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Упретходном периоду заједнич
ким снагама локалне самоупра
ве и Дома здравља Сремска

Митровица доста је улагано у здрав
ствену заштиту на територији Града.
Купљеноје28новихсетовахируршких
инструмената за мале хируршке ин
тервенције,тоалетеипревијањерана.
Хируршке инструменте купио је Дом
здрављаСремскаМитровицасопстве
нимсредствима,ањиховавредностје
2,5милионадинара. Једанод сетова
припао је и амбуланти у Мачванској
Митровици, а недавно је за потребе
становникамачванских села купљено
инововозилозаслужбукућноглече
ња.ЗахваљујућикомпанијиВахалииз
Мачванске Митровице обезбеђена су
идвапаркингместазапотребеамбу
лантеуМачванскојМитровици.
Представници Града Сремска Ми

тровица, Дома здравља и компаније
Вахалисупрошлесреде,19.октобра
тимповодомобишлиамбулантууМа
чванскојМитровици.
Директор Дома здравља др Душко

МаџићјезахваланВахалијуиФКПод
риње на томешто су препознали по
требе Дома здравља и уступили два
паркингместа,паћесадавозилаДома
здрављабитибезбеднија,јерјераније
билопроблемаокопаркинга.Онисти
че и добру сарадњу саМесном заје
дницомМачванскаМитровица.
ВеснаЖамбок, главнасестраДома

здрављаподсећадајеовегодинена
бављенаиновастоматолошкастоли
ца такође за амбуланту уМачванској
Митровици, тако да је доста урађено
на побољшању здравствене услуге
становникаовогделаГрада. Б.С.

ДОМЗДРАВЉАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Улагањеуздравствосеисплати

Медицинскирадницисузадовољнино
вим аутомобилом и медицинском опре
мом. Далибор Божић, главни техничар
у служби кућног лечења наводи да сада
многобржеиквалитетнијестижудапаци
јената.НатериторијицелогГрадаСремска
Митровицабудеоко150посетадневно.
ДраганаЧикић,главнасестразасвеам

булантеумачванскомделуГраданаводи
да су се последњих година много поспе

шилиусловирада,пацијентисузадовољ
ни,каоимедицинскоособље.
АмбулантауМачванскојМитровицира

диодпонедељкадопеткаод7до20ча
сова,авикендомсудежурстваод7до14
часова. Три лекара и четиримедицинске
сестре су на располагању пацијентима.
Дневнобудеоко50пацијенатаполекару,
значи око 150 пацијената се дневно пре
гледа.

Здравственирадницизадовољни

НОВАУТОМОБИЛИПАРКИНГМЕСТА:ПредставнициГрада,ДомаздрављаиВахалијауМачванскојМитровици

ДиректорДомаздрављадрДушкоМаџићјезахваланВахалијуиФКПодрињена
томештосупрепозналипотребеДомаздрављаиуступилидвапаркингместа,па
ћевозилаДомаздрављабитибезбеднија

БОЉИУСЛОВИ:АмбулантауМачванскојМитровици



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

ВладеСловеније иСрбије одржале
су заједничку седницу 24. октобра
у Београду, а у оквиру тих зајед

ничких активности потпредседник Вла
де Словеније и министар пољопривре
де, шумарства и хране Дејан Жидан и
његов колега, министар пољопривреде
и заштите животне средине Бранислав
Недимовић са сарадницима су у неде
љу,23.октобраобишлииСрем,тачније
„Митрос“уСремскојМитровициифирму
„Донера“уРуми.
БраниславНедимовићјеистакаодаје

основнатемањиховихразговорарурал
ниразвој.
Словенциимајујакодобруинспекциј

ску службу за безбедност хране која је
обједињенаигледаћемодаискористимо
тањиховаискуства.Предстојинамутој
областидостапосладокрајагодине,пре
свегадоношењамерааграрнеполитике
али и републичког буџета, прерађивач
ки сектор, инвестиције у механизацију,
складишни простор и сушаре.Овде ви
димо како вишегодишњи засади треба
даизгледају,алитребазаокружитипри
чу са прерађивачким и складишним ка
пацитетима,јертакопроизвођачинемо
рају продавати своје производе кадаих
произведунегомогучекатидаценебуду
боље.Мисмоупетак(21.октобар)пот
писалисертификатесаКином,овопрви
путкажем,везанозаизвозјагњећегмеса
иговедине,трикомпанијеуСрбијисудо
биле ове сертификате. Наравно, поста
вљасепитањедалимиимамодовољно

месазато,инаравноданемамо.Наше
једаотворимомогућностизаразвојпро
изводње и прераде. Ми пре неколико
година такође, нисмо имали ни овакве
засаде, али је обезбеђивање тржишта
омогућилоовајразвојисадаимамопо
већањевоћарстваиповртарствауСрби
ји.Јасезатонадамдаћеиовобитинова
шанса,дабудемопаметнииискористи
мосвекапацитетекојеимамо,развијемо
оноштонамстојинарасполагањуовим
сертификатима.Ми преговарамо са Ки
номизадругепрехрамбенепроизводе,
Кинајеогромнотржиште.Крајемгодине
идемуКину,апреговараћемоизаоста
лепроизводемлеко,свињскомесо,да
пробамоитодаотворимо.Штанамвре
декапацитетиаконемамотржишта.Ми
тражимо та нова тржишта и зато сам и
разговарао са доста амбасадора одмах
попреузимањуфункцијештосуминеки
изамерилирекаојеминистарпољопри
вредеизаштитеживотнесрединеБрани
славНедимовић.
Потпредседник словеначке владе Де

јанЖиданјеистакаодамуједрагошто
је видео две добре приче: „Митрос“ и
„Донеру“.
Разговараћемоотричетириважне

ствари којежелимозаједнодаоствари
мо.Много смо разговарали о руралном
развоју, ту је Словенија једна од најбо
љихуЕвропскојунији,алииотомекако
радити самладим сељацима.Ми такве
људетребамо.Разговаралисмоиоси
стему сигурне хране као и потпори око

шумарства. Драго ми је да сам овде,
Словенија Србију сматра пријатељем и
кадСрбијатребапомоћмисмонарас
полагању,каоштознамодаикаданама
требапомоћСрбијајетурекаојеДејан
Жидан.

СлађанМанчић,председникрумске
општинејеистакаодајеРумауср
цуСрема,адаје74одстоопштин

скетериторијерасположивозапољопри
вреднупроизводњу.
Ими улажемо огромне напоре како

би оваквим компанијама, али и ситним
произвођачимапомоглидаостварешто
боље приносе и унапреде своју произ
водњу. Поред субвенција које држава
обезбеђује, и ми из локалне самоупра
вепомажемо крозразвојинфраструкту
ре, кроз планске акте, формирали смо
пољочуварску службу, градимо атар
ске путеве, финансирамо противградне
стрелцеинабавкупротивграднихракета,
обезбедили смо бесплатну анализу зе
мљишта.Дакле сви заједно се трудимо
да се унапреди наша пољопривредна
производњаистакаојеСлађанМанчић.
ЗоранКовачевић,власник„Донере“ је

рекаодајециљовекомпанијеотварање
складишнихпростораинабавкановеме
ханизацијезасортирањеипаковање.
Засадаимамоимпровизованначин

паковања, али нам је план да следеће
годинепочнеградњахладњачеод3.500
тонаалиинабавкапотребнихмашиназа
сортирањеистакаојеКовачевић.

СмиљаЏакула

МИНИСТРИПОЉОПРИВРЕДЕСЛОВЕНИЈЕИСРБИЈЕУПОСЕТИРУМИ

Инвестирањеускладишта

МинистриДејанЖиданиБраниславНедимовићсапредседникомОпштинеРумаСлађаномМанчићем
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УВОДНИК

Партизански и 
православни СремPi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Прошле суботе, 22. октобра, у Инђији је свечано 
обележена 72. годишњица ослобођења овог дела 
Срема од фашизма. Инђија је ослобођена само два 

дана након ослобођења Београда, а борбе на Сремском 
фронту потрајале су све до 12. априла 1945, када је 
извршен пробој у реону села Товарник. Шид је званично 
ослобођен 6. децембра, када и најзападнија сремска 
општина обележава свој дан. Историјски дани на свињској 
и винској географији Срема смењују се из дана у дан, 
зависно од догађаја, али они немају свуда исти третман. 

Управо из тог разлога пишем овај текст. Био сам 
присутан на инђијској прослави поводом ослобођења 
Општине и осећао сам се достојанствено, како би и 
требао да се осећа сваки гост. Шта је разлог томе? Па, 
вероватно позитиван осећај који избија из чињенице да 
се Инђија (за разлику од, можда, неких?) не стиди своје 
историје и своје партизанске прошлости. Неке општине су 
своје датуме ослобођења замениле неким другим 
датумима. Углавном датумима из црквеног календара. 
Што се црквених датума тиче, ту ништа није спорно. 
Срем је одвајкада био најчешће православан (уз сво 
уважавање Сремаца других вероисповести), али не треба 
ићи из крајности у крајност.

Срем, осим што је био православан, био је и 
партизански.

Није било својевремено лепших социјалистичких 
прослава од оних у пећиначкој општини. Не само по 
котлићима у којима се кувао паприкаш од срнетине и 
„случајно“ устрељене дивље свиње. Али, времена су се 

променила. На просторима где је некада организована 
чувена партизанска школа и где су обични ратари 
постајали хероји, захваљујући нечему што се може 
подвести као „промена курса“, данас се некима привиђају 
споменици владици Николају Велимировићу и друге 
ствари. Као што је отоич било у Шимановцима. Али, да 
не идем у дигресију.

За разлику од рецимо Инђије и Шида, Град Сремска 
Митровица готово да и не празнује дан ослобођења од 
фашиста, ако се изузме стидљиво обележавање од 
стране борачке организације. Чак ни стратиште на 
Спомен гробљу као да није довољан разлог да се 
достојно обележи победа против фашиста? Ако баш хоће 
да буде прави град, Сремска Митровица би требало да 
прими к знању да чак и један Београд има крсну славу. 
Што му не смета да уз све градске почасти обележи Дан 
ослобођења главног града. 

Или је можда некоме непријатно да гласније помене 
колико је у Сремској Митровици Срба побијено од 
стране усташке легије Виктора Томића? И колико 

би их још било побијено да град није ослобођен од 
усташких и немачких фашиста?

Хтео сам да кажем да грађани Инђије треба да буду 
поносни што њихова Општина обележава Дан 
ослобођења од фашизма. И што нема никакав проблем 
са тим. Јер, да није побеђено зло звано фашизам, не би 
ни ми данас живели у слободи. Нити би били на путу за 
Европу, која је (Европа, то јест) своје темеље изградила 
на антифашистичким основама.   
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ЗА ЈЕД НИЧ КА СЕД НИ ЦА ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ И ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

Убр зан раз вој за
Вој во ди ну и це лу Ср би ју

На ини ци ја ти ву пре ми је ра Ср би
је у су бо ту, 22. ок то бра је у 
Но вом Са ду одр жа на за јед

нич ка сед ни ца Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и По кра јин ске вла де Вој во ди
не, на ко јој су, на кон раз ма тра ња 
ви ше од 20 та ча ка днев ног ре да, 
до го во ре не кон крет не ак тив но сти на 
ви ше про је ка та од зна ча ја за раз вој 
Вој во ди не. 

Сед ни ца две вла де, ка ко је на гла
ше но, пред ста вља дис кон ти ну и тет у 
од но су на до са да шњу по ли ти ку, јер 
су од ре ђе ни за јед нич ки ци ље ви и 
за јед нич ки рад на про јек ти ма од 
на ци о нал ног, ре ги о нал ног, али и од 
зна ча ја за свих 45 ло кал них са мо у
пра ва на те ри то ри ји Вој во ди не, 
по себ но за ма ње раз ви је не оп шти

не. Ови про јек ти тре ба да до при не су 
да гра ђа ни овог де ла Ср би је има ју 
бо љу пер спек ти ву.

У обра ћа њу на кон сед ни це, пре ми
јер Ср би је Алек сан дар Ву чић и пред
сед ник По кра јин ске вла де Игор 
Ми ро вић из ја ви ли су да се на озби
љан и од го во ран на чин за јед нич ки 
при сту пи ло ре ша ва њу про бле ма 
гра ђа на Вој во ди на.

Пре ми јер Ву чић ре као је да су 
до не те од лу ке о ви ше кон крет них 
про је ка та, чи ја ре а ли за ци ја кре ће 
од мах. Он је ис та као да ће у Вој во
ди ни да се жи ви мно го бо ље, за то 
што ће сви би ти од го вор ни ји и по ру
чио да се љу ди у по кра ји ни не де ле 
на оне ко ји ми сле да им је не ко 
не што узео и на оне дру ге.

Вој во ди на се не мо же 
све сти на се дам про це
на та, она је део Ре пу
бли ке Ср би је, ин те гри
са на у фи нан сиј ски 
си стем, а пи та ње се дам 
про це на та, тре ба, пре 
све га, да слу жи за њен 
бр жи еко ном ски раз
вој, по ру чио је пред
сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић

Игор Ми ро вић и Алек сан дар Ву чић



526. OKTOBAR 2016.  M NOVINE

 Већ да нас смо пре ба ци ли но вац, 
пр ва два ми ли о на евра, за са о бра
ћај ни цу „Ип си лон крак“  ве о ма ва жну 
за це лу Су бо ти цу, по себ но за ин ду
стриј ску зо ну. На ста ви ће мо ње го ву 
да љу из град њу, ко ја у це ли ни ко шта 
око 25 ми ли о на евра и за вр ши ће мо 
га. Да нас смо пре ба ци ли и део нов ца 
Но вом Са ду за уре ђи ва ње цен трал
них град ских де ло ва, што је део при
пре ма за европ ску пре сто ни цу кул ту
ре. Уз то, у ре пу блич ком бу џе ту за 
2017. пла ни ра ће мо и че ти ри ми ли о на 
евра за но ву згра ду РТВ, јер су ме 
пред сед ник и оста ли чла но ви По кра
јин ске вла де у то убе ди ли  пре ци зи
рао је пре ми јер Ву чић.

Он је ре као и да је По кра јин ска вла
да је тра жи ла 147 ми ли о на ди на ра за 
26 шко ла и вр ти ћа.

 До не ли смо од лу ку, што је за гра
ђа не Вој во ди не из у зет но ва жно, да 
ре но ви ра мо чак око 100 обра зов них 
обје ка та, а не са мо 26. Ула же мо 1,9 
ми ли јар ди ди на ра у те објек те, у по је
ди не чак и 700.000 евра и то не ће 
би ти из по кра јин ског, већ из ре пу
блич ког бу џе та, јер же ли мо да де ца у 
Вој во ди ни иду у до бре шко ле  из ја
вио је Ву чић.

На сед ни ци је би ло ре чи и о фи нан
си ра њу АП Вој во ди не.

 За кон о фи нан си ра њу Вој во ди не 
ће би ти до нет, али оно што је нај ва
жни је је сте да смо, ма да су сви дру ги 
про пу сти ли при ли ку да га до не су, ми 
обез бе ди ли да у фи нан си ра њу Вој во
ди не не ма про бле ма, а раз го ва ра ли 
смо и о то ме ка ко да си стем ски ре ши
мо про пор ци ју у фи нан си ја ма Вој во
ди не  на гла сио је Ву чић и до дао да 
55,6 ми ли јар ди у по кра јин ском бу џе ту 
из но си око се дам од сто од 789 ми ли
јар ди ди на ра пред ви ђе них рас хо да 
ре пу блич ког бу џе та.

Ву чић је ре као да Ре пу бли ка же ли 
да ула же у Вој во ди ну, јер љу ди у 
Ср би ји не зна ју да је у Вој во ди ни 
не за по сле ност нај ве ћа.

 Сто па не за по сле но сти је ве ћа 
не го на ју гу Ср би је. И то је ствар ко ја 
је ве о ма ло ша и ко ју ће мо ре ша ва ти 
и уве рен сам да ће мо има ти ве ли ког 
успе ха  ре као је Ву чић.

Та ко ђе, Ву чић је ре као да се раз го
ва ра ло и о пут ној ин фра струк ту ри, да 
ће се за 37 ки ло ме та ра фру шко гор

ског ко ри до ра из дво ји ти сред ства.
 Раз го ва ра ли смо и о дру гим пу те

ви ма, пре све га Ба нат ској ма ги стра
ли и пу ту Но ви Сад – Зре ња нин, али 
не мо же мо то све од јед ном, већ ће мо 
то ура ди ти у са рад њи са По кра јин
ском вла дом, да љу ди мо гу да осе те 
бо љи так  ре као је пред сед ник Вла де 
Ср би је.

На кра ју из ла га ња, Ву чић је ре као 
да ће би ти за вр ше но и На род но по зо
ри ште у Су бо ти ци, као и да ће за 
фи нан си ра ње раз ли чи тих ин сти ту ци
ја на ци о нал них ма њи на би ти по ве ћа
на сред ства у од но су на ову го ди ну.

Пред сед ник Ми ро вић ис та као је да 
је По кра јин ска вла да до би ла сна жну 
по др шку Ре пу блич ке вла де.

 Ово је ве ли ки дан за Вој во ди ну, 
јер же ли мо да Вој во ди на пред ња чи, 
да уче ству је у ком плет ном мо де лу 
ко ји се ти че ре ор га ни за ци је це ле 
зе мље, по себ но у де лу јав них фи нан
си ја. И да нас је, у су шти ни, ствар 
до ве де на до крај ње пре ци зних де та
ља и си гу ран сам да ће мо у свих 20 
обла сти о ко ји ма смо раз го ва ра ли 
има ти и кон крет не ре зул та те. За ду
жи ли смо по кра јин ске се кре та ре, а 
пред сед ник вла де ми ни стре и сво је 
са рад ни ке, да у овим ва жним про јек
ти ма за јед нич ки ра де  ре као је Игор 
Ми ро вић и из ра зио уве ре ње да овај 
им пулс га ран ту је „да мо же мо мно го 
ви ше и бо ље чак и у од но су на план 
ко ји смо из не ли на по чет ку ман да та 
По кра јин ске вла де, ко ји је оце њен 
као ве о ма ам би ци о зан“.

Го во ре ћи о фи нан си ра њу Вој во ди
не, Ми ро вић је на гла сио да се тај 
си стем не мо же гле да ти са мо кроз 
се дам про це на та у од но су на ре пу
блич ки бу џет, већ  мо ра да се гле да 
на ши ри, еко ном ски на чин.

 Јер, сред ства ко ја ће се ко ри сти ти 
за из град њу Кли нич ког цен тра Вој во
ди не или за си сте ме за на вод ња ва
ње, ко ја ће по при ро ди ства ри, би ти 
нај ви ше упо тре бље на у Вој во ди ни – 
то су сред ства це ле Ср би је. Вој во ди
на се не мо же све сти на се дам про
це на та, она је део Ре пу бли ке Ср би је, 
ин те гри са на у фи нан сиј ски си стем, а 
пи та ње се дам про це на та, тре ба, пре 
све га, да слу жи за њен бр жи еко ном
ски раз вој  по ру чио је пред сед ник 
По кра јин ске вла де. 

До не ли смо од лу ку, што је за гра ђа не Вој во ди
не из у зет но ва жно, да ре но ви ра мо чак око 100 
обра зов них обје ка та, а не са мо 26. Ула же мо 1,9 
ми ли јар ди ди на ра у те објек те, у по је ди не чак и 
700.000 евра и то не ће би ти из по кра јин ског, већ 
из ре пу блич ког бу џе та, јер же ли мо да де ца у 
Вој во ди ни иду у до бре шко ле, из ја вио је пре ми
јер Ср би је Алек сан дар Ву чић

ОБИ ЛА ЗАК РА ДО ВА У
МА ЧВАН СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Де ца за слу жи ла 
но ву шко лу 

У по не де љак, 24. ок то бра по кра јин ски 
се кре тар за обра зо ва ње, про пи се, упра ву 
и на ци о нал не ма њи не Ми хаљ Њи лаш и 
ње гов за ме ник Ми лан Ко ва че вић, за јед но 
са гра до на чел ни ком Срем ске Ми тро ви це 
Вла ди ми ром Са на де ром и ње го вим 
са рад ни ци ма об и шли су ра до ве на 
из град њи но ве згра де Основ не шко ле 
„До бро сав Ра до са вље вић На род“ у 
Ма чван ској Ми тро ви ци. Њи лаш је ис та
као да је ве о ма за до во љан на прет ком 
ра до ва и да је ово из у зе тан при мер ка ко 
се ло кал на са мо у пра ва оп хо ди пре ма 
обра зо ва њу. 

 Ова ин ве сти ци ја је по кре ну та за хва
љу ју ћи сред стви ма из бу џе та Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, а ра до ви ће би ти 
за вр ше ни у пред ви ђе ном ро ку, на рав но, 
у скла ду са но вом по ли ти ком По кра јин
ске вла де и уз по моћ ре пу блич ке вла де. 
Де ца ко ја по ха ђа ју ову шко лу за слу жу ју 
но ве објек те, та по тре ба је оправ да на и 
до бро пре по зна та – ис та као је по кра јин
ски се кре тар Ми хаљ Њи лаш. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер 
под се тио је да је ова ин ве сти ци ја јед на 
од нај ве ћих на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, што се обра зо ва ња ти че. 

 Ова шко ла ће би ти сим бол об но ве 
обра зов них ин сти ту ци ја у на шем гра ду, а 
са ма ин ве сти ци ја је зна чај на из ви ше 
раз ло га. Има ли смо про блем са ста ром 
шко лом ко ја је гра ђе на од азбест них пло
ча, где су усло ви ка та стро фал ни и из тих 
раз ло га кре ну ли смо да ову шко лу при ла
го ди мо по тре ба ма Ма чван ске Ми тро ви це 
и це ле Ма чве у бу дућ но сти. До са да, у 
пр вој фа зи, би ће уло же но око 58 ми ли о
на ди на ра. Ин те зив но се спре ма мо и за 
по че так дру ге фа зе. Је дан од раз ло га 
по се те по кра јин ског се кре та ра је да ви ди
мо на ко ји на чин ће По кра ји на мо ћи да 
по мог не у за вр шет ку из град ње са ме шко
ле. Ми се на да мо да ће мо у то ку сле де ће 
го ди не ус пе ти да усе ли мо ђа ке из 
Ма чван ске Ми тро ви це у но ву шко лу. То 
ће би ти за вр ше так пр ве Б фа зе, на кон 
то га сле ди ру ше ње ста ре шко ле, из град
ња фи скул тур не са ле и од ре ђе них ка би
не та ко ји су пред ви ђе ни про јек том – из ја
вио је Са на дер. 

Зо ран Јо ва но вић, пот пред сед ник 
Школ ског од бо ра шко ле „До бро сав Ра до
са вље вић На род“ пред став ник је пр ве 
ге не ра ци је ђа ка ко ја је за вр ши ла ову 
шко лу. Он је ре као да шко ла не би мо гла 
би ти из гра ђе на да ни је би ло раз у ме ва ња 
ло кал не са мо у пра ве. 

С. С. 
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СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА

Де ле га ци ја Сре ма у Ис три
На осно ву ду го го ди шње до бре са рад ње Срем ске при вред не ко мо ре и Жу па ниј ске 

ко мо ре Пу ла, ор га ни зо ван је на ступ на Сај му брод ске опре ме „Pu la Bo at Fa ir“. Пред
во ђе ни Срем ском при вре дом ко мо ром, де ле га ци ја срем ских при вред ни ка и пред
став ни ка ло кал них са мо у пра ва Сре ма по се ти ла је Ис тру, а све у ци љу по ве ћа ња 
ме ђу соб не раз ме не ро ба и услу га и до го во ра око ра да на бу ду ћим за јед нич ким про
јек ти ма

Хр ват ска го спо дар ска ко мо ра и 
Европ ска мре жа пред у зет ни штва 
ор га ни зо ва ли су „Pu la Bo at Fa ir“ 

од 12. до 14. ок то бра у Ма ри ни Ве ру да 
Пу ла. Сед ми Ме ђу на род ни са јам про
из во ђа ча и ди стри бу те ра брод ске опре
ме и бро до ва оку пио је око 100 из ла га
ча из Хр ват ске, али и из ино стран ства. 
Ове го ди не Са јам је био у зна ку бро до
гра ди ли шта Уља ник и ње го ве 160. 
го ди шњи це по сто ја ња, а тим по во дом 
Уља ник је имао пре зен та ци ју као и 
штанд где се у 3Д тех ни ци мо гло раз
гле да ти ка ко се ра ди у утро би бро да.

Пред став ни ци Срем ске при вред не 
ко мо ре су по пр ви пут на сту пи ли на 
овом Сај му, а у скло пу де ле га ци је из 
Сре ма би ли су и пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја са на чел ни ком Оп штин ске 
упра ве, пред став ни ци Оп шти не Ста ра 
Па зо ва из ЈП То пла на Ста ра Па зо ва, 
ди рек тор и пред став ни ци Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Гра да Срем ска Ми тро ви
ца, вла сник ви на ри је Про бус, и при
вред ни ци: „Fi re stop In ter na ti o nal“ Но ва 
Па зо ва, ВП „Ре гу ла ци је“ Срем ска 

Ми тро ви ца, „Да декс“ Ма чван ска 
Ми тро ви ца, „Đena ship“ Ма чван ска 
Ми тро ви ца. 

Ове го ди не на Сај му су по ред Срем
ске при вред не ко мо ре, са под руч ја 
Ре пу бли ке Ср би је уче ство ва ли и пред
став ни ци Ре ги о нал не при вред не ко мо
ре Ва ље во, Но во сад ског сај ма и Вој во
ди на ме тал кла сте ра.

Све ча ни при јем за де ле га ци ју Сре ма 
при ре дио је гра до на чел ник Пу ле и том 
при ли ком 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. 

Пред сед ни ца ХГК  Жу па ниј ске ко мо
ре Пу ла Ја сна Ја клин Ма је тић пред ста
ви ла је истар ску ин ду стри ју ко ју пред
во ди бро до гра ди ли ште Уља ник, ко ји 
ове го ди не сла ви и 160 го ди на по сто ја
ња.

 Осим бро до град ње, на ше је под
руч је по зна то и по ин ду стри ји гра ђе
вин ског ма те ри ја ла и ја кој пре ра ђи вач
кој ин ду стри ји. Вра та за са рад њу с 
пред став ни ци ма Сре ма увек су отво

ре на и пу тем Аген ци је за ру рал ни раз
вој Ис тре, чи ји је циљ за шти та истар
ског бо шка ри на, што је вр ло слич но 
срем ском про јек ту за шти те сви ње 
па сми не ман гу ли це  ис та кла је Ја клин 
Ма је тић. 

За ме ни ца истар ског жу па на Ви ви а на 
Бе нус си ис та кла је ка ко је до са да учи
ње но мно го на рав но прав но сти по ло ва 
и ме ђу на ци о нал ној са рад њи у Вој во ди
ни те ка ко је да ља са рад ња од стра те
шког ин те ре са обе стра не. 

Пред сед ник Срем ске при вред не 
ко мо ре Ђор ђе Бо жић ука зао је на те ри
то ри јал не, али и при вред не слич но сти 
Сре ма и Ис тре, две ју ре ги ја ко је чи не 
мо тор раз во ја сво јих др жа ва. 

 У Сре му има мо већ 10.000 пред у
зет ни ка и 3.200 фир ми и по слов них 
обје ка та, док су стра на ула га ња из 25 
зе ма ља пре ма ши ла број ку од ми ли јар
ду евра  ка зао је Бо жић.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди
мир Гак за хва лио се на из у зет но ср дач
ном до че ку, те на гла сио ка ко су пред
став ни ци Сре ма за ин те ре со ва ни за 
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европ ске про јек те ко је су Град Пу ла и 
Истар ска жу па ни ја до са да успе шно 
оства ри ли. 

 Вој во ди ну и Ис тру ве же ду го го ди
шња са рад ња и мно ге слич но сти. 
Ко ри стим ову при ли ку ка ко бих по же
лео да на ша са рад ња бу де још уче ста
ли ја и да је за јед но по диг не мо на још 
ви ши ни во, по себ но из раз ло га што су 
срем ске оп шти не пред у зет нич ка во ди
ља це ле Ср би је. Сва ка ко при жељ ку јем 
да и са ми офор ми те сво ју де ле га ци ју 
ко ја ће уз врат но по се ти ти на ше срем
ске оп шти не  ка зао је Гак.

Ди рек тор ЈП То пла не Ста ра Па зо ва 
Зо ран Ву ка ши но вић пред ста вио је 
по себ но сти Ста ре Па зо ве и пред ви ђе
них про је ка та, по себ но из град ње ма ри
не, уз оба ле Ду на ва у скло пу ко јих 
хр ват ска ис ку ства пред ста вља ју зна
чај ну при ли ку за са рад њу.

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 ис та кла је од лич ну до са да шњу 
са рад њу с мно гим ин сти ту ци ја 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. 

Дру ги дан сај ма обе ле жи ли су 
по слов ни су сре ти на ко ји ма је би ло 
при сут но по слов них су бје ка та из 
Хр ват ске, Ср би је, Бо сне и Хер це го ви
не, Цр не Го ре, Ита ли је, Грч ке и Ал ба
ни је. Уче сник по слов них раз го во ра ове 
је го ди не би ла и Уља ник Гру па. Је дан 
од ци ље ва пул ског бро до гра ди ли шта 
је сте да се што ви ше до ба вља ча и про
из во ђа ча укљу чи у зах те ван про цес 
из град ње спе ци ја ли зо ва них бро до ва 
ка кве Уља ник про из во ди. 

На осно ву из ја ва на ших при вред ни
ка, што се ти че уче шћа на Б2Б раз го во
ри ма, њи хо ва оче ки ва ња углав ном су 
ис пу ње на, об зи ром да су ис ко ри сти ли 
мо гућ ност раз ме не ис ку ста ва, кон крет
них по слов них раз го во ра на те му 
по тен ци јал не ку по ви не – про да је ро бе 
и услу га, за јед нич ког на сту па на тре
ћим тр жи шти ма, мо гућ но сти ди рект них 
ула га ња и др.

По слов ни су сре ти омо гу ћи ли су 
по ве зи ва ње пред у зе ћа из раз ли чи тих 
зе ма ља ко је по слу ју у истом сек то ру, 
са ци љем пред ста вља ња и от кри ва ња 
но вих про из во да и услу га, ис тра жи ва
ња но вих по слов них мо гућ но сти, ка ко 
би про на шли но ве по тен ци јал не кли
јен те и до ба вља че, и парт не ре за 
за јед нич ко ула га ње или ино ва тив не 
про јек те.

Као до ма ћин де ле га ци је, пред сед ни
ца ХГК Жу па ниј ске ко мо ре Пу ла Ја сна 
Ја клин Ма је тић ор га ни зо ва ла је по се ту 
ком па ни ји „Ру дан“ ко ја је ујед но јед на 
од нај у спе шни јих хр ват ских фир ми у 
сек то ру енер гет ске ефи ка сно сти као и 
струч ну по се ту Жу па ниј ском цен тру за 
го спо да ре ње от па дом Ка шти јун. 

Срем ски при вред ни ци су ис та кли да 
су и до са да има ли од лич ну са рад њу с 
мно гим уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма у 
Ис три, али сва ка ко да по сле ових при
вред них су сре та оче ку ју ши ре ње 
по слов не са рад ње као и кре и ра ње 
за јед нич ких про је ка та.

Припремила Зорана Каралић

ГРАД СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Лењост пензионерске
„бирократије“

Мир ја на Тре ска ни ца, пред сед ни
ца Град ског удру же ња пен зи о не ра 
Срем ске Ми тро ви це је М но ви на ма 

по сла ла ко мен тар у ве зи са про бле мом ко
ји по сто ји на ре ла ци ји Град ско удру же ње 
пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца  Ме сна 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра Ла ћа рак. Го спо
ђа Тре ска ни ца не де ман ту је на во де Бран
ка Пу сти ње, у том тре нут ку пред сед ни ка 
Ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра Ла ћа рак 
(у ме ђу вре ме ну, 19. ок то бра, одр жа на је 
осни вач ка Скуп шти на Град ског удру же ња 
пен зи о не ра Срем ске Ми тро ви це и Ла ћар
ка, где је за пред сед ни ка име но ван Бран ко 
Пу сти ња), већ се прав да због че га ни је од
го во ри ла на вре ме на до пис. 

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

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

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

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

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

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

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

Ко мен тар на пи са ње М но ви на Тре ска ни
ца је до ста ви ла 13. ок то бра. У ње му се из
ме ђу оста лог ка же:

 На ше Град ско удру же ње пен зи о не ра је 
ван стра нач ка ор га ни за ци ја и ове го ди не је 
обе ле жи ло 70 го ди на од осни ва ња, и до са
да ни смо има ли ни ка квих про бле ма док се 
на сце ни ни је по ја ви ла по ли тич ка пар ти ја 
„Пар ти ја ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је“. 
На ше Удру же ње је има ло пу но оба ве за и 
оба вља раз не по сло ве за пен зи о не ре, по
себ но у овом вре ме ну ка да сте нас зва ли, 
ор га ни зо ва ли смо од ла зак пре ко сто пен
зи о не ра у РХ цен тре на од мор и опо ра вак, 
та ко да ни смо мо гли да про ко мен та ри
ше мо Ваш до пис – ка же се у до пи су, ко ји 
објављујемо у це ло сти.

Б. Селаковић

Допис Градског удружења пензионера Сремске Митровице
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Ди фов ци во де кул ту ру

На по след њој сед ни ци Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ко ја је 
одр жа на про шлог пет ка, 21. ок то

бра, име но ва ни су но ви ди рек то ри три 
уста но ве кул ту ре. За вр ши о це ду жно сти 
ди рек то ра Цен тра за кул ту ру „Сир ми
ју март“ и Уста но ве за не го ва ње кул ту
ре „Срем“ по ста вље ни су про фе со ри 
фи зич ког вас пи та ња, Зол тан Хе ге диш 
(Сир ми ју март) и Ду шан Др ча (Срем). 
Хе ге диш и Др ча су ка дро ви Срп ске на
пред не стран ке. Би бли о те ку „Гли го ри је 
Во за ро вић“ во ди ће ди пло ми ра ни еко но
ми ста Рај ко Се ку лић, ка дар Со ци ја ли
стич ке пар ти је Ср би је.

