94,8 динара, док ће цена за кориснике 
пословног простора износити 118,5 динара 
по метру квадратном. Вукашиновић је за 
РТВ Стара Пазова изјавио да су цене 
топлотне енергије ниже за 85 одсто 
корисника у односу на претходну грејну 
сезону. ЈКП „Топлана“ покрива 98.500 
квадратних метара, од чега је 71.500 
стамбеног и 27.000 пословног простора.

С. С.

ДАН УЧИ ТЕ ЉА

По бољ ша ње ста ту са

У сре ду, 5. ок то бра ши ром пла не те је 
обе ле жен Свет ски дан учи те ља и на став
ни ка. Овај дан про гла си ле су Ује ди ње не 
на ци је 1993. го ди не, а ње гов циљ је да 
на гла си уло гу учи те ља у обра зо ва њу и 
раз во ју де це и ис так не прин ци пе и пре по
ру ке о по ло жа ју учи те ља и на став ни ка. 
Реч је о про фе си ји ко ја је те мељ обра зо
ва ња сва ког на ро да, а ко ја је са ма по се би 
ве ли ки иза зов за сва ко га ко се њо ме ба ви. 
У си ту а ци ји ка да вла да без на ђе, има 
на си ља, учи те љи тре ба да сти му ли шу, 
ука зу ју на по зи тив не при ме ре, да бу ду 
те мељ обра зо ва ња, кул ту ре  и то ле ран ци
је. У све ту је 57 ми ли о на де це школ ског 
уз ра ста ван шко ле, па је из ме ђу оста лог 
по треб но ан га жо ва ти око 5,24 ми ли о на 
на став ни ка да би се по сти гао циљ уни вер
зал ног основ ног обра зо ва ња, по да ци су 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Иако, у мно
гим зе мља ма по сто ји озби љан не до ста так 
про свет них рад ни ка, су о че ни са ве ли ким 
оче ки ва њи ма, про свет ни рад ни ци се че сто 
осе ћа ју пот це ње ни ма, без до вољ не по др
шке и ло ше про фе си о нал но опре мље ни, 
да се но се са ре ал но шћу сре ди не у ко јој 
ра де. Те ма ово го ди шњег обе ле жа ва ња је 
„Вред но ва ње учи те ља и по бољ ша ње 
њи хо вог ста ту са“. Про свет не стра те ги је на 
на ци о нал ном ни воу мо ра ју би ти у са гла
сно сти са по сто је ћим гло бал ним и ре ги о

нал ним окви ри ма ка ко би до при не ли оси
гу ра њу ква ли те та и по бољ ша њу ста ту са и 
рад них усло ва про свет них рад ни ка. Из у
зет но је ва жно по ста вља ње ја ке обра зов
не стра те ги је у окви ру ло кал них и на ци о
нал них ре гу ла ти ва у ци љу ре гру то ва ња и 
сти му ли са ња про свет них рад ни ка.  К. Л.

ВИ ДЕО НАД ЗО РИ У ШКОЛАМА

Без бед ност ђа ка
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но

ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је на ја ви
ло је да ће ви део над зор у свим шко ла ма 
у Ср би ји уско ро би ти по ве зан са по ли циј
ским ста ни ца ма са ци љем да се по ве ћа 
без бед ност ђа ка то ком бо рав ка у шко ли и 
сма њи и спре чи вр шњач ко на си ље, али и 
кри ми нал у шко ла ма. Ве ћи на основ них и 
сред њих шко ла у оп шти ни Ста ра Па зо ва 
по кри ве но је ка ме ра ма, са зна је РТВ Ста ра 
Па зо ва. Без бед ност уче ни ка то ком бо рав
ка у шко ли је на пр вом ме сту ка ко њи хо вих 
ро ди те ља, та ко и свих за по сле них, ис ти чу 
у нај мла ђој основ ној шко ли у ста ро па зо
вач кој оп шти ни. За до вољ ни до са да шњом 
без бе до но сном си ту а ци јом, ра ду ју се што 
ће све сним ке сни ма не у школ ским ход ни
ци ма, дво ри шти ма и игра ли шти ма то ком 
24 са та пра ти ти по ли ци ја. У ци љу што 
ве ће без бед но сти, ка ме ре има ју пре вен
тив ну уло гу, а уко ли ко на ста не про блем 
њи хо ва уло га по ста је кључ на, ис ти чу 
за по сле ни у Основ ној шко ли „Си ме он Ара
ниц ки“ у Ста рој Па зо ви. Де вет основ них и 
три сред ње шко ле у оп шти ни по кри ве не су 
ка ме ра ма што про свет ној ин спек ци ји 
олак ша ва при ре ша ва њу спор них си ту а ци
ја ме ђу вр шња ци ма. Ло кал на са мо у пра ва 
из два ја зна чај на сред ства за на бав ку 
до дат них ка ме ра што ће чи ни ти и убу ду ће 
чи ме ће се, сма тра ју над ле жни, уна пре ди
ти си стем за шти те без бед но сти уче ни ка 
то ком свог бо рав ка у шко ли, а по ве зи ва ње 
по ли ци је и шко ла ће умно го ме до при не ти 
сма ње њу и спре ча ва њу вр шњач ког на си
ља као нај при сут ни јег об ли ка ме ђу де цом.

С. С.

ИЗИ ПРО ГРАМ

Те шко ће око
за ка зи ва ња пре гле да  

Ин те гри са ни здрав стве ни ин фор ма ци о
ни си стем, ко ји је у Ср би ји уве ден по чет
ком ове го ди не, у па зо вач ком До му здра
вља се при ме њу је од ју на, али не функ ци
о ни ше ка ко би тре ба ло и уме сто да сма њи 
гу жве и олак ша па ци јен ти ма за ка зи ва ње и 
оба вља ње пре гле да код ле ка ра спе ци ја
ли ста у кли нич кобол нич ким уста но ва ма, 
у прак си је иза звао са свим су прот но. У 
До му здра вља у Ста рој Па зо ви ис ти чу, да 
они на то ни на ко ји на чин не мо гу да ути чу 
и оба ве шта ва ју па ци јен те, да су сви упу ти 
ва же ћи, не са мо они са тер ми ном. Рас по
ред ле ка ра се вр ши до пе тог у ме се цу и 
тер ми ни се вр ло бр зо по пу не. Док си стем 
не бу де имао пот пу ну при ме ну, што би 
пре ма на ја ва ма из Ми ни стар ства здра вља 
тре ба ло да бу де до кра ја го ди не, па ци јен
ти тре ба да зна ју, да са сва ким упу том 
мо гу са оба ве пре глед, иако здрав стве ни 
рад ни ци, од но сно ме ди цин ске се стре у 
бол ни ца ма, при ма ју са мо упу те са тер ми
ном.  Ј. К.

ПОТ ПРЕД СЕД НИ ЦА
СНС МА РИ ЈА ОБ РА ДО ВИЋ

Ста ра Па зо ва при мер 
оста лим оп шти на ма

Пот пред сед ни ца Срп ске на пред не 
стран ке Ма ри ја Об ра до вић, по се ти ла је у 
пе так, 7. ок то бра, Оп штин ски од бор СНСа 
у Ста рој Па зо ви, за јед но са Да ми ром Зо
бе ни цом, пот пред сед ни ком из вр шног од
бо ра СНСа. Овом при ли ком, го сти ма из 
вр ха стран ке, кроз пре зен та ци ју је при ка
за но ка кво је би ло за те че но ста ње на кон 
по бе де на из бо ри ма 2012. го ди не, за тим 
кроз шта је све про шао, шта је ура дио и 
ка кав је де та љан план бу ду ћих ак тив но сти 
и про је ка та ко је за по тре бе свих гра ђа на 
спро во ди Оп штин ски од бор СНС Ста ра 
Па зо ва. 

