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Јавно комунално предузеће
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Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26
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Другопоредуколективновенчањеу
СремскојМитровицибићеодржано
усуботу,12.новембрасапочетком

у 13 часова. За венчање о трошку Гра
даСремскаМитровицапријавилосе19
парова, са којима је састанак око при
премазањиховнајважнијидануживоту
одржанпрошлесреде,26.октобра.
ЈедниодбудућихмладенацасуИван

иЈеленаМилутиновић.ИванјеизКузми
на,абудућусупругуупознаојеуБеогра
ду.
 Будућу супругу сам упознао у Бе

ограду, где самрадио у једнојфирмии
живимовећгодинуданазаједно.Пошто
јеонаосталаудругомстању,одлучили
смодасевенчамо.Шеталисмоградоми
виделифлајерзаколективновенчањеи
пријавилисе.Венчањећеизгледатипре
дивно,бићемногољудиипарова.Убу
дућностиочекујемстабиланбракипоро
дицу–кажетридесетпетогодишњиИван,

ањеговабудућасупругаЈелена,додаје
дасезбогљубавипреселилаизвеликог
умалиград.
Јасамсезбогљубавипреселилаов

деизасадмисевеомадопадаиСрем
ска Митровица и живот у Митровици.
Ускоро нами бебица стиже, исто ће се
родитиуМитровици,такодаћебитима
лиСремац.Штосетичесамогвенчања
бићепрелепо,младећебитидивнеисви
смотусаистимциљем,даселепопро
ведемо и започнемо заједнички живот
направиначин.Битнојесакимсте,није
битногдесте.Акостесаонимкогаволи
те,потпуно јенебитнодалистеуБео
граду,Митровици,Кузмину,Сахари,све
јетоисто–истичеЈелена.
Овајпарћесеистогдатумавенчатии

уцрквиипрославићесвадбусанајужом
родбином.
Најмлађипарнаовогодишњемколек

тивномвенчањусуДрагишаЧугаљиЛа

зарелаГаћеша.Онима22,абудућасу
пруга20година.
Мојабудућасупругаијаишлисмоза

једноушколуитакосмосеупознали.Ду
госмобилиувезиипрошлегодиненам
седопалоколективновенчањеиодлучи
лисмоимидасепријавимоовегодине.
Очекујемда се тогдана забавимоида
намбуделепо–кажеДрагиша.
Церемонија венчања биће одржана у

холуГрадскекућесапочеткому13часо
ва,анаконтогауколикобуделеповре
ме,младенцићепрошетатицентромгра
даинаТргубићеорганизованобацање
бидермајера.
СвимладенцићенапоклонодГрада

СремскаМитровицадобитишампањаци
викендмеденимесецуСокобањи.Мла
дећеодГраданапоклондобити јоши
венчаницупоизбору,фризуру,шминкуи
бидермајер.
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КО ЛЕК ТИВ НО ВЕН ЧА ЊЕ О ТРО ШКУ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Суд бо но сно „Дa!“
изго во ри ће 19 паро ва
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IZVESTAN
POGLED

Има у боксерском свету једна изјава, односи се 
наравно на племенити бокс, која каже отприлике 
овако: да се на трон не враћа онај који је са њега 

сишао и изгубио титулу шампиона. Има у тој изјави неке 
лепе суровости, изникле из недара аутентичне природе. 
Подсећа ме то помало на онај моменат када млади мужјак 
јелена победи дојучерашњег остарелог краља, узимајући 
му харем кошута и део са најзеленијом травом на ливади 
за испашу. Међутим, увек постоје изузеци који потврђују 
правило. У боксу је то Касијус Клеј, који се после 
изгубљене титуле светског првака, вратио на трон у пуном 
сјају, да би поново постао Број Један. 

Човек који ми је на памети док пишем овај текст је др 
Душко Маџић. Он је прошле среде на седници војвођанске 
владе именован на место вршиоца дужности заменика 
директора Опште болнице у Сремској Митровици. Као 
други човек Болнице, уз в.д. директора др Живка Врцеља, 
Маџић се поново налази на врху (био је директор 
Здравственог центра од 2000. до 2005. године). Мада ме 
његов пример више асоцира на онај фајтерски филм 
„Повратак Џедаја“. Према неким изворима и др Живко 
Врцељ и др Душко Маџић имају пуну подршку Покрајинске 
владе да изађу на крај са непочинствима која су остала 
после вишегодишњег мандата бившег директора др 
Мирослава Кендришића и његовог заменика др Драгана 
Малобабића. Тешко да би се и један и други устручавали 
да почисте сво оно ђубре које су ова двојица за собом 

оставили. Али, онда, међутим...
Најважније питање је да ли ће постојати оно што 

смутљивци називају „политичком вољом“. А то ће се знати 
врло брзо. Када се одговори на питања зашто Болница 
већ две и по године нема акредитацију; зашто није 
уређено одељење гинекологије; зашто се до сада 
сакривао милионски губитак због неплаћених дуговања; 
зашто није исплаћена уградња рендгена; зашто је у квару 
скенер... Зашто, зашто, зашто!? Да се не говоре плаћања 
казни и судских одштета по тужбама оштећених 
пацијената. Посебна је прича реконструкција Интерног 
одељења, за коју су Пајтићеве лопуже потрошиле милион 
евра (кад би се зезали!), али ни то није било довољно па 
је и Град морао да помогне са седам милиона динара.

Др Душко Маџић био је веома критичан гледе 
сумњивог финансијског пословања бившег 
руководства Болнице, редова чекања, рада на црно, 

рекетирања пацијената и осталих непочинстава. Због тога, 
од њега, који је и сам својевремено био на челу 
Здравственог центра (тада су Болница и Дом здравља 
били под истом капом), очекује се да радикализује 
решавање проблема. Да ли ће долазак новог директора 
др Живка Врцеља и повратак др Душка Маџића личити на 
„Повратак отписаних“? То ће зависити не само од њих 
двојице, већ и од оних који се куну да су на Вучићевом 
путу. Неће требати много времена да сазнамо праву 
истину.
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СМЕНЕ И ЗАВЕРЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Ко штити Пајтићеве кадрове
који су очерупали Болницу
у Сремској Митровици?

Да ли ће ново руководство митровачке Опште болнице имати 
политичку подршку да се обрачуна са јавашлуком, корупцијом и 
криминалом који су затекли после смене Пајтићевих кадрова, или им 
то из неког непознатог разлога неће бити дозвољено?

На прошлонедељној седници 
војвођанске владе, за вршиоца 
дужности заменика директора 

Опште болнице у Сремској 
Митровици именован је др Душко 
Маџић. Тиме је, може се рећи, 
формирано језгро руководећег тима, 
с обзиром да је за в. д. директора 
ове установе недавно изабран др 
Живко Врцељ. Судећи по сигналима 
које добијају из војвођанске владе и 
од покрајинског премијера Игора 
Мировића, нови двојац има пуну 
подршку. Очекује се да се једном 
стане на крај неправилностима у 
раду митровачке Болнице у којима 
има и елемената којима би требало 
да се позабави Тужилаштво.

У недавном интервјуу за Сремску 
телевизију, чини се да је директор 
Болнице др Живко Врцељ загребао 
врх леденог брега, говорећи о 
тешкоћама са којима се сусреће на 
самом почетку вршења своје нове 
функције. У жељи да сазнамо нешто 
више о ситуацији са којом се сусреће 
ново руководство, нисмо нажалост 
успели. Др Живко Врцељ нам је уз 
извињење рекао да тренутно нема 
времена за опсежни разговор о овој 
теми, јер има веома много посла с 
обзиром на то који све 
послови стоје пред њим. 
Док нови заменик др 
Душко Маџић још увек 
није званично ступио на 
функцију. 

Није тајна (о томе су М 
новине у више наврата 
писале), да је митровачка 
Болница дошла на 
прилично ниске гране, за 
шта је „заслужно“ бивше 
руководство на челу са 
др Мирославом 
Кендришићем.

Општа болница у 
Сремској Митровици, 

веровали или не, већ две и по године 
нема акредитацију за свој рад 
(акредитација се иначе издаје на рок 
од три године). Иако су средства за 
акредитацију одавно добијена, до 
доласка новог руководства, није 
ништа рађено по овом питању. Како 
се ради о вишемилионским 
наменским средствима, Болница је 
била дужна да послове око 
акредитације заврши до октобра ове 
године, или да, у противном, врати 
паре уз 10 одсто камате. Зашто 
бивши директор др Кендришић ништа 
није урадио по питању акредитације, 
може се само нагађати, мада је не 
мали број оних који кажу да је то 
намерно учинио, по систему „после 
мене, што горе – то боље!“.

Болница без акредитације, узгред, 
не разликује се много од касапнице.

За шта је све трошио народне паре 
бивши директор Кендришић, сам бог 
зна, а вероватно би најбоље знао 
државни ревизор. Тако нису 
набављени ни соларни панели за 
гинеколошко одељење, иако је за ту 
намену добијено четири милиона 
динара, још у априлу ове године. 
Није ништа урађено, иако се знало 

да се паре морају 
вратити, ако се посао не 
заврши до краја ове 
године. Наравно, плус 10 
одсто камате на та 
средства.

Стари дуг Болнице 
износи око 17 милиона, 
без камате, с каматом би 
то било око 20 милиона. 
Од тога је у овом 
моменту приспело да се 
врати 10 милиона 
динара. Што значи да је 
бивши директор 
обмањивао јавност, 
причајући преко својих 
плаћеничких медија да 

Посебна је прича 
реконструкција 

Интерног одељења. 
Још увек се крију 
прави подаци о 

извођењу радова који 
су финансијски 

предимензионирани, 
као и штета настала 
због поплављивања, 

непосредно после 
реконструисаног 

одељења. Никада није 
објашњено зашто је из 
градског буџета дато 
чак седам милиона 
динара „помоћи“ за 
тек реконструисано 

одељење 

БОЛНИЦА БЕЗ АКРЕДИТАЦИЈЕ НЕ РАЗЛИКУЈЕ СЕ МНОГО
ОД КЛАНИЦЕ: Општа болница у Сремској Митровици
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изузетно добро послује и да је у 
суфициту.

Да не помињемо непотребну казну 
од 2,5 милиона динара због 
прекорачења прековремених сати. То 
је посебно занимљиво за болницу у 
којој се стварају вишемесечне листе 
чекања, док истовремено маса лекара 
(па чак и дојучерашњи заменик 
директора др Драган Малобабић) 
ради приватно, многи и у радно 
време. Дода ли се томе трошење 
буџетских средстава за плаћање 
изгубљених парница по тужбама 
пацијената, у вишемилионском износу, 
јасно колики је јавашлук био присутан 
за време док су Болницу водили др 
Кендришић и др Малобабић.

Много је још нелогичности, које се 
једино могу свести под јавашлук и 
криминално понашање. Као на 
пример, уградња новог рендгена је 
каснила 100 дана, због чега је Управа 
за капитална улагања узела назад 3,3 
милиона, па рендген није исплаћен. 

Или, пример неопходног скенера 
који је у квару још од почетка маја ове 
године, док је др Кендришић купио 
опрему за ОРЛ одељење, вредну 2,5 
милиона, која такође није исплаћена.

Посебна је прича реконструкција 
Интерног одељења. Још увек се крију 
прави подаци о извођењу радова који 
су финансијски предимензионирани, 
као и штета настала због 
поплављивања, непосредно после 
реконструисаног одељења. Никада 
није објашњено зашто је из градског 
буџета дато чак седам милиона 
динара „помоћи“ за тек 
реконструисано одељење (хвалило се 
да је у питању инвестиција вредна чак 
милион евра!) и шта би за то 

ненаменско трошење буџетских пара 
рекао државни ревизор. 

С друге стране, Болница муку мучи 
са транспортом пацијената, јер бивши 
директор није формирао одељење за 
транспорт. Иако му је то било 
наређено још 2013. године. Бивши 
директор Болнице др Мирослав 
Кендришић, као и бивши заменик 
директора др Драган Малобабић не 
желе да разговарају за М новине о 
питањима везаним за ову установу, 
што је и очигледно. То би било исто 
као тражити одговор од козе на 
питање зашто је појела купус.

Јасно је да је толико тога урађено 
између осталог и зато да се отежа 
посао новом директору. Јасно је и то 
да новом директору и његовом 
заменику неће бити довољан један 
мандат да се реше све намерне и 
ненамерне грешке бившег директора 
и бившег заменика директора Опште 
болнице у Сремској Митровици.  

Иако ДС званично више није на 
власти у Сремској Митровици, то као 
да се тешко да приметити. Многи ће 
рећи да појединци из ДС и даље, 
макар неформално, владају градом 
на Сави.  

Зато се с правом питамо: ко штити 
Пајтићеве кадрове који су очерупали 
Болницу у Сремској Митровици? Да 
ли ће ново руководство митровачке 
Опште болнице имати политичку 
подршку да се обрачуна са 
јавашлуком, корупцијом и 
криминалом који су затекли после 
смене Пајтићевих кадрова, или им то 
из неког непознатог разлога неће 
бити дозвољено?

Владимир Ћосић

Да не помињемо 
непотребну казну од 
2,5 милиона динара 
због прекорачења 

прековремених сати. 
То је посебно 
занимљиво за 

болницу у којој се 
стварају вишемесечне 

листе чекања, док 
истовремено маса 

лекара (па чак и 
дојучерашњи заменик 
директора др Драган 

Малобабић) ради 
приватно, многи у 

радно време. Дода ли 
се томе трошење 

буџетских средстава 
за плаћање 

изгубљених парница 
по тужбама 

пацијената, у 
вишемилионском 

износу, јасно колики је 
јавашлук био присутан 

ИМА ЛИ КРАЈА ЗАТЕЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА: Садашњи и бивши директор, др Живко Врцељ и др Мирослав Кендришић
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SUDANIJA

SLOBODAN STOKANOVI]: 
Sramota je kako se pona{a
univerzitetski profesor 

У Пре кр шај ном суду у Срем ској Митро ви ци саслу шан је Сло бо дан Сто
ка но вић, опту жен да је уда рио одбор ни ка Нена да Лема ји ћа

У Пре кр шај ном суду у Срем ској 
Митро ви ци у уто рак, 25. окто бра 
одр жа но је прво рочи ште пово

дом покре та ња пре кр шај ног поступ ка 
од стра не Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, Поли циј ске упра ве Срем ска 
Митро ви ца, про тив Сло бо да на Сто ка
но ви ћа.

Како сто ји у чиње нич ном опи су пре
кр ша ја „посто ји осно ва на сум ња да је 
дана 17.8.2016. годи не у 9.50 часо ва у 
Срем ској Митро ви ци у ул. Трг Све тог 
Дими три ја наспрам бро ја 13, испред 
згра де Скуп шти не Општи не Срем ска 
Митро ви ца, Сто ка но вић Сло бо дан 
извр шио пре кр шај Зако на о јав ном 
реду и миру из чл. 9 ст. 1 врше њем 
наси ља над дру гим. Наве де ног дана и 
вре ме на при ја вље ни Сто ка но вић 
Сло бо дан је дошао у вер бал ни сукоб 
са Лема јић Нена дом, на тај начин што 
му се прво обра тио речи ма: „Куд на 
тебе бак су зе да нале тим!“, а затим му 
је након кра ће вер бал не рас пра ве 
задао један уда рац отво ре ном шаком 

десне руке у пре де лу леве стра не 
лица. Лице Лема јић Ненад се јавио у 
Меди цин ски цен тар у Срем ској Митро
ви ци где су му кон ста то ва не лак ше 
теле сне повре де. Лице Сто ка но вић 
Сло бо дан је алко те сти ран и том при
ли ком је утвр ђе но да исти има 0,00 
про ми ла алко хо ла у орга ни зму“, сто ји 
у зах те ву за покре та ње пре кр шај ног 
поступ ка. 

Седам де сет ше сто го ди шњи Сло бо
дан Сто ка но вић, нека да шњи начел ник 
митр о вач ке Поли ци је, који је први 
саслу шан у Пре кр шај ном суду у Срем
ској Митро ви ци, је неги рао да је наве
де ног дана на наве де ном месту уда
рио Нена да Лема ји ћа. 

 Током саслу ша ња сам рекао све, 
шта је био повод, да се нисам обра тио 
њему лич но, јер он није досто јан да 
спо ми њем њего во име. Нисам рекао 
бак суз Лема јић, већ сам рекао где 
нале те на бак су за, то је могао бити 
било ко, тамо је било наро да. А на то 
је он мени при шао и рекао ми марш у 

три п.... мате ри не и уле тео у згра ду. Ја 
сам био запре па шћен њего вим пона
ша њем, нисам пошао за њим, про ду
жио сам сво јим путем, а он је оти шао 
у згра ду. За сада је то био пред мет 
саслу ша ња, даље ћемо при ча ти када 
се и оста ли саслу ша ју. И даље сам 
запре па шћен са јед ним про стач ким 
пона ша њем оште ће ног Лема јић Нена
да, јер тако не би тре бао да се пона ша 
уни вер зи тет ски про фе сор, који пре да
је на два факул те та – изја вио је непо
сред но након првог рочи шта Сло бо
дан Сто ка но вић.  

Под се ти мо, испред Град ске куће у 
Срем ској Митро ви ци 17. авгу ста изме
ђу 9.30 и 10 часо ва ују тру дого дио се 
инци дент на очи глед број них про ла
зни ка. Уче сни ци овог дога ђа ја били су 
функ ци о нер Демо крат ске стран ке и 
одбор ник ДС у митро вач кој Скуп шти
ни Ненад Лема јић и Сло бо дан Сто ка
но вић, нека да шњи начел ник Поли ци
је.

Пре ма наво ди ма Сло бо да на Сто ка

ПОРИ ЧЕ ОПТУ ЖБЕ: Опту же ни Сло бо дан Сто ка но вић
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но ви ћа он је тог 17. авгу ста на сте пе
ни ца ма испред Услу жног цен тра у 
Срем ској Митр о ви ци срео Нена да 
Лема ји ћа, са којим како каже има 
нера шчи шће не рачу не, и на глас про
ко мен та ри сао више за себе „Где нале
тих на бак су за“, не мисле ћи при том 
на Лема ји ћа. Затим му је Ненад Лема
јић при шао и оте рао га у три п.... мате
ри не и побе гао у Услу жни цен тар. 
Сто ка но вић је про ду жио даље.

 Касни је смо се поно во сре ли 
испред ула за у Град ску кућу, ја сам 
про ла зио туда, а он је изла зио из 
Град ске куће. Про фе сор Лема јић је 

нешто мумлао, про во ци рао ме је и 
ишао пре ма мени. Мислио сам да ће 
ме уда ри ти, па сам ја реа го вао. Одмах 
је поди гао фрку, звао поли ци ју, напра
вио хаос. Дошла је поли ци ја, ради ли 
су ми алко тест, нисам ништа наду вао, 
све сам лепо испри чао како је било – 
испри чао је за М нови не тог 17. авгу
ста након суко ба са Лема ји ћем Сто ка
но вић.

Ненад Лема јић се након инци ден та 
јавио у Меди цин ски цен тар где су му 
кон ста то ва не лак ше теле сне повре де. 
Пре ма незва нич ним инфо р ма ци ја ма 
до којих смо дошли, лекар ско уве ре
ње је Нена ду Лема ји ћу пот пи сао 
његов стра нач ки друг др Миро слав 
Кедри шић, који је спе ци ја ли ста ото ри
нола рин го ло ги је. 

Сло бо дан Сто ка но вић је на првом 
рочи шту, у поступ ку који се води про
тив њега, навео да се за све до ка на 
сле де ће рочи ште позо ве др Миро слав 
Кен дри шић, који је пот пи сао лекар ско 
уве ре ње Нена ду Лема ји ћу.

Оста је да се види да ли ће на Суду 
доказ који при ло жи Ненад Лема јић у 
виду лекар ског изве шта ја бити вали
дан, с обзи ром да се може рећи да је 
у пита њу сукоб инте ре са, јер су и др 
Миро слав Кен дри шић и Ненад Лема
јић функ ци о не ри исте стран ке.

Посту пак води суди ни ца Десан ка 
Обра до вић.

Биља на Села ко вић

Након инци ден та који се дого дио тог 17. 
авгу ста, позва ли смо и Нена да Лема ји ћа 
за комен тар, међу тим он није желео ништа 
да комен та ри ше. Исто тако смо након 
сазна ња да је свом стра нач ком дру гу пот
пи сао лекар ско уве ре ње упу ти ли допис са 
пита њи ма др Миро сла ву Кен дри ши ћу. 
Пита ли смо га сле де ће:

1. Да ли је нор мал но да Ви пре гле да
те свог стра нач ког коле гу Нена да Лема
ји ћа и изда је те му лекар ски изве штај, 
иако зна те да ће се тај изве штај кори

сти ти на Суду као доказ? 
2. Зар не мисли те да би то могло бити 

про ту ма че но на Суду као при стра
сност?

3. Како ће тај лекар ски изве штај бити 
про ту ма чен на Суду, с обзи ром да Ви и 
Ненад Лема јић има те исти инте рес? 

4. Због чега нисте Нена да Лема ји ћа 
упу ти ли на пре глед код дру гог, неза ви
сног лека ра? 

Одго во ре на поста вље на пита ња ни 
после два и по месе ца нисмо доби ли. 

Лема јић и Кен дри шић без комен та ра

БЕЗ КОМЕН ТА РА: Функ ци о не ри ДС Ненад Лема јић и др Миро слав Кен дри шић 

МЕСТО СУКО БА: Град ска кућа у Срем ској Митро ви ци

Сло бо дан
Сто ка но вић,
који је први
саслу шан у

Пре кр шај ном суду
у Срем ској

Митро ви ци, је
неги рао да је

наве де ног дана
на наве де ном
месту уда рио

Нена да Лема ји ћа



8 2. NOVEMBAR 2016.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

СЕД НИ ЦА СОЦИ ЈАЛ НО ЕКО НОМ СКОГ САВЕ ТА РУМА

Јача ње при ват ног сек то ра

Има мо пода так да су чети ри рад ни ка која су ради ла на нео
д ре ђе но вре ме у ЈП „Водо вод“ дали отказ и поче ли да раде у 
фран цу ској фир ми „Хачин сон“ и кине ско  дан ској „Хелт кер“. 
А то је упра во оно и чему тежи мо, да нам при ват ни сек тор 
буде што јачи и да нуди добре усло ве рад ни ци ма за посао. То 
се деша ва први пут у про те клих 20 годи на, рекао је Душан 
Љуби шић

Чла но ви Соци јал но еко
ном ског саве та (СЕС)
у Руми су на сво јој 19. 