Ка ко су но ви вр ши о ци ду жно сти ди
рек то ра ове три уста но ве кул ту ре про
ко мен та ри са ли, част им је да су иза бра
ни да во де ове уста но ве и на да ју се да 
ће оправ да ти до би је но по ве ре ње.

По ред из бо ра но вих ди рек то ра, на 
сед ни ци су по твр ђе ни ман да ти но вим 
од бор ни ци ма са ли сте „Алек сан дар Ву
чић – Ср би ја по бе ђу је“ Бран ки ци Сла
до је вић и Ве сни Не го ва но вић. Оне су 
за ме ни ле Вла ди ми ра Са на де ра, ко ји је 
на про шлој сед ни ци име но ван за гра до
на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це и Све
тла ну Ми ло ва но вић, ко ја је по ста вље на 
за за ме ни цу гра до на чел ни ка. Бив ши 
ми тро вач ки гра до на чел ник Вла ди мир 
Пет ко вић од у стао је и од од бор нич ког 
мандата у Скуп шти ни Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Гла са ло се и за но вог чла на Град ског 
ве ћа, јер је Бран ко Гво зде но вић под
нео остав ку на ту функ ци ју. Гла со ви ма 

46, од при сут них 55 од бор ни ка за чла на 
Град ског ве ћа иза бра на је Је ле на Ми ло
ше вић.

На днев ном ре ду на шао се и ше сто
ме сеч ни из ве штај о из вр ше њу град ског 
бу џе та за пе ри од од 1. ја ну а ра до 30. 
ју на 2016. го ди не. Од лу ком о бу џе ту 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2016. го
ди ну пла ни ран је уку пан обим пре не тих 
сред ста ва, те ку ћих при хо да и при ма ња 
у из но су од 3.150.662.000 ди на ра, ко
ји се са сто је од при хо да и при ма ња и 
пре не тих сред ста ва бу џе та у из но су од 
2.999.587.000 ди на ра и пре не тих сред
ста ва и до дат них при хо да бу џет ских ко
ри сни ка у из но су од 151.075.000 ди на
ра. У од но су на пла ни ра не, при хо ди су 
оства ре ни са 38,02 од сто. 

Ка ко на во ди на чел ник Град ске упра
ве за бу џет и ло кал ни еко ном ски 
раз вој Ду шко Ша ро шко вић, за шест 

ме се ци Град је оства рио при хо де не што 
ис под по ло ви не пла ни ра них, што је у 
гра ни ца ма оче ки ва ног.

 Увек је пр ва по ло ви на го ди не не што 
сла би ја, на ро чи то слаб је при јем при хо
да у пр вом и дру гом ме се цу. Сра змер но 
то ме су би ли и рас хо ди. Они су оства
ре ни чак у ни жем из но су (35 од сто) не
го што је би ло при ку пља ње сред ста ва 
у пр вих шест ме се ци. Ни шта ни је по ре
ме ће но, на про тив, сви про јек ти ко ји су 
пла ни ра ни са та квим оче ки ва њи ма се и 
ушло у 2016. го ди ну и ре а ли зо ва ни су 
она ко ка ко је и пла ни ра но – ре као је Ша
ро шко вић.  

ИЗ ВР ШЕ ЊЕ БУ ЏЕ ТА 38 ОД СТО:
На чел ник Ду шко Ша ро шко вић

ЛЕ ГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ОБЈЕ КА ТА У ЛА ЋАР КУ:
Гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер

На сед ни ци је по но во усво је на 
од лу ка о из ме на ма од лу ке о мак си
мал ном бро ју за по сле них на нео д ре
ђе но вре ме у ор га ни за ци о ним об ли
ци ма ко ји чи не си стем јав ног сек то ра 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. 
го ди ну. Број за по сле них на нео д ре ђе
но вре ме је остао исти – 1.010, али је 
до шло до пре ра спо де ле за по сле них 
по ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма.

Од бор ник Ује ди ње не опо зи ци је 
Ми тро ви це Дра ган Ми ло ше вић је 

по ста вио од бор нич ко пи та ње у ве зи 
са укуп ним бро јем за по сле них у ор га
ни за ци о ним об ли ци ма ко ји чи не 
си стем јав ног сек то ра Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

 За ни ма ме ко ли ки је број ли ца ко ји 
су за по сле ни на осно ву уго во ра о 
при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви
ма, уго во ра о де лу, на нео д ре ђе но 
вре ме и ко ли ка је то ма са па ра ко ја се 
ис пла ћу је за кључ но са да на шњим 
да ту мом – пи тао је Ми ло ше вић.

Ко ли ко је за по сле них
у јав ном сек то ру?
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НА ЧЕ ЛУ УСТА НО ВА КУЛ ТУ РЕ: Зол тан Хе ге диш (Сир ми ју март), Ду шан Др ча (Уста но ва Срем) и Рај ко Се ку лић (Би бли о те ка)

Ми тро вач ки гра до на чел ник Вла
ди мир Са на дер за до во љан је 
ше сто ме сеч ним из вр ше њем бу

џе та.
 На рав но, ми ће мо гле да ти да при

хо де бу џе та што ви ше по ве ћа ва мо, 
про да јом зе мљи шта и ко му нал ним 
опре ма њем оче ку јем да ће се при хо ди 
по ве ћа ти у на ред на два ме се ца, та ко 
да ми слим да ће мо ус пе ти да из вр ши мо 
бу џет до ста бли зу оног што смо пла ни
ра ли – ре као је Са на дер.

На сед ни ци је до нет План де таљ не 
ре гу ла ци је Рад не зо не Из во ри ште ре ги
о нал ног во до во да „Ис точ ни Срем“ „Са
ва 1“ у ка та стар ској оп шти ни Ја рак. За 
по тре бе ЈКП Во до вод из Ру ме из ра ђен  
је тај план, ка ко би рум ски Во до вод мо
гао да ле га ли зу ју сво је објек те ко ји се 
на ла зе на те ри то ри ји Гра да. 

Исто та ко до не те су од лу ке о из ра ди 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је стам бе ног 
бло ка Ле ди не 1 и Ле ди не 2 у ка та стар
ској оп шти ни Ла ћа рак.

 У пи та њу су бес прав но по диг ну ти 
објек ти на др жав ном зе мљи шту и са 
овим пла ном ми ће мо за до ста љу ди 
омо гу ћи ти да ле га ли зу ју сво је објек те и 
да ко нач но ре ше пи та ње сво јих пла це ва 
и не ле гал но из гра ђе них обје ка та. Та ко
ђе ће мо има ти мо гућ ност за из град њу 
ин фра струк ту ре у том де лу Ла ћар ка, јер 
та мо још ни су одво је не пар це ле за при
ват ну и јав ну на ме ну и то ће мо учи ни ти 
упра во овим пла но ви ма де таљ не ре гу
ла ци је. Ло кал на са мо у пра ва ће ус пе ти 
да на пла ти пла це ве ко ји су на не ки на
чин узур пи ра ни у прет ход них три де се
так го ди на, а гра ђа ни ће ко нач но има ти 
сво је објек те у вла сни штву. На да мо се 
да ће планови би ти за вр шени за не ких 
пет ме се ци – из ја вио је по во дом ове 
тач ке днев ног ре да гра до на чел ник Вла
ди мир Са на дер.

По др жа на је и про ме на осни вач ких 
ака та ЈП Сремгас, ЈКП То пли фи ка ци ја, 
ЈКП Во до вод и ЈКП Ко му на ли је, а из ме
ње на је и до пу ње на од лу ка о осни ва њу 
Пред у зе ћа за одр жа ва ње ули ца и пу те
ва Сир ми јум пут. 

Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма од лу

ке о град ским ад ми ни стра тив ним так са
ма је ускла ђе на са од лу ком о ли кви да
ци ји ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да, 
та ко да оно што су до са да гра ђа ни 
пла ћа ли као на кна ду са да је то град ска 
ад ми ни стра тив на так са. Но вих на ме та 
не ма. 

Утвр ђен је и по чет ни ли кви да ци о ни 
би ланс ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра
да Срем ска Ми тро ви ца у ли кви да ци ји, 
а до не ти су и из ве штај о ре а ли за ци
ји го ди шњег пла на ра да Пред школ ске 
уста но ве „Пче ли ца“ за рад ну 2015/2016. 
го ди ну и го ди шњи план ра да пПед школ
ске уста но ве за рад ну 2016/2017. го ди
ну.

Усво је на је и из ме на Ло кал ног ак
ци о ног пла на за по шља ва ња за 
2016. го ди ну. На и ме, Ак ци о ним 

пла ном за по шља ва ња Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца за 2016. го ди ну је пред ви ђе
но да ће Град фи нан си ра ти са мо ме ру 
за по шља ва ња не за по сле них ли ца пу
тем јав них ра до ва са 19 ми ли о на ди
на ра. Од лу ком о ре ба лан су бу џе та за 
2016. тај из нос је по ве ћан за 3.384.000 
ди на ра, што укуп но из но си 22.384.000 
ди на ра. Та ко да је 19 ми ли о на ди на ра 
утро ше но на спро во ђе ње про гра ма јав
них ра до ва, а 3.384.000 ће би ти утро ше
но за фи нан си ра ње про гра ма струч не 
прак се.

У окви ру тач ке из бо ри и име но ва ња, 
име но ва ни су но ви чла но ви школ ских 
и управ них од бо ра. Иза бра на је и Ко
ми си ја за при зна ња Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, ко ју чи не Рад ми ла 
Ма тић (пред сед ник), Иван Ве се ли но вић 
(за ме ник пред сед ни ка) и Бран ки ца Ве
ли ми ро вић, Дра го љуб Ва сић, Ра ма зи 
Ина и шви ли, Де си мир По по вић, Алек
сан дар Че ли ко вић (чла но ви). Обра зо
ва на је и Ко ми си ја за при ба вља ње не
по крет но сти у јав ну сво ји ну и оту ђе ње 
не по крет но сти из јав не сво ји не пу тем 
раз ме не, не по сред ном по год бом, без 
на кна де. Пред сед ник Ко ми си је је Вла
ди мир Пе трењ, а чла но ви су Дра ган Ба
о шић, Слав ко Јо нић, Ве ра Ми лак и Ми
ла на Сте вић.

Би ља на Се ла ко вић

За вр ши о це ду жно сти 
ди рек то ра Цен тра за 

кул ту ру „Сир ми ју март“ 
и Уста но ве за

не го ва ње кул ту ре 
„Срем“ по ста вље ни

су про фе со ри
фи зич ког вас пи та ња, 

Зол тан Хе ге диш
(Сир ми ју март) и Ду шан 
Др ча (Срем). Хе ге диш

и Др ча су ка дро ви
Срп ске на пред не 

стран ке. Би бли о те ку 
„Гли го ри је Во за ро вић“ 
во ди ће ди пло ми ра ни 

еко но ми ста Рај ко
Се ку лић, ка дар
Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН 22. ОК ТО БАР  ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Да се жр тве не за бо ра ве

Ка да се под се ти мо шта су на ши пре ци ра ди ли да би ми да нас би ли сло бод ни, он да 
не тре ба да нам бу де те шко да ра ди мо 12 или 15 са ти на при вла че њу но вих ин ве сти
ци ја, уре ђе њу гра да ка ко би сви за јед но бо ље жи ве ли. Си гу ран сам да је то да ле ко 
лак ше не го оно што су на ши пре ци за нас учи ни ли 22. ок то бра 1944. го ди не и го ди на
ма пре осло бо ђе ња, бо ре ћи се за сло бо ду, ис та као је пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак

Дан осло бо ђе ња оп шти
не Ин ђи ја од оку па тор
ских сна га, 22. ок то бар 

обе ле жен је ни зом раз ли чи
тих ак тив но сти и ма ни фе ста
ци ја. Све ча ној сед ни ци у Кул
тур ном цен тру Ин ђи ја, ко ја је 
одр жа на у су бо ту, 22. ок то
бра, прет хо дио је све ча ни 
при јем пред став ни ка ОО 
СУБ НОР Ин ђи ја у згра ди 
Оп шти не као и по то ма ка 
бо ра ца из на род но о сло бо ди
лач ких бор би. Њих су по здра
ви ли пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Ин ђи ја Ми лан Пре
до је вић и по моћ ник пред сед
ни ка Оп шти не Ин ђи ја Ми лан 
Ра ду љи ца. На кон при је ма, 
по ло же ни су вен ци на спо ме
ник По ду нав ско – пар ти зан
ском од ре ду у са мом цен тру 
Ин ђи је. 

Ка ко је ис та као пред сед ник 
СО Ин ђи ја Ми лан Пре до је

У су срет обе ле жа ва њу Да на осло бо ђе ња 
Ин ђи је у сре ду, 19. ок то бра у Ули ци Вој во де Сте
пе одр жа не су 52. Улич не тр ке. Као и сва ке го ди
не уче шће су узе ли уче ни ци свих основ них и 
сред њих шко ла са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја. 

Пре ма ре чи ма пред став ни ка Са ве за спор то
ва, нај ма сов ни ји уче сни ци у тр ка ма би ли су уче
ни ци се о ских основ них шко ла.

 Ове го ди не са мо из Основ не шко ле „Бра ћа 
Гру ло вић“ у Бе шки у Улич ним тр ка ма уче ство ва
ло је 65 ђа ка док их је про шле го ди не би ло све га 
25. Не ко ли ко да на пре ма ни фе ста ци је одр жа ли 
смо Ак тив ди рек то ра свих шко ла ко јем је при су
ство вао и пред сед ник СО Ин ђи ја Ми лан Пре до
је вић, ка ко би пред став ни ци обра зов них уста но
ва схва ти ли да је ово ва жан до га ђај за оп шти ну 
Ин ђи ја и тра ди ци о на лан спорт ски до га ђај у 
ко јем тре ба да уче ству је ве ли ки број уче ни ка. 
Са вез спор то ва је и ове го ди не ор га ни за тор уз 
све срд ну по моћ ло кал не са мо у пра ве, МУПа, 
До ма здра вља и свих оста лих јав них ин сти ту ци
ја и пред у зе ћа  ис та као је Ми ро слав Дра гој ло
вић ис пред Са ве за спор то ва оп шти не Ин ђи ја. 

Улич не тр ке

Добитници признања са представницима Општине Инђија
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вић, 22. ок то бар је да тум ко ји 
ни ка да не тре ба да се за бо
ра ви.

 Оп шти на Ин ђи ја је осло
бо ђе на од фа ши ста пре 72 
го ди не и од та да до да нас се 
ин тен зив но раз ви ја ла. Вр ло 
је бит но ре ћи да смо уго сти
ли де ле га ци је из свих срем
ских оп шти на, као и из Ву ко
ва ра, Ше хо ви ћа, Би је љи не и 
Сре бре ни ка. Ве ли ки број 
бо ра ца са те ри то ри је оп шти
не Ин ђи ја пао је, не са мо за 
осло бо ђе ње оп шти не Ин ђи ја, 
већ и за мно ге дру ге гра до ве 
ши ром на ше та да шње др жа
ве. То је не што што се не сме 
за бо ра ви ти, о че му ће мо увек 
го во ри ти и при се ћа ти се 
ве ли ке жр тве на ших пре да ка 
 ис та као је Пре до је вић. 

На кон све ча ног при је ма и 
по ла га ња ве на ца, одр жа на је 
све ча на сед ни ца СО Ин ђи ја у 
Кул тур ном цен тру ко јој је, 
по ред пред став ни ка ло кал не 
са мо у пра ве, при су ство вао 
ве ли ки број го сти ју из дру гих 
срем ских оп шти на као и при
вред ни ка, на род них по сла ни
ка, од бор ни ка у СО Ин ђи ја, 
пред став ни ка јав них пред у
зе ћа и уста но ва. Све ча ну 
сед ни цу отво рио је пред сед
ник СО Ин ђи ја Ми лан Пре до
је вић, по сле че га се при сут
ни ма обра тио и пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир 
Гак.

 22. ок то бар тра ди ци о нал
но обе ле жа ва мо као Дан 
оп шти не Ин ђи ја, дан ка да је 
наш град осло бо ђен од 
фа ши зма. Ка да се под се ти
мо шта су на ши пре ци ра ди
ли да би ми да нас би ли сло
бод ни, он да не тре ба да нам 
бу де те шко да ра ди мо 12 или 
15 са ти на при вла че њу но вих 
ин ве сти ци ја, уре ђе њу гра да. 
Си гу ран сам да је то да ле ко 
лак ше не го оно што су на ши 
пре ци за нас учи ни ли 22. 
ок то бра 1944. го ди не и го ди
на ма пре осло бо ђе ња бо ре
ћи се за сло бо ду. Већ сам 
не ко ли ко пу та на ја вио да ће 
Ин ђи ја у на ред не че ти ри 

го ди не би ти нај ве ће гра ди ли
ште у Сре му, али не са мо у 
по гле ду но вих по стро је ња, 
не го сам си гу ран да ће мо 
до сти ћи зна ча јан ни во у 
ху ма но сти и по мо ћи сви ма 
они ма ко ји ма је по моћ 
по треб на. Има ће мо при ли ке 
да раз го ва ра мо и за не ко ли
ко ме се ци и го ди на и да 
за јед но пра ти мо тај ток раз
во ја Ин ђи је – ис та као је Гак.

У скло пу све ча не сед ни це 
до де ље не су Ок то бар ске 
на гра де за 2016. го ди ну, нај
ви ше при зна ње ко је до де љу
је Оп шти на Ин ђи ја пред у зе
ћи ма, уста но ва ма и дру гим 
ор га ни за ци ја ма, као и гра ђа
ни ну или гру пи гра ђа на за 
за јед нич ко де ло и оства ре
ње, а ко ји ра де или су ра ди
ли на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја. Ок то бар ске на гра де 
ове го ди не уру че не су ком па
ни ја ма „Ле тач“ и „Ко ма зец“ за 
из у зет не ре зул та те у ра ду и 
нај ви ша до стиг ну ћа и оства
ре ња у обла сти при вре де, 
Ани Ба јић, ре пре зен та тив ки у 
те квон доу и Ми ро сла ву Ра ду
љи ци, ко шар ка шком ре пре
зен та тив цу за из у зет не 
ре зул та те у ра ду и нај ви ша 
до стиг ну ћа и оства ре ња у 
обла сти спор та, као и Го ра ну 
Ко сти ћу, на чел ни ку По ли циј
ске ста ни це у Ин ђи ји за из у
зет не ре зул та те и нај ви ша 
до стиг ну ћа и оства ре ња у 
обла сти без бед но сти и 
за шти те гра ђа на. Пла ке те и 
ди пло ме до бит ни ци ма Ок то
бар ских на гра да уру чи ли су 
пред сед ник СО Ин ђи ја 
Ми лан Пре до је вић и пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла
ди мир Гак. 

У на став ку про гра ма све
ча не сед ни це упри ли чен је 
при го дан кул тур ноумет нич
ки про грам у окви ру ко јег су 
на сту пи ли КУД „Со ко“ и 
ОКУД „Ин ђи ја“, пе вач ко дру
штво при Хра му ва ве де ња 
Пре све те Бо го ро ди це и 
му зич ки са став „Мју зук хар
мо ни“ из Но вог Са да.

М. Ђ.

Реч на гра ђе них
Ана Ба јић, ре пре зен та тив

ка Ср би је у те квон доу: Хте ла 
бих да се за хва лим Оп шти ни 
Ин ђи ја ко ја ми је ука за ла ту 
част да по дру ги пут бу дем 
до бит ни ца Ок то бар ске на гра
де. На дам се да сам сво јим 
ре зул та ти ма за слу жи ла да је 
до би јем. По ред свих осво је них 
ме да ља част је ка да до би јеш 
при зна ње од оп шти не у ко јој 
жи виш.

Ми ро слав Ра ду љи ца, 
ко шар ка шки ре пре зен та ти
вац Ср би је: Ве о ма ми је за ни
мљи во ка ко сам сад цар, бог, 
ле ген да, а до ју че сам био 
ис те то ви ра ни бра да ти мај мун 
и спла вар. Вр ло ми је за ни
мљи во... Ја сам исти тај Ра ду
љи ца ко ји сам био и 2010. 
До бро, ма ло сам уна пре ђен 
што се ти че ка рак те ра, ста
бил ни ји сам, али сам пот пу но 
исти мо мак  ре као је за ма га
зин „Есква јер“. 

Го ран Ко стић, на чел ник 
По ли циј ске ста ни це у Ин ђи
ји: Ре цепт за успех кри је се у 
ква ли тет ном, пре вен тив ном 
ра ду – спре ча ва њу и ре ша ва
њу про бле ма, као и у ра ду на 
ра све тља ва њу кри вич них 
де ла, по себ но из ка те го ри је 
те шких кри вич них де ла.

Ра де Ко ма зец, вла сник 
штам па ри је „Ко ма зец“: 
То ком свих го ди на уна зад тру
ди ли смо се да ула же мо у нај
са вре ме ни ју опре му и ма ши
не, за тим ЦПТ уре ђа је са ко јих 
пре но си те ди рект но са ра чу
на ра по дат ке на пло чу. Опре
мље ни смо ма шин ским пар
ком та ко да мо же мо сва ки про
из вод ко ји по сто ји на тр жи шту 
да ура ди мо код нас.

Ми лош Са вић, ге не рал ни 
ме на џер пред у зе ћа „Ле тач“: 
Ве о ма смо за хвал ни пред став
ни ци ма Оп шти не Ин ђи ја на 
на гра ди ко ју смо до би ли као 
при зна ње за свој ви ше де це
ниј ски рад. Тру ди ће мо се да и 
да ље до при не се мо, ко ли ко је 
то мо гу ће, раз во ју оп шти не 
Ин ђи ја.

Оп шти на Ин ђи ја је осло бо ђе на од 
фа ши ста пре 72 го ди не и од та да до 
да нас се ин тен зив но раз ви ја ла. 
Ве ли ки број бо ра ца са те ри то ри је 
оп шти не Ин ђи ја пао је, не са мо за 
осло бо ђе ње оп шти не Ин ђи ја, већ и 
за мно ге дру ге гра до ве ши ром на ше 
та да шње др жа ве, рекао је председ
ник СО Инђија Милан Предојевић
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ДЕ БА ТА „ИМАМ ПРА ВО ДА ЗНАМ О ЕУ“ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Мла ди не до вољ но
ин фор ми са ни о ЕУ

Мре жа Европ ског по кре та уз 
по др шку Не мач ке ам ба са де 
ре а ли зу је про је кат „Имам пра

во да знам о ЕУ“. Јед на од де ба ти 
одр жа на је 17. ок то бра у Град ској 
ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци. Те ма ове 
де ба те је „Бу дућ ност ЕУ – иза зо ви са 
ко ји ма се Евро па су о ча ва у кон тек сту 
европ ских ин те гра ци ја Ср би је“. Циљ 
де ба те био је да се бо ље ин фор ми шу 
мла ди и ши ра јав ност о Европ ској 
уни ји. На де ба ти су из ме ђу оста лих 
го во ри ли ам ба са дор Не мач ке у Бе о
гра ду Ак сел Дит ман, гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на
дер, бив ши шеф ми си је Ср би је у Бри
се лу про фе сор др Ми ха и ло Цр но бр
ња и Дми тар Ста ни шић, пред сед ник 

Од бо ра за Европ ске ин те гра ци је у 
Скуп шти ни АП Вој во ди не. 

Ам ба са дор Дит ман је по ру чио да је 
Ср би ја пред у зе ла зна чај не ко ра ке на 
пу ту као Европ ској уни ји и из ра зио 
за до вољ ство што Не мач ка по др жа ва 
је дан ова кав про је кат. 

 Ср би ја је већ пред у зе ла зна чај не 
ко ра ке на пу ту ка Европ ској уни ји 
отва ра њем че ти ри по гла вља. Не мач
ка по др жа ва Ср би ју на пу ту ка Европ
ској уни ји као по у здан и фер парт нер, 
за то је ве о ма ва жна ова де ба та о про
це су при сту па ња Европ ској уни ји, уз 
уче шће гра ђа на Ср би је. Ме ни је ве о
ма дра го да Не мач ка по др жа ва је дан 
ова кав про је кат ко ји спро во ди Европ
ски по крет у Ср би ји под име ном „Имам 

пра ва да знам о ЕУ“. Ми же ли мо да 
мла ди љу ди у Ср би ји ди рект но бу ду 
укљу че ни у про цес при сту па ња. Срем
ска Ми тро ви ца је ва жан град са ко јим 
бли ско са ра ђу је мо и из тог раз ло га 
иза бра ли смо упра во овај град за 
по че так овог про јек та. Ра ди се о то ме 
да же ли мо да раз го ва ра мо са мла дим 
љу ди ма али и са про фе со ри ма, учи
те љи ма о то ме шта зна чи Европ ска 
уни ја, ка ко са ра ђу је мо, шта мо же мо 
по бољ ша ти. Же ли мо да бу де мо при
сут ни не са мо у Бе о гра ду не го ши ром 
Ср би је – ре као је ам ба са дор Ак сел 
Дит ман. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер 
за хва лио се што је упра во Срем ска 
Ми тро ви ца до ма ћин ди ску си је ве за не 

УЧЕ СНИ ЦИ ДЕ БА ТЕ: Сен ка Па јић, Ан дреа Шо јић и Жи во рад Јо ва но вић

ИМАМ ПРА ВО ДА ЗНАМ О ЕУ: Са ста нак у Срем ској Ми тро ви ци
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за европ ске ин те гра ци је. Он је до дао 
да је из у зет но ва жно, да су гра ђа ни и 
мла ди ко ји су за ин те ре со ва ни да 
оста ну да жи ве и ра де у Срем ској 
Ми тро ви ци са зна ју шта је то што до но
се европ ске ин те гра ци је. 

Про фе сор др Ми ха и ло Цр но бр ња  
на гла сио је да Европ ски по крет 
у Ср би ји има основ ни за да так 

да про мо ви ше вред но сти Евро пе. 
Ко ли ко су за пра во мла ди ин фор ми

са ни има ли смо при ли ку да чу је мо од 
Сен ке Па јић, ис пред уче нич ког пар ла
мен та Еко ном ске шко ле „9. мај“, 
Ан дрее Шо јић ис пред Пар ла мен та 
Ми тро вач ке гим на зи је и Жи во ра да 
Јо ва но ви ћа ис пред Кан це ла ри је за 
мла де. 

 За ме не је Европ ска уни ја зна чај на 
због ра зних апли ка ци ја за про гра ме, 
кон кур се ко ји по сто је и фан та стич них 
до на то ра ко ји пре по зна ју про бле ме 
мла дих и те ра ју их на ак ти ви зам и да 
се укљу че у дру штве ну по ли ти ку, да 
се ме ђу соб но ис по ма жу, да се по ве ћа 
то ле ран ци ја ме ђу мла ди ма и да се 
гра де кон так ти. Ми слим да по сто ји 
од ре ђе ни круг љу ди ко ји то пра ти, али 
и да је до ста де це не ин фор ми са но. 
Ме ђу тим, и де ци ко ја су ин фор ми са
на, не до пу шта се да то при ме њу ју – 
ка же Па јић, а Ан дреа Шо јић ис ти че да 
је Европ ска уни ја зна чај на за то што 
пру жа мно го мо гућ но сти мла ди ма. 

 Сма трам да је Европ ска уни ја зна
чај на због то га што пру жа мо гућ но сти 
мла ди ма, на ма као ђа ци ма и бу ду ћим 
сту ден ти ма, да се што бо ље оства ри
мо у жи во ту и да што ефи ка сни је и 
бо ље оства ри мо не ке сво је пла но ве 
за бу дућ ност и по ста не мо бо љи и 
успе шни ји – до да је Шо јић.

Жи во рад Јо ва но вић ис пред Кан це
ла ри је за мла де ка же да га из у зет но 
за ни ма ка кав је став Европ ске уни је 
пре ма Ро ми ма. 

 Ја ко ми је дра го што је Ње го ва 
ек се лен ци ја ода бра ла Срем ску 
Ми тро ви цу за пред ста вља ње Европ
ске уни је, да не бу де са мо Бе о град 
цен тар Ср би је. Мла де у уну тра шњо
сти та ко ђе за ни ма Европ ска уни ја, 
за ни ма ју нас ин те гра ци је. Ме не из у
зет но за ни ма став Eвроп ске уни је пре
ма Ро ми ма, за то што до ла зим из ром
ске за јед ни це, где нас ви ди др жа ва, 
где нас ви ди Европ ска уни ја – ка же 
Јо ва но вић.

На де ба ти се го во ри ло о пер спек ти
ви али и кри за ма Европ ске уни је, о 
ста во ви ма мла дих и бро ју мла дих 
ко ји по др жа ва ју од но сно не по др жа
ва ју Европ ску уни ју, као и о про це су 
ула ска не ке зе мље у Европ ску уни ју. 
Ин те ре со ва ње за де ба ту је би ло 
со лид но, али пи та ња мла дих го то во 
да ни је ни би ло. Да ли је у пи та њу 
би ло не зна ње, не за ин те ре со ва ност 
или сти дљи вост да се обра те пред 
ве ћим ску пом, не зна мо. Али оно што 
је еви дент но и на че га су ови уче ни ци 
ука за ли је сте да се о Европ ској уни ји 
ме ђу њи хо вим вр шња ци ма ве о ма 
ма ло зна. Пре ма не ким ис тра жи ва њи

ма ко ја су спро ве де на ове го ди не 
мла ди у Ср би ји ге не рал но има ју по зи
ти ван став о ЕУ, али из ра жа ва ју сум
ње да то мо же да ути че на про цес 
ре фор ми у Ср би ји.  Три де сет три 
од сто мла дих до 29 го ди на не по др
жа ва члан ство у ЕУ, 27 од сто је ап со
лут но рав но ду шно, док је 12 од сто 
мла дих ап со лут но за ула зак Ср би је у 
ЕУ. Око 42 од сто мла дих сма тра да 
Ср би ја тре ба у сво јој спољ ној по ли ти
ци да се окре не Ру си ји, а 19,4 од сто 
мла дих сма тра да тре ба да се окре ну 
ЕУ. Упра во из тог раз ло га је ура ђен 
овај про је кат, јер мла ди не ма ју 
до вољ но ква ли тет них ин фор ма ци ја о 
про це су ин те гра ци је Ср би је.

На рас пра ви пр ва је по ста ви ла 
пи та ње Љи ља на Јо сић про фе со ру 
Цр но бр њи, ка ко он оце њу је то што 42 
од сто мла дих сма тра да Ср би ја тре ба 
да се осла ња на Ру си ју у ба зи сво је 
спољ не по ли ти ке. Он је од го во рио да 
би тих 42 од сто пи тао да ли ако би 
же ле ли да на ста ве сту ди је ишли у 
Мо скву или у Лон дон, Мин хен, Хам
бург, Па риз. Да ли ви ше гле да ју ру ске 
фил мо ве и слу ша ју ру ску му зи ку, на 
при мер. Ка же да ти ре зул та ти и ње га 
из не на ђу ју, као и да не ма де фи ни ти
ван од го вор на ту те му. 

На ово се на до ве за ла Сен ка Па јић, 
ис пред Пар ла мен та Еко ном ске шко ле 
ко ја је ре кла да ми сли ка да би пи та ли 
тих 40 од сто мла дих за што Ру си ја а 
не Европ ска уни ја, да они по ред дру
штве но  со ци јал не и ре ли ги о зне 
ка ри ке не би зна ли ни ште дру го да 
на ве ду. Она ис ти че да ти исти пре 
све га не би зна ли ни где је Ру си ја ни 
ко ли ко је то да ле ко и да не схва та ју 
пред но сти то га што се ми на ла зи мо 
на Бал ка ну и што је на ма Не мач ка 
бли зу. Сен ка Па јић је још до да ла ка ко 
би јед ног да на нај ви ше во ле ла са 
бу де не мач ки сту дент за то што је 
Не мач ка за њу раз ви је на др жа ва. 
Ге не рал ни став је да мла ди ни су 
до вољ но ин фор ми са ни о то ме, не 
зна ју пред но сти и ма не.

Та ко ђе, пи та ње про фе со ру Цр но
бр њи упу тио је и Игор Чо лак ко ји 
ка же да се све вре ме при ча о 

ме ња њу све сти, а ка ко су ме ди ји, као 
ве о ма ва жна це ли на у све му то ме, 
узе ли из ја ве пре по чет ка овог са стан
ка и оти шли. Пи тао се шта ће они да 
об ја ве кад ни су при су ство ва ли де ба
ти. За тра жио је да не ко про ко мен та
ри ше ме ди је у Ср би ји, не пи та ју ћи пре 
из но ше ња свог ми шље ња да ли је 
не ко уоп ште од но ви на ра при су тан на 
де ба ти. Али Бо же мој, увек су но ви на
ри ти ко ји гре ше. 

Ти ме се за вр ши ла ова де ба та у 
Срем ској Ми тро ви ци, успе шна или 
не, не за ви си од бро ја уче сни ка, не го 
за ин те ре со ва но сти. Ко ли ко су мла ди 
све ово усво ји ли и на у чи ли од струч
ња ка у овој обла сти и да ли је јед на 
де ба та би ла до вољ на да усво је кру
ци јал не ства ри о Европ ској уни ји, 
оста је нам да ви ди мо.  

