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У окви ру обе ле жа ва ња Свет ског да
на де те та ко ји је био 20. но вем бра, 
Град Срем ска Ми тро ви ца је, као и 

про шле го ди не, рас пи сао кон курс за уче
ни ке дру гих раз ре да основ них шко ла. 
Ове го ди не те ма литерарног конкурса  
би ла је „Кад по ра стем би ћу гра до на
чел ник“. На осно ву при сти глих ра до ва, 
ода бран је нај бо љи, те је но во и за бра ни 
ма ли гра до на чел ник свој пр ви рад ни дан 
у Град ској ку ћи имао про шлог пет ка, 2. 
де цем бра. Ти ту лу му је зва нич но пре дао 
про шло го ди шњи ма ли гра до на чел ник 
Мар ко Ће лап. 

Пре ма ре чи ма на чел ни це Град ске 
упра ве за обра зо ва ње Мир ја не Пје вац 
деч јих ра до ва на ову те му при сти гло је 
у ве ли ком бро ју и ко ми си ја из Град ске 
упра ве за обра зо ва ње је има ла те жак по
сао да иза бе ре нај бо ље. Ове го ди не по
бед нич ки рад на пи сао је Ог њен Ко стић, 
ко ји је по нео је ти ту лу „ма лог гра до на
чел ни ка“ за 2016. го ди ну.

Осмо го ди шњи Ог њен Ко стић у свом 
ра ду на вео је да би за сво је са рад ни ке 
до вео сво је школ ске дру го ве. На пи та ње 
шта би про ме нио у ра ду Град ске упра ве 
он је ре као: 

 Ја бих да Градска кућа бу де мно го 
леп ша и да има ју бо ље кан це ла ри је. А и 
да на пра ви мо ба лон са лу у Срем ској Ми
тро ви ци. До ве шћу мо је дру га ре из оде
ље ња и по ста вићу их за са рад ни ке, јер 
бих во лео да мо ји дру га ри бу ду ту. Ов де 
је од лич но. Нај ви ше ми се сви ђа гра до
на чел ни ко ва кан це ла ри ја, али не знам 
да ли да оста нем, пре бих же лео да бу
дем са мо јим дру га ри ма у шко ли, а кад 
по ра стем же лео бих да бу дем гра до на
чел ник – ре као је уче ник дру гог раз ре
да Основ не шко ле „Све ти Са ва“ Ог њен 
Ко стић. 

Ре че ни ца ко ја је ње гов рад из дво ји ла 
од оста лих је „још са мо по ла ме тра и по
ста ћу гра до на чел ник“!

Гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер 
раз го ва рао је са два ма ла гра до на чел ни
ка и уру чио им при год не по кло не. 

 За и ста сам оду ше вљен сво јим на
след ни ком, ја се на дам да ће се ње го ва 
же ља оства ри ти, а да би до шло до то га 
тре ба још мно го ра да и уче ња. На дам 
се да ће ус пе ти да пре ва зи ђе све нас и 
оства ри мно го бо ље ре зул та те не го што 
ће мо ми оства ри ти. Та ко ђе бих се за хва
лио и ње го вом прет ход ни ку Мар ку, ко ји је 
био од ли чан гра до на чел ник про те клих го
ди ну да на. На дам да ће мо сле де ће го ди
не ићи за јед но да отво ри мо све оно што 
смо по че ли да ра ди мо у гра ду. Ја ћу њих  
дво ји цу по зва ти да ми по мог ну у то ме – 
ре као је гра до на чел ник Са на дер.

На кон по се те Град ској ку ћи, Ог њен Ко
стић је био гост и на чел ни ка По ли циј ске 
упра ве Срем ска Ми тро ви ца Ђу ре Ман ди
ћа, са ко јим је об и шао про сто ри је По ли
ци је. Ма лом гра до на чел ни ку су уру че ни и 
пригодни по кло ни. 

С. Ста не тић
Фо то: Ж. Пе трас

ПРИ ЈЕМ У МИ ТРО ВАЧ КОЈ ГРАД СКОЈ КУ ЋИ ЗА ОГ ЊЕ НА КО СТИ ЋА

Да порастем још по ла ме тра
и по ста ћу гра до на чел ник

Три гра до на чел ни ка

Ма ли гра до на чел ник у оби ла ску По ли ци је 
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УВОДНИК

Митровица на Дунаву
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Да није српских таблоида, не бисмо 
никад сазнали да се Сремска 
Митровица налази на Дунаву(!?). 

Један од њих, може се рећи један од 
виђенијих (таблоида, то јест) је пре неки 
дан објавио да шиптарски сепаратисти 
управо Дунавом, преко Сремске 
Митровице, навелико шверцују оружје.

Чак су се и полицајци смејали тој 
таблоидној „шали“. Да је начелник 
сремске полиције Ђура Мандић користио 
ову „мапу“, објављену у таблоиду, питање 
је да ли би приликом широке полицијске 
акције хапшења припадника највећег 
војвођанског клана, ухитио ону групу 
кријумчара оружја из Старе Пазове? 

Наши извори блиски полицијским 
круговима тврде да акција хапшења 
пазовачке криминалне групе не значи да 
се деловање митровачке полиције неће 
наставити у том правцу. Једна од најјачих 
криминалних група је из Лаћарка, 
приградског насеља Сремске Митровице, 
која је упетљана у све и свашта, а добрим 
делом има своје покровитеље и међу 
појединцима из света политике.

Деловање лаћарачког клана траје већ 
дуги низ година, а како је Лаћарак после 
Сремске Митровице највећи резервоар 
гласова, ту су уз обострану корист 
прављени најразличитији компромиси 
између појединаца из света политике и 
криминала. Јер, познато је да је Лаћарак 
за многе странке циљна група.

- Срећа да је на чело митровачке, 
односно сремске полиције дошао човек 
који нема мрљи на каријери и који ништа 
не дугује људима из света политике, тако 
да он сигурно неће имати милости према 
криминалцима – каже наш извор близак 
полицијским круговима.

Прича о лаћарачком клану није нова и 
ту постоје дугогодишње везе међу 
појединцима с обе стране закона. Питање 
које би се могло поставити је зашто ништа 
по овом питању није рађено у време док 
је на челу митровачке полиције био онај 
Зоран Смајић. 

А ко зна, можда је и он мислио да су 
Сремска Митровица и Лаћарак негде на 
Дунаву?
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„Здрава“ храна
са укусом пестицида
Изве штај Европ ске коми си је о 

напрет ку Срби је за 2016. годи-
ну упо зо рио је да је наша 

земља и даље „уме ре но при пре мље-
на“ у обла сти без бед но сти хра не. У 
про те клој годи ни, кажу, није оства рен 
напре дак, а Срби ји се наро чи то пре-
по ру чу је да раз ви је и поч не да при-
ме њу је европ ску стра те ги ју у обла сти 
без бед но сти хра не. Запа же но је и да 
нам и даље недо ста ју капа ци те ти 
вете ри нар ске, фито са ни тар не и 
наци о нал не рефе рент не лабо ра то-
ри је, пре но си Политика. 

Да је овај изве штај и те како потреб-
но што пре озбиљ но схва ти ти, пока-
зу је и суге сти ја Европ ске коми си је, 
која се одно си на упо тре бу пести ци-
да.

- Потреб но је усво ји ти прав ни оквир 
за одр жи ву упо тре бу пести ци да, као 
и наци о нал ни акци о ни план за сма-
ње ње ризи ка од њихо ве упо тре бе - 

наво ди се у изве шта ју Европ ске 
коми си је.

Афе ра „Јуви та на“ отво ри ла је опет 
ста ру при чу о некон тро ли са ној упо-
тре би пести ци да у про из вод њи хра не. 
У деч јој хра ни нај че шће се у ана ли за-
ма уоча ва пести цид аце та ми прид. 
Пре ма пода ци ма Заво да за јав но 
здра вље Бео град ово сред ство за 
зашти ту биља ка у прак си се при ме-
њу је током целе веге та ци је за сузби-
ја ње лисних ваши. При па да гру пи 
систе мич них пести ци да, што зна чи да 
про ди ре у тки во и не може се ни пра-
њем ни љуште њем укло ни ти са пло-
да. Зато је изу зет но важно испо што-
ва ти карен цу пести ци да, што у слу ча-
ју јабу ке тре ти ра не пре па ра том на 
бази аце та ми при да изно си 28 дана.

Струч ња ци годи на ма упо зо ра ва ју 
на некон тро ли са ну упо тре бу заштит-
них сред ста ва, а као раз ло зи таквог 
ста ња наво де се нее ду ко ва ни гра ђа-

ни, али и то што и даље има мо сло-
бод но, а и црно тржи ште пести ци да. 

Ста ра је при ча да се сред ства за 
зашти ту биља ка кори сте 10 до 15 
пута током сазре ва ња воћа и повр ћа, 
а гово ри се да у нашој земљи про из-
во ђа чи то чине и чешће него они у 
Евро пи. 

- У Срби ји се у про се ку, када је кли-
мат ски повољ на годи на, јабу ке прска-
ју 12 до 16 пута. Ове годи не то смо 
мора ли и 18 до 20 пута, јер је било 
доста кише – обја шња ва про фе сор 
Милан Сте вић са Кате дре за пести ци-
де бео град ског Пољо при вред ног 
факул те та заПолитику.

Као при мер наво ди јабу ку јер се ова 
врста воћа нај ви ше тре ти ра пести ци-
ди ма. Да ли то може бити раз лог што 
се у деч јој хра ни нашла недо зво ље на 
коли чи на пести ци да?

ДА ЛИ ЈЕДЕ МО ЗДРАВ СТВЕ НО ИСПРАВ НУ И БЕЗ БЕД НУ ХРА НУ?
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Воће из Јувитаниних кашица није 
произведено у Србији?

У току је про ве ра поре кла
воћа и повр ћа кори шће ног

за про из вод њу деч је хра не,
а посто је наго ве шта ји

да сиро ви не нису поре клом
из Срби је, саоп шта ва ју

из Мини ста р ства пољо при вре де
и зашти те живот не сре ди не

Мини стра пољо при вре де и 
зашти те живот не сре ди не 
Бра ни сла ва Неди мо ви ћа 

пита ли смо какав је став Мини стар-
ства пољо при вре де и зашти те 
живот не сре ди не пово дом слу ча ја 
Јуви та на, на који начин кон тро ли са-
ти упо тре бу пести ци да у про из вод-
њи хра не и да ли је пољо при вред но 
земљи ште у Срби ји кон та ми ни ра но.

Какав је став Мини стар ства 
пољо при вре де и зашти те живот
не сре ди не пово дом слу ча ја Јуви
та на?

Деч ја хра на је, пре ма Зако ну о 
без бед но сти хра не, у над ле жно сти 
Мини стар ства здра вља, чија инспек-
ци ја је брзо реа го ва ла и спор не 
каши це пову кла из про ме та. У току 
је про ве ра поре кла воћа и повр ћа 
кори шће ног за про из вод њу деч је 
хра не, а посто је наго ве шта ји да 
сиро ви не нису поре клом из Срби је. 

На који начин кон тро ли са ти 
упо тре бу пести ци да у про из вод
њи хра не?

Мини стар ство пољо при вре де и 
зашти те живот не сре ди не - Упра ва 
за зашти ту биља пре ко над ле жне 
фито са ни тар не инспек ци је кон тро-
ли ше упо тре бу пести ци да у пољо-
при вред ној про из вод њи. Фито са ни-
тар на инспек ци ја на осно ву годи-
шњег пла на слу жбе них кон тро ла 
кон тро ли ше упо тре бу сред ста ва за 
зашти ту биља код пољо при вред них 
про из во ђа ча. Ове кон тро ле се раде 
пери о дич но у зави сно сти од фено-
фа зе веге та ци је. Поред кон тро ла 
код пољо при вред них про из во ђа ча у 
току веге та ци је врше се кон тро ле и 
вође ња еви ден ци ја о упо тре би 

сред ста ва за зашти ту биља. На овај 
начин, фито са ни тар на инспек ци ја 
врши слу жбе не кон тро ле про ве ре 
сле дљи во сти кроз које се може 
утвр ди ти одго вор ност у слу ча ју 
настан ка про бле ма веза ног за пове-
ћа ни садр жај оста та ка сред ста ва за 
зашти ту биља код при мар них пољо-
при вред них про из во да. Када је реч 
о кон тро ли воћа и повр ћа на при су-
ство оста та ка пести ци да, она се 
оба вља про ве ром доку мен та ци је о 
упо тре би сред ста ва за зашти ту 
биља као и  узи ма њем узо ра ка код 
про из во ђа ча, скла ди шта ра и дистри-
бу те ра, за потре бе лабо ра то риј ске 
ана ли зе. До сада је током ове годи-
не извр ше но више од 4.000 кон тро-
ла код пољо при вред них про из во ђа-
ча, уво зни ка, изво зни ка и дистри бу-
те ра воћа и повр ћа. Ове кон тро ле су 
пока за ле да је воће и повр ће које се 
про из во ди, изво зи, уво зи и ста вља 
на наше тржи ште без бед но за упо-
тре бу одно сно садр жај мак си мал но 
дозво ље не коли чи не оста та ка сред-
ста ва за зашти ту биља је у скла ду 
са важе ћим про пи си ма.

 Да ли је пољо при вред но 
земљи ште у Срби ји кон та ми ни ра
но? Да ли се на таквом земљи шту 
може обез бе ди ти здра ва сиро ви
на за здрав финал ни про из вод за 
људ ску упо тре бу?

Ана ли за пода та ка и упра вља ње 
кон та ми ни ра ним лока ли те ти ма 
земљи шта, регу ли са но је про пи си ма 
о зашти ти живот не сре ди не. Годи-
шњи изве штај о ста њу живот не сре-
ди не у Репу бли ци Срби ји при пре ма 
Аген ци ја за зашти ту живот не сре ди-
не и ти изве шта ји су доступ ни нај ши-
рој јав но сти на веб сај ту Аген ци је.

Годи шњи изве штај о ста њу земљи-
шта са основ ним инфор ма ци ја ма о 
упра вља њу кон та ми ни ра ним лока-
ли те ти ма тако ђе при пре ма Аген ци ја 
за зашти ту живот не сре ди не и тај 
изве штај је инте грал ни део Изве-
шта ја о ста њу живот не сре ди не у 
Репу бли ци Срби ји.

Један од нај пот пу ни јих изве шта ја 
(http://www.sepa.gov.rs/dow nlo ad/Sta-
nje_zemlji sta.pdf) опи су је садр жај 
опа сних и штет них мате ри ја у пољо-
при вред ном земљи шту. Пре ма 
пода ци ма 80 одсто испи ти ва ног 
под руч ја није зага ђе но испи ти ва
ним полу тан ти ма. На оста лих 20 
одсто уста но вљен је пове ћан 
садр жај поје ди них еле ме на та, 
што је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва 
при род ног  гео хе миј ског поре
кла.

Аген ци ја спро во ди актив но сти на 
пра ће њу кон та ми ни ра них лока ли те-
та у окви ру сво је над ле жно сти вође-
ња Ката стра кон та ми ни ра них лока-
ци ја. Један од циље ва је и пра ће ње 
ризи ка и ути ца ја кон та ми ни ра них 
лока ци ја на живот ну сре ди ну, одно-
сно, изме ђу оста лог, на пољо при-
вред но земљи ште које се нала зи у 
њихо вој непо сред ној бли зи ни.