сед ни ци раз мо три ли изве
штај о реа ли за ци ји општин
ског буџе та за девет месе ци 
теку ће годи не, потом инфор
ма ци ју о напла ти локал них 
јав них при хо да, али је било 
речи и о уна пре ђе њу соци
јал ног дија ло га на општин
ском нивоу. Сед ни ца је одр
жа на у сре ду, 26. окто бра, а 
после чла но ва СЕС, о реа
ли за ци ји буџе та ће се раз
го ва ра ти и на Општин ском 
већу, да би је конач но усво
ји ли одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Рума.

Душан Љуби шић, начел
ник Општин ске упра ве који 
је и пред се да ва ју ћи СЕСа је 
изра зио задо вољ ство пока
за те љи ма из деве то ме сеч
ног изве шта ја о реа ли за ци
ји буџе та, с обзи ром да се 
пози тив ни трен до ви веза ни 
за пове ћа ње про цен та реа
ли за ци је буџе та наста вља ју. 
Пого то во у делу пове ћа ња 
при ли ва од напла те поре за 
на зара де, али и пове ћа ња 
напла те поре за на имо ви
ну, као извор ног општин ског 
при хо да. 

 Порез на имо ви ну је реа
ли зо ван са 72,6 про це на та 

од пла на, тач ни је реч је о 
155 мили о на дина ра што је 
нај ви ше до сада. При ме ра 
ради, пре две годи не напла
та је у првих девет месе ци 
изно си ла 42 про цен та, одно
сно 93 мили о на дина ра, а у 
истом пери о ду про шле годи
не је напла ће но 150 мили о
на. То су јасни пока за те љи 
да Оде ље ње за локал не 
јав не при хо де добро ради 
и буџет је већи у одно су на 
прет ход не две годи не, што 
даје локал ној само у пра ви 
осно ву за реа ли за ци ју свих 
оних важних про је ка та, као 
што су инфра струк тур но 
опре ма ње или соци јал на 
зашти та – рекао је Душан  
Љуби шић. 

Он је ука зао и на поја ву, 
која је уско пове за на са све 
јачим при ват ним сек то ром 
 да рад ни ци из јав них пред
у зе ћа одла зе да раде у при
ват не фир ме. 

 То се деша ва први пут у 
про те клих 20 годи на. Има мо 
пода так да су чети ри рад ни
ка која су ради ла на нео д ре
ђе но вре ме у ЈП „Водо вод“ 
дали отказ и поче ли да раде 
у фран цу ској фир ми „Хачин
сон“ и кине ско  дан ској 
„Хелт кер“. А то је упра во оно 
и чему тежи мо, да нам при

ват ни сек тор буде што јачи 
и да нуди добре усло ве рад
ни ци ма за посао  додао је 
Љуби шић.

Један од пред став ни
ка син ди ка та у Соци јал но 
еко ном ском саве ту, Дра го 
Тешић, ука зу је на зна чај рада 
СЕСа. А у циљу побољ ша
ња усло ва за рад рад ни ка 
у при ват ним фир ма ма је и 
осни ва ње син ди кал них орга
ни за ци ја, што не поздра вља
ју баш све фир ме.

 Ми смо недав но фор ми
ра ли орга ни за ци је син ди ка
та у „Капи тал гру пи“ и „Хелт 
керу“, а у току су актив но
сти да се син ди кал не орга
ни за ци је офор ме у још две 
при ват не фир ме. Морам да 
кажем и да је окон чан сте чај 
„Клу за“ али да нисам задо
во љан, јер је од про да је овог 
пред у зе ћа оста ло мало нов
ца за испла ту рад ни ка. Они 
су доби ли све га 15,6 про це
на та од сво јих потра жи ва ња, 
што је јако мало  рекао је 
Дра го Тешић.

На овој сед ни ци Соци јал но 
еко ном ског саве та за секре
та ра на пери од од чети ри 
годи не је поно во име но ва на 
Сне жа на Бањац, дипло ми
ра на прав ни ца.

С. Џаку ла

Сед ни ца Соци јал но еко ном ског саве та у Руми

ПРИ ВРЕД НИ САВЕ Т

Сарад ња
при вре де
и Општи не

При вред ни савет рум ске 
општи не засе дао је 28. oкт обра 
и нај ви ше речи било је о пар ти
ци па тив ном буџе ти ра њу чија је 
реа ли за ци ја у току, а који би 
тре ба ло да се окон ча усва ја њем 
про је ка та које пред ло же гра ђа
ни и који ће сво је место наћи и у 
одлу ци о општин ском буџе ту 
који одбор ни ци усва ја ју на сед
ни ци Скуп шти не општи не Рума 
у децем бру. Тако ђе, раз го ва ра
ло се о реа ли за ци ји општин ског 
буџе та за девет месе ци, кому
нал ним так са ма и цени воде.

Дра ган Коса но вић, шеф Кан
це ла ри је за локал ни еко ном ски 
раз вој исти че да При вред ни 
савет добро и кон ти ну и ра но 
ради. 

 Има мо пре ли ми нар ну листу 
пред ло га про је ка та које су дали 
гра ђа ни, а о који ма је сво је 
мишље ње дао Тим за пар ти ци
па тив но буџе ти ра ње, а потом су 
и при вред ни ци дали сво је 
мишље ње. У про це су пар ти ци
па тив ног буџе ти ра ња је било 
797 уче сни ка који су пред ло жи
ли 160 про је ка та. Тим је ана ли
зи рао шта може да уђе у пар ти
ци па тив но буџе ти ра ње и селек
то вао про јек те који су изво дљи
ви. Оквир но, реч је о 20 про је ка
та, а детаљ ним раз ма тра њем 
виде ће мо шта ће конач но ићи 
на листу са које ће се бира ти. 
Неки про јек ти се више тичу јав
них пред у зе ћа, па смо их и пре
у сме ри ли ка њима, тако да је 
сва ки про је кат добро ана ли зи
ран  каже Коса но вић.

Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве је иста као да 
су чла но ви При вред ног саве та 
раз ма тра ли  изве штај о извр ше
њу буџе та. 

 Сарад ња при вре де и локал
не само у пра ве је заи ста добра. 
Она се одви ја и у нефо р мал ном 
про це су кроз раз го во ре при
вред ни ка и пред сед ни ка Општи
не, када има ју неких при мед би 
или про бле ма они му се обра ћа
ју, али је и ова фор мал на, као 
кроз При вред ни савет добра. 
Ми се тру ди мо да им иза ђе мо у 
сусрет и откло ни мо све оне про
бле ме које може мо. У том кон
тек сту су и ове тач ке које су 
веза не за напла ту воде и сме ћа, 
зато су на састан ку били и пред
став ни ци „Водо во да“ и „Кому
нал ца“  иста као је начел ник 
Душан Љуби шић.

Душко Бејић, пред сед ник 
При вред ног саве та је тако ђе, 
изра зио задо вољ ство кому ни ка
ци јом при вред ни ка и локал не 
само у пра ве, а на том тра гу су и 
ове рас пра ве веза не за „Водо
вод“ и „Кому на лац“ а што је 
истак ну то као про блем на про
шлој сед ни ци При вред ног саве
та.

С. Џ.
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Како је и наја вљи ва но, 
наста вља ју се радо ви 
на инфра струк тур ном 

опре ма њу Рад не зоне Рум ска 
петља. Тако су 18. окто бра 
запо че ли радо ви на изград њи 
прве фазе сао бра ћај ни це и 
кана ли за ци о не мре же. Дужи
на кана ли за ци о не мре же је 
2.864 метра, сао бра ћај ни це је 
310 мета ра, а укуп на вред ност 
ових радо ва изно си 28,3 мили
о на дина ра. 

Нару чи лац радо ва је Мини
стар ство при вре де, а инве сти
тор је рум ска општи на. 

 Оби шли смо радо ве које 
финан си ра мо пола – пола, 
зајед но са Мини стар ством 
при вре де. Наста вак ових 
радо ва је сва ка ко зна ча јан 
има ју ћи у виду да ничу објек
ти на Рум ској петљи, као и да 
су рас пи са ни и огла си за даљу 
про да ју земљи шта. Поред 
кана ли за ци је, ту је и сао бра
ћај ни ца изме ђу бло ко ва 4 и 
7. Ова сао бра ћај ни ца води 
ка пре чи ста чу отпад них вода, 
који ће се гра ди ти за потре бе 
фабри ка у овој рад ној зони. 
Ми овде има мо 220 хек та ра, 
али се прво про да ју бло ко ви 
уз ауто – пут: 1, 2 и 4 за које 
су сада заин те ре со ва ни инве
сти то ри. Они који дођу касни је 
гра ди ће у дуби ну зоне – обја
шња ва пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић.

Вла ди сла ва Ста ме но
вић, дирек тор ка Дирек ци је 
за изград њу Руме каже да је 

оста ло да се само ура ди део 
сао бра ћај ни це изме ђу бло ко
ва 6 и 7, као и завр шни слој 
асфал та на поје ди ним дело
ви ма сао бра ћај ни ца. 

 Зна чај но је што и даље 
опре ма мо зону, јер су тако 
бољи усло ви које нуди мо 
инве сти то ри ма, али и за оне 
које већ овде раде. Рад на 
зона је ком плет но гаси фи ко
ва на, ура ђен је део водо вод не 
мре же и дове де на висо ко на

пон ска мре жа, а биће ура ђе на 
и јав на расве та  рекла је Вла
ди сла ва Ста ме но вић.

Изво ђа чи радо ва су шабач
ки „Маши но коп“, АД „Срем пут“ 
Рума и „Гео да та ПГЈ“ из Обре
нов ца.

Рок за завр ше так радо ва, 
ако све буде текло по пла ну је 
31. децем бар, одно сно радо ви 
би тре ба ло да се окон ча ју за 
75 дана.

С. Џ.

РАД НА ЗОНА РУМ СКА ПЕТЉА

Изград ња кана ли за ци је
и сао бра ћај ни це

Радо ви на кана ли за ци о ној мре жи

ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Ради о ло шка 
сек ци ја 

Слу жба за ради о ло шку дијаг
но сти ку Опште бол ни це Срем ска 
Митро ви ца, била је дома ћин 
ради о ло шке сек ци је Срп ског 
лекар ског дру штва  Дру штва 
лека ра Вој во ди не, одр жа не 25. 
окто бра у Еду ка тив ном цен тру. 

Ради о ло зи и лека ри дру гих 
спе ци јал но сти из вој во ђан ских 
бол ни ца и КЦ Вој во ди не, има ли 
су при ли ку да чују два струч на 
рада ради о ло га митро вач ке бол
ни це: др Пери це Адна ђе ви ћа 
(Кал ци јум скор индекс – од дијаг
но сти ке до пре вен ци је и скри нин
га) и др Ната ше Пујић Ста ни са
вљев (Ради о ло шка дијаг но сти ка 
тубер ку ло зе код ХИВ пози тив них 
паци је на та).

У уво ду струч ног дела сек ци је, 
позна ти митро вач ки спе ци ја ли ста 
ради о лог у пен зи ји, прим. др 
Ката ри на Вор ка пић, гово ри ла је о 
исто ри ја ту рент ге но ло ги је у Сре
му и Срем ској Митро ви ци, апо
стро фи ра ју ћи дугу и бога ту тра
ди ци ју успе шне и кадров ски вео
ма про фе си о нал не бол нич ке слу
жбе кроз све годи не посто ја ња.

Ради о ло шка сек ци ја има ла је 
за циљ, да кроз струч на пре да ва
ња, при ка зе слу ча је ва и раз ме не 
иску ста ва, стру ка дође до нових 
сазна ња у сми слу брже и поу зда
ни је дијаг но сти ке у лече њу паци
је на та, радом на савре ме ним или 
доступ ним апа ра ти ма, наро чи то 
када је реч о ЦТ дијаг но сти ци.

Биља на Срем чић

ОД 1. НОВЕМБРА

Оба ве зна
зим ска опре ма

Од 1. новем бра поно во су на 
сна зи одред бе Зако на које се 
одно се на кори шће ње зим ске 
опре ме на вози ли ма у сао бра ћа ју. 
У циљу пове ћа ња без бед но сти у 
сао бра ћа ју у лошим вре мен ским 
усло ви ма у уто рак, 25. окто бра, 
Поли циј ска упра ва у Срем ској 
Митро ви ци орга ни зо ва ла је кон
фе рен ци ју за нови на ре, на којој је 
гово рио Вла ди мир Рољић, начел
ник Оде ље ња сао бра ћај не поли
ци је.

 Од 1. новем бра сва вози ла 
тре ба да има ју зим ске пне у ма ти ке 
са шаром од чети ри мили ме тра, 
а на део ни ца ма путе ва на који ма 
посто ји озна ка оба ве зног кори
шће ња лана ца, воза чи су дужни 
да их има ју у вози лу или у слу ча
ју да је коло воз под сне гом да их 
има ју поста вље не на точ ко ви ма  
рекао је Вла ди мир Рољић. 

Он је додао да је пре по руч
љи во да вла сни ци вози ла што 
пре заме не пне у ма ти ке, не само 
због Зако на већ и због веће без
бед но сти у сао бра ћа ју, јер је тако 
лак ше упра вља ти вози лом, а и 
зау став ни траг при ли ком коче ња 
је кра ћи. Казне за неко ри шће ње 
одго ва ра ју ћих зим ских пне у ма ти
ка у вре ме када се на коло во зу 
нала зи снег или лед изно си 5.000 
дина ра, уко ли ко се казна пла ти 
у року од осам дана она изно си 
2.500 дина ра.

 У. Р.

Фести вал вели ких там бу ра шких орке
ста ра Вој во ди не, 25. по реду одр жан је 
30. окто бра у Кул тур ном цен тру у Руми 

у орга ни за ци ји ове уста но ве кул ту ре и Саве
за там бу ра шких дру шта ва Вој во ди не, а под 
покро ви тељ ством рум ске општи не.

Ово го ди шњи Фести вал је отво рио Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник Скуп шти не општи не 
Рума који је иста као да зву ци там бу ре нај леп
ше зву че у Руми. 

 Задо вољ ни смо што смо дома ћи ни и орга
ни за то ри овог Фести ва ла који тра је већ 25 
годи на. Тако ђе, и што има мо два вели ка там
бу ра шка орке стра. Тру ди ће мо се и наред них 
годи на да подр жа ва мо Фести вал там бу ра шких 
орке ста ра, а веро ват но и зна чај ни је буду ћи да 
смо ста би ли зо ва ли наше јав не финан си је  
рекао је Сте ван Кова че вић.

На Фести ва лу је уче ство ва ло седам там

бу ра шких орке ста ра: Зајед нич ки састав деч
јег ГТО „Бран ко Ради че вић“ Рума и Орке стар 
ОМШ „Тео дор Тоша Андре је вић“ Рума, Деч ји 
там бу ра шки орке стар „Там бу ра то ри јум“ Пан
че во, ХКПД „Мати ја Губец“ Рума, КУД „Све
то зар Мар ко вић“, ВТО „Васа Јова но вић“ Нови 
Сад, Субо тич ки там бу ра шки орке стар, ГТО 
„Бран ко Ради че вић“ Рума и Вели ки там бу ра
шки орке стар Радио Теле ви зи је Вој во ди не.

Њихо ве насту пе су пра ти ли чла но ви струч
ног жири ја  проф. Сло бо дан Ата нац ко вић и 
проф. Зоран Мулић.

Фести вал је ове годи не имао реви јал ни 
карак тер, тако да је струч ни  жири дао само 
сво је опи сне оце не сва ког насту па. У жири
ју публи ке су били пред став ни ци ЈУП „План“, 
а по њихо вој оце ни нај бо љи je рум ски ГТО 
„Бран ко Ради че вић“.

С. Џ.

ФЕСТИ ВАЛ ВЕЛИ КИХ ТАМ БУ РА ШКИХ ОРКЕ СТА РА

Зву ци там бу ре у Руми
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ

Ма ње па ра у бу џе ту

Бу џет Оп шти не за 2016. го ди ну био је пла ни ран у из но су од 
2.032.886.812 ди на ра, а на ком ре ба лан са до шло је до сма ње ња 
пла ни ра них при хо да и рас хо да, те оп штин ски бу џет са да из но
си 1.771.178.108 ди на ра

Про шлог пет ка, 28. ок то бра у Пе ћин ци ма 
одр жа на је 17. по ре ду сед ни ца Скуп шти
на оп шти не. На сед ни ци се раз ма тра ло о 

29 та ча ка днев ног ре да, а јед на од зна чај ни јих 
би ла је сва ка ко ре ба ланс оп штин ског бу џе та.

Бу џет Оп шти не за 2016. го ди ну био је пла ни
ран у из но су од 2.032.886.812 ди на ра, а на ком 
ре ба лан са до шло је до сма ње ња пла ни ра них 
при хо да и рас хо да, те оп штин ски бу џет са да из
но си 1.771.178.108 ди на ра.  

 Три су кључ на раз ло га због ко јих се до но
си од лу ка о ре ба лан су бу џе та. Пр ви раз лог је 
ускла ђи ва ње при хо да и рас хо да са де ве то ме
сеч ним из вр ше њем бу џе та, дру ги раз лог је еви

ден ти ра ње ре фи нан си ра ју ћег кре ди та, а тре ћи 
је пре ра спо де ла нов ца за школ ство. У слу ча ју 
основ них шко ла ви си на рас хо да је за др жа на на 
прет ход ном ни воу, али је из вр ше на пре ра спо де
ла сред ста ва на од ре ђе ним по зи ци ја ма ко је се 
ти чу стал них тро шко ва на бав ке ма те ри ја ла нео
п ход ног за нор мал но функ ци о ни са ње шко ла. 
Раз ми шља ће мо мо жда о још јед ном ре ба лан су 
кра јем го ди не, где ће мо до кра ја ускла ди ти рас
хо де и при хо де – из ја вио је по моћ ник пред сед
ни це Оп шти не Де јан Жи ва но вић. 

Од бор ни ци су јед но гла сно усво ји ли и од лу ку 
о осни ва њу Ту ри стич ке ор га ни за ци је Оп шти не 
Пе ћин ци. 

 До са да је по сло ве раз во ја ту ри зма на на
шој те ри то ри ји оба вљао Ту ри стич ки ин фо  цен
тар ко ји је ра дио у скло пу оп штин ске Аген ци је 
за раз вој, ме ђу тим, и ту ри стич ка по ну да и ин
те ре со ва ње ту ри ста за по се ту де сти на ци ја ма у 
на шој оп шти ни су на ра сли то ли ко да се ука за
ла по тре ба за ор га ни за ци јом ко ја ће са мо стал
но ра ди ти на да љем уна пре ђе њу ове обла сти, 
као и на очу ва њу и за шти ти ту ри стич ких вред
но сти у оп шти ни Пе ћин ци – ре као је на чел ник 
Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић. 

Љу би ца Бо шко вић, до са да шњи ру ко во ди лац 
Ту ри стич ког  ин фо цен тра, иза бра на је за ли це 
ко је ће до име но ва ња ди рек то ра Ту ри стич ке ор
га ни за ци је оба вља ти ње го ве по сло ве. 

На чел ник Тр бо вић је до дао да је Скуп шти
на, са ве ћин ским бро јем гла со ва, ре гу ли са ла и 
област око уре ђе ња спо ме ни ка кул ту ре на те ри
то ри ји оп шти не Пе ћин ци. 

 Уре ди ли смо област ту ри зма и област по ста
вља ња спо ме ни ка, јер смо има ли не ких не ми
лих до га ђа ја. На рав но да не мо же сва ко по ста
ви ти и укло ни ти спо ме ник на на шој те ри то ри ји. 
Са мо Скуп шти на оп шти не мо же до не ти од лу ку 
о по ста вља њу спо ме ни ка, на пред лог оп штин
ске Ко ми си је. У тој од лу ци је на зна че но да ће 
ЈКП „Са ва“ одр жа ва ти спо ме ни ке, а Оп шти на ће 
то фи нан си ра ти из свог бу џе та – ре као је Тр бо
вић. 

С. Ста не тић 

На по чет ку скуп штин ског за се да ња Жив ко 
Мар ко вић Ба та, од бор ник Де мо крат ске стран ке 
под нео је пред лог за до пу ну днев ног ре да. Он 
је тра жио да се фор ми ра ко ми си ја, ко ја ће по 
ње го вим ре чи ма „да кон тро ли ше по ли тич ку 
од го вор ност функ ци о не ра, јер њи хо во по на ша
ње од у да ра од ста во ва Вла де Ср би је ко ји се 
ти чу ме ра штед ње и ра ци о на ли за ци је“.

Пред сед ник Скуп шти не Са ва Чој чић је ре као 
да не зна да ли је до ку мент ода кле је Мар ко вић 
из но сио по дат ке ва ли дан. Чој чић је по том 
за тра жио и кра ћу па у зу. На кон па у зе, до пу ну 
днев ног ре да тра жио је и Жив ко Мар ја но вић из 
Је дин стве не Ср би је. Он је пред ло жио да се уки
не од бор нич ки до да так и да се раз ре ши ду жно
сти јав ни пра во бра ни лац. 

Ка ко ни је дан пред лог до пу не днев ног ре да 
ни је при хва ћен, Жив ко Мар ко вић и Жив ко Мар
ја но вић су са још не ко ли ко од бор ни ка опо зи ци
је на пу сти ли сед ни цу.

Опо зи ци ја
на пу сти ла
сед ни цу

За се да ње локалног парламента

ШИ МА НОВ ЦИ

Уметничко ве че
У ши ма но вач ком До му кул

ту ре 23. ок то бра одр жа но је 
књи жев но  сли кар ско ве че у 
ор га ни за ци ји Удру же ња же на 
„Ши ма нов чан ке“. То ком сат и 
по про гра ма пред љу би те љи ма 
ове две умет но сти сме њи ва ли 
су се књи жев ни ци ко ји су чи та
ли од лом ке из сво јих де ла, ак
тив ног уче шћа су узе ла де ца из 
Ши ма но ва ца и Де ча, а са ла До
ма кул ту ре би ла је опле ме ње на 
де ли ма број них сли ка ра.