Сања Ста не тић

ЕЛЕК ТРОН СКЕ УСЛУ ГЕ ГРА ДА 
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Лак ше до ре ше ња 
про бле ма

На чел ник Град ске упра ве за оп ште и 
за јед нич ке по сло ве Ми ро слав Јо кић про
шле сре де, 19. ок то бра пред ста вио је но ву 
елек трон ску услу гу за гра ђа не. У пи та њу је 
услу га МОЈ ПРЕД МЕТ, ко ја омо гу ћа ва 
гра ђа ни ма да елек трон ским пу тем про ве
ре у ко јој фа зи се на ла зи ре ша ва ње њи хо
вог зах те ва ко ји су до ста ви ли над ле жној 
упра ви.

 И у прет ход ном пе ри о ду смо ис ти ца ли 
зна чај елек трон ске упра ве за Град Срем
ску Ми тро ви цу, а са да пред ста вља мо јед
ну са свим но ву услу гу у окви ру елек трон
ске упра ве МОЈ ПРЕД МЕТ. Ова услу га 
омо гу ћа ва да гра ђа ни све ин фор ма ци је 
до би ја ју пу тем смс по ру ке или меј ла и она 
ће ни во кон тро ле ста ви ти у ру ке гра ђа на. 
На је дан ефи ка сан на чин ће мо ћи да кон
тро ли шу шта се де ша ва са њи хо вим пред
ме том и ко ја је бр зи на ре ша ва ња по ступ
ка. При сту па ње овој апли ка ци ји се вр ши 
на вр ло јед но ста ван на чин, а то је ула ском 
на сајт Гра да по сто ји ба нер МОЈ ПРЕД
МЕТ. Слу жбе ни ци при ли ком до ста вља ња 
зах те ва гра ђа ни ма да ју број пред ме та и 
ши фру ко ја се уно си при сту па њем овој 
стра ни ци и на тај на чин ће гр ађа ни мо ћи 
да ви де у ко јој фа зи се на ла зи ре ша ва ње 
њи хо вог пред ме та – об ја шња ва Јо кић.

Ово је са мо јед на од елек трон ских услу
га ко је се у овом тре нут ку им пле мен ти ра ју 
у елек трон ској упра ви Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

 Услу га Бе бо до бро до шла на свет је 
про је кат ко ји се ре а ли зу је на ни воу Ср би
је, а спро во де га Ми ни стар ство др жав не 
упра ве и ло кал не са мо у пра ве и Ми ни стар
ства здра вља. Град Срем ска Ми тро ви ца 
са Оп штом бол ни цом би зва нич но тре бао 
да пу сти у рад про је кат 30. ок то бра. Ми 
смо пот пу но спрем ни за ре а ли за ци ју овог 
про јек та, обез бе ди ли смо обу ку за на ше 
ма ти ча ре, из вр ши ли ин ста ла ци ју нео п ход
них софт ве ра и дру гих апли ка ци ја ка ко би 
про је кат мо гао да функ ци о ни ше, на ше 
ма тич не књи ге смо уне ли у елек трон ске 
ба зе и у на ред ном пе ри о ду ће мо пру жи ти 
сву нео п ход ну ло ги стич ку по др шку ко ле га
ма у Оп штој бол ни ци ка ко би би ли спрем
ни за ре а ли за ци ју овог про јек та – из ја вио 
је на чел ник Ми ро слав Јо кић. 

Он до да је да је циљ ло кал не са мо у пра
ве да гра ђа ни ко му ни ци ра ју на брз, ефи
ка сан и пот пу но бес пла тан на чин са Град
ском упра вом и да сво је про бле ме ре ша
ва ју без да до ла зе у про сто ри је Град ске 
упра ве, да се из бег ну ре до ви и че ка ња. 
На жа лост, гра ђа ни ни су у пот пу но сти упо
зна ти са свим бе не фи ци ја ма ко је мо гу 
има ти од ко ри шће ња елек трон ске упра ве, 
сто га ће Град у на ред ном пе ри о ду ре а ли
зо ва ти не ко ли ко кам па ња.  



14 26. OKTOBAR 2016.  M NOVINE ДРУШТВО

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: РЕ ША ВА ЊЕ СТАМ БЕ НОГ ПИ ТА ЊА ИЗ БЕ ГЛИ ЦА

Кров над гла вом
за 14 по ро ди ца 

Ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ ни цом за из бе гла ли ца фи нан си ра ла је Бан ка за раз
вој Са ве та Евро пе, а на осно ву уго во ра за кљу че ног из ме ђу Је ди ни це за упра вља ње 
про јек ти ма „Ис тра жи ва ње и раз вој“ Бе о град, Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је 
и Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Вред ност про јек та је 154.000 евра за ку по ви ну 14 ку ћа, 
од но сно сва ко до ма ћин ство је до би ло 9.500 евра за ку по ви ну ку ће и 1.500 евра за 
ње но опре ма ње

Ми лан ка Ста но је вић је за јед но 
са 13 из бе глич ких по ро ди ца са 
те ри то ри је Гра да Срем ска 

Ми тро ви ца ко нач но до шла до свог 
кро ва над гла вом. Њој су уго вор о 
до де ли бес по врат не по мо ћи у ви ду 
се о ске ку ће 18. ок то бра у ми тро вач кој 
Град ској ку ћи уру чи ли гра до на чел ник 
Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на
дер и на чел ник Град ске упра ве за 
здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту 
Во ји слав Мир нић. 

Ми лан ка ни је мо гла да са кри је емо
ци је, са су за ма у очи ма се за хва ли ла 
до на то ри ма и ис та кла да ће њен син 
ко нач но има ти нор мал не усло ве за 
шко ло ва ње.

 Пре срећ на сам. У Ша шин ци ма 
сам ода бра ла ку ћу, за хвал на сам сви
ма ко ји су уче ство ва ли у до на ци ји и 
мно го сам срећ на што мој син ви ше 
не ће пи са ти до ма ћи под све ћом, јер 
смо жи ве ли без стру је и во де. Из 
Бо сне смо до шли 1992. го ди не, све 
ове го ди не смо под ста на ри – ре кла је 
Ми лан ка.

Ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ ни
цом за из бе гла ли ца фи нан си ра ла је 
Бан ка за раз вој Са ве та Евро пе, а на 
осно ву уго во ра за кљу че ног из ме ђу 

Је ди ни це за упра вља ње про јек ти ма 
„Ис тра жи ва ње и раз вој“ Бе о град, 
Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра
ци је и Гра да Срем ска Ми тро ви ца. 
Вред ност про јек та је 154.000 евра за 
ку по ви ну 14 ку ћа, од но сно сва ко 
до ма ћин ство је до би ло 9.500 евра за 

ку по ви ну ку ће и 1.500 евра за ње но 
опре ма ње.

 На овај на чин из бе глич ке по ро ди
це ре ша ва ју сво је стам бе но пи та ње, а 
Град ска упра ва за здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту за јед но са Ко ме са
ри ја том за из бе гли це на ста вља да ље 
фи нан си ра ње про је ка та овог ти па. 
Реч је о ку по ви ни три ку ће, кон курс је 
за вр шен и ту Град ска упра ва уче ству
је са 10 од сто од вред но сти про јек та 
– ре као је на чел ник Мир нић. 

Ми тро вач ки гра до на чел ник је ис та
као да му је дра го ка да се ре ша ва 
стам бе но пи та ње из бе глич ких по ро
ди ца.

 Ми ће мо као ло кал на са мо у пра ва 
и да ље на ста ви ти да по ма же мо из бе
глич ке по ро ди це. Ра ди мо на још јед
ном про јек ту, а то је отва ра ње Кан це
ла ри је за прав ну по моћ из бе глич ким 
по ро ди ца ма али и за све оста ле гра
ђа не – из ја вио је гра до на чел ник Вла
ди мир Са на дер. 

Овај до га ђај је био ве о ма зна ча јан 
за свих 14 из бе глич ких по ро ди ца, ко ји 
су на кон ви ше од две де це ни је ус пе ли 
ко нач но да ре ше сво је стам бе но 
пи та ње.

Б. С.

Ми лан ка Ста но је вић

Уру че ње уго во ра из бе глич ким по ро ди ца ма
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Пе то чла на по ро ди ца Спа со је вић из 
Ла ћар ка жи ви у те шким усло ви ма, а 
про шлог пет ка, 21. ок то бра има ли су 

раз ло га за сре ћу, јер су за хва љу ју ћи до на
ци ји ком па ни је Итон елек трик из Срем ске 
Ми тро ви це до би ли но ве кућ не апа ра те за 
до ма ћин ство и огрев. Спа со је ви ћи има ју 
си на који је оболео од ле у ке ми је и не дав но 
се вра тио ку ћи са бол нич ког ле че ња, а ка
ко мо ра да бо ра ви у то плој про сто ри ји др ва 
ко ја су сти гла сва ка ко ће им пу но зна чи ти. 
Овој породици је реновирано и купатило.

Ком па ни ја Итон елек трик је овом при
ли ком још јед ном до ка за ла да је дру штве
но – од го вор на ком па ни ја, по др жа ва ју ћи 
про је кат Цен тра за со ци јал ни рад, чи ја је 
вред ност 110.000 ди на ра. Дра ган Та дић, 
ди рек тор ком па ни је Итон елек трик ре као 

је да сва ке го ди на ова ком па ни ја ре а ли зу је 
де се так слич них про је ка та. 

 Ми смо фир ма ко ја ра ди гло бал но, а де
лу је ло кал но. Сва ке го ди не ми ре а ли зу је
мо, у са рад њи са ло кал ном за јед ни цом, од 
10 до 12 про је ка та. Ове го ди не Цен тар за 
со ци јал ни рад се при ја вио за два про јек та 
ко ја су одо бре на и на ма је увек за до вољ
ство да са ра ђу је мо са њи ма и по ма же мо 
дру штве ној за јед ни ци – ре као је Та дић. 

Ру жи ца Спа со је вић мај ка бо ле сног де те
та из ра зи ла је сво ју за хвал ност сви ма ко ји 
су јој по мо гли ис ти чу ћи да беаз при сти гле 
по мо ћи не би мо гла да обез бе ди нео п ход не 
ства ри за нор мал но функ ци о ни са ње њи хо
ве по ро ди це. 

 Мо ја по ро ди ца је пе то чла на, имам тро је 
де це, Не на да, Дра га на, Ду њу и су пру га Го
ра на. Ме ни пу но зна чи што ми је по мо гао 
Итон и ја им се мно го за хва љу јем. Мно го 
ми зна чи и по моћ Цен тра за со ци јал ни рад 
ко ји је по мо гао у неколико на вра та. Да ни је 
би ло до на ци ја, не би има ли ни ку па ти ло ни 
бе лу тех ни ку, са ми ни ка да то не би мо гли 
се би да обез бе ди мо. Би ла сам на иви ци су
за кад су до шли, то је за ме не би ло ве ли ко 
из не на ђе ње, по го то во због Дра га на. Це лу 
го ди ну сам се  бо ри ла док је он био у бол
ни ци и за хвал на сам од свег ср ца љу ди ма 
ко ји су нам по мо гли – ре кла је Ру жи ца Спа
со је вић.

Ка ко је об ја сни ла Сне жа на Ста ни са
вље вић, ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни 
рад „Са ва“ ова по ро ди ца до би ја нов ча ну 
со ци јал на по моћ у из но су од 15.500 ди на
ра, деч ји до да так за тро је ма ло лет не де це 
у из но су од око 8.000 ди на ра, а у то ку је 
при зна ва ње пра ва на ту ђу не гу и по моћ за 
бо ле сног де ча ка. Цен тар је од тре нут ка ди
јаг но сти ко ва ња бо ле сти по мо гао по ро ди ци 
кроз јед но крат не нов ча не по мо ћи у из но су 
од пре ко 70.000 ди на ра.  С. С. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: ПО ДЕ ЛА ХРА НЕ, БЕ ЛЕ
ТЕХ НИ КЕ И ОГРЕ ВА УГРО ЖЕ НИМ ПО РО ДИ ЦА МА

Итон обез бе дио
по моћ за си ро ма шне

Дру ги про је кат ко ји је омо гу ћи ла ком па
ни ја Итон елек трик је пру жа ње пси хо со ци
јал не по др шке и по де ла па ке та хра не ста
рим, бо ле сним и со ци јал но угро же ним 
по је дин ци ма и по ро ди ца ма. Цен тар за 
со ци јал ни рад по др жа ва ова ква до ма ћин
ства кроз нов ча ну со ци јал ну по моћ ко ја за 
по је дин ца из но си 9.500 ди на ра, а за дво
чла но до ма ћин ство 14.200, кроз јед но крат
не нов ча не по мо ћи за раз ли чи те по тре бе, 
а нај че шће за ку по ви ну ле ко ва. Та ко су 21. 
ок то бра пред став ни ци Цен тра и Ито на 
об и шли по ро ди цу Вуј но вић у Ди во шу, као 
и Бор ка Оже го ви ћа и Ан ђел ку Ми лин ко вић 
из Гр гу ре ва ца, и до де ли ли им па ке те хра
не и хи ги је не. Укупно је подељено 25 
пакета са храном и средствима за хигијену.

Хра на за
угро же не

По ро ди ца Спа со је вић са до на то ри ма

ИН ЂИ ЈА

Промене у Аген ци ји 
за ру рал ни раз вој 

На по след њем 
са стан ку Си сте
ма 48 у Ин ђи ји, 
одр жа ном у 
пе так, 21. ок то
бра пред ста вље
на је но ва ди рек
то ри ца Аген ци је 
за ру рал ни раз вој 
оп шти не Ин ђи ја 
(АР РИ). На ту 
функ ци ју 17. сеп
тем бра име но ва на је Ива на Пе јо вић
Ше врт. Ка ко је ис та кла Пе јо вићШе врт, 
на кон име но ва ња пр ву рад ну не де љу 
ра ди ла је на фи нан сиј ским из ве шта ји ма, 
на пре у зи ма њу ком плет не до ку мен та ци
је и упо зна ва њу са са рад ни ци ма.

 Мој по сао у на ред ном пе ри о ду је да 
за по че те по сло ве при ве де мо кра ју. Ра ди 
се о пот пи си ва њу уго во ра на кон спро ве
де них кон кур са за бес по врат на сред ства 
за ве штач ко осе ме ња ва ње и пче лар ство 
ко је ће мо за вр ши ти у то ку но вем бра. 
Ре дов но оба ве шта ва мо на ше по љо при
вред ни ке о свим ак ту ел ним по кра јин ским 
кон кур си ма пу тем СМС по ру ка и пру жа
мо им сву нео п ход ну по моћ ка да је у 
пи та њу по пу ња ва ње обра за ца  ка же 
Ива на Пе јо вићШе врт, но ва ди рек то ри ца 
Аген ци је за ру рал ни раз вој оп шти не 
Ин ђи ја. М. Ђ.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Три би на о здра вљу
У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци 

18. ок то бра ор га ни зо ва на је здрав стве на 
три би на по во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на
род ног ме се ца бор бе про тив кар ци но ма 
дој ке. Пре да ва ње је во ди ла др Ве ри ца 
Ко стић Му шки ња, спе ци ја ли ста ги не ко
ло ги је и на чел ни ца Слу жбе за здрав
стве ну за шти ту же на Дома здравља 
Сремска Митровица. Она је овом при ли
ком ис та кла да ја ко ве ли ки број же на 
обо ле ва од кар ци но ма дој ке, а да око 
1.600 же на го ди шње из гу би бит ку са 
овом бо ле шћу. 

 Ок то бар ме сец је ме сец ка да ми 
по ку ша ва мо да по диг не мо свест же на  о 
зна ча ју ма мо граф ских пре гле да дој ки. 
Има мо по дат ке по ко ји ма се са мо 30 
од сто кар ци но ма от кри је у ра ној фа зи, 
ка да је мо гућ ност пот пу ног из ле че ња и 
очу ва ња ква ли те та жи во та са свим из ве
сна. Наш план је да се ура ди пре ко 4.000 
ма мо гра фи ја, има мо за са да од зив 16 
од сто же на, што је ја ко ма ли про це нат 
циљ не по пу ла ци је. Про шле го ди не смо 
от кри ли се дам кар ци но ма, ове го ди не 
смо от кри ли за кључ но са сеп тем бром 
шест кар ци но ма код же на ко је жи ве на 
те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца – 
ре кла је др Ве ри ца Ко стић Му шки ња. 

Сла ђа на Мир че та, за ме ни ца на чел ни
ка Град ске упра ве за здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту ис та кла је да ова 
упра ва са ра ђу је са До мом здра вља и да 
је основ овог пре да ва ња пре вен ци ја. 
Три би ни је при су ство ва ла и за ме ни ца 
гра до на чел ни ка Све тла на Ми ло ва но
вић. С. С. 
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ПО СЕ ТА ПРЕД СТАВ НИ КА ЈА ПАН СКЕ АМ БА СА ДЕ И УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА ШИ ДУ

Ми грант ска кри за
раз вој на шан са Ши да

Мој тим и ја смо ус пе ли да ми грант ску кри зу пре тво ри мо у раз вој ну шан су Ши да и 
на то смо ве о ма по но сни. Ово је ве ли ка ствар за нас. Ка ко про је кат кру жног то ка, та ко 
и про је кат во до снаб де ва ња. Ми ће мо на сто ја ти да из на ђе мо још сред ста ва ко ја су 
нео п ход на да би про јек те ре а ли зо ва ли до кра ја, ре као је пред сед ник шид ске оп шти
не Пре драг Ву ко вић

Оп шти ну Шид по се ти ли су про шлог 
пет ка, 21. ок то бра, стал на ко ор
ди на тор ка Ује ди ње них на ци ја у 

Ср би ји и пред став ни ца про гра ма Ује ди
ње них на ци ја за раз вој (УНДП) Ире на 
Во јач ко ва Со ло ра но и пр ви се кре тар 
Ам ба са де Ја па на у Ср би ји Ма са јо ши 
Ја ма то. 

У окви ру ши ре фи нан сиј ске по др шке 
Вла де Ја па на у вред но сти од 1.095.000 
до ла ра, УНДП по ма же оп шти на ма у 
Ср би ји са ве ли ким бро јем ми гра на та и 
из бе гли ца ка ко би оја ча ли за јед ни штво, 
по бољ ша ли јав не, ко му нал не услу ге и 
ин фра струк ту ру и то на обо стра ну 
до бро бит до ма ћег ста нов ни штва и 
ми гра на та. 

С об зи ром на то да је шид ска оп шти на 
тре нут но дом за око 2.000 ми гра на та, 
услед че га су до дат но оп те ре ће ни 
оп штин ски пру жа о ци јав них и ко му нал
них услу га, УНДП је до са да пру жио 
по др шку оп шти ни кроз не ко ли ко ак тив
но сти. Та ко су у ју ну ове го ди не об но
вље ни те ре ни за фуд бал и ко шар ку у 
Основ ној шко ли „Вук Ка ра џић“ у Ада
шев ци ма, из ра ђен је ге не рал ни про је кат 
и прет ход на сту ди ја оправ да но сти во до
снаб де ва ња на се ље них ме ста у оп шти
ни Шид у вред но сти од 14.500 до ла ра, 
са крај њим ци љем да се по бољ ша ква
ли тет и кон ти ну и тет снаб де ва ња во дом. 
Из ра ђе на је и тех нич ка до ку мен та ци ја 
за про је кат из во ђе ње ре кон струк ци је 

рас кр сни це ули ца Ка ра ђор ђе ве, Ла зе 
Ко сти ћа и Тр га Ре пу бли ке у Ши ду чи ја је 
вред ност 13.500 до ла ра, са ци љем да 
се по бољ ша јав ни са о бра ћај, сма ње 
гу жве и омо гу ћи по ла га ње во зач ких 
ис пи та у шид ској оп шти ни. Тех нич ка 
до ку мен та ци ја два на ве де на про јек та, 
уру че на је 21. ок то бра пред сед ни ку 
Оп шти не Шид Пре дра гу Ву ко ви ћу, на 
све ча но сти упри ли че ној у са ли Скуп
шти не оп шти не Шид, где су пре зен то ва
ни про јек ти и сту ди је из во дљи во сти. 

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, Ире на 
Во јач ко ва Со ло ра но из ра зи ла је сво је 
за до вољ ство због по се те шид ској 
оп шти ни, ис ти чу ћи да су ови по кло ни 
шид ској оп шти ни, са мо је дан ма ли вид 
по мо ћи у име за хвал но сти за све оно 
што је ова срем ска оп шти на ура ди ла 
то ком ми грант ске кри зе.

 Ми ис пред УНДПа смо срећ ни што 
смо оп шти ни Шид пре да ли про јект ну 
до ку мен та ци ју за про јек те из град ње 
кру жног то ка и во до снаб де ва ње, ко ји су 
ура ђе ни уз по др шку Вла де Ја па на. 
На да мо се да ће ова до ку мен та ци ја 
би ти им пле мен ти ра на, као и да ће 
до при не ти одр жи во сти и раз во ју оп шти
не Шид. Би ће мо са ва ма и у на ред ном 
пе ри о ду, јер сте ви оп шти на ко ја је за 
при мер мно ги ма и би ће мо увек ту да 
вам пру жи мо нео п ход ну по моћ  ис та
кла је Ире на Во јач ко ва.

УНДП на ста вља са пру жа њем по др
шке оп шти на ма ко је су се су о чи ле са 
при ли вом ми гра на та, са ци љем да се 
уна пре ди ви тал ност ло кал них за јед ни
ца у усло ви ма по ве ћа не тра жње за 
ло кал ним услу га ма. Ве ли ку по др шку до 
са да пру жи ла је и Вла да Ја па на, а пр ви 

О спрем но сти при хват них цен та ра пред 
на сту па ју ћу зи му го во рио је Вла ди мир 
Цу цић, ко ме сар за из бе гли це и ми гра ци је 
Ре пу бли ке Ср би је.

 Ма ње ви ше смо спрем ни. Рас те ре ти ли 
смо ка па ци те те и гле да мо да сва ког да на 
бу де шта ма њи број љу ди у сва три при
хват на цен тра. Оног да на ка да про ра де 
при хват ни цен три у Сом бо ру и Ки кин ди, 
мо ћи ће мо да ство ри мо бо ље усло ве, при

ла го ди мо их струк ту ри љу ди с об зи ром да у 
при хват ним цен три ма има мо ве ли ки број 
де це и по ро ди ца за ко је је из ве сно да ће 
пре зи ми ти ов де. Енер ген ти за гре ја ње су 
обез бе ђе ни, а и здрав стве не слу жбе су сва
ко днев но на те ре ну. Ти љу ди у при хват ним 
цен три ма са да из гле да ју при стој но и ми не 
сме мо да до зво ли мо да се по ја ве не чи сто ће 
ни ти би ло ко ја бо лест и тре нут но нам је то 
нај ве ћа бри га  ис та као је Цу цић.

При хват ни цен три спрем ни за зи му

Састанак у сали Скупштине општине Шид
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се кре тар Ам ба са де Ја па на у Ср би ји, 
из ра зио је за до вољ ство што мо же да 
при су ству је при мо пре да ји два ва жна 
про јек та.

 С об зи ром да се ми грант ска кри за 
оду жи ла, Вла да Ја па на сма тра да је 
из у зет но ва жно по др жа ти ло кал не 
за јед ни це ко је већ од ре ђе но вре ме 
при хва та ју ми гран те. За то је Ја пан 
од лу чио да пру жи по моћ упра во тим 
оп шти на ма ко је су под ди рект ним ути
ца јем ми грант ске кри зе и у том сми слу 
Ја пан пру жа по моћ у по бољ ша њу јав
них услу га и ин фра струк ту ре. Ми слим 
да је то ја ко ва жно, по себ но за гра ђа не, 
али и за ло кал не са мо у пра ве ко је су 
под уда ром ми грант ске кри зе  из ја вио 
је Ма са јо ши Ја ма то.

При мо пре да ји тех нич ке до ку мен та
ци је Оп шти ни Шид при су ство ва ли су и 
Ма ри ја Пе ру ни чић, са вет ни ца у Ми ни
стар ству др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве и Вла ди мир Цу цић, ко ме
сар за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли
ке Ср би је.

 Овај скуп је до каз да ве о ма те шка 
си ту а ци ја као што је ми грант ска кри за, 
у не ку ру ку мо же би ти и раз вој на шан са 
за не ке сре ди не. Ко ме са ри јат за из бе
гли це по др жа ва све што ће до при не ти 
да де ци и на ро ду Ши да, као и сви ма 
ко ји су из не ли са на ма је дан те жак и 
од го во ран по сао, бу де бо ље. Јер ако 
по бољ ша мо усло ве њи ма, до брим 
де лом је то вра ћа ње ду га ко ји сви ми 
има мо пре ма Ши ду. Ја сам по себ но 
по но сан на пре ко 40 мо ма ка и де во ја ка 
из Ши да, ко ји ра де на про сто ру при
хват них цен та ра, али не са мо ов де не го 
и у Бе о гра ду, Ки кин ди, Су бо ти ци и где 
год да их по ша ље мо они нам осве тла ју 
образ. За то ће мо и убу ду ће по др жа ти 
сва ки ко рак ко ји ће зна чи ти раз вој ну 
шан су за ову оп шти ну и за Срем, ко ји је 
у сва кој си ту а ци ји а би ло их је до ста 
ка ко то ком ра та, та ко то ком по пла ва, у 
про те клих 25 го ди на озбиљ но „по те
гао“. За то је на ма не са мо оба ве за не го 
и за до вољ ство и част да ра ди мо с 
љу ди ма као што су Срем ци  ре као је 
Вла ди мир Цу цић.

Ис пред ло кал не са мо у пра ве, го сти ма 
се на до са да шњим до на ци ја ма за хва
лио пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић.

 Пра во је за до вољ ство има ти ова кве 
при ја те ље и има ти ова кву по др шку. Мој 
тим и ја смо ус пе ли да ми грант ску кри зу 
пре тво ри мо у раз вој ну шан су Ши да и 
на то смо ве о ма по но сни. Ово је ве ли ка 
ствар за нас. Ка ко про је кат кру жног 
то ка, та ко и про је кат во до снаб де ва ња. 
Ми ће мо на сто ја ти да из на ђе мо још 
сред ста ва ко ја су нео п ход на да би про
јек те ре а ли зо ва ли до кра ја. Шид се 
ви ше не ће вра ћа ти на оно што је не ка
да био и си гу ран сам да ће се у ње му 
мно го бо ље и ква ли тет ни је жи ве ти  
ис та као је Ву ко вић.

Де ле га ци је УНДПа и ја пан ске ам ба
са де су пре са стан ка у Ши ду, об и шли и 
Основ ну шко лу „Вук Ка ра џић“ у Ада
шев ци ма, где су се то га да на од и гра ле 
две ре ви јал не утак ми це у ко ји ма су 
уче ство ва ли уче ни ци шко ле и де ца 
ми гра на та.  М. Н.

СЕД НИ ЦА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА РУ МА

По вољ ни ји усло ви 
за ин ве сти то ре
Чла но ви Оп штин ског ве ћа су на 

сед ни ци одр жа ној про шлог пет
ка, 21. ок то бра при хва ти ли на црт 

од лу ке о из ме на ма и до пу на ма од лу ке 
о оту ђе њу и да ва њу у за куп гра ђе вин
ског зе мљи шта ко ји пред ви ђа не ко ли
ко из ме на, али су сва ка ко нај ва жни је 
оне ко је пред ви ђа ју мо гућ ност да ли це 
ко је при ба вља гра ђе вин ско зе мљи ште 
чи ја је по вр ши на пре ко 20 хек та ра мо
же ту ку по ви ну ре а ли зо ва ти у 24 ра те, 
од но сно до би ти 30 од сто ума ње ње це
не ако све пла ти од јед ном, у ро ку од 
осам да на.

Ове из ме не су, ка ко је об ја сни ла ди
рек тор ка Ди рек ци је за из град њу Ру ме 
Вла ди сла ва Ста ме но вић, усло вље
не оба ве зом ло кал не са мо у пра ве да 
обез бе ди што по вољ ни је усло ве за 
уна пре ђе ње ло кал ног еко ном ског раз
во ја, при вла че ње ин ве сти ци ја и са мим 
тим, по ди за ња жи вот ног стан дар да 
гра ђа на и сма ње ња не за по сле но сти.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је ин
фор ми сао чла но ве Оп штин ског ве ћа 
да су у то ку пре го во ри са јед ним за и
ста ве ли ким ин ве сти то ром што под ра
зу ме ва и ку по ви ну зна чај ни је по вр ши
не гра ђе вин ског зе мљи шта. 

 Овим из ме на ма ства ра мо мо гућ
ност, зна чи реч је о мо гућ но сти, а не 
оба ве зи, да за јед но крат но пла ћа ње 
ума њи мо це ну до 30 про це на та, за
ви сно од по вр ши не. Тре нут но не ма мо 
зах те ве да би не ко ку пио зе мљи ште 
и сво је оба ве зе из ми ри вао на ра те. 
Ме ђу тим, овим смо ускла ди ли од лу ку 
са ва же ћом за кон ском ре гу ла ти вом и 
омо гу ћи ли смо да се, без ума ње ња це
не, оба ве зе из ми ре на 24 ра те – об ја
снио је пред сед ник Ман чић. 

Из ме не су у скла ду са но вим За ко
ном о пла ни ра њу и из град њи.

Још јед на од лу ка, о из ме ни бу џет ске 
апро при ја ци је од 2,4 ми ли о на ди на ра, 
ти че се ра до ва на опре ма њу рад не зо
не Рум ска пе тља, тач ни је у ци љу ре а
ли за ци је про јек та јав не ра све те за ко ји 
је од Ми ни стар ства по љо при вре де до
би је но 1,5 ми ли о на ди на ра за про јект
ну до ку мен та ци ју.

На овој 11. сед ни ци Оп штин ског ве
ћа до де ље на су и сред ства ко ја су у 

бу џе ту опре де ље на за фи нан си ра ње 
про је ка та из обла сти спор та. Ка ко је 
об ја сни ла пред сед ни ца Ко ми си је за 
до де лу сред ста ва у обла сти спор та 
Ел ви ра Љу бе но вић ра ди се о укуп но 
300.000 ди на ра и то за РК „Пу тин ци“ , 
РК „Сло га“ и ГФК „Сло вен“ због ула ска 
у ви ши ранг так ми че ња, те ФК „Гра ни
чар“ из Гра бо ва ца за обе ле жа ва ње 90 
го ди на по сто ја ња. До са да је у сфе ри 
спор та рас по ре ђе но укуп но 23.850.000 
ди на ра, а оста ло је не ра по ре ђе но 
150.000 ди на ра.

И на овој сед ни ци је би ло ре чи о де
сет жал би ко ри сни ка услу га ЈП „Стам
бе но“ бу ду ћи да је ово пред у зе ће њи
хо ве зах те ве за ис кљу че ње са мре же 
од би ло. Ка ко је об ја сни ла Сан дра По
по вић, се кре тар ка СО Ру ма, сви они 
су из ми ри ли сво ја ду го ва ња пре ма 
„Стам бе ном“ за гре ја ње и ис пу ни ли 
све по треб не усло ве, та ко да су њи хо
ве жал бе усво је не. Она је и под се ти
ла да је рок за под но ше ње зах те ва за 
ис кљу че ње био до 1. сеп тем бра, а да 
су пре о ста ле још три жал бе ко је ва ља 
про ве ри ти и он да до не ти од лу ку.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је ис та
као да ни је про блем што не ки ко ри сни

ци тра же да се ис кљу че са гре ја ња јер 
је то ма ли број у од но су на око 1.700 
ста но ва ко ји се гре ју, али је про блем 
ако гре ја ње ни је ква ли тет но па се гра
ђа ни жа ле, као и што има ве ли ких про
бле ма у овом јав ном пред у зе ћу. 

 За то ми тре ба пр во да сре ди мо си
ту а ци ју у „Стам бе ном“ што смо и за по
че ли јер смо фор ми ра ли Рад ну гру пу 
ко ја је ис пи та ла си ту а ци ју и по ну ди ла 
пра ва ре ше ња  ре као је Ман чић.

Он је, по окон ча њу сед ни це ин фор
ми сао и чла но ве Оп штин ског ве ћа о 
ста њу у бу џе ту по ис те ку де вет ме
се ци ко је је из у зет но до бро, али и о 
то ку град ње че ти ри фа бри ке ко је ће 
упо сли ти но ве рад ни ке  но ви по гон 
„Ха чин со на“, град ња фа бри ке ну дли 
„Си но вејшн  гру пе“, „Ру ме ко на“ ко ји ће 
упо сли ти 100 рад ни ка и „Ли неа вер де“ 
у До брин ци ма ће, та ко ђе, за по сли ти 
100 рад ни ка. Ту је и фар ма ова ца у Бу
ђа нов ци ма, као и кла ни ца ко ја ће се 
гра ди ти на про ле ће.  С. Џа ку ла

С об зи ром да му је по ста вље но и пи та
ње ве за но за Ауто бу ску ста ни цу ко ја са да 
звр ји пра зна и ко ја је за пу ште на и нео све
тље на (због ду го ва ња ис кљу че на је стру
ја), па пред ста вља и ру гло тог де ла гра да 
Ман чић је на ја вио да се кре ну ло у ре ша ва
ње тог про бле ма. На и ме, др жа ва има 

ве ћин ски вла снич ки удео од 51 про це нат 
Ауто бу ске ста ни це па се пр во мо ра по сти
ћи до го вор да Ди рек ци ја за имо ви ну да на 
упра вља ње свој део ло кал ној са мо у пра ви. 

 Ми ће мо по сле ре ша ва ти те про бле ме 
и ста ви ти је у функ ци ју  ре као је Сла ђан 
Ман чић.

Ре ше ње за Ауто бу ску ста ни цу
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У раз го во ру пред став ни ка свих 45 
вој во ђан ских ло кал них са мо у
пра ва са ди рек то ром Раз вој ног 

фон да Вој во ди не Го ра ном Са ви ћем 
про шле не де ље до го во ре но је да ће 
се са рад ња у бу ду ћем пе ри о ду ин тен
зи ви ра ти и по ди ћи на ви ши ни во, ка ко 
би за јед но под ста кли раз вој при вре де 
и по љо при вре де.