Пре ма одред ба ма Зако на о пољо-
при вред ном земљи шту, про пи са но 
је да се испи ти ва ње пољо при вред-
ног земљи шта у циљу утвр ђи ва ња 
опа сних и штет них мате ри ја  врши 
по про гра му који доно си Мини стар, 
а ако се испи ти ва њем утвр ди посто-
ја ње опа сних и штет них мате ри ја у 
недо зво ље ним коли чи на ма, Мини-
стар ство ће забра ни ти, одно сно 
огра ни чи ти про из вод њу пољо при-
вред них кул ту ра на том пољо при-
вред ном земљи шту.

Мини стар пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић
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- Не, пра вил ном упо тре бом пре па-
ра та доби ја се без бед но воће. Пре да-
јем сту ден ти ма тре ће и четвр те годи-
не Пољо при вред ног факул те та и чак 
и они гре ше у про ра чу ни ма за дози-
ра ње пре па ра та, а шта онда оче ки ва-
ти од про из во ђа ча који и даље сма-
тра ју да је савет струч ња ка, који се 
нор мал но пла ћа, непо тре бан тро шак 
– исти че Сте вић.

Зани мљи во је и то што при ча о 
Јуви та ни није ни сти гла до супер а на-
ли зе а јав ност је потре сла нова афе-
ра. Како је пре не ла сре ди ном новем-
бра Политика, Упра ва цари не саоп-
шти ла је да је пре ма инфор ма ци ја ма 
Упра ве за вете ри ну, у Луку Бар сти гао 
брод са месом замр зну тим 34 годи не, 
које би стра ху је се могло да завр ши у 
Срби ји. Над ле жни су реа го ва ли на 
осно ву медиј ских спе ку ла ци ја, а не 
кон крет них инфор ма ци ја о слу ча ју, 
што су и потвр ди ли изја вом да „нема 
ника квих инди ци ја да је таква пошиљ-
ка ика да ушла нити да се при бли жи-
ла Луци Бар, писа ла је Политика.

Ове инфор ма ци је послед њих неде-
ља не оста вља ју пре ви ше про сто ра 
за раз ми шља ње да ли хра на и про из-
во ди у Срби ји про ла зе редов не кон-
тро ле, па да са сигур но шћу зна мо 
шта једе мо. Због тога се наме ће 

пита ње да ли гра ђа ни у Срби ји једу 
здрав стве но исправ ну хра ну и ко кон-
тро ли ше намир ни це. Све до ци смо да 
се у послед ње вре ме поја вљу је све 
више намир ни ца које садр же већи 
ниво хемиј ских сред ста ва него што је 
дозво ље но, што с пра вом узне ми ра-
ва јав ност. У Срби ји не посто ји једин-
ствен систем кон тро ле намир ни ца, 
тако да не чуди што се поја вљу ју 

про из во ди са пре ко мер ном коли чи-
ном хеми ка ли ја. 

Пода ци које изно си начел ник Сани-
тар не инспек ци је Срем ског окру га 
Милош Лукић нису ни мало ружи ча-
сти. 

- По Зако ну о без бед но сти хра не 
посто ји стрикт на поде ла над ле жно-
сти изме ђу инспек циј ских слу жби, о 
томе ко коју врсту хра не кон тро ли ше. 

Сани тар на инспек ци ја Мини стар-
ства здра вља доне ла је сре ди ном 
новем бра  реше ње о забра ни про ме та 
укуп но 18 врста деч је хра не Јуви та на, 
каши ца и соки ћа до даљ њег, као 
здрав стве но небе збед них. Ком па ни ја 
„Сви сла јон Тако во“ затра жи ла је 
супер а на ли зу и она је у току, а како 
наво ди сани тар ни инспек тор Милош 
Лукић, резул та ти супер а на ли зе још 
увек нису сти гли. 

- Посту пак повра ћа ја каши ца је у 
току, на тере ну у вели ким мега мар ке-
ти ма смо извр ши ли 23 над зо ра у Сре-
му и утвр ди ли да је до сада пову че но 
1.911 про из во да Јуви та не, које су ста-
вље не ван про ме та. Сада сле ди оби-
ла зак апо те ка – рекао је Лукић крајем 
новембра. 

Мини стар ство здра вља 22. новем-
бра изда ло је саоп ште ње за јав ност 
којим оба ве шта ва јав ност да је укуп но 
35.137 кома да про из во да Јуви та на, 
узор ко ва них 12.10.2016. годи не (прва 
гру па про из во да са пове ћа ном кон цен-
тра ци јом пести ци да, укуп но седам 
сери ја), пову че но из мага ци на мало-
про дај них субје ка та широм Срби је, по 
нало гу Инспек ци је мини стар ства здра-
вља, а на осно ву нала за лабо ра то ри је 
Град ског заво да за јав но здра вље Бео-
град. У јед ном мало про дај ном објек ту 
на рафо ви ма је зате че но укуп но 72 

кома да истих про из во да, на осно ву 
чега ће про тив вла сни ка овог објек та 
бити под не та пре кр шај на при ја ва. Про-
из во ђач „Сви сла јон Тако во“ још увек 
није доста вио Мини стар ству здра вља 
подат ке о укуп ном бро ју про из во да 
Јуви та на из наве де них сери ја који је 
ова ком па ни ја пову кла у свој цен трал-
ни мага цин.

Пово дом мони то рин га рађе ног у 
скла ду са чл. 69. Зако на о без бед но сти 
хра не и Пра вил ни ка о утвр ђи ва њу 
Годи шњег про гра ма постре ги стра ци о-
не кон тро ле сред ста ва за зашти ту 
биља за 2016. годи ну одр жан је и 
саста нак пред став ни ка Упра ве за 
зашти ту биља, Пољо при вред не 
инспек ци је и Сани тар не инспек ци је. 
Том при ли ком дого во ре на је даља 
сарад ња у скла ду са Зако ном о без-
бед но сти хра не за кон тро лу субје ка та 
у посло ва њу хра ном што се тиче сле-
дљи во сти и даље кон тро ле у лан цу 
без бед но сти хра не од стра не над ле-
жних инспек ци ја. На тај начин биће 
извр ше на кон тро ла „од њиве до трпе-
зе“ у свим фаза ма про из вод ње, пре ра-
де и про ме та хра не и утвр ђе на ускла-
ђе ност при ме не про пи са од стра не 
субје ка та у посло ва њу хра ном, стоји у 
саопштењу за јавност Министарства 
здравља од 22. новембра.

Ком па ни ја „Сви сла јон Тако во“ обу-

ста ви ла је про из вод њу у фабри ци у 
Инђи ји 12. новем бра, а како наво ди 
вла сник ком па ни је Родо љуб Дра шко-
вић у интер вјуу датом Политици, у 
фабри ци у Инђи ји пла ни ра ју нови про-
грам деч је хра не од меса и повр ћа, 
које се не тре ти ра агро хе миј ским сред-
стви ма.

- Рад ни ци су, тре нут но, на пла ће ном 
одсу ству, до успо ста вља ња новог про-
из вод ног про гра ма. Дакле, фабри ка 
Јуви та на у Инђи ји неће бити затво ре-
на, на несре ћу злоб ни ка у које убра јам 
и уво знич ки лоби – рекао је Дра шко-
вић.

Руко вод ство „Сви сла јон Тако ва“ 
сум ња да посто ји сце на рио уни шта ва-
ња брен да Јуви та на и затва ра ње једи-
не фабри ке деч је хра не у Срби ји. Како 
пише НИН, инфор ма ци је које су до 
сада саоп шта ва ли Мини стар ство здра-
вља и инсти ту ти над ле жни за про ве ру 
здрав стве не без бед но сти хра не при-
лич но су шту ре, а њихо ве поне кад кон-
тра дик тор не изја ве додат но буде сум-
њу да се иза ујдур ме око исправ но сти 
хра не и пести ци да нађе них у каши ца-
ма запра во кри је наме ра да се ова 
фабри ка оцр ни и веро ват но затво ри. 
Да ли због тога што би њено тржи шно 
место тре ба ло усту пи ти неком дру гом 
или из неког посве дру гог раз ло га, 
може се само нага ђа ти.   

АФЕ РА „ЈУВИ ТА НА“

И даље без резул та та супер а на ли зе

Начелник Санитарне инспекције Сремског округа Милош Лукић
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Како недељ ник НИН пише, иску-
сном финан сиј ском форен зи ча ру 
било би потреб но вре ме да расве тли 
како је срп ски бизни смен из Хер це го-
ви не Родо љуб Дра шко вић осни вао, 
при па јао, раз два јао, бри сао и упи си-
вао сво ја пред у зе ћа у при вред не 
реги стре и због чега. Већи на пред у зе-
ћа које је током прет ход не нешто 
више од деце ни је купио овај срп ски 
бизни смен, у међу вре ме ну је про па-
ла, а број рад ни ка се у свим ком па ни-

ја ма које Дра шко вић данас посе ду је 
свео на једва 2.300, упо ла мање него 
што је пре при ва ти за ци је запо шља ва-
ла само тре бињ ска „Инду стри ја ала-
та“ или „Митр ос“ из Срем ске Митро ви-
це.

При ва ти за ци ја „Митр о са“ из Срем-
ске Митро ви це сма тра се репе ром за 
неу спе ли држав ни про је кат пре тва ра-
ња дру штве не сво ји не у при ват ну. 
Како пише НИН, убр зо након купо ви не 
овог пред у зе ћа, за мање од 40 мили-

о на дина ра, Родо љуб Дра шко вић је 
фир му рас пар чао, под њеним окри-
љем осни вао још нека пред у зе ћа, а 
про из вод њу и број рад ни ка дра стич но 
сма њи вао, твр ди ли су сво је вре ме но 
рад ни ци, али и нека да шњи руко во ди-
о ци „Митр о са“. На кон цу, и „Митрос“ и 
ново о сно ва ни „Тако во аграр“ завр ши-
ли су у сте ча ју, а рад ни ци на ули ци, да 
би тек про шле годи не јед на аустриј ска 
ком па ни ја из сте ча ја купи ла овај нека-
да позна ти и моћ ни гигант. 

Митр ос, неу спе ли држав ни про је кат

Бојим се да је ту дошло до коли зи је. 
По том Зако ну над зор над пољо при-
вред ним про из во ди ма врши пољо-
при вред на инспек ци ја. Сани тар на 
инспек ци ја не врши над зор над сиро-
ви ном, што је мора те при зна ти јед на 
врста неу са гла ше но сти. А не може мо 
од лоше сиро ви не напра ви ти добар 
про из вод. Мислим да Закон о без бед-
но сти хра не мора пре тр пе ти одре ђе-
не изме не, да се тач но и јасно пре ци-
зи ра ју над зо ри. Ако над зор и кон тро-
лу деч је хра не врши сани тар на 
инспек ци ја, мора се тим истим орга-
ни ма сани тар не инспек ци је закон ски 
омо гу ћи ти и дозво ли ти да врше над-
зор над сиро ви ном од које се про из-
во ди деч ја хра на – наво ди Лукић и 
дода је да има сазна ња да ће мини-
стар пољо при вре де покре ну ти ини-
ци ја ти ву да се без бед ност хра не 
подиг не на мно го виши ниво и да ће 
ини ци ра ти у што кра ћем року кључ не 
изме не Зако на о без бед но сти хра не. 

Сани тар ни инспек тор Милош Лукић 

за Мновине каже и да се мора води-
ти рачу на о упо тре би хемиј ских сред-
ста ва у пољо при вред ној про из вод њи. 

- Ту се отва ра и пита ње еко ло ги је, 
некон тро ли са ног баца ња упо тре-
бље не амба ла же по кана ли ма, пото-
ци ма, па све то завр ша ва на нашим 
трпе за ма кроз земљу или воду. При-
ме на пести ци да мора да се дози ра, 
не пошту је се кален дар прска ња, не 
пошту је се карен ца. Па тако наши 
про из во ђа чи уве че опр ска ју, а после 
дан два тај про из вод је на пија ци. 
Нажа лост Зако ном о без бед но сти 
хра не није извр ше на поде ла ко тре ба 
да ради кон тро лу про ме та на мало. 
Зато ми има мо неке спо ра дич не 
акци је кон тро ле пијаце. Сва ка ко је 
потреб но да се кре не у озби љан над-
зор без бед но сти хра не, а да би се то 
деси ло нео п ход но је да се наш 
основ ни алат, Закон о без бед но сти 
хра не дора ди и да се уве же у један 

Струч ња ци годи на ма 
упо зо ра ва ју на

некон тро ли са ну
упо тре бу заштит них 

сред ста ва, а као
раз ло зи таквог

ста ња наво де се
нее ду ко ва ни гра ђа ни, 
али и то што и даље 

има мо сло бод но
тржи ште пести ци да
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Ана Гуде ље вић, дома ћи ца: Ја 
мислим да ми једе мо здра ву хра ну. 
Имам и нешто баште, а све што про-
из во ди мо не шпри ца мо. Кад то 
потро ши мо, онда купу је мо испод 
пла сте ни ка, то је сигур но шпри ца но. 
Живим у мањем месту, па и знам 
оне који се баве про из вод њом, али 
знам да нема про из во ђа ча који неће 
шпри ца ти. Сва ко гле да да зара ди 
што више, не води рачу на да ли то 
једе нечи је дете. Зато ми не шпри-
ца мо, али смо све сни кад купу је мо 
од дру гих да то раде. Гле дам увек 
да једе мо повр ће, воће, мање меса, 
да уба ци мо рибу бар јед ном недељ-
но. Углав ном не гле дам декла ра ци је 
на про из во ди ма, увек смо нека ко у 
жур би, а и више купу је мо про из во де 
који су на акци ји, јер су јеф ти ни ји.

Мира Шво ња, пен зи о нер ка: 
Апсо лут но не једе мо здра ву хра ну, 
јер у држа ви има мо лоби је који раде 
за оне који про из во де лошу хра ну у 
ино стран ству, жало сно је што тога 
има. Гле дам декла ра ци је на про из-
во ди ма, али не веру јем у оно што 
пише јер ништа није лак ше него 
напи са ти то, а да не одго ва ра про-
из во ду. Лич но гле дам да купу јем од 
оних који позна јем у при ват ним рад-
ња ма. Зна чи, опште је место да су 
фал си фи ка ти на све стра не и да 
неко већ тре ба да обра ти пажњу да 

се овај народ не тру је зато што би 
неко оства рио про фит.

Бог дан ка Ћор ко вић, дипло ми ра
ни прав ник: Не једе мо здра ву хра ну, 
мада баш и не веру јем да је тач но то 
што пишу за Јуви та ну. Што се тиче 
меса, то веру јем да се уво зи лоше, 
не може месо да буде тако јеф ти но. 
Једе мо више повр ћа, има мо кући 
сво је коко шке и сви ње, а на пија ци 
углав ном купу јем од оних које позна-
јем. Гле дам састав про из во да, али је 
про блем да ли је то исти на што је 
напи са но, тако да нисмо сигур ни у то.