Пот пред сед ни ци СНСа оби ла зе све оп
штин ске и град ске од бо ре стран ке, а Ма
ри ја Об ра до вић па жљи во ће ана ли зи ра ти 
рад и ре зул та те ра да укуп но 45 од бо ра у 
Вој во ди ни, ме ђу ко ји ма и ОО Ста ра Па зо
ва. Ис ти че да је за са да ути сак са те ре на 
из у зет но по зи ти ван, и то не са мо на стра
нач кој ин фра струк ту ри, већ на озбиљ но сти 
и по све ће но сти љу ди ко ји во де од бо ре. О 
чел ним љу ди ма ко ји во де Оп штин ски од
бор СНС Ста ра Па зо ва има ла је са мо ре чи 
хва ле и ис та кла да овај Оп штин ски од бор 
мо же да по слу жи као при мер дру ги ма. 

Пот пред сед ник из вр шног од бо ра СНСа 
Да мир Зо бе ни ца, ко ји је та ко ђе за ду жен за 
бри гу о функ ци о ни са њу од бо ра у Вој во ди
ни, ис ти че да че сто ОО СНС Ста ра Па зо ва 
узи ма као је дан од од бо ра на ко је би дру
ги тре ба ли да се угле да ју и да је оба ве за 
свих од бо ра да до но се нај бо ље ре зул та
те за бо љи жи вот гра ђа на као и да ве ли ко 
по ве ре ње има ју у пред сед ни ка ста ро па зо
вач ког од бо ра Ђор ђа Ра ди но ви ћа.  А. О.

СТА РИ БА НОВ ЦИ

Деч ја ли ков на
ко ло ни ја

На че твр тој Оп штин ској деч јој ли ков ној 
ко ло ни ји, ко ју је про шле су бо те, 8. ок то бра, 
ор га ни зо ва ла Основ на шко ла „Сло бо дан 
Сав ко вић“ у Ста рим Ба нов ци ма, уче ство
ва ли су уче ни ци из основ них шко ла са 
те ри то ри је оп шти не Ста ра Па зо ва. Ин спи
ри са ни мо ти ви ма Ста рих Ба но ва ца 22 уче
сни ка деч је ли ков не ко ло ни је, ура ди ли су 
за ни мљи ве и ра зно вр сне ли ков не ра до ве, 
ко ји су ра ђе ни ком би но ва ном тех ни ком, на 
те му „Ста ри Ба нов ци 2016“. Ли ков ни ра до
ви уче ни ка би ће из ло же ни нај пре у хо лу 
шко ле, а за тим ће за јед но са ра до ви ма 
уче ни ка са ли ков не ра ди о ни це, ко ју је ор га
ни зо ва на ОШ „Раст ко Не ма њић  Све ти 
Са ва“ у Но вој Па зо ви би ти из ло же ни у хо лу 
по зо ри шне са ле у Ста рој Па зо ви. К. Л.
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За све ко ри сни ке да љин ског си сте ма 
гре ја ња у Срем ској Ми тро ви ци греј
на се зо на зва нич но је по че ла 4. ок

то бра. ЈКП То пли фи ка ци ја је у до го во ру 
са ло кал ном са мо у пра вом од лу чи ла да 
стар ту је не што ра ни је са гре ја њем. 

 У до го во ру са ЈКП То пли фи ка ци ја од
лу чи ли смо се да кре не мо са греј ном се
зо ном 4. ок то бра, с об зи ром да је до шло 
до па да тем пе ра ту ра и да су ста но ви 
хлад ни. На ше јав но пред у зе ће је ап со
лут но спрем но за ову греј ну се зо ну, све 
при пре ме су од ра ђе не на вре ме. Енер
ген ти су обез бе ђе ни или су уго во ре ни, 
та ко да ни ка квих фи нан сиј ских про бле ма 
не ма мо. То је по ли ти ка Гра да, да има
мо до ма ћин ско по сло ва ње свих јав них 
пред у зе ћа, а та ко ће би ти и у бу дућ но
сти. Оно на шта ће мо ми по себ но обра

ПО ЧЕ ЛА ГРЕЈ НА СЕ ЗО НА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

То пли ста но ви од 4. ок то бра

Пет ми тро вач ких јав них пред у зе ћа је 
про шле го ди не по сло ва ло по зи тив но, те 
су на сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца одр жа ној 26. ју ла до не те 
од лу ке о рас по де ли до би ти Во до во да, 
Ко му на ли ја, Сир ми јум пу та и Ре ги о нал не 
де по ни је, а на сед ни ци одр жа ној 12. ав гу
ста и од лу ка о рас по де ли до би ти То пли
фи ка ци је.

До бит ЈКП Ко му на ли је из но си 
17.054.852 ди на ра и по ло ви на се упла
ћује осни ва чу, Гра ду Срем ска Ми тро ви ца. 
ЈКП Во до вод је про шле го ди не оства рио 
до бит од 1.110.772 ди на ра, а та ко ђе 
по ло ви на до би ти се упла ћу је у град ски 

бу џет. До бит у из но су од 2.387.542 ди на
ра оства ри ло је и пред у зе ће Сир ми јум 
пут, и по ло ви ну вра ћа осни ва чу, док до бит 
ЈКП Ре ги о нал на де по ни ја из но си 
7.016.838 ди на ра. До бит се рас по ре ђу је 
на сле де ћи на чин: 90 од сто оства ре не 
до би ти се рас по ре ђу је осни ва чи ма (сва
ком гра ду осни ва чу, Сремској Митровици 
и Шапцу, по 45 од сто оства ре не до би ти 
од укуп не су ме) и 10 од сто за по ве ћа ње 
ре зер ве из до би ти у струк ту ри основ ног 
ка пи та ла пред у зе ћа. Про шло го ди шња 
оства ре на не то до бит ЈКП То пли фи ка ци ја 
из но си 24.803.707,53 ди на ра и по ло ви на 
се упла ћу је у бу џет Гра да, осни ва чу. 

Јав на пред у зе ћа у плу су

Ди рек тор То пли фи ка ци је Слав ко Сла до је вић и гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер

Ра до ви у На се љу КП Дом
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Гра до на чел ник Са на дер је при ли ком 
оби ла ска ко тлар ни це у На се љу Ста ри 
мост 4. ок то бра, ис та као и да је ЈП Срем
гас ове го ди не по сти гло сја јан уго вор о 
на бав ци при род ног га са, ко ји је гра ђа ни
ма Срем ске Ми тро ви це омо гу ћио да 
има ју нај јеф ти ни ји гас у Ср би ји. Исто 
та ко и ми тро вач ка ин ду стри ја ко ри сти 
гас ко ји је до ста по вољ ни ји од дру гих 
ме ста у Ср би ји.

Нај јеф ти ни ји 
гас у Ср би ји

ти ти па жњу је да про ба мо да за јед но са 
кућ ним са ве ти ма до ђе мо што пре до ме
ре ња ко ли чи не по тро ше не енер ги је за 
сва ки стан. Ми слим да је то оно што ће 
кључ но ути ца ти на сма ње ње тро шко ва 
гре ја ња код са мих гра ђа на. На то ме тре
ба да ра ди мо за јед но, и ло кал на са мо у
пра ва и кућ ни са ве ти и ЈКП То пли фи ка
ци ја – на во ди ми тро вач ки гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер, ко ји је 4. ок то бра об
и шао ко тлар ни цу у На се љу Ста ри мост у 
Срем ској Ми тро ви ци.

Ди рек тор ЈКП То пли фи ка ци ја Слав ко 
Сла до је вић је по звао све ко ри сни ке да 
уко ли ко има ју про бле ма са гре ја њем, да 
се ја ве тех нич кој слу жби То пли фи ка ци је, 
ка ко би се про бле ми што пре от кло ни ли. 

 Це на гре ја ња оста је иста, вр ше се 
ана ли зе, али ми слим да не ће до ћи до 
ко рек ци је це не гре ја ња за на ше ко ри сни
ке. Би ће мо жда дру гих по вољ но сти, али 
о то ме ће мо још го во ри ти – на во ди Сла
до је вић. 

Под се ти мо, то ком ле та у На се љу КП 
Дом у Срем ској Ми тро ви ци су за ме ње не 
це ви на то пло вод ној мре жи у Ши ша то
вач кој ули ци.

