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У све ча ној са ли Оп шти не Ириг, 
8. но вем бра пот пи са но je 15 
уго во ра о от ку пу се о ских ку ћа, 

чи ме је трај но стам бе но збри ну то 15 
из бе глич ких по ро ди ца са те ри то ри је 
оп шти не Ириг. Уго во ри су пот пи са ни 
у окви ру Ре ги о нал ног стам бе ног про
јек та Ре пу бли ке Ср би је, за чи ју ре а
ли за ци ју је из дво је но 165.000 евра. 

 Оп шти на Ириг пот пи са ла је уго во
ре са из бе гли ца ма и са љу ди ма ко ји 
су про да ли ку ће, од но сно са  куп ци
ма и про дав ци ма. Сва ка из бе глич ка 
по ро ди ца до би ла је 9.500 евра за ку
по ви ну ку ће, с тим да ако је ку ћа ску
пља, они су до пла ћи ва ли. Та ко ђе, 
сва ка од по ро ди ца је до би ла још по 
1.500 евра да ку пи на ме штај или гра
ђе вин ски ма те ри јал. Та ко да је укуп
но 15 по ро ди ца до би ло по 11.000 
евра, а укуп на вред ност про јек та је 
165.000 евра – из ја вио је пред сед ник 
Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић 
на кон пот пи си ва ња уго во ра.

Он до да је да је за овај кон курс 

вла да ло ве ли ко ин те ре со ва ње и да 
је про шле го ди не, на ова кав на чин 
ре ше но стам бе но пи та ње та ко ђе 15 
по ро ди ца.

 Ин те ре со ва ња је би ло до ста, 
иако се овај про је кат спро во ди по 
дру ги пут. Нај ви ше се про да ју на
сле ђе не ку ће и та мо где има два 
три на след ни ка. Ово је про дав ци ма 
иде ал но и си гур но, јер чим се пот
пи ше уго вор, Оп шти на са из дво је ног 
ра чу на им пре ба цу је па ре. У то ку је 
и дру ги кон курс, а ње го ва вред ност 
је 126.000 евра. У пи та њу су та ко ђе 
бес по врат на сред ства за на бав ку 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла за ко ји је 
кон ку ри са ло 37 по ро ди ца, а ма те
ри јал је одо брен за 34 по ро ди це. 
Сва ка од по ро ди ца до би ће по 9.000 
евра, а у то ку је јав на на бав ка за 
гра ђе вин ски ма те ри јал. Ове го ди не 
гра ђе вин ски ма те ри јал до би ће 15 
по ро ди ца, а на ред не го ди не оста ле 
по ро ди це – на по ми ње пред сед ник 
Оп шти не. 

КУЋЕЗА15ПОРОДИЦА:ПотписивањеуговорауОпштини
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ЊЕ НОЈ СРЕ ЋИ НЕ МА КРА ЈА:
Ду шан ка Ми ли во је вић

То ком кон кур са за ку по ви ну се о ских 
ку ћа фор ми ра на је ко ми си ја ко ју су 
са чи ња ва ли гра ђе вин ски ин спек то ри, 
прав ник и пред став ник Ко ме са ри ја та. 
Они су на осно ву бро ја чла но ва по ро
ди це, ма те ри јал ног ста ња и бро ја де
це од лу чи ва ли о при о ри те ти ма. Ме ђу 
но вим вла сни ци ма ку ћа је и Ду шан ка 
Ми ли во је вић, ко ја је 1995. го ди не из
бе гла из оп шти не Книн. 

 Већ 21 го ди ну жи вим у Ср би ји. Жи
ве ла сам у Глад но шу у ин ђи јској оп
шти ни 10 го ди на, у ко лек тив ном цен
тру. За хвал на сам др жа ви на ово ме, 
те шко смо жи ве ли. По сле ра та ми се 
муж раз бо лео, та ко да сам мо ра ла 
да бри нем о ње му и дво је ма ло лет не 
де це. Срећ на сам, да нас сам ба ка че
тво ро уну чи ћа. Мно го ми све ово зна
чи, пр ви пут да до че кам сво ју ку ћу. Ку
пи ли смо ку ћу у Ша трин ци ма. Ве о ма 
сам за до вољ на, хва ла сви ма ко ји су 
уче ство ва ли у све му то ме – ис при ча
ла је са су за ма у очи ма Ду шан ка, ко ја 
је по сле две де це ни је ре ши ла стам
бе но пи та ње.

С. Ста не тић

Жи ве ла сам
у Глад но шу
у ин ђи јској
оп шти ни 10 го ди на,
у ко лек тив ном
цен тру. За хвал на
сам др жа ви на ово ме, 
те шко смо жи ве ли

Ко је тајанствена личност са слике? Да 
ли је тако маскиран, овај човек пошао 
на мачкаре? Или неки пригодни 

маскенбал? Наслоњен на стуб, као сеоски 
баја на раскршћу, окружен својим 
обожаваоцима и послушницима, делује 
као неко ко још увек Митровицу држи у 
џепу, као своју приватну играчку. Иако је 
још увек званично у опозицији. Оштро око 
фоторепортера, наравно, препознаје у 
њему Доктора Ненада Лемајића. Кундера 
би у њему можда препознао Магистра 
Игре Стаклених Перли. Како год. 

Шта овај „омиљени опозиционар“ са 
слике ради, сем што је дошао да прошета 
дункли вунену капицу. Можда да преброји 
ко му је још остао одан од некадашњих 
деесесоваца, а који су сада, као и увек 
кад се промени власт, претрчали из старе 
у нову партију. Или можда пати што је 
пропустио прилику да се на време 
прешалта у СНС? И можда и он постане 
министар у Вучићевој влади. А није да 
није хтео. У Коштуничиној влади се 
трудио, али га је Коштуница искулирао, 
пустивши га да догура до чиновника 
вишег ранга у Министарству просвете. 
После је прешао код Пајтића, мислећи 
можда да ће бити барем покрајински 
секретар. Сад је остао и без Пајтића.

А баш се нагомилао чланских карата 
готово свих српских странака. И пре, и за 
време, и после владавине досоваца. Да 
ли му је криво то што је Бранислав 
Недимовић постао министар у Вучићевој 
влади, а не он, па зато још увек није 
претрчао у СНС? Или га тамо нису ни 
звали? 

Али, не иде њему тако лоше, крцка он 
паре из буџета као и да јесте Члан, јер 
шта је важније од тога? Не дира њега 
нико чак ни када то чини противзаконито.

Тренутно делује као спавач. Можда 
чека да СНС у своју многољудну 
коалицију прими и патрљке од онога што 
је остало од овдашњих „пајтићеваца“. 
Углавном је радо виђен гост на актуелном 
двору и својим начином облачења 
показује колико му је стало да буде (не)
приметан?

Неко ми је скренуо пажњу да 
Митровица никада није била радикалска, 
чак ни када је цео Срем то био. Сада је 
напредњачка, а колико је то заиста, то 
ћемо можда видети једног дана. Док не 
будемо имали прилике да се у то 
уверимо, Доктор се фино забавља. Око 
њега многи његови људи. „Напредњаци, а 
наши“. И Лемајић међу њима, да чува 
стражу у бившој странци?  
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Да прет ход ни на чел ник Зо ран Сма јић ни је сме њен без раз ло га, по ка зу ју 
по да ци о успе ху срем ске по ли ци је у по след ње две го ди не, ко ји го во ре о 
зна чај ном сма ње њу кри вич них де ла на овој те ри то ри ји. Кључ ни по ма ци 
учи ње ни су на свим по љи ма, а по себ но у су зби ја њу нар ко тр жи шта, уз 
ко је се ве зу ју пра те ће кри ми нал не ак тив но сти 

СМАЊЕН БРОЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА: Ђура Мандић, начелник Полицијске управе Сремска Митровица
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ПО ВО ДИ: Ђу ра Ман дић, две го ди не на че лу срем ске по ли ци је

Кри ми нал је у Сре му
по стао ри зич но за ни ма ње

ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

Ре зул та ти ра да за jaнуар - ок то бар 2016.
КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

 У пр вих де сет ме се ци 2016. го ди не, 
ре ги стро ва на су 2.573 кри вич на 
де ла, ма ње за 15,25% не го у истом 
пе ри о ду 2015. ка да је ре ги стро ва но 
3.036 кри вич них де ла. 

Ре ги стро ва но је 2.301 кри вич но де ло 
оп штег кри ми на ли те та, ма ње за 
17,23% не го у истом пе ри о ду 2015. 
ка да су ре ги стро ва на 2.262 кри вич на 
де ла.

Број кри вич них де ла са не по зна тим 
из вр ши о цем ма њи је за 28,71%, 
не го у истом пе ри о ду 2015. го ди не. 

По ве ћан је про це нат ра све тља ва ња 
кри вич них де ла за 12,19%. 

 От кри ве но је 227 кри вич них де ла 
при вред ног кри ми на ли те та, за 

5,58% ви ше не го у истом пе ри о ду 
2015. Под не та је 171 кри вич на при ја
ва про тив 189 из вр ши ла ца. У истом 
пе ри о ду 2015. го ди не, от кри ве но је 
215 кри вич них де ла при вред ног кри
ми на ли те та и под не то 140 кри вич них 
при ја ва про тив 166 из вр ши ла ца. 
Ре ги стро ва но је 26 кри вич них де ла 
ви со ко тех но ло шког и 19 кри вич них 
де ла еко ло шког кри ми на ли те та.

 У пр вих де сет ме се ци 2016. ни је 
ре ги стро ва но ни јед но кри вич но 
де ло си ло ва ња.

 У од но су на пр вих де сет ме се ци 
2015. го ди не, сма њен је број кра ђа 
за 40,48%, те шких кра ђа за 27,72% и 
раз бој ни шта ва за 46,66%. 

 У пр вих де сет ме се ци 2016. го ди не 
от кри ве но је 69 кри вич них де ла 
не до зво ље на про из вод ња, др жа ње, 

но ше ње и про мет оруж ја и екс пло
зив них ма те ри ја, док је у истом пе ри
о ду 2015. от кри ве но 65 та квих кри
вич них де ла.

 У пр вих де сет ме се ци 2016. го ди не, 
сма њен је број кри вич них де ла са 
ма ло лет ним из вр ши о ци ма за 
14,51%.

 Ре ги стро ва на су 172 кри вич на де ла 
на си ља у по ро ди ци или за 4,87% 
ви ше не го про шле го ди не, што је 
ре зул тат охра бре ња жр та ва да на си
ље при ја ве по ли ци ји.

 Пре ма из вр ши о ци ма кри вич них 
де ла, при ме ње но је укуп но 197 ме ра, 
од че га је 113 за др жа но до 48 ча со
ва, док је пре ма 84 ли ца при ме ње на 
ме ра по ли циј ског хап ше ња.   

Ка да сам пре не што ма ње од две 
го ди не упо знао Ђу ру Ман ди ћа, 
та да тек по ста вље ног на чел ни ка 

По ли циј ске упра ве Срем ска Ми тро ви
ца, ре као ми је да у ње го вом схва та њу 
по сла не ма мно го „фи ло зо фи је“. Мој 
за да так је да учи ним све да кри ми нал 
ов де по ста не ри зич но за ни ма ње, 
ре као ми је том при ли ком и по све му 
би се ре кло да од то га не од у ста је ни 
да нас.

Са ње го вим до ла ском на че ло срем
ске по ли ци је, као да је за у век про шло 
вре ме ра зно ра зних па ра по ли тич ких 
„пан ду ра“, по доб них ак ти ви ста ко ји су 
ви ше слу жи ли ком про ми то ва ним 
ло кал ним фа ца ма, не го по тре ба ма 
по ре ских об ве зни ка и са ме др жа ве. 
Тек, 1. де цем бра 2014. го ди не, са 
ме ста на чел ни ка По ли циј ске упра ве 
сме њен је ба ха ти шид ски ка дар Зо ран 
Сма јић, да би на ње го во ме сто до шао 
шко ло ва ни по ли ца јац Ђу ра Ман дић. 

Ђу ра Ман дић је нор ма лан чо век, 
ко ји се не кри је иза на мр го ђе не фа це, 
већ ра до из ла зи у су срет и но ви на ри
ма и пред став ни ци ма ло кал не са мо у
пра ве. Не сли ка се, као не ки, за но ви
не са мо ка да не ки ло кал ни ба ја по кла
ња по ли ци ји апа ра ту ру или во зи ло, 

ку пље но од на ших па ра, док из бе га ва 
да од го во ри на пи та ња ва жна за јав
ност. Упра во обр ну то, Ђу ра Ман дић се 
по на ша до стој но свом струч ном зна њу 
ко је је сте као на По ли циј ској ака де ми
ји, чи ји је је дан од пр вих по ла зни ка.  

Да нас, две го ди не ка ко се на ла зи на 
че лу срем ске по ли ци је, Ђу ра Ман дић 
има раз ло га да бу де за до во љан, јер је 
у сво јој на ме ри да ово не бу де те ри то
ри ја ла ка за де ло ва ње кри ми на ла ца, у 
до број ме ри ус пео.

– Без бед ност је бо ља не го про шле 
го ди не, а про шла је би ла мно го бо ља 
од прет про шле. То мо же да се илу
стру је кон крет ним по да ци ма, ко ји ка жу 
да је у про шлој го ди ни из вр ше но 460 
кри вич них де ла ма ње. Гра ђа ни су 
би ли без бед ни ји, пре све га што се 
ти че оних кри вич них де ла ко ји се њих 
ти чу. То су имо вин ско кри вич на де ла, а 
пре све га раз бој ни штва, те шке кра ђе и 
кра ђе. Чи ње ни ца је, да кле, да се број 
кри вич них де ла на те ри то ри ји Сре ма 
сма њио – ка же Ђу ра Ман дић, на чел
ник По ли циј ске упра ве Срем ска 
Ми тро ви ца.

Је ди но по ље на ко ме је по ве ћан 

Без бед ност је бо ља 
не го про шле го ди не,

а про шла је би ла
мно го бо ља од

прет про шле. То мо же 
да се илу стру је

кон крет ним по да ци ма, 
ко ји ка жу да је

у про шлој го ди ни 
из вр ше но 460

кри вич них де ла ма ње. 
Гра ђа ни су би ли

без бед ни ји, пре све га 
што се ти че оних
кри вич них де ла
ко ји се њих ти чу
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број кри вич них де ла ти че се оних из 
обла сти при вред ног кри ми на ла. 

С дру ге стра не, по стиг ну ти су за па
же ни ре зул та ти у бор би про тив нар ко 
ди ле ра. Ре зул та ти у овој обла сти су 
не мер љи во уве ћа ни. Ана ли зе го во ре 
да је на те ри то ри ји Ср би је сма њен 
тран зит дро ге, јер се нар ко бо со ви 
од лу чу ју за дру ге тран зи те, пре ко руб
них др жа ва Европ ске уни је. Сма њен 
тран зит је из ма мио до ма ће „про из во
ђа че“ нар ко ти ка, чи ја је по ја ва буд но 
пра ће на, па су та ко за пле ње не број не 
ла бо ра то ри је. Ка да је у пи та њу дро га, 
по зна то је да се уз про блем нар ко ма
ни је ве зу ју и дру га кри вич на де ла, 
би ло као узроч на или по сле дич на. 

Уби ства, те шка уби ства, си ло ва ња и 
уоп ште нај те жи зло чи ни се кре ћу у 
гра ни ца ма прет ход них го ди на, или су у 
тен ден ци ји сма ње ња. Оно што је у 
све му ово ме ва жно је сте чи ње ни ца да 
су сви ови ре зул та ти по стиг ну ти упр
кос од ли ву за по сле них ко ји су оти шли 
у пен зи ју, а њи хо ва ме ста, због ме ра 
вла де, још ни су по пу ње на.

Уз бо љу кон тро лу без бед но сти, 
сма њу ју се и мно га пра те ћа де ла, 
на ро чи то у зо ни јав ног ре да и ми ра; 
ма ње је на си ља, бо ља је за шти та од 
по жа ра и ма ње је дру гих ин ци де на та. 
Оно са чим на чел ник Ман дић ни је 
за до во љан је сте ве ћи број са о бра ћај
них не зго да. 

По ли циј ска упра ва Срем ска Ми тро
ви ца, по сво јој ло ка ци ји и са др жи ни 
ра да, не спа да у ти пич не. Кроз Срем 
је, ре ци мо, про шло са мо 800.000 
ми гра на та, без не ких ве ћих екс це са. 
Бли зи на Бе о гра да, Но вог Са да и гра
ни це са Хр ват ском, та ко ђе при вла чи 

раз ли чит „ша ре ни свет“. Ипак, ов де 
ни је ни ка да за бе ле же но по сто ја ње 
оно га што на зи ва мо ор га ни зо ва ним 
кри ми на лом. Ма њих ин те ре сних кри
ми нал них гру пи ца, до ду ше, има, али 
оне су ма ло број не и на ла зе се под 
кон тро лом и ме ра ма. Про тив та квих 
ће на ред на го ди на би ти по себ но фо ку
си ра на. У сва ком слу ча ју ПУ Срем ска 
Ми тро ви ца ни ка да ни је на сво јој те ри
то ри ји има ла кла но ве ти па „Зе мун
ског“, „Сур чин ског“, али и њи хо во је 
де ло ва ње би ло услов но и под де ли
мич ном за шти том по ли ти ке, уз зло у по
тре бу др жа ве. 

На кон сме не ње го вог прет ход ни ка, 
Ђу ра Ман дић је имао до вољ но вре
мена да до бро сни ми ста ње у свом 
окру же њу. Оне ко ји су би ли ко рум пи
ра ни, или су се јед но став но „умо ри ли“ 
од ду гог ра да на ста ри на чин, за ме ње

ни су мла ђим и спо соб ни јим по ли цај
ци ма, чи је про фе си о нал но по ште ње 
ни је до во ђе но у пи та ње. Све се то 
де ша ва ло у пр вој го ди ни ман да та 
но вог на чел ни ка Ђу ре Ман ди ћа. Он је 
ура дио не што што ра ни је ни је би ла 
прак са. У свим ло кал ним са мо у пра ва
ма су фор ми ра ни са ве ти за без бед
ност, чи ји су чла но ви би ли и при пад ни
ци по ли ци је. Та ко је на чел ник По ли циј
ске упра ве, био ли шен по тре бе да 
лич но ко му ни ци ра са ло кал ним по ли
ти ча ри ма. А ни је ви ше мо рао ни да се 
мно го сли ка ви за ви њих. Све се пре се
ли ло на ин сти ту ци о нал не ре ла ци је, 
што је би ло ма ње лич но и ви ше про
фе си о нал но.

Све то по ка зу ју ре зул та ти ра да. Број 
кри вич них де ла, ко ји је зна чај но сма
њен, го во ри ја сни је од ре чи.

Вла ди мир Ћо сић

Запленедроге

 У пр вих де сет ме се ци 2016. го ди не, 
на под руч ју По ли циј ске упра ве у Срем
ској Ми тро ви ци ре а ли зо ва но је 107 
за пле на опој них дро га и от кри ве но 
130 кри вич них де ла у ве зи са дро гом. 
За пле ње но је 110 ки ло гра ма и 517 
гра ма и 1.661 ко мад опој не дро ге. Нај
ви ше је за пле ње но ма ри ху а не – 106 
ки ло гра ма и 738 гра ма, 3.006 гра ма 
хе ро и на, око 270 гра ма ха ши ша, 450 
гра ма ам фе та ми на итд. От кри ве не су 
че ти ри ла бо ра то ри је за уз га ја ње 
ин диј ске ко но пље у ве штач ким усло
ви ма, са пре ко хи ља ду биљaка. 

Запленедувана

Ре а ли зо ва но је 75 за пле на ду ва на и 
ци га ре та, без ак ци зних мар ки ца. Од у
зе то је 1.455 ки ло гра ма ре за ног ду ва
на, 19.675 ки ло гра ма ду ва на у ли сту и 
28.891 бокс ци га ре та без ак ци зних 
мар ки ца. Укуп на вред ност за пле ње не 
ак ци зне ро бе из но си 72.136.284 ди на
ра. 

Под не то је 67 кри вич них при ја ва про
тив 71 осо бе за 82 кри вич на де ла. 
Та ко ђе је за пле ње но 2.550 ли та ра 
кри јум ча ре не наф те у вред но сти 
340.000 ди на ра.

ЈАВ НИ РЕД

 При пад ни ци по ли ци је оп ште над ле
жно сти су од сеп тем бра 2015. го ди не 
па све до са да, ан га жо ва ни у прат њи 
ми гра на та и обез бе ђе њу јав ног ре да и 
ми ра на под руч ји ма где се на ла зе при
хват ни цен три. 

 У пр вих де сет ме се ци 2016. ре ги
стро ва на су 733 пре кр ша ја про тив јав
ног ре да и ми ра, за 21,10% ма ње не го 
у истом пе ри о ду про шле го ди не. Обез
бе ђе но је 2.220 јав них ску по ва ко ји ма 
је при су ство ва ло 528.766 гра ђа на.

БЕЗ БЕД НОСТ СА О БРА ЋА ЈА

У пр вих де сет ме се ци 2016. го ди не 
ре ги стро ва но је 1.025 са о бра ћај них 
не зго да у ко ји ма је по ги ну ло 30 осо ба 
а по вре ђе но 729 осо ба. При ли ком кон
тро ле са о бра ћа ја, от кри ве но је 31.998 

са о бра ћај них пре кр ша ја, за 6,6% ви ше 
не го 2015. го ди не. 

ПО СЛО ВИ ПО ГРА НИЧ НЕ ПО ЛИ ЦИ-
ЈЕ, ЗА СТРАН ЦЕ, СУ ЗБИ ЈА ЊЕ ИЛЕ-
ГАЛ НИХ МИ ГРА ЦИ ЈА И ТР ГО ВИ НЕ 
ЉУ ДИ МА

Од мар та ове го ди не, по сло ви Од се ка 
по гра нич не по ли ци је у по сту па њу пре
ма ире гу лар ним ми гран ти ма су се 
ви ше стру ко по ве ћа ли, у сми слу утвр
ђи ва ња иден ти те та и пред у зи ма ња 
по треб них за кон ских ме ра. 

У ци љу спре ча ва ња кри јум ча ре ња 
ире гу лар них ми гра на та под не то је 
шест кри вич них при ја ва за кри вич но 
де ло не до зво љен пре лаз др жав не гра
ни це и кри јум ча ре ње љу ди. Под не та је 
јед на кри вич на при ја ва за кри вич но 
де ло тр го ви на љу ди ма. 

У по сло ви ма ре гу ли са ња ста ту сних 
пи та ња стра них др жа вља на у на шој 
зе мљи, одо брен је 461 при вре ме ни 
бо ра вак по ра зним осно ва ма. Од 
по чет ка ове го ди не, при ја вље но је 
19.595 ту ри стич ких бо ра ва ка. 

У СРЕМУ НЕМА МАФИЈЕ: Седиште Полицијске управе Сремска Митровица
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Пред сед ник Покра јин ске вла
де Игор Миро вић састао се 
8. новем бра са деле га ци јом 

кине ске кор по ра ци је Chi na Road and 
Brid ge Cor po ra tion (CRBC) у Срби ји 
која је заин те ре со ва на за изград њу 
држав ног пута IБ21 Нови Сад – Рума 
са туне лом кроз Фру шку гору. Реч је 
о ком па ни ји за изград њу путе ва и 
мосто ва, која реа ли зу је неко ли ко зна
чај них инфра струк тур них про је ка та у 
Срби ји.

Пред сед ник Миро вић је у раз го во ру 
иста као да је након више од две годи
не од када су Покра јин ска вла да, Вла
да Срби је, Град Нови Сад и општи не 
Ириг и Рума пот пи са ле про то кол о 
при пре ми про јек та изград ње тра се 
ауто  пута од Руме до Новог Сада, 
завр ше на при пре ма идеј ног про јек та 
на гото во целој тра си пута. То је, како 
је навео, зна ча јан корак за даљу реа
ли за ци ју про јек та, који ће обез бе ди ти 
изград њу ауто  пута дужи не 34 кило
ме тра, са три и по кило ме тра туне ла 
кроз Фру шку гору.  

Миро вић је нагла сио да је изград ња 
ауто  пута Нови Сад  Рума са туне

лом кроз Фру шку гору, про је кат који је 
увр штен у наци о нал ни план при о ри
те та за изград њу инфра струк ту ре, и 
додао да Покра ји на на реа ли за ци ји 
тог про јек та ради парт нер ски са Вла
дом Срби је и ресор ним репу блич ким 
мини стар стви ма.

Дирек тор CRBCа у Срби ји Џанг 
Сја о ју ен, иста као је да је деле га ци ја 
те ком па ни је која је посе ти ла Покра
јин ску вла ду, пре неко ли ко дана уче
ство ва ла на сами ту у Риги, када је 
пот пи са но неко ли ко уго во ра изме ђу 
Срби је и Кине за реа ли за ци ју инфра
струк тур них про је ка та. Како је навео, 
та фир ма је заин те ре со ва на да поред 
про јек та које успе шно реа ли зу је у 
нашој земљи, ради и на овом зна чај
ном инве сти ци о ном про јек ту на тери
то ри ји покра ји не.

Састан ку у Покра јин ској вла ди при
су ство ва ли су покра јин ски секре тар за 
урба ни зам и зашти ту живот не сре ди
не Вла ди мир Галић, дирек тор Упра ве 
за капи тал на ула га ња АП Вој во ди не 
Недељ ко Кова че вић, заме ник дирек
то ра и мар ке тинг мена џер CRBC 
Срби ја Хеј Шићенг и Лу Шен гвеј.

ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА

Кине зи би да гра де 
пут Нови Сад - Рума

Састанак у Покрајинској влади

Игор Миро вић је нагла сио да је изград ња ауто - пута 
Нови Сад - Рума са туне лом кроз Фру шку гору, про је-
кат који је увр штен у наци о нал ни план при о ри те та за 
изград њу инфра струк ту ре, и додао да Покра ји на на 
реа ли за ци ји тог про јек та ради парт нер ски са Вла дом 
Срби је и ресор ним репу блич ким мини стар стви ма

СРЕМ СКА ПРИ ВРЕД НА КО МО РА

Eлек тронско
по сло ва ње 

По чет ком сеп тем бра При вред на ко мо
ра Ср би ја је јав но сти пред ста ви ла свој 
но ви пор тал  елек трон ско по сло ва ње. На 
том пор та лу при вред ни ци мо гу са свог 
рад ног ме ста да аплицирају за сва до ку
мен та ко ја су им по треб на у сва ко днев
ном по сло ва њу на до ма ћем тр жи шту, или  
да се ра ди о из во зу или уво зу ро бе.

 Уме сто до ла ска у Бе о град, че ка ња на 
за вр ше так по твр да и по нов ног до ла ска по 
по твр де, при вред ни ци ће мо ћи то да ура
де са мо стал но. Ми же ли мо да им оста ви
мо ви ше вре ме на да се по све те свом 
по слу, а скра те вре ме до би ја ња бит них 
до ку ме на та за њи хо во по сло ва ње. При
вред ни ци из сво је кан це ла ри је по пу ња ва
ју од ре ђе не де ло ве апли ка ци је, уно се 
основ не по дат ке, ми об ра ђу је мо пред мет, 
и ка да се ра ди о до ку мен ти ма ко ја су нео
п ход на за по сло ва ње, кад се ра ди о 
до ма ћем тр жи шту, они са ми мо гу од штам
па ти за вр шни до ку мент ко ји је пот пи сан 
елек трон ским пот пи сом и апли ко ва ти где 
год је то по треб но – ре кла је Сне жа на 
Пе шић, са мо стал ни са вет ник у Цен тру за 
услу ге и по сре до ва ње ис пред При вред не 
ко мо ре Ср би је. 

Она до да је ће од Но ве го ди не до ку мен
та ци ја ко ја је по треб на за из воз мо ћи да 
се пре у зме у ре ги о нал ним ко мо ра ма. 

 Што се ти че до ку мен та ко ја су по треб
на за из воз, апли ка ци ја иде елек трон ским 
пу тем. С об зи ром да она још увек мо ра ју 
би ти на пи са на ори ги нал пот пи сом и ове
ре на ори ги нал пе ча том, иста ће се 
иштампана и ове ре на од Но ве го ди не 
мо ћи по ди ћи и у ре ги о нал ним ко мо ра ма. 
То је тај део кад ми по ста је мо је дин ствен 
ко мор ски си стем и на ше ре ги о нал не 
ко мо ре су са став ни део Привредне ко мо
ре Ср би је. Оне са да мо гу рав но прав но са 
на ма уче ство ва ти у из да ва њу тих до ку ме
на та при вред ни ци ма – до да је Сне жа на 
Пе шић. 

Презентација електронског пословања 
одржана је 10. новембра у Сремској 
привредној комори у Сремској Митровици.
 С. С. 