Алек сан дра Балић, ученица: 
Нисам сигур на да једе мо исправ ну и 
здра ву хра ну, иако водим рачу на где 
и шта купу јем, јер човек више ниг де 
не може бити пот пу но сигу ран. У све 
у дана шње вре ме могу да пове ру-
јем, али да може да се деси да се 
про да је беби хра на која није исправ-
на, то ника ко не могу да схва тим. Не 
могу да пове ру јем да тако нешто 
може мо себи дозво ли ти само зарад 
при ба вља ња мате ри јал не кори сти. 
Када смо дошли у ситу а ци ју да је 
дру ги ма живот чове ка постао толи ко 
без вре дан па чак и оних нај мла ђих, 
само да би дошли до нов ца, онда је 
мој закљу чак да нам се заи ста црно 
пише. То јако жало сно шта нам се 
деша ва.

Тија на Пај чин, неза по сле на: 
Тру дим се да купу јем хра ну од 
позна тих про из во ђа ча на пија ци, 
али нисам баш сигур на да је све 
што једе мо, посеб но пре ра ђе ви не, 
здрав стве но сто про цент но исправ-
но. Увек посто ји сум ња, али и 
финан си је сва ка ко ути чу на то какву 
ћемо хра ну послу жи ти на нашој 
трпе зи. Они са мало дубљим џепом 
себи могу да при у ште ску пљу хра ну, 
мада коли ко је и она без бед на, 
пита ње је.

Иван Дара ба шић, пен зи о нер: 
Мислим да се данас јако мало води 
рачу на о исправ но сти хра не. Вре-
ме на су тешка, људи више гле да ју 
да про ђу јеф ти ни је па чак и када је 
реч о хра ни, тако да се мање води 
рачу на коли ко је то здра во и исправ-
но. Важни је им је да је јеф ти но. Тру-
дим се да водим рачу на о исхра ни и 
гото во увек се код нас у поро ди ци 
води ло рачу на о томе шта се једе. 
Тако је и данас. На све ово што се 
деша ва, немам комен та ра. Ипак 
сма трам да би ту инспек ци ја тре ба-
ло да оди гра глав ну уло гу и да пре-
вен тив но делу је, како се не би 
деша ва ле такве ства ри. Чак нисам 
сигу ран ни иако се тру дим да једем 
исправ ну и здра ву хра ну, да је и она 
добра. Више се нажа лост нико ме не 
може веро ва ти.

АНКЕ ТА: Да ли једе мо здра ву хра ну? 

Фал си фи ка ти на све стра не

Ана Гуде ље вић, Мира Шво ња, Бог дан ка Ћор ко вић, Алек сан дра Балић, Тија на Пај чин и Иван Дара ба шић

систем – исти че Милош Лукић. 
У про из вод њи пре храм бе них про-

из во да кори сте се ади ти ви и хемиј ска 
сред ства, која ути чу на побољ ша ње 
уку са и мири са, као и на про ду же ње 
све жи не намир ни ца. Међу тим, вео ма 
је важно да се они кори сте пре ма 
међу на род но утвр ђе ним стан дар ди-
ма, јер су само у том слу ча ју без бед-
ни. Про блем наста је кад се пре ко ра-
чи гра ни ца, и тада та сред ства поста-
ју штет на по здра вље људи.

У интер вју који је за Политику 
недав но дао вла сник Ком па ни је „Сви-
сла јон Тако во“ Родо љуб Дра шко вић 
је рекао да ће уга си ти цео асор ти ман 
каши ца и соко ва који се про из во ди од 

воћа из Срби је, све док му Мини стар-
ство пољо при вре де не да гаран ци ју 
да је Срби ји могу ће обез бе ди ти 
здрав стве но исправ ну сиро ви ну за 
про из вод њу деч је хра не. 

- У Срби ји не посто ји орга ни зо ва на 
држав на кон тролa уво за и упо тре бе 
пести ци да. Земљи ште је кон та ми ни-
ра но. Ако ми Мини стар ство пољо при-
вре де да писа ну гаран ци ју да се у 
овој земљи про из во ди здра во воће 
ми ћемо поно во у Јуви та ну вра ти ти 
соко ве и каши це за децу. Нека ми 
Мини стар ство пољо при вре де пре по-
ру чи про из во ђа че од којих се може 
купи ти здрав стве но исправ но воће за 
про из вод њу деч је хра не – наво ди 
Дра шко вић.

И на кра ју, изве штај Европ ске коми-

си је посе бан акце нат ста вио је на 
недо ста так наци о нал не рефе рент не 
лабо ра то ри је. Сушти на је да сада-
шњи модел кон тро ле, без посто ја ња 
наци о нал не рефе рент не лабо ра то-
ри је, не може да обез бе ди пот пу но 
непри стра сну кон тро лу без бед но сти 
хра не на тржи шту. Уло га рефе рент не 
наци о нал не лабо ра то ри је није у томе 
да пре у зме све ана ли зе намир ни ца 
које се раде у земљи, већ да, као тех-
нич ки и кадров ски нај о пре мље ни ја, 
буде капа над свим дру гим и да се у 
њој раде супер а на ли зе и даје кона-
чан, објек ти ван суд. То би и у афе ри 
са Јуви та ном сигур но дало пра ви 
одго вор да ли је или није било оста-
та ка пести ци да. 

Биља на Села ко вић
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НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА УСВО ЈЕН РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА 

Мање нов ца у општин ској каси
Како кажу пред став ни ци ове срем ске локал не само у пра ве, услед нере ал ног про јек

то ва ња буџе та од стра не прет ход не вла сти за 2016. годи ну у изно су од 3,2 мили јар де 
дина ра, реба лан сом је утвр ђен буџет од 2,6 мили јар де дина ра

На днев ном реду осме сед ни це 
Скуп шти не општи не Инђи ја која 
је одр жа на у уто рак, 29. новем-

бра нашло се укуп но 37 тача ка. Јед на 
од нај ва жни јих за даље функ ци о ни са-
ње локал не само у пра ве је одлу ка о 
реба лан су буџе та Општи не Инђи ја за 
теку ћу годи ну. Како кажу пред став ни ци 
ове срем ске локал не само у пра ве, 
услед нере ал ног про јек то ва ња буџе та 
од стра не прет ход не вла сти за 2016. 
годи ну у изно су од 3,2 мили јар де дина-
ра, реба лан сом је утвр ђен буџет од 2,6 
мили јар де дина ра.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак наја вио је могућ ност још јед-
ног реба лан са до кра ја годи не, а пре 
усва ја ња буџе та за наред ну годи ну.

- Мора ће мо да извр ши мо још један 
реба ланс буџе та до кра ја годи не како 
би све што смо у току годи не ура ди ли, 
све што је изо ста ло у прет ход ном 
пери о ду, могли да ура ди мо до кра ја 
годи не и на кра ју како би могли да про-
јек ту је мо општин ску касу за наред ну 
годи ну - иста као је Гак.

Буџет за 2017. годи ну има ће раз вој-
ни карак тер, наја вио је Гак исти чу ћи 
да ће се пре ма про јек ти ма које сада 
раде, у току наред не годи не реа ли зо-
ва ти број ни инфра струк тур ни радо ви.

- Посто је увек пла но ви који се тичу 
инве сти ци ја и ми мора мо про јек то ва ти 
у буџе ту део сред ста ва које оче ку је мо 
од про да је земљи шта, као и од инве-

сти ци ја које оче ку је мо да ће бити реа-
ли зо ва не у току 2017. годи не на тери-
то ри ји општи не Инђи ја - каже Вла ди-
мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја.

Како је наја вио, буџет за 2017. годи-
ну биће про јек то ван у при бли жном 
изно су од око 2,6 мили јар де дина ра и 
усме рен на реа ли за ци ју инфра струк-
тур них про је ка та који ће се одви ја ти у 
град ској и сео ским сре ди на ма. Рок за 
доно ше ње буџе та за 2017. годи ну је 
20. децем бар.

- Општи на Инђи ја сле де ће годи не 

биће вели ко гра ди ли ште. Оче ку је мо 
да се кре не са реа ли за ци јом вели ког 
бро ја инфра струк тур них про је ка та који 
ће се финан си ра ти како из општин ске 
касе, тако и из раз ли чи тих фон до ва. 
Акце нат ће бити ста вљен и на дру-
штве но - соци јал ни део који се одно си 
на наше нај мла ђе, пен зи о не ре и  шко-
лар це. Све оно што је у прет ход ном 
пери о ду било на рела тив но задо во ља-
ва ју ћем, ми ћемо се тру ди ти да подиг-
не мо на виши ниво у скла ду са закон-
ским окви ри ма. У сва ком слу ча ју, 
нијед на гра на која се финан си ра из 
буџе та неће бити мање финан си ра на 
у одно су на прет ход ни пери од - каже 
Гак.

Поред реба лан са буџе та, на осмој 
сед ни ци СО Инђи ја усво је на је и одлу-
ка која се тиче фор ми ра ња новог јав-
ног пред у зе ћа за упра вља ње путе ви-
ма и пар ки ра ли шти ма „Инђи ја пут“, 
које је наста ло реор га ни за ци јом ЈП 
Дирек ци ја за изград њу општи не Инђи-
ја. У новом јав ном пред у зе ћу, као што 
су иста кли и рани је пред став ни ци 
Општи не Инђи ја, почев од 1. децем-
бра раде запо сле ни у нека да шњој 
Дирек ци ји. Део запо сле них пре шао је 
у ново фор ми ра но општин ско Оде ље-
ње за инфра струк ту ру и јав не набав-
ке, којем је при пао део делат но сти 
нека да шње ЈП Дирек ци ја за изград њу 
општи не Инђи ја.

М. Ђ.

Сед ни ца Скуп шти не општи не Инђи ја

Вла ди мир Гак, пред сед ник
Општи не Инђи ја
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МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ

Више нов ца за пољо при вре ду 
у наред ној годи ни
Мини стар пољо при вре де и 

зашти те живот не сре ди не у 
Вла ди Репу бли ке Срби је Бра-

ни слав Неди мо вић саоп штио је про-
шлог четврт ка, 1. децем бра да ће 
буџет Мини стар ства за 2017. годи ну 
изно си ти 43,778 мили јар ди дина ра, 
што је у одно су на ово го ди шњи пове-
ћа ње од 8,11 одсто, одно сно за 3,284 
мили јар де дина ра.

Неди мо вић је на кон фе рен ци ји за 
нови на ре у Вла ди Срби је рекао да је 
за суб вен ци је у пољо при вре ди опре-
де ље но 3,284 мили јар де, а нај ве ће 
пове ћа ње буџе та за наред ну годи ну 
је у делу подр шке инве сти ци ја ма у 
изно су од 2,2 мили јар де, што је чети-
ри пута више него ове годи не, када је 
издво је но око 520 мили о на.

Буџет Упра ве за аграр на пла ћа ња 
пове ћан је за 2,522 мили јар де дина-
ра, навео је мини стар, додав ши да су 
за старт апо ве пла ни ра на три изво-
ра финан си ра ња - из наци о нал ног 
буџе та биће обез бе ђе но 100 мили о-
на дина ра и из Фон да за раз вој више 
од 120 мили о на дина ра, и тре ћи кроз 
про је кат мини стар ства и ЕБРД-а.

Неди мо вић је изнео пода так и да 
је пред ви ђен износ од 5.000 дина ра 
по грлу кра ва за про из вод њу тела ди, 
што до сада није било у систе му под-
сти ца ја, док су исто вре ме но за ква-
ли тет не при плод не крма че, уве ћа ни 

под сти ца ји по грлу са 7.000 на 10.000 
дина ра.

Пре ми је за мле ко оста ју седам 
дина ра по литру, а пред ви ђе на је и 
већа подр шка пче лар ству, кроз под-
сти ца је по кошни ци, са доса да шњих 
600 на 720 дина ра, рекао је мини стар.

Тако ђе су пред ви ђе ни повра ћа ји у 
изно су до 50 одсто за набав ку нових 

спе ци ја ли зо ва них трак то ра за воћар-
ско - вино гра дар ску про из вод њу, као 
и 50 одсто за хлад ња че и исто толи-
ко и за објек те за пре ра ду, иста као је 
Неди мо вић, додав ши да су пред ви ђе-
ни и посеб ни под сти ца ји за набав ку 
опре ме и нових при кључ них маши на 
за биљ ну и сто чар ску про из вод њу од 
40 до 50 одсто.

Мини стар пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић (фото Тањуг)

Дру ги круг лици та ци је за 
узи ма ње у закуп пољо-
при вред ног земљи шта 

у држав ној сво ји ни у Руми 
окон чан је 30. новем бра. У 
овом кру гу је изли ци ти ра-
но додат них 173,2 хек та ра, 
поред већ изли ци ти ра них 
86,7 хек та ра у првом кру гу. 
Укуп но је ове годи не у рум-
ској општи ни за лици та ци ју 
(пре о ста ло после дава ња 
земљи шта по пра ву пре чег 
заку па) било 457,7 хек та ра. 

И у дру гом кру гу лици та-
ци је је било мало пону да, 
све га 29 за 373 хек та ра, а 
цене су биле за 20 одсто 
ниже него у првом кру гу.

Нај ви ша цена је била на 
поје ди ним шифра ма над ме-
та ња у Руми и Путин ци ма, 

где је почет на цена изно си-
ла 34.429 дина ра по хек та-
ру, док је са дру ге стра не на 
јед ној пар це ли у Гра бов ци-

ма почет на цена била све-
га 3.513 дина ра. Нај ви ше 
изли ци ти ра ног земљи шта је 
оти шло по почет ним цена-
ма.

- У овом дру гом кру гу све 
оне шифре над ме та ња које 
су биле наме ње не за воћ-
ња ке смо дали у закуп - у 
Гра бов ци ма је реч о 25 хек-
та ра где су стран ке лици-
ти ра ле, и од 25.634 дина ра 
ово земљи ште изли ци ти-
ра но за чак 51.634 дина ра 
по хек та ру, а у Сте ја нов ци-
ма три шифре над ме та ња 
за воћ ња ке су изли ци ти-
ра не по почет ним цена ма. 
Има ли смо још две шифре 
над ме та ња где смо забе ле-
жи ли веће цене од почет-
них - у Буђа нов ци ма са 

31.000 дина ра дости гли 
смо цену од 42.000 дина ра 
и у Гра бов ци ма са 19.000 
на 27.000 дина ра. Мисли-
мо да је раз лог овог малог 
бро ја пону да упра во висо ка 
почет на цена и то је узро ко-
ва ло да није било вели ког  
инте ре со ва ња пољо при-
вред ни ка, ни у првом а ни у 
овом дру гом кру гу, када су 
цене ума ње не за 20 про це-
на та - иста кла је Тања Дро-
бац, заме ни ца пред сед ни ка 
Ком си и је за дава ње у закуп 
држав ног пољо при вред ног 
земљи шта.  

Над ле жна Коми си ја је већ 
кре ну ла у про грам при пре-
ме земљи шта за дава ње у 
закуп за наред ну годи ну.

  С. Џ.