Сла до је вић ка же да ће на кон ком плет
не за ме не це ви на то пло вод ној мре жи у 
На се љу КП Дом енер гет ска ефи ка сност 
би ти ве ћа, с об зи ром на то да је овај део 
на се ља, кон крет но Ши ша то вач ка ули ца, 
би ла ме сто ве ли ких гу би та ка на то пло
вод ној мре жи.

 Обе ћа ли смо гра ђа ни ма да ће мо по
ве ћа ти ин ве сти ци о не ак тив но сти у На се
љу КП Дом и ево већ дру гу го ди ну за ре
дом то се и де ша ва – ре као је ди рек тор 
То пли фи ка ци је Слав ко Сла до је вић при
ли ком оби ла ска ра до ва у Ши ша то вач кој 
ули ци 13. ју ла. 

Ова ин ве сти ци ја је вред на шест ми ли
о на ди на ра, а фи нан си ра их То пли фи ка
ци ја.

 Ра ди се о ин ве сти ци ји у вред но сти 
од шест ми ли о на ди на ра, што То пли фи
ка ци ја фи нан си ра из соп стве них сред
ста ва. Тре ба ис та ћи да ће мо у На се љу 
КП Дом сва ку згра ду, од но сно стам бе ну 
је ди ни цу, опре ми ти ка ло ри ме три ма, што 
зна чи да кад се јед ном бу де пре шло на 
на пла ту по по тро шњи, гу би ци ко ји се бу
ду де ша ва ли на мре жи би ће на те рет 
То пли фи ка ци је. Овим ин ве сти ци ја ма 
ме ња мо ком плет но при мар ну и се кун
дар ну то пло вод ну мре жу. Оче ку је мо да 
ће мо ком плет ну ин ве сти ци ју за вр ши ти 
у на ред не три го ди не, што се ти че На
се ља КП Дом – на гла сио је Сла до је вић 
13. ју ла. 

Б. С.

Ре ба ланс град ског бу џе та и за вр
шни ра чун бу џе та за про шлу го
ди ну усво је ни су ве ћи ном гла со

ва од бор ни ка на сед ни ци Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца одр жа ној 26. 
ју ла. На кон ре ба лан са, бу џет Гра да Срем
ска Ми тро ви ца уме сто 3.150.662.000 ди на
ра из но си 3.332.870.000. Је дан од раз ло га 
за ре ба ланс бу џе та је укљу чи ва ња у јав ну 
по тро шњу су фи ци та из прет ход не го ди не 
(51.092.000 ди на ра), утвр ђе ног за вр шним 
ра чу ном бу џе та Гра да за 2015. го ди ну. Део 
ви шка у из но су од 38.800.000 ди на ра на
мен ски се рас по ре ђу је из ме ђу оста лог 
за из град њу ха ле и ли ни је за се па ра ци
ју у Ре ги о нал ној де по ни ји „Срем  Ма чва“ 
(29.400.000 ди на ра), ус по ста вља ње функ
ци о нал не Кан це ла ри је за ло кал ни еко ном
ски раз вој (800.000 ди на ра) и ра до ве на 
са на ци ји ста ре де по ни је (600.000 ди на ра). 

Од бор ни ци су на тој сед ни ци по др жа ли 
од лу ку о по кре та њу по ступ ка ли кви да ци је 
Јав ног пред у зе ћа Ди рек ци ја за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Од лу ка о ли
кви да ци ји ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да 
је у скла ду са про пи си ма о бу џе ту ко је је 
усво ји ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је. Из Ди
рек ци је је на стало три су бјек та, јед но је 

Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу за 
одр жа ва ње стам бе ног и по слов ног про сто
ра „Град ско ста но ва ње“ Срем ска Ми тро ви
ца, дру го је Јав но пред у зе ће за по сло ве ур
ба ни зма „Ур ба ни зам“ Срем ска Ми тро ви ца, 
а тре ћи 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. 

На днев ном ре ду се на шла и од лу ка о 
град ским упра ва ма, а пре ма ре чи ма на
чел ни ка Град ске упра ве за оп ште и за јед
нич ке по сло ве Ми ро сла ва Јо ки ћа, уме сто 
до са да шњих осам, фор ми ра но је де вет 
град ских упра ва. До шло је и до про ме на 
над ле жно сти, те та ко у скло пу Гра да са
да функ ци о ни шу сле де ће упра ве: Град ска 
упра ва за оп ште и за јед нич ке по сло ве, 
Град ска упра ва за ур ба ни зам, про стор
но пла ни ра ње и из град њу обје ка та, Град
ска упра ва за бу џет и ло кал ни еко ном ски 
раз вој, Град ска упра ва за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну, Град ска упра ва за обра зо ва ње, 
Град ска упра ва за здрав стве ну и со ци јал ну 
за шти ту, Град ска упра ва за по љо при вре ду 
и за шти ту жи вот не сре ди не, Град ска упра
ва за ин фра струк ту ру и имо ви ну, Град ска 

упра ва за са о бра ћај, ко му нал не и ин спек
циј ске по сло ве.

 Не ма по ве ћа ва ња бро ја за по сле них, 
већ се из по сто је ћих ка па ци те та за по сле
ни рас по ре ђу ју у но ве упра ве и до би ја ју 
но ва за ду же ња. Због ових по те за мо ра ли 
смо да из ме ни мо и од лу ку о мак си мал ном 
бро ју за по сле них на нео д ре ђе но вре ме. 
Од лу ком Вла де Ср би је из де цем бра 2015. 
од ре ђен је мак си ма лан број за по сле них на 
нео д ре ђе но вре ме, у Срем ској Ми тро ви ци 
то је број од 1.010 рад ни ка на нео д ре ђе но, 
а сва кој ло кал ној са мо у пра ви је оста вље но 
да са ме рас по ре де ко ли ко ће ко је ин сти ту
ци је има ти за по сле них – ре као је на сед ни
ци 26. ју ла на чел ник Град ске упра ве за оп
ште и за јед нич ке по сло ве Ми ро слав Јо кић. 

На сед ни ци Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца 12. ав гу ста, са 43 гла са за и 10 
про тив из гла сан је но ви це нов ник услу га 
ЈКП Во до вод. До шло је до по ве ћа ња це не 
во де и од во ђе ња от пад них во да за пет од
сто и то за до ма ћин ства, ви кенд на се ља, 
шко ле, пред школ ске уста но ве, здрав стве
ни цен тар, Вој ску Ср би је и Ка зне но по
прав ни за вод. Уме сто ста ре це не од 39,05 
ди на ра по ме тру куб ном, но ва це на из но си 
41 ди нар без ПДВа, док је но ва це на ка на

ли за ци је уме сто 19,54 ди на ра са да 20,52 
ди на ра по ме тру куб ном без ПДВа. Но ви 
це нов ник ва жи од 1. ју ла.

На днев ном ре ду су се на шле и из
ме не по сло ва ња уста но ва кул ту ре, 
спор та и ту ри зма и то: Би бли о те ке 

„Гли го ри је Во за ро вић“, Га ле ри је „Ла зар 
Во за ре вић“, За во да за за шти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, По зо ри шта „До бри ца Ми лу ти но
вић“, Исто риј ског ар хи ва „Срем“, Цен тра 
за кул ту ру „Сир ми ју март“, Му зе ја Сре ма, 
Уста но ве за не го ва ње кул ту ре „Срем“, Ту
ри стич ке ор га ни за ци је, По слов но спорт
ског цен тра „Пин ки“ и Атлет ског ста ди о на. 
Усво је на је из ме на про гра ма по сло ва ња 
Аген ци је за ру рал ни раз вој и до пу на про
гра ма по сло ва ња и фи нан сиј ског пла на 
Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“ за 2016. 
го ди ну. Ови про гра ми су ускла ђе ни са од
лу ком о ре ба лан су бу џе та Гра да, ко ји је 
усво јен 26. ју ла. 

Од бор ни ци су усво ји ли и из ме ње ну од
лу ку о утвр ђи ва њу рад но прав ног ста ту са 
ли ца ко ја би ра Скуп шти на Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, на осно ву ко је и пред сед ник 
Скуп шти не и ње гов за ме ник мо гу би ти на 
стал ном ра ду у Скуп шти ни гра да. Б. С.