„Ши ма нов чан ке“ већ тре ћу го
ди ну за ре дом у ок то бру, ме се цу 
књи ге, ор га ни зу ју ова кве ве че ри 
и, по ре чи ма пред сед ни це Удру
же ња Ду ши це Ми ло ше вић, ова
ква оку пља ња умет ни ка по ста ју 
ма ла тра ди ци ја у Ши ма нов ци
ма.

 Тру ди мо се да обо га ти мо 
кул тур ни жи вот у на шем на
се љу. За хвал на сам пи сци ма 
и сли ка ри ма ко ји се ода зи ва ју 
на шим по зи ви ма и дра го ми је 
што све ве ћи број ме шта на до
ла зи на ова кве до га ђа је. Има мо 
по др шку ло кал не са мо у пра ве, а 
са рад ња са овим са зи вом Са
ве та ме сне за јед ни це је од лич
на. Нај бо љи до каз за то је што 
је са на ма и пред сед ник Са ве
та Алек сан дар Ман дић, ко ји је 
увек спре ман да са слу ша на ше 
по тре бе и да нам по мог не у ор
га ни зо ва њу кул тур них до га ђа ја. 
На да мо се да ће Ши ма нов ци 
по ста ти је дан од кул тур них цен
та ра на ше оп шти не – ре кла је 
Ду ши ца Ми ло ше вић.

Од лом ке из сво јих де ла са 
пу бли ком су по де ли ли пи сци 
Гор да на Ша рић, Та тја на Мар
ја но вић, Рад ми ла Јо ва но вић, 
Сла ви ца Сте фа но вић, Ђор ђе 
Ћир ко вић, Бо жи дар Ма рин
ко вић, Жи ка Ле кић и Ра ди вој 
Про ко пље вић  Про ка, а на из
ло жби упри ли че ној спе ци јал но 
за ову при ли ку, сво је ра до ве су 
ши ма но вач кој пу бли ци пред ста
ви ли сли ка ри Гор да на Ша рић, 
Та тја на Ма рин ко вић, Се ка Јо
ва но вић и Са ша Ма рић. По ред 
де ла при сут них сли ка ра би ле су 
из ло же не и сли ке Бла ги це Фи
лип че ве из Ско пља и пре ми ну
лог ака дем ског сли ка ра из Ши
ма но ва ца Ми лен ка Ђур ђе ви ћа 
 Ми лец ке. 

Ве че су ре ци та ци ја ма прот ка
ли уче ни ци Основ не шко ле „Ду
шан Јер ко вић  Уча“ из Ши ма но
ва ца, а за му зич ки део про гра ма 
су се по бри ну ли Ду ња Ра до са
вље вић и Пе вач ка гру па „Сви
тац“ из Де ча. Про грам је во ди ла 
Те о до ра Ра до са вље вић, во кал
на со лист ки ња у успо ну, ко ја је 
до са да об ја ви ла два син гла.

„Ши ма нов чан ке“ су осно ва не 
2005. го ди не и иако удру же ње 
бро ји све га 12 чла ни ца, за ових 
11 го ди на има ло је број не на сту
пе на ма ни фе ста ци ја ма ши ром 
Ср би је, а сво јим ак тив но сти ма 
у зна чај ној ме ри доприносe уна
пре ђе њу кул тур ног жи во та у Ши
ма нов ци ма. 
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Све ча ном ака де ми јом у 
Позо ри шту „Добри ца Милу ти
но вић“ у Срем ској Митро ви ци 
у субо ту, 29. окто бра обе ле же
но је 130 годи на посто ја ња 
Грко ка то лич ке паро хи је и 110 

годи на од изград ње Хра ма 
Ваз не се ња Господ њег. Све ча
но сти су при су ство ва ли и 
амба са дор Укра ји не Олек сан
др Алек сан дро вић и гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер.

Пред став ни ци Општи не 
Нова Црња посе ти ли су 25. 
окто бра Срем ску Митро ви цу, 
како би се упо зна ли са радом 
митро вач ке Кан це ла ри ја за 
мла де и та иску ства при ме
нили у раду сво је локал не 

кан це ла ри је. У Град ској кући 
одр жан је рад ни саста нак са 
пред став ни ци ма Гра да Срем
ска Митро ви ца, а затим је 
деле га ци ја из Нове Црње 
посе ти ла митро вач ку Кан це
ла ри ју за мла де.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Посе та деле га ци је
из Нове Црње

Свечана академија

Пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић је про шлог 
поне дељ ка, 31. окто бра орга
ни зо вао Дан отво ре них вра
та, у окви ру којег је раз го ва
рао са 13 гра ђа на шид ске 
општи не о њихо вим про бле
ми ма. 

План је да се ова акци ја 
реа ли зу је сва ког поне дељ ка 

у месе цу у пери о ду од 12 до 
14 часо ва. Поред пред сед ни
ка Општи не, са гра ђа ни ма ће 
раз го ва ра ти и помоћ ни ци 
пред сед ни ка Општи не заду
же ни за еко ном ска и соци јал
на пита ња. Гра ђа ни се могу 
наја ви ти за при јем, лич но у 
згра ду Општи не или на теле
фон 022/712122.

ДАН ОТВО РЕ НИХ ВРА ТА У ШИДУ

При јем гра ђа на

При год ном све ча но шћу у 
Бе ше но ву 28. октобра је обе ле
жен по че так ра да но ве се о ске 
ам бу лан те. Ам бу лан та је зва
нич но отво ре на уочи ово го ди
шњих из бо ра, 19. апри ла, али 
је упо треб ну до зво лу до би ла 
не дав но. У ам бу лан ти два да на 
у не де љи ра ди ле кар, док је 
ме ди цин ска се стра при сут на 
сва ко днев но. Ка ко је ре као гра
до на чел ник Срем ске Ми тро ви
це Вла ди мир Са на дер, из град
ња ам бу лан те је ко шта ла пре

ко 16 ми ли о на ди на ра, а пред
сед ник Са ве та ме сне за јед ни
це Бе ше но во Дра го љуб Ла ке
тић је на гла сио да је дан ова кав 
обје кат да је на ду да ће мла ди 
оста ја ти да жи ве на се лу. Све
ча но сти су по ред ме шта на при
су ство ва ли и ми ни стар за 
по љо при вре ду Бра ни слав 
Не ди мо вић, по кра јин ски функ
ци о нер Ми лан Ко ва че вић, 
ди рек тор До ма здра вља у 
Срем ској Ми тро ви ци др Ду шко 
Ма џић и дру ги. В. Ћ.

БЕ ШЕ НО ВО

Ра ди но ва ам бу лан та

СНС ПЕ ЋИН ЦИ 

Деч ја оде ћа и обу ћа 
за нај у гро же ни је
На кон апе ла Цр ве ног кр

ста Пе ћин ци да је са 
до ла ском зим ских да

на нај ве ћа по тре ба за деч јом 
оде ћом и обу ћом, по себ но за 
де цу пред школ ског уз ра ста, 
Оп штин ски од бор Срп ске на
пред не стран ке Пе ћин ци укљу
чио се у ак ци ју при ку пља ња 
гар де ро бе, а 28. ок то бра су, у 
про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста у 
Пе ћин ци ма, при ку пље ну оде ћу 
и обу ћу пре да ли ме сни од бо ри 
СНС из Пе ћи на ца, Бре ста ча, 
Ку пи но ва и Срем ских Ми ха ље
ва ца.

Тим по во дом по ве ре ник пе
ћи нач ког од бо ра СНС Ми ло рад 
Пан тић је из ја вио да ова стран
ка, као нај ве ћа ор га ни за ци ја у 
оп шти ни Пе ћин ци осе ћа оба
ве зу да кроз ху ма ни тар ни рад 
до при не се бо љит ку ло кал не 
за јед ни це.

 Срп ска на пред на стран ка 
се укљу чи ла у не ко ли ко ху ма

ни тар них ак ци ја и сва ки пут је 
од зив члан ства био из у зе тан. 
У не дав но ор га ни зо ва ном ван
ред ним ак ци ја ма до бро вољ ног 
да ва ња кр ви бли зу 200 на ших 
чла но ва је по ну ди ло крв, а 
ових да на су на ши чла но ви и 
ак ти ви сти при ку пи ли то ли ко 
деч је оде ће и обу ће, да су пре
ва зи шли мо ја оче ки ва ња. Ми
слим да је на на ше члан ство 
по себ но ути ца ло то што се 
апел од но сио на нај мла ђу, па 
са мим тим и нај не за шти ће ни ју 
ка те го ри ју ста нов ни штва – де
цу. Мо рам да при знам да сам 
по но сан на ху ма ност ко ју на ше 
члан ство по ка зу је из ак ци је у 
ак ци ју – ни је крио за до вољ ство 
пр ви чо век пе ћи нач ких на пред
ња ка.

Не ко ли ко ме сних од бо ра 
СНС је пре да ло при ку пље ну 
оде ћу и обу ћу не што ра ни је, а 
у не ким од бо ри ма ак ци ја при
ку пља ња је још увек у то ку.

Ових да на у то ку је укла
ња ње не ко ли ко ки о ска 
са пла тоа ис пред хра ма 

Све тог Ни ко ле у Пе ћин ци ма.
 Цен тар Пе ћи на ца је већ 

са да при стој но уре ђен, али оп
штин ско ру ко вод ство же ли да 
бу де још уре ђе ни ји, а на про
сто ру око об но вље не пра во
слав не цр кве има мо два про
бле ма. С јед не стра не цр кве су 
пи јач не те зге, а са дру ге ста ри 
ки о сци. Про блем пи јач них те зги 
би ће убр зо ре шен пре се ље њем 
на но ву пи ја цу чи ја из град ња је 

у то ку, а вла сни ци ма ки о ска смо 
пру жи ли мо гућ ност да се пре се
ле на ше та ли ште, све га не ких 
пе де се так ме та ра да ље, што су 
не ки од њих већ учи ни ли – ка
же начелник Општинске управе 
Жељко Тр бо вић и до да је:

 Пла то ће би ти уре ђен, по
ста ви ће мо клу пе и фон та ну, 
чи ме ће овај про стор, за јед но 
са об но вље ним хра мом, по
ста ти украс цен тра Пе ћи на ца, 
а ме шта ни ће до би ти мир но и 
при јат но ме сто за од мор и дру
же ње.

УРЕ ЂЕ ЊЕ ЦЕН ТРА ПЕ ЋИ НА ЦА

Про стор за дру же ње

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.
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Све тла на Сабо на сед ни ци Скуп шти
не Гра да Срем ска Митр о ви ца 15. 
сеп тем бра име но ва на је за врши о ца 

дужно сти дирек то ра Тури стич ке орга ни за
ци је Гра да Срем ска Митро ви ца. Пуна енту
зи ја зма и иде ја сту пи ла је на нову функ ци ју, 
a за М нови не каже да је чека пуно посла, 
али да се не боји иза зо ва који су пред њом.

Иако на табли при ула ску у Срем ску 
Митро ви цу сто ји Добро до шли у цар ски 
град, да ли је Срем ска Митро ви ца град 
тури зма?! Хотел Сир ми јум је у ликви да ци
ји, а тре нут ни сме штај ни капа ци те ти Хоте
ла Срем не могу да задо во ље потре бе 
јед ног тури стич ког ауто бу са. Међу тим, Све
тла на Сабо напо ми ње да тран зит ни тури
зам поста је све попу лар ни ји и да Срем ска 
Митро ви ца тре ба да иско ри сти свој одли
чан гео граф ски поло жај, јер се нала зи на 
сат вре ме на од Бео гра да и Новог Сада.

 Више тури сти не желе да буду по пет до 
седам дана ста ци о ни ра ни на јед ном месту, 
већ би сва ки дан да оби ла зе по неко тури
стич ко место. На нама је да ура ди мо све 
што може мо да буде мо пре по зна тљи ви, 
да буде мо атрак тив ни. Има мо тај пре фикс 
цар ски и ми јесмо цар ски град. Моја иде ја 
је да се цео град брен ди ра у том погле ду, 
да то буде цар ска кул ту ра, цар ска исто ри ја, 

цар ска трпе за, аван ту ра. Исто тако, људи 
ства ра ју ути сак о гра ду, те је потреб но да 
учи ни мо све да се тури сти у нашем гра ду 
осе ћа ју цар ски. Мислим да је могу ће, да 
у наред ном пери о ду уз подр шку локал не 
само у пра ве ради мо на иден ти те ту и брен
ди ра њу гра да – наво ди Све тла на Сабо.

Посто је мно ге ства ри које су већ ура ђе
не, али су пома ло забо ра вље не, а сва ка ко 
би помо гле у пре по зна тљи во сти. 

 На при мер пла ва лини ја, која је избри
са на, то је сјај на нит која може да кори сти 
сва ком слу чај ном и намер ном добро до
шлом чове ку који жели сам да истра жу је 
град. Табле су поста вље не, али је мно го 
тога про па ло. То би била мала инве сти ци
ја да се та пла ва лини ја обно ви, а ми има
мо иде ју да та пла ва лини ја буде ура ђе на 
у сти лу моза и ка, јер смо ми град моза и ка. 
Фран цу зи и град Невер желе да наста ве 

СВЕ ТЛА НА САБО, ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ГРА ДА СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Ми не зна мо коли ко
тури ста оби ђе град

ВОДИТИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ТУРИСТИМА:
Светлана Сабо, в.д. директорка Туристичке организације

ЦАРСКИ ГРАД?: Сремскa Митровицa 

Поен та је да се
успо ста ви сарад ња
са свим субјек ти ма

тури зма, каже в.д. 
директорка Туристичке 

организације Града 
Сремска Митровица 

Светлана Сабо
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сарад њу са нама, али по мени прво мора
мо да попра ви мо оно што смо доби ли од 
њих. Има мо иде је да поно во вра ти мо избор 
нај леп шег изло га, нај леп шег дво ри шта и 
тера се. Иде нам Нова годи на, па што да не 
сти му ли ше мо про дав це око уре ђе ња изло
га за пра зни ке – сма тра дирек то рка Тури
стич ке орга ни за ци је.

Да би све ово било могу ће потреб но је 
умре жи ти све субјек те у гра ду који има ју 
било какве везе са тури змом, од тури стич
ких орга ни за ци ја, пре ко вла сни ка сео ских 
дома ћин ста ва, уста но ва кул ту ре и слич но.

 Мора мо има ти подат ке коли ко је људи 
про шло кроз град, не мислим само на 
Срем ску Митро ви цу и Цар ску пала ту, јер су 
ту као и у Спе ци јал ном резер ва ту при ро де 
Заса ви ца води ли еви ден ци ју о бро ју посе
ти ла ца. Потреб но је да зна мо коли ко људи 
оби ђе мана сти ре на тери то ри ји Гра да и 
оста ле кул тур но исто риј ске спо ме ни ке. 
Таква ста ти сти ка није вође на. Тури стич ка 
орга ни за ци ја тре ба да буде цен тар који ће 
ску пља ти све те подат ке и на осно ву њих 
ћемо моћи рећи да ли се тури зам у нашем 
гра ду раз ви ја или не раз ви ја. Ми нема
мо подат ке и то није систе мат ски вође но. 
Поен та је да се успо ста ви сарад ња са свим 
субјек ти ма тури зма, да их позо ве те за сто, 
да оде мо код њих, попри ча мо, изгра ди мо 
пове ре ње. Наш посао је да помог не мо да 
се они раз ви ја ју. Пред нама је пуно посла, 
мора мо да посе ти мо сео ска дома ћин ства, 
мана сти ре, Заса ви цу, да види мо шта они 
нуде и како да их сти му ли ше мо да се и 
даље раз ви ја ју. Наша уло га је да пове зу је
мо људе, да даје мо иде је и да реа ли зу је мо 
иде је зајед но са њима – закљу чу је Сабо. 

Од када је Срем ска Митро ви ца ушла у 
про грам ђач ких екс кур зи ја, осет но је пове
ћа на посе та тури ста, али та погод ност није 
довољ но, по Све тла ни Сабо, иско ри шће на, 
јер ђаци углав ном оби ла зе Цар ску пала ту и 
СРП Заса ви цу.

 По мени недо ста је нам место где тури
сти могу да купе суве ни ре, раз глед ни це, 
маји це или било шта дру го што ће их под
се ћа ти на Срем ску Митро ви цу. Ми сада 
нема мо такво место, осим штан да у окви ру 
Цар ске пала те. Исто тако потре бан нам је 
и Инфо цен тар, где би тури сти на јед ном 
месту могли да доби ју све потреб не инфор
ма ци је, од тога где да руча ју, ноће, шта да 
посе те, како могу да анга жу ју води ча и 
слич но. Пуно је иде ја, надам се да ћемо 
успе ти да их реа ли зу је мо – каже Све тла на 
Сабо.

Б. Села ко вић

Бора ви шна так са на тери то ри ји Гра да 
напла ћу је се 50 дина ра и како исти чу из 
Тури стич ке орга ни за ци је бора ви шна так
са у Митро ви ци нај јеф ти ни ја је у целом 
Сре му. Тако ђе, пре ма пода ци ма из Тури
стич ке орга ни за ци ји Гра да у 2015. годи ни 
је забе ле же но 16.853 ноће ња, Цар ску 
пала ту је посе ти ло 10.000 тури ста, а СРП 
Заса ви ца око 38.000. Нај по се ће ни је 
мани фе ста ци је у гра ду су биле Фести вал 
ватро ме та и Срем фолк фест. У 2016. 
годи ни, закључ но са 23. авгу стом, на 
тери то ри ји Гра да је реги стро ва но 9.652 
ноће ња. 

Нажалост, они који ноће у граду, углав-
ном нису туристи, већ теренски радници.

Бора ви шна
так са 50 дина ра

Про шле сре де, 26. ок то бра у срем ско
ми тро вач кој Град ској ку ћи пот пи сан је 
ме мо ран дум о са рад њи из ме ђу Гра

да Срем ске Ми тро ви це и Кон фин ду стри је 
Ср би ја, удру же ња ита ли јан ских ин ду стри ја
ла ца у Ср би ји. Ме мо ран дум су пот пи са ли 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла ди
мир Са на дер и пред сед ник Кон фин ду стри је 
у Ср би ји Ерик Ко су та. Основ ни циљ де фи
ни сан овим ме мо ран ду мом је сте са рад ња 
из ме ђу Гра да и асо ци ја ци је на ре а ли за ци ји 
ини ци ја ти ве „Дан ма лих и сред њих пред
у зе ћа” ко ја ће се по пр ви пут одр жа ти у 
Срем ској Ми тро ви ци 10. новем бра.

Пред сед ник Кон фин ду стри је Срби ја Ерик 
Ко су та на гла сио је ко ли ко је ве ли ки зна
чај по кре та ња ове ини ци ја ти ве јер, ка ко је 
на вео, то је при ли ка да се по диг не свест 
мла ђих ге не ра ци ја о еко ном ској ре ал но сти, 
пру жа ју ћи им мо гућ ност не по сред ног ис ку
ства са при вред ним ам би јен том и на чи ном 
на ко ји од ре ђе на ком па ни ја по слу је.

 Срем ска Ми тро ви ца је је дан од гра до ва 
где је ита ли јан ска при вре да нај зна чај ни ја, 
на ро чи то у обла сти ма лих и сред њих пред
у зе ћа. Ини ци ја ти ва ко ја се по кре ће има 
тај циљ – да ства ра мо, на ро чи то код мла
дих, кул ту ру пред у зе ћа и пред у зет ни штва. 
Отво ри ће мо вра та на ших пред у зе ћа и по
зва ће мо шко лар це да до ђу, а на ши пред у
зет ни ци ће им об ја сни ти све о пред у зе ћи ма 
и шта она зна че за град ску при вре ду – ис
та као је Ко су та. 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла
ди мир Са на дер по здра вио је овај про је кат 
и за хва лио Кон фин ду стри ји на по кре та њу 
ини ци ја ти ве ко ју је оце нио као ко ри сну, по
себ но у сми слу за у ста вља ња од ла ска мла
дих љу ди из ма лих у ве ли ке гра до ве.

 Ова по моћ и са рад ња из у зет но је бит
на за наш град. Ср би ја је кре ну ла пу тем да 
обез бе ди та кав си стем обра зо ва ња ко ји ће 
стра ним и до ма ћим ин ве сти то ри ма омо гу
ћи ти да до ђу до ква ли тет не рад не сна ге. 
Си стем ду ал ног обра зо ва ња је ве о ма зна
ча јан, јер се до са да шњим обра зо ва њем 
по ка за ло да се не шко лују про фи ли ко ји су 
по треб ни но вим ин ду стри јал ци ма. Са овим 
спо ра зу мом ми ће мо по ла ко на ше сред њо
школ це уво ди ти у про из вод не по го не ком
па ни ја ко је су до шле у Срем ску Ми тро ви цу 
и при бли жи ти им на чин ра да и функ ци о
ни са ња. Са ма та чи ње ни ца би тре ба ла да 
их опре де ли да они ту оста ну, за по сле се 
и свој жи вот ве жу за Срем ску Ми тро ви цу – 
ре као је гра до на чел ник Са на дер. 

Пот пи си ва њу спо ра зу ма при су ство ва
ли су и пред став ни ци ком па ни ја „Стил тек“, 
„Лу ва та“ и „Ла бор Ле њо“, чла ни це Кон фин
ду стри је, ко је ће 10. но вем бра отво ри ти 
сво ја вра та сред њо школ ци ма. Пред став ни
ци ове три ком па ни је, иста кли су да је нео п
ход но мо ти ви са ти мла де љу де ти ме што ће 
им се при вре дa и ин ду стри јa при бли жи ти 
на нај бо љи на чин. 