ОКОН ЧАН ДРУ ГИ КРУГ ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ ЗА ДРЖАВ НО ЗЕМЉИШТЕ У РУМИ

Сла бо инте ре со ва ње сеља ка

Заме ни ца пред сед ни ка 
Коми си је Тања Дро бац 
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Оп шти на Шид про сла ви ла је свој дан 
6. де цем бра, ка да су на све ча но сти у 
Кул тур но обра зов ном цен тру до де ље-
не Ше сто де цем бар ске на гра де, као и 
за хвал ни це и пла ке те оп шти не Шид. 

Ово го ди шњи до бит ни ци Ше сто де-
цем бар ске на гра де, на осно ву јед но-
гла сне од лу ке Ко ми си је за оп штин ска 
при зна ња, су Цве тин Ани чић, ди пло ми-
ра ни глу мац - лут кар и Дом здра вља 
Шид. Нов ча на на гра да из но си 100.000 
ди на ра и по де ли ће је Ани чић и Дом 
здра вља.

Цве тин Ани чић је ро ђен 11. ју ла 1976. 
го ди не у Срем ској Ми тро ви ци. Ди пло-
ми рао на На ци о нал ној ака де ми ји за 
по зо ри шну и филм ску умет ност (НАТ-
ФИЗ) „Кр сто Са ра фов“ у Со фи ји, од сек 
лут кар ство у кла си Бо њу Лун го ва. Од 
2002. го ди не је члан Са ве за драм ских 
умет ни ка Ср би је. Ре жи рао је ве ли ки 
број пред ста ва за де цу и од ра сле. При 
Кул тур но обра зов ном цен тру у Ши ду 
2007. го ди не осни ва лут кар ску сце ну, 
где ре жи ра не ко ли ко лут кар ских пред-
ста ва за де цу. 

За хвал ни це као знак дру штве ног 
при зна ња Оп шти не Шид уру че не су 
По ли циј ској ста ни ци Шид, Јав ном 
ко му нал ном пред у зе ћу „Стан дард“ 
Шид, Здрав ку Бје ли ћу, кик бок се ру из 
Ши да, про то је ре ју ста вро фо ру Ђор ђу 
Ха џи Во ла ре ви ћу из Ши да, Удру же њу 
же на „Је сен жи во та“ Шид и Во до при-
вред ном при вред ном дру штву „Ши ди-
на“.

Пла ке те као знак дру штве ног при зна-
ња Оп шти не Шид при па ле су „Ку ћи од 
ср ца“ и Ко ме са ри ја ту за из бе гли це 
Ре пу бли ке Ср би је. 

ШЕСТОДЕ ЦЕМ БАР СКЕ НА ГРА ДЕ

На гра ђе н
Цве тин
Ани чић

У са ли Скуп шти не Оп шти не Шид 
про шлог пет ка, 2. де цем бра 
пот пи сан је по се бан те ри то ри-

јал ни ко лек тив ни уго вор ко ји се од-
но си на за по сле не у ко му нал ној де-
лат но сти. Уго вор је пот пи сан из ме ђу 
Оп шти не Шид као осни ва ча три јав на 
пред у зе ћа у Ши ду и Син ди ка та јав них 
пред у зе ћа. 

Ис пред јав них пред у зе ћа уго вор је 
пот пи сао пред сед ник Оп шти не Шид 
Пре драг Ву ко вић.

- За до вољ ство ми је што сам пот-
пи сао је дан ова кав до ку ме нат ко јим 
се утвр ђу ју пра ва и оба ве зе рад ни ка. 
Обе ћа вам да ће мо и убу ду ће ра ди ти 
за до бро бит на ших гра ђа на у сва ком 
по гле ду. Ко ми си ја ће пра ти ти спро во-
ђе ње овог уго во ра и ин тер ве ни са ће 
у слу ча је ви ма уко ли ко он не бу де по-
што ван - ис та као је Пре драг Ву ко вић.

Пот пи са ни уго вор за кљу чен је на 
пе ри од од три го ди не, а од но си се 
на три јав на пред у зе ћа у Ши ду: ЈКП 
„Стан дард“, ЈКП „Во до вод“ и ЈП За вод 
за ур ба ни зам. Из Оп штин ске упра ве 
на во де да је пот пи си ва ње по себ ног 
ко лек тив ног уго во ра од ве ли ког зна-
ча ја за за по сле не у на ве де ним јав ним 
пред у зе ћи ма.

- Пот пи си ва ње уго во ра о оба вља-
њу ко му нал не де лат но сти је по себ но 
зна ча јан, јер се по себ но ра ди о ин те-
ре си ма и пра ви ма, као и ду жно сти ма 
и од го вор но сти из ме ђу осни ва ча Оп-
шти не Шид и Син ди ка та јав них пред у-
зе ћа. На тај на чин утвр ђе ни су окви ри 
свих пра ва од го вор но сти и ду жно сти, 
ка ко за по сле них та ко и по сло да ва ца 

- ис та као је Дра ган Гу тић, члан Оп-
штин ског ве ћа.

У окви ри ма ко је утвр ђу је овај ко-
лек тив ни уго вор за по сле ни ће да ље 
утвр ђи ва ти сво ја по је ди нач на пра ва, 
кроз по је ди нач ни ко лек тив ни уго вор и 
уго вор о ра ду са по сло дав цем. Ко лек-
тив ни уго вор ко ји је про шле не де ље 
пот пи сан у Ши ду, сту па на сна гу да-
ном об ја вљи ва ња у слу жбе ном гла-
сни ку.

- То је крун ски до ку мент на осно ву 
ко јег тре ба да се ра де и ко лек тив ни 
уго во ри код по сло да ва ца у пред у зе-
ћи ма. Син ди кат је пре све га за до во-
љан ја сним ста вом Оп шти не пре ма 
сво јим пред у зе ћи ма. Ова кав од нос 
го во ри са мо о то ме да ов де по сто ји 
со ци јал ни ди ја лог. Имам оба ве ште ње 
од сво јих ко ле га, пред сед ни ка син ди-
ка та, да је ат мос фе ра из ме ђу осни ва-
ча и син ди ка та до бра и то охра бру је. 
Де та љи ко лек тив ног уго во ра су ствар 
на ших за по сле них, јер они ће осе ти ти 
и ко рист и евен ту ал но ло ше уго вор-
не ства ри, уко ли ко их бу де би ло - ис-
та као је Ми ло рад Ко тур, пред сед ник 
Син ди ка та за по сле них у ко му нал но - 
стам бе ној де лат но сти Вој во ди не.

У из ра ди по себ ног тек ста те ри то ри-
јал ног уго во ра, уче ство ва ли су чла-
но ви Ко ми си је у са ста ву син ди кал них 
пред став ни ка и по сло да ва ца ко ју је 
име но вао пред сед ник Оп шти не Шид. 
Ко ми си ја за пре го во ре у са ста ву Ми та 
Авра мов, Ђор ђе То мић и Дра ган Гу-
тић, пра ти ће у на ред ном пе ри о ду да 
ли се од ред бе пот пи са ног уго во ра по-
шту ју. М. Н.

КО ЛЕК ТИ ВНИ УГО ВО Р ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ
У КО МУ НАЛ НИМ ПРЕД У ЗЕ ЋИ МА

Со ци јал ни ди ја лог 
на сна зи

Пот пи си ва ње ко лек тив ног уго во ра
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА

Усво јен тре ћи реба ланс и
фор ми ра но ново јав но пред у зе ће
Четвр та сед ни ца Скуп шти не 

општи не Рума одр жа на је послед-
њег новем бар ског дана, а одбор-

ни ци су рас пра вља ли о реа ли за ци ји 
општин ског буџе та за девет месе ци 
теку ће годи не, а потом и о тре ћем ово-
го ди шњем реба лан су буџе та.

Изве штај о реа ли за ци ји под не ла је 

Биља на Дамља но вић, шефи ца Оде-
ље ња за финан си је, при вре ду и пољо-
при вре ду, која је иста кла да су укуп но 
оства ре ни при хо ди и при ма ња на нивоу 
од 55,61 одсто од пла ни ра них, док су 
бру то извр ше ни рас хо ди и изда ци у 
истом пери о ду 49,36 про це на та од пла-
на за ову годи ну. Ако се посма тра 

оства ре ње поје ди них при хо да у одно су 
на план, про цен ту ал но је нај ве ће оства-
ре ње код дона ци ја и помо ћи од међу-
на род них орга ни за ци ја, потом при хо ди 
од имо ви не, па од поре за на дохо дак, 
доби ти и капи тал не добит ке, те при хо-
ди од поре за на имо ви ну.

У диску си ји по овом изве шта ју, одбор-

ДОБРА БУЏЕТСКА ПОЛИТИКА: Сла ђан Ман чић, Биља на Дамља но вић и Ненад Боро вић

УМЕ СТО ДИРЕК ЦИ ЈЕ НОВО ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ: Сед ни ца Скуп шти не општи не Рума
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ник Ненад Боро вић (ДС) је ука зао да је 
реч о добром пуње њу буџе та, веро ват-
но нај бо љем у мину лих десет годи на, 
пого то во што није било ника квих заду-
же ња. 

- Пого то во је зна чај но добро пуње ње 
по осно ву поре за на дохо дак, добит и 
капи тал не добит ке што зна чи да рум-
ска при вре да пока зу је тен ден ци ју опо-
рав ка и као и пове ћа ног запо шља ва ња, 
мислим нај бо љу у Сре му. Изу зет но је 
добра  и напла та поре за на имо ви ну, 
што пока зу је да су осно ви це добро 
утвр ђе не, као и да Оде ље ње за локал-
не јав не при хо де одлич но ради свој 
посао - рекао је Боро вић.

Међу тим, због при мед би на мања 
капи тал на ула га ња од оних која 
су могу ћа због добре ситу а ци је 

са пуње њем буџе та, ДС није гла сао за 
овај изве штај, а из истог раз ло га ни за 
реба ланс буџе та.

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић је изра зио задо вољ ство што је 
и део опо зи ци је у локал ном пар ла мен-
ту пре по знао зна чај не иско ра ке у пуње-
њу општин ског буџе та, похва лив ши 
буџет ску поли ти ку локал не само у пра ве 
и рад локал не поре ске адми ни стра ци-
је.

- У инте ре су је свих гра ђа на да пуње-
ње буџе та буде што боље. Изу зет но 
сам задо во љан овим пока за те љи ма о 
пуње њу буџе та за девет месе ци. Наш 
први циљ је био кон со ли да ци ја буџет-
ског посло ва ња и у томе смо успе ли. 
Зато веру јем да ћемо већ у наред ној 
годи ни има ти и зна чај на капи тал на ула-
га ња, а ту мислим на про јек те вред не 
100 и више мили о на дина ра. Сва ка ко 
да не тре ба пот це њи ва ти ни када на 
јед ном месту уло жи те и 40 мили о на 
дина ра и то би се могло сма тра ти капи-
тал ном инве сти ци јом - рекао је пред-
сед ник Ман чић и наја вио да ће у децем-
бру Мини стар ство при вре де упла ти ти 
100 мили о на дина ра за изград њу пре-
чи ста ча у рад ној зони „Запад“. Наја вио 
је и да ће у буџе ту за наред ну годи ну 
сва ка ко бити и про јек ти изград ње три 
котлар ни це. 

- Дакле спрем ни смо и за знат но 
круп ни је про јек те - закљу чио је Ман-
чић.

На овој сед ни ци одбор ни ци су усво ји-
ли и тре ћи реба ланс буџе та. Раз лог за 
овај реба ланс лежи у изме на ма и допу-
на ма Зако ну о буџет ском систе му којим 
се, као инди рект ни кори сни ци не могу 
иска зи ва ти јав на пред у зе ћа, дирек ци је 
и фон до ви, као и да су локал не само у-
пра ве биле дужне да до 1. децем бра 
ове годи не ускла де одлу ку о буџе ту са 
тим одред ба ма.

- Како би се ово испо што ва ло, а и 
обез бе ди ла сред ства за изми ре ње пре-
у зе тих, а непла ће них оба ве за по уго во-
ри ма које је закљу чи ло ЈП Дирек ци ја за 
изград њу Руме сред ства пла ни ра на са 
пози ци ја овог пред у зе ћа су пре не та на 
одго ва ра ју ће пози ци је у раз де лу 
Општин ска упра ва. Тако ђе, мења се 
тип кори сни ка код Тури стич ке орга ни-
за ци је Руме, одно сно она се сада иска-
зу је као инди рект ни буџет ски кори сник, 

што је била и при мед ба Држав не реви-
зор ске инсти ту ци је. За ово је доби је на 
и сагла сност Мини стар ства финан си ја 
за уве ћа ње масе зара да за 1,1 мили он 
дина ра за испла ту пла та запо сле них у 
Тури стич кој орга ни за ци ји од окто бра до 
децем бра - обја сни ла је Биља на 
Дамља но вић.

Одбор ни ци су доне ли одлу ку и да се 
фор ми ра ново јав но пред у зе ће - уме-
сто Дирек ци је за изград њу Руме, од 1. 
децем бра послу је Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Пар кинг и инфра струк ту ра“.

До фор ми ра ња овог пред у зе ћа је 
дошло буду ћи да, сход но изме на ма и 
допу на ма Зако на о буџет ском систе му, 
јав на пред у зе ћа не могу бити инди рект-
ни кори сни ци буџе та. Зато се фор ми ра 
ово ново пред у зе ће чија ће глав на 
делат ност бити упра вља ње пар кинг 
про сто ром, али ће се оно ста ра ти и о 
путе ви ма и сао бра ћај ни ца ма у рум ској 
општи ни, док ће јав на расве та, одр жа-
ва ње зеле ни ла и још неке над ле жно сти 
из Дирек ци је пре ћи у над ле жност ЈП 
„Кому на лац“. Зато је било и више тача-
ка днев ног реда које су се одно си ле на 
изме не про гра ма посло ва ња и осни-
вач ке акте ова два јав на пред у зе ћа. 

Одбор ник Ненад Боро вић је иста као 
да се овим суштин ски мења поло жај 
новог пред у зе ћа које ће сада свој успех 
у посло ва њу мери ти на тржи шту, као и 
да се у већи ни општи на ишло на то да 
се слич на пред у зе ћа рас фор ми ра ју, а 
њихо ве делат но сти и запо сле ни делом 
при по је општин ским упра ва ма, а делом 
дру гим јав ним пред у зе ћи ма и да је тако 
тре ба ло бити и у Руми.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић каже 
да је то била јед на од опци ја која 
је раз ма тра на и да су се одлу чи-

ли за опци ју новог јав ног пред у зе ћа 
због одре ђе них посло ва које јед но 
такво пред у зе ће мора да спро во ди.

- Да ли ће они успе ти да се дока жу на 
тржи шту и обез бе де сво је бити са ње и 
послу ју пози тив но, ја се надам да хоће 
јер су и они тога све сни. У рум ској 
општи ни ми има мо гото во у свим јав-
ним пред у зе ћи ма здра ву ситу а ци ју, сем 
про бле ма које има мо у „Стам бе ном“. 
Ново ЈКП може да пар кинг услу ге дове-
де на виши ниво и пове ћа напла ту, уз 
оста ле делат но сти које ће оба вља ти, и 
уз број запо сле них који није велик, има-
ју усло ве да буду про фи та бил но пред у-
зе ће. У про тив ном, може се деси ти и 
тај сце на рио да се пред у зе ће уга си, а 
рад ни ци рас по де ле, али има ју шан су 
сада да се пока жу - одго во рио је Ман-
чић.