СКУП ШТИН СКА ЗА СЕ ДА ЊА

Фор ми ра но де вет 
град ских упра ва

Сед ни ца Скуп шти не Гра да Срем ска Ми тро ви ца
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ИН ФРА СТРУК ТУР НИ РА ДО ВИ НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ГРА ДА

Све те че по пла ну

Тре нут но су на те ри то ри ји Гра да ак ту ел на три ве ли ка 
гра ди ли шта, ра ди се на из град њи под во жња ка и ба зе
на у Срем ској Ми тро ви ци и шко ле у Ма чван ској Ми тро
ви ци

За Град Срем ску Ми тро ви цу 
2016. го ди на је сва ка ко го ди на 
ве ли ких ин фра струк тур них 

про је ка та. Тре нут но су на те ри то ри ји 
Гра да ак ту ел на три ве ли ка гра ди ли
шта, ра ди се на из град њи под во
жња ка и ба зе на у Срем ској Ми тро ви
ци и шко ле у Ма чван ској Ми тро ви ци. 

Кра јем ав гу ста за вр ше на је ре кон

струк ци ја глав не ули це у Ла ћар ку, за 
шта је но вац био из дво јен из ре пу
блич ког бу џе та. Ла ћар ци и сви они 
ко ји сва ко днев но про ла зе кроз ово 
на се ље но ме сто, на кон ви ше де це
ни ја, ко нач но су до би ли са о бра ћај
ни цу до стој ну 21. ве ка. 

Од вр ши о ца ду жно сти на чел ни ка 
Град ске упра ве за ин фра струк ту ру и 

имо ви ну Са ше Бу га џи је са зна је мо 
да ра до ви на пре о ста ла три ин фра
струк тур на про јек та на пре ду ју и 
од ви ја ју се по пла ну. 

Сва ка ко да је из град ња под во
жња ка нај ве ћи ин фра струк тур ни 
про је кат у Срем ској Ми тро ви ци, 
на кон бу ле ва ра, мо сто ва и град ског 
ке ја. Већ се са да се на зи ре бу ду ћи 
из глед под во жња ка, а ка ко об ја
шња ва Са ша Бу га џи ја, тре нут но се 
за вр ша ва ју ра до ви на са мом ис ко пу 
је згра под во жња ка ис под са ме пру
ге.

 По ста вља ју се ан ке ри за обез бе
ђи ва ње и вр ши се там по ни ра ње за 
до њу пло чу си ла зних рам пи на под
во жња ку. Из во ђач по шту је ди на ми ку 
пла ни ра них ра до ва, ипак вре мен ске 

На зи ру се обри си под во жња ка 

Уско ро кре ће дру га фа за ра до ва на ба зе ну

На чел ник Са ша Бу га џи ја
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при ли ке, пре све га па да ви не, има ју 
ути цај на ре а ли за ци ју за цр та не 
ди на ми ке – ка же Бу га џи ја. 

Ка ко на гла ша ва ју над ле жни, 
из град њом ове мо дер не са о бра ћај
ни це у знат ној ме ри ће се из ме ни ти 
и сам из глед тог де ла гра да. По ред 
под во жња ка, про јек том је пред ви ђа
на и из град ња кру жног то ка код 
Елек тро вој во ди не, као и би ци кли
стич ке и пе шач ке ста зе. Вред ност 
ком плет ног про јек та про це ње на је 
на око се дам ми ли о на евра, док 
пр ва фа за ра до ва са мог под во жња
ка из но си 462 ми ли о на ди на ра.

За из град њу под во жња ка и ба зе на 
Град се кре дит но за ду жио по  по вољ
ним ка мат ним усло ви ма, од но сно 
кре дит је узет по ка мат ној сто пи од 
2,2 од сто.

И ра до ви на ба зе ну на пре ду ју, а 
в.д. на чел ни ка Град ске упра ве за 
ин фра струк ту ру и имо ви ну Са ша 
Бу га џи ја за М но ви не ка же да се 
мо же оче ки ва ти да ба зен поч не са 

ра дом кра јем апри ла на ред не го ди
не.

 На кон спро ве де ног по ступ ка јав
не на бав ке би ће иза бран из во ђач 
ра до ва на дру гој фа зи из град ње 
ба зе на. Када се извођач уведе у 
по сао, почеће и ра до ви на из ра ди 
фа са де, а по том и уград ња ба зен ске 
тех ни ке и опре ме – на во ди Бу га џи ја.

Гра ди ли ште у бли зи ни По слов но 
спорт ског цен тра Пин ки 17. ју на об и
шао је Бо рис Дро бац, пред сед ник 
Пли вач ког са ве за Ср би је, ко ји је 
из ја вио да би из град ња ба зе на мо гла 
да бу де ве ли ки под сти цај за пли вач
ки спорт у Срем ској Ми тро ви ци.

 Ми слим да Срем ска Ми тро ви ца 
са ова квим објек том до би ја мо гућ
ност за ома со вље ње пли ва ња. 
Ба зен ко ји је у из град њи мо гао би да 
по слу жи гра ђа ни ма као ве ли ки под
сти цај и за из ве сну над град њу у 
спорт ском жи во ту у сми слу пли ва ња 
на вр хун ском ни воу  ре као је Дро
бац.

Про јек том је пла ни ра на из град ња 
два ба зе на, је дан ба зен би ће стан
дард них ди мен зи ја 25 пу та 12,5 
ме та ра, а дру ги ма њи, 13 пу та осам 
ме та ра, на ме њен за нај мла ђе. Ду би
на ба зе на из но си ће 180 цен ти ме та
ра, и та ду би на је по год на за тре нин
ге и утак ми це ва тер по ло клу бо ва. 
Ин ве сти тор је Град Срем ска Ми тро
ви ца, а из во ђач ра до ва је ГП „Бест 
из град ња“ из Но вог Са да. Укуп на 
вред ност про јек та из но си 1,3 ми ли о
на евра. 

У град ском бу џе ту за ову го ди ну 
би ло је пред ви ђе но 80 ми ли о на 
ди на ра за из град њу но ве згра де 
Основ не шко ле „До бро сав Ра до са
вље вић На род“ у Ма чван ској Ми тро
ви ци. Уго во ре на вред ност пр ве фа зе 
ра до ве је око 48 ми ли о на ди на ра без 
ПДВ, док је дру га фа за про це ње на 
на 40 ми ли о на ди на ра. Ра до ви су 
зва нич но по че ли 21. апри ла ру ше
њем фи скул тур не са ле и ка би не та 
за тех нич ко, а ди рек тор шко ле Сла
ђан Па пић је та да ре као да шко ла и 
без ових обје ка та функ ци о ни ше без 
про бле ма и до дао да се ис пла ти 
че ка ње, јер ће уско ро до би ти нов 
обје кат на за до вољ ство де це, ро ди
те ља и ме шта на. Ђа ци у но ву шко лу 
би тре ба ли да се усе ле сле де ће 
школ ске го ди не. 

Тре нут но се из во де ра до ви на 
из град њи кров не под кон струк ци је, 
као и те ку ћи ра до ви на елек тро ин
ста ла ци ја ма, во до вод ним и ка на ли
за ци о ним ин ста ла ци ја ма. Ра до ви 
иду пред ви ђе ном ди на ми ком.

Основ на шко ла „До бро сав Ра до са
вље вић На род“ у Ма чван ској Ми тро
ви ци је са гра ђе на 1963. го ди не, као 
при вре ме ни мон та жни обје кат од 
азбест них пло ча. Ду го го ди на је би ла 
не бе збед на за де цу и на став но осо
бље, та ко да ће са да из град њом 
но ве згра де шко ле, овај про блем 
ко нач но би ти ре шен. Б. С.

На те ри то ри ји Ме сне за јед ни це „Сло бо дан Ба јић Па ја“ у Срем ској Ми тро ви ци кра јем 
сеп тем бра за вр ше ни су ра до ви на из град њи ка на ли за ци о не мре же у Ули ци Ра ди нач ки 
пут. Вред ност ових ра до ва је 2,5 ми ли о на ди на ра и фи нан си рани су сред стви ма Гра да.