ЗАМЕ НА ЗДРАВ СТВЕ НИХ
КЊИ ЖИ ЦА

Под но ше ње
зах те ва онлајн

Гра ђа ни који до сада нису под не ли зах
тев за заме ну ста ре здрав стве не књи жи
це за нову елек трон ску кар ти цу здрав
стве ног оси гу ра ња, има ју могућ ност то да 
ура де и путем Наци о нал ног пор та ла 
еУпра ва www.eupra va.gov.rs. Од 10. 
новем бра могу ће је онлајн под не ти зах
тев за изра ду нове здрав стве не књи жи це. 
Цела про це ду ра је јед но став на и при ла го
ђе на кори сни ци ма са основ ним позна ва
њем рада на рачу на ру, саоп шти ло је 
Мини стар ство држав не упра ве и локал не 
само у пра ве.

Тро шко ви изра де изно се 400 дина ра по 
јед ној здрав стве ној кар ти ци, за гра ђа не 
који желе лич но да је пре у зму у над ле
жној фили ја ли РФЗО. Гра ђа ни који се 
опре де ле за доста ву здрав стве не кар ти
це на ода бра ну адре су, упла ћу ју износ од 
469 дина ра за јед ну здрав стве ну кар ти цу.
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DECENIJA JEDNE SUDANIJE

Kako su „Sremske novine“ 
uzurpirale dr`avnu zgradu

Пре десет годи на Општи на Срем ска Митро ви ца под не ла је тужбу про тив локал ног 
листа ради пре да је узур пи ра ног посе да. У међу вре ме ну је Митро ви ца доби ла ста тус 
гра да, али још увек није доби ла назад згра ду у цен тру, тако ре ћи оте ту од стра не вла-
сни ка, у међу вре ме ну, при ва ти зо ва них нови на. Зашто овај суд ски про цес тра је тако 
дуго?  
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Ове годи не навр ша
ва се пуних десет 
годи на отка ко је 

Општи на Срем ска Митро
ви ца под не ла тужбу про
тив локал них „Срем ских 
нови на“, ради пре да је 
узур пи ра ног посе да и 
висо ког изно са накна де 
ште те. Општи на је у међу
вре ме ну доби ла ста тус 
гра да, а ова суда ни ја 
ника ко да се окон ча, па не 
чуди ути сак оних који се 
пита ју да ли се врше при
ват ни при ти сци на суд да 
овај про цес нео прав да но 
дуго тра је. Акту ел ни пра
во бра ни лац Гра да Срем
ска Митро ви ца Миро слав 
Медић оче ку је да се неће 
још дуго чека ти на прво
сте пе ну пре су ду, с обзи
ром да су бит ни еле мен ти 
дока зног поступ ка већ 
изве де ни.

Реч је о згра ди, одно сно 
о послов ном про сто ру на 
дру гом спра ту на Тргу вој
во ђан ских бри га да, у 
самом цен тру гра да, повр
ши не 270 мета ра ква драт них, коју 
при ва ти зо ва не локал не нови не кори
сте као сво је.

Да би се раз у ме ла исто ри ја овог 
слу ча ја, тре ба се вра ти ти у годи не 
јед но пар тиј ског кому ни стич ког систе
ма, када су „Срем ске нови не“, као 
пара др жав на уста но ва, осно ва не са 
циљем да буду пар тиј ско слу жбе но 
гла си ло, које су мора ле да издр жа ва
ју све држав не инсти ту ци је и сва 
држав на пред у зе ћа, с обзи ром да 
фир ми гото во и да није било. У том 
кон тек сту сачи њен је 1973. годи не и 
уго вор о кори шће њу овог послов ног 
про сто ра. У том уго во ру јасно пише 
да се послов ни про стор на Тргу вој во
ђан ских бри га да даје овој установи 
на кори шће ње без накна де, све док 
иста (дакле уста но ва као таква) 
посто ји. Вре ме јед но пар тиј ског пара
зи ти зма зау век је про шло, а ни ове 
локал не нови не више нису држав не, 
па су дакле самим тим пре ста ле да 
буду установа. У међу вре ме ну се 
деси ла и при ва ти за ци ја, па су „зеле не 
нови не“ купи ли неки људи који нису 
из све та нови нар ства. 

Они који су „Срем ске нови не“ купи
ли за „теп си ју рибе“, рачу на ли су да 
ће се за сит не паре домо ћи и вла сни
штва над делом послов не згра де у 
самом цен тру гра да. Али, ништа од 
тога. Јер како можеш има ти нешто 
што ниси купио и поште но пла тио, 
већ нешто што си узур пи рао.

Послов ни про стор на Тргу Вој во
ђан ских бри га да није ни био пред мет 
про да је на аук ци ји, ина че ове локал
не нови не не би иза шле на аук циј ску 
про да ју испод сва ке при стој не цене. 
Куп ци су пла ти ли само неко ли ко 

полов них ком пју те ра и 
ско ро исто толи ко изра ђе
них нови на ра. 

По логи ци здра вог разу
ма, а пра ва оба шка, 
„Срем ске нови не“ су има
ле бес плат но пра во кори
шће ња послов ног про сто
ра само док посто је као 
уста но ва. Како „Срем ске 
нови не“, након при ва ти за
ци је, поста ју при ват на 
фир ма, и пре ста ју да буду 
држав на уста но ва, више 
нема ју ника ква пра ва на 
бес плат но кори шће ње тог 
послов ног про сто ра, повр
ши не од 270 мета ра ква
драт них. Чак шта више, 
свих ових 12 годи на, од 
момен та при ва ти за ци је, 
ове локал не нови не уме
сто да пла ћа ју кири ју за 
кори шће ње послов ног 
про сто ра, башка ре се у 
узур пи ра ној згра ди. 

Општин ски суд 2009. 
годи не  усво јио је тужбе ни 
зах тев Општи не, али је, 
по жал би „Срем ских нови
на“, Апе ла ци о ни суд у 

Новом Саду вра тио пред мет на 
понов но суђе ње. У међу вре ме ну је 
дошло и до лега ли за ци је згра де, 
чиме је још јед ном потвр ђе но вла сни
штво у кори сте Општи не, одно сно 
Гра да. 

Пра во бра ни лац Миро слав Медић 
оче ку је да се у неком ско ри јем пери о
ду, током сле де ће годи не, доне се 
нова прво сте пе на пре су да. У току су 
послед ња вешта че ња, а град ска 
власт с пра вом оче ку је и конач ну пре
су ду у сво ју корист. У при лог оче ки ва
њи ма иде и чиње ни ца да је овај 
послов ни про стор упи сан као обје кат 
чији је држа лац Град Срем ска Митро
ви ца.

На кра ју, оста је неја сно зашто је 
суду тре ба ло толи ко вре ме на да утвр
ди нешто што се и из ави о на види – 
да послов ни про стор ника да није 
купљен на аук ци ји током при ва ти за
ци је. Вла сни ци локал ног листа има ли 
су наме ру да при сво је нешто што 
ника да нису купи ли, јер нису ни могли 
да купе. Ко је (и да ли је неко?) неза
ви сном суд ству пома гао да до сада 
не буде у ста њу да доне се конач ну 
пре су ду, тре ба ло би пита ти оне који 
су на неза ви сно суд ство има ли нај ви
ше ути ца ја од 2004. годи не до данас.    

У међу вре ме ну, овај, може се рећи 
нај за шти ће ни ји локал ни медиј ужи ва 
у бла го де ти полу при ва ти зо ва не држа
ве. Што би рекли, „музе паре на све 
стра не, а не пла ћа ни фурун џи ји 
леба“. Тако је то у држа ви где нови на
ри могу да оста ну без хле ба ради 
објек тив ног писа ња, а там бу ра ши 
бива ју про мо ви са ни у нови на ре.

Вла ди мир Ћосић

На кра ју, оста је
неја сно зашто је суду 

тре ба ло толи ко
вре ме на да утвр ди 
нешто што се и из
ави о на види – да 
послов ни про стор 

ника да није купљен
на аук ци ји током
при ва ти за ци је.

Вла сни ци локал ног 
листа има ли су

наме ру да при сво је 
нешто што ника да 

нису купи ли, јер нису 
ни могли да купе. Ко
је (и да ли је неко?) 
неза ви сном суд ству 
пома гао да до сада

не буде у ста њу
да доне се конач ну 

пре су ду

ЧЕКАЈУЋИ ПРЕСУДУ: Мирослав Медић, јавни правобранилац 
Града Сремска Митровица
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На сед ни ци Општин ског одбо ра 
Срп ске напред не стран ке Ста
ра Пазо ва, одр жа ној 8. новем

бра, поред теку ћих пита ња која се 
редов но раз ма тра ју, доне то је и неко
ли ко важних одлу ка, које се одно се 
на даљи рад Општин ског одбо ра у 
наред ном пери о ду. 

Због ускла ђи ва ња са Зако ном о 
јав ним пред у зе ћи ма (члан 25), раз
ре ше ни су дужно сти доса да шњи 
пот пред сед ни ци Општин ског одбо ра 
Недељ ко Кова че вић, Горан Савић 
и Јови ца Гагри ца, као и пред сед ник 
Месне орга ни за ци је СНСа Банов ци 
Дунав Саша Мили ће вић, нови врши
лац дужно сти дирек то ра ЈП Општин
ска стам бе на аген ци ја. 

На ини ци ја ти ву пред сед ни ка ОО 
СНСа Ста ра Пазо ва Ђор ђа Ради но
ви ћа, днев ним редом сед ни це име
но ва на су три нова пот пред сед ни
ка Општин ског одбо ра и то: Жељ ко 
Маџа ре вић из Нове Пазо ве, Бог дан 
Миље вић из Ста ре Пазо ве и Милан 
Беа ра из Нових Бано ва ца, док је пот
пред сед ни ци Љибу шки Лака тош про
ду жен ман дат. 

На сед ни ци је доне та и одлу ка о 
фор ми ра њу по чети ри месна одбо ра 
у Ста рој и Новој Пазо ви, што је стра
те шка одлу ка опре де ље на бољем и 
ква ли тет ним раду Срп ске напред не 
стран ке на тере ну. Месне зајед ни це 

Ста ра Пазо ва и Нова Пазо ва су два 
нај ве ћа насе ља на тери то ри ји ста ро
па зо вач ке општи не, с тим у вези, због 
боље кому ни ка ци је и ква ли тет ни јег 
функ ци о ни са ња све већег бро ја чла
но ва стран ке, оформ ље ни су поме ну
ти одбо ри. Након доно ше ња одлу ке 
о фор ми ра њу нових месних одбо ра, 
усле ди ло је име но ва ње врши о ца 
дужно сти пред сед ни ка ново фор ми
ра них одбо ра. 

Током остат ка сед ни це било је речи 
о актив но сти ма Општин ског и месних 
одбо ра у наред ном пери о ду. Затим 
је пред сед ник Ради но вић чла но ве 
Општин ског одбо ра упо знао са стра
те ги јом у окви ру при пре ма за избо
ре за пред сед ни ке месних зајед ни ца 
и репу блич ке пред сед нич ке избо ре, 
а посеб но је било речи и о кључ ним 
ново сти ма у доме ну инфра струк
тур них инве сти ци ја, које спро во ди 
локал на само у пра ва и даљем реша
ва њу витал них про бле ма у насе љи
ма. 

На закључ ку сед ни це било је и 
речи о пла но ви ма за ефи ка сни ји рад 
стран ке са гра ђа ни ма и члан ством, а 
са посеб ном радо шћу је при хва ће на 
и вест о новим учла ње њи ма на десе
ти не нових чла но ва стран ке, која се 
беле же у свим месним одбо ри ма на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва.

Н. С.

СРП СКА НАПРЕД НА СТРАН КА СТА РА ПАЗО ВА

Иза бра ни нови 
пот пред сед ни ци

Сед ни ца Општин ског одбо ра СНС Ста ра Пазо ва

ОШ „БО ШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ 
ПИН КИ“

Би ста по све ће на 
свим учи те љи ца ма

Као Дан про свет них рад ни ка у Ср би ји 
обе ле жа ва се 8. но вем бар, не по у здан 
дан ро ђе ња Ву ка Ка ра џи ћа. Дан про
свет них рад ни ка у Основ ној шко ли „Бо
шко Пал ко вље вић Пин ки“ у Ста рој Па зо
ви обе ле жен је от кри ва њем би сте по све
ће не свим про свет ним рад ни ци ма, пре 
све га учи те љи ца ма, ко ју су све ча но 
от кри ли бив ши и са да шњи ди рек тор 
шко ле, уз при су ство ауто ра би сте Пре
дра га Ба ње гла ва. От кри ва њу би сте је 
прет хо дио кул тур но – умет нич ки про
грам уче ни ка са ме шко ле. Осми но вем
бар је дин ства је при ли ка да у да ну 
по све ће ном про свет ним рад ни ци ма 
упра во они про мо ви шу про фе си ју и 
ис так ну свој по ло жај у дру штву. Све ча
но сти је при су ство вао ве ли ки број про
свет них рад ни ка из шко ла у оп шти ни, 
као и пред став ни ци ло кал не са мо у пра
ве. Основ на шко ла „Бо шко Пал ко вље
вић Пин ки“ тре нут но бро ји пре ко 700 
уче ни ка, а по сле ду гог ни за го ди на ова 
обра зов на уста но ва по пр ви пут уско ро 
ће има ти ди рек тор ку на че лу.

С. С.

РЕ ГРЕ СИ РА ЊЕ ПРЕ ВО ЗА

Кон курс до
1. де цем бра

Сту ден ти са пре би ва ли штем на те ри
то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не, ко ји 
сва ко днев но пу ту ју на ме ђу ме сној ре ла
ци ји до уста но ве у ко јој сту ди ра ју, од но
сно да ни су сме ште ни у сту дент ском 
до му, ко ји се шко лу ју на те рет бу џе та, 
пр ви пут упи су ју го ди ну сту ди ја, а ни су 
ко ри сти ли сту дент ски кре дит или сти
пен ди ју, има ју пра во на ре гре си ра ње 
тро шко ва пре во за. Из бу џе та Вој во ди не 
за ове на ме не из дво је но је ми ли он и 
130 хи ља да ди на ра. Та ко ђе, до 1. 
де цем бра отво рен је и дру ги јав ни 
оп штин ски кон курс за ре гре си ра ње тро
шко ва пре во за уче ни ка и сту де на та у 
те ку ћој школ ској го ди ни. Обра сци за 
при ја ве на оба кон кур са мо гу се до би ти 
на ин фо пул ту и на сај ту Оп шти не Ста
ра Па зо ва, ре као је у раз го во ру за РТВ 
Ста ра Па зо ва, Жељ ко Шо ла ја, на чел
ник Оде ље ња дру штве них де лат но сти 
Оп шти не Ста ра Па зо ва.

М. М.

На ини ци ја ти ву пред сед ни ка СНС-а Ста ра Пазо ва 
Ђор ђа Ради но ви ћа, име но ва на су три нова пот пред-
сед ни ка и то: Жељ ко Маџа ре вић из Нове Пазо ве, Бог-
дан Миље вић из Ста ре Пазо ве и Милан Беа ра из Нових 
Бано ва ца
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ШЕСТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ЕКО НОМ СКО - ТР ГО ВИН СКЕ ШКО ЛЕ

По нос број них ге не ра ци ја
Од 1956. го ди не ка да је осно ва на, 

еко ном ска шко ла у Ста рој Па зо
ви је пре тр пе ла не ко ли ко тран

сфор ма ци ја и са да у го ди ни ве ли ког 
ју би ле ја Еко ном ско – тр го вин ска шко
ла „Вук Ка ра џић“ ну ди пет са вре ме них 
обра зов них про фи ла и сво јим уче ни
ци ма пру жа зна ње за бу дућ ност, чу ло 
се у уто рак, 8. но вем бра на све ча но сти 
по во дом обе ле жа ва ња 60 го ди на по
сто ја ња шко ле. 

Све ча ност су сво јим при су ством уве
ли ча ли са да шњи и бив ши на став ни ци, 
уче ни ци, ро ди те љи, од ко јих су не ки 
сво је сред њо школ ско обра зо ва ње сте
кли у овој шко ли, а са да су успе шни 
ви со ко школ ски про фе со ри, ди рек то ри 
и ме на џе ри, али ме ђу њи ма има нај
ви ше че сти тих и мар љи вих рад ни ка, 
и шко ла се по но си њи ма, што су пре 
све га по ста ли љу ди све сни по тре бе за 
ра дом и не пре кид ним уса вр ша ва њем 
на свим по љи ма.  

Шко ла је све то ме сто – све ти о ник 
на у ке и зна ња. Овим ре чи ма по чео је 
све ча ни про грам по во дом обе ле жа ва
ња 60 го ди на Еко ном ско тр го вин ске 
шко ле „Вук Ка ра џић“ у Ста рој Па зо ви. 
Она на ста вља тра ди ци ју еко ном ске 
шко ле осно ва не дав не 1956. го ди
не и до да нас је пре тр пе ла не ко ли ко 
тран сфор ма ци ја. На став ни ка дар, ко
ји чи не ка ко ста ри ји, та ко и про фе со
ри мла ђе ге не ра ци је, же ли да њи хо ви 
уче ни ци бу ду успе шни у да љем шко
ло ва њу и жи во ту.

 Ми же ли мо да сви на ши уче ни ци не
што по не су одав де и да бу ду успе шни 
и за да ље. На рав но да ће мо се тру ди
ти да што ви ше ра ди мо да по бољ ша
мо усло ве ра да, шко ло ва ња за њих и у 

ма те ри јал ном сми слу и у сми слу но вих 
ме то да ра да, да им обез бе ди мо пра ву 
од скоч ну да ску за бу дућ ност  ре кла је 
Дра го сла ва Ми ћић, ди рек тор ка ЕТШ 
„Вук Ка ра џић“.

Она је из ме ђу оста лог на гла си ла, да 
но се ве ли ку од го вор ност и да ће се и у 
бу ду ћем пе ри о ду тру ди ти да од го во ре 
зах те ви ма при вре де и дру штва. 

У име ло кал не са мо у пра ве, на ју би
ле ју је че сти тао Жељ ко Шо ла ја, на
чел ник дру штве них де лат но сти у Оп
шти ни Ста ра Па зо ва, на гла сив ши да 
су ге не ра ци је про фе со ра гра ди ле ову 
шко лу, ко ја но си име ве ли ког срп ског 
про све та ра. Из ње је иза шло је мно го 
успе шних љу ди, ме ђу ко ји ма је проф. 

др Сте ван Де ве та ко вић, ко ји при па да 
дру гој ге не ра ци ји уче ни ка ове шко ле.

 Пр ва на ред ба ко ја је про чи та на кад 
смо ушли у шко лу би ла је да смо оба
ве зни да но си мо, му шкар ци ђач ке ка пе 
са озна ком шко ле и оде ље ња, а де вој
ке ке це ље са озна ком оде ље ња на ре
ве ру, или ка пе зи ми. Има ли смо сва ке 
не де ље игран ку по сле под не, јер ра ди
ло се шест да на у не де љи, ишло се и 
су бо том у шко лу – при се тио се проф. 
др Сте ван Де ве та ко вић. 

Го ран Са вић, ди рек тор Раз вој ног 
фон да Вој во ди не, је у свом обра ћа њу 
на гла сио да је упра во у овој шко ли до
био до бру осно ву за сту ди је.

 Ов де је би ло то ли ко зна ња ко је 
су нам про фе со ри да ва ли, да сам ја 
еко ном ски фа кул тет упи сао, при јем ни 
ис пит по ло жио, био 11. на ли сти, то га 
се се ћам, са мо чи та ју ћи све ске из еко
ном ске шко ле  до дао је Го ран Са вић.

Дар ко Ман дић је о про фе со ри ма 
го во рио као о хе ро ји ма, ко је тре
ба по што ва ти.

 Ве руј те да оно што је нај бит ни је, 
што ће те из не ти из ове шко ле, то је да 
по ста не те чо век  ре као је Дар ко Ман
дић, бив ши уче ник, ђак ге не ра ци је.

По во дом цен трал не про сла ве 60 го
ди шњи це по сто ја ња шко ле, у кул тур
но  му зич ком про гра му су се ни за ле 
пе сме ра зних жан ро ва у из во ђе њу 
школ ског хо ра и ре ци та ци је чла но ва 
драм ске сек ци је, ко ји су при пре ми ли 
јед но чин ку о про бле ми ма на став ни ка, 
на зи ру ћи та ко у свет од ра слих, у ко ји 
и са ми по ла ко ко ра ча ју. А и та мо обра
зо ва ње не пре ста је. Оно тра је до кра ја 
жи во та. 

З. К.

Ге не ра ци ја уче ни ка, ко ја у го ди ни школ
ског ју би ле ја по ла же ис пит зре ло сти, ка же 
да их про фе со ри уче да ло гич ки и кри тич
ки ми сле, и за хвал ни су им за зна ње ко је 
им пру жа ју.

 Овом шко лом сам ве о ма за до во љан и 
ни сам по гре шио што сам је упи сао. Да ла 
ми је ис ку ство, по го то во због прак се ко ју 
смо има ли у пред у зе ћи ма, на у чио сам 
до ста то га што ће ми по мо ћи у да љем 
жи во ту  ре као је Жар ко Ра ви лић, ма ту
рант.

Ми ли ца Кун да џи ја је та ко ђе за до вољ на 
шко лом и из бо ром ко ји је на пра ви ла.

 Кроз ову шко лу смо мо гли да ви ди мо 
да је ва жно да уко ли ко смо кре а тив ни то и 
ис так не мо, да ако има мо не ке при о ри те те 
да ће се то увек це ни ти и да ће се цео 
ко лек тив у шко ли тру ди ти да се све на ше 
же ље ис пу не. Сма трам да је ова шко ла 
до бар и пра ви из бор у мом жи во ту  ре кла 
је Ми ли ца Кун да џи ја, ма ту рант ки ња. 

Ис пит зре ло сти
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СКУД „ХЕ РОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Про мо ци ја ЦД-а 
Деч ји ор ке стар СКУД „Хе рој Јан ко Чме

лик“, ко ји је пре три го ди не оку пи ла ко ре о
граф ки ња Ру же на Чер вен ски из дао је свој 
пр ви ЦД. У ор ке стру, ко ји се на зи ва „Ве се ли 
Па зов ча ни“ сви ра де ве то ро мла дих му зи ча
ра, ко ји су ве ћи ном и по ла зни ци му зич ких 
шко ла, а ста ро па зо вач ке сло вач ке на род не 
пе сме за јед но са њи ма сни ми ло је и че тво
ро мла дих пе ва ча. Овај ЦД је сни мљен уз 
фи нан сиј ску по др шку Ме сног од бо ра Ма ти
це сло вач ке у Ста рој Па зо ви, а про мо ци ја 
је одр жа на 7. но вем бра у про сто ри ја ма 
СКУДа. Ком пакт диск је у про да ји за 200 
ди на ра, а сва ка ко пред ста вља од ли чан вид 
очу ва ња на род не ба шти не и ка ко је овом 
при ли ком на гла си ла Љи бу шка Ла ка тош, 
пред сед ни ца Дру штва Чме лик, ови мла ди 
љу ди су до каз, да ће из вор ну сло вач ку 
на род ну пе сму има ти ко да пе ва и пре но си 
на дру ге ге не ра ци је. З. К.

ФОН ДА ЦИ ЈА НО ВАК ЂО КО ВИЋ 

Деч је игра ли ште
у Но вој Па зо ви

Оп шти на Ста ра Па зо ва и Пред школ ска 
уста но ва „По ле та рац“ пот пи са ле су у че твр
так, 10. но вем бра са Фон да ци јом Но вак 
Ђо ко вић уго вор о до на ци ји деч јег игра ли
шта у објек ту Бу ба ма ра у Но вој Па зо ви. 
Уго вор су пот пи са ли пред сед ник Оп шти не 
Ђор ђе Ра ди но вић, ди рек то ра ПУ „По ле та
рац“ Ми ли ца Бле шић и Го ра на Ја ко вље вић 
ис пред Фон да ци је Но вак Ђо ко вић. Фон да
ци ја ће у на ред ном пе ри о ду опре ми ти 20 
вр ти ћа у Ср би ји, а „По ле та рац“ је иза бран 
од 1.300, ко ли ко је кон ку ри са ло. Про је кат је 
вред но сти 1.500.000 ди на ра и до про ле ћа 
на ред не го ди не би у дво ри шту објек та 
Бу ба ма ра тре ба ло да бу ду по ста вље на два 
мо би ли ја ра, је дан за де цу од јед не до три 
го ди не и је дан за де цу од три до шест го ди
на. Овај обје кат је је дан од ве ћих и у ње му 
бо ра ви 370 де це. Ј. К.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Бес плат не про те зе 
У Сто ма то ло шкој слу жби До ма здра вља 

„Др Јо ван Јо ва но вић Змај“ у Ста рој Па зо ви 
ме сеч но се из ра ди од 20 до 25 про те за за 
гра ђа не ста ри је од 65 го ди на, а пре ма 
ре чи ма над ле жних тре нут но се за ка зу је 
из ра да про те за за ја ну ар ме сец сле де ће 
го ди не. Па зо вач ки Дом здра вља уз уче
шће Ре пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње пру жа мо гућ ност бес плат не 
из ра де про те за за по ме ну ту ка те го ри ју 
гра ђа на. Око 250 гра ђа на оп шти не Ста ра 
Па зо ва у овој го ди ни ис ко ри сти ло је ову 
мо гућ ност, а пре ма ре чи ма над ле жних већ 
са да се за ка зу је за ја ну ар ме сец сле де ће 

го ди не. Уме сто 9.000 ди на ра за то тал ну, 
од но сно 9.500 за пар ци јал ну про те зу, ста
ри ји од 65 го ди на тре ба да из дво је 2.795 
ди на ра за то тал ну, од но сно 1.760 ди на ра 
за пар ци јал ну про те зу. То тал на про те за се 
ра ди уко ли ко па ци јент не ма ни је дан зуб, а 
пар ци јал на уко ли ко има ви ше од јед ног 
зу ба. По ме ну та ка те го ри ја са ма лим при
ма њи ма у пот пу но сти је осло бо ђе на пла
ћа ња за ову вр сту сто ма то ло шке ин тер
вен ци је.

 С. С.

АМ БА СА ДА СЛО ВАЧ КЕ 

По моћ ми гран ти ма

Ам ба са дор ка Сло вач ке у Ср би ји Даг мар 
Реп че ко ва уру чи ла је у че твр так, 10. но вем
бра до на ци ју Сло вач ке Ко ме са ри ја ту за 
из бе гли це у Ср би ји. У пи та њу је осам пе ћи, 
на ме ње них за но во о тво ре ни цен тар за 
ми гран те у Ки кин ди, ко је је од Ње не ек се
лен ци је пре у зео за ме ник ко ме са ра за из бе
гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је Иван 
Гер гин. Пе ћи је ку пи ла Ам ба са да Сло вач ке 
у са рад њи са Сло вач ком цр кве ном еван ге
ли стич ком оп шти ном Ста ра Па зо ва и све
ште ни ком Иго ром Фел ди јем. То је пр ва 
до на ци ја, а сле де ћа се оче ку је већ у де цем
бру.  З. К.

РАТ НИ ВОЈ НИ ИН ВА ЛИ ДИ

Обе ле же на сла ва
По во дом Ми тров да на, сла ве Удру же ња 

рат них вој них ин ва ли да Оп шти не Ста ра 
Па зо ва, у пор ти хра ма Све тог про ро ка Или
је, по ред спо ме ни ка, слу жен је па ра стос 
по ги ну ли ма у ра то ви ма де ве де се тих го ди
на, а у хра му је оба вљен об ред се че ња 
слав ског ко ла ча. Ми ле Ко зли ца, пред сед
ник удру же ња је за ме рио по ро ди ца ма по ги
ну лих због сла бог од зи ва и по звао их да 
до ђу и по кло не се се ни ма, без об зи ра на 
по зив удру же ња. Ми ле Бо снић, пред сед ник 
Удру же ња Кра ји шни ка је на гла сио да ово 
удру же ње по др жа ва рад ор га ни за ци је РВИ, 
а Дра го Сту пар, пред сед ник По кра јин ске 
ор га ни за ци је РВИ је че сти тао сла ву и ис та
као да се жр тве ни ка да не сме ју за бо ра ви
ти. Сво је сти хо ве по све ће не они ма ко ји су 
жи во те по ло жи ли у бор би за сво ја ог њи
шта, го во ри ли су пе сни ци Ми лан Па ђен и 
Ни ко ла Ко ри ца.

 М. М.