Са тим ци љем, пред став ни ци Раз
вој ног фон да одр жа ће до кра ја го ди не 
пре зен та ци ју у сва ком гра ду и оп шти
ни на те ри то ри ји Вој во ди не, ка ко би 
за ин те ре со ва ним при вред ни ци ма и 
по љо при вред ни ци ма при бли жи ли ак
ту ел не по зи ве.

Раз вој ни фонд АПВ тре нут но има 
отво ре них 11 јав них кон кур са, од ко
јих је пет на ме ње но прав ним ли ци ма 
и пред у зет ни ци ма са те ри то ри је Вој во
ди не, пет је на ме ње но но си о ци ма ре
ги стро ва них по љо при вред них га здин
ста ва, док је је дан на ме њен МСПП 
сек то ру (ма ла и сред ња при вред на 

дру штва), удру же њи ма гра ђа на, као 
и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, 
јав ним пред у зе ћи ма, ин сти ту ци ја ма и 
уста но ва ма чи ји је осни вач је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве и то за пред фи
нан си ра ње про је ка та Европ ске уни је и 
би ла те рал них до на то ра. 

Уна пре ђе ње ме ха ни за ма ко ри шће
ња сред ста ва из по кра јин ских из во ра 
фи нан си ра ња, аспек ти до ма ће аграр
не по ли ти ке и ви до ви бо ље вер ти
кал не и хо ри зон тал не по ве за но сти 
раз ли чи тих ни воа вла сти, би ли су те
ма кон фе рен ци је ко ју су у Скуп шти
ни Вој во ди не ор га ни зо ва ли Раз вој ни 
фонд АПВ за јед но са По кра јин ским се
кре та ри ја том за по љо при вре ду, во до
при вре ду и шу мар ство, По кра јин ским 
се кре та ри ја том 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, По кра јин ским фон дом за 
раз вој по љо при вре де и Га ран циј ским 
фон дом Ауто ном не по кра ји не Вој во ди
не. J. K.

САСТАНАК У РАЗ ВОЈ НОМ ФОНДУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ин тен зи ви ра ње 
са рад ње

Са ста нак са пред став ни ци ма ло кал них са мо у пра ва

Во да из па зо вач ког 
во до во да је ис прав на 
за пи ће и во до снаб де

ва ње је ста бил но, али је ЈКП 
Во до вод и ка на ли за ци ја 
Ста ра Па зо ва, ка ко би мо гло 
да оба вља основ ну де лат
ност би ло ду жно да има и 
ци стер ну са во дом за пи ће. 
Ци стер на се на ла зи на ба зи 
Во до во да у Ста рој Па зо ви. 
Це на ис по ру ке во де јед не 
ци стер не, чи ја је за пре ми на 
10 ме та ра куб них из но си 

че ти ри хи ља де ди на ра, 
це на пре во за је 135 ди на ра 
по ки ло ме тру. Ова ци стер на 
се мо же ко ри сти ти и за пра
ње ули ца, или по слов них и 
при ват них обје ка та гра ђа на, 
а це на пра ња по ме тру ква
драт ном из но си 15 ди на ра. 
У слу ча ју ре стрик ци ја во де 
или ха ва ри ја, не пред ви ђе
них и ван ред них си ту а ци ја 
во да за пи ће из ци стер не 
би ће за све бес плат на.

Ј. К.

ЈКП ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 

Но ва ци стер на

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПРИ ВРЕД НИ КА 
НО ВА ПА ЗО ВА

Про сла вљен
То мин дан

Удру же ње при вред ни ка, ко је на ста
вља тра ди ци ју за на тли ја Но ве Па зо ве, у 
уто рак, 18. ок то бра је про сла ви ло сво ју 
кр сну сла ву, То мин дан. На све ча но сти у 
ре сто ра ну Ми хај ло вић оку пи ли су се 
број ни при вред ни ци, пред у зет ни ци, 
за на тли је, али и пред став ни ци јав ног и 
по ли тич ког жи во та оп шти не Ста ра Па зо
ва.  Ово го ди шњи слав ски ку мо ви су 
би ли Ми ро слав Три вић и Дра ги ша Кан
дић, ко ји су ис та кли да је ово за њих 
би ла ве ли ка част. Пред сед ник Удру же
ња Цви ко Кру нић је из ра зио за до вољ
ство до са да шњим ње го вим функ ци о ни
са њем, са рад њом ка ко при вред ни ка 
ме ђу соб но, та ко и са пред став ни ци ма 
ло кал не са мо у пра ве, јер је Удру же ње 
све зна чај ни је за раз вој Оп шти не Ста ра 
Па зо ва у чи је име је сла ву Све тог апо
сто ла То ме при вред ни ци ма че сти тао 
Ми лан Бе а ра, за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не.  З. К.

ПО ВЕ РЕ НИ ШТВО
ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 

По моћ у нов цу
и др ви ма
 

Ових да на на те ку ће ра чу не 30 иза
бра них ко ри сни ка би ће упла ће на јед но
крат на нов ча на по моћ од по 15 хи ља да 
ди на ра, а нај ка сни је за не де љу да на, 
још 30 иза бра них ко ри сни ка до би ће по 
три ме тра ис це па ног огрев ног др ве та, 
из ја вио је за РТВ Ста ра Па зо ва Све то зар 
Клич ко вић из По ве ре ни штва за из бе гли
це Оп шти на Ста ра Па зо ва. За ове на ме
не Ре пу блич ки Ко ме са ри јат за из бе гли це 
обез бе дио је 900 хи ља да ди на ра. По 
ње го вим ре чи ма, за јед нич ким на по ри ма 
Оп шти не и По ве ре ни штва до са да је 
обез бе ђе но пре ко пет ми ли о на евра 
ра зних вр ста по мо ћи за из бе гла, прог на
на и ин тер но ра се ље на ли ца, а ако се 
збри ња ва ње на ста ви овим тем пом, до 
2018. го ди не не ће би ти ни јед но из бе гло, 
прог на но и ин тер но ра се ље но ли це у 
ста ро па зо вач кој оп шти ни ко је ни је до би
ло не ку вр сту по мо ћи. М. М.
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У Ку пи но ву сам од ра сла, а сад сам се ту и уда ла. Имам 21 го ди ну и де те од че ти-
ри го ди не, а уско ро ћу ро ди ти и дру го. За љу би ла сам се, за то сам и оста ла ов де. 
Од ове при ли ке не ма ни јед не бо ље, ја та ко ми слим. Има до ста мла дих у се лу, јер 
ов де има ју сво је њи ве, ку ћу, то је нај ве ћи раз лог због ко јег смо ми и оста ли, ка же 
два де се тјед но го ди шња Ма ри ја Де лић

Ме сто исто ри је, кул ту ре и тра-
ди ци је пе ћи нач ког кра ја је Ку-
пи но во, јед но од нај леп ших 

се ла у До њем Сре му и је ди но срем-
ско се ло ко је је би ло кра љев ски град 
де спо та Ла за ре ви ћа и Ђур ђа Бран-
ко ви ћа. Под руч је Ку пи но ва по се ду-
је ре сурс ге о тер мал них во да, ко је 
спа да ју у ви со ко тем пе ра тур не во де. 
У бли зи ни Ку пи но ва на ла зи се Спе-
ци јал ни ре зер ват при ро де Обед ска 
ба ра. У питању је нај ју жни је на се ље 
у Срем ском окру гу, и у це лој Вој во-
ди ни уоп ште. У бли зи ни је ве ли ких 
град ских цен та ра, а пре ма по след-
њем по пи су ста нов ни штва има 1.866 
ста нов ни ка, од но сно 1.300 пу но лет-

них гра ђа на. Ве ли ки број мла дих се 
опре де лио за жи вот у се лу, јер су се 
про на шли у по љо при вре ди, те су ре-
шили да упра во у Ку пи но ву осну ју 
по ро ди це.

Два де се тјед но го ди шња Ма ри ја 
Де лић од лу чи ла је да не на пу шта 
сво је род но ме сто, због са да шњег 
му жа, а и ка же да има ве ћу си гур-
ност на се лу не го у гра ду. 

- У Ку пи но ву сам од ра сла, а сад 
сам се ту и уда ла. Имам 21 го ди ну 
и де те од че ти ри го ди не, а уско ро ћу 
ро ди ти и дру го. За љу би ла сам се, 
за то сам и оста ла ов де. Од ове при-
ли ке не ма ни јед не бо ље, ја та ко ми-
слим. Не пла ни ра ни муж да иде у 

град, жи ви мо са ње го вим ро ди те љи-
ма. Он се ба ви по љо при вре дом и за-
то смо од лу чи ли да не иде мо ниг де. 
И мо ји при ја те љи са ко јима сам се 
дру жи ла исто су од лу чи ли да оста ну 
у се лу и да се ба ве по љо при вре дом. 
Има до ста мла дих у се лу, јер ов де 
има ју сво је њи ве, ку ћу, то је нај ве ћи 
раз лог због ко јег смо и ми оста ли – 
ка же ова мла да ма ма. 

Она до да је да ка да би мо гла да 
би ра из ме ђу се ла и гра да, иза бра ла 
би ипак се ло, без не ког ве ћег раз ло-
га. 

- Не по сто ји од ре ђен раз лог за што 
бих иза бра ла се ло, али јед но став-

Због љу ба ви се оста је у се лу

КУ ПИ НО ВО

ФА ЛИ НАМ БО ЉИ ПРЕ ВОЗ:
Сан дра Ми ли ја ше вић

ЗА ДО ВОЉ НА ЖИ ВО ТОМ
НА СЕ ЛУ: Ма ри ја Де лић 

НЕ МА АК ТИВ НО СТИ ЗА МЛА ДЕ:
Дра ги ца Сте ва но вић 

Та ма ра Вар га, та ко ђе ро ђе на Ири-
жан ка истог је ми шље ња. 

- Сти ца јем окол но сти, пре уда је, у 
Ша трин ци ма сам до би ла по сао. По-
сле сам се ту уда ла и муж и ја оста ли 
смо да жи ви мо у се лу, пр вен стве но 
због то га што су пруг има ку ћу и што 
би пла ћа ли ки ри ју кад не мо ра мо. 
Лак ше ми је да бу дем на се лу, да не 
пу ту јем сва ког да на на по сао. Што 
се ти че жи во та ов де, са свим ми је 
до бро, за по сле на сам па про ве дем 
је дан део да на на по слу, оста так да-
на се по све тим свом де те ту. Су пруг 
ра ди исто. Има мо са ким да се дру-
жи мо, имам две ком ши ни це ко је ни су 
уда те и стал но смо за јед но, шта год 
тре ба да се по мог не и ура ди, ту смо. 
У се лу има омла ди не, али и мла ђих 
брач них па ро ва – ка же Вар га и до-
да је да је глав ни раз лог због ко јег се 
мла ди од лу че да жи ве у се лу, тај јер 
има ју сво ју ку ћу и зе мљу ко ју об ра-
ђу ју. 

- Што би се не ко се лио у град и 
био под ста нар кад ов де има зе мљу и 
ку ћу. Ве ћи на љу ди жи ви ов де од зе-
мље и сто ке. Сви оста ју ту и сви ма је 
то лак ше не го да пу ту ју. Ми слим да 
су мла ђи ко ји су ов де ро ђе ни ви ше 
ве за ни за ово ме сто, по го то во му-
шкар ци, за то што ни ком не па да на 

па мет да иде из се ла. Ме ни је до бро, 
ја се не бу ним. Где год тре ба ми оде-
мо ко ли ма, имам по ло же но и сву где 
стиг не мо. У су шти ни ни Ириг ни је 
ве ће ме сто не го ово, са мо што има 
ви ше про дав ни ца, али све што сам 
има ла у Ири гу имам и ов де – при ча 
Та ма ра Вар га, ко ја у се лу ра ди као 
вас пи тач.

У про сто ри ја ма До ма кул ту ре сме-
ште но је под руч но оде ље ње Основ-
не шко ле „До си теј Об ра до вић“ и 
би бли о те ка ко ја по ред књи га на срп-

ском је зи ку има зна тан број и на ма-
ђар ском је зи ку. Шко лу по ред де це из 
Ша три на ца по ха ђа ју и де ца из су сед-
ног се ла До бро дол.

- Де ца иду у шко лу до че твр тог 
раз ре да, а по сле то га иду у Ириг до 
осмог раз ре да. Сад се отво ри ла и 
сред ња шко ла у Ири гу, та ко да не ки 
на ста ве у Ири гу и да ље шко ло ва ње. 
Има мо 50 де це у шко ли, јед ни смо од 
ја чих у оп шти ни са бро јем шко ла ра-
ца. У се лу се на ла зи и пред школ ска 
уста но ва, сад се ма ло сма њио број 
пред шко ла ца, али има мо мла дих 
брач них па ро ва ко ји ће то по пра ви-
ти. Има мо си ту а ци ју да мла ди по чи-
њу да се вра ћа ју у се ло, не од ла зе. 
Иду у град на по сао и вра ћа ју се ку-
ћи. За по шља ва ју се нај че шће у Ру ми 
и Ин ђи ји, а ов де ма ло ра де зе мљу. 
Има до ста мла дих у се лу, али има-
мо про блем са му шком по пу ла ци јом, 
сла бо се же не. Мо жда је то што не 
мо гу да се оса мо ста ле па се устру-
ча ва ју због то га. Сви Ша трин ча ни су 
пре те жно по љо при вред ни ци, а ско ро 
сва ка дру га ку ћа га ји и гу ске, то је не-
ка ко се о ска тра ди ци ја. У се лу има мо 
фуд бал ски клуб, ло вач ко дру штво, 
кул тур но – умет нич ко дру штво ко је је 
у кри тич ном ста њу, оста ло је пе вач-
ко дру штво а ови ко ји су игра ли они 
су пре ра сли, мла ди ни су при хва ти ли 
та ко да је ту до шло до не ког рас ко ра-
ка. Има мо ам бу лан ту, два пут не дељ-
но нам до ла зи ле кар, то је до ста ве-
ли ки про блем. Ка на ли за ци ју не ма мо, 
на ма је чак би ло одо бре но 600.000 
за про је кат ка на ли за ци је од По кра ји-
не, ме ђу тим то ни кад ни је ура ђе но – 
при ча Пе ра Греч, члан Са ве та ме сне 
за јед ни це Ша трин ци. 

Оно што је нео п ход но да се ура ди 
у се лу сва ка ко је су ка на ли за ци ја и 
пут ко ји би по ве зао Ша трин це са Ма-
лим Ра дин ци ма. 

- Сад тре ба да се пре у ре ди и про је-
кат за пут Ша трин ци – Ма ли Ра дин ци, 
али ни ко не ма па ра за ре а ли за ци ју. 
То ни је ве ли ка ин ве сти ци ја, Ру ма би 
нам би ла бли жа од Ири га. Тре ба да 
се са ста ви че ти ри ки ло ме тра пу та. 
Са да, уме сто 11 ки ло ме тра, ми пре-
ђе мо 24. Пут и ка на ли за ци ја су је дан 
од кључ них про бле ма у се лу. Ко ја год 
власт до ђе обе ћа ва, али увек има не-
што пре че. Оно што је у се лу ура ђе но 
у ско ри је вре ме је улич на ра све та и 
ка на ли за ат мос фер ске во де, уре ђен 
је про стор око је зе ра... По че ли смо 
да бу ши мо тер мал ни бу нар и на пра-
вљен је идеј ни про је кат за хо тел ски 
сме штај у ет но сти лу са ре сто ра ном, 
а то ни је ни ка ко мо гло да за жи ви кад 
не ма мо ин ве сти то ра. Же ља нам је 
да раз ви је мо се о ски ту ри зам, кад већ 
има мо по тен ци ја ла – до да је Греч. 

С. Ста не тић 
Фо то: У. Ри сти во је вић 

На са мо два ки ло ме тра од Ша три на ца 
на ла зи се До бро дол, се ло са глав ном и 
две ма ле спо ред не ули це и сто ти нак ста-
нов ни ка. По ште не ма, ни шко ле, ни ам-
бу лан те. Ме сна кан це ла ри ја на ла зи се у 
Ша трин ци ма, а за све по тре бе мо ра ју да 
иду у Ириг. Де ца до че твр тог раз ре да по-
ха ђа ју шко лу у Ша трин ци ма. У са о бра ћај-
ном по гле ду се ло је од се че но, јер из До-
бро до ла не ма пу та за да ље. 

- До бро дол је у го рој си ту а ци ји не-
го Ша трин ци, има око 100 ста нов ни ка. У 
се лу не по сто ји шко ла, њи хо ва де ца иду 

у Ша трин це у шко лу, има ју ор га ни зо ван 
пре воз. До бро дол ци се углав ном ба ве 
по љо при вре дом, ни ко ни је за по слен у не-
кој фир ми, сви об ра ђу ју сво ја има ња или 
иду у над ни цу. Њи ма фа ли све. Ам бу лан-
та, шко ла, про дав ни ца... По шта не мо же 
да за жи ви, сад се на ла зи са мо у Ири гу и 
Врд ни ку. Што се ти че мла дих иста је си ту-
а ци ја као и у Шатринцима, функ ци о ни ше 
им ло вач ко дру штво и фуд бал ски клуб па 
при вла чи омла ди ну. Ту се дру же и са ста ју, 
на пра ви се не кад ве че ра по сле утак ми ца, 
та ко да се ле по дру же – ка же Греч.  

До бро дол, се ло са 100 ста нов ни ка

МЛА ДИ ОСТА ЈУ У СЕ ЛУ: Пе ра Греч 

СЕ ЛО БЕЗ ЉУ ДИ: До бро дол
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Ка да се оства ри ва ње по том ства до-
ве де  у пи та ње, па ро ви че сто па да-
ју у очај, упла ше ни да не мо гу да се 

оства ре у уло зи ро ди те ља. До ста њих од-
лу чу је да се чак и не ин фор ми ше о мо гућ-
но сти до би ја ња по том ства из стра ха да ће 
чу ти не што што им не од го ва ра или што 
ће их, до дат но, емо тив но уздрмати. Сте-
ри ли тет је све при сут ни ји про блем мно гих 
па ро ва, и то не за ви сно од ста ро сне гру пе. 
Ис тра жи ва ња су по ка за ла да чак 400.000 
па ро ва у Ср би ји има про блем са за че ћем, 
и да се у 40 од сто слу ча је ва узрок про бле-
ма при пи су је му шкар цу, исти то ли ки про-
це нат же ни, док код сва ког пе тог па ра про-
блем сте ри ли те та има ју оба па ра.

На чел ни ца Слу жбе за здрав стве ну за-
шти ту же на До ма здра вља Срем ске Ми-
тро ви ца др Ве ри ца Ко стић Му шки ња, спе-

ци ја ли ста ги не ко ло ги је об ја сни ла је да се 
про сеч на ста рост за ра ђа ње пр вог де те та 
по ме ри ла, те она сад из но си бли зу 30 го-
ди на. На све то ути чу ра зно ра зни фак то-
ри, али оно што је не ми нов но је да вре ме 
про ла зи. 

- Жи ви мо у вре ме ну у ко јем је скла па-
ње бра ка и до но ше ње од лу ке о оства ри-
ва њу ро ди тељ ства по ме ре но. Про сеч на 
жи вот на ста рост же на ко је ра ђа ју пр ву 
бе бу је по ме ре на и она је са да већ бли зу 
30 го ди на. Ми са да не мо же мо из дво ји ти 
је дан не га тив ни фак тор ко ји је до вео до 
то га, про сто су ста во ви од лу ке о ра ђа њу, 
о ства ра њу по ро ди це од ло же не за не ка 
бо ља вре ме на, за за вр ше так фа кул те та, 
за обез бе ђи ва ње стам бе ног про сто ра, за 
за сни ва ње рад ног од но са за стал но... Ис-
пу ња ва ње свих тих усло ва, ко је мла де же-

не за јед но са сво јим парт не ри ма до но се, 
тра ју, а вре ме про ла зи. Ве ли ки број же на 
ка сно до но се од лу ку да же ле да по ста ну 
мај ке. Ре ци мо, па ци јент ки ња ко ја је са 35 
го ди на ре ши ла да по ста не мај ка она је већ 
ушла у фа зу ка да има ци клу се у ко ји ма и 
ни је би ло са зре ва ња јај не ће ли је. Та да се 
већ па ли лам пи ца, она је већ у бла гој па ни-
ци да не ће мо ћи да оста не у дру гом ста њу 
– ка же др Му шки ња.

Она до да је да је да нас, у од но су на ра-
ни је, си ту а ци ја дру га чи ја, јер се пре гле ди 
за по сту пак по тен ци јал ног сте ри ли те та не 
че ка ју ду го као ра ни је.

- Не кад је де фи ни ци ја сте ри ли те та, 
брач не не плод но сти, би ла да ако код брач-
них па ро ва ни по сле три го ди не ре дов них 
сек су ал них од но са не до ђе до труд но ће, 
тад се за по чи ња ло са ис пи ти ва њем мо-

РЕЧ СТРУЧ ЊА КА: ДР ВЕ РИ ЦА КО СТИЋ МУ ШКИ ЊА, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈЕ

По ме ре не су ста ро сне
гра ни це за ра ђе ње де це

гу ћих узро ка не плод но сти, а по сле је тај 
пе ри од све ден на две го ди не. Ми са да за-
и ста има мо раз у ме ва ња с об зи ром да нам 
до ла зе па ци јент ки ње ко је су све ста ри је и 
ста ри је, не пу шта мо да про ђе две го ди не а 
да ни шта не пред у зи ма мо. Ула зи мо у по-
сту пак утвр ђи ва ња по тен ци јал ног раз ло га 
за брач ни сте ри ли тет. Ре пу блич ки фонд 
за здрав стве но оси гу ра ње је пре по знао 
све ве ћи и ве ћи број брач них па ро ва ко-
ји су при мо ра ни да до по том ства мо ра ју 
да до ђу на на чин ван те ле сне оплод ње и 
он да је омо гу ће но да и три по ку ша ја ван-
те ле сне оплод ње иду о тро шку Фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње за же не ста ро сти 
до 40 го ди на. Та ко ђе, у ово су укљу че не и 
при ват не кли ни ке ко је ис пу ња ва ју усло ве, 
а про це нат успе шних ван те ле сних оплод-
њи се кре ће око 30 до 35, а мак си мал но 40 
од сто – ка же др Му шки ња. 

Она на во ди да ван те ле сна оплод ња ни је 
пи та ње од лу ке не го спо зна је да је то упра-
во је ди ни на чин да пар до ђе до по том ства. 

- Не од лу чу ју се они на ван те ле сну 
оплод њу већ док тор по ста ви ин ди ка ци ју 
ка да су све мо гућ но сти труд но ће при род-
ним пу тем ис цр пље не. Нај че шће се из 
тих по сту па ка ван те ле сне оплод ње ра ђа ју 
бли зан ци и ис пи ти ва ња су утвр ди ла да де-
ца за че та ван те ле сном оплод њом не ма ју 

по ве ћа ну скло ност ка ано ма ли ја ма у од-
но су на оста так по пу ла ци је. Те труд но ће 
се пра те и ра ђа ју се жи ва и здра ва де ца. 
Та кве труд но ће се за вр ша ва ју цар ским ре-
зом, да не би до шло до би ло ка квих ком-
пли ка ци ја то ком по ро ђа ја, уз од го ва ра ју ћу 
при пре му – об ја шња ва др Му шки ња. 

На пи та ње шта то ути че на сма ње ње 
плод но сти код му шка ра ца и же на, др Му-
шки ња ка же:

- Ства ра ње спер ма то зо и да тра је код 
му шка ра ца до жи вот но, код же на тај би-
о ло шки сат ку ца бр же. Ква ли тет и број 
спер ма то зо и да је зна чај но сма њен у од-
но су на ре зул та те про сеч не и пла не тар не 
ре зул та те упо ре ђу ју ћи их са ре зул та ти ма 
од пре 30, 40 и 50 го ди на. Ми мо же мо да 
прет по ста ви мо да је укуп но за га ђе ње во-
де, ва зду ха, хра не, упо тре ба пе сти ци да 
мо гла да до при не се да су на ла зи код му-
шких парт не ра ло ши ји не го што су би ли 
код њи хо вих оче ва и де да – ис ти че др Ве-
ри ца Ко стић Му шки ња.  

Овом при ли ком она је апе ло ва ла да же-
не тре ба да ра ђа ју тад кад је вре ме за ра-
ђа ње, а нај оп ти мал ни ји пе ри од за ро ђе ње 
пр вог де те та је из ме ђу 23 и 27 го ди не жи-
во та. Та ко ђе, по треб но је усво ји ти здра ве 
сти ло ве жи во та и са чу ва ју ре про дук тив но 
здра вље.  С. С. 

ВА ЖНО ЈЕ СА ЧУ ВА ТИ РЕ ПРО ДУК ТИВ НО 
ЗДРА ВЉЕ: Др Ве ри ца Ко стић Му шки ња 

но је то си гур ност ко ју имам у се лу, 
и због де те та, чи сти је је, здра ви је... 
сва шта се де ша ва у гра ду – ка же на-
ша са го вор ни ца. 

Са дру ге стра не, по сто је у Ку пи-
но ву и мла ди ко ји ни су ви де ли сво ју 
пер спек ти ву у се лу и ко ји су у по тра-
зи за по сао оти шли у град. Мај ка, 
чи ја је ћер ка оти шла из по ро дич не 
ку ће је Дра ги ца Сте ва но вић. Ње на 
по ро ди ца до се ли ла се у Ку пи но во 
пре ско ро три де це ни је. Ов де су се, 
ка ко она ка же, про на шли. 

- До се ли ли смо се у Ку пи но во пре 
28 го ди на. Ме ни је ле по ов де, баш 
ми се сви ђа. Та ко да смо оста ли и 
сте кли смо то што смо сте кли, за до-
вољ на сам. Мо ја ћер ка је оти шла из 
се ла у град, та ко да не жи ви ви ше са 
на ма. Она има 19 го ди на, а оти шла 
је да тра жи по сао. Јед но став но ни-
је ви де ла сво ју пер спек ти ву у се лу и 
оти шла је у град, не жи ви јој се ов де, 
хо ће да има свој ди нар, ја сам је по-
др жа ла. У се лу не ма по сла. Син ра-
ди и вра ћа се ку ћи. Он је за са да ту, а 
ка ко ће би ти да ље, не знам – ис ти че 
Дра ги ца. 

Сан дра Ми ли ја ше вић, шеф Ме сне 
кан це ла ри је у Ку пи но ву ка же да у 
се лу све га два де се так од сто до ма-
ћин ста ва жи ви од по љо при вре де, а 
ак ту ел на је про из вод ња ја бу ка, бо-
ров ни ца, ма ли на и ја го да.  

- По ред ја бу ка и бо ров ни ца у Ку-
пи но ву се про из во де и ма ли не и ја-
го де, то је та ко ђе у по след ње две 
до три го ди не кул ми ни ра ло, при ват-
ни ци узи ма ју зе мљу у за куп та ко да 
се ратар ске кул ту ре сма њу ју, а ви ше 
се ба ве во ћар ством и по вр тар ством. 
Мо жда 20 од сто љу ди жи ви од по љо-

при вре де. Углав ном љу ди ра де по 
фир ма ма, а има до ста и не за по сле-
них ли ца. У се лу има мо КУД „Ку пи-
ник“, Удру же ње же на „Мај ка Ан ге ли-
на“ ко је су на свим ма ни фе ста ци ја ма 
ак тив не, Ет но ку ћу ко ја се ба ви ту-
ри змом, има мо ми до ста ме ста ко ја 
су зна чај на за Ср би ју, а не са мо за 
на ше се ло. Цр ква Све тог Лу ке је нај-
ста ри ја цр ква у Ср би ји, ту је и твр-
ђа ва и по след ња срп ска пре сто ни ца 
Ку пи ник на чи јој се об но ви тре нут но 
ра ди. Ра ди се и на об но ви Цр кве 
Све тог Ду ха ко ја је сру ше на у Дру гом 
свет ском ра ту. Има мо и Цр кву Мај ке 
Ан ге ли не, ко ја је исто зна чај на за се-
ло. Оно што нам у се лу не до ста је је 
сва ка ко во до вод, од но сно, во до вод 
по сто ји, али во да ни је за пи ће. То 
не мо же да се ре ши обич ним пре чи-
ста чи ма, не го фа бри ком во да, а то 
је ве ли ка ин ве сти ци ја. Ни ка на ли-
за ци ју не ма мо. Би ло би до бро ка да 
би има ли че шће ауто бу ске или так си 
ли ни је, по го то во пре ма Пе ћин ци ма, 
а тре ба ло би да се омо гу ћи и це ло-
днев ни бо ра вак у вр ти ћу. Ма да не 
знам да ли је то и мо гу ће, јер се број 
де це сма њу је уме сто да се по ве ћа ва 
– до да је Сан дра Ми ли ја ше вић. 

Оно што охра бру је је чи ње ни ца да 
Оп шти на Пе ћин ци пру жа по др шку 
де ци и ро ди те љи ма кроз низ раз ли-
чи тих ме ра и од лу ка као што су јед-
но крат ни до да так од 40.000 ди на ра 
за сва ко но во ро ђе но де те на те ри-
то ри ји пе ћи нач ке оп шти не, по моћ у 
ку по ви ни школ ског при бо ра при по-
ла ску у шко лу, на гра ђи ва ње нај у спе-
шни јих уче ни ка, ре гре си ра ни пре воз 
за уче ни ке сред њих шко ла, сту дент-
ске сти пен ди је. 

С. Ста не тић 

Се ди ште Основ не шко ле „Ду шан Ву-
ка са но вић Ди о ген“ је у Ку пи но ву, а у се-
лу се на ла зи и вр тић. 

- Шко ла је до осмог раз ре да, а сво је 
шко ло ва ње од пе тог до осмог раз ре да 
ту на ста вља ју и де ца из Обре жа и Аша-
ње. Тре нут но је про се чан број ђа ка око 
20 по раз ре ду, ма да се број из го ди не у 
го ди ну сма њу је. Знам да се 2012. ро ди-
ло 12, а 2003. 27 де це, то је ду пло ма-
њи број за де вет го ди на. И ове го ди не 
је ро ђе но са мо осмо ро де це, до са да. У 
вр ти ћу има око че тр де се так де це – ка же 
Сан дра Ми ли ја ше вић. 

Ма ње де це
се ра ђа

Оп шти на Пе ћин ци 
пру жа по др шку де ци 
и ро ди те љи ма кроз 

низ раз ли чи тих ме ра 
и од лу ка као што су 
јед но крат ни до да так 
од 40.000 ди на ра за 
сва ко но во ро ђе но

де те, по моћ у
ку по ви ни школ ског 
при бо ра и слично

У   Ша трин ци ма, се лу ири шке оп-
шти не, мла ди се од лу чу ју да 
остану и за сну ју сво ју по ро ди цу. 

Раз лог то ме је што ве ћи на му шка ра-
ца не же ли да на пу шта род ну ку ћу и у 
гра ду бу ду под ста нари. 

То ме све до че и две мла де же не ко-
је су се из Ири га уда ле у Ша трин це. 
Вид но за до вољ не, ис ти чу да има ју 
све за нор ма лан жи вот и функ ци о ни-
са ње, јед на ко као што има ју они ко ји 
жи ве у гра ду. При ста ле су да ис при-
ча ју сво ју при чу, али не и да се фо-
то гра фи шу. 

Два де сет сед мо го ди шња Ма ја Се-
ке реш у Ша три ци ма жи ви већ че ти ри 
го ди не. 

- Ро дом сам из Ири га и уда ла сам 
се у Ша трин це. Из гра ди ли смо и до-

гра ди ли ку ћу и ре ши ли смо да оста-
не мо да жи ви мо у се лу. Муж има до-
ста зе мље и без ве зе је да про пад не 
све ов де, а да ми жи ви мо у гра ду. 
Мно го ми је мир ни је на се лу, пр вен-
стве но гле дам на де цу. Дру га чи је је, 
мир но је ме сто, ту смо не ка ко на оку-
пу. Ов де нам не фа ли ни шта, има мо 
све што нам је по треб но, има мо ко ла 
и где год тре ба оде мо. У Ша трин ци ма 
има мо основ ну шко лу и вр тић та ко ђе. 
Зна ла сам где ћу се уда ти и ме ни то 
ни је пред ста вља ло про блем и не па-
тим за гра дом уоп ште. Чак се не бих 
ни ме ња ла за жи вот у гра ду, ов де сам 
на ви кла – ис при ча ла је Ма ја, ко ја има 
дво је ма ле де це – је да на е сто ме сеч ну 
бе бу и си на ко ји иде у пред школ ско.

Ка ко Оп шти на Ириг по дсти че мла де 
да се од лу че за по том ство об ја сни ла 
је Ми ли ца То мић, шеф Од се ка за дру-
штве не де лат но сти Оп шти не Ириг, ко ја 
ка же да за има ју три ме ре ко ји ма сти-
му ли шу мла де ка ко би се оства ри ли у 
уло зи ро ди те ља. 

- До де љу је мо де чи ји до да так за пр во 
де те и омо гу ћу је мо за тре ће и че твр то 
де те бес пла тан по лу днев ни бо ра вак у 
пред школ ској уста но ви. Та ко ђе, но ви тет 
је бес пла тан по лу днев ни бо ра вак за де-
цу из со ци јал но – угро же них по ро ди ца 
– ка же То мић. 

