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И У МИТР О ВАЧ КОМ ПОРО ДИ ЛИ ШТУ ПРО ЈЕ КАТ „БЕБО, ДОБРО ДО ШЛА НА СВЕТ“

Брже до доку ме на та за бебе
У поро ди ли шту Опште 

бол ни це Срем ска 
Митр о ви ца послед

њег окто бар ског дана 
поче ла је при ме на про
јек та „Бебо, добро до шла 
на свет“. Бес плат но, брзо 
и без попу ња ва ња било 
каквих фор му ла ра, украт
ко је опис про јек та „Бебо, 
добро дошла на свет“, који 
омо гу ћа ва роди те љи ма у 
поро ди ли шта широм Срби
је да одмах у бол ни ци упи
шу ново ро ђен че у матич не 
књи ге. Роди те љи после 
рође ња дете та неће више 
мора ти да трче по шал те
ри ма, већ ће када доби ју 
бебу, моћи за 15 мину та на 
јед ном месту бес плат но да 
је при ја ве.

Ову при чу потвр ђу је и 
Мла ден Бла го је вић из Бије
љи не, који је свог првен ца 
Луку зајед но са супру гом 
Мили цом при ја вио у митро
вач ком поро ди ли шту.

 Родио нам се Лука 31. 
окто бар и сам је себи дао 
име, не би ваља ло то ква
ри ти. Оду ше вљен сам овим 
про јек том, јер сам поте гао 
чак из Бије љи не да оби
ђем супру гу и сина, и ето 
за све га неко ли ко мину та 
смо при ја ви ли сина. Нисам 
изгу био два три дана да се 
шетам од шал те ра до шал

те ра, тако да подр жа вам 
ову акци ју – наво ди Мла
ден, који има 23 годи не. У 
бра ку са супру гом Мили цом 
која је из Вишњи ће ва је од 
мар та. 

Про мо ци ји про јек та 
„Бебо, добро до шла на свет“ 
1. новем бра при су ство ва ли 
су гра до на чел ник Срем
ске Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер, начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед
нич ке посло ве Миро слав 
Јокић и врши лац дужно сти 
дирек то ра Опште бол ни це 
др Жив ко Врцељ.

Срем ско  ми тро  вач  ко 
поро ди ли ште је јед но од 
већих поро ди ли шта реги
о нал ног типа у Срби ји и у 
њему се годи шње у про се
ку оба ви 1.500 поро ђа ја. 

 За два дана при ме не 
овог про јек та (31. окто бар 
и 1. новем бар) при ја вље
но је првих пет беба. Ово 
може дело ва ти при лич но 
сти му ла тив но, јер реду ку
је број адми ни стра тив них 

ства ри које тре ба ју да се 
ура де, те можда утицати 
и на пове ћа ње ната ли те
та. Има мо чети ри рад ни ка 
која су обу че на и доби ли 
су сер ти фи ка те за попу
ња ва ње ових фор му ла
ра, у пита њу је сред њи 
струч ни кадар, баби це 
и адми ни стра тив ни рад
ник – каже др Бра ти слав 
Митро вић, шеф митро вач
ког поро ди ли шта.

Годи шње 1.500 поро ђа ја

БРЗО И ЈЕД НО СТАВ НО: Мили ца и Мла ден Бла го је вић за све га неко ли ко мину та при ја ви ли сина Луку

ПОДР ШКА ПРО ЈЕК ТУ: Вршилац дужности дирек то ра Опште бол ни це 
др Жив ко Врцељ и митро вач ки гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер
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IZVESTAN
POGLEDПре ма речи ма гра до на

чел ни ка Сана де ра, 
Град Срем ска Митро

ви ца при кљу чио се про јек ту 
Мини стар ства за држав ну 
упра ву и локал ну само у пра
ву и Мини стар ства здра вља 
„Бебо, добро до шла на свет“, 
како би се иза шло у сусрет 
роди те љи ма ново ро ђен ча
ди.

 Жели мо да им омо гу ћи мо 
да на брз, лак и јед но ста ван 
начин сре де све потреб не 
папи ре за ново ро ђе но дете. 
Омо гу ћи ли смо да се сви 
нео п ход ни пода ци уно се у 
софт вер у бол ни ци, који је 
пове зан са софт ве ром у 
Град ској упра ви и Поли ци ји. 
Сва папи ро ло ги ја је сре ђе на 
док поро ди ља не иза ђе из 
бол ни це, а беби на доку мен
та сти жу на кућ ну адре су. 
Поку ша ће мо ову услу гу да 
упот пу ни мо тако што ћемо 
омо гу ћи ти поро ди ља ма да 
зах тев за доби ја ње нов ча не 
накна де на осно ву рође ња 
дете та при ло же уз при ја ву 
ново ро ђен ча ди, макар онај 
део који је везан за локал ну 
само у пра ву – каже митро
вач ки гра до на чел ник. 

Др Жив ко Врцељ, врши
лац дужно сти дирек то ра 
Опште бол ни це у Срем ској 
Митро ви ци сма тра да ће 
овај про је кат знат но појед но
ста ви ти и убр за ти све адми
ни стра тив не про це ду ре око 
упи са беба у матич не књи ге 
рође них. 

 Ово је од вели ког зна ча ја 
за целу Срби ју, јер је рела
тив но низак ната ли тет, одно
сно мали број је рође них 
беба у одно су на број ста
нов ни ка, тако да ће ово бити 
јед на пози тив на акци ја која 
тре ба да пока же добру вољу 
и жељу држа ве да се нешто 
на том пољу попра ви – исти
че др Врцељ.

Уво ђе њем овог елек трон
ског сер ви са у срем ско ми
тро вач ко поро ди ли ште, 
роди те љи ма ће се сва ка ко 
појед но ста ви ти про це ду ра 
око при ја ве ново ро ђен ча ди. 
Вре ме које би про ве ли за 
шал те ри ма, од сада ће моћи 
мно го ква ли тет ни је да про
ве ду са новим чла ном сво је 
поро ди це. 

Б. Села ко вић

Требало је да један осмогодишњи 
дечак умре због тешког лекарског 
немара, па да реагује и министар 

Златибор Лончар. Готово да нема човека 
који се није згрануо на вест о смрти малог 
Раденка Никодиновића из Козјака код 
Лознице, који је умро од сепсе, након 
„медицинске терапије“ која му је указана 
због прелома руке.

Готово свакодневно смо сведоци 
лекарског немара, због којих су пуне 
новинске црне хронике. Дошли смо до 
фазе да се више „гине“ од лекарског 
немара него од других видова криминала. 
Лекарски безобразлук и нестручност 
постали су ексклузива у црним хроникама. 
А како ствари стоје, убијање Срба од 
стране особа у белим мантилима тек може 
добити на убрзању, ако се нешто не 
предузме. Јер, као што има лажних 
доктора, са купљеним докторатом, тако је 
све више свих других „стручњака“, који се 
шепуре петпарачким дипломама са 
куповних факултета.

Сремскомитровачка Општа болница је 
већ дуго времена на гласу по начину на 
који умиру пацијенти, који дођу на лечење, 
а однесу их мртве, јер су неадекватно 
третирани. Ова болница, која је међу 
многима била позната и под називом 
„касапница“, изгубила је некадашњи добар 
глас захваљујући лекарима којима је била 
важнија партијска послушност од 
Хипократове заклетве. А остала је чак и 

без акредитације, што најбоље говори о 
ошљарском  односу према послу и 
проблему у коме су се нашли пацијенти.

Нови људи на челу митровачке Болнице, 
директор др Живко Врцељ и његов заменик 
др Душко Маџић, нашли су се у озбиљној 
ситуацији, судећи према ономе што им је 
оставио њихов претходник др Мирослав 
Кендришић. Доктор који је више бринуо о 
партијском ангажовању него о квалитету 
рада здравствене установе, на срећу 
пацијената и запослених који одговорно 
раде свој посао, неће више бити директор, 
али за нове људе на челу Болнице тек 
предстоји посао на сређивању стања и 
увођењу радне дисциплине.

Надајмо се да ће здравствени радници 
озбиљно схватити поруку коју им је 
послао министар здравља Златибор 

Лончар. Убијање народа у здравственим 
установама, последње је од чега у 
цивилизованом свету треба да стрепе 
грађани. Србија има негативан прираштај и 
без лекарских киксева, а посебно нема 
деце на бацање. Ако школовање једног 
лекара ово друштво кошта око 50.000 евра, 
онда је лењост, ошљарење и нестручност 
последње што сме да се толерише.

У противном, неће бити вајде од 
министровог апела. А озбиљност ситуације 
се не сме претворити у фразу типа још 
једне недеље борбе против злогласног 
Доктора Менгелеа. Доктор Џекил не сме да 
буде и Мистер Хајд.      
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ЈОШ ЈЕДНА ОД АФЕ РА У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ ЗА ВРЕМЕ ДОК ЈЕ ДИРЕКТОР 
БИО ДР МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ

Смрт у присуству лекара
Дра гу тин Ба њац по бе гао је из Оси је ка у Шид, ка ко би од стра хо та ра та 

спа сао сво ју по ро ди цу. Смрт је на шао у ми тро вач кој Бол ни ци, ка ко твр ди 
ње го ва по ро ди ца, због не а де кват ног ле че ња, с об зи ром да је бо ло вао од 
ше ћер не бо ле сти. Због то га, ње го ва по ро ди ца је Основ ном су ду у Срем ској 
Ми тро ви ци под не ла ту жбу. Бивши ди рек тор Бол ни це др Ми ро слав Кен дри
шић од би јао је да о овом слу ча ју раз го ва ра за М НО ВИ НЕ.   

За раз ли ку од бившег ди рек то ра Бол ни це, хи рург др Вла ди мир Фи ли по
вић ре као је но ви на ру М НО ВИ НА да би ра до од го во рио на сва но ви нар ска 
пи та ња, али, као и сви за по сле ни, има за бра ну од стра не ди рек то ра Бол
ни це, да са мо стал но да је из ја ве за јав ност. Да ли је то нешто и шта је то 
же лео да са кри је од јав но сти бивши директор др Ми ро слав Кен дри шић?

По чет ком де ве де се тих про шлог 
ве ка, бе же ћи од ужа са ра та, у 
Шид се са сво јом по ро ди цом 

до се лио из Оси је ка, Дра гу тин Ба њац. 
Ако је спа сао гла ву од ра та, ни је је 
спа сао у ми тро вач кој Бол ни ци, где је 
пре ми нуо 3. апри ла прошле го ди не. 
Ње го ва ћер ка Алек сан дра Тр бо је
вић, при ват на пред у зет ни ца из Срем
ске Ми тро ви це, твр ди да је њен отац 
умро услед не а де кват ног ле че ња и 

због то га је, за јед но са бра том Рај ком 
и мај ком На дом Ба њац, ту жи ла 
ми тро вач ку Оп шту бол ни цу, где се 
још увек води судски спор. 

Ка ко сто ји у ту жби, Дра гу тин Ба њац 
је по чет ком фе бру а ра, при ме тио 
ра ни цу на но зи, из над aхилове те ти
ве, преч ни ка јед ног цен ти ме тра. Као 
ди ја бе ти чар од мах се ја вио ле ка ру 
спе ци ја ли сти, али по што су га док то
ри за вла чи ли, бо лест је кре ну ла 

наго ре, па је у бол ни цу при мљен 15. 
мар та прошле го ди не, на хи рур шко 
оде ље ње, као па ци јент др Вла ди ми
ра Фи ли по ви ћа. Ме ђу тим, ле ка ри и 
да ље оте жу са пред у зи ма њем од го
ва ра ју ћих ме ра. Док тор Фи ли по вић 
га пи та где је био до са да и ка же да 
ни је си гу ран да ли ће ус пе ти да му 
спа се но гу, али по ре чи ма ту жи ла ца 
не пред у зи ма ни шта до 20. мар та. 
Док тор Фи ли по вић од ћер ке Алек

УЗРОК СМРТИ НЕ ПОМИЊАТИ: Митровачка болница

Послед ња у 
низу лекар ских 

гре ша ка,
позна тих
јав но сти,

дого ди ла се
пре месец

дана, када је 
осмо го ди шњи 

Раден ко
Нико ди но вић

из Козја ка код 
Лозни це,

пре ми нуо од 
после ди ца

тро ва ња
орга ни зма, 

наста лог после 
задо би је ног 

пре ло ма руке
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ЦРНЕ МРЉЕ НА БЕЛИМ МАНТИЛИМА

Гре шке пла ће не живо том
За послед ње три годи не, пре ма 

инфор ма ци ја ма до којих је 
дошао НИН, под не то је 235 при

ја ва про тив лека ра за које се сум ња 
да су одго вор ни за смр ти паци јен та, 
осу ђе на је 21 осо ба, од чега седам на 
затвор ске казне. Има ју ћи у виду да 
спо ро ви у про се ку тра ју 10 годи на, да 
се у већи ни слу ча је ва завр ша ва ју 
када су опту жени лека ри већ уве ли ко 
у пен зи ји и више не лече никог, јасно 
је до које је мере систем који тре ба да 
нас шти ти од лекар ске гре шке лоше 
поста вљен. 

Послед ња у низу лекар ских гре ша
ка, позна тих јав но сти, дого ди ла се 
пре месец дана, када је осмо го ди шњи 
Раден ко Нико ди но вић из Козја ка код 
Лозни це, пре ми нуо од после ди ца тро
ва ња орга ни зма, наста лог после 
задо би је ног пре ло ма руке током игре. 
Наи ме, Раден ко је поло мио руку 1. 

окто бра, при ли ком пада са тобо га на, 
после чега му је ста вљен гипс у бол
ни ци у Лозни ци. Рука је поче ла да му 
оти че, а роди те љи су неко ли ко пута 
ишли код лека ра који их је вра ћао 
кући. Пре ба чен је у Инсти тут за мај ку 
и дете у Бео гра ду, али је пре ми нуо 8. 
окто бра, од после ди ца сеп се. 

Ово га пута реа го вао је мини стар 
здра вља Зла ти бор Лон чар, који је 
због смр ти осмо го ди шњег деча ка 
сме нио дирек тор ку Опште бол ни це у 
Лозни ци након што је инспек ци ја 
утвр ди ла да су напра вље ни број ни 
про пу сти. Сме њен је и начел ник 
хирур ги је у тој бол ни ци. Лон чар је 
навео да је у слу ча ју смр ти деча ка 
инспек ци ја Мини стар ства здра вља 
утвр ди ла да није посто јао није дан 
папир на осно ву чега би се могло 

сан дре тра жи да ку пи апа рат PI CO 
(не ка вр ста хи пер ба рич не ко мо ре), 
чи ја је це на 30.000 ди на ра по ко ма ду. 
Тач ни је, два та ква апа ра та, с об зи
ром да је век тра ја ња јед ног не де љу 
да на. Уз те апа ра те, ћер ка Алек сан
дра ку пу је и при па да ју ћу опре му, 
али ста ње ње ног оца не иде на 
бо ље. 

 Уме сто да му бу де бо ље, мом оцу 
се ста ње по гор ша ва, а ше ћер му ска
че на вред ност 24. Ка да сам ви де ла 
у ка квом је ста њу мој отац, да му је 
но га по мо дре ла, оте кла и да тр пи 
не сно сне бо ло ве, тра жи ла сам да му  
се тај апа рат ски не са но ге. Док тор 
Фи ли по вић у том мо мен ту ни је у 
бол ни ци, оти шао је са по сла на кон 

де жур ства, а ни ко од ле ка ра не зна 
да ру ку је тим апа ра том. Уз по моћ 
док то ра Ђор ђа Те о до ро ви ћа, на чел
ни ка хи рур ги је, ко ји му ски да апа рат 
са но ге, по мом ми шље њу при лич но 
не струч но, про сто га ки да ју ћи, при
кљу чу ју га на ин фу зи ју. Ја тра жим да 
ле че ње на ста ви др Го ран Ивић, а 24. 
мар та мог оца опе ри шу, уз на по ме ну 
да ће оста ти без но ге. Уме сто без 
но ге, остао је без гла ве. Умро је 3. 
априла у по ла де сет уве че, од сеп се, 
у 67. го ди ни – при ча за М НО ВИ НЕ  
ћер ка по кој ног Дра гу ти на Бањ ца, 
Алек сан дра Тр бо је вић.

Још уочи почетка парнице, 
децембра прошле године,  по ку ша ли 
смо да до би је мо и из ја ву ди рек то ра 

Оп ште бол ни це у Срем ској Ми тро ви
ци, др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа, као 
пр вог од го вор ног уста но ве ко ју 
по ро ди ца по кој ни ка ту жи. Ба ха то и 
без обра зло же ња, као што ина че 
че сто чи ни у ко му ни ка ци ји са М 
НО ВИ НА МА, др Кен дри шић од био је 
да нам да би ло ка кву из ја ву, упу ћу ју
ћи нас на пиара, ко ји по стру ци ни је 
ме ди цин ски рад ник.           

Дра гу тин Ба њац по бе гао је из Оси
је ка у Шид, ка ко би од стра хо та ра та 
спа сао сво ју по ро ди цу. Смрт је 
на шао у ми тро вач кој Бол ни ци, ка ко 
твр ди ње го ва по ро ди ца, због не а де
кват ног ле че ња, с об зи ром да је 
бо ло вао од ше ћер не бо ле сти. Због 
то га, ње го ва по ро ди ца је Основ ном 
су ду у Срем ској Ми тро ви ци под не ла 
ту жбу про тив Оп ште бол ни це. 

За раз ли ку од ди рек то ра Бол ни це, 
хи рург др Вла ди мир Фи ли по вић, 
ко ји је ина че ле чио по кој ног Дра гу ти
на Бањ ца, ре као је но ви на ру М 
НО ВИ НА да би ра до од го во рио на 
сва но ви нар ска пи та ња, али, као и 
сви за по сле ни, има за бра ну од стра
не тадашњег ди рек то ра Бол ни це, да 
са мо стал но да је из ја ве за јав ност. Да 
ли је и шта је то же лео да са кри је од 
јав но сти др Ми ро слав Кен дри шић?

Упра во због ма фи ја шкопар тиј ских 
ве за, ко је вла да ју у По кра ји ни,  
до бри љу ди су по ро ди цу по кој ног 
Дра гу ти на Бањ ца, ко ја је ту жи ла 
ми тро вач ку Бол ни цу због не са ве
сног ле че ња њи хо вог оца и су пру га, 
са ве то ва ли да зах те ва ве шта че ње 
ле ка ра ко ји ни су из Вој во ди не. 

Вла ди мир Ћо сић

УМРО ЗБОГ ЛЕКАРСКОГ 
НЕМАРА: Драгутин Бањац

ТУЖИ БОЛНИЦУ ЗБОГ СМРТИ 
ОЦА: Александра Трбојевић

Мало је оних који су 
због сво је гре шке 

одго ва ра ли, а за то је 
осим про пи са кри ва

и про фе си о нал на 
соли дар ност, јер 

вешта ци одре ђе не 
стру ке нису хте ли да 

све до че на ште ту 
коле га. Тако да
су мно ге смр ти

паци је на та у
при су ству лека ра
гур ну те под тепих
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утвр ди ти како је деча ку дијаг но сти ко
ва на повре да. 

М НОВИНЕ су јед не од рет ких меди
ја у Сре му које годи на ма уна зад пишу 
о гре шка ма лека ра из митро вач ке 
Опште бол ни це које су кошта ле паци
јен те живо та. Нажа лост, мно ге смр ти 
паци је на та оста је зата шка не, јер 
поро ди це нема ју довољ но сна ге или 
пак нов ца да покре ну суд ски про цес 
про тив лека ра које сма тра ју одго вор
ним за смрт њихо вих бли жњих.  

Кра јем 2014. годи не, тач ни је 12. 
децем бра на Инфек тив ном оде ље њу 
Опште бол ни це у Срем ској Митро ви
ци пре ми ну ла је паци јент ки ња А.С. из 
јед ног срем ског села. А.С. је на инфек
тив но пре ба че на са Кар ди о ло шког 
оде ље ња, дан рани је, 11. децем бра 
због кло стри ди ју ма (бак те ри је clo stri
di um dif fi ci le). Иако је тада лекар ка са 
Инфек тив ног др Мари ја Фаор твр ди ла 
да паци јент ки ња није умр ла од кло
стри ди ју ма, сен ка сум ње је посто ја ла, 
јер да није било потре бе, паци јент ки
ња не би била тек тако пре ба че на са 
Кар ди о ло шког на Инфек тив но оде ље
ње. 

Притом тре ба зна ти да се још од 
ав гу ста исте годи не (2014) по ле кар
ским ку ло а ри ма, али и у град ским 
ди ва ни ма и дру штве ним мре жа ма, 
по ми њало при су ство јед не ни ма ло 
на ив не бак те ри је у ми тро вач кој бол

ни ци. У пи та њу је кло стри ди јум (clo
stri di um dif fi ci le), ве о ма опа сна бак те
ри ја, ко ја мо же иза зва ти и смрт не 
по сле ди це. При че о при су ству ове 
ни ма ло на ив не бак те ри је, ко ја се 
углав ном по ја вљу је у бол нич ким сре
ди на ма, а узро ко ва на је не хи ги је ном и 
не кон тро ли са ном упо тре бом ан ти би о
ти ка, на ста вље не су и то ком сеп тем
бра и ок то бра ме се ца. За во д за јав но 
здра вље у Срем ској Ми тро ви ци још у 
сеп тем бру 2014. го ди не пи сме но је 
на ло жио стро го при др жа ва ње по треб
них ме ра, ка ко не би до шло до ши ре
ња епи де ми је и ди рект ног угро жа ва
ња здра вља и жи во та па ци је на та. Ако 
се зна да је глав ни узрок бак те ри је 
кло стри ду јум пр љав шти на у бол нич
ком кру гу, он да смо се с пра вом пи тали 
ка ко се то де ша ва у јед ној бол ни ци 
ко ја се до ју че хва ли ла да је нај бо ља 
у Ср би ји? Ко ли ки је пут тре ба ло да се 
пре ђе од нај у спе шни је до бол ни це 

Чиње ни ца је да се лекар ске гре шке 
деша ва ју сву да, чак и у нај ра зви је ни јим 
здрав стве ним систе ми ма, и да ће се деша
ва ти увек. Не посто ји бол ни ца, ма како 
опре мље на и ма коли ко нов ца је у њу уло
же но, да се у неком тре нут ку није поја ви ла 
бак те ри ја која је одне ла живо те паци јен ти
ма осла бље ног иму ни те та у посто пе ра тив
ном поступ ку. Због тога је у Фран цу ској 

осно ван Фонд соли дар но сти за неке спе
ци фич не слу ча је ве, изме ђу оста лог и за 
поја ву инфек ци је у бол ни ци, који ауто мат
ски испла ћу је одште ту паци јен ти ма без да 
се ула зи у дуге суд ске спо ро ве. Ина че се 
иде на то да се избег ну дуги про це си и да 
лека ри или устaнове за које раде пла ћа ју 
одште ту, што је код нас пот пу но непо зна та 
кате го ри ја. 

Фонд соли дар но сти?

И о чему дру ги ма није 
О ЧЕМУ ЈЕ ЋУТАО БИВ ШИ

Дра гу тин Бањац, који је побе гао 
из Оси је ка у Шид, како би од 
стра хо та рата спа сао сво ју 

поро ди цу, смрт је нашао у митро
вач кој Бол ни ци. Како твр ди њего ва 
поро ди ца, Дра гу тин је умро због 
неа де кват ног лече ња, с обзи ром 
да је боло вао од шећер не боле сти. 
Због тога, њего ва поро ди ца, у 
Основ ном суду у Срем ској Митро
ви ци, води суд ски спор про тив 
Бол ни це. Др Миро слав Кен дри шић, 
који се у то вре ме нала зио на функ
ци ји дирек то ра Бол ни це, одби јао је 
да о овом слу ча ју раз го ва ра за М 
НОВИ НЕ.  

За раз ли ку од дирек то ра Бол ни
це, хирург др Вла ди мир Фили по
вић рекао је нови на ру М НОВИ НА 
да би радо одго во рио на сва нови
нар ска пита ња, али му др Кен дри
шић није дозво лио да само стал но 
даје изја ве за јав ност. Да ли је то и 
шта желе о да се сакри је од јав но
сти?

Ово није био први пут да се др 

Кен дри шић, док је био на функ ци ји 
дирек то ра, пона ша баха то пре ма 
нови на ри ма. Веро ват но се осе ћа ју
ћи као неко коме се то може, с 
обзи ром да је кадар др Боја на Пај
ти ћа и Нена да Лема ји ћа, одно сно 
висо ки функ ци о нер ДС, стран ке 
чији кадро ви већ годи на ма урни шу 
митро вач ку Бол ни цу, било по 
неструч ном лече њу, било по омо
гу ћа ва њу финан сиј ских мал вер за
ци ја. 

Нисмо од њега доби ли одго вор 
ни када је паци јент ки ња А.С. из јед
ног срем ског села, умр ла на Инфек
тив ном оде ље њу 12. децем бра 
прет про шле годи не. Паци јент ки ња 
је на инфек тив но пре ба че на са Кар
ди о ло шког оде ље ња, дан рани је, 
11. децем бра због кло стри ди ју ма 
(бак те ри је clo stri di um dif fi ci le). Како 
је овом нови на ру рекла лекар ка са 
Инфек тив ног др Мари ја Фаор, 
паци јент ки ња није умр ла од кло
стри ди ју ма, али ипак. Сен ка сум ње 
посто ји, јер да није било потре бе, 

паци јент ки ња не би била тек тако 
пре ба че на са Кар ди о ло шког на 
Инфек тив но оде ље ње.