ВОЈ КА

При ку пља ње
от па да у шко ли

У Основ ној шко ли „Ми лан Ха џић“ у Вој ки 
у то ку је ак ци ја при ку пља ња елек трон ског и 
елек трич ног от па да ко ју по ме ну та основ на 
шко ла ор га ни зу је у са рад њи са фир мом 

„Бо жић и си но ви“. Циљ ак ци је „Ре ци кли рам 
да нас, ми слим на су тра“ је еду ка ци ја мла
дих љу ди о зна ча ју ре ци кла же, као и о то ме 
ко ли ко је ште тан елек трон ски и елек трич ни 
от пад у слу ча је ви ма ка да се не про пи сно 
од ла же. Елек трич не уре ђа је и кућ не апа ра
те ко ји ви ше ни су у упо тре би ме шта ни Вој
ке мо гу пре да ти сва ког рад ног да на од 10 
до 14:30 ча со ва у про сто ри ја ма основ не 
шко ле у Вој ки. Сред ства при ку пље на овом 
ак ци јом на ме ње на су за по тре бе шко ле у 
Вој ки. З. К. 

ХОЛ ПОЗО РИ ШТА

Изло жба ико на
У холу позо ри шта у Ста рој Пазо ви у 

петак, 11. новем бра је отво ре на изло жба 
скулп ту ра и ико на Мио дра га Нико ли ћа. 
Овај ама тер ски вајар и ико но пи сац, члан 
Удру же ња ликов них умет ни ка Ста ра Пазо
ва, већ дуго се бави резба ре њем. Иако је 
радио и са гли ном и гип сом, дрво је мате
ри јал који нај че шће кори сти. Када му је пре 
десе так годи на неким чудом пода ре но да 
оздра ви и наста ви да живи, почео је да се 
зани ма за рели гиј ске моти ве и тако је 
наста ла сери ја ико на срп ских све та ца и 
чудо тво ра ца. За њега кажу да доно си дру
ги ма сре ћу, пошто је по зани ма њу оџа чар, 
док сво јим радо ви ма ули ва наду чове ку и 
буди љубав пре ма истин ским вред но сти ма. 

Ј. К.

НЕДЕ ЉА ПАР ЛА МЕН ТА РИ ЗМА

Раз го вор са
посла ни цом

Од 7. до 13. новем бра дру гу годи ну за 
редом у Срби ји је обе ле же на Неде ља пар
ла мен та ри зма, сери јом дога ђа ја који за 
циљ има ју боље пове зи ва ње и упо зна ва ње 
гра ђа на Репу бли ке Срби је са радом Народ
не скуп шти не. Гра ђа ни Ста ре Пазо ве има ју 
могућ ност да се инфор ми шу, покре ну ини
ци ја ти ве или зајед нич ке акци је и ука жу на 
про блем са који ма се сусре ћу у Кан це ла ри
ји за кому ни ка ци ју народ них посла ни ка са 
гра ђа ни ма у којој одго во ре на сво ја пита ња 
могу потра жи ти од народ не посла ни це 
Љубу шке Лака тош сва ког рад ног дана од 
10 до 12 часо ва у Ули ци Ћири ла и Мето ди
ја број 10, у Ста рој Пазо ви.

С. С.

ФЕСТИВАЛ СОЛО ПЕВАЧА

Манифестација 
Словака

Од 11. до 13. новем бра у Пив ни ца ма је 
одр жан се одр жа вао међу на род ни фести
вал соло пева ча сло вач ких народ них песа
ма „Сусрет у пив нич ком пољу“. На 51. 
Фести ва лу уче ство ва ло је 19 так ми ча ра, а 
СКУД „Јан ко Чме лик“ из Ста ре Пазо ве 
пред ста ви ла је Ана Двор ниц ки, која је на 
недав но одр жа ном реги о нал ном фести ва
лу Рас пе ва ни Срем осво ји ла дру го место. 
Фести вал у пив нич ком пољу је нај ста ри ја 
кул тур на мани фе ста ци ја Сло ва ка у Срби ји, 
а одр жа ва се под покро ви тељ ством Вла де 
Вој во ди не, Покра јин ског секре та ри ја та  за 
обра зо ва ње, про пи се и наци о нал не мањи
не и Кан це ла ри је за Сло ва ке у дија спо ри 
Репу бли ке Сло вач ке. 

З. К.
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У Ири гу је 7. но вем бра одр жа на пе
та по ре ду сед ни ца Скуп шти не оп
шти не, ко јој је при су ство ва ло 16 од 

20 од бор ни ка, ко ји су раз ма тра ли осам 
та ча ка днев ног ре да. Јед на од ва жни јих 
сва ка ко је би ла раз ма тра ње и усва ја ње 
из ве шта ја о из вр ше њу од лу ке о бу џе ту 
Оп шти не Ириг за пе ри од од 1. ја ну а ра до 
30. сеп тем бра ове го ди не. Бу џет Оп шти не 
Ириг на кон пр вог ре ба лан са мар та ове го
ди не из но си 716.453.000 ди на ра. 

 Што се ти че ре а ли за ци је, бу џет Оп
шти не Ириг је вр ло скро ман и са ово ли
ко сред ста ва ко ли ко има мо по ку ша ва мо 
да нај бо ље упра вља мо са њим. Нов цем 
вра ћа мо на сле ђе на ду го ва ња, ко ја су до
ста ви со ка, и тру ди мо се да нор мал но 
функциoнишу све уста но ве ко је се на ла
зе на те ри то ри ји на ше оп шти не. У пр вих 
де вет ме се ци ове го ди не укуп но оства
ре ње пла ни ра них бу џет ских при хо да и 
при ма ња из но си 261.599.035,09 ди на ра, 
за јед но са до дат ним при хо ди ма бу џет
ских ко ри сни ка и пре не тим не у тро ше ним 
сред стви ма. По рез на до хо дак је оства рен 
са 62.494.024.02 ди на ра или 26,46 од сто 
у од но су на план за це лу бу џет ску го ди
ну. При хо ди од имо ви не оства ре ни су са 
48,37 од сто. Рас хо ди за де ве то ме сеч ни 
пе ри од из но се 257.890.147,24 ди на ра, што 
је 35,18 од сто у од но су на план – ре као је 
Вла ди слав Ил кић, пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Ириг. 

Ил кић је ис та као да су усво је ни и из ве
шта ји о ра ду Срп ске чи та о ни це и Цен тра 
за со ци јал ни рад. 

 За јед но су гла са ли и опо зи ци ја и власт. 

Код име но ва ња чла но ва школ ских од бо
ра, опо зи ци ја је би ла уз др жа на, али смо 
усво ји ли и ту тач ку. Тре нут но је у Основ ној 
шко ли „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“ у 
Врд ни ку из бор за ди рек то ра шко ле и ово 
је би ло по треб но да у ту про це ду ру уђу 
прав но чи сти. Са свим овим из ве шта ји ма, 
Скуп шти на је тра ја ла ма ло ма ње од сат 
вре ме на – до да је пред сед ник Скуп шти не 
Вла ди слав Ил кић.

Скуп шти на је до не ла и од лу ку о Пла ну 
де таљ не ре гу ла ци је ужег под руч ја ба ње 
„Тер мал“ у Врд ни ку. 

 У до пу ни днев ног ре да на шла се и тач
ка о до но ше њу Пла на де таљ не ре гу ла ци је 
ужег под руч ја ба ње „Тер мал” у Врд ни ку. То 
је још је дан план ски до ку мент ко ји је вр ло 
ва жан за раз вој ме ста и ба ње. Ра ди се о 
уре ђе њу нај у же зо не око ба ње са про ши
ре њем пар кинг ме ста и свим ства ри ма ко
ји су пред ви ђе ни да би се уре дио нај у жи 
про стор око „Тер ма ла”  на во ди Ил кић.

Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци
ју ба ња „Тер мал“ из Врд ни ка по кре ну ла је 
ини ци ја ти ву за при сту па ње из ра де пла на 
де таљ не ре гу ла ци је. Оп штин ско ве ће у 
Ири гу је при хва ти ло ини ци ја ти ву и на кон 
што су се обез бе ди ли усло ви за ре а ли за
ци ју по кре ну те ини ци ја ти ве се при сту пи ло 
до но ше њу од лу ке. Но си лац из ра де пла на 
де таљ не ре гу ла ци је је Оп штин ска упра ва 
оп шти не Ириг, а сред ства су обез бе ђе на 
пу тем кон кур са код над ле жног Се кре та ри
ја та. 

Из Оп шти не Ириг на ја ви ли су још је дан 
ре ба ланс бу џе та до кра ја го ди не. 

С. Ста не тић

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Вра ћа ње ду го ва 

Вла ди слав Ил кић, пред сед ник Скупштине општине Ириг

ПРО ЈЕК ТИ УПРА ВЕ ЗА
КАПИ ТАЛ НА УЛА ГА ЊА 

Ири гу новац
за два про јек та

Упра ва за капи тал на ула га
ња АП Вој во ди не је током 
окто бра спро ве ла пет кон кур
са, и то за финан си ра ње и 
суфи нан си ра ње про је ка та у 
обла сти кому нал не хидро тех
ни ке, сао бра ћај не инфра
струк ту ре, локал ног и реги о
нал ног еко ном ског раз во ја, 
кул ту ре и основ ног обра зо ва
ња и вас пи та ња. Oпш тини 
Ириг су одо бре на сред ства по 
јав ном кон кур су за суфи нан си
ра ње про јек та у обла сти сао
бра ћај не инфра струк ту ре за 
про је кат „Сана ци ја локал ног 
пута на Фру шкој гори од 
држав ног пута Iб реда број 21 
до скре та ња пре ма хоте лу 
Нор цев“ у изно су од 49.843.233 
дина ра. Овај локал ни пут је у 
реги о нал ним окви ри ма, због 
тога што при па да општи на ма 
Нови Сад, Инђи ја, Срем ски 
Кар лов ци, Бео чин и Срем ска 
Митро ви ца. Реа ли за ци јом ове 
део ни це локал ног пута ста
вља се у функ ци ју веза са 
путем Нови Сад  Инђи ја  
Бео град. Тре ба напо ме ну ти да 
се ста вља њем у функ ци ју овог 
пута ства ра могућ ност алтер
на тив ног пре ла за пре ко Фру
шке горе у слу ча ју затва ра ња 
држав ног пута Iб реда у зим
ском пери о ду.

Пред сед ни ку Општи не Ириг 
Сте ва ну Кази ми ро ви ћу уру чен 
је и уго вор за суфи нан си ра ње 
про јек та „Рекон струк ци ја и 
адап та ци ја род не куће Бори
сла ва Михај ло ви ћа Михизa у 
Ири гу  II фаза“. Вред ност 
радо ва је 15.691.989,82 дина
ра, од чега Упра ва за капи тал
на ула га ња АП Вој во ди не уче
ству је у суфи нан си ра њу у 
изно су од 11.000.000 дина ра, 
док ће Општи на Ириг обез бе
ди ти 4.691.989,82 дина ра. 

Током 2015. годи не реа ли
зо ва на је прва фаза радо ва 
која је обу хва ти ла гру бе гра ђе
вин ске радо ве на сана ци ји и 
рекон струк ци ји кон струк тив
них еле ме на та објек та и зидо
ва. Након пот пу не реа ли за ци
је про јек та, про стор род не 
куће Бори сла ва Михај ло ви ћа 
Михи за намен ски ће се кори
сти ти у циљу еду ка ци је, попу
ла ри за ци је, про мо ци је и пре
зен та ци ја кул тур них садр жа ја 
општи не и реги о на. Аде ква тан 
про стор са свим потреб ним 
пра те ћим садр жа ји ма, инста
ла ци ја ма, озву че њем, савре
ме ним интер нет веза ма и мул
ти ме ди јал ном опре мом пру
жи ће усло ве за ква ли те тан 
рад и широк спек тар актив но
сти које ће овај обје кат моћи 
да обез бе ди.

О. И.
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У ЛАЋАР КУ УДРУ ЖЕ ЊА У НЕКО ЛИ КО КОЛО НА

Лич ни инте ре си важни ји
од удру же ња?!

У Лаћар ку, нај ве ћем селу на тери то
ри ји Гра да Срем ска Митр о ви ца, 
које би уско ро могло поста ти 

Општи на (?!) има реги стро ва но два де
се так удру же ња гра ђа на. Пен зи о не ри, 
жене, бор ци и фуд ба ле ри су поде ље ни, 
па тако у овом селу које има нешто пре
ко 10.500 ста нов ни ка, посто је два удру
же ња пен зи о не ра, два борач ка удру же
ња и два фуд бал ска клу ба, а чак чети ри 
удру же ња жена. 

Иако су пен зи о не ри међу нај у гро же
ни јим кате го ри ја ма дру штва у Срби ји, а 
њихо во удру жи ва ње би за циљ тре ба ло 
да има побољ ша ње соци јал ног поло жа

ја у дру штву, на при ме ру лаћа рач ких 
пен зи о не ра, чини се да баш и није тако. 

Врло могу ће је да ће у Лаћар ку посто
ја ти чак три удру же ња пен зи о не ра, јер је 
недав но (19. окто бра) одр жа на осни вач
ка скуп шти на Удру же ња пен зи о не ра 
Срем ске Митро ви це и Лаћар ка, на којој 
је за пред сед ни ка иза бран Бран ко 
Пусти ња. Пусти ња је до сада био пред
сед ник Месне орга ни за ци је пен зи о не ра 
Лаћа рак, које је у саста ву Град ског удру
же ња пен зи о не ра Срем ске Митро ви це. 
Упра во због несла га ња са руко вод ством 
Град ског удру же ња, Пусти ња је решио 
да осну је соп стве но удру же ње. 

Позна ва о ци при ли ка у Лаћар ку зна ју 
да је још почет ком 2014. годи не и Вељ
ко Покра јац исту пив ши из Град ског 
удру же ња пен зи о не ра Срем ске Митро
ви це, одно сно Месне орга ни за ци је пен
зи о не ра Лаћа рак, осно вао Удру же ње 
пен зи о не ра Месне зајед ни це Лаћа рак. 
И Пусти ња и Покра јац се нису сла га ли 
са радом пред сед ни це митро вач ког 
удру же ња Мир ја не Тре ска ни це. 

Овде се поста вља пита ње да ли је 
Лаћар ку, у којем живи око 1.700 пен зи о
не ра заи ста потреб но два или три удру
же ња?!

Бран ко Пусти ња наво ди да ће врло 

УДРУ ЖЕ ЊА У ПО ДВЕ КОЛО НЕ:
Цен тар Лаћар ка

КО ИМА КАКВЕ ИНТЕ РЕ СЕ?: Чел ни људи два лаћа рач ка
удру же ња пен зи о не ра Бран ко Пусти ња и Вељ ко Покра јац

Иако су пен зи о не ри 
међу нај у гро же ни јим 

кате го ри ја ма,
а њихо во удру жи ва ње 

би за циљ тре ба ло
да има побољ ша ње 

соци јал ног поло жа ја у 
дру штву, на при ме ру 

лаћа рач ких пен зи о не ра, 
чини се да

баш и није тако
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брзо под не ти остав ку Град ском удру же
њу пен зи о не ра Срем ске Митр о ви це на 
место пред сед ни ка Месне орга ни за ци је 
пен зи о не ра Лаћа рак. 

 Пред сед ни ца Град ског удру же ња ми 
је посла ла 31. окто бра оба ве ште ње да 
у року од седам дана вра тим печат, а 
уко ли ко то не ура дим они ће га про гла
си ти нева же ћим. Ја сам јој тако ђе 
писме но одго во рио 2. новем бра и питао 
је да ли то зна чи да она уки да Месну 
орга ни за ци ју пен зи о не ра у Лаћар ку. 
Исто тако сам напи сао да је осни вач кој 
скуп шти ни Град ског удру же ња пен зи о
не ра Срем ске Митро ви це и Лаћар ка 
при су ство ва ло од 198, 67 чла но ва, што 
зна чи да 132 пен зи о не ра нису дошла 
зато што не желе да напу сте Месну 
орга ни за ци ју пен зи о не ра Лаћа рак. Због 
тога пред сед ни ца тре ба да сазо ве ван
ред ну кон фе рен ци ју и да иза бе ре дру
гог пред сед ни ка, а не да кажња ва један 
број пен зи о не ра који неће да буду чла
но ви ново о сно ва ног удру же ња – наво ди 
Пусти ња.

Он дода је да је циљ Удру жења 
пензионера Сремске Митровице 
и Лаћарка да се пен зи о не ри ма 

олак ша набав ка живот них намир ни ца и 
огре ва по нај по вољ ни јим усло ви ма.

 Доне ли смо одлу ку да сва сред ства 
од чла на ри не оста ју месним орга ни за
ци ја ма које ћемо фор ми ра ти, и они 
неће бити у оба ве зи да део сво је чла на
ри не упла ћу ју седи шту орга ни за ци је, 
као што је то слу чај са Град ским удру
же њем пен зи о не ра Срем ске Митро ви
це. Орга ни удру же ња све раде волон
тер ски, нема мо ника кве мате ри јал не 
кори сти, ни секре тар, ни бла гај ник ни 
пред сед ник удру же ња. Исто тако не 
напла ћу је мо про ви зи ју од набав ке огре
ва или хра не, како неки при ча ју – исти
че Пусти ња и наво ди да можда и није 
лоше што у Лаћар ку посто ји више слич
них удру же ња, јер тако уко ли ко чла но ви 
нису задо вољ ни радом јед ног удру же
ња, има ју избор да при сту пе дру гом.

Вељ ко Покра јац, пред сед ник Удру же
ња пен зи о не ра Месне зајед ни це Лаћа
рак је 1. јану а ра 2014. годи не осно вао 
поме ну то удру же ње, а пре тога је непу
не чети ри годи не био на челу Месне 
орга ни за ци је пен зи о не ра Лаћа рак.

 Има мо 332 чла на и чини мо све како 

би олак ша ли живот лаћа рач ким пен зи о
не ри ма. Ради мо обез бе ђе ње огрев ног 
дрве та у 10 рата, првог уто р ка у месе цу 
пен зи о не ри у нашим про сто ри ја ма могу 
бес плат но да про ве ре шећер у крви, а 
један пут у два месе ца је код нас могу ћа 
про ве ра диоп три је. Води ли смо пен зи о
не ре у Соко ба њу на десе то днев ни 
одмор – каже Покра јац.

На кон ста та ци ју да мање више оба 
удру же ња пен зи о не ра у Лаћар ку има ју 
исте актив но сти, због чега је онда 
Лаћар ку потреб но два удру же ња, да ли 
су се раз и шли због нов ца или је нешто 
дру го у пита њу, Покра јац каже:

 Међу људ ски одно си су ти који су 
дове ли до рас це па међу удру же њи ма. 
Бран ко Пусти ња је реме ти лач ки фак
тор, кумо вао је код раз би ја ња удру же
ња жена, пен зи о не ра и бора ца. Он је за 
ваше нови не рекао да се бори за соци
јал но угро же не пен зи о не ре, то је чиста 
лаж, он се бори само за себе, њему је 
циљ да он има паре, да се он пита за 
нешто – твр ди Покра јац.

Са дру ге стра не Бран ко Пусти ња 
каже да су му позна те при че које шири 
Покра јац по Лаћар ку о њему, али да не 
жели да их комен та ри ше. Наво ди само 
да је био члан Месне орга ни за ци је пен
зи о не ра Лаћар ка док је Покра јац био 
пред сед ник. 

 Што се тиче Покрај ца, ја сам био 
члан удру же ња док је он био пред сед
ник Месне орга ни за ци је пен зи о не ра 
Лаћар ка. Када је решио да се одво ји, он 
је то ура дио на сво ју руку, без осни вач ке 
скуп шти не и мене ста вио да будем 
пред се да ва ју ћи те скуп шти не и само ми 
дао да пот пи шем тај папир. Ја то нисам 
желео, нисмо одр жа ли скуп шти ну, тако 
да сам оти шао из тог новог удру же ња 
јер ми се није сви део начин рада, одно
сно начин на који је осно ва но то удру же
ње – исти че Пусти ња.

Било како било, лаћа рач ки пен зи о не
ри сада сва ка ко могу да бира ју ком 
удру же њу ће се при кљу чи ти. Или им 
ипак ништа није јасно, коме сво је пове
ре ње могу покло ни ти?! Коли ко у све му 
ово ме има заи ста зала га ња за побољ
ша ње соци јал ног поло жа ја пен зи о не ра, 
или су лич ни инте ре си важни ји од 
колек тив них?! 

Б. Села ко вић

Пре ма речи ма начел ни ка Град ске упра
ве за кул ту ру, спо рт и омла ди ну Или је 
Неди ћа на кон курс који је рас пи са ла ова 
упра ва про шле и ове годи не се при ја ви ло 
седам удру же ња пен зи о не ра са тери то ри
је Гра да. Ове годи не још увек им нису одо
бре на сред ства, а про шле годи не су новац 
доби ла сле де ћа удру же ња: Удру же ње 
пен зи о не ра Месне зајед ни це Босут 30.000 
дина ра, Удру же ње пен зи о не ра Месне 
зајед ни це Лаћа рак 80.000 дина ра, Удру же
ње пен зи о не ра Кузмин 80.000, Удру же ње 
пен зи о не ра Мар тин ци 50.000 и Град ско 
удру же ње инва ли да рада и пен зи о не ра 
20.000 дина ра. 

 Новац је био одо брен и Град ском удру
же њу пен зи о не ра Срем ске Митро ви це 
(50.000 дина ра) и Удру же њу пен зи о не ра 
Месне зајед ни це Сло бо дан Бајић Паја 
Срем ска Митро ви ца (20.000 дина ра), али 
им није испла ћен јер су накнад но доста ви
ли неку доку мен та ци ју, био је крај годи не, 
те није било више нов ца у буџе ту – наво ди 
начел ник Недић. 

Он дода је да сва ко има пра во да се 
удру жу је и да осни ва удру же ња гра ђа на, 
али и сма тра да је пре ви ше удру же ња на 
тери то ри ји Гра да те саве ту је да се укруп
њу ју, уме сто што се цепа ју на више удру
же ња наме ње них истој циљ ној гру пи. 

Седам удру же ња пен зи о не ра
на тери то ри ји Гра да

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ
РАД ИРИГ 

Нови сајт
У окви ру про јек та „Уна пре ђе ње соци

јал не инклу зи је деце и одра слих са 
инва ли ди те том кроз уво ђе ње нових 
соци јал них услу га у општи ни Ириг” 
изра ђе на је интер нет пре зен та ци ја Цен
тра за соци јал ни рад Општи не Ириг.

Про је кат финан си ра Деле га ци ја 
Европ ске уни је у Репу бли ци Срби ји са 
5,4 мили о на евра у окви ру про гра ма 
„Подр шка Европ ске уни је инклу зив ном 
дру штву“, а спро во ди га у сарад њи са 
Мини стар ством за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња.

 Цен тар за соци јал ни рад општи не 
Ириг до сада није имао интер нет пре
зен та ци ју. Међу тим, захва љу ју ћи сред
стви ма обез бе ђе ним у окви ру про јек та 
„Уна пре ђе ње соци јал не инклу зи је деце 
и одра слих са инва ли ди те том кроз уво
ђе ње нових соци јал них услу га у општи
ни Ириг“, који финан си ра Европ ска уни
ја, а спро во ди Општи на Ириг, ура ђен је 
нови сајт који је досту пан гра ђа ни ма на 
csri rig.org.rs  рекла је дирек тор ка Цен
тра за соци јал ни рад општи не Ириг Сил
ва на Лаћа рац.

Пре ко сај та Цен тра за соци јал ни рад 
општи не Ириг гра ђа ни са тери то ри је 
општи не Ириг али и шире, могу да се 
инфор ми шу о пра ви ма и услу га ма из 
обла сти соци јал не зашти те које могу да 
оства ре путем Цен тра за соци јал ни рад, 
одно сно, о пла ни ра ним и реа ли зо ва ним 
актив но сти ма које струч ни рад ни ци 
врше на посло ви ма јав них овла шће ња.

Сајт је при ла го дљив за раз ли чи те 
димен зи је екра на те му је могу ће при
сту пи ти и путем мобил них теле фо на.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Осве ће н Хра м
у Ка ме ња ру 

У не де љу, 13. но вем бра осве ћен је 
Храм Све тог Ки ри ла и Ме то ди ја у срем
ско ми тро вач ком На се љу Ка ме њар. 
Ли тур ги ју су вр ши ли епи скоп срем ски 
Ва си ли је и епи скоп би хаћ ко – пе тро вач
ки Ата на си је. Чи ну осве ће ња при су ство
ва ли су пред став ни ци ло кал не са мо у
пра ве и вер ни ци. Том при ли ком, због 
за ла га ња то ком из град ње хра ма, епи
скоп срем ски Ва си ли је, од ли ко вао је 
про то је ре ја ста вро фо ра Са ву Ра ки ту 
нај ви шим од ли ко ва њем СПЦ, те са да 
има титулу кр сто но сца.



16 16. NOVEMBAR 2016.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

ИЗ ЛЕ ТИ ШТЕ БОР КО ВАЦ

За вр ше но сте пе ни ште 

Ра до ви на ком плет ној ре кон струк ци
ји сте пе ни шта у рум ском из ле ти шту 
Бор ко вац су при ве де ни кра ју. Реч 

је о сте пе ни шту ко је спа ја пе шач ку ста зу 
кроз Бор ко вац са са о бра ћај ни цом ко ја во
ди ка ба зе ну и је зе ру, ко је по сто ји пре ко 
че ти ри де це ни је, а од ка да је ура ђе но ни је 
ре но ви ра но.

Ра до ви су по че ли кра јем ав гу ста и за
вр ше ни су по чет ком ок то бра, ура ђе но је и 
осве тље ње, а пре о ста ло је да се за са ди 
укра сно зе ле ни ло и по ста ве клу пе, та ко да 
но во сте пе ни ште из гле да знат но дру га чи је 
и леп ше од ра ни јег.

Има ју ћи у ви ду већ ура ђе но на уре ђи ва
њу из ле ти шта Бор ко вац, по ме ни мо и трим 
ста зу из пар ти ци па тив ног бу џе ти ра ња, 
пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман
чић је ис та као да ови но ви ра до ви сва ка ко 
ути чу на атрак тив ни ји из глед из ле ти шта и 
упот пу њу ју ту ри стич ку по ну ду. 

 Мно го љу ди про ла зи шум ском ста зом, 

ко ри сте је за ре кре а ци ју и за то смо и же
ле ли смо да уре ди мо сте пе ни ште, ко је ни
је би ло у ре пре зен та тив ном ста њу. Глав ни 
ра до ви су за вр ше ни, оста ло је још да се 
по ста ве жар ди ње ре са цве ћем на пот пор
ним зи до ви ма, клу пе за од мор и ру ко хва ти 
на огра ди. Мо рам да ис так нем да сам за
и ста за до во љан ква ли те том ура ђе них ра
до ва  из ја вио је Сла ђан Ман чић.

По го то во, што је но во сте пе ни ште за 
раз ли ку од ста рог, бе тон ског ра ђе но у при
род ном ма те ри ја лу, од но сно ка ме ну. Сте
пе ни ште је уре ђе но у ду жи ни од око 100 
ме та ра, а ши ри на је че ти ри ме тра.

Сред ства за ову ре кон струк ци ју сте пе
ни шта су обез бе ђе на у оп штин ском бу џе
ту, а вред ност ра до ва је 3,2 ми ли о на ди
на ра.

Пр ви чо век рум ске оп шти не је при ли ком 
оби ла ска ура ђе ног сте пе ни шта на ја вио и 
да ља ула га ња на сре ђи ва њу оми ље ног 
из ле ти шта, не са мо Ру мља на. С. Џ.

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић за до во љан ура ђе ним

ДОМ ЗДРА ВЉА 
Да ни ак ти ви зма

Сви пла ни ра ни до га ђа ји ве за ни за обе
ле жа ва ње „Да на ак ти ви зма  за уна пре ђе
ње род не рав но прав но сти и про тив на си
ља над же на ма“ у рум ској оп шти ни (од 8. 
до 22. но вем бра) су за по че ли отва ра њем 
при год не из ло жбе 8. но вем бра у про сто ри
ја ма До ма здра вља. 

Реч је о фо то из ло жби „ВО НЕТ  жен ска 
мре жа за бу дућ ност Евро пе“ што је део 
про јек та бе о град ске оп шти не Сав ски ве
нац, ко ја ука зу је на не ке основ не про бле ме 
ве за не за род ну рав но прав ност, али и по
ло жај же на из мар ги на ли зо ва них гру па, као 
што су, на при мер, Ром ки ње.

Отва ра њу ове из ло жбе је при су ство вао 
Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Ру ма ко ји је ука зао на чи ње ни цу 
да зре лост јед ног дру штва, из ме ђу оста
лог, за ви си и од сте пе на род не рав но прав
но сти.

