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УВОДНИК

„Жути“спремајупучу
Општојболници!?Pi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Вршилац дужности директора Опште болнице у Сремској 
Митровици др Живко Врцељ се, откако се, однедавно, 
налази на овој функцији, вероватно осећа као неко ко је 

непожељно дирнуо у кошницу коју чува рој бесних пчела. Као 
пасионирани пчелар, др Врцељ сигурно зна о чему говорим, 
али сам сигуран да није очекивао да ће наићи на толики отпор. 
Иако је Пајтићева братија изгубила изборе у Војводини, „жути“ у 
Сремској Митровици су превише „живахни“, понашајући се 
бахато као законом заштићена зверад у доба ловостаја. Нити 
њихове лоповлуке испитује Тужилаштво, нити се гаси њихова 
романса са локалном влашћу која се представља као 
напредњачка.

Као да је напредњацима у Сремској Митровици лакше да 
победе на изборима, него да се изборе за то да њихова власт 
буде у складу са (бар званично прокламованом) политиком за 
коју су грађани гласали.

Према нашим сазнањима, др Живко Врцељ се свакога дана у 
сваком погледу добрано изненађује откривајући део по део, 
испод сваког слоја по коме загребе, документације из које готово 
вриштећи избијају разноразне неправилности и криминалне 
радње у митровачкој Општој болници. М новине су о тим 
неправилностима у више наврата писале, почев од ошљарског 
односа појединих лекара према послу, рекетирања пацијената, 
корупцији, предугих листа чекања пацијената на преглед, па до 
крађа на јавним набавкама и сумњивим смртима пацијената. 
Неки су у овој Болници заслужили да се Тужилаштво позабави 
њиховим радом, али нажалост овде је буразерска политика јача 
од закона. Па чак и политика Пајтићевих креатура у 
напредњачкој Војводини, која (АП Војводина) као да се 
устручава да врши власт за какву су грађани гласали?

Како изгледа напредњачка власт у митровачкој Болници? 
Када је преузео функцију в.д. директора др Живко Врцељ је 
дочекан од стране „жутих“ не као победник, већ као уљез, као 
страно тело. Прво је жути директор и Лемајићев послушник др 
Кендришић Мирослав тврдио пазар на који ће начин да поднесе 
оставку. Да остане на функцији начелника ОРЛ одељења, а да 
му супруга остане на месту начелнице службе за 

анестезиологију. Не би Кендришић тако тврдио пазар да није 
имао своје људе у дилу са овдашњим властима, чији је 
„официр за везу“ онај Ненад Лемајић. Тако испада да је др 
Врцељ само „условно“ директор, под надзором „жутих“. Као 
вршилац дужности „са наногицом“. Кад се томе дода и онај 
идеолошки чистунац др Драган Малобабић, који је преко ноћи 
променио странку (по систему „три у један“), претрчавши из ДС 
у СНС, а који седи на месту заменика директора, онда је 
напредњачки доктор Врцељ Живко у великом бедаку. 
Захваљујући пре свега својима.

У недавном интервјуу који је дао Сремској телевизији, иако 
говори бираним речима, др Живко Врцељ не може да сакрије 
„жуту омчу“ која му стоји око врата као крагна преко беле 
лекарске униформе. Мада је понешто успео да исправи. Вратио 
је на посао патолога др Драгана Шојића, кога је претходно 
руководство присилило да оде. Тиме је значајно смањио 
трошкове, као и неке креиране у Ротари клубу, као што је 
додатно плаћање услуга за послове за које Болница има 
плаћене кадрове. Ипак, где год се окрене др Врцељ се суочава 
са препрекама које му постављају „жути“, који су под заштитом 
једног слоја напредњачке власти, блиског са дотичним 
Лемајићем. 

Као што хирург који има везане руке не може да оперише, 
тако и директор Болнице који нема политичку подршку да 
уреди своје радно окружење, тешко да може остварити 

значајне резултате. Отуда нису чудне гласине које колају по 
граду да „жути лопови“ спремају „пуч“ у Болници. Др Малобабић 
је ту можда претходница, као „Тројански коњ“ пред 
одбрамбеним зидинама? Зато, др Живко Врцељ мора да се 
одлучи да ли ће да „игра пипиревку“, удовољавајући ситним 
чаршијским диловима, или ће да се држи званично 
прокламоване политике СНС. Ако хоће да води Болницу пуним 
капацитетом и под пуном одговорношћу мора да се реши 
подгузних жутих мува и да изабере свој тим од људи којима 
може да верује. 

У противном, ако се не реши својих противника, решиће се 
они њега, чим им се укаже прилика.
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стипендирање

ученикаистудената
нисусмањена.Њихов

укупанизносје
остаоисти,алиће

појединачанизносза
доброгиуспешног

студентабитидалеко
већинегоштојебио,

иакоћебројстудената
битимањи.Мижелимо
дамотивишемодобре
ивреднестудентеда
наставетакоидаље.

Мислимдајетодобар
коракидаћемногиод
њихбитизадовољни

На по след њој сед ни ци ло кал ног пар ла
мен та у Ши ду усво је на је и тач ка днев
ног ре да ко ја се од но си ла на ре ба ланс 

бу џе та. Пре ма ре чи ма пр вог чо ве ка Оп шти
не Шид Пре дра га Ву ко ви ћа, сред ства бу џе та 
оста ла су на истом ни воу, са мо су она рас
по ре ђе на за про јек те ко ји су од ве ли ког зна
ча ја за гра ђа не шид ске оп шти не, и ко ји тре
ба да се ре а ли зу ју до кра ја те ку ће го ди не. 

Као је дан од зна чај них по сло ва ко је је 
власт у Ши ду ус пе ла да ура ди у про те клом 
пе ри о ду, пред сед ник Оп шти не Шид у раз го
во ру за М но ви не ис ти че за вр ше так про јек та 
ин ду стриј ске зо не, ко ји ће пре ма ње го вим 
ре чи ма, би ти ин фра струк тур но опре мље на 
и спрем на за ин ве сти то ре, већ иду ће го ди
не.

 Ре ба ланс бу џе та ра ди ли смо на ре ал
ним осно ва ма, а све у ци љу ка ко би до кра ја 
го ди не ура ди ли од ре ђе не по сло ве од ви тал
ног ин те ре са за гра ђа не шид ске оп шти не. 

Из ме ђу Ши да и ауто  пу та из гра ђе на је ком
плет на де о ни ца у ду жи ни од 10 ки ло ме та ра 
пу та. У пла ну нам је да у На се љу Ис ток, у 
Ули ци Вељ ка Вла хо ви ћа до кра ја го ди не 
из гра ди мо пар кинг ме ста са ле ве стра не 
ули це, а је дан од сва ка ко зна чај ни јих про је
ка та је и из град ња кру жног то ка код Уста но
ве за фи зич ку кул ту ру, спорт и ре кре а ци ју 
„Пар ти зан“. Кру жни ток у Ши ду је нео п хо дан 
и то упра во на  ме сту где се на ла зи јед на од 
нај не пре глед ни јих рас кр сни ца у гра ду. Та 
ин ве сти ци ја је вред на око 420.000 евра и 
пред ста вља ће нај ве ћи ин фра струк тур ни 
про је кат у Ши ду. По ло ви ну сред ста ва обез
бе ди ће УНДП, зна ча јан удео обез бе ди ће 
Оп шти на, а за пре о ста ла сред ства кон ку ри
са ће мо код над ле жних по кра јин ских ин сти
ту ци ја. На ма је без бед ност гра ђа на на 
пр вом ме сту, а то смо по ка за ли нај пре 
по ста вља њем но вог се ма фо ра у гра ду, а у 
то ку је по ста вља ње вер ти кал не сиг на ли за

ци је код вр ти ћа и шко ла. На ши гра ђа ни и 
на ша де ца мо ра ју би ти без бед ни и то нам је 
је дан од при о ри те та. На ста ви ће мо са на ци ју 
удар них ру па, ди вљих де по ни ја, а је дан од 
та ко ђе при о ри те та нам је и са на ци ја пу та 
ко ји во ди од Ги бар ца ка Ба чин ци ма, за тим 
пут пре ма Мо ро ви ћу, Ја ме ни и Ви шњи ће ву, 
ко ји су у ја ко ло шем ста њу.

МНОВИНЕ:Једанодглавнихпројека
та, индустријска зона, како наводите,
ускороћебитиреализован.Многепрет
ходневластиуШидудугинизгодинасу
обећавале индустријску зону, али нису
ништаурадили.Деопосла,акојисетиче
самогпројекта,садајезавршен.Кадгра
ђанимогуочекиватизавршетакчитавог
послаи евентуалнодолазакинвестито
ра?
ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ: Оно о че му се 

го ди на ма у Ши ду при ча ло, са да је и ско ро 

M NOVINE :
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ре а ли зо ва но. За вр ши ли смо про је кат 
ин ду стриј ске зо не и већ у на ред ним да ни
ма, кре ће мо у ње но ин фра струк тур но 
опре ма ње. На ша ин ду стриј ска зо на се 
на ла зи на из ван ред ној ло ка ци ји, по ред 
ауто  пу та у ка та стар ској оп шти ни Ада
шев ци, у не по сред ној бли зи ни гра ни це, на 
по вр ши ни од 132 хек та ра, од ко јих је ко ри
сно 100. На тој по вр ши ни се мо же из гра ди
ти до ста фа бри ка и ми се на да мо да ће 
ин ве сти то ра у ско ри јој бу дућ но сти би ти 
до ста на овом под руч ју. Јер на ша оп шти на 
има из вр стан ге о стра те шки по ло жај и пру
жа иде ал не усло ве за рад и раз ме ну до ба
ра. Оно што у на ред ним да ни ма мо ра мо да 
ура ди мо то је да са гле да мо све мо гућ но
сти ка ко би аде кват но опре ми ли ин ду стриј
ску зо ну. У то ме оче ку је мо по моћ по кра јин
ских ин сти ту ци ја, пре ми је ра Иго ра Ми ро
ви ћа, али и на ших ми ни ста ра ко ји су нам 
обе ћа ли по моћ при ли ком по се те на шој 
оп шти ни. Ја не сум њам да ће се чи тав 
по сао око ин ду стриј ске зо не у бли ској 
бу дућ но сти за вр ши ти и да ће мо обе ћа ну 
по моћ и до би ти. За не пу них пет ме се ци 
ус пе ли смо тај по сао да од ра ди мо, што је 
ве ли ка ствар ка ко за нас та ко и за гра ђа не 
шид ске оп шти не. На ја ву до ла ска ин ве сти
то ра већ има мо. Из ве сно је да „Дел та Ита
ли ја“ до ла зи у Шид и они ће три го ди не 
ра ди ти у из најм ље ним про сто ри ја ма. Дру
ги на ја вље ни ин ве сти тор нам је „Кларк“, 
нај ве ћа ин ду стри ја де чи је обу ће, са ко ји ма 
смо у фа зи пре го ва ра ња. Ве ру јем да ће 
Шид кре ну ти на пред и да ће мо цео по сао 
око ин ду стриј ске зо не, за вр ши ти до кра ја. 
Већ на про ле ће ће овај град да за жи ви и 
да поч ну за по шља ва ња на ших љу ди. 
Же ља нам је да под стак не мо и на ше до ма
ће при вред ни ке ко је ће мо по др жа ти у све
му, ка ко би оп ста ли и успе шно ра ди ли у 
свом гра ду. Све сни смо ми да стран ци 
до ла зе код нас због јеф ти не рад не сна ге. 
Али то на ма ни је циљ. Же ља нам је да 
на ши љу ди ра де за нор мал не пла те и да 
мо гу ле по да жи ве у свом гра ду.

ЗаврлократковремеуШидусеможе
приметитиизвестанбољитак.Асфалти
ранисупутеви,урађенипаркинзи,отво
ренадечјаигралишта,аунајави је још
доста тога. Изгледа да за известан
напредакнијепотребансамоновац.

Око ме не је оку пљен тим, до брих и 
струч них љу ди ко ји свој по сао ра де са ве
сно, озбиљ но и про фе си о нал но. Имам 
до бру са рад њу са сви ма њи ма и мо ја 
на ме ра је би ла да сву па мет Ши да и спо
соб не љу де ста вим у јед ну функ ци ју. У 
то ме сам ус пео. Ов де не ма љу ди ко ји ма се 
мо же оспо ри ти зна ње и спо соб ност. Ме ни 
та кви љу ди тре ба ју и са мо та ко за јед нич ки 
мо же мо на пре до ва ти. Јер на ма тре ба 
по моћ сва ко га ко же ли да ра ди у ин те ре су 
овог гра да и ко во ли Шид. Мо рам да на по
ме нем да има мо из ван ред ну са рад њу са 

„Шид про јек том“, са пра вим и струч ним 
љу ди ма, са ко ји ма ве о ма успе шно са ра ђу
је мо. Али, ја имам же љу да по мог нем и 
дру ги ма. А то су и на ши при вред ни ци са 
ко ји ма имам на ме ру да се са ста нем, са слу
шам њи хо ве про бле ме и по ку шам да им 
по мог нем. Јер мо ра мо сви за јед но би ти у 
слу жби овог гра да, ка ко би нам сви ма би ло 
бо ље.

Шидјепротеклихмесецибиоуфоку
суготовосвихмедијакада јеупитању
мигрантскакриза.ОпштинуШидпосети
ло је доста министара у претходном
периоду, представника Владе Јапана,
представниканевладинихорганизација,
и готово од свих њих, локална самоу
права општине Шид добила је све
похваледаседоброносисапроблеми
ма мигрантске кризе, упркос неким
инцидентима.

Сви ма њи ма се сви де ло то што су схва
ти ли и уве ри ли се да се ми ов де пре ма 
ми гран ти ма по на ша мо на крај ње ко рек тан 
и људ ски на чин. Да ни је та ко, ми смо ов де 
мо гли про ћи као рат них 90их го ди на. Ми 
ми гран те ни смо до ве ли ов де, ни смо сла ли 
ни ка кав зах тев да нам их по ша љу, они су 
сти ца јем окол но сти у на шем гра ду. Ми гран
ти су др жав ни, свет ски про блем, а ми смо 
ту да од ра ди мо тај део по сла ка ко тре ба. 
Ве ли ку по моћ у ре ша ва њу мно гих про бле
ма и не да ћа, пру жи ла нам је Ре пу бли ка, 
По кра ји на, Ко ме са ри јат, ја пан ска вла да, 
Фон да ци ја Вла де Див ца и ми ни смо са ми у 
то ме. Ве о ма ру жна сли ка би би ла по сла та 
из Ши да у свет, да се би ло ко од нас ов де 
по на шао не људ ски пре ма ми гран ти ма. 
Ми слим, да смо ми у свет по сла ли пра ву 
сли ку из Ши да ка ко о се би та ко и о по сту па
њу на ших љу ди пре ма ми гран ти ма. До би ли 
смо по хва ле од мно гих, од ја пан ске вла де, 
па чак и од Европ ске уни је ко ја нам је у 
Брч ко ди стрик ту, а по во дом ре а ли за ци је 
пре ко гра нич не са рад ње оп шти на Ср би је и 
Бо сне и Хер це го ви не, до де ли ла као но си о
цу про јек та 336.000 евра. Та ко да ће Шид у 
бу дућ но сти би ти но си лац мно гих зна чај них 

про је ка та, а ко ји ће за циљ има ти са мо 
бо љи так за гра ђа не на ше оп шти не.

Једна од нових мера локалне самоу
праве је и подизање износа стипендија
успешнимивреднимстудентима?

Сред ства за сти пен ди ра ње уче ни ка и 
сту де на та ни су сма ње на. Њи хов уку пан 
из нос је остао исти, али ће по је ди на чан 
из нос за до брог и успе шног сту ден та би ти 
да ле ко ве ћи не го што је био, иако ће број 
сту де на та би ти ма њи. Ми же ли мо да мо ти
ви ше мо до бре и вред не сту ден те да на ста
ве та ко и да ље. Ми слим да је то до бар 
ко рак и да ће мно ги од њих би ти за до вољ
ни.

Кажетедастесмањилимногетрошко
веодрепрезентације,рачунамобилних
телефона, вожњу службеним возилом,
итд.

Сма њи ли смо мно ге тро шко ве. Што се 
ти че тро шко ва ре пре зен та ци је, то га го то во 
да и не ма. Нај ми ни мал ни је се тро ши на те 
по тре бе. Сма ње ни су и оста ли тро шко ви. 
Та ко на при мер слу жбе ни ауто се сме ко ри
сти ти са мо у слу жбе не свр хе, у при ват не 
ни ка ко, а слич но је и са ко ри шће њем мо бил
них те ле фо на чи ја је упо тре ба огра ни че на. 
Сви смо све сни да је си ту а ци ја у др жа ви 
те шка и за по сле ни у Оп штин ској упра ви, 
мо ра ју та ко и да се по на ша ју. Све се са да 
стро го кон тро ли ше и ја сам чак спре ман да 
уки нем упо тре бу слу жбе них мо бил них те ле
фо на, уко ли ко би се де ша ва ло да не ко ту 
услу гу пре ко мер но ко ри сти.

ЗасебекажетедакодВаснемалажних
обећања?

Ве ли ка раз ли ка из ме ђу ме не и мо јих 
прет ход ни ка је у то ме, што ја мо жда не 
знам ле по да при чам, али за и ста ра дим и 
при чам са мо исти ну. Ја не ћу обе ћа ти и 
ре ћи љу ди ма да ће на при мер обје кат 
Му зич ке шко ле би ти уско ро за вр шен. Тре
нут но се ре ша ва суд ски про цес, он је још у 
то ку и пре ју на ме се ца иду ће го ди не, си гур
но је да ра до ви не ће по че ти. Ја увек ка жем 
исти ну, ма ко ли ко да је она бол на. Исто 
та ко ка жем да ће ми гран ти оста ти у Ши ду 
си гур но до кра ја ма ја ме се ца. Сви де ло се 
то не ко ме или не. Ми ће мо као ло кал на 
са мо у пра ва, по ку ша ти из све га то га да 
из ву че мо мак си ма лан еко ном ски бе не фит, 
а све у ко рист на шег гра да и гра ђа на. Шид 
је увек имао не ки про блем и по ред то га што 
се на ла зи на иде ал ном ме сту на са мој гра
ни ци, али ни кад ни је имао ко ри сти ни од 
че га. Овог пу та не ће би ти та ко. Ми 24 ча са 
бри не мо о гра ђа ни ма шид ске оп шти не и о 
њи хо вим по тре ба ма. Ура ди ће мо све ка ко 
би њи ма би ло бо ље, без ла жних при ча и 
обе ћа ња, јер ми ов де ра ди мо, а не ба ви мо 
се про па ган дом ни ти ре кла ми ра њем.

Великаразликаизмеђуменеимојихпретход
ника је у томе, што ја можда не знам лепо да
причам,ализаистарадимипричамсамоисти
ну.Јанећуобећатиирећиљудимадаћенапри
мер објекат Музичке школе бити ускоро завр
шен. Тренутно се решава судски процес, он је
још у току и пре јуна месеца идуће године,
сигурноједарадовинећепочети.Јаувеккажем
истину,маколикодајеонаболна

Смањили смо многе трошкове. Што се тиче
трошковарепрезентације,тогаготоводаинема.
Најминималније се троши на те потребе. Сма
њени су и остали трошкови. Тако на пример
службениаутосесмекориститисамоуслужбе
не сврхе, у приватне никако, а слично је и са
коришћењем мобилних телефона чија је упо
требаограничена
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СКУПШТИНАОПШТИНЕИНЂИЈА

Новидиректори
Наседницисуименованиновивршиоцидужностидиректорауустановамаукојима

досаданијеизвршенапроменалицакојасусеналазиланаруководећимместима.
Скупштинскомвећиномзав.д.директораКултурногцентраИнђијаизабранајеРужи
цаЈовановић,зав.д.директораНароднебиблиотеке„ДрЂорђеНатошевић“Брани
славаТанасићизав.д.директораЦентразасоцијалнирад„Дунав“ЖељкаГодић
Аврамовић

На днев ном ре ду ше сте сед ни це 
Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја одр жа
не у уто рак, 11. ок то бра на шле су се 

укуп но 22 тач ке. Из ме ђу оста лог, име но ва
ни су но ви вр ши о ци ду жно сти ди рек то ра у 
уста но ва ма у ко ји ма до са да ни је из вр ше
на про ме на ли ца ко ја су се на ла зи ла на 
ру ко во де ћим ме сти ма. 

Скуп штин ском ве ћи ном за в.д. ди рек то
ра Кул тур ног цен тра Ин ђи ја иза бра на је 
Ру жи ца Јо ва но вић, за в.д. ди рек то ра 
На род не би бли о те ке „Др Ђор ђе На то ше

вић“ Бра ни сла ва Та на сић и за в.д. ди рек
то ра Цен тра за со ци јал ни рад „Ду нав“ 
Жељ ка Го дић Авра мо вић.

 Цен тар за со ци јал ни рад је уста но ва 
ко ја ра ди 34 го ди не го ди не, и сле де ће 
обе ле жа ва 35. го ди шњи цу свог ра да. 
Ра ди ли смо, и ра ди ће мо и убу ду ће на 
збри ња ва њу и ре ша ва њу со ци јал них 
по тре ба на ших су гра ђа на. Цен тар за 
со ци јал ни рад је на рас по ла га њу свим 
су гра ђа ни ма за све њи хо ве по тре бе. 
Ле пе за де лат но сти на ше уста но ве је 

ши ро ка, од по мо ћи ма те ри јал но угро же
ним ли ци ма и по ро ди ца ма, струч не по мо
ћи при раз вој ним про бле ми ма де це при
ли ком раз во да, све оно што је об у хва ће но 
со ци јал ном за шти том де це, Цен тар за 
со ци јал ни рад ће и да ље пру жа ти на шим 
су гра ђа ни ма – ис та кла је Жељ ка Го дић 
Авра мо вић на кон име но ва ња на ту функ
ци ју.

Ве ћи на од бор ни ка СО Ин ђи ја по зи тив
но се из ја сни ла и по пи та њу од лу ке ко ја се 
ти че из ме не Пла на де тањ не ре гу ла ци је 

РужицаЈовановић,
в.д.директора
Културногцентра

БраниславаТанасић,в.д.директора
Народнебиблиотеке
„ДрЂорђеНатошевић“

ЖељкаГодићАврамовић,
в.д.директораЦентраза
социјалнирад„Дунав“

СедницаСкупштинеопштинеИнђија
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ло ка ци је број 3 у к.о Бе шка. У пи та њу је 
ве о ма бит на од лу ка ко ја се ти че, пре све
га, фор ми ра ња пар це ла у бу ду ћој ин ду
стриј ској зо ни ко ја ће би ти по ну ђе на ин ве
сти то ри ма. По ред ове тач ке, усво је на је и 
од лу ка о из ме ни и до пу ни 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 Бе о град  Ста ра Па зо ва  Но ви Сад 
– Су бо ти ца  др жав на гра ни ца, де о ни ца 
Ста ра Па зо ва  Но ви Сад од ки ло ме тра 
40+069 до ки ло ме тра 58+859, на те ри то
ри ји оп шти не Ин ђи ја. Из ме на тог Пла на 
де таљ не ре гу ла ци је од но си се на из град
њу још јед ног ко ло се ка на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја, у бли зи ни ту не ла код 
Чор та но ва ца.

С об зи ром да пред сто ји обе ле жа ва ње 
Да на оп шти не Ин ђи ја, 22. ок то бра, од бор
ни ци су усво ји ли и од лу ку о ово го ди шњим 
ла у ре а ти ма за Ок то бар ске на гра де. То су 
ком па ни је „Ле тач“ и „Ко ма зец“ из Ин ђи је, 
ре пре зен та тив ка у те квон доу Ана Ба јић из 
Бе шке, ко шар ка шки ре пре зен та ти вац 
Ми ро слав Ра ду љи ца и на чел ник По ли циј
ске ста ни це Ин ђи ја Го ран Ко стић.

 У пи та њу су при вред ни ци и по је дин ци 
ко ји су до при не ли да се за Ин ђи ју да ле ко 
чу је. Ка да го во ри мо о на чел ни ку По ли циј
ске ста ни це Го ра ну Ко сти ћу, мо рам ис та ћи 
да је за хва љу ју ћи ње го вом ра ду у по след
њих не ко ли ко ме се ци знат но по бољ ша на 
без бе до но сна си ту а ци ја у гра ду, а ујед но 
сма ње на и сто па кри ми на ли те та. Си ту а
ци ја је да ле ко бо ља од оне ко ју смо за те
кли, сто га ми слим да је на чел ник ПС не ко 
ко за слу жу је на гра ду, јер и дру ги ма да је 
мо тив сво јим вред ним и по жр тво ва ним 
ра дом и по што ва њем за ко на. По ред оста
лих та ча ка има ли сте при ли ке већ да 
ви ди те из ме не ста ту та свих јав них пред у
зе ћа о ко ји ма смо го во ри ли на Ве ћу, реч је 
о ускла ђи ва њу са по сто је ћим за ко ном – 
из ја вио је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја. 

На сед ни ци је усво јен и про грам ко ри
шће ња сред ста ва бу џет ског Фон да за 
за шти ту жи вот не сре ди не на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја за те ку ћу го ди ну. У пи та
њу су сред ства у укуп ном из но су од око 40 
ми ли о на ди на ра ко ја ће би ти ис ко ри шће
на, из ме ђу оста лог, за про гра ме и про јек те 
пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не на те ри
то ри ји оп шти не Ин ђи ја, под сти цај не, пре
вен тив не и са на ци о не про гра ме и про јек
те, обра зов не ак тив но сти и ја ча ње све сти 
о по тре би за шти те жи вот не сре ди не и др.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак на ја вио је уско ро и сед ни цу Скуп шти
не оп шти не на ко јој ће се пред од бор ни ци
ма на ћи још је дан ре ба ланс бу џе та за 
те ку ћу го ди ну.