Под сти ца ји
за ро ди те ље

Мла ди се вра ћа ју

ША ТРИН ЦИ
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Ка да се оства ри ва ње по том ства до-
ве де  у пи та ње, па ро ви че сто па да-
ју у очај, упла ше ни да не мо гу да се 

оства ре у уло зи ро ди те ља. До ста њих од-
лу чу је да се чак и не ин фор ми ше о мо гућ-
но сти до би ја ња по том ства из стра ха да ће 
чу ти не што што им не од го ва ра или што 
ће их, до дат но, емо тив но уздрмати. Сте-
ри ли тет је све при сут ни ји про блем мно гих 
па ро ва, и то не за ви сно од ста ро сне гру пе. 
Ис тра жи ва ња су по ка за ла да чак 400.000 
па ро ва у Ср би ји има про блем са за че ћем, 
и да се у 40 од сто слу ча је ва узрок про бле-
ма при пи су је му шкар цу, исти то ли ки про-
це нат же ни, док код сва ког пе тог па ра про-
блем сте ри ли те та има ју оба па ра.

На чел ни ца Слу жбе за здрав стве ну за-
шти ту же на До ма здра вља Срем ске Ми-
тро ви ца др Ве ри ца Ко стић Му шки ња, спе-

ци ја ли ста ги не ко ло ги је об ја сни ла је да се 
про сеч на ста рост за ра ђа ње пр вог де те та 
по ме ри ла, те она сад из но си бли зу 30 го-
ди на. На све то ути чу ра зно ра зни фак то-
ри, али оно што је не ми нов но је да вре ме 
про ла зи. 

- Жи ви мо у вре ме ну у ко јем је скла па-
ње бра ка и до но ше ње од лу ке о оства ри-
ва њу ро ди тељ ства по ме ре но. Про сеч на 
жи вот на ста рост же на ко је ра ђа ју пр ву 
бе бу је по ме ре на и она је са да већ бли зу 
30 го ди на. Ми са да не мо же мо из дво ји ти 
је дан не га тив ни фак тор ко ји је до вео до 
то га, про сто су ста во ви од лу ке о ра ђа њу, 
о ства ра њу по ро ди це од ло же не за не ка 
бо ља вре ме на, за за вр ше так фа кул те та, 
за обез бе ђи ва ње стам бе ног про сто ра, за 
за сни ва ње рад ног од но са за стал но... Ис-
пу ња ва ње свих тих усло ва, ко је мла де же-

не за јед но са сво јим парт не ри ма до но се, 
тра ју, а вре ме про ла зи. Ве ли ки број же на 
ка сно до но се од лу ку да же ле да по ста ну 
мај ке. Ре ци мо, па ци јент ки ња ко ја је са 35 
го ди на ре ши ла да по ста не мај ка она је већ 
ушла у фа зу ка да има ци клу се у ко ји ма и 
ни је би ло са зре ва ња јај не ће ли је. Та да се 
већ па ли лам пи ца, она је већ у бла гој па ни-
ци да не ће мо ћи да оста не у дру гом ста њу 
– ка же др Му шки ња.

Она до да је да је да нас, у од но су на ра-
ни је, си ту а ци ја дру га чи ја, јер се пре гле ди 
за по сту пак по тен ци јал ног сте ри ли те та не 
че ка ју ду го као ра ни је.

- Не кад је де фи ни ци ја сте ри ли те та, 
брач не не плод но сти, би ла да ако код брач-
них па ро ва ни по сле три го ди не ре дов них 
сек су ал них од но са не до ђе до труд но ће, 
тад се за по чи ња ло са ис пи ти ва њем мо-

РЕЧ СТРУЧ ЊА КА: ДР ВЕ РИ ЦА КО СТИЋ МУ ШКИ ЊА, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈЕ

По ме ре не су ста ро сне
гра ни це за ра ђе ње де це

гу ћих узро ка не плод но сти, а по сле је тај 
пе ри од све ден на две го ди не. Ми са да за-
и ста има мо раз у ме ва ња с об зи ром да нам 
до ла зе па ци јент ки ње ко је су све ста ри је и 
ста ри је, не пу шта мо да про ђе две го ди не а 
да ни шта не пред у зи ма мо. Ула зи мо у по-
сту пак утвр ђи ва ња по тен ци јал ног раз ло га 
за брач ни сте ри ли тет. Ре пу блич ки фонд 
за здрав стве но оси гу ра ње је пре по знао 
све ве ћи и ве ћи број брач них па ро ва ко-
ји су при мо ра ни да до по том ства мо ра ју 
да до ђу на на чин ван те ле сне оплод ње и 
он да је омо гу ће но да и три по ку ша ја ван-
те ле сне оплод ње иду о тро шку Фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње за же не ста ро сти 
до 40 го ди на. Та ко ђе, у ово су укљу че не и 
при ват не кли ни ке ко је ис пу ња ва ју усло ве, 
а про це нат успе шних ван те ле сних оплод-
њи се кре ће око 30 до 35, а мак си мал но 40 
од сто – ка же др Му шки ња. 

Она на во ди да ван те ле сна оплод ња ни је 
пи та ње од лу ке не го спо зна је да је то упра-
во је ди ни на чин да пар до ђе до по том ства. 

- Не од лу чу ју се они на ван те ле сну 
оплод њу већ док тор по ста ви ин ди ка ци ју 
ка да су све мо гућ но сти труд но ће при род-
ним пу тем ис цр пље не. Нај че шће се из 
тих по сту па ка ван те ле сне оплод ње ра ђа ју 
бли зан ци и ис пи ти ва ња су утвр ди ла да де-
ца за че та ван те ле сном оплод њом не ма ју 

по ве ћа ну скло ност ка ано ма ли ја ма у од-
но су на оста так по пу ла ци је. Те труд но ће 
се пра те и ра ђа ју се жи ва и здра ва де ца. 
Та кве труд но ће се за вр ша ва ју цар ским ре-
зом, да не би до шло до би ло ка квих ком-
пли ка ци ја то ком по ро ђа ја, уз од го ва ра ју ћу 
при пре му – об ја шња ва др Му шки ња. 

На пи та ње шта то ути че на сма ње ње 
плод но сти код му шка ра ца и же на, др Му-
шки ња ка же:

- Ства ра ње спер ма то зо и да тра је код 
му шка ра ца до жи вот но, код же на тај би-
о ло шки сат ку ца бр же. Ква ли тет и број 
спер ма то зо и да је зна чај но сма њен у од-
но су на ре зул та те про сеч не и пла не тар не 
ре зул та те упо ре ђу ју ћи их са ре зул та ти ма 
од пре 30, 40 и 50 го ди на. Ми мо же мо да 
прет по ста ви мо да је укуп но за га ђе ње во-
де, ва зду ха, хра не, упо тре ба пе сти ци да 
мо гла да до при не се да су на ла зи код му-
шких парт не ра ло ши ји не го што су би ли 
код њи хо вих оче ва и де да – ис ти че др Ве-
ри ца Ко стић Му шки ња.  

Овом при ли ком она је апе ло ва ла да же-
не тре ба да ра ђа ју тад кад је вре ме за ра-
ђа ње, а нај оп ти мал ни ји пе ри од за ро ђе ње 
пр вог де те та је из ме ђу 23 и 27 го ди не жи-
во та. Та ко ђе, по треб но је усво ји ти здра ве 
сти ло ве жи во та и са чу ва ју ре про дук тив но 
здра вље.  С. С. 

ВА ЖНО ЈЕ СА ЧУ ВА ТИ РЕ ПРО ДУК ТИВ НО 
ЗДРА ВЉЕ: Др Ве ри ца Ко стић Му шки ња 

но је то си гур ност ко ју имам у се лу, 
и због де те та, чи сти је је, здра ви је... 
сва шта се де ша ва у гра ду – ка же на-
ша са го вор ни ца. 

Са дру ге стра не, по сто је у Ку пи-
но ву и мла ди ко ји ни су ви де ли сво ју 
пер спек ти ву у се лу и ко ји су у по тра-
зи за по сао оти шли у град. Мај ка, 
чи ја је ћер ка оти шла из по ро дич не 
ку ће је Дра ги ца Сте ва но вић. Ње на 
по ро ди ца до се ли ла се у Ку пи но во 
пре ско ро три де це ни је. Ов де су се, 
ка ко она ка же, про на шли. 

- До се ли ли смо се у Ку пи но во пре 
28 го ди на. Ме ни је ле по ов де, баш 
ми се сви ђа. Та ко да смо оста ли и 
сте кли смо то што смо сте кли, за до-
вољ на сам. Мо ја ћер ка је оти шла из 
се ла у град, та ко да не жи ви ви ше са 
на ма. Она има 19 го ди на, а оти шла 
је да тра жи по сао. Јед но став но ни-
је ви де ла сво ју пер спек ти ву у се лу и 
оти шла је у град, не жи ви јој се ов де, 
хо ће да има свој ди нар, ја сам је по-
др жа ла. У се лу не ма по сла. Син ра-
ди и вра ћа се ку ћи. Он је за са да ту, а 
ка ко ће би ти да ље, не знам – ис ти че 
Дра ги ца. 

Сан дра Ми ли ја ше вић, шеф Ме сне 
кан це ла ри је у Ку пи но ву ка же да у 
се лу све га два де се так од сто до ма-
ћин ста ва жи ви од по љо при вре де, а 
ак ту ел на је про из вод ња ја бу ка, бо-
ров ни ца, ма ли на и ја го да.  

- По ред ја бу ка и бо ров ни ца у Ку-
пи но ву се про из во де и ма ли не и ја-
го де, то је та ко ђе у по след ње две 
до три го ди не кул ми ни ра ло, при ват-
ни ци узи ма ју зе мљу у за куп та ко да 
се ратар ске кул ту ре сма њу ју, а ви ше 
се ба ве во ћар ством и по вр тар ством. 
Мо жда 20 од сто љу ди жи ви од по љо-

при вре де. Углав ном љу ди ра де по 
фир ма ма, а има до ста и не за по сле-
них ли ца. У се лу има мо КУД „Ку пи-
ник“, Удру же ње же на „Мај ка Ан ге ли-
на“ ко је су на свим ма ни фе ста ци ја ма 
ак тив не, Ет но ку ћу ко ја се ба ви ту-
ри змом, има мо ми до ста ме ста ко ја 
су зна чај на за Ср би ју, а не са мо за 
на ше се ло. Цр ква Све тог Лу ке је нај-
ста ри ја цр ква у Ср би ји, ту је и твр-
ђа ва и по след ња срп ска пре сто ни ца 
Ку пи ник на чи јој се об но ви тре нут но 
ра ди. Ра ди се и на об но ви Цр кве 
Све тог Ду ха ко ја је сру ше на у Дру гом 
свет ском ра ту. Има мо и Цр кву Мај ке 
Ан ге ли не, ко ја је исто зна чај на за се-
ло. Оно што нам у се лу не до ста је је 
сва ка ко во до вод, од но сно, во до вод 
по сто ји, али во да ни је за пи ће. То 
не мо же да се ре ши обич ним пре чи-
ста чи ма, не го фа бри ком во да, а то 
је ве ли ка ин ве сти ци ја. Ни ка на ли-
за ци ју не ма мо. Би ло би до бро ка да 
би има ли че шће ауто бу ске или так си 
ли ни је, по го то во пре ма Пе ћин ци ма, 
а тре ба ло би да се омо гу ћи и це ло-
днев ни бо ра вак у вр ти ћу. Ма да не 
знам да ли је то и мо гу ће, јер се број 
де це сма њу је уме сто да се по ве ћа ва 
– до да је Сан дра Ми ли ја ше вић. 

Оно што охра бру је је чи ње ни ца да 
Оп шти на Пе ћин ци пру жа по др шку 
де ци и ро ди те љи ма кроз низ раз ли-
чи тих ме ра и од лу ка као што су јед-
но крат ни до да так од 40.000 ди на ра 
за сва ко но во ро ђе но де те на те ри-
то ри ји пе ћи нач ке оп шти не, по моћ у 
ку по ви ни школ ског при бо ра при по-
ла ску у шко лу, на гра ђи ва ње нај у спе-
шни јих уче ни ка, ре гре си ра ни пре воз 
за уче ни ке сред њих шко ла, сту дент-
ске сти пен ди је. 

С. Ста не тић 

Се ди ште Основ не шко ле „Ду шан Ву-
ка са но вић Ди о ген“ је у Ку пи но ву, а у се-
лу се на ла зи и вр тић. 

- Шко ла је до осмог раз ре да, а сво је 
шко ло ва ње од пе тог до осмог раз ре да 
ту на ста вља ју и де ца из Обре жа и Аша-
ње. Тре нут но је про се чан број ђа ка око 
20 по раз ре ду, ма да се број из го ди не у 
го ди ну сма њу је. Знам да се 2012. ро ди-
ло 12, а 2003. 27 де це, то је ду пло ма-
њи број за де вет го ди на. И ове го ди не 
је ро ђе но са мо осмо ро де це, до са да. У 
вр ти ћу има око че тр де се так де це – ка же 
Сан дра Ми ли ја ше вић. 

Ма ње де це
се ра ђа

Оп шти на Пе ћин ци 
пру жа по др шку де ци 
и ро ди те љи ма кроз 

низ раз ли чи тих ме ра 
и од лу ка као што су 
јед но крат ни до да так 
од 40.000 ди на ра за 
сва ко но во ро ђе но

де те, по моћ у
ку по ви ни школ ског 
при бо ра и слично

У   Ша трин ци ма, се лу ири шке оп-
шти не, мла ди се од лу чу ју да 
остану и за сну ју сво ју по ро ди цу. 

Раз лог то ме је што ве ћи на му шка ра-
ца не же ли да на пу шта род ну ку ћу и у 
гра ду бу ду под ста нари. 

То ме све до че и две мла де же не ко-
је су се из Ири га уда ле у Ша трин це. 
Вид но за до вољ не, ис ти чу да има ју 
све за нор ма лан жи вот и функ ци о ни-
са ње, јед на ко као што има ју они ко ји 
жи ве у гра ду. При ста ле су да ис при-
ча ју сво ју при чу, али не и да се фо-
то гра фи шу. 

Два де сет сед мо го ди шња Ма ја Се-
ке реш у Ша три ци ма жи ви већ че ти ри 
го ди не. 

- Ро дом сам из Ири га и уда ла сам 
се у Ша трин це. Из гра ди ли смо и до-

гра ди ли ку ћу и ре ши ли смо да оста-
не мо да жи ви мо у се лу. Муж има до-
ста зе мље и без ве зе је да про пад не 
све ов де, а да ми жи ви мо у гра ду. 
Мно го ми је мир ни је на се лу, пр вен-
стве но гле дам на де цу. Дру га чи је је, 
мир но је ме сто, ту смо не ка ко на оку-
пу. Ов де нам не фа ли ни шта, има мо 
све што нам је по треб но, има мо ко ла 
и где год тре ба оде мо. У Ша трин ци ма 
има мо основ ну шко лу и вр тић та ко ђе. 
Зна ла сам где ћу се уда ти и ме ни то 
ни је пред ста вља ло про блем и не па-
тим за гра дом уоп ште. Чак се не бих 
ни ме ња ла за жи вот у гра ду, ов де сам 
на ви кла – ис при ча ла је Ма ја, ко ја има 
дво је ма ле де це – је да на е сто ме сеч ну 
бе бу и си на ко ји иде у пред школ ско.

Ка ко Оп шти на Ириг по дсти че мла де 
да се од лу че за по том ство об ја сни ла 
је Ми ли ца То мић, шеф Од се ка за дру-
штве не де лат но сти Оп шти не Ириг, ко ја 
ка же да за има ју три ме ре ко ји ма сти-
му ли шу мла де ка ко би се оства ри ли у 
уло зи ро ди те ља. 

- До де љу је мо де чи ји до да так за пр во 
де те и омо гу ћу је мо за тре ће и че твр то 
де те бес пла тан по лу днев ни бо ра вак у 
пред школ ској уста но ви. Та ко ђе, но ви тет 
је бес пла тан по лу днев ни бо ра вак за де-
цу из со ци јал но – угро же них по ро ди ца 
– ка же То мић. 

Под сти ца ји
за ро ди те ље

Мла ди се вра ћа ју

ША ТРИН ЦИ
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У Ку пи но ву сам од ра сла, а сад сам се ту и уда ла. Имам 21 го ди ну и де те од че ти-
ри го ди не, а уско ро ћу ро ди ти и дру го. За љу би ла сам се, за то сам и оста ла ов де. 
Од ове при ли ке не ма ни јед не бо ље, ја та ко ми слим. Има до ста мла дих у се лу, јер 
ов де има ју сво је њи ве, ку ћу, то је нај ве ћи раз лог због ко јег смо ми и оста ли, ка же 
два де се тјед но го ди шња Ма ри ја Де лић

Ме сто исто ри је, кул ту ре и тра-
ди ци је пе ћи нач ког кра ја је Ку-
пи но во, јед но од нај леп ших 

се ла у До њем Сре му и је ди но срем-
ско се ло ко је је би ло кра љев ски град 
де спо та Ла за ре ви ћа и Ђур ђа Бран-
ко ви ћа. Под руч је Ку пи но ва по се ду-
је ре сурс ге о тер мал них во да, ко је 
спа да ју у ви со ко тем пе ра тур не во де. 
У бли зи ни Ку пи но ва на ла зи се Спе-
ци јал ни ре зер ват при ро де Обед ска 
ба ра. У питању је нај ју жни је на се ље 
у Срем ском окру гу, и у це лој Вој во-
ди ни уоп ште. У бли зи ни је ве ли ких 
град ских цен та ра, а пре ма по след-
њем по пи су ста нов ни штва има 1.866 
ста нов ни ка, од но сно 1.300 пу но лет-

них гра ђа на. Ве ли ки број мла дих се 
опре де лио за жи вот у се лу, јер су се 
про на шли у по љо при вре ди, те су ре-
шили да упра во у Ку пи но ву осну ју 
по ро ди це.

Два де се тјед но го ди шња Ма ри ја 
Де лић од лу чи ла је да не на пу шта 
сво је род но ме сто, због са да шњег 
му жа, а и ка же да има ве ћу си гур-
ност на се лу не го у гра ду. 

- У Ку пи но ву сам од ра сла, а сад 
сам се ту и уда ла. Имам 21 го ди ну 
и де те од че ти ри го ди не, а уско ро ћу 
ро ди ти и дру го. За љу би ла сам се, 
за то сам и оста ла ов де. Од ове при-
ли ке не ма ни јед не бо ље, ја та ко ми-
слим. Не пла ни ра ни муж да иде у 

град, жи ви мо са ње го вим ро ди те љи-
ма. Он се ба ви по љо при вре дом и за-
то смо од лу чи ли да не иде мо ниг де. 
И мо ји при ја те љи са ко јима сам се 
дру жи ла исто су од лу чи ли да оста ну 
у се лу и да се ба ве по љо при вре дом. 
Има до ста мла дих у се лу, јер ов де 
има ју сво је њи ве, ку ћу, то је нај ве ћи 
раз лог због ко јег смо и ми оста ли – 
ка же ова мла да ма ма. 

Она до да је да ка да би мо гла да 
би ра из ме ђу се ла и гра да, иза бра ла 
би ипак се ло, без не ког ве ћег раз ло-
га. 

- Не по сто ји од ре ђен раз лог за што 
бих иза бра ла се ло, али јед но став-

Због љу ба ви се оста је у се лу

КУ ПИ НО ВО

ФА ЛИ НАМ БО ЉИ ПРЕ ВОЗ:
Сан дра Ми ли ја ше вић

ЗА ДО ВОЉ НА ЖИ ВО ТОМ
НА СЕ ЛУ: Ма ри ја Де лић 

НЕ МА АК ТИВ НО СТИ ЗА МЛА ДЕ:
Дра ги ца Сте ва но вић 

Та ма ра Вар га, та ко ђе ро ђе на Ири-
жан ка истог је ми шље ња. 

- Сти ца јем окол но сти, пре уда је, у 
Ша трин ци ма сам до би ла по сао. По-
сле сам се ту уда ла и муж и ја оста ли 
смо да жи ви мо у се лу, пр вен стве но 
због то га што су пруг има ку ћу и што 
би пла ћа ли ки ри ју кад не мо ра мо. 
Лак ше ми је да бу дем на се лу, да не 
пу ту јем сва ког да на на по сао. Што 
се ти че жи во та ов де, са свим ми је 
до бро, за по сле на сам па про ве дем 
је дан део да на на по слу, оста так да-
на се по све тим свом де те ту. Су пруг 
ра ди исто. Има мо са ким да се дру-
жи мо, имам две ком ши ни це ко је ни су 
уда те и стал но смо за јед но, шта год 
тре ба да се по мог не и ура ди, ту смо. 
У се лу има омла ди не, али и мла ђих 
брач них па ро ва – ка же Вар га и до-
да је да је глав ни раз лог због ко јег се 
мла ди од лу че да жи ве у се лу, тај јер 
има ју сво ју ку ћу и зе мљу ко ју об ра-
ђу ју. 

- Што би се не ко се лио у град и 
био под ста нар кад ов де има зе мљу и 
ку ћу. Ве ћи на љу ди жи ви ов де од зе-
мље и сто ке. Сви оста ју ту и сви ма је 
то лак ше не го да пу ту ју. Ми слим да 
су мла ђи ко ји су ов де ро ђе ни ви ше 
ве за ни за ово ме сто, по го то во му-
шкар ци, за то што ни ком не па да на 

па мет да иде из се ла. Ме ни је до бро, 
ја се не бу ним. Где год тре ба ми оде-
мо ко ли ма, имам по ло же но и сву где 
стиг не мо. У су шти ни ни Ириг ни је 
ве ће ме сто не го ово, са мо што има 
ви ше про дав ни ца, али све што сам 
има ла у Ири гу имам и ов де – при ча 
Та ма ра Вар га, ко ја у се лу ра ди као 
вас пи тач.

У про сто ри ја ма До ма кул ту ре сме-
ште но је под руч но оде ље ње Основ-
не шко ле „До си теј Об ра до вић“ и 
би бли о те ка ко ја по ред књи га на срп-

ском је зи ку има зна тан број и на ма-
ђар ском је зи ку. Шко лу по ред де це из 
Ша три на ца по ха ђа ју и де ца из су сед-
ног се ла До бро дол.

- Де ца иду у шко лу до че твр тог 
раз ре да, а по сле то га иду у Ириг до 
осмог раз ре да. Сад се отво ри ла и 
сред ња шко ла у Ири гу, та ко да не ки 
на ста ве у Ири гу и да ље шко ло ва ње. 
Има мо 50 де це у шко ли, јед ни смо од 
ја чих у оп шти ни са бро јем шко ла ра-
ца. У се лу се на ла зи и пред школ ска 
уста но ва, сад се ма ло сма њио број 
пред шко ла ца, али има мо мла дих 
брач них па ро ва ко ји ће то по пра ви-
ти. Има мо си ту а ци ју да мла ди по чи-
њу да се вра ћа ју у се ло, не од ла зе. 
Иду у град на по сао и вра ћа ју се ку-
ћи. За по шља ва ју се нај че шће у Ру ми 
и Ин ђи ји, а ов де ма ло ра де зе мљу. 
Има до ста мла дих у се лу, али има-
мо про блем са му шком по пу ла ци јом, 
сла бо се же не. Мо жда је то што не 
мо гу да се оса мо ста ле па се устру-
ча ва ју због то га. Сви Ша трин ча ни су 
пре те жно по љо при вред ни ци, а ско ро 
сва ка дру га ку ћа га ји и гу ске, то је не-
ка ко се о ска тра ди ци ја. У се лу има мо 
фуд бал ски клуб, ло вач ко дру штво, 
кул тур но – умет нич ко дру штво ко је је 
у кри тич ном ста њу, оста ло је пе вач-
ко дру штво а ови ко ји су игра ли они 
су пре ра сли, мла ди ни су при хва ти ли 
та ко да је ту до шло до не ког рас ко ра-
ка. Има мо ам бу лан ту, два пут не дељ-
но нам до ла зи ле кар, то је до ста ве-
ли ки про блем. Ка на ли за ци ју не ма мо, 
на ма је чак би ло одо бре но 600.000 
за про је кат ка на ли за ци је од По кра ји-
не, ме ђу тим то ни кад ни је ура ђе но – 
при ча Пе ра Греч, члан Са ве та ме сне 
за јед ни це Ша трин ци. 

Оно што је нео п ход но да се ура ди 
у се лу сва ка ко је су ка на ли за ци ја и 
пут ко ји би по ве зао Ша трин це са Ма-
лим Ра дин ци ма. 

- Сад тре ба да се пре у ре ди и про је-
кат за пут Ша трин ци – Ма ли Ра дин ци, 
али ни ко не ма па ра за ре а ли за ци ју. 
То ни је ве ли ка ин ве сти ци ја, Ру ма би 
нам би ла бли жа од Ири га. Тре ба да 
се са ста ви че ти ри ки ло ме тра пу та. 
Са да, уме сто 11 ки ло ме тра, ми пре-
ђе мо 24. Пут и ка на ли за ци ја су је дан 
од кључ них про бле ма у се лу. Ко ја год 
власт до ђе обе ћа ва, али увек има не-
што пре че. Оно што је у се лу ура ђе но 
у ско ри је вре ме је улич на ра све та и 
ка на ли за ат мос фер ске во де, уре ђен 
је про стор око је зе ра... По че ли смо 
да бу ши мо тер мал ни бу нар и на пра-
вљен је идеј ни про је кат за хо тел ски 
сме штај у ет но сти лу са ре сто ра ном, 
а то ни је ни ка ко мо гло да за жи ви кад 
не ма мо ин ве сти то ра. Же ља нам је 
да раз ви је мо се о ски ту ри зам, кад већ 
има мо по тен ци ја ла – до да је Греч. 

С. Ста не тић 
Фо то: У. Ри сти во је вић 

На са мо два ки ло ме тра од Ша три на ца 
на ла зи се До бро дол, се ло са глав ном и 
две ма ле спо ред не ули це и сто ти нак ста-
нов ни ка. По ште не ма, ни шко ле, ни ам-
бу лан те. Ме сна кан це ла ри ја на ла зи се у 
Ша трин ци ма, а за све по тре бе мо ра ју да 
иду у Ириг. Де ца до че твр тог раз ре да по-
ха ђа ју шко лу у Ша трин ци ма. У са о бра ћај-
ном по гле ду се ло је од се че но, јер из До-
бро до ла не ма пу та за да ље. 

- До бро дол је у го рој си ту а ци ји не-
го Ша трин ци, има око 100 ста нов ни ка. У 
се лу не по сто ји шко ла, њи хо ва де ца иду 

у Ша трин це у шко лу, има ју ор га ни зо ван 
пре воз. До бро дол ци се углав ном ба ве 
по љо при вре дом, ни ко ни је за по слен у не-
кој фир ми, сви об ра ђу ју сво ја има ња или 
иду у над ни цу. Њи ма фа ли све. Ам бу лан-
та, шко ла, про дав ни ца... По шта не мо же 
да за жи ви, сад се на ла зи са мо у Ири гу и 
Врд ни ку. Што се ти че мла дих иста је си ту-
а ци ја као и у Шатринцима, функ ци о ни ше 
им ло вач ко дру штво и фуд бал ски клуб па 
при вла чи омла ди ну. Ту се дру же и са ста ју, 
на пра ви се не кад ве че ра по сле утак ми ца, 
та ко да се ле по дру же – ка же Греч.  

До бро дол, се ло са 100 ста нов ни ка

МЛА ДИ ОСТА ЈУ У СЕ ЛУ: Пе ра Греч 

СЕ ЛО БЕЗ ЉУ ДИ: До бро дол
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Ак тив но уче шће у обе ле жа ва њу 
Ме ђу на род ног да на бор бе про
тив си ро ма штва про шле не де

ље узео је и Цр ве ни крст Ста ра Па зо
ва, ко ји је нај у гро же ни јим су гра ђа ни ма, 
ко ри сни ци ма на род не ку хи ње, пру жио 
по моћ у ви ду до дат не хра не, као што 
су мед, мле ко и кекс. Та кву вр сту по
мо ћи обез бе ди ли су Цр ве ни крст Вој
во ди не и Оп шти на Ста ра Па зо ва, ис
та кла је Ја сна Пе тро вић Жив ко вић, 
струч ни са рад ник у Цр ве ном кр сту. 

У Ста рој Па зо ви има око 800 ко ри
сни ка на род не ку хи ње и ланч па ке та. 
Кан це ла ри ја Европ ске мре же про тив 
си ро ма штва у Ср би ји упо зо ри ла је да 
је у Ср би ји ри зи ку од си ро ма штва из
ло же на че твр ти на ста нов ни штва, док 

тре ћи на гра ђа на сма тра да те шко жи
ви. Ри зик од си ро ма штва нај ве ћи је 
ме ђу до ма ћин стви ма ко ја чи не две 
од ра сле осо бе са тро је или ви ше де
це, где сто па ри зи ка из но си 35,8 од сто, 
као и ме ђу са мо хра ним ро ди те љи ма 
са јед ним или ви ше из др жа ва не де це 
 35,4 од сто. Ка ко се на во ди, са сто пом 
ри зи ка од си ро ма штва 25,4 од сто Ср
би ја је пр ва у Евро пи. 

Ме ђу на род ни дан бор бе про тив си
ро ма штва је 17. ок то бар, а обе ле жа ва 
се од 1987. го ди не. Про гла си ле су га 
Ује ди ње не на ци је ка да се на от кри ва
њу спо ме ни ка по све ће ног бор би про
тив си ро ма штва у Па ри зу оку пи ло око 
100.000 љу ди.

К. Л. 

ЦР ВЕ НИ КРСТ 

Свет ски дан бор бе 
про тив си ро ма штва

По де ла ме да нај у гро же ни јим су гра ђа ни ма

Они ко ји ин ве сти ра ју у из град њу 
стам бе ног или по слов ног објек
та на те ри то ри ји ста ро па зо вач

ке оп шти не, има ју у Јав ном ур ба ни
стич ком пред у зе ћу „Ур ба ни зам“ отво
ре на вра та са рад ње и на сто ја ће мо да 
ува жи мо све же ље ко је су у скла ду са 
про пи си ма и план ским до ку мен ти ма. 
Они ма ко ји пла ни ра ју ве ли ки по сао и 
да за по сле љу де, иза ћи ће мо у су срет, 
ре као је у раз го во ру за РТВ Ста ра 
Па зо ва, Дар ко Иса и ло вић, вр ши лац 
ду жно сти ди рек то ра овог јав ног пред у
зе ћа. 

Иса и ло вић је био сво је вре ме но нај
бо љи сту дент ге не ра ци је на Ге о граф

ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а ње го во 
име но ва ње Скуп шти на оп шти не по др
жа ла је јед но гла сно на сед ни ци 4. 
ок то бра. М. М.

ЈУП „УР БА НИ ЗАМ“ 

У функ ци ји раз во ја
Оп шти не

Дар ко Иса и ло вић,
ди рек тор ЈУП Ур ба ни зам

МЕ ДИ ЦИН СКИ ОТ ПА Д

Неадекватно
одлагање лекова

Сва ке го ди не у Ср би ји про из ве де се 
из ме ђу 4.500 и 5.000 то на ме ди цин ског 
от па да. Без об зи ра на ко ли чи ну ове вр сте 
от па да још увек не по сто ји аде ква тан про
грам за ње го во од ла га ње. Про ве ра ва ли 
смо на ко ји на чин гра ђа ни Ста ре Па зо ве 
од ла жу ме ди цин ски от пад и ко ли ко су упо
зна ти са про це ду ром ње го вог од ла га ња. 
Не а де кват но од ла га ње ле ко ва ко ји ма је 
ис те као рок тра ја ња, упо тре бље них кр ва
вих за во ја, ва та и га за, шпри це ва и игли ца, 
али и дру гог хи ги јен ског от па да, као и не до
вољ на ин фор ми са ност гра ђа на о на чи ни и 
про це ду ри од ла га ња са мо су не ки од не га
тив них при ме ра за упра вља ње ме ди цин
ским от па дом. И док гра ђа ни ни су до вољ но 
упо зна ти са про це ду ром пра вил ног од ла га
ња ме ди цин ског от па да, у здрав стве ним 
уста но ва ма ис ти чу да се ме ди цин ски от пад 
от кла ња у скла ду са Пра вил ни ком о упра
вља њу ме ди цин ским от па дом. Пре ма Пра
вил ни ку о упра вља њу ме ди цин ским от па
дом, ко ји је до нет од стра не Ми ни стар ства 
енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре
ди не 2010. го ди не, сте ри ли сан и усит њен 
от пад се раз вр ста ва по ка те го ри ја ма у ате
сти ра не кон теј не ре раз ли чи те бо је ко ји се 
за кљу ча ни од во зе на град ске де по ни је. 
Да нас по сто ји са мо се дам са ни тар них 
де по ни ја на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
ко је се во де као ре ги о нал не, али се са мо 
око 10 од сто ме ди цин ског от па да од ла же 
на њи ма.  С. С.

ЗИМ СКЕ ГУ МЕ НА ВО ЗИ ЛУ

Оба ве зне
од 1. но вем бра

Бли жи се пе ри од па да ви на и ле да на 
пу ту, во за чи су због то га у оба ве зи да од 1. 
но вем бра до 1. апри ла има ју све че ти ри 
зим ске гу ме, ако на ко ло во зу има сне га, 
ле да и по ле ди це. У слу ча ју су вог вре ме на, 
до вољ не су и лет ње гу ме са ду бљом 
ша ром од нај ма ње че ти ри ми ли ме тра. Док 
су не ки су гра ђа ни за ме ни ли гу ме, дру ги 
че ка ју по след њи тре ну так. Ра ди за ме не 
ку пу ју се но ве, али и по лов не гу ме, а ко ри
сти се и мо гућ ност ку по ви не зим ских гу ма 
на ра те. Це не до ма ћих гу ма кре ћу се од 
3.500 до 4.000 ди на ра, за ма ња пут нич ка 
во зи ла, а за ве ћа од 5.000 до 6.000 ди на ра, 
док су уво зне гу ме два до три пу та ску пље. 
Ван на се ље ног ме ста, оба ве зно је по се до
ва ње ла на ца. Лан ци се мон ти ра ју на де о
ни ца ма пу та ко је су озна че не зна ком оба
ве зе упо тре бе ла на ца ка да је снег на ко ло
во зу. У на се љу, во зи ла не мо ра ју би ти 
опре мље на лан ци ма. К. Л.