С. С. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА САРА ЂУ ЈЕ СА УДРУ ЖЕ ЊЕМ 
ИТА ЛИ ЈАН СКИХ ИНДУ СТРИ ЈА ЛА ЦА 

Лак ше до по сла

ЗНА ЧАЈ ДУ АЛ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА: Пот пи си ва ње ме мо ран ду ма у Град ској ку ћи 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла ди мир Са на
дер за хва лио се Кон фин ду стри ји на по кре та њу ини
ци ја ти ве ко ју је оце нио као ко ри сну, по себ но у сми слу 
за у ста вља ња од ла ска мла дих љу ди из ма лих у ве ли ке 
гра до ве
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ШИД

Гаси се Стам бе но

Јав но пред у зе ће за стам бе не услу ге и гра ђе вин ско земљи ште Општи не Шид неће 
више посто ја ти у овом обли ку. Од 1. децем бра, део слу жби Јав ног пред у зе ћа за стам
бе не услу ге и гра ђе вин ско земљи ште ради ће у окви ру Оде ље ња за урба ни зам, а у 
пла ну је фор ми ра ње новог пред у зе ћа Јав на расве та

На сед ни ци Општин ског већа 
Општи не Шид која је одр жа на у 
уто рак, 25. окто бра усво је на је 

одлу ка која се одно си ла на утвр ђи ва
ње изме не пред ло га одлу ке о ускла ђи
ва њу посло ва ња Јав ног пред у зе ћа за 
стам бе не услу ге и гра ђе вин ско земљи
ште, као и одлу ка која се одно си на 
бри са ње наве де ног јав ног пред у зе ћа 
из еви ден ци је инди рект них кори сни ка 
јав них сред ста ва. Пре ма изме нама те 
одлу ке Јав но пред у зе ће за стам бе не 
услу ге и гра ђе вин ско земљи ште 
Општи не Шид, од 1. децем бра неће 
више посто ја ти у доса да шњем обли ку, 
али ће све пла ни ра не инве сти ци је 
пре ма речи ма дирек то ра тог јав ног 
пред у зе ћа Алек сан дра Јова но ви ћа, 
бити завр ше не. Изме не про гра ма 
посло ва ња тог јав ног пред у зе ћа рађе
не су због реба лан са буџе та, како би 
се сви пла ни ра ни радо ви завр ши ли у 
зада том року.

 Инве сти ци је које смо запо че ли, као 
што су уре ђе ње пар кинг про сто ра у 
Насе љу Исток, уре ђе ње про сто ра у 
цен тру гра ду, поста вља ње сао бра ћај
них зна ко ва на обез бе ђе њу без бед но
сти деце у сао бра ћа ју и сани ра ње 
путе ва, су неки од про је ка та који ће до 
кра ја годи не бити завр ше ни  иста као 
је дирек тор ЈП за стам бе не услу ге и 
гра ђе вин ско земљи ште Општи не Шид 
Алек сан дар Јова но вић.

Од 1. децем бра, део слу жби Јав ног 

пред у зе ћа за стам бе не услу ге и гра ђе
вин ско земљи ште ради ће у окви ру 
Оде ље ња за урба ни зам, а у пла ну је 
фор ми ра ње новог пред у зе ћа Јав на 
расве та.

 Изме ном ове одлу ке, Јав но пред у
зе ће за стам бе не услу ге и гра ђе вин ско 
земљи ште Општи не Шид неће више 
посто ја ти у овом обли ку. Оно ће бити 
рас фор ми ра но и посто ја ће пред у зе ће 
са мно го мањим бро јем запо сле них 
рад ни ка. У ново фор ми ра ном пред у зе
ћу Јав на расве та, одре ђе ни број људи 
бри ну ће се о јав ној расве ти у нашем 
гра ду, а одре ђе ни број сада запо сле
них људи у Стамбеном биће пре ба чен 
да ради у Оде ље ње за урба ни зам  
иста као је пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић, дода ју ћи да је ова 
одлу ка доне та у скла ду са важе ћим 
про пи си ма и зако ном Репу бли ке Срби
је.

Чла но ви Општин ског већа усво ји ли 
су и изме ну одлу ке о одре ђи ва њу зона 
и нај о пре мље ни јих зона на тери то ри ји 
општи не Шид.

 До сада су се поје ди на пољо при
вред на земљи шта нала зи ла у рео ну 
гра ђе вин ског земљи шта, тако да су 
пољо при вред ни ци за то пла ћа ли изве
сну накна ду. С обзи ром на то да су се 
пољо при вред ни ци жали ли због тога 
што пла ћа ју накна ду за гра ђе вин ско, а 
посе ду ју пољо при вред но земљи ште у 
том рео ну, доне ли смо одлу ку да то 

изме ни мо. Тако да од сада пољо при
вред ни ци више неће пла ћа ти ту накна
ду, јер није логич но да сељак који гаји 
пољо при вред не кул ту ре на свом 
земљи шту, пла ћа накна ду за гра ђе
вин ско земљи ште – наво ди Вуко вић.

Поред ових тача ка днев ног реда, 
чла но ви Већа усво ји ли су и изме ну 
одлу ке о утвр ђи ва њу и изу зи ма њу од 
отку па ста но ва који су подиг ну ти сред
стви ма датим или саку пље ним за 
добро твор не и дру ге дру штве не свр хе, 
као и изме ну и допу ну одлу ке о пре но
су пра ва и кори шће ња непо крет но сти. 
Усво јен је и пред лог о раз ре ше њу и 
понов ном име но ва њу дирек тор ке 
Народ не библи о те ке „Симе он Пишче
вић“ Сла ви це Вар ни чић на ту функ ци
ју. Тако ђе, чла но ви Већа раз ре ши ли су 
и име но ва ли нове чла но ве управ них и 
школ ских одбо ра у поје ди ним јав ним 
уста но ва ма и шко ла ма. Поје ди ни зах
те ви јав них уста но ва и инсти ту ци ја 
под не ти чла но ви ма Општин ског већа, 
а који су се одно си ли на сани ра ње 
дело ва обје ка та, пре ма речи ма првог 
чове ка Општи не Шид, биће реа ли зо
ва ни у окви ру њихо вих пла но ва и про
гра ма посло ва ња, а у скла ду са рас по
ло жи вим сред стви ма општин ског 
буџе та. Усво је ни пред ло зи одлу ка са 
сед ни це Општин ског већа, наћи ће се 
ускоро пред одбор ни ци ма локал ног 
пар ла мен та.

М. Н.

Засе да ње чла но ва Општин ског већа у Шиду
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Пре се чен ла нац 
кри јум ча ре ња дро ге

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва Упра ве гра нич не по ли ци је пре се
кли су још је дан ла нац кри јум ча ре ња нар
ко ти ка на гра нич ном пре ла зу Ба тров ци, 
ухап си ли две осо бе и за пле ни ли пре ко 11 
ки ло гра ма ма ри ху а не. По ли ци ја је ухап си
ла И.Г. (1980) из Бе ле Па лан ке и М.А. 
(1981) из Сме де ре ва, због по сто ја ња осно
ва сум ње да су по чи ни ли кри вич но де ло 
нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у 
про мет опој них дро га. При ли ком пре гле да 
пут нич ког во зи ла пи рот ских ре ги стар ских 
озна ка, ко јим је упра вљао И.Г, по ли ци ја је, 
у фа брич ким шу пљи на ма ис под та па ци
рун га зад њег се ди шта и у ре зер во а ру за 
го ри во, про на шла 31 па кет са биљ ном 
ма сом зе ле не бо је, за ко ју се сум ња да је 
опој на дро га ма ри ху а на, укуп не те жи не 
11.126 гра ма. Осум њи че ни И.Г. и М.А. ће 
уз кри вич ну при ја ву би ти при ве де ни 
Ви шем јав ном ту жи ла штву у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Оме та ње
са о бра ћај ца

По ли ци ја у Ин ђи ји 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 Г. Т. (62), због осно ва сум ње 
да је из вр шио кри вич но де ло оме та ње слу
жбе ног ли ца у вр ше њу слу жбе не ду жно
сти. Сум ња се да је у цен тру гра да оме тао 
рад са о бра ћај ног по ли цај ца ко ји је тра жио 
до ку мен та на увид због не про пи сног пар
ки ра ња у рас кр сни ци, а за тим сео у свој 
ауто мо бил и по бе гао ве ли ком бр зи ном, 
али је убр зо про на ђен. Осум њи че ни ће уз 
кри вич ну при ја ву би ти до ве ден на са слу
ша ње у Основ но јав но ту жи ла штво у Ста
рој Па зо ви. 

По ро дич но на си ље
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ин ђи ји и Ста рој Па зо ви су, на 
осно ву на ред би над ле жног ту жи о ца, од ре
ди ли за др жа ва ње до 48 ча со ва за М.Р. (70) 
и Д.Ј. (18), због по сто ја ња осно ва сум ње 
да су из вр ши ли кри вич на де ла на си ље у 

по ро ди ци. Сум ња се да је М. Р. вер бал но 
на па дао су пру гу и кћер ку и лу пао ства ри 
по ку ћи, а да је Д. Ј. фи зич ки на пао не вен
ча ну су пру гу. Осум њи че ни су у за кон ском 
ро ку са слу ша ни у Основ ном јав ном ту жи
ла штву у Ста рој Па зо ви, на кон че га им је 
суд ским ре ше њем од ре ђен при твор до 30 
да на. 

Ра све тље не кра ђе
Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни

стар ства уну тра шњих по сло ва у Срем
ској Ми тро ви ци, ра све тље но је се дам 
кра ђа и те шких кра ђа из вр ше них у прет
ход ном пе ри о ду и про на ђен осум њи че ни 
за ова кри вич на де ла. По сто је осно ви 
сум ње да се Д. К. (34) пре ко да на ушу ња
вао у при ват не ку ће на под руч ју Ма чван
ске Ми тро ви це и крао но вац и алат. Ма те
ри јал на ште та се про це њу је на око 
970.000 ди на ра. По на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, осум њи че ном је од ре ђе но за др
жа ва ње до 48 ча со ва, на кон че га ће, уз 
кри вич ну при ја ву би ти са слу шан у Основ
ном јав ном ту жи ла штву у Срем ској 
Ми тро ви ци.

При твор због ту че
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци су ухап си
ли М.М. (58), због по сто ја ња осно ва сум ње 
да је из вр шио кри вич но де ло те шко де ло 
про тив оп ште си гур но сти. Он се те ре ти да 
је у уго сти тељ ском објек ту пр во иза звао 
ма њи по жар, пре тио при сут ни ма и фи зич
ки се су ко био са њи ма, услед че га су две 
осо бе за тра жи ле ле кар ску по моћ. На кон 
за др жа ва ња до 48 ча со ва и са слу ша ња у 
Основ ном јав ном ту жи ла штву у Срем ској 
Ми тро ви ци, осум њи че ном је суд ским 
ре ше њем од ре ђен при твор до 30 да на. 

Про на ђе на дро га
и оруж је

По ли ци ја у Срем ској Ми тро ви ци је при
ли ком пре тре са ку ће 21го ди шњег мла ди
ћа про на шли и за пле ни ли ста бљи ке сум
њи ве на ма ри ху а ну те жи не ки ло грам и сто 
гра ма и ви си не око 180 цен ти ме та ра, два 

пи што ља и 32 мет ка, раз ли чи тог ка ли бра. 
Пре трес по суд ској на ред би из вр шен је у 
око ли ни гра да. Про тив осум њи че ног би ће 
под не та кри вич на при ја ва за кри вич на 
де ла нео вла шће на про из вод ња и ста вља
ње у про мет опој них дро га и не до зво ље на 
про из вод ња, др жа ње, но ше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них ма те ри ја, над ле
жном ту жи ла штву.

За пле на ду ва на
При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва у Ру ми су при ли ком кон тро ле пут
нич ких ауто мо би ла „пе жо“ и „ал фа ро мео“ 
на пут ном прав цу Ша бац  Ру ма, про на шли 
и од у зе ли ви ше од 252 ки ло гра ма ре за ног 
ду ва на. Због по сто ја ња осно ва сум ње да 
су из вр ши ли кри вич но де ло не до зво љен 
про мет ак ци зних про из во да, у са рад њи са 
по ре ском по ли ци јом, про тив два му шкар ца 
са под руч ја Шап ца, би ће под не те кри вич не 
при ја ве, над ле жном ту жи ла штву.

Фал си фи ко ва ње 
слу жбе не ис пра ве

Опе ра тив ним ра дом при пад ни ка Ми ни
стар ства уну тра шњих по сло ва у Срем ској 
Ми тро ви ци и Ин ђи ји от кри ве на су кри вич
на де ла зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног 
ли ца и фал си фи ко ва ње слу жбе не ис пра ве 
и ухап шен М. К. (62) ко ји се те ре ти да је 
овим кри вич ним де ли ма оште тио фир му 
за про из вод њу га сне и енер гет ске опре ме 
и ин ста ла ци ја. Сум ња се да је ко ри сте ћи 
свој по ло жај, у прет ход них пет го ди на, у 
име фир ме у ко јој је за по слен, М. К. из дао 
елек трон ске на ло ге за пре нос сред ста ва 
са те ку ћих ра чу на фир ме на соп стве не 
те ку ће ра чу не, чи ме је оште тио фир му за 
66.832.700,00 ди на ра, а се би при ба вио 
про тив прав ну имо вин ску ко рист. Та ко ђе се 
сум ња да је у ци љу при кри ва ња оту ђе ња 
нов ца, у књи го вод стве ној еви ден ци ји фир
ме, на је дан од кон та, уно сио ла жне по дат
ке о на вод но из вр ше ним пла ћа њи ма за 
ин ве сти ци је, из град њу и одр жа ва ње обје
ка та. На кон за др жа ва ња до 48 ча со ва и 
са слу ша ња у Ви шем јав ном ту жи ла штву у 
Срем ској Ми тро ви ци, 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

У субо ту, 29. окто бра, деч ји хор 
„Вивак“ из Срем ске Митро ви це 
је уче ство вао у све ча ној про мо

ци ји дипло ми ра них сту де на та Кри ми
на ли стич ко  поли циј ске ака де ми је и 
пола зни ка 12. кла се Цен тра за основ ну 
поли циј ску обу ку у Срем ској Каме ни ци, 
у поли циј ске слу жбе ни ке  при пад ни
ке Мини стар ства уну тра шњих посло ва 
Репу бли ке Срби је.

Хор „Вивак“ је госто вао на позив Мини
стар ства уну тра шњих посло ва. Спон тан 
али и про фе си о на лан наступ срем ско
ми тро вач ких девој чи ца и деча ка и ква
ли тет на песма коју су ови мали ша ни 
изве ли, оду ше ви ли су  мини стра уну тра

шњих посло ва др Небој шу Сте фа но ви
ћа, мини стар ку држав не упра ве и локал
не само у пра ве Ану Брна бић, мини стра 
одбра не Зора на Ђор ђе вића, држав не 
секре та ре МУП Мило са ва Милич ко ви ћа 
и Биља ну Попо вић Ивко вић, при сут не 
гра ђа не и оста ле уче сни ке  про мо ци је.

На све ча но сти одр жа ној на пла
тоу испред Пала те Срби ја у Бео гра ду, 
„Вивак“ је насту пио са песмом „192“, 
наста лом у сарад њи са Поли циј ском 
упра вом у Срем ској Митро ви ци. Песму 
је ком по но ва ла умет нич ки дири гент хора 
Тама ра Пај ка но вић, а ауто ри тек ста су 
Сне жа на Раки та и Жељ ка Аврић.

Ж. A.

ПАЛА ТА СРБИ ЈЕ 

Приредба за чуваре закона 
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Задо вољ ство кори сни ка 
услу га ма, нај ва жни ји је 
зада так срем ско ми тро

вач ког „Водо во да“. С тим у 
вези, у про те клом пери о ду 
су ура ђе не мање корек ци је 
у орга ни за ци ји рада, како би 
се посао оба вљао ефи ка сни
је. Циљ је да се сва ко днев но 
одре ђу ју при о ри те ти уз јасно 
дефи ни са не одго вор но сти.

 На овај начин жели мо да 
успо ста ви мо прак су по којој 
кори сни ци наших услу га 
редов ним про це ду ра ма доби ја ју услу
гу нај ви шег ква ли те та. Такав начин 
рада већ даје резул та те, што је нај
ви дљи ви је на тере ну. Пред ност има
ју хит не интер вен ци је на водо вод ној 
мре жи и при кључ ци ма  исти че Бори
слав Бабић, врши лац дужно сти дирек
то ра ЈКП „Водо вод“ Срем ска Митро ви
ца.

Пре ма њего вим речи ма, струч не 
слу жбе „Водо во да“ су мак си мал но 
анга жо ва не да про бле ме реша ва ју 
што ефи ка сни је. У томе је уло га самих 
потро ша ча тако ђе вео ма важна. Он 
посеб но исти че да је све више наших 
саве сних сугра ђа на који при ја вљу ју 
цуре ња и на улич ној водо вод ној мре
жи, затр па не шах то ве и дру ге про бле
ме и тако пома жу да се ква ро ви сани
ра ју и сма ње евен ту ал ни губи ци воде. 
Његов став је да се зајед нич ким дело
ва њем може мно го учи ни ти на поди за
њу ква ли те та водо снаб де ва ња, у инте
ре су и потро ша ча и пред у зе ћа.

Овом при ли ком даје мо пре глед кон
та ка та који могу да кори сте наши сугра
ђа ни у циљу доби ја ња инфор ма ци ја и 

реша ва ња про бле ма у водо снаб де ва
њу и одво ђе њу отпад них вода. 

КОРИ СНИЧ КИ СЕР ВИС 
 БРОЈ ТЕЛЕ ФО НА 626 – 200 (од 7 до 
15 сати): Потро ша чи пози вом на број 
Кори снич ког сер ви са 626  200 при ја
вљу ју про блем, а наше еки пе у што кра
ћем року изла зе на лице места и сани
ра ју ква ро ве. Потро ша чи могу да при ја
ве квар на мре жи и при кључ ку, цуре ње 
воде у шах ту, загу ше ње кана ли за ци је, 
сум њу у ква ли тет воде и дру го.

ДИРЕК ЦИ ЈА ВОДО ВО ДА 
АДРЕ СА СТА РИ ШОР 114 
 БРОЈ ТЕЛЕ ФО НА 611 – 976 (од 7 до 
15 сати): При ли ком доби ја ња опо ме не 
пред искљу че ње и тужбу због неиз ми
ре них оба ве за пла ћа ња рачу на, важно 
је да потро ша чи што пре дођу у нашу 
Службузаобрачунинаплату. Сва ко 
ко има про блем може да се обра ти овој 
слу жби, како би се напра вио репро грам 
дуга и пот пи сао про то кол о изми ре
њу доспе лих оба ве за у више месеч них 
рата. Потро ша чи који су у колек тив ном 

ста но ва њу, за овај про блем 
могу да се јаве нашој Слу
жби општих и правних
послова. Није потреб но да 
се под но се посеб ни зах те ви, 
а изми ре ње дуга ускла ђу је се 
са могућ но сти ма кори сни ка и 
у инте ре су „Водо во да“. 

У Служби за обрачун и
наплату под но се се и зах те
ви за кон тро лу исправ но сти 
водо ме ра, као и рекла ма ци је 
на рачун за утро ше ну воду и 
кори шће ње кана ли за ци је.

Наши сугра ђа ни који желе да се при
кљу че на водо вод ну и кана ли за ци о ну 
мре жу, или су им потреб не дру ге интер
вен ци је – раз два ја ње или изме шта ње 
мер ног места и рекон струк ци ја при кључ
ка водо во да и кана ли за ци је, могу да се 
јаве у Пројектнибиро „Водо во да“.

ДИС ПЕ ЧЕР СКА СЛУ ЖБА 
 БРОЈ ТЕЛЕ ФО НА 626 – 533 (непре
кид но): За хит не интер вен ци је на 
водо вод ној и кана ли за ци о ној мре
жи ова слу жба “Водо во да” дежу ра 24 
сата днев но, а про бле ми се при ја вљу
ју углав ном викен дом и рад ним даном 
после 15 сати.

БЕС ПЛА ТАН ПОЗИВ ЗА СВЕ РЕКЛА
МА ЦИ ЈЕ 
 БРОЈ ТЕЛЕ ФО НА 0800 – 122 129 
(од 8 до 12 сати): Недав но је уве де на 
и ова лини ја уз помоћ које потро ша чи 
могу бес плат ним пози вом да доби ју све 
потреб не инфор ма ци је у вези са рекла
ма ци ја ма било ког типа.

Љ. Ј.

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Потро шач у фоку су
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ЈП СРЕМ – ГАС СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Нова цена при род ног гаса

Туристичка организација

ЈПСремгасдонелоје
одлукуоцениприродног
гасазајавноснабдева
ње.Такоћеод1.новем
бра,подобијањусагла

сностиАгенцијезаенер
гетикуРепубликеСрби

је,потрошачиуСремској
Митровициупросеку
плаћатикубикгаса1,3

динаравишенегона
претходнимрачунима

Нај ве ћим делом Срби ја гас наба
вља из уво за, цена се фор ми ра 
на бази цене наф те и нафт них 

дери ва та на свет ском тржи шту и цене 

дола ра па се и цена мора кори го ва ти 
у одно су на те фак то ре. ЈП Сремгас 
утвр ди ло је цену при род ног гаса за 
јав но снаб де ва ње која ће се при ме њи

ва ти од 1. новем бра 2016. годи не. 
Пове ћа ње цена јав ног снаб де ва ња 

за дома ћин ства изно си 1,3 дина ра по 
куб ном метру гаса. Тако ће нова цена 
гаса за гру пу купа ца мале потро шње 
(дома ћин ства и оста ли мали потро ша
чи) бити 29,76 дина ра, уме сто доса да
шњих 28,45 дина ра по куби ку, док ће 
за дру ге кате го ри је потро ша ча на јав
ном снаб де ва њу, цена бити од 26,74 
до 27,43 дина ра по куби ку. Иска за не 
цене су без ПДВа и одно се се на цену 
енер ген та.

Ипак, и поред про ме не цене, митро
вач ки потро ша чи још увек ће има ти 
нај ни жу цену при род ног гаса у Срби ји.

Т. П.

ЈП Сремгас изла зи у сусрет сво јим 
потро ша чи ма. Наи ме, одлу че но је да се 
куп ци ма, у кате го ри ји „дома ћин ства“, омо
гу ћи одло же но пла ћа ње дела рачу на. Та 
погод ност одно си се на утро ше ни гас у 
пери о ду од 1. децем бра 2016. до 28. 
фебру а ра 2017. годи не. 

А, како то у прак си изгле да? Први део 

рачу на од 70 одсто пла ћа се по испо ста
вља њу рачу на до 17. у месе цу, а дру ги део 
од 30 одсто за шест месе ци од рока доспе
ћа првог дела рачу на. 

Како би олак шао потро ша чи ма, у ЈП 
Сремгас је одлу че но да на део рачу на од 
30 одсто који доспе ва за шест месе ци, у 
току тог пери о да не обра чу на ва кама ту.