 То је нео п ход но, с об зи ром да смо 
го во ри ли ко ли ко је бу џет ских став ки би ло 
по тро ше но већ до 1. ју на. За и ста је не мо
гу ће функ ци о ни са ти ка да не ко по тро ши 
до 1. ју на, 90 од сто сред ста ва пред ви ђе
них бу џе том, та ко да ће не ке ства ри 
мо ра ти да се ре ба лан си ра ју. Пре све га су 
ту про блем, по ред јав них пред у зе ћа, клу
бо ви, спорт ска дру штва ко ја су по тро ши
ла ком плет не бу џе те и до ла зи мо у си ту а
ци ју да не мо же мо да за вр ши мо так ми че
ња уко ли ко не из вр ши мо ре ба ланс бу џе
та. То је оно што нас че ка до кра ја, али 
ће мо убр зо кре ну ти са кре и ра њем, а 
за тим и усво ји ти бу џет за на ред ну го ди ну, 
та ко да ми сли мо да ће сле де ћа го ди на 
ићи јед ним до ма ћин ским тем пом, за раз
ли ку од ово га што смо на сле ди ли и ка ко 
мо ра мо са да да се по на ша мо – ре као је 
Гак.

М.Ђ.

На осно ву За ко на о из ме на ма и до
пу на ма За ко на о бу џет ском си сте
му је ди ни це ло кал не са мо у пра ве 

су ду жне да до 1. де цем бра 2016. го ди не 
ускла де од лу ке о бу џе ту са из ме на ма и до
пу на ма За ко на. Ин ди рект ним ко ри сни ци ма 
бу џет ских сред ста ва ви ше се не сма тра
ју јав на пред у зе ћа, фон до ви и ди рек ци је 
осно ва ни од стра не ло кал не вла сти ко ји се 
фи нан си ра ју из јав них при хо да чи ја је на
ме на утвр ђе на по себ ним за ко ном.

Оп шти на Ин ђи ја ин тен зив но ра ди на 
про на ла же њу иде ал ног ре ше ња на ко ји 
на чин та ко ре ћи, ре кон стру и са ти ЈП Ди рек
ци ја за из град њу оп шти не Ин ђи ја, и про на
ла же њу ре ше ња шта да ље са Аген ци јом 
за ло кал ни еко ном ски раз вој, Аген ци јом за 
ИТ, ГИС и те ле ко му ни ка ци је и Аген ци јом 
за ру рал ни раз вој, где је осни вач по ме ну та 
ло кал на са мо у пра ва.

 Још увек не зна мо ка кву ће мо од лу ку 
до не ти ка да је у пи та њу ЈП Ди рек ци ја за 
из град њу, али све ће би ти у скла ду са за
кон ским ре гу ла ти ва ма. По сто ји не ко ли ко 
оп ци ја и те шко је ода бра ти ко ја је нај бо ља, 
јер сма трам да шта год ура ди ли, не где ће
мо по гре ши ти. То ни је са мо про блем Оп
шти не Ин ђи ја, већ и мно гих дру гих, и ни
ко до кра ја ни је „до вољ но па ме тан“ да зна 
ко је је иде ал но ре ше ње. По го то во што се 
ре ше ња не мо гу пре сли ка ти из јед не оп
шти не у дру гу. Пре по ру ке ко је до би ја мо од 
Ми ни стар ства при вре де су то ли ко не до ре
че на јер ни они са ми не зна ју шта би нам 
пре по ру чи ли, сва ка оп шти на функ ци о ни ше 
дру га чи је. Има мо три, че ти ри пред ло га, је
дан од њих био је да Ди рек ци ју при по ји мо 
ЈКП „Ко му нал цу“, али ја лич но сма трам 
да то ни је до бро ре ше ње. У том слу ча ју 
би на пра ви ли јав но пред у зе ће са ве ли ким 
бро јем за по сле них ко је би те шко функ ци
о ни са ло. Лич но сам ви ше за ва ри јан ту да 
се ра ди у што ма њим гру па ма, јер ка да 
има те 200 рад ни ка у јед ном пред у зе ћу он
да ту те шко до кра ја мо же те кон тро ли са ти 
рад ну ан га жо ва ност за по сле них. Ди рек ци ју 
сва ка ко мо ра мо ре кон стру и са ти, по чев од 
на зи ва па до де лат но сти, али уко ли ко на

ђе мо на чин оста ви ће мо је да функ ци о ни ше 
у не ком из ме ње ном об ли ку. Да ли ће би ти 
при по је на Оп штин ској упра ви или функ ци
о ни са ти у не ком аген циј ском об ли ку, још не 
зна мо, и ствар но ра ди мо 24 са та на то ме, 
при ку пља мо ис ку ства из не ких дру гих оп
шти на и гра до ва. На кра ју ће мо до не ти од
лу ку ко ја ће би ти нај бо ља за на ше гра ђа не 
– ис ти че пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла
ди мир Гак и до да је да је слич на си ту а ци ја и 
са Аген ци ја ма за ЛЕР, ру рал ни раз вој и ИТ, 
ГИС и те ле ко му ни ка ци је.

 Не дав но смо би ли на са стан ку у Мини
стар ству фи нан си ја као и у Мини стар ству 
при вре де да би са зна ли ка ко се уоп ште 
тре ти ра ју по ме ну те Аген ци је. Осни вач ким 
ак том је де фи ни са но да се из бу џе та Оп
шти не Ин ђи ја фи нан си ра ју до 2008. го ди
не, ме ђу тим то та ко функ ци о ни ше и дан 
да нас. Аген ци је се во де као дру штва са 
огра ни че ном од го вор но шћу. Још увек не 
зна мо ка ко ће да ље функ ци о ни са ти, али 
за кон се мо ра ис по што ва ти, та ко да ће мо 
мо ра ти да про на ђе мо нај бо љи мо дел – за
кљу чу је Гак.

М.Ђ.

УСКЛАЂИВАЊАСАЗАКОНОМОБУЏЕТСКОМСИСТЕМУ

Штаћебити
саДирекцијом
иагенцијама?

ВладимирГак,
председникОпштинеИнђија

ЗградаОпштинеИнђија
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САПОСЛЕДЊЕГСАСТАНКАСИСТЕМА48

МамографуДому
здрављапочеосарадом

На по след њем са стан ку Си сте ма 48 
у Ин ђи ји, одр жа ном у пе так, 14. ок
то бра, пред став ни ци ма ло кал не 

са мо у пра ве дво не дељ не из ве шта је под
не ли су ЈКП „Ко му на лац“, ЈП „Ин гас“, ЈКП 
„Во до вод и ка на ли за ци ја“ и Дом здра вља 
„Ми ло рад Ми ка Па вло вић“.

Рад ни ци ин ђиј ског „Ко му нал ца“ би ли 
су ан га жо ва ни, из ме ђу оста лог, на чи
шће њу де по ни је код Ре пе ти то ра, као и 
на чи шће њу ула за на Град ску де по ни ју и 
у Но вим Кар лов ци ма. Та ко ђе, вр ше ни су 
и ре дов ни по сло ви ко ји се ти чу одр жа ва
ња зе ле них по вр ши на у Би ци кли стич ком 
пар ку у Ин ђи ји и пут них пра ва ца пре ма 
Ста рој Па зо ви и у Ули ци Ца ра Ду ша на у 
Ин ђи ји.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ЈП „Ин
гас“ Ду шан Ле ма ић из ве стио је пред
став ни ке ло кал не са мо у пра ве да је за
вр ше на ак ци ја јеф ти ни јег при кљу че ња 
до ма ћин ста ва на га со вод ну мре жу ко ја 
је стар то ва ла 15. ав гу ста те ку ће го ди не. 
Из из ве шта ја по ме ну тог пред у зе ћа мо гло 
се чу ти да је од по чет ка те ку ће го ди не до 
15. ав гу ста при кљу че но све га 15 но вих 
ко ри сни ка, а за са мо два ме се ца ак ци је 
њих 43. Под се ти мо, то ком ак ци је це на 
при кључ ка на га со вод ну мре жу би ла је 
53.250 ди на ра уз мо гућ ност пла ћа ња на 
шест ме сеч них ра та. По ред ових по сло
ва, у про те кле две не де ље, рад ни ци ЈП 
„Ин гас“ вр ши ли су кон тро ле уну тра шњих 
га сних ин ста ла ци ја, у окви ру ре дов них 
ак тив но сти, као и сер ви си ра ње ста ни ца.

ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ при ве ло 
је кра ју ра до ве на при кљу че њу објек та 
„Сун це“, Пред школ ске уста но ве „Бо шко 
Бу ха“ у Ин ђи ји на град ску ка на ли за ци о ну 

мре жу. Ка ко је ис та као вр ши лац ду жно
сти ди рек то ра Дра го љуб Три фу но вић, 
при кљу чак је из ра ђен у ро ку од де сет 
рад них да на и вред ност ове ин ве сти ци је 
је око 1,8 ми ли о на ди на ра.

 Тај по сао за вр ши ли смо на ба зи за
кључ ка пред сед ни ка Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди ми ра Га ка. Ми смо ура ди ли све 
што је тре ба ло, без об зи ра на обим по
сла и ви си ну из дво је них сред ста ва за 
ову на ме ну, али о то ме тре ба гра ђа ни да 
про це не шта се де ша ва ло у прет ход ном 
пе ри о ду од де сет и ви ше го ди на и пи та
ње тре ба не ком дру гом по ста ви ти, за што 
ка на ли за ци о ни при кљу чак за јед ну школ
ску уста но ву до са да ни је био ура ђен. 
То ком из град ње, мо ра ли смо да иде мо 
тра сом кроз вла сни штво мар ке та „Идеа“. 
Ра до ви су из во ђе ни на ду би ни од 4,30 
ме та ра где је мо ра ло да по сто ји обез бе
ђе ње за на ше рад ни ке. Има ли смо до ста 
пре пре ка због на си па, шу та, чак и јед не 
ци стер не ко ја се на ла зи ла у зе мљи, али 
смо ус пе ли све да за вр ши мо  ис та као је 
Дра го љуб Три фу но вић.

По ла ко се при во де кра ју и ра до ви на 
бу ше њу бу на ра у Бе шки ко ји ће, ка да бу
де пу штен у рад, по бољ ша ти во до снаб
де ва ње у том на се љу и омо гу ћи ти при
кљу че ње ко ри сни ка на но ву во до вод ну 
мре жу у Чор та нов ци ма.

 Бу нар у Бе шки је ис ко пан на ду би ни 
од 135 ме та ра, по ста вље на је бу нар ска 
кон струк ци ја и у то ку је ис пи ти ва ње ко је 
тра је три пу та по 12 ча со ва. На кон то га 
иду елек тро ра до ви, из град ња шах те и 
гла ве бу на ра и све би тре ба ло би ти го то
во у пр вим да ни ма но вем бра. На кон то га 
би ће из вр ше на ми кро би о ло шка и хе миј

ско  фи зич ка ана ли за. Ка да до би је мо 
по зи тив не ре зул та те при сту пи ће мо при
кљу че њу бу на ра, на кон че га ће во до вод 
у Чор та нов ци ма ко нач но до би ти во ду  
ка же Три фу но вић и до да је да су Беш ча
ни ове го ди не има ли ста бил но снаб де ва
ње, али ће пу шта њем у рад но вог бу на ра 
во до снаб де ва ње би ти још бо ље.

Као што је на ја вље но на јед ном од 
прет ход них са ста на ка Си сте ма 48, 
у ин ђиј ском До му здра вља по чео је 

са ра дом ма мо граф, а са мим тим и очи
та ва ње ма мо граф ских сни ма ка. 

 Вр ло сам за до во љан што сам ус пео 
у по след њим ме се ци ма да ура дим део 
по сла за ко ји сма трам да је ве о ма ва
жан. Пре све га, ја сам док тор ги не ко лог 
те сма трам да је здрав стве на за шти та 
на ших да ма на пр вом ме сту. Пре де сет 
да на по че ло је очи та ва ње де по но ва них 
ма мо граф ских сни ма ка, а ујед но се ра де 
но ви ко ји се од мах по оба вље ном пре
гле ду и очи та ва ју од стра не струч ног ли
ца. У До му здра вља, под се ћам, се ра де и 
ги не ко ло шки пре гле ди, кол по ско пи ја, ул
тра звук и дру го. Ле па вест за све труд ни
це је да је у по не де љак по че ла са ра дом 
Шко ла за труд ни це, ко јој ће мо ћи да се 
при кљу че све бу ду ће ма ме по чев од 28. 
не де ље труд но ће. У Шко ли за труд ни це 
мо ћи ће да до би ју све ин фор ма ци је ве за
не за ис хра ну, фи зич ку ак тив ност, хи ги је
ну у вре ме труд но ће, би ће ор га ни зо ва на 
и раз ли чи та пре да ва ња од стра не струч
них ли ца. Же ле ли смо бу ду ћим ма ма ма 
да олак ша мо труд нич ке да не, али и сам 
чин по ро ђа ја – ка же др Јо во Ко ма зец, вр
ши лац ду жно сти ди рек то ра ин ђиј ског До
ма здра вља. М.Ђ.

Предесетданапочелојеочитавањедепонованихмамографскихснимака,ауједно
сераденовикојисеодмахпообављеномпрегледуиочитавајуодстранестручног
лица.УДомуздравља,подсећам,радесеигинеколошкипрегледи,колпоскопија,ул
тразвукидруго,кажевршилацдужностидиректораинђијскогДомаздрављадрЈово
Комазец

ДрЈовоКомазец,
в.д.директораДомаздравља



919. OKTOBAR 2016.  M NOVINEОПШТИНАПЕЋИНЦИ

Оп шти на Пе ћин ци по ста
ви ла је не дав но но ву 
зва нич ну оп штин ску ин

тер нет пре зен та ци ју, ко ја по ред 
очи глед ног, а то је пот пу но но ви 
ди зајн, до но си и низ но вих тех
нич ких мо гућ но сти. Зва нич ни 
сајт оп шти не Пе ћин ци и да ље 
је на ста рој адре си www.pecinci.
org, али је, по ре чи ма на чел ни
ка пе ћи нач ке Оп штин ске упра
ве Жељ ка Тр бо ви ћа, са да оп
ти ми зо ван за све вр сте уре ђа ја 
што ни је био слу чај са ста рим 
сај том.

 Прет ход ни сајт је по ста
вљен 2008. го ди не и вре ме је 
учи ни ло сво је, па ње го ве тех
нич ке мо гућ но сти ви ше ни су 
од го ва ра ле по тре ба ма мо дер не 
ин тер нет пре зен та ци је. Све је 
ви ше гра ђа на ко ји на шем сај ту 
при сту па ју са мо бил них те ле
фо на и та блет уре ђа ја и је дан 
од раз ло га због ко јих смо се од
лу чи ли на ре ди зај ни ра ње сај та 
је при ла го ђа ва ње по тре ба ма 
ових ко ри сни ка – ка же Тр бо вић.

Он да ље об ја шња ва да су 
све услу ге ко је су по сто ја ле на 
ста рој пре зен та ци ји за др жа не, 
али да но ви сајт пру жа тех нич
ке мо гућ но сти за уво ђе ње број
них но вих услу га.

 И до са да су гра ђа ни би ли 
у мо гућ но сти да пу тем оп штин

ског сај та на ру че сва ма тич на 
до ку мен та – из во де из ма тич не 
књи ге ро ђе них, вен ча них и умр
лих, као и уве ре ње из ма тич не 
књи ге др жа вља на, а са уво ђе
њем об је ди ње не про це ду ре 
мо гу елек трон ским пу тем да 

при ба ве сва до ку мен та у ве
зи са из град њом, до град њом 
или ре кон струк ци јом обје ка та. 
Пру жа ње услу га елек трон ским 
пу тем је не што што ће се у бу
дућ но сти све ви ше раз ви ја ти, а 
пе ћи нач ка Оп штин ска упра ва је 

но вим сај том ство ри ла тех нич
ке усло ве за уна пре ђе ње ове 
обла сти – об ја шња ва Тр бо вић 
и на гла ша ва да је Оп шти на Пе
ћин ци ме ђу пр ви ма у Ср би ји, 
па ра лел но са бе о град ским оп
шти на ма, по ста ла део је дин
стве не цен трал не ба зе ма тич
них књи га.

Гра ђа ни пу тем оп штин ског 
сај та мо гу и да се ин фор ми шу о 
свим ак тив но сти ма пе ћи нач ке 
ло кал не са мо у пра ве од зна ча ја 
за ло кал ну за јед ни цу.

 Наш сајт има пре ко 50.000 
ко ри сни ка на го ди шњем ни воу, 
што је по ка за тељ да су се гра
ђа ни већ на ви кли да ко ри сте 
елек трон ске услу ге, али и да се 
ин фор ми шу пу тем оп штин ске 
ин тер нет пре зен та ци је. Ова кав 
на чин ин фор ми са ња гра ђа на 
о ак тив но сти ма ло кал не са мо
у пра ве у мно го ме до при но си 
тран спа рент но сти у ра ду оп
штин ских ор га на. Но ви сајт и 
на по љу ин фор ми са ња до но си 
уна пре ђе не мо гућ но сти, а у ан
ке ти ко ју смо спро ве ли пу тем 
сај та 77 од сто ко ри сни ка се 
из ја сни ло да им се сви ђа но ва 
оп штин ска ин тер нет пре зен та
ци ја, што нам го во ри да смо на 
до бром пу ту – за до во љан је пр
ви чо век пе ћи нач ке Оп штин ске 
упра ве.

НОВИОПШТИНСКИСАЈТ

Већибројелектронскихуслуга

СРЕМФИЛМФЕСТ

Награђен
домаћифилм

Ме ђу на гра ђе ни ма на не
дав но за вр ше ном 4. Срем 
филм фе сту, чи ји је је дан од 
по кро ви те ља би ла и Оп шти
на Пе ћин ци, на шао се и до
ку мен тар ни филм „Је ло вар
ник  слап од се дам су за“, ко ји 
је до био спе ци јал ну на гра ду 
Ту ри стич ког ин фо  цен тра 
оп шти не Пе ћин ци. Срп ски 
до ку мен та рац, ауто ра Да ли
бо ра Ђо ки ћа, по све ћен је нај
ви шем во до па ду у Ср би ји, ко
ји се на ла зи у На ци о нал ном 
пар ку Ко па о ник и пред ста вља 
из у зет ну при род ну атрак ци ју 
то га кра ја.

 На гра да Ту ри стич ког ин
фо  цен тра за слу же но је оти
шла у ру ке до ма ћег ауто ра, 
ко ји је у свом фил му осли као 
при род ни би сер на ше зе мље 
ко ји од у зи ма дах, ка кав је во
до пад Је ло вар ник на Ко па о
ни ку – из ја ви ла је тим по во
дом ру ко во ди лац пе ћи нач ког 
Ту ри стич ког ин фо  цен тра 
Љу би ца Бо шко вић.

На чел ни ца Оде ље ња за 
дру штве не де лат но сти 
Оп штин ске упра ве Оп

шти не Пе ћин ци Сне жа на Га гић 
12. ок то бра пре да ла je но ве 
ко ли чи не че по ва од пла стич не 
ам ба ла же при ку пље них у ак ци
ји „Чеп за хен ди кеп“, у ко ју се 
пре не што ви ше од го ди ну да на 
укљу чи ла пе ћи нач ка Оп штин
ска упра ва, као и јав на пред у зе
ћа, обра зов не и јав не уста но ве, 
спорт ске ор га ни за ци је, удру же
ња гра ђа на и при ват на пред у зе
ћа са те ри то ри је пе ћи нач ке оп
шти не. Ово га пу та при ку пље но 
је 630 ки ло гра ма че по ва.

 По но сна сам на на ше гра
ђа не што схва та ју да ула га њем 
ми ни мал ног тру да, а то је да са 
већ ис ко ри шће не ам ба ла же од
ви ју чеп и уба це га у нај бли жу 
ку ти ју са озна ком „Чеп за хен ди
кеп“, мо гу не ко ме мно го да по
мог ну. За хвал на сам сви ма ко ји 
су узе ли уче шћа у овој ак ци ји 
– шко ла ма, јав ним ко му нал ним 
пред у зе ћи ма Са ва и Во до вод и 
ка на ли за ци ја, Кул тур ном цен

тру, До му здра вља, удру же њи
ма же на, спорт ским ко лек ти ви
ма, при ват ним пред у зе ћи ма и 
свим гра ђа ни ма ко ји су се по је
ди нач но укљу чи ли у ову ак ци ју, 
а по себ но Лу ки мар ке ти ма, ко ји 
за и ста при ку пља ју ве ли ке ко
ли чи не че по ва, скла ди ште их и 
омо гу ћа ва ју нам да их пре у зме
мо ка да то на ма од го ва ра, што 
нам у мно го ме олак ша ва ди
стри бу ци ју – из ја ви ла је Га гић.

Пред сед ник Удру же ња „Чеп 
за хен ди кеп“ Зо ран Мар ти нов 
ка же да је ова ак ци ја то ком че

ти ри го ди не на ра сла до на ци о
нал ног ни воа.

 Са оп шти ном Пе ћин ци има
мо од лич ну са рад њу. Че по ви ма 
ко ји су до са да при ку пље ни у 
оп шти ни Пе ћин ци већ смо ку
пи ли јед на ин ва лид ска ко ли ца 
– ре као је Мар ти нов.

Он је по звао све ко ји ма су 
по треб на ор то пед ска по ма га
ла да се ја ве Удру же њу „Чеп 
за хен ди кеп“ пу тем меј ла 
 cepzahendikep@gmail.com или 
путем сајта удружења www.
cepzahendikep.org.

АКЦИЈА„ЧЕПЗАХЕНДИКЕП“

Колицазаинвалиде

Пројекат„ИНТЕРЕСЈАВНИ–БЕЗТАЈНИ:ЈАВНИИНТЕРЕСУЛОКАЛНОЈСАМОУПРАВИПЕЋИНЦИ“реализујесеузфинансијскуподршку
ОпштинеПећинци.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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На кон ин ве сти ци ја у ре кон струк
ци је и об но ве цен та ра ста ро па
зо вач ких на се ља: Но ве Па зо ве, 

Ста рих и Но вих Ба но ва ца, уско ро ће и 
цен тар на се ља Вој ка до би ти свој но ви 
мо дер ни из глед.

За хва љу ју ћи до бром и бла го вре ме
ном пла ни ра њу, ква ли тет ној при пре ми 
свих нео п ход них пред рад њи за кон
ку ри са ње и уче шће у ре пу блич ким су
фи нан си ра ју ћим про јек ти ма, Оп шти на 
Ста ра Па зо ва пот пи са ла је трој ни Уго
вор о ре а ли за ци ји про јек та уре ђе ња 
цен тра Вој ке са Ми ни стар ством при
вре де и иза бра ним из во ђа чем ра до ва 

„Вој во ди на пут а.д, Но ви Сад“. 
Уго вор о ре а ли за ци ји про јек та су 5. 

ок то бра, у про сто ри ја ма Ми ни стар ства 
при вре де Ре пу бли ке Ср би је пот пи са ли 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству при
вре де Дра ган Сте ва но вић, пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но
вић и Мар ко Ци гић, ди рек тор пред у зе ћа 
„Вој во ди на пут а.д, Но ви Сад“. Са пот
пи си ва њем Уго во ра ство ре ни су усло ви 
да се у нај ско ри јем ро ку, а у скла ду са 
вре мен ским усло ви ма, мо же при сту пи
ти ра до ви ма на те ре ну. 

Јав ни по зив Ми ни стар ства при вре де, 
ко ји је на ме њен за про јек те у окви ру 

Про гра ма уна пре ђе ња ло кал не и ре ги
о нал не ин фра струк ту ре  Гра ди мо за
јед но, има за циљ по ди за ње ка па ци те
та је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва кроз 
уна пре ђе ње ин фра струк ту ре, стан дар
да и ква ли те та жи во та гра ђа на. 

За хва љу ју ћи ажур но сти оп штин ског 
ти ма, уз ра ни је већ при пре мље ну про
јект но  тех нич ку до ку мен та ци ју и за
хва љу ју ћи до бром пла ни ра њу бу џет
ских сред ста ва, Оп шти на Ста ра Па зо ва 
је ме ђу пр вим ло кал ним са мо у пра ва
ма, ко ја је до би ла сред ства на Кон кур
су и пот пи са ла Уго вор о ре а ли за ци ји 
про јек та. По ме ну то су фи нан си ра ње 
пред ви ђа да са по 50 од сто уче шћа у 
фи нан си ра њу уче ству ју Ми ни стар ство 
при вре де и Оп шти на Ста ра Па зо ва. 

Да под се ти мо, у про те клих не ко ли ко 
го ди на, ре кон стру и са ни су и пот пу но 
уре ђе ни цен тар Но ве Па зо ве, Ста рих 
и Но вих Ба но ва ца, по ре ду при о ри те та 
ре а ли зо ва не су и мно ге дру ге ин ве сти
ци је у ви тал не ин фра струк тур не про
јек те по пут ас фал ти ра ња свих не ас
фал ти ра них ули ца, уре ђе ња и об но ве 
oбје ка та из обла сти: здрав ства, обра зо
ва ња (шко ле и вр ти ћи), кул ту ре и спор
та. Кон стант но се ула же и у об но ву цр
кве но  вер ских обје ка та (цр кве, гро бља 
и ка пе ле), ко ји су од ве ли ког зна ча ја за 
по тре бе гра ђа на. План ру ко вод ства ло
кал не са мо у пра ве је да се на ста ви са 
ре дов ним ула га њем у ин фра струк ту ру 
ка ко би сва на се ља на те ри то ри ји на
ше оп шти не до би ла из глед мо дер них 
европ ских гра ди ћа. 