 То је вред ност ко ју ва ља про мо ви са
ти и ка ко јој тре ба стре ми ти. У том прав цу 
мо ра мо ра ди ти сви за јед но и по хва љу јем 
на по ре ко лек ти ва До ма здра вља и ен ту
зи ја зам ко ји ула жу, сем у сво јим ре дов ним 
ак тив но сти ма, и у про мо ви са ње род не рав
но прав но сти, јер по ди за њем све сти ко ли ко 
је ово ва жно, мо же мо до ћи до ви шег ни воа 
род не рав но прав но сти. Дуг и стр пљив рад 
нас на том по љу оче ку ју  ре као је Сте ван 
Ко ва че вић.

О овој те ми је го во ри ла и др Сне жа на 
Бо ја нић Сто јић, ди рек тор ка До ма здра вља 
Ру ма, ко ја је ис та кла да род на рав но прав
ност тре ба да бу де део фор мал ног, али и 
не фор мал ног обра зо ва ња, што са да ни је 
слу чај ни у зе мља ма Европ ске уни је. Док то 
не по ста не ре ал ност, оста је се да ова квим 
и слич ним ак тив но сти ма ра ди на про мо ви
са њу род не рав но прав но сти у свим ње ним 
аспек ти ма. 

 25. но вем бар је Свет ски дан бор бе про
тив на си ља над же на ма и по ро дич ног на си
ља и обе ле жа ва мо га ни зом де ша ва ња ко ји 
за по чи њу овом из ло жбом. У све ту и да ље, 
не са мо код нас, же не су ма ње пла ће не за 
исти рад. У Ср би ји же не при ма ју за 11 про
це на та ма њу пла ту, а у Бо сни и Хер це го
ви ни чак 47 од сто ма ње, што је и нај ве ћа 
раз ли ка у европ ским др жа ва ма. У на ред не 
три го ди не, од 2016. до 2019. го ди не тре ба
ло би да се ра ди на рав но прав ној еко ном
ској не за ви сно сти же на и му шка ра ца, рав
но прав но сти у пла ћа њу ра да, до но ше њу 
од лу ка, као и сма ње њу и уки да њу род но 
за сно ва ног на си ља и про мо ци ји род не рав
но прав но сти  ре кла је др Бо ја нић Сто јић.

Отва ра њу из ло жбе у До му здра вља при
су ство ва ле су и же не из јав них пред у зе ћа и 
уста но ва, као и чла но ви Ко ми си је за род ну 
рав но прав ност СО Ру ма. О род ној рав но
прав но сти кроз ма ни фе ста ци ју „Да ни ак
ти ви зма“ ће се го во ри ти и на три би на ма и 
књи жев ним ве че ри ма ко је ће би ти упри ли
че не у рум ском Кул тур ном цен тру. 

С. Џ.

Удру же ње рат них вој них ин ва ли да у 
Ру ми по сто ји од мар та 1993. го ди не, а 
ове су по пр ви пут, 8. но вем бра обе ле жи
ли сво ју сла ву  Све тог Ди ми три ја.

Сла ву су обе ле жи ли у при су ству све
штен ства, сво јих чла но ва, пред став ни ка 
Вој ске Ср би је и локaлне са мо у пра ве, у 
про сто ри ја ма ОО СУБ НОР Ру ма, ко је им 
усту па ме сто за њи хо ве ак тив но сти.

Ми ли ја Ве ре си ја, пред сед ник Удру же
ња ка же за на ше но ви не да су, у по чет ку, 
има ли око 250 чла но ва  ме ђу њи ма 97 
рат них вој них ин ва ли да по след њих ра то
ва, а оста ло су би ли чла но ви по ро ди ца 
па лих бо ра ца.

 На жа лост, при род ним од ли вом, са да 
има мо 170 чла но ва. Наш основ ни за да
так је да по мог не мо чла но ви ма да се 
ак тив но укљу че у све дру штве не то ко ве, 

а ту смо и да пру жи мо нео п ход ну прав ну 
по моћ. За хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др
шци рум ске оп шти не сва ке го ди не 
ша ље мо и де се так на ших чла но ва на 
ле че ње у врд нич ки „Тер мал“. За три 
го ди не је та мо по де сет да на про ве ло 
укуп но 50 љу ди. Ми се основ но фи нан
си ра мо кроз про јек те за ко је до би ја мо 
сред ства од ло кал не са мо у пра ве, јер су 
сред ства од чла на ри не сим бо лич на. Не 
мо же мо тра жи ти од мај ке ко ја је у ра ту 
из гу би ла си на да нам још пла ћа и чла на
ри ну  ка же Ве ре си ја.

Осим то га, Удру же ње рат них вој них 
ин ва ли да се тру ди да об ра ду је де цу 
по клон па ке ти ћи ма за Но ву го ди ну, као и 
школ ским при бо ром на по чет ку сва ке 
школ ске го ди не.

С. Џ.

УДРУ ЖЕ ЊЕ РАТ НИХ ВОЈ НИХ ИН ВА ЛИ ДА РУ МА

По пр ви пут обе ле жи ли сла ву
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МАР КО БАЈИЋ, ДИРЕК ТОР ЈКП ВОДО ВОД ШИД

Боље водо снаб де ва ње
До сада је у ЈКП Водо вод Шид доста 

тога ура ђе но на побољ ша њу и редов
ни јем и ква ли тет ни јем водо снаб де ва

њу, што су осе ти ли и сами гра ђа ни шид ске 
општи не. О посло ви ма који су ура ђе ни у 
про те клом пери о ду, као и о пла но ви ма овог 
јав ног пред у зе ћа за сле де ћу годи ну, раз го
ва ра ли смо са врши о цем дужно сти дирек
то ра ЈКП Водо вод Шид Мар ком Баји ћем.

М НОВИ НЕ: Који су радо ви извр ше ни 
како би се гра ђа ни ма шид ске општи не 
обез бе ди ло боље и редов ни је водо снаб-
де ва ње?

МАР КО БАЈИЋ: У ЈКП Водо вод Шид до 
сада је доста тога ура ђе но на побољ ша њу 
водо снаб де ва ња, али и самог ква ли те та 
воде. Ове годи не заме ни ли смо десет 
вазду шних вен ти ла који су нам кон стант но 
пра ви ли про бле ме, а који нису мења ни дуги 
низ годи на. У пла ну нам је да сле де ће годи
не заме ни мо још десет таквих вен ти ла. 
Сма трам да је то био доста добар потез и 
већ сада се пре по зна ју први резул та ти и у 
про те клих неко ли ко месе ци нисмо има ли 
није дан пре кид у водо снаб де ва њу. Бин гу ла 
и Ерде вик су током тих пре ки да, били нај ве
ћи стра дал ни ци и надам се да се то више 
неће дога ђа ти заме ном и оста лих вен ти ла. 
Дру ги посло ви који тре ба да буду ура ђе ни 
по пита њу бољег и редов ни јег водо снаб де
ва ња, одно се се на уград њу фре квент них 
регу ла то ра које оче ку је мо као помоћ од 
стра не Покра јин ског секре та ри ја та за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шума р ство. Ми 
смо изра зи ли жељу да нам помог ну и они су 
пока за ли спрем ност да нам иза ђу у сусрет 
и надам се успе шном завр шет ку кон кур са и 
наших раз го во ра са њима. Тре ћа ствар коју 
пла ни ра мо да ура ди мо, а коју не може мо 
сами да завр ши мо је заме на дотра ја лог 
цево во да ФИ 400 на рела ци ји изво ри ште 
Батр ов ци и село Батров ци и спа ја ње на 
посто је ћи пара лел ни цево вод који је дав но 
напра вљен. Мислим да би завр шет ком тог 
посла у вели кој мери побољ ша ли водо снаб
де ва ње, јер је на том делу забе ле жен нај ве
ћи број пуца ња цеви. То су неки од посло ва 
које смо ура ди ли и који су нам у пла ну да се 
ура де. Неке ћемо ради ти сами, а неке уз 
помоћ сред ста ва са разних кон кур са, које 
редов но пра ти мо и уче ству је мо на њима.

Када оче ку је те да ће поче ти изград ња 
водо во да у фру шко гор ским сели ма која 
нема ју водо вод?

Пред сед ник Општи не Шид и њего ви 
сарад ни ци пот пи са ли су уго вор о финан си
ра њу тог про јек та у Упра ви за капи тал на 
ула га ња. Нада мо се да ће поче так те инве
сти ци је кре ну ти већ на про ле ће нај пре у 
Соту, затим у Бикић Долу и При ви ној Гла ви. 
Тако да је врло изглед но да ће људи у тим 
сели ма конач но доби ти воду у доглед но 
вре ме. 

Недав но је ЈКП Водо вод доби ло и 
дона ци ју од Вла де Јапа на. У пита њу је 
цистер на за воду коју Шид до сада ника-
да није имао, иако је била пре ко потреб-
на.

Захва љу ју ћи Општи ни Шид и пред сед ни
ку Општи не Пре дра гу Вуко ви ћу и јапан ској 
амба са ди, наше пред у зе ће доби ло је 
цистер ну за воду. Та дона ци ја нам је од 

вели ког зна ча ја, јер ми у шид ској општи ни 
има мо насе ље них места где не посто ји 
водо вод, али и оних места где дола зи до 
честих ква ро ва и про бле ма. У таквим ситу а
ци ја ма ми нисмо има ли могућ ност да их 
снаб де ва мо са водом па смо цистер ну за 
пија ћу воду позајм љи ва ли од Руме и Срем
ске Митро ви це, а то није било нима ло јеф
ти но. Цистер на ће нам пуно зна чи ти и за 
обез бе ђе ње мигра на та у при хват ним цен
три ма пија ћом водом, који су често у про
бле му. У неким при хват ним цен три ма су 
дотра ја ле водо вод не мре же и буна ри, па ће 
цистер на сва ка ко добро доћи и за њихо во 
снаб де ва ње водом. На кра ју кра је ва, захва
љу ју ћи при су ству мигра на та на овим про
сто ри ма ми смо и доби ли ту цистер ну, а 
нада мо се још неким дона ци ја ма. До кра ја 
годи не, наше пред у зе ће оче ку је и дона ци ју 
Фома вози ла за одгу ши ва ње шах ти и кана
ли за ци о них цево во да. То је за нас изван
ред на при ли ка да има мо машин ски парк 
какав при ли чи јед ном озбиљ ном пред у зе ћу 
какво је Водо вод.

Има те ли неке кон крет не пла но ве за 
иду ћу годи ну?

Пла но ви за сле де ћу годи ну неће бити 
вели ки. Мислим да ћемо се одлу чи ти за 
неке мање инве сти ци је, које ће сигур но 
допри не ти ква ли тет ној води коју ће гра ђа ни 
има ти на рас по ла га њу. То зна чи да ћемо 
ући у реа ли за ци ју про јек та изград ње пара
лел ног цево во да. Тај посао поде ли ли смо у 
пет фаза и ми се нада мо да ћемо иду ће 
годи не ући у прву фазу тих радо ва сами, а 
дру гу фазу да ћемо реа ли зо ва ти у сарад њи 
са Општи ном Шид. У слу ча ју да се поја ви 
нека дона ци ја, поку ша ће мо завр ши ти и 
оста ле фазе и да се тај цево вод који није 
рађен око 40 годи на, осим неких радо ва 
90их годи на, конач но завр ши. Део који је 
тамо ура ђен, у дужи ни од око два кило ме та
ра, пока зао се као врло ефи ка сан с обзи
ром да се на том делу није деси ла нијед на 
интер вен ци ја.

Да ли гра ђа ни шид ске општи не могу да 
оче ку ју поску пље ње воде?

Тре нут на цена воде је 69 дина ра без 
напла те кана ли за ци је. Нема мо у пла ну да 
нешто дра стич но пове ћа ва мо цену воде. 
Све сни смо ми коли ка је цена воде у Европ
ској уни ји, али се ми не може мо још увек 
мери ти с њима с обзи ром да зна мо соци јал
ни поло жај наших гра ђа на. Мислим да ћемо 
цену воде у иду ћој годи ни ускла ђи ва ти са 
сто пом инфла ци је, а која се не пред ви ђа 
већа од три до пет одсто. Тако да ћемо 
насто ја ти да то буде мини мал но поску пље
ње за наше гра ђа не.

Какву воду пију гра ђа ни шид ске 
општи не? Могу ли бити без бед ни?

У обла сти опре ма ња ква ли те та воде 
доста води мо рачу на. Међу тим недо сти жна 
фабри ка воде је сан наше општи не и нас 
као водо при вред ног пред у зе ћа и ми се 
искре но нада мо да ћемо успе ти доћи до 
фазе изра де таквих врста про је ка та. Поку
ша ће мо ући и у фазу про је ка та изградње 
кана ли за ци је, јер је то заи ста један од усло
ва за бољи живот гра ђа на.

Упра ва згра да одво је на је кило ме три-
ма од тех нич ке слу жбе Водо во да. Има ли 
неке шан се да уско ро сви рад ни ци оба-
вља ју сво је посло ве у јед ној згра ди? 
Коли ко би вам то олак ша ло рад?

Наша бор ба је позна та још од рани је, да 
наша згра да буде у јед ној. У пла ну има мо 
изград њу јед не управ не згра де која би се 
нала зи ла у тех нич кој слу жби где би се нала
зи ла и дирек ци ја, као и један обје кат где би 
се при ма ле упла те. Мислим да би у ско ри је 
вре ме барем јед ним делом могли ући у реа
ли за ци ју дела тог про јек та како би се омо гу
ћи ло да пред у зе ће буде на јед ном месту и 
да кад наш кори сник дође, да све посло ве 
може завр ши ти у јед ној згра ди, а не да се 
шета изме ђу тех нич ке слу жбе и објек та који 
се нала зи у Ули ци Све тог Саве.

М. Н.

Мар ко Бајић, врши лац дужно сти дирек то ра ЈКП Водо вод Шид

M NOVINE :
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На днев ном ре ду 7. сед ни це Скуп шти не 
оп шти не у Ин ђи ји одр жа ној у че твр
так, 10. но вем бра на шла се укуп но 31 

тач ка. Ве ћи на та ча ка од но си ла се на из ме
не од лу ка ко је се од но се, из ме ђу оста лог, на 
оба вља ње ко му нал не де лат но сти упра вља
ње гро бљи ма и по греб не услу ге, ко му нал не 
де лат но сти зо о хи ги је не, на пла те еко ло шке 
так се и дру го. Ка ко је ра ни је ис та као пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак јед на 
од бит ни јих из ме на ти че се про ши ре ња пр ве 
зо не на пла те по ре за на имо ви ну у Ин ђи ји. 
Гак је об ја снио да се ра ди о од ре ђе ним не
ло гич но сти ма у ра ни је спро во ђе ној од лу ци и 
на вео да ће је дан број обје ка та ко ји је при
па дао дру гој са да би ти у пр вој зо ни на пла те, 
јер се ра ди о де ло ви ма гра да у ко ји ма је иста 
ин фра струк ту ра. Чак је на вео и при мер ле ве 
и де сне стра не Ули це Ду ша на Јер ко ви ћа у 

Ин ђи ји ко је су, пре до но ше ња из ме не од лу
ке, би ле две раз ли чи те зо не на пла те по ре за 
на имо ви ну.

 Апе лу јем на раз у ме ва ње гра ђа на ка да је 
у пи та њу ускла ђи ва ње и ства ра ње јед на ких 
усло ва код пла ћа ња по ре за, а с дру ге стра
не ста ње у бу џе ту ко је смо за те кли, на овај 
на чин ће се по бољ ша ти, јер ће мо на пла ће на 
сред ства мо ћи да ко ри сти мо за по бољ ша ње 
ко му нал не опре мље но сти од ре ђе них ули
ца чи ји ста нов ни ци на то че ка ју го ди на ма и 
де це ни ја ма уна зад или ће мо сред ства усме
ри ти, на при мер, за из град њу но вог вр ти ћа 
 ис та као је Гак.

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја 
од бор ни ци су ин фор ми са ни и о кон со ли до
ва ном из ве шта ју при хо да и при ма ња, рас
хо да и из да та ка бу џе та Оп шти не Ин ђи ја за 
пр вих де вет ме се ци те ку ће го ди не. Ка ко је 
ис та као Ми лан Пре до је вић, пред сед ник СО 
Ин ђи ја, из вр ше ње бу џе та се вр ши пла ни ра
ним тем пом и оче ки ва ња су да ће он до кра ја 
го ди не би ти ре а ли зо ван у ви си ни од 1,6 ми
ли јар де ди на ра. 

 Кон со ли до ва ни ра чун је та кав да је до 
кра ја сеп тем бра ста ње при хо да око 1,2 ми
ли јар де ди на ра од пла ни ра них три ми ли јар
де и 60 ми ли о на, та ко да ће мо мо ра ти да 
из вр ши мо још је дан ре ба ланс бу џе та већ на 
сле де ћој, осмој сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
ко ја се пла ни ра за 28. но вем бар  ка же Пре
до је вић и до да је: 

 Те шко је пла ни ра ти ко ли ко ће би ти ре а
ли за ци ја бу џе та до кра ја го ди не али се оче
ку је у ви си ни од око 1,6 ми ли јар де ди на ра. 
Пред крај го ди не би ће одр жа на и сед ни ца на 
ко јој ће сва јав на пред у зе ћа под не ти сво је 
из ве шта је о ре а ли зо ва ном у то ку 2016. го ди
не, али и план и про грам за на ред ну го ди ну. 
На том за се да њу оче ку је се и усва ја ње ло
кал ног бу џе та за 2017. го ди ну  ка же Ми лан 
Пре до је вић, пред сед ник СО Ин ђи ја. М.Ђ.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Сле ди још је дан ре ба ланс бу џе та
Заседање инђијског парламента

Ми лан Пре до је вић,
пред сед ник СО Ин ђи ја
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КОЛЕКТИВНОВЕНЧАЊЕУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Љубавславило16парова

У пре ле пом амби јен ту хола 
Град ске куће у Срем ској 
Митр о ви ци, у субо ту, 12. 

новем бра одр жа но је, по дру ги пут, 
колек тив но вен ча ње. Митр о ви ца је 
тог дана била град љуба ви у којем 
је 16 паро ва изго во ри ло суд бо но сно 
„ДА“.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана
дер чести тао је мла ден ци ма, поже
лев ши им да свој брач ни живот про
ве ду у сре ћи и здра вљу.

 Чести там свим паро ви ма који су 
изго во ри ли сво је суд бо но сно „ДА“. 
Желим им све нај бо ље у живо
ту, желим им поро да, да што дуже 
про ве ду свој брач ни живот у сре ћи, 
здра вљу и весе љу. Оно што је Град 
Срем ска Митро ви ца желео овом 
мани фе ста ци јом јесте да охра бри 
све оне који су нашли сво је живот
не сапут ни ке да то и озва ни че, јер 
брак је нешто што тре ба него ва ти. У 
бра ку се рађа ју и деца и у том прав
цу ми мора мо да делу је мо, да под
сти че мо и пома же мо како би наше 
дру штво било што бога ти је и што 
мно го број ни је  изја вио је гра до на

чел ник Сана дер након цере мо ни је 
вен ча ња. 

На колек тив ном вен ча њу вен ча
ло се 16 паро ва, а пре цере мо ни
је вен ча ња мла ден ци и при сут ни 
гости ужи ва ли су у крат ком насту
пу бале ри на из Срп ског народ ног 
позо ри шта. Сјај ној орга ни за ци ји 
ништа није про ма кло, па су мла
ден ци након чина вен ча ња наздра
ви ли са гра до на чел ни ком шам пањ
цем, након чега је усле ди ло баца ње 
бидер ма је ра.

Један од паро ва који је сво је „ДА“ 
изго во рио на овој мани фе ста ци ји су 
и Ката ри на и Радо ван Мар ко вић из 
Срем ске Митро ви це. 

 Данас је пра ви ти вен ча ње лук
суз. Ова ко је Град део тога обез бе
дио и због тога смо се нај ви ше при
ја ви ли, јер ипак зна чи доста  рекла 
је Ката ри на Васиљ ко вић Мар ко вић, 
а њен супруг дода је да је ово за 
њега био посе бан дан. 

 Жеља нам је била да напра ви мо 
свад бу. Њена жеља је била да буде 
у вен ча ни ци, а моја жеља је била да 
она буде само моја и то се испу ни ло 

захва љу ју ћи Гра ду  додао је Радо
ван Мар ко вић. 

Горан и Ива на Топа ло вић су тако
ђе на овај начин скло пи ли брак. Они 
исти чу да су се вео ма лепо про ве ли.

 Све је про те кло у нај бо љем реду. 
Див но смо се про ве ли  рекли су 
ново пе че ни мла ден ци Горан Топа
ло вић и Ива на Костић Топа ло вић.

Сво је ути ске с нама поде ли ли су 
и Луки ћи, још један брач ни пар који 
је 12. новем бра ове ко ве чио сво ју 
љубав.

 Пре ле по сам се про ве ла, ути сци 
су див ни. Све нам се сви ђа. И орга
ни за ци ја и деко ра ци ја. Пре за до
вољ ни смо  рекли су Јеле на Тур ши
јан Лукић и њен супруг Душан Лукић. 

Под се ти мо, у окви ру Новем бар
ских дана Срем ска Митро ви ца је по 
дру ги пут орга ни зо ва ла је мани фе
ста ци ју Колек тив но вен ча ње. Мла
ден ци су на поклон од Гра да доби ли 
бес плат но вен ча ње, шам па њац и 
викенд меде ни месец, док су мла
де доби ле и вен ча ни цу, бидер ма јер, 
шмин ку, фри зу ру и нео п ход ну пра те
ћу опре му. С.Станетић

УоквируНовембарскихданаСремскаМитровицајеподругипуторганизовала
манифестацијуКолективновенчање.МладенцисунапоклонодГрададобилибес
платновенчање,шампањацивикендмеденимесец,доксумладедобилеивенча
ницу,бидермајер,шминку,фризуруинеопходнупратећуопрему
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Дан гра да и град ска сла ва Митров
дан обе ле же на је у уто рак, 8. 
новем бра у Срем ској Митро ви ци 

цело днев ним про гра мом. У Сабор ном 
хра му Све тог Дими три ја слу же на је 
све та архи је реј ска литур ги ја, којој су 
при су ство ва ли пред став ни ци локал не 
само у пра ве, на челу са гра до на чел
ни ком Вла ди ми ром Сана де ром, као 
и вели ки број гра ђа на. Након сече ња 
слав ског кола ча фор ми ра на је лити ја 
која је про шла кроз цен тар гра да. Тра
ди ци о нал но, цркве но обе ле жа ва ње 
Митров да на завр ше но је моли твом 
испред бази ли ке Све тог вели ко му че
ни ка Дими три ја за Срем ску Митро ви
цу и њене гра ђа не, као и за сва ку кућу 
која сла ви Све тог Дими три ја. У окви
ру про сла ве Дана гра да дан рани је у 
Позо ри шту „Добри ца Милу ти но вић“ је 
одр жа на све ча на ака де ми ја. 

При јем за госте из јав ног, поли тич ког, 
кул тур ног и при вред ног живо та Сре ма 
8. новем бра у Град ској кући при ре дио 
је митр о вач ки гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер. Обра ћа ју ћи се при сут
ни ма, под се тио је да је 2016. годи на 
вели ких инве сти ци ја за Град, као и да 
се нада да ће сви запо че ти про јек ти 
бити реа ли зо ва ни током наред не годи
не. 

– Град Срем ска Митро ви ца је град 
који је отво рен за све про фе си је и све 
људе који желе овде да раде и живе 

и да са нама деле и добро и лоше. 
Спрем ни смо са сви ма да сара ђу је мо, 
као што смо и у прет ход ном пери о ду 
чини ли. Мислим да смо дока за ли да 
смо озби љан град, да има мо озбиљ
не инсти ту ци је и да смо озбиљ но кре
ну ли да се раз ви ја мо како у при вред

ном, тако и у кул тур ном, спорт ском и 
сва ком дру гом погле ду. Иста као бих 
да је 2016. годи на три вели ке инве
сти ци је које је Град само стал но запо
чео. Пре све га ту је под во жњак, који 
је тема овог гра да про те клих 40 годи
на, и који тре ба да наш град отво ри 
пре ма Фру шкој гори и који тре ба да 
скло ни пре пре ку како би се даље раз
ви јао. Ми смо дале ко одма кли у том 
послу и као што је 2016. годи на запо
че тих инве сти ци ја, ја се надам да ће 
2017. годи на бити годи на завр шет ка 
тих инве сти ци ја. Дру га, али не мање 
важна инве сти ци ја јесте базен, тако ђе 
нешто о чему се при ча ло про те клих 30 
годи на, а мно ге гене ра ци је су сања ле 
да има ју један затво рен базен где би 
њихо ва деца могла да нау че да пли
ва ју. У фебру а ру ове годи не ми смо 
запо че ли ту инве сти ци ју и прву фазу 
при ве ли кра ју, уско ро кре ће мо у дру
гу фазу и оче ку јем да ћемо про ле ћа 
2017. моћи сви зајед но да посе ти мо 
затво ре ни базен. Тре ћа вели ка ствар 
која је запо че та у 2016. је шко ла у 
Мачван ској Митро ви ци. Тамо деца 

поха ђа ју наста ву у објек ту од азбест
них пло ча, те је Град пре по знао потре
бу гене ра ци ја из Мачве да се обра зу ју 
у шко ли која је аде кват на и која тре ба 
да пра ти све савре ме не трен до ве у 
обра зо ва њу. И ту смо бли зу завр шет ка 
прве фазе радо ва и надам се да ћемо 
већ од иду ће годи не моћи да гле да мо 
уче ни ке у школ ским клу па ма у новој 
шко ли. Још јед на вели ка инве сти ци ја 
је завр ше на. Морам да се захва лим 
Вла ди Репу бли ке Срби је и ресор ном 
мини стар ству што су издво ји ли 280 
мили о на дина ра за рекон струк ци ју 
пута кроз Лаћа рак. Данас је то један 
моде ран и ква ли тет но ура ђен пут, од 
кога ми оче ку је мо да ће додат но раз
ви ти нај ве ће село у Срби ји – иста као 
је Вла ди мир Сана дер.

Он је додао ће 2017. годи на бити 
годи на завр шет ка поме ну тих инве сти
ци ја, али и годи на нових пла но ва.

 Жели мо да све потен ци ја ле које 
овај град има, река Сава, Фру шка гора, 
наши кул тур но  исто риј ски спо ме ни ци, 
ста ви мо у функ ци ју раз во ја гра да. Оно 
што ће нам бити при о ри тет је да град 

сачу ва мо од Саве. Вође ни иску стви ма 
из 2014. и одбра не од попла ва, мора
мо на орга ни зо ван начин да врши мо 
зашти ту гра да од висо ких вода. Кре
ну ли смо у пла ни ра ње и изра ду про
јект но тех нич ке доку мен та ци је, како 
би могли да поста ви мо покрет не пане
ле на нашој оба ли и како би се брзо 
и ефи ка сно бра ни ли од евен ту ал
них висо ких вода. Тако ђе пла ни ра мо 
да оба лу Саве ста ви мо апсо лут но у 
функ ци ју раз во ја како при вре де тако 
и тури зма, да на тај начин, поред тога 
што смо доста ради ли на раз ви ја њу 
рад них зона, мно го тога сада посве
ти мо раз во ју тури зма. Ја се надам 
да ћу има ти вре ме на да све то спро
ве дем, а ако не, онда се надам да ће 
неко наста ви ти по мом пла ну – изја вио 
је митр о вач ки гра до на чел ник, којем је 
ово први Митров дан од како се нала зи 
на функ ци ји првог чове ка Гра да Срем
ска Митро ви ца. 

Све ча ном при је му при су ство вао је 
и нека да шњи митро вач ки гра до на
чел ник, а сада шњи мини стар пољо
при вре де и зашти те живот не сре ди не 
Бра ни слав Неди мо вић. 

Дога ђа ји током Новем бар ских дана, 
који ма се обе ле жа ва Дан гра да, наста
вља ју се и у наред ном пери о ду. За све 
Митров ча не уста но ве кул ту ре  су при
пре ми ле зани мљив про грам. 

Б.Селаковић

Све ти вели ко му че ник Дими три је 
Солун ски Миро то чи ви (270  306) је био 
хри шћан ски све ти тељ за кога се веру је 
да је живео у Солу ну почет ком 4. века. 
Током сред њег века, све ти Дими три је је 
пошто ван као један од нај ва жни јих пра
во слав них вој ни ка међу све ти те љи ма. 
Сла ви се 8. новем бра по гре го ри јан ском 
кален да ру то јест 26. окто бра по јули јан
ском кален да ру.