Сремгас омо гу ћио одло же но 
пла ћа ње  репро грам

Тури стич ка орга ни за ци ја Гра да 
Срем ска Митр о ви ца под покро ви
тељ ством Град ске упра ве за кул ту ру, 
спо рт и омла ди ну рас пи су је наград
ни лите рар ни кон курс  на теме:

1. Раз глед ни це из мог гра да
2. Водим те кроз мој цар ски град

Кон курс се рас пи су је у окви ру 
Новем бар ских дана, а на Дан осни
ва ња Тури стич ке Орга ни за ци је Гра
да Срем ска Митро ви ца и биће отво
рен од 01.11.2016 до 15.11.2016. 
годи не

На Кон кур су могу уче ство ва ти 
уче ни ци основ них и сред њих шко ла 
са тери то ри је Гра да Срем ска 
Митро ви ца. Сва ки аутор/аутор ка 
може кон ку ри са ти само јед ним 
радом.

Кон курс има за циљ да уче сни
ци на свој начин истра же, про у че 
и опи шу, њима инте ре сант не 
тури стич ке потен ци ја ле свог Гра
да (архе о ло шка нала зи шта, спо ме

ни ке кул ту ре, архи тек ту ру, реку, 
резер ват при ро де Бару Заса ви ца, 
Фру шку гору, мана сти ре, сео ска 
дома ћин ства, хипо дром, гастро но
ми ју, мани фе ста ци је...)

При сти гле радо ве вред но ва ће 
струч на коми си ја те иза бра ти по 
три нај бо ља у три кате го ри је : од I –
IV, V  VIII и сред ња шко ла од I  IV. 
За награ ђе не уче сни ке Тури стич ка 
орга ни за ци ја и Град ска упра ва 
Срем ска Митро ви ца доде ли ће  
атрак тив не награ де на посеб ној 
све ча но сти, у уто рак, 22.11.2016.
годи не.

Сви заин те ре со ва ни радо ве могу 
посла ти меј лом на turi storgsm@
yahoo.com или поштом на адре су 
Све тог Дими три ја 10, 22000 Срем
ска Митро ви ца, нај ка сни је 
15.11.2016.годи не.У при ја ви је 
потреб но наве сти име и пре зи ме 
ауто ра, адре су ста но ва ња, град, 
број теле фо на, шко ла коју поха ђа, 

раз ред и оде ље ње.
Парт не ри ТО Гра да Срем ска 

Митр о ви ца, у реа ли за ци ји Кон кур са, 
биће Библи о те ка “Гли го ри је Воза ро
вић”, Уста но ва за него ва ње кул ту ре 
Срем и Цен тар за кул ту ру Сир ми у
март.

Моли мо Вас да извр ши те ода бир 
радо ва и поша ље те нам нај ви ше 
десет нај бо љих из шко ле у сва кој 
кате го ри ји.

Наша деца би тре ба ла да буду 
нај бо љи амба са до ри гра да у којем 
живе и који воле. Зато је потреб но 
да га што боље упо зна ју и са 
љуба вљу пред ста вља ју вршња ци
ма, гости ма и тури сти ма који 
дола зе из реги о на, Евро пе и целог 
све та. Та љубав и зна ње се сти чу, 
негу ју и раз ви ја ју вре ме ном.

Хва ла Вам што ћемо им
зајед но у томе помо ћи

в.д. дирек тор 
Све тла на Сабо 
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Четр на ест поро ди ца избе глих лица, 
која су беже ћи од рат них суко ба током 
90их годи на, за свој нови дом ода бра

ла нека од насе ља у општи ни Ста ра Пазо
ва, уско ро ће има ти реше на стам бе на пита
ња, захва љу ју ћи реа ли за ци ји „Пот про јек та 
2“ из Реги о нал ног стам бе ног про гра ма. 

У новем бру про шле годи не у Новом Саду, 
пред сед ни ку Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђу 
Ради но ви ћу, уру чен је уго вор о реа ли за ци
ји три пот про јек та Реги о нал ног стам бе ног 
про гра ма Репу бли ке Срби је. Захва љу ју ћи 
опре де ље ним сред стви ма, избе глим и прог
на ним лици ма ће бити обез бе ђе на трај на и 
одр жи ва стам бе на реше ња. 

У ту свр ху, 14 пред став ни ка поро ди ца 
избе глих и расе ље них лица пот пи са ло је у 
петак, 28. окто бра уго во ре о доде ли бес по
врат не помо ћи за купо ви ну сео ске куће са 
окућ ни цом са Општи ном Ста ра Пазо ва. 

 Општи на Ста ра Пазо ва, као и наша 
држа ва, отво ри ла је сво ја вра та за све оне 
људе који су у рат ном вихо ру мора ли да оду 
са сво јих огњи шта. Мно ги од њих су успе ли 
да реше сво је стам бе но пита ње, али, нажа
лост, они нај си ро ма шни ји, то нису успе ли 
без помо ћи локал не само у пра ве. Ово није 
једи ни про је кат наше општи не који за циљ 
има реша ва ње про бле ма ове кате го ри
је гра ђа на. Ми ћемо и даље наста ви ти да 
им пома же мо, а овим поро ди ца ма, које су 
пот пи са ле уго во ре, чести там и желим им 
да успе шно наста ве живот у Општи ни Ста

ра Пазо ва  пору чио је пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић, након пот
пи си ва ња уго во ра.

Општин ско пове ре ни штво за избе гли це и 
мигра ци је је у закон ском року кон ку ри са ло 
са про јек том на јав ни позив који је рас пи
са ла Једи ни ца за упра вља ње про јек ти ма, 
и захва љу ју ћи бла го вре ме ном апли ци ра њу, 
успе ло да за ове потре бе обез бе ди потреб
на нов ча на сред ства. Вред ност дона тор ских 
сред ста ва у овом про јек ту је 154.000 евра. 

 Вред ност сео ских кућа које ми доде љу
је мо, пот пи сом овог уго во ра, је 9.500 евра. 
Након пот пи си ва ња уго во ра сада сле ди 
доно ше ње одлу ке о забра ни оту ђе ња отку
пље не сео ске куће у року од пет годи на и на 
осно ву тога пот пи си ва ње глав ног купо про
дај ног уго во ра, након чега ће се кре ну ти у 
про цес пре но са апсо лут них пра ва одно сно 
пра ва вла сни штва код над ле жног Ката стра. 
Када нам пот пи сни ци уго во ра доста ве писа
ну потвр ду о покре ну том про це су пре но са 
пра ва вла сни штва са про дав ца на куп ца, 
тада ћемо ми у року од 12 рад них дана 
испла ти ти вред ност куће на теку ћи рачун 
про дав ца  изја вио је општин ски пове ре ник 
за избе гла и расе ље на лица Све то зар Клич
ко вић. 

Све при ја вље не сео ске куће прет ход но 
је оби шла Коми си ја општи не Ста ра Пазо ва 
и начи ни ла изве шта је у који ма је оце ни ла 
услов ност и вред ност некрет ни на.

Н. С.

ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА УСПЕ ШНО РЕША ВА СТАМ БЕ НА 
ПИТА ЊА ИЗБЕ ГЛИХ И ПРОГ НА НИХ ЛИЦА 

Куће за избе гли це

Четрнаест пред став ни ка поро ди ца избе глих и расе ље них лица 
пот пи са ло је у петак, 28. окто бра уго во ре о доде ли бес по врат
не помо ћи за купо ви ну сео ске куће са окућ ни цом са Општи ном 
Ста ра Пазо ва

Потписивање уговора

ВОЈ КА 

Ре кон струк ци ја 
рас кр сни це 

У Вој ки су у сре ду, 26. ок то
бра по че ли ра до ви на ре кон
струк ци ји рас кр сни це. Ин ве
сти ци ја је вред на око 40 
ми ли о на ди на ра и пред ста
вља пр ви за јед нич ки про је кат 
Оп шти не Ста ра Па зо ва са 
Ми ни стар ством при вре де, 
ко је је обез бе ди ло по ло ви ну 
сред ста ва, док се дру га 
фи нан си ра из бу џе та ло кал не 
са мо у пра ве. Пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор
ђе Ра ди но вић је при оби ла ску 
ра до ва из ја вио да ће Вој ча ни 
до би ти европ ски из глед цен
тра на се ља, а ра до ви би тре
ба ло да бу ду за вр ше ни за 49 
рад них да на.

З. К.

ИЗГО РЕО АУТО БУС

Без повре ђе них

На путу изме ђу Беле ги ша и 
Сур ду ка, око 16 часо ва 27. 
окто бра запа лио се ауто бус 
пре во зни ка Ласта са тро је пут
ни ка, који нису повре ђе ни. 
Како незва нич но сазна је мо 
зад њи део ауто бу са бук нуо је 
у току вожње, након чега је 
возач зау ста вио вози ло и иза
шао напо ље зајед но са пут ни
ци ма. Иако су ватро га сци убр
зо сти гли на место незго де, 
пла мен је већ уве ли ко захва
тио ауто бус, који је убр зо 
затим у пот пу но сти изго рео. 
Пре ма речи ма воза ча, није 
било назна ка ква ра, кре ну ли 
су по редов ном рас по ре ду 
вожње из Зему на за Сур дук. 
Поред ватро га са ца на лицу 
места су били и при пад ни ци 
поли ци је Ста ра Пазо ва. У току 
је истра га којом ће се утвр ди
ти узрок пожа ра.

  К. Л.
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У цен тру Ста ре Пазо ве и у Насе љу 
Банов ци Дунав 24. окто бра су поста
вље ни кон теј не ри за селек то ва ње 

отпа да, који су дона ци ја Дру штва за посту
па ње са амба ла жним отпа дом „Секо пак“, 
са којим је ЈКП „Чисто ћа“ пот пи са ла уго вор 
пре месец дана.

 Гра ђа ни сад има ју могућ ност да у 
посеб не кон теј не ре баца ју папир, пет 
амба ла жу и ста кло, а и у наред ном пери
о ду „Чисто ћа“ ће ради ти на при мар ној 
селек ци ји уз помоћ „Секо па ка“ и Аген ци
је за зашти ту живот не сре ди не  рекао је 

дирек тор ЈКП „Чисто ћа“ Јови ца Гагри ца. 
Филип Радо вић, дирек тор Аген ци је за 

зашти ту живот не сре ди не је нагла сио да су 
„Чисто ћа“ и „Секо пак“ добар при мер како 
локал не само у пра ве тре ба да сара ђу ју са 
наци о нал ним опе ра те ри ма, а дирек тор
ка „Секо па ка“ Вио ле та Бела но вић Кокир, 
позва ла је гра ђа не да раз вр ста ва ју отпад 
и изне ла чиње ни цу да је про шле годи не 
реци кли ра но око 42 одсто отпа да, за ову 
се пла ни ра пре ко 44 а за сле де ћу годи ну је 
пред ви ђе но да се реци кли ра 50 одсто отпа
да, што је на нивоу Европ ске уни је.  З. К.

У СТА РОЈ ПАЗО ВИ И НАСЕ ЉУ БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Кон теј не ри за
селек то ва ње отпа да

Кон теј не ри за селек то ва ње отпа да

У Ста рој Пазо ви је у сре ду, 26. окто бра 
одр жа но пре да ва ње о оба ве за ма 
посло да ва ца, када је у пита њу упра

вља ње отпа дом. Пре да ва чи су били из 
Уни је посло да ва ца Вој во ди не, који ова кве 
сеси је орга ни зу ју у окви ру про јек та „Изград
ња парт нер ства за одго вор но упра вља ње 
отпа дом“, чији је циљ да се кроз инфор ми
са ње и пре да ва ња допри не се одго вор но
сти за посту па ње са отпа дом и да се пове
жу раз ли чи ти акте ри у зајед ни ци – од 
посло да ва ца, пре ко струч ња ка до гра ђа на 

о чему је гово ри ла Миља на Стој шић Сто ја
нов ска, дирек тор ка Уни је посло да ва ца Вој
во ди не, док је Мари ја Срдић из Саве за 
удру же ња „Мла ди раде“ пред ста ви ла 
добру прак су у дру штве но одго вор ном 
посло ва њу у обла сти зашти те живот не сре
ди не. Посло дав ци се сла жу да је сла ба 
инфо р ми са ност о про пи си ма када је у пита
њу посту па ње са отпа дом. Посто је мно га 
отво ре на пита ња без одго во ра до којих се 
нада ју да ће доћи посте пе но, јер се ова 
област тек сад раз ви ја.  З. К.

УНИ ЈА ПОСЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пре да ва ње о обавезама 
посло да в аца

Пре да ва ње о оба ве за ма посло да ва ца

РАТ НИ ВОЈ НИ ИН ВА ЛИ ДИ

Нов ча на по моћ

Ше сна е сто ро де це по ги ну лих бо ра ца 
и рат них вој них ин ва ли да у су бо ту, 29. 
ок то бра је до би ло нов ча ну по моћ у укуп
ном из но су од 150 хи ља да ди на ра. 
Ми ну том ћу та ња ода та је по шта по ги ну
лим бор ци ма, по моћ је уру чио Ми ле 
Ко зли ца, пред сед ник Оп штин ске ор га
ни за ци је рат них вој них ин ва ли да Ста ра 
Па зо ва, а у кра ћем обра ћа њу за хва лио 
се Ђор ђу Ра ди но ви ћу, пред сед ни ку 
Оп шти не Ста ра Па зо ва и Цр ве ном 
кр сту. У име ко ри сни ка по мо ћи за хва лио 
се Ни ко ла Ко ри ца.

М. М.

СЛО ВАЧ КА ЕВАН ГЕ ЛИСТИЧКА 
ЦР КВА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Го ди шњи ца
ре фор ма ци је

У су срет 31. ок то бру, ка да се обе ле
жа ва 499.го ди шњи ца по чет ка ре фор
ма ци је, у не де љу 30. ок то бра је у Сло
вач кој еван ге листичкој цр кви у Ста рој 
Па зо ви одр жан це ло ве чер њи кон церт 
по све ћен овом до га ђа ју. По ред чла но
ва па зо вач ког хо ра Ти ли ја, но си о ци 
про гра ма су би ли го сти из Пив ни ца. 
Они су кроз пе сме и ре ци та ле, под се ти
ли на 31. ок то бар 1517. го ди не, ка да је 
др Мар тин Лу тер на вра ти ма цр кве у 
Ви тем бер гу об ја вио 95 те за про тив 
про да ва ња опро штај ни ца и оста лих 
не мо рал них до га ђа ја у ка то лич кој 
цр кви, за сту па ју ћи из ме ђу оста лих 
те зу, о то ме, да сва ки чо век има пра во 
да чи та Би бли ју на свом ма тер њем 
је зи ку. У за пад ном све ту је то био по че
так пре во ђе ња Би бли је са ла тин ског на 
оста ле је зи ке, а рас кол у цр кви је до вео 
до одва ја ња и на стан ка про те стант ских 
цр ка ва и еван ге листичких цр ка ва. Сле
де ће го ди не ће се обе ле жи ти пет ве ко
ва ре фор ма ци је, а у ову про сла ву ће се 
укљу чи ти и Сло вач ка еван ге листичка 
цр ква у Ста рој Па зо ви, на гла сио је све
ште ник Игор Фел ди.

З. К.
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ФЕСТИ ВАЛ ДЕЧ ЈЕГ ФОЛ КЛО РА 

Очу ва ње тра ди ци је

Фести вал деч јег фол кло ра, под нази
вом „Видов дан ски сусре ти“, због 
финан сиј ских про бле ма, сво ју 14. годи
ну дожи вео је тек у окто бру. Одр жан је 
22. окто бра у Ста рој Пазо ви. На овом 
фести ва лу се сва ке годи не про мо ви ше 
очу ва ње тра ди ци је, али и мул ти кул ту
рал ност овог под не бља. Тако су и ове 
годи не орга ни за то ри фести ва ла КУД 
„Бран ко Ради че вић“ из Ста ре Пазо ве 
оку пи ли дру штва три наро да, срп ског, 
маке дон ског и сло вач ког. Поред дома
ћи на, насту пи ло је исто и ме но дру штво 
из Нових Бано ва ца као госту ју ћи 
ансамбл, зајед но са пазо вач ким дру
штвом „Јан ко Чме лик“ и маке дон ским 
кул тур но  умет нич ким дру штвом 
„Дрим кол“ из Вев ча на. Након овог 
фести ва ла, орга ни за то ри, дру штво 
„Бран ко Ради че вић“ из Ста ре Пазо ве 
наја вљу ју децем бар ски кон церт и овом 
при ли ком при ка за ли су део нове коре
о гра фи је, коју спре ма ју упра во за годи
шњи кон церт.  Ј. К.  

САЈАМ КЊИ ГА У БЕО ГРА ДУ

Пазов чан ка на Сај му
На Међу на род ном сај му књи га у Бео

гра ду под сло га ном „Књи ге у руке“, 
међу свет ским ауто ри ма нашла се и 
Миле на Севе ро вић из Ста ре Пазо ве. 
Њена нова књи га, 15. збир ка песа ма за 
децу „Сун че ва сви ра ла“, упра во је 27. 
окто бра иза шла из штам пе. Књи гу је 

изда ла изда вач ка кућа „Каи рос“ из 
Срем ских Кар ло ва ца и уско ро ће бити 
про мо ви са на по основ ним шко ла ма. 
Упо ре до са овом нај ве ћом и нај пре сти
жни јом књи жев ном мани фе ста ци јом у 
југо и сточ ној Евро пи, одр жа ва се и 
Сајам обра зо ва ња, на коме се пред ста
ви ла Основ на шко ла „Симе он Ара ниц
ки“ из Ста ре Пазо ве. У окви ру про јек та 
„Пре по знај, про мо ви ши и про ши ри 10 
при ме ра добрих шко ла у Срби ји“, ова 
шко ла се нашла у при руч ни ку о десет 
добрих шко ла у Срби ји. Ј.К.

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Из ло жба
ру ко тво ри на

Удру же ња гра ђа на „Во лим Ба нов це“ 
у До му кул ту ре у Но вим Ба нов ци ма 
ор га ни зо ва ло је за да не ви кен да 29. и 
30. ок то бра про дај ну из ло жбу ру ко тво
ри на, ко ја је ина че по све ће на пре ми
ну лој чла ни ци Удру же ња Дра га ни 
Скер ле то вић. Из ло жба за циљ има 
про мо ци ју кре а тив но сти, дру же ња и 
се о ског ту ри зма, а пред ста вља спој 
ле пог и ко ри сног. Из ла га чи су ре кли да 

им је же ља да јав ност ви ди чи ме се 
ба ве, а ор га ни за тор ка Са ша Ца врић је 
при ме ти ла, да је ди но не до ста ју по се
ти о ци и по тен ци јал ни куп ци ру ко тво
ри на. Де јан Рнић, пред сед ник Са ве та 
ме сне за јед ни це Но ви Ба нов ци из ја
вио је да Ме сна за јед ни ца по др жа ва 
ак тив но сти овог, али и оста лих удру
же ња чи ји рад до при но си афир ма ци ји 
по тен ци ја ла овог ме ста. М. М.

СМО ТРА ПО ЗО РИ ШНОГ
СТВА РА ЛА ШТВА СЛО ВА КА

Пет на гра да
за „Ма ра тон це“

У не де љу 30. ок то бра, на за вр шној 
Смо три по зо ри шног ства ра ла штва 
Сло ва ка „По зо ри шне ло во ри ке“, ко ја је 
одр жа на у Бач ком Пе тров цу, пред ста
ва „Ма ра тон ци тр че по ча сни круг“ СП 
ВХВ из Ста ре Па зо ве до би ла је на гра
ду за сце но гра фи ју, ко ју пот пи су је 
ре ди тељ Алек сан дер Ба ко. Јан ко 
Шар ке зи из па зо вач ког ан сам бла 
по нео је на гра ду струч ног жи ри ја за 
нај бо љу му шку уло гу, Вла ди мир 
Ве реш и Злат ко Фа бри су до би ла глу
мач ке по хва ле, док је Ста ни сла ва 
Ба ко про гла ше на за нај бо љег де би
тан та. По бед ник смо тре је По зо ри ште 
ВХВ из Бач ког Пе тров ца са пред ста
вом „Пти це у ку ћи“ у ре жи ји Пе тра Бут
ке. У кон ку рен ци ји је би ло 10 пред ста
ва, а све је оце њи вао струч ни жи ри у 
са ста ву Ми ро слав Бен ка, Јан Ма кан и 
Јан Ча њи, сви ре ди те љи. 

З. К.

КУЋА ФУДБАЛА 

Спортске игре
Три де сет  пр ве по реду 

Покра јин ске спорт ске игре 
за пара пле ги ча ре и ква

дри пле ги ча ре све ча но су отво
ре не у уто рак, 25. окто бра у 
Ста рој Пазо ви у Кући фуд ба ла у 
орга ни за ци ји Саве за пара пле
ги ча ра и ква дри пле ги ча ра Вој
во ди не и ста ро па зо вач ког Удру
же ња пара пле ги ча ра „Фру шка 
гора“. 

Осам де сет так ми ча ра из целе 
Вој во ди не током два дана, 25. и 
26. окто бра так ми чи ло се у пет 
спорт ских дисци пли на: атле ти
ци, сто ном тени су, стре ља штву, 

пика ду и шаху. Првог дана так
ми че ња на про гра му су били 
атле ти ка, пика до и шах, док се 
26. окто бра одр жа ло так ми че ње 
у стре ља штву у Стре ља ни 
„Мла дост“ у Инђи ји и так ми че
ње у сто ном тени су у Спорт ској 
хали „Парк“ у Ста рој Пазо ви. 

Покро ви те љи так ми че ња су 
поред локал не само у пра ве Ста
ра Пазо ва и Секре та ри јат за 
здрав ство, соци јал ну поли ти ку 
и демо гра фи ју и Мини стар ство 
за рад, запо шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња.

 С. С.
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Ша трин ча ни су на да ле ко по
зна ти по уз го ју гу са ка. Ра ни
је је тај број био знат но ве ћи, 

док их да нас мешта ни гаје углав ном 
за сво је по тре бе. Ка ко ка же наш са
го вор ник Пе ра Греч, се ло је оп ста ло 
за хва љу ју ћи гу ска ма, јер је гушчи
је месо рани је, било глав на хра на 
мешта ни ма. У њи хо ву част се, из го
ди не у го ди ну, одр жа ва тра ди ци она
лна Гу шчи ја да. 