Како смо већ писа ли, још од ав гу
ста прет про шле го ди не, по ле кар

За послед ње
три годи не, пре ма 
инфор ма ци ја ма до 
којих је дошао НИН, 

под не то је 235 при ја ва 
про тив лека ра за

које се сум ња да су 
одго вор ни за смр ти 
паци јен та, осу ђе на

је 21 осо ба, од
чега седам на

затвор ске казне

ЗИД ЋУТАЊА: Бивши директор
др Мирослав Кендришић



79. NOVEMBAR 2016.  M NOVINE

ко ја је јед ном но гом у епи де ми ји ко ју 
иза зи ва не мар и пр љав шти на? Бол ни
ца ко ју би је глас да по је дин ци у њој за 
за по шља ва ње узи ма ју од пет до де сет 
хи ља да евра по осо би, од јед ном као 
да је оста ла без спре ма чи ца. Ни је у 
ре ду, по себ но ка да се зна да се јед на 
од спре ма чи ца жа ли ла да је мо ра ла 
да про да кра ву ка ко би пла ти ла за по
сле ње. Кон крет не одго во ре на поста
вље на пита ња нисмо доби ли од тада
шњег дирек то ра Бол ни це др Ми ро
сла ва Кен дри ши ћа, па је и смрт на 
Инфек тив ном оде ље њу тог децем бра 
2014. годи не као и поја ва бак те ри је 
кло стри ди јум тако рећи гур ну та под 
тепих, као и мно го тога што је рађе но 
или није рађе но у Општој бол ни ци док 
је њоме дирек то вао др Миро слав Кен
дри шић.

Ина че, при су ство бак те ри је кло
стри ди јум ни је ни шта но во у Ср би ји. 
2013. го ди не епи де ми ја иза зва на овом 
бак те ри јом от кри ве на је у Ужи цу, 

Ле сков цу, али и на дру гим ме сти ма и 
због ње ног при су ства до шло је до 
за тва ра ња бол нич ких оде ље ња. 
То ком 2013. го ди не од за ра зе бак те ри
јом кло стри ди јум умр ло је 29 љу ди. 

Писа ли смо и о смр ти Дра гу тина 
Ба њца, који је априла 2015. годи не 
пре ми нуо од сеп се у митро вач кој бол
ни ци. Због тога је њего ва поро ди ца 
тужи ла Општу бол ни цу и посту пак је у 
току пред Основ ним судом у Срем ској 
Митро ви ци. 

Коли ко је још смр ти за које су одго
вор ни лека ри у Срби ји тачан број се 
не зна. За раз ли ку од Срби је, озбиљ
не земље воде озбиљ ну ста ти сти ку 
сво јих гре ша ка, било да се ради о 
про пу сти ма лека ра или уста но ва, да 
би се тач но зна ло где су сла бе тач ке и 
шта би пре вен тив но могло да се ура
ди. Таква ста ти сти ка је дове ла до 
пора жа ва ју ћих пода та ка у САД, јер је 
уста но вље но да чак 440.000 паци је на
та годи шње умре због гре шке лека ра 

(пре поја ча не кон тро ле се веро ва ло 
да се ради о 98.000 паци је на та), што 
је овај узрок смр ти дове ло на тре ће 
место по уче ста ло сти. У Немач кој је 
уста но вље но да се годи шње при ја ви 
40.000 слу ча је ва у који ма се сум ња на 
гре шку, а да се након кон тро ле утвр ди 
да је чак 28.000 зах те ва било оправ
да но. У Хрват ској је од почет ка кон
тро ле реги стро ва но око 1.600 при ја
вље них лекар ских гре ша ка. 

Међу тим, у Срби ји ста ти сти ке јед но
став но нема. 

Илин ка Нова ко вић Арам ба шић, мај
ка девој ке која је умр ла од запа ље ња 
сле пог цре ва у фебру а ру 2002. сво је
вре ме но је изне ла неве ро ват ну изја ву 
нека да шњег мини стра здра вља, који 
је на састан ку са роди те љи ма који су 
изгу би ли децу рекао „да је наше 
здрав ство у свет ском врху јер није дан 
лекар није осу ђен за лекар ску гре
шку“. Пре ма пода ци ма Инсти ту та за 
јав но здра вље „Др Милан Јова но вић 
Батут“ из 2014. у току годи ну и по дана 
ни у јед ној бол ни ци није забе ле жен 
слу чај лекар ске гре шке. 

Мало је оних који су због сво је гре
шке одго ва ра ли, а за то је осим про пи
са кри ва и про фе си о нал на соли дар
ност, јер вешта ци одре ђе не стру ке 
нису хте ли да све до че на ште ту коле
га. Тако да су мно ге смр ти паци је на та 
у при су ству лека ра гур ну те под тепих. 

Е. М. Н.

До пре неко ли ко годи на, док су Бол ни ца 
и Дом здра вља у Срем ској Митро ви ци 
посло ва ли зајед но, у окви ру Здрав стве ног 
цен тра је било запо сле но два прав ни ка. 
Данас само Бол ни ца, без Дома здра вља, 
има седам прав ни ка, а када је тре бало да 
се иде на суд, онда је Бол ни цу засту пао 
при ват ни адво кат који се додат но пла ћа. 

Ето какви су то „струч ња ци“, све сам пар
тиј ски кадар. Да не гово ри мо о маси дру
гих, мање више полу пи сме них и неструч
них пар тиј ских кадро ва. Послед њих годи
на се у Бол ни ци нај ма ње запо шља ва ју 
лека ри и оста ло меди цин ско осо бље. Зато 
и нема мо струч ња ке, а паци јен ти су срећ
ни ако иза ђу живи из бол ни це.

Адво ка ти и лоши прав ни ци

ДИРЕК ТОР ДР КЕН ДРИ ШИЋ: 
дозво љавао да гово ре? 

ским ку ло а ри ма, али и у град ским 
ди ва ни ма и дру штве ним мре жа ма, 
по ми ње се при су ство јед не ни ма ло 
на ив не бак те ри је у ми тро вач кој 
бол ни ци. У пи та њу је кло стри ди јум 

(clo stri di um dif fi ci le), ве о ма опа сна 
бак те ри ја, ко ја мо же иза зва ти и 
смрт не по сле ди це. При че о при су
ству ове ни ма ло на ив не бак те ри је, 
ко ја се углав ном по ја вљу је у бол
нич ким сре ди на ма, а узро ко ва на је 
не хи ги је ном и не кон тро ли са ном 
упо тре бом ан ти би о ти ка, на ста вље
не су и то ком сеп тем бра и ок то бра 
ме се ца. Од стра не За во да за јав но 
здра вље у Срем ској Ми тро ви ци 
још у сеп тем бру прет про шле го ди
не пи сме но је на ло жено стро го 
при др жа ва ње по треб них ме ра, 
ка ко не би до шло до ши ре ња епи
де ми је и ди рект ног угро жа ва ња 
здра вља и жи во та па ци је на та. Због 
тога, сма тра ли смо за сход но да о 
то ме за тра жи мо об ја шње ње од 
тада шњег ди рек то ра Бол ни це др 
Ми ро сла ва Кен дри ши ћа, ко ји је на 
тај по ло жај до шао као ка дар Бо ја на 
Пај ти ћа и функ ци о нер ДС.

Ка ко би смо да кле от кло ни ли 
ди ле му у ве зи са бак те ри јом, обра
ти ли смо му се пре ко ње го ве ПР 

слу жбе (по што нам се на те ле фон
ске по зи ве ни је ја вљао), оче ку ју ћи 
да до би је мо од го вор на ово пи та
ње. Ни ка кав од го вор ни смо до би
ли, ма да се ДС функ ци о нер Кен
дри шић Ми ро слав уред но огла ша
вао пре ко пла ће них и кон тро ли са
них ме ди ја у ко ји ма се хва лио сво
јим и ус пе си ма ми тро вач ке бол ни
це. За то смо се с пра вом пи та ли 
за што Кен дри шић не од го ва ра на 
пи та ња М НО ВИ НА у ве зи са бак те
ри јом кло стри ди јум, с об зи ром да 
та пи та ња и те ка ко ин те ре су ју јав
ност, а по себ но бол нич ке па ци јен
те.

Да ли је страх од епи де ми је иза
зва не смр то но сном бак те ри јом био 
то ли ко ве ли к да се са кри вао под 
те пих? Ако се зна да је глав ни 
узрок бак те ри је кло стри ду јум 
пр љав шти на у бол нич ком кру гу, 
он да се с пра вом пи та мо ка ко се то 
де ша ва у јед ној бол ни ци ко ја се до 
ју че хва ли ла да је нај бо ља у Ср би
ји? 

ЗАБРАЊЕНО МУ ДА ГОВОРИ:
Др Владимир Филиповић
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Изве штај о деве то ме сеч ној реа
ли за ци ји буџе та био је пред мет 
рас пра ве на сед ни ци Општин

ског већа у Руми која је одр жа на 3. 
новем бра.

О оства ре њу општин ског буџе та у 
поме ну том пери о ду, изве штај је ура
ђен у скла ду са Зако ном о буџет ском 
систе му, инфор ми са ла је Биља на 
Дамља но вић, шефи ца Оде ље ња за 
финан си је, при вре ду и буџет.

Она је иста кла да су укуп но оства
ре ни при хо ди и при ма ња у овом 
пери о ду изно си ли 1.146.052.237 
дина ра или 55,6 про це на та од пла на, 
а ако се изу зму пре не та а неу тро ше
на сред ства, извр ше ње изно си 56,55 
про це на та.

Исто вре ме но, рас хо ди су били 
мањи и дости гли су 49,36 одсто пла
ни ра них буџет ских рас хо да за ову 
годи ну. 

 У струк ту ри при хо да, нај ве ће 
уче шће има ју при хо ди од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал не добит ке 
и реч је о гото во 41 одсто, потом сле
де тран сфе ри са дру гих нивоа вла
сти, а тре ћи су при хо ди од поре за на 
имо ви ну. Код рас хо да, нај ви ши су за 
кори шће ње роба и услу га, а потом за 

запо сле не. Када је реч о капи тал ним 
про јек ти ма нај ве ће оства ре ње је код 
инфра струк ту ре у Ули ци Мише Убо је, 
буше ња буна ра на Фише ро вом сала
шу, наба вља њу опре ме за „Поле та
рац“, као и водо вод не мре же на Рум
ској петљи. Теку ћа буџет ска резер ва 
је 18 мили о на, а до сада је утро ше но 
12 мили о на. У овом пери о ду нисмо 
има ли ника квих заду же ња  рекла је 
Биља на Дамља но вић, додав ши да су 
задо вољ ни како се буџет пуни а оче
ку је се у послед њем ква р та лу и још 
боље пуње ње и про це нат реа ли за ци
је.

 При хо ди су бољи него про шле, а 
још бољи него прет про шле годи не. 
Има мо рекорд но пуње ње код поре за 
на зара де и поре за на  имо ви ну  пре
ко 70 од сто од пла ни ра них, а у пре о
ста ла три месе ца оче ку је мо да ће то 
пуње ње бити још боље  иста као је 
Душан Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве.

Чла но ви Општин ског већа су при
хва ти ли и пра вил ник о кри те ри ју ми
ма за уград њу тех нич ких сред ста ва 
за успо ра ва ње сао бра ћа ја на путу  
попу лар них „леже ћих поли ца ја ца“. 

Наи ме, Коми си ја за без бед ност 

сао бра ћа ја често доби ја зах те ве за 
поста вља ње „леже ћих поли ца ја
ца“ па да то не би била про из вољ на 
одлу ка, реше но је да се тач но утвр де 
кри те ри ју ми где је такво успо ра ва ње 
сао бра ћа ја пожељ но.

На овој сед ни ци Општин ског већа 
доне то је и реше ње о упо тре би сред
ста ва теку ће буџет ске резер ве од 
мили он дина ра како би се омо гу ћи ла 
купо ви на новог ком би ја за потре бе 
Општин ске упра ве.

Како је обја снио Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве вред
ност новог ком би ја је 3,4 мили о на 
дина ра, а купљен је како би се омо гу
ћио без бед ни ји пре воз јер се он кори
сти и за пре воз деце, спор ти ста, чла
но ва кул тур ноумет нич ких дру шта ва 
и слич но.

На пред лог Коми си је за рас по де лу 
сред ста ва у обла сти спо р та, при хва
ће но је да се, због тешке финан сиј ске 

СЕДНИЦЕ ОПШТИН СКИХ ВЕЋА У РУМИ

Рекорд но пуње ње буџе та

Сед ни ца Општин ског већа о реа ли за ци ји буџе та

Шефи ца Оде ље ња за буџет
Биља на Дамља но вић

Укуп но оства ре ни при хо ди и при ма ња изно
се 1.146.052.237 дина ра или 55,6 про це на та од 
пла на, а ако се изу зму пре не та а неу тро ше на 
сред ства, извр ше ње изно си 56,55 про це на та, 
истиче Биља на Дамља но вић, шефи ца Оде ље
ња за финан си је, при вре ду и буџет



99. NOVEMBAR 2016.  M NOVINE

ситу а ци је, помог ну три фуд бал ска 
клу ба  тако ће „1.мај“ из Руме доби
ти 75.000 дина ра, ФК „Напре дак“ из 
Жар ков ца 30.000, а ФК „Једин ство“ 
из Пла ти че ва 40.000 дина ра.

Дан касније одржана је још једна 
седница Оп штин ског ве ћа, на којој 
је да та са гла сност на це нов ник ЈП 
„Ко му на лац“, од но сно ње го ве радне 
јединице „Чи сто ћа”. По про це ду ри, 
о ово ме ће рас пра вља ти од бор ни ци 
СО Ру ма, а уко ли ко усво је пред лог, 
но ви це нов ник ће се при ме њи ва ти од 
1. ја ну а ра сле де ће го ди не.

По моћ ник ди рек то ра за тех нич ка 
пи та ња „Ко му нал ца“ Жељ ко До шен је 
обра зло жио да је реч о из ме на ма це
на за све услу ге у овој Рад ној је ди ни
ци, а ко рек ци ја из но си пет про це на та. 

 У по след ње че ти ри го ди не ни смо 
тра жи ли по ве ћа ње це на, иако смо 
има ли пра во да сва ке од тих го ди на 
ко ри гу је мо це не услу га за за кон ски 
до зво ље них пет про це на та. С об зи
ром да смо кре ну ли у од воз сме ћа 
са ком плет не те ри то ри је рум ске оп
шти не (ра ни је са мо град) ство ри ла се 
по тре ба за по ве ћа њем це на. Ме ђу
тим, и са овим ко рек ци ја ма смо ис под 
кал ку ла тив них це на, а што се ти че 
окру же ња и да ље смо нај по вољ ни ји у 
Сре му  ре као је Жељ ко  До шен.

Кон крет но, то би у прак си зна чи ло 
да ће ра чун јед не че тво ро чла не по ро
ди це у се о ском до ма ћин ству, ко ја је 
до са да пла ћа ла 500 ди на ра, по сле 
усва ја ња но вог це нов ни ка би ти ве ћи 
за 25 ди на ра по ра чу ну, а до са да се 
за ква драт ни ме тар у гра ду пла ћа ло 
3,91 ди на ра. Са да ће би ти око 4,60 
ди на ра, да кле  на не ких 100 ква дра та 
про сто ра би ће 20 ди на ра ве ћи ра чун.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа да ли су 
са гла сност на из ме ну пла на јав них 
на бав ки Оп штин ске упра ве на осно
ву ре ба лан са бу џе та ко ји је усво јен на 
тре ћој сед ни ци СО Ру ма, фи нан сиј
ског пла на Оп штин ске упра ве, од лу
ка о про ме ни бу џет ске апро при ја ци је, 
као и на осно ву ре ше ња о упо тре би 
те ку ће бу џет ске ре зер ве.

Од лу че но је и да се ис пла ти  јед но
крат на фи нан сиј ска по моћ од 25.000 
ди на ра Ан ђе ли Ни ко лић из Ни ки на
ца ка ко би јој се по мо гло да оде  на 
ме ђу на род ни фе сти вал хар мо ни ка
ша. Та ко ђе, 50.000 ди на ра је ви си на 
по мо ћи  Алек сан дри Нин ко вић чи ја 
се ше сто чла на по ро ди ца на шла у те
шкој си ту а ци ји због по вре де су пру га 
на по слу.

Пре ма обра зло же њу Сан дре По
по вић, се кре тaр ке СО Ру ма, чла но ви 
Оп штин ског ве ћа су од би ли три жал
бе на од лу ку Ко ми си је о до де ли по мо
ћи у гра ђе вин ском ма те ри ја лу. 

Реч је о ре ги о нал ном про јек ту по
мо ћи из бе глим ли ци ма и њи хо вим по
ро ди ца ма за чи ји кон курс је под не то 
52 зах те ва, а Ко ми си ја је фор ми ра ла 
ли сту од 14 ли ца ко ја ће ту по моћ до
би ти.

Смиља Џакула

Рум ска оп шти на ове го ди не 
дру ги пут ре а ли зу је про је кат 
пар ти ци па тив ног бу џе ти ра

ња ко ји је про шле го ди не за по чео 
као про је кат у са рад њи са БИРН
ом и НА ЛЕДом, а са да се спро во
ди соп стве ним ре сур си ма. Основ
на за ми сао пар ти ци па тив ног бу џе
ти ра ња је да про цес кре и ра ња и 
до но ше ња од лу ке о оп штин ском 
бу џе ту учи ни што тран спа рент ни
јим, али и да у јед ном де лу, омо гу
ћи да и са ми гра ђа ни кре и ра ју 
бу џет, кроз пред ла га ње од ре ђе них 
про је ка та ко ји би, по сле гла са ња, 
са нај ве ћим бро јем гла со ва, био и 
фи нан си ран из оп штин ског бу џе та.

Пр ва фа за ово го ди шњег про це
са је окон ча на фор ми ра њем ли сте 
са де сет про је ка та, а са да је у то ку 
гла са ње.

Упра во за то је и одр жа на 3. 
но вем бра у Град ској ку ћи кон фе
рен ци ја за но ви на ре да би се 
су ми ра ло до са да ура ђе но и на ја
ви ли да љи ко ра ци про це са ко ји би 
тре ба ло да се за о кру жи 21. но вем
бра.

Дра ган Ко са но вић, шеф Кан це
ла ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој је 
ука зао да је при сти гло 160 пред ло га за 
про јек те ко је је све ана ли зи рао Тим за 
ре а ли за ци ју пар ти ци па тив ног бу џе ти ра
ња.

 Про шле го ди не смо учи ли ка ко се 
ра ди пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње и ка ко 
се пре ва зи ла зе од ре ђе ни про бле ми. Ове 
го ди не смо у цео про цес ак тив но укљу чи
ли и жи те ље се о ских ме сних за јед ни ца. 
Ода бра ли смо де сет пред ло га за про јек
те, а за не ке од њих ни је до вољ на јед на 
го ди на да би се ре а ли зо ва ли и то смо и 
на зна чи ли. Гла са ње се од ви ја у про сто
ри ја ма Оп штин ске упра ве, елек трон ским 
пу тем а би ће ор га ни зо ва на и у гра ду и 
се ли ма рум ске оп шти не  ре као је Ко са
но вић.

Овој кон фе рен ци ји за но ви на ре при су
ство ва ла је и Ка ли на Си мић, ко ор ди на
тор про јек та у БИРНу ко ја је ла не би ла 
укљу че на у ре а ли за ци ју пи лот про јек та у 
рум ској оп шти ни. 

Она је из ра зи ла за до вољ ство што се 
пар ти ци па тив но бу џе ти ра ње у Ру ми 
спро во ди и ове го ди не  од про шло го ди
шњих  де сет уче сни ка  ове две оп шти не, 
јед на је Ру ма, и че ти ри гра да на ста вља ју 
са пар ти ци па тив ним бу џе ти ра њем. 

 По себ но ме ра ду је што су укљу че не и 
се о ске ме сне за јед ни це, што зна чи да се 
про цес спу стио до са мих гра ђа на. То 
не ма ју чак ни сви гра до ви и оп шти не у 
све ту. Ви дим и да се до ста ра ди на пот
пу ном ин фор ми са њу гра ђа на о про јек ти
ма и мо гућ но сти ка ко да се гла са, што је 
до бро, да се тај про цес пра ти од по чет ка 
до кра ја  ре кла је Ка ли на Си мић.

Гла са се за о кру жи ва њем бро ја ис пред 
пред ло га по прин ци пу да се за о кру же 
два град ска и је дан се о ски пред лог или 

два се о ска и је дан град ски про је кат.
Град ски про јект ни пред ло зи су:

1. Уре ђе ње про сто ра на пла тоу око ма ле 
фон та не

2. Пар кинг ме ста за би ци кле
3. Мој Пар кићМој Бро дић  са на ци ја и 

ре но ви ра ње
4. Аван ту ра парк за де цу  при ла го ђен за 

пред школ це
5. Ор ма ри ћи за ђа ке – ОШ „Вељ ко Ду го

ше вић“
6. Лет њи ко вац (екоучи о ни ца на отво ре

ном)  из ле ти ште Бор ко вац.
Пред ло зи за про јек те у се ли ма су:
7. Пе шач коби ци кли стич ка ста за Жар ко

вац  Пу тин ци
8. Ре но ви ра ње До ма кул ту ре (1.фа за)  

До брин ци
9. Учи о ни ца на отво ре ном  ОШ „Бран ко 

Ра ди че вић“ Ни кин ци
10. Уре ђе ње цен тра (1.фа за)  Хрт ков

ци;
Гла са ње тра је од 7. до 21. но вем бра 

2016. го ди не и то сва ког рад ног да на у 
вре ме ну од 7 до 15 ча со ва гра ђа ни мо гу 
гла са ти у Услу жном цен тру  Ор ло ви ће ва 
бр. 5 и у згра ди Оп шти не Ру ма  Глав на 
107 или елек трон ским пу тем на адре су  
par ti ci pa tiv no@ ru ma.rs 

У по не де љак 7. но вем бра је ор га ни зо
ва но пр во јав но гла са ње на Град ском 
тр гу у Ру ми ко је је ре а ли зо ва но од 10 до 
12 ча со ва. 14. но вем бра гла са ће се у 
Жар ков цу и Пу тин ци ма, 15. но вем бра 
би ће ор га ни зо ва но гла са ње у До брин ци
ма, 17. но вем ба ра гла са ће се у Хрт ков
ци ма и Ни кин ци ма. У су бо ту, 19. но вем
бра пулт и гла сач ка ку ти ја би ће по ста
вље ни по ред згра де За ви чај ног му зе ја у 
Ру ми.

 С. Џ.

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО  БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ  

Гра ђа ни од лу чу ју
до 21. но вем бра
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На Дан осло бо ђе ња Ру ме у Пр вом 
свет ском ра ту, 6. но вем бра одр жа на 
је др жав на и цр кве на це ре мо ни ја и 

зва нич но је от кри вен спо мен ком плекс ком
плет но ре кон стру и са ног Срп ског вој нич ког 
гро бља на Град ском гро бљу у Ру ми.

Ово гро бље је свој ко нач ни об лик, а са
да шњи је до ста под се ћао на ње га, до би ло 
1921. го ди не, а по сле Дру гог свет ског ра та 
је пот пу но за пу ште но и по но во ре но ви ра но 
1988. го ди не на ини ци ја ти ву ОО СУБ НОРа 
Ру ма.

Ова ком плет на ре кон струк ци ја је за по че
ла 2014. го ди не, по во дом ве ка од из би ја ња 
Ве ли ког ра та, ра ди ла се у две фа зе, а за
вр ши ла се ове го ди не. За ре кон струк ци ју је 
обез бе ђе но шест ми ли о на ди на ра, а ура ђе
на је на ини ци ја ти ву ОО СУБ НОРа Ру ме, 
сред ства је обез бе ди ло Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, а ра до ви су из ве де ни по идеј ном 
ре ше њу За во да за за шти ту спо ме ни ка кул
ту ре Срем ска Ми тро ви ца.

Спо ме ник су от кри ли Ми лан По по вић, 

по моћ ник ми ни стра за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња и Мо мир Ми ло
ше вић, пред сед ник ОО СУБ НОРа Ру ма. По 
от кри ва њу спо ме ни ка, тач ни је цен трал ног 
обе ли ска у ком плек су, све ште ни ци Рум ске 
цр кве не оп шти не СПЦ одр жа ли су вој нич ки 
по мен, а по том су се оку пље ни ма на Град
ском гро бљу обра ти ли и тих да на бит ке на 
Ле ге ту у Ве ли ком ра ту под се ти ли Мо мир 
Ми ло ше вић, као и Љу бо мир Мар ко вић, пу
ков ник у пен зи ји, пред сед ник Са ве за по то
ма ка уче сни ка осло бо ди лач ких ра то ва од 
1914. до 1920. го ди не. 

 Част ми је да вас по здра вим са ме ста 
где по чи ва ју ови ју на ци, ка да им ода је мо по
шту за њи хо ва ју нач ка де ла. Да на шњи дан 
је све док оно га што су они по же ле ли ка да су 
кре ну ли у бор бу у Пр вом свет ском ра ту  ре
као је Мар ко вић.