На овој сед ни ци је доне та и одлу ка о 
изме на ма и допу на ма одлу ке о Општин-
ској упра ви која под ра зу ме ва фор ми ра-
ње још јед не орга ни за ци о не једи ни це - 
Оде ље ња за локал ни еко ном ски раз-
вој.

У окви ру избо ра и име но ва ња, за 
дирек то ра ЈП „Водо вод“ на пери од од 
чети ри годи не име но ван је доса да шњи 
врши лац дужно сти дирек то ра Сло бо-
дан Ста нић, дипло ми ра ни инже њер 
машин ства.

Сми ља Џаку ла

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО
БУЏЕ ТИ РА ЊЕ

Гра ђа ни иза бра ли
Ове годи не по дру ги пут је реа ли зо-

ван про је кат пар ти ци па тив ног буџе ти-
ра ња, а рум ска општи на је тако ушла 
у ред рет ких локал них само у пра ва 
које су, после пилот про јек та про шле 
годи не, наста ви ле овај про цес. 

Ове годи не реа ли за ци ја је била још 
ква ли тет ни ја, буду ћи да се у њу укљу-
чио знат но већи број гра ђа на него 
про шле, а гла са ло се за укуп но десет 
про је ка та, шест у гра ду и чети ри у 
сели ма рум ске општи не.

После две неде ље гла са ња при сти-
гло је укуп но 2.629 гла сач ких листи ћа 
што је чети ри пута више него про шле 
годи не.

Тим за реа ли за ци ју про јек та „Пар ти-
ци па тив но буџе ти ра ње“ сабрао је 
резул та те са укуп но 2.588 важе ћих 
листи ћа на који ма је било 7.764 гла со-
ва, буду ћи да сва ки важе ћи листић 
има три зао кру же на про јек та, два из 
гра да и један сео ски или обр ну то.

Нај ве ћи број гла со ва 1.551 добио је 
про је кат Пешач ко - бици кли стич ке 
ста зе Жар ко вац - Путин ци. На дру гом 
месту је про је кат Орма ри ћи за ђаке - 
ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ - 946, док је 
тре ће пла си ра ни про је кат Мој Пар кић 
- Мој Бро дић - сана ци ја и рено ви ра ње 
са 800 гла со ва. Пону ђе ни про је кат 
Аван ту ра парк за децу - при ла го ђе на 
за пред школ це - добио је 776 гла со ва. 
Уре ђе ње про сто ра на пла тоу око 
„мале фон та не“ је на петом месту са 
771 гла сом.

Сле де лет њи ко вац (еко - учи о ни ца 
на отво ре ном) - изле ти ште Бор ко вац, 
потом пар кинг места за бици кле, уре-
ђе ње цен тра (1 фаза) - Хрт ков ци, учи-
о ни ца на отво ре ном – ОШ „Бран ко 
Ради че вић“ Никин ци и про је кат рено-
ви ра ње Дома кул ту ре (1. фаза) 
Добрин ци.

Тим пово дом је 29. новем бра у 
Град ској кући одр жа на кон фе рен ци ја 
за нови на ре на којој су уче сни ци Тима 
за пар ти ци па тив но буџе ти ра ње пре-
зен то ва ли ове резул та те и оце ни ли 
цео про цес пар ти ци па тив ног буџе ти-
ра ња. 

- Нa пред лог гра ђа на у општин ски 
буџет за наред ну годи ну ће ући сле де-
ћи про јек ти који ће се реа ли зо ва ти у 
самом гра ду: про је кат Орма ри ћи за 
ђаке - ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, про је-
кат Мој Пар кић - Мој Бро дић - сана ци ја 
и рено ви ра ње и Аван ту ра парк за децу 
- при ла го ђе на за пред школ це. Од сео-
ских про је ка та ће се наћи про је кат 
Пешач ко - бици кли стич ке ста зе Жар-
ко вац - Путин ци који је добио и нај ви-
ше гла со ва и Уре ђе ње цен тра у Хрт-
ков ци ма (1. фаза). Када гово ри мо о 
пешач ко - бици кли стич кој ста зи, реч је 
о план ски зах тев ном про јек ту тако да 
ће се он реа ли зо ва ти у више фаза, у 
сле де ћој години ће се ради ти план ска 
доку мен та ци ја - рекао је Душан Љуби-
шић, начел ник Општин ске упра ве.

С. Џ.
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ИН ДУ СТРИЈ СКА ЗО НА У КР ЊЕ ШЕВ ЦИ МА

Из град ња ве ли ког
ком плек са тра фо ста ни це

Ин фра струк тур но и ко му нал но 
опре ма ње по сто је ћих ин ду стриј-
ских зо на на те ри то ри ји оп шти не 

Ста ра Па зо ва је дан је од нај зна чај ни-
јих по ду хва та, ка да је у пи та њу при вла-
че ње до ма ћих и стра них ин ве сти то ра. 

По ред из град ње при ступ них са о бра-
ћај ни ца, во до вод не, ка на ли за ци о не 
и га сне мре же, од из у зет ног зна ча ја 
за раз вој при вре де и бо љи ква ли тет 
жи во та гра ђа на је обез бе ђи ва ње нео-
п ход них елек трич них ин ста ла ци ја и 
аде кват ног на па ја ња.

Ни је не по зна ни ца да је кључ ни фак-
тор у од лу чи ва њу ин ве сти то ра при из-
бо ру ме ста свог по сло ва ња - по вољ но 
окру же ње за ула га ње ка пи та ла. На пр-
вом ме сту, услов је да ло кал на са мо у-
пра ва, оп шти на или град, има ју ква ли-
тет но опре мље не ин ду стриј ске зо не, 
уз до ступ ност и аде ква тан ка па ци тет 
свих нео п ход них енер ге на та и пра те ћу 
ко му нал ну ин фра струк ту ру. 

У ин ду стриј ској зо ни у Кр ње шев ци-
ма, тзв. Ју жној рад ној зо ни, ко ја има 
по вр ши ну од око 630 хек та ра на ме-
ње них за из град њу и функ ци о ни са ње 
роб но - тран спорт них цен та ра и при-
вред них ком плек са, тре нут но послујe 
око 20 до ма ћих и стра них ком па ни ја 
европ ског ре но меа. 

Пре ме сец да на у овој зо ни по че-
ла је из град ња пр ве ета пе ком плек са 
тра фо ста ни це, ко ја ће за го ди ну да на, 
елек трич ном енер ги јом на па ја ти ве ли-
ки број фир ми у две ин ду стриј ске зо не 
и до ма ћин ства у на се љи ма, не са мо у 
Кр ње шев ци ма, већ и у су сед ним Ши-
ма нов ци ма. 

За Оп шти ну Ста ра Па зо ва и њен да-
љи при вред ни раз вој, ова ин ве сти ци ја 
ЕПС Ди стри бу ци је од ви ше стру ког је 
зна ча ја, јер ће ре зул ти ра ти ши ре њем 
ове рад не зо не, на по ме нуо је пред сед-
ник Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра-
ди но вић, на кон про шло не дељ ног оби-
ла ска ра до ва. 

- За раз вој при вре де ве о ма је ва жна 
енер ги ја. Тра фо ста ни ца ко ја се ов-
де гра ди има ве ли ки зна чај, не са мо 
за при вре ду на ше оп шти не, већ и су-
сед не, пе ћи нач ке. Ње ном из град њом 
зна чај но ће се рас те ре ти ти тра фо ста-
ни ца у Но вој Па зо ви, чи ји ка па ци те ти 
ће се пре у сме ри ти на пре о ста ле три 
ин ду стриј ске зо не, ко је су за хва љу ју-
ћи ви ше го ди шњем ква ли тет ном ра ду 
ло кал не са мо у пра ве у ве ли кој екс пан-
зи ји. Оп шти на Ста ра Па зо ва је за из-
град њу ове тра фо ста ни це обез бе ди ла 
зе мљи ште и све што је од ин фра струк-
ту ре по треб но за град њу ка ко би, и на 

овај на чин обез бе ди ли све нео п ход но 
за бу ду ће за ин те ре со ва не ин ве сти то-
ре, ти ме обез бе ди ли но ва рад на ме-
ста, али и ство ри ли усло ве за да ље 
ши ре ње по ме ну тих ин ду стриј ских зо на 
- на гла сио је пред сед ник Ра ди но вић. 

Овај обје кат, сна ге 30 ме га ва ти, ко-
ји се гра ди у Кр ње шев ци ма из у зет но 
је зна ча јан за по бољ ша ње ни воа ква-
ли те та услу га ко је ЕПС пру жа, ка ко 
по сто је ћим, та ко и бу ду ћим ко ри сни-
ци ма. 

- У пи та њу је ве ли ка ин ве сти ци ја и 
на да мо се да ће ра до ви би ти окон ча-
ни већ кра јем иду ће го ди не. Про је кат 
је по др жа ла и по кра јин ска и ре пу блич-
ка вла да - из ја вио је ди рек тор огран ка 
ЕПС Ди стри бу ци ја Ру ма Дра ган Ма-
рин.

Вред ност ове ин ве сти ци је, ко ја ће 
умно го ме по мо ћи да љем при вред ном 
раз во ју ста ро па зо вач ке оп шти не, је 
око 2,5 ми ли о на евра, не ра чу на ју ћи 
из град њу при кључ ног да ле ко во да. За 
овај про је кат ра ђе на је де таљ на Сту-
ди ја оправ да но сти, а нео п ход не до зво-
ле, ко је су мо ра ле да бу ду уса гла ше не, 
ефи ка сно су обез бе ди ле све над ле-
жне по кра јин ске ин сти ту ци је и ад ми-
ни стра ци ја Оп шти не Ста ра Па зо ва.

Не ма ња Сти кић

За Оп шти ну Ста ра Па зо ва и њен да љи при вред ни раз вој, ова ин ве сти ци ја ЕПС Ди
стри бу ци је од ви ше стру ког је зна ча ја, јер ће ре зул ти ра ти ши ре њем ове рад не зо не, 
на по ме нуо је пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић
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АД МИ НИ СТРА ТИВ НЕ ТАК СЕ

Могуће поскупљење?
Уко ли ко ло кал на скуп шти на усво ји пред-

ло же ни текст на цр та од лу ке о из ме на ма и 
до пу на ма од лу ке о ло кал ним ад ми ни стра-
тив ним так са ма, ко ји је на јав ној рас пра ви 
до 7. де цем бра, за зах тев, мол бу, пред лог, 
при ја ву и дру ги под не сак пла ћа ће се ло кал-
на ад ми ни стра тив на так са 300 уме сто 
до са да шњих 290 ди на ра. За жал бу про тив 
ре ше ња, за ре ше ња ко ја до но се ор га ни 
Оп шти не и за уве ре ња пред ло же не су ве ће 
так се за де сет ди на ра од до са да шњих. 
Пред ло же но је уво ђе ње но ве так се за из да-
ва ње ре ше ња ко јим се одо бра ва оба вља-
ње так си пре во за од 900 ди на ра, за из да ва-
ње так си до зво ле 1.600 ди на ра. За из да ва-
ње ло ка циј ских усло ва за тра фо ста ни це 
пред ви ђа се так са од 18.000 ди на ра, за 
ло ка циј ске усло ве за по моћ не објек те, 
од но сно, га ра же, оста ве и дру го, пред ла же 
се но ва так са од 10.000 ди на ра по ква дра-
ту, а за пар кин ге 450 ди на ра за је дан ква-
драт ни ме тар. 

 М. М.

ЗА ШТИТ НИ К ГРА ЂА НА

О по ло жа ју мла дих

Два уче ни ка из оп шти не Ста ра Па зо ва 
иза бра на су за чла но ве Па не ла мла дих 
са вет ни ка За штит ни ка гра ђа на ко ји ће има-
ти при ли ку да пре не су За штит ни ку гра ђа на 
и ње го вој за ме ни ци за пра ва де те та те ме 
ко је су ва жне де ци и мла ди ма, ука жу на 
про бле ме са ко ји ма се су сре ћу и по кре ну 
пи та ња од зна ча ја ко ји ће уна пре ди ти по ло-
жај де це и мла дих у Ср би ји. Па нел мла дих 
са вет ни ка За штит ни ка гра ђа на фор ми ран 
је 2010. го ди не и пред ста вља гру пу од 30 
де це и мла дих ме ђу ко ји ма су се на шли и 
Сте фан Гру бје шић из Ста ре Па зо ве и 
Ог њен Па вло вић из Но ве Па зо ве, уче ни ци 
осмог раз ре да ко ји ће 10. де цем бра лич но 
раз го ва ра ти са За штит ни ком гра ђа на. Сте-
фан и Ог њен је ди ни су уче ни ци из Сре ма 
ко ји ће у су сре ти ма са За штит ни ком гра ђа-
на има ти при ли ку да из не су сво је пред ло ге 
у ци љу по бољ ша ња њи хо вог по ло жа ја и 
ука жу на про бле ме мла дих. С. С.

ЖЕН СКА ОДБОР НИЧ КА МРЕ ЖА 

Осни вач ка
Скуп шти на

Осни вач ка Скуп шти на Жен ске одбор нич-
ке мре же општи не Ста ра Пазо ва одр жа на 
је у петак, 2. децем бра у згра ди Скуп шти не 
општи не Ста ра Пазо ва. Пред ста вљен је и 
нови Закон о спре ча ва њу наси ља у поро ди-
ци. Пре ма речи ма коор ди на тор ке Жен ске 
одбор нич ке мре же Дра га не Сте вић, циљ 
фор ми ра ња Жен ске одбор нич ке мре же у 
новом сази ву у Општи ни Ста ра Пазо ва је 

побољ ша ње поло жа ја жена у обра зо ва њу, 
еко ном ском живо ту, уче шћу у поли ти ци и 
јав ном живо ту, сузби ја њу наси ља, побољ-
ша њу ква ли те та живо та и здра вља жена. 
Сте ви ће ва је изја ви ла да ће ова нефор мал-
на пар ла мен тар на гру па у наред ном пери о-
ду дело ва ти у свим насе љи ма ста ро па зо-
вач ке општи не. Уочи самог осни ва ња бли зу 
сто ти нак гра ђа на и гра ђан ки ста ро па зо вач-
ке општи не, међу који ма и заме ник пред-
сед ни ка Општи не Милан Беа ра, пот пи са ло 
је ини ци ја ти ву којом би се 18. мај про гла сио 
Даном сећа ња на уби је не жртве наси ља, с 
обзи ром да је у мају про шле годи не за 72 
сата уби је но седам жена, саоп шти ли су 
пред став ни ци Ауто ном ног цен тра Вој во ди-
не, ини ци ја то ри ове акци је. Осни ва ње ста-
ро па зо вач ке Жен ске одбор нич ке мре же, 
коју чини 15 одбор ни ца локал ног пар ла-
мен та, подр жа ла је и Жен ска пар ла мен тар-
на мре жа Скуп шти не Вој во ди не. Пот пи си-
ва њу поме ну те ини ци ја ти ве и пред ста вља-
њу новог Зако на о спре ча ва њу наси ља у 
поро ди це при су ство ва ле су и посла ни це 
покра јин ске и репу блич ке вла де. На ову 
тему гово ри ли су и пред став ни ци ста ро па-
зо вач ког Цен тра за соци јал ни рад, МУП-а, 
Дома здра вља, као и пред став ни ца локал-
не само у пра ве заду же на за род ну рав но-
прав ност.  С. С.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Се ка Алек сић
по ма же бе бе

Мај ка ма но во ро ђен ча ди из по ро ди ца 
сла би јег ма те ри јал ног ста ња са те ри то ри-
је ста ро па зо вач ке оп шти не је у све ча ној 
са ли До ма здра вља „Др Јо ван Јо ва но вић 
Змај“ у Ста рој Па зо ви уру че на бе би опре-
ма у окви ру ак ци је чи ји су ини ци ја то ри 
ди рек тор ове уста но ве др Алек сан дар 
Оме ро вић и естрад на умет ни ца Се ка 
Алек сић. За пе то ро но во ро ђен ча ди обез-
бе ђе на је ком плет на бе би опре ма у ви ду 
ко ли ца, пе ле на, де чије гар де ро бе, по сте-
љи не, игра ча ка и бе би ко зме ти ке. Се ка 
Алек сић је јед на од јав них лич но сти ко ја 
се већ ду жи низ го ди на ба ви ху ма ни тар-
ним ра дом и ка ко ка же ра до се ода зи ва 
ху ма ни тар ним ак ци ја ма ко је има ју за циљ 
да по мог ну де ци. Ини ци ја то ри ове ак ци је 
су на ја ви ли да се и у на ред ном пе ри о ду 
мо гу оче ки ва ти слич не ак ци је ко је ће омо-
гу ћи ти ква ли тет ни је од ра ста ње нај мла-
ђих. С. С.