Култ све тог рат ни ка Дими три ја је 
рас про стра њен и код Срба захва љу
ју ћи вели кој духов ној бли ско сти са 
грч ким наро дом, где је овај све ти тељ 
вео ма сла вљен још од вре ме на тур ске 
наје зде. Дими три је је по оче вој смр
ти насле дио вој вод ско зва ње, а како је 
вас пи та ван у хри шћан ском духу, он је 
про по ве дао хри шћан ство, уме сто да 
га, по запо ве сти и нало гу цара Мак си
ми ја на, истре бљу је. Цар, сазнав ши да 
је наме сник Дими три је хри шћа нин и да 
је мно ге, уме сто да их одвра ти, упра во 
пре вео у хри шћан ство, наре ди те Дими
три је буде прво утам ни чен а затим избо
ден копљи ма, усред моли тве. Тело му 
би баче но, али га хри шћа ни тај но узе
ше и сахра ни ше. На месту где је све ти 
сахра њен, вел мо жа Леон ти је из Или ри
је, изле чен од тешке боле сти над гро
бом овог муче ни ка, у знак захвал но сти 
поди гао је цркву. При ли ком иско па ва ња 
теме ља цркве про на ђе не су мошти све
то га вели ко му че ни ка Дими три ја.

Свети
Димитрије
Солунски

На Град ском тр гу и у пар ку Спе ци ја ли
стич ка је ди ни ца од ре да Жан дар ме ри је из 
Но вог Са да из ве ла је так тич ко – по ка зну 
ве жбу и пре зен то ва ла је опре му, во зи ла и 
оруж је, а све у ци љу упо зна ва ња основ
них прин ци па де ло ва ња и над ле жно сти 
Жан дар ме ри је Ср би је. Ми тров ча ни су, 
као и про шле го ди не, би ли оду ше вље ни 
ма ни фе ста ци јом, а пре све га нај мла ђи 
су гра ђа ни. У окви ру про гра ма, из ме ђу 
оста лог, ор га ни зо ван је и ал пи нис тич ки 
парк за де цу, га ђа ње из ва зду шне пу шке 
и јав ни час са мо од бра не. По ка зна ве
жба при пад ни ка Жан дар ме ри је одр жа на 
је по дру ги пут у Срем ској Ми тро ви ци и 
то у окви ру Новем бар ских све ча но сти 8. 
новем бра. 
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Дан гра да и град ска сла ва Митров
дан обе ле же на је у уто рак, 8. 
новем бра у Срем ској Митро ви ци 

цело днев ним про гра мом. У Сабор ном 
хра му Све тог Дими три ја слу же на је 
све та архи је реј ска литур ги ја, којој су 
при су ство ва ли пред став ни ци локал не 
само у пра ве, на челу са гра до на чел
ни ком Вла ди ми ром Сана де ром, као 
и вели ки број гра ђа на. Након сече ња 
слав ског кола ча фор ми ра на је лити ја 
која је про шла кроз цен тар гра да. Тра
ди ци о нал но, цркве но обе ле жа ва ње 
Митров да на завр ше но је моли твом 
испред бази ли ке Све тог вели ко му че
ни ка Дими три ја за Срем ску Митро ви
цу и њене гра ђа не, као и за сва ку кућу 
која сла ви Све тог Дими три ја. У окви
ру про сла ве Дана гра да дан рани је у 
Позо ри шту „Добри ца Милу ти но вић“ је 
одр жа на све ча на ака де ми ја. 

При јем за госте из јав ног, поли тич ког, 
кул тур ног и при вред ног живо та Сре ма 
8. новем бра у Град ској кући при ре дио 
је митр о вач ки гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер. Обра ћа ју ћи се при сут
ни ма, под се тио је да је 2016. годи на 
вели ких инве сти ци ја за Град, као и да 
се нада да ће сви запо че ти про јек ти 
бити реа ли зо ва ни током наред не годи
не. 

– Град Срем ска Митро ви ца је град 
који је отво рен за све про фе си је и све 
људе који желе овде да раде и живе 

и да са нама деле и добро и лоше. 
Спрем ни смо са сви ма да сара ђу је мо, 
као што смо и у прет ход ном пери о ду 
чини ли. Мислим да смо дока за ли да 
смо озби љан град, да има мо озбиљ
не инсти ту ци је и да смо озбиљ но кре
ну ли да се раз ви ја мо како у при вред

ном, тако и у кул тур ном, спорт ском и 
сва ком дру гом погле ду. Иста као бих 
да је 2016. годи на три вели ке инве
сти ци је које је Град само стал но запо
чео. Пре све га ту је под во жњак, који 
је тема овог гра да про те клих 40 годи
на, и који тре ба да наш град отво ри 
пре ма Фру шкој гори и који тре ба да 
скло ни пре пре ку како би се даље раз
ви јао. Ми смо дале ко одма кли у том 
послу и као што је 2016. годи на запо
че тих инве сти ци ја, ја се надам да ће 
2017. годи на бити годи на завр шет ка 
тих инве сти ци ја. Дру га, али не мање 
важна инве сти ци ја јесте базен, тако ђе 
нешто о чему се при ча ло про те клих 30 
годи на, а мно ге гене ра ци је су сања ле 
да има ју један затво рен базен где би 
њихо ва деца могла да нау че да пли
ва ју. У фебру а ру ове годи не ми смо 
запо че ли ту инве сти ци ју и прву фазу 
при ве ли кра ју, уско ро кре ће мо у дру
гу фазу и оче ку јем да ћемо про ле ћа 
2017. моћи сви зајед но да посе ти мо 
затво ре ни базен. Тре ћа вели ка ствар 
која је запо че та у 2016. је шко ла у 
Мачван ској Митро ви ци. Тамо деца 

поха ђа ју наста ву у објек ту од азбест
них пло ча, те је Град пре по знао потре
бу гене ра ци ја из Мачве да се обра зу ју 
у шко ли која је аде кват на и која тре ба 
да пра ти све савре ме не трен до ве у 
обра зо ва њу. И ту смо бли зу завр шет ка 
прве фазе радо ва и надам се да ћемо 
већ од иду ће годи не моћи да гле да мо 
уче ни ке у школ ским клу па ма у новој 
шко ли. Још јед на вели ка инве сти ци ја 
је завр ше на. Морам да се захва лим 
Вла ди Репу бли ке Срби је и ресор ном 
мини стар ству што су издво ји ли 280 
мили о на дина ра за рекон струк ци ју 
пута кроз Лаћа рак. Данас је то један 
моде ран и ква ли тет но ура ђен пут, од 
кога ми оче ку је мо да ће додат но раз
ви ти нај ве ће село у Срби ји – иста као 
је Вла ди мир Сана дер.

Он је додао ће 2017. годи на бити 
годи на завр шет ка поме ну тих инве сти
ци ја, али и годи на нових пла но ва.

 Жели мо да све потен ци ја ле које 
овај град има, река Сава, Фру шка гора, 
наши кул тур но  исто риј ски спо ме ни ци, 
ста ви мо у функ ци ју раз во ја гра да. Оно 
што ће нам бити при о ри тет је да град 

сачу ва мо од Саве. Вође ни иску стви ма 
из 2014. и одбра не од попла ва, мора
мо на орга ни зо ван начин да врши мо 
зашти ту гра да од висо ких вода. Кре
ну ли смо у пла ни ра ње и изра ду про
јект но тех нич ке доку мен та ци је, како 
би могли да поста ви мо покрет не пане
ле на нашој оба ли и како би се брзо 
и ефи ка сно бра ни ли од евен ту ал
них висо ких вода. Тако ђе пла ни ра мо 
да оба лу Саве ста ви мо апсо лут но у 
функ ци ју раз во ја како при вре де тако 
и тури зма, да на тај начин, поред тога 
што смо доста ради ли на раз ви ја њу 
рад них зона, мно го тога сада посве
ти мо раз во ју тури зма. Ја се надам 
да ћу има ти вре ме на да све то спро
ве дем, а ако не, онда се надам да ће 
неко наста ви ти по мом пла ну – изја вио 
је митр о вач ки гра до на чел ник, којем је 
ово први Митров дан од како се нала зи 
на функ ци ји првог чове ка Гра да Срем
ска Митро ви ца. 

Све ча ном при је му при су ство вао је 
и нека да шњи митро вач ки гра до на
чел ник, а сада шњи мини стар пољо
при вре де и зашти те живот не сре ди не 
Бра ни слав Неди мо вић. 

Дога ђа ји током Новем бар ских дана, 
који ма се обе ле жа ва Дан гра да, наста
вља ју се и у наред ном пери о ду. За све 
Митров ча не уста но ве кул ту ре  су при
пре ми ле зани мљив про грам. 

Б.Селаковић

Све ти вели ко му че ник Дими три је 
Солун ски Миро то чи ви (270  306) је био 
хри шћан ски све ти тељ за кога се веру је 
да је живео у Солу ну почет ком 4. века. 
Током сред њег века, све ти Дими три је је 
пошто ван као један од нај ва жни јих пра
во слав них вој ни ка међу све ти те љи ма. 
Сла ви се 8. новем бра по гре го ри јан ском 
кален да ру то јест 26. окто бра по јули јан
ском кален да ру.

Култ све тог рат ни ка Дими три ја је 
рас про стра њен и код Срба захва љу
ју ћи вели кој духов ној бли ско сти са 
грч ким наро дом, где је овај све ти тељ 
вео ма сла вљен још од вре ме на тур ске 
наје зде. Дими три је је по оче вој смр
ти насле дио вој вод ско зва ње, а како је 
вас пи та ван у хри шћан ском духу, он је 
про по ве дао хри шћан ство, уме сто да 
га, по запо ве сти и нало гу цара Мак си
ми ја на, истре бљу је. Цар, сазнав ши да 
је наме сник Дими три је хри шћа нин и да 
је мно ге, уме сто да их одвра ти, упра во 
пре вео у хри шћан ство, наре ди те Дими
три је буде прво утам ни чен а затим избо
ден копљи ма, усред моли тве. Тело му 
би баче но, али га хри шћа ни тај но узе
ше и сахра ни ше. На месту где је све ти 
сахра њен, вел мо жа Леон ти је из Или ри
је, изле чен од тешке боле сти над гро
бом овог муче ни ка, у знак захвал но сти 
поди гао је цркву. При ли ком иско па ва ња 
теме ља цркве про на ђе не су мошти све
то га вели ко му че ни ка Дими три ја.

Свети
Димитрије
Солунски

На Град ском тр гу и у пар ку Спе ци ја ли
стич ка је ди ни ца од ре да Жан дар ме ри је из 
Но вог Са да из ве ла је так тич ко – по ка зну 
ве жбу и пре зен то ва ла је опре му, во зи ла и 
оруж је, а све у ци љу упо зна ва ња основ
них прин ци па де ло ва ња и над ле жно сти 
Жан дар ме ри је Ср би је. Ми тров ча ни су, 
као и про шле го ди не, би ли оду ше вље ни 
ма ни фе ста ци јом, а пре све га нај мла ђи 
су гра ђа ни. У окви ру про гра ма, из ме ђу 
оста лог, ор га ни зо ван је и ал пи нис тич ки 
парк за де цу, га ђа ње из ва зду шне пу шке 
и јав ни час са мо од бра не. По ка зна ве
жба при пад ни ка Жан дар ме ри је одр жа на 
је по дру ги пут у Срем ској Ми тро ви ци и 
то у окви ру Новем бар ских све ча но сти 8. 
новем бра. 
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КОЛЕКТИВНОВЕНЧАЊЕУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Љубавславило16парова

У пре ле пом амби јен ту хола 
Град ске куће у Срем ској 
Митр о ви ци, у субо ту, 12. 

новем бра одр жа но је, по дру ги пут, 
колек тив но вен ча ње. Митр о ви ца је 
тог дана била град љуба ви у којем 
је 16 паро ва изго во ри ло суд бо но сно 
„ДА“.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана
дер чести тао је мла ден ци ма, поже
лев ши им да свој брач ни живот про
ве ду у сре ћи и здра вљу.

 Чести там свим паро ви ма који су 
изго во ри ли сво је суд бо но сно „ДА“. 
Желим им све нај бо ље у живо
ту, желим им поро да, да што дуже 
про ве ду свој брач ни живот у сре ћи, 
здра вљу и весе љу. Оно што је Град 
Срем ска Митро ви ца желео овом 
мани фе ста ци јом јесте да охра бри 
све оне који су нашли сво је живот
не сапут ни ке да то и озва ни че, јер 
брак је нешто што тре ба него ва ти. У 
бра ку се рађа ју и деца и у том прав
цу ми мора мо да делу је мо, да под
сти че мо и пома же мо како би наше 
дру штво било што бога ти је и што 
мно го број ни је  изја вио је гра до на

чел ник Сана дер након цере мо ни је 
вен ча ња. 

На колек тив ном вен ча њу вен ча
ло се 16 паро ва, а пре цере мо ни
је вен ча ња мла ден ци и при сут ни 
гости ужи ва ли су у крат ком насту
пу бале ри на из Срп ског народ ног 
позо ри шта. Сјај ној орга ни за ци ји 
ништа није про ма кло, па су мла
ден ци након чина вен ча ња наздра
ви ли са гра до на чел ни ком шам пањ
цем, након чега је усле ди ло баца ње 
бидер ма је ра.

Један од паро ва који је сво је „ДА“ 
изго во рио на овој мани фе ста ци ји су 
и Ката ри на и Радо ван Мар ко вић из 
Срем ске Митро ви це. 

 Данас је пра ви ти вен ча ње лук
суз. Ова ко је Град део тога обез бе
дио и због тога смо се нај ви ше при
ја ви ли, јер ипак зна чи доста  рекла 
је Ката ри на Васиљ ко вић Мар ко вић, 
а њен супруг дода је да је ово за 
њега био посе бан дан. 

 Жеља нам је била да напра ви мо 
свад бу. Њена жеља је била да буде 
у вен ча ни ци, а моја жеља је била да 
она буде само моја и то се испу ни ло 

захва љу ју ћи Гра ду  додао је Радо
ван Мар ко вић. 

Горан и Ива на Топа ло вић су тако
ђе на овај начин скло пи ли брак. Они 
исти чу да су се вео ма лепо про ве ли.

 Све је про те кло у нај бо љем реду. 
Див но смо се про ве ли  рекли су 
ново пе че ни мла ден ци Горан Топа
ло вић и Ива на Костић Топа ло вић.

Сво је ути ске с нама поде ли ли су 
и Луки ћи, још један брач ни пар који 
је 12. новем бра ове ко ве чио сво ју 
љубав.

 Пре ле по сам се про ве ла, ути сци 
су див ни. Све нам се сви ђа. И орга
ни за ци ја и деко ра ци ја. Пре за до
вољ ни смо  рекли су Јеле на Тур ши
јан Лукић и њен супруг Душан Лукић. 

Под се ти мо, у окви ру Новем бар
ских дана Срем ска Митро ви ца је по 
дру ги пут орга ни зо ва ла је мани фе
ста ци ју Колек тив но вен ча ње. Мла
ден ци су на поклон од Гра да доби ли 
бес плат но вен ча ње, шам па њац и 
викенд меде ни месец, док су мла
де доби ле и вен ча ни цу, бидер ма јер, 
шмин ку, фри зу ру и нео п ход ну пра те
ћу опре му. С.Станетић

УоквируНовембарскихданаСремскаМитровицајеподругипуторганизовала
манифестацијуКолективновенчање.МладенцисунапоклонодГрададобилибес
платновенчање,шампањацивикендмеденимесец,доксумладедобилеивенча
ницу,бидермајер,шминку,фризуруинеопходнупратећуопрему
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ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ИН ЂИ ЈЕ
У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

Вен ци на спо ме ник 
кра љу Пе тру Пр вом

У ор га ни за ци ји Удру же ња Кра ље ви на 
Ср би ја и Оп шти не Ин ђи ја 8. но вем бра у 
Пар ку Кра љи це Ма ри је обе ле жен је Дан 
осло бо ђе ња Ин ђи је у Ве ли ком ра ту. Све ча
ност је за по че та слу же њем по ме на пот по
руч ни ку Ју ли ју Ва пи и оста лим при пад ни
ци ма срп ске Кра љев ске вој ске, по сле че га 
су по ло же ни вен ци на спо ме ник Кра љу 
Пе тру Пр вом Осло бо ди о цу. Чла но ви кул
тур но  умет нич ких дру шта ва „Со ко“ и 
„Ин ђи ја“ при ре ди ли су при го дан про грам, у 
ко јем је уче ство вао и Град ски хор, из вед
бом хим не „Бо же прав де“. 

У име Ње го вог кра љев ског ве ли чан ства 
пре сто ло на след ни ка Алек сан дра, као иза
сла ник, ве нац је по ло жио пред се да ва ју ћи 
Крун ског са ве та Дра го мир Ацо вић, а ве нац 
на спо ме ник кра љу Пе тру I Ве ли ком Осло
бо ди о цу су по ло жи ли и пред сед ник Скуп
шти не оп шти не Ин ђи ја Ми лан Пре до је вић, 
пот пу ков ник Јо ви ца Пет ко вић ис пред Вој
ске Ср би је и пот пред сед ник Из вр шног 
од бо ра Удру же ња Кра ље ви на Ср би ја Пре
драг Ме де ни ца. Вен це су та ко ђе по ло жи ли 
пред став ни ци Са ве за по то ма ка рат ни ка 
19121920 и по пр ви пут пред став ни ци 
СУБ НОРа оп шти не Ин ђи ја.

ХУ МА НИ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ

Свим ср цем
за Ни ко лу!

Уче ни ци све три ин ђиј ске сред ње шко ле: 
Гим на зи ја, Сред ње тех нич ке шко ле „Ми хај
ло Пу пин“ и Сред ње шко ле „Др Ђор ђе 
На то ше вић“ уз по моћ про фе со ра и ди рек
то ра по ме ну тих уста но ва у че твр так, 10. 
но вем бра ор га ни зо ва ли су ху ма ни тар ни 
тур нир у фуд ба лу за по моћ те шко обо ле
лом уче ни ку Ни ко ли Ра ки ћу. Ини ци ја ти ву су 
по кре ну ли Ни ко ли ни дру го ви из дру гог раз
ре да, смер са о бра ћај ни тех ни чар на че лу 
са раз ред ним ста ре ши ном Ире ном Ми ло
ше вић. Ху ма ни тар ни тур нир у Спорт ском 
цен тру Ин ђи ја ор га ни зо ван је по дру ги пут 
са ци љем да се при ку пе сред ства ко ја ће 
зна чи ти Ни ко ли у да љем ле че њу. На ула зу 
у спорт ску ха лу у Ин ђи ји на ла зи ле су се 
ку ти је у ко је је сва ко мо гао да оста ви 
до бро вољ ни при лог. То ком пр ве ху ма ни
тар не утак ми це, ка ко ка же Де јан Спа хић, 
ди рек тор СТШ „Ми хај ло Пу пин“, ску пље но 
је око 60 хи ља да ди на ра и већ ове не де ље 
би ће ор га ни зо ва на ху ма ни тар на пред ста ва 
на ко јој се на да ју да ће би ти при ку пље но 
бар при бли жно исто сред ста ва као и то ком 
тур ни ра. 

М. Ђ.

Иде ја о из град њи ту ри стич ког ком
плек са у ви ду ре кон струк ци је 
Келт ског на се ља у Ин ђи ји по те кла 

је пре че ти ри го ди не са же љом да се у 
том срем ском гра ду на пра ви ту ри стич ка 
атрак ци ја. Убр зо је за вр ше на па пи ро ло
ги ја и кре ну ло се са уре ђе њем зе мљи
шта у бли зи ни ма ги страл ног пу та М22 
Бе о град  Но ви Сад. До са да су ре а ли зо
ва не че ти ри фа зе ра до ва у окви ру ко јих 
је из гра ђен је дан обје кат  Келт ска ку ћа, 
део ста зе као и огра да око „му зе ја на 
отво ре ном“. Про шле не де ље на ста вље
ни су ра до ви ко ји под ра зу ме ва ју из град
њу још јед ног објек та, ста зе и огра де око 
Келт ског на се ља. 

Ка ко ис ти че Ма ја Бо шњак, вршилац 
дужности ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни
за ци је оп шти не Ин ђи ја ди на ми ка ра до ва 
на из град њи „му зе ја на отво ре ном“ за ви
си од при ли ва сред ста ва из над ле жних 
ре пу блич ких ми ни стар ста ва и по кра јин
ских се кре та ри ја та.

 За че твр ту фа зу, ко ја је у то ку, до би ли 
смо три ми ли о на ди на ра од Ми ни стар
ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка
ци ја, а до са да смо утро ши ли око се дам 
ми ли о на ди на ра на ра до ве око уре ђе ња 

зе мљи шта и из град ње обје ка та, ста за и 
огра де. Те жи мо ка то ме да већ на про ле
ће сле де ће го ди не оспо со би мо про стор 
за пр ве по се те ту ри ста и ђач ких екс кур
зи ја ка ко би што ви ше ра ди ли на про мо
ци ји про јек та ко ји је од ве ли ког зна ча ја 
за на шу оп шти ну и овај део Сре ма. При
о ри тет ће нам би ти ђач ке екс кур зи је и 
пла ни ра мо да за по сли мо ку сто са ко ји 
ће по се ти о це во ди ти кроз це лу при чу о 
жи во ту Кел та на на шем под руч ју  ка же 
Бо шњак.

Пре ма про јек ту, у окви ру Келт ског 
на се ља би ће из гра ђе но укуп но де сет 
обје ка та, од ко јих је је дан и ад ми ни стра
тив на згра да у ко јој ће се на ла зи ти су
ве нир ни ца, би ле тар ни ца, кан це ла ри је и 
мо кри чвор. Оста ли објек ти, ка ко ка же 
Маја Бошњак, су Келт ске ку ће – при каз 
до ма ћин ста ва као и ткач ка, ко вач ка, 
грн чар ска и дру ге. У обје кат чи ја је из
град ња у то ку би ће по ста вље на и пећ 
за пе че ње хле ба, те ће по се ти о ци има ти 
при ли ку да ис ку се ка ко се при пре ма ла 
хра на у до ба Кел та.

М. Ђ.

ИЗ ТУ РИ СТИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

На ста вак изградњe 
Келт ског на се ља

Зна чај ни исто риј ски и ар хе о ло шки 
на ла зи за жи вот Кел та на те ри то ри ји 
оп шти не Ин ђи ја го во ре да је та мо би ла 
ве ли ка на се о би на рат нич ког пле ме на 
Скор ди ска. Њи ма у част се и гра ди Келт
ско на се ље у овом срем ског гра ду са 
ци љем да се ство ри јед на ори ги нал на 
ту ри стич ка атрак ци ја ка кве не ма на овим 
про сто ри ма. Пред став ни ци Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је твр де да се ар хе о ло шка 
на ла зи шта из до ба Кел та ја вља ју у не ко
ли ко на се ља оп шти не Ин ђи ја. Ипак, сма
тра ли су да је сам град Ин ђи ја нај по год ни
ји за из град њу та квог ком плек са јер се 
на ла зи у бли зи ни ма ги страл ног пу та Бе о
град  Но ви Сад и ме ђу на род ног ауто пу та 
Е75.

Скор ди сци су би ли ан тич ко илир ско  
келт ско пле ме ко је је на се ља ва ло не ка
да шње рим ске про вин ци је Па но ни ја, око 
ре ка Ду нав, Са ва и Дра ва. Свој исто риј
ски зна чај до жи ве ли су по чет ком 3. ве ка 
пре но ве ере. На свом вр хун цу, њи хов 
ути цај се про те зао на под руч ја на ко ји ма 
се на ла зе да на шње др жа ве Аустри ја, 
Ср би ја, Хр ват ска, Сло ве ни ја, Сло вач ка и 
Бо сна и Хер це го ви на.

Ко су
Скор ди сци?

Кел ти у Ин ђи ји
Улаз у Келт ско на се ље у Ин ђи ји
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SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Радо са вље вић Нема ња и 

Јано ше вић Сне жа на, Топа ло вић Горан и Костић Ива
на, Жива но вић Иван и Бошко вић Сања, Јова но вић 
Дра ган и Јова но вић Бисе ра, Петро вић Мар ко и 
Симић Души ца, Кра гуљ Мрђан и Лука но вић Мили ца, 
Сте ва но вић Милан и Јешић Мари ја, Про да но вић 
Мар ко и Мињин Боја на, Лукић Душан и Тур ши јан 
Јеле на, Јова но вић Дамир и Јован че вић Боја на, Бајић 
Борис и Кон стан ти но вић Вла ди ца, Лазић Зоран и 
Ђор ђић Све тла на, Лема јић Бран ко и Ван чик Нико ли
на, Деја но вић Дра ган и Анто нић Сла ви ца, Џакић 
Ђор ђе и Жив ко вић Јеле на, Милу ти но вић Иван и 
Лемо ни дис Јеле на, Чугаљ Дра ги ша и Гаће ша Лаза
ре ла, Ракић Дејан и Стој са вље вић Иси до ра, Мар ко
вић Радо ван и Васиљ ко вић Ката ри на

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Попа дић Душан и Попа дић 
Љуби ца из Шида, Опав ски Јаро слав и Милић Опав
ски Ида из Ста ре Пазо ве, Обре но вић Нема ња и 
Обре но вић Зора на из Пла ти че ва, Петро вић Јови ца и 
Петро вић Ната ша из Лаћар ка, Делић Здрав ко и 
Делић Ната ша из Руме, Живић Нико ла и Живић Јова
на из Срем ске Митро ви це, Ђури чић Ненад и Ђури
чић Јеле на из Срем ске Митро ви це, Јова но вић Миро
слав и Јова но вић Јеле на из Срем ске Митро ви це, 
Лак нер Горан и Лак нер Ива на из Бер ка со ва, Мили че
вић Небој ша и Мили че вић Ива на из Кузми на, Грбић 
Јован и Грбић Нико ли на из Срем ске Митро ви це, 
Кури џа Михај ло и Кури џа Кати ца из Срем ске Митро
ви це, Жив ко вић Сло бо дан и Жив ко вић Бра ни сла ва 
из Јар ка, Боро је вић Алек сан дар и Боро је вић Мари ја 
из Руме, Мар ја но вић Дејан и Мар ја но вић Јеле на из 
Љуко ва, Јова но вић Дра ган и Јова но вић Дра га на из 
Ога ра, Матић Ненад и Матић Тео до ра из Срем ских 
Миха ље ва ца, Мом чи ло вић Вла ди мир и Мом чи ло вић 
Гор да на из Лаћар ка, Сушић Радо слав и Сушић Жељ
ка из Кузми на, Деве так Сини ша и Деве так Мили ца из 
Сота, Балаш Јосип и Балаш Зори ца из Хрт ко ва ца.  

ДОБИ ЛИ СИНА: Пет ков ски Милан и Пет ков ски 
Кри сти на из Срем ске Митро ви це, Арсов ски Денис и 
Арсов ски Души ца из Руме, Нова ко вић Мили во је и 
Нова ко вић Дани је ла из Ога ра, Вуко вић Радо мир и 
Вуко вић Мила на из Пла ти че ва, Нешко вић Радо ван и 
Нешко вић Љиља на из Буђа но ва ца, Нова ко вић Ђор
ђе и Нова ко вић Ната ша из Срем ске Митро ви це, 
Чару брић Ђор ђе и Чару брић Маја из Ман ђе ло са, 
Бошко вић Сини ша и Хонгyан Цхен из Руме, Вук ма но
вић Јови ца и Вук ма но вић Ната ша из Добри на ца, 
Бошња ко вић Саво и Бошња ко вић Рада из Јаме не, 
Бањац Симо и Бањац Јеле на из Инђи је, Ерак Нема
ња и Ерак Ива на из Срем ске Митро ви це, Ђокић 
Сини ша и Ђокић Алек сан дра из Срем ске Митро ви це, 
Нико лић Вла ди мир и Нико лић Џене фа из Мачван ске 
Митро ви це, Чиеф Бојан и Гагић Чиеф Јеле на из 
Срем ске Митро ви це, Јоси по вић Душан и Јоси по вић 
Јеле на из Раден ко ви ћа, Лекић Дали бор и Лекић Ана 
из Ста ре Пазо ве, Сла ти нац Борис и Сла ти нац Ива на 
из Срем ске Митро ви це, Туца ко вић Сло бо дан и Туца
ко вић Сне жа на из Руме.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: Пере тић Муха рем и Пере
тић Јасна из Лаћар ка.