По моћ ник ми ни стра Ми лан По по вић је 
ис та као да Ми ни стар ство има сва ке го ди не 
кон курс за об но ву гро ба ља рат ни ка стра да
лих за од бра ну Ср би је ко ја се на ла зе у зе
мљи и ино стран ству. 

 Сва ке го ди не пра ви мо план ре ви та ли
за ци је тих гро ба ља. За ово у Ру ми ини ци
ја ти ва је по кре ну та 2014. го ди не ка да је и 
ура ђе на пр ва фа за, а ове и дру га фа за, ко ја 
озна ча ва за вр ше так свих ра до ва за ко је је 
из дво је но шест ми ли о на ди на ра укуп но. Ми
ни стар ство је за ову го ди ну ком плет но ис пу
ни ло план об на вља ња ових гро ба ља, а за 
на ред ну ће мо до но си ти но ве пла но ве  ре
као је по моћ ник ми ни стра Ми лан По по вић.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник Скуп шти
не оп шти не Ру ма ис та као је да смо на овај 
на чин осве жи ли се ћа ње на на ше слав не 
прет ке ко ји су стра да ли у бор ба ма за осло
бо ђе ње Ср би је у Пр вом свет ском ра ту.

 На вр ша ва се упра во 98 го ди на од ка ко 
је Ру ма осло бо ђе на, а ово је нај бо љи на чин 
да се обе ле жи тај зна ча јан да тум. То је на
ша оба ве за пре ма про шло сти, али и пре ма 
бу дућ но сти, јер са мо они ко ји пам те и не
гу ју сво је исто риј ске тра ди ци је има ју шан су 
да оста ну упам ће ни. На ша исто ри ја је би ла 
пу на тих тра гич них до га ђа ја, а ако же ли мо 
да очу ва мо сво ју са мо стал ност и сло бо ду 
он да мо ра мо ода ва ти по шту они ма ко ји су 
за те вред но сти да ли сво је жи во те  ре као 
је Ко ва че вић.

Це ре мо ни ја от кри ва ња но вог спо ме
нич ког ком плек са Срп ског вој нич ког 
гро бља у Ру ми је окон ча на по ла га

њем ве на ца у име Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та
ња, СУБ НОРа Ру ма, ло кал не са мо у пра ве, 
Ам ба са де Ру ске фе де ра ци је, рат них вој них 
удру же ња, као и де ле га ци је по дру жни ца 
удру же ња Краљ Пе тар Пр ви, Алек са Шан
тић и СУБ НОРа Гра да Сом бо ра.

Та ко ђе, ово је би ла при ли ка да се осве
шта и по ло же вен ци на гроб На та ли је Бер
њи ко ве, ме ди цин ске се стре ко ја је не го ва ла 
срп ске рат ни ке и ко ја је са хра ње на од мах 
уз овај спо ме нич ки ком плекс. На та ли ја је 
по сле Ве ли ког ра та оста ла да жи ви у Ру ми, 
а спо ме ник су јој 1922. го ди не по ди гли ње ни 
су гра ђа ни, у знак за хвал но сти.

У име ам ба са де Ру ске Фе де ра ци је вен це 
је по ло жио Алек сеј Мо ро зов, ата ше за кул
ту ру. С. Џакула

ПО ВО ДОМ ДА НА ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУ МЕ У ВЕ ЛИ КОМ РА ТУ

Се ћа ње на слав не прет ке

Да ка же мо не што и о са мом спо ме нич
ком ком плек су. У цен тру овог ком плек са је 
по ста вљен обе лиск на ко ме пи ше „Ов де 
по чи ва ју вој ни ци пра во слав не ве ре ко ји су 
по ги ну ли у Пр вом свет ском ра ту 191415 
го ди не“. Ту по чи ва 55 срп ских и дру гих вој
ни ка пра во слав не ве ре ко ји су пре ми ну ли 
1914. и 1915. го ди не од по сле ди ца ра ња
ва ња то ком су ко ба из ме ђу срп ске и 
аустро у гар ске вој ске у Пр вом свет ском 
ра ту. Сле ди ис пи са но 42 по зна та име на, 
док је ту са хра ње но и 14 вој ни ка ко ји ма се 
не зна иден ти тет. Они су са хра ње ни у 48 
гроб них ме ста, а са да су на њи ма мер мер
ни бе ли кр сто ви и оп сег, док су бе ха тон 
ста зе ци гла бо је, као и ту ца ник на гроб ним 
ме сти ма.

Под се ти мо, на овом де лу Град ског гро
бља по ги ну ли вој ни ци су са хра њивани од 

сеп тем бра 1914. го ди не, по за вр шет ку 
бит ке на Ле ге ту. Гро бље је по сле Ве ли ког 
ра та пот пу но сре ђе но, али је то ком Дру гог 
свет ског ра та го то во пот пу но раз ру ше но. 
По за вр шет ку ра та по но во се уре ђу је, а на 
на чин ка ко је до ско ра из гле да ло и би ло 
уре ђе но до шло је 1988. го ди не на ини ци ја
ти ву СУБ НОРа Ру ма.

Са да има пот пу но но ви из глед ко ји 
до ста под се ћа на пр во бит ни из глед ко је је 
има ло по сле сре ђи ва ња и осве ште ња 
1921. го ди не. 

Та да је сре ђе но при ку пље ним до бро
вољ ним при ло зи ма ис так ну тих Ру мља на 
тог до ба. При ло ге је да ло 155 гра ђа на, а 
тим сред стви ма је из гра ђе но Срп ско вој
нич ко гро бље у Ру ми, ко је по сле 95 го ди на 
по но во има из глед до сто јан са хра ње них 
вој ни ка Ве ли ког ра та.

Срп ско вој нич ко гро бље

От кри ва ње спо ме ни ка  Ми лан По по вић и Мо мир Ми ло ше вић

Ком плет на
ре кон струк ци ја 

Српског
војничког
гробља је

за по че ла 2014, 
а завршена 

је ове године
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МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН У ПОСЕТИ СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Центру за социјални рад
лиценца за помоћ у кући
Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, 

бо рач ка и со ци јал на пи та ња Алек
сан дар Ву лин, по се тио је у не де љу 

6. но вем бра Цен тар за со ци јал ни рад „Са
ва“ у Срем ској Ми тро ви ци. Том при ли ком 
ми ни стар Ву лин је Цен тру за со ци јал ни 
рад уру чио ли цен цу за пру жа ње услу ге 
по мо ћи у ку ћи и не ге. 

По здра вља ју ћи при сут ног ви со ког 
го ста, ди рек тор ка Цен тра за со ци јал ни 
рад „Са ва“ Сне жа на Ста ни са вље вић под
се ти ла је да ова уста но ва има тра ди ци ју 
успе шног ра да и по сло ва ња 55 го ди на. 

– Је ди на смо уста но ва со ци јал не 
за шти те на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. Го ди шње про сеч но има мо 
око 7.600 ко ри сни ка ко ји ма пру жа мо раз
ли чи те услу ге. За свој рад смо и на гра ђи
ва ни ре пу блич ком на гра дом со ци јал не 
за шти те, но вем бар ском на гра дом Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца и дру гим. Сва ка од 
ових на гра да нам је би ла под стрек за још 
бо љи и успе шни ји рад. Има мо раз ви је но 
хра ни тељ ство, ка ко за де цу та ко и за 
од ра сла и оста ре ла ли ца. По ку ша ва мо да 
раз ви је мо мре жу ин сти ту ци ја у бор би 
про тив на си ља у по ро ди ци и тр го ви не 
љу ди ма. Тру ди мо се да раз ви је мо ло кал
не услу ге, од но сно услу ге со ци јал не 
за шти те у за јед ни ци. Мо же мо да се 
по хва ли мо да их има мо низ раз ви је них, 
од ко јих има мо услу гу по мо ћи кућ не не ге 
и ту услу гу пру жа мо од осам де се тих го ди
на. Је ди ни смо цен тар у Ср би ји ко ји је ту 
услу гу са чу вао и одр жао до да на шњег 
да на. 2006. го ди не смо ту услу гу про ши
ри ли и на све ме сне се о ске за јед ни це. 
Тре нут но услу гу по мо ћи кућ не не ге до би ја 
130 на ших су гра ђа на, а 16 ге рон то до ма
ћи ца ко је су про шле акре ди то ва ну обу ку 
им пру жа ту услу гу. За по ме ну ту обу ку 

до би ле су од го ва ра ју ће сер ти фи ка те од 
Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, 
а исто та ко и ми као прав но ли це, од но сно 
Цен тар као пру жа лац услу ге се ли цен ци
рао – из ја ви ла је Сне жа на Ста ни са вље
вић.

Са стан ку је при су ство вао и гра до на чел
ник Вла ди мир Са на дер ко ји је ис та као да 
ће Град Срем ска Ми тро ви ца од ми ни стар
ства до би ти тран сфер на сред ства, а ви ше 
од по ло ви не сред ста ва ће би ти опре де
ље но за услу ге ге рон то до ма ћи ца. 

– Град Срем ска Ми тро ви ца го ди на ма 
уна зад по ку ша ва да мак си мал но иза ђе у 
су срет свим ко ри сни ци ма ко ји има ју 
по тре бу за со ци јал ном за шти том. Ове 
го ди не ће мо од ми ни стар ства до би ти 
тран сфер на сред ства у ви си ни од бли зу 
осам ми ли о на, од че га ће ви ше од по ло ви
не би ти утро ше но на услу ге ге рон то до ма
ћи ца. На дам да ће ми ни стар ство из на ћи 
мо гућ но сти да се тај из нос по ве ћа, од но
сно да се те услу ге ко је пру жа Цен тар за 
со ци јал ни рад још ви ше обо га те и про ши
ре. Мој за да так је да по ку шам да мла ђе 
оста ви мо на се лу – ре као је Са на дер.

При сут ни ма у Цен тру за со ци јал ни рад 
се обра тио и ми ни стар Алек сан дар Ву лин. 

– Као што зна те, си стем со ци јал не 
за шти те не по зна је рад не и не рад не да не. 
Код нас је сва ки дан рад ни дан, јер ра ди
мо са љу ди ма. Не мо же те чо ве ку ре ћи кад 
му је по треб на по моћ, ка да је по треб но да 
му учи ни те не што што је ва жно за ње гов 
жи вот, да је да нас су бо та или не де ља. 
Си стем со ци јал не за шти те је до бар са мо 
ка да та ко функ ци о ни ше, ка да је у ста њу 
да бу де уз оног ко ме је по моћ по треб на 
он да ка да му је по треб на. То сте ви, то је 
си стем со ци јал не за шти те. Не мо же сва ко 
да бу де у том си сте му, јер онај ко је сте 

мо ра пр во да во ли љу де и мо ра да бу де 
спре ман че сто да се бе и сво ју по ро ди цу 
ста ви у стра ну ка да је по треб но по мо ћи 
не ко ме, да за не ма ри сво је вре ме, сво ју 
људ скост да би дру гом људ ском би ћу учи
нио оно што је по треб но. Вр ло че сто не 
до би је те за хвал ност за то што ра ди те, 
љу ди не раз у ме ју и не це не ко ли ко је 
ва жно то што сте ура ди ли, али на ма је 
до вољ но што ми зна мо да смо не ко ме 
про ме ни ли жи вот, ма кар ма ло на бо ље. 

Ва ша уло га је ја ко ва жна. За др жа ву је 
нај бо ље, за сва ког чо ве ка је нај бо
ље да што је мо гу ће ду же оста не у 

сво јој при род ној сре ди ни, та мо где је про
вео жи вот – у сво јој ку ћи, ме ђу љу ди ма 
ко је во ли и ко ји ње га во ле раз у ме ју и зна ју 
ње го ве на ви ке и по тре бе. По себ но на 
се лу, то је све те же. За ста рач ка до ма ћин
ства, по моћ је по треб на сва ког да на и у 
оној ме ри у ко јој сте ви успе шни у тој ме ри 
ми успе ва мо да са чу ва мо на ше су гра ђа не 
та мо где су жи ве ли. Од ла же мо њи хо во 
сла ње у не ки дом или ин сти ту ци ју, али 
не ма та ко до брог до ма као што је ку ћа у 
ко јој сте про ве ли цео жи вот. За то смо ми, 
све сни да ло кал на са мо у пра ва не ма 
до вољ но нов ца да за др жи ова кве услу ге, 
по пр ви пут смо од ре ди ли сред ства од 400 
ми ли о на ди на ра за 122 ло кал не са мо у
пра ве у чи та вој Ср би ји. Сле де ће го ди не 
ће тај из нос би ти још ве ћи, јер ми не да мо 
да се уга си та услу га, чи ји ква ли тет мо ра 
би ти ујед на чен сву да – на гла сио је он.

Ску пу су при су ство ва ли ми ни стар 
по љо при вре де и жи вот не сре ди не Бра ни
слав Не ди мо вић и на чел ник Град ске упра
ве за со ци јал ну и здрав стве ну за шти ту 
Во ји слав Мир нић, ко ји је ми ни стру уру чио 
књи гу.

Урош Ри сти во је вић

Са састанка у Центру за социјални рад
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ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА И УПРА ВЕ ЗА КА ПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА 

Из град ња кру жне рас кр сни це

Ста ро па зо вач ка ло кал на са мо у
пра ва стра те шки се фо ку си ра ла 
на ула га ња у бо љу и ква ли тет

ни ју пут ну ин фра струк ту ру, ка ко ка да 
су у пи та њу ули це кроз на се ља, та ко и 
за не ке од кључ них са о бра ћај ни ца, 
ко је по ве зу ју на се ља и чи не их лак ше 
до ступ ним за сва ко днев не по тре бе 
гра ђа на, при вре де, до ма ћег и ме ђу на
род ног тран спор та итд. Као је дан од 
мо де ла обез бе ђи ва ња сред ста ва за 
ин ве сти ра ње у из град њу, одр жа ва ње 
и по бољ ша ње пут не ин фра струк ту ре, 
Оп шти на Ста ра Па зо ва и ње но ру ко
вод ство, ква ли тет но са ра ђу ју са ре ле
вант ним ре пу блич ким, а од ско ро и са 
по кра јин ским ин сти ту ци ја ма, на пр вом 
ме сту са По кра јин ском вла дом, по кра
јин ским се кре та ри ја ти ма, као и Упра
вом за ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди
не.

У че твр так, 3. но вем бра је у згра ди 
По кра јин ске вла де и прак тич но по ка
за на са рад ња Оп шти не Ста ра Па зо ва, 
По кра јин ске вла де и Упра ве за ка пи
тал на ула га ња пот пи си ва њем уго во ра 
о до де ље ним нов ча ним сред стви ма 
на ме ње ним уна пре ђе њу са о бра ћај не 
ин фра струк ту ре, тј. на ме ње ним 
из град њи но ве кру жне рас кр сни це на 
рас кр сни ци др жав ног пу та II А ре да, 
бр. 100 и ло кал ног пу та Вој ка – Ста ри 
Ба нов ци, код ба зе на на ло ка ци ји из ме

ђу Ста ре и Но ве Па зо ве. По ме ну ти 
Уго вор, на осно ву ко га ће се са 26,5 
ми ли о на ди на ра су фи нан си ра ти ре а
ли за ци ја из град ње кру жне рас кр сни
це, чи ја ће из град ња ко шта ти око 55 
ми ли о на ди на ра, за ме ни ку пред сед ни
ка Оп шти не Ста ра Па зо ва Ми ла ну 
Бе а ри, уру чи ли су пред сед ник По кра
јин ске вла де Игор Ми ро вић и ди рек тор 
Упра ве за ка пи тал на ула га ња Не дељ
ко Ко ва че вић. 

 Ве ли ко нам је за до вољ ство да се, 
све оно што смо пла ни ра ли и до го ва
ра ли од ка да је фор ми ра на но ва 
По кра јин ска вла да, са да оства ру је. 
Ра ни јих го ди на ни смо има ли по др шку 
Упра ве за ка пи тал на ула га ња АП Вој
во ди не и ово је пр ви пут да смо ус пе ли 
пре ко њи хо вог кон кур са да обез бе ди
мо нов ча на сред ства, ко ја ће би ти 
ис ко ри шће на за ре кон струк ци ју рас кр
сни це код ба зе на у Ста рој Па зо ви, тач
ни је, из град њу но ве, кру жне рас кр сни
це. Укуп на ин ве сти ци ја вред на је око 
55 ми ли о на ди на ра, а по ло ви ну сред
ста ва смо обез бе ди ли пу тем овог кон
кур са. Опре де ли ли смо се упра во за 
ову рас кр сни цу, јер се у бли зи ни на ла
зе две ин ду стриј ске зо не, а не да ле ко 
се гра ди и пе тља са ис кљу че њи ма на 
ауто пут Е75. Сма тра мо да ће кру жна 
рас кр сни ца на овом ме сту, где је са о
бра ћај ве о ма фре квен тан, до при не ти 

ве ћој без бед но сти свих уче сни ка у 
са о бра ћа ју   ис та као је за ме ник пред
сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва, 
Ми лан Бе а ра. 

По ме ну та сред ства обез бе ђе на су у 
окви ру јав ног кон кур са, ко ји је рас пи
сан 13. ок то бра ове го ди не. Те ме љан 
над зор ре а ли за ци је одо бре них про је
ка та на ја вио је, на кон све ча ног чи на 
уру че ња уго во ра, пред сед ник По кра
јин ске вла де Игор Ми ро вић, ре кав ши 
да је нео п ход но скра ти ти вре ме из ме
ђу ре чи и де ла, ак цен ту ју ћи по тре бу да 
се за цр та ни про јек ти ре а ли зу ју бр зо и 
ефи ка сно, уз по што ва ње ро ко ва и 
пла но ва. 

Ди рек тор Упра ве за ка пи тал на 
ула га ња АП Вој во ди не Не дељ ко 
Ко ва че вић је ре као да је уште дом 

и ра ци о на ли за ци јом ра да опре де ље
но 371 ми ли он ди на ра за про јек те, ко је 
би тре ба ло да до при не су по бољ ша њу 
ква ли те та жи во та и раз во ју ло кал них 
сре ди на, и по звао пред сед ни ке оп шти
на да са сво јим са рад ни ци ма до бро 
при пре ме про јек те ко је ће Упра ва за 
кaпитална ула га ња об ја ви ти по чет ком 
сле де ће го ди не. 

По ред оп шти не Ста ра Па зо ва, бес
по врат на фи нан сиј ска сред ства за 
ре а ли за ци ју про је ка та, до би ло је још 
11 вој во ђан ских оп шти на.

Н. С.

Уручење уговора у Покрајинској влади

Уго вор на осно ву ко га ће се са 26,5 ми ли о на ди на ра су фи нан си ра ти ре а ли за ци ја 
из град ње кру жне рас кр сни це, која ће ко шта ти око 55 ми ли о на ди на ра, за ме ни ку 
пред сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва Ми ла ну Бе а ри, уру чи ли су пред сед ник По кра
јин ске вла де Игор Ми ро вић и ди рек тор Упра ве за ка пи тал на ула га ња Не дељ ко Ко ва
че вић
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ВР ШЊАЧ КО НА СИ ЉЕ У СРЕ МУ

Филм „45 ми ну та“

Око педесеторо мла дих ак ти ви ста из 
Сре ма укљу че но је у ре а ли за ци ју омла
дин ског во лон тер ског про јек та „Мла ди у 
ак ци ји про тив раз ли чи тих об ли ка на си ља 
– Не сни мај на си ље, сни ми филм про тив 
на си ља“ са ци љем да ука же на про блем 
вр шњач ког на си ља у шко ла ма и про мо ви
шу мо де ле по ко ји ма се не гу ју то ле ран ци ја 
и не на сил на ко му ни ка ци ја ме ђу мла ди ма. 
Еду ка тив ни филм „45 ми ну та“ ко ји се сни
ма на не ко ли ко ло ка ци ја у пе ћи нач кој 
оп шти ни на кре а ти ван и мо де ран на чин 
при ка зу је мо гу ћа ре ше ња ве за на за пре
вен ци ју дис кри ми на ци је и об ли ка вр шњач
ког на си ља у шко ла ма. Пре ми је ра фил ма 
за ка за на је за 19. но вем бар на кон ко је ће 
усле ди ти при ка зи ва ња по це лом Сре му. 
Омла дин ски про је кат ко ји је за по чео 12. 
ав гу ста на Ме ђу на род ни дан мла дих 
фи нан си ра Ми ни стар ство омла ди не и 
спор та Ре пу бли ке Ср би је у са рад њи са 
Сом бор ским еду ка тив ним цен тром и 
ло кал на са мо у пра ва Оп шти не Пе ћин ци у 
окви ру про гра ма „Мла ди су за кон 2016“, а 
ре а ли зу је Удру же ње мла дих ак ти ви ста 
Пе ћин ци у про дук ци ји са Ра дио – те ле ви
зи јом Ста ра Па зо ва. 

С. С.

ТЕ ПИ СИ АТЕ ЉЕА АН ТРЕ

Део свет ског лан ца

Те пи си Ате љеа Ан тре из Ста ре Па зо ве 
од не дав но су у по ну ди око 300 про дај них 
обје ка та у око 170 зе ма ља, свет ског лан ца 
„То ми Хил фи гер“. Ате ље Ан тре још 2005. 
го ди не осво јио је куп це у Не мач кој, а ди рек
тор Дра ган Дро њак ка же да је Ан тре до био 
шан су јер парт нер из Хо лан ди је ни је ис пу
нио оче ки ва ња „То ми Хил фи гера“. То да је 
на ду да ће ро ко ви, ква ли тет и це на, би ти 
при влач ни за куп це у све ту. Уко ли ко се 
те пи си из Ста ре Па зо ве до пад ну про бир
љи вим куп ци ма у све ту, за оче ки ва ти је и 
но во за по шља ва ње у фир ми Ан тре, на ја
вио је ди рек тор. М. М.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

Кул тур ни
ин фор ма тор

Цен тар за кул ту ру Ста ра Па зо ва на ја
вљу је број не про гра ме за овај прет по след
њи ме се це у го ди ни, од ко јих се сва ка ко 
из два ја ју кон церт Звон ка Бог да на и пре ми
је ра фил ма „Вој на ака де ми ја 3“. Бард 
па нон ске шан со не, Звон ко Бог дан, 18. 
но вем бра по но во ће на сту пи ти у Ста рој 
Па зо ви. Ула зни це за кон церт по це ни од 
хи ља ду ди на ра су већ у про да ји, а на па зо
вач ко плат но убр зо на кон бе о град ске пре
ми је ре сти же „Вој на ака де ми ја 3“. Про јек
ци ја овог фил ма ће би ти у Ста рој Па зо ви 
22. и 22. но вем бра, а за тим и у Но вој Па зо
ви, Но вим и Ста рим Ба нов ци ма. На ста вља 

се и Фе сти вал сло вач ког фил ма, нај мла ђу 
пу бли ку оче ку је Деч ја су бо та, ово га пу та 
филм ска. У Ста рој Па зо ви ће и овог ме се ца 
го сто ва ти Кру ше вач ко по зо ри ште са деч јом 
пред ста вом „Ле по ти ца и звер“. Ли ков ну 
пу бли ку оче ку ју две из ло жбе, у Га ле ри ји 
ЦЗК и у хо лу по зо ри шта. Про гра ме при пре
ма ју и па зо вач ки ама те ри, би ће то кон цер ти 
деч јих фол клор них гру па СКУДа „Јан ко 
Чме лик“ из Ста ре Па зо ве и Омла дин ског 
там бу ра шког ор ке стра ХКПД „То ми слав“ из 
Го лу би на ца.

Ј. К. 

РЕ ШЕ ЊЕ СТАМ БЕ НОГ ПИ ТА ЊА 

Ста но ви за
со ци јал но угро же не

У Ули ци Фру шко гор ској у Ста рој Па зо ви 
тре нут но се гра ди још јед на стам бе на згра
да, за трај но ре ша ва ње стам бе ног пи та ња 
со ци јал но угро же них по ро ди ца. Про је кат се 
ре а ли зу је на осно ву уго во ра из ме ђу 
Оп штин ске стам бе не аген ци је (ОСА) и 
Ре пу блич ке аген ци је за ста но ва ње на осно
ву ко јег Ре пу блич ка аген ци ја фи нан си ра 
из град њу јед ним де лом у ви си ни од 15 
ми ли о на ди на ра. ОСА је у оба ве зи да 
из гра ди 246 ква драт них ме та ра од пла ни
ра них 705 ква драт них ме та ра стам бе ног 
про сто ра и да обез бе ди 35 ми ли о на ди на ра 
за ин фра стру кур но опре ма ње че ти ри пар

це ле. Згра да ће има ти 15 ста но ва, об ја снио 
је ди рек тор Оп штин ске стам бе не аген ци је 
Са ша Ми ли ће вић, ко ји би тре ба ло да бу ду 
усе љи ви већ на про ле ће сле де ће го ди не.

З. К.

ДРУ ШТВА ЗА АФИР МА ЦИ ЈУ 
ИН ВА ЛИ ДА „ФЕ НИКС“

Но вем бар ско по се ло

Но вем бар ско по се ло Дру штва за афир
ма ци ју ин ва ли да „Фе никс“ под на зи вом 
„Фе никс и при ја те љи” би ло је у зна ку ху ма
ни тар ног кон цер та, ко ји је у Клу бу за днев
ни бо ра вак одр жао Бе ки Бе кић. Овај 
естрад ни умет ник је ду го го ди шњи по ма жу
ћи члан „Фе ник са“ и ка же да му је увек 
за до вољ ство да сво јим пе сма ма при чи ни 
не ко ме ра дост. Ско ро дво ча сов ни на ступ 
Бе ки Бе кић одр жао је у прат њи му зи ча ра 
Го ра на Три фу но ва и Ја на Че мер ског, а при
ку пље на сред ства „Фе никс“ ће усме ри ти за 
ле че ње сво јих чла но ва.

Ј. К. 

СТА РИ БА НОВ ЦИ

Ак ти ви ра на бо рач ка 
ор га ни за ци ја

Рад бо рач ке ор га ни за ци је у Ста рим 
Ба нов ци ма, до дру ге по ло ви не 2015. го ди
не је био ми ни ма лан, са де се так чла но ва. 
До ла ском Бо ри сла ва Ста ни ши ћа, на ме сто 
пред сед ни ка Удру же ња бо ра ца осло бо ди
лач ких ра то ва и њи хо вих по то мак, члан
ство је уве ћа но око 15 пу та, а за хва љу ју ћи 
Ђор ђу Ра ди но ви ћу, пред сед ни ку Оп шти не 
Ста ра Па зо ва, удру же ње је до би ло про сто
ри ју од 35 ква дра та у цен тру. Уз нов ча ну 
по моћ оп шти не од 250 хи ља да ди на ра, 
чла но ви су лич ним ра дом, уз по моћ Ме сне 
за јед ни це Ста ри Ба нов ци и до на то ра, уре
ди ли клуб за дру штве ни жи вот и ор га ни за
ци ју са ста на ка, ре као је за РТВ Ста ра Па зо
ва пред сед ник Бо ри слав Ста ни шић. На кон 
ни за го ди на, 21. ок то бра обе ле жа ва њу 
Да на осло бо ђе ња Ста рих Ба но ва ца при су
ство ва ло је око сто гра ђа на. Чла но ви, 
Ми лен ко Јо ва но вић и Ма рин ко Цве тић, ко је 
смо за те кли у клу бу су ре кли да су пре за до
вољ ни усло ви ма, и да су по но сни што су 
лич ним ра дом уче ство ва ли у уре ђе њу.

М. М. 
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НО ВИ БА НОВ ЦИ

Пе да го шки аси стент 
у ПУ „Ра дост“

Ср би ја је ме ђу пр вим зе мља ма у ре ги о ну 
у ко јој су пе да го шки аси стен ти по ста ли део 
обра зов ног си сте ма и тре нут но се из ре пу
блич ког бу џе та фи нан си ра ан га жо ва ње 175 
пе да го шких аси сте на та за по сле них у пред
школ ским уста но ва ма и основ ним шко ла ма 
у Ср би ји. Про је кат ко ји је омо гу ћио њи хо во 
ан га жо ва ње ре а ли зу је Ми си ја ОЕБСа у 
Ср би ји у са рад њи са Кан це ла ри јом за људ
ска и ма њин ска пра ва и Ми ни стар ством 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је. Пе да го шки аси стен ти 
пред ста вља ју мост из ме ђу де це из со ци јал
но угро же них по ро ди ца, у нај че шћем бро ју 
слу ча је ва ром ске де це, ро ди те ља и вас пит
но – обра зов них ин сти ту ци ја. У но во ба но
вач ком вр ти ћу као пе да го шки аси стент 
ан га жо ва на је Сан дра Но ва ков из Ста ре 
Па зо ве. Пред школ ска уста но ва „Ра дост“ у 
Но вим Ба нов ци ма је ди ни је вр тић у Сре му 
у ко јем је у кон ти ну и те ту већ пе ту го ди ну за 
ре дом ан га жо ван пе да го шки аси стен ти, а 
ди рек тор ка ове уста но ве истиче да се 
са рад ња са њи ма по ка за ла успе шном.

С. С.

ОБА ВЕ ЗНА ЗИМ СКА ОПРЕ МА

Од 1. но вем бра

Од 1. но вем бра до 1. апри ла во за чи у 
Ср би ји мо ра ју на сво јим во зи ли ма да има ју 
све че ти ри зим ске гу ме, уко ли ко на ко ло во
зу има сне га, ле да или по ле ди ца, ка зне за 
ко ри шће ње лет њих уме сто зим ских гу ма се 
кре ћу од 6.000 до 20.000 ди на ра, а за прав
на ли ца од 100.000 до 800.000 ди на ра. 
Струч ња ци са ве ту ју ко ри шће ње зим ских 
гу ма по што су мек ше и бо ље при ја ња ју на 
под ло гу, и има ју мно го кра ћи за у став ни пут 
при ли ком ко че ња. Пра вил ни ком о тех нич
ким усло ви ма за мо тор на во зи ла је пре ци
зи ра но да је од 1. но вем бра до 1. апри ла 
нео п ход но ко ри сти ти зим ску опре му, а под 
њом се под ра зу ме ва за пут нич ка и ла ка 

те рет на во зи ла да на сва че ти ри точ ка 
мо ра ју би ти зим ску пне у ма ти ци са ми ни
нал ном ду би ном ша ре од че ти ри ми ли ме
тра, као и лан ци за снег, док ауто бу си и 
те рет на во зи ла мо ра ју има ти и ло па ту. Лан
ци мо ра ју да се ко ри сте на ме сти ма где је 
по ста вљен са о бра ћај ни знак да су оба ве
зни, али се мо гу ко ри сти ти и ван тих ме ста 
ако има сне га на ко ло во зу. Од 1. но вем бра 
до 1. апри ла во за чи ка да су у гра ду не 
мо ра ју да има ју у ге пе ку лан це, док ван гра
да мо ра ју.

М. М.

НЕ ДЕ ЉА ШТЕД ЊЕ

Без по ве ћа ња ка ма та
Бан ке су ове го ди не сим бо лич но обе ле

жи ле „Не де љу штед ње“, без ве ћих ка ма та и 
спе ци јал них по ну да, из у зев не ких ма њих 
ба на ка ко је су по ку ша ле да на тај на чин 
при ву ку не што ви ше кли је на та.  Тре нут но је 
на штед њи у бан ка ма око 8,9 ми ли јар ди 
евра и око 50 ми ли јар ди ди на ра. Гра ђа ни 
по ла ко пре ла зе на ди нар ске де по зи те, јер 
су ис пла ти ви ји са ка ма та ма од 2,50 до 4,50 
од сто на го ди шњем ни воу. То је у од но су на 
ка ма те у еври ма ко је се у про се ку кре ћу од 
ну ле до 0,30 од сто на го ди ну да на, знат но 
ви ше. По је ди не бан ке у Ср би ји до дат но су 
сма њи ле ка мат не сто пе на оро че ну ди нар
ску и де ви зну штед њу, а не ке су уки ну ле 
ка ма ту на уло ге по ви ђе њу. Не што бо ља 
ка ма та мо же да се до би је ако се уло же 
до ла ри и бри тан ска фун та. Ка ма та на 
штед њу у овим ва лу та ма је од 0,85 до 1,01 
од сто го ди шње.

К. Л.

ЕКС ТЕР НА ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА

Сред ња оце на
за шко ле 

Тре ћи на основ них и сред њих шко ла у 
Срби ји оце ње на је једи ни цом или двој ком. 
То су резул та ти екс тер не ева лу а ци је, кроз 
коју је до сада про шло 900 основ них шко
ла, 300 сред њих и око 90 пред школ ских 
уста но ва. У Школ ској упра ви Нови Сад је 
до сада оце ње но око 150 обра зов но вас
пит них уста но ва, а сред ња оце на је око 
три. То је и сред ња оце на шко ла у општи ни 
Ста ра Пазо ва. Само јед на шко ла је доби ла 
двој ку, а две нај ви шу оце ну, основ не шко ле 
„Све ти Сава“ у Новој Пазо ви и „Симе он 
Ара ниц ки“ у Ста рој Пазо ви. Четвор ком је 
оце ње на и ПУ „Радост“ у Новим Банов ци
ма. Од девет основ них шко ла, у општи ни 
Ста ра Пазо ва још нису оце ње не три, од 
три сред ње јед на и од две ПУ јед на уста но
ва, а овај први циклус екс тер не ева лу а ци је 
тре ба да буде завр шен до кра ја ове школ
ске годи не.

Ј. К. 

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА 

Обу ка школ ских 
тимо ва

Са циљем да се осна же про фе со ри из 
осам сред њих струч них шко ла из Ста ре 
Пазо ве, Инђи је и Руме, у сми слу пру жа ња 
помо ћи мла ди ма у што бољем сна ла же
њу при пре ла ску из све та обра зо ва ња у 
свет рада, у Тех нич кој шко ли од 4. до 6. 
новем бра одр жа на је тро днев на обу ка на 
тему „Кари јер но вође ње и саве то ва ња за 
запо сле не у сред њим струч ним шко ла ма 
у Сре му“. Пред став ни ца немач ке орга ни
за ци је за међу на род ну сарад њу ГИЗ 
Вале ри ја Жив ко вић исти че да реа ли за ци
ја саме обу ке тре ба да допри не се мла ди
ма од 15 до 35 годи на при избо ру зани ма
ња након завр ше ног основ но школ ског и 
сред ње школ ског обра зо ва ња и актив ног 
истра жи ва ња тржи шта рада. Обу ке школ
ских тимо ва одр жа ва ју се у срем ском, 
јужно ба нат ском, нишком и јабла нич ком 
окру гу у окви ру про јек та „Под сти ца ње 
запо шља ва ња мла дих“ који се у Срби ји 
реа ли зу је од поло ви не 2015. годи не 
захва љу ју ћи већ поме ну тој орга ни за ци ју 
ГИЗ у сарад њи са Мини стар стви ма про
све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја и спо
р та и омла ди не.

С. С.

БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Осве штан про стор
за нови храм

Вла ди ка срем ски Васи ли је уз саслу же
ње све ште ни ка ста ро па зо вач ког наме сни
штва, 3. новем бра је у Насе љу Банов ци 
Дунав осве штао крст и про стор где ће 
уско ро поче ти град ња пра во слав ног Хра
ма пре по доб не Мај ке Анге ли не. Њего во 
пре о све штен ство је бла го сло вио оку пља
ње и осве ће ње и рекао да је Мај ка Анге
ли на про шла овим про сто ром и већ га 
осве ти ла вра ћа ју ћи се бро дом из Ита ли је. 
Он се захва лио Општи ни Ста ра Пазо ва и 
пред сед ни ку Ђор ђу Ради но ви ћу за плац 
повр ши не 31 ар, који је општи на доде ли
ла Срп ској пра во слав ној цркви без накна
де. Пред сед ник Ради но вић у изја ви за 
РТВ Ста ра Пазо ва наја вио је да ће локал
на само у пра ва пру жи ти вели ку помоћ у 
град њи хра ма, можда и до 80 про це на та 
вред но сти и нагла сио да насе ље које је 
наста ло послед њих деце ни ја, заслу жу је 
да има свој храм. Оку пље ни гра ђа ни кажу 
да дан осве ће ња за њих мно го зна чи и да 
подр жа ва ју напо ре да насе ље доби је 
храм.

М. М.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА У ИНЂИ ЈИ

Ускла ђи ва ње општин ских одлу ка 
са закон ским регу ла ти ва ма
На днев ном реду сед ни це Општин ског 

већа у Инђи ји одр жа не 31. окто бра, 
већи на тача ка одно си ла се на утвр

ђи ва ње одлу ка о изме на ма одлу ка које се 
одно се, изме ђу оста лог, на оба вља ње кому
нал не делат но сти упра вља ње гро бљи ма 
и погреб не услу ге, кому нал не делат но сти 
зоо хи ги је не, напла те еко ло шке так се и дру
го. 

Пре ма речи ма пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја Вла ди ми ра Гака јед на од бит ни јих 
изме на одлу ка тиче се про ши ре ња прве 
зоне напла те поре за на имо ви ну у Инђи
ји. Гак је обја снио да се ради о одре ђе ним 
нело гич но сти ма у рани је спро во ђе ној одлу
ци.

 Објек ти су већ били поде ље ни у зоне по 
који ма се врши ла напла та поре за на имо ви
ну, неку су били повла шће ни док дру ги нису, 
и сма трам да је то због немар но сти бив шег 

руко вод ства. Кон кре тан при мер за то је да 
је лева стра на Ули це Душа на Јер ко ви ћа у 
Инђи ји, где се нала зе вртић и шко ла, била 
прва зона, а десна стра на где је Треј дју ник 
цен тар дру га зона. Сма трам да сви тре ба 
да буду ста вље ни у исти оквир, без ика квих 
при ви ле ги ја. На кон крет ном при ме ру може
мо да закљу чи мо да се ради о истој ули ци 
у којој ста нов ни ци и пар не и непар не стра
не кори сте исту кому нал ну инфра струк ту ру, 
а поде ље ни су у раз ли чи те зоне напла те. 
Жели мо само да буде пра вед на поде ла, и 
та раз ли ка изме ђу прве и дру ге зоне неће 
бити вели ка у пла ћа њу поре за, те ни пре ве
ли ко опте ре ће ње за гра ђа не. Тако ђе, ули
це Дунав ска и Зана тлиј ска, чије уре ђе ње је 
кошта ло око 150 мили о на дина ра, пот пу но 
је логич но да буду у првој зони  каже Гак.

Дру гу зону чине све ули це у Инђи ји које 
не при па да ју првој, док су тре ћом зоном 

напла те поре за на имо ви ну обу хва ће не све 
ули це у сели ма и викенд насе љи ма инђиј
ске општи не.

 Апе лу јем на раз у ме ва ње гра ђа на када је 
у пита њу ускла ђи ва ње и ства ра ње јед на ких 
усло ва код пла ћа ња поре за, а с дру ге стра
не ста ње у буџе ту које смо зате кли, на овај 
начин ће се побољ ша ти, јер ћемо напла ће на 
сред ства моћи да кори сти мо за побољ ша ње 
кому нал не опре мље но сти одре ђе них ули
ца чији ста нов ни ци на то чека ју годи на ма и 
деце ни ја ма уна зад или ћемо сред ства усме
ри ти, на при мер, за изград њу новог врти ћа 
 иста као је пред сед ник Општи не Инђи ја.

Један од пред ло га одлу ка одно сио се и 
на изме ну одлу ке о напла ти накна де за 
зашти ту и уна пре ђи ва ње живот не сре

ди не на тери то ри ји општи не Инђи ја. Напла
та тако зва не „еко ло шке так се“ врши ће се по 
ква драт ном метру објек та, каже Гак и дода је:

 За физич ка лица то је износ од 0,50 
дина ра по ква драт ном метру, што зна чи да 
ће вла сни ци куће од 100 ква дра та пла ћа ти 
око 500 дина ра на годи шњем нивоу. Вла сни
ци обје ка та повр ши не до 40 ква дра та биће 
осло бо ђе ни напла те. Из ових сред ста ва 
врши ће се финан си ра ње актив но сти које се 
тичу прска ња кома ра ца, дера ти за ци је и то 
зна чи да се неће више кори сти ти буџет ска 
сред ства већ стрикт но намен ска из Фон да 
за зашти ту живот не сре ди не. Важе ћи закон 
опре де љу је мак си ма лан износ од јед ног 
дина ра по метру ква драт ном, али ми смо 
одлу чи ли да то буде поло ви на од нај ви шег 
могу ћег – обја шња ва пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак.

На послед њој сед ни ци Општин ског већа 
усво јен је и кон со ли до ва ни изве штај при
хо да и при ма ња, рас хо да и изда та ка буџе
та Општи не Инђи ја за првих девет месе ци 
теку ће годи не. Како су иста кли пред став ни
ци локал не само у пра ве, извр ше ње буџе та 
се врши пла ни ра ним тем пом до 1,6 мили јар
де дина ра. У наред ном пери о ду пла ни ра се 
напла та четвр тог квар та ла поре за на имо ви
ну где се оче ку је зна ча јан при лив сред ста ва 
у локал ни буџет, исти чу над ле жни. 

 М. Ђ.

Засе да ње Општин ског већа у Инђи ји

У скла ду са За ко ном о по љо при вред ном 
зе мљи шту и Го ди шњим про гра мом за шти те, 
уре ђе ња и ко ри шће ња по љо при вред ног 
зе мљи шта у оп шти ни Ин ђи ја за 2016. го ди ну, 
пред сед ник Оп шти не 14. ок то бра до нео је 
од лу ку о рас пи си ва њу јав ног огла са за да ва
ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта у 
др жав ној сво ји ни пу тем јав ног над ме та ња. 
Ове го ди не по ну ђе но је укуп но 906,11 хек та
ра по љо при вред ног зе мљи шта у шест ка та
стар ских оп шти на. 

Јав но над ме та ње одр жа но је 2, 3. и 4. 
но вем бра у згра ди Оп шти не Ин ђи ја. Нај ни жа 
по чет на це на из но си ла је 7.477 ди на ра, а нај
ви ша 67.554 ди на ра. По рас пи са ном јав ном 
огла су под не то је све га 12 при ја ва за укуп но 
297,1 хек та ра, од но сно за 11 пар це ла од 
укуп но по ну ђе них 139. По ну де су се од но си
ле на зе мљи ште у ка та стар ској оп шти ни (к.о) 
Бе шка две при ја ве, к.о. Ин ђи ја јед на при ја ва, 
к.о. Кр че дин пет при ја ва и к.о. Но ви Слан ка
мен укуп но че ти ри при ја ве. Нај ви ша из ли ци
ти ра на це на то ком јав ног над ме та ња до сти
гла је 62.500 ди на ра по хек та ру за пар це лу 

по вр ши не од око 17 хек та ра у ка та стар ској 
оп шти ни Но ви Слан ка мен. 

Ка ко ис ти че Дра ган Јан ко вић, ди рек тор 
Аген ци је за ло кал ни еко ном ски раз вој оп шти
не Ин ђи ја, зе мљи ште се да је у за куп на јед ну 
го ди ну.

 На осно ву отво ре них по ну да кон ста то ва
но је да је из ли ци ти ра но свих 297,1 хек та ра 
по це на ма у ра спо ну од 100 до 508 евра у 
ди нар ској про тив вред но сти. Ово је пр ви круг 
јав ног над ме та ња у ко јем су пра во уче шћа 
има ла ли ца ко ја има ју пре би ва ли ште у ка та
стар ским оп шти на ма у ко ји ма се ну ди по љо
при вред но зе мљи ште у за куп, та ко да је то, 
до не кле, до ве ло до сма ње ног ин те ре со ва ња. 
Оче ку је мо да раз ли ка зе мљи шта, ко је ни је 
са да из ли ци ти ра но, бу де по ну ђе но вр ло бр зо 
у дру гом кру гу, ка да ће пра во на за куп има ти 
сва за ин те ре со ва на фи зич ка и пра ва ли ца 
без огра ни че ња у по гле ду ме ста бо рав ка, 
по вр ши на ко је по се ду ју у свом вла сни штву и 
дру гих ко је су про пи са не За ко ном и од но се 
се на пр ви круг јав ног над ме та ња  ис та као је 
Дра ган Јан ко вић.

Лицитација државне земље
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ДРА ГАН ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ТУ РИ СТИ ЧКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Нај ве ћи про блем
не при ја вље ни го сти

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Ириг већ де сет 
го ди на успе шно ра ди на 

уна пре ђе њу и раз во ју ту ри зма 
у овој срем ској оп шти ни. 
Ње на основ на уло га је про мо
ци ја, раз вој, очу ва ње и за шти
та ту ри стич ких по тен ци ја ла 
оп шти не.

Ди рек тор Ту ри стич ке ор га
ни за ци је Дра ган Дра ги че вић 
ис ти че да је у овој го ди ни 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оства ри ла нај бо љи успех од 
осни ва ња, што се ти че бро ја 
но ће ња. До сеп тем бра у овој 
оп шти ни ре ги стро ва но је око 
77.000 но ће ња, што је за 70 
од сто ви ше у од но су на прет
ход ну го ди ну.

 Ове го ди не смо има ли 70 
од сто ве ћи број ту ри ста у 
од но су на про шлу го ди ну, 
од но сно број но ће ња, с тим да 
је 95 од сто но ће ња оства ре но 
у ба њи Врд ник. У Врд ни ку се  
на ла зи око 84 при ват на сме
шта ја, два хо те ла и ет но на се

ље. Хо тел „Тер мал“ по се ду је 
274 ле жа ја, а „Пре ми јер аква“ 
око 200 сме штај них ка па ци те
та, за јед но са Врд нич ком 
ку лом. Про блем нам пред ста
вља то што у ба њи не ма мо 
ше та ли ште и за до во ља ва ју ћу 
ин фра струк ту ру. Има мо си гур
но 50 од сто не при ја вље них 
при ват них сме шта ја и го сти ју, 
јер из да ва о ци не схва та ју шта 
је су шти на. Ни је су шти на 
са мо бо ра ви шна так са, на ма 
је ва жни је да се го сти при ја ве 
упра во због то га ка ко би 
Ми ни стар ство схва ти ло да 
смо ми озбиљ на ба ња и да 
има мо озби љан ту ри стич ки 
по тен ци јал. За по че так је 
ту ри стич ки ин спек тор та кве 
са мо упо зо ра вао али од Но ве 
го ди не ра ди ће мо до ста 
озбиљ ни је. Мо ра мо све уве
сти у си стем – ка же Дра ги че
вић. 

Ба ња Врд ник по зна та је по 
сво јој тер мал ној и ле ко ви тој 
во ди, ле че њу ра зних ре у мат

ских обо ље ња, спорт ских 
по вре да. Она је у по след њих 
не ко ли ко го ди на ве о ма атрак
тив на ту ри стич ка де сти на ци
ја. Ка ко ис ти че Дра ги че вић, у 
по след њих пет го ди на у ба њу 
се до ста ула га ло.

 С об зи ром на то да Оп шти
на има ве ли ка ду го ва ња, у 
ту ри зам се ула же се пу но. 
По след ње три до че ти ри го ди
не, за јед но са при ват ним сек
то ром, ло кал ном са мо у пра
вом и са Ми ни стар ством, уло
же но је бли зу 30 ми ли о на 

евра. Сле де ће го ди не има мо 
два ка пи тал на про јек та, а 
је дан од њих је ста за здра
вља, ко ја ће се ра ди ти у ду жи
ни од два ки ло ме тра, а ко ју ће 
фи нан си ра ти по кра јин ски 
се кре та ри јат, у из но су од пре
ко 150 ми ли о на ди на ра. Дру ги 
про је кат је ше та ли ште, ко је ће 
би ти ура ђе но, ако не сле де ће 
го ди не, он да си гур но 2018. 
го ди не, на рав но у са рад њи са 
по кра јин ским се кре та ри ја том 
и ми ни стар ством ту ри зма. 
Оно што је ло кал на са мо у пра

Ове го ди не смо има ли 70 од сто ве ћи 
број ту ри ста у од но су на про шлу го ди ну, 
од но сно број но ће ња, с тим да је 95 од сто 
но ће ња оства ре но у ба њи Врд ник. У Врд
ни ку се  на ла зи око 84 при ват на сме шта
ја, два хо те ла и ет но на се ље, ка же Драган 
Дра ги че вић

Дра ган Дра ги че вић, ди рек тор
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Оп шти не Ириг

Oko 95 од сто но ће ња оства ре но je у ба њи Врд ник
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Про је кат под сти ца ња раз во ја до ма
ћег ту ри зма од стра не Ми ни стар ства 
тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја 
пу тем ва у че ра је дао по вољ не ре зул та
те то ком 2015. го ди не и на ста вља се и 
у 2016. Глав ни циљ ове ак ци је је да се 
при у шти од мор пен зи о не ри ма, не за по
сле ни ма и они ма са ма лим при ма њи ма.

 Ми слим да смо ми че твр та ба ња у 
Ср би ји по бро ју ва у че ра. Из не на ди ло 
нас је што смо баш пу но има ли ре а ли
зо ва них ва у че ра, с об зи ром на то да 
ове го ди не ни смо ни то ли ко спрем но 
ушли у све то. На ред не го ди не би ће мо 
пот пу но спрем ни – твр ди Дра ги че вић. 

Ва у че ри

ва ура ди ла је са на ци ја пе шач ких ста за у 
Врд ни ку, по ста вља на је лед ра све та, уре
ђе на је ули ца ко ја по ве зу је „Тер мал“ са 
те ни ским те ре ни ма, та ко да су са свим 
при стој на ула га ња. На рав но да нам 
не до ста је још ула га ња у ин фра струк ту ру, 
ше та ли шта и ста зе. Ми са мо го во ри мо 
ка ко на те ри то ри ји на ше оп шти не има 
осам ма на сти ра, али ни смо до вољ но то 
укљу чи ли у ту ри стич ку по ну ду. Про блем 
је и са је зе ри ма где имо вин ско прав ни 
од но си ни су за вр ше ни. Она ни су ис ко ри
шће на до вољ но, као ни по год ност то га 
што се на ла зи мо уз Фру шку го ру – сма
тра Дра ги че вић. 

Афир ма ци ји тог кра ја, пре ма ње го вим 
ре чи ма, у зна чај ној ме ри до при но се, 
по ред бањ ског ту ри зма, кул тур не ма ни
фе ста ци је ко је се одр жа ва ју у оп шти ни 
Ириг.

 Две нај о збиљ ни је ма ни фе ста ци је су 
Пу дар ски да ни и Ви дов дан ски са бор ко је 
ор га ни зу ју ло кал на са мо у пра ва у са рад
њи са Ту ри стич ком ор га ни за ци јом, ми ни
стар ством и по кра јин ским се кре та ри ја
том за ту ри зам. Пу дар ски да ни се одр жа
ва ју у Ири гу од 14. до 17. сеп тем бра, а 
Ви дов дан ски са бор у ју ну ме се цу у Врд
ни ку. Се о ске ма ни фе ста ци је углав ном 
ор га ни зу ју љу ди из тих ме ста и то је 
мо жда про блем, што не укљу чу ју до вољ
но ло кал ну са мо у пра ву и Ту ри стич ку 
ор га ни за ци ју. Сва ко на се ље но ме сто у 
оп шти ни Ириг има бар јед ну ма ни фе ста
ци ју. На дам се да ће мо сле де ће го ди не 
то да из ме ни мо и да до ве де мо у си стем. 
Про блем је код тих љу ди што ни шта не 
ме ња ју. Ми не ма мо ни јед ну ко мер ци јал ну 
ма ни фе ста ци ју. Мо ра мо ра ди ти на ре кла
ми ка ко би при ву кли још љу ди. Има мо 
ма ни фе ста ци је за ко је се са зна три да на 
пре до га ђа ја. Ма ни фе ста ци је су од лич но 
за ми шље не, по го то во Да ни ви на у Ри ви
ци, али са ма ре а ли за ци ја ни је од ра ђе на 
ка ко тре ба – ис ти че Дра ги че вић. 

Он до да је да је и је дан од те ку ћих про
бле ма ка ко за др жа ти го сте, јер се углав
ном за др жа ва ју два до три да на. Гле да ју
ћи у том прав цу, Дра ги че вић ка же да ће у 
до го во ру са ло кал ном са мо у пра вом, 
ор га ни зо ва ти Кул тур но ле то у Врд ни ку, 
ко је ће тра ја ти око ме сец да на, а све у 
ци љу за др жа ва ња ту ри ста. Али ка ко 
ка же, док не бу де би ло ше та ли шта, ста за 
и ви ше уго сти тељ ских по ну да, тре нут на 
са др жај на по ну да ни је до вољ на за број 
љу ди ко ји до ла зи. 

С. Ста не тић 

У окви ру про јек та „Ре ци кли рај и сво ју 
око ли ну чу вај“ ко ју спро во ди Удру же
ње гра ђа на „Екопро јект тим“ за јед но 

са парт не ром ЈКП „Ко му на ли је“ Срем ска 
Ми тро ви ца, а ко ји је фи нан си ран од стра
не Ми ни стар ства за по љо при вре ду и за
шти ту жи вот не сре ди не, већ два ме се ца се 
ин тен зив но спро во ди јед на од ак тив но сти 
про јек та  одр жа ва ње еду ка тив них еко ло
шких ра ди о ни ца у се дам oсновних шко ла у 
Срем ској Ми тро ви ци.

Циљ про јек та је до при не ти за шти ти жи
вот не сре ди не и одр жи вом раз во ју у си нер
ги ји са при ја тељ ским и од го ва ра ју ћим ко

ри шће њем при род них ре сур са. По ди за ње 
јав не све сти у обла сти са ку пља ња и упра
вља ња от па дом.

Ра ди о ни це за де цу дру гих раз ре да 
основ них шко ла су на те му одво је ног при
ку пља ња от па да, ре ци кла же и ком по сти ра
ња при ли ком че га се де ца бли же упо зна ју 
са ре ци кла жом и ак тив но уче ству ју  у се па
ра ци ји от па да, ко ја је у на шем гра ду омо гу
ће на про шле го ди не по став ком 32 ре ци кла
жна остр ва на ко ји ма се на ла зе кон теј не ри 
за одво је но при ку пља ње па пи ра, кар то на и 
ПЕТ ам ба ла же. 

Т. М.

МИ НИ СТАР СТВО ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Eдукацијa осно ва ца

По ла зни ци ра ди о ни це

Исто риј ски архив Срем обе ле жио је 
про шле сре де, 2. новем бра 70 годи
на посто ја ња, а ујед но је одр жа на и 

про мо ци ја 15. бро ја часо пи са „Спо ме ни ца“. 
Све ча ност је орга ни зо ва на у Музе ју Сре ма 
у Срем ској Митро ви ци у окви ру Новем бар
ских дана.

Реги о нал ни исто риј ски архи ви у Вој во ди
ни осно ва ни су 2. новем бра 1946. годи не, 
а ста тус реги о нал не уста но ве која покри ва 
свих седам општи на Сре ма, Архив Сре ма 
је задр жао до дана шњих дана.

Дејан Уме тић, врши лац дужно сти дирек
то ра Исто риј ског архи ва Срем изја вио је да 
је уло га ове уста но ве да саку пља и чува 
гра ђу, али и да је публи ку је и интер пре ти
ра. Те је упра во један од циље ва часо пи
са „Спо ме ни ца“ да архив ску гра ђу учи ни 
доступ ном широј јав но сти.”

Пре ма речи ма глав ног уред ни ка „Спо ме
ни це“ проф. др Ђор ђа Ђури ћа у нашој кул
ту ри која је обе ле же на дис кон ти ну и те ти ма 
овај часо пис тра је већ 15 годи на. 

 У ових 15 бро је ва обја вље но је бли зу 
300 науч них радо ва раз ли чи тих врста које 
су напи са ли неки од нај у глед ни ји про фе со
ра уни вер зи те та, истра жи ва чи у инсти ту ти
ма за исто ри ју и дру ге нау ке, истра жи ва чи 
архи ва Вој во ди не и Срем ске Митро ви це  
рекао је Ђурић и оце нио да је часо пис већ 
постао кул тур но добро.

О свом раду о Петро ва ра дин ском пуку 
обја вље ном у новом бро ју „Спо ме ни це“ 
гово рио је проф. др Ненад Нин ко вић иста
кав ши да је седи ште тог пука било неда ле
ко од згра де архи ва у Срем ској Митро ви ци. 

 Годи не 1716. Срем ска Митро ви ца је 
пре шла састав монар хи је, што је потвр ђе
но 1718. и ове годи не може да обе ле жа ва 
три века од кад су оти шле тру пе Осман ске 
држа ве из Сре ма – рекао је Нин ко вић.

Про мо ци ја је пра ће на пре зен та ци јом 
ста рих фото гра фи ја архи ва, гра ђе и запо
сле них, а у умет нич ком делу про гра ма уче
ство ва ли су уче ни ци Музич ке шко ле „Петар 
Кран че вић“. Б. С.

ИСТО РИЈ СКИ АРХИВ СРЕМ

Седам деце ни ја посто ја ња
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На са мом по чет ку сед ни це Скуп
шти не оп шти не Шид ко ја је одр
жа на у пе так, 4. но вем бра, 

пред сед ник шид ске Скуп шти не Ве ли
мир Ра ни са вље вић оба ве стио је 
од бор ни ке о под не тој остав ци од бор
ни ка Ми ро сла ва Нон ко ви ћа из од бор
нич ке гру пе др Во ји слав Ше шељ  
Срп ска ра ди кал на стран ка. Та ко ђе, 
од бор ни ци су упо зна ти да је за ше фа 
исте од бор нич ке гру пе иза бра на 
Зо ри ца Му со вић.

За тим се на за се да њу ло кал ног 
пар ла мен та рас пра вља ло о из ме ни 
про гра ма по сло ва ња Јав ног пред у зе
ћа за стам бе не услу ге и гра ђе вин ско 
зе мљи ште оп шти не Шид за 2016. 
го ди ну. О из ме ни про гра ма по сло ва
ња од бор ни ке је из ве стио ди рек тор 
тог пред у зе ћа Алек сан дар Јо ва но
вић.

 По шту ју ћи за ко не, мо ра ли смо да 
из ме ни мо про грам по сло ва ња на шег 
јав ног пред у зе ћа због ре ба лан са 
бу џе та, та ко да смо не ке по зи ци је 
по ве ћа ли а не ке сма њи ли и ура ди ли 
из ме ну пла на на ших јав них на бав ки 
 ис та као је за го вор ни цом Алек сан
дар Јо ва но вић, ис ти чу ћи да је је дан 
од основ них раз ло га за из ме ну про
гра ма по сло ва ња по ве ћан обим 
по сла за одр жа ва ње ло кал них са о
бра ћај ни ца на те ри то ри ји оп шти не 
Шид, зим ско одр жа ва ње и ма те ри јал 
за зим ско одр жа ва ње пу те ва, као и 
по ве ћа на по тре ба за сред стви ма за 
одр жа ва ње оста лих обје ка та у јав ној 

сво ји ни, обје ка та за сме штај ми гра на
та као и не до вољ на сред ства за одр
жа ва ње јав не ра све те.

На кон из ла га ња ди рек то ра Јо ва но
ви ћа, за го вор ни цу је иза шла од бор
ни ца Со ци јал де мо крат ске стран ке 
На та ша Цвјет ко вић, ко ја је по ста ви ла 
не ко ли ко пи та ња, а ко ја су се од но си
ла на из ла га ње ди рек то ра на ве де ног 
јав ног пред у зе ћа.

 Зим ско одр жа ва ње пу те ва 20 
ми ли о на ди на ра. За што? С об зи ром 
да је до са да би ло мно го ма ње, шта 
се про ме ни ло? У ма те ри ја лу се на во
ди да је за на бав ку ра чу на ра, штам
па ча, кан це ла риј ске опре ме по треб
но 400.000 ди на ра и за штам па че 
250.000 ди на ра. Да ли је то не ка 
штам пар ска гре шка или су то не ки 
са вре ме ни ра чу на ри, же ле ла бих да 
знам. За тим, на ве де на је ци фра од 
14 ми ли о на ди на ра за опре ма ње 
при хват них цен та ра у ко ји ма се на ла
зе ми гран ти. Ме не ин те ре су је да ли 
су 14 ми ли о на ди на ра из вор на сред
ства бу џе та, или су то сред ства ко ја 
смо до би ли у над ле жном Ко ме са ри ја
ту за из бе гли це – пи та ла је На та ша 
Цвјет ко вић.

На по ста вље на пи та ња, од го во ре 
је дао ди рек тор Јо ва но вић.

 Че тр на ест ми лио на ди на ра ни су 
на ша сред ства, то су сред ства Ко ме
са ри ја та за из бе гли це ко ја иду пре ко 
нас. Што се ти че из но са од 20 ми ли о
на ди на ра за зим ско одр жа ва ње 
пу те ва, ста ви ли смо тај из нос за то 

што до са да ни је би ло де жур ста ва и 
до дат них ства ри ко је тре ба да по сто
је, али из нос си гур но не ће би ти 20 
ми ли о на. Уско ро тре ба да бу де јав на 
на бав ка и ја се на дам да ће тај из нос 
би ти ис под 10 ми ли о на. Што се ти че 
из но са сред ста ва за ку по ви ну ра чу
на ра, то је ве ро ват но штам пар ска 
гре шка и ту су узе ти у об зир и одр жа
ва ње свих оста лих ра чу на ра и 
по прав ки штам па ча, та ко да тај из нос 
си гур но ни је то ли ки  обра зло жио је 
Јо ва но вић.

Још јед на тач ка днев ног ре да би ла 
је у ве зи са Јав ним пред у зе ћем за 
стам бе не услу ге и гра ђе вин ско 
зе мљи ште. На сед ни ци је ускла ђе но 
по сло ва ње овог пред у зе ћа са За ко
ном о јав ним пред у зе ћи ма.

 За кон ски основ за до но ше ње јед
не ова кве од лу ке је За кон о ло кал ној 
са мо у пра ви, За кон о јав ним пред у зе
ћи ма, За кон о ко му нал ним де лат но
сти ма и Ста тут Оп шти не Шид. У 
од лу ци ме ња мо са мо је дан став због 
то га да би Јав но пред у зе ће за стам
бе не услу ге и гра ђе вин ско зе мљи ште 
ус пе ло да у Аген ци ји за при вред не 
ре ги стре упи ше свој ка пи тал чи ји је 
вла сник осни вач СО Шид. На овај 
на чин омо гу ћи ће мо да у да љем 
по ступ ку ра ди мо на ре ор га ни за ци ји 
тог пред у зе ћа, по што зна мо да по 
са да шњим про пи си ма, пре све га 
За ко на о бу џет ском си сте му, рок за 
ускла ђи ва ње свих јав них пред у зе ћа 
ко ја до са да ни су би ла на тр жи шту са 

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ШИД

При пре ме за зим ско
одр жа ва ње пу те ва

За се да ње ло кал не скуп шти не у Ши ду
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За ко ном је 1. де цем бар 2016. го ди не 
 ре као је на чел ник Оп штин ске упра
ве Ром ко Па пу га.

Од бор ни ци су усво ји ли и го ди
шњи из ве штај о ра ду Пред
школ ске уста но ве „Је ли ца 

Ста ни ву ко вић Ши ља“ за рад ну 
2016/2017. го ди ну као и го ди шњи 
план ове уста но ве. Усво је на је и 
из ме на од лу ке о од ре ђи ва њу зо на и 
нај о пре мље ни јих зо на на те ри то ри ји 
оп шти не Шид.

 У из ме ни ове од лу ке из вр ше на је 
ко рек ци ја чла на два, где ће ста ја ти 
да пр ва зо на об у хва та из гра ђе но гра
ђе вин ско зе мљи ште уну тар гра ђе
вин ског ре о на на се ље ног ме ста Шид, 
дру ги ре он ће би ти гра ђе вин ски ре он 
се оск ких под руч ја и ван гра ђе вин ски 
ре он на се ље ног ме ста Шид и тре ћи 
ре он ће об у хва ти ти ван гра ђе вин ски 
ре он се о ских под руч ја на те ри то ри ји 
оп шти не Шид. Прав ни основ за до но
ше ње ове од лу ке је у чла но ви ма 
За ко на о по ре зу на имо ви ну и из ме
на ма истог за ко на и Ста ту та Оп шти
не Шид. Су шти на у то ме да ће нам 
из ме ње на од лу ке ко ју смо усво ји ли 
да ти пре ци зни је по дат ке о об ве зни
ци ма, на ро чи то око гра ни ца гра ђе
вин ских ре о на. Из ме ном ове од лу ке 
омо гу ћи ће се да опо ре зи ва њем бу ду 
об у хва ће ни сви као што су би ли до 
са да, али са да до ста пре ци зни је. У 
раз го во ру са дру гим оп шти на ма ко је 
су има ле сли чан про блем, са зна ли 
смо да и они на исти на чин из ме ном 
ова кве од лу ке на сто је про блем да 
ре ше. Сма тра ли смо да број зо на 
тре ба за др жа ти на истом ни воу, али и 
да тре ба до не ти ову од лу ку ко ја ће 
омо гу ћи ти тач ни је по дат ке и лак ши 
рад оде ље ња  ис та као је ру ко во ди
лац оде ље ња По ре ске упра ве Бра ни
слав Нон ко вић.

Усво је на је и из ме на од лу ке о пре
но су пра ва ко ри шће ња на не по крет
но сти као и од лу ка о осни ва њу Ко ми
си је за рав но прав ност по ло ва. Сла
ви ца Вар ни чић је по но во име но ва на 
за ди рек тор ку На род не би бли о те ке 
„Си ме он Пи шче вић“. Та ко ђе, усво је
на је и из ме на ре ше ња о име но ва њу 
чла но ва управ ног од бо ра у Би бли о
те ци па је из ре да ло кал не са мо у пра
ве уме сто Јо ва не Арам ба шић име но
ва на Љи ља на Ка та но вић. Усво је ни су 
и пред ло зи ре ше ња о раз ре ше њу и 
име но ва њу Школ ског од бо ра Гим на
зи је „Са ва Шу ма но вић“ и Основ не 
шко ле „Вук Ка ра џић“ Ада шев ци. За 
но вог пред сед ни ка Управ ног од бо ра 
шид ског До ма здра вља иза бран је 
Сто ја дин Су бо тић из Ку ку је ва ца. 
Пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић, са днев ног ре да ски нуо је 
тач ку ко ја се од но си ла на из ме ну 
од лу ке о утвр ђи ва њу и из у зи ма њу од 
от ку па ста но ва ко ји су по диг ну ти 
сред стви ма да тим или са ку пље ним 
за до бро твор не и дру ге дру штве но 
ко ри сне свр хе.

М. Н.

Глав на тач ка сед ни це Општин ског 
већа Општи не Шид која је одр жа
на 1. новем бра, одно си ла се на 

упу ћи ва ње писма о наме ра ма осни ва
чи ма ЈКП Реги о нал не депо ни је „Срем 
 Мачва“ ради при кљу чи ва ња општи не 
Шид наве де ном про јек ту. Како је иста
као пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, ова одлу ка је доне та ради еко
ном ске оправ да но сти али и што ефи ка
сни јег реша ва ња про бле ма депо ни је у 
Шиду.

 Јав ном кому нал ном пред у зе ћу 
„Стан дард“ је у нај ве ћем инте ре су да се 
депо ни ја у Шиду сре ди с обзи ром да је у 
ката стро фал ном ста њу. Ми смо до сада 
има ли пот пи сан уго вор са Општи ном 
Инђи ја, али с обзи ром да су нам дале
ко и да до сада нисмо успе ли да реши
мо про блем, одлу чи ли смо тај про блем 
да реши мо са реги о нал ном депо ни јом у 
Срем ској Митро ви ци. Они су нам бли зу 
и та реги о нал на депо ни ја је у функ ци ји 
и мислим да ћемо на тај начин нај бо ље 
реши ти про блем са депо ни јом који има
мо  иста као је Вуко вић.

Две тач ке днев ног реда одно си ле 

су се на утвр ђи ва ње пред ло га одлу ка 
о ускла ђи ва њу посло ва ња два јав на 
пред у зе ћа, Јав ног пред у зе ћа за стам бе
не услу ге и гра ђе вин ско земљи ште и ЈП 
Завод за урба ни зам са зако ном.

 Јав но пред у зе ће за стам бе не услу ге 
и гра ђе вин ско земљи ште више не може 
посто ја ти у овом обли ку и не може више 
бити буџет ски кори сник. Зато ће део 
запо сле них рад ни ка из тог јав ног пред
у зе ћа пре ћи да ради у Општи ну и Завод 
за урба ни зам и биће осно ва но још јед но 
пред у зе ће Јав на расве та. Закон ска оба
ве за нам је да то ура ди мо до 1. децем
бра и ми ћемо то ура ди ти како нам 
закон и нала же  иста као је Вуко вић.

Послед ње тач ке днев ног реда одно
си ле су се на изме ну саста ва Коми си
је за доде лу Шесто де цем бар ске награ
де. Пре ма речи ма првог чове ка шид ске 
општи не, ова одлу ка је доне та како би 
коми си ја што одго вор ни је ура ди ла свој 
део посла, а награ да оти шла у пра ве 
руке. У састав коми си је иза бра ни су: 
Зоран Семе но вић, Мита Авра мов, Дра
ган Гутић, Бојан Бибић и Мила на Мом
чи ло вић  Сви ло кос.

ОПШТИН СКО ВЕЋE

Реша ва ње про бле ма 
депо ни је

Про је кат за изград њу водо вод не 
мре же у шид ском фру шко гор
ском селу Сот нашао се међу 15 

про је ка та из 12 вој во ђан ских општи на 
за које је новац обез бе ђен у Упра ви за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не. Уго
вор је пред сед ни ку Општи не Шид Пре
дра гу Вуко ви ћу ури чен у Покра јин ској 
вла ди про шлог четврт ка, 3. новем бра. 
Општи на Шид је за ове наме не доби ла 
18,8 мили о на дина ра. 

 Ово је вели ка ствар за општи ну 
Шид и за мешта не села Сот. За нас је 
ово огром на ствар, све оно што су дру

ги обе ћа ва ли прет ход них десе так годи
на, ми смо успе ли да завр ши мо за 
шест месе ци. Поче так радо ва оче ку је
мо почет ком 2017. годи не, и ја обе ћа
вам да ће село Сот има ти воду до 1. 
авгу ста 2017. годи не – рекао је Вуко
вић.

Укуп на вред ност ове инве сти ци је је 
42 мили о на дина ра, део сред ста ва за 
завр ше так водо вод не мре же у Соту 
биће обез бе ђен и пре ко Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо при вре ду, водо
при вре ду и шумар ство, а оста так ће 
финан си ра ти Општи на Шид. 

СОТ

Изград ња водо во да

Седница Општинског већа
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ПОЈАВИЛЕ СЕ ТЕ ЛЕ СНЕ ВА ШИ КОД МИ ГРА НА ТА У ПРИ ХВАТ НИМ ЦЕН ТРИ МА У ШИ ДУ 

Си ту а ци ја под кон тро лом
Оп шти на Шид

пред у зе ла је све
ме ре ка ко би

спре чи ла
да се ова бо лест

про ши ри, а
пред сед ник

Оп шти не Пре драг 
Ву ко вић, упу тио

је зва ни чан зах тев 
над ле жном

ми ни стар ству да се 
при хват ни цен три 

за тво ре док се ови 
про бле ми не ре ше

Про те кле не де ље по твр ђе но је да 
су те ле сне ва ши ко је пре но се 
пе га ви ти фус, ре ги стро ва не код 

ми гра на та у при хват ним цен три ма у 
Ши ду. Ова ин фор ма ци ја по твр ђе на је и 
у Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је 
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“, али ка ко 
на во де, раз ло га за па ни ку и страх не ма, 
јер је сви ма њи ма пру же на сва нео п
ход на по моћ. Ми гран ти код ко јих су 
ре ги стро ва не те ле сне ва ши изо ло ва ни 
су и пру же на им је аде кват на здрав
стве на не га. 

Због по ја ве те ле сних ва ши у при хват
ним цен три ма, Оп шти на Шид упу ти ла 
је над ле жним  ми ни стар стви ма зах тев, 
да се ми гран ти ма огра ни чи сло бо да 
кре та ња док се овај про блем не ре ши и 
ка ко би се спре чи ла сва ка мо гућ ност да 
се ова по ја ва про ши ри и из ван цен та ра. 
У три при хват на цен тра у Ши ду на сна
зи су пре по ру че не пре вен тив не и про
ти ве пи де миј ске ме ре, по на ло гу Ин сти
ту та за јав но здра вље Ба тут. Ми гран ти 
ко ји бо ра ве у при хват ним цен три ма су 
пре гле да ни и оба вљен је трет ман про
тив ва шљи во сти.

 Тре нут но пред у зи ма мо све ак ци је у 
са рад њи са Ин сти ту том за јав но здра
вље Ба тут из Бе о гра да, са Ми ни стар
ством здра вља и са За во дом за јав но 
здра вље из Срем ске Ми тро ви це. На кон 
по ја ве пр вих те ле сних ва ши, од ра ди ли 
смо ком пле тан пре глед свих ми гра на та 
ко ји су сме ште ни у сва три при хват на 
цен тра на те ри то ри ји шид ске оп шти не. 
Из да то је и зва нич но са оп ште ње од 
Ин сти ту та Ба тут у ко јем се кон ста ту је 
по сто ја ње те ле сних ва ши у при хват ним 
цен три ма, али смо ми пред у зе ли све 
нео п ход не епи де миј ске ме ре да се то 
су зби је. Из вр ши ли смо ком пле тан пре
глед свих ми гра на та у при хват ним цен
три ма, за тим ку па ње и тре ти ра ње пре
па ра ти ма ко ји су пре по ру че ни код 
ва шљи во сти и обез бе ди ли смо их са 
пот пу но но вом гар де ро бом. На кон осам 
да на по чи ње мо са дру гим кру гом пре
вен тив них ме ра и ја ми слим да ће мо на 
тај на чин све про бле ме и да ре ши мо и 
да не ма раз ло га за страх код ло кал ног 
ста нов ни штва  ис та као је ди рек тор 
шид ског До ма здра вља др Кр сто 
Ку реш.

Оп шти на Шид пред у зе ла је све ме ре 
ка ко би спре чи ла да се ова бо лест про
ши ри, а пред сед ник Оп шти не Пре драг 
Ву ко вић, упу тио је зва ни чан зах тев 
над ле жном ми ни стар ству да се при
хват ни цен три за тво ре док се ови про
бле ми не ре ше.

 Због по ја ве те ле сних ва ши у при
хват ним цен три ма, ми смо над ле жним 
ми ни стар стви ма упу ти ли јед ну жал бу и 
мол бу да нам по мог ну у овој си ту а ци ји. 
Наш зах тев је да се за тво ре при хват ни 
цен три на те ри то ри ји шид ске оп шти не 
док се ова си ту а ци ја не ре ши. За кљу чи
ли смо за јед но са За во дом за јав но 
здра вље из Срем ске Ми тро ви це да је 
нео п ход на кон тро ла ула ска и из ла ска 
ми гра на та у при хват не цен тре, као и 
нео п ход ност кон тро ле њи хо вог кре та
ња ван при хват них цен та ра. На на шим 
пи ја ца ма ви ше не ће мо ћи да се про да ју 
ће бад и оста ле ства ри ко је ми гран ти 
сва ко днев но ну де на про да ју ло кал ном 
ста нов ни штву. Њи хо во кре та ње мо ра 
би ти кон тро ли са но и наш зах тев је да 
се пре све га за тво ре при хват ни цен три 
и да се про бле ми ре ше и да они не ма ју 
пра во из ла ска из при хват них цен та ра. 
За по сле ни ко ји ра де у при хват ним цен
три ма, би ће пре гле да ни при из ла ску из 
цен та ра и би ће пред у зе те све нео п ход
не ме ре да се за шти ти ло кал но ста нов
ни штво  ис та као је Пре драг Ву ко вић.

Из ло кал не са мо у пра ве се на да ју 
по зи тив ном од го во ру из ре сор ног ми ни
стар ства, а све у ци љу спре ча ва ња 
епи де ми је ве ћих раз ме ра. Ме ђу тим, до 
за кљу че ња овог бро ја М но ви на (по не
де љак, 7. но вем бар), од го вор ка ко 
на во де у Оп шти ни Шид још увек ни је 
сти гао.  М. Н.

Из Ко ме са ри ја та за из бе гли це по ру чу ју 
да је си ту а ци ја под кон тро лом и да су 
пред у зе те све по треб не пре вен тив не и 
про ти ве пи де миј ске ме ре, ка ко би су зби ли 
да љу по ја ву и ши ре ње те ле сних ва ши. 
Ка ко на во де, не ма раз ло га за страх и 
па ни ку. Епи де ми о ло зи и ле ка ри су кон
стант но у при хват ним цен три ма, пра те 
си ту а ци ју и пред у зи ма ју све нео п ход не 
ме ре. Та ко ђе, из Ко ме са ри ја та за из бе

гли це по зи ва ју све љу де, ком па ни је и 
ор га ни за ци је, ко је су у мо гућ но сти да 
до ни ра ју то плу оде ћу и обу ћу за пред сто
је ће зим ске да не. Ка ко се на во ди, те ле
сне ва ши за бе ле же не су код по је де них 
ми гра на та али за са да не ма ме ста па ни
ци јер је ис кљу чи во реч о ва шљи во сти 
ко ја мо же да пре не се од ре ђе не бо ле сти, 
али још увек ни је за бе ле жен слу чај пе га
вог ти фу са.

Без ши ре ња па ни ке
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Дру га фа за ра до ва на из град њи 
ба зе на у Срем ској Ми тро ви ци 
уско ро по чи ње. Иза бран је из

во ђач ра до ва, у пи та њу је бе о град
ска фир ма Алекс ин же ње ринг енд 
кон стракшн, ко ја има до ста ис ку ства 
у обла сти про јек то ва ња, из во ђе ња и 
одр жа ва ња ба зе на и ба зен ске тех ни ке. 

Обје кат ба зе на про шле сре де, 2. 
но вем бра об и шли су Љи ља на Об ра
до вић, ис пред из во ђа ча ра до ва дру
ге фа зе, и ми тро вач ки гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер са са рад ни ци ма. 

– За до вољ ство је до ћи на обје кат 
ко ји тре ба да бу де сим бол јед ног но
вог по чет ка гра да. У пи та њу је мо де
ран обје кат и са ста но ви штва ур ба ни
зма, али и са ста но ви шта енер гет ске 
ефи ка сно сти. Окон ча ли смо пр ву фа зу 
из во ђе ња ра до ва, не дав но је пот пи
сан уго вор за дру гу фа зу и оче ку је мо 
од из во ђа ча да вр ло бр зо поч ну са ра
до ви ма. Пр во ће се ра ди ти за тва ра ње 
објек та и фа са дар ски ра до ви, а ка да 
се обје кат за тво ри са спољ не стра не 
кре ћу и уну тра шњи ра до ви. Уго во ре на 
вред ност ра до ва у дру гој фа зи је 140 
ми ли о на ди на ра са ПДВ, а про јек то ва

на вред ност је из но си ла 220 ми ли о на 
ди на ра – ре као је Са на дер и до дао да 
је по себ но за до во љан што су ми тро
вач ке фир ме би ле укљу че не у из град
њу ба зе на.

 До ста ма те ри ја ла су ис по ру чи ле 
ми тро вач ке фир ме, пре све га бе тон и 
кров ну кон струк ци ју, до ста на ших су
гра ђа на је ра ди ло на са мом објек ту 
и са те стра не мо гу да из ра зим за до
вољ ство што смо ову на шу ин ве сти ци
ју око 70 од сто за вр ши ли у Срем ској 
Ми тро ви ци. До би ја ње упо треб не до
зво ле оче ку је мо у апри лу ме се цу и то 
је не ки ре а лан рок за по че так ра да ба
зе на, ко ји смо че ка ли 40 го ди на – ис та
као је ми тро вач ки гра до на чел ник.

Под се ти мо, из гра ђе на су два ба зе на, 
је дан ба зен је стан дард них ди мен зи ја 
25 пу та 12,5 ме та ра, а дру ги ма њи, 13 
пу та осам ме та ра, на ме њен за нај мла
ђе. Ду би на ве ли ког ба зе на из но си 180 
цен ти ме та ра и по год на је за тре нин ге 
и утак ми це ва тер по ло клу бо ва. Ин ве
сти тор је Град Срем ска Ми тро ви ца, а 
укуп на вред ност про јек та из но си 1,3 
ми ли о на евра. 

Б. С.

ПО ЧИ ЊЕ ДРУ ГА ФА ЗА РА ДО ВА НА ИЗ ГРАД ЊИ
БА ЗЕ НА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Ку па ње у апри лу

Пројекат „У средишту пажње: градски буџет и његово трошење“
реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Уса вр ша ва ње
рад ни ка

У пе так, 4. но вем бра у Град ској ку ћи 
у Срем ској Ми тро ви ци ор га ни зо ван је 
струч ни скуп су пер ви зо ра цен та ра за 
со ци јал ни рад на ни воу Сре ма. Ор га ни
за тор овог ску па је Цен тар за со ци јал ни 
рад „Са ва“ у са рад њи са По кра јин ским  
за во дом за со ци јал ну за шти ту, а те ма 
ску па је била „Уло га су пер ви зо ра у кре
и ра њу ор га ни за ци о не кли ме у цен три
ма за со ци јал ни рад“. 

 Су пер ви зи ја је об лик ра да ко ји је 
по др жа ва ју ћи и има ад ми ни стра тив ну, 
еду ка тив ну – раз вој ну и по др жа ва ју ћу 
функ ци ју. Те ма овог ску па је ор га ни за
ци о на кли ма ко ја је вр ло ва жна у сва
ком цен тру за со ци јал ни рад као под
сти цај за бо љу ат мос фе ру у ра ду за 
лич ни раст и раз вој сва ког по је дин ца. 
Са мо у до број кли ми и рад ној ат мос фе
ри су до бри ре зул та ти а да би се што 
пре од го во ри ло на по тре бе на ших 
ко ри сни ка – ре кла је  Татјана Грн чар ски 
в.д. ди рек тор ка По кра јин ског за во да за 
со ци јал ну за шти ту. 

Сне жа на Ста ни са вље вић, ди рек тор
ка Цен тра за со ци јал ни рад „Са ва“ 
до да ла је да је циљ сва ког струч ног 
ску па до дат но уса вр ша ва ње рад ни ка 
ко ји овим пу тем сти чу зна ња и ве шти не 
ко је су им нео п ход не у ди рект ном ра ду, 
а да је крај ни ис ход це ле при че што 
ква ли тет ни ја услу га за ко ри сни ке Цен
тра. Пре ма ње ним ре чи ма, сва ке го ди
не, у про се ку Цен тар за со ци јал ни рад 
има пре ко 8,5 хи ља да ко ри сни ка а сва
ком ко ри сни ку пру жа се ви ше вр ста 
услу га. 

С. С. 
ГОДИШЊИЦЕ

По ла га ње ве на ца 
У утор ак, 1. но вем бра обе ле же но је 

72 го ди не од осло бо ђе ња Гра да Срем
ска Ми тро ви ца од оку па то ра у Дру гом 
свет ском ра ту. По ги ну ли ма су по част 
ода ли, по ред пред став ни ка ми тро вач ког 
и шид ског СУБ НОРа, пред став ни ци 
бо рач ких удру же ња и из окру же ња. Вен
ци су по ло же ни у Ла ћар ку, а на кон то га 
на Спо мен обе леж ју код Же ле знич ке 
ста ни це у Срем ској Ми тро ви ци. При сут
ни су истакли да је се ћа ње на ова кве 
до га ђа је и пре но ше ње тра ди ци је обе ле
жа ва ња на мла ђе ге не ра ци је, оба ве за 
свих нас.

Помен стра да ли ма 
у Вели ком рату

Срем ска Митро ви ца је 5. новем бра 
1918. годи не осло бо ђе на од Аустро у га
ра у Првом свет ском рату и тим пово дом 
је и ове годи не палим бор ци ма ода та 
почаст и пошто ва ње пола га њем вен ца 
на гроб ни цу интер ни ра них рат ни ка из 
Првог свет ског рата на пра во слав ном 
гро бљу. У име локал не само у пра ве цве
ће на гроб интер ни ра них рат ни ка из 
Првог свет ског рата поло жио је Зоран 
Мишче вић, заме ник начел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну. 

У. Р.

Оби ла зак ра до ва

Окон ча ли смо пр ву фа зу из во ђе ња ра до ва, не дав но је 
пот пи сан уго вор за дру гу фа зу и оче ку је мо од из во ђа ча 
да вр ло бр зо поч ну са ра до ви ма. Пр во ће се ра ди ти за
тва ра ње објек та и фа са дар ски ра до ви, а затим кре ћу и 
уну тра шњи ра до ви, рекао је ми тро вач ки гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер



22 9. NOVEMBAR 2016.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

СЕО СКЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ

Трај но стам бе но
збри ну то 14 поро ди ца

Реч је о поро ди ца ма које су одлу чи ле да свој живот наста ве у 
нашој општи ни и сто га је врло зна чај но да доби ју кров над гла
вом, како би могли да се осе ћа ју као свој на сво ме, да зна ју да 
су овде добро до шли и да се у пот пу но сти инте гри шу у локал
ну зајед ни цу, рекла је прва жена пећи нач ке општи не Дубрав ка 
Кова че вић Субо тич ки

У згра ди Општи не Пећин ци про шлог 
четврт ка, 3. новем бра пот пи са но је 
14 трој них уго во ра о отку пу сео ских 

кућа са окућ ни цом, чиме је трај но стам бе
но збри ну то 14 избе глич ких поро ди ца са 
тери то ри је пећи нач ке општи не. Уго во ри 
су пот пи са ни у окви ру Реги о нал ног стам
бе ног про јек та Репу бли ке Срби је, за чију 
реа ли за ци ју је Коме са ри јат за избе гли це и 
мигра ци је општи ни Пећин ци доде лио укуп
но 154.000 евра.

Уго во ре су пот пи са ли куп ци и про дав ци 
кућа и Општи на Пећин ци као реа ли за тор 
Про јек та, а у име локал не само у пра ве уго
во ре је пот пи са ла пред сед ни ца пећи нач ке 
општи не Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки, 
која је том при ли ком нагла си ла да је про
грам стам бе ног збри ња ва ња изу зет но зна
ча јан за инте гра ци ју избе глич ких поро ди ца 
у локал ну зајед ни цу.

 Реч је о поро ди ца ма које су одлу чи ле да 
свој живот наста ве у нашој општи ни и сто га 
је врло зна чај но да доби ју кров над гла вом, 
како би могли да се осе ћа ју као свој на сво
ме, да зна ју да су овде добро до шли и да се 
у пот пу но сти инте гри шу у локал ну зајед ни
цу – рекла је прва жена пећи нач ке општи не.

Међу новим вла сни ци ма кућа је и поро ди
ца Дани ла и Неве не Илић, који су пот пи са
ли уго вор за купо ви ну куће у Пећин ци ма, у 

којој ће убу ду ће живе ти са ћер ком Анђе лом.
 Захвал ни смо Коме са ри ја ту и Општи ни 

Пећин ци на помо ћи коју су нам пру жи ли у 
реша ва њу стам бе ног пита ња. Задо вољ
ни смо купље ном кућом. Има ту још посла 
на уре ђе њу, али са сред стви ма која су нам 
доде ље на и они ма која смо сами обез бе ди
ли мислим да ћемо брзо моћи да се усе ли
мо. Нај ва жни је је да смо иза шли из кири је, 
јер ћемо убу ду ће сред ства која смо издва
ја ли за рен ту моћи да уло жи мо у уре ђе
ње новог дома – нису кри ли задо вољ ство 
Дани ло и Неве на.

Пред став ник Коме са ри ја та Рад ми ло 
Дедо вић изнео је пода так да је у окви
ру Реги о нал ног стам бе ног про јек та 

Срби ја доби ла пре ко 200 мили о на евра, за 
реша ва ње стам бе ног пита ња 16.500 избе
глич ких поро ди ца и изра зио наду да ће у 
наред не две годи не све избе глич ке поро ди
це из Хрват ске и Босне и Хер це го ви не бити 
стам бе но збри ну те.

Пот пи са ним уго во ри ма сва ка од 14 избе
глич ких поро ди ца доби ла је по девет и по 
хиља да евра за купо ви ну куће и по хиља ду 
и по евра за набав ку гра ђе вин ског мате ри
ја ла за поправ ку или адап та ци ју купље не 
куће, а поро ди ца ма је оста вље на могућ ност 
да у купо ви ни куће уче ству ју и додат ним 
соп стве ним сред стви ма.

Пот пи си ва ње уго во ра за откуп сео ских кућа 

ГРАД СКИ ПРЕ ВОЗ

Нове лини је 
кроз општи ну 

На састан ку општин
ског руко вод ства Општи
не Пећин ци са дирек то ром 
Дирек ци је за јав ни пре воз 
гра да Бео гра да Угље шом 
Митро ви ћем пре ци зи ра
не су лини је Град ског сао
бра ћај ног пред у зе ћа (ГСП) 
које ће бити про ду же не до 
Шима но ва ца и Купи но ва, 
чиме ће гра ђа ни ма пећи
нач ке општи не који сва
ко днев но путу ју на посао 
у Бео град путо ва ње бити 
знат но олак ша но.

Начел ни дого вор о про
ду же њу лини ја град ског 
пре во за на тери то ри ју пећи
нач ке општи не постиг нут 
је током посе те гра до на
чел ни ка Бео гра да Сини ше 
Малог општи ни Пећин ци 
у мар ту ове годи не, а по 
речи ма начел ни ка пећи нач
ке Општин ске упра ве Жељ
ка Трбо ви ћа, овај дого вор 
је резул тат добре сарад
ње изме ђу руко вод ста ва 
Општи не Пећин ци и Гра да 
Бео гра да.

 Дого во ри ли смо јед ну 
лини ју која ће пре ма Бео
гра ду вози ти од Купи но
ва пре ко Про га ра и дру гу 
која ће вози ти од цен тра 
Шима но ва ца, кроз шима
но вач ку инду стриј ску зону 
до Бео гра да. Уз већ посто
је ћу град ску лини ју од Пре
ке Кал др ме, убу ду ће ћемо 
има ти три ауто бу ске лини је 
из овог дела наше општи
не који гра ви ти ра пре ма 
Бео гра ду, чиме ће ауто бу
ски сао бра ћај изме ђу наше 
општи не и Глав ног гра да 
бити знат но уна пре ђен. 
Сада је оста ло само да 
прав не слу жбе пре ци зи ра
ју уго вор изме ђу општи не 
Пећин ци и ГСПа. Оче ку јем 
да ће нове лини је стар то ва
ти до Нове годи не, а локал
на само у пра ва ће у буџе ту 
за наред ну годи ну издво ји
ти сред ства за дели мич но 
финан си ра ње ових лини ја, 
како бисмо нашим гра ђа
ни ма ума њи ли тро шко ве 
путо ва ња – обја снио је први 
човек пећи нач ке Општин ске 
упра ве.
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ 
ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском

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

У вели кој дво ра ни бео град ског Дома 
син ди ка та 1. новем бра је одр жа на 
мани фе ста ци ја „Бео град ски побед ник“ 

на којој су исто и ме на при зна ња доде ље ња 
нај у спе шни јим пред у зе ћи ма, уста но ва ма и 
поје дин ци ма из при вред ног, кул тур ног и јав
ног живо та.

На ово го ди шњој доде ли, у дру штву нај у
спе шни јих, нашла се и Општи на Пећин ци 
која је награ ђе на као општи на са нај ве ћим 
сте пе ном иско ри шће но сти стра них и дома
ћих инве сти ци ја. При зна ње је при ми ла 
пред сед ни ца Општи не Дубрав ка Кова че вић 
Субо тич ки која је, захва лив ши се орга ни за то
ри ма, иста кла да је ова награ да је још јед на 
потвр да да су напо ри које Општи на Пећин ци 
ула же у уна пре ђе ње послов не кли ме, јача
ње при вре де и поди за ње ква ли те та живо та 
у локал ној зајед ни ци, пре по зна ти од стра не 
струч не јав но сти и послов них парт не ра.

 Што нам веће пове ре ње ука зу ју наши 
гра ђа ни и послов ни парт не ри, то је већа и 
наша оба ве за, као локал не само у пра ве, да 
ради мо још боље и обез бе ди мо еко ном ску и 
соци јал ну ста бил ност  изја ви ла је овом при
ли ком Кова че вић Субо тич ки.

Мани фе ста ци ја „Бео град ски побед ник“ 
се одр жа ва у Бео гра ду 13. годи ну по реду, 
као при год на музич ка мани фе ста ци ја која за 
сво је госте има људе из све та меди ја, кул
ту ре, музи ке, бизни са и јав ног живо та. Међу 
награ ђе ни ма на ово го ди шњем „Бео град ском 
побед ни ку“ нашли су се и Општи на Жагу
би ца за рекорд ни број тури стич ких мани
фе ста ци ја у 2016. годи ни, број ни музич ки 
изво ђа чи, попут Јеле не Тома ше вић, гру пе 
Фрај ле и бен да Ван Гог, ком па ни је и пред
у зе ћа из раз ли чи тих при вред них обла сти, а 
доде ље не су и награ де за хума ност и хума
ни тар ни рад.

БЕО ГРАД СКИ ПОБЕД НИК ЗА ОПШТИ НУ ПЕЋИН ЦИ

При зна ње за уна пре ђе ње 
послов не кли ме

У нај ста ри јем пра во слав ном хра му у Вој
во ди ни, Цркви Све тог Луке у Купи но ву, 
доче кан је кивот са чести цом мошти ју 

Све те деспо ти це Мај ке Анге ли не која се на 
овај начин након више од 500 годи на вра ћа у 
сво ју пре сто ни цу, град Купи ник, и део њених 
мошти ју оста је зау век у Купи но ву.

Кивот са мошти ма, у прат њи Њего вог пре
о све штен ства госпо ди на Васи ли ја доче кан је 
у све ча ном шпа ли ру 30. окто бра, а затим је 
одр жа но вечер ње бого слу же ње и ака тист 
Све тој Мај ци Анге ли ни. 

Доче ку су при су ство ва ли број ни жите љи 
Купи но ва, а након слу жбе усле ди ло је пома
зи ва ње уљем код киво та и чита ње моли тви и 
име на за здра вље.

ЦРКВА СВЕ ТОГ ЛУКЕ У КУПИ НО ВУ

Повра так мошти ју Мај ке Анге ли не

Председница Општине Пећинци на манифестацији „Београдски победник“

МА ЧВАН СКА
МИ ТРО ВИ ЦА 

Спо ме ни к 
па лим бор ци ма

У по не де љак, 7. но вем бра у 
Ма чван ској Ми тро ви ци от кри
вен је спо ме ник па лим бор ци
ма у Дру гом свет ском ра ту. 
Вред ност ра до ва из но си ла је 
око ми ли он ди на ра, а ин ве сти
ци ју је по мо гао Град Срем ска 
Ми тро ви ца.

Пред сед ник Скуп шти не Гра
да Срем ска Ми тро ви ца То ми
слав Јан ко вић  ре као је овом 
при ли ком да на овај на чин 
чу ва мо успо ме ну на на ше 
прет ке ко ји су да ли сво је жи во
те да бисмо ми да нас жи ве ли у 
сло бо ди, као и да њи хо ва 
жр тва на ма тре ба да бу де опо
ме на да чу ва мо сло бо ду и да је 
це ни мо.  

Ми лош Ко вач, пред сед ник 
Ме сне за јед ни це Ма чван ска 
Ми тро ви ца до дао је да је спо
ме ник био у из у зет но ло шем 
ста њу, те да је ово је дан од 
на чи на да на у чи мо мла де не го
ва њу тра ди ци је и да не тре ба 
за бо ра ви ти про шлост.

МУ ЗЕЈ СРЕ МА 

Ар хе о ло шки 
фил м

У Му зе ју Сре ма у Срем ској 
Ми тро ви ци од 1. до 5. но вем бра 
одр жан је три на е сти по ре ду 
Фе сти вал ар хе о ло шког фил ма. 
По се ти о ци су били у прилици 
да по гле да ју де сет фил мо ва, 
из ме ђу оста лих и Пур пур ни 
Сир ми јум у ре жи ји Ми ло ра да 
Ђук ни ћа. 

РУ МА

Уређење улица
Ра до ви на ас фал ти ра њу ули

ца у На се љу Срем  Фишер су 
окон ча ни прошле недеље, а 
то ком првог дана из во ђе ња 
ра до ва 4. но вем бра ста нов ни
ке, али и рад ни ке ко ји су ан га
жо ва ни на ас фал ти ра њу је об и
шао пред сед ник рум ске оп шти
не Сла ђан Ман чић са са рад ни
ци ма. Он је ис та као да су и ови 
ра до ви у окви ру оних ре дов них 
на ас фал ти ра њу и одр жа ва њу 
пут не ин фра струк ту ре.

С. Џ.
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ПРА ВИЛ НОМ ИС ХРА НОМ ДО ЗДРА ВЉА 

Нај ва жни ја уме ре ност 

Град ска упра ва за здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту Гра да Срем
ска Ми тро ви ца, Удру же ње здрав

стве них рад ни ка и За вод за јав но 
здра вље ор га ни зо ва ли су 2. но вем
бра, у срем ско ми тро вач кој Град ској 
ку ћи струч но пре да ва ње на те му 
„Хра на, здра вље, жи вот – иза бе ри 
нај бо ље“. 

Тим по во дом раз го ва ра ли смо и 
са ну три ци о ни стом – ди је те ти ча рем 
Сне жа ном Си мић. Ова мла да ну три
ци о нист ки ња ис ти че да је за здрав 
жи вот нај ва жни ја уме ре ност у хра ни, 
ре до ван сан и фи зич ка ак тив ност. 

 Љу ди углав ном има ју два обро ка 
днев но, не ки чак и је дан, а то ни је до
бро. Тре ба да има мо пет обро ка у то ку 

да на, три глав на обро ка и две ужи не, 
на сва ка три до че ти ри са та. До ру чак 
је оба ве зан и нај бо ље би би ло да се 
оба ви до осам са ти ују тру. Та да би 
тре ба ло по је сти пар че хле ба и ре ци
мо ја је, а из бе га ва ти раз не на ма зе и 
су хо ме сна те про из во де. По том по је
сти јед ну воћ ку или ша ку ора ша стих 
пло до ва. Ако не ко же ли да уно си ма

ње ка ло ри ја он да би тре ба ло да из
бе га ва ба на не и цр но гро жђе, као и 
ора ша сте пло до ве у ко је спа да ју ки ки
ри ки, ба де ми, ора си и ле шни ци. Ма
да, ни са во ћем не тре ба пре те ри ва ти. 
Тре ба ло би га је сти као одво јен оброк. 
За ру чак ме со и по вр ће, мак си мал но 
два пар че та хле ба а за ве че ру про те
и ни, ја ја, ри ба, пи ле ће бе ло ме со и са
ла та – ка же Сне жа на Си мић, стру ков
ни ну три ци о ни ста – ди је те ти чар. 

Она до да је да би из ис хра не пот пу но 
тре ба ло из ба ци ти слат ки ше, гриц ка
ли це, га зи ра не со ко ве, ал ко хол, пра
шка сте на пит ке, пе ци ва, бр зу хра ну, 
бе ли хлеб и сма њи ти уно се кром пи ра. 

 Пре по ру чу је се нај ви ше ћу ре ће 
ме со, по том бе ло пи ле ће ме со, свињ
ско ме со се не пре по ру чу је због хо ле
сте ро ла и ма сти. Ко ли чи на је ве о ма 
бит на, ве ћи део та њи ра тре ба да за
у зи ма сала та. Нај бо ље је при пре ма ти 
ку ва но, ба ре но, гри ло ва но или пе че но 
ме со и по вр ће али на што ма ње уља. 
Сва ко уље ка да се пр жи не што, на од
ре ђе ној тем пе ра ту ри по ста је кан це ро
ге но. Ка да се ка же да се ко ри сти уље, 
то се углав ном ми сли на са ла те. До
ста љу ди има про блем са хо ле сте ро
лом и тре ба ло би да из бе га ва свињ
ску маст. Ди је те ни ма ло ни су здра ве, 
јер осо ба ко ја је на ди је ти, не ко ли ко 
не де ља уно си ве о ма ма ло ка ло ри ја, 
гла ду је, и кад до ђе до од ре ђе не ки
ла же, пре ста не са истом и он да ви
ше ка ло ри ја уно си. Ме ђу тим ор га ни
зам ни је на ви као на то и то је за ње га 
шок, јер не зна где да по тро ши до дат
не ка ло ри је. Ве о ма су опа сне ди је те, 
углав ном вра ти мо ви ше не го што смо 
из гу би ли. Нај бит ни ја је здра ва, нор
мал на, ре ду ко ва на ис хра на, све гру пе 

У Градској кући предавање на тему 
здраве исхране је одр жао при ма ри јус др 
Пе тар Бо ро вић. 

 На ша на ци ја је здра ва, има мо здра во 
зе мљи ште, али до ста гре ши мо у из бо ру 
хра не, же ли мо да љу ди ма ло про ме не 
на ви ке, јер пре ма на шим ис тра жи ва њи ма 
70 од сто љу ди не узи ма до ста во ћа. Чак 
33.000 љу ди због по гре шног на чи на жи во
та про шле го ди не до би ло је мо жда ни удар, 
од то га је пре ко 1.000 љу ди мла ђих од 40 

го ди на, а 55.000 љу ди до би ло је ср ча ни 
удар. Пре ма но вим по да ци ма, у пи ћи ма се 
на ла зе бро ми ра на биљ на уља ко ја оште
ћу ју ор га ни зам. Ка да би љу ди узи ма ли 
ви ше во ћа и по вр ћа, то би се сто пи ра ло – 
ре као је овом при ли ком др Пе тар Бо ро вић. 

Зо ри ца Бла го је вић, пред сед ни ца Удру
же ња здрав стве них рад ни ка Гра да Срем
ска Ми тро ви ца ис та кла је да се овим пре
да ва њем, ко је је би ло на ме ње но гра ђан
ству, за вр ша ва пре вен тив на кам па ња. 

Пре да ва ње у Град ској ку ћи

Са пре да ва ња 

Сне жа на Си мић, стру ков ни ну три ци о ни ста

Из ис хра не би
пот пу но тре ба ло

из ба ци ти слат ки ше, 
гриц ка ли це, га зи ра не 

со ко ве, ал ко хол,
пра шка сте на пит ке,
пе ци ва, бр зу хра ну, 

бе ли хлеб и сма њи ти 
уно се кром пи ра
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на мир ни ца тре ба да бу ду за сту пље
не, али у од ре ђе ној ко ли чи ни – ка же 
Снежана Симић.

Оно што мо жда по гре шно ра ди мо 
ка да се од лу чи мо да „ски не мо ко ји ки
ло грам“ је сте да из ба ци мо у пот пу но
сти угље не хи дра те, што ни је до бро. 

 Гре шка је из ба ци ва ње угље них 
хи дра та у пот пу но сти, јер из угље них 
хи дра та ми до би ја мо енер ги ју. Кад се 
не уно се угље ни хи дра ти, ор га ни зам 
не ма ода кле да ко ри сти енер ги ју, што 
зна чи да ће он узи ма ти енер ги ју из 
про те и на, раз ла га ће про те и не, од но
сно ми шић ну ма су да би до био енер
ги ју. То ком да на нај оп ти мал ни је је за 
же не, да уно се од 1.600 до 1.800 ка
ло ри ја днев но, ма да све за ви си од ви
си не, те жи не и фи зич ке ак тив но сти, а 
му шка р ци од 1.800 до 2.000. Фи зич ка 
ак тив ност је та ко ђе мно го бит на, бар 
два до три пу та не дељ но. До вољ но 
је ше та ти по ла са та до сат вре ме на. 
Ако се пра ве ве ли ки вре мен ски раз
ма ци у узи ма њу обро ка, пр во пад не 
ше ћер, а кад се је де ше ћер на гло ско
чи и то је дан од раз лог за што на ста је 
ди ја бе тес. Цр пи мо и пан кре ас и му чи
мо цео ор га ни зам. По ред ди ја бе те са 
мо гу се ја ви ти и кар дио – ва ску лар на 
обо ље ња, кар ци ном де бе лог цре ва, 
пан кре а са, же луд ца... Ово се на во ди 
као је дан од мо гу ћих фак то ра, не мо
ра уоп ште да зна чи да ће до то га да 
до ђе – до да је Си мић. 

За крај са вет ну три ци о ни сте је да се 
сва ка на мир ни ца уно си у од ре ђе ној 
ко ли чи ни, два са та пре спа ва ња тре
ба да нам бу де по след њи оброк и ни
ка ко не сме мо да пре ска че мо обро ке. 

С. Ста не тић 

У про сто ри ја ма ам бу лан те у Срем ској 
Ра чи 2. но вем бра одр жан је ба зар здра
вља у ор га ни за ци ји  ло кал не са мо у пра ве 
и До ма здра вља Срем ска Ми тро ви ца. 

 Пре вен тив ни бес плат ни здрав стве ни 
пре гле ди по ред Срем ске Ра че, одр жа ће 
се и у свим се ли ма где док то ри до ла зе 
два пу та не дељ но, реч је о се ли ма За са
ви ца I и За са ви ца II, Ра ден ко ић и Бе ше но
во. Овај ба зар здра вља је по твр да до бре 
са рад ње из ме ђу Град ске упра ве за здрав
стве ну и со ци јал ну за шти ту, До ма здра
вља, свих здрав стве них уста но ва и нa 
пред лог Са ве та за здра вље, ко ји као 
ор ган функ ци о ни ше на ло ка лу у ци љу 
за шти те на ших гра ђа на – ре као је на чел
ник Град ске упра ве за здрав стве ну и 
со ци јал ну за шти ту Во ји слав Мир нић. 

Глав на се стра До ма здра вља Ве сна 
Жам бок до да ла је да је овај ба зар ор га ни
зо ван упра во из раз ло га што је Срем ка 
Ра ча нај у да ље ни ја од Срем ске Ми тро ви
це, па ка ко би олак ша ли ме шта ни ма, оба
ви ли су пре вен ти ве не пре гле де и пре кон
тро ли са ли крв не па ра ме тре, гли ке ми ју, 
хо ле сте рол, три гли це ри де. 

Пред сед ник Ме сне за јед ни це Срем ска 
Ра ча Ра ди вој Го лу бо вић ис та као је зна чај 
овог до га ђа ја за све ме шта не се ла, јер су 
би ли у при ли ци да без од ла ска у град, 
бр зо и бес плат но про ве ре сво је здрав
стве но ста ње. 

Ба зар здра вља

Дирек тор ка Земљо рад нич ке 
задру ге „Жене НСЛ“ из Новог 
Слан ка ме на Татја на Рок нић 

добит ни ца је при зна ња „Цвет успе ха 
за жену зма ја“ за теку ћу годи ну. Татја
на Рок нић исти че да јој је дра го што 
је Удру же ње послов них жена Срби је 
препо зна ло њен труд, рад и зала га
ње за жене у пољо при вре ди, као и да 
је ова награ да под стрек за даљи рад. 
Татја на Рок нић се пре седам годи на 
пре се ли ла из Батај ни це у Нови Слан
ка мен како би са супру гом отво ри ла 
фар му сви ња. Ипак, одлу чи ла је у кон
так ту са жена ма на селу да офо р ми 
Жен ску земљо рад нич ку задру гу како 
би им помо гла у даљој бор би за опста
нак. Жен ска земљо рад нич ка задру га 
зва нич но је поче ла са радом у фебру
а ру 2013. годи не. Татја на Рок нић исти
че да је поче так био тежак, као и да су 
мно ги били скеп тич ни када је тре ба ло 
да сара ђу ју са при пад ни ца ма леп шег 
пола.

 Ради ти са људи ма на селу је вео
ма тешко, мно го пута не схва та ју зако

не и пра ви ла, али бори мо се нека ко. 
Од осни ва ња нас је 25, неко иза ђе из 
задру ге, неко нови се укљу чи и тако 
број стал но вари ра. Нај по но сни ја сам 
на жене које су схва ти ле сво ју уло гу и 
одго вор но раде свој посао. Сва ки наш 
про из вод је дома ћи без кон зер ван са и 
хеми је, све је као што су нека да спре
ма ле наше баке – каже Татја на Рок
нић.

Татја на исти че да зајед но са чла
ни ца ма Задру ге реа ли зу је про је кат 
„Од семен ке до гото вог про из во да“ 
кроз који се оспо со бља ва ју и деца са 
посеб ним потре ба ма да напра ве свој 
про из вод. 

 Пла но ви су нам да покре не мо про
из вод њу зда ве хра не, као и да уче
ству је мо и кре и ра мо про јек те који су 
веза ни за рад са децом и соци јал но 
угро же ним лици ма – наја вљу је Татја
на Рок нић. 

Ова „жена змај“ била је у ужем избо
ру за исту награ ду про шле годи не 
када се нашла међу 30 нај уп се шни јих 
пред у зет ни ца у Срби ји. М. Ђ.

НОВО СЛАН КА МЕН КА МЕЂУ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИМ
ЖЕНА МА У СРБИ ЈИ

Татја на Рок нић 
„жена змај“

Татја на Рок нић, дирек тор ка ЗЗ „Жене НСЛ“ 

Татја на
Рок нић

исти че да јој 
је дра го што 
је Удру же ње 

послов них
жена Срби је
препо зна ло 

њен труд, рад
и зала га ње

за жене у
пољо при вре ди, 

као и да је ова 
награ да

под стрек за 
даљи рад
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У свим рум ским сред
њим шко ла ма је 2. 
новем бра реа ли зо ван 

про је кат под нази вом „Еду
ка ци ја уче ни ка сред њих 
шко ла о деј ству алко хо ла 
и пси хо ак тив них суп стан ци 
на орга ни зам чове ка и сма
ње ње пси хо фи зич ких спо
соб но сти чове ка са прак тич
ном демон стра ци јом“ чији 
је носи лац Стру ков но удру
же ње поли ци је „Др Рудолф 
Арчи балд Рајс“.

 Циљ овог про јек та је 
да се уче ни ци ма ука же 
на штет ност кон зу ми ра ња 
алко хо ла и пси хо ак тив них 
суп стан ци, посеб но дро га и 
пока же сма ње ње спо соб но
сти за упра вља ње вози лом 
са одре ђе ним сте пе ни ма 
алко хо ли са но сти, истра жи
ва ње рас про стра ње но сти 
алко хо ли зма и нар ко ма ни је 
међу уче ни ци ма, упо зна ва
ње уче ни ка са поје ди ним 
одред ба ма Зако на о без
бед но сти сао бра ћа ја, које 
се одно се на пси хо фи зич ке 
усло ве за уче шће воза ча у 
сао бра ћа ју, поди за ње само
по у зда ња и сти му ли са ње 
уче ни ка да се укљу че у кам
па ње про тив алко хо ли зма, 
дро га и упра вља ње вози
ли ма под њихо вим деј ством 
 каже Вла ди мир Џигур ски, 
поли циј ски слу жбе ник у ПУ 
Нови Сад и про јект мена
џер.  

Он исти че да је вео ма 

важно уна пре ди ти зна ње 
уче ни ка о штет но сти кон
зу ми ра ња алко хол них пића 
и пси хо ак тив них суп стан ци 
које ути чу на чове ка толи ко 
да се то одра жа ва на без
бед ност свих уче сни ка у 
сао бра ћа ју. 

Зани мљи во је да се, поред 
пре да ва ња, уче ни ци ма омо
гу ћа ва и прак тич но иску ство 
о деј ству алко хо ла и дро га 
на орга ни зам уз кори шће ње 
„пија них нао ча ра“ и „драг 
гагл“ (нао ча ре које симу
ли ра ју поглед и мото ри ку 
лица под деј ством дро га) и 
тако непо сред но уче ству ју 
у симу ла ци ји деј ства алко
хо ла и дро га на орга ни зам, 
првен стве но на ког ни тив не 
спо соб но сти. Том при ли ком 
уче ни ци су има ли зада так 
да извр ше поје ди не рад ње 
као што су откљу ча ва ње 

вози ла, држа ње прав ца кре
та ња, кре та ње изме ђу купа, 
хва та ње лоп ти це, сипа ње 
теч но сти у чашу и слич но.

Циљ на гру па су уче ни ци 
тре ћих и четвр тих раз ре да 
сред њих шко ла, дакле мла
ди од 16 до 18 годи на, који 
су у узра сту у којем сти чу 
пра во на пола га ње возач ког 
испи та и упра вља ње мотор
ним вози ли ма. 

Вла ди мир Џигур ски каже 
да је изу зет но задо во љан 
одзи вом рум ских сред њо
шко ла ца који ма су посеб но 
инте ре сант не биле поме
ну те нао ча ре у прак тич ном 
делу про јек та.

Он каже да се овај пилот 
про је кат реа ли зу је у Руми, а 
када се ство ре усло ви биће 
таквих пре да ва ња у Новом 
Саду,  Бео гра ду и Кра гу јев
цу.

Дирек тор Сред ње струч не 
шко ле „Бран ко Ради че вић“ 
Мир ко Зелић је изу зет но 
задо во љан одзи вом и бро
јем сво јих уче ни ка који су 
при су ство ва ли реа ли за ци ји 
овог про јек та.

 Ово пре да ва ње је изу
зет но важно за без бед ност 
сао бра ћа ја, јер је међу уче
ни ци ма доста мла дих воза
ча. Пре ко 200 наших уче ни
ка је про шло ову еду ка ци ју, 
а њих пре ко 60 про це на та 
већ има поло жен возач ки 
испит  каже Зелић.

С. Џ.

У РУМ СКИМ СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА

О ути ца ју алко хо ла
и дро ге на воза че

Пре да ва ња у „Бран ко вој“ шко ли

Вла ди мир Џигур ски,
про јект мена џер

По ро дич но 
на си ље

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ста рој 
Па зо ви су, по на ло гу над ле жног 
ту жи о ца, од ре ди ли за др жа ва ње 
до 48 ча со ва за Ж. Р. (56), због 
по сто ја ња осно ва сум ње да је 
ту као не вен ча ну су пру гу. Осум
њи че ни је уз кри вич ну при ја ву за 
кри вич но де ло на си ље у по ро
ди ци, до ве ден на са слу ша ње у 
Основ но јав но ту жи ла штво у 
Ста рој Па зо ви, на кон че га му је, 
суд ским ре ше њем, од ре ђен при
твор до 30 да на. 

Ра све тље не 
кра ђе у Ру ми 

Опе ра тив ним ра дом при пад
ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ру ми, ра све тље но је 
укуп но 13 про ва ла и кра ђа из вр
ше них у по след ња два ме се ца и 
про на ђен 38го ди шњи осум њи
че ни за ова кри вич на де ла. Сум
ња се да je про ва љи вао и ушу
ња вао се у при ват не ку ће у 
Ру ми и крао на кит и но вац. 
Ма те ри јал на ште та се про це њу
је на око 500.000 ди на ра. Про
тив осум њи че ног би ће под не та 
кри вич на при ја ва 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 Ири гу су, 
при ли ком кон тро ле два ком би ја 
ша бач ких ре ги стра ци ја про на
шли и за пле ни ли укуп но то ну и 
920 ки ло гра ма ду ва на у ли сту, 
без по треб не до ку мен та ци је. 
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 оба 
во за ча би ће под не та кри вич на 
при ја ва, над ле жном ту жи ла
штву.

Про на ђе на 
ма ри ху а на

У ефи ка сној ак ци ји при пад ни
ка Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Срем ској Ми тро ви ци, 
за пле ње но је пет ки ло гра ма и 
450 гра ма су ве биљ не ма те ри је 
сум њи ве на ма ри ху а ну. Ма ри ху
а на раз ме ре на и спа ко ва на у 10 
нај лон ских ке са, на ђе на је у 
по моћ ној про сто ри ји у окви ру 
до ма ћин ства на под руч ју Срем
ске Ми тро ви це. Вла сник до ма
ћин ства, Р.Д. је ли шен сло бо де 
и би ће, уз кри вич ну при ја ву за 
нео вла шће ну про из вод њу и 
про мет опој них дро га до ве ден 
на са слу ша ње у Ви ше јав но 
ту жи ла штво у Срем ској Ми тро
ви ци. 

СА ОП ШТЕ ЊА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Тек неко ли ко месе ци посто ји, а 
Жен ски фуд бал ски клуб „Инђи ја“ 
већ сада беле жи изу зет не резул

та те. У сре ду, 2. новем бра при па ла им 
је част да на тере ну у Љуко ву уго сте 
тален то ва не фуд ба лер ке из целе Вој
во ди не на селек тив ној утак ми ци за 
пио нир ске селек ци је под покро ви тељ
ством Фуд бал ског саве за Вој во ди не. 
Међу игра чи ца ма нашла се и чла ни
ца ЖФК „Инђи ја“, два на е сто го ди шња 
Љиља на Кова че вић из Нове Пазо ве. 
Љиља на три и по годи не тре ни ра фуд
бал и одмах по фор ми ра њу жен ске 
селек ци је у Инђи ји, одлу чи ла је да се 
при дру жи девој чи ца ма које деле исту 
љубав пре ма овој врсти спо р та. Мла
де фуд ба лер ке тре ни ра ју два пута 
недељ но са тре не ром Боја ном Хему

ном и викен дом се так ми че у Раз вој
ној лиги Вој во ди не, где беле же добре 
резул та те.

 На ини ци ја ти ву Саве за спор то ва и 
кроз про мо ци ју жен ског фуд ба ла јави
ла се потре ба за осни ва њем клу ба. 
После крат ког пери о да, девој чи це су 
скре ну ле пажњу на себе и пока за ле 
зави дан ниво зна ња када је фуд бал 
у пита њу. Из ФС Вој во ди не пре по зна
ли су нас као добр ог парт не ра и има
ли смо ту част да буде мо дома ћи ни 
селек тив не утак ми це за пио нир ске 
селек ци је под њихо вим покро ви тељ
ством – иста као је Бојан Хемун, тре нер 
ЖФК „Инђи ја“.

Савез спор то ва општи не Инђи ја уз 
помоћ локал не само у пра ве обез бе дио 
је нео п ход не усло ве за несме тан рад 

жен ске селек ци је фуд бал ског клу ба. 
 Задо вољ ни смо, јер је иде ја о Жен

ском фуд бал ском клу бу у Инђи ји зажи
ве ла и што се раз ви ја у пра вом сме ру. 
Код девој чи ца вла да вели ко инте ре
со ва ње и сва ким даном се пове ћа ва 
број оних које се инте ре су ју или почи
њу да се баве овом врстом спо р та. На 
челу клу ба је мла ди Нико ла Дошен, и 
уз тре не ра Боја на Хему на чине добру 
еки пу која на пра ви начин про мо ви ше 
клуб  иста као је Љубо мир Кова че вић, 
секре тар Саве за спор то ва општи не 
Инђи ја.

План је, како наво де пред став ни ци 
клу ба, да се у будућ но сти фор ми ра ју 
две гру пе девој чи ца, чије вре ме тек 
дола зи.

М. Ђ.

УСПЕ ШАН РАД НОВО О СНО ВА НОГ ЖФК „ИНЂИ ЈА“

Одр жан селек тив ни тре нинг 
фуд ба лер ки у Љуко ву

КА РА ТЕ КЛУБ „ШИД“

Успе шни
у До бо ју

У не де љу, 6. но вем бра 
так ми ча ри Ка ра те клу ба 
„Шид“ на сту пи ли су на 
„Отво ре ном пр вен ству 
Ре пу бли ке Срп ске 2016“ 
ко ји је одр жан у До бо ју. Так
ми че ње је ор га ни зо ва но од 
стра не ка ра те клу ба „Ви ла“ 
До бој. На тур ни ру је на сту
пи ло око 350 так ми ча ра из 
20 ка ра те клу ба. Од лич ја за 
КК „Шид“ су осво ји ли: Јо ва
на Са вић 1. ме сто ка те, 
Ми хај ло Да кић 1. ме сто 
ка те, Пе тар Бо жин 1. ме сто 
ка те и Лу ка Веј но вић 2. 
ме сто ка те. На ред ног ви кен
да так ми ча ри Ка ра те клу ба 
„Шид“ узе ће уче шће на тур
ни ру у Зре ња ни ну.

М. С.

У Кули је 6. новем бра одр жан је 18. Куп 
Вој во ди не за све узра сне кате го ри је где се 
оку пи ло око 350 так ми ча ра из Вој во ди не. 
Куп Вој во ди не је кон трол ни куп за Првен
ство Срби је које се већ тра ди ци о нал но одр
жа ва у Срем ској Митр о ви ци у окви ру 
Новем бар ских дана. Одр жа ће се 26. новем
бра где ће се оку пи ти клу бо ви и так ми ча ри 
из целе Срби је да пока жу сво је кара те зна
ње. Кара те клуб „Сир ми јум“ је на Купу Вој
во ди не који пред во ди сен сеи Ста ни слав 
Рако вић је са сво јих осам на ест так ми ча ра 
осво јио прво место у гене рал ном пла сма ну 
и 33 меда ље у екип ној и поје ди нач ној кон ку
рен ци ји. Укуп но је осво је но 19 злат них 
меда ља, осам сре бр них и шест брон за них 
меда ља. Наро чи то су се иста кли Ана ста си
ја Павле шин и Душан Ђор ђе вић који су 
осво ји ли по пет злат них меда ља и тиме 
про гла ше ни за нај у спе шни је так ми ча ре. 
Злат не меда ље су осво ји ли и: Вук Петро

вић, Мар ко Пепел че вић, Дуња Ста ни ву ко
вић, Мили ца Бала нац, Мла ден Неди мо вић, 
Бог дан Кова че вић, Срђан Илић, Анђе ла 
Бурић, Кали на Мак си мо вић, Кри сти на 
Бурић, Бра ни слав Лаза ре вић, Вла ди мир 
Павле шин, Вла ди мир Лиже нес, Нико ла 
Хоље вац, Мили ца Крстић.   С. Р.

КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ У КАРА ТЕУ

Сир ми ју му 33 медаље
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Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла: Бач ка Па лан ка: Бач ка  
На пре дак 1:3, Бе о град: Пар ти
зан  Но ви Па зар 4:0, Но ви 
Сад: Војводинa – Рад ник 2:0, 
Ива њи ца: Ја ворМа тис – Рад
нич ки 2:0, Бе о град: Чу ка рич ки 
– Во ждо вац 2:1, Су бо ти ца: 
Спар так – Мла дост 1:0, Бе о
град: Рад – Ме та лац 1:1, Ча чак: 
Бо рац  Цр ве на Зве зда 0:1.

1. Ц. Зве зда 15 12 2 1 41:13 38
2. Пар ти зан 15 10 2 3 28:10 32
3. Вој во ди на 15 10 2 3 27:12 32
4. На пре дак 15 9 4 2 21:11 31
5. Рад нич ки 15 8 3 4 19:14 27
6. Мла дост 15 8 1 6 17:16 25
7. Спар так 15 6 4 5 24:24 22
8. Рад 15 5 4 6 13:19 19
9. Ме та лац 15 4 5 6 11:12 17

10. Ја вор 15 3 8 4 16:22 17
11. Рад ник 15 4 3 8 14:22 15
12. Во ждо вац 15 4 2 9 13:25 14
13. Чу ка рич ки 15 3 4 8 13:22 13
14. Н. Па зар 15 3 3 9 14:26 12
15. Бач ка 15 3 2 10 8:19 11
16. Бо рац 15 1 5 9 10:22 8

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Бе жа ни ја: Бе жа ни ја – 
Ин ђи ја 0:0, Ша бац: Ма чва – 
Ди на мо 2:1, Ужи це: Сло бо да – 
Ја го ди на 3:1, Зе мун: Зе мун – 
Бу дућ ност 3:0, Но ви Сад: Про
ле тер  ОФК Бе о град 3:0, 
Пи рот: Рад нич ки  Син ђе лић 
3:0, Ла за ре вац: Ко лу ба ра  
ЧСК Пи ва ра 2:0, Оџа ци: ОФК 
Оџа ци – БСК 1:0.

1. Ма чва 13 11 1 1 21:4 34
2. Сло бо да 13 8 4 1 17:8 28
3. Рад нич ки 13 7 2 4 13:7 23
4. ЧСК 13 5 6 2 14:9 21
5. Про ле тер 13 5 5 3 11:8 20
6. Бу дућн. 13 5 3 5 14:18 18
7. Зе мун 13 3 8 2 9:6 17
8. Ја го ди на 13 4 3 6 16:18 15
9. Ин ђи ја 13 4 3 6 7:10 15

10. Син ђе лић 13 3 5 5 9:11 14
11. Оџа ци 13 3 5 5 6:9 14
12. БСК 13 4 2 7 9:14 14
13. Бе жа ни ја 13 2 7 4 5:7 13
14. Ди на мо 13 3 4 6 12:18 13
15. Ко лу ба ра 13 2 6 5 8:9 12
16. Бе о град 13 1 4 8 8:23 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла:Са ку ле: Бо рац – Омла ди
нац 0:2, Но ва Па зо ва: Рад нич
ки  Ду нав 1:1, Но ви Сад: Цр ве
на Зве зда  Вр шац 1:1, Зре ња
нин: Рад нич ки  Сло га 2:3, Бач
ка То по ла: ТСЦ  Рад нич ки (Ш) 
4:0, Срем ска Ми тро ви ца: Рад
нич ки  Брат ство 1946 2:2, Пан
че во: Же ле зни чар  Бач ка 1901 
1:1, Це мент je био сло бо дан.