Ка на ли за ци ја у Ма лој Бо сни

Ра до ви у Ма лој Бо сни

На пре ду ју ра до ви на из град њи но ве шко ле у Ма чван ској Ми тро ви ци

Ду го го ди на је
школа у Мачванској 

Митровици би ла 
не бе збед на за де цу и 

на став но осо бље, 
та ко да ће са да 

из град њом но ве
згра де шко ле, овај 

про блем ко нач но 
би ти ре шен
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Се зо на од бра не од гра да зва нич
но тра је до 15. ок то бра, а по че
ла је 15. апри ла. На те ри то ри ји 

Гра да Срем ска Ми тро ви ца по сто ји 14 
про тив град них ста ни ца, а 28 стре ла ца 
је ан га жо ва но са ци љем да се за шти те 
ра тар ски усе ви, воћ ња ци и ви но гра ди од 
гра до но сних обла ка. 

С об зи ром на то да су за свој рад пла
ће ни ве о ма ма ло, све га 4.000 ди на ра ме
сеч но, Град Срем ска Ми тро ви ца из свог 
бу џе та су фи нан си ра сва ког стрел ца са 
по 6.500 ди на ра не то ме сеч но. 

 Про тив град ни стрел ци су у при прав
но сти 24 ча са све до 15. ок то бра. Они 
при па да ју ра дар ском цен тру „Фру шка 
го ра“ ко ји по кри ва на шу те ри то ри ју. На 
њи хов рад не ма мо не ке ин ге рен ци је, 
пра ти мо га, су фи нан си ра мо и по ма же мо 
у не ким те ку ћим ства ри ма и про бле ма ти
ци ко ја се ја вља. Стал но смо у кон так ту 
са њи ма и по ма же мо им у ло ги сти ци и 
одр жа ва њу њи хо вих обје ка та. Про шле 
го ди не смо има ли та кву си ту а ци ју да 
стрел ци ни су има ли не ка ве ли ка деј ства, 
та ко да је оста ло ра ке та и за ову го ди ну. 

Ме ђу тим ова го ди на је би ла та ква ка ква 
је сте и при лич но су се ре зер ве про тив
град них ра ке та ис тро ши ле, због че га је 
на кон ре ба лан са бу џе та из дво је но два 
ми ли о на ди на ра за ку по ви ну до дат них 
60 ра ке та. Ни су све ра ке те по тро ше не, 
та ко да ће мо има ти и за на ред ну се зо
ну – ре као је 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. 

Про тив град ни стрел ци ус пе ли су да 
за шти те ми тро вач ке њи ве, аде кват но 
су ре а го ва ли па ште та на усе ви ма ни је 
била ве ли ка. Ле то је би ло нај кри тич ни је, 
би ло је до ста деј ста ва, али су ште те го
то во за не мар љи ве. 

Пре ма На сто ви ће вим ре чи ма, ме ста 
ко ја сва ке го ди не бу ду на уда ру су фру
шко гор ска се ла, Мар тин ци и Ку змин. У 
сва ком од тих ме ста на ла зи се про тив
град на ста ни ца. 

 Про тив град не ста ни це су углав ном 
рас по ре ђе не на те ри то ри ји Гра да Срем
ска Ми тро ви ца рав но мер но. У Јар ку се 
на ла зе две ста ни це, по јед на у Гла цу, 

Ман ђе ло су, Ди во шу, Чал ми, Мар тин
ци ма, Ку зми ну, у ма чван ском де лу има 
из ве стан број. На кон за вр шет ка про тив
град не се зо не, пла ни рам да ор га ни зу јем 
са ста нак са стрел ци ма, ка ко би ви де ли 
шта мо же мо да уна пре ди мо и ко ли ка 
сред ства да одво ји мо ка ко би им олак
шао и уна пре дио рад. До са да смо би
ли за до вољ ни, али има ства ри ко је мо гу 
са ма ло сред ста ва да се уна пре де, ти
па ба те ри ја, осве тље ња, тран спорт них 
сред ства. Ви де ће мо ко ја су њи хо ва раз
ми шља ња. Про тив град ни стрел ци ко ји 
су ан га жо ва ни на те ри то ри ји гра да го ди
на ма ра де тај по сао. Њих је ан га жо вао 
ме те о ро ло шки за вод, они су их об у ча ва
ли и зна ју свој по сао – ис ти че на чел ник 
На сто вић.       

По сао стрел ца је те жак, ме сеч на на
док на да ма ла, али они су по не кад 
спрем ни да ра де и без на док на де ка да 
на и ђу те шки гра до но сни обла ци. Је дан 
од  њих је и пен зи о нер из Јар ка, То ми
слав Илић, ко ји овај по сао ра ди већ пет 
го ди на. 

 Ово је већ пе та се зо на ка ко ра дим 
овај по сао. Стрел ци и Ра дар ски цен тар 
„Фру шка го ра“ су стал но у ко му ни ка ци
ји, са рад ња је од лич на, као и са рад ња 
са град ском упра вом за по љо при вре ду. 
Што се ти че овог по сла, ми смо ве за ни 
ра дио  ве зом 24 ча са, увек мо ра мо би ти 
у при прав но сти, не сме мо се уда ља ва ти 
ниг де од ку ће, јер чим нас по зо ву мо ра
мо од мах у ста ни цу – ка же стре лац То
ми слав Илић. 

С. С. 

ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА СУ ФИ НАН СИ РА ПРО ТИВ ГРАД НЕ СТРЕЛ ЦЕ

Оста ло ра ке та и
за на ред ну се зо ну

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 упу тио је апел по љо
при вред ним про из во ђа чи ма да не па ле 
же тве не остат ке. 

 Град Срем ска Ми тро ви ца ће као и 
прет ход них го ди на пред у зе ти све ме ре 

ка ко би се то спре чи ло. На те ре ну су 
ко му нал ни ин спек то ри и ко му нал ни 
по ли цај ци, као и по љо чу вар ска слу жба, 
ак ти ви ра ће мо и ре дов ну по ли ци ју по том 
пи та њу, та ко да упо зо ра ва мо све да не 
па ле же тве не остат ке – на во ди начелник 
На сто вић.  

Не па ли ти же тве не остат ке

Про тив град ни стре лац То ми слав Илић

На чел ник Вла ди мир На сто вић 

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. 
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 9. ко ла: 
Ја го ди на: Ја го ди на  Ин ђи ја 
0:2, Вра ње: Ди на мо – Бу дућ
ност 1:2, Бе о град: Бе жа ни ја  
ОФК Бе о град (по не де љак), 
Ша бац: Ма чва – Син ђе лић 3:0, 
Ужи це: Сло бо да  ЧСК Пи ва ра 
4:2, Зе мун: Зе мун – БСК 0:0, 
Но ви Сад: Про ле тер  ОФК 
Оџа ци 1:0, Пи рот: Рад нич ки  
Ко лу ба ра 1:0.

1. Ма чва 9 7 1 1 14:2 22
2. ЧСК Пи ва ра 9 5 3 1 14:7 18
3. Сло бо да 9 5 3 1 10:5 18
4. Рад нич ки 9 5 0 4 9:7 15
5. Бу дућ ност 9 4 2 3 11:12 14
6. Син ђе лић 9 3 4 2 8:5 13
7. БСК 9 4 1 4 7:9 13
8. Ја го ди на 9 3 3 3 14:12 12
9. ОФК Оџа ци 9 2 4 3 5:6 10

10.  Про ле тер 9 2 4 3 5:7 10
11. Зе мун 9 1 6 2 4:6 9
12. Бе жа ни ја 8 1 5 2 4:5 8
13. Ин ђи ја 9 2 2 5 5:8 8
14. Ди на мо 9 1 4 4 8:15 7
15. ОФК Бе о г. 8 1 3 4 8:16 6
16. Ко лу ба ра 9 0 5 4 3:7 5

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца  9. ко ла: 
Вр шац: Вр шац – Омла ди нац 
2:1, Ста ри Ба нов ци: Ду нав – 
Це мент 2:1, Са ку ле: Бо рац  
Сло га 1:1, Но ва Па зо ва: Рад
нич ки  Рад нич ки (Ш) 0:1, Но ви 
Сад: Цр ве на Зве зда  Брат ство 
1946 0:0, Зре ња нин: Рад нич ки 
 Же ле зни чар 1:1, Бач ка То по
ла: ТСЦ  Рад нич ки (СМ) 2:0, 
Бач ка 1901 је би ла сло бод на.

1. Брат ство 9 6 2 1 21:6 20
2. Ду нав 9 6 2 1 15:7 20
3. Омла ди нац 8 6 0 2 14:5 18
4.  Бо рац 8 4 4 0 13:5 16
5. Радн. (СМ) 8 4 2 2 12:7 14
6. Бач ка 1901 8 4 1 3 9:10 13
7. Вр шац 9 4 0 5 9:13 12
8. Же лезн. 8 2 4 2 11:10 10
9. ТСЦ 8 3 1 4 8:10 10

10. Радн. (Ш) 9 3 1 5 8:14 10
11. Це мент 9 2 2 5 8:14 8
12. Радн. (НП) 8 2 1 5 9:14 7
13. Радн. (З) 8 1 3 4 5:14 6
14. Сло га 9 0 5 4 7:13 5
15. Ц. Зве зда 8 1 2 5 6:13 5

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 9. ко ла: 
Жа баљ: ЖСК – Ка бел 0:2, 
Чу руг: Хај дук – Сло га 2:1, Вој
ка: Сре мац  ЛСК 1:0, Но ви 
Сад: Ин декс – Ве тер ник 3:2, 
Бе ле гиш: По ду на вац – Ку пи но
во 3:4, Бач ки Ја рак: Мла дост 
– Је дин ство 4:1, Фу тог: 
СО ФЕКС  Хај дук (Б) 3:0, Но ви 
Сад Сла ви ја  Бо рац 0:0.

1. Хај дук (Ч) 9 8 1 0 15:5 25
2. Сре мац 9 6 2 1 18:6 20
3. Мла дост 9 6 2 1 16:4 20
4. Ка бел 9 6 1 2 16:8 19
5. ЛСК 9 6 1 2 12:6 19
6. Сло га 9 6 0 3 29:13 18
7. По ду на вац 9 5 2 2 24:9 17
8. Ин деx 9 4 2 3 15:11 14
9. Ку пи но во 9 4 0 5 12:12 12

10. Је дин ство 9 3 2 4 12:11 11
11. Сла ви ја 9 2 2 5 10:13 8
12. Бо рац 9 2 2 5 8:20 8
13. Хај дук (Б) 9 2 1 6 8:25 7
14. СО ФЕКС 9 2 0 7 4:16 6
15. Ве тер ник 9 1 0 8 11:29 3
16. ЖСК 9 0 0 9 6:28 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  8. 
ко ла: Шид: Јед но та – На пре дак 
1:2, Ги ба рац: Син ђе лић  ОФК 
Ба чин ци 2:2, Љу ба: Је дин ство 
 ОФК Би кић 0:2, Илин ци: 
Бо рац – Сре мац 1:0, Ба тров ци: 
Омла ди нац  Гра ни чар 4: 4, 
ОФК Бин гу ла је би ла сло бод на.

Ре зул та ти утак ми ца 6. ко ла: 
Кру ше дол: Кру ше дол  Сло га 
(М) 7:1, Чор та нов ци: ЧСК – 
Фру шко го рац 2:1, Сур дук: 
Бо рац  Ду нав 2:2, Јар ков ци: 
Бо рац  Сло га (К) 0:1, По лет је 
био  сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 6 ко ла: 
Ша шин ци: Сло бо да  Бо рац 
(Ра) 6:0, Но ћај: Но ћај  Бо рац 
(ВР) 0:2, Ја рак: Сре мац  Сло
га 1:3, Тр го вач ки је био сло бо
дан.

Ре зул та ти утак ми ца 6. ко ла: 
Бо сут: Бо сут – Срем 1:2, Гр гу
рев ци: Гр гу рев ци – Пла ни нац 
1:4, Бе ше но во: БСК  По ле та
рац 8:1, На пре дак је био сло бо
дан.

Ре зул та ти утак ми ца 6. ко ла: 
Си бач: Сло вен – Мла дост 3:2, 
Су бо ти ште: Ви тез – Срем 0:4, 
Пе ћин ци: До њи Срем 2015  
Шу мар 4:0, Деч: Сре мац – 
Ло вац 3:3, Аша ња: Ка ме ни  
Хај дук 1932 0:4.

Ре зул та ти утак ми ца 8. ко ла: 
Ша трин ци: 27.Ок то бар – По лет 
0:2, Ру ма: Је дин ство – Вој во ди
на 1:0, Ри ви ца: Пла ни нац  Цар 
Урош 0:0, Ириг: С.В.Рад нич ки 
– Бо рац 4:0, Гра бов ци: Гра ни
чар  Фру шка Го ра (од ло же но), 
Во гањ: Сло га  Је дин ство (К) 
1:0, До брин ци: Сре мац  Фру
шко го рац 1:1.

1. ОФК Би кић 8 7 1 0 27:5 22
2. Бин гу ла 7 6 0 1 22:6 18
3. Је дин ство 7 5 0 2 18:13 15
4. На пре дак 7 4 1 2 13:8 13
5. Јед но та 7 4 0 3 24:15 12
6. Син ђе лић 7 3 2 2 23:12 11
7. Ба чин ци 7 3 1 3 21:12 10
8. Гра ни чар 8 2 1 5 17:25 7
9. Бо рац 7 1 2 4 8:17 5

10. Омлад. 7 0 2 5 9:29 2
11. Сре мац 8 0 0 8 5:45 0

1. Кру ше дол 6 4 2 0 21:5 14
2. По лет 5 4 0 1 16:5 12
3. Сло га (К) 6 3 1 2 12:7 10
4. Ду нав 6 3 1 2 11:13 10
5. Бо рац (Ј) 5 3 0 2 8:5 9
6. Фру шког. 5 1 1 3 9:10 4
7. ЧСК 4 1 1 2 4:7 4
8. Бо рац (С) 4 0 2 2 4:10 2
9. Сло га (М) 5 0 0 5 3:26 0

1. Сло бо да 5 4 1 0 21:1 13
2. Бо рац (ВР) 5 3 2 0 13:4 11
3. Сло га 6 3 2 1 16:14 11
4. Тр го вач ки 5 3 0 2 8:6 9
5. Но ћај 5 1 1 3 6:9 4
6. Сре мац 5 1 0 4 6:12 3
7. Бо рац (Ра) 5 0 0 5 0:24 0

1. Срем 5 3 2 0 10:4 11
2. На пре дак 5 3 2 0 10:7 11
3. БСК 5 3 1 1 17:6 10
4. Пла ни нац 5 2 1 2 11:10 7
5. Бо сут 5 2 0 3 11:10 6
6. По ле та рац 6 1 1 4 18:22 4
7. Гр гу рев ци 5 0 1 4 2:20 1

1. Д. Срем 6 5 0 1 26:3 15
2. Срем 6 5 0 1 15:5 15
3. Сре мац 6 4 1 1 24:13 13
4. Ло вац 6 4 1 1 18:9 13
5. Шу мар 6 4 0 2 15:9 12
6. Хај дук 6 2 1 3 13:10 7
7. Сло вен 6 1 1 4 8:27 4
8. Ка ме ни 6 0 3 3 7:16 3
9. Мла дост 6 0 2 4 5:13 2

10. Ви тез 6 0 1 5 6:32 1 1. Је дин.(Ру) 8 6 0 2 16:9 18
2. С.В.Радн. 8 5 1 2 20:6 16
3. По лет 8 4 3 1 13:3 15
4. Гра ни чар 7 5 0 2 14:10 14
5. Сре мац 8 4 2 2 12:12 14
6. Фрушк. 8 4 1 3 15:15 13
7. Вој во ди на 8 4 0 4 15:11 12
8. 27. Ок то бар 8 4 0 4 16:19 12
9. Ф. Го ра 7 3 2 2 22:7 11

10. Пла ни нац 8 3 2 3 11:10 11
11. Цар Урош 8 3 1 4 12:13 10
12. Сло га 8 1 1 6 6:17 4
13. Бо рац 8 1 1 6 3:31 4
14. Је дин. (К) 8 1 0 7 5:17 3