 Н.С.

ВОЈКА

Почињереконструкцијацентра

ПредседникОпштинеСтараПазоваЂорђеРадиновић Директор„Војводинапута“МаркоЦигић

БудућиизгледцентраВојке

ОпштинаСтараПазовапотписалајетројниУговорореализацијипројек
тауређењацентраВојкесаМинистарствомпривредеиизабранимизвођа
чемрадова„Војводинапута.д,НовиСад“
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ЈКПВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА

Искључењадужника
ЈКП Во до вод и ка на ли за ци ја Ста ра Па зо

ва по че ло је са ис кљу че њи ма ду жни ка са 
во до вод не мре же у Ста рој Па зо ви. Иако је 
пр во бит но на ја вље но да ће ис кљу чи ти све 
не ре дов не пла ти ше без об зи ра на из нос 
ду га, ли мит за из да ва ње на ло га за ис кљу
че ње ипак по сто ји. Ис кљу чу ју се ко ри сни ци 
ко ји ду жи пе ри од ни су пла ти ли ра чун за 
во ду, а чи ји је из нос ду га пре ко 50 хи ља да 
ди на ра. Из Во до во да под се ћа ју на мо гућ
ност скла па ња ре про гра ма ду го ва ња и на 
со ци јал ну це ну во де за ма те ри јал но угро
же но ста нов ни штво. И овог пу та уве ра ва ју 
гра ђа не да је во да у оп шти ни Ста ра Па зо ва 
ап со лут но ис прав на и здра ва за пи ће. Што 
се ти че ис кљу че ња ду жни ка, са њи ма 
на ста вља ју у Но вој Па зо ви, за тим у По ду
на вљу, а тро шко ве по нов ног укљу че ња 
сно си ко ри сник.  Ј.К.

ДОМЗДРАВЉАНОВАПАЗОВА

РеновираноОдељење
гинекологије

Ду го го ди шње ру и ни ра но Оде ље ње ги не
ко ло ги је у До му здра вља у Но вој Па зо ви, 
кроз ко је сва ко днев но про ла зи мно штво 
же не, са да је ком плет но ре но ви ра но, па ће 
се пре гле ди па ци јент ки ња оба вља ти у при
јат ни јим усло ви ма. Пре ко ми ли он и две ста 
хи ља да ди на ра уло же но је у ре но ви ра ње 
овог оде ље ња, ис та као је при ли ком све ча
ног отва ра ња ре но ви ра них про сто ри ја 11. 
ок то бра ди рек тор До ма Здра вља др Алек
сан дар Оме ро вић. Ку пљен је и нов ЦТГ 
апа рат, а по моћ ло кал не са мо у пра ве је од 
из у зет ног зна ча ја. Ка ко Оп шти на Ста ра 
Па зо ва из два ја зна чај на сред ства за здрав
ство, у скла ду са мо гућ но сти ма у про те
клом пе ри о ду ула га ло се у здрав стве не 
објек те у свим на се љи ма на те ри то ри ји 
оп шти не, а у До му здра вља у Ста рој Па зо
ви не дав но је отво ре на кон фе рен циј ска 
са ла, а у Но вој Па зо ви по чео је са ра дом 
ул тра звуч ни ка би нет, где па ци јен ти мо гу 
ура ди ти ул тра звук ср ца.  К.Л.

БЕЗБЕДНОСТ

Мањесаобраћајки
У сеп тем бру на пу те ви ма Оп шти не Ста

ра Па зо ва до го ди ло се 20 са о бра ћај них 
не зго да, што је знат но сма ње ње у од но су 
на сеп тем бар 2015. Пре ма ин фор ма ци ја ма 
ко је смо до би ли из По ли циј ске упра ве у 
Срем ској Ми тро ви ци, у сеп тем бру ни је 
би ло по ги ну лих ли ца, по вре ђе но је 18 уче
сни ка у са о бра ћа ју, а от кри ве на су 392 са о
бра ћај на пре кр ша ја. Ови по да ци ука зу ју на 
по ве ћа ну ак тив ност са о бра ћај не по ли ци је, 
и на од го вор ни је по на ша ње во за ча у са о
бра ћа ју.  М.М.

ПОЛИЦИЈА

Ухапшенинасилници
То ком про те кла три ме се ца пе то ро 

му шка ра ца у оп шти ни Ста ра Па зо ва при
ве де но је због вер бал ног, пси хич ког и 
фи зич ког мал тре ти ра ње брач них парт не
ра, ро ди те ља и де це. Од мах по при ја ви 
на си ља, на ли це ме ста из ла зе над ле жни 
по ли циј ски слу жбе ни ци, ко ји оба вља ва ју 
све по треб не про ве ре, оба ве шта ва ју 
де жур ног ту жи о ца и над ле жни Цен тар за 
со ци јал ни рад. Нај че шће жр тве на сил ни ка 
су же не ко је раз ли чи те об ли ке на си ља 
тр пе од сво јих брач них од но сно ван брач
них парт не ра, по ка зу ју по да ци ста ро па зо
вач ког Цен тра за со ци јал ни рад. По ред 
са ме жр тве, че сто су ин ди рект не жр тве и 
њи хо ва де ца. Од по чет ка ове го ди не у Сре
му је под не то пре ко 152 кри вич не при ја ве 
над ле жним ту жи ла штви ма од ко јих је 18 
под не то По ли циј ској упра ви у Ста рој Па зо
ви. По ра жа ва ју ћи је по да так да је са мо 
се дам жр та ва од укуп но 170 при ја ва у 
по ро ди ци лич но при ја ви ло на си ље. Над ле
жни ис ти чу да ће ре ша ва њу овог про бле ма 
умно го ме до при не ти По се бан про то кол о 
по сту па њу по ли циј ских слу жбе ни ка у слу
ча је ви ма по ро дич ног на си ља Ми ни стар
ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке 
Ср би је. С.С.

ИГБАУТОМОТИВ

Тражесторадника
Због про ши ре ња про из вод них ка па ци те

та, Ком па ни ји ИГБ Ауто мо тив из Ин ђи је 
по треб но је сто но вих рад ни ка, а тим по во
дом, у са рад њи са оп шти ном Ста ра Па зо
ва, у Шах клу бу у Но вој Па зо ви у сре ду, 12. 
ок то бра је одр жан Дан ка ри је ре. Љу ди ко ји 
тра же по сао мо гли су до би ти ин фор ма ци је 
о по тре ба ма за рад ни ци ма и да по пу не 
при ја ву за по сао. У раз го во ру за РТВ Ста ра 
Па зо ва ре кли су да им се сви ђа ова кав кон
такт са пред став ни ци ма по сло дав ца и 
углав ном су из ра зи ли по тре бу за за по сле
њем без об зи ра на ко јој по зи ци ји би ра ди
ли. Ива на Про јо вић, за ду же на за ин тер ну и 
екс тер ну ко му ни ка ци ју ка же да ће ком па ни
ја уко ли ко бу де за по слен по тре бан број 
љу ди, ор га ни зо ва ти ауто бу ски пре воз до 
по сла.  М.М.

ОПШТИНСКИБУЏЕТ

Петмилиона
запољопривреду

Оп шти на Ста ра Па зо ва по осно ву кон
кур са ко ји тра ју до кра ја ок то бра, пла си ра
ће пет ми ли о на ди на ра бес по врат них 
сред ста ва у пче лар ство, сто чар ство, 
во ћар ство, ви но гра дар ство и по вр тар ство. 
Ре ги стро ва на ак тив на по љо при вред на 
га здин ства ко ја су из ми ри ла по ре ске оба
ве зе пре ма Оп шти ни Ста ра Па зо ва мо гу до 
31. ок то бра да кон ку ри шу за бес по врат на 
сред ства за пче лар ство у укуп ном из но су 
300 хи ља да, за по кри ће тро шко ва пр вог 
осе ме ња ва ња го ве да 200 хи ља да и за 
ин ве сти ци ју у сек то ру во ће, гро жђе и по вр
ће, укљу чу ју ћи пе чур ке и цве ће че ти ри и по 
ми ли о на ди на ра, ка же Дра га на Сто ја но
вић, на чел ни ца Оде ље ња за по љо при вре
ду, во до при вре ду и шу мар ство Оп шти не 
Ста ра Па зо ва

Та ко ђе, оп шти на из бу џе та фи нан си ра 

бес плат ну ана ли зу зе мљи шта, а по љо при
вред ни про из во ђа чи тре ба са мо да узор ке 
зе мље до не су у ме сне за јед ни це, и та мо 
по пу не обра зац о зе мљи шту са ко га су 
узор ци. М.М.

ЦЕНТАРЗАКУЛТУРУ

Изложба„Писмо“
При ме ње не умет ни це, чла ни це Удру же

ња ли ков них умет ни ка Ср би је и Удру же ња 
ли ков них умет ни ка при ме ње них умет но сти 
и ди зај на, са те мат ском из ло жбом „Пи смо“ 
пред ста ви ле су се 10. ок то бра па зо вач кој 
пу бли ци, у Га ле ри ји Цен тра за кул ту ру. На 
овој из ло жби, са исто риј ским освр том на 
пи смо, као нај ве ћу људ ску те ко ви ну по сле 
људ ског го во ра, из ла жу одев не пред ме те, 
по пут ешар пи, за тим ко ла же, ди ги тал ну 
штам пу. Пу бли ка мо же да по гле да изложбу 
до 1. но вем бра. Ј.К.

МИНИТИНИФЕСТ

Музиказадецу
Гранд при на гра ду, пр ви пут до де ље ну на 

Ми ни ти ни фе сту у Ста рој Па зо ви ко ји је 
одр жан 15. ок то бра, осво ји ла је Те о до ра 
Алек сан дров ски из Ста ре Па зо ве, у кон ку
рен ци ји 13 со ли ста у ти ни ка те го ри ји. Пр ву 
на гра ду на ово го ди шњем, 15. фе сти ва лу, 
струч ни жи ри до де лио је Бо ја ни Ми ла но вић 
из Вој ке у ти ни и Со њи Жу нић из Ста ре 
Па зо ве у ми ни ка те го ри ји. За 15 го ди на 
фе сти ва ла би ло је око шест хи ља да уче
сни ка и на ста ло је пре ко 300 но вих деч јих 
пе са ма, ис та као је умет нич ки ди рек тор 
Јо ван Ада мов. Нај ду жу тра ди ци ју фе сти
вал има упра во у Ста рој Па зо ви и одр жа ва 
се од по чет ка у кон ти ну и те ту, а по ре чи ма 
на чел ни ка Оде ље ња дру штве них де лат но
сти, кул ту ре и ин фор ми са ња Жељ ка Шо ла
је, ло кал на са мо у пра ва ће и убу ду ће по др
жа ва ти и фи нан сиј ски по ма га ти овај фе сти
вал деч је му зи ке.  Ј.К.

РАСПЕВАНИСРЕМ

ТрадицијаСловака
На ре ги о нал ном Фе сти ва лу мла дих ин те

пре та то ра сло вач ких на род них пе са ма 
„Рас пе ва ни Срем“, ко ји је одр жан у су бо ту, 
15. oкто бра у Лу гу, Ста ро па зов чан ка Ма ри
ја Бзов ски је осво ји ла пр во ме сто. Ана 
Двор ниц ки, та ко ђе пред став ни ца СКУД „Хе
рој Јан ко Чме лик“ осво ји ла је дру го ме сто и 
на гра ду за аутен тич ност пе сме, а за па жен 
на ступ је има ла и Алек сан дра Фил ко. Сле
де ће го ди не „Рас пе ва ни Срем“ ће би ти одр
жан у Ста рој Па зо ви, где је и на стао пре 17 
го ди на. З.К.

СЛЕПИИСЛАБОВИДИ

Данбелогштапа
Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја сле пих и 

сла бо ви дих Ин ђи ја  Ста ра Па зо ва ор га ни
зо ва ла је у пе так, 14. ок то бра ма ни фе ста
ци ју „Сле пи за сво је су гра ђа не“, на ко јој су 
на гра ђе ни уче ни ци основ них шко ла из 
оп шти на Ин ђи ја и Ста ра Па зо ва, чи ји су 
ли те рар ни ра до ви би ли нај у спе шни ји на 
кон кур су, ко ји је тра ди ци о на лан у овој ор га
ни за ци ји, а рас пи су је се по во дом обе ле жа
ва ња Свет ског да на бе лог шта па, на те му о 
сле пим осо ба ма.  К.Л.
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Ђа ци под руч ног оде ље ња 
Основ не шко ле „Ду шан Јер ко
вић Уча“ у Де чу но ву школ ску 

го ди ну за по че ли су у ком плет но ре но
ви ра ној шко ли. 

Уме сто пла фо на ко ји от па да, ста ре 
сто ла ри је и не то ли ко до брих сред ста
ва за рад, уче ни ци су до би ли сре ђе не 
и мо дер но опре мље не учи о ни це, за
хва љу ју ћи свом су гра ђа ни ну Ђор ђу 
Пет ко ви ћу. Ђор ђе је пре не ко ли ко го
ди на на пу стио Деч и оти шао у Аме ри
ку, али сво је род но се ло ни ка да ни је 
за бо ра вио. Та ко је при ли ком јед не по
се те Де чу, об и шао и шко лу где се одр
жа ва ла све то сав ска при ред ба и ви део 
у ка квом ста њу се на ла зи. Са знао је да 
у њу ни је ула га но ви ше од две де це ни
је и та да је ре шио да по мог не. 

Сво је оду ше вље ње но вим из гле дом 
шко ле не кри ју ни уче ни ци ни на став
ни ци, а у цео овај про цес укљу чи ли су 
се и ло кал на са мо у пра ва, јед на при
ват на фир ма, као и ро ди те љи. 

 Ђор ђе је нај ви ше за слу жан за ре
но ви ра ње шко ле, Оп шти на је по мо гла, 
али Ђор ђе је био тај ко ји је све ини ци
рао, утро шио нај ви ше енер ги је и нов
ца. Он је био ђак ове шко ле, до шао је 
на све то сав ску при ред бу и ви део да је 
шко ла у истом ста њу као и кад ју је он 
по ха ђао. Био је не при јат но из не на ђен 
и ре шио да се ан га жу је, а у при ли ци 
је. Ње гов бра та нац по ха ђа ову шко лу, 
сед ми је раз ред и ве о ма је успе шно де

те, па му је ве ро ват но и то био мо тив 
да по мог не. Ми смо ра ди ли са ве сно и 
пре не го што смо до би ли но ву шко лу, и 
у та квим усло ви ма по сти за ли од лич не 
ре зул та те, јер су на ши про свет ни рад
ни ци ам би ци о зни и са ве сни – на во ди 
учи те љи ца Зо ри ца Кре со је вић.

Ре кон струк ци ја шко ле је оба вље на 
за вре ме лет њег рас пу ста. Окре че не су 
све про сто ри је и ход ни ци, по ста вљен 
је ла ми нат, за ме ње не су пло чи це у ку
па ти лу, ку пљен је ком пле тан школ ски 
на ме штај, уве де но је цен трал но гре ја

ње. Уре ђе на је и јед на мул ти ме ди јал
на учи о ни ца где је по ста вљен ви део 
бим, плат но, лап топ, а све у ци љу да 
се оса вре ме ни на став ни про цес. 

 До би ли су но ва на став на сред ства, 
пла ка те, сли ке зна ме ни тих лич но сти. 
Ло кал на са мо у пра ва је све ово по др
жа ла и по мо гла. Но ве пла фо не, ви део 
над зор и кров фи нан си ра ла је Оп шти
на Пе ћин ци, а ди рек тор ка шко ле је све 
ор га ни зо ва ла. Ми смо ма ла шко ла, 
али су нам де ца ве о ма успе шна. Ђор
ђе је сво јим по ступ ком све ани ми рао, 

ЗАПОХВАЛУ:БИВШИУЧЕНИКРЕНОВИРАОШКОЛУУРОДНОМДЕЧУ

Школазапример
ЗАПРИМЕР:ЂорђеПетковићкомплетнореновираосвојунекадашњушколу

РАДОСТ:Пресрећниученицисаучитељицама
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ка ко ро ди те ље, та ко и на став ни ке. До
ла зи ли смо у шко лу то ком ле та на са
стан ке, пи са ли шта би нам тре ба ло од 
на став них сред ста ва и има ли смо сло
бо ду да ка же мо шта же ли мо, а он се ту 
укљу чио. Био је стал но у кон так ту са 
на ма, јед но став но дао је све од се бе 
– при ча са оду ше вље њем Зо ри ца Кре
со је вић, ко ја во ди тре ћи раз ред. 

Оста ло је још да се уре ди фа са да на 
шко ли и по ста ве кли ме, а потребно је 
из гра дити и фи скул тур ну са лу.  

Основ на шко ла бро ји око 100 ђа ка, 
а у пр вом раз ре ду их је 22, са чим се 
ма ло ко је се ло мо же по хва ли ти. Ком
би но ва них оде ље ња не ма. Раз лог то
ме је што ло кал не ком па ни је при вла че 
брач не па ро ве ко ји се све ви ше од лу
чу ју да у Де чу ку пе или из нај ме ку ћу, па 
са мим тим и број де це ра сте.

 Мно го је до при не ло то што у вр ти ћу 

по сто ји це ло днев ни бо ра вак. То мно
го ро ди те љи ма олак ша ва, јер док су 
на по слу има ју где да оста ве де цу. То 
код нас до са да ни је би ло, али је Оп
шти на по мо гла. Пре за до вољ ни смо, 
ми слим да се не ће на ово ме за вр ши
ти не го да ће мо има ти још успе шних 
ак ци ја. За хвал ни смо из у зет но Ђо ле ту, 
али и ло кал ној са мо у пра ви, јед ној ло
кал ној фир ми ко ја је фи нан си ра ла по
до ве. Ле по је што ова ко ма ла сре ди на 
има но ву и са вре ме ну шко лу. Мо ра мо 
да по хва ли мо и на ше тет ки це, шко ла 
про сто бли ста. И у она квим усло ви ма 
ка кве смо ра ни је има ли, шко ла је би
ла уред на и чи ста, увек је би ло цве ћа, 
про зо ри су би ли чи сти, не мо же мо ви
де ти да тет ки це пи ју ка фу и се де. Оне 
су це ло ле то ра ди ле са мај сто ри ма. 
Ово је леп при мер и тре ба да се ши ри 
при ча о то ме, да се још љу ди укљу чи. 

То го во ри да још има до брих љу ди на 
овој пла не ти. Ђор ђе од све га ово га не
ма лич ни мо тив, пу но је ура дио за де
цу. Из у зет но је скро ман и не же ли ме
диј ску па жњу али ми смо ре ши ли да се 
чу је – ис ти че учи те љи ца Кре со је вић. 

Ова при ча све до чи да још увек има 
пле ме ни тих љу ди ко ји не гле да ју лич
ну ко рист и не ми сле са мо ис кљу чи во 
на се бе. Ђор ђе је сва ка ко учи нио не
што на шта тре ба да је по но сан и овај 
при мер тре ба да по ка же мла ди ма у 
ком прав цу и на ко ји на чин тре ба да 
раз ми шља ју. 

СањаСтанетић
Фото:УрошРистивојевић

Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки је ис та
кла да је за хва љу ју ћи ен ту зи ја зму, енер
ги ји и до на ци ји Ђор ђа Пет ко ви ћа шко ла у 
Де чу нај ре пре зен та тив ни ја основ на шко
ла у пе ћи нач кој оп шти ни. 

 Го спо дин Пет ко вић је и сам био уче
ник ове шко ле и био је за па њен ка да је 
ви део да је обје кат у истом, ако не и у 
ло ши јем ста њу не го ка да је он по ха ђао 
ову шко лу. Ње го вој ини ци ја ти ви се при
кљу чи ло једно приватно пред у зе ће и 
ло кал на са мо у пра ва, као и број ни ро ди те
љи уче ни ка ко ји су по мо гли во лон тер ским 
ра дом. Ре зул тат све га то га је да да нас у 
Де чу има мо основ ну шко лу на ко ју мо же
мо да бу де мо по но сни и ко ја мо же да 
бу де при мер ка ко би све шко ле у на шој 
оп шти ни тре ба ло да из гле да ју. Бес крај но 
сам за хвал на сви ма ко ји су уче ство ва ли у 
овом по ду хва ту – ре кла је пр ва же на 
пе ћи нач ке оп шти не. 

Захвалност
Општине

СВЕЈЕНОВО:Школадобилановиизглед

УПЛАНУИФАСАДА:Спољашњиизгледшколе
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НаштабиличиоПетиоктобар
дасупостојаледруштвенемреже

Петиоктобар2000.године,Београд,преподне
Љубисав Ђокић, уметничко Багериста Џо, испаркирао је тог 

дана свој утоваривач, за који су сви, укључујући и њега, 
мислили да је багер, и са стоваришта у Жаркову кренуо 
према центру Београда. Негде на Бановом брду зауставила 
га је полиција.

“Куда с тим багером?”, питао га је успут полицајац који је 
нешто незаинтересовано куцкао по свом “ајфону 6”.

“Идем на демонстрације!”, рекао је Џо.
“Стварно! Сад видим на Твитеру да се нешто дешава у 

граду. Ови моји ми ништа не јављају! Ало, Морава 2, јави се”, 
позвао је колегу преко “мотороле”.

“Морава 2 пријем”, јавио се колега.
“Је ли, кажи ми ‘леба ти, је л’ има нешто у граду?”, питао је 

Мораву 2.
“Нема ништа. Досадно, буразеру”, рекао је Морава 2.
“Е, јеси видео што сам на Фејсу поставио слике са 

летовања?”
“Како не! Лајковао сам ти ону са женом и децом. Порастао 

ти овај мали”, рекао је Морава 2.
“Џикља! На тату је”, био је поносан полицајац у кога је 

збуњено гледао Багериста Џо: “Слушај, Љубисаве, ти иди са 
тим багером где си намерачио, али нема ништа у граду... 
Џаба трошиш нафту.”

Онда је Џоу зазвонио телефон.
“Љубисаве, где си?”, питао је Веља Илић.
“Ево ме овде на Бановом брду. Идем пред Скупштину.”
“Пожури, бре, сад видим на Твитеру да се скупило већ 

између 100.000 и 200.000 људи”, рекао је утицајни твитераш 
Веља Илић, никнејм @ovan_na_štiklama.

“Немам Твитер!”, рекао је Џо.
“Немаш Твитер!? Аууу, бре, Љубисаве, ал’ си ти неки... Па 

шта имаш?”
“Немам Твитер, имам багер!”
“Багер! Човече, бре, то мора да је неки руски Твитер. 

Затвори налог на том Багеру, то нема нико, и одмах отварај 
налог на Твитеру! Пи, ј.... ти живот, с ким ја дижем 
револуцију!”, узвикнуо је бесно утицајни твитераш Веља 
Илић, никнејм@ovan_na_štiklama.
 
####
 

Богољуб Арсенијевић Маки био је на потерници већ 
месецима. Тог дана маскирао се у православног свештеника 
и дошао испред Савезне скупштине.

“Помаже Бог!”, рекао је саобраћајцу на раскрсници 
Булевара револуције и Таковске.

“Бог ти помого!”, узвратио је полицајац: “Којим добром, 
оче?”

“Ја сам, брате, чуо да су овде неке демонстрације. Где су 
демонстрације?”, питао је Маки.

“Па овде су демонстрације. Ево ту!”, показао је саобраћајац 
руком на празан плато испред Скупштине.

“Али ту нема никог?”, био је зачуђен Маки.
“Хм, оче, то је већ филозофско питање! Сад сам баш био 

на Твитеру и тамо се већ испред Савезне скупштине скупило 
око 100.000 људи. Псују, урлају, вичу...”, објашњавао је 
полицајац Макију, маскираном у попа.

“А где је тај Твитер? Знаш, синко, ја сам из Ваљева, не 
познајем баш Београд...”, глумио је Маки.

“Их бре, попе, како не знаш... Твитер! Како да ти објасним? 
То ти је нешто што постоји, а у ствари не постоји”, рекао је 
саобраћајац.

“Постоји, а не постоји? Ццццц...”, крстио се Маки.
Саобраћајац је замишљен тражио праву дефиницију 

Твитера.
“То ти је једно место где има много људи који се углавном 

никада раније нису видели, али су веома утицајни, друштвени 
и угледни! И живе у илузији да су се спасли. Тачније, живе у 
илузији да су ту, а у ствари нису ту”, објаснио је полицајац, 
лаички.

“Па то је рај! А Бог је и створио рај да би се утицајни и 
угледни људи спасли”, рекао је поп Маки и прекрстио се.
 
####
 

Милорад Улемек Легија седео је у бази Јединице за 
специјалне операције у Кули и преко свог Твитера @pajkan_
iz_šileroveводио расправу са утицајним твитерашем @samo_
vas_gledamo.

“Отпор, стоко!”, написао је @samo_vas_gledamo.
“Е, мали, поломићу те кад те видим”, написао је@pajkan_

iz_šilerove.
“Ај дођи испред Скупштине, знаш колико нас је...”, узвратио 

је@samo_vas_gledamo.
“Е са’ ћу да дођем, па ћу да вас разбуцам свих двеста 

хиљада”, полудео је @pajkan_iz_šilerove.
Четири хамера кренула су око поднева из базе у Кули 

према Савезној скупштини.
“Црвене беретке управо иду ка Скупштини. Молим ретвит”, 

написао је око поднева Зоран Живковић, никнејм@
novastrankabezprestanka.
 
####
 

Војислав Коштуница је кувао ручак када га је позвао 
Небојша Човић.

“Војо, где си?”, питао је Човић.
“Ту сам код куће! Кувам ринфлајш и супицу!”, казао је Воја.
“Ринфлајш и супицу!!! Па је л’ ти знаш колико је људи на 

улицама? Вичу: Војо, Србине! И вичу: Спаси Србију из 
луднице, Коштунииице!”, викнуо је Човић.