УМР ЛИ: Милу ти но вић Госпа ва, рођ. 1937; Бје ло
брк Љубин ко, рођ. 1933; Божић Мира, рођ. 1952; 
Ристић Милан, рођ. 1933; Савић Зоран ка, рођ. 1934; 
Зец Дра ган, рођ. 1951; Сава но вић Ран ко, рођ. 1937; 
Репар Вла ди мир, рођ. 1928; Чаја Иван, рођ. 1941; 
Дрма но вић Горан, рођ. 1963; Мадац ки Зла ти ја, рођ. 
1960; Милан ко вић Жељ ко, рођ. 1962; Мак си мо вић 
Љиља на, рођ. 1955; Ива но вић Петра, рођ. 1935; 
Ђуро вић Сло бо дан, рођ. 1942; Мар ти но вић Саша, 
рођ. 1968; Црно бр ња Буди мир, рођ. 1946; Весе ли но
вић Вели бор, рођ. 1971.

У Срем ској Ми тро ви ци прошлог 
четвртка, 10. новембра одр жа
на је ма ни фе ста ци ја Дан ма

лих и сред њих пред у зе ћа ко ју је ор
га ни зо ва ла Кон фин ду стри ја Ср би ја, 
асо ци ја ци ја ита ли јан ских ин ду стри
ја ла ца уз по др шку Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. 

Дан ма лих и сред њих пред у зе ћа је 
био при ли ка за ус по ста вља ње ди ја
ло га из ме ђу са ве та при вре де, про
све те и ло кал не за јед ни це, где су 
ком па ни је „Лу ва та“, „Стил тек“ и „Ла
бор Ле њо“, ко је по слу ју на те ри то ри ји 
Срем ске Ми тро ви це, отво ри ле вра та 
сво јих про из вод них по го на ђа ци ма, 
про фе со ри ма као и представницима 
Града. Ком па ни је је по се ти ло 160 
уче ни ка Сред ње тех нич ке шко ле 
„Ни ко ла Те сла“ и Пре храм бе но – шу
мар ске и хе миј ске шко ле.

Ди рек тор Сред ње тех нич ке шко
ле „Ни ко ла Те сла“ Ми ли сав Да ни чић 
ре као је ће у на ред ном пе ри о ду са 
тим фир ма ма скло пи ти уго вор о по
слов но – тех нич кој са рад њи. 

 Ово је још јед на при ли ка да на
ши уче ни ци оби ђу по је ди не ком па
ни је и да ви де њи хо ва бу ду ћа рад на 
ме ста. По ре ак ци ја ма уче ни ка рекао 
бих да су фа сци ни ра ни, па ћу ве ро
ват но са њи ма скло пи ти уго вор о по
слов но – тех нич кој са рад њи, где ће 
на ши уче ни ци код њих ићи на прак су, 
а по сто ја ће и ве ли ка мо гућ ност да се 
за по сле у тим ком па ни ја ма – ре као 
је Да ни чић. 

Пред сед ник Кон фин ду стри је Ср
би ја Ерик Ко су та ис та као је да су 
мла ди нај ве ћи ре сурс ове зе мље, 
те да је због то га њи ма ве о ма ва жна 
са рад ња са шко ла ма, ка ко би про на
шли мо гућ ност за по сле ња мла дих у 

по ме ну тим ком па ни ја ма. 
 Наш циљ ни фак тор у ре фор ми је 

уна пре ђе ње обра зо ва ња кроз ду ал
ни си стем обра зо ва ња. Ду ал ни си
стем обра зо ва ња не пред ста вља са
мо за нат ско обра зо ва ње, то је је дан 
вид обра зо ва ња ко ји ће се гра на ти 
кроз све ни вое обра зо ва ња, за вр ши
ће се и у ви со ком ду ал ном обра зо
ва њу. Овог пу та кре ће мо од по тре бе 
при вре де. Ра ди ће мо и на мо дер ни
за ци ји про фи ла у на шим струч ним 
шко ла ма, на ино ва ци ји и уна пре ђе њу 
на шег обра зо ва ња кроз ве ри фи ка ци
ју но вих про фи ла ко ји је са гле да ван 
у кон так ту и ко му ни ка ци ји мла дих са 
при вред ни ци ма – изјавила је Га бри
је ла Гру јић, са вет ни ца ми ни стра про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
за ду ал но обра зо ва ње. 

На чел ни ца Град ске упра ве за 
обра зо ва ње Мир ја на Пје вац 
за хва ли ла се ком па ни ја ма ко

је су узе ле уче шће у Да ну ма лих и 
сред њих пред у зе ћа, јер су, ка ко она 
ка же, пру жи ли уче ни ци ма мо гућ ност 
да са ми ви де ка ко и на ко ји на чин 
функ ци о ни ше јед на ком па ни ја. Аде
кват на са рад ња из ме ђу при вре де, 
ло кал не са мо у пра ве и са мог обра
зо ва ња је кључ успе ха ка да фор ми
ра мо јед ног рад ни ка, нагласила је 
начелница Пјевац. 

На кон оби ла ска ком па ни ја усле
дио је са ста нак у Град ској ку ћи ко јем 
су при су ство ва ли и гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер, Сер ђо Мон ти, 
са вет ник у Ам ба са ди Ита ли је у Бе о
гра ду, Ка та ри на Об ра до вић Јо ва но
вић, по моћ ник ми ни стра при вре де и 
Ма ри ја Ра ди во је вић, ре ги о нал ни ди
рек тор за по сло ва ње са при вре дом.

 С. С. 

ДАН МА ЛИХ И СРЕД ЊИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА 

Образовањем
до запослења

Оби ла зак фир ме „Сти л тек“ у Јар ку 

RUMA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Дра ган Вила и Сања Вајн

штајн, Недељ ко Квр гић и Дани је ла Крњу лац, Милан 
Пејић и Вишња Тео ми ро вић.

УМР ЛИ: Бог дан Вукас, рођ. 1939, Ђуро Барић, рођ. 
1927, Рад ми ла Гинер, рођ. 1935, Мио драг Пет ко вић, 
рођ. 1935, Нада Ман дић, рођ. 1938, Сте ван Гру ји чић, 
рођ. 1934.

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

19.00 и 21.00 час
16. 11. Оста вље ни
17 – 23.11.  Хра бри ви тез Тренк, од 17 ча со ва
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НОВЕ УСЛУ ГЕ У МИТРО ВАЧ КОМ ДОМУ ЗДРА ВЉА

Ултра звуч ни пре гле ди 
у Меди ци ни рада

Захва љу ју ћи сред стви ма из буџе
та Гра да Срем ска Митро ви ца 
Дому здра вља купљен је ултра

звуч ни апа рат за пре глед гор њег 
абдо ме на, меких тки ва и пери фер них 
крв них судо ва. Вред ност овог апа ра
та који је сме штен у Меди ци ни рада 
Дис пан зе ра на Сави је 3,5 мили о
на дина ра, а ПДВ у вред но сти од 
700.000 дина ра пла тио је Дом здра
вља соп стве ним сред стви ма. 

 Иде ја и Гра да и Дома здра вља 
била је да се омо гу ћи вели ком бро
ју гра ђа на да се пре гле да ју на ултра
звуч ном апа ра ту за мно го мање пара 
него код при ват ни ка, а брже него у 
бол ни ци. Про блем је што је вели ка 
листа чека ња у бол ни ца и због тога 
су број ни паци јен ти при ну ђе ни да 
пре гле де оба ве у при ват ном сек то
ру и то кошта два и по, три до чети ри 
пута више него код нас. То наро чи то 
исти чем, јер можда гра ђа ни ма неће 
бити јасно зашто се сада у бол ни ци 
не пла ћа, а у Дому здра вља се пла
ћа. У бол ни ци се не пла ћа зато што 
је то услу га која је уго во ре на са Репу
блич ким фон дом за здрав стве но оси
гу ра ње, али је про блем што се чека 
три, чети ри, пет месе ци на пре глед. 

Дом здра вља није уго во рио ту услу
гу са Фон дом, није дужан да је оба
вља и оба вља је као ван стан дард, из 
про стог раз ло га јер жели мо да омо
гу ћи мо паци јен ти ма да брже и јеф
ти ни је оба ве пре глед, а ми да зара
ди мо неки динар. Из тог раз ло га ће 
пла ћа ти 1.000 дина ра све пре гле де, 
и крв них судо ва и гор њег абдо ме
на и меких тки ва  наво ди врши лац 
дужно сти дирек то ра Дома здра вља 
др Душко Маџић.

План је да се ултра звуч ни пре гле ди 
у Меди ци ни рада оба вља ју за поче так 
два пута недељ но, а ако буде више 
паци је на та, биће и три пута недељ
но. Пре гле ди се могу зака за ти на број 
022/615180, локал 123. Паци јен те ће 
пре гле да ти спе ци ја ли ста ради о ло ги је 
др Љиља на Ста ну ло вић.

Из митро вач ког Дома здра вља 
исти чу да је купо ви на овог ултра звуч
ног апа ра та вео ма зна чај на за њих, 
јер су до сада у Меди ци ни рада систе
мат ске пре гле де који су зах те ва ли 
и ултра звуч не пре гле де, оба вља ли 
код при ват ни ка и њих је пла ћао Дом 
здра вља. Сада ће мно го лак ше оба
вља ти те систе мат ске пре гле де за 
фир ме. Б. С.

Пред став ни ци Дома здра вља са новим ултра звуч ним апа ра том 

План је да се ултра звуч ни пре гле ди оба вља ју 
за поче так два пута недељ но, а ако буде више 
паци је на та, биће и три пута недељ но. Пре гле-
ди се могу зака за ти на број 022/615-180, локал 
123. Паци јен те ће пре гле да ти спе ци ја ли ста 
ради о ло ги је др Љиља на Ста ну ло вић

МИТРОВАЧКA БОЛНИЦA 

До на ци ја
ко шар ка шких
ве те ра на 

Оп штој бол ни ци у Срем ској Ми тро
ви ци, про шлог че тврт ка, 10. но вем бра 
уру че на је ху ма ни тар на по моћ. До на
то ри су ко шар ка ши ве те ра ни, ко ји су у 
су бо ту, 12. но вем бра ор га ни зо ва ли и 
ху ма ни тар ни ко шар ка шки тур нир под 
на зи вом „Кад су Срем ци кре ну ли”. 

Ди рек тор Бол ни це др Жив ко Вр цељ 
из ра зио је за хвал ност на до на ци ји 
ор то пед ских по ма га ла, ко ја је при сти
гла у вред но сти од 6.000 евра. 

 За хва љу јем се на ху ма ни тар ној 
по мо ћи ко ја нам је до бро до шла. Ово 
ни је пр ви пут, већ у не ко ли ко на вра та 
смо до би ја ли по моћ, а ово га пу та то су 
ор то пед ска по ма га ла ко ја су по треб на 
па ци јен ти ма. Ми се за хва љу је мо још 
је дан пут го спо ди ну Ми ло ше ви ћу и 
на дам се да ће мо и да ље до бро са ра
ђи ва ти – ре као је др Вр цељ. 

На чел ник Град ске упра ве за здрав
стве ну и со ци јал ну за шти ту Во ји слав 
Мир нић ис ти че да је ова са рад ња од 
ве ли ког зна ча ја и да ху ма ност не 
по зна је гра ни це. 

 До на ци ја је до каз да ху ма ност не 
по зна је гра ни це. Љу ди ко ји су оти шли 
из Срем ске Ми тро ви це не за бо ра вља ју 
свој град и Град ска упра ва им се на 
то ме за хва љу је. По ред ор то пед ских 
по ма га ли ма, ко шар ка шки ве те ра ни су 
Шко ли за основ но и сред ње обра зо ва
ње „Ра ди вој По по вић“ до ни ра ли 600 
евра – из ја вио је Мир нић. 

Дра ган Ми ло ше вић, ко шар каш, ко ји 
је у Срем ској Ми тро ви ци за вр шио 
упра во Ме ди цин ску шко лу са да је 
за по слен у Мин хе ну, ме ђу тим, свој 
град, ни је за бо ра вио. 

 Са рад ња тра је 15 го ди на, не са мо у 
ви ду по мо ћи Бол ни ци, не го и по мо ћи 
шко ла ма. Ово га пу та смо по моћ омо гу
ћи ли шко ли „Ра ди вој По по вић“.  Та ко
ђе, ор га ни зо ва ли смо спорт ско – ху ма
ни тар ну ма ни фе ста ци ју, тур нир у 
ко шар ци, ко ји је ин тер на ци о нал ног 
ка рак те ра. Он се одр жа ва у Сло ве ни ји, 
Хр ват ској, Мин хе ну и ов де сад у Срем
ској Ми тро ви ци – ис ти че Ми ло ше вић.

Дра ган Пе ја ко вић, пред сед ник 
Ко шар ка шког клу ба ве те ра на КК 
„Срем ци“ за хва лио се Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца и Дра га ну Ми ло ше ви ћу и 
до дао да се ов де не ће за у ста ви ти, не го 
да ће са ова квим до на ци ја ма на ста ви
ти и у бу дућ но сти. 

С. С. 
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ПО СЕ ТА ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Са рад ња две оп шти не

Бу ду ћа са рад ња оп шти не би ла је 
цен трал на те ма по се те пред сед ни
це оп шти не Пе ћин ци Ду брав ке Ко

ва че вић Су бо тич ки и ње ног по моћ ни ка 
Де ја на Жи ва но ви ћа Вр њач кој Ба њи кра
јем ок то бра, где им је до ма ћин био пред
сед ник Оп шти не Вр њач ка Ба ња Бо бан 
Ђу ро вић са са рад ни ци ма.  

То ком пр вог са стан ка, пред сед ни ци 
оп шти на су упо зна ли јед ни дру ге са при
вред ним по тен ци ја ли ма и мо гућ но сти ма 
за ула га ње две ју оп шти на и кон ста то ва
ли су да по сто је број не мо гућ но сти за 
раз вој при вред не, али и кул тур не са рад
ње.

 Оп шти на Пе ћин ци има раз ви је ну ин
ду стри ју и по љо при вре ду, док је у оп
шти ни Вр њач ка Ба ња нај ра зви је ни ја 
при вред на гра на ту ри зам, а то је област 
ко ју ће на ша оп шти на у бу дућ но сти ин
тен зив но раз ви ја ти и ис ку ства Вр њач ке 

Ба ње ће нам би ти дра го це на. Циљ нам 
је да ус по ста ви мо са рад њу из ме ђу на
ших ту ри стич ких ор га ни за ци ја, ка ко би 
ста нов ни ци оп шти не Пе ћин ци мо гли да 
се од ма ра ју у Вр њач кој Ба њи под по
вољ ним усло ви ма, а исто вре ме но да 
уче ни ци из Вр њач ке Ба ње у окви ру ђач
ких екс кур зи ја по се те оп шти ну Пе ћин ци 
и упо зна ју се са ње ним кул тур но  исто
риј ским и при род ним бо гат ством – ре кла 
је пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду
брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки и до да ла 
да је је дан од по тен ци јал них ви до ва са
рад ње и пла сман про из во да пе ћи нач ких 
по љо при вред ни ка на тр жи ште Вр њач ке 
Ба ње. 

Бо бан Ђу ро вић, пред сед ник Оп шти не 
Вр њач ка Ба ња, кон ста то вао је да је не
ка да зна ча јан део по се ти ла ца до ла зио 
из Вој во ди не и да је ово до бра при ли ка, 
да кроз са рад њу са оп шти ном Пе ћин ци, 

Вр њач ка Ба ња по ну ди сво је ту ри стич ке 
про из во де го сти ма из Вој во ди не.

 Овај са ста нак пред ста вља по че
так са рад ње и у дру гим обла сти ма, а 
не са мо у обла сти ту ри зма, пре све га у 
обла сти по љо при вре де и у из ра ди за јед
нич ких про је ка та. Оче ку јем да ће мо на 
на ред ним са стан ци ма оства ри ти ви сок 
ни во са рад ње у ви ше обла сти, од ко је 
ће обе оп шти не има ти зна чај не ко ри сти 
– ре као је Ђу ро вић.

Већ је до го во ре на и уз врат на по се та 
де ле га ци је Вр њач ке Ба ње оп шти ни Пе
ћин ци, то ком ко је се оче ку је и пот пи си ва
ње пр вих зва нич них до ку ме на та ко ји ма 
ће би ти кон кре ти зо ва на са рад ња две ју 
оп шти на.

Сво је вр стан ме диј ски по кро ви тељ овог 
са стан ка би ла је Те ле ви зи ја Фру шка го
ра, ко ја зна ча јан сег мент свог ра да по
све ћу је упра во раз во ју ту ри зма у Сре му. 

Јав но ко му нал но пред у зе ће Са ва по че ло је са 
из да ва њем у за куп пи јач них те зги на пи ја ци у 
Ши ма нов ци ма. У за куп је по ну ђе но 15 пи јач

них те зги на зе ле ној пи ја ци и осам те зги на роб
ном де лу пи ја це. Као по себ ну по год ност бу ду ћим 
за куп ци ма, ЈКП Са ва омо гу ћа ва ко ри шће ње пи
јач них те зги без пла ћа ња уго во ре не на кна де то
ком тра ја ња про мо пе ри о да, ко ји ис ти че за кључ
но са 31. де цем бром ове го ди не. За све до дат не 
ин фор ма ци је кон так ти ра ти ЈКП Са ва Пе ћин ци. 
Кон такт те ле фон је 022/436510. 

Из овог пред у зе ћа са оп шта ва ју и да је про ме
ње на сат ни ца од но ше ња сме ћа у До њем То вар
ни ку, Ога ру и Су бо ти шту. Од 17. но вем бра услу га 
са ку пља ња и од но ше ња чвр стог ко му нал ног от
па да вр ши ће се у пре по днев ним са ти ма. Из ЈКП 

Са ва апе лу ју на ме шта не До њег То вар ни ка, Ога
ра и Су бо ти шта да од 17. но вем бра сво је кан те 
за сме ће и ПВЦ вре ће по ста ве ис пред ку ћа нај ка
сни је до 07.30 ча со ва.

Исто та ко, оба ве шта ва ју се ко ри сни ци услу га 
од но ше ња сме ћа да је стро го за бра ње но од ла
га ње пе пе ла у ПВЦ кан те ко је су ко ри сни ци ма 
до де ље не на ко ри шће ње. Од ла га ње уга ше ног 
пе пе ла до зво ље но је са мо у ПВЦ вре ће, с тим 
да укуп на те жи на вре ће не пре ла зи 15 ки ло гра ма. 
Из ЈКП Са ва упо зо ра ва ју да не ће пра зни ти кан
те ко ри сни ци ма ко ји се не бу ду при др жа ва ли ове 
од ред бе. Та ко ђе, уко ли ко на кан та ма у ко ји ма се 
на ла зи пе пео на ста не ме ха нич ко оште ће ње, ко
ри сни ци ће са ми сно си ти тро шко ве на бав ке но
вих ПВЦ кан ти.

ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

Огрев за
30 по ро ди ца

То ком про шле не де ље ло
кал на са мо у пра ва у Пе ћин
ци ма по че ла је са ис по ру ком 
огре ва из бе глич ким по ро ди
ца ма са ва же ћом из бе глич
ком ле ги ти ма ци јом и по ро
ди ца ма ин тер но ра се ље них 
ли ца у оп шти ни Пе ћин ци. 
За огрев но др во у вред но
сти 450.000 ди на ра оп шти на 
Пе ћин ци је апли ци ра ла за 
сред ства код Ко ме са ри ја та за 
из бе гли це и ми гра ци је, а на 
овај на чин је збри ну то 30 из
бе глич ких по ро ди ца, од ко јих 
је сва ка до би ла огрев у вред
но сти 15.000 ди на ра. 

ИЗ РА ДА ЈКП СА ВА 

Из да ва ње у за куп пи јач них
те зги у Ши ма нов ци ма
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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.

ПРО ЈЕ КАТ ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Безбедно детињство
По ли циј ска упра ва Срем ска 

Ми тро ви ца већ сед му го ди ну 
ре а ли зу је про је кат „Без бед

но де тињ ство  раз вој без бед но сне 
кул ту ре мла дих“. У окви ру овог про
јек та, ко ји је ре зул та т са рад ње Ми
ни стар ства уну тра шњих по сло ва и 
Ми ни стар ства про све те и тех но ло
шког раз во ја, по ли циј ски слу жбе ни
ци, оспо со бље ни за рад са де цом и 
мла ди ма, сва ке го ди не др же основ
ци ма низ пре да ва ња на те му су зби
ја ња вр шњач ког, по ро дич ног и елек
трон ског на си ља, су зби ја ња дро ге 
и ал ко хо ли зма и без бед ног уче шћа 
де це у са о бра ћа ју.

Не над Ђу кић, по ли циј ски слу жбе
ник пр ве кла се у По ли циј ској ста
ни ци Пе ћин ци, ко ји је 9. но вем бра 
уче ни ци ма пе тог раз ре да Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић  Па ја“ у Пе
ћин ци ма одр жао пре да ва ње на те му 
су зби ја ња ал ко хо ли зма и нар ко ма ни је, ка же да у 
пе ћи нач ким основ ним шко ла ма овај про блем ни је 
то ли ко из ра жен као у гра до ви ма.

 Де ца ак тив но уче ству ју на пре да ва њи ма и 
по ка зу ју да же ле да на у че ви ше о овим не га тив
ним по ја ва ма. Та ко ђе, на ша ис ку ства по ка зу ју да 
су де ца уко ли ко при ме те овај про блем у шко ли 
спрем на да га при ја ве по ли ци ји. То по ве ре ње у 
по ли ци ју је де лом ре зул тат ових пре да ва ња, а де
лом су за слу жни и ро ди те љи и на став ни ци ко ји 
де цу упу ћу ју да се у ова квим си ту а ци ја ма обра те 
по ли ци ји – ре као је Ђу кић.

По ре чи ма порт па ро ла По ли циј ске упра ве 
Срем ска Ми тро ви ца Жељ ке Аврић, циљ на гру па 
овог про јек та су уче ни ци пе тог раз ре да основ не 
шко ле.

 Циљ овог про јек та је не са мо да се про ду би 
зна ње де це о то ме ка ко да се са ми од бра не од 
раз ли чи тих ви до ва на си ља, по го то во вр шњач ког 
и елек трон ског, и ка ко да пре по зна ју ло ше ути

ца је нар ко ти ка и ал ко хо ла, већ и да де ца стек ну 
што ве ће по ве ре ње у по ли ци ју. По ли циј ски слу
жбе ни ци го ди на ма од ла зе у све шко ле, др же пре
да ва ња и раз го ва ра ју са уче ни ци ма, та ко да де ца 
зна ју да им се у сва ком тре нут ку мо гу обра ти ти за 
по моћ – из ја ви ла је Жељ ка Аврић. 

За ме ни ца ди рек то ра пе ћи нач ке основ не шко ле 
Сла ђа на Бу ји ла ка же да оде љењ ске ста ре ши не 
раз го ва ра ју са де цом о свим те ма ма ко је об у хва
та про је кат „Без бед но де тињ ство  раз вој без бед
но сне кул ту ре мла дих“, а да се о то ме раз го ва ра 
и са ро ди те љи ма на ро ди тељ ским са стан ци ма.

 Де ца већ има ју по ве ре ња у ро ди те ље и на
став ни ке, а ва жно је да стек ну по ве ре ње и у по ли
ци ју и уко ли ко при ме те би ло ко ју од ових не га тив
них по ја ва да се обра те нај бли жем по ли циј ском 
слу жбе ни ку. Од то га и де ца и по ли ци ја мо гу има
ти са мо ко ри сти – из ја ви ла је Бу ји ла и на гла си ла 
да се на да да ће се ова ква са рад ња из ме ђу шко
ле и по ли ци је на ста ви ти и у бу дућ но сти. 

ПО ЉО ПРИ ВРЕДА

Бес плат на 
ана ли за
зе мљи шта 

И ове го ди не Удру же ње 
по љо при вред ни ка оп шти не 
Пе ћин ци и оп штин ска Аген
ци ја за раз вој, у са рад њи за 
По љо при вред ном струч ном 
слу жбом Срем ска Ми тро
ви ца, ре а ли зу ју ак ци ју бес
плат не кон тро ле плод но сти 
зе мљи шта за ре ги стро ва на 
га здин ства са те ри то ри је пе
ћи нач ке оп шти не. Сред ства 
за фи нан си ра ње ове ак ци је 
обез бе ди ла је ло кал на са мо
у пра ва у Пе ћин ци ма, а ове 
го ди не је за ана ли зу при ја
вље но укуп но 60 га здин ста
ва из 14 на се ља оп шти не 
Пе ћин ци (са мо из Ога ра не
ма при ја вље них).

У окви ру ово го ди шње ак
ци је, ко ја је по че ла 25. ок то
бра, би ће узе то укуп но 200 
узо ра ка зе мљи шта, чи ме ће 
би ти по кри ве но 415 хек та ра 
по љо при вред них по вр ши
на. До са да су узор ци узе ти 
са њи ва у Су бо ти шту, Пр хо
ву, По пин ци ма, Си ба чу, Пе
ћин ци ма, Бре ста чу, До њем 
То вар ни ку, Срем ским Ми ха
љев ци ма и Кар лов чи ћу. Због 
ло ших вре мен ских усло ва 
узи ма ње узо ра ка је при вре
ме но пре ки ну то, а чим усло
ви бу ду до зво ли ли по нов ни 
ула зак у њи ве на ста ви ће се 
пре ма пла ну у Ши ма нов ци
ма, Де чу, Аша њи, Ку пи но ву 
и Ога ру. 

Под по кро ви тељ ством Оп шти не Пе ћин
ци, а у ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра 
Пе ћин ци, у су бо ту, 12. но вем бра одр

жан је тра ди ци о нал ни, је да на е сти по ре ду 
де чи ји му зич ки фе сти вал МИ НИ  ТИ НИ 
ФЕСТ. Од 200 из во ђа ча из све три основ
не шко ле пе ћи нач ке оп шти не, као со ли сти 
на сту па ло је 23 нај та лен то ва ни ја уче ни ка. 
Пред пре пу ним гле да ли штем, Фе сти вал је 
отво рио ди рек тор Кул тур ног цен тра Јо ван 
Де вр ња, а у див ним ин тер пре та ци ја ма по
зна тих де чи јих пе са ма ужи ва ли су и пред
сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва
че вић Су бо тич ки, њен за ме ник Зо ран Вој кић 
и по моћ ник Де јан Жи ва но вић. Во ди тељ је, 
као и до са да, био Ми ња Су бо та, а умет нич
ки ди рек тор  ком по зи тор Јо ван Ада мов. 

По сле так ми чар ског де ла, док је жи ри 
оба вљао те жак за да так ко ме да до де ли на
гра де, гле да о ци су мо гли да ужи ва ју у со
ли стич ким на сту пи ма Ири не Ар се ни је вић 
и Те о до ре Ра до са вље вић из Ши ма но ва ца, 

Ан ђе ле Де лић из Кар лов чи ћа и Иво не Ла за
ре вић из Пе ћи на ца.

По бед ни ци ово го ди шњег фе сти ва ла су: у 
ми ни ка те го ри ји Ан дри ја на Ку куч ка из Ши
ма но ва ца за ин тер пре та ци ју пе сме „Цвећ ка 
нећ ка“, а у ти ни ка те го ри ји Са ра Ми лу ти нов 
из Ши ма но ва ца за пе сму „Не бих мо гла“. 

Струч ни жи ри у са ста ву: Јо ван Ада мов, 
Ва лен ти на Бу ји ла и Ма ри на Ада мов Сто
ја ди но вић, до де лио је спе ци јал ну на гра ду 
за ин тер пре та ци ју у ми ни ка те го ри ји Вељ ку 
Срет ко ви ћу за ин тер пре та ци ју пе сме „Тр пим 
вас пи та ње“. Тре ћу на гра ду је до би ла Ду ња 
Ра до са вље вић за пе сму „Сим па ти ја“, а дру
га на гра да оти шла је у ру ке Ми ла не Ве ли
кић за ин тер пре та ци ју пе сме „Хва ли ла се 
бу ба ма ра“. 

Ва ња Бу ји ла је пре 12 го ди на на сту пи
ла и до би ла на гра ду на Ми ни ти ни фе сту у 
Ста рој Па зо ви, а на је да на е стом фе сти ва лу 
у Пе ћин ци ма је као члан жи ри ја до де ли ла 
спе ци јал не на гра де у ти ни ка те го ри ји Те о

до ри Ву ји но вић из Ши ма но ва ца за пе сму 
„Ти неј џер ске му ке“, Ањи Де вр њи из Кар ло
ви ћа за ин тер пре та ци ју пе сме „Жи вот је ко 
кла вир“, Ка та ри ни Ја ко вље вић из Пе ћи на ца 
за пе сму „Че му слу жи ср це“ и Ми ла ну Чи ки
ћу из Пе ћи на ца за пе сму „С де цом у шко лу 
ра до сти“. Тре ћу на гра ду у ти ни ка те го ри ји 
до би ли су Ма ри на Вој но вић из Пе ћи на ца за 
пе сму „Хај де да се от ка чи мо“, Ива на Бе го
вић из Пе ћи на ца за пе сму „Ни је све ту крај“ 
и Ка та ри на Обре но вић из Ши ма но ва ца за 
пе сму „Кад сам са ма“. Две дру ге на гра де у 
ти ни ка те го ри ји до би ле су Ана ста си ја Мак
сић из Ку пи но ва за пе сму „Увек кад у не бо 
по гле дам“ и Јо ва на Гру ји чић из Ку пи но ва за 
пе сму „По ка жи ми“. 