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА

Окси ме три за
деч је дис пан зе ре

Рота ри клуб Ста ра Пазо ва и Цен тар за 
кул ту ру, зајед нич ком хума ни тар ном акци-
јом купи ли су окси ме тре за чети ри деч ја 
дис пан зе ра пазо вач ког Дома здра вља. У те 
свр хе је у петак  2. децем бра игра на пред-
ста ва „Хедер сфилд“ у изво ђе њу позо ри шта 
„Касте лум“ из Костол ца. Део сред ста ва 
при ку пљен је од про да је ула зни ца, оста так 
је дони рао Рота ри клуб. Купље ни су пулс ни 
окси ме три, који само за неко ли ко секун ди 
дају ори јен та ци ју коли ка је кон цен тра ци ја 
кисе о ни ка у крви и апа ра ти за вршни про-
ток кисе о ни ка код деце, обја снио је др 
Алек сан дар Оме ро вић, дирек тор Дома 
здра вља. Већ ове неде ље поче ће да се 
кори сте на педи ја три ји, а Рота ри клуб Ста-
ра Пазо ва, како је рекао чар тер пред сед ник 
Нико ла Гашпа ре вић, бри га о деци и здрав-
стве на зашти та биће њихо ви при о ри те ти и 
наред не годи не. Ј. К. 

РАК ДОЈ КЕ У ПО РА СТУ

Ва жност пре вен ци је
Упр кос то ме што је рак дој ке из ле чив ако 

се ди јаг но за по ста ви на вре ме, мно ге же не 
не во де ра чу на о свом здра вљу и пре ска чу 
ре дов не пре гле де. Пре ма по да ци ма из 
Ми ни стар ства здра вља у Ср би ји сва ке 
го ди не од ра ка дој ке обо ли 4.000, а умре 
1.600 же на. Због то га је ве о ма ва жно по ди-
за ње све сти же на о зна ча ју пре вен ци је и 
са мо пре гле да. Пре по ру чу је се же на ма да 
већ од 20. го ди не поч ну да ра де са мо пре-
глед дој ки, а од 30. го ди не јед ном го ди шње 
кли нич ки пре глед ког ле ка ра оп ште прак се 
или код ги не ко ло га, док би по сле 50. го ди не 
тре ба ло да ра де ма мо граф ски пре глед на 
сва ке две го ди не, ис та кла је др Дра ги ца 
Ко ва че вић, на чел ни ца Слу жбе за за шти ту 
же на. У оп шти ни Ста ра Па зо ва је про шле 
го ди не ре ги стро ва но 26 слу ча је ва ра ка дој-
ке. К. Л.

СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА 

Ка да од ве сти де те 
пр ви пут код зу ба ра? 

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 
го ди шње се оба ви бли зу 2.000 пре вен тив-
них пре гле да и ин тер вен ци ја код де це ко ја 
се пр ви пут нај че шће ја вља ју са по ја вом 
ка ри је са. Но во пе че ни ро ди те љи че сто 
за по ста вља ју бри гу о орал ној хи ги је ни 
њи хо вих бе ба, а струч ња ци пре по ру чу ју да 
пр ви сто ма то ло шки пре глед де те тре ба да 
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оба ви го ди ну да на на кон ро ђе ња. У ста ро-
па зо вач ком До му здра вља на во де да ова-
кви слу ча је ви ни су прак са, с об зи ром да се 
пр ви пут ја ве ка да се код њи хо вог де те та 
по ја ви ка ри јес, нај че шће хро нич но обо ље-
ње у пред школ ском и школ ском уз ра сту. 
По чет ком тре ће го ди не жи во та по чи ње се 
са упо тре бом па сте за зу бе, али без флу о-
ра, јер де ца тог уз ра ста ре флек сно гу та ју 
па сту. Из ме ђу пе те и сед ме го ди не мо же се 
по че ти са ко ри шће њем па сти са флу о ром, 
али уз оба ве зан над зор ро ди те ља док де те 
не на у чи да ис пљу не па сту. До осме го ди не 
де те би тре ба ло да са вла да пра вил ну тех-
ни ку пра ња зу ба и са мо стал но одр жа ва 
орал ну хи ги је ну.  С. С. 

ЦР ВЕ НИ КРСТ 

Те сти рај се на ХИВ

Цр ве ни крст Оп шти не Ста ра Па зо ва је 
по во дом Свет ског да на бор бе про тив си де 
1. де цем бра де лио су гра ђа ни ма на Град-
ском тр гу и у сред њој шко ли  еду ка тив не 
бро шу ре и кон до ме. Ак ци ја је ор га ни зо ва-
на у са рад њи са Цр ве ним кр стом Вој во ди-
не и Ср би је. Низ ак тив но сти и јав них ма ни-
фе ста ци ја по во дом Свет ског да на бор бе 
про тив си де, има за циљ да се скре не 
па жња на пре вен ци ју. Цео де цем бар ће 
би ти у зна ку се ри је пре да ва ња и ин тер ак-
тив них ра ди о ни ца пре све га у сред њим 
шко ла ма, јер у Цен тру за кул ту ру сма тра ју, 
да је упра во ова гру па гра ђа на ри зич на 
због сво је зна ти же ље и сме ло сти. 

У Вој во ди ни са ХИВ ин фек ци јом жи ве 
383 осо бе, од то га у Сре му 52. У овој го ди-
ни на те ри то ри ји Вој во ди не за бе ле же но је 
34 но ва слу ча ја, од тог бро ја две осо бе су 
из Оп шти не Ста ра Па зо ва. Свет ски дан 
бор бе про тив АИДС-а и кам па ња се сва ке 
го ди не обе ле жа ва ју са ци љем да се скре-
не па жња јав но сти на зна чај пре вен ци је и 
ра ног от кри ва ња ин фек ци је узро ко ва не 
ХИВ-ом, јер ра но от кри ва ње омо гу ћа ва 
ква ли тет ни ји и ду жи жи вот. Сло ган на ци о-
нал не кам па ње је „Те сти ра ње је у мо ди! 
Те сти рај се на ХИВ“. За те сти ра ње на ХИВ 
за ин те ре со ва ни се мо гу при ја ви ти оде ље-
њу епи де ми о ло ги је па зо вач ког До ма здра-
вља сва ког рад ног да на у пре по днев ној 
сме ни. З. К. и Ј. К.

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА 

Саста нак пово дом 
Сај ма тури зма

Пово дом пред сто је ћег Сај ма тури зма у 
Бео гра ду, Тури стич ка орга ни за ци ја Општи-
не Ста ра Пазо ва орга ни зо ва ла је први 
рад ни саста нак свих тури стич ких орга ни-
за ци ја Сре ма, ради дого во ра око зајед нич-
ког изла га ња на штан ду под нази вом 
„Диван је киће ни Срем“. Тре ба ло би да 
уче ству је око девет тури стич ких орга ни за-
ци ја, на про сто ру око 100 ква драт них 

мета ра, а уме сто Сур чи на који је био уче-
сник про шле годи не, при кљу чи ће им се 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Срем-
ски Кар лов ци. Реги о нал но умре жа ва ња 
свих тури стич ких орга ни за ци ја срем ских 
општи на, пру жа већу видљи вост тури стич-
ких потен ци ја ла и нуди бога ти ју пону ду 
заин те ре со ва ним тури сти ма. Зајед нич ке 
иде је и ста во ве као и пре ци зни је дого во ре 
како ће се која тури стич ка орга ни за ци ја 
пред ста ви ти на Сај му, у циљу што боље 
про мо ци је биће утан че ни на сле де ћем 
рад ном састан ку сре ди ном децем бра у 
Шиду.  К. Л.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Рођен дан КУДа

Пет на ест коре о гра фи ја и око 140 игра-
ча пред ста ви ло се на вели ком кон цер ту 
који је у субо ту, 3. децем бра, одр жан у 
Новим Банов ци ма пово дом шест и по 
деце ни ја рада Кул тур но умет нич ког дру-
штва „Бран ко Ради че вић“. На почет ку је 
на видео биму еми то ван кра ћи доку мен-
тар ни филм у коме је при ка зан исто ри јат 
овог ама тер ског колек ти ва који је имао у 
раду кра ће пре ки де, а Милан Вра њеш, 
нека да шњи дуго го ди шњи пред сед ник КУД 
„Бран ко Ради че ви ћа“ је под се тио на вре-
ме када су ново ба но вач ки фол кло ра ши 
има ли госто ва ња на тада шњој Теле ви зи ји 
Бео град, затим мно го број не тур не је и кон-
цер те, чак и госто ва ња у Немач кој. Коре о-
гра фи је из Ваљев ске Колу ба ре, Сре ма, 
Лесков ца, Лев ча и око ли не, и дру ге, про-
пра ће не су одлич ним орке стром који је 
водио пре драг Ста мен ко вић, а сала Дома 
кул ту ре у Новим Банов ци ма била је пуна.

 М. М.

СТА РИ БА НОВ ЦИ

Ма га цин за
кул тур не до га ђа је

Иде ја да се ин ду стриј ско и тех нич ко 
на сле ђе ко ри сте у са вре ме ном до бу за 
ор га ни зо ва ње кул тур но - умет нич ких до га-
ђа ја у све ту је за жи ве ла већ одав но, ме ђу-
тим раз ви ја се и у Ср би ји. Ин ду стриј ско и 
тех нич ко на сле ђе на не ки на чин пред ста-

вља сим бол мо дер ни зма, оса вре ме ња ва-
ња гра да, јед не сре ди не, као и при вред-
ног, дру штве ног, тех нич ког и ур ба ни стич-
ког раз вит ка јед ног ме ста. Дру штво Кон-
зер ва то ра Ср би је ра ди на ма пи ра њу ова-
квих обје ка та ка ко би се она ста ви ла под 
за шти ту др жа ве. Та ко ђе су и за во ди за 
за шти ту спо ме ни ка у Вој во ди ни ра ди ли на 
ма пи ра њу ових обје ка та у По кра ји ни, а 
као про дукт тог ра да по сто ји пу бли ка ци ја 
„Ин ду стриј ско и тех нич ко на сле ђе Вој во-
ди не“. У Ср би ји при ме ри ко ји се мо гу ис та-
ћи, а ко ји функ ци о ни шу у кул тур но - умет-
нич ке свр хе су: Ци гла на у Бе о гра ду у ко јој 
је отво рен Клуб љу би те ља те шке ин ду-
стри је и где се про стор и објек ти ста ре 
ци гла не ко ри сте у свр хе раз ли чи тих 
му зич ких де ша ва ња, пер фор ман са, из ло-
жби и пред ста ва и Ки не ска че тврт у Но вом 
Са ду, то јест објек ти не ка да шње фа бри ке 
Пе тар Драп шин. Ме ђу тим, и у оп шти ни 
Ста ра Па зо ва по сто ји је дан та кав при мер, 
у ко ме је не ка да шње скла ди ште за жи то, 
од но сно ста ри ам бар, ис ко ри шћен за 
ор га ни зо ва ње раз ли чи тих кул тур них 
де ша ва ња. У Ста рим Ба нов ци ма у Ма га-
ци ну Ма цу ра, на тзв. адре си Зе нит 4, већ 
су одр жа не мод не ре ви је кре а тор ке Дра-
га не Ог ње но вић, као и пред ста ва Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа, а упри ли че на су и му зич ка 
де ша ва ња. На на шој те ри то ри ји дру ги 
објек ти ин ду стриј ског на сле ђа ко ји има ју 
по тен ци јал за та кво ко ри шће ње су Ци гла-
на у Го лу бин ци ма и Же ле знич ка ста ни ца у 
Вој ки. За во ди за за шти ту спо ме ни ка кул-
ту ре у Вој во ди ни су не ке објек те ин ду-
стриј ског на сле ђа про гла си ли за спо ме ни-
ке кул ту ре, а то су Вај фер то ва пи ва ра у 
Пан че ва, Кла ни ца у Зре ња ни ну и фа бри-
ка па пи ра Ми ла на Ва пе у Бе о гра ду. 

К. Л.

ПО ЗО РИ ШТЕ

„Ле по ти ца и звер“

Нај мла ђа ста ро па зо вач ка пу бли ка је 28. 
но вем бра по но во мо гла да ужи ва у по зо-
ри шној пред ста ви кру ше вач ког по зо ри шта. 
Овог пу та је од и гра на бај ка „Ле по ти ца и 
звер“ у ре жи ји Зо ра на Ло зан чи ћа, у ње го-
вом пре по зна тљи вом сти лу - са функ ци о-
нал ном и бај ко ви том сце но гра фи јом, 
ко сти ми ма и пра те ћим ефек ти ма. По пут 
свих бај ки  и ова но си да до бро увек по бе-
ђу је и да тре ба во ле ти љу де, иако се они 
раз ли ку ју од нас. Кру ше вач ко по зо ри ште 
не гу је деч ју сце ну. За хва љу ју ћи са рад њи 
са Цен тром за кул ту ру, ово по зо ри ште је у 
Ста рој Па зо ви го сто ва ло већ дру ги пут, а 
са рад ња ће се на ста ви ти и сле де ће го ди-
не. У Цен тру за кул ту ру, ка жу да ће сва ка-
ко и у бу ду ћем пе ри о ду ор га ни зо ва ти и 
деч је су бо те, јер де ци тре ба чи та ти бај ке, 
али их и во ди ти у по зо ри ште, јер се на тај 
на чин опле ме њу је де те то во од ра ста ње и 
де тињ ство.