Витвитерашистестрашноодговорнизаовоћутањеитај
осећајдавинештострашноважнорадитештоседите24сатаи
твитујете.ЗаКоканаМладеновићајеистокренулотвитом:
Идемосвииспредсуда!Испредсудајебиоједанчовек,његов
кумБанеТрифуновић,одсвихтихтвитерашакојисуишлиу
беспоштеднуборбу.СличнојебилоизаСашуЈанковића.Колико
јељудибилотамо?Десет!МојангажманнаТвитерунезначи
ништа.Значисамодаубацимојошједногдазаједно,опростите
наизразу,доколичаримо.Аконекохоћедаозбиљноскуваручак,јанемогу
дасхватимкакоћедагаскуваакојеутокутогручканаписао62твитаОља
Бећковић,септембар2015.

Пише:Драгољуб
ДражаПетровић
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“На којим улицама?”
“Па у центру града!”
“Нешо, знаш, ја станујем у центру града, малопре сам 

шетао мачке, јер је традиција мачкарства у мојој фамилији 
веома велика, и нисам видео никог у центру града да виче: 
‘Војо Србине’ и то за лудницу”, рекао је Коштуница сецкајући 
целер.

“Јаој, бре, Војо, ти живиш у другом свету! Ја уопште не 
знам како си ти победио Милошевића. У граду је хаос, 
сузавац, народ улетео у Скупштину...”, рекао је Небојша 
Човић, никнејм@moralni_gmizavac.

“Где си то видео?”, питао је Коштуница.
“Како где? Па на Твитеру. Мораш мало да се модернизујеш, 

да отвориш налог на Твитеру, ти, бре, Војо, живиш у 19. веку!”
“Твитер! Је л’ то нека организација као ‘Отпор’? Много је то 

за мене радикално”, питао је Воја.
“Ух, Војиславе!”, уздахнуо је @moralni_gmizavac: “Твитер 

ти је друштвена мрежа, супер стварчица. Рецимо, куваш 
ручак и причаш са људима... Или, куваш ручак и рушиш 
Милошевића... Или, куваш ручак и учествујеш у револуцији”.

“Ако неко хоће да озбиљно скува ручак, ја не могу да 
схватим како ће да га скува ако је у току тог ручка написао 62 
твита”, поклопио га је Воја.

“Непоправљив си, мајке ми”, рекао је @moralni_gmizavac.
 
####
 

Власник налога @demokratska_opozicija_srbije управо је 
ретвитовао твит Зорана Живковића.

“Држите се, браћо!”, написао је @ovan_na_štiklama.
“Је л’ зна неко колико нас је испред Скупштине?”, написао 

је утицајни твитераш @koliko_nas_je.
“Не види се крај маси. Блокиран је саобраћај у целом 

центру”, одговорио је неки @šesti_oktobar.
“Где се ти налазиш?”, питао је @koliko_nas_je.
“Ево ме на Ади, леп дан, возим бајс”, написао је@šesti_

oktobar.
“И ја сам на Ади! Први кафић кад прођеш банџи џамп. Ајд 

ако пролазиш да се упознамо”, одговорио је @koliko_nas_je.
“Е људи, направио сам хаштаг #petiokotobar. Све пишете 

ту!”, убацио се @fidelinka_makaroni. Он је знао да је хаштаг 
најважнија ствар за добру револуцију и успех у животу. Баш је 
прочитао да је нека Ламека Фокс готово преко ноћи постала 
модел бренда “Викторија сикрет” и сликала се за насловну 
страну “Вога”, захваљујући томе што је сазнала како да на 
прави начин пласира своје фотографије на друштвеним 
мрежама.

Наиме, након што је сазнала за ИМГ дигитални скаутинг @
WeLoveYourGenes, три своје фотографије на Инстаграму је 
означила #WLYG. “Нисам знала да друге девојке ту увелико 
раде. Ја сам означила фотографије на којима сам изгледала 

природно, без шминке”, рекла је Ламека за “Вог”. Након само 
24 сата контактирао ју је ИМГ представник и тражио јој још 
фотографија. У року од два дана већ је била у Njујорку и 
потписала уговор за модну ревију Марка Џејкобса.

“Хаштаг може да ти промени живот”, написао је је@
fidelinka_makaroni, аутор хаштага #petioktobar, 
замишљајући своје слике у “Вогу”.
 
####
 

Мирјана Марковић, никнејм @bilo_je_to_ovako, седела је 
забринута испред компјутера.

“Љубави, нико није приметио мој твит: ‘Јесен има златни 
плашт од жутог лишћа.’ Ја не знам где је овом народу 
романтика? Ти си тако романтичан...”, рекла је свом супругу 
Слободану Милошевићу, никнејм @volimijavas.

“Не, брини душо. Сад ћу ја да ретвитујем”, рекао је@
volimijavas.

Када је ушао на Твитер и ретвитовао твит: “Јесен има 
златни плашт од жутог лишћа”, Слободан Милошевић је 
приметио нешто чудно.

“Љубави, изгледа да смо у гадном сосу. Испред Скупштине 
је бар пола милиона људи.”

“Шта хоће?”
“Траже моју оставку!”
“Зови Милорада”, рекла је @bilo_je_to_ovako.
Милорад Улемек упаркирао је четири хамера на 

степеништу испред Скупштине, тачно између скулптура 
“Играли се коњи врани”. Цркла му је батерија на мобилном 
јер је од Куле до Београда нонстоп твитовао са оним @
samo_vas_gledamo.

“Ал’ ме зајебао онај мали, мамицу му покварену. Оволики 
пут да превалим, а овде нема никог!”, био је бесан@pajkan_
iz_šilerove.

На платоу испред Савезне скупштине стајао је само неки 
поп и неки багериста коме је прокувао мотор на багеру па се 
дим надвио над центром града.

“Гори Скупштина!”, написао је на Твитеру@fidelinka_
makaroni под хаштагом #petioktobar

“Е, браћо, наш хаштаг #petioktobar ушао је у Today’s Twitter 
trending topics at Worldwide”, написао је@
novastrankabezprestanka.

“Победа!”, ретвитовали су сви редом.
 
####
 

Сутра ујутру изашао је нови Недељник. У рубрици Tvit box 
писало је:

@volimijavas Драги грађани, подносим оставку.
Испод је стајао први твит Војислава Коштунице:
@mačak_toša Загорела ми супа!
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СРЕМСКАМИТРОВИЦА
Студентске
стипендије

Град Срем ска Ми тро ви ца и 
Град ска упра ва за обра зо ва ње, 
тра ди ци о нал но рас пи су ју кон
курс за сту дент ске сти пен ди је и 
кон курс за пре воз сту де на та, на 
ко ји се мо гу при ја ви ти од 19. ок
то бра до 1. но вем бра. 

 Сту дент ске сти пен ди је се 
до де љу ју сту ден ти ма од дру ге 
до пе те, од но сно ше сте го ди
не основ них или ма стер сту ди
ја из свих сту диј ских обла сти 
на фа кул те ти ма чи ји је осни вач 
Ре пу бли ка Ср би ја. Та ко ђе се до
де љу ју сту ден ти ма од дру ге до 
че твр те го ди не основ них и спе
ци ја ли стич ких сту ди ја ви со ких 
тех нич ких и ма шин ских шко ла, 
од но сно шко ла елек тро тех ни ке 
и ра чу на ра чи ји је осни вач Ре
пу бли ка Ср би ја. Пра во на до би
ја ње и ко ри шће ње сту дент ских 
сти пен ди ја има ју др жа вља ни 
Ср би је или они ко ји има ју ста тус 
из бе гли це, по треб но је да има
ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји 
Гра да, да до кра ја те ку ће ка лен
дар ске го ди не ни су на вр ши ли 
26 го ди на жи во та, да су упи са ли 
би ло ко ју го ди ну основ них, ма
стер, основ них стру ков них или 
спе ци ја ли стич ких стру ков них 
сту ди ја, из у зев пр ве, у школ ској 
2016/2017. го ди ни, да је про сеч
на оце на нај ма ње де вет за све 
прет ход не го ди не основ них ака
дем ских сту ди ја, од но сно нај ма
ње де вет и по за све прет ход
не го ди не основ них стру ков них 
сту ди ја и да су до за тва ра ња 
кон кур са по ло жи ли све ис пи те 
из прет ход них упи са них го ди
на – ре кла је на чел ни ца Град ске 
упра ве за обра зо ва ње Мир ја на 
Пје вац. 

Ви си на сти пен ди је из но
си 10.500 ди на ра за сту ден те 
основ них ака дем ских или ма
стер сту ди ја и 7.000 ди на ра за 
сту ден те на основ ним и спе ци ја
ли стич ким стру ков ним сту ди ји ма 
ви со ких тех нич ких и ма шин ских, 
од но сно шко ла елек тро тех ни ке и 
ра чу нар ства. 

 Кон курс за пре воз сту де на та 
се од но си на оне сту ден те ко ји 
сва ко днев но пу ту ју на ре ла ци ји 
Срем ска Ми тро ви ца – Уни вер
зи тет ски цен тар. Сред ства се 
до де љу ју сту ден ти ма ко ји има ју 
др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би
је, пре би ва ли ште на те ри то ри ји 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, да 
има ју ста тус бу џет ског сту ден та 
или са мо фи нан си ра ју ћег сту
ден та ко ји ни су об но ви ли ни јед
ну го ди ну сту ди ра ња и да ни су 
ко ри сни ци услу га сту дент ских 
до мо ва, кре ди та и дру гих об ли ка 
ма те ри јал не по др шке – до да ла 
је Пје вац. 

По за кљу че њу уго во ра, ко
ри сник сред ста ва је ду жан да 
до ста ви прав да ње о ме сеч ним 
пу то ва њи ма у ви ду сту дент ске 
ме сеч не ауто бу ске или сту дент
ске ме сеч не во зне кар те.  С.С.

Де јан Ра дој чић 21. 
де цем бра на пу ни ће две 
го ди не, а од ро ђе ња га 

пра ти те шка жи вот на суд би
на. Ро ђен је са шест ме се ци, 
а ка да је имао пет ме се ци 
утвр ђе но је да има ци сту у 
мо згу. Са 18 ме се ци су му 
кре ну ли епи на пади и тре нут
но се на ла зи у Београду на 
ис пи ти ва њи ма. Мај ка му је 
обо ле ла од пост по ро ђај не 
де пре си је и сме ште на је у 
Бол ни ци за пси хи ја триј ске 
бо ле сти у Вр шцу, оца не ма, 

па о ње му ра чу на во ди ба ка, 
мај чи на мај ка Ми лан ка 
Га шпар. 

Ба ка Ми лан ка има по ро
дич ну пен зи ју од све га 10.000 
ди на ра, ко ју је на сле ди ла од 
по кој ног су пру га. По ло ви на 
ћер ки не со ци ја ле (6.000 
ди на ра), јој оста је, али ка ко 
ка же док пла ти све ра чу не, 
ку пи хра ну за уну ка, ко ји 
мо ра да се хра ни ква ли тет но, 
не оста не јој ни шта. За уну ка 
ку пу је нај ску пље пе ле не, јер 
има про бле ма тич ну ко жу, и 

ко ри сти ску пе кре ме и ко зме
ти ку. 

Због то га се обра ти ла М 
но ви на ма, ка ко би апе ло ва ла 
на све до бре и ху ма не љу де 
ко ји су у мо гућ но сти да нов
ча ни при лог упла те на жиро
рачун: 3403213103978,
Ерстебанка,наимеМилан
ка Гашпар, или да по моћ у 
оде ћи, хра ни, играч ка ма 
до не су лич но на адре су 
Бу ле вар Кон стан ти на Ве ли
ког 19а, по ред не ка да шње 
фа бри ке 1. но вем бар.

ЖИВОТНЕПРИЧЕ

Помозимодвогодишњем
ДејануРадојчићу

ДејанињеговабакаМиланка

Про шлог по не дељ ка, 17. ок то бра у Град ској 
ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци одр жан је рад
ни са ста нак по во дом отва ра ња Кан це ла ри

је за сма ње ње си ро ма штва у Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца.

Та ко ђе, про мо ви сан је про је кат „По ве ћа ње 
ефи ка сно сти со ци јал не услу ге кроз ме ђу оп штин
ску са рад њу и про мо ци ју ак ти ва ци је ра њи вих 
гру па на ло кал ном ни воу“. Но си лац про јек та је 

Удру же ње гра ђа на „Ду га“ из Аде. Про је кат 
фи нан си ра Европ ска уни ја, а спро во ди Де ле га
ци ја Европ ске уни је у Ре пу бли ци Ср би ји у са рад
њи са Ми ни стар ством за рад, бо рач ка и со ци јал
на пи та ња. Про јек том се уво ди дру штве но ко ри
стан рад у за ме ну за јед но крат ну по моћ у на ту ри, 
та ко ђе из ра ђу је се со ци јал на кар та ка ко би се 
до би ла ре ал на сли ка со ци јал но угро же ног ста
нов ни штва и услу га со ци јал не за шти те. 

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Канцеларијазасиромашне
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Ове го ди не, по сле упи са 
у вр тић, оста ло је „ис
под цр те“ пре ко 80 ма

ли ша на раз ли чи тог уз ра ста. 
За хва љу ју ћи отва ра њу но

вих про сто ри ја у Основ ној 
шко ли „Вељ ко Ду го ше вић“ 
у Ру ми, тај број је пре по ло
вљен, бу ду ћи да су од 10. ок
то бра фор ми ра не две гру пе 
де це уз ра ста од три и че ти ри 
го ди не и та ко упи са но 40 ма
ли ша на.

 Оста ло нам је тре нут но 
укуп но 35 не у пи са не де це 
ја сле ног уз ра ста, да кле де
це од го ди ну до две го ди не 
ста ро сти. Ка да је реч о објек
ту ја сли це, он ће се адап ти
ра ти као је дан од про је ка та 
у окви ру пар ти ци па тив ног 
бу џе ти ра ња. Реч је о са ни ра
њу те ра се и де ла сто ла ри је 
за шта је у бу џе ту обез бе ђе
но ми ли он ди на ра. Ура ди ли 
смо тех нич ку до ку мен та ци ју 
и спе ци фи ка ци ју, а са да че
ка мо усло ве од За во да за за
шти ту спо ме ни ка кул ту ре из 
Срем ске Ми тро ви це, па да 
рас пи ше мо тен дер  ка же ди
рек тор ка УП ВО „По ле та рац“ 
Дра га на Стој шић.

До фор ми ра ња ове две гру
пе, као и две у До брин ци ма је 
до шло за хва љу ју ћи од лу ци 
Ми ни стар ства фи нан си ја да 
до зво ли по ве ћа ње ма се за

ра да и но во за по шља ва ње у 
овој Уста но ви за 3,6 ми ли о на 
ди на ра, што је био и је дан од 
основ них раз ло га за дру ги ре
ба ланс оп штин ског бу џе та.

Ка да је реч о До брин ци ма, 
то је је ди ни обје кат у се ли ма 
(на ла зи се у окви ру згра де 
Ме сне кан це ла ри је) ко ји има 
це ло днев ни бо ра вак де це. 
Та мо су та ко ђе, фор ми ра не 
две гру пе са укуп но 40 де це. 

Ди рек тор ка Дра га на Стој
шић ис ти че да по тре ба за 
вр ти ћем са це ло днев ним бо
рав ком по сто ји још у Пу тин
ци ма и Пла ти че ву.

Јед на од сад већ тра ди ци о
нал них ак тив но сти „По ле тар
ца“ је „Игров ни ца“ за де цу ко
ја су у уз ра сту од три до пет и 
по го ди на. Реч је о ма ли ша ни
ма ко ји не по ха ђа ју це ло днев
ни или по лу днев ни бо ра вак у 
вр ти ћу. „Игров ни ца“ се ре а ли
зу је, као и прет ход них го ди на, 
у Мон та жном објек ту у Пр во
мај ској ули ци, сва ког утор ка 
од 15.30 до 17.30 ча со ва.

За ин те ре со ва ни ро ди те љи 
мо гу се ја ви ти на те ле фо не 
474483 или 069/751861, а 
мо гу и лич но до ћи у обје кат 
Ја сли це у Глав ној ули ци, и 
тра жи ти со ци јал ног рад ни ка 
Гор да ну Јо во вић. 

„Игров ни ца“ је по че ла са 
ра дом 4. ок то бра, али ро ди

те љи и да ље мо гу при ја вљи
ва ти де цу на већ по ме ни те 
те ле фо не.

 Про грам је усме рен на 
пру жа ње по др шке раз во ју 
де це овог уз ра ста и основ
ни циљ је да се што ве ћем 
бро ју де це у рум ској оп шти
ни обез бе де усло ви да се 
дру же, игра ју и уче са сво јим 
вр шња ци ма. Са њи ма ра де 
вас пи та чи, а низ ак тив но сти 
се од ви ја кроз кре а тив не ра
ди о ни це  об ја шња ва ди рек
тор ка Стој шић.

Ре ци мо још да у „По ле
тар цу“ тре нут но бри ну о око 
1.335 де це раз ли чи тог ура
ста ко ја су рас по ре ђе на у 64 
вас пит не гру пе. Вр тић у гра
ду има се дам сво јих обје ка
та, као и два у ОШ „Змај Јо ва 
Јо ва но вић“ и од ско ра „Вељ ко 
Ду го ше вић“. 

Та ко ђе, у свим се ли ма, сем 
у Па влов ци ма, по сто је вр ти
ћи, а о де ци бри не 169 за по
сле них у „По ле тар цу“.

С.Џ.

УПВО„ПОЛЕТАРАЦ“РУМА

Двеновеваспитне
групеуграду

ДраганаСтојшић,
директоркаУПВОПолетарац

Јаслениобјекаткојемпредстојиадаптација

Овегодине,осталоје„исподцрте“преко80
малишана различитог узраста. Захваљујући
отварањуновихпросторијауОШ„ВељкоДу
гошевић“уРуми,тајбројјепреполовљен

ЗАСАВИЦАII

Сећањена
стрељане
Јевреје

По ла га њем ве на ца на спо
мен обе леж је у За са ви ци 2, 
про шлог че тврт ка, 13. ок то бра 
је обе ле же на 75. го ди шњи ца 
ма сов ног стре ља ња Је вре ја и 
Ро ма у Дру гом свет ском ра ту. 
Пре ма исто риј ским по да ци ма 
12. и 13. ок то бра 1941. го ди не 
у За са ви ци 2 стре ља но је 1.057 
Је вре ја и око сто ти ну Ро ма.

По част стра да ли ма ода ли су 
пред став ни ци Гра да Срем скa 
Ми тро ви цa, Са ве за је вреј ских 
оп шти на Ср би је, Је вреј ске оп
шти не Но ви Сад и Ме сне за јед
ни це За са ви це II.

Др Ру бен Фукс, пред сед ник 
Са ве за је вреј ских оп шти на Ср
би је при су ство вао је обе ле жа
ва њу го ди шњи це стра да ња Је
вре ја у За са ви ци II и на гла сио 
је да је бит но да се обе ле же сви 
да ту ми ко ји су ве за ни за низ 
до га ђа ја ко ји су се до го ди ли за 
вре ме али и мно го пре Дру гог 
свет ског ра та. 

 Што се ти че је вреј ске за јед
ни це у Ср би ји, се ћа ју ћи се пре
ко 80 од сто пред рат не је вреј ске 
за јед ни це ко ја је стра да ла за 
вре ме Дру гог свет ског ра та, ми 
но си мо те рет на ста вља ња све
га оно га што су ти љу ди пред
ста вља ли за сво јих жи во та. Се
ћа ју ћи их се са мо као жр та ва, 
се ћа ју ћи се са мо ру жних сли ка 
стре ља ња, му че ња, ло го ра, из
глад не лих љу ди, то ни је ва љан 
на чин ка ко се тих љу ди тре ба 
се ћа ти. Тре ба их се се ћа ти у 
вре ме ну ко је је прет хо ди ло том 
ужа су. Је ди но на тај на чин мо
же мо да очу ва мо у на шој тра ди
ци ји њи хо ве жи во те – ре као је 
др Фукс. Б.С.

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Исхрана
старијих

У про сто ри ја ма Удру же ња 
пен зи о не ра у Сремској 
Митровици 17. ок то бра одр жа на 
је ак ци ја по во дом обе ле жа ва ња 
Ме ђу на род ног да на ста ри јих 
осо ба. Тим по во дом, у ор га ни за
ци ји За во да за јав но здра вље 
Срем ска Ми тро ви ца одр жа но је 
пре да ва ње о ис хра ни при ла го
ђе ној ста ри јим осо ба ма. Та ко ђе, 
уче ни ци Сред ње ме ди цин ске 
шко ле по ка зи ва ли су не ке од 
ве жби за ис те за ње, ја ча ње и 
раз ги ба ва ње кич ме. 



18 19. OKTOBAR 2016.  M NOVINE ДОМАЋАРАДИНОСТ

По ро ди ца Дра ги шић из Но ве Па зо
ве већ ду ги низ го ди на успе шно 
се ба ви пре ра дом во ћа и по вр ћа, 

од но сно про из вод њом зим ни це по тра
ди ци о нал ној, до ма ћој ре цеп ту ри. Да ни
је ла и ње на ма ма Бо ја на Дра ги шић 
про из ве ду око 1.500 те гли ца зим ни це, 
а сво је про из во де пред ста ви ле су и на 
сај му „Га стро Срем“ у Но вој Па зо ви 
крајем сеп тем бра. 

 До ма ћин ство Дра ги шић је јед на 
ма ла по ро дич на ма ну фак ту ра ко ја се 
ба ви пре ра дом во ћа и по вр ћа и из ра

дом зим ни це по тра ди ци о нал ној, до ма
ћој ре цеп ту ри, во ђе на вр ло спрет ном 
ру ком мо је ма ме Бо ја не, и ба ви се ти ме 
ви ше од 20 го ди на. Кре ну ле смо из 
чи сте ну жде, кла сич на из бе глич ка при
ча, на те ра ни ра том из бив ше Ју го сла
ви је, до шли смо у Но ву Па зо ву и кре ну
ли ис по чет ка. По до ла ску, су о чи ли смо 
са кла сич ним  про бле мом, ка ко пре жи
ве ти и за ра ди ти но вац за го ли оп ста
нак, а мо ја ма ма је има ла вр ло ва жан 
за да так, ка ко да ишко лу је два сту ден та 
ме ди ци не. Та да је кре ну ла да ра ди оно 

што је до бро уме ла, а то је да ку ва. Она 
је јед на ве се ла бу ца ко ја во ли да ку ва, 
увек је то во ле ла, па је по ла ко кре ну ла 
да спре ма и за љу де ван на ше по ро ди
це. Кре ну ла је са со ко ви ма од зо ве, 
ви шње, ко при ве, уз се стри ну и мо ју 
по моћ. По сле се то про ши ри ло, па је 
по че ла да ку ва ај вар, ко ји сад пред ста
вља око сни цу на ше про из вод ње, у бла
гој и не што љу ћој фор ми, пин ђур, 
љу те ни цу, мле ве ни и ку ва ни па ра дајз, 
ке чап, раз ли чи те вр сте ки се ле зим ни
це, ки се ле кра став чи ће, ре за не са ла те, 

УВЕКСЕДОБРОКУВА:БојанаДрагишић

Купциценеквалитет

УДРУЖЕЊЕЖЕНА„ВЕСЕЛЕСРЕМИЦЕ“ИЗГОЛУБИНАЦА

Чуваритрадиције
На ро ди на овом про сто ру ус пе ли су 

да очу ва ју сво је оби ча је, тра ди ци
ју, га стро ном ске спе ци ја ли те те, а 

са мим тим и но шњу. Ак ти ви же на у сва
кој оп шти ни не гу ју ста ре ру ко тво ри не, чу
ва ју ћи их од за бо ра ва, по пут хе кле ра ја, 
штри ке ра ја, ве зе них стол ња ка, пе шки ра 
и слич них умет ни на. По ред кре а тив них 
ра ди о ни ца, ко је не ке од ак ти ва и удру же
ња гра ђа на че сто ор га ни зу ју, тру де се да 
оста ве у на сле ђе и ста ре тра ди ци о нал не 
спе ци ја ли те те. Са тим су се пред ста ви ле 
и же не из  Удру же ње же на „Ве се ле Сре
ми це“ из Го лу би на ца, на Сај му при вре де 
у Но вој Па зо ви 22. сеп тем бра. 