По бед ни ци ово го ди шњег фе сти ва ла, до
бит ни ци пр ве на гра де су: у ми ни ка те го ри ји 
Ан дри ја на Ку куч ка из Ши ма но ва ца за ин
тер пре та ци ју пе сме „Цвећ ка нећ ка“, а у ти ни 
ка те го ри ји Са ра Ми лу ти нов из Ши ма но ва ца 
за пе сму „Не бих мо гла“. 

МИ НИ ТИ НИ ФЕСТ

Рас пе ва ни Пећинчани
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Град Срем ска Ми тро ви ца 
био је про шле не де ље 
до ма ћин 25. Ме ђу на род

ног са ло на ур ба ни зма, ко ји је 
отво рен у уто рак, 8. но вем
бра. На тај на чин је обе ле жен 
и зна ча јан ју би леј, 50 го ди на 
ур ба ни стич ке прак се Срем ске 
Ми тро ви це. Са лон ур ба ни зма 
одр жан је Га ле ри ји „Ла зар Во
за ре вић“. 

 Ова ма ни фе ста ци ја је ве
ли ка ствар за Срем ску Ми
тро ви цу, јер све по чи ње од 
ур ба ни зма и ур ба ни стич ких 
пла но ва. Та ко се кре и ра наш 
жи вот и наш про стор, јер сви 
ти пла но ви тре ба да бу ду у 
ин те ре су гра да и у скла ду са 
по тре ба ма гра ђа на. За то ми 
пру жа мо мак си мал ну по др шку 
ур ба ни сти ма да град учи не 

леп шим, функ ци о нал ни јим и 
атрак тив ни јим ме стом за жи
вот, али и за ин ве сти ра ње  
ре као је на отва ра њу Са ло на 
ур ба ни зма ми тро вач ки гра до
на чел ник Вла ди мир Са на дер. 

Овом ју би лар ном 25. по ре
ду Са ло ну при су ство ва ли су 
ка ко пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве, та ко и пред став
ник ре сор ног ми ни стар ства, 
ко је је ујед но и је дан од по кро
ви те ља ма ни фе ста ци је. 

 Ово је тра ди ци о нал ни Са
лон ур ба ни зма и ор га ни зу је се 
већ че твр ти ну ве ка. Са лон је 
био ор га ни зо ван и у Би је љи
ни, Шап цу, Ба ња Лу ци и са да 
у Срем ској Ми тро ви ци. Ово 
је при ли ка да ур ба ни сти раз
ме не сво је иде је и да по ка жу 
но ве трен до ве – до дао је Ђор

ђе Ми лић, по моћ ник ми ни стра 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре, за ду жен за 
ре сор про стор ног пла ни ра ња 
и ур ба ни зма.

На Са ло ну се и но во о сно ва
но Јав но пред у зе ће „Ур ба ни
зам“ пред ста ви ло са два ра да.

 Овим ра до ви ма се ре пре
зен ту је рад на ур ба ни стич ким 
по сло ви ма у гра ду, уну тра
шњост бло ко ва, од но сно но ва, 

ур ба на тран сфор ма ци ја је згра 
гра да, и оно што је ве о ма ва
жно за раз вој ин ве сти ци ја и 
под сти ца ја ра да је сте рад на 
зо на ко ја је оформ ље на у ата
ру се ла Шу љам – рад на зо на 
Па но ни ја енер џи за уз гој ви на 
и пре ра ду гро жђа – об ја сни ла 
је Мир ја на Ва шут, ди рек тор ка 
ЈП „Ур ба ни зам“.

Са лон ур ба ни зма тра јао је 
до 12. но вем бра. С. С. 

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЛОН УР БА НИ ЗМА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Раз ме на иде ја

Са лон ур ба ни зма и ур ба ни стич ки ра до ви 

Наси ље у поро ди ци
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Инђи ји су, по нало гу над ле жног 
тужи о ца, одре ди ли задр жа ва ње до 48 
часо ва за М. М. (41), због посто ја ња осно
ва сум ње да је извр шио кри вич но дело 
наси ље у поро ди ци. Он се тере ти да је 
пси хич ки мал тре ти рао децу, физич ки 
напао супру гу а затим у кући иза звао 
пожар који су уга си ли поли цај ци у интер
вен ци ји. Осум њи че ни ће у закон ском року, 
уз кри вич ну при ја ву бити саслу шан у 
Основ ном јав ном тужи ла штву у Ста рој 
Пазо ви. 

***
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Руми су, по нало гу над ле жног 
тужи о ца, одре ди ли задр жа ва ње до 48 
часо ва за Р. Ј. (50), због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич но дело наси
ље у поро ди ци. Он се тере ти да је уда рио 
непо крет ну мај ку и лак ше је повре дио. 
Осум њи че ни ће у закон ском року, уз кри
вич ну при ја ву бити дове ден на саслу ша ње 
у Основ но јав но тужи ла штво у Руми.

Краo по кафа на ма
Опе ра тив ним радом при пад ни ка Мини

стар ства уну тра шњих посло ва у Инђи ји, 
расве тље не су две про ва ле у уго сти тељ
ски обје кат у бли зи ни гра да и про на ђен 
20годи шњи мла дић, осум њи чен за ова 
кри вич на дела. Сум ња се да је кра јем окто
бра, ноћу ушао кроз отво ре ни про стор у 
бифе и украо мик се ту, нов ча ни депо зит и 
алко хол на пића. Тако ђе се сум ња да је 
почет ком овог месе ца, на исти начин, 
украо два музич ка звуч ни ка. Мате ри јал на 
ште та извр ше на овим кри вич ним дели ма 
се про це њу је на око 140.000 дина ра. Осум
њи че ни је мик се ту про дао, а звуч ни ци су 
про на ђе ни и вра ће ни вла сни ку. Про тив 
осум њи че ног биће под не та кри вич на при ја
ва, над ле жном тужи ла штву.

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ ПОБЕ ГАО ЗАТВО РЕ НИК ИЗ МИТРО ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ

Ише тао из
бол нич ке собе

Затво ре ник срем ско ми тро-
вач ког Kазнено поправ ног 
заво да је у уто рак, 8. новем-

бра у вечер њим сати ма побе-
гао из Опште бол ни це у Срем ској 
Митро ви ци док је чекао на опе ра-
ци ју бру ха. Затво ре ник С. Р. се (до 
закључења овог броја М новина, 
14. новембар) нала зи и даље у бек-
ству, а потра га за њим је у току. 

С. Р. је казну слу жио у затво ре-
ном делу Заво да, а у митро вач-
кој бол ни ци чекао је на опе ра ци-
ју бру ха која је била зака за на за 
9. новембар. Према незваничним 
информацијама, затво ре ник 
је иско ри стио про пуст и непа-
жњу два коман ди ра заду же на за 
његово чува ње и без већих про-
бле ма напу стио круг бол ни це. За 

њим је одмах рас пи са на потер ни-
ца, а коман ди ри су суспен до ва ни.

Бегу нац је, како незва нич но 
сазна је мо осу ђен за дела из обла-
сти при вре де, одно сно фал си фи-
ко ва ње испра ва, тако да се сма тра 
да је без о па сан. 

Затво ре ник није опа сан по око-
ли ну, није уби ца и сило ва тељ, у 
Заво ду је био коо пе ра ти ван, рад но 
анга жо ван, није пра вио про бле ме 
и није било инди ци ја да би могао 
да побег не из бол ни це, наво де 
незванични изво ри.

С обзи ром да бегу нац нема логи-
стич ку подр шку, и да поти че из 
сиро ма шне поро ди це, оче ку је се 
да ће он бити ухва ћен и вра ћен на 
одслу же ње казне.

 М. Н.
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ОВАН: По чет ни не у
спех тре ба да вас 
мо ти ви ше на до дат ну 
упор ност. Ва жно је да 

на пра ви те ли сту при о ри те та или 
да при хва ти те ко ри стан са вет у 
да љој по слов ној ори јен та ци ји. 
Ве о ма сте емо тив но уз не ми ре ни 
али парт нер не же ли да по пу сти 
пред ва шим мол ба ма. Сми сли те 
не ко ал тер на тив но ре ше ње. При
ја ће вам шет ња или не ка спорт ска 
ак тив ност. 

БИК: По ку шај те да се 
дис тан ци ра те пре ма 
осо би ко ја по на вља 
по гре шни при чу. Све 

што чи ни те за по зи тив ном тен
ден ци јом оста вља до бар ути сак 
на са рад ни ке и по твр ђу је ва шу 
афир ма тив ну уло гу у за јед нич ком 
до го во ру. Бу ди те до вољ но ма што
ви ти  пла ни рај те не ку но ву за ба ву 
у дво је. Учи ни те ви ше не го обич
но ка ко би сте оста ви ли ути сак и 
осво ји ли осо бу до ко је вам је ста
ло.

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ма 
по тре бе да се по ве
де те за ла жним ути
сци ма о но вим 

по слов ним при ли ка ма. До бро 
про ве ри те раз ли чи те ин фор ма
ци је и не чи ју уло гу у по слов ној 
са рад њи. По не кад ком плет ну 
си ту а ци ју тре ба по ступ но ана ли
зи ра ти на ви ше на чи на. Не мо же
те за ва ра ва ти бли ску осо бу о 
не ким ства ри ма ко је де лу ју као 
по зна та при ча.  

РАК: Уко ли ко вам 
не до ста је до бра во ља 
или кон цен тра ци ја, 
пре пу сти те сво јим 

са рад ни ци ма да се ба ве ком пли
ко ва ни јим за да ци ма ко ји из и ску ју 
ве ћи на пор. Мо ра те има ти до бру 
про це ну  ко мо же да вас за ме ни у 
од лу чу ју ћем тре нут ку. Не мој те 
до зво ли ти свом парт не ру пре те
ра ну до зу са мо во ље или да за не
ма ри не ки за јед нич ки до го вор ко ји 
има те. 

ЛАВ: Из бе га вај те пре
те ра но екс по ни ра ње у 
дру штву са рад ни ка и 
не мој те при ча ти о 

ства ри ма ко је пред ста вља ју 
по тен ци јал ну опа сност за ва ше 
по слов но – фи нан сиј ске ин те ре
се. Увек по сто ји фак тор про ме не и 
из не на ђе ња. Не ма по тре бе да 
на ив но пот це њу је те парт не ро ве 
мо гућ но сти или да се су ви ше 
за но си те за су бјек тив ним про це
на ма. 

ДЕ ВИ ЦА: Ис ку ство 
вас опо ми ње да не 
тре ба ве ро ва ти осо би 
ко ја има нео бич ну 

ре пу та ци ју или за ко ју ва ши 
са рад ни ци го во ре у не ком не га
тив ном кон тек сту. Од ло жи те но ве 
фи нан сиј ске кал ку ла ци је или не ки 
вид удру жи ва ња под сум њи вим 
окол но сти ма. До бро раз ми сли те и 
не мој те при хва ти ти па сив ну уло гу 
пред во ље ном осо бом.  

ВА ГА: Упор но по ку ша
ва те да им пре си о ни
ра те сво ју око ли ну или 
јед ну ути цај ну осо бу, 

ко ју сте не дав но упо зна ли. Ипак, 
све што чи ни те ви ше под се ћа на 
пре у ве ли ча ва ње или на пре те ра
но екс по ни ра ње. До успе ха се не 
сти же на лак на чин. Уме сто да 
ин тен зив но раз ми шља те о не чи
јим ма на ма бо ље је да озбиљ ни је 
ана ли зи ра те сво је по на ша ње. 

ШКОР ПИ ЈА: Не успе
ва те нај бо ље да пред
ви ди те не чи ји од го вор 
на за да ту те му или да 

ус по ста ви те до бар од нос у ко му
ни ка ци ји са са рад ни ци ма. Не 
бу ди те пре ви ше раз ме тљи ви, већ 
на вре ме за тра жи те не чи ју мо рал
ну или ма те ри јал ну по др шку. 
Во ље на осо ба иг но ри ше ва ше 
иде је и по ку ша ва да вас на ве де 
на сво је пла но ве. При ја ће вам 
ви та мин ска ис хра на.  

СТРЕ ЛАЦ: По треб но 
је да од ло жи те не ке 
по слов не до го во ре. 
По вре ме но по сто је 

ства ри ко је зах те ва ју кре а тив но 
раз ми шља ње или фа зу ства ра
лач ке ин ку ба ци је. За са да има те 
ви ше пи та ња не го за до во ља ва ју
ћи од го во ра, стр пљи во са че кај те 
на бо љу по слов ну при ли ку. Не 
мо же те да се осло бо ди те емо тив
ног ути ска о јед ној осо би. Че сто 
раз ми шља те о јед ној осо би. 

ЈА РАЦ: Ва ши са рад
ни ци и при ја те љи има
ју до бре на ме ре, та ко 
да вас оче ку ју по зи

тив ни до га ђа ји и успе шни ре зул
та ти на раз ли чи тим стра на ма. На 
кра ју, по ка жи те ис кре ну за хвал
ност пре ма сви ма ко ји за слу жу ју 
гест па жње или емо тив не на кло
но сти. Уко ли ко сте мла ди или 
сло бод ни, не мој те окле ва ти пред 
осо бом ко ја вам упу ћу је емо тив не 
сиг на ле и ис кре не ком пли мен те. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Уко ли ко 
вас при вла че не ке 
та јан стве не или нео
бич не си ту а ци је мо ра

те да при хва ти те и од ре ђе ни сте
пен по слов ног ри зи ка. Не ма раз
ло га да пре у ве ли ча ва те сво је 
мо гућ но сти или да кр ши те основ
на пра ви ла о по сло ва њу. Из не
над ни су срет са јед ном осо бом за 
вас пред ста вља емо тив ни вр ху
нац али то оду ше вље ње бр же 
про ла зи не го што би сте же ле ли. 

РИ БЕ: Има те до бру 
про це ну о но вим 
по слов но фи нан сиј
ским при ли ка ма. Уме

те да на мет не те сво је ми шље ње 
пред са рад ни ци ма и до би је те 
по хва ле са раз ли чи тих стра на. 
Ме ђу тим, не же ли те да се за у ста
ви те на са да шњој по зи ци ји. Осе
ћа те се као да вам не ко ус кра ћу је 
мо гућ ност но вог из бо ра или емо
тив ног за до вољ ства. Сме та вам и 
са зна ње да вам не ко ус кра ћу је 
мо гућ ност но вог из бо ра. 

VREMEPLOV
16. но вем бар

1095. На цр кве ном са бо ру у 
Клер мо ну, у Фран цу ској, па па 
Ур бан II по звао цр кве не ве ли ко
до стој ни ке и све тов не вла да ре 
на вер ски рат про тив тур ског 
пле ме на Сел џу ка, ко је је за у зе
ло Све ту зе мљу у Па ле сти ни. 
Ти ме по че ла епо ха кр ста шких 
ра то ва. 

17. но вем бар
1855. Шкот ски ис тра жи вач Деј
вид Ли винг стон от крио во до па
де на ре ци Зам бе зи, по ен гле
ској кра љи ци ка сни је на зва не 
Вик то ри ји ни во до па ди.  
1947. У са о бра ћај пу ште на 
же ле знич ка пру га Ша мац  
Са ра је во, ду га 242 ки ло ме тра, у 
чи јој су из град њи уче ство ва ле 
омла дин ске бри га де из це ле 
Ју го сла ви је. 

18. но вем бар
1910. У Мек си ку из би ла се љач
ка ре во лу ци ја. Во ђе би ли Пан чо 
Ви ла и Еми лио За па та. То ком 
ре во лу ци је, до 1917, по ги ну ло 
ви ше од ми ли он љу ди. 
1956. Умро срп ски глу мац 
До бри ца Ми лу ти но вић, пр вак 
Дра ме на ци о нал ног те а тра 
ви ше од по ла ве ка. Му зеј по зо
ри шне умет но сти и Са вез драм
ских умет ни ка Ср би је 1980. 
уста но ви ли на гра ду за глу мач
ко жи вот но де ло, „До бри чин 
пр стен“. 

19. но вем бар
1996. Оку пља њем 35.000 љу ди 
у Ни шу су по че ли про те сти због 
фал си фи ко ва ња из бор них 
ре зул та та дру гог кру га ло кал
них из бо ра у Ср би ји, на ко ји ма 
је по бе ди ла ко а ли ци ја „За јед
но“.

20. но вем бар
1873. Два гра да на де сној и 
ле вој оба ли Ду на ва, Бу дим и 
Пе шта спо је ни су у је дан и фор
ми ра ли ма ђар ску пре сто ни цу 
Бу дим пе шту.
1923. Га рет А. Мор ган је па тен
ти рао пр ви ауто мат ски се ма
фор.

21. но вем бар
1806. У на ме ри да еко ном ски 
сло ми про тив ни ка, На по ле он 
Бо на пар та об ја вио Бер лин ски 
де крет о бло ка ди Ве ли ке Бри
та ни је, уз за бра ну при ста ја ња 
бри тан ских бро до ва у све 
европ ске лу ке.
1995. По сле тро не дељ них пре
го во ра, у вој ној ба зи РајтПе
тер сон у гра ду Деј то ну, у САД, 
пред сед ни ци Хр ват ске, Бо сне и 
Хер це го ви не и Ср би је Фра њо 
Туђ ман, Али ја Изет бе го вић и 
Сло бо дан Ми ло ше вић па ра фи
ра ли ми ров ни спо ра зум ко јим је 
окон чан рат у БиХ.

22. но вем бар
1963. У гра ду Да ла су, у Тек са су, 
САД, уби јен пред сед ник САД 
Џон Фиц џе ралд Ке не ди. За 
атен тат осум њи чен Ли Хар ви 
Освалд, ког је два да на ка сни је 
у по ли циј ској ста ни ци убио Џек 
Ру би.

HOROSKOP

Сре да, 16. (3) но вем бар 
Об на вља ње хра ма све тог ве ло
ко му че ни ка Ге ор ги ја – Ђур ђиц

Че твр так, 17. (4) но вем бар 
Преп. Јо а ни ки је Ве ли ки; Све
ште но му че ник Ни кан дар

Пе так, 18. (5) но вем бар 
Пре по доб но му че ни ци Га лак ти
он и Ели сти ма

Су бо та, 19. (6) но вем бар 
Све ти Па вле Ис по вед ник; Пре
по доб ни Вар ла ам Ху тин ски

Не де ља, 20. (7) но вем бар 
Све та 33 му че ни ка у Ме ли ти ни; 
Пре по доб ни Ла зар

По не де љак, 21. (8) но вем бар 
Са бор све тог Ар хан ге ла Ми ха и
ла – Аран ђе лов дан 

Уто рак, 22. (9) но вем бар 
Св. муч. Они си фор и Пор фи ри
је; Св. Нек та ри је Егин ски

Crkveni
kalendar

• Наш углед у све ту стал-
но ра сте. Не ма да на да 
нам не ко не што не уде-
ли. 
• Дру штво мр твих пе сни-
ка? Знам, ми смо их ски-
ну ли са бу џе та!

Шне но кле
Са стој ци: 1 л мле ка, 15 ка ши ка 

ше ће ра, 3 ва ни лин ше ће ра, 6 ја ја, 
на врх но жа со ли, ка ши ка бра
шна.

При пре ма: Ста ви те мле ко да 
про ври са шест ка ши ка ше ће ра и 
ва ни лин ше ће ром. По себ но уму
ти те снег од шест бе ла на ца, 
ма ло со ли и три ка ши ке ше ће ра. 
Ка ши ком ва ди те кне дле од сне га 
и па жљи во спу штај те у мле ко 
ко је ври, па их ку вај те не ко ли ко 
ми ну та. Ку ва не кне дле ва ди те 
ре шет ка стом ка ши ком и ре ђа те 
их у ста кле ну чи ни ју. За жу ти 
крем уму ти те жу ман ца са шест 
ка ши ка ше ће ра и јед ном ка ши
ком бра шна. Сме су пре спи те у 
вру ће мле ко у ком су се ку ва ла 
бе ла на ца и ку вај те док се крем 
ма ло не згу сне, па пре лиј те пре
ко шне но кли.
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СНЕ ЖА НА СА ВИЋ, ГЛУ МИ ЦА И ПЕ ВА ЧИ ЦА

Игра ти у по зо ри шту
је ча ро ли ја

Те а тар тра жи нај ви ше,
баш ра сне глум це и ту је

нај те же и нај леп ше глу ми ти
јер је увек дру га чи је, јер се
пу бли ка ме ња, па је са мим
тим и ин тер ак ци ја са њом

раз ли чи та, дру га чи ја је енер ги ја, 
сва ка пу бли ка је за се бе.

То је не што што се зо ве ча ро ли ја, 
ма ги ја да са ка ко је жи вот зна че, ви 

ни кад не мо же те по но ви ти оно 
ка да сте би ли фе но ме нал ни

Глу ми ца Сне жа на Са вић, 
ши рој пу бли ци је сва ка
ко нај ви ше зна на по 

по пу лар ним ТВ се ри ја ма у 
ко ји ма је игра ла: „Бо љи 
жи вот“, „Срећ ни љу ди“, 
„По ро дич но бла го“, али и као 
пе ва чи ца ба ла да, ро ман си и 
на род них пе са ма. Ве ро ват но 
да мно ги oд на ших чи та ла ца 
зна ју њен нај ве ћи хит „Три 
по љуп ца“. Ме ђу тим, за Сне
жа ну Са вић увек је ва жи ло 
да је и из у зет но ле па же на, и 
са да, ка да је пре шла 60. 
го ди ну, пр во што ви ди те је та 
ње на пре фи ње на ле по та. 
Она крат ко ка же да је за њен 
из глед за слу жна ге не ти ка и 
пан те нол кре ма. 

Са Сне жа ном смо овај 
ин тер вју ура ди ли пред пред
ста ву „Бај ка о по зо ри шту“, 
ко ја је од и гра на на сце ни 
рум ског Кул тур ног цен тра 
почетком но вем бра, где она 
игра јед ну успе шну же ну, 
уред ни цу ви ше но вин ских 
из да ња.  

М НО ВИ НЕ: Нај ши рој 
пу бли ци сте по зна ти по 
уло га ма у ТВ се ри ја ма где 
сте, углав ном, игра ли ле пе 
и успе шне же не ко је кри ју 
не ку тај ну. Да ли сте по же-
ле ли да ви ше игра те и не ке 
дру ге, ма ње успе шне и 
не срећ не жен ске ли ко ве?

СНЕ ЖА НА СА ВИЋ: Је сте, 
до ста сам игра ла те фа тал

не же не, же не са тај ном. И 
са да имам слич ну уло гу у 
се ри ји „Се ло го ри а ба ба се 
че шља“ где играм Иза бел, 
по лусрп ки њу, по лумек си
кан ку, же ну са тај ном, са 
ми си јом, ко ја до ла зи у ту 
ру рал ну сре ди ну, за све њих 
је ми сте ри о зна, она има сво
ју ми си ју и она је до шла да 
тај за да так оба ви. Ја се по ја
вљу јем од ше сте епи зо де и 
ве за на сам за уло гу Јо ва на 
ко ју игра Ла за Ри стов ски, мој 
ко ле га са кла се, као и Ра дош 
Ба јић и Љи ља Стје па но вић. 
Ево нас са да за јед но у се ри
ји ко ја је по сти гла за и ста 
ве ли ки успех у на ро ду. Ви де
ће мо ка ко ћу се ја укло пи ти у 
ту ета бли ра ну еки пу глу ма ца 
ко ју је пу бли ка за во ле ла. Ја 
сам пот пу но но ви лик и има
ћу уло гу до кра ја се ри ја ла, 
да кле до 12. епи зо де. 
Ми слим да Ра дош ви ше 
не ће сни ма ти на став ке, да 
при пре ма не што дру го и ја 
му же лим сре ћу. Ка да го во
ри мо о уло га ма, ја сам глу

ми ца ко ја во ли ши рок ре пер
то ар. Ди пло ми ра ла сам са 
уло гом Пе три је, још као мла
да глу ми ца по че ла сам са 
пот пу ним по ни шта ва њем 
се бе и свог фи зич ког из гле
да, не же лим да играм са мо 
за вод ни це. Ја во лим да 
играм те на род ске же не, на 
при мер та ква је и Рај на из 
ТВ се ри је, скром на же на. 
Су шти на глу мач ког за на та, 
по ди фол ту, је упра во та 
тран сфор ма ци ја, ко ли ко смо 
у ста њу да се тран сфор ми
ше мо, пре тво ри мо у не ког 
дру гог. Ни је по ен та да увек 
бу де мо исти, не го да по ка же
мо свој ди ја па зон и ко ли ко у 
раз ли чи то сти мо же мо да 
бу де мо увер љи ви, од кра

љи це до про сја ки ње, ре ци
мо. Ја из у зет но из два јам из 
тог глу мач ког све та, да не 
спо ми њем на ше глу ми це, 
Ме рил Стрип ко ја је за ме не 
фан та стич на глу ми ца. Ми 
смо у ма њој сре ди ни, ми 
не ма мо тих мо гућ но сти и 
ши ри не. Ме ни сме та и то 
што код нас има до ста кли
шеа, већ ка да кре не те је дан 
фах он да вас стал но ви де у 
то ме, ви ди мо увек јед не исте 
глум це ко ји се по ја вљу ју у 
слич ном ти пу уло га. Ја 
во лим раз ли чи то сти.

По ред те ле ви зи је, са да 
Вас има знат но ви ше и у 
по зо ри шту.

Је сте, и ту сам раз ли чи та, 

Су шти на глу мач ког за на та, по ди фол ту, је упра во та 
тран сфор ма ци ја, ко ли ко смо у ста њу да се тран сфор-
ми ше мо, пре тво ри мо у не ког дру гог. Ни је по ен та да 
увек бу де мо исти, не го да по ка же мо свој ди ја па зон и 
ко ли ко у раз ли чи то сти мо же мо да бу де мо увер љи ви, 
од кра љи це до про сја ки ње, ре ци мо

M NOVINE :
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имам уло ге од не ких лу дих 
тет ки и уј ни, са да сам лу да 
та шта у уло зи ко ју спре ма мо 
за „Ака де ми ју 28“, баш ми се 
до па ла та уло га, то је јед на 
мла да еки па и во ле ла сам 
про сто да осе тим ту но ву 
есте ти ку, те мла де љу де, 
пи сце, ре ди тељ ку, са ра до
шћу сам при хва ти ла да 
играм не што дру го. У овој 
пред ста ви „Бај ка о по зо ри
шту“ играм Ти ки ну (глу мац 
Ти хо мир Ста нић) су пру гу, 
ко ји је хо мо сек су а лац и ја 
сам је ди на же на са ко јом је 
био. То је хит пред ста ва у 
„Зве зда ра те а тру“. И ра ни је 
сам игра ла пред рум ском 
пу бли ком, ра ду јем се то ме 
јер је пу бли ка фан та стич на. 
По се та је до бра, а усло ви за 
игру су од лич ни. 

На фил му Вас је ви ше 
би ло док је би ла она ве ли-
ка СФРЈ, са да не, за што је 
то та ко?

Са да ме нај ви ше има у 
по зо ри шту, али сам сва ка ко 
нај ви ше игра ла у се ри ја ма и 
дра ма ма на ТВ. Би ло је фил
мо ва, под се ти ћу на оне нај
бо ље  За фра но ви ћев „Пад 
Ита ли је“, „Шта је с то бом 
Ни на“ то је био мој пр ви 
филм, по том филм „Жи вот је 
леп“. Про сто ме не зо ву, 
ваљ да им ни сам ин те ре
сант на. Ка да би ме по зва ли 
ве ро ват но бих при хва ти ла, 
ако би то би ла не ка за ни
мљи ва уло га, али има до ста 
глу ми ца и не ма по сла за све 
нас.

Из Ва шег ис ку ства, шта 
би сте ре кли мла дим глум-
ци ма, да ли да при хва та ју 
све уло ге ко је им се ну де 
или да ма ло мир ни је и ста-
бил ни је гра де ка ри је ру?