 З. К.
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СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕ ЗЕР ВА Т ПРИ РО ДЕ „ЗА СА ВИ ЦА“

Свињокољ усред поста

У Спе ци јал ном ре зер ва ту при ро де 
„За са ви ца“ прошле су бо те, 3. 
де цем бра одр жан је де ве ти по 

ре ду Срем ски сви њо кољ. „Жр тво ван“ 
је из ве стан број ман гу ли ца, чи је је 
оми ље но ста ни ште на овим про сто ри-
ма. 

Иако це ле го ди не мо гу да се ку пе 
про из во ди од ман гу ли це, ка ко ка же 
Сло бо дан Си мић, управ ник Спе ци-
јал ног ре зер ва та „За са ви ца“ оно што 
је спе ци фич но за овај сви њо кољ је то 
што су се тог да на мо гли ку пити про из-
во ди од све жег ме са.

- Не да мо ви ше ни ком да про да је, да 
би био ори ги на лан про из вод, по што 
да нас има мно го фал си фи ка та. На 
ово го ди шњем Срем ском сви њо ко љу 
про мо ви ше мо и нов про из вод, то је 
ра ки ја са тар ту фом, као и па при каш са 
до дат ком тар ту фа, јер смо тар туф 
на шли на „За са ви ци“. Да кле, ве се ло 
као и увек, го сти су мо гли да про ба ју 
вру ћу ра ки ју, па при каш, за чвар ке је 
на рав но би ла на ва ла, јер је чва рак од 
ман гу ли це по знат као дра го це ност. 
Има мо спе ци јал не про из во де, а то су: 
џи гер ња ча, све жа ко ба си ца, су ва ко ба-
си ца, сла ни на, ку лен, све у све му 
је дан кла си чан сви њо кољ – из ја вио је 
Си мић.

По се ти ла ца је би ло до ста, нај ви ше 
их је из Бе о гра да, јер ка ко на во ди 
Си мић, то је град у ко јем још има нов-
ца.

- У овој кри зи број по се ти ла ца се не 
по ве ћа ва, не го се сма њу је, али ми то 
одр жа ва мо на јед ном ни воу ко ји је за 
Ср би ју вр ло при сто јан – на во ди управ-
ник СРП „За са ви ца“.

Це не се ни су бит ни је ме ња ле у 
од но су на про шлу го ди ну. Маст је 500 
ди на ра, сла ни на 1.200 ди на ра, чвар ци 
1.200 ди на ра, ко ба си ца 2.400 ди на ра, 
ку лен 6.000 ди на ра, шун ка 2.400 ди на-
ра.

На сви њо ко љу је би ло до ста из ла га-
ча ор ган ске хра не, а Бра ни слав Ра до-
ше вић, по зна ти но во сад ски  ди зај нер 
по ста вио је про је кат „Вој во ди на - 
ра сад ник мул ти на ци о нал но сти и мул-
ти кул ту рал но сти“ где су по се ти о ци 
мо гли да се упо зна ју са јед ним де лом 
кул тур ног жи во та Вој во ди не.

Му зи ка је сти гла на вре ме, по се ти о-
ци су ужи ва ли уз по не ку ча ши цу, а 
по што је у пи та њу ме со са ма ње 
ло шег и да ле ко ви ше до брог хо ле сте-
ро ла, иако је у то ку пост, у За са ви ци се 
то у ша ли ка же „мо же да про ђе“, 
ва жно је у дру гим ства ри ма не гре ши-
ти.  Жељ ко Пе трас

У овој кри зи број
по се ти ла ца се не
по ве ћа ва, не го се

сма њу је, али ми то 
одр жа ва мо на јед ном 

ни воу ко ји је за Ср би ју 
вр ло при сто јан
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ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ ОБ И ШЛИ ДНЕВ НИ БО РА ВАК У СУ БО ТИ ШТУ

Рав но прав ни чла но ви дру штва

У Днев ном бо рав ку у Су бо ти шту, са 
де цом су се 2. де цем бра дру жи ли 
пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин ци 

Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки, на чел-
ник Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић 
и на чел ни ца за Дру штве не де лат но сти 
Сне жа на Га гић. Циљ по се те је обе ле жа-
ва ње Ме ђу на род ног да на осо ба са ин-
ва ли ди те том, ко јим се јед ном го ди шње 
скре ће па жња као и омо гу ћа ва ње овим 
осо ба ма јед на ко ужи ва ње људ ских пра-
ва и рав но прав но уче шће у дру штву.

- Ова по се та спа да већ у тра ди ци о-
нал не, на обо стра но за до вољ ство, јер 
то су по себ ни тре ну ци ко је про во ди мо 
за јед но, ка да се дру жи мо, ка да нам 
ре ци ту ју и ка да им до не се мо по кло не 

ко ји ма се бес крај но ра ду ју. Тру ди мо се 
да, ка ко нам оба ве зе до зво ља ва ју, увек 
про на ђе мо вре ме на за на шу де цу - на-
гла си ла је Сне жа на Га гић, на чел ни ца за 
Дру штве не де лат но сти.

Пре ма ре чи ма Ива не Ни ко лић, не го-
ва те љи це у Днев ном бо рав ку, по себ но 
ра до стан тре ну так за де цу био је по-
клон ко ји су до би ли од пред став ни ка 
ло кал не са мо у пра ве, пре пу ну кор пу 
слат ки ша, а са ма по се та за њих пред-
ста вља по се бан до га ђај, јер они овај 
дан ве зу ју за дру же ња, по кло не али и 
не ку но ву при чу.

За јед но са чел ни ци ма ло кал не са мо-
у пра ве у по се ти Днев ном бо рав ку би ли 
су и пред став ни ци Цен тра за со ци јал ни 

рад на че лу са ди рек то ри цом Би ља ном 
Јо ви чић. Цен тар је но си лац про јек та 
Днев ног бо рав ка за де цу са по те шко ћа-
ма у раз во ју и ини ци ја тор обе ле жа ва ња 
Ме ђу на род ног да на осо ба са ин ва ли ди-
те том.

- Оно што је сва ка ко зна чај но је да на 
овај на чин же ли мо да ука же мо ло кал ној 
за јед ни ци на осо бе са ин ва ли ди те том, 
да раз ли ке ко је по сто је ме ђу њи ма бу ду 
што ма ње из ра же не - ка за ла је Би ља на 
Јо ви чић, ди рек тор ка Цен тра за со ци јал-
ни рад.

Днев ни бо ра вак у Су бо ти шту успе-
шно ра ди од 2011. го ди не, а је да на ест 
осо ба са ин ва ли ди те том сва ко днев но 
ко ри сти услу ге Днев ног бо рав ка.

На сед ни ци одр жа ној 29. 
но вем бра Оп штин ско 
ве ће Оп шти не Пе ћин ци 

усво ји ло је од лу ку ко јом ће 
пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва 
пре у зе ти на се бе фи нан си ра ње 
ужи не основ ци ма из со ци јал но 
угро же них по ро ди ца, као и уче-
ни ци ма ко ји уче по ин клу зив-
ном про гра му. Бес плат ну ужи ну 
до би ја ће 161 уче ник из све три 
основ не шко ле са те ри то ри је 
пе ћи нач ке оп шти не.

Већ ни ци су да ли са гла сност 
и на пи јач ни ред на зе ле ној и 
роб ној пи ја ци у Ши ма нов ци ма, 
као и на це нов ник пи јач них 
услу га на ши ма но вач кој пи ја ци, 
ко ји је под не ло ЈКП „Са ва“. 
Пре ма но во у сво је ном пи јач ном 
ре ду, лет ње рад но вре ме ши ма-

но вач ке пи ја це би ће од 7 до 16 
ча со ва, у пе ри о ду од 15. апри-
ла до 15. ок то бра, док ће у зим-
ском пе ри о ду, од 15. ок то бра до 
15. апри ла, пи ја ца ра ди ти од 7 
до 14 ча со ва. Пре ма но вом 
це нов ни ку, го ди шњи за куп те зге 
у роб ном де лу пи ја це ко шта ће 
24.000 ди на ра, а на зе ле ној 
пи ја ци 12.000 ди на ра. У ЈКП 
„Са ва“ ка жу да су це не за ку па 
те зги на пи ја ци у Ши ма нов ци ма 
на знат но ни жем ни воу од пи ја-
ца у окру же њу.

На сед ни ци је да та са гла-
сност и на од лу ку о утвр ђи ва њу 
про сеч не це не ква драт ног 
ме тра не по крет но сти, за утвр-
ђи ва ње по ре за на имо ви ну за 
2017. го ди ну на те ри то ри ји 
оп шти не Пе ћин ци.

ИЗ РА ДА ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА

Бес плат на ужи на за 161 уче ни ка
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За десе так дана, мали ша-
ни из Шида има ће могућ-
ност да по први пут ужи-

ва ју у зим ским чаро ли ја ма на 
новоoтвореном кли за ли шту. У 
току су завр шни радо ви на Тргу 
кул ту ре, поред Кул тур но обра-
зов ног цен тра, где је поста вље-
на леде на под ло га као и дрве на 
кући ца, где ће мали ша ни као и 
сви оста ли љуби те љи овог зим-
ског спор та, има ти могућ ност да 
изнај ме кли заљ ке. Сред ства за 
изград њу кли за ли шта, обез бе-
ђе на су пре ко Коме са ри ја та за 
избе гли це.

Кли за ли ште је поста вље но 
на про сто ру од око 150 мета-
ра ква драт них и има вештач ку 
под ло гу, тако да се може кори-
сти ти без обзи ра на вре мен ске 
при ли ке.

Поред кли за ли шта и про стор 
око њега биће додат но уре ђен, 
како би уго ђај био пот пун. Аде-
кват на расве та, оки ћен про стор 
у скла ду са пред сто је ћим ново-
го ди шњим и божић ним пра зни-
ци ма, биће само раз лог више 
да сви љуби те љи кли за ња дођу 
и по први пут ужи ва ју на ново о-
тво ре ном кли за ли шту. М. Н.

ЦР ВЕ НИ КРСТ

У Ши ма нов ци ма
крв да ло 16 ли ца

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.

Цр ве ни крст Пе ћин ци и 
Ин сти тут за тран сфу зи ју кр ви 
Ср би је ор га ни зо ва ли су 30. 
но вем бра ак ци ју до бро вољ ног 
да ва ња кр ви у про сто ри ја ма 
основ не шко ле у Ши ма нов ци ма.

На сед мој ово го ди шњој ак ци-
ји до бро вољ ног да ва ња кр ви у 

оп шти ни Пе ћин ци, крв је по ну-
ди ло 18 ме шта на Ши ма но ва ца 
и око ли не, али су дво је од би је-
ни из ме ди цин ских раз ло га, та ко 
да је крв успе шно да ло 16 
до бро вољ них да ва ла ца, ме ђу 
ко ји ма се дам при пад ни ца леп-
шег по ла.

Јав но ко му нал но пред у зе ћа 
„Са ва“ оба ве шта ва гра ђа не 
пе ћи нач ке оп шти не да је стро го 
за бра ње но ба ца ње пе пе ла у 
кон теј не ре по ста вље не у на се-
љи ма за од ла га ње сме ћа.

Из ЈКП „Са ва“ ка жу да су на 
ову ме ру при мо ра ни, јер је од 

по чет ка греј не се зо не из го ре ло 
шест кон теј не ра, због не са ве-
сних гра ђа на ко ји у кон теј не ре 
за јед но са пе пе лом уба цу ју и 
жар.

Про тив гра ђа на ко ји се не 
бу ду при др жа ва ли ове од ред бе 
би ће под не те при ја ве.

ЈКП „СА ВА“

За бра ње но ба ца ње 
пе пе ла у кон теј не ре

Пред сед ни ца Оп шти не 
Пе ћин ци Ду брав ка Ко ва-
че вић Су бо тич ки оби ла зи 

ових да на на се ља на те ри то ри-
ји пе ћи нач ке оп шти не, ка ко би 
се у ди рект ном раз го во ру са 
са ве ти ма ме сних за јед ни ца и 
пред став ни ци ма ло кал не за јед-
ни це упо зна ла са кључ ним про-
бле ми ма и по тре ба ма сва ког 
по је ди нач ног на се ља.

Ове по се те пр ва же на пе ћи-
нач ке оп шти не спро во ди у окви-
ру при пре ме оп штин ског бу џе та 
за на ред ну го ди ну, јер, ка ко нам 
је са ма ре кла, же ли да се на 
те ре ну и у ди рект ном кон так ту 
са пред став ни ци ма сва ке по је-
ди нач не ме сне за јед ни це упо-
зна са при о ри тет ним по тре ба ма 
сва ког на се ља, ка ко би у бу џе ту 
за 2017. би ла опре де ље на 
сред ства упра во за ре ша ва ње 
тих при о ри тет них пи та ња.

Пред сед ни ца је 30. но вем бра 

по се ти ла Ши ма нов це, где су је 
пред став ни ци Ме сне за јед ни це, 
али и ме шта ни са ко ји ма је 
то ком оби ла ска има ла при ли ку 
да раз го ва ра, упо зна ли са тре-
нут ном си ту а ци јом у овом на се-
љу. Пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ши ма нов ци Алек сан-
дар Ман дић оце нио је ову ини-
ци ја ти ву пред сед ни це оп шти не 
као до бар по тез.

- Има ли смо при ли ку да пред-
сед ни ци то ком по се те на ли цу 
ме ста по ка же мо шта је у прет-
ход ном пе ри о ду ура ђе но, али и 
са ко јим про бле ми ма се у 
Ши ма нов ци ма тре нут но су о ча-
ва мо и за ко је пла но ве нам је 
по треб на по др шка ло кал не 
са мо у пра ве. Ми слим да је 
то ком ове по се те пред сед ни ца 
има ла при ли ку да стек не ре ал-
ну сли ку о тре нут ном ста њу у 
Ши ма нов ци ма – из ја вио је том 
при ли ком Ман дић.

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Ре ша ва ње про бле ма

Кре и рај мо зајед но нов иден ти тет
нашег Цар ског гра да

ФОТО КОН КУРС
Тури стич ка орга ни за ци ја Гра да Срем ска Митро ви ца под 

покро ви тељ ством Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и тури зам, 
Вас пози ва да уче ству је те у фото кон кур су. Пози ва мо све људе 
који су заљу бље ни у свој град, реку Саву, архе о ло ги ју, мана сти-
ре Фру шке Горе, гастро ном ску пону ду... Сви који кроз објек тив 
виде чароб не кут ке нашег цар ског гра да.

Циљ кон кур са је про мо ци ја при род них богат ста ва, кул ту ре, 
исто ри је и гастро но ми је које ћемо кроз ваше сли ке пред ста ви ти 
у тури стич кој бро шу ри, коју ће изда ти Тури стич ка орга ни за ци ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца.

Кон курс се отва ра 2. децем бра и тра ја ће до 31. децем бра. 
Ауто ри могу да кон ку ри шу са нај ви ше пет фото гра фи ја из сва ке 
кате го ри је у фото кон кур су,  које могу да поша љу путем меј ла 
turi storgsm@yahoo.com. Све фото гра фи је могу бити у свим 
годи шњим доби ма и без вре мен ског огра ни че ња настан ка. 
Фото гра фи ја мора да буде насло вље на:
Име ном и пре зи ме ном ауто ра
Резо лу ци ја фото гра фи је од 300 ДПИ 
Име ном /гра да/реке/гра ђе ви не/кате го ри је/… КОЈА ЈЕ СЛИ КА-
НА.