Гу шчи ја да је ту ри стич ко  за бав на 
ма ни фе ста ци ја ко ја не гу је ов да шњу 
тра ди ци ју га је ња гу са ка и спре ма ња 
спе ци ја ли те та од гу шчи јег ме са. Ор
га ни за тор ове ма ни фе ста ци је је За
ви чај но дру штво Ша трин ци ко је бро ји 
52 чла на. Циљ овог дру штва је уна
пре ђе ње ква ли те та жи во та у се лу. 

Пе ра Греч, члан Са ве та ме сне за
јед ни це и пред сед ник Удру же ња за
ви чај ног дру штва Ша трин ци ка же да 
је ма ни фе ста ци ја по се ће на и да им 
до ла зе го сти из це ле Ср би је. 

 У про гра му ма ни фе ста ци је уче
ству ју и де ца са ли ко вним и ли те рар
ним ра до ви ма ин спи ри са ним жи во
том о овом се лу, по том се вр ши из бор 
нај ду жег гу шчи јег пе ра, из бор нај ве
ћег ја та гу са ка, гу шчи јег па при ка ша и 
нај о ри ги нал ни је ет но по став ке ка рак
те ри стич не за овај део Сре ма. От кад 
смо по че ли да ор га ни зу је мо ма ни
фе ста ци ју, баш се про чу ло на да ле ко 
и до ла зе љу ди по маст и по ме со из 
свих кра је ва, по што се гу шчи ја маст 
ко ри сти про тив брон хи ти са, па су до
ла зи ли су куп ци чак из Аран ђе лов ца 
– ис ти че пред сед ник Удру же ња за ви
чај ног дру штва Пе ра Греч. 

Ша трин ци су не ка да би ли пре по
зна тљи ви по уз го ју гу са ка. Сва ка ку
ћа је има ла ја то од 50 до 100 ко ма да. 
Са да је си ту а ци ја не што дру га чи ја. 
Сва ка дру га ку ћа га ји гу ске, али ја то 
не пре ла зи 50 пти ца.

 Гу ске ни су зах тев не жи во ти ње, 
са мо што сад љу ди по ла ко по су ста
ју, ра ни је је сва ка ку ћа др жа ла гу ске, 
сад је то ма њи број, углав ном за се
бе и сво је по тре бе. Пре је би ло и по 
2.000 гу са ка у се лу. Пре се чу па ло и 
про да ва ло пер је, сад се то ви ше не 
ра ди. Сад се гу ска ошу ри и пер је се 
ба ца. Гу ске се ле гу у ра но про ле ће, 

кад се из ле гу ма ли он да гу ске зна ју 
би ти опа сне, сва ко сво је ја то чу ва. 
Ово се ло је до ста си ро ма шно, оп ста
ло је по мо ћу гу са ка, то је би ла глав
на хра на. Ра ни је, кад су би ли обим ни 
по сло ви на њи ва ма и мо бе, гу шчи ји 
па при каш је би ла глав на ис хра на – 
до да је Греч.

Гу ске са ме од ла зе на ис па шу и 
вра ћа ју се ку ћи, што по би ја при
чу да су оне глу пе жи во ти ње. У 

Ша трин ци ма са да има не ко ли ко сто
ти на гу са ка ко ја су на по љу за јед но, 
а уве че сва ко ја то од ла зи сво јој ку ћи.

 Са мо отво риш ка пи ју ују тру, оне 
оду на ка нал, бу ду цео дан на по љу 
и уве че се вра ћа ју сва ка сво јој ку ћи. 
Он да им се да је ма ло ку ку ру за, да им 
се по ја ча хра на. Ко др жи ве ћи број гу
са ка, мо же од то га да жи ви, с об зи ром 
да им је це на 400 ди на ра жи ве ва ге 
или 500 ди на ра очи шће на. Ис па да да 
је бо ље др жа ти гу ске не го пра си це. И 
ја имам око 20 гу са ка, па сам по чео 
да пра вим ма ло и гу шчи је ко ба си це. 
Мо гло би да се жи ви од гу са ка, са мо 
тре ба на ћи тр жи ште. За ин те ре со ва
них има – ка же Пе ра Греч. 

Ша трин ча ни су не ка да гу ске га ји ли 
да би не што и за ра ди ли. Ме со гу ске 
је ве о ма ква ли тет но, а не тре ба го во
ри ти о то ме  ко ли ко је гу шчи ја маст 
до бра за плућ не бо ле сти. Гу шчи ја 
па ште та је по зна ти спе ци ја ли тет, а 
на рав но ту је и пер је за ја сту ке и јор
га не, ко је се сла бо тра жи, без об зи ра 
што је то пли је и удоб ни је од мо дер
них ве штач ких. 

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

СЕ ЛО ОП СТА ЛО ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ ГУ СКА МА  

Гу ске бренд Шатринаца

СЕ ЛО ОП СТА ЛО ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ
ГУ СКА МА: Пе ра Греч
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Широм Срема, Српска 
напредна странка обележила 
је 27. октобра своју славу, 

Свету Петку. Митровчани су први 
уранили, а затим су празник достојно 
обележили Рума, Шид, Стара Пазова, 
Инђија, Пећинци и Ириг. Том 
приликом на пригодан начин сечен је 
славски колач, а свечаности 
уприличеној у свим општинским 
центрима присуствовао је поред 
бројног чланства и симпатизера 
СНС, сам врх политичког, 
привредног, културног и 
интелектуалног живота сремског 
округа.  

Српска напредна странка по осми 
пут ове године обележава своју 
страначку славу Свету  Петку. Драго 
нам је да имамо велики број гостију 
и наших чланова на слави и свима 
се захваљујем што су дошли на ову 
нашу скромну свечаност. Такође, 
честитам и свим оним нашим 
грађанима којима је Света Петка 
породична слава и желим да је 
прославе у здрављу, весељу и 
благостању, порука је која се, као и 
остале сличне њој, могла чути од 
Шида до Пећинаца.

За оне који можда не знају, Света 
Петка је историјска личност сврстана 
у ред светих. Посебно јој се обраћају 
жене свих вера и нација сматрајући 
је својом заштитницом. 

У Србији је велики број лековитих 

Света
слава

Сремска Митровица

Шид

Рума

Пећинци
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извора добио име по Светој Петки, а 
један од њих је у Београду, на 
Калемегдану, поред цркве посвећене 
овој великој светитељки, где су њене 
мошти дуго почивале.

Верује се да се на Калемегданској 
тврђави налази чудотворна вода 
која лечи оне који је узимају с вером 
у Бога и љубављу према Параскеви. 
Капела Свете Петке на Калемегдану 
подигнута је на извору, а ту се чувају 
и два прста њене десне шаке.

Овај обичај првенствено је 
установљен због тога што се Света 
Петка пре свега сматра заштитницом 
жена, а потом и болесних. Због тога 
је црква и дозволила да се у народу 
уврежи овакво веровање, како би 
жене првенствено имале слободан 
дан од тешких послова које су 
некада обављале, како у кући тако и 
на пољу. Обичај је и да жене шест 
дана уочи Свете Петке посте, а да се 
потом седмог дана причесте и једу 
мрсно.

Постоје историчари вере који 
тврде да су Светој Петки у нашем 
народу приписана многа својства 
старословенске богиње Мокош, која 
је такође лечила болесне и имала 
заштитнички однос према женама.

Према народном веровању на тај 
дан не ваља да се меси хлеб, пере 
веш и раде други физички послови.

М. Н.

Петка
СНСа

Стара Пазова

Инђија

Ириг
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ВИШЊИ ЋЕ ВИ ДАНИ У ШИД СКОЈ ОПШТИ НИ

Срп ском Хоме ру у част
Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја у 

шид ској општи ни посве ће на сле пом 
гусла ру и песни ку Фили пу Вишњи ћу 

одр жа на је од 28. окто бра до 1. новем бра. 
Три де сет сед ми Вишњи ће ви дани поче ли 
су про шлог пет ка, 28. окто бра поди за њем 
Вишњи ће ве заста ве на пла тоу испред Кул
тур но обра зов ног цен тра у Шиду, након 
чега је у Народ ној библи о те ци „Симе он 
Пишче вић“ одр жа на про мо ци ја књи ге Деја
на Томи ћа Апо те о за срп ским гусла ма. 

У субо ту, 29. окто бра у Вишњи ће ву су 
поло же ни вен ци на гроб Фили па Вишњи ћа, 
а затим је у цен тру села, испред спо ме ни
ка сле пом гусла ру, одр жан кул тур но  умет
нич ки про грам. Овом дога ђа ју при су ство ва
ли су пред став ни ци локал не само у пра ве. 
Истог дана у шид ској Библи о те ци одр жа ни 
су Вишњи ће ви књи жев ни сусре ти.

Цен трал на мани фе ста ци ја орга ни зо
ва на је у неде љу, 30. окто бра, када су у 
сали Кул тур но обра зов ног цен тра уру че не 
Вишњи ће ве награ де. Коми си ја за доде лу 
Вишњи ће ве награ де, коју су чини ли бив

ши добит ни ци овог при зна ња, доне ла је 
одлу ку да награ ду за живот но дело доби је 
Жар ко Петро вић, настав ник физич ког вас
пи та ња из Шида у пен зи ји, док је награ да 
за изу зе тан допри нос у него ва њу и раз во ју 
кул ту ре у кате го ри ји мла дих до 30 годи на 
при па ла Мило шу Луки ћу из Шида, који је 
мастер тео ло ги је.

Награ де је уру чи ла књи жев ни ца Јасми на 
Јан ко вић, која је гово ри ла и бесе ду посве
ће ну Вишњи ћу.

Како сто ји у обра зло же њу Жар ку Петро
ви ћу је при па ла награ да за живот но дело 
изме ђу оста лог и због тога што се изу зет
но анга жо вао у раду са уче ни ци ма воде
ћи одре ђе не сек ци је из обла сти физич ке 
кул ту ре. Као човек широ ке опште кул ту ре 
при пре мао је број не гене ра ци је уче ни ка за 
све што их оче ку је у живо ту и како да одго
во ре свим живот ним иза зо ви ма. Аутор је 
три зна чај на дела: Физич ко вас пи та ње и 
спо рт у ОШ „Филип Вишњић“ у Шиду,1956
1957; Основ на шко ла „Јован Весе ли нов 
Жар ко“Шид ,19822002. и Они су утр ли пут 

шид ском руко ме ту. Ове три моно гра фи је 
су све до чан ство вре ме на о коме је у њима 
реч и зна ча јан допри нос кул тур ној башти ни 
шид ске општи не.

 Про вео сам рад ни век раде ћи у шко ли 
која се зва ла Филип Вишњић и има вели
ке сим бо ли ке у томе. Та шко ла је пости
за ла јако добре резул та те. У пен зи ји сам 
15 годи ни и дра го ми је да су ме се људи 
сети ли и да нису забо ра ви ли оно што сам 
радио – рекао је пово дом Вишњи ће ве 
награ де Жар ко Петро вић. 

Мастер тео ло ги је Милош Лукић рођен 
је 1990. годи не. Са про сеч ном оце
ном 9.24 завр шио је Пра во слав

ни тео ло шки факул тет у Бео гра ду. У току 
сту ди ја нај ве ће инте ре со ва ње је пока зао 
за про бле ма ти ку тео ло ги је у модер ном 
дру штву, због чега је при сту пио детаљ
ном изу ча ва њу Ста рог Заве та. На истом 
факул те ту је одбра нио и мастер тезу чиме 
је про ду био сво је истра жи ва ње Ста рог и 
Новог Заве та из пер спек ти ве савре ме не 
тео ло ги је. Тре нут но је упи сан на док тор ске 
сту ди је у орга ни за ци ји Ује ди ње них библиј
ских дру шта ва Вели ке Бри та ни је и Библиј
ског дру штва Срби је. Ради као настав ник 
тео ло ги је у шид ским основ ним шко ла ма. 
Посе бан допри нос Мило ша Луки ћа је њего
во уче шће у при пре ми и отва ра њу музеј ске 
постав ке Цркве не ризни це Срп ског пра во
слав ног архи је реј ског наме сни штва шид
ског 2015/2016. годи не.

 За мене је награ да ветар у леђа, јер сам 
до сада био мишље ња да су мла ди људи 
са тери то ри је шид ске општи не запо ста
вље ни и да се њихов труд не цени довољ
но. По први пут је неко пока зао да цени мој 
рад – изја вио је Милош Лукић. 

Након све ча не ака де ми је оди гра на је 
и пред ста ва Теа тра „Маска“ из Бео гра да 
Кнез Лазар и кне ги ња Мили ца у епским 
народ ним песма ма.

Покровитељ манифестације је Општина 
Шид. Б. Села ко вић

Пола га ње вена ца на гроб Фили па Вишњи ћа у Вишњи ће ву

Добит ни ци Вишњи ће ве награ де Милош Лукић и Жар ко Петро вић 
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Дан осло бо ђе ња Руме, 27. окто бар обе ле жен 
је тра ди ци о нал но, уз вој ну музи ку, пола га
њем вена ца на спо мен обе леж ја на Град

ском гро бљу жртва ма и палим бор ци ма у Дру гом 
свет ском рату.

Вен це су поло жи ле деле га ци је СУБ НОРа, 
локал не само у пра ве, Јевреј ске општи не Нови 
Сад и поли тич ких стра на ка.

О самим бор ба ма уочи осло бо ђе ња гра да пре 
72 годи не, херој ству бора ца и поги ну лим дру го
ви ма је гово рио Момир Мило ше вић, пред сед ник 
рум ског СУБ НОРа.

Села рум ске општи не и сам град осло бо ди ла је 
Шесна е ста вој во ђан ска диви зи ја, на чијем челу је 
био народ ни херој Мар ко Пери чин Каме њар. 

Немач ко  уста шке сна ге су у окто бру 1944. 
годи не орга ни зо ва ле у Сре му седам одбрам

бе них лини ја, од којих је јед на била на кана лу 
Јар чи на од Јар ка, пре ко Добри на ца и Доњих 
Петро ва ца до Фру шке горе. Прва, Дру га и Четвр
та вој во ђан ска бри га да су води ле бор бе на овим 
поло жа ји ма на при ла зу гра ду 24. и 25. окто бра. 
Сама бит ка за Руму је поче ла већ у пре по днев
ним сати ма 26. окто бра. 

Током четво ро го ди шњих бор би у Народ но о
сло бо ди лач ком рату сво је живо те за сло бо ду је 
дало 594 ста нов ни ка рум ске општи не.

Вен ци су поло же ни и на спо мен пло чу која се 
нала зи на згра ди ЈП „Стам бе но“, а где се до 1943. 
годи не нала зи ла јевреј ска сина го га.

Пре пола га ња вена ца, орга ни зо ван је у Дому 
пен зи о не ра при јем за чла но ве борач ке орга ни за
ци је и њихо ве госте из срем ских општи на, као и 
Бије љи не и Бач ке Топо ле. С. Џ.

ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУМЕ

Сећа ње на жртве рата

Пола га ње вена ца пово дом Дана осло бо ђе ња

Након име но ва ња новог дирек то ра, 
Кул тур ни цен тар наста вља са редов
ним актив но сти ма. У току новем бра 

и децем бра пред ви ђен је богат про грам, 
већ 20. новем бра на репер то а ру ће се наћи 
позо ри шна пред ста ва „Изви ња ва мо се, 
мно го се изви ња ва мо“, коме ди ја засно ва
на на попу лар ној ТВ сери ји. Уло ге тума че 
Неда Арне рић и Феђа Сто ја но вић и, како 
каже дирек то ри ца КЦ Инђи ја Ружи ца Јова
но вић, кар те по цени од 700 дина ра већ су 
у про да ји. Током децем бра биће оди гра не 
још две пред ста ве са звуч ним глу мач ким 
име ни ма. Прва је „Керо ви“ 3. децем бра са 
Срђа ном Тима ро вим и Алек сан дром Срећ
ко ви ћем Кубу ром у глав ним уло га ма, док је 
дру га пред ви ђе на за 23. децем бар. У пита
њу је пред ста ва „При ма до не“ са Тањом 
Бошко вић и Радом Ђури чин. Поред бога
тог позо ри шног про гра ма, наста вља ју се 
редов не филм ске про јек ци је.

 Љуби те љи фил ма у новем бру моћи 
ће да погле да ју „Ака де ми ју 3“, а почет ком 
децем бра, тач ни је 9,10. и 11. режи сер ски 
прве нац Нико ле Које „Ста до“, у којем и сам 
тума чи јед ну од глав них уло га  каже Ружи
ца Јова но вић, дирек то ри ца Кул тур ног цен
тра у Инђи ји и дода је:

 Када је у пита њу Гале ри ја Куће Вој но
ви ћа, у току је изло жба „Милу тин Милан ко

вић  живот и дело“. За 4. новем бар могу 
да наја вим отва ра ње изло жбе сли ка Гале
ри је „Арте“ из Кра гу јев ца. У пита њу су дела 
наста ла на ликов ној коло ни ји одр жа ној у 
при мор ском гра ду Буља ри це у Црној Гори. 
Поред ових изло жби, до кра ја годи не оче ку
ју нас још две. Отва ра ње изло жбе радо ва 
Удру же ња „Мој свет“ из Инђи је зака за но је 
за 22. новем бар, док про грам завр ша ва мо 
изло жбом гра фи ка Љиља не Сто ја но вић, 
чије је отва ра ње пред ви ђе но за 2. децем
бар.

Како исти че дирек то ри ца Кул тур ног цен
тра, уско ро ће бити одр жа на ауди ци ја за 
нове пола зни ке Позо ри шне ради о ни це 
коју води дипло ми ра ни глу мац Алек сан дар 
Мил ко вић из Инђи је. 

У току децем бра поче ће актив но сти на 
изра ди пла на и про гра ма рада Кул тур ног 
цен тра Инђи ја за сле де ћу годи ну.

 Сва ка ко не оду ста је мо од позо ри шних 
пред ста ва, и у том сми слу жели мо да 
оправ да мо ква ли тет по којем је наша уста
но ва позна та у целом Сре му. Тако ђе, пла
ни ра мо да побољ ша мо и модер ни зу је мо 
тех ни ку како би наши сугра ђа ни у пот пу
но сти ужи ва ли у оно ме што нуди Кул тур ни 
цен тар као уста но ва кул ту ре  каже Ружи ца 
Јова но вић, дирек то ри ца КЦ Инђи ја.

М. Ђ.

ИЗ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА У ИНЂИ ЈИ

Богат про грам до кра ја годи не

Ружи ца Јова но вић,
дирек то ри ца КЦ Инђи ја

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР 
РУМА

Пред ста ва 
„Стид“

На камер ној сце ни рум ског 
Кул тур ног цен тра публи ка је 26. 
окто бра има ла при ли ку да 
одгле да пред ста ву Поро ди ца 
бистрих пото ка Божи дар Ман
дић „Стид“. Основ ни мото пред
ста ве је „Сти дим се да не бих 
чинио дела због којих би се 
сти део“. Пред ста ву је режи рао 
Божи дар Ман дић, а игра ју Дра
га на Јова но вић, Урош Вук ша, 
Пре драг Митр о вић, Нина Васић, 
Ката ри на Јова но вић и Божи дар 
Ман дић.

Поро ди ца бистрих пото ка је 
наша нај ста ри ја еко  умет нич ка 
кому на. Њен осни вач је Божи
дар Ман дић који је из род ног 
Новог Сада оти шао на Руд ник и 
тамо живи од 1977. годи не. 
Основ на наче ла ове кому не су 
фило зо фи ја земље, отво ре ност 
дома, скром на еко но ми ја и 
ства ра ла штво. 

До сада је обја вио 21 књи гу и 
реа ли зо вао два дест аван гард
них позо ри шних пред ста ва.

С. Џ.
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ДР ДУШКО МАЏИЋ, ОДЛА ЗЕ ЋИ ДИРЕК ТОР ДОМА ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Задо во љан сам
оним што је ура ђе но

На сед ни ци Покра јин ске вла де 
одр жа не про шле сре де, 26. 
окто бра др Душко Маџић, доса

да шњи дирек тор митро вач ког Дома 
здра вља, име но ван је за врши о ца 
дужно сти заме ни ка дирек то ра Опште 
бол ни це у Срем ској Митро ви ци. 

С обзи ром да уско ро одла зи са 
чела митро вач ког Дома здра вља, са 
др Маџи ћем смо раз го ва ра ли о томе 
коли ко је задо воља н ура ђе ним током 
прет ход на 22 месе ца, коли ко је про
вео на функ ци ји дирек то ра ове уста

но ве при мар не здрав стве не зашти те.
 За врши о ца дужно сти дирек то ра 

Дома здра вља поста вљен сам 26. 
децем бра 2014. годи не. Задо во љан 
сам, јер сам зате као Дом здра вља 
који пози тив но послу је. Ако нам је 
основ ни зада так да пру жа мо при мар
ну здрав стве ну услу гу, успех у добр ој 
мери на том задат ку зави си од тога 
како финан сиј ски послу је Дом здра
вља. Ја сам зате као Дом здра вља 
који је пози тив но посло вао у 2014, 
пози тив но смо посло ва ли и у 2015, а 

сигур но ће завр ши ти и 2016. годи ну 
са суфи ци том. То није без на чај но, ако 
се зна да је две тре ћи не домо ва здра
вља у целој Срби ји у губит ку, да је 
јед на тре ћи на има ла више ме сеч не 
бло ка де рачу на, а неки домо ви здра
вља су има ли крат ко трај не бло ка де 
рачу на. Ми нисмо били у таквој ситу
а ци ји, што упу ћу је да се здрав стве на 
услу га пру жа како тре ба – каже др 
Маџић. 

Наш саго вор ник исти че да је задо
во љан и сарад њом са колек ти вом.