 На иде ју осни ва ња удру же ња смо до
шли та ко што смо за по че ли дру же ње са 
мо јим дру га ри ма из Хр ват ског кул тур ног  

про свјет ног дру штва „То ми слав“, и ре ши
ли да при ХКД „То ми слав“ осну је мо ак тив 
же на. Ра ди ли смо око го ди ну и по да на са 
њи ма, ме ђу тим ни смо на и шли на раз у ме
ва ње и про сто смо се одво ји ли. Тад се у 
ме ни ро ди ла иде ја да се осну је за себ но 
удру же ње, јер у Го лу бин ци ма у то вре ме 
ни је по сто јао ак тив же на. Осно ва ле смо 
удру же ње ко је смо на зва ли „Ве се ле Сре
ми це“, 2013. го ди не и тре нут но има мо 15 
чла но ва. Ис кљу чи во се ба ви мо очу ва
њем тра ди ци је и оби ча ја овог на шег де ла 
Сре ма, а пра ви мо ко ла че по ре цеп ти ма 
на ших ба ка, из ме ђу оста лог по че ли смо 
да пра ви мо и џе мо ве и слат ко од ду ња и 
смо ка ва. По ла ко ши ри мо асор ти ман, али 
ми лим да су ко ла чи то по че му смо пре
по зна тљи ви – ре кла је пред сед ни ца овог 

ЗИМНИЦАДОМАЋИНСТВАДРАГИШИЋИЗНОВЕПАЗОВЕ

ПредседницаУдружења
ЗвездицаЦрљен
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ша ре не са ла те, сом бор ке 
пу ње не ку пу сом, кра став ци 
пу ње ни љу тим па при чи ца
ма... До ма ћин ство Дра ги шић 
про из во ди от при ли ке око 
1.000 те гли ца ај ва ра и 
600,700 те гли ца дру гих про
из во да. Ми у сво јој по ну ди 
има мо два де се так вр ста про
из во да ко је на пра ви мо. 
Ка сни је смо по че ли да про из
во ди мо и ра зно вр сне ком по
те, џем од кај си ја, пек мез од 
шљи ва, слат ко од ви шње, 
бе лих тре ша ња, шљи ве са 
ора си ма, све оно што сва ка 
на ша до ма ћи ца спре ма за 
сво је уку ћа не, ми смо то 
од лу чи ле да ура ди мо за љу де ко ји 
не ма ју вре ме на, усло ва, ко ји не ма ју 
сво ју си ро ви ну или из би ло ког дру гог 
раз ло га не мо гу да при пре ме зим ни цу 
– ка же до ма ћи ца Да ни је ла. 

Мно штво сво јих ра зно вр сних про из
во да пла си ра ју на зе мун ској пи ја ци где 
има ју стал не му ште ри је. 

 Кад смо до шли ни смо зна ли мно го 
љу ди, а би ле смо све сне да не где 
мо ра мо да про да мо про из вод, и кре ну
ле смо од то га да је пи ја ца ме сто где се 
нај бр же раз ме њу ју вред но сти ко је има
те. Пр во смо де ли ле јед ну те згу, тро
шко ве око за ку па, ма га цин ски про стор 
и он да је вре ме ном, ка ко се ко ли чи на 
по ве ћа ва ла, до шло до то га да има мо 
соп стве ну те згу на зе мун ској пи ја ци. 
Љу ди су нас упо зна ли, и увек се вра ћа
ју на шим про из во ди ма, што нам је и 
нај бит ни је. То ни је са мо кла сич на про
да ја већ и раз ме на ми шље ња и дру же
ње. Мо ја ма ма је пен зи о нер ка ко ја има 
75 го ди на, њој је то и вид дру штве не 
ак тив но сти. Она се ту сре ће са сво јим 
вр шња ки ња ма, раз ме њу ју ре цеп те али 
и по де ле сво је му ке, про бле ме, ле пе 
ве сти, на сме ју се за јед но, по раз го ва ра
ју, ни су за тво ре не у че ти ри зи да, то је 
ве ли ки бе не фит за осо бе у тре ћем 
до бу – ис ти че Да ни је ла.

Она до да је да не по сто ји 
тај ни ре цепт њи хо ве про из
вод ње, већ да про из во де оно 
што и са ме во ле да је ду, а да 
је су шти на упра во у јед но
став но сти и ква ли те ту. 

 Во лим да пра вим оно што 
ја во лим да је дем, то је злат
ни ре цепт ко га се при др жа ва
мо у на шем до ма ћин ству. 
Не ма тај не, су шти на је у јед
но став но сти и ква ли те ту. Оно 
што је про шло тест вре ме на 
и оста ло за пи са но као тра ди
ци о нал на ис хра на, не мо ра те 
мно го ме ња ти, то су уку си на 
ко је су на ши љу ди на ви кли. 
Љу ди ко ји жи ве у све ту увек 

се вра те уку си ма де тињ ства. Ре ци мо, 
ај вар пра ви мо на кла си чан на чин, од 
па при ке ај ва ру ше и па ра дај за, у то 
до да мо бе ли лук, со по уку су, за љу ти мо 
ма ње или ви ше љу тим па при чи ца ма, 
ста ви мо уље, и ма ло ше ће ра да се то 
бо ље сје ди ни. Су шти на је да све 
на мир ни це бу ду ква ли тет не и све же. 
Мо ра те да ра ди те с во љом и он да вам 
то успе. Ово је се зон ски по сао за то што 
си ро ви на до спе ва кра јем ле та и по чет
ком је се ни и тра је у за ви сно сти од то га 
ко ли ко ду го тра је ре ци мо се зо на па при
ке. Али у сва ком слу ча ју то је два до 
два и по ме се ца ин тен зив ног ра да. 
Он да се про да је то ком се зо не, нај ду же 
до апри ла ме се ца. На ма то не кад не 
тра је то ли ко, све сво је про из во де про
да мо вр ло бр зо. Лак ше је кад има мо 
уна пред по ру че но, он да зна мо на ко ли
ко нов ца мо же мо да ра чу на мо, и но вац 
се стал но обр ће. Би ло би још лак ше и 
бо ље и обим про из вод ње би био ве ћи 
ка да би сте ви има ли уна пред от ку пље
ну про из вод њу. Не ма мо мо гућ но сти да 
за по сли мо још не ко га и да ин тен зив ни
је ра ди мо у том пе ри о ду. Би ло би за ин
те ре со ва них же на, јер је ве ли ка не за
по сле ност же на у нај бо љим го ди на ма 

ПРИПРЕМАЗИМНИЦЕ:
ДанијелаДрагишић

удру же ња Зве зди ца Цр љен. 
Чла ни це Удру же ња се са ста ју углав ном 

је дан пут не дељ но и на са мом по чет ку су 
се опре де ли ле да сва ка ра ди оно што нај
бо ље зна, те се на ма ни фе ста ци ја ма на 
ко ји ма оне из ла жу сво је ру ко тво ри не мо гу 
по хва ли ти де ку па жом, ве зом, ко ла чи ма, 
штру дла ма, кор пи ца ма и фла ша ма од но
вин ске хар ти је... 

 Струч њак сам за ко ла че и ки се ло те
сто. Ве о ма мно го по ла же мо на ква ли тет 
про из во да, као и на из глед од но сно ам ба
ла жу да то бу де ка ко тре ба. Ра ди ли смо 
еми си ју Га стро но мад са Ле пим Бр ком, 
пра ви ли смо ки се ла те ста и пу дар ски па
при каш. Та ко ђе, са јед ном те ле ви зи јом 
смо сни ма ле еми си ју „Ср це на дла ну“ и то 
у шко ли. Де ца су би ла оду ше вље на, али 
јед но став но не ма мо то ли ко вре ме на да 
им се по све ти мо сва ко днев но. На дам се 
да ће мо мо ћи да им пре не се мо све ово 
што ра ди мо, да на у че и да на ста ве на шим 
пу тем и са чу ва ју оби ча је и тра ди ци ју од 

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Ста ра 
Па зо ва ово до ма ћин ство уочи ла је на 
Фе сти ва лу зим ни це у Ко це ље ви и по зва ла 
их да сво је про из во де из ла жу и на њи хо
вом сај му. 

 По че ле смо све про из во де и да из ла
же мо и про мо ви ше мо на сај мо ви ма. Би ле 
смо на сај му у Ко це ље ви ко ји се зо ве 
Фе сти вал зим ни це,  и то је јед на пре див на 
ма ни фе ста ци ја, на ко ју смо оти шле из 
ра до зна ло сти као по се ти о ци а он да смо се 
пред ста ви ле и као уче сни ци. Ове го ди не 
ће би ти че твр ти пут ка ко та мо уче ству је мо, 
и на том сај му су нас про на шли љу ди из 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ста ра Па зо ва и 
по зва ли нас на Са јам при вре де у окви ру 
ког се одр жа ва и са јам про да је из кућ не 
ра ди но сти. Уче ство ва ње на сај мо ви ма 
нам по ма же да се пред ста ви мо ве ћем бро
ју љу ди али и да се по ве же мо ме ђу соб но. 
Ме ни се ја ко до па да ини ци ја ти ва ко ју по ка
зу је ми ни стар по љо при вре де Бра ни слав 
Не ди мо вић ко ји ка же да је по треб но да се 
пред ста ви мо на тре ћим тр жи шти ма са 
го то вим про из во дом. За што би смо ми 
из во зи ли сво је ква ли тет не си ро ви не кад 
мо же мо да из ве зе мо го тов про из вод. Шта 
је бо љи су ве нир не го да по не се те из на ше 
зе мље те глу ај ва ра или фла шу ра ки је – 
ка же кроз осмех Да ни је ла Дра ги шић. 

Сајам

ШтанднаСајмупривреде
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за бо ра ва. Има мо у Го лу бин ци ма јед ну 
ста ру швап ску ку ћу где има мо по став
ку ет но со бе, од но сно де во јач ке со бе, 
ка ко је не ка да би ло на ме ште но. Са ра
ђу је мо са Ту ри стич ком ор га ни за ци јом 
Оп шти не Ста ра Па зо ва, има мо по др
шку и Оп шти не Ста ра Па зо ва, ЈКП „Чи
сто ћа“ из Ста ре Па зо ве, сви нас по др
жа ва ју у на шем ра ду, јер су ви де ли у 
на ма да то мо же мо и хо ће мо да ра ди
мо, да не тра жи мо па ре за из ле те не го 
за оно за шта нам је ствар но по треб но 
– ка же Цр љен. 

„Ве се ле Сре ми це“ су јед но ак тив но 
удру же ње ко је уче ству је на ве ли ком 
бро ју ма ни фе ста ци ја из ме ђу оста лог 
на Да ни ма Вој во ди не, Ет но сај му хра
не и пи ћа, Ма ни фе сти ма на Ка ле мег
да ну, као и на ма ни фе ста ци ја ма сво јих 
ко ле ги ни ца. За крај ис ти чу да је основ
ни циљ очу ва ње тра ди ци је и ста ри не и 
успо ме не на оно ка ко се не кад жи ве ло 
и ра ди ло. 

 С.С.

из ме ђу 40 и 60 го ди на ко је мо гу да  да ју 
свој пу ни до при нос у овој обла сти – 
до да је Да ни је ла. 

Ка ко она ка же, сва ком ма њем про из
во ђа чу по чет ни ку зна чи ло би да има 
по моћ еко но ми сте, прав ни ка па и ди зај
не ра  ка ко би им олак ша ли и на чи ни ли 
ко рак ка пла сма ну на ве ће тр жи ште. 

 Ако не ко же ли да нам по мог не, 
по треб но је да нам пру жи ло ги стич ку 
по др шку, да нас оку пи и удру жи, по моћ 
тех но ло га ко ји би нам об ја снио ка ко 
лак ше и бо ље да спре ми мо на мир ни це 
ко је спре ма мо, прав ну по моћ, ко ја ће 
нам по ја сни ти прав не про це ду ре ве за
не за про из вод њу, пла сман, ме на џе ра 
ко ји би нам отво рио пут за тре ће тр жи
ште, ди зај не ра ко ји ће нам по мо ћи да 
на ше па ко ва ње из гле да атрак тив ни је и 
леп ше. По тен ци ја ла има, ми смо зе мља 
ко ја про из во ди ква ли тет ну хра ну, има
мо од лич не до ма ћи це, на ша тра ди ци је 
је та ква да се увек до бро је ло и то тре
ба да по ка же мо и дру гим љу ди ма. 
Ствар но би смо за јед но мо гли мно го 
ви ше да ура ди мо. „Џе ми ја да“ у Бе ле ги
шу оку пи ла је ак ти ве же на из свих 
ме ста ста ро па зо вач ке оп шти не ко је су 
на тој ма ни фе ста ци ји по ка за ле сво је 
уме ће. Шта же не све мо гу да по ну де, то 
је пре див но и ја ко ле по. Бо гат ство уку
са, бо ја, па ко ва ња. Али то се све за вр
ша ва на њи хо вом ен ту зи ја зму и њи хов 
до мет ни је ве ћи од ло кал ног, као што 
ни је ни наш – ка же Дра ги шић. 

Свој по сао опи су је као вр ло леп, 
ди на ми чан и те жак, ко ји зах те ва ја ко 
мно го ра да али спа да у ону вр сту пле
ме ни тих по сло ва. Сма тра да је нај леп
ше кад не ко га не што мо же те да на у чи
те, из ле чи те и кад не ког на хра ни те. 
Ка же, елан им да ју и за до вољ не му ште
ри је. Ра зно вр сну по ну ду ве штих ру ку 
ових же на мо же те про на ћи на зе мун
ској пи ја ци и на ра зним сај мо ви ма 
ши ром Ср би је и уве ри ти се у ква ли тет 
њи хо вих про из во да, што смо и са ми 
учи ни ли.  СањаСтанетић

Сте ван Го ље вач ки из Ири га има 
ин те ре сан тан хо би, ба ви се из
ра дом су ве ни ра од др ве та, а у 

то ме му по ма же и ћер ка. За јед но, сво
је про из во де из ла жу по ра зним ма ни
фе ста ци ја ма, а јед на од њих је и Пу
дар ски да ни у Ири гу. 

Сте ван ка же да га је же на под ста кла 
да на пра ви пр ва за пре жна ко ла од др
ве та, а да је ка сни је по чео да се за љу
бљу је у др во, те му је из ра да др ве них 
су ве ни ра по ста ла и хо би. Он на во ди 
да је од овог за на та сла ба за ра да, рет
ко се шта мо же про да ти, иако је по ну
да ра зно ли ка, јер се ру ко тво ри не ви ше 
не це не. 

 По чео сам да из ра ђу јем раз не 
пред ме те од др ве та, то је пр вен стве но 
мој хо би. Ти ме се ба вим 14 го ди на, от
ка ко сам у пен зи ји. Мо ја ћер ка ми по
ма же и ре као сам јој да ћу ово ра ди ти 
док сам жив, а она не ка са ма од лу чи 
да ли ће на ста ви ти са тим или не – ка
же Го ље вач ки. 

Сво је ру ко тво ри не сва ке го ди не из
ла же на Пу дар ским да ни ма. Ме ђу 
пред ме ти ма ко је из ра ђу је мо гу се ви
де ти ста рин ска за пре жна ко ла, ма ла 
ко ла, во де ни ца, млин, тра га че, ку би ка
шка ко ли ца...

 Све што пра вим је од тврдог др ве
та. Ни шта од ме ка ног др ве та не ра дим. 
На при мер, за из ра ду ве ли ких за пре
жних ко ла би ло ми је по треб но 20 да
на. Ка да се пред мет на пра ви, он да се 
ла ки ра и оста ви се да се осу ши. По ред 
до брог и ква ли тет ног др ве та за из ра ду 
по треб но је има ти и до бре жив це, јер 
је то све пи пав и осе тљив по сао. Те
же ми је кад ра дим ма ње ства ри, то је 

увек те же. Ја по ла ко пре ко зи ме се дим 
и пра вим. Шмир глом об ли ку јем и сец
кам. Струг сла би је ко ри стим, углав ном 
по сао зах те ва нај ви ше упо тре бу ру ке. 
Ко год ми сли да је то ла ко, не ка по ку
ша да на пра ви та ко не што – ис ти че 
наш са го вор ник. 

Он до да је да је у овом за на ту бит но 
по зна ва ти др во, јер се не мо же са сва
ким др ве том ра ди ти. 

 Др во се мо ра до бро по зна ва ти. Ре
ци мо од ли пе се не мо же ни шта пра
ви ти.  Нај ви ше ко ри стим ја сен, ја вор 
и клен. По не што имам на пра вље но и 
од ке дро ви не и африч ког др ве та, ко
је има спе ци фич ну цр вен ка сту бо ју, 
па сви ми сле да је пре ла ки ра но. По
ред основ ног др ве та од ко јег из ра ђу
јем, ко ри стим и фур нир као до дат ни 
ма те ри јал да не што укра сим, а не кад 
и осли кам.  Основ но по ма га ло је др
во фикс ко јим спа јам и без бој ни лак за 
ла ки ра ње – об ја шња ва Го ље вач ки.  

По ред то га што има ја ко ма ло 
за ин те ре со ва них за ку по ви ну 
ова квих пред ме та, наш са го вор

ник на во ди да не ма ни оних ко ји би 
наставили традицију.

 Ако не што хо ћеш да ра диш пр
во мо раш да во лиш то. Код нас се не 
це не мно го ру ко тво ри не, док је у ино
стран ству дру га чи је, та мо се и про да ју 
и по ве о ма ве ћој це ни. Ру ко тво ри на се 
ја ко ма ло це ни. Нај го ре је што то ни
ко не ће ни да учи. Ја имам три уну ка 
и они не ће да се ба ве ти ме. За на ти и 
ру ко тво ри не по ла ко из у ми ру, ево мој 
за нат не ма ко да на ста ви, ову мла деж 
то не за ни ма   ка же за крај Сте ван Го
ље вач ки.  С.Станетић

СУВЕНИРИСТЕВАНАГОЉЕВАЧКОГИЗИРИГА

Рукотворине
семалоцене

НЕМАКОДАНАСТАВИЗАНАТ:СтеванГољевачки
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СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Јефимијини
снови

Удру же ње пен зи о не ра 
„Тре ће до ба“ ор га ни зо ва ло је 
у Би бли о те ци „Гли го ри је 
Во за ро вић“ 10. ок то бра из ло
жбу руч них ра до ва под на зи
вом „Је фи ми ји ни сно ви“. Пре
зен то ван је вез, тка ње, пле те
ње и све оно што се вред ним 
ру ка ма мо же на пра ви ти, а у 
че га је утка на ве ли ка љу бав.

Цртежиу
МузејуСрема

У Му зе ју Сре ма у Срем ској 
Ми тро ви ци 11. ок то бра отво
ре на је из ло жба сли ка чи ји је 
аутор Дан кан Кларк Ла зић. 
Аутор је Ми тров ча нин ко ји 
жи ви у Аустра ли ји, а у Му зе ју 
Сре ма су из ло же ни ње го ви 
цр те жи, ко ји пред ста вља ју 
нај у пе ча тљи ви ји део ње го вог 
ра да.

Изложба
уГалерији

У уто рак, 11. ок то бра 
Ми тров ча нин Де јан Си ме у но
вић пред ста вио је сво је сли ке 
у Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“  
Срем ској Ми тро ви ци. У пи та
њу је тре ћа са мо стал на из ло
жба овог сли ка ра.

Промоција
књиге

Про мо ци ја књи ге „По глед 
из оштрог угла“ Вје ко сла ва 
Ву ка ди на одр жа на је у ми тро
вач кој Би бли о те ци „Гли го ри је 
Во за ро вић“ про шлог пет ка 
14. ок то бра. 

Пе сме, лир ске за пи се и 
есе је об ја вљи вао је у мно гим 
књи жев ним ча со пи си ма и 
ли сто ви ма, а за сту пљен је и у 
број ним збор ни ци ма и ан то
ло ги ја ма са вре ме не по е зи је. 
Про грам је во ди ла Мир ја на 
Мар ко вић, пред сед ни ца Књи
жев не за јед ни це Срем ска 
Ми тро ви ца.

По во дом сед мог Ме ђу на
род ног сај ма брод ске 
опре ме и бро до ва у Пу ли 

ко ји је одр жан од 12. до 14. 
ок то бра и на ко јем су уче шће 
узе ли и пред у зет ни ци из Вој во
ди не, ор га ни зо ван је све ча ни 
при јем за де ле га ци ју из Сре ма. 
Ме ђу чла но ви ма де ле га ци је 
би ли су из ме ђу оста лих ди рек
то ри ца Ту ри стич ке ор га ни за ци
је Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
Све тла на Са бо, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак 
и пред сед ник Срем ске при вред
не ко мо ре Ђор ђе Бо жић.

За ме ник гра до на чел ни ка 
Фа бри зио Ра дин је ис та као да 
је Град Пу ла отво рен за са рад
њу, по слов не раз го во ре и раз
ме ну ко ри сних са ве та ко ји мо гу 

би ти од обо стра не ко ри сти. 
Ди рек то ри ца ми тро вач ке Ту ри
стич ке ор га ни за ци је Све тла на 
Са бо ис та кла је од лич ну до са
да шњу са рад њу с мно гим уста

но ва ма и ор га ни за ци ја ма у 
Ис три, те на по ме ну ла ка ко оче
ку је ши ре ње по слов не са рад ње 
и кре и ра ње за јед нич ких про је
ка та. 

ДЕЛЕГАЦИЈАСРЕМАУПОСЕТИПУЛИ

Заједничкипројекти

Про шле су бо те, 15. ок то бра у про сто ри ја ма 
Оп штин ског удру же ња гра ђа на за по моћ 
осо ба ма са аути змом у Срем ској Ми тро ви

ци ор га ни зо ван је Дан отво ре них вра та, чи ме је 
са ма лим за ка шње њем обе ле жен Европ ски дан 
аути зма 3. ок то бар.

Про сто ри је ми тро вач ког удру же ња тог да на су 
по се ти ли и пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, 
на чел ник Град ске упра ве за здрав стве ну и со
ци јал ну за шти ту Во ји слав Мир нић, ње го ва за ме
ни ца Сла ђа на Мир че та, као и на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну Или ја Не дић.

На чел ник Мир нић је ис та као да је ва жно да 
осо бе са аути змом по ста ну ви дљи ви чла но ви 
дру штва, као и да ло кал на са мо у пра ва по др жа ва 
и по ма же рад удру же ња.

Оп штин ско удру же ње гра ђа на Срем ске Ми тро
ви це за по моћ осо ба ма са аути змом по сто ји че
ти ри го ди не и бро ји три де се так чла но ва са аути
змом, од че га су ве ћи на де ца. 

 У Ср би ји има бли зу 2.000 ре ги стро ва них осо
ба ко је има ју по ре ме ћај ко ји се иден ти фи ку је та ко 
да је сла би ја со ци ја ли за ци је де це и са мим тим 
до ла зи до од стра њи ва ња из дру штва, од но сно 
дру га де ца их не при хва та ју. На ше дру штво је 
ушло не при пре мље но у ин клу зи ју, али уз рад и 
же љу свих нас на да мо се не кој све тли јој бу дућ но
сти. Ме ђу осо ба ма са аути змом до ста је ста ри јих 
ко ји су и да ље не ви дљи ви, ни смо ус пе ли да их 
„из ву че мо“ из ку ћа. То је ве ли ки про блем – ка же 
члан удру же ња Бран ко Ла зић. 

Б.С.

МИТРОВАЧКОУДРУЖЕЊЕЗАПОМОЋОСОБАМА
СААУТИЗМОМОТВОРИЛОСВОЈАВРАТА

Једнакашансазасве
Општинскоудружење грађанаСремскеМитровицезапомоћ

особамасааутизмомпостојичетиригодинеибројитридесетак
члановасааутизмом,одчегасувећинадеца
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СРЕМАЧКИЗАПИСИ

ПевциизМанђелоса

Прошло је већ више од четврт 
века откако се први пут (1988. 
године), премијерно емитовала 

телевизијска серија нашег 
суграђанина и познатог драмског 
писца Синише Ковачевића „Портрет 
Илије Певца“. Била је то права 
сремачка драма о староседеоцима и 
„дођошима“, која се дешава 
непосредно после Другог светског 
рата и чувене „осме офанзиве“ коју је 
Бранко Ћопић тако лепо и са пуно 
духа и својственог слаткогорког 
хумора описао. Из драме Синише 
Ковачевића избија чемер црн као 
сремачка црница; својеврсна је то 
прича о изневереним идеалима који 
се огледају у оној реченици да „нисмо 
се ми за ово борили“. Уз све невоље 
које иду уз успостављање нове 
власти, послератно сиромаштво и 
принудни откуп, ту је и судар култура 
које долазе из два света. Та два 
света, староседелачки и „дођошки“, 
која шибају исте невоље, а која 
немају никог рођенијег и ближег од 
себе самих, принуђена су једно на 
друго. Неко у таквој ситуацији и 
поклекне, други ојачају, на крају се 
рачуна само оно што је мерено 
људским аршинима и што има 
смисла.

Да би боље објаснио то време и да 
би му дао тежину коју мора имати 
истина, Синиша Ковачевић се 

послужио именом и презименом које 
је узео из своје породице. Можда баш 
због тога и лично, од свих његових 
дела, волим највише баш ово.

Са Синишом сам одрастао и ишао 
у исту митровачку основну школу 
(„Слободан Бајић Паја“), његова тетка 
Дарка нам је предавала хемију из које 
никад нисам имао добру оцену, док 
смо после школе играли фудбал и 
један другом „ломили ноге“, на 
лединици на углу улица Станка 
Пауновића (Оборска) и Сутјеска, 
данас улице Милоша Обилића и 
Фрушкогорска. Познавао сам његове 
родитеље (мајка му је била из 
породице Певац, из Манђелоса), као 
и његову сестру Весну која је 
својевремено била кандидат за 
председницу митровачке општине. 
Телевизијски лик Илије Певца, 
створен по презимену породице 

Певац чији су корени у Манђелосу, 
доживљавао сам као сваког другог 
Сремца који се нашао у историјском 
вртлогу након Другог светског рата.

Зато, кад помислим на Синишу 
Ковачевића, пред очима ми је пре 
свих, „Портрет Илије Певца“.

Певци су у Срем највероватније 
дошли негде у 16. веку, из Лике. 
Рађали су се и умирали, множили и 
селили, кућа и гробова има на све 
стране, а међу онима које и лично 
познајем, сем Синише и његових, ту 
су и Певци из Сремске Митровице 
чији се плацеви сучељавају и 
наслањају један на други, на углу 
Кузминске и Јалијске улице. 
Захваљујући Мирославу Певцу, 
народном одборнику у градској 
скупштини, коме је 39 година, 
уприличили смо једног од последњих 
лепих дана ове јесени, дружење и 

Прошлојевећвишеод
четвртвекаодкакосе
првипут,премијерно

емитовалателевизијска
серијанашегсуграђанина
ипознатогдрамскогписца

СинишеКовачевића
„ПортретИлијеПевца“

ДушанкаиМирославПевац

Сценаизсерије„ПортретИлијеПевца“ СликаизпородичногалбумапородицеПевац
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разговор уз кафу, са њим и стрином 
му Душанком.