24 26. OKTOBAR 2016.  M NOVINE ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Из град ња
ло ги стич ког цен тра

Аустриј ска ком па ни ја „Ај макс“ по чи ње 
из град њу но вог ло ги стич ког цен тра у 
Но вим Ба нов ци ма, у Оп шти ни Ста ра 
Па зо ва, у ко јој је при сут на од 2015. го ди
не. Пр ви обје кат „Ај мак са“ на те ри то ри ји 
Оп шти не Ста ра Па зо ва „Лог Макс Ал фа“ 
по вр ши не је 18 хи ља да ква драт них ме та
ра и за по шља ва 300 рад ни ка, а но ви цен
тар „Лог Макс Бе та“ би ће ве ћи и до не ће 
700 но вих рад них ме ста, ис та као је Му а
мер Ра ги по вић, ди рек тор ком па ни је 
„Ај макс Ср би ја“. „Ај макс“ је 2008. го ди не 
ку пио пре ко 50 хек та ра зе мљи шта у Ста
рој Па зо ви с пла ном да на овој ло ка ци ји 
гра ди цен тре, а по узо ру на глав ни шо пинг 
цен тар у Бе чу, ре као је Ми ха ел Ми лер, 
осни вач и ди рек тор ком па ни је „Ај макс 
Рил Естејт АГ“. Отва ра њем но вих рад них 
ме ста, ко ја ће омо гу ћи ти но ви „Ај мак сов“ 
обје кат и дру ге ком па ни је, ко је уско ро 
по чи њу са по сло ва њем,  сто па не за по
сле но сти, ко ја је у Оп шти ни Ста ра Па зо ва 
јед на од нај ни жих у Ср би ји, би ће још 
ни жа, ис та као је Ђор ђе Ра ди но вић, пред
сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва. По че так 
из град ње ло ги стич ког цен тра „Лог Макс 
Бе та“ обе ле жен је у пе так, 21. ок то бра у 
пр вом објек ту ком па ни је „Ај макс“ у Но вим 
Ба нов ци ма, че му је при су ство ва ла и 
де ле га ци ја аустриј ске оп шти не Ле о полд
сдорф, са ко јом је Оп шти на Ста ра Па зо ва 
про шле го ди не пот пи са ла про то кол о 
са рад њи.  Ј. К.

ПО СЕ ТА АУСТРИ ЈА НА ЦА

На ста вак са рад ње

Пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва 
Ђор ђе Ра ди но вић са сво јим са рад ни ци
ма уго стио је про шлог пет ка, 21. ок то бра 
зва нич ну де ле га ци ју из аустриј ског гра да 
Ле о полд сдор фа на че лу са гра до на чел
ни ком овог гра да Фри цом Бла сни ком. 
По ред гра до на чел ни ка Бла сни ка, у Ста ру 
Па зо ву до пу то ва ли су и чла но ви Град ског 
ве ћа, пред став ни ци Кул тур ног цен тра, 
Ва тро га сне бри га де и спорт ских клу бо ва 
са те ри то ри је овог гра да. Оп шти на Ста ра 

Па зо ва је на про шло го ди шњем Ре ги о нал
ном сај му при вре де пот пи са ла Про то кол 
о са рад њи са по ме ну тим аустриј ским гра
дом са ци љем из град ње при ја тељ ских 
од но са и ини ци ра ња ме ђу на род не са рад
ње на свим по љи ма из ме ђу Ста ре Па зо
ве и Ле о полд сдор фа. Ра ди но вић и Бла
сник су од та да у стал ном кон так ту и ра де 
на ја ча њу са рад ње и пла но ви ма за ре а
ли за ци ју бу ду ћих за јед нич ких про је ка та.

 С. С.

ГО ДИ ШЊИ ЦА ОСЛО БО ЂЕ ЊА 
СТА РЕ ПА ЗО ВЕ

Не за бо ра ви ти 
жр тве ра та

Ми смо на род ко ји је склон да за бо ра ви, 
али и да пра шта. Ме ђу тим, 23. ок то бар се 
не сме за бо ра ви ти, као ни љу ди ко ји су 
да ли жи во те за сло бо ду ове зе мље, али 
ни це на те сло бо де у ко јој ми да нас ужи ва
мо, ре као је у не де љу, 23. ок то бра по во
дом 72. го ди шњи це осло бо ђе ња ста ро па
зо вач ке оп шти не Го ран Јо вић, пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Ста ра Па зо ва, ис пред 
спо ме ни ка у цен тру гра да. Стан ко Ца рић, 
пред сед ник Оп штин ског од бо ра СУБ
НОРа ста ро па зо вач ке оп шти не је по звао 
уче сни ке оста лих ра то ва да се укљу че у 

рад СУБ НОР, да се не раз два ја ју ни по јед
ној, па ни стра нач кој ли ни ји. Бран ко Цр но
бр ња, пред сед ник Ор га ни за ци је ре зер
вних вој них ста ре ши на Оп шти не Ста ра 
Па зо ва је ис та као да се по бе да ма по но си
мо, а жр тве при не те на ол тар сло бо де не 
за бо ра вља мо. На спо ме ник у цен тру гра
да по ло же ни су вен ци Оп штин ске ор га ни
за ци је СУБ НОРа, Скуп шти не оп шти не, 
Вој ске Ср би је, Ме сне за јед ни це Ста ра 
Па зо ва, СУБ НОРа Срем ска Ми тро ви ца, 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, Но ве 
ко му ни стич ке пар ти је и по то ма ка по ги ну
лих, а вен ци су по ло же ни и на спо ме ник 
На род ног хе ро ја Јан ка Чме ли ка. О Јан ку 
Чме ли ку го во рио је Ши мо До мо њи, пред
сед ник бо рач ке ор га ни за ци је Ста ре Па зо
ве, а ре ци тал су из ве ли уче ни ци основ не 
шко ле ко ја но си име овог хе ро ја.

М. М.

ВОЈ КА

Ре кон струк ци ја
цен тра

У су срет ре кон струк ци ји  цен тру Вој ке 
про шле не де ље су по че ле при пре ме и 
ства ра ју се усло ви за из во ђе ње ра до ва, 
ко ји су по че ли 24. ок то бра. По про јек ту, 
Вој ка тре ба да до би је кру жни ток. ЈКП 
Чи сто ћа је у пе так, 21. ок то бра укло ни ло 
др ве ће у ужем цен тру Вој ке, а по пла ну, 
на кон ра до ва, цен тар ће до би ти но во 

зе ле ни ло и но ве сад ни це др ве ћа. Ујед но 
су на те ре ну би ли и пред став ни ци Те ле ко
ма, ка ко би се обез бе ди ле ин ста ла ци је. 
Од ових при пре ма и док ће тра ја ти ра до
ви, из во ђа чи апе лу ју на ме шта не и уче сни
ке у са о бра ћа ју да по шту ју при вре ме ну 
са о бра ћај ну сиг на ли за ци ју и да бу ду стр
пљи ви, због сво је и без бед но сти дру гих.

 З. К.

ГО ЛУ БИН ЦИ

Дан се о ске шко ле

Основ на шко ла „23. ок то бар“ све ча но је 
обе ле жи ла Дан шко ле и Дан осло бо ђе ња 
Го лу би на ца као под се ћа ње на 23. ок то бар 
1944. го ди не ка да је осло бо ђе но ово срем
ско се ло. При год ним кул тур но – умет нич
ким и спорт ским са др жа ји ма уче ни ци 
Основ не шко ле „23. ок то бар“ ко ја је осно
ва на пре ви ше од 250 го ди на све ча но су 
обе ле жи ли Дан уста но ве, 23. ок то бар. 
Ди рек тор ове уста но ве, Ми ло рад Бо сан
чић под се тио је на зна чај ни је ак тив но сти 
ко је су спро ве де не у овој шко ли то ком 
про те клог пе ри о да. Обе ле жа ва њу Да на 
шко ле при су ство ва ли су го сти из јав ног и 
по ли тич ког жи во та оп шти не Ста ра Па зо
ва, пред став ни ци све штен ства, мно го број
ни ро ди те љи и уче ни ци са ме шко ле. Све
ча ност је сво јим при су ством уве ли чао и 
ру ко во ди лац Школ ске упра ве Но ви Сад 
Јо ван Вук че вић. Основ на шко ла „23. ок то
бар“ у Го лу бин ци ма тре нут но бро ји око 
360 уче ни ка са ко ји ма ра ди 19 на став ни ка 
и учи те ља.

  С. С.

СТА РИ БА НОВ ЦИ

О глу ма та њу
У пре пу ној са ли До ма кул ту ре у Ста рим 

Ба нов ци ма, пр ви пут по сле ду гог ни за 
го ди на, у пе так, 21. ок то бра је из ве де на 
по зо ри шна пред ста ва „О глу ма та њу“, у 
из во ђе њу глум ца Сло бо да на Ћу сти ћа. 
Ди рек тор Цен тра за кул ту ру Ста ра Па зо ва 
Вла ди мир Кер кез из ра зио је за до вољ ство 
што у ре но ви ра ној са ли До ма кул ту ре 
по но во мо гу да се одр жа ва ју по зо ри шне 
пред ста ва и би о скоп ске про јек ци је и што 
је од зив пу бли ке та ко ве ли ки.

 К. Л.
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ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ У РУ МИ

По зив гра ђа ни ма
да пред ла жу про јек те

По во дом за по чи ња ња про јек та пар ти
ци па тив ног бу џе ти ра ња 20. ок то бра 
одр жа на је у Град ској ку ћи у Ру ми кон

фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој су го во ри ли 
Ду шан Љу би шић, на чел ник Оп штин ске упра
ве и Дра ган Ко са но вић, шеф Кан це ла ри је за 
ло кал ни еко ном ски раз вој. Кон фе рен ци ји су 
при су ство ва ли и сви чла но ви Ти ма за пар ти
ци па тив но бу џе ти ра ње.

Ду шан Љу би шић је под се тио да је про шле 
го ди не ре а ли зо ван пи лот про је кат пар ти ци
па тив ног бу џе ти ра ња у са рад њи са НА ЛЕД
ом и БИРНом и да је Ру ма би ла ме ђу де сет 
ло кал них са мо у пра ва ко је су у ње му уче ство
ва ле  од тог бро ја де вет ло кал них са мо у пра
ва има ста тус гра да. Као ре зул тат та да шњег 
гла са ња гра ђа ни су се опре де ли ли за три 
про јек та  а до са да су два за вр ше на: те ре та
на на отво ре ном и трим ста за, док за по чи ње 
про цес ре а ли за ци је адап та ци је ја сли ца. 

 Ово је дру ги пут да кре ће мо са пар ти ци
па тив ним бу џе ти ра њем и то са да соп стве ним 
сна га ма. Ве о ма је ва жно да се обез бе ди одр
жи вост овог про јек та и да се он ре а ли зу је и 
сле де ћих го ди на, уз све ве ће уче шће гра ђа
на. Мо рам да ис так нем да је ов де реч о по ли
тич кој од лу ци, од но сно на шој же љи да, као 
и дру га раз ви је на дру штва, што ви ше гра ђа
на укљу чи мо у кре и ра ње бу џе та. Ове го ди не 
смо и ви ше ме диј ске па жње усме ри ли на пар
ти ци па тив но бу џе ти ра ње, као и укљу чи ва ње 
свих ме сних за јед ни ца, а циљ нам је да се 
ова про це ду ра уста ли  на гла сио је на чел ник 
Оп штин ске упра ве Ду шан Љу би шић ко ји је 
по хва лио и до са да шње ак тив но сти фор ми
ра ног Ти ма.

Дра ган Ко са но вић је но ви на ре упо знао са 
ро ко ви ма и ета па ма у про це су пар ти ци па
тив ног бу џе ти ра ња, ис та кав ши да је циљ да 
се обез бе ди тран спа рен тан рад ве зан за до
но ше ње од лу ке о оп штин ском бу џе ту. 

Са да је у то ку фа за при ку пља ња пред ло
га за про јек те ко ји би ушли у пар ти ци па тив
но бу џе ти ра ње, а фор ми ра ни тим ће по сле 
26. ок то бра ана ли зи ра ти под не те пред ло ге, 
са гле да ти мо гућ но сти њи хо ве ре а ли за ци је у 
окви ру јед не бу џет ске го ди не и са ста ви ти ли
сту о ко јој ће се гра ђа ни по том из ја сни ти кроз 
ор га ни зо ва но гла са ње. 

 Гра ђа ни сво је пред ло ге мо гу до ста вља ти 
у елек трон ској фор ми, мо гу обра сце до би ти 
и по пу ни ти у про сто ри ја ма Оп штин ске упра
ве, али и у свим ме сним за јед ни ца ма. Ни смо 
по ста ви ли ни ка ква огра ни че ња по бро ју и вр
сти про је ка та, тре ба ло би да то бу ду про јек ти 
ко ји ма се ре ша ва ју не ки ло кал ни про бле ми 
од зна ча ја за ту за јед ни цу. Про је кат ко ји до
би је нај ви ше гла со ва ула зи у оп штин ски бу
џет, а ко ли ко ће их тач но би ти за са да, не 
зна мо, за ви си од са мих про је ка та. У по сту
пак ће би ти укљу че ни, као и про шле го ди не 
и рум ски при вред ни ци  об ја снио је Дра ган 
Ко са но вић.

Ори јен та ци о но, ли ста пред ло же них про је
ка та за ко је ће гра ђа ни гла са ти тре ба ло би 
да се ура ди до 3. но вем бра.

По ре чи ма чла ни це Ти ма Ива не Бо ја нић, 
до са да днев но он лајн сти же у про се ку од 
пет до се дам пред ло га за про јек те ко ји би, по 
ми шље њу гра ђа на, тре ба ло да се фи нан си
ра ју из оп штин ског бу џе та.

С. Џ.

Кон фе рен ци ја за но вин а ре о пар ти ци па тив ном бу џе ти ра њу

У то ку је фа за при ку пља ња пред ло га за про јек те ко ји би ушли 
у пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње, а фор ми ра ни тим ће по сле 26. 
ок то бра ана ли зи ра ти под не те пред ло ге, са гле да ти мо гућ но сти 
њи хо ве ре а ли за ци је у окви ру јед не бу џет ске го ди не и са ста ви ти 
ли сту о ко јој ће се гра ђа ни по том из ја сни ти кроз ор га ни зо ва но 
гла са ње

ДОМ ЗДРА ВЉА РУ МА

Вак ци на ци ја 
про тив гри па

Рум ски Дом здра вља до био 
је 19. ок то бра 2.163 до зе ово го
ди шње вак ци не про тив гри па  
реч је о „Вак си“ вак ци ни, та ко 
да је вак ци на ци ја за по че ла. 
Од мах је и за по че ла ди стри бу
ци ја по вак ци нал ним пунк то ви
ма у са мом објек ту До ма здра
вља у гра ду а то су оп шта 
ме ди ци на, ме ди ци на ра да, кућ
на не га и де чи ји и школ ски дис
пан зер. Та ко ђе, вак ци не су 
ди стри бу и ра не и у ам бу лан те у 
се ли ма рум ске оп шти не, а је дан 
број је от пре мљен и у Ге рон то
ло шки цен тар „Срем“. Ове 
ко ли чи не су на ни воу про шло го
ди шњих та ко да је ре ал но оче
ки ва ти да ће их би ти до вољ но 
за све оне ко ји би тре ба ло да се 
вак ци ни шу а то су, пре све га, 
ли ца ста ри ја од 65 го ди на и  
хро нич ни бо ле сни ци. Про це ду
ра је сле де ћа  ли це ко је тре ба 
да при ми вак ци ну ја вља се 
свом иза бра ном ле ка ру од ко га 
ће до би ти на лог за до би ја ње 
вак ци не протв гри па. 

КЛЕ НАК

Шах тур нир 

Ме шта ни Клен ка су 23. ок то
бра обе ле жи ли 72 го ди не од 
осло бо ђе ња свог се ла од 
фа ши стич ке оку па ци је. Тим 
по во дом умет нич ки про грам су 
из ве ли чла но ви но во фор ми ра
ног Кул тур но умет нич ког дру
штва, а по том су на Спо ме ник 
па лим бор ци ма и жр тва ма 
фа ши стич ког те ро ра вен це 
по ло жи ле де ле га ци је Ме сне 
за јед ни це Кле нак, Са ве за бо ра
ца и оп штин ских ор га ни за ци ја 
Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је 
и Је дин стве не Ср би је.

О до га ђа ји ма од пре 72 го ди
не го во рио је ду го го ди шњи 
ди рек тор шко ле „23. ок то бар“ 
Ми ле Пје вац, а уче ни ци те шко
ле Ви о ле та Је здић, Ка та ри на 
Ман чић и Ми лош Са мар џић су 
ка зи ва ли па три от ске сти хо ва и 
у знак при зна ња су од Град ске 
би бли о те ке „Ата на си је Стој ко
вић“ у Ру ми до би ли на по клон 
књи ге.

По за вр шет ку све ча но сти 
одр жан је тра ди ци о нал ни 
ша хов ски тур нир ко ји је ове 
го ди не оку пио ре корд них 14 
еки па, а отво рио га је за ме ник 
пред сед ни ка Скуп шти не оп шти
не Ру ма Вла ди мир Ма ле тић.
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Оп штин ско ве ће Оп шти не Пе ћин ци, на сед
ни ци одр жа ној 20. ок то бра, да ло је са
гла сност на пред лог од лу ке о осни ва њу 

Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп шти не Пе ћин ци ко ја 
ће, ка ко сто ји у осни вач ком ак ту, ра ди ти на про
мо ци ји, уна пре ђе њу и раз во ју ту ри зма, очу ва њу 
и за шти ти ту ри стич ких вред но сти, као и на ко ор
ди ни ра њу са рад ње из ме ђу при вред них и дру гих 
су бје ка та у ту ри зму на те ри то ри ји пе ћи нач ке оп
шти не.

 Оп шти на Пе ћин ци је је ди на оп шти на у окру
же њу ко ја до са да ни је има ла Ту ри стич ку ор га ни
за ци ју, а по сло ви на раз во ју ту ри зма оба вља ни 
су у окви ру де лат но сти Аген ци је за раз вој оп
шти не Пе ћин ци, али раз вој ту ри зма у на шој оп
шти ни сти гао је до фа зе ка да је по треб но има ти 
спе ци ја ли зо ва ну ор га ни за ци ју ка ко би смо мо гли 
на ква ли те тан на чин да ље да уна пре ђу је мо ову 
област – из ја вио је на чел ник Оп штин ске упра
ве Жељ ко Тр бо вић и под се тио да је ту ри зам, уз 
ин ду стри ју и по љо при вре ду, је дан од три стра
те шка прав ца раз во ја при вре де у оп шти ни Пе
ћин ци, ка ко је де фи ни са но у Стра те ги ји ло кал ног 
еко ном ског раз во ја.

Већ ни ци су да ли са гла сност и на пред лог од лу
ке о по ди за њу и одр жа ва њу спо ме ни ка и скулп
ту рал них де ла на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. 

Овом од лу ком се уре ђу је по ди за ње, фи нан си ра
ње и одр жа ва ње спо ме ни ка на јав ним по вр ши на
ма, као и по сту пак за њи хо во по ста вља ње и одр
жа ва ње, чи ме се мно го де таљ ни је уре ђу је ова до 
са да по ма ло за по ста вље на област. Од лу ку о по
ста вља њу спо ме ни ка бу ду ће ће до но си ти Скуп
шти на оп шти не Пе ћин ци на пред лог оп штин ске 
Ко ми си је за спо ме ни ке, док ће одр жа ва ње спо
ме ни ка би ти по ве ре но Јав ном ко му нал ном пред
у зе ћу „Са ва“, а сред ства за одр жа ва ње ће би ти 
обез бе ђе на из оп штин ског бу џет.

У из ве шта ју о ре а ли за ци ји го ди шњег пла на 
ра да за 2015/2016. го ди ну Пред школ ске уста но
ве „Вла да Об ра до вић  Ка ме ни“ и у го ди шњем 
пла ну ра да ове уста но ве за 2016/2017. го ди ну, 
ко ји су усво је ни на овој сед ни ци, из нет је по да
так да је Пред школ ска уста но ва про шле школ
ске го ди не упи са ла 666 де це у 33 вас пит не гру пе 
у свих 15 на се ља пе ћи нач ке оп шти не, док је у 
овој школ ској го ди ни упи са но 693 де це, та ко ђе 
у 33 вас пит не гру пе, с тим да је јед на вас пит на 
гру па, у До њем То вар ни ку, оформ ље на у окви
ру про гра ма „Шко ли ца жи во та“ Фон да ци је Но вак 
Ђо ко вић. Ова гру па је бес плат на за по ла зни ке 
уз ра ста од три до пет го ди на и зна чај но до при
но си ве ћем об у хва ту де це из мар ги на ли зо ва них 
сре ди на.

ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ ПЕ ЋИН ЦИ

Осни ва се Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја

Сед ни ца Оп штин ског ве ћа       

Ра до ве на из град њи но ве пи
ја це у Пе ћин ци ма об и шли 
су 19. ок то бра на чел ник Оп

штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић 
и за ме ник пред сед ни це Оп шти не 
Зо ран Вој кић, у прат њи ди рек то
ра Ди рек ци је за из град њу оп шти не 
Пе ћин ци и ЈКП „Са ва“, Ми ро сла ва 
Пе тро ви ћа и Жељ ка Ми ли ће ви ћа. 

По ре чи ма на чел ни ка Тр бо ви ћа, 
по вод за оби ла зак ра до ва је би ло 
пре ци зи ра ње из ме на пр во бит ног 
про јек та пи ја це, ко је за циљ има
ју да се по стиг не оп ти мал на ко му
нал на ин фра струк ту ра, а да се при 
том не ума њи про стор на ме њен 
пи јач ним про дав ци ма.

 Из ме на ма пр во бит ног про јек та 

до би ће мо кру жни ток са о бра ћа ја 
кроз пи ја цу, ко ји ће пи јач ним про
дав ци ма обез бе ди ти лак ши при
ступ те зга ма за уто вар и ис то вар 
ро бе, као и ко му нал ним пред у зе
ћи ма за од но ше ње сме ћа и одр жа
ва ње ко му нал не ин фра струк ту ре, 
а при том ће мо из бе ћи са о бра
ћај не гу жве уну тар са мог пи јач ног 
про сто ра – об ја снио је пр ви чо век 
пе ћи нач ке Оп штин ске упра ве.

Пр ва фа за из град ње но ве пи ја
це у Пе ћин ци ма је при кра ју. Вред
ност пр ве фа зе ра до ва је три ми
ли о на ди на ра, а укуп на вред ност 
ра до ва је 10 ми ли о на ди на ра, ко је 
ће из бу џе та обез бе ди ти пе ћи нач
ка ло кал на са мо у пра ва.

РА ДО ВИ НА ИЗ ГРАД ЊИ НО ВЕ ПИ ЈА ЦЕ

Лак ши при ступ пи јач ним те зга ма

Оби ла зак бу ду ће пи ја це

ЦР ВЕ НИ КРСТ

Про тив
тр го ви не
љу ди ма

Цр ве ни крст Пе ћин ци 
је по во дом 18. ок то бра, 
Европ ског да на бор бе про
тив тр го ви не љу ди ма, упри
ли чио Дан отво ре них вра та 
у се ди шту ове ор га ни за ци је 
у Пе ћин ци ма и сви гра ђа ни 
ко ји су то га да на по се ти ли 
Цр ве ни крст има ли су при
ли ку да се кроз еду ка тив ни 
ма те ри јал упо зна ју са тра
фи кин гом и свим ње го вим 
по јав ним об ли ци ма, као и 
са ме ра ма за шти те и пре
вен ци је овог об ли ка кри ми
на ла, ко ји ни је за о би шао ни 
на шу зе мљу.

 Исто вре ме но на ши во
лон те ри су ле пи ли пла ка
те по све ће не бор би про тив 
тр го ви не љу ди ма и де ли ли 
про ла зни ци ма у Пе ћин ци
ма еду ка тив ни ма те ри јал 
на ову те му, тар ге ти ра ју ћи 
пре све га мла де као нај ра
њи ви ју по пу ла ци ју. На да мо 
се да смо на овај на чин, у 
скла ду са сво јим мо гућ
но сти ма, ус пе ли да бар у 
из ве сној ме ри да мо до при
нос бор би про тив тр го ви не 
љу ди ма – ре као је струч ни 
са рад ник у пе ћи нач ком Цр
ве ном кр сту Алек сан дар 
Ан дри је вић.
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ 
ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском

про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

По во дом од лу ке Са ве та за еко ном ски раз вој 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је да се до де ле под
сти ца ји за ула га ње не ко ли ци ни пред у зе ћа, 

ко ја ће отво ри ти укуп но 6.600 но вих рад них ме ста 
у Бе о гра ду, Сом бо ру, Кру шев цу, Про ку пљу, Сеч
њу и Пе ћин ци ма, на чел ник пе ћи нач ке Оп штин ске 
упра ве Жељ ко Тр бо вић је из ја вио да је сва ка ме
ра Вла де ко ја до но си но ва рад на ме ста из ра зи то 
до бро до шла.

 До бра вест за оп шти ну Пе ћин ци је да су ме
ђу пред у зе ћи ма ко ји ма су до де ље ни под сти ца ји 
и два из на ше оп шти не – „Ко фи кеб“ и „Ал бон“, 
ко ја ће за хва љу ју ћи овим под сти ца ји ма отво ри ти 
укуп но 311 но вих рад них ме ста. Из ра зи то је до
бро до шла сва ка ме ра Вла де Ср би је ко ја до при
но си отва ра њу но вих рад них ме ста, би ло да је 
реч, као у овом слу ча ју, о под сти цај ним сред стви
ма за ула га ње или о све о бу хват ним при вред ним 
ре фор ма ма ко ји ма се уна пре ђу је ин ве сти ци о на 
кли ма у Ср би ји – из ја вио је на чел ник Тр бо вић и 
до дао да је ове го ди не у оп шти ни Пе ћин ци ре а ли
зо ва но укуп но пет но вих ин ве сти ци ја.

Он је под се тио да је по гон ком па ни је „Др Ет кер“ 
у ма ју ове го ди не све ча но отво рио лич но пре ми
јер Алек сан дар Ву чић, а да је не дав но отво рен 
и но ви ди стри бу тив ни цен тар ко ји је из гра ди ла 
ком па ни ја „ИПБ“, као и да уско ро са ра дом по
чи ње но ви ди стри бу тив ни цен тар ком па ни је „Фе
никс“.

 Ком па ни ја „Др Ет кер“ упо шља ва бли зу две
ста рад ни ка, у но вом ди стри бу тив ном цен тру ко
ји је из гра ди ла ком па ни ја „ИПБ“ по сао ће на ћи 
око 130 рад ни ка, док је ком па ни ја „Фе никс“ на ја
ви ла упо шља ва ње око 150 рад ни ка. С об зи ром 
да у оп шти ни Пе ћин ци на еви ден ци ји На ци о нал
не слу жбе за за по шља ва ње пре ма по да ци ма за 
сеп тем бар има 1.093 не за по сле на ли ца, ја сно је 
ко ли ко нам сва ова но ва рад на ме ста зна че, јер 
мо гу у зна чај ној ме ри да сма ње не за по сле ност 
на на шој те ри то ри ји, ко ја је и у овом тре нут ку 
нај ни жа у окру же њу – ка же Тр бо вић и об ја шња
ва да је по ве ћа ње упо сле но сти је дан од два на
чи на на ко је ће пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва 
на док на ди ти ума ње ње бу џет ског при ли ва од 15 
ми ли о на ди на ра, ко је је по сле ди ца но вог За ко
ном о фи нан си ра њу ло кал них са мо у пра ва, ко
јим је ре гу ли са но да ће уме сто до са да шњих 80 
од сто од по ре за на за ра де оп шти на ма при па сти 
74 од сто.

 Кроз по ве ћа ње бро ја за по сле них на на шој 
те ри то ри ји уве ћа ће се и бу џет ски при лив од по
ре за на за ра де. Дру ги на чин на ко ји ће мо ком
пен зо ва ти ефек те но вог За ко на о фи нан си ра њу 
ло кал них са мо у пра ва је при пре ма ква ли тет них 
ин фра струк тур них про је ка та, са ко ји ма ће мо 
апли ци ра ти за сред ства код ре пу блич ких и по кра
јин ских фон до ва – ре као је пр ви чо век пе ћи нач ке 
Оп штин ске упра ве. 

ПОД СТИ ЦА ЈИ ЗА УЛА ГА ЊЕ ИН ВЕ СТИ ТО РА

Сва ко но во рад но 
ме сто је до бро до шло

Ло вач ко дру штво По пин ци 
про сла ви ло је 20. ок то
бра кр сну сла ву Ср ђев

дан. Сла вљу ор га ни зо ва ном 
у по пи нач ком ло вач ком до му, 
по ред пред сед ни ка Ло вач ког 
удру же ња „Обед ска ба ра“ Ра де
та Ви до са вље ви ћа и го сти ју из 
при ја тељ ских ло вач ких дру шта
ва, при су ство ва ли су и пред
став ни ци Оп шти не Пе ћин ци, а 
на чел ник пе ћи нач ке Оп штин ске 
упра ве Жељ ко Тр бо вић је у име 
ло кал не са мо у пра ве по пи нач
ким лов ци ма по кло нио те ле ви
зор. Об ред осве ће ња слу жио је 
по пи нач ки ме сни па рох Ми лан 
Гла ва ше вић.

У по здрав ној ре чи пред сед
ник Ло вач ког дру штва По пин ци 
Дар ко Бе жа но вић по себ но се 
за хва лио ло кал ној са мо у пра
ви у Пе ћин ци ма ко ја је, по ње
го вим ре чи ма, по мо гла град њу 
ло вач ког до ма у По пин ци ма и 
ко ја по др жа ва све ак ци је овог 
дру штва.

 Ове го ди не Оп шти на Пе ћин
ци нам је по мо гла у из град њи 
са ни тар ног чво ра у на шем ло
вач ком до му и ја се на дам да 

ће мо и у на ред ном пе ри о ду на
ста ви ти са ова ко до бром са рад
њом – ре као је том при ли ком 
Бе жа но вић.

Че сти та ју ћи кр сну сла ву по
пи нач ким лов ци ма на чел ник 
Тр бо вић је ре као да Оп шти на 
Пе ћин ци зна чај на сред ства ула
же у ло вач ка дру штва на сво јој 
те ри то ри ји.

 Из гра ди ли смо но ве ло вач
ке до мо ве у Обре жу и Срем
ским Ми ха љев ци ма, а у ви ше 
на се ља смо фи нан си ра ли ре
но ви ра ње по сто је ћих ло вач
ких до мо ва. Ми слим да ће мо у 
овом ман да ту по сти ћи да сва 

ло вач ка дру штва на те ри то
ри ји пе ћи нач ке оп шти не има ју 
аде кват не про сто ри је за рад. 
Ло вач ке до мо ве не ко ри сте са
мо лов ци, већ и удру же ња гра
ђа на, фол кло ри и раз не дру ге 
ор га ни за ци је ко је не ма ју сво је 
про сто ри је, као и ме шта ни за 
ор га ни за ци ју про сла ва. Та ко и 
тре ба да бу де, јер тек ка да су 
од ко ри сти свим ме шта ни ма 
ло вач ки до мо ви има ју пра ву на
ме ну – ре као је Тр бо вић, ко ји је 
на кон обра ћа ња пред сед ни ку 
по пи нач ких ло ва ца уру чио те
ле ви зор, по клон ло кал не са мо
у пра ве у Пе ћин ци ма.   

ПО ПИ НАЧ КИ ЛОВ ЦИ ПРО СЛА ВИ ЛИ КР СНУ СЛА ВУ

Од Оп шти не те ле ви зор

Уру чење те ле ви зора

Нео вла шће но 
др жа ње дро ге

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ру ми 
су при ли ком пре тре са ста на 
38го ди шњег му шкар ца про
на шли и од у зе ли 21 грам 
ма ри ху а не и две ди ги тал не 
ва ги це. Пре трес је из вр шен 
по суд ској на ред би. На кон 
ве шта че ња, про тив осум њи
че ног за кри вич но де ло нео
вла шће но др жа ње опој них 
дро га, би ће под не та кри вич на 
при ја ва над ле жном ту жи ла
штву.

При тво ре ни 
на сил ни ци

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ста
рој Па зо ви су, по на ло гу над
ле жног ту жи о ца, од ре ди ли 
за др жа ва ње до 48 ча со ва за 
Ј. Б. (40), због по сто ја ња 
осно ва сум ње да је у по ро
дич ној ку ћи вре ђао а за тим 
фи зич ки на пао не вен ча ну 
су пру гу. На кон са слу ша ња у 
Основ ном јав ном ту жи ла
штву у Ста рој Па зо ви, осум
њи че ном је суд ским ре ше
њем од ре ђен при твор до 30 
да на. 

***

По ли ци ја у Ста рој Па зо ви 
је, по на ло гу над ле жног ту жи
о ца, од ре ди ла за др жа ва ње 
до 48 ча со ва за М. Р. (50), 
због по сто ја ња осно ва сум ње 
да је вер бал но и фи зич ки 
мал тре ти рао мај ку и лу пао 
ства ри по ку ћи. На кон са слу
ша ња у Основ ном јав ном 
ту жи ла штву у Ста рој Па зо ви, 
осум њи че ном је суд ским 
ре ше њем од ре ђен при твор 
до 30 да на.  