Др Душко Маџић, досадашњи директор Дома здравља
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 Задо во љан сам сарад њом, с обзи
ром на то да је врућ кром пир била 
раци о на ли за ци ја. Раци о на ли за ци ја 
када се спо ме не, сви поми сле отка зи. 
Поно сан сам што смо раци о на ли за
ци ју за 2015. годи ну спро ве ли без 
отка за, већ при род ним одли вом, 
отпрем ни нама, одла ском у ино стран
ство или пре ба ци ва њем на дру га рад
на места. Има ли смо кра ћи рок за 
систе ма ти за ци ју у сто ма то ло ги ји, 
исто тако смо успе ли да без и јед ног 
отка за, све де мо то у број ку која је по 
кадров ском пла ну одо бре на од Мини
стар ства здра вља. Након раци о на ли
за ци је у Дому здра вља, од 414 стал
но запо сле них, све ли смо се на број 
од 382 стал но запо сле на. Оно га ко 
дође после мене оче ку је раци о на ли
за ци ја за 2016. годи на. Коли ко сам 
начуо, јер нисмо још доби ли број ку од 
Мини стар ства држав не упра ве и 
локал не само у пра ве, та број ка неће 
бити толи ко стра шна, одно сно са 382 
тре ба да пад не на 374 стал но запо
сле на, коли ко сам начуо – наво ди др 
Душко Маџић.

У све тлу пози тив ног посло ва ња, 

менаџ мент Дома здра вља се потру
дио да побољ ша ква ли тет здрав стве
них услу га. У прет ход не непу не две 
годи не купље на су, сред стви ма Гра да 
и Дома здра вља, чети ри нова вози ла 
за слу жбу кућ не неге и лече ња и за 
патро на жну слу жбу, наба вље но је 
неко ли ко нових апа ра та, а рено ви ра
не су и здрав стве не амбу лан те по 
сели ма. 

 У укуп ном буџе ту Дома здра вља 
Град је у 2013. и 2014. уче ство вао са 
0,5 одсто, а про шле годи не и ове 
годи не Град је уче ство вао са два 
одсто, што је чети ри пута више. Ако 
се то пре ве де у број ке, онда је то уве
ћа ње са три мили о на на 12 мили о на 
дина ра, што није без на чај но за уста
но ву овог типа. Успе ли смо да подиг
не мо уче шће Гра да добром вољом 
град ских вла сти и нас. У прет ход ном 
пери о ду Град је купио и спе ци јал но 
вози ло за пре воз меди цин ског инфек
тив ног и фар ма це ут ског отпа да. Тако 
да смо ми сигур но један од домо ва 
здра вља који је на нај бо љи могу ћи 
начин решио то одво же ње инфек тив
ног и фар ма це ут ског отпа да. У току је 
тен дер за набав ку, из соп стве них 
сред ста ва, јед ног ком би вози ла за 
пре воз паци је на та на дија ли зу, јер 
сва ко днев но пре во зи мо изме ђу 110 и 
120 паци јен та на дија ли зу, тако да 
нам је потреб но ново ком би вози ло за 
те наме не. Град је купио три сто ма то
ло шке сто ли це, а Дом здра вља чети
ри сто ма то ло шке сто ли це из соп стве
них сред ства, тако да је седам сто ма
то ло шких сто ли ца наба вље но у ова 
22 месе ца. Оне се нала зе у дис пан зе
ру на Сави, у деч јој сто ма то ло ги ји, у 
Мачван ској Митро ви ци и Лаћар ку. 
Нарав но да је то уна пре ди ло здрав
стве ну зашти ту. Купље но је и 28 ком
пле та сит ног хирур шког инстру мен та

Др Душко Маџић за М нови не каже да 
ће тежа и бол ни ја ствар бити када дође 
до раци о на ли за ци је здрав стве ног систе
ма.

 У Хрват ској пре него што је ушла у 
Европ ску уни ју затво ре но је неко ли ко 
бол ни ца које су биле непо треб не и које су 
лоше посло ва ле, јер ако има те две, три 
бол ни це на раз ма ку од 10 до 20 кило ме
та ра, онда не могу све три пози тив но да 
послу ју. Новац пра ти паци јен та. У том 
погле ду, у окви ру раци о на ли за ци је здрав
стве ног систе ма сигур но ће се неко ли ко 

бол ни ца затво ри ти по Срби ји. Наша Бол
ни ца сигур но неће бити под уда ром, јер је 
једи на у Сре му. Када се гово ри о раци о
на ли за ци ји домо ва здра вља, ту тре ба 
бити оба зрив да не би дошло до мигра ци
је ста нов ни штва, као што је било слу ча је
ва у Хрват ској. Наш Дом здра вља је раз
у ђен, има 19 сео ских амбу лан ти, при 
чему и мала села од неко ли ко сто ти на 
ста нов ни ка има ју амбу лан ту, што сва ка ко 
није раци о нал но, а до сусед ног села има 
два до три кило ме тра – гово рио о оно ме 
шта се оче ку је др Душко Маџић.

Раци о на ли за ци ја
здрав стве ног систе ма

Поно сан сам што
смо раци о на ли за ци ју 

за 2015. годи ну
спро ве ли без отка за, 

већ при род ним
одли вом,

отпрем ни нама,
одла ском у

ино стран ство или
пре ба ци ва њем на
дру га рад на места.

Од 414 стал но
запо сле них, све ли
смо се на број од

382 стал но запо сле на

Ултразвучни апарат за гинеколошки диспанзер
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ри ју ма, који ника да није купо ван у 
Дому здра вља, него је доби јан од 
ста ри јег бра та (Опште бол ни це), оно 
што не ваља по сала ма дава ли су 
нама. Сада су све амбу лан те доби ле 
иден ти чан ком плет, без дис кри ми на
ци је. И то је купље но из соп стве них 
сред ста ва – каже др Маџић.

Од апа ра ту ре, про шле годи не 
купљен је један нов био хе миј ски ана
ли за тор и цен три фу га, све су то спра
ве за лабо ра то ри ју у Меди ци ни рада, 
што је допри не ло да резул та ти буду 
веро до стој ни ји, јер су се ста ри апа ра
ти ква ри ли.

 Купљен је и ултра звуч ни 3Д апа
рат за гине ко ло шки дис пан зер, на 
задо вољ ство жена. Град је недав но 
купио ултра звуч ни апа рат за пре глед 
гор њег абдо ме на и крв них судо ва. 
Апа рат ће уско ро бити досту пан паци
јен ти ма у Меди ци ни рада. То је жеља 
и Гра да и нас менаџ мен та у Дому 
здра вља да се паци јен ти ма иза ђе у 
сусрет, јер су стра вич не листе чека ња 
у Бол ни ци, па паци јен ти не могу да 
чека ју и пре гле де оба вља ју у при ват

ним уста но ва ма. Код нас ће то кошта
ти три, чети ри пута мање него у при
ват ним уста но ва ма, а напла ћи ва ће мо 
тај пре глед, јер нама то није услу га 
која је уго во ре на са Репу блич ким 
фон дом за здрав стве но оси гу ра ње, 
то је ван стан дард. Када већ гово ри
мо о томе шта ради мо, а не мора мо 
да ради мо, на задо вољ ство паци јен
та врло ско ро поче ће изра да стал них 
про те за за децу. Купи ли смо из соп
стве них сред ста ва алат за поста вља
ње тих жичи ца и бра ви ца и купи ли 
смо потро шни мате ри јал, а две спе
ци ја лист ки ње орто пе ди је вили це ићи 
ће на обу ку на Сто ма то ло шки факул
тет у Бео град и чим оне завр ше обу ке 
ми почи ње мо са радом. То је услу га 
која је сву да ван стан дард, на факул
те ти ма се напла ћује од 78.000 до 
85.000 дина ра, код при ват ни ка то 
кошта  145.000 дина ра или 1.200 евра, 
а ми смо пре неки дан на Управ ном 
одбо ру усво ји ли ценов ник по коме ће 
то да кошта 54.000 дина ра. Ово је 
сви ма на кори сти, и паци јен ти ма, али 
ће и нама зна чи ти да зара ди мо који 
динар, јер и ми смо на тржи шту. 
Нарав но, оно што зара ди мо, уло жи
ће мо у нову опре му и у побољ ша ње 
здрав стве не зашти те – исти че доса
да шњи дирек тор Дома здра вља др 
Душко Маџић. 

Током прет ход на 22 месе ца изгра
ђе на је нова амбу лан та у Беше но ву, 
која је недав но поче ла са радом након 
доби ја ња свих дозво ла, а ком плет но 
је рено ви ра на амбу лан та у Чал ми, 
као и амбу лан та у Срем ској Рачи. 
Ула га ло се у сигур но сни систем у 
амбу лан та ма у гра ду, Мачван ској 
Митро ви ци, Лаћар ку, Кузми ну и Мар
тин ци ма, јер су исте често оби ја не. 

Наслед ни ку др Маџи ћа оста је да 
реа ли зу је рено ви ра ње педи ја триј ске 
слу жбе у Лаћар ку и амбу лан те у 
Вели ким Радин ци ма, као и да купи 
још један сани тет. То су тре нут не 
потре бе Дома здра вља. 

Биља на Села ко вић

У све тлу пози тив ног 
посло ва ња,

менаџ мент Дома
здра вља се потру дио 
да побољ ша ква ли тет 
здрав стве них услу га. 
У прет ход не непу не 
две годи не купље на

су чети ри нова
вози ла, наба вље но
је неко ли ко нових

апа ра та, а
рено ви ра не су
и здрав стве не

амбу лан те по сели ма

Отварање реновиране амбуланте у Чалми

Нова стоматолошка столица у лаћарачкој амбуланти
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ЖЕ НА МАГ НЕТ: ВЕ ШТЕ РУ КЕ БИ ЉА НЕ ДИВ НИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ

Ве ли ко је за до вољ ство
по ма га ти љу ди ма
Би ља на Див нић из Срем ске Ми тро

ви це по мо ћу би о е нер ги је по ма же 
сво јим су гра ђа ни ма. Из вор ње не 

огром не енер ги је је ње но соп стве но 
те ло. Пре по зна ла је сво ју енер ги ју и 
усме ри ла је на пра ви на чин – на ле че ње 
љу ди. 

 Са три де сет пет го ди на ста жа оти шла 
сам у ре дов ну пен зи ју. Има ла сам леп 
жи вот, а овај при ро дан дар сам осе ћа ла 
и ра ни је. Имам ја ку маг нет ну енер ги ју. 
Ко га год сам ма си ра ла сви ма је би ло 
успе шно и ле по. Та да сам ре ши ла да 
упи шем курс за руч ну ма са жу и ра ди ла 
сам прак су на фи зи ја три ји у До му здра
вља, та ко да сам ја као пра ви ђак од 57 
го ди на са де цом би ла на прак си. По но
сим се сво јим го ди на ма, јер сам ја ко 
ак тив на, пу но ра дим и ма ло спа вам. 
Ни кад ме гла ва не за бо ли, увек сам 
на спа ва на, иако ја ко ма ло спа вам, све га 
че ти ри до пет са ти. Од ка ко сам оти шла у 
пен зи ју ре ши ла сам да ту мо ју енер ги ју 
ис ко ри стим. Отво ри ла сам са лон за 
ма са жу пре пет го ди на и од та да по ма
жем љу ди ма. За до вољ на сам, јер сам 
као пен зи о нер кре ну ла да ље, ни сам се 
до са ђи ва ла не го сам кре ну ла у но ви 
жи вот – ка же Би ља на.

Ра зни ме та ли, пла сти ка и све вр сте 
ста кла на њу се ле пе као за маг нет. Ње не 
ру ке еми ту ју енер ги ју ко ја про жи ма це ло 
те ло. 

 У Дис пан зе ру су от кри ли да је ме тар 
и по маг нет но по ље око ме не. Зна мо да 
маг нет при вла чи са мо ме та ле, а на мом 
те лу сто ји пла сти ка, акро пол ста кло, 
обич но ста кло, ва тро стал на чи ни ја... Сви 
ми има мо не ку енер ги ју, а ја имам баш 
из ра же ну, што је при ро дан дар од Бо га. 
Љу ди до ђу код мене са ја ким бо ло ви ма, 
ле чили су се али без успе ха. Од мо је 
пр ве те ра пи је не ком бол не ста не од мах, 
а не ком се сма њи. Где су бол на ме ста 
пу штам ја ку то пло ту, мо је ру ке су то пле, 
чак и плик не ком на пра вим – при ча 
Биља на. 

Она исти че да је њено ду го го ди шње 
ис ку ство по ка зало да је стрес из вор свих 
бо ле сти.

 Ви кад сте на пе ти, гр че вам се ми ши
ћи, ло ша вам је цир ку ла ци ја, а чим је 
цир ку ла ци ја ло ша до ла зи до ја ке гла во
бо ље, вр то гла ви це, бо ло ва... Же не иду 
на мно ге те ра пи је за це лу лит, што ја 
реша вам ја ко успе шно, јер мо ја то пло та 
то пи ма сно ћу. До ла зе ми и де ца са ја ким 
гла во бо ља ма, сва ко има сво ју му ку – 
ис ти че же на маг нет, ко ја за се бе ка же да 
је ве о ма ис пу ње на и срећ на. 

Она до да је да јој па ци је на та не мањ ка, 
јер сви има ју ве ли ку си гур ност у њу. Ка же 
да не мо же да про це ни ко ли ко је љу ди 
„про шло“ кроз ње не ру ке али да су гене
рал но сви из ле че ни. 

 Сва ко ра ди ма са же ко је му од го ва ра

ју, да ли це лог те ла, пар ци јал не, ма са же 
за це лу лит, ли це... Има ла сам си ту а ци је 
да су љу ди има ли про бле ме са па ра ли
зом ли ца и то се фи но са ни ра, све те го
бе, мо гу да ка жем сло бод но. Ја мо гу да 
ра дим и ма си рам, али ме не не бо ле ру ке, 
не умо рим се, кад до ђем ку ћи, ја сам све
жа и од мор на. Ја се ауто мат ски пра зним 
али и ауто мат ски пу ним, мо гу не кад да 
ра дим и пет са ти без па у зе и да се осе
ћам као да ни сам ни ра ди ла. Ја ко је 
ве ли ка ствар и за до вољ ство по ма га ти 
љу ди ма. Кад вам не ко до ђе са бо лом, а 
од ла зи без бо ла, то вам је ве ли ки успех 
– до да је Би ља на.

Олак ша ва ње бо ло ва, сма ње ње стре
са, гла во бо ља, ми гре не, не са ни ца, бо ло
ви у ми ши ћи ма, цир ку ла ци ја це лог те ла, 
це лу лит, по бољ ша ње ви да, са мо су не ки 
сег мен ти ко је Би ља на успе шно ле чи. Код 
ње до ла зе ге не ра ци је свих уз ра ста, па је 
та ко нај ста ри ји па ци јент имао 99 го ди на. 

 Обра ћа ју ми се љу ди са ра зним те го
ба ма. Успе шно код па ци је на та ко ји ду го 
ле же по вра тим ми ши ће но гу, оја чам 
ми ши ће ру ку, то је ве ли ки успех. Има ла 
сам си ту а ци ју где је јед на го спо ђа до шла 
је код ме не са шта пом, а по сле 10 те ра
пи ја јој штап ви ше ни је тре бао. Ме ни то 
при чи ња ва ве ли ко за до вољ ство. Ка жу 
ми мо ји па ци јен ти да се мо ле за мо је 
здра вље, да ја што ду же жи вим и да мо гу 
да ра дим да и њи ма бу де до бро, то је 
ве ли ки успех – сма тра ова же на. 

Због свог да ра уче ство ва ла је у мно гим 
еми си ја ма и би ла ин тер вју и са на за мно ге 
ча со пи се. Ме ђу тим, то јој не пред ста вља 
то ли ко за до вољ ство. Нај бит ни је јој је 
за до вољ ство љу ди ко ји ма по ма же. Ка же 
да, кад има мо здра вље он да има мо све. 
Чак ни го ди не јој не мо гу ни шта. Оно што 
је чи ни не у мор ном то је осмех и за до
вољ ство на ли цу сво јих па ци је на та.

С. Ста не тић

ЖЕНА МАГНЕТ: Биљана Дивнић 

Же не иду на мно ге те ра пи је за це лу лит али код 
ме не је ја ко успе шно, јер мо ја то пло та то пи 
ма сно ћу. До ла зе ми и де ца са ја ким гла во бо ља
ма, сва ко има сво ју му ку – ис ти че же на маг нет
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ОВАН: Обра ти те 
пажњу на нове 
инфор ма ци је и при
хва ти те нечи ју иде

ју. Послов ни сусрет про ла зи 
добро или у скла ду са вашим 
про це на ма. Нови успех делу је 
као вели ки под сти цај и на 
ваше сарад ни ке. Сво је пози
тив не мисли и осе ћа ња усме
ра ва те пре ма воље ној осо би. 
Посто ји јака емо тив на спо на. 

БИК: Ула же те 
огром ну енер ги ју у 
посао којим се бави
те, али не може те 

да оства ри те све сво је циље
ве. Неко дру ги при сва ја већи 
део резул та та и игно ри ше ваш 
ути цај. Ипак, оста ни те дослед
ни у сво јим наме ра ма.  Обра
ти те се бли ским при ја те љи ма, 
важно је да се нала зи те у пози
тив ном окру же њу. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не 
тре ба да се опте ре
ћу је те нечи јим 
комен та ри ма и про

пу ште ном при ли ком. Тре нут ни 
губи так пред ста вља добар 
под сти цај да оства ри те сво је 
наме ре и да усво ји те нову лек
ци ју о послов ном пона ша њу. 
Бли ска осо ба не дозво ља ва да 
кори сти те нове изго во ре за 
одла га ње зајед нич ких пла но
ва. 

РАК: нечи је речи 
делу ју суви ше про
во ка тив но, али на 
вама је да кон тро

ли ше те сво ја осе ћа ња. Важно 
је да се дис тан ци ра те у одно су 
на раз ли чи те ситу а ци је или 
сарад ни ке, који има ју лош ути
цај на вашу пси хич ку рав но те
жу и кон цен тра ци ју. Немој те 
оче ки ва ти да се про бле ми 
реша ва ју сами по себи. 

ЛАВ: Неко кри ти ку је 
ваш начин рада и 
поку ша ва да вас 
пред ста ви у нега

тив ном свет ку пред сарад ни
ци ма. Пажљи во ана ли зи рај те 
сво је сарад ни ке и њихо ву 
реак ци ју. Поне кад је тешко 
утвр ди ти пра ву исти ну и нечи је 
скри ве не наме ре. Избе га вај те 
еуфо рич но рас по ло же ње. 

ДЕВИ ЦА: Потреб на 
вам је црта хра бро
сти у сусре ту са 
с а р а д  н и  ц и  м а . 

Дозво ли те себи одре ђе ну дозу 
пре по тен ци је, са наме ром да 
оста ви те пози ти ван ути сак на 
сарад ни ке или на осо бу која 
има битан ути цај на ваше 
послов но – финан сиј ске инте
ре се. Искре но изра зи те сво ја 
осе ћа ња пред воље ном осо
бом.

ВАГА: Има те лош 
пред о се ћај у про це
ни послов них при ли
ка и нових дога ђа ја. 

Сусрет или рас пра ва са јед ном 
осо бом поста је неиз бе жна као 
повод за оштар послов ни дија
лог. Уко ли ко има те ути сак да 
се неке ства ри деша ва ју мимо 
вашег зна ња или да воље на 
осо ба кори сти лажне изго во ре 
не буди те брзо пле ти. 

ШКОР ПИ ЈА: Надах
ну ти сте кре а тив ним 
иде ја ма и сарад ни
ци ма пред ла же те 

кори сно реше ње. Ста ло вам је 
се ваше иде је укло пе у зајед
нич ка мери ла и инте ре се. На 
жели те да вам неко од сарад
ни ка изне на да окре не леђа. 
Делу је те рас по ло же но за нове 
емо тив не иза зо ве а воље на 
осо ба при хва та ваш под се ћај. 

СТРЕ ЛАЦ: Не тре ба 
да дово ди те у пита
ње накло ност про
ве ре них сарад ни ка, 

наро чи то осо бе за коју вас 
везу ју послов ни и при ват ни 
инте ре си. Свој успех може те 
да афир ми ше те у раз ли чи тим 
ситу а ци ја ма, а свој шарм пред 
бли ском осо бом. Неко вам упу
ћу је љубав ну пору ку.  

ЈАРАЦ: Има те 
добре послов не 
иде је и пред ла же те 
кори сна реше ња, 

али неко од сарад ни ка не жели 
да се пови ну је за вашим ути
ца јем. Осе ћа те нега тив но рас
по ло же ње у кру гу сарад ни ка, 
сачу вај те при себ ност у сусре ту 
са осо бом која под ри ва ваш 
послов ни ста тус. Немој те 
дозво ли ти да вас неко емо тив
но зава ра ва. 
  

ВОДО ЛИ ЈА: Нема 
потре бе да даје те 
исхи тре не изја ве у 
сусре ту са сарад ни

ци ма наро чи то када вас неко 
наго ва ра да пре ко ра чу је те сво
ја послов на овла шће ња. Пре
пу сти те дру ги ма да уче ству ју у 
сум њи вим послов ним ком би
на ци ја ма. Обра ти те пажњу на 
здрав стве ну пре вен ти ву и 
бољу негу. 

РИБЕ: Неспо ра зу ми 
који посто је у одно су 
са сарад ни ци ма 
углав ном се сво де 

на про бле ме у избо ру послов
них циље ва и при о ри те та. Сва
ко од сарад ни ка жели да 
оства ри што бољу пози ци ју 
која гаран ту је послов ни пре
стиж или одре ђе не повла сти
це. У сусре ту са воље ном осо
бом делу је те пре ви ше избир
љи во. 

VREMEPLOV
2. но вем бар

1721. По сле ра то ва про тив 
Ото ман ског цар ства и Швед
ске, ко ји ма је учвр стио Ру си ју 
на Цр ном мо ру и Бал ти ку, 
Пе тар Ве ли ки про гла шен за 
ца ра це ле Ру си је. 
1785. Лон дон ски про из во ђач 
ко чи ја Ли о нел Лу кин па тен ти
рао ча мац за спа са ва ње. 

3. но вем бар
1534. Ен гле ски пар ла мент 
усво јио по ве љу ко јом је краљ 
Хен ри VIII по стао по гла вар 
цр кве, чи ме је па пи од у зе та 
власт над цр квом у Ен гле ској. 
1957. СССР лан си рао пр ви 
са те лит са жи вим би ћем, 
„Спут њик 2“, у ко јем је био 
пас Лај ка. 

4. но вем бар
1307. Швај цар ска Кон фе де
ра ци ја про гла си ла не за ви
сност од Аустри је.
1890. У Лон до ну отво ре на, 
пр ва на све ту, ли ни ја под зем
не елек трич не же ле зни це. 