Душанки Певац данас је 69 година. 
У породицу Певац удала се као 
осамнаестогодишња девојка. Увек 
радо прича о својој породици. По 
причи коју она памти, била су три 
брата: Живко, Ђорђе и Душан. Живко 
је отишао у Бановце, а друга двојица 
су остала у Манђелосу. Корени њеног 
мужа Душка иду по линији Ђорђа. 
Ђорђе је родио Милоша, а овај Илију, 
Светозара, Павла и Стеву. Било би 
сувише, а за оне са стране и 
компликовано, да сад набрајамо све 
гране и гранчице са породичног 
стабла Певац, али оно што је важно и 
што тврди наша саговорница, темељ 
куће се сачувао. Тешка времена која 
су пратила историјске и друштвене 
ломове изнели су на плећима онако 
како је ко знао и умео. Њен свекар 
Станко, партизан и комуниста, 
изговорио је речи сличне главном 
јунаку Синишине драме: За ово се 
нисмо борили... Дигао је руке од 
функције и партије, тад је још било 
морала у јавним пословима, а људи 
се нису продавали, што би рекао 
Ђоле Балашевић, за шприцер и 
кавурму.

Иако нису лако прошли кроз 
транзицију послератног друштва, 
Певци су у основи остали отворени за 
све друге. Иако смо већ и заборавили 
на некадашње сеобе људи из „осме 
офанзиве“ после Другог светског рата, 
дошло је до нових сеоба деведесетих 
година. Опет су људи почели да се 
мешају међусобно. 

Овог лета упознао сам млад брачни 
пар, Владимира и Бојану, он је из 
Манђелоса, из породице Певац, она је 
дошла у сеобама деведесетих у Срем.

То су наши веома блиски рођаци, 
каже Мирослав Певац, наш 
саговорник, иначе наставник физичког 
у митровачкој основној школи. Такав 
је живот, Певци су се по свету, фала 
милом богу, намножили. Да није сеоба 
како би се људи сусретали.

Можда је време да Синиша 
Ковачевић допише нове епизоде, за 
наставак саге о потомцима Илије 
Певца.

ВладимирЋосић

СинишаКовачевић

У част Ми лу ти ну Ми лан ко ви
ћу, јед ном од нај ве ћих срп ских 
ма те ма ти ча ра, кли ма то ло га, 

астро но ма, ге о фи зи ча ра, док то ра 
тех нич ких на у ка и по пу ла ри за то ра 
на у ке, у пе так, 14. ок то бра у Ста ром 
Слан ка ме ну одр жа на је ма ни фе ста
ци ја „Да ни Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа“. 

О ра ду свет ски при зна тог на уч ни ка 
го во ри ли су мр Слав ко Мак си мо вић, 
пред сед ник Удру же ња „Ми лу тин Ми
лан ко вић“, проф. др Ду шан Ни ко лић, 
рек тор но во сад ског уни вер зи те та, 
проф. Др Спо мен ко Ми хај ло вић из 
Ге о маг нет ског ин сти ту та у Гроц кој и 
проф. Ми лан Пре до је вић, пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја. 

Основ ни циљ ма ни фе ста ци је био је 
да се, пре све га, де ца из основ них и 
сред њих шко ла бо ље упо зна ју са на
уч ним ра дом Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа 
ко ји је, ка ко ка же мр Слав ко Мак си
мо вић, пред сед ник Удру же ња ко је но
си име срп ског на уч ни ка, не пра вед но 
за по ста вљен.

 Ма ни фе ста ци је по пут ове су из
у зет но зна чај не за да љу про мо ци ју 
Ми лан ко ви ће вог жи во та и ра да. Ни
смо слу чај но ода бра ли Ста ри Слан
ка мен као ме сто на ко јем ће се одр
жа ти цен трал на ма ни фе ста ци ја, јер 
је наш ве ли ки на уч ник ов де вр шио 
од ре ђе на ис тра жи ва ња – ис та као је 
мр Слав ко Мак си мо вић, пред сед ник 
Удру же ња „Ми лу тин Ми лан ко вић“.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја и Оп шти
на Ин ђи ја пру жи ле су по др шку и узе
ле уче шће у ор га ни за ци ји ма ни фе
ста ци је.

 За нас је ве ли ка част што је цен
трал на ма ни фе ста ци ја у окви ру „Да
на Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа“ одр жа на 
у на шој оп шти ни. Ми смо пру жи ли 
по др шку и на сто ја ће мо у то ме да се 
о на у ци од са да мно го ви ше го во ри. 
Ми лан ко вић је то ком сво јих ис тра жи
ва ња бо ра вио у Ста ром Слан ка ме
ну и из у ча вао је кли мат ске про ме не 
и ле сне про фи ле  ис та као је Ми лан 
Пре до је вић, пред сед ник СО Ин ђи ја.

Ма ја Бо шњак, вр ши лац ду жно сти 
ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Оп шти не Ин ђи ја на ве ла је да је ово 
пр ва еду ка тив на ма ни фе ста ци ја у ко
јој се по ја вљу ју као ор га ни за то ри.

 Ра ди се о не што дру га чи јем са др
жа ју и на да мо се да ће ова ма ни фе
ста ци ја по ста ти тра ди ци о нал на, јер 
је Ста ри Слан ка мен ме сто ва жно за 
на уч ни рад Ми лан ко ви ћа. Ујед но смо 
ани ми ра ли сву де цу из ста ри јих раз
ре да основ них шко ла и сред њо школ
це. Око сто ти ну њих је има ло при ли ку 
да слу ша о ра ду Ми лу ти на Ми лан ко
ви ћа, а по ред де це, укљу чи ли су се 
и њи хо ви про фе со ри  ре кла је Бо
шњак.

По сле „Ча са на у ке“, ко ји је одр жан 
на те ре ну се о ске шко ле, на сту пи ли 
су чла но ви КУДа „Со ко“ из Ин ђи је, 
као и сту ден ти Ака де ми је умет но сти 
из Бе о гра да. У скло пу ма ни фе ста ци је 
„Да ни Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа“, у по
не де љак, 17. ок то бар у Га ле ри ји Ку ће 
Вој но ви ћа у Ин ђи ји, отво ре на је и из
ло жба „Ми лу тин Ми лан ко вић, жи вот и 
де ло“. 

М.Ђ.

МАНИФЕСТАЦИЈА„ДАНИМИЛУТИНАМИЛАНКОВИЋА“
УСТАРОМСЛАНКАМЕНУ

Участвеликом
српскомнаучнику

ДаниМилутинаМиланковића
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МИНИСТРИБРАНИСЛАВНЕДИМОВИЋИАНАБРНАБИЋУПОСЕТИШИДУ

Шидцентарпчеларства

Оп шти ну Шид 23. 
сеп тем бра по се ти
ли су ми ни стар по

љо при вре де и за шти те жи
вот не сре ди не Бра ни слав 
Не ди мо вић и ми ни стар ка 
др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве Ана Бр на бић. 
Глав на те ма раз го во ра ми
ни ста ра и пред став ни ка 
ло кал не са мо у пра ве би ла 
је ула га ње у по љо при вре
ду и пре ра ђи вач ку про из
вод њу, а би ло је ре чи и о 
мо гућ но сти ма отва ра ња 
по го на за пре ра ду и па ко
ва ње пче лар ских про из во
да у шид ској оп шти ни.

 Ов де смо ка ко би омо
гу ћи ли раз го вор из ме ђу 
пред став ни ка Оп шти не 
Шид и Са ве за пче лар ске 
ор га ни за ци је Ср би је, ко ји 
тра же у Ср би ји ло ка ци ју 
за свој по гон за пре ра ду 

и па ко ва ње про из во да за 
из воз, али и за до ма ће тр
жи ште. Ми смо као Вла да 
Ср би је пре по зна ли да је 
то ја ко ва жно, не због бро
ја за по сле них, јер у пр вом 
кру гу не ће би ти пу но за по
сле них, али је ва жно по
ка за ти ка ко на ши до ма ћи 
про из во ђа чи мо гу да ра де 
за јед но, да се удру жу ју и 
на пра ве ве ће ка па ци те
те и он да та ко удру же ни 
да по кри ва ју свет ско тр
жи ште. То је он да до каз 
енер ги је из ме ђу про из во
ђа ча и ло кал не са мо у пра
ве и ово Ми ни стар ство ће 
ин си сти ра ти и фо ку си ра
ће се у ве ћој ме ри за ло
кал но еко ном ски раз вој 
 из ја ви ла је ми ни стар ка 
Ана Бр на бић.

Као основ ни пред у слов 
за раз вој пре ра ђи вач ке 

ин ду стри је и отва ра ње 
но вих рад них ме ста, ми
ни стри су ис та кли тим ски 
рад ло кал них са мо у пра ва 
и ми ни стар ста ва.

 Сви за јед но има мо 
исти циљ, а то је да бу де 
што ви ше рад них ме ста, 
да пре ра ђи вач ки сек тор 
ко ји је био за по ста вљен 
у про те клих 20, 30 го ди на 
пот пу но афир ми ше мо. Го
во рим о пре ра ђи вач кој ин
ду стри ји као не че му што 
мо же би ти по кре тач чи та
ве по љо при вред не про из
вод ње у Ср би ји. Тр жи шта 
по сто је и на на ма је да их 
на ква ли те тан на чин пер
ци пи ра мо и да раз ви је мо 
оне пре ра ђи вач ке ка па
ци те те ко ји су по треб ни, а 
да се тр жи шта за до во ље. 
Са мим тим, да сма њи мо 
при ти сак на до ма ће тр

ШИДЦЕНТАРПЧЕЛАРСТВА:БраниславНедимовић,АнаБрнабићиПредрагВуковић

ДОЧЕКМИНИСТАРА:ПредставницилокалнесамоуправесаАномБрнабићиБраниславомНедимовићем
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жи ште по љо при вред них 
про из во да. При ча о ме ду 
је је дан фан та сти чан при
мер ка ко у Ср би ји тре ба 
да до ђе мо до ре зул та та 
и да по мог не мо огром ном 
бро ју љу ди ко ји су че сто и 
нео прав да но за бо ра вље
ни. А има их мно го  ис
та као је ми ни стар Бра ни
слав Не ди мо вић.

Ве ли ку по др шку Ми ни
стар ство по љо при вре де и 
за шти те жи вот не сре ди не 
ће ка ко је ре че но, да ва ти 
ло кал ним са мо у пра ва ма 
за кре и ра ње агро ин ду
стриј ских пар ко ва.

 Охра бри ва ће мо ло
кал не са мо у пра ве и да
ва ти им фи нан сиј ска 
сред ства за кре и ра ње 
агро ин ду стриј ских пар
ко ва ко ји ће би ти ин фра
струк тур но опре мље ни. 
Да би мо гло до ћи до раз
во ја пре ра ђи вач ке ин ду
стри је они про сто мо ра ју 
да по сто је на про сто ри ма 
на ко ји ма мо гу да се раз
ви ја ју. И то је оно што је 
не са мо иде ја, не го ће у 
овом тре нут ку би ти и алат 
за бор бу с јед не стра не 
про тив не за по сле но сти, 
а с дру ге стра не за по ве
ћа ње из во за по љо при
вред них про из во да из ван 
гра ни ца Ср би је. Ако игде 
у Ср би ји по сто ји мо гућ
ност за отва ра ње агро ин
ду стриј ских пар ко ва, он да 
је то упра во ов де у Сре му. 
Срем тре ба да бу де јед но 
од глав них по кре та ча чи
та ве ове при че ко ју же ли
мо да про ши ри мо на це лу 
те ри то ри ју Ср би је  ис та
као је Не ди мо вић.

Ини ци ја ти ва за по кре

та ње ди стри бу тив ног цен
тра за пче лар ство у Ши ду 
по те кла је од Са ве за пче
лар ске ор га ни за ци је Ср
би је.

 Ис ко ри сти ли смо по
се ту ми ни ста ра шид ској 
оп шти ни, да би смо раз
го ва ра ли о иде ји Са ве за 
и на шој ини ци ја ти ви ко
ју смо по сла ли свим оп
шти на ма у Ср би ји да се 
при ја ве сви они ко ји су 
за ин те ре со ва ни да се на 
њи хо вој те ри то ри ји гра ди 
по гон за от куп ме да Са ве
за пче лар ских ор га ни за
ци ја Ср би је. Ми има мо до
ста про бле ма у пла сма ну 
ме да и од лу чи ли смо да 
на пра ви мо соп стве ни по
гон ка ко би смо се лак ше 
бо ри ли на тр жи шту Ср би
је и у ино стран ству  ре
као је пред сед ник Са ве за 
пче лар ских ор га ни за ци ја 
Ср би је др Ро до љуб Жи
ва ди но вић.

Пред сед ник Оп шти не 
Шид Пре драг Ву ко вић ис
та као је ве ли ку ва жност 
по се те ми ни ста ра шид
ској оп шти ни.

 Сва ка ко да је по се та 
ова кве де ле га ци је мно го 
зна чај на за оп шти ну Шид. 
Раз го ва ра ли смо о во ћар
ству, по љо при вре ди, пче
лар ству, ин ду стриј ској зо
ни. Ви ше ни ко не тре ба да 
сум ња да ће Шид кре ну ти 
на пред и да ће ин ду стриј
ска зо на у што ско ри је 
вре ме би ти отво ре на. По
др шка Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и ова по се та ми
ни ста ра, по твр да је то ме. 
Сти жу нам мно го бо љи 
да ни  ис та као је Ву ко вић.

М.Н.

При ли ком по се те ми ни ста ра шид ској оп шти ни, у раз го во ру 
са пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве, би ло је ре чи и о 
мо гућ но сти ма ско рог отва ра ња ин ду стриј ске зо не у Ши ду.

 Оно што ми нај ви ше мо же мо то је да са ра ђу је мо са По кра
јин ском вла дом и ви ди мо ка ко за јед но мо же мо да уна пре ди мо 
усло ве за ин ве сти ра ње. Ин ду стриј ска зо на у Ши ду је сва ка ко 
огро ман по тен ци јал. Шид има фан та стич ну ге о граф ску ло ка
ци ју, та ко да се на да мо да ће мо у на ред ном пе ри о ду ус пе ти 
ма ло то да по гу ра мо, да по пра ви мо и да до ве де мо и до ма ће и 
стра не ин ве сти то ре у Шид  ис та кла је ми ни стар ка Бр на бић.

Индустријсказона

У Ши ду су 22. сеп тем
бра отво ре не про сто
ри је бан ке По штан ска 

ште ди о ни ца у при су ству 
пред став ни ка ло кал не са
мо у пра ве и бан ке, а све ча ну 
врп цу пре се као је пред сед
ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић. Том при ли ком он 
је ис та као да ће од са да 
гра ђа ни има ти ком плет
не бан кар ске про из во де и 
услу ге у свом гра ду, због 
ко јих су до не дав но мо ра ли 
пу то ва ти у дру га ме ста.

 Ово је за и ста озби љан 
про је кат. По штан ска ште
ди о ни ца у Ши ду ве ћа са да 
има пре ко 5.000 кли је на та 
са те ку ћим и штед ним ра чу
ни ма и кли је на та са пре ко 
11.000 по вре ме них ра чу
на, ко ји су до са да мо ра ли 
пу то ва ти у Срем ску Ми
тро ви цу ка ко би из вр ши ли 
од ре ђе не тран сак ци је. На 
ра дост свих њих, Шид ће 
од са да има ти екс по зи ту ру 
у свом гра ду где ће гра ђа
ни мо ћи сво је по сло ве да 
оба вља ју бр же и ефи ка сни
је. Отва ра њем По штан ске 
ште ди о ни це омо гу ћи ли смо 
и за по сле ње за че тво ро 
љу ди из на шег гра да. Ве
ру јем да ће сво јим ра дом у 
на ред ном пе ри о ду до ка за
ти сво ју про фе си о нал ност 
и озбиљ ност. Ово је сја јан 
по тез за оп шти ну Шид и на
дам се да ће уско ро у на шој 
оп шти ни и при вре да по че ти 
да ра ди, а ми слим да се већ 
мо гу уочи ти ве ли ке про ме
не у гра ду. Ми се мно го тру
ди мо и ра ди мо и ве ру јем да 
ће мо оправ да ти по ве ре ње 

на ших гра ђа на  ис та као је 
Ву ко вић, за хва љу ју ћи се 
том при ли ком ди рек то ру 
бан ке и свим са рад ни ци
ма на ука за ном по ве ре њу 
и опре де ље њу да се бан ка 
отво ри у Ши ду.

Бан ка По штан ска ште ди
о ни ца пе та је екс по зи ту ра 
у Сре му. Осно ва на је 1921. 
го ди не и са мим тим је бан ка 
ко ја нај ду же по слу је у Ре пу
бли ци Ср би ји. 

 За хва лио бих се пен зи о
не ри ма ко ји су нам нај о да
ни ји кли јен ти и при ја те љи 
и на сто ја ће мо да ра ди мо 
за њих и да им по ну ди мо 
про из во де ко је кон ку рент
ске бан ке са ино стра ним 
вла сни штвом не ће мо ћи 
да пра те. Би ће мо про фи та
бил на бан ка, али пре све га 
ће мо во ди ти ра чу на да на
ши кли јен ти бу ду за до вољ
ни  ис та као је Бо јан Ке кић, 
члан Из вр шног од бо ра По
штан ске ште ди о ни це.

У го ди ни ка да По штан
ска ште ди о ни ца обе
ле жа ва 95 го ди на 

по сто ја ња, ка ко обе ћа ва ју, 
отво ри ће још не ко ли ко екс
по зи ту ра у Ср би ји. Нај пре 
у ис точ ној Ср би ји и јед ном 
де лу Вој во ди не. А ка ко би 
сма њи ли гу жве, пр вен стве
но због сво јих нај о да ни јих 
кли је на та пен зи о не ра, у 
пла ну им је да у ве ћим гра
до ви ма по пут Бе о гра да, 
Но вог Са да, Ни ша и Кра гу
јев ца, отво ре но ве ор га ни
за ци о не објек те, од но сно 
са мо стал не шал те ре ка ко 
кли јен ти не би че ка ли ду го 
у ре ду. 

ОТВОРЕНАПОШТАНСКАШТЕДИОНИЦА

Лакше
допензије

ОтварањебанкеуШиду

Вишениконетребадасумњада
ће Шид кренути напред и да ће
индустријска зона у што скори
је време бити отворена, истакао
је председник шидске општине
ПредрагВуковић
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Оп шти ну Шид про шлог пет ка, 
14. ок то бра по се тио је 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. 
Том при ли ком по кра јин ски се кре тар 
се са стао са пред сед ни ком Оп шти не 
Шид Пре дра гом Ву ко ви ћем и ње го
вим бли ским са рад ни ци ма, са ко ји ма 
је раз го ва рао о мо гућ но сти ма ре а ли
за ци је про је ка та за ко је је за ин те ре
со ва на ло кал на са мо у пра ва. Ка ко је 
том при ли ком ре че но, Оп шти на Шид 
при пре ма, али већ има и не ке од 
при пре мље них про је ка та из обла сти 
еко ном ског и ру рал ног раз во ја, про
јек те ко ји се од но се на во до снаб де
ва ње, обра зо ва ње, здрав ство, као и 
оне из обла сти со ци јал не за шти те. 
Од ре сор ног по кра јин ског се кре та ри
ја та Оп шти ни Шид обе ћа на је по моћ 
у ре а ли за ци ји по ме ну тих про је ка та.

 Је дан од при о ри те та мо је по се те, 
је по ди за ње ка па ци те та ло кал них 
са мо у пра ва, а при то ме ак це нат ста
вља мо на по вла че ње сред ста ва из 
Европ ске уни је. Са мим тим, ло ги чан 
след је и при пре ма про је ка та у 
на ред них го ди ну да на, а ко ји ће би ти 
фи нан си ра ни де лом упра во из сред
ста ва Европ ске уни је. Ка ко би смо у 
на ред ном пе ри о ду ак тив но уче ство
ва ли у то ме, хте ли смо да мо ти ви ше
мо ло кал не са мо у пра ве и да им 
по мог не мо у при пре ми са мих тих 
про је ка та  ис та као је Ог њен Бје лић.

Као основ ни при о ри тет и је дан од 

зна чај них про је ка та, пред став ни ци 
оп штин ске вла сти у Ши ду, ис та кли су 
за вр ше так ин ду стриј ске зо не и отва
ра ње но вих рад них ме ста. Од стра не 
по кра јин ског се кре та ри ја та 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, већ од 
на ред не го ди не, обе ћа на је по моћ у 
ре а ли за ци ји про јек та ин ду стриј ске 
зо не, за ко ју пре ма ре чи ма пред став
ни ка ло кал не вла сти у Ши ду, већ 
по сто је за ин те ре со ва ни ин ве сти то
ри.

 По се та по кра јин ског се кре та ра 
Ог ње на Бе ли ћа је од го вор на наш 
за вр шен про је кат ин ду стриј ске зо не 
и ка ко нам је обе ћа но, има ће мо сву 
по моћ у ње го вој ре а ли за ци ји, од 
стра не ре сор ног се кре та ри ја та. 
По кра јин ски се кре тар је са гле дао све 
на ше про бле ме, на ше ре сур се и све 
оно са чи ме оп шти на Шид рас по ла
же. До го вор је да ће мо до ре а ли за
ци је тог зна чај ног про јек та за јед но да 
ра ди мо на то ме. Сма трам да је ово 
пра ва ствар и да је за вр ше так ин ду
стриј ске зо не и је ди ни на чин да Шид 
и шид ска оп шти на кре ну на пред  
ис та као је пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић.

По ред про јек та ин ду стриј ске зо не, 
та ко ђе не ки од ва жних про је ка та 
ис так ну ти су и про је кат во до снаб де
ва ња и за шти те жи вот не сре ди не, а 
ко ји би пре ма ре чи ма се кре та ра, тре
ба ли по че ти да се ре а ли зу ју од 1. 
ја ну а ра 2017. го ди не.

ПОСЕТАПОКРАЈИНСКОГСЕКРЕТАРАОГЊЕНАБЈЕЛИЋА

Подршкаекономском
развојуШида

СастанакуОпштиниШид

Једанодприоритетамојепосете,јеподизањекапа
цитеталокалнихсамоуправа,апритомеакценатста
вљамо на повлачење средстава из Европске уније,
истакаојепокрајинскисекретарОгњенБјелић

ШИД

Новисемафори
У Ши ду је сре ди ном сеп тем бра на јед ној 

од нај про мет ни јих рас кр сни ца ули ца Са ве 
Шу ма но ви ћа, Ни ко ле Вла шког и Све тог 
Са ве, по пра вље на по сто је ћа и по ста вље
на но ва вер ти кал на сиг на ли за ци ја. 

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

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

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

За вр ше ни су и ра до ви на по ста вља њу 
вер ти кал не сиг на ли за ци је у гра ду, где су 
по себ ну па жњу по све ти ли без бед но сти 
де це у зо ни шко ла. У бли зи ни шко ла 
по ста вље не су но ви са о бра ћај ни зна ци. 
Ра до ве на по ста вља њу вер ти кал не сиг на
ли за ци је у Ши ду, из во ди ло је пред у зе ће за 
одр жа ва ње и про јек то ва ње сиг на ли за ци о
не опре ме из Су бо ти це.

М.Н.

ЕЛЕКТРОНСКЕУСЛУГЕ

Бржедодокумената
Пор тал еУпра ва Ре пу бли ке Ср би је пред

ста вља је дин стве ни шал тер ка елек трон
ским услу га ма др жав них ор га на ко је су 
на ме ње не фи зич ким и прав ним ли ци ма. 
На стра ни ци www.euprava.gov.rs гра ђа ни 
мо гу елек трон ским пу тем да до би ју раз не 
до ку мен те, без по тре бе да од ла зе на шал
те ре. 

Оп штин ска упра ва Шид тре нут но ну ди 
шест услу га на овом Пор та лу, а у пи та њу 
су: из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, из вод 
из ма тич не књи ге вен ча них, из вод из 
ма тич не књи ге умр лих, уве ре ње о др жа
вљан ству, уве ре ње из би рач ког спи ска и 
зах тев за про ме ну у би рач ком спи ску.

Пред у слов за ко ри шће ње ове услу ге је 
ре ги стра ци ја на сај ту. За услу ге од ве ће 
ва жно сти, ко је зах те ва ју елек трон ско пот
пи си ва ње до ку ме на та или елек трон ско 
пла ћа ње, ипак нео п ход но је по се до ва ње 
елек трон ског сер ти фи ка та.

Елек трон ски сер ти фи кат се мо же до би
ти бес плат но од МУПа на но вим лич ним 
кар та ма.

Та ко ђе, елек трон ски сер ти фи ка ти се 
мо гу на ба ви ти и пре ко По ште и При вред не 
ко мо ре Ср би је. 

Услу ге се пру жа ју на раз ли чи тим ни во и
ма, од ин фор ма ци ја до пот пу не тран сак
ци је са пла ћа њи ма, ко ја је мо гу ћа и елек
трон ским бен кин гом и уплат ни цом.
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ШКОЛИЦАЖИВОТАФОНДАЦИЈЕНОВАКЂОКОВИЋУКУКУЈЕВЦИМА

Сређенпросторзанајмлађе
СредствакојајефондацијаиздвојилакакобиопремилапросторвртићауКукујев

цимасусвесамонезанемарљива,посебноакосеимаувидудасунашадецасада
добилаприликудаборавеувртићучијијепросторједнакоквалитетаниподстица
јанкаоивртићиувеликимградскимцентрима,рекаојепредседникшидскеопшти
неПредрагВуковић

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

та, у ко јој ће пред школ ске про гра ме 
по ха ђа ти око 50 ма ли ша из овог 
ме ста.