Са ове дис тан це и са овим 
ис ку ством, ја бих им са ве то
ва ла да све при хва те. Ја сам 
од би ја ла не ке уло ге, са да се 
ка јем, се ћам се уло ге ко ју 
сам од би ла ко ју ми је Еду ард 
Га лић ну дио, то је не до пу
сти во, јед ног та квог ре ди те
ља од би ти, јер бо же ни је 
би ла глав на уло га. Ја сам 
ми сли ла да сам не за мен љи
ва, то иде са мла до шћу, а 

он да схва тиш да су сви 
за мен љи ви, за то тре ба ис ко
ри сти ти сва ку по ну ду. Јер 
мо жда из не ког ма лог глу
мач ког за дат ка имаш су срет 
са до брим ре ди те љем, еки
пом, на пра ви ћеш кон такт, 
ви де ће те па ће те зва ти, 
сти чеш ис ку ство, прак са је 
ве ли ка ствар. Дру га чи је је 
ис ку ство у по зо ри шту, дру га
чи је на фил му, али сву да се 
тра жи искрен до жи вљај. 

Ка ква је раз ли ка у тим 
фор ма ти ма, и где Ви нај ви-
ше во ли те да глу ми те?

На фил му је све ми кро глу
ма, ли це мо ра би ти мир ни је 
да би се по ка за ла емо ци ја, 
јер ка да би би ло као у по зо
ри шту, то би би ло ка ри ка ту
рал но. То се ве жба и учи, 
под ра зу ме ва се да имаш 
дар, али упра во у прак си 

учиш ту ме ру. ТВ је не где 
из ме ђу по зо ри шта и фил ма, 
не ва ља мно го да глу ма таш, 
то из гле да гро зно и не при
род но. Те а тар тра жи нај ви
ше, баш ра сне глум це и ту је 
нај те же и нај леп ше глу ми ти 
јер је увек дру га чи је, јер се 
пу бли ка ме ња, па је са мим 
тим и ин тер ак ци ја са њом 
раз ли чи та, дру га чи ја је енер
ги ја, сва ка пу бли ка је за 
се бе. Та ко ђе, и ви сте увек 
раз ли чи ти, ма да тех нич ки 
исти. То је не што што се зо ве 
ча ро ли ја, ма ги ја да са ка ко је 
жи вот зна че, ви ни кад не 
мо же те по но ви ти оно ка да 
сте би ли фе но ме нал ни. То је 
ре као и ве ли ки Ло ренс Оли
ви је по сле јед ног не ве ро ват
ног успе ха и апла у за ко је је 
до био у по зо ри шту, пи та ли 
су га да ли је сре ћан и за до
во љан, а он је од го во рио да 

је ужа сно не сре ћан, без 
об зи ра на те ова ци је, за то 
што се бо ји да то ви ше ни кад 
не ће мо ћи да по но ви. То 
на дах ну ће, тај тре ну так и 
ин спи ра ци ја, то је оно што се 
у умет но сти зо ве „су срет са 
бо жан ским“ кад ни сте све сни 
шта сте то све ура ди ли, то је 
нео бја шњи во, то је фе но мен 
и за то је по зо ри ште за ме не 
нај ја чи и нај леп ши ме диј. Ја 
лич но ми слим да је то ме диј 
ко ји ме ни нај ви ше ле жи и ја 
се нај бо ље осе ћам у по зо ри
шту, на да ска ма.

Не ка ко па ра лел но са глу-
мач ком, гра ди ли сте и 
му зич ку ка ри је ру. Сни ми ли 
сте 12 ал бу ма до са да. Да 
ли је јед но ишло на уштрб 
дру гог? 

Ја ни сам же ле ла пе вач ку 
ка ри је ру, ма да су ми по сле 
Ко шта не ну ди ли да не што и 
сни мим. Та му зич ка ка ри је ра 
се ме ни де си ла, не вољ но, 
че ка ју ћи уло гу, јер ни кад 
ни сам би ла у стал ном ан га
жма ну, ре кла сам хај де да 
ра дим, па је пр во кре ну ла 
шан со на, па ста ро град ска 
пе сма, па ма ло при бли жа ва
ње на род ној му зи ци, па се 
та ко про сто де си ла та ка ри
је ра. Пу бли ка ме је во ле ла и 
тра жи ла, те пе сме тра ју и 
да нас и то је ле по. Ја сам 
за хвал на пу бли ци, јер сам 
пре ко пе са ма та ко ђе има ла 
мо гућ ност да сво је емо ци је 
по де лим с пу бли ком. Пе вач
ка и глу мач ка про фе си ја су 
две се стре бли зна ки ње ко је 
по ла зе са истог из во ра, а то 
су емо ци је и ка ко да ту емо
ци ју тран спо ну јеш и пре не
сеш, да пре ђеш ту рам пу 
из ме ђу се бе и пу бли ке. Ако 
не ког пе ва ју ћи дир неш то је 
он да ва жно, као и глу мом. 
Ако се ни шта не де ша ва, 
он да џа бе, има пе ва ча ко ји 
пе ва ју фан та стич но, али не 
пре ла зе ту рам пу. То је про
сто дар од бо га да ти про сто 
имаш тај фид бек, да се 
пу бли ка ра ду је или ту гу је са 
то бом, за ви сно од пе сме. 
Има ла сам сре ћу да, кад 
не мам глу мач ке за дат ке, 
сво ју емо ци ју по де лим са 
пу бли ком кроз пе сму.

Хо ће ли би ти не ких 
но вих пе са ма?

Има ла сам не ке пе сме, 
Са ша Дра гић ми је не што 
ну дио, али на кра ју их ни сам 
сни ми ла. Ка да би ми се 
по ну ди ла не ка пе сма ко ја би 
ме дир ну ла, што да не, мо гла 
бих је сни ми ти, али за и ста 
не по сва ку це ну. 

Смиља Џа ку ла

Ја сам од би ја ла не ке уло ге, са да се ка јем, се ћам се 
уло ге ко ју сам од би ла ко ју ми је Еду ард Га лић ну дио, 
то је не до пу сти во, јед ног та квог ре ди те ља од би ти, јер 
бо же ни је би ла глав на уло га. Ја сам ми сли ла да сам 
не за мен љи ва, то иде са мла до шћу, а он да схва тиш да 
су сви за мен љи ви

Сцена из представе „Бајка у позоришту“
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Prognoza vremena

Мин. 2
Макс. 6
Облачно

Мин. 2
Макс. 13
Ведро

Мин. 1
Макс. 13

Делимично облачно

Мин. 6
Макс. 14
Облачно

Мин. 8
Макс. 12
Киша

Мин. 9
Макс. 11

Делимично облачно

Среда, 16. новембар

Четвртак, 17. новембар

Петак, 18. новембар

Субота, 19. новембар

Недеља, 20. новембар

Понедељак, 21. новембар

Уторак, 22. новембар 

Мин. 3
Макс. 10

Делимично облачно

НОВА ПАЗО ВА

Мемо ри јал ни 
тур нир

У петак, 11. новем бра у 
знак сећа ња на Мила на 
Митро ви ћа, у хали Основ не 
шко ле „Раст ко Нема њић 
Све ти Сава“ у Новој Пазо ви 
одр жан је Мемо ри јал ни тур
нир у одбој ци за мла ђе кате
го ри је. Уче ство ва ло је пре ко 
30 еки па из општи не Ста ра 
Пазо ва и еки па Пар ти за на из 
Бео гра да. Тур нир посве ћен 
нека да шњем пред сед ни ку, 
који је зна чај но допри нео 
раз во ју клу ба и одбој ке уоп
ште на овом про сто ру, Одбој
ка шки клуб Мла дост Нова 
Пазо ва је орга ни зо вао сед му 
годи ну за редом.

Ј. К. 

Срем ба скет из Пе ћи на ца 
је по стао пр ви ко шар ка
шки клуб из пе ћи нач ке 

оп шти не у пи о нир ској кон ку
рен ци ји (до 15 го ди на) ко ји се 
пла си рао у Пр ву ли гу Вој во ди
не. То им је ус пе ло овог ви кен
да од лич ном игром на Фај нал 
фо ру, тур ни ру Срем ске ли ге у 
ко шар ци за уз раст 2002/2003. 
го ди ште, одр жа ном у спорт ској 
ха ли у До њем То вар ни ку. 

На ово го ди шњем Фај нал 
фо ру, ко ји је под по кро ви тељ
ством Спорт ског са ве за „Раз вој 
спор то ва“ ор га ни зо вао Под руч
ни ко шар ка шки са вез Сре ма, 
на сту пи ле су че ти ри нај бо ље 
еки пе Срем ске ли ге – Срем ба
скет Пе ћин ци, Омла ди нац Но ви 
Ба нов ци, Срем Срем ска Ми тро
ви ца и Же ле зни чар стар ба скет 
Ин ђи ја, а пла сман у ви ши ранг 
је, по ред пе ћи нач ких ко шар ка

ша, из бо ри ла и еки па Сре ма из 
Срем ске Ми тро ви це.

Тре нер Срем ба ске та Жив ко 
Ми си ра ча ка же да так ми че ње 
у ви шем ран гу за пе ћи нач ке ко
шар ка ше стар ту је већ сле де ћег 
ви кен да.

 У Пр вој ли ги Вој во ди не за 
2002. го ди ште у кон ку рен ци ји 
ће би ти 10 еки па, по де ље них 
у две гру пе. Игра ће се по слич
ном си сте му као и на ни воу 
Сре ма. По сле так ми че ња по 
гру па ма, по две нај бо ље еки пе 
пла си ра ће се у Фај нал фор. Ко
нач но, две нај у спе шни је еки пе 
ће се пла си ра ти у је дин стве ну 
ли гу на ни воу Ср би је. Ка ко ће
мо се сна ћи у ви шем ран гу так
ми че ња оста је да се ви ди, оно 
што је си гур но то је да је Срем 
ба скет по сти гао из ван ре дан 
успех – ни је крио за до вољ ство 
Ми си ра ча.

У пр вом ко лу Фај нал фо ра, 
од и гра ном у пе так, 11. но вем
бар Срем ба скет је по бе дио 
Же ле зни чар стар ба скет ре
зул та том 63:45, а Срем је по
ра зио Омла дин ца слу жбе ним 
ре зул та том 20:0. У дру гом ко лу, 
у су бо ту, 12. но вем бра Срем ба
скет је био бо љи од Омла дин ца 
83:74, а Срем је по ра зио Же ле
зни чар стар ба скет 68:57. Ка ко 
су и Срем ба скет и Срем у пр ва 
два ко ла Фај нал фо ра на пра ви
ла не до сти жну раз ли ку, тре ће 
ко ло пла ни ра но за не де љу ни је 
ни од и гра но.

Осим Срем ба ске та, са мо је
дан ко шар ка шки клуб из оп шти
не Пе ћин ци ус пео је да стиг не 
до ви шег ран га. Реч је о клу бу 
Лу ки ко мерц, ко ји се по чет ком 
де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка так ми чио у Срп ској ли ги, 
али у се ни ор ској кон ку рен ци ји.

КК СРЕМ БА СКЕТ ПЕ ЋИН ЦИ

Исто риј ска по бе да

У спорт ској ха ли у До њем То вар ни ку 10. 
но вем бра од и гра но је Пр вен ство оп шти
не Пе ћин ци у ко шар ци за основ це. Све 

три основ не шко ле из пе ћи нач ке оп шти не има
ле су еки пе и у му шкој и у жен ској кон ку рен ци
ји, а нај бо ља у кон ку рен ци ји де вој чи ца би ла 
је Основ на шко ла „Ду шан Јер ко вић  Уча“ из 
Ши ма но ва ца, док су ти ту лу нај бо љих у кон ку
рен ци ји де ча ка осво ји ли ко шар ка ши Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић  Па ја“ из Пе ћи на ца.

По кро ви тељ и ове спорт ске ма ни фе ста ци је 
био је Спорт ски са вез „Раз вој спор то ва“, а по
пу ла ри за ци ја спор та ме ђу нај мла ђи ма је је дан 
од при о ри те та ове ор га ни за ци је, ка же пред
сед ник „Раз во ја спор то ва“ Си ни ша Ђо кић.

 Ко шар ка, као спорт, ухва ти ла је здрав ко
рен у на шој сре ди ни. Да је све по пу лар ни ја 
до ка зу је ово пр вен ство, а та ко је у овој ха ли 
од и гра на и за вр шни ца Пр вен ства Сре ма за 
пи о ни ре – ре као је Ђо кић.

СПОРТСКА ХАЛА ДОЊИ ТОВАРНИК

Првенство у кошарци

Еки па Срем ба ске та из Пе ћи на ца 
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ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 14. 
кола: Инђи ја: Инђи ја – БСК 3:1, 
Чела ре во: ЧСК Пива ра  ОФК 
Оџа ци 2:1, Бео град: Син ђе лић 
 Колу ба ра 1:1, Бео град: ОФК 
Бео град – Рад нич ки 0:1, Доба-
нов ци: Будућ ност – Про ле тер 
1:1, Јаго ди на: Јаго ди на – 
Земун 1:2, Вра ње: Дина мо – 
Сло бо да 1:0, Бежа ни ја: Бежа
ни ја – Мачва 2:0.

1. Мачва 14 11 1 2 21:6 34
2. Сло бо да 14 8 4 2 17:9 28
3. Рад нич ки 14 8 2 4 14:7 26
4. ЧСК 14 6 6 2 16:10 24
5. Про ле тер 14 5 6 3 12:9 21
6. Земун 14 4 8 2 11:7 20
7. Будућ. 14 5 4 5 15:19 19
8. Инђи ја 14 5 3 6 10:11 18
9. Бежа ни ја 14 3 7 4 7:7 16

10. Дина мо 14 4 4 6 13:18 16
11. Син ђе лић 14 3 6 5 10:12 15
12. Јаго ди на 14 4 3 7 17:20 15
13. Оџа ци 14 3 5 6 7:11 14
14. БСК 14 4 2 8 10:17 14
15. Колу ба ра 14 2 7 5 9:10 13
16. ОФК Беог. 14 1 4 9 8:24 7

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак мица 14. 
кола: Нови Банов ци: Омла ди
нац  Бач ка 1901 2:1, При гре ви-
ца: Брат ство 1946  Желе зни чар 
4:0, Шид: Рад нич ки  Рад нич ки 
(СМ) 1:2, Теме рин: Сло га  СЦ 
1:1, Бео чин: Цемент  Рад нич ки 
(З) 5:2, Ста ри Банов ци: Дунав 
 Црве на Зве зда 2:1, Саку ле: 
Борац  Рад нич ки (НП) 1:3, 
Вршац је био сло бо дан.

1. Брат. 1946 13 9 3 1 30:9 30
2. Омлад. 13 10 0 3 22:8 30
3. Дунав 14 8 3 3 20:14 27
4. Борац 13 6 4 3 19:13 22
5. Бач ка 13 6 3 4 17:14 21
6. Радн. (СМ) 13 5 4 4 17:15 19
7. Вршац 13 6 1 6 15:16 19
8. ТСЦ 13 5 3 5 15:13 18
9. Цемент 13 4 4 5 16:17 16

10. Сло га 13 2 7 4 15:18 13
11. Радн. (НП) 13 3 4 6 16:21 13
12. Желез. 13 2 6 5 12:18 12
13. Радн. (Ш) 13 3 2 8 10:22 11
14. Радн. (З) 13 2 3 8 10:26 9
15. Ц. Зве зда 13 1 5 7 9:19 8

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 14. 
кола: Нови Сад: Кабел – 
Једин ство 1:0, Купи но во: Купи
но во  Хај дук (Б) 3:0, Ветер ник: 
Ветер ник  Борац 2:0, Лаћа рак: 
ЛСК – Сла ви ја 1:1, Ерде вик: 
Сло га  СОФЕКС 0:0, Жабаљ: 
ЖСК  Мла дост 0:5, Србо бран: 
Хај дук (Ч) – Поду на вац 1:1, Вој-
ка: Сре мац – Индекс 1:2.

1. Мла дост 14 11 2 1 30:5 35
2. Кабел 14 10 1 3 26:15 31
3. Хај дук (Ч) 14 9 3 2 21:13 30
4. Поду на вац 14 8 4 2 32:13 28
5. Сре мац 14 8 3 3 28:12 27
6. Сло га 14 7 3 4 35:19 24
7. Индекс 14 7 3 4 23:15 24
8. ЛСК 14 7 2 5 15:13 23
9. Једин ство 14 6 2 6 27:16 20

10. Купи но во 14 6 1 7 21:19 19
11. Сла ви ја 14 3 6 5 17:18 15
12. СОФЕКС 14 4 2 8 11:22 14
13. Борац 14 3 2 9 11:33 11
14. Ветер ник 14 2 2 10 16:34 8
15. Хај дук (Б) 14 2 2 10 14:43 8
16. ЖСК 14 0 0 14 8:45 0

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Резул та ти утак ми ца 13. 
кола: Рума: Фру шка Гора  27. 
окто бар 4:1, Сте ја нов ци: Борац 
 Једин ство (К) 2:1, Јазак: Цар 
Урош – Фру шко го рац 4:4, Нера-
дин: Вој во ди на – Сре мац 3:0, 
Никин ци: Полет – Сло га 3:0, 
Рума: Једин ство Гра ни чар 3:0, 
Риви ца: Пла ни нац  С.В.Рад
нич ки 1:0.

1. Једин. (Ру) 13 8 3 2 22:10 27
2. Ф. Гора 12 7 3 2 39:12 24
3. Гра ни чар 12 8 1 3 30:17 24
4. Сре мац 13 7 3 3 32:20 24
5. Вој во ди на 13 7 2 4 30:18 23
6. С.В.Рад. 13 6 4 3 24:9 22
7. Полет 13 5 5 3 18:14 20
8. Пла ни нац 13 6 2 5 17:16 20
9. Фру шко г. 13 6 2 5 26:26 20

10. 27.окто бар 13 5 1 7 20:28 16
11. Цар Урош 13 4 2 7 19:32 14
12. Сло га 13 2 1 10 14:32 7
13. Борац 13 2 1 10 8:47 7
14. Једин. (К) 13 2 0 11 10:28 6

Резул та ти утак ми ца 14. 
кола: Хрт ков ци: Хрт ков ци  
Први Мај 2:1, Вито јев ци: Пар
ти зан – Будућ ност 0:1, Доњи 
Товар ник: Сло бо да – Борац 
2:0, Рума: Сло вен – Рудар 5:1, 
Голу бин ци: Јадран  Доњи 
Петров ци 7:1, Љуко во: Љуко во 
– Хај дук 1:2, Срем ска Митро-
ви ца: Митр ос  Гра ни чар 1923 
2:3, Мачван ска Митро ви ца: 
Под ри ње – Напре дак 4:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Под ри ње 14 8 3 3 28:6 27
2. Хај дук 14 8 3 3 21:8 27
3. Будућ ност 14 8 3 3 24:13 27
4. Први Мај 14 7 4 3 30:8 25
5. Јадран 14 8 1 5 26:18 25
6. Сло бо да 14 8 0 6 16:15 24
7. Љуко во 14 7 2 5 23:28 23
8. Гра ни чар 14 7 1 6 30:28 22
9. Напре дак 14 6 3 5 17:16 21

10. Сло вен 14 6 3 5 16:16 21
11. Борац 14 5 3 6 18:15 18
12. Пар ти зан 14 5 1 8 23:25 16
13. Хрт ков ци 14 5 0 9 18:26 15
14. Рудар 14 5 0 9 13:33 15
15. Митрос 14 4 1 9 14:22 13
16. Доњи П. 14 1 0 13 6:46 3

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Резул та ти утак ми ца 14. 
кола: Буђа нов ци: Мла дост  
Омла ди нац 2:2, Рав ње: Зека 
Буљу ба ша – Борац 0:0, Моро-
вић: Једин ство  Оби лић 1993 
1:3, Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Сло га 2:1, Путин ци: ПСК – 
Напре дак 1:1, Бре стач: ОФК 
Бре стач – Хај дук 1:2, Кузмин: 
Гра ни чар  Једин ство (П) 5:0, 
Обреж: Гра ни чар  Желе зни чар 
0:5.

1. Желе зни чар 14 13 1 0 63:7 40
2. Борац 14 9 4 1 24:13 31
3. Фру шког. 14 8 3 3 28:19 27
4. ПСК 14 8 2 4 23:15 26
5. Хај дук 14 8 1 5 32:21 25
6. Бре стач 14 8 1 5 26:23 25
7. Сло га 14 6 4 4 24:24 22
8. Гра ни чар (К) 14 6 2 6 20:15 20
9. Мла дост 14 5 2 7 23:27 17

10. Зека Б. 14 5 2 7 24:30 17
11. Оби лић 14 5 1 8 20:24 16
12. Једин. (М) 14 4 3 7 26:41 15
13. Гран. (О) 14 4 2 8 23:32 14
14. Напред. 14 4 1 9 32:45 13
15. Омлад. 14 2 5 7 28:42 11
16. Једин. (П) 14 0 0 14 12:50 0

Чла но ви Кик  бокс клу ба 
„Ру09“ су још јед ном по
твр ди ли ква ли тет и на Пр

вен ству Ср би је за ка де те и ју ни
о ре осво ји ли две ме да ље. Ово 
так ми че ње је одр жа но у Ба нат
ском Но вом Се лу 6. но вем бра. 

Ме да ље су узе ли Ди ми три је 
Ву ко вић у ка те го ри ји ис под 81 
ки ло грам и Ма ној ло Ђу рић у 
ка те го ри ји ис под 75 ки ло гра ма.

Ма ној ло је по бе дио про тив
ни ка из кра гу је вач ког „Рад нич
ког“, а Ди ми три је из бе о град
ског „Кр ста ша“. Ма ној ло je у 
по лу фи на лу имао меч са ак ту

ел ним пр ва ком све та Не бој шом 
Ке ља но ви ћем из но во сад ске 
„Вој во ди не“. У не из ве сном ме
чу је по ра жен ре зул та том 2:1 и 
та ко је мо рао да се за до во љи 
бро зна ном ме да љом, што је, 
има ју ћи у ви ду су пар ни ка, из у
зе тан успех.

Ди ми три је је свој по лу фи нал
ни меч имао са про тив ни ком 
из „Па го нис ти ма“, а по бе дом 
се пла си рао у фи на ле. Он се и 
на про шлом Пр вен ству Ср би је 
одр жа ном у Ру ми пла си рао у 
фи на ле та ко да су му оста ле 
две бор бе за злат не ме да ље. 

КИК – БОКС КЛУБ „РУ-09“

Две ме да ље са
Пр вен ства Ср би је

Рум ски кик бок се ри

На међу на род ном так ми че
њу „Фит кид“ које је одр жа но у 
Срем ској Митро ви ци про шле 
субо те, насту пи ло је пет зема
ља. То су Мађар ска, Ита ли ја, 
Срби ја, Црна Гора и Сло вач ка. 
У Послов но  спорт ском цен тру 

Пин ки том при ли ком сво је уме
ће је пока за ло око 120 уче сни
ка, а дога ђај се одр жао у окви
ру Новем бар ских дана. Орга
ни за то ри овог дога ђа ја били су 
Фит кид клуб Стар СМ и Савез 
за рекре а ци ју и фит нес Срби је.  

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Деч ји фит нес
Град Зре ња нин и Атлет ски 

са вез Ср би је про те клог ви кен
да би ли су до ма ћи ни тре не ри
ма, атлет ским рад ни ци ма и 
су ди ја ма из свих атлет ских 
клу бо ва у Ср би ји. Одр жа на су 
и ко ри сна пре да ва ња из не ко
ли ко зна чај них обла сти атлет
ског спор та.

Ге не рал ни се кре тар Атлет
ског са ве за Ср би је Сло бо дан 
Бран ко вић уру чио је при зна ња 

за нај у спе шни је у 2016. го ди
ни. За по стиг ну те др жав не 
ре кор де са сво јим атле ти ча ри
ма на гра ђе ни су и ми тро вач ки 
тре не ри Бо јан Ко мле нић и 
Го ран Па вло вић, што је ле по 
при зна ње спор ту у гра ду на 
Са ви и још је дан до каз да се у 
ми тро вач кој атле ти ци ра ди 
струч но и ква ли тет но, и да је 
атле ти ци по треб на по др шка 
ка кву за слу жу је. Г. П.

ДА НИ АТЛЕ ТИ КЕ 

При зна ња за Сирмијум
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Поред новог каби не та за вете ри ну 
и сто чар ство, у Пољо при вред ној 
шко ли „Сте ван Петро вић Бри

ле“ се тру де да уна пре де свој рад и у 
обла сти ратар ске про из вод ње. Тако је 
почет ком новем бра ова шко ла доби
ла нову ОЛТ пне у мат ску сеја ли цу за 
сетву куку ру за, потом пољ ску коса
чи цу са два диска и рота ци о ну фре зу 
за обра ду земљи шта у воћ ња ци ма и 
вино гра ди ма које Пољо при вред на 
шко ла, тако ђе, има. Укуп на вред ност 
поме ну те меха ни за ци је је око 7.200 
евра.

Опре му шко ли је дони рао Покра јин
ски секре та ри јат за обра зо ва ње, про
пи се, упра ву и наци о нал не мањи не 

– наци о нал не зајед ни це, у окви ру кон
кур са за опре ма ње пољо при вред них 
шко ла. 

Меха ни за ци ја је у шко лу допре мље
на 9. новем бра, а захва љу ју ћи њој ће 
се модер ни зо ва ти прак тич на наста ва и 
пове ћа ти ква ли тет обра де земљи шта. 

 На овој опре ми уче ни ци ће лак
ше савла ђи ва ти настав но гра ди во 
из обла сти пољо при вред не тех ни ке. 
Нова меха ни за ци ја ће оса вре ме ни ти 
нашу ратар ску про из вод њу и вео ма 
смо захвал ни ресор ном Покра јин ском 
секре та ри ја ту на дона ци ји. Жели мо да 
наши уче ни ци из шко ле поне су прак
тич на зна ња која ће на пра ви начин 
при ме њи ва ти у послу који ће оба вља

ти. Да може да буде сам свој газда, да 
сам доне се одлу ку да ли ће наста ви ти 
обра зо ва ње и упи са ти факул тет или 
ће одмах по завр шет ку шко ле поче ти 
са само стал ном про из вод њом. Уко ли
ко се одлу чи за ово дру го, он је са сте
че ним зна њи ма у нашој шко ли при пре
мљен за живот. Не жели мо да наши 
уче ни ци из шко ле одла зе на биро, већ 
жели мо децу која су спрем на, само
стал на, обу че на и која ће има ти и 
прак тич на и тео риј ска зна ња из обла
сти пољо при вре де, од којих ће моћи 
да живе  рекао је при ли ком при је ма 
нове меха ни за ци је дирек тор Милан  
Пупо вац.

Он је иста као да је Пољо при вред на 
шко ла у послед ње три годи не учи ни
ла доста да попу ла ри ше сво је сме ро
ве, али и опре ми шко лу за савре ме ну 
наста ву, што се огле да ло и у, после 
стаг на ци је, пове ћа њу бро ја упи са
них уче ни ка. У том кон тек сту је и већ 
поми њан, заи ста савре мен каби нет за 
вете ри ну и сто чар ство чија ком плет
на вред ност изно си пре ко 26 мили о на 
дина ра.

У току је уре ђе ње и уче нич ког кут ка, 
па ће сви ђаци који чека ју ауто бус или 
поче так часо ва, има ти топао про стор 
где могу да чита ју, гле да ју ТВ или сур
фу ју интер не том.

С. Џаку ла

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ РУМА

Нова меха ни за ци ја за
ратар ску про из вод њу

Каби нет за вете ри ну и сто чар ство при 
рум ској Пољо при вред ној шко ли почео је 
да се гра ди 7. мар та, када је поло жен 
камен теме љац, а уче ни ци и про фе со ри 
који ма је наме њен, тре ба ло би да поч ну 
да га кори сте од почет ка децем бра. Вред
ност цело куп ног про јек та, у гра ђе вин ском 
делу, је око 22,5 мили о на дина ра. Каби нет 
ће кори сти ти уче ни ци и про фе со ри ове 
шко ле за изво ђе ње прак тич не наста ве за 
обра зов не про фи ле вете ри нар ски и 

пољо при вред ни тех ни чар. Обје кат обу
хва та каби нет за вете ри ну, меша о ну сточ
не хра не са оста ва ма, узга ји ва ли ште и 
пра си ли ште, као и учи о ни це, сани тар не 
чво ро ве, кан це ла ри ју и вете ри нар ску 
амбу лан ту. 

 Уско ро би тре ба ло да се извр ши тех
нич ки при јем, а потом општи на изда је 
упо треб ну дозво лу и онда може мо кре ну
ти са радом  каже дирек тор Пољо при
вред не шко ле Милан Пупо вац.

У новом каби не ту
наста ва у децем бру

Дирек тор Милан Пупо вац са дони ра ном меха ни за ци јом

Меха ни за ци ја
је у шко лу 

допре мље на
9. новем бра,

а захва љу ју ћи 
њој ће се

модер ни зо ва ти 
прак тич на
наста ва и
пове ћа ти
ква ли тет

обра де
земљи шта