5. но вем бар
1914. У Пр вом свет ском ра ту 
по че ла но ва аустро у гар ска 
офан зи ва на Ср би ју, а срп ске 
сна ге при си ље не да се по ву
ку. Усле ди ла кон тра о фан зи ва 
3. де цем бра, под ко ман дом 
Жи во ји на Ми ши ћа, за вр ше на 
по бе дом срп ске вој ске у Ко лу
бар ској би ци, по ло ви ном 
де цем бра.

6. но вем бар
1787. Ро ђен је Вук Сте фа но
вић Ка ра џић, ре фор ма тор 
срп ског је зи ка и пра во пи са. 
Умро је у Бе чу 1864, а ње го ви 
по смрт ни оста ци су 1897. 
пре не ти из Бе ча у Бе о град и 
са хра ње ни уз До си те ја Об ра
до ви ћа ис пред Са бор не 
цр кве у Бе о гра ду.
1893. У Пе тро гра ду је умро 
слав ни ру ски ком по зи тор 
Пе тар Иљич Чај ков ски.

7. но вем бар
1944. Френ клин Ру звелт 
че твр ти пут иза бран за пред
сед ни ка САД, што је је дин
ствен слу чај у исто ри ји САД. 
1946. За вр ше на пр ва са ве зна 
рад на ак ци ја омла ди не Ју го
сла ви је, на же ле знич кој пру зи 
Брч коБа но ви ћи. Око 70.000 
мла дих из це ле зе мље и 
2.000 из ино стран ства за 190 
да на из гра ди ло пру гу ду гу 90 
ки ло ме та ра. 

8. но вем бар
1793. Лу вр отво рен за јав
ност. Дво рац фран цу ских кра
ље ва од 1204, од лу ком ре во
лу ци о нар не вла де 1791. пре
тво рен у му зеј. 
1895. Не мач ки фи зи чар Вил
хелм Кон рад Рент ген, от крио 
Xзра ке ко ји су на зва ни по 
ње му. 

HOROSKOP

Сре да, 2. новем бар
(20. окто бар)

Све ти вели ко му че ник Арте
ми је 

Четвр так, 3. новем бар
(21. окто бар)

Преп. Ила ри он; Св. Ила ри он 
Меглин ски; Св. Виса ри он 
Испо вед ник

Петак, 4. новем бар
(22. окто бар)

Све ти рав но а по стол ни Авер
ки је Јера пољ ски 

Субо та, 5. новем бар
(23. окто бар)

Св.ап. Јаков, први епи скоп 
Јеру са лим ски – Заду шни це

Неде ља, 6. новем бар
(24. окто бар)

Све ти вели ко му че ник Аре та
Поне де љак, 7. новем бар 

(25. окто бар)
Све ти муче ни ци Мар ки јан и 
Мар ти ри је

Уто рак, 8. новем бар
(26. окто бар)

Све ти вели ко му че ник Дими
три је – Митров дан 

Crkveni
kalendar

• Са нама не може те да 
залу та те. Ми нику да не 
иде мо. 
• Гла са ћу за гро ба ра. 
Има реа лан про грам.
• Мир но спа вај те! При
дру жи те се чува ри ма. 

Ла жне ла за ње
Са стој ци: па ла чин ке 10 

ко ма да, ке чап 100 г, шун ка 200 
г, кач ка ваљ 200 г, пе чур ке ма ри
ни ра не 150 г.

По сту пак: Па ла чин ке спре
ми ти по кла сич ном ре цеп ту. У 
ва тро стал ну окру глу чи ни ју 
ре ђа ти јед ну па ла чин ку, за тим 
на ма за ти ма ло ке ча па, па ста
ви ти ли сто ве шун ке, за тим 
пе чур ке, и на рен дан кач ка ваљ. 
Та ко ре ђа ти 9 па ла чин ки. На 
последњу са мо на ма за ти ке чап 
и на рен да ти кач ка ваљ. Ма ло 
за се ћи па ла чин ке, не до кра ја 
по су де и по ли ти са 4 ка ши ке 
во де. Пе ћи око 25 ми ну та.
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Дола ском новог руко вод ства на 
чело Саве за спор то ва општи не 
Инђи ја у јулу теку ће годи не, поче

ли су интен зив ни радо ви на уре ђе њу 
буду ћег спорт ско  рекре а тив ног цен тра 
„Леје“. Како кажу пред став ни ци Саве за 
спор то ва, при о ри тет је било уре ђе ње 
атлет ске ста зе која се нала зи иза зоо
ло шког врта. Недав но је завр ше на прва 
фаза радо ва на уре ђе њу ста зе дуге 
2.700 мета ра, коју кори сте спорт ски клу
бо ви и рекре а тив ци. 

Љубо мир Кова че вић, секре тар у 
Саве зу спор то ва општи не Инђи ја исти
че да су има ли помоћ и раз у ме ва ње 
локал не само у пра ве, пред став ни ка јав
них пред у зе ћа и неко ли ко при вред ни ка 
са тери то ри је општи не Инђи ја, који су 
им иза шли у сусрет без ика кве финан
сиј ске надок на де.

 Сто ва ри ште „Шовљан ски“ ће у 
наред ној фази радо ва на уре ђе њу 
атлет ске ста зе поста ви ти мле ве ну 
шља ку, док ће ЈП „Дирек ци ја за изград
њу“ поста ви ти таблу на ула зу у „Леје“, 
јер ће поред ЈКП „Кому на лац“, и они 

одр жа ва ти овај про стор. У пер спек ти
ви посто ји могућ ност да се спорт ско  
рекре а тив ном цен тру поста ви терен са 
вештач ком тра вом. Апли ци ра ли смо за 
сред ства код ФСС, први смо на листи 
чека ња и оче ку је мо пози ти ван одго вор у 
првој поло ви ни сле де ће годи не. Уко ли
ко доби је мо нео п ход на сред ства, биће 
то на задо вољ ство свих наших гра ђа на 
 каже Кова че вић.

У пла ну је да се поста ви и осве тље ње 
у делу спорт ско  рекре а тив ног цен тра 
„Леје“ како би спор ти сти и рекре а тив
ци могли да бора ве и током вечер њих 
сати. Рефлек то ри, пре ма про јек ту чија 
је изра да у току, нала зи ће се на сва ких 
200, 250 мета ра.

Инђи ја је годи на ма уна зад била 
позна та по вео ма успе шним атле ти ча
ри ма као што су Суза на Ћирић, Дра га на 
Вин чић и Ната ша Зрнић. Како би атле
ти ка доби ла место које јој и при па да и 
ома со вио се број оних који ће се бави ти 
том врстом спо р та, руко вод ство Саве за 
спор то ва пла ни ра да још више побољ
ша усло ве када је у пита њу инфра струк

ту ра. Поред поме ну те атлет ске ста зе, 
биће ура ђе на и тако зва на „кру жна“ која 
ће слу жи ти за одр жа ва ње кро са.

Да је изу зет на сарад ња изме ђу Саве
за спор то ва и инђиј ских при вред ни ка, 
дока зу је и пода так да је ком па ни ја „Мај
кић“ недав но дони ра ла чети ри улич не 
тере та не. Две су поста вље не у „Леја
ма“, јед на у Бешки, док ће четвр та бити 
поста вље на у бли зи ни Основ не шко ле 
„Јован Попо вић“ у Инђи ји.

 Ради мо, уз помоћ локал не само у
пра ве и мак си мал но кори сти мо све при
ли ке да спорт ске колек ти ве вра ти мо на 
ста ре ста зе, на место где су се нека да 
нала зи ли  каже Љубо мир Кова че вић, 
секре тар Саве за спор то ва општи не 
Инђи ја и дода је да су недав но орга
ни зо ва ли све ча ни кок тел на којем су 
поде ље не захвал ни це пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве, јав них пред у зе ћа 
и при вред ни ци ма који су им пру жи ли 
помоћ у прет ход ним месе ци ма. Тако ђе 
су поде ље не и гар ни ту ре дре со ва и тре
нер ке за неко ли ко спорт ских клу бо ва.
 М. Ђ.

САВЕЗ СПОР ТО ВА ОПШТИНЕ ИНЂИ ЈА

Уре ђе ње спорт ског цен тра „Леје“

Са све ча ног кок те ла у Саве зу спор то ва

СПОРТ

Уређење спорт ско  рекре а тив ног цен тра „Леје“
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На КУПу Срби је за пио ни ре 
и каде те у асо сава теу мла ди 
чла но ви Сава те бокс клу ба 
„Рума“ наста ви ли су са добрим 
насту пи ма и поно во су забе ле
жи ли нај бо ље резул та те. Од 13 
клу бо ва и 93 так ми ча ра који су 
уче ство ва ли, СБК „Рума“ је зау
зео прво место, осво јив ши шест 
злат них и пет сре бр них меда
ља. Злат не меда ље су осво ји ли 
Стра хи ња Јоц ко вић и Милош 
Кор дић у кате го ри ји  за мла де, 

Јова на Касап у кате го ри ји мла
ђе пио нир ке, Петар Јова нов и 
Алек са Ста ни шић у кате го ри ји 
мла ђи пио ни ри и Мар ко Вида
ко вић у кадет ској кате го ри ји.

Сре бр не меда ље су осво ји ли 
Вла ди мир Кор дић у кате го ри ји 
мла ђи пио ни ри, Нико ли на 
Касап за мла ђе пио нир ке, крста 
Јан ко вић и Нико ла Ракић у 
кате го ри ји ста ри ји пио ни ри и 
Павле Кока нов у кон ку рен ци ји 
каде та.

КУП СРБИ ЈЕ У АСО САВА ТЕУ

СБК „Рума“ побед ник

Ре зул та ти утак ми ца 14. 
ко ла: Кру ше вац: На пре дак  
Бо рац 3:1, Бе о град: Цр ве на 
Зве зда – Рад 2:1, Гор њи Ми ла
но вац: Ме та лац – Спар так 0:0, 
Лу ча ни: Мла дост – Чу ка рич ки 
2:0, Бе о град: Во ждо вац  
Ја ворМатиc 1:2, Ниш: Рад нич
ки – Вој во ди на 1:0, Сур ду ли ца: 
Рад ник – Пар ти зан 1:3, Но ви 
Па зар: Но ви Па зар  Бач ка 1:1.

1. Ц. Зве зда 14 11 2 1 40:13 35
2. Пар ти зан 14 9 2 3 24:10 29
3. Вој во ди на 14 9 2 3 25:12 29
4. На пре дак 14 8 4 2 18:10 28
5. Рад нич ки 14 8 3 3 19:12 27
6. Мла дост 14 8 1 5 17:15 25
7. Спар так 14 5 4 5 23:24 19
8. Рад 14 5 3 6 12:18 18
9. Ме та лац 14 4 4 6 10:11 16

10. Рад ник 14 4 3 7 14:20 15
11. Ја вор 14 2 8 4 14:22 14
12. Во ждо вац 14 4 2 8 12:23 14
13. Н. Па зар 14 3 3 8 14:22 12
14. Бач ка 14 3 2 9 7:16 11
15. Чу кар. 14 2 4 8 11:21 10
16. Бо рац 14 1 5 8 10:21 8

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Ин ђи ја: Ин ђи ја  ОФК 
Оџа ци 1:0, Бор ча: БСК  Ко лу
ба ра 1:1, Че ла ре во: ЧСК 
Пиварa – Рад нич ки 0:0, Бе о
град: Син ђе лић – Про ле тер 0:1, 
Бе о град: ОФК Бе о град – Зе мун 
0:2, До ба нов ци: Бу дућ ност – 
Сло бо да 1:1, Ја го ди на: Ја го ди
на – Ма чва 0:2, Вра ње: Ди на мо 
– Бе жа ни ја 1:0.

1. Ма чва 12 10 1 1 19:3 31
2. Сло бо да 12 7 4 1 14:7 25
3. ЧСК 12 5 6 1 14:7 21
4. Радн. 12 6 2 4 10:7 20
5. Бу дућн. 12 5 3 4 14:15 18
6. Про ле тер 12 4 5 3 8:8 17
7. Ја го ди на 12 4 3 5 15:15 15
8. Син ђе лић 12 3 5 4 9:8 14
9. Зе мун 12 2 8 2 6:6 14

10. Ин ђи ја 12 4 2 6 7:10 14
11. БСК 12 4 2 6 9:13 14
12. Ди на мо 12 3 4 5 11:16 13
13. Бе жан. 12 2 6 4 5:7 12
14. Оџа ци 12 2 5 5 5:9 11
15. Ко лу ба ра 12 1 6 5 6:9 9
16. ОФК Бе ог. 12 1 4 7 8:20 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Но ви Ба нов ци: Омла ди
нац – Же ле зни чар 2:0, Су бо ти
ца: Бач ка 1901  Рад нич ки (СМ) 
3:1, При гре ви ца: Брат ство 1946 
– ТСЦ 2:1, Шид: Рад нич ки  Рад
нич ки (З) 0:1, Бе о чин: Це мент  
Цр ве на Зве зда 0:0, Вр шац: 
Вр шац  Рад нич ки (НП) 2:0, Ста
ри Ба нов ци: Ду нав – Бо рац 0:3, 
Сло га је би ла сло бод на.

1. Брат ство 11 8 2 1 24:7 26
2. Омлад. 11 8 0 3 18:7 24
3. Ду нав 12 7 2 3 17:12 23
4. Бо рац 11 6 4 1 18:8 22
5. Бач ка 11 6 2 3 15:11 20
6. Вр шац 12 6 0 6 14:15 18
7. Радн. (СМ) 11 4 3 4 13:12 15
8. ТСЦ 11 4 2 5 10:12 14
9. Це мент 12 3 4 5 11:15 13

10. Же лезн. 11 2 5 4 11:13 11
11. Радн. (Ш) 11 3 2 6 9:16 11
12. Сло га 11 1 6 4 11:15 9
13. Радн. (НП) 11 2 3 6 12:19 9
14. Радн. (З) 11 2 3 6 6:18 9
15. Ц. Зве зда 11 1 4 6 7:16 7

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Но ви Сад: Ка бел  Хај дук 
(Б) 4:3, Ста ра Па зо ва: Је дин
ство – Бо рац 5:1, Ку пи но во: 
Ку пи но во  Сла ви ја 1:1, Ве тер
ник: Ве тер ник – СО ФЕКС 1:1, 
Ла ћа рак: ЛСК – Мла дост  0:3, 
Ер де вик: Сло га  По ду на вац 
2:2, Жа баљ: ЖСК – Ин декс 0:2, 
Чу руг: Хај дук (Ч) – Сре мац 2:2.

1. Мла дост 12 9 2 1 23:5 29
2. Хај дук (Ч) 12 9 2 1 20:10 29
3. Ка бел 12 9 1 2 25:13 28
4. По дун. 12 7 3 2 28:11 24
5. Сре мац 12 7 3 2 25:10 24
6. Сло га 12 7 2 3 35:17 23
7. ЛСК 12 7 1 4 13:10 22
8. Ин декс 12 5 3 4 19:14 18
9. Је дин ство 12 5 2 5 19:14 17

10. Сла ви ја 12 3 4 5 15:16 13
11. Ку пин. 12 4 1 7 15:19 13
12. Бо рац 12 3 2 7 11:28 11
13. СО ФЕКС 12 3 1 8 9:21 10
14. Хај. (Б) 12 2 2 8 13:32 8
15. Ве тер ник 12 1 1 10 13:33 4
16. ЖСК 12 0 0 12 7:37 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ ИНЂИЈА  СТАРА ПАЗОВА

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Ја ме на: Гра ни чар – Јед
но та 3:1, Бер ка со во: Сре мац  
ОФК Бин гу ла 0:3, Ба чин ци: 
ОФК Ба чин ци  Омла ди нац 7:1, 
Ва ши ца: На пре дак – Бо рац 7:0, 
Ги ба рац: Син ђе лић – Је дин
ство 4:0, ОФК Би кић је био сло
бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 9. ко ла: 
Кр че дин: Фру шко го рац  Сло га 
(К) 0:1, Ма ра дик: Сло га  Бо рац 
(Ј) 0:4, Но ви Кар лов ци: По лет 
 Бо рац (С) 4:3, Кру ше дол: Кру
ше дол – ЧСК 9:3, Ду нав је био 
сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 9. ко ла: 
Кар лов чић: Ло вац  Сло вен 
8:0, Огар: Шу мар  Хај дук 1932 
0:2, Срем ски Ми ха љев ци: 
Срем  Ка ме ни 2:3, Пр хо во: 
Мла дост – Сре мац 1:7, Су бо ти
ште: Ви тез  До њи Срем 2015 
0:4.

Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла: Кра љев ци: Је дин ство  
27.ок то бар 1:2, Ру ма: Фру шка 
Го ра – Фру шко го рац 6:1, Сте ја
нов ци: Бо рац – Сре мац 0:5, 
Ја зак: Цар Урош – Сло га 1:0, 
Не ра дин: Вој во ди на – Гра ни
чар 3:3, Ни кин ци: По лет  
С.В.Рад нич ки 1:1, Ру ма: Је дин
ство  Пла ни нац 2:0.

1. Бин гу ла 10 9 0 1 31:7 27
2. Би кић 10 8 1 1 32:9 25
3. Син ђе лић 10 6 2 2 34:15 20
4. Ба чин ци 10 6 1 3 38:14 19
5. На пре дак 10 6 1 3 27:12 19
6. Је дин ство 10 5 0 5 19:28 15
7. Јед но та 10 4 0 6 26:25 12
8. Омла ди нац 10 3 1 6 15:35 10
9. Гра ни чар 10 3 0 7 17:26 9

10. Бо рац 10 0 3 7 12:36 3
11. Сре мац 10 0 1 9 11:55 1

1. По лет 8 7 0 1 31:10 21
2. Кру ше дол 8 5 2 1 30:10 17
3. Бо рац (Ј) 8 5 1 2 15:6 16
4. Сло га (К) 8 5 1 2 15:7 16
5. Ду нав 8 3 2 3 11:15 11
6. Фрушк. 8 2 1 5 14:14 7
7. ЧСК 7 2 1 4 11:26 7
8. Бо рац (С) 7 1 2 4 9:18 5
9. Сло га (М) 8 0 0 8 4:34 0

1. Д. Срем 9 8 0 1 33:4 24
2. Ло вац 9 7 1 1 31:10 22
3. Сре мац 9 5 1 3 34:17 16
4. Хај дук 9 5 1 3 22:8 16
5. Шу мар 9 5 0 4 17:14 15
6. Срем 9 5 0 4 17:15 15
7. Ка ме ни 9 2 3 4 12:21 9
8. Сло вен 9 2 1 6 15:42 7
9. Мла дост 9 1 2 6 10:24 5

10. Ви тез 9 0 1 8 10:46 1

1. Је дин. (Ру) 11 7 2 2 19:10 23
2. С.В.Радн. 11 6 3 2 24:8 21
3. Гра ни чар 10 7 1 2 24:14 21
4. Сре мац 11 6 3 2 23:15 21
5. Ф. Го ра 10 5 3 2 33:11 18
6. Вој во ди на 11 5 2 4 22:15 17
7. По лет 11 4 5 2 15:8 17
8. 27. ок то бар 11 5 1 5 19:23 16
9. Фру шког. 11 5 1 5 18:22 16

10. Пла ни нац 11 4 2 5 15:16 14
11 .Цар Урош 11 4 1 6 13:19 13
12. Сло га 11 2 1 8 11:24 7
13. Је дин. (К) 11 2 0 9 9:24 6
14. Бо рац 11 1 1 9 6:42 4

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Хрт ков ци: Хрт ков ци  
Бу дућ ност 1:3, Ру ма: Пр ви Мај 
– Бо рац 1:1, Ви то јев ци: Пар ти
зан  Ру дар 4:1, До њи То вар
ник: Сло бо да  До њи Пе тров ци 
1:0, Ру ма: Сло вен – Хај дук 0:0, 
Го лу бин ци: Ја дран  Гра ни чар 
1923 3:3, Љу ко во: Љу ко во – 
На пре дак 0:0, Срем ска Ми тро
ви ца: Ми трос  Под ри ње 1:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Пр ви Мај 12 7 3 2 28:5 24
2. Бу дућ ност 12 7 2 3 22:12 23
3. Љу ко во 12 7 2 3 22:20 23
4. Ја дран 12 7 1 4 19:14 22
5. Под ри ње 12 6 3 3 22:5 21
6. Хај дук 12 6 3 3 16:7 21
7. На пре дак 12 5 3 4 16:12 18
8. Сло бо да 12 6 0 6 12:15 18
9. Пар ти зан 12 5 1 6 23:20 16

10. Гра ни чар 12 5 1 6 21:26 16
11. Бо рац 12 4 3 5 14:13 15
12. Сло вен 12 4 3 5 9:15 15
13. Ру дар 12 5 0 7 12:26 15
14. Ми трос 12 4 1 7 12:18 13
15. Хрт ков ци 12 4 0 8 15:23 12
16. До њи П. 12 1 0 11 5:37 3

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Бу ђа нов ци: Мла дост  
Бо рац 0:1, Шид: Омла ди нац  
Оби лић 1993 1:1, Рав ње: Зе ка 
Бу љу ба ша  Сло га 0:0, Мо ро
вић: Је дин ство  На пре дак 5:2, 
Ман ђе лос: Фру шко го рац  Хај
дук 3:2, Пу тин ци: ПСК  Је дин
ство (П) 3:0, Бре стач: ОФК Бре
стач – Же ле зни чар 0:3, Ку змин: 
Гра ни чар   Гра ни чар (О) 3:1.

1. Же ле зни чар 12 11 1 0 56:6 34
2. Бо рац 12 8 3 1 22:13 27
3. ПСК 12 8 1 3 22:11 25
4. Бре стач 12 7 1 4 22:20 22
5. Фру шког. 12 6 3 3 23:18 21
6. Хај дук 12 6 1 5 27:20 19
7. Сло га 12 5 4 3 21:21 19
8. Гран. (К) 12 5 2 5 14:13 17
9. Мла дост 12 5 1 6 21:23 16

10. Је дин. (М) 12 4 3 5 24:36 15
11. Оби лић 12 4 1 7 16:19 13
12. Зе ка Б. 12 4 1 7 20:29 13
13. На пре дак 12 4 0 8 31:41 12
14. Гран. (О) 12 3 2 7 21:27 11
15. Омлад. 12 2 4 6 26:38 10
16. Је дин. (П) 12 0 0 12 11:42 0

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ