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

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

 По себ но ме ра ду је што је ово 
ме сто  пу но де це и што мла ди ро ди
те љи од лу чу ју да жи ве на се лу. Де мо
граф ски по да ци ука зу ју да ће и сле
де ће го ди не ве ли ки број ма ли ша на 
кре ну ти у наш вр тић, и да ће овај 
тренд са мо ра сти из го ди не у го ди ну. 
То је до каз да је Фон да ци је и ово га 
пу та па жљи во ода бра ла ме сто ко јем 
је Шко ли ца жи во та нај по треб ни ја. 
Ко ри стим ову при ли ку да се за хва ли

мо пред став ни ци ма Оп шти не и пред
школ ске уста но ве што су нам пру жи
ли мак си мал ну по др шку и омо гу ћи ли 
да улеп ша мо де тињ ство ве ли ком 
бро ју ма ли ша на  ре кла је Је ле на 
Ђо ко вић.

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

 За хвал ни смо пр вен стве но што је 
фон да ци ја пре по зна ла по тре бу на ше 
оп шти не за укљу чи ва њем што ве ћег 
бро ја де це мла ђег уз ра ста у си стем 
пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва
ња, што је у на ма пре по зна ла свог 
парт не ра, те што су ску па са на шом 
пред школ ском уста но вом, ме сном 
за јед ни цом, шко лом али и на ма у 
ло кал ној са мо у пра ви уло жи ли огром
ну во љу, енер ги ју, сред ства и вре ме 
ка ко би нај мла ђи ма пру жи ли усло ве 
за бо ље, си гур ни је и ква ли тет ни је 
де тињ ство. Сред ства ко ја је фон да
ци ја из дво ји ла ка ко би опре ми ла про
стор вр ти ћа у Ку ку јев ци ма су све 
са мо не за не мар љи ва, по себ но ако 
се има у ви ду да су на ша де ца са да 
до би ла при ли ку да бо ра ве у вр ти ћу 
чи ји је про стор јед на ко ква ли те тан и 
под сти ца јан као и вр ти ћи у ве ли ким 
град ским цен три ма  ре као је пред

сед ник шид ске оп шти не Пре драг 
Ву ко вић.

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

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

У са рад њи са Цен тром за ин тер
ак тив ну пе да го ги ју, ко ји је 
им пле мен та ци о ни парт нер на 

про јек ту „Шко ли це жи во та  за јед но 
за де тињ ство“, за вас пи та че и учи те
ље у оп шти ни Шид обез бе ђе но је 
одр жа ва ње че ти ри акре ди то ва не 
обу ке. На пр вој обу ци до са да је уче
ство ва ло 35 учи те ља и вас пи та ча. 

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

ЈеленаЂоковићсамалишанимаизКукујеваца
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ВЛАДАЈАПАНАПОМАЖЕШИДСКОЈОПШТИНИУМИГРАНТСКОЈКРИЗИ

ЗахвалностнародуЈапана

Повод за посету делегације из Токија била је донација Владе ЈапанаОпштини
Шидкаоједнојодопштинапогођенихмигрантскомкризом.Реализацијаовогпро
јекта ушидскојопштини је у току, аогледасеуиспоруциамбулантногвозилау
вредности од 30.000 евра и камиона за одвожење смеће у вредности од 80.000
евра.ПочеткомновембраочекујесеидонацијацистернезаводузаЈКПВодовод

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. Ре а ли за ци ја овог 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 у 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 и до на ци ја 
ци стер не за во ду за ЈКП Во до
вод. 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.

РаднисастанакуОпштиниШид

ОбилазакДомаздравља
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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 5. ок то бра уго

стио је ма ли ша не из Пред школ ске 
уста но ве „Је ли ца Ста ни ву ко вић Ши
ља“ и уче ни ке основ них и сред њих 
шко ла.

Би ла је то при ли ка да де ца по ста ве 
пи та ња пред сед ни ку Оп шти не, 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. Ма ли
ша на су пред сед ни ку Ву ко ви ћу пред
ста ви ли и оно што су на у чи ли у сво јим 

вр ти ћи ма. Пре драг Ву ко вић је из ра зио 
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. Оно што им обе ћа мо то ће мо 
и да ис пу ни мо. Што се ти че њи хо вих 
пи та ња, сва ка су ге сти ја је увек до бро 
до шла и сва ка ко да ће мо се по тру ди ти 
да им ис пу ни мо све оно што је у на шој 
мо гућ но сти ка ко би њи ма би ло бо ље. 
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.

Он је још до дао 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 де ци обез бе ди ли бо ље усло ве 
за бо ра вак у школ ским уста но ва ма.

При је му су при су ство ва ли и про свет
на ин спек тор ка Гор да на Ле ро и Јо вана 
Арам ба шић из Оде ље ња дру штве них 
де лат но сти.

ПИТАЊАШИДСКИХЂАКАЗАПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ

Којепредседникубио
омиљенинаставник

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. И ове го ди не Деч ја не де ља 
је обе ле же на у шид ским вр ти ћи ма, 
основ ним и сред њим шко ла ма, ра зним 
кул тур ним са др жа ји ма и ма ни фе ста ци
ја ма и по се та ма кул тур ним и дру гим 
уста но ва ма.

Дечјанедеља

ПредседникОпштинесашидскимђацима

СапријемауОпштини

РУСКИДВОР

Сређенвртић
ипросторза
волонтере

У Вла ди чан ској лет њој ре зи ден
ци ји у Ши ду про шлог пет ка, 14. 
ок то бра све ча но су отво ре не ре но
ви ра не про сто ри је. Ра до ве је нај
ве ћим де лом, у из но су од пре ко 
90.000 евра, фи нан си ра ла Би скуп
ска кон фе рен ци ја и Ка ри тас Ита
ли је, са ци љем да ове про сто ри је 
по ста ну Во лон тер ски цен тар ка ко 
би за вре ме ми грант ске кри зе пру
жа ле сме штај свим во лон те ри ма и 
осо ба ма ко је сва ко днев но по ма жу 
ми гран ти ма. Фи нан сиј ску по др шку 
пру жи ла је и Оп шти на Шид за јед но 
са Пред школ ском уста но вом „Је ли
ца Ста ни ву ко вић Ши ља“, а Ка ри тас 
апо стол ског Ег зар ха та за јед но са 
па ро хом Ми хај лом Ре жа ком, ра дио 
је на ре а ли за ци ји са мог ре но ви ра
ња. Све ча ност је по че ла мо ле ба
ном у гр ко ка то лич кој цр кви Пре о
бра же ња Го спод њег у Ши ду ко је је 
пред во дио ег зарх Ге ор гиј Џу џар.

У објек ту, ка ко га Ши ђа ни по пу
лар но на зи ва ју „Ру ски двор“, уве
де но је гре ја ње, об но вље ни су 
зи до ви и пла фо ни, на пра вље на је 
но ва ку хи ња у вр ти ћу као и но ве 
са ни тар не про сто ри је, но во ула зно 
сте пе ни ште а ста вље на је и но ва 
сто ла ри ја:

По ред про сто ри ја ко је ко ри сте 
во лон те ри, об но вље не су и про
сто ри је у ко ји ма су сме ште ни ма ли
ша ни Пред школ ске уста но ве „Је ли
ца Ста ни ву ко вић Ши ља“. У знак 
за хвал но сти ма ли ша ни су до на то
ри ма и го сти ма при ре ди ли кул тур
ни про грам, пред ста вља ју ћи им 
оно што су на у чи ли са сво јим вас
пи та чи ма.

У име ло кал не са мо у пра ве 
Оп шти не Шид го сти ма су се обра
ти ли на чел ник Оп штин ске упра ве 
Ром ко Па пу га и члан Оп штин ског 
ве ћа Дра ган Гу тић, из ра жа ва ју ћи 
том при ли ком за до вољ ство што су 
про сто ри је Вла ди чан ске ре зи ден
ци је адап ти ра не, ис ти чу ћи да та 
згра да пред ста вља ре пре зент 
Ши да и обје кат са ко јим су се 
Ши ђа ни од у век ди чи ли.
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КАМПАЊА„ГДЕНАМРАСТУДЕЦА“

Безбедноместозаигру
У самој акцији започетој

на друштвеним мрежама,
Шид је показао да је град
којем је стало како расту
деца и у коме грађанска
иницијативанијеутихнула.
Великуподршкууреализа
цијиовогпројекта,далаје
локалнасамоуправа

Ма ли ша ни из Ши да су, на кон отва
ра ња Ни веа игра ли шта у 17 гра
до ва ши ром Ср би је, до би ли сво ју 

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

А све је по че ло пре три го ди не на дру
штве ним мре жа ма, кам па њом „Где нам 
ра сту де ца“, ко јом је скре ну та па жња 
јав но сти на мно го број на за пу ште на игра
ли шта, као и на не до ста так аде кват ног 
про сто ра за игру. Ши ром Ср би је отво ре
на су мо дер на игра ли шта, а по след ње у 
ни зу об ра до ва ло је нај мла ђе ста нов ни ке 
Ши да. До на ци ја Ни веа ком па ни је са сто ји 
се у ре кви зи ти ма, гу ме ној под ло зи и она 
из но си 35.000 евра.

 По вр ши на игра ли шта је 190 ме та ра 
ква драт них, а ре кви зи ти су пот пу но без
бед ни. На та бли ко ја је по ста вље на на 
игра ли шту, ро ди те љи се мо гу ин фор ми
са ти ко ји ре кви зит је ком уз ра сту на ме
њен и ко ли ко де це у том тре нут ку без
бед но мо же да се игра. Ре кви зи ти за и ста 
по ма жу пра ви лан раст и раз вој де це 
ка ко фи зич ки та ко и мен тал но, а и са мо 
вре ме ко је ће де ца про во ди ти ов де дру

же ћи се јед ни са дру ги ма и без бед но се 
игра ти је дра го це но. С об зи ром да је наш 
циљ да по ма же мо по ро ди ца ма у Ср би ји, 
ми смо за по че ли овај про је кат, ста ја ли 
ис по чет ка ано ним но иза те гра ђан ске 
ини ци ја ти ве, ка ко би се чуо глас Ср би је 
ко ли ко је ве ли ка по тре ба за деч јим игра
ли шти ма. И ево да нас отва ра мо 18. 
игра ли ште по ре ду на ста вља ју ћи ову 
ак ци ју и да ље  ис та кла је Да ни е ла Гво
зде нић, мар ке тинг ме на џер ком па ни је 

Бај дер сдорф, до да ју ћи да је по моћ 
ло кал них са мо у пра ва у ре а ли за ци ји 
та квих про је ка та од ве ли ког зна ча ја.

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

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

Из ком па ни је Ни веа по ру чу ју, да ће 
на ста ви ти да пру жа ју свој до при нос у 
ства ра њу бо љих усло ва за од ра ста ње 
нај мла ђих ста нов ни ка зе мље. А гра ђа ни 
из свих де ло ва Ср би је, пре ко апли ка ци је 
на феј сбук стра ни ци „Где нам ра сту 
де ца“, има ју при ли ку да ути чу на ода бир 
сле де ће ло ка ци је где ће би ти по диг ну то 
но во игра ли ште.

М.Н.
Безбеднаигразамалишане

ПредставницилокалнесамоуправеикомпанијеНивеанаотварањуигралишта
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ФЕСТИВАЛ„СВРАТИШТЕУПОЗОРИШТЕ“

Представеизрегиона
зашидскупублику

Уоквируфестивала
Шиђанићесваког
викендадокраја
новембраимати

приликудапогледају
позоришнепредставе
гостујућихпозоришта
изМакедоније,Босне
иХерцеговине,Црне

горе,Хрватске,
СловенијеиСрбије

Пред ста вом „Де вој чи ца са сли
ке“ Кул тур но умет нич ког дру
штва „Змај“ из Ири га 23. сеп

тем бра у Кул тур но обра зов ном цен
тру у Ши ду отво рен је тре ћи по ре ду 
по зо ри шни фе сти вал „Свра ти ште у 
по зо ри ште“. Пре по чет ка пред ста ве, 
пу бли ци се обра тио ре ди тељ Ама
тер ског по зо ри шта „Бра ни слав 
Ну шић“ из Ши да Цве тин Ани чић, 
је дан од глав них „кри ва ца“ за ор га
ни за ци ју овог по зо ри шног фе сти ва
ла. 

 Пу то ва ће мо кроз раз не кра је ве 
бив ше Ју го сла ви је. При се ти ће мо се 
и на шу де цу упо зна ти са свим ле по
та ма ко је су чи ни ли ту, сад већ рас
пар ча ну зе мљу. То ком тог пу то ва ња 
на у чи ће мо се да це ни мо и по шту је
мо дру ге, да се гле да мо у очи и да 
бу де мо спрем ни при тр ча ти ка да 
ви ди мо да не ко па да. По ру ка ово го
ди шњег тре ћег Фе сти ва ла „Свра ти
ште у по зо ри ште“, се са ма на мет ну
ла а то је МИ НИ СМО ЗА РАТ. Пред
ста ва „Де вој чи ца са сли ке“ је од и гра
на по сле ма ле па у зе али сва ка ко да 
ни је из гу би ла сво ју драж и да је циљ 
пред ста ве по стиг нут. По чи ње мо наш 
фе сти вал са ре чи ма ко ју нам са ма 
пред ста ва ка зу је: „Ако во ли мо на шу 
де цу, за што им он да чи ни мо то“! 
Сва ки ми нут не ко де те у све ту стра
да због гра бе жљи во сти од ра слих, 
због њи хо ве мо ћи, по ли ти ке, осва
јач ког по ри ва. Ми би ра мо сло ва 
ми ра и же ли мо да еду ку је мо пу бли ку 
да тре ба да бу де мо рав но прав ни у 
све му. Да све гле да мо рав но прав но 

и да се не ка ко очи сти мо од тих не ких 
ети ке та што су нам дру ги на мет ну ли 
то ком на шег од ра ста ња и да јед но
став но при хва ти мо дру ге љу де, да 
их гле да мо кроз њи хо ве очи, ду шу и 
њи хо ве вр ли не. И то овај фе сти вал 
по ру чу је сво јим сло га ном: „На ше 
за ста ве ви јо ре бо ја ма ма ште“. И то 
је оно што тре ба мо да бу де мо: 
ма што ви ти, кре а тив ни а то мо же мо 
је ди но ако смо до бро ду шни  ис та
као је Цве тин Ани чић.

На фе сти ва лу ће би ти од и гра но 29 
пред ста ва, а пу бли ка ће би ти у при
ли ци да се су срет не са раз ли чи тим 
жан ро ви ма и сти ло ви ма и да се упо
зна са глум ци ма из зе ма ља бив ше 
Ју го сла ви је: Ма ке до ни је, Бо сне и 

Хер це го ви не, Цр не го ре, Хр ват ске, 
Сло ве ни је. 

 Циљ фе сти ва ла је из ме ђу оста
лог, да се ма ло при се ти мо и је зи ка 
ко је смо мо жда за бо ра ви ли. На тај 
на чин ће мо са је зи ци ма упо зна ти и 
на ше мла ђе ге не ра ци је. При ча ће се 
на ије ка ви ци, би ће пред ста ва и на 
кај кав ском на реч ју, го сто ва ће нам 
Цр но гор ци, Ма ке дон ци, та ко да ће мо 
има ти при ли ку осим да ужи ва мо у 
мно го број ним пред ста ва ма, и да се 
под се ти мо је зи ка на ших ком ши ја али 
и њи хо вих кул ту ра и оби ча ја  ис ти че 
Ани чић.

Тре ћи фе сти вал „Свра ти ште у 
по зо ри ште“ зва нич но је отво рио 
ди рек тор Кул тур но обра зов ног цен
тра у Ши ду Ср ђан Ма ле ше вић, по ру
чив ши да овим фе сти ва лом Ши ђа ни 
ша љу по ру ку ми ра.

 Ова кав фе сти вал ко ји оку пља 
го сте из не ко ли ко др жа ва, мо же да 
по слу жи дру ги ма за при мер. У вре
ме ну ка да се опет у на шем окру же
њу пре ти оруж јем, ми одав де из 
гра да на гра ни ци ша ље мо по ру ку 
ми ра и по ру чу је мо да се стра сти сти
ша ју и сми ре. Да љу ди по се ћу ју 
по зо ри ште и да бу ду љу ди од умет
но сти, спор та и не ких па мет них ства
ри, а да оно ру жно за бо ра ви мо и 
по све ти мо се ле по ти жи вље ња  
ис та као је Ср ђан Ма ле ше вић.

У окви ру фе сти ва ла Ши ђа ни ће 
сва ког ви кен да до кра ја но вем бра 
има ти при ли ку да по гле да ју по зо ри
шне пред ста ве го сту ју ћих по зо ри шта 
из зе ма ља бив ше Ју го сла ви је.РедитељЦветинАничић

Представом„Девојчицасаслике“отворенфестивал„Свратиштеупозориште“
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БОБАНСТОЈАДИНОВИЋ,НИШЛИЈАКОЈИЖИВИУКРЧЕДИНУ

Спојиојужњачкукухињу
исремскавина
ПоштосамНишлија,одлучиосамдагостимапонудим

јелаизмогкраја.Нишјепознатпороштиљуимисетру
димо да га спремамо на традиционалан начин. Поред
роштиља,тусуипомалозаборављенајела,којаретко
можетенаћиуресторанима,поготовоуСрему.Пресве
гамислимнајунећереповеусафту,лесковачкумућка
лицу,телећуглавуидруго,кажеСтојадиновић

Ни шли ју Бо ба на Сто ја ди но ви ћа 
дру штво је по зва ло на пе ца ње у 
Кр че дин пре 13 го ди на. Оду ше

вљен Кр че дин ском адом, ку пио је 
ви кен ди цу у бли зи ни, а не ду го за тим је 
од лу чио и да сва ко днев но бо ра ви у њој. 
Три го ди не је ужи вао у ча ри ма Ду на ва, 
а он да је на ред до шла ку по ви на ку ће у 
се лу. С об зи ром да је ме ра кли ја и да 
од лич но спре ма ста ра срп ска је ла, 
ло ги чан след би ло је отва ра ње ре сто
ра на. Са же љом да на ста ви по ро дич ну 
тра ди ци ју, Бо бан отва ра ре сто ран „Ме
рак ми је“ 2011. го ди не. Од де де ни је 
на сле дио са мо ку вар ско уме ће, већ и 
до бро чу ва не ре цеп те ста рих тра ди ци о
нал них је ла са ју га Ср би је. 

 По што сам Ни шли ја, од лу чио сам да 
го сти ма по ну дим је ла из мог кра ја. Ниш 
је по знат по ро шти љу и ми се тру ди мо 
да га спре ма мо на тра ди ци о на лан 
на чин. По ред ро шти ља, ту су и по ма ло 
за бо ра вље на је ла, ко ја рет ко мо же те 
на ћи у ре сто ра ни ма, по го то во у Сре му. 
Пре све га ми слим на ју не ће ре по ве у 
саф ту, ле ско вач ку мућ ка ли цу, те ле ћу 
гла ву и дру го – ка же Сто ја ди но вић.

Осим до бре хра не Бо бан је не дав но 
по ну дио не што ви ше они ма ко ји од лу че 
да до ђу у овај део Сре ма. У пи та њу је 
ме ра клиј ска ри зни ца ви на сме ште на у 
јед ном де лу ре сто ра на. Га ле ри ја вој во
ђан ских ви на све ча но је отво ре на кра
јем ав гу ста уз при су ство пред став ни ка 
Удру же ња ви на ра и ви но гра да ра Ср би
је. У Га ле ри ји се за са да мо гу про на ћи 
13 срем ских и три ви на из бачких ви на
ри ја.

 Отва ра њем Га ле ри је ви на хте ли смо 
да ускла ди мо срем ска, вој во ђан ска 
ви на са ју жњач ком ку хи њом, ме ђу тим 
ту су и је ла аутен тич на за ово под руч је, 
за сва ко га по не што – ка же Сто ја ди но
вић.

Да ова иде ја има бу дућ ност го во ре 
ис ку ство и зна ње свих укљу че них у ре а
ли за ци ју овог про јек та. Ме ђу тим, Бо бан 
Сто ја ди но вић, од лу чио је да при хва ти и 
срем ску тра ди ци ју, ону, ко ја се ти че 
то пље ња чва ра ка. Че ти ри го ди не уна
зад ис пред ре сто ра на у Кр че ди ну ор га
ни зу је так ми че ње у пра вље њу „бом бо
на од сви ње“. Ове го ди не уче ство ва ло 
је 19 еки па из свих кра је ва Сре ма. 

Ме ђу тим, ин те ре со ва ње је би ло мно го 
ве ће, при се ћа се Сто ја ди но вић и ис ти
че да се пре ко 50 еки па при ја ви ло, али 
да су због огра ни че ног про сто ра мо ра
ли да уго сте ма њи број њих. „Чвар ки ја
да“ је на ста ла са ци љем да се так ми ча
ри, пре све га, дру же и стек ну но ва зна
ња и при ја тељ ства. На кра ју, ка ко ка же 
Сто ја ди но вић, свој жи вот под ре дио је 
овом по слу ка ко би кроз га стро но ми ју 
са чу вао срп ску тра ди ци ју. У при лог 
то ме го во ри и чи ње ни ца да са су пру гом 
Ја сми ном по цео дан бо ра ви у ре сто ра
ну до ра них ју тар њих са ти, ка ко би сва
ко је ло из ку хи ње иза шло у нај бо љем 
мо гу ћем из да њу, а гост из ре сто ра на 
иза шао за до во љан и са осме хом на 
ли цу.

М.Ђ.

БобанСтојадиновић,
НишлијаиКрчединац

Ресторан„Меракмије“уКрчедину
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Ак ту ел ни шам пи о ни Ср би је у кон ку рен
ци ји ју ни о ра, атле ти ча ри срем ско ми
тро вач ког Сир ми ју ма ни су от пу то ва ли 

у Пор ту га ли ју на Куп шам пи о на Евро пе, иако 
су се пла си ра ли на ово так ми че ње. При пре
ма ли су се за Пор ту га ли ју чи та ве го ди не и 
на кра ју оста ли ку ћи, јер ни је би ло сред ста ва 
за пре воз. 

Из АК Сир ми јум под се ћа ју да је у по след
њих 20 го ди на еки па Сир ми ју ма у шест на
вра та уче ство ва ла на овом зна чај ном так
ми че њу, и то че ти ри пу та у жен ској и два 
пу та код му шка ра ца. Пу то ва ли су и у Мо скву, 
Пољ ску, Че шку... Нај ве ћи успех за бе ле жи ла 
је жен ска еки па, ка да је осво ји ла тре ће ме
сто у Евро пи у Бр ну у Че шкој у нај ја чој кон
ку рен ци ји у А гру пи и то је нај ве ћи успех у 
исто ри ји ми тро вач ке атле ти ке у екип ној кон
ку рен ци ји.

Ову из у зет но та лен то ва ну ге не ра ци ју 
пред во ди ка пи тен Са ша Ба бић, а по редње га 
у еки пи су све са ми шам пи о ни др жа ве Не
ма ња Ко ви љац, Урош Пе трић, Ог њен Сто
ја но вић, Сте фан Ми лић, Ми ло рад Џи но вић, 
Алек сан дар Ма ца но вић, Не ма ња Јор гић, 
Не ма ња Ми ло ше вић, Алек сан дар Се ку лић. 
Вред но је спо ме ну ти и њи хо ве тре не ре, а то 
су Го ран Хо до ба, Сло бо дан Ма ца но вић и Го
ран Па вло вић. 

 По ква ли те ту на шли би смо се си гур
но ме ђу три пр ве еки пе у Евро пи, али то је 
спорт, иде мо да ље  ис та као је спорт ски ди
рек тор Го ран Па вло вић

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт 
и омла ди ну Илија Недић ка же да је ове го ди
не АК Сир ми јум до са да из град ског бу џе та 
до био 300.000 ди на ра, али да ни ка да Град 

ни је фи нан си рао по себ но од ла зак на так ми
че ња, већ је клуб то фи нан си рао сред стви
ма ко ја до би ја из град ског бу џе та за редовно 
финансирање. 

 Са Го ра ном Па вло ви ћем, спорт ским ди
рек то ром АК Сир ми јум раз го ва рао сам у 
апри лу у ве зи са од ла ском ју ни о ра на так
ми че ње у Пор ту га ли ју. Он је био тај ко ји је 
фор си рао ту при чу, ви ше од оста лих чла но
ва упра ве. Оста так упра ве клу ба је све стан 
си ту а ци је и би ли су за то да се обез бе де 
сред ства за ре дов но функ ци о ни са ње клу ба, 

а уко ли ко Атлет ски са вез Ср би је по мог не, 
до бро је. Та да сам им ре као да се са ми до го
во ре шта им је при о ри тет, јер ре ал но за све 
не ма нов ца. Ка ко је оста так упра ве био ви ше 
за то да се на ста ви фи нан си ра ње ре дов ног 
ра да, а не да се тро ше сред ства за пут, до не
та је та ква од лу ка. Ове го ди не АК Сир ми јум 
је до био 300.000 за са да, а про шле го ди не су 
до би ли 750.000 ди на ра. Ове го ди не је мно го 
ви ше ула га но у по је ди нач не атле ти ча ре ко ји 
су ишли на Олим пи ја ду и свет ска пр вен ства 
– на во ди на чел ник Не дић. М.Н.

ЈУНИОРИАТЛЕТСКОГКЛУБАСИРМИЈУМНИСУОТПУТОВАЛИУПОРТУГАЛИЈУ

Нијебилопаразапут?

АтлетичариСирмијума

КАРАТИСТИСИРМИЈУМА

ЗлатнаВањаГрујић
У пе ри о ду од 12. до 16. ок то бра одр жа

но је Пр вен ство Евро пе у ка ра теу. Пр вен
ство је одр жа но у Ита ли ји, где се оку пи ло 
30 др жа ва са 1.900 так ми ча ра ко ји су 
има ли пре ко 3.000 на сту па. Ре пре зен та
ци ја Ср би је на сту пи ла је са 25 так ми ча ра, 
ме ђу ко ји ма је би ло осам так ми ча ра Ка ра
те клу ба Сир ми јум из Срем ске Ми тро ви
це. Укуп но је осво је но че ти ри ме да ље и 
то две злат не, јед на сре бр на и јед на брон
за на ме да ља, као и ве ли ки број че твр тих 
и пе тих ме ста. 

Ка ко је так ми че ње би ло ве о ма број но, 
где је сва ка уз ра сна ка те го ри ја има ла од 
30 до 100 так ми ча ра, за до вољ ни смо 
по стиг ну тим ре зул та том јер смо у са мом 
вр ху по ква ли те ту ка ра те спор та у Евро
пи. Так ми ча ри из Сир ми ју ма су би ли 
од лич ни јер од њих осам до фи на ла је 
сти гли њих пе то ро дво је до по лу фи на ла и 
са мо је дан так ми чар ни је ушао ме ђу 
пр вих шест у Евро пи. Злат ну ме да љу из 
Сир ми ју ма осво ји ла је Ва ња Гру јић, ко ја је 
у сво јој ка те го ри ји до ми ни ра ла и убе дљи
во би ла нај бо ља. Вла ди мир Па шић је 
имао пех у то ку так ми че ња и ни је до шао 
до по лу фи на ла, док су Вук Пе тро вић и 
Ми ли ца Кр стић се пла си ра ли за по лу фи
на ле. У фи на лу су на сту пи ли Мар ко 
Га рић, Ђор ђе Гру јић, Ми ла Миљ ко вић и 
Мла ден Не ди мо вић, њих су ни јан се де ли
ле од ме да ља и за у зе ли су че твр та ме ста 

што је за ова кво так ми че ње ве о ма ве ли ки 
ре зул тат. 

СТОНИТЕНИС

Пећиначки
основцинајбољи

Пр во у ни зу оп штин ских школ ских пр вен
ста ва у оп шти ни Пе ћин ци одр жа но је 13. 
ок то бра у Спорт ској ха ли у До њем То вар
ни ку. На Оп штин ском пр вен ству осно ва ца у 
сто ном те ни су, на ко јем су на сту пи ли так
ми ча ри из све три основ не шко ле из пе ћи
нач ке оп шти не, не при ко сно ве на и у кон ку
рен ци ји де вој чи ца и у кон ку рен ци ји де ча ка 
не при ко сно ве на је би ла Основ на шко ла 
„Сло бо дан Ба јић  Па ја“ из Пе ћи на ца.

По кро ви тељ так ми че ња био је Спорт ски 
са вез „Раз вој спор то ва“, а на све ча ном 
отва ра њу так ми ча ри ма се обра тио пред
сед ник Са ве за Си ни ша Ђо кић. 

 Спорт ска ха ла у До њем То вар ни ку 
жи ви свој жи вот, а ор га ни за ци јом ме ђу
школ ских так ми че ња оправ да ва на нај бо
љи на чин сво је по сто ја ње. Убе ђе ни смо да 
ће сва ко сле де ће пр вен ство би ти све 
ма сов ни је – ре као је Ђо кић.

У кон ку рен ци ји де вој чи ца у ко нач ном 
пла сма ну пр во ме сто је за у зе ла Основ на 
шко ла „Сло бо дан Ба јић  Па ја“, дру го 
Основ на шко ла „Ду шан Ву ка со вић  Ди о
ген“, а тре ће Основ на шко ла „Ду шан Јер ко
вић  Уча“.

У кон ку рен ци ји де ча ка нај бо ља је би ла 

Основ на шко ла „Сло бо дан Ба јић  Па ја“, 
дру го ме сто је осво ји ла Основ на шко ла 
„Ду шан Јер ко вић  Уча“, а тре ће Основ на 
шко ла „Ду шан Ву ка со вић  Ди о ген“.

ФК„ХАЈДУК1932“ШИМАНОВЦИ

Победана
домаћемтерену

Ве те ра ни ФК „Хај дук 1932“ из Ши ма но
ва ца од и гра ли су 14. ок то бра, на до ма ћем 
те ре ну, утак ми цу де ве тог ко ла 4Б Ли ге 
фуд бал ских ве те ра на про тив ФК „Кра ји
шник“ из Зе му на. По бе дом 7:3 до ма ћин се 
учвр стио у гор њој по ло ви ни та бе ле, а утак
ми ца је за вр ше на дру же њем у ши ма но вач
ком ло вач ком до му и раз ме ном по кло на 
пред став ни ка два клу ба, ко ји су из ра зи ли 
обо стра ну же љу за на ста вак са рад ње, за
по че те пре пет на е стак го ди на при ја тељ
ском утак ми цом се ни ор ских еки па.

Дру же њу спорт ских рад ни ка при су ство
ва ли су и пред став ни ци пе ћи нач ке ло кал
не са мо у пра ве – за ме ник пред сед ни це Оп
шти не Зо ран Вој кић и на чел ник Оп штин ске 
упра ве Жељ ко Тр бо вић, као и пред сед ник 
Спорт ског са ве за „Раз вој спор то ва“ Си ни
ша Ђо кић и пред став ни ци Удру же ња ве те
ра на Фуд бал ског са ве за Бе о гра да.

Том при ли ком је на чел ник Тр бо вић, у 
име ло кал не са мо у пра ве, по кло нио ве те
ра ни ма „Хај ду ка 1932“ ком плет опре ме за 
игру и по же лео им да и у но вој опре ми на
ста ве са по бед нич ким ни зом.
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Резултати утакмица 12.
кола:Крушевац: На пре дак  
Рад 2:0, Чачак: Бо рац  Спар так 
3:3, Београд: Цр ве на Зве зда  
Чу ка рич ки 3:1, ГорњиМилано
вац: Ме та лац – Ја вор Ма тис 
1:1, Лучани: Мла дост – Вој во
ди на 2:0, Београд: Во ждо вац  
Пар ти зан 0:3, Ниш: Рад нич ки – 
Бач ка 1:0, Сурдулица: Рад ник 
 Но ви Па зар 3:1.

1. Ц. Зве зда 12 10 1 1 37:11 31
2. Вој во ди на 12 8 2 2 22:10 26
3. Пар ти зан 12 8 1 3 20:8 25
4. Рад нич ки 12 7 2 3 17:11 23
5. На пре дак 12 6 4 2 14:9 22
6. Мла дост 12 7 0 5 14:14 21
7. Спар так 12 5 2 5 22:23 17
8. Ме та лац 12 4 3 5 9:9 15
9. Рад 12 4 3 5 9:16 15

10. Вожд. 12 4 2 6 10:18 14
11. Рад ник 12 3 3 6 11:17 12
12. Н. Па зар 12 3 2 7 13:20 11
13. Бач ка 12 3 1 8 6:13 10
14. Ја вор 12 1 7 4 11:20 10
15. Бо рац 12 1 5 6 9:16 8
16. Чу кар. 12 1 4 7 9:18 7

СУПЕРЛИГА ПРВАЛИГАСРБИЈЕ

Резултати утакмица 10.
кола:Инђија: Ин ђи ја – Ко лу ба
ра 1:0, Челарево: ОФК Оџа ци 
– Рад нич ки 0:0, Борча: БСК – 
Про ле тер 1:2, Челарево: ЧСК 
Пи ва ра – Зе мун 0:0, Београд: 
Син ђе лић – Сло бо да 1:2, Бео
град: ОФК Бе о град  Ма чва 0:1, 
Добановци: Бу дућ ност – Бе жа
ни ја 1:0, Јагодина: Ја го ди на  
Ди на мо 1:0.

1. Ма чва 10 8 1 1 15:2 25
2. Сло бо да 10 6 3 1 12:6 21
3. ЧСК 10 5 4 1 14:7 19
4. Бу дућн. 10 5 2 3 12:12 17
5. Радн. 10 5 1 4 9:7 16
6. Ја год. 10 4 3 3 15:12 15
7. Синђ. 10 3 4 3 9:7 13
8. Прол. 10 3 4 3 7:8 13
9. БСК 10 4 1 5 8:11 13

10. Оџа ци 10 2 5 3 5:6 11
11. Ин ђи ја 10 3 2 5 6:8 11
12. Зе мун 10 1 7 2 4:6 10
13. Бе жан. 10 1 6 3 4:6 9
14. Ди на мо 10 1 4 5 8:16 7
15. ОФК Бе ог. 10 1 4 5 8:17 7
16. Ко луб. 10 0 5 5 3:8 5

СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

Резултати утакмица 10.
кола: Нови Бановци: Омла ди
нац  Рад нич ки (СМ) 2:0, Панче
во: Же ле зни чар – ТСЦ 0:1, 
Суботица: Бач ка 1901  Рад нич
ки (З) 3:0, Шид: Рад нич ки  Цр ве
на Зве зда 1:1, Темерин: Сло га  
Рад нич ки (НП) 2:2, Беочин: 
Це мент – Бо рац 2:0, Вршац: 
Вр шац – Ду нав 2:0, Брат ство 
1946 је би ло сло бод но.

1. Омлад. 9 7 0 2 16:5 21
2. Брат ство 9 6 2 1 21:6 20
3. Ду нав 10 6 2 2 15:9 20
4. Бо рац 9 4 4 1 13:7 16
5. Бач ка 9 5 1 3 12:10 16
6. Вр шац 10 5 0 5 11:13 15
7. Радн. (СМ) 9 4 2 3 12:9 14
8. ТСЦ 9 4 1 4 9:10 13
9. Це мент 10 3 2 5 10:14 11

10. Радн. (Ш) 10 3 2 5 9:15 11
11. Же лезн. 9 2 4 3 11:11 10
12. Радн. (НП) 9 2 2 5 11:16 8
13. Сло га 10 0 6 4 9:15 6
14. Ц. Зве зда 9 1 3 5 7:14 6
15. Радн. (З) 9 1 3 5 5:17 6

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

Резултати утакмица 10.
кола:НовиСад: Ка бел – Бо рац 
3:1, Бешка: Хај дук  Сла ви ја 
2:2, Стара Пазова: Је дин ство 
– СО ФЕКС 2:0, Купиново: 
Ку пи но во  Мла дост 0: 2, Ветер
ник: Ве тер ник – По ду на вац 0:1, 
Лаћарак: ЛСК  Ин декс 1:0, 
Ердевик: Сло га  Сре мац 2:0, 
Жабаљ: ЖСК  Хај дук (Ч) 1:2.

1. Хај дук (Ч) 10 9 1 0 17:6 28
2. Мла дост 10 7 2 1 18:4 23
3. Ка бел 10 7 1 2 19:9 22
4. ЛСК 10 7 1 2 13:6 22
5. Сло га 10 7 0 3 31:13 21
6. По дун. 10 6 2 2 25:9 20
7. Сре мац 10 6 2 2 18:8 20
8. Ин декс 10 4 2 4 15:12 14
9. Је дин. 10 4 2 4 14:11 14

10. Ку пин. 10 4 0 6 12:14 12
11. Сла ви ја 10 2 3 5 12:15 9
12. Бо рац 10 2 2 6 9:23 8
13. Хај дук (Б) 10 2 2 6 10:27 8
14. СО ФЕКС 10 2 0 8 4:18 6
15. Ве тер ник 10 1 0 9 11:30 3
16. ЖСК 10 0 0 10 7:30 0

ОФЛШИД

ОФЛИНЂИЈАСТАРАПАЗОВА

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА2.ГРУПА

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА1.ГРУПА

ОФЛПЕЋИНЦИ

ОФЛРУМАИРИГ

Резултатиутакмица9.кола:
Бингула: ОФК Бин гу ла – Јед но
та 3:0, Беркасово: Сре мац – 
Омла ди нац 2:4, Бикић До: 
ОФК Би кић – Бо рац 4:0, Бачин
ци: ОФК Ба чин ци  Је дин ство 
6:0, Вашица: На пре дак – Син
ђе лић 2:3, Гра ни чар је био сло
бо дан.

Резултатиутакмица7.кола:
Нови Сланкамен: Ду нав  
Бо рац (Ј) 0:0, Крчедин: Фру
шко го рац  Бо рац (С) 4:0, Мара
дик: Сло га  ЧСК 1:2, Нови
Карловци: По лет  Кру ше дол 
2:0, Сло га (К) је би ла сло бод на. 

Резултатиутакмица7.кола:
ВеликиРадинци: Бо рац  Сре
мац 14:1, Раденковић: Бо рац  
Но ћај 0:2, Сремска Митрови
ца: Тр го вач ки – Сло бо да 2:1, 
Сло га је би ла сло бод на

Резултатиутакмица7.кола:
Лежимир:Пла ни нац  БСК 1:1, 
СремскаРача: Срем – Гр гу рев
ци 4:0, Шуљам: На пре дак  
Бо сут 2:0, По ле та рац је био 
сло бо дан.

Резултатиутакмица7.кола:
Шимановци: Хај дук 1932 – 
Сло вен 5:0, Карловчић: Ло вац 
– Ка ме ни 3:0, Огар: Шу мар – 
Сре мац 2:1, Сремски Миха
љевци: Срем  До њи Срем 
2015 0:1, Прхово: Мла дост – 
Ви тез 3:2.

Резултатиутакмица9.кола:
МалиРадинци: Фру шко го рац  
27. ок то бар 2:0, Краљевци: 
Је дин ство  Сре мац 2:5, Рума: 
Фру шка Го ра – Сло га 4:2, Стеја
новци: Бо рац – Гра ни чар 1:3,  
Јазак: Цар Урош  С.В.Рад нич ки 
0:2, Нерадин: Вој во ди на – Пла
ни нац 3:0, Никинци: По лет  
Је дин ство (Ру) 0:0.

1. Би кић 9 8 1 0 31:5 25
2. Бин гу ла 8 7 0 1 25:6 21
3. Је дин ство 8 5 0 3 18:19 15
4. Син ђе лић 8 4 2 2 26:14 14
5. Ба чин ци 8 4 1 3 27:12 13
6. На пре дак 8 4 1 3 15:11 13
7. Јед но та 8 4 0 4 24:18 12
8. Омла д. 8 2 1 5 10:27 7
9. Гра ни чар 8 2 0 6 13:22 6

10. Бо рац 8 0 3 5 11:25 3
11. Сре мац 9 0 1 8 11:52 1

1. По лет 6 5 0 1 18:5 15
2. Кру ше дол 7 4 2 1 21:7 14
3.  Ду нав 7 3 2 2 11:13 11
4. Сло га (К) 6 3 1 2 12:7 10
5. Бо рац (Ј) 6 3 1 2 8:5 10
6. Фру шког. 6 2 1 3 13:10 7
7. ЧСК 5 2 1 2 6:8 7
8. Бо рац (С) 5 0 2 3 4:14 2
9. Сло га (М) 6 0 0 6 4:28 0

1. Бо рац (ВР) 6 4 2 0 27:5 14
2. Сло бо да 6 4 1 1 22:3 13
3. Тр го вач ки 6 4 0 2 10:7 12
4. Сло га 6 3 2 1 16:14 11
5. Но ћај 6 2 1 3 8:9 7
6. Сре мац 6 1 0 5 7:26 3
7. Бо рац (Ра) 6 0 0 6 0:26 0

1. Срем 6 4 2 0 14:4 14
2. На пре дак 6 4 2 0 12:7 14
3. БСК 6 3 2 1 18:7 11
4. Пла ни нац 6 2 2 2 12:11 8
5. Бо сут 6 2 0 4 11:12 6
6. По ле та рац 6 1 1 4 18:22 4
7. Гр гу рев ци 6 0 1 5 2:24 1

1. Д. Срем 7 6 0 1 27:3 18
2. Ло вац 7 5 1 1 21:9 16
3. Срем 7 5 0 2 15:6 15
4. Шу мар 7 5 0 2 17:10 15
5. Хај дук 7 4 1 2 19:6 13
6. Сре мац 7 3 1 3 21:16 10
7. Мла дост 7 1 2 4 8:15 5
8. Сло вен 7 1 1 5 8:32 4
9. Ка ме ни 7 0 3 4 7:19 3

10. Ви тез 7 0 1 6 8:35 1

1. С.В.Радн. 9 6 1 2 22:6 19
2. Је дин. (Ру) 9 6 1 2 16:9 19
3. Гра ни чар 8 6 0 2 17:11 17
4. Сре мац 9 5 2 2 17:14 17
5. По лет 9 4 4 1 13:3 16
6. Фрушк. 9 5 1 3 17:15 16
7. Вој во ди на 9 5 0 4 18:11 15
8. Ф. Го ра 8 4 2 2 26:9 14
9. 27. ок то бар 9 4 0 5 16:21 12

10. Пла ни нац 9 3 2 4 11:13 11
11. Цар Урош 9 3 1 5 12:15 10
12. Сло га 9 1 1 7 8:21 4
13. Бо рац 9 1 1 7 4:34 4
14. Је дин. (К) 9 1 0 8 7:22 3

Резултати утакмица 10.
кола: Хртковци: Хрт ков ци  
Бо рац 2:1, Салаш Ноћајски: 
Бу дућ ност – Ру дар 2:0, Рума: 
Пр ви Мај  До њи Пе тров ци 5:0, 
Витојевци: Пар ти зан – Хај дук 
1:3, Доњи Товарник: Сло бо да 
 Гра ни чар 1923 3:2, Рума: Сло
вен – На пре да 1:1, Голубинци: 
Ја дран – Под ри ње 1:0, Љуко
во: Љу ко во – Ми трос 3:1.

СРЕМСКАЛИГА

1. Љу ко во 10 7 1 2 22:17 22
2. Пр ви Мај 10 6 2 2 25:3 20
3. Бу дућ ност 10 6 1 3 18:10 19
4. Под ри ње 10 5 3 2 19:4 18
5. Ја дран 10 6 0 4 15:11 18
6. Хај дук 10 5 2 3 15:7 17
7. На пре дак 10 5 2 3 16:11 17
8. Сло бо да 10 5 0 5 11:14 15
9. Гра ни чар 10 5 0 5 17:21 15

10. Ру дар 10 5 0 5 10:20 15
11. Бо рац 10 4 1 5 12:11 13
12. Сло вен 10 3 2 5 7:14 11
13. Пар ти зан 10 3 1 6 14:18 10
14. Ми трос 10 3 1 6 11:16 10
15. Хрт ков ци 10 3 0 7 12:20 9
16. Д. Пе тров. 10 1 0 9 4:31 3

МЕЂУОПШТИНСКАЛИГАСРЕМ

Резултати утакмица 10.
кола: Буђановци: Мла дост  
Оби лић 1993 5:0, Мартинци: 
Бо рац – Сло га 3:2, Шид: Омла
ди нац  На пре дак 7:3, Равње: 
Зе ка Бу љу ба ша – Хај дук 2:0, 
Моровић: Је дин ство  Је дин
ство (П) 3:1, Манђелос: Фру
шко го рац – Же ле зни чар 0:2, 
Путинци: ПСК  Гра ни чар (О) 
2:0, Брестач: ОФК Бре стач  
Гра ни чар (К) 2:0.

1. Же лезн. 10 9 1 0 51:5 28
2. Бре стач 10 7 1 2 20:11 22
3. ПСК 10 7 1 2 18:9 22
4. Бо рац 10 6 3 1 19:12 21
5. Сло га 10 5 2 3 17:17 17
6. Хај дук 10 5 1 4 22:16 16
7. Мла дост 10 5 1 4 21:18 16
8. Фрушк. 10 4 3 3 17:15 15
9. Зе ка Б. 10 4 0 6 18:20 12

10. Оби лић 10 4 0 6 14:16 12
11. Је дин. (М) 10 3 3 4 18:31 12
12. Гран. (К) 10 3 2 5 7:12 11
13. На пре дак 10 3 0 7 20:34 9
14. Гран. (О) 10 2 2 6 14:22 8
15. Омлад. 10 2 2 6 21:33 8
16. Је дин. (П) 10 0 0 10 10:36 0
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ОВАН: 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. 

БИК: 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. 

БЛИЗАНЦИ: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. 

РАК: 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. 

ЛАВ: 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. 

ДЕВИЦА: 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. 

ВАГА: 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.  

ШКОРПИЈА: 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.   

СТРЕЛАЦ: 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. 

ЈАРАЦ: 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. 

ВОДОЛИЈА: 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. 

РИБЕ: 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. 

VREMEPLOV
19.октобар

1813. Код Лај пци га окон ча на 
Бит ка на ро да, у ко јој су ује ди
ње не вој ске ви ше европ ских 
др жа ва, пред во ђе не Ру си јом, 
Пру ском и Аустри јом, по ра зи ле 
На по ле о на и при си ли ле га на 
по вла че ње пре ко Рај не. 
1932. У Бе о гра ду отво рен 
Ко лар чев на род ни уни вер зи тет, 
за ду жби на Или је Ми ло са вље
ви ћа Ко лар ца, ко ји је у ту свр ху 
те ста мен том за ве штао око 
50.000 ду ка та. 

20.октобар
1944. Је ди ни це На род но о сло
бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је, 
под ко ман дом ге не ра ла Пе ка 
Дап че ви ћа, и Цр ве не ар ми је, 
под ко ман дом ге не ра ла Вла ди
ми ра Ива но ви ча Жда но ва, 
осло бо ди ле у Дру гом свет ском 
ра ту Бе о град. 

21.октобар
1805. У би ци код Тра фал га ра 
Бри тан ци под Хо ра ци јом Нел
со ном по ра зи ли су фран цу ско 
 шпан ску фло ту без ијед ног 
из гу бље ног бро да. 
1941. Нем ци су у Кра гу јев цу у 
Дру гом свет ском ра ту стре ља
ли ви ше од 7.000 ци ви ла, ме ђу 
ко ји ма и уче ни ке кра гу је вач ке 
гим на зи је.

22.октобар
1964. Фран цу ски књи жев ник 
Жан Пол Сар тр од био Но бе ло
ву на гра ду за књи жев ност. 
1964. Сло ве нач ки гим на сти чар 
Ми ро слав Це рар осво јио злат
ну ме да љу на Олим пи ја ди у 
То ки ју.

23.октобар
1940. Ро ђен је бра зил ски фуд
ба лер Ед сон Аран тес до На си
мен то, по знат као Пе ле, ко ји се 
сма тра нај бо љим игра чем у 
исто ри ји фуд ба ла.
1983. На аку шер ској кли ни ци у 
За гре бу ро ђе на је пр ва ју го сло
вен ска бе ба из епру ве те. 

24.октобар
1882. Не мач ки бак те ри о лог 
Ро берт Кох от крио бак те ри ју 
ко ја иза зи ва ту бер ку ло зу, Ко хов 
ба цил.
1912. По бе дом Пр ве срп ске 
ар ми је под ко ман дом ре ген та 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
над тур ском Вар дар ском ар ми
јом Зе кипа ше за вр ше на Ку ма
нов ска бит ка, у Пр вом бал кан
ском ра ту.

25.октобар
1815. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић по сти гао спо ра зум 
с ве зи ром Бе о град ског па ша лу
ка Ма ра шли јем Алипа шом о 
ме шо ви тој срп скотур ској упра
ви, чи ме је за вр шен ору жа ни 
део Дру гог срп ског устан ка. 
1949. Спро во де ћи бло ка ду 
Ју го сла ви је по сле Ре зо лу ци је 
Ин фор мби роа, СССР от ка зао 
го сто прим ство ам ба са до ру 
СФРЈ у Мо скви, што су по том 
учи ни ле и оста ле зе мље ко му
ни стич ког бло ка. Бло ка да Ју го
сла ви је тра ја ла до 1955.

HOROSKOP

Среда,19.(6)октобар
Све ти апо стол То ма – То мин дан

Четвртак,20.(7)октобар
Све ти му че ни ци Сер ги је и 
Ва кло – Ср ђев дан

Петак,21.(8)октобар
Пре по доб на Пе ла ги ја и Пре по
доб на Та и са


Субота,22.(9)октобар
Све ти апо стол Ја ков; Све ти 
Сте фан срп ски (Сле пи)

Недеља,23.(10)октобар
Све ти му че ни ци Евлам пи је и 
Евлам пи ја 

Понедељак,24.(11)октобар
Све ти апо стол Фи лип, ђа кон; 
Све ти Те о фан Нар че та ни

Уторак,25.(12)октобар
Све ти му че ни ци Та рах, Пров и 
Ан дро ник

Crkveni
kalendar

• Демократију немамо.
Хоћете ли нешто са
роштиља?
• Неће нама Америка
диктирати! Даће нам
откуцано.
•УСрбијинемадискри
минације. Сви грађани
сетретирајукаостока.

Бајадерка
Састојци: Ли тра мле ка, 150 

гра ма гри за,  250 гра ма мар га ри
на, 12 ка ши ке ка каа, 200 гра ма 
ше ће ра, 1 ва ни лин ше ћер, ко ри ца 
ли муна и сок од по ла ли му на,  
кекс. 

Припрема: Ску вај те мле ко са 
ше ће ром, до дај те мар га рин да се 
рас то пи па у то ме ску вај те и гриз. 
По де ли те сме су на два де ла па у 
је дан до дај те ка као, а у дру ги 
ва ни лин ше ћер и ли мун.

У плех ве ли чи не 20×30 по сла
жи те кекс, па пр во ста ви те цр ну 
сме су. За тим, на цр ни крем ста ви
те кекс. На кекс ста ви те бе ли 
крем, а за тим сло жи те кекс. Уба
ци те у фри жи дер и са че кај те да 
се охла ди.