1. Братст. 1946 12 8 3 1 26:9 27
2. Омлад. 12 9 0 3 20:7 27
3. Ду нав 13 7 3 3 18:13 24
4. Бо рац 12 6 4 2 18:10 22
5. Бач ка 1901 12 6 3 3 16:12 21
6. Вр шац 13 6 1 6 15:16 19
7. ТСЦ 12 5 2 5 14:12 17
8. Радн. (СМ) 12 4 4 4 15:14 16
9. Це мент 12 3 4 5 11:15 13

10. Же лезн. 12 2 6 4 12:14 12
11. Сло га 12 2 6 4 14:17 12
12. Радн. (Ш) 12 3 2 7 9:20 11
13. Радн. (НП) 12 2 4 6 13:20 10
14. Радн. (З) 12 2 3 7 8:21 9
15. Ц. Зве зда 12 1 5 6 8:17 8

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Вој ка: Сре мац – Ка бел 
2:0, Но ви Сад: Ин декс  Хај дук 
(Ч) 2:0, Бе ле гиш: По ду на вац – 
ЖСК 3:1, Бач ки Ја рак: Мла
дост – Сло га 2:0, Фу тог: 
СО ФЕКС – ЛСК 2:1, Но ви Сад: 
Сла ви ја  Ве тер ник 1:1, Но ви 
Сад: Бо рац – Ку пи но во 0:3, 
Бе шка: Хај дук  Је дин ство 1:8.

1. Мла дост 13 10 2 1 25:5 32
2. Хај дук (Ч) 13 9 2 2 20:12 29
3. Ка бел 13 9 1 3 25:15 28
4. По ду на вац 13 8 3 2 31:12 27
5. Сре мац 13 8 3 2 27:10 27
6. Сло га 13 7 2 4 35:19 23
7. ЛСК 13 7 1 5 14:12 22
8. Ин декс 13 6 3 4 21:14 21
9. Је дин ство 13 6 2 5 27:15 20

10. Ку пи но во 13 5 1 7 18:19 16
11. Сла ви ја 13 3 5 5 16:17 14
12. СО ФЕКС 13 4 1 8 11:22 13
13. Бо рац 13 3 2 8 11:31 11
14. Хај дук (Б) 13 2 2 9 14:40 8
15. Ве тер ник 13 1 2 10 14:34 5
16. ЖСК 13 0 0 13 8:40 0

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Ша трин ци: 27.ок то бар – 
Пла ни нац 0:1, Ириг: С.В.Рад
нич ки  Је дин ство (Ру) 0:0, Гра
бов ци: Гра ни чар – По лет 6:0, 
Во гањ: Сло га – Вој во ди на 3:5, 
До брин ци: Сре мац  Цар Урош 
9:2, Ма ли Ра дин ци: Фру шко го
рац – Бо рац (пре кид), Кра љев
ци: Је дин ство (К)  Фру шка Го ра 
0:2.

1. Гра ни чар 11 8 1 2 30:14 24
2. Сре мац 12 7 3 2 32:17 24
3. Је дин. (Ру) 12 7 3 2 19:10 24
4. С.В.Рад. 12 6 4 2 24:8 22
5. Ф. Го ра 11 6 3 2 35:11 21
6. Вој во ди на 12 6 2 4 27:18 20
7. Фру шког. 12 6 1 5 22:22 19
8. По лет 12 4 5 3 15:14 17
9. Пла ни нац 12 5 2 5 16:16 17

10. 27.Ок то. 12 5 1 6 19:24 16
11. Цар Урош 12 4 1 7 15:28 13
12. Сло га 12 2 1 9 14:29 7
13. Је дин. (К) 12 2 0 10 9:26 6
14. Бо рац 12 1 1 10 6:46 4

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Ма чван ска Ми тро ви ца: 
Под ри ње – Хрт ков ци 2:1, 
По пин ци: На пре дак – Ми трос 
1:0, Ада шев ци: Гра ни чар 1923 
– Љу ко во 6:0, Ди вош: Хај дук – 
Ја дран 3:0, До њи Пе тров ци: 
До њи Пе тров ци Сло вен 0:2, 
Врд ник: Ру дар – Сло бо да 0:2, 
Кле нак: Бо рац – Пар ти зан 4:0, 
Са лаш Но ћај ски: Бу дућ ност  
Пр ви Мај 1:1.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Пр ви Мај 13 7 4 2 29:6 25
2. Под ри ње 13 7 3 3 24:6 24
3. Хај дук 13 7 3 3 19:7 24
4. Бу дућ ност 13 7 3 3 23:13 24
5. Љу ко во 13 7 2 4 22:26 23
6. Ја дран 13 7 1 5 19:17 22
7. На пре дак 13 6 3 4 17:12 21
8. Сло бо да 13 7 0 6 14:15 21
9. Гран. 1923 13 6 1 6 27:26 19

10. Бо рац 13 5 3 5 18:13 18
11. Сло вен 13 5 3 5 11:15 18
12. Пар ти зан 13 5 1 7 23:24 16
13. Ру дар 13 5 0 8 12:28 15
14. Ми трос 13 4 1 8 12:19 13
15. Хрт ков ци 13 4 0 9 16:25 12
16. До њи П. 13 1 0 12 5:39 3

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 13. 
ко ла: Обреж: Гра ни чар – Мла
дост 2:0, Ин ђи ја: Же ле зни чар  
Гра ни чар (К) 2:1, Пла ти че во: 
Је дин ство  ОФК Бре стач 1:3, 
Ви шњи ће во: Хај дук – ПСК 3:0, 
Жар ко вац: На пре дак – Фру
шко го рац 0:3, Чал ма: Сло га  
Је дин ство (М) 2:1, Ку ку јев ци: 
Оби лић 1993  Зе ка Бу љу ба ша 
1:4, Мар тин ци: Бо рац  Омла
ди нац 2:0.

1. Же лезн. 13 12 1 0 58:7 37
2. Бо рац 13 9 3 1 24:13 30
3. ПСК 13 8 1 4 22:14 25
4. Бре стач 13 8 1 4 25:21 25
5. Фру шког. 13 7 3 3 26:18 24
6. Хај дук 13 7 1 5 30:20 22
7. Сло га 13 6 4 3 23:22 22
8. Гран. (К) 13 5 2 6 15:15 17
9. Мла дост 13 5 1 7 21:25 16

10. Зе ка Б. 13 5 1 7 24:30 16
11. Је дин. (М) 13 4 3 6 25:38 15
12. Гран. (О) 13 4 2 7 23:27 14
13. Оби лић 13 4 1 8 17:23 13
14 На пре дак 13 4 0 9 31:44 12
15. Омла ди нац 13 2 4 7 26:40 10
16. Је дин. (П) 13 0 0 13 12:45 0

Тра ди ци о нал не Улич не 
тр ке, 54. по ре ду, одр
жа не су 4. но вем бра у 

цен тру Срем ске Ми тро ви
це, у окви ру Но вем бар ских 
да на. Ор га ни за то ри ове ма
ни фе ста ци је су Спорт ски 
са вез Гра да Срем ска Ми
тро ви ца, Уста но ва Атлет ски 
ста ди он, атлет ски клу бо ви 
Срем и Сир ми јум и Збор 
атлет ских су ди ја. Ма ни фе
ста ци ју је зва нич но отво рио 
за ме ник на чел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Зо ран Ми шче
вић, ко ји је том при ли ком 
из ја вио да Улич не тр ке про
па ги ра ју здрав на чин жи
во та. Атле ти ка је ба зич ни 
спорт и за то је до бро што су 
се у тр ке укљу чи ле у ве ли

ком бро ју шко ле, де ца, али 
и ро ди те љи, ре као је Ми
шче вић.

Укуп но је ис тр ча но 18 тр
ка у ко ји ма су уче ство ва ла 
де ца пред школ ског уз ра ста, 
уче ни ци основ них и сред
њих шко ла, као и при пад ни
ци Вој ске, По ли ци је и за по
сле ни у Ка зне но по прав ном 
за во ду. Омла дин ци 3. и 4. 
го ди не сред њих шко ла так
ми чи ли су се на 1.200 ме
та ра у Ме мо ри јал ној тр ци 
„Ми ло ван Ла за ре вић – Ћа
за“ по све ће ној ра но пре ми
ну лом атле ти ча ру АК Срем, 
ко ји је 14 пу та био по бед ник 
на овим тр ка ма. По след ња 
тр ка у окви ру про гра ма би
ла је тр ка ре кре а ти ва ца.

У. Р.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Улич не тр ке
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ОВАН: Има те лош 
пред о се ћај у про це
ни по слов них при
ли ка и но вих до га

ђа ја. Су срет или рас пра ва са 
јед ном осо бом по ста је не из бе
жна као по вод за оштар 
по слов ни ди ја лог. Уко ли ко 
има те ути сак да се не ке ства ри 
де ша ва ју ми мо ва шег зна ња 
или да во ље на осо ба ко ри сти 
ла жне из го во ре не бу ди те 
бр зо пле ти. 

БИК: На дах ну ти сте 
кре а тив ним иде ја ма 
и са рад ни ци ма 
пред ла же те ко ри сно 

ре ше ње. Ста ло вам је се ва ше 
иде је укло пе у за јед нич ка 
ме ри ла и ин те ре се. На же ли те 
да вам не ко од са рад ни ка 
из не на да окре не ле ђа. Де лу је
те рас по ло же но за но ве емо
тив не иза зо ве а во ље на осо ба 
при хва та ваш под се ћај. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не 
тре ба да до во ди те у 
пи та ње на кло ност 
про ве ре них са рад

ни ка, на ро чи то осо бе за ко ју 
вас ве зу ју по слов ни и при ват ни 
ин те ре си. Свој успех мо же те 
да афир ми ше те у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма, а свој шарм пред 
бли ском осо бом. Не ко вам упу
ћу је љу бав ну по ру ку.  

РАК: Има те до бре 
по слов не иде је и 
пред ла же те ко ри
сна ре ше ња, али 

не ко од са рад ни ка не же ли да 
се по ви ну је за ва шим ути ца
јем. Осе ћа те не га тив но рас по
ло же ње у кру гу са рад ни ка, 
са чу вај те при себ ност у су сре ту 
са осо бом ко ја под ри ва ваш 
по слов ни ста тус. Не мој те 
до зво ли ти да вас не ко емо тив
но за ва ра ва.   

ЛАВ: Не ма по тре бе 
да да је те ис хи тре не 
из ја ве у су сре ту са 
са рад ни ци ма на ро

чи то ка да вас не ко на го ва ра да 
пре ко ра чу је те сво ја по слов на 
овла шће ња. Пре пу сти те дру ги
ма да уче ству ју у сум њи вим 
по слов ним ком би на ци ја ма. 
Обра ти те па жњу на здрав стве
ну пре вен ти ву и бо љу не гу. 

ДЕ ВИ ЦА: Не спо ра
зу ми ко ји по сто је у 
од но су са са рад ни
ци ма углав ном се 

сво де на про бле ме у из бо ру 
по слов них ци ље ва и при о ри те
та. Сва ко од са рад ни ка же ли 
да оства ри што бо љу по зи ци ју 
ко ја га ран ту је по слов ни пре
стиж или од ре ђе не по вла сти
це. У су сре ту са во ље ном осо
бом де лу је те пре ви ше из бир
љи во. 

ВА ГА: Обра ти те 
па жњу на но ве 
ин фор ма ци је и при
хва ти те не чи ју иде ју. 

По слов ни су срет про ла зи 
до бро или у скла ду са ва шим 
про це на ма. Но ви успех де лу је 
као ве ли ки под сти цај и на 
ва ше са рад ни ке. Сво је по зи
тив не ми сли и осе ћа ња усме
ра ва те пре ма во ље ној осо би. 
По сто ји ја ка емо тив на спо на. 

ШКОР ПИ ЈА: Ула же
те огром ну енер ги ју 
у по сао ко јим се 
ба ви те, али не 

мо же те да оства ри те све сво је 
ци ље ве. Не ко дру ги при сва ја 
ве ћи део ре зул та та и иг но ри ше 
ваш ути цај. Ипак, оста ни те 
до след ни у сво јим на ме ра ма.  
Обра ти те се бли ским при ја те
љи ма, ва жно је да се на ла зи те 
у по зи тив ном окру же њу. 

СТРЕ ЛАЦ: Не тре
ба да се оп те ре ћу
је те не чи јим ко мен
та ри ма и про пу ште

ном при ли ком. Тре нут ни гу би
так пред ста вља до бар под
сти цај да оства ри те сво је 
на ме ре и да усво ји те но ву 
лек ци ју о по слов ном по на ша
њу. Бли ска осо ба не до зво ља
ва да ко ри сти те но ве из го во
ре за од ла га ње за јед нич ких 
пла но ва. 

ЈА РАЦ: Не чи је ре чи 
де лу ју су ви ше про
во ка тив но, али на 
ва ма је да кон тро ли

ше те сво ја осе ћа ња. Ва жно је 
да се дис тан ци ра те у од но су 
на раз ли чи те си ту а ци је или 
са рад ни ке, ко ји има ју лош ути
цај на ва шу пси хич ку рав но те
жу и кон цен тра ци ју. Не мој те 
оче ки ва ти да се про бле ми 
ре ша ва ју са ми по се би. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ко 
кри ти ку је ваш на чин 
ра да и по ку ша ва да 
вас пред ста ви у 

не га тив ном свет ку пред са рад
ни ци ма. Па жљи во ана ли зи рај
те сво је са рад ни ке и њи хо ву 
ре ак ци ју. По не кад је те шко 
утвр ди ти пра ву исти ну и не чи је 
скри ве не на ме ре. Из бе га вај те 
еуфо рич но рас по ло же ње. 

РИ БЕ: По треб на 
вам је цр та хра бро
сти у су сре ту са 
с а  р а д  н и  ц и  м а . 

До зво ли те се би од ре ђе ну до зу 
пре по тен ци је, са на ме ром да 
оста ви те по зи ти ван ути сак на 
са рад ни ке или на осо бу ко ја 
има би тан ути цај на ва ше 
по слов но – фи нан сиј ске ин те
ре се. Искре но из ра зи те сво ја 
осе ћа ња пред во ље ном осо
бом.

VREMEPLOV
9. но вем бар

1799. На по ле он Бо на пар та 
вој ним уда ром сру шио вла ду 
Ди рек то ри ју ма и као пр ви 
кон зул пре у зео власт у Фран
цу ској. 
1985. Ру ски ве ле мај стор 
Га ри Ка спа ров у 23. го ди ни 
по стао нај мла ђи свет ски 
пр вак у исто ри ји ша ха. У 
ме чу за ти ту лу по бе дио 
ру ског ве ле мај сто ра Ана то
ли ја Кар по ва 13:11. 

10. но вем бар
1991. У Ву ко ва ру по че ле 
улич не бор бе при пад ни ка 
Ју го сло вен ске на род не 
ар ми је и хр ват ских по ли циј
ских сна га. Је ди ни це ЈНА 
осво ји ле Ву ко вар 18. но вем
бра. 

11. но вем бар
1918. Ка пи ту ла ци јом Не мач
ке за вр шен је Пр ви свет ски 
рат у ко јем је уче ство ва ло 36 
др жа ва. Жи вот је из гу би ли 
око 10 ми ли о на љу ди. 
2004. У вој ној бол ни ци у 
Па ри зу умро је па ле стин ски 
пред сед ник Ја сер Ара фат

12. но вем бар
1933. На ци о налсо ци ја ли
стич ка рад нич ка пар ти ја 
Адол фа Хи тле ра до би ла је 
из бо ре и пре у зе ла власт у 
Не мач кој. 
1955. Умро је хр ват ски 
пе сник Тин Ује вић.

13. но вем бар
1813. У Ње гу ши ма ро ђен 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош, 
цр но гор ски вла ди ка, фи ло
зоф и др жав ник, ве ли ки 
еп ски пе сник, аутор слав ног 
драм скоеп ског де ла „Гор ски 
ви је нац“. Као др жав ник 
по ста вио те ме ље мо дер не 
цр но гор ске др жа ве, уста но
вио из вр шну власт и Се нат, 
ор га ни зо вао су до ве, увео 
по ре зе. За ње го ве вла да ви
не осно ва на пр ва штам па
ри ја у Це ти њу 1834. и по диг
ну та пр ва шко ла. У књи жев
ној ба шти ни оста вио и еп 
„Лу ча ми кро ко зма“, дра му 
„Ла жни цар Шће пан Ма ли“, 
пе сме.

14. но вем бар
2001. Пет др жа ва  на след
ни ца СФРЈ по сти гле до го вор 
о по чет ку при пре ма за рас по
де лу 74,5 ми ли о на до ла ра у 
зла ту као пр ве ра те укуп не 
зaоставшти не од око две 
ми ли јар де до ла ра. 

15. но вем бар
1492. Шпан ски мо ре пло вац 
Кри сто фер Ко лум бо на пра
вио пр ву бе ле шку о упо тре би 
ду ва на ме ђу аме рич ким 
Ин ди јан ци ма. 
1920. У Же не ви одр жа на 
пр ва скуп шти на Ли ге на ро да. 

HOROSKOP

Сре да, 9. но вем бар
(27. ок то бар)

Све ти му че ник Не стор
Че твр так, 10. но вем бар

(28. ок то бар)
Св. му че ник Те рен ти је; Св. 
Ар се ни је Сре мац, Ар хи е пи
скоп срп ски

Пе так, 11. но вем бар
(29. ок то бар)

Све зи Авра ми је За твор ник; 
пре по доб но му че ни ца Ана ста
си ја Ри мљан ка

Су бо та, 12. но вем бар
(30. ок то бар)

Св. краљ Ми лу тин; Преп. 
Те ок тист и Је ле на; Св. Вар на
ва Хвост Ис по вед ник

Не де ља, 13. но вем бар
(31. ок то бар)

Све ти апо сто ли Ста хи је, 
Ам пли је, Уван и дру ги
По не де љак, 14. (1) но вем бар 
Све ти Ко зма и Да мјан – Вра
че ви

Уто рак, 15. (2) но вем бар 
Све ти му че ни ци акин дин, 
Пи га си је и дру ги с њи ма

Crkveni
kalendar

Ви тра жи те од ме не да 
је де те?! Ја сам пре ми
јер, ни сам ко но бар!
Ко ла же тај и кра де, и не 
бих ви ше о по ли ти ци. 
Уки ни те пра ви ла игре! 
Спу та ва ју кре а тив ност. 

Чо ко лад ни 
чиз ке јек 

Са стој ци: 250 мл шла га, 180 
г чо ко лад ног кре ма, 220 г си ра, 
3 ка ши ке рас то пље ног пу те ра, 
240 г чо ко лад них кек са, сец ка
ни ки ки ри ки, чо ко ла да и ви шња 
за украс.

При пре ма: По ме шај те кек се 
с рас то пље ним пу те ром и ста
ви те их на дно ка лу па за тор те. 
Из ме шај те сир и чо ко лад ни 
крем. Ка да до би је те кре ма сту 
сме су до дај те шлаг. Пре лиј те 
крем пре ко сме се кек са и пу те
ра, из рав нај те, пре криј те фо ли
јом и оста ви те у фри жи де ру 
нај ма ње два са та. Пре по слу
жи ва ња укра си те ко ма ди ћи ма 
чо ко ла де и ора си ма.
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„Сала ши  изме ђу иде а ли
зо ва ног и ствар ног“ Музе ја 
Гра да Новог Сада назив је 
госту ју ће изло жбе у Зави чај
ном музе ју Рума, која је отво
ре на 1. новем бра. На изло жби 
је гово ри ла Весна Недељ
ко вић Анге лов ски, јед на од 
ауто ра изло жбе која је иста
кла да је реч о фото гра фи ја ма 
наста лим током етно ло шког 
истра жи ва ња сала ша Бач ког 
Петро вог Села, у више навра
та. Прве поти чу из 1987. годи
не, потом 2006. и од 2012. до 
2014. годи не, а чији су ауто ри 
Љубо мир Гру бић, Вла ди мир 
Чер вен ки и Феђа Кисе лич ки.

Поро дич на газдин ства на 
обра ди вом земљи шту, уда
ље на од насе ља, позна та 
под име ном сала ши, још увек 
могу посто је у плод ној рав ни
ци Вој во ди не. 

Пољо при вред на про из вод
ња од које су људи на сала
ши ма живе ли, била је у тесној 
вези са њихо вим местом 
ста но ва ња. То зна чи да су 
се куће, зајед но са свим еко
ном ским објек ти ма, нала зи
ле на самом има њу, а има ње 
се састо ја ло од обра ди вог 
земљи шта, воћ ња ка и лива
да. 

Поред пове за но сти ста но
ва ња и при вре ђи ва ња, важна 
карак те ри сти ка сала ша била 
је њихо ва изо ло ва ност, одно
сно њихо ва физич ка уда ље
ност од насе ља – села и гра
до ва.

Сала ши Вој во ди не су били 
расу ти широм ата ра, али су 
почет ком 21. века оста ли 
насе ље ни углав ном само они 
који су били, поред асфал
ти ра них путе ва и они који су, 
вре ме ном, сра сли са обли
жњим мести ма. 

Са неста ја њем сала ша 
нестао је и сала шар ски начин 
живо та, који, иако се у ствар
но сти састо јао од напор ног 
рада са неиз ве сним резул та
том, за ста нов ни ке ове реги је 
пред ста вља иде ју о иди ли и 
изо би љу и зајед нич ком и сло
жном живо ту вели ких поро ди
ца. 

 Роман ти зи ра на иде ја о 
сала ши ма не позна је пре
ви ра ње, уса мље ност, тугу, 
неси гур ност и нема шти ну. 
Иде а ли зо ва на пред ста ва о 

сала ши ма не садр жи тур бу
лент не еко ном ске и дру ге 
про ме не, опу сте ле ата ре и 
запу ште не сала ше, уру ше не 
кро во ве, ни раз бој ни ке који 
пре ру ше ни у сто ча ре крсте ре 
пољи ма  каже Весна Недељ
ко вић Анге лов ски.

Ауто ри изло жбе су Весна 
Недељ ко вић Анге лов ска, 
музеј ска савет ни ца и Феђа 
Кисе лич ки, музеј ски фото
граф Музе ја Гра да Новог 
Сада.

 С. Џ.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Фото гра фи је сала ша

Вој во ђан ски салаш

МИТРО ВАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ

Бео гра ђа ни игра ју
за Митров ча не
На Вели кој сце ни Позо

ри шта „Добри ца Милу
ти но вић“ у Срем ској 

Митро ви ци у четвр так, 17. 
новем бра са почет ком у 20 
часо ва биће изве де на вечер
ња пред ста ва „Изви ња ва мо 
се, мно го се изви ња ва мо“. У 
пред ста ви игра ју Неда Арне
рић и Феђа Сто ја но вић, док 
режи ју пот пи су је Ерол Кадић.

У возу на рела ци ји Ниш – 
Бео град, срет ну се, на први 
поглед два неспо ји ва све та. 
Милић, шезде се тих годи на, 
про сто ду шни добро ћуд ни 
сељак из Ста ла ћа, и Бор ка, 
жена педе се тих годи на, рачу
но во ђа. Одме ре на, емо тив но 
затво ре на, сти дљи ва.

Да ли је могу ће да се у јед
ном дану деси нешто што 
чека ју цео живот? Да ли је 
љубав на први поглед оства
ри ва?

Ова при ча је доказ да за 

љубав никад није касно. Пре
ци зним и пое тич ним тек стом, 
сјај ном глу мом и дис крет ном 
режи јом ова пред ста ва ће вас 
насме ја ти, раз не жи ти и пру
жи ти доказ да је љубав глав
ни покре тач живо та.

Цена ула зни ца за ову пред

ста ву изно си 700 дина ра за 
пар тер, одно сно 500 дина ра 
за бал кон. Инфор ма ци је и 
резер ва ци је кара та се могу 
доби ти у секре та ри ја ту Позо
ри шта рад ним дани ма од 7 
до 15 часо ва, и на теле фон 
022/615115.

РУ МА

Бај ка
о по зо ри шту

На ста вља ју ћи са ре а ли за ци
јом свог по зо ри шног про гра ма 
ко ји под ра зу ме ва из во ђе ње бар 
јед не пред ста ве ме сеч но, Кул
тур ни цен тар је омо гу ћио да 
рум ска пу бли ка 3. но вем бра 
по гле да пред ста ву „Бај ка о 
по зо ри шту“ бе о град ског „Зве
зда ра те а тра“.

Реч је о пред ста ви ко ја се 
ба ви са вре ме ном про бле ма ти
ком и дру штве ним по ја ва ма  
по ли ти ча ри ма, из бор ним кам
па ња ма и пред из бор ним обе ћа
њи ма ко ја баш не оба ве зу ју оне 
ко ји их да ју, али и ге не рал но, о 
ста њу у кул ту ри и по себ но, јед
ном ње ном сег мен ту  по зо ри
шту.

Текст је на пи сао Вла ди мир 
Ђур ђе вић, ре жи ју пот пи су је 
Мар ко Ми си ра ча, а игра ју 
по зна ти глум ци сред ње ге не ра
ци је Сне жа на Са вић, Ти хо мир 
Ста нић, Ми лош Са мо лов и 
Ми о драг Кр сто вић као и мла ди 
глум ци Сте фан Ра до њић и 
Не ве на Ри стић.

Ова представа пре ми јер но је 
из ве де на у де цем бру 2014. 
го ди не.   С. Џ.
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