СА ОП ШТЕ ЊА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

МИ ТРО ВАЧ КА
БИ БЛИ О ТЕ КА

Из ло жба
о Шек спи ру

У уто рак, 18. ок то бра у 
Би бли о те ци „Гли го ри је Во за ро
вић“ је отво ре на из ло жба „Че ти
ри ве ка тра ја ња: Сер ван тес и 
Шек спир“, аутор ки Ми ли ја не 
Дми тро вић Тор ма и Ве сне 
Пе тро вић. Из ло жба обе ле жа ва 
400 го ди на од смр ти два ве ли
ка на свет ске књи жев но сти, 
Сер ван те са и Шек спи ра и са др
жи нај зна чај ни је и нај за ни мљи
ви је де та ље из жи во та и ства
ра ла штва ових књи жев ни ка.  
По став ка ће тра ја ти до кра ја 
но вем бра.
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Пише:
ЖељкоМарковић

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУМНОВИНА:СИГУРНАКУЋА
ЗАМУШКЕДУШЕ* (Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

Уме сто сне га и, с њим у ве зи, 
бе лих ча ро ли ја: сит на и ме лан
хо лич на ја ну ар ска ки ша, не при

род на из лу че ви на за ово ка лен дар ско 
до ба, ки ша ко ја ка пље, фли су је и 
ма гли на ста кле ном екра ну ли му зи не 
(от ка ко смо из Но вог Са да пре ко 
Ве ли ке во де пре шли на кон ти нент 
Срем), до не кле је из ме ни ла мо је 
да на шње пла но ве у екс те ри је ру Цар
ског гра да, с об зи ром да се до сад на 
не бе ска теч ност, од ју трос, ов де, у 
Срем ској Ми тро ви ци, баш за и на ти ла, 
бри зга, сли ни, али на мо мен те је то и 
во де на дра пе ри ја, су мор ни дажд ко ји 
ће по тра ја ти све до пред ве чер ја.

Док фо то ре пор тер и мо ја ма лен кост 
жва ће мо угље не хи дра те у вру ћој ста
кле ној кап су ли но ве пе ка ре на ћо шку 
ди ја го нал но од Оп ште бол ни це, из ло
же ни по гле ди ма про ла зни ка за ви со
ким сто лом у из ло гу као мр зо вољ не 
лут ке, пред на шим очи ма ли ме на 
го ве да, ки шо бра ни и ка пу ља че (ме ди
цин ске се стре, и по не ки брат, за о гр ну
ти там но пла вим пе ле ри на ма ку пу ју 
ужи ну или до руч ку ју у обли жњим 
пе ка ра ма и рад ња ма), про ми чу као 
утва ре у ка пља вом ста клу пр ља воси
ве и мут не сце но гра фи је бу ле вар ског 
рас кр шћа. Две бол нич ке се стре, обе 
без на де жно пла ве, за о гр ну те, јед на у 
јак ни, дру га у бун ди, уди шу ни ко тин 
ис под тен де, ча вр ља ју и цуп ка ју у 
бљу зга ви ци на тро то а ру, ску пље не 
као две про мр зле гу ске. Во зи ло хит не 
по мо ћи у смр то но сној во жњи бу ле ва
ром, с упа ље ном ро та ци јом, за ла ма 
кроз жу то све тло пре ма бол нич кој 
ка пи ји: не ко ме жи вот ви си о кон цу. 
Не ко ме је ово, баш, ма ле ро зан дан. У 
пе ка ру ула зи мла дић с по ла гла ве и 
оком у за во ји ма, упра во је (чу јем) опе
ри сао ка та рак ту. Ко би ре као да је на 
ме сту ове ста кле не пе ка ре на ћо шку 
ку ће на ла кат, под овим кро вом и пла
фо ном, жи ве ла чу ве на бо ем ска бир
ти ја “Кри стал”, ег зо тич на му шка 
Си гур на ку ћа, ча ђа ва ме ха на с по гле
дом на сар ко фаг Оп ште бол ни це.

Ко тр ља мо се кроз ки шу у ср це гра
да. Со лар ски трг, по зор ни ца Глав не 
пи ја це, нај жи вљи лим фни чвор у ста
ром је згру Ми тро ви це у пр вом гра ви
та ци о ном пр сте ну Ве ли ке цр кве, 
ка ме ном коц ком (ту и та мо кре зу бом и 
из ви то пе ре ном) по пла ча на бла го наг
ну та по вр ши на с три стра не об ру бље
на ста рим при зем ним ку ћа ма с ду ћа

ни ма, ће ваб џи ни ца ма и би фе и ма, и с 
ли ме ним го ве ди ма као с ра зно бој ним 
играч ка ма, пар ки ра ним пред из ло зи
ма под жи ча ним кро шња ма оп штин
ског др ве ћа и под кан де ла бри ма с 
ими та ци ја ма фе ње ра. Су ва, по ква ре
на и опо га ње на јав на ар тер ска че сма 
у уло зи кан те за от пат ке. О, Бо же! Трг 
ско ро опу стео у за му ће ној све тло сти 
зим ске ки ше, али чим лип та ње пре
ста не и не бо се осу ши и раз ве дри, 
па ту ља сти, скрај ну ти трг ожи ви, љу ди 
из ми ле из окол них ули ца, со ка ка и 
про ла за, ка фа ни ца и ду ћа на, и све се, 
опет, вра ти у пре по зна тљи ву рав но те
жу и уоби ча је не при зо ре пи јач не дра
ма тур ги је. Ов де, на Со лар ском тр гу, 
пул си ра ср це сва ко днев не Ми тро ви
це. Про дав ци др ва за ло же ње, Ср би
јан ци из про вин ци ја ла Ма чве, сто је 
под олу ци ма или ви ре из ка би на 
та ми ћа и ну де це па ни це на то ва ре не 
на гр ба чи сво јих ма лих, ска ра бу џе них 
то вар них жи во ти ња. Смр тов ни це 
из ле пље не на си во ма сли на стој фа са
ди пи јач не згра де с ре шет ка стим про
зо ри ма, та мо где им ме сто ни је, по ме
ша не са пла ка ти ма пар тиј ске про па
ган де и по ну да ма за про да ју ку ћа и 
сви ња, из ле пље не на зи ду пре ко 
па пир на тих ри та, оде ро ти на и шкра
бо ти на: убо ги из лог на шег не бе ског 
мен та ли те та. Де таљ у про ла зу: про да

вац то вље не ри бе, из вла чи круп не 
при мер ке из во де и уба цу је их у ке се, 
та ко што жи ве ри бе хва та као кле шти
ма за би ја ју ћи им па лац и ка жи прст у 
очи. Чу јем ка ко ври шти не ма ри ба. 
Ври шти од бо ла до не ба. А не бо пла
че. Пла че. Ку да кре ну ти и шта ра ди ти 
по та квом вре ме ну? Где по бе ћи из 
овог по ки слог, ске ња ног, ка ра ку шљи
вог да на? А сне га, за са да, ниг де. У 
Сир ми ју му, за ми сли те, се тих се оног 
на цр та ног Обе лик са и ње го ве му ке: 
“Где по бе ћи, ка да су сву да Ри мља
ни?”

Па, ипак, има јед но ме сто: Bo ok caf
fe! У да љем тек сту: “Бук бар”. Ћо шак 
Му зеј ске и За на тлиј ске ули це не ко ли
ко ко ра ка иза ле ђа Жит ног тр га (код 
Ма ле цр кве, пла вог кро ва), с ока че
ним бу рен це том по ред ста кле них вра
та, др ве ном цр ном та блом на лан чи
ћи ма и гра фич ки слат ко од ра ђе ним 
нат пи сом “Ћо шкић”; при зем на све тло
жу та згра да нео бич не фор ме на две 
ули це с ви со ком струк ту ром нео бо је
ног дво ри шног зи да и ушу шка ним, 
се но ви тим дво ри штан цем, је дин стве
но је та кво ме сто у СМ, спој и ус пе ла 
си нер ги ја књи жа ре, с ула зом из За на
тлиј ске ули це, и ка фи ћа у сце но гра
фи ји ан ти квар ни це, с вра ти ма на лак
ту ћо шка, реч ју: “Бук бар”. Ако сам 
по сле све га два до ла ска у књи жа ру
ка фић и све га два пи ва, јед ног по пи је
ног за сто лом, по ред књи га на по ли ца
ма и рас пуц ке та не фу ру не, и дру гог за 
др ве ном плат фор мом зи да ног шан ка, 
схва тио иде ју, сми сао и ми си ју овог 
про све ће ног и сми ру ју ћег кут ка у бли
ској за ле ђи ни Жит ног тр га – вла сни
штво и аутор ство Алек сан дре Кр ти
нић, зва не Са ња, ко ја ме је од мах 
ку пи ла, и не зна ју ћи то, по сле ћу ре ћи 
и због че га! – ра ди се о про сто ру са 
ре пу та ци јом ал тер на тив не сце не СМ, 
ра ди се о сте ци шту гра ђа на, му зи ча
ра, пи са ца, глу ма ца, бо е ма, но ви на ра, 
при ја те ља књи ге, фа но ва “Бук ба ра” 
свих ге не ра ци ја. Лет ња ба шта под 
кро шњом ора ха: по зор ни ца, про мо
тив ни про стор, га ле ри ја.

Сне жа на Ђор ђе вић, да ма за шан
ком, мла ђа ти ха и љу ба зна же на, ко ја 
исто вре ме но оп слу жу је и књи жа ру у 
су сед ној про сто ри ји, сто ма то лог по 
обра зо ва њу, ко ју је та ко зва ни слу чај 
ко ме ди јант – да са да не ула зи мо у 
де та ље – рас по ре дио, уме сто у ор ди
на ци ју, ме ђу књи ге овог ка фи ћа (“При

У “Bo ok Caf feу”
код Ша пе и Ру жи це

Је ле на Јан ко вић
са књи гом за шан ком



2926. OKTOBAR 2016.  M NOVINE

*Ова књига штампана је поводом 15 година М НОВИНА

ја ми овај по сао.”), на бра ја ми при ја те
ље “Бук ба ра”: сли ка ри Вук Му шки ња 
и Иван Ца њер, ви о лон че ли ста Ми лош 
Ма тић, па за тим глум ци... А, ево јед
ног за шан ком!

Раз го ва рам за пре ле пим шан ком као 
за окру глим сто лом (с џе зом у уши ма и 
лам пи о ни ма с јел ки це у зе ни ца ма), 
нај пре са Вла ди ми ром Ба ла шћа ком, 
драм ским умет ни ком, ко ји је глу мач ку 
ди пло му сте као на Академији 
уметности у Београду у кла си про фе
со ра Вла ди ми ра Јеф то ви ћа (2006); а 
за тим при чам и са Је ле ном Јан ко вић, 
та ко ђе ми тро вач ком драм ском умет
ни цом, ко ја је на бе о град ској ака де ми
ји ди пло ми ра ла у кла си Пе тра Зе ца 
(2004). Обо је су де ца ми тро вач ког 
по зо ри шта “До бри ца Ми лу ти но вић”, 
глу мач ком ча ро ли јом и стра шћу за ра
же ни су од ма ле на на ње го вој сце ни, и 
обо је су, прем да на са мом по чет ку 
ка ри је ре, већ, бив ши глум ци овог по зо
ри шног ан сам бла, “си лом при ли ка у 
ста ту су са мо стал них умет ни ка”, јед но
гла сни у тврд њи да су оста ли без ан га
жма на због по ли тич ке не по доб но сти. 

“Ко вас је од стра нио са сце не и 
за што?”

“Од стра ни ли су нас они ко ји не раз
у ме ју шта је по зо ри ште. Ја сам био 
је ди ни стал но за по сле ни глу мац и 
от каз сам до био про шле го ди не. У 
по зо ри шту су по че ли да уво де рад но 
вре ме од се дам до пет на ест ча со ва. 
Да сам то при хва тио, био бих је ди ни 
глу мац на све ту ко ји ра ди од се дам до 
три!” ре че Ба ла шћак.

“А шта се де си ло с ва ма?” упи тах 
Јан ко ви ће ву.

“Ја сам без ан га жма на у по зо ри шту 
оста ла пре три го ди не. Ни су ми про ду

жи ли уго вор. Ре че но ми је да ме от пу
шта ју због еко ном ске кри зе. Овај град 
је ра сад ник фе но ме нал них та ле на та и 
ства ра ла ца. Али Срем ска Ми тро ви ца 
је и град упро па ште них мо гућ но сти, 
про тра ће не енер ги је, сре ди на ко ја је 
про па ти ла, и да ље па ти, због по ли
тич ких ства ри и ни ка ко да поч не да 
жи ви ка ко за слу жу је.”

(Је ле на Јан ко вић су тра пу ту је у Беч. 
По ка зу је ми лут ку со ве од па пи ра и 
брон зе, рад Ву ка Му шки ње; но си је на 
по клон јед ном ко лек ци о на ру со ва.).

Ег зи стен ци јал но угро же ни, а жељ ни 
ра да на сце ни, Вла ди мир Ба ла шћак, 
Је ле на Јан ко вић и још не ко ли ко глу
ма ца, ан га жо ва ни су по уго во ру у 
пу ту ју ћој по зо ри шној тру пи “Ире на 
Ко ле сар”, осно ва ној 2006. го ди не, при 
дру штву Ру си на, игра ју ма ле фор ме и 
го сту ју на сце на ма у гра до ви ма бив ше 
Ју го сла ви је.

“Про шле го ди не у дво ри шту “Бук 
ба ра” од и гра ли смо пред се лек то ром 
Ме ђу на род ног фе сти ва ла ка мер них 
фор ми у Ста рој Ру си код Санкт Пе тер
бур га, Нов го род ска област, пред ста ву 
по мо ти ви ма До сто јев ског и у ре жи ји 
Дра га на Јо ви чи ћа”, при ча Ба ла шћак. 
“На кон по зи ва из Ру си је, по ло ви ном 
но вем бра, уче ство ва ли смо на фе сти
ва лу и од и гра ли До сто јев ског у Нов го
род ском те а тру као је ди на по зо ри шна 
тру па из Ср би је.”

У не ко до ба ве че ри на ста кле ним 
вра ти ма (при ступ из дво ри шта и стам
бе ног де ла “Бук ба ра”) по ја вљу је се из 
су мра ка њу шки ца све тло бра он ског 
чуп ка, бес крај но сим па тич ног га зда ри
ци ног пси ћа, про пе тог на зад ње но ге, 
хо ће уну тра. Сне жа на Ђор ђе вић с 
ува жа ва њем отва ра вра та (“Из во ли, 

Ша по!”), с об зи ром да Ша па – пас ко ји 
је, чу јем, ро ђен у тој ку ћи – има, да бо
ме, сло бо дан при ступ и ка фи ћу и књи
жа ри, про ше та се из ме ђу сто ло ва и 
по ли ца са књи га ма, по раз го ва ра с 
го сти ма, ко ји га до жи вља ва ју као 
до ма ћи на “Бук ба ра”, и истим пу тем 
вра ти се на зад у дво ри ште. Ка сни је се 
упо зна јем и са ке ру ши цом Ру жи цом, 
ко ју је Алек сан дра Кр ти нић спа си ла 
са ули це, док је Ру жи ца, из гу бље на у 
све ми ру, на пу ште на и пре стра ше на, 
дрх та ла и про си ла у пар ку код Ма ле 
цр кве; са да је и она, ка же ми Сне жа
на, “злат на, до бра и ми ла” жи во ти њи
ца, пра во јаг ње, ко је са Ша пом та ко ђе 
швр ља сло бод но, да ју ћи овој ин сти ту
ци ји ди мен зи ју ви шег ре да и пле ме ни
то сти, ко ја ме је, као што ре кох, истог 
мо мен та ку пи ла и при кљу чи ла фа но
ви ма “Бук ба ра”. Ка да ми не ко ка же да 
не во ли псе, не знам за и ста шта бих 
да ље при чао са та квим слу ча јем, а 
Са њу ни сам ни упо знао, а баш фи но 
смо се, пре ко Ша пе и Ру жи це, ис при
ча ли и раз у ме ли у ње ном “Бук ба ру”. 
Јед ном ми је, али то бе ше у про шлом 
ве ку, не ка ле па, пре ле па, и фор мал но 
обра зо ва на де вој ка, ре кла да не под
но си жи во ти ње, и од је да ред је по ру
жни ла, и спо ља и из ну тра, што је све 
ис па ло тим ру жни је, и у ства ри без на
де жни је, по што је за и ста би ла ле па. А 
ште та.

И та ко, при чи ни кад кра ја. А ки ша је, 
ина че, пре ста ла, из ла зи мо у мрак, и 
на Жит ном тр гу ста ње је нор мал но: 
још је дан дан без сне га. Слу шам у 
ауту ве сти Ра дио Бе о гра да. Зи ма се 
бе ли је ди но у Цр ној Тра ви. 

(2012)
Фо то: С. Шу шње вић

“Bo ok Caf fe” на ћо шки ћу

Је дин стве но је 
та кво ме сто у СМ, 

спој и ус пе ла 
си нер ги ја књи жа ре, 

с ула зом из
За на тлиј ске

ули це, и ка фи ћа у
сце но гра фи ји

ан ти квар ни це,
с вра ти ма на
лак ту ћо шка,

реч ју: “Бук бар”
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Сорош, Станија и Сораја

Према списку Сорошевих плаћеника 
који је изашао у Информеру под 
насловом „Сорош за хаос у Србији 

дао чак 391 милон...“, и остали пројекти 
за рушење Вучића имају језиве 
завреничке називе: „Једнаке шансе у 
средњошколском образовању“, затим 
„Мониторинг транспарентности у раду 
националних савета националних 
мањина“, па онда „Први београдски 
фестивал фотографије“, потом „Јачање 
активизма и инклузије младих у 
руралним срединама јужне Србије“...

Следе пројекти за изазивање хаоса у 
Србији попут „Афирмација 
мултикултуралности кроз инклузивно 
образовање влашке националне 
мањине“, потом хаотични пројекат 
„Подршка развоју породичног бизниса“, 
па најхаотичнији пројекат „Мобилизација 
ромске заједнице у праћењу 
остваривања људских, мањинских и 
женских права“.

Ко створен за хаос је пројекат „Активна 
улога Ромкиња у одлукама које се тичу 
њиховог здравља“, чини се да власт 
највише стрепи због пројекта „Јачање 
професионалних улога наставника за 
реформу образовања“, а шта тек рећи о 
нестабилности коју ће изазвати пројекат 
„Отворено о алкохолизму“, за који је 
Сорос, према списку из Информера, 
уредно дао лову да би срушио легално 
изабрану власт Српске напредне странке 

тако што је, гарантовано, планирао да 
повећа број људи који су из делиријум 
тременса ушли директно у делиријум 
треме СНС.

Списак Сорошевих плаћеника и 
њихових пројеката у Информеру 
одштампан је на пет страна тако ситним 
словима да су само власници тајног 
оружја званог лупа могли да прочитају о 
чему се ту ради и да је у питању списак 
најглупљих пројеката за државни удар у 
историји цивилизације. Док је наслов 
„Сорош за хаос у Србији дао чак 391 
милон...“ одштампан крупно, јербо је 
наслов најважнија ствар у Информеру, 
правном наследнику дневног билтена 
Јеховиних сведока „Кула стражара“.

Истраживања су показала, наиме, да 
80 одсто читалаца Информера гледа 
само наслове, девет одсто гледа само 
насловну страну, а 11 одсто гледа само 
да их неко не види да читају Информер.

А свих 100 одсто читалаца Информера 
редовно гледа Пинк где Вучићевић 
бираним речима објасни све што је 
нејасно у штампаном издању.

 Видите, рецимо, овај пројекат 
„Афирмација мултикултуралности кроз 
инклузивно образовање влашке 
националне мањине“ служи да се Власи 
нахушкају против Вучића! Постоји она 
изрека „да се Власи не сете“, а тај 
пројекат учиниће обратно, „да се Власи 
сете“ и онда изазову хаос у Србији – са 

тим жаром, отприлике, испричао је 
Вучићевић детаље Сорошевог тајног 
плана у јутарњем програму ТВ Пинк 
водитељу Предрагу Сарапи, некада 
аутору емисије „Сарапин проблем“ на 
Студију Б, коју су из непознатих разлога 
звали „Сарапин промил“.

Ваљда зато што у то време није 
постојао промил шансе да Сарапа једног 
дана пређе на Пинк у оквиру пројекта за 
изазивање хаоса у Србији који се звао 
„Инклузија Предрага Сарапе на ТВ Пинк“.

 Онда, овај пројекат „Дигитализација 
рада општинске службе за праћење 
службених возила општине Брус“ 
несумњиво указује да је у питању 
дигитализација рада општинске службе 
за праћење Вучића под маском праћења 
службених возила општине Брус, 
постојбини брусхалтера и Бруса Лија – 
објаснио је Вучићевић Сарапи детаље 
плана.

 Затим, видите овај пројекат за хаос у 
Србији који се зове „Јачање активизма и 
инклузије младих у руралним срединама 
јужне Србије“, ту је јасно да они младе 
са југа Србије хушкају на активизам и 
инклузију, највеће пошасти савременог 
друштва – наставио би Вучићевић тако у 
недоглед да набраја очигледну намеру 
Сороша да егзотичним пројектима 
изазове хаос у Србији, да Сарапа нагло 
није најавио рекламе.

У време бомбардовања Србије 

Треба бити ренесансно интелигентан у рангу Драгана Ј. Вучићевића па 
помислити да Џорџ Сорош хоће да сруши Вучића преко плаћеног 
пројекта који се зове „Дигитализација рада општинске службе за праћење 
службених возила општине Брус“.

ПИШЕ: Драгољуб Дража Петровић
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дешавао се занимљив феномен: када 
неки патриотски освешћен новинар има 
нешто пригодно да срочи поводом 
актуелне ситуације, седне за писаћу 
машину и напише отворено писмо 
Клинтону. Убеђен да Клинтон уз јутарњу 
кафу редовно бистри Политику и 
Новости, па кад то отворено писмо 
прочита, Клинтон начисто полуди и 
преседне му цео дан.

Тај синдром се наставља и у 
мирнодопским условима  Жељко 
Митровић, рецимо, убеђен је да Џорџ 
Сорош редовно прати Телевизију Пинк, 
канал специјализован за промоцију 
старлета, реформи, страних плаћеника и 
домаћих издајника. У питању је први 
српски канал за отпадне воде који је 
добио националну фреквенцију, мада је 
већим делом свог постојања личио на 
канал за отпадне вође. Како који вођа 
отпадне, Пинк се посвети величању 
новог и линчовану старог.

Па је у функцији председника Фонда за 
затворено друштво, Жељко Митровић 
написао отворено писмо Џорџу Сорошу, 
председнику Фонда за отворено 
друштво, поводом оног списка плаћеника 
из Информера. Због кога је у општини 
Брус већ данима ванредно стање. И због 
кога Сорош данима безуспешно врти 
канале на њујоршкој кабловској тражећи 
на екрану свој дражесни лик углављен 
између Митровића и Вучићевића, 
Станије и Сораје српских медија.

Из писма је остало нејасно да ли је 
Жељко Митровић поднео пројекте 
„Инклузија напредњачке мале верске 
зајединце у српско друштво јачањем 
активизма Телевизије Пинк“ и „Инклузија 
старлета у Вучићеву нормалну Србију“, 
па је љут што он није добио паре на 
конкурсу, већ су се омастили они ликови 
из Бруса. Или се огласио само зато јер 
обожава да преко националне 
фреквенције пише отворена писма свим 
битним људима, од своје свастике до 
Далај Ламе.

Свастику је једном оптужио да га 
лично трује, а Далај Лама гарантовано 
хоће да сруши Вучића. То је боља 
околност него да Далај Лама хоће да 
отрује Митровића, а Митровићева 
свастика хоће да сруши Вучића 
тровањем.

Пошто би онда у Информеру 
гарантовано изашао списак свастикиних 
рецепата за колаче у оквиру пројекта 
„Активна улога свастике у одлукама које 
се тичу Његовог здравља“. Што доста 
личи на онај пројекат за рушење Вучића 
„Активна улога Ромкиња у одлукама које 
се тичу њиховог здравља“. Чак и боље 
звучи.

И покојни Илија Чворовић је имао 
сличан њух ко Вучићевић & Митровић: он 
је тврдио да је један обичан одлазак у 
ловиште подстанара Јаковљевића 
заправо „чиста војна вежба под маском 
лова на фазане“. Има ту неких 
сличности, само се списка најглупљих 
пројеката за рушење Вучића није сетио 
Душко Ковачевић, него је живот, у 
сарадњи са Пинком и Информером, то 
тако наместио.

У питању је доказ да живот не пише 
само романе, него живот пише и пројекте 
за рушење Вучића. Наравно, под маском 
дигитализације рада општинске службе 
за праћење службених возила општине 
Брус.

Ру ма је ове го ди не по 53. пут би ла до
ма ћин Фе сти ва ла му зич ких дру шта ва 
Вој во ди не ко ји је одр жан 22. и 23. ок

то бра у Кул тур ном цен тру. На Фе сти ва лу се 
над ме ћу хо ро ви и фол клор ни ан сам бли, а 
ове го ди не је ред био на фол клор ним ан
сам бли ма. На две фе сти вал ске ве че ри на
сту пи ло је укуп но 14 ан сам ба ла.

Пр ве ве че ри су на сту пи ли АНИП „Бран ко 
Ра ди че вић“ Ру ма, СКУД „Хе рој Јан ко Чме
лик“ Фол клор ни ан самбл „Кла сје“ Ста ра 
Па зо ва, КУД „Мла дост“ Но ва Па зо ва, Дом 
кул ту ре Си вац, ГКУД „Ла за Нан чић“ Вр шац, 
МКЦ „Ко даљ Зол тан“ Бач ка То по ла и ОКУД 
„Све ти Са ва“ Но ва Па зо ва.

Дру ге фе сти вал ске ве че ри рум ској пу
бли ци су се пред ста ви ли КУД „Сте пи но 
Ко ло“ Сте па но ви ће во, КУД „Бран ко Ра ди
че вић“ Бе шка, ГКУД „Ра ван град“ Сом бор, 
ЦТКУ „Ко ста Абра ше вић“ Бач ка Па лан ка, 
СКЦ „Вук Сте фа но вић Ка ра џић“ Бач ка То
по ла, Ан самбл „Ви ла“ СКУД „Же ле зни чар“ 
Но ви Сад и КУД „Стан ко Па у но вић“ Нис  
РНП Пан че во.

Се лек то ри на ово го ди шњим зон ским 
смо тра ма су би ли ко ре о гра фи Сло бо дан ка 
Рац и Да ја на Ко стић.

Све на сту пе је оце њи вао струч ни жи ри 
у са ста ву Љу бо мир Вуј чин, ко ре о граф, Ми
ло ван Ог ња но вић, ко ре о граф, Да ја на Ко
стић, ко ре о граф, Вил ма Ни шка но вић, ет
но лог и Бо јан Ми лин ко вић, ет но му зи ко лог. 

Уче сни ке Фе сти ва ла, као и број ну пу бли
ку по здра ви ла је Ма ри ја Стој че вић, за ме
ни ца пред сед ни ка рум ске оп шти не ко ја је 
ис та кла да би кул тур ном жи во ту Ру ме мо
гле по за ви де ти и знат но ве ће сре ди не, те 
да је ни зом тра ди ци о нал них ма ни фе ста
ци ја Ру ма се бе пред ста ви ла као кул тур ну 
пре сто ни цу Сре ма.

 За сва ку по хва лу је на сто ја ње ор га ни
за то ра да у ову ма ни фе ста ци ју укљу че нај
струч ни ја име на и вр сне по зна ва о це бо га те 
му зич ке и фол клор не ба шти не ка ко би се 
пу бли ци на пра ви на чин пред ста ви ло ово 
дра го це но кул тур но бла го. Ве ру јем да ће 
се на ши го сти осе ћа ти при јат но, јер су Ру
мља ни ср дач ни и го сто при мљи ви и да ће 
на пра ви на чин пре зен то ва ти ве ли ко кул
тур но на сле ђе овог под не бља, а да ће пу
бли ка у то ме ужи ва ти  ис та кла је Ма ри ја 
Стој че вић.

Фе сти вал је отво рио Са во Му чи ба бић, 
се кре тар Са ве за умет нич ког ства ра ла штва 
ама те ра Вој во ди не.

 Ов де је врх вој во ђан ског фол клор ног 
ства ра ла штва, јер да би се до шло на ФМДВ 
тре ба про ћи озбиљ ну се лек ци ју та ко да су 
ов де нај бо љи. Вој во ди на са да има три де
се так из у зет но ква ли тет них ан сам ба ла, ја
ка је кон ку рен ци ја, а до ћи на рум ски фе сти
вал је пре стиж за сва ки ан самбл. Ва жно је 
и да рум ска оп шти на стал но сто ји иза овог 
Фе сти ва ла и по др жа ва га, а та ко ће би ти и 
са По кра јин ским се кре та ри ја том за кул ту ру, 
по сти гли смо до го вор за ве ћу по др шку ама
тер ском ства ра ла штву у Вој во ди ни, па и за 
овај Фе сти вал   ка же Са во Му чи ба бић.

По оце ни струч ног жи ри ја шест ан сам ба
ла су осво ји ли злат ну пла ке ту  а нај ви ше 
бо до ва је до био КУД „Стан ко Па у но вић“ 
Пан че во, по том сле де СКЦ „Вук Сте фа но
вић Ка ра џић“ Бач ка То по ла, Ан самбл „Ви
ла“ Но ви Сад, МКЦ „Ко даљ Зол тан“ Бач ка 
То по ла, КУД „Бран ко Ра ди че вић“ Бе шка и 
ГКУД „Ла за Нан чић“ Вр шац. Рум ски АНИП 

„Бран ко Ра ди че вић“ је осво јио сре бр ну 
пла ке ту.

На ФМДВ се до де љу ју и на гра де пу бли
ке  пр ве ве че ри је то био жи ри са ста вљен 
од за по сле них у За ви чај ном му зе ју су за 
нај бо љи фол клор ни ан самбл про гла си ли 
ГКУД „Ла за Нан чић“ из Вр шца. Овај ан
самбл је исто та кво при зна ње до био и од 
сво јих ко ле га  тач ни је од умет нич ких ру ко
во ди ла ца ан сам ба ла ко ји су се так ми чи ли 
дру ге фе сти вал ске ве че ри.

А дру гог фе сти вал ског да на пред став
ни ци Град ске би бли о те ке су за нај бо ље 
про гла си ли Ан самбл „Ви ла“ СКУД „Же ле
зни чар“ Но ви Сад, док су се умет нич ки ру
ко во ди о ци ан сам ба ла од прет ход не ве че
ри опре де ли ли за KУД „Стан ко Па у но вић“ 
НИС Пан че во.

Ор га ни за то ри ово го ди шњег ФМД Вој во
ди не су би ли Са вез умет нич ког ства ра ла
штва ама те ра Вој во ди не и Кул тур ни цен тар 
Ру ма. 

По кро ви те љи овог Фе сти ва ла са ви ше 
од по ла ве ка ду гом тра ди ци јом су рум ска 
оп шти на и По кра јин ски се кре та ри јат за кул
ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са вер
ским за јед ни ца ма.

С. Џа ку ла

ФЕ СТИ ВАЛ МУ ЗИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Пре стиж је игра ти у Ру ми

На ступ до ма ћи на, АНИП „Бран ко Ра ди че вић“ Ру ма
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Пред став ни ци Цен тра за со ци јал ни 
рад, као но си о ца со ци јал не за шти те 
у рум ској оп шти ни, као и ин сти ту ци

ја, уста но ва и не вла ди них ор га ни за ци ја 
ко је су парт не ри у пру жа њу од ре ђе них 
услу га со ци јал не за шти те на ло кал ном 
ни воу, пот пи са ли су Ме мо ран дум о раз у ме
ва њу. Ме мо ран дум је пот пи сан 19. ок то бра 
у про сто ри ја ма Днев ног бо рав ка за де цу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју.

Ди рек тор Цен тра за со ци јал ни рад Сло
бо дан Кра сић је том при ли ком ис та као да 
је по ме ну ти Ме мо ран дум је дан од пред у
сло ва за ли цен ци ра ње услу га ко је ре а ли
зу је ова уста но ва, а ко је је за ко ном оба ве
зно још од 2011. го ди не. 

 У скла ду са тим за кон ским про пи си ма 
же ли мо да ли цен ци ра мо две услу ге ко је 
пру жа на ша уста но ва. Реч је услу га ма лич
ни пра ти о ци де це и по моћ и не га у ку ћи  
ге рон то до ма ћи це. Без ли цен ци не ма 
да љег ра да ни ре а ли за ци је по ме ну тих 
услу га. Ми смо спре ми ли и ела бо ра те за 
ова два про јек та и до би ја њем ли цен це 
ће мо мо ћи не сме та но да их спро во ди мо, а 
за њих по сто ји по тре ба у на шој оп шти ни  
ре као је ди рек тор Сло бо дан Кра сић.

Сви лич ни пра ти о ци, има их 16, су до би
ли сер ти фи ка те, а исто ва жи и за 30 ге рон
то до ма ћи ца ко је су по кри ле град и сва 
се ла рум ске оп шти не.

 По ред то га ми има мо још две услу ге  
то су че ти ри услу ге на ло кал ном ни воу: 
Днев ни бо ра вак за де цу и мла де са смет
ња ма у раз во ју где има мо 18 ко ри сни ка од 
шест до 26 го ди на, те Днев ни цен тар за 
осо бе са ин те лек ту ал ним и мен тал ним 
смет ња ма. Овај цен тар је још у окви ру про
јек та ЕУ и фи нан си ра се из европ ских фон

до ва до 20. сеп тем бра на ред не го ди не. 
На да мо се да ће ова услу га, ко ју са да 
ко ри сти 15 ко ри сни ка, оста ти и по сле ис те
ка про јек та, као со ци јал на услу га на ло кал
ном ни воу  ре као је ди рек тор Кра сић.