Ре зул та ти утак ми ца 9. ко ла: 
Љу ко во: Љу ко во – Хрт ков ци 5:4, 
Срем ска Ми тро ви ца: Ми трос – 
Ја дран 1:0, Ма чван ска Ми тро
ви ца: Под ри ње – Сло вен 0:0, 
По пин ци: На пре дак – Сло бо да 
3:1 Ада шев ци: Гра ни чар 1923 – 
Пар ти зан 2:1, Ди вош: Хај дук  
Пр ви Мај 0:0, До њи Пе тров ци: 
До њи Пе тров ци – Бу дућ ност 1:0, 
Врд ник: Ру дар  Бо рац 1:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Љу ко во 9 6 1 2 19:16 19
2. Под ри ње 9 5 3 1 19:3 18
3. Пр ви Мај 9 5 2 2 20:3 17
4. Бу дућ ност 9 5 1 3 16:10 16
5. На пре дак 9 5 1 3 15:10 16
6. Ја дран 9 5 0 4 14:11 15
7. Гран. 1923 9 5 0 4 15:18 15
8. Ру дар 9 5 0 4 10:18 15
9. Хај дук 9 4 2 3 12:6 14

10. Бо рац 9 4 1 4 11:9 13
11. Сло бо да 9 4 0 5 8:12 12
12. Пар ти зан 9 3 1 5 13:15 10
13. Ми трос 9 3 1 5 10:13 10
14. Сло вен 9 3 1 5 6:13 10
15. Хрт ков ци 9 2 0 7 10:19 6
16. До њи П. 9 1 0 8 4:26 3

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 9. ко ла: 
Бре стач: ОФК Бре стач – Мла
дост 4:0, Ку змин: Гра ни чар  
ПСК 0:2, Обреж: Гра ни чар  
Фру шко го рац 3:2, Ин ђи ја: 
Же ле зни чар  Је дин ство (М) 
12:0, Пла ти че во: Је дин ство  
Зе ка Бу љу ба ша 3:4, Ви шњи ће
во: Хај дук – Омла ди нац 5:0, 
Жар ко вац: На пре дак – Бо рац 
1:2, Чал ма: Сло га  Оби лић 
1993 2:0.

1. Же лезн. 9 8 1 0 49:5 25
2. Бре стач 9 6 1 2 18:11 19
3. ПСК 9 6 1 2 16:9 19
4. Бо рац 9 5 3 1 16:10 18
5. Сло га 9 5 2 2 15:14 17
6. Хај дук 9 5 1 3 22:14 16
7. Фрушк. 9 4 3 2 17:13 15
8. Мла дост 9 4 1 4 16:18 13
9. Оби лић 9 4 0 5 14:11 12

10. Гран. (К) 9 3 2 4 7:10 11
11. Зе ка Б. 9 3 0 6 16:20 9
12. На пре дак 9 3 0 6 17:27 9
13. Је дин. (М) 9 2 3 4 15:30 9
14. Гран. (О) 9 2 2 5 14:20 8
15. Омлад. 9 1 2 6 14:30 5
16. Је дин. (П) 9 0 0 9 9:33 0

СПОРТ

Ку гла ши це Сре ма оства ри ле 
су че твр ти три јумф у Су пер 
ли ги Ср би је. Ру мљан ке су овог 
пу та би ле бо ље од еки пе ЕДБ 
(7:1 у ин тер ним бо до ви ма), а 
нај бо ља у еки пи је би ла Ма ри
на Јо кић са 521 обо ре них чу ње
ва. 

Ку гла ши Сло ве на су по ра же
ни у Те ме ри ну од ТСК (6:2). 
Ран ко Ре па јић је сру шио 522 
чу ња у по ра же ној еки пи.

КУ ГЛА ЊЕ

Успе шни Ру мља ни
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ОВАН: Ко ри сти те 
стро ге кри те ри ју ме 
ка ко би сте мак си мал
но за шти ти ли сво је 

ин те ре се у по слов но – фи нан сиј
ским пре го во ри ма.  Не тре ба да 
се по на ша те су ви ше стро го пре ма 
осо би ко ја има до бру на ме ру, али 
не успе ва да вам пре до чи све што 
би сте же ле ли да чу је те или ви ди
те. У ода бра ном дру штву и уз 
не чи је емо тив не под сти ца је, свет 
око из гле да мно го леп ше.  

БИК: У по слов ном 
ди ја ло гу по сто је ства
ри ко је не тре ба да 
чи ни те у афек ту или 

на осно ву пр вог им пул са. Не ко од 
са рад ни ка па жљи во ана ли зи ра 
ва ше по на ша ње и до но си оце ну о 
укуп ним ре зул та ти ма. Са рад ња је 
ну жна за да љу афир ма ци ју, али 
не по сва ку це ну. Уме сто да не по
треб но мо ра ли ше те и при ди ку је те 
за раз ли чи те си ту а ци је, по тру ди
те се да улеп ша те не чи је рас по
ло же ње.   

БЛИ ЗАН ЦИ: По не кад 
све по ста је ре ла тив но 
и под ло жно из не над
ним про ме на ма, сто га 

не мој те до но си ти за кљу чак без 
кон сул та ци је са бли ским са рад ни
ци ма. Из бе га вај те ва ри јан ту све 
или ни шта и раз ли чи те иза зо ве 
ко ји мо гу да вас оште те. У су сре ту 
са во ље ном осо бом упо тре би те 
не ки опро ба ни ре цепт, ко ји во ди 
ка но вом емо тив ном и стра сном 
збли жа ва њу. 

РАК: По не кад тре ба 
упо тре би ти по зна то 
ша хов ско пра ви ло 
так ну то – мак ну то. 

Са рад ни ци оче ку ју да де лу је те 
до вољ но сна ла жљи во у раз ли
чи тим си ту а ци ја ма и при ли ка ма. 
Ва жно је да ран ги ра те по слов не 
до го во ре по сте пе ну ва жно сти и 
ис пла ти во сти. Па жљи ви је ана
ли зи рај те во ље ну осо бу ка ко 
би сте от кри ли но ве де та ље, ко ји 
мо гу да ис пу не за јед нич ка оче ки
ва ња. 

ЛАВ: Има те до бру 
на ме ру, али по сто је 
из не над не окол но сти 
ко је вас спу та ва ју да 

оства ри те сво је по слов не пла но
ве. Бо ље је да се за у ста ви те у 
не ком кри тич ном тре нут ку ка да 
си ту а ци ја по чи ње да се ком пли ку
је, не го да ри зи ку је те у по слов ним 
пре го во ри ма. Ако вам је за и ста 
ста ло до љу бав ног по ми ре ња, 
пру жи те но ву при ли ку свом парт
не ру. 

ДЕ ВИ ЦА: На ла зи те 
се пред но вом 
по слов ном ди ле мом и 
по тре бан вам је не чи

ји до бар са вет, не тре ба да пре
це њу је те сво је мо гућ но сти. Ста ло 
вам је да одр жи те ни во успе шне 
са рад ње, али не до зво ли те да 
вас не ко спу та ва или мо рал но 
уце њу је. По не кад ваш љу бав ни 
жи вот ни је до вољ но ин те ре сан
тан и уз бу дљив ко ли ко би сте то 
же ле ли. 

ВА ГА: Пра вил на 
ин фор ми са ност пру жа 
ши ре мо гућ но сти за 
до бар из бор и по слов

ну афир ма ци ју. Ва ши са рад ни ци 
има ју до бре иде је, сто га обра ти те 
па жњу на све ко ри сне ин фор ма
ци је ко је га ран ту ју бо ље по слов не 
ре зул та те или ма те ри јал ну си гур
ност. Мо гу ће је да сте не хо тич но 
по вре ди ли не чи ја осе ћа ња, глас 
са ве сти вас под се ћа на искре но 
из ви ње ње. По ка жи те зна ке 
па жње и ис кре ну при вр же ност. 