Цен тра за со ци јал ни рад је Ме мо ран дум 
о раз у ме ва њу пот пи сао са Ме ђу оп штин
ском ор га ни за ци јом сле пих и сла бо ви дих, 
До мом здра вља, Цр ве ним кр стом, Удру же
њем пен зи о не ра, Удру же њем Ро ма, свим 
рум ским основ ним и сред њим шко ла ма и 
УП ВО „По ле та рац“ (због ин клу зив не на ста
ве).

 Уче ство ва ли смо и у про гра му ин клу зи
је де це и ин ва лид них ли ца. Ми смо са том 
де цом са ра ђи ва ли, они су до ла зи ли код 
нас и ми код њих, ле по смо се дру жи ли. 

До но си ли смо им по кло не, а они су за нас 
спре ма ли при год не про гра ме. То ће мо 
по но во ура ди ти пред но во го ди шње пра
зни ке  ка же Пе тар Ба бић, пред сед ник 
Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра Ру ме.

Се кре тар Цр ве ног кр ста Бра ни слав 
Јо ва но вић ка же да по при ро ди де лат но сти, 
Цр ве ни крст са ра ђу је  и са Цен тром за 
со ци јал ни рад. 

 Јед на од тих ак тив но сти је ве за на и за 
наш про грам На род не ку хи ње. На и ме, има 
ста рих љу ди ко ји су ко ри сни ци со ци јал не 
услу ге ге рон то до ма ћи ца, али исто вре ме но 
и до би ја ју обро ке ко је ми при пре ма мо у 
окви ру про гра ма На род не ку хи ње – ре као 
је Јо ва но вић.

 С. Џа ку ла

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Ли цен ци ра ње со ци јал них услу га

Пот пи сни ци Ме мо ран ду ма о раз у ме ва њу

Упра вља ње гро бљи ма у се ли ма рум
ске оп шти не је од 2015. го ди не у над
ле жно сти ло кал не са мо у пра ве, тач ни

је ЈП „Ко му на лац“, док су се, пре до но ше ња 
ова кве од лу ке, о њи ма ста ра ли са ве ти ме
сних за јед ни ца.

На сва ком од њих су по треб ни од ре ђе ни 
за хва ти, та ко да су ра до ви ма на уре ђе њу 
хрт ко вач ког гро бља за по че ле и ак тив но сти 
ко је под ра зу ме ва ју да ће се у на ред ном пе

ри о ду нео п ход ни ра до ви из вр ши ти на свим 
се о ским гро бљи ма. 

 Упра вља ње се о ским гро бљи ма је са да 
у над ле жно сти ЈП „Ко му на лац“ и ми ће мо 
на је дан план ски и стра те шки на чин уло жи
ти сред ства у уре ђе ње истих. Пр ви ко рак су 
упра во ови ра до ви на гро бљу у Хрт ков ци ма, 
ко ји су по че ли 18. ок то бра, а реч је о по ста
вља њу за штит не огра де у ду жи ни од 80 ме
та ра. Уре ђу је се и пар кинг ис пред гро бља 

чи ја је по вр ши на 500 ква драт них ме та ра, а 
та ко ђе би ће ура ђе но и 55 но вих гроб них ме
ста  ре као је при ли ком оби ла ска за по че тих 
ра до ва Ду шан Љу би шић, на чел ник Оп штин
ске упра ве.

Он је до дао да су, пре про ме не над ле жно
сти, не ки са ве ти ра ди ли бо ље, а не ки не што 
ло ши је на одр жа ва њу ме сних гро ба ља.

 У сва ком слу ча ју са да се овим ба ви ло
кал на са мо у пра ва и у на ред ном пе ри о ду 
ће мо уло жи ти зна чај на сред ства у уре ђе ње 
свих гро ба ља у рум ској оп шти ни  до дао је 
Љу би шић.

Вред ност по ме ну тих ра до ва је 1,2 ми ли
о на ди на ра, а реч је о сред стви ма ко је је 
обез бе ди ла рум ска оп шти на и ЈП „Ко му на
лац“.

За до вољ ство ура ђе ним је из ра зио и То
ми слав Ши мић, пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Хрт ков ци, бу ду ћи да је оно што је 
ура ђе но би ло нео п ход но.

 На јед ном де лу гро бља ни је би ло огра де 
и има ли смо због то га низ про бле ма. Оп шти
на нам је већ по мо гла при ли ком бе то ни ра
ња ста за на гро бљу, а са да са за вр шет ком 
ра до ва на огра ди и пар кин гу до би ће мо је
дан при сто јан, уре ђен про стор, при ме рен 
на ме ни  ре као је То ми слав Ши мић.

С. Џ.

ХРТ КОВ ЦИ

Уре ђе ње се о ског гро бља

Ра до ви на по ста вља њу огра де
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Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Но ви Па зар: Но ви Па зар 
– На пре дак 0:1, Бач ка Па лан
ка: Бач ка – Рад ник 0:2, Бе о
град: Пар ти зан – Рад нич ки 1:1, 
Но ви Сад: Вој во ди на – Во ждо
вац 3:1, Ива њи ца: Ја вор Ма тис 
 Мла дост 1:1, Бе о град: Чу ка
рич ки  Ме та лац 2:1, Су бо ти ца: 
Спар так  Цр ве на Зве зда 1:1, 
Бе о град: Рад – Бо рац 2:0.

1. Ц. Зве зда 13 10 2 1 38:12 32
2. Вој во ди на 13 9 2 2 25:11 29
3. Пар ти зан 13 8 2 3 21:9 26
4. На пре дак 13 7 4 2 15:9 25
5. Рад нич ки 13 7 3 3 18:12 24
6. Мла дост 13 7 1 5 15:15 22
7. Спар так 13 5 3 5 23:24 18
8. Рад 13 5 3 5 11:16 18
9. Ме та лац 13 4 3 6 10:11 15

10. Рад ник 13 4 3 6 13:17 15
11. Во ждо вац 13 4 2 7 11:21 14
12. Н. Па зар 13 3 2 8 13:21 11
13. Ја вор 13 1 8 4 12:21 11
14. Чу кар. 13 2 4 7 11:19 10
15. Бач ка 13 3 1 9 6:15 10
16. Бо рац 13 1 5 7 9:18 8

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Вра ње: Ди на мо – Ин ђи ја 
2:0, Бе о град: Бе жа ни ја  Ја го
ди на 1:0, Ша бац: Ма чва  
Бу дућ ност 2:1 Ужи це: Сло бо да 
 ОФК Бе о град 1:0, Зе мун: 
Зе мун  Син ђе лић 0:0, Но ви 
Сад: Про ле тер  ЧСК Пи ва ра 
0:0, Пи рот: Рад нич ки – БСК 1:0, 
Ла за ре вац: Ко лу ба ра  ОФК 
Оџа ци 2:0.

1. Ма чва 11 9 1 1 17:3 28
2. Сло бо да 11 7 3 1 13:6 24
3. ЧСК 11 5 5 1 14:7 20
4. Рад нич ки 11 6 1 4 10:7 19
5. Бу дућ ност 11 5 2 4 13:14 17
6. Ја го ди на 11 4 3 4 15:13 15
7. Син ђе лић 11 3 5 3 9:7 14
8. Про ле тер 11 3 5 3 7:8 14
9. БСК 11 4 1 6 8:12 13

10. Бе жа ни ја 11 2 6 3 5:6 12
11. Зе мун 11 1 8 2 4:6 11
12. Оџа ци 11 2 5 4 5:8 11
13. Ин ђи ја 11 3 2 6 6:10 11
14. Ди на мо 11 2 4 5 10:16 10
15. Ко лу ба ра 11 1 5 5 5:8 8
16. ОФК Бе ог. 11 1 4 6 8:18 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Ста ри Ба нов ци: Ду нав – 
Омла ди нац 2:0, Стар че во: 
Бо рац – Вр шац 2:1, Но ва Па зо
ва: Рад нич ки  Це мент 1:1, 
Но ви Сад: Цр ве на Зве зда  
Сло га 0:2, Зре ња нин: Рад нич ки 
 Брат ство 1946 0:1, Бач ка 
То по ла: ТСЦ  Бач ка 1901 0:0, 
Срем ска Ми тро ви ца: Рад нич ки 
 Же ле зни чар 0:0, Рад нич ки (Ш) 
је био сло бо дан.

1. Брат ство 10 7 2 1 22:6 23
2. Ду нав 11 7 2 2 17:9 23
3. Омлад. 10 7 0 3 16:7 21
4. Бо рац 10 5 4 1 15:8 19
5. Бач ка 1901 10 5 2 3 12:10 17
6. Радн. (СМ) 10 4 3 3 12:9 15
7. Вр шац 11 5 0 6 12:15 15
8. ТСЦ 10 4 2 4 9:10 14
9. Це мент 11 3 3 5 11:15 12

10. Же лезн. 10 2 5 3 11:11 11
11. Радн. (Ш) 10 3 2 5 9:15 11
12. Сло га 11 1 6 4 11:15 9
13. Радн. (НП) 10 2 3 5 12:17 9
14. Ц. Зве зда 10 1 3 6 7:16 6
15. Радн. (З) 10 1 3 6 5:18 6

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Чу руг: Хај дук  Ка бел 1:2, 
Вој ка: Сре мац – ЖСК 5:0, Но ви 
Сад: Ин декс – Сло га 2:2, Бе ле
гиш: По ду на вац – ЛСК 1:0, Бач
ки Ја рак: Мла дост  Ве тер ник 
2:1, Фу тог: СО ФЕКС  Ку пи но во 
4:2, Но ви Сад: Сла ви ја – Је дин
ство 2:0, Но ви Сад: Бо рац  
Хај дук (Б) 1:0.

1. Хај дук (Ч) 11 9 1 1 18:8 28
2. Мла дост 11 8 2 1 20:5 26
3. Ка бел 11 8 1 2 21:10 25
4. По ду на вац 11 7 2 2 26:9 23
5. Сре мац 11 7 2 2 23:8 23
6. Сло га 11 7 1 3 33:15 22
7. ЛСК 11 7 1 3 13:7 22
8. Ин декс 11 4 3 4 17:14 15
9. Је дин. 11 4 2 5 14:13 14

10. Сла ви ја 11 3 3 5 14:15 12
11. Ку пин. 11 4 0 7 14:18 12
12.  Бо рац 11 3 2 6 10:23 11
13. СО ФЕКС 11 3 0 8 8:20 9
14. Хај дук (Б) 11 2 2 7 10:28 8
15. Ве тер ник 11 1 0 10 12:32 3
16. ЖСК 11 0 0 11 7:35 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ ИНЂИЈА  СТАРА ПАЗОВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 2. ГРУПА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 1. ГРУПА

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 10. 
ко ла: Шид: Јед но та  Син ђе лић 
1:4, Љу ба: Је дин ство  На пре
дак 1:5, Илин ци: Бо рац  ОФК 
Ба чин ци  1:4, Ба тров ци: Омла
ди нац  ОФК Би кић 4:1, Бин гу
ла: ОФК Бин гу ла – Гра ни чар 
3:1, Сре мац је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 8. ко ла: 
Чор та нов ци: ЧСК – По лет 2:9, 
Сур дук: Бо рац  Сло га (М) 2:0, 
Јар ков ци: Бо рац  Фру шко го
рац 3:1, Кр ње шев ци: Сло га  
Ду нав 2:0, Кру ше дол је био сло
бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац  Сре
мац 14:1, Ра ден ко вић: Бо рац 
– Но ћај 0:2, Срем ска Ми тро ви
ца: Тр го вач ки – Сло бо да 2:1, 
Сло га је би ла сло бод на.

ГФЛ СМ 1. гру па: Ре зул та ти 
утак ми ца 7. ко ла: Ле жи мир: 
Пла ни нац  БСК 1:1, Срем ска 
Ра ча: Срем  Гр гу рев ци 4:0, 
Шу љам: На пре дак  Бо сут 2:0, 
По ле та рац је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 8. ко ла: 
Си бач: Сло вен – Ви тез 7:2,  
Пе ћин ци: До њи Срем 2015 – 
Мла дост 2:1, Деч: Сре мац – 
Срем 6:0, Аша ња: Ка ме ни – 
Шу мар 2:0, Ши ма нов ци: Хај дук 
1932 – Ло вац 1:2.

Ре зул та ти утак ми ца 10. 
ко ла: Ша трин ци: 27.Ок то бар  
Је дин ство (Ру) 1:1, Ри ви ца: 
Пла ни нац – По лет 4:1, Ириг: 
С.В.Рад нич ки  Вој во ди на 1:1, 
Гра бов ци: Гра ни чар  Цар 
Урош 4:0, Во гањ: Сло га – 
Бо рац 3:2, До брин ци: Сре мац 
 Фру шка Го ра 1:1, Ма ли Ра дин
ци: Фру шко го рац  Је дин ство 
(К) 0:1.

1. Би кић 10 8 1 1 32:9 25
2. Бин гу ла 9 8 0 1 28:7 24
3. Син ђе лић 9 5 2 2 30:15 17
4. Ба чин ци 9 5 1 3 31:13 16
5. На пре дак 9 5 1 3 20:12 16
6. Је дин ство 9 5 0 4 19:24 15
7. Јед но та 9 4 0 5 25:22 12
8. Омла ди нац 9 3 1 5 14:28 10
9. Гра ни чар 9 2 0 7 14:25 6

10. Бо рац 9 0 3 6 12:29 3
11. Сре мац 9 0 1 8 11:52 1

1. По лет 7 6 0 1 27:7 18
2. Кру ше дол 7 4 2 1 21:7 14
3. Сло га (К) 7 4 1 2 14:7 13
4. Бо рац (Ј) 7 4 1 2 11:6 13
5. Ду нав 8 3 2 3 11:15 11
6. Фрушк. 7 2 1 4 14:13 7
7. ЧСК 6 2 1 3 8:17 7
8. Бо рац (С) 6 1 2 3 6:14 5
9. Сло га (М) 7 0 0 7 4:30 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. До њи Срем 8 7 0 1 29:4 21
2. Ло вац 8 6 1 1 23:10 19
3. Шу мар 8 5 0 3 17:12 15
4. Срем 8 5 0 3 15:12 15
5. Хај дук 8 4 1 3 20:8 13
6. Сре мац 8 4 1 3 27:16 13
7. Сло вен 8 2 1 5 15:34 7
8. Ка ме ни 8 1 3 4 9:19 6
9. Мла дост 8 1 2 5 9:17 5

10. Ви тез 8 0 1 7 10:42 1

1. С.В.Радн. 10 6 2 2 23:7 20
2. Гра ни чар 9 7 0 2 21:11 20
3. Је дин. (Ру) 10 6 2 2 17:10 20
4. Сре мац 10 5 3 2 18:15 18
5. Вој во ди на 10 5 1 4 19:12 16
6. По лет 10 4 4 2 14:7 16
7. Фру шког. 10 5 1 4 17:16 16
8. Фру шка Г. 9 4 3 2 27:10 15
9. Пла ни нац 10 4 2 4 15:14 14

10. 27. ок то бар 10 4 1 5 17:22 13
11. Цар Урош 10 3 1 6 12:19 10
12. Сло га 10 2 1 7 11:23 7
13. Је дин. (К) 10 2 0 8 8:22 6
14. Бо рац 10 1 1 8 6:37 4

Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Срем ска Ми тро ви ца: 
Ми трос – Хрт ков ци 0:2, Ма чван
ска Ми тро ви ца: Под ри ње – 
Љу ко во 3:0, По пин ци: На пре
дак  Ја дран 0:1, Ада шев ци: 
Гра ни чар 1923 – Сло вен 1:2, 
Ди вош: Хај дук  Сло бо да 1:0, 
До њи Пе тров ци: До њи Пе тров
ци  Пар ти зан 1:5, Врд ник: 
Ру дар  Пр ви Мај 1:2, Кле нак: 
Бо рац – Бу дућ ност 1:1.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Пр ви Мај 11 7 2 2 27:4 23
2. Љу ко во 11 7 1 3 22:20 22
3. Под ри ње 11 6 3 2 22:4 21
4. Ја дран 11 7 0 4 16:11 21
5. Хај дук 11 6 2 3 16:7 20
6. Бу дућ ност 11 6 2 3 19:11 20
7. На пре дак 11 5 2 4 16:12 17
8. Сло бо да 11 5 0 6 11:15 15
9. Гра ни чар 11 5 0 6 18:23 15

10. Ру дар 11 5 0 6 11:22 15
11. Бо рац 11 4 2 5 13:12 14
12. Сло вен 11 4 2 5 9:15 14
13. Пар ти зан 11 4 1 6 19:19 13
14. Хрт ков ци 11 4 0 7 14:20 12
15. Ми трос 11 3 1 7 11:18 10
16. До њи П. 11 1 0 10 5:36 3

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Ку змин: Гра ни чар  Мла
дост 4:0, Обреж: Гра ни чар  
ОФК Бре стач 6:2, Ин ђи ја: 
Же ле зни чар – ПСК 2:1, Пла ти
че во: Је дин ство  Фру шко го рац 
1:3, Ви шњи ће во: Хај дук  
Је дин ство (М) 3:1, Жар ко вац: 
На пре дак  Зе ка Бу љу ба ша 9:2, 
Чал ма: Сло га  Омла ди нац 4:4, 
Ку ку јев ци: Оби лић 1993  
Бо рац 1:2

1. Же ле зни чар 11 10 1 0 53:6 31
2. Бо рац 11 7 3 1 21:13 24
3. ПСК 11 7 1 3 19:11 22
4. Бре стач 11 7 1 3 22:17 22
5. Хај дук 11 6 1 4 25:17 19
6. Фру шког. 11 5 3 3 20:16 18
7. Сло га 11 5 3 3 21:21 18
8. Мла дост 11 5 1 5 21:22 16
9. Гран. (К) 11 4 2 5 11:12 14

10. Оби лић 11 4 0 7 15:18 12
11. На пре дак 11 4 0 7 29:36 12
12. Зе ка Б. 11 4 0 7 20:29 12
13. Је дин. (М) 11 3 3 5 19:34 12
14. Гран. (О) 11 3 2 6 20:24 11
15. Омлад. 11 2 3 6 25:37 9
16. Је дин. (П) 11 0 0 11 11:39 0
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ОВАН: Успе шно пред
ви ђа те не чи је по слов
не по те зе и уме те да 
на мет не те сво је 

ми шље ње. На сре ћу, око ли на 
по шту је ваш успех и уло гу у за јед
нич кој ак ци ји. Обра ти те па жњу на 
ко ри сне ин фор ма ци је ко је сти жу 
са раз ли чи тих стра на. При у шти те 
се би не ку оми ље ну за ба ву у 
ко рист бли ских при ја те ља, ка ко 
би сте још ви ше ужи ва ли у кру гу 
оних ко ји су вам дра ги. 

БИК: Уме сто да дру ги
ма ве ли ко ду шно ну ди
те сво ју по моћ, обра
ти те па жњу на сво је 

про бле ме и за тра жи те не чи ју 
по др шку. Ва жно је да из ми ри те 
не ке фи нан сиј ске ра чу не или оба
ве зе ко је има те пре ма бли ским 
са рад ни ци ма. Ва ше ре чи не зву че 
до вољ но искре но пред во ље ном 
осо бом. Ка да си ту а ци ја не иде у 
оном прав цу ко ји оче ку је те, пре те
ру је те са но вим из ли вом .

БЛИ ЗАН ЦИ: Де лу је те 
сна ла жљи во пред 
са рад ни ци ма, али 
има те лош пред о се

ћај. Не же ли те да вас не ко до ве де 
у не при јат ну си ту а ци ју и не при ча
те пре ви ше о сво јим на ме ра ма. 
Пред ност да је те прак тич ним 
аспек ти ма у по сло ва њу. Парт нер 
тре нут но не ма пре ви ше раз у ме ва
ња за ва ша об ја шње ња или за 
но ве из го во ре. Не мој те за не ма ри
ти не чи је по тре бе. 

РАК: На ла зи те се у 
по ма ло нео бич ној 
по слов ној си ту а ци ји. 
Има те ути сак да не ко 

од са рад ни ка кон тро ли ше ваш 
на чин ра да, али ва ма из не по зна
тих раз ло га. Мно га пи та ња ко ја 
има те, за са да оста ју без за до во
ља ва ју ћег од го во ра. Не мој те 
до зво ли ти да у ва ма пре о вла да ва 
сум ња пре ма во ље ној осо би или 
не рас по ло же ње. По треб на вам је 
по зи тив на ори јен та ци ја ка ко би сте 
пре ва зи шли тре нут ну не си гур ност. 

ЛАВ: Ве ру је те у сво је 
по слов не ви зи је, али 
по не кад је те шко 
по кре ну ти по чет но 

ин те ре со ва ња и ства ра лач ки 
ри там ме ђу са рад ни ци ма. Има те 
ути сак да се све  сво ди на прин
цип узи ма ња и да ва ња, али не и 
на ва ше за до вољ ство. Чи ни вам 
се ка ко се на ла зи те у фа зи но стал
гич ног рас по ло же ња, мо гу ће је да 
вам не до ста је не чи је при су ство и 
емо тив на па жња. 

ДЕ ВИ ЦА: Ва ша 
ин спи ра ци ја и кре а
тив но рас по ло же ње 
де лу ју под сти цај но на 

око ли ну. Им по ну је вам са зна ње, 
да вас са рад ни ци пред ста вља ју 
као вр ло успе шну или не сва ки да
шњу осо бу. Ва жно је да се оства
ри те оства ри те на раз ли чи тим 
по љи ма. У од ре ђе ним си ту а ци ја
ма све сно ко ри сти те сво је за вод
нич ке ма ни ре у од но су на бли ску 
осо бу. Под сти чи те код се бе емо
тив ну ин спи ра ци ју. 

ВА ГА: Пре те ра на 
ам би ци о зност или 
не скром ност у про це
ни лич них мо гућ но сти 

узро ку је раз ли чи те не спо ра зу ме у 
кру гу са рад ни ка. Не по треб но се 
за пе тља ва те у не ке но ве по слов
не си ту а ци је ко је вас до дат но оба
ве зу ју пред са рад ни ци ма. Де лу је
те уз не ми ре но, не успе ва те да 
оства ри те сво је емо тив не пла но
ве на на чин на ко ји сте то за ми
сли ли. 

ШКОР ПИ ЈА: Мо гу ће 
је да но ве оба ве зе 
до жи вља ва те, као 
ве ли ки те рет или све

сну не прав ду ко ју вам на ме ће бли
жа око ли на. Ком плет ну си ту а ци ју 
на по слов ној сце ни тре ба да ана
ли зи ра те са од ре ђе не дис тан це. 
Ве о ма сте осе тљи ви. Те же не го 
обич но раз ли ку је те исти ну или 
сво је су бјек тив не же ље у од но су 
на ре ал не мо гућ но сти ко је вам 
сто је на рас по ла га њу. 

СТРЕ ЛАЦ: По слов но 
– фи нан сиј ски до би
так ко ји оче ку је те 
из не на да од ла зи у 

не чи је ру ке, без об зи ра на ту 
си ту а ци ју са чу вај те при себ ност 
ду ха. Уме сто да ту гу је те за про пу
ште ном при ли ком по тра жи те сво
ју до бит нич ку ком би на ци ју, али на 
не кој дру гој стра ни. При кри ва њем 
исти не пред во ље ном осо бом 
под сти че те сво ју не си гур ност. 
Има те до бре на ме ре али то ни је 
до вољ но.

ЈА РАЦ: Има те до бру 
во љу и пре у зи ма те 
од го вор ност за крај њи 
ис ход у по слов ним 

пре го во ри ма. Без об зи ра на ва шу 
сна ла жљи вост, не мо же те да кон
тро ли ше те низ до га ђа ја на по слов
ној сце ни и сво је са рад ни ке. При
хва ти те ми шље ње ве ћи не. 
По треб но је да бо ље раз у ме те 
не чи ју емо тив ну сла бост или тре
нут ну не моћ да од го во ри на ва ше 
зах те ве.

ВО ДО ЛИ ЈА: Од ла же
те сво је оба ве зе у 
на ди да чи ни те зна ча
јан усту пак. Ипак, 

од ре ђе на услу га ко ју чи ни те не 
пред ста вља до бро ре ше ње. Схва
ти ће те да вам не ко на ме ће те же 
кри те ри ју ме од оних ко је до би ја ју 
ва ши са рад ни ци. На ла зи те се у 
ста њу емо тив ног ис ку ше ња, због 
по ти сну те не си гур но сти и ми мо 
сво је во ље при ста је те на ком про
ми сно ре ше ње ко је пред ла же бли
ска осо ба. 

РИ БЕ: Де лу је те са мо
у ве ре но и енер гич но. 
Ваш стил из ра жа ва ња 
око ли на ту ма чи на 
раз ли чи те на чи не, али 

ви не од у ста је те од сво јих ци ље
ва. Ве ру је те да се на ла зи те на 
ко рак до не ког зна чај ног успе ха. 
Има те на ме ру да осво ји те не чи ју 
на кло ност, али по ка за ће се да то 
чи ни те на по гре шан на чин или са 
ве ли ком до зом пре те ри ва ња. 
За ста ни те за тре ну так и успо ри те 
свој убр за ни ри там.

VREMEPLOV
26. ок то бар

1961. Но бе ло ву на гра ду за књи
жев ност до био ју го сло вен ски 
књи жев ник Иво Ан дрић и 
по стао пр ви до бит ник те пре
сти жне свет ске на гра де из Ју го
сла ви је.
2002. У ак ци ји осло ба ђа ња око 
800 та ла ца ко је су че чен ски 
те ро ри сти др жа ли три да на у 
јед ном мо сков ском по зо ри шту 
стра да ло 128 осо ба. Ли кви ди
ра но свих 50 те ро ри ста.

27. ок то бар
2000. Због ја ке олу је, ро ни лач ка 
еки па ни је ус пе ла да уђе у под
мор ни цу Курск. Дан ра ни је су 
от кри ве ни до ка зи да су 23 мор
на ра пре жи ве ла пр ву екс пло зи
ју због ко је је ова ру ска атом ска 
под мор ни ца по то ну ла 12. ав гу
ста у Ба рен цо вом мо ру. Струч
ња ци су про це ни ли да мор на ри 
ни су мо гли жи ве ти ду же од 
осам са ти од по чет ка ове ка та
стро фе у ко јој је свих 118 чла
но ва по са де из гу би ло жи вот.

28. ок то бар
1886. На остр ву Бидл у њу јор
шкој лу ци пред сед ник САД Гро
вер Кли вленд от крио Кип сло
бо де, по клон Фран цу ске, де ло 
Фре де ри ка Оги ста Бар тол ди ја.
1919. У САД на сна гу сту пио 
за кон о про хи би ци ји, ко јим је 
за бра ње на про да ја пи ћа с ви ше 
од по ла од сто ал ко хо ла.

29. ок то бар
1814. Пр ви пар ни рат ни брод 
„Фул тон“, ко ји је кон стру и сао 
Ро берт Фул тон, по ри нут је у 
њу јор шкој лу ци.
1929. Крах Њу јор шке бер зе, 
по знат као „цр ни уто рак“, озна
чио је по че так ве ли ке кри зе ко ја 
је уз др ма ла те ме ље аме рич ке 
при вре де, а ка сни је се про ши
ри ла на цео свет. 

30. ок то бар
1817. Си мон Бо ли вар је осно
вао пр ву не за ви сну вла ду Ве не
цу е ле.
1974. Но ка у том над Џор џом 
Фор ма ном, Му ха мед Али се у 
32. го ди ни три јум фал но вра тио 
бок су.

31. ок то бар
1517. Не мач ки све ште ник Мар
тин Лу тер на вра та ка те дра ле у 
Ви тен бер гу ока чио и на јав ну 
рас пра ву ста вио 95 те за о 
ре фор ми цр кве. Ти ме у не мач
ким зе мља ма по че ла Ре фор ма
ци ја, а Лу тер по стао је дан од 
ње них во ђа.
1984. Ис пред ре зи ден ци је у Њу 
Дел хи ју уби је на Ин ди ра Ган ди, 
пре ми јер ка Ин ди је. Уби ство 
из вр ши ли екс тре ми сти Си и ки, 
при пад ни ци ње ног обез бе ђе ња.

1. но вем бар
1886. У Бе о гра ду осно ва на Кра
љев ска срп ска ака де ми ја, 
ка сни је Срп ска ака де ми ја на у ка 
и умет но сти. Пр ви пред сед ник 
био Јо сиф Пан чић. 
1918. Пр ва срп ска ар ми ја под 
ко ман дом вој во де Пе тра Бо јо
ви ћа у Пр вом свет ском ра ту 
осло бо ди ла Бе о град.

HOROSKOP

Сре да, 26. (13) ок то бар 
Све ти му че ник Карп; Све та 
Му че ни ца Зла та Ме глин ска

Че твр так, 27. (14) ок то бар
Пре по доб на ма ти Па ра ске ва – 
Све та Пет ка 

Пе так, 28. (15) ок то бар 
Све ште но му че ник Лу ки јан; 
Пре по доб ни Јев ти ми је

Су бо та, 29. (16) ок то бар 
Све ти му че ник Лон гин Сот ник

Не де ља, 30. (17) ок то бар 
Све ти про рок Оси ја; Пре по доб
но му че ник Ан дреј Крит ски

По не де љак, 31. (18) ок то бар 
Све ти апо стол и је ван ђе лист 
Лу ка; Св. Пе тар Це тињ ски

Уто рак, 1. но вем бар
(19. ок то бар)

Св. про рок Јо ил; Преп. Про хор 
Пчињ ски; Преп. Јо ван Рил ски 

Crkveni
kalendar

• Ку пио сам де сет по сла
ни ка опо зи ци је. Бо јим се 
да не по ску пе. 
• Ме ди ји су сло бод ни. 
Мо гу да иду куд год 
хо ће.
• До бро до шли у Ср би ју! 
Шта има те од оруж ја?

Чо ко лад ни 
ко лач 

Са стој ци: 200 мл мле ка,  ча ша 
уља, ча ша ше ће ра, 4 ка ши ке 
ка ка оа. За дру ги део:2 це ла ја ја, 
ча ша бра шна,  пра шак за пе ци во. 
Пре лив:100 – 150 мл слат ке 
па вла ке, 200 гр чо ко ла де.

При пре ма: По ме ша ти све 
са стој ке за пр ви део и до бро уму
ти ти. По де ли ти пр ви део на 2 јед
на ка де ла. У је дан до да ти ја ја, 
бра шно и пра шак за пе ци во. Под
ма за ти и по су ти бра шном па ста
ви ти да се пе че око 25 ми ну та. 
За тим из ва ди ти ко лач, пре ли ти са 
оном по ло ви ном ко ју сте прет ход
но одво ји ли и вра ти ти 5 ми ну та. 
Из ва ди ти ко лач да се хла ди, хла
ди ти у ка лу пу.

Ста ви ти слат ку па вла ку да се 
за гре је, до тач ке вре ња па скло
ни ти и до да ти из ло мље ну чо ко ла
ду. Ме ша ти док се све скроз не 
сје ди ни. Пре ли ти ко лач у ка лу пу и 
оста ви ти да се хла ди.
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Упретходном периоду заједнич
ким снагама локалне самоупра
ве и Дома здравља Сремска

Митровица доста је улагано у здрав
ствену заштиту на територији Града.
Купљеноје28новихсетовахируршких
инструмената за мале хируршке ин
тервенције,тоалетеипревијањерана.
Хируршке инструменте купио је Дом
здрављаСремскаМитровицасопстве
нимсредствима,ањиховавредностје
2,5милионадинара. Једанод сетова
припао је и амбуланти у Мачванској
Митровици, а недавно је за потребе
становникамачванских села купљено
инововозилозаслужбукућноглече
ња.ЗахваљујућикомпанијиВахалииз
Мачванске Митровице обезбеђена су
идвапаркингместазапотребеамбу
лантеуМачванскојМитровици.
Представници Града Сремска Ми

тровица, Дома здравља и компаније
Вахалисупрошлесреде,19.октобра
тимповодомобишлиамбулантууМа
чванскојМитровици.
Директор Дома здравља др Душко

МаџићјезахваланВахалијуиФКПод
риње на томешто су препознали по
требе Дома здравља и уступили два
паркингместа,паћесадавозилаДома
здрављабитибезбеднија,јерјераније
билопроблемаокопаркинга.Онисти
че и добру сарадњу саМесном заје
дницомМачванскаМитровица.
ВеснаЖамбок, главнасестраДома

здрављаподсећадајеовегодинена
бављенаиновастоматолошкастоли
ца такође за амбуланту уМачванској
Митровици, тако да је доста урађено
на побољшању здравствене услуге
становникаовогделаГрада. Б.С.

ДОМЗДРАВЉАСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Улагањеуздравствосеисплати

Медицинскирадницисузадовољнино
вим аутомобилом и медицинском опре
мом. Далибор Божић, главни техничар
у служби кућног лечења наводи да сада
многобржеиквалитетнијестижудапаци
јената.НатериторијицелогГрадаСремска
Митровицабудеоко150посетадневно.
ДраганаЧикић,главнасестразасвеам

булантеумачванскомделуГраданаводи
да су се последњих година много поспе

шилиусловирада,пацијентисузадовољ
ни,каоимедицинскоособље.
АмбулантауМачванскојМитровицира

диодпонедељкадопеткаод7до20ча
сова,авикендомсудежурстваод7до14
часова. Три лекара и четиримедицинске
сестре су на располагању пацијентима.
Дневнобудеоко50пацијенатаполекару,
значи око 150 пацијената се дневно пре
гледа.

Здравственирадницизадовољни

НОВАУТОМОБИЛИПАРКИНГМЕСТА:ПредставнициГрада,ДомаздрављаиВахалијауМачванскојМитровици

ДиректорДомаздрављадрДушкоМаџићјезахваланВахалијуиФКПодрињена
томештосупрепозналипотребеДомаздрављаиуступилидвапаркингместа,па
ћевозилаДомаздрављабитибезбеднија

БОЉИУСЛОВИ:АмбулантауМачванскојМитровици