ШКОР ПИ ЈА: Уко ли ко 
не ма те до вољ но ин те
ре со ва ња да се по све
ти те не ким за мор ним 

те ма ма, бу ди те ис кре ни и не мој те 
да ва ти зва нич на обе ћа ња. Не до
ста је вам ја ча кон ку рен ци ја или 
са мо по у зда ње да пре у зме те од го
вор ност пред са рад ни ци ма. Са 
дру ге стра не пре те ра на до за хра
бро сти или емо тив не са мо во ље, 
мо же да ис ком пли ку је за јед нич ки 
жи вот и од нос са бли ском осо бом. 

СТРЕ ЛАЦ: Без об зи ра 
на ва шу ин те лек ту ал
ну сна ла жљи вост и 
ефи ка сност, по сто је 

ства ри ко је се не укла па ју у ва шу 
по слов ну про це ну. Ка да ства ри не 
иду у же ље ном прав цу гу би те 
мо ти ва ци ју, а не чи ја кри ти ка 
до но си су про тан ефе кат. У емо
тив но сми слу бри не те без пра вог 
раз ло га, во ље на осо ба тре нут но 
не же ли да вам по ве ра ва сво је 
ми сли. 

ЈА РАЦ: Ако пре кр ши
те основ на по слов на 
пра ви ла, по сто ји 
мо гућ ност да вам се 

при пи ше ве ћи део кри ви це не го 
што то за слу жу је те. Бо ље је да 
сво је оба ве зе за вр ши те на ру тин
ски на чин, не го да их од ла же те. 
По ка жи те да по се ду је те сми сао 
за прак тич на ре ше ња. По треб на 
вам је до бра во ља и ве ли ко стр
пље ње да се уз др жи те у не ким 
ре ак ци ја ма пред во ље ном осо
бом. 

ВО ДО ЛИ ЈА: За ин те
ре со ва ни сте за не ке 
са вре ме не иде је и 
по ку ша ва те да се рас

те ре ти те од на пор них об ве за. 
Па жљи во ана ли зи рај те сво је 
са рад ни ке, не ко вам да је до бар 
при мер о успе шном по сло ва њу. 
При хва ти те ко ри стан са вет. Пра ти 
вас емо тив но за тиш је, уто ну ли 
сте у свој свет иде ја и иш че ку је те 
про ме не или да не ко у ва ма 
по кре не сна жне им пул се. 

РИ БЕ: Те шко вам је 
да се ор га ни зу је те 
ка да вас са рад ни ци 
не пре кид но оме та ју са 

раз ли чи тим зах те ви ма. Ста ло 
вам је да оства ри те са гла сност 
око за јед нич ких ин те ре са, али 
по слов на си ту а ци ја се ком пли ку је 
ми мо ва ше во ље. Парт нер че сто 
по ста вља пи та ња ко ја у ва ма под
сти че не ла год ност или лош пред
о се ћај. Су ви ше стре пи те од не чи
је ре ак ци је, опу сти те се. 

VREMEPLOV
12. ок то бар

1492. Шпан ски мо ре пло вац 
Кри сто фер Ко лум бо пр ви пут 
сту пио на тле Но вог све та. 
По сле 33 да на пло вид бе од 
Ка нар ских остр ва ње го ва по са
да се ис кр ца ла на Ба хам ска 
остр ва, у уве ре њу да је реч о 
Ази ји.
1810. Дан ка да су се вен ча ли 
ба вар ски принц Лу двиг и сак
сон ска прин це за Те ре за по стао 
до га ђај го ди не и вре ме ном се 
пре тво рио у ба вар ске Ок то бар
ске све ча но сти пи ва и ко ба си
ца, Ок то бер фест.

13. ок то бар
1792. Пред сед ник САД Џорџ 
Ва шинг тон по ло жио ка менте
ме љац Бе ле ку ће, пред сед нич
ке ре зи ден ци је у Ва шинг то ну.
1884. Лон дон ска че тврт Гри нич 
уста но вље на као уни вер зал ни, 
нул ти ме ри ди јан, од ког се 
ра чу на ју ге о граф ске ду жи не и 
вре мен ске зо не на Зе мљи. 

14. ок то бар
1882. Ро ђен је ир ски др жав ник 
Емон де Ва ле ра, ли дер ре пу
бли кан ског по кре та „Шин фејн“ 
(ир ски: Ми са ми) од 1917. до 
1926, пред сед ник Ир ске од 
1959. до 1973. 
1944. Не мач ки фелд мар шал 
Ер вин Ро мел, на зван „пу стињ
ска ли си ца“ из вр шио је са мо у
би ство та бле том ци ја ни да да 
би из бе гао хап ше ње због уме
ша но сти у за ве ру про тив 
Хи тле ра.

15. ок то бар
1917. У шу ми Вен сен, на до мак 
Па ри за стре ља на је Ма та 
Ха ри, нај по зна ти ја же на шпи
јун у Пр вом свет ском ра ту. 
1989. Умро је Да ни ло Киш, 
је дан од нај ве ћих пи са ца но ви
је срп ске књи жев но сти чи је је 
де ло зна чај но до при не ло 
ње ној афир ма ци ји у све ту.

16. ок то бар
1854. Ро ђен је ен гле ски пи сац 
ир ског по ре кла Фин гал О’Фла
ер ти Вилс, по знат као Оскар 
Вајлд.
1978. Пољ ски кар ди нал Ка рол 
Вој ти ла иза бран је за 264. 
по гла ва ра Ри мо ка то лич ке 
цр кве као пр ви не и та ли јан ски 
па па по сле 456 го ди на, ко ји је 
по том узео име Јо ван Па вле II.

17. ок то бар
1931. Кри ми на лац Ал Ка по не 
осу ђен на 11 го ди на за тво ра 
због из бе га ва ња пла ћа ња 
по ре за. 
1997. У по жа ру из го ре ло Ју го
сло вен ско драм ско по зо ри ште 
у Бе о гра ду. 

18. ок то бар
1692. По ста вљен ка менте ме
љац Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 
код Но вог Са да, ко ја је по ста ла 
јед но од нај зна чај ни јих аустриј
ских стра те шких утвр ђе ња у 
бор би про тив Ту ра ка. 
1922. Осно ва на Бри тан ска 
ра дио ком па ни ја, Би Би Си.

HOROSKOP

Сре да, 12. ок то бар
(29. сеп тем бар)

Пре по доб ни Ки ри јак От шел ник 
– Ми хољ дан 

Че твр так, 13. ок то бар
(30. сеп тем бар)

Све ти све ште но му че ник Гри го
ри је; Св. Ми ха ил Ки јев ски

Пе так, 14. (1) ок то бар 
По кров Пре све те Бо го ро ди це

Су бо та, 15. (2) ок то бар 
Све ти све ште но му че ник Ки при
јан; Пре по доб ни Ан дреј

Не де ља, 16. (3) ок то бар 
Све ти све ште но му че ник Ди о ни
си је Аре о па гит

По не де љак, 17. (4) ок то бар 
Све ти Сте фан и Је ле на (Шти
ља но вић)

Уто рак, 18. (5) ок то бар 
Св. му че ни ца Ха ри ти на; Св. 
све ште но му че ник Ди о ни си је

Crkveni
kalendar

• Од злог и па ко сног, а 
по го то во кад је од нас 
ја чи, нај бо ље је да ле ко 
ста ја ти. 
• Рад је сла дак али ја 
сам ше ће раш!
• Не кад сам био нео д лу
чан! А мо жда и ни сам?!

Пи ле ти на
са су са мом

Са стој ци: 1/2 кг пи ле ћег 
фи леа, 3 ка ши ке ме да, 3 ка ши ке 
су са ма, со.

При пре ма: Ме со исец кај те на 
ли сти ће, до дај те мед, со и су сам. 
Ако же ли те да бу де соч ни је до дај
те ма ло уља и оста ви те да од сто
ји по ла са та. Пр жи те у ду бо кој 
по су ди на уљу док не до би је ле пу 
ру ме ну бо ју. Сер ви рај те уз пи ри
нач или по вр ће по же љи. Та ко ђе 
уко ли ко же ли те ја чи укус мо же те 
при ли ком пр же ња до да ти и ко лу
ти ће цр ног лу ка.