Кате го ри је у фото кон кур су:
1. ПРИ РОД НА БОГАТ СТВА (СРП “Заса ви ца“, река Сава, Фру-
шка Гора...)

2. СПОРТ СКИ ТУРИ ЗАМ (лов И рибо лов, бици кли зам, пеша че-
ње, кајак, посма тра ње пти ца…)

3. КУЛ ТУР НИ ТУРИ ЗАМ (Град ско језгро, Музеј Сре ма, Архив 
Сре ма, Гале ри ја “Лазар Воза ро вић”, Библи о те ка”Гли го ри ја 
Воза ро вић…)

4. ВЕР СКИ ТУРИ ЗАМ (Мана сти ри Куве ждин, Шиша то вац, Пет-
ко ви ца и Беше но во, Цркве…)

5. ТУРИ ЗАМ СА ТЕМОМ ГАСТРО НО МИ ЈЕ

- Аутен тич на хра на и пиће за Срем укљу чу ју ћи и сео ска тури-
стич ка дома ћин ства, етно куће, сала ше…

6. МАНИ ФЕ СТА ЦИ О НИ ТУРИ ЗАМ

- Мани фе ста ци је

Заба ва на леду

KЛИЗАЛИШТЕ У ШИДУ
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По кра јин ски се кре тар за ре ги о нал ни 
раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и 
ло кал ну са мо у пра ву Ог њен Бје лић 

по ру чио је то ком по се те Град ској упра ви 
у Срем ској Ми тро ви ци 30. но вем бра да се 
„мо ра на ста ви ти са осна жи ва њем ка дро ва 
у Кан це ла ри ји за ло кал ни еко ном ски раз вој 
ка ко би ло кал на ад ми ни стра ци ја би ла оспо-
со бље на да при пре ма и ре а ли зу је још ве ћи 
број про је ка та“, те да ће у то ме има ти по др-
шку ка ко По кра јин ске вла де и Се кре та ри ја-
та, та ко и Фон да за европ ске по сло ве.

Се кре тар Бје лић је то ком раз го во ра са 
гра до на чел ни ком Срем ске Ми тро ви це Вла-
ди ми ром Са на де ром и ње го вим са рад-
ни ци ма ис та као да је је дан од основ них 
при о ри те та се кре та ри ја та на чи јем је че лу, 
осна жи ва ње и из град ња ка па ци те та у свим 
гра до ви ма и оп шти на ма на те ри то ри ји Вој-
во ди не, а на пр вом ме сту по сто је ћих кан це-
ла ри ја за ло кал ни еко ном ски раз вој.

- Наш циљ је при пре ма по 10 про је ка та 
у свим кан це ла ри ја ма у Вој во ди ни у наред-
них годи ну дана, а који би били спрем ни за 
финан си ра ње - иста као је Огњен Бје лић. 

Он је напо ме нуо да се оче ку је да општи не 
и гра до ви при пре ме про јек те у обла сти ма 
еко ном ског раз во ја, зашти те живот не сре-
ди не, соци јал не зашти те, здрав ства, обра-
зо ва ња, а да ће покра ји на помо ћи у про на-
ла же њу екс тер них изво ра финан си ра ња за 
ове про јек те.

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Вла-
ди мир Са на дер упо знао је овом при ли ком 
по кра јин ског се кре та ра са по сто је ћим про-
јек ти ма на ко ји ма се ра ди у овом гра ду, као 
и о пла ни ра ним про јек ти ма за на ред не го-
ди не, на по ми њу ћи да је у ин те ре су Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца да се ра ди на еду ка-
ци ји и до дат ном осна жи ва њу ка па ци те та у 
ло кал ној ад ми ни стра ци ји.

С. С.

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ОГЊЕН БЈЕ ЛИЋ У МИТРО ВИ ЦИ

Јачање канцеларија 
за локал ни раз во ј

Саста нак у Град ској кући

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Упра вља ње 
вод ним
ресур си ма

Два про јек та Реги о нал не ини-
ци ја ти ве Сре ма у при ла го ђа ва-
њу кли мат ским про ме на ма и 
одр жи вом кори шће њу вод них 
ресур са навод ња ва ња и инте-
гри са ног упра вља ња вод ним 
ресур си ма, пред ста вље на су 
30. новем бра у митро вач кој 
Град ској кући. Про јек ти су 
финан си ра ни од стра не Мини-
стар ства пољо при вре де, одно-
сно Покра јин ског секре та ри ја та 
за урба ни зам, гра ди тељ ство и 
зашти ту живот не сре ди не, а 
наме ње ни су гра ђа ни ма Сре ма, 
пред у зе ћи ма и орга ни за ци ја ма 
чија је делат ност у тој обла сти. 
Циљ је да се зајед нич ки делу је 
на упра вља ње вода ма Сре ма, 
и ради на јача њу капа ци те та 
цивил ног и јав ног сек то ра у 
спро во ђе њу поли ти ке одр жи вог 
раз во ја и зашти те живот не сре-
ди не.

БИБЛИ О ТЕ КА

Сећа ње на 
зна ме ни те 
Митров ча не

У митро вач кој Библи о те ци 
послед њег новем бар ског дана 
орга ни зо ва но је вече сећа ња на 
зна ме ни те Митров ча не др Или-
ју Баји ћа и Јова на Удиц ког. 

Про гра мом у Библи о те ци 
„Гли го ри је Воза ро вић“ обе ле же-
но је 60 годи на од смр ти Или је 
Баји ћа и 65 годи на од смр ти 
Јова на Удиц ког, два зна ме ни та 
Митров ча ни на који су оста ви ли 
тра га у кул тур ном и дру штве-
ном живо ту и раз во ју Срем ске 
Митро ви це током прве поло ви-
не два де се тог века. 

Мр Жив ко Попов гово рио је о 
др Или ји Баји ћу, али и под се тио  
на зна ме ни те Митров ча не, који 
су пома ло забо ра вље ни. 

При сут ни су од библи о те кар-
ке Морав ке Тодић могли да 
сазна ју дета ље из живо та Јова-
на Удиц ког, учи те ља, школ ског 
над зор ни ка и ауто ра број них 
књи га за децу. Изла га ње је пра-
ти ла и пре зен та ци ја на видео 
биму, на којој су при ка за не ста-
ре фото гра фи је, наслов не 
стра не њего вих књи га и доку-
мен ти.

ПРОЈЕКАТ ПО ИЗБОРУ ГРАЂАНА

Опре ма ње се о ских ам бу лан ти
Прет ход не не де ље гра ђа ни са те ри то ри је 

Гра да Срем ска Ми тро ви ца би ли су у при ли-
ци да се укљу че у кре и ра ње град ског бу џе та 
и опре де ле се за је дан од че ти ри про јек та за 
ко ји би они во ле ли да се увр сти у град ски бу-
џет. Нај ви ше гла со ва до био је про је кат за опре-
ма ње се о ских ам бу лан ти - 208 од укуп но 370 
гла со ва. 

- Гла са ње је одр жа но у срем ско ми тро вач кој 
Град ској ку ћи и ме сним за јед ни ца ма Ла ћа рак 
и Ма чван ска Ми тро ви ца. Про је кат ће бити у 
над ле жно сти Град ске упра ве за со ци јал ну и 
здрав стве ну за шти ту, а за ње го ву ре а ли за ци-
ју ће би ти из дво је но три ми ли о на ди на ра. Град 
Срем ска Ми тро ви ца уло жи ће и до дат на сред-
ства у са на ци ју по је ди них ам бу лан ти, ка ко не 

би смо има ли си ту а ци ју да има мо но ву опре му 
у објек ти ма ко ја про ки шња ва ју. Ово ће би ти у 
над ле жно сти Град ске упра ве за ин фра струк-
ту ру и имо ви ну, а би ће из дво је но пет ми ли о на 
ди на ра. У пла ну је да се про је кат ре а ли зу је то-
ком 2017. го ди не – ре као је Бран ко Ја ко вље-
вић, шеф ка би не та гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це. 

Под се ти мо, гра ђа ни су мо гли да гла са ју за 
сле де ће про јек те: из град ња би ци кли стич ке 
ста зе до ин ду стриј ске зо не „Је зе ро“, по ста-
вља ње фон та не код По слов но спорт ског цен-
ра „Пин ки“, опре ма ње се о ских ам бу лан ти До ма 
здра вља или по ста вља ње спорт ско ре кре а тив-
них са др жа ја у пар ку код Атлет ског ста ди о на у 
Срем ској Ми тро ви ци.  С. С.
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СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ СИДЕ

У Сре му 52 осо бе живе са ХИВом
У че твр так, 1. де цем бра на Тр-

гу Ћи ре Ми ле ки ћа у Срем ској 
Митро ви ци За вод за јав но здра-

вље Срем ска Ми тро ви ца у са рад њи 
са Ме ди цин ском шко лом „Дра ги ња 
Ник шић“, До мом здра вља Срем ска 
Ми тро ви ца и Цр ве ним кр стом Срем-
ска Ми тро ви ца обе ле жио је Свет ски 

дан бор бе про тив сиде. 
- То ком це ле го ди не вр ши мо те рен-

ско те сти ра ње на ХИВ. Сва ки рад-
ни дан у За во ду за јав но здра вље 
отво ре но је Са ве то ва ли ште про тив 
ХИВ-а. По треб на је са мо до бра во ља 
сва ког ко же ли да про ве ри ХИВ ста-
тус. Оно што ра ди мо је и са ве то ва ње 

пу тем те ле фо на. Сва ко те сти ра ње се 
ра ди ано ним но, а сви по да ци су стро-
го по вер љи ви. Педе сет две осо бе на 
те ри то ри ји Сре ма жи ви са ХИ В-ом 
а има ли смо и че ти ри но во от кри ве-
не осо бе ин фи ци ра не ХИ В-ом. Оно 
што нам се не сви ђа и што је по ра жа-
ва ју ће је сте да ве ли ки број љу ди не 
зна за свој ХИВ ста тус. Та ко да ове 
број ке тре ба узе ти са де бе лом ре зер-
вом. Сви ле ко ви за ХИВ су на те рет 
РФ ЗО-а, бес плат ни су и до ступ ни. 
Има мо из у зет но об у че не ле ка ре, ин-
фек то ло ге ши ром Ср би је ко ји се ба ве 
ХИ В-ом - ре кла је др Ја сми на Јан-
дрић Ко чић, епи де ми о лог Заво да за 
јав но здра вље Срем ска Митро ви ца.

Она је до да ла да бла го вре ме но те-
сти ра ње и на вре ме от кри ве на ХИВ 
ин фек ци ја не зна чи смрт ну пре су ду, 
не го са мо јед ну кон ти ну и ра ну те ра пи-
ју и пра ће ње од стра не ин фек то ло га. 

С. С.
Акци ја на Град ском тргу

Удру же ње Инклу зив но - кре а тив-
но еду ка тив ни цен тар „ИН“ из 
Срем ске Митро ви це пред ста-

ви ло је про шле сре де, 30. новем бра 
про јек те „Корак даље“ и  „Цен тар за 
осна жи ва ње“ који су подр жа ни од 
стра не Мини стар ства пољо при вре де 
и зашти те живот не сре ди не и Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Пре зен та ци ји су 
при су ство ва ли гра до на чел ник Вла-
ди мир Са на дер, ди рек тор Аген ци је 
за ру рал ни раз вој Пе тар Са мар џић 
и на чел ник Град ске упра ве за здрав-
стве ну и со ци јал ну за шти ту Во ји слав 
Мир нић.

Цен тар за осна жи ва ње у Срем ској 
Ми тро ви ци је осно ван ка ко би се рад-
но спо соб ним, а со ци јал но угро же ним 
гру па ма по мо гло да оства ре фи нан-
сиј ску си гур ност.

- Ми као град има мо же љу да по-
мог не мо со ци јал но угро же ним гру па-
ма, али на та кав на чин да се но вац 
ви ше не да је као јед но крат на по моћ, 
не го да се осна же те гру пе и да сво јим 
ра дом до ђу до сред ста ва за жи вот и 
да на тај на чин обез бе де ег зи стен ци ју 
за се бе и сво је по ро ди це. Цен тар ће 
би ти за оне ко ји су рад но спо соб ни и 
ко ји ма тре ба по др шка да би са ми мо-
гли да за ра ђу ју за жи вот. Та ко ђе, циљ 
је и да се осна же же не ко је су пре тр-
пе ле на си ље у по ро ди ци, јер је та гру-
па осе тљи ва и те шко мо же бр зо да се 
адап ти ра на не ке дру ге усло ве ра да 
– ре као је митро вач ки гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер. 

Град је пу тем кон кур са за про је кат 

„Цен тар за осна жи ва ње“ ове го ди не 
обез бе дио 390.000 ди на ра и ка ко је 
на ја вље но, на ста ви ће и да ље са ула-
га њем. 

Пред сед ни ца Удру же ња Ин клу зив-
ни – кре а тив но еду ка тив ни цен тар 
„ИН“ Мир ја на Нов ко вић је пред ста-
вила ре зул та те про је ка та ко ји су фи-
нан си ра ни од стра не Ми ни стар ства 
по љо при вре де и за шти те жи вот не 
сре ди не и Гра да Срем ска Ми тро ви-
ца. Ми ни стар ство по љо при вре де фи-
нан си ра ло је по че так ус по ста вља ња 
про из вод ње цве ћа и улаз у еко ном ски 

део дво ри шта, пла сте ник је обез бе-
ђен пу тем кон кур са Аген ци је за ру-
рал ни раз вој, а Град је кроз кон курс 
из обла сти со ци јал не за шти те фи-
нан си рао уре ђи ва ње кан це ла ри јског 
про сто ра. 

Мир ја на Нов ко вић је још на по ме ну-
ла да су Цен тру за осна жи ва ње глав-
ни парт не ри Цен тар за со ци јал ни рад 
„Са ва“ и На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње, са ко ји ма ће се пра ви ти 
се лек ци ја осо ба ко је ће има ти мо гућ-
ност да се укљу че у рад Цен тра.

 С. Станетић

ПРО ЈЕК ТИ ЗА ПОМОЋ СИР О МА ШНИМА

Осно ван Цен тар за осна жи ва ње

Оби ла зак Цен тра 
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ПУ ШТЕН У РАД НАЈ МО ДЕР НИ ЈИ СИ СТЕМ
СКЛА ДИ ШТЕ ЊА ЖИ ТА РИ ЦА У КР ЧЕ ДИ НУ

Аме рич ка тех но ло ги ја
за ве ћу уште ду енер ги је

Ми ће мо у бу џе ту за на ред ну го ди ну пла ни ра ти ви ше 
сред ста ва за раз вој по љо при вре де и па о ри ће увек има
ти мак си мал ну по др шку ло кал не са мо у пра ве, из ја вио је 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак

У про сто ру фир ме „Бе шка аграр“ у 
Кр че ди ну про шле сре де, 30. 
но вем бра све ча но је пу штен у 

рад нај мо дер ни ји си стем скла ди ште-
ња жи та ри ца аме рич ке ком па ни је 
„Ка на мер“. Реч је о си сте му пу тем 
ко јег се мо бил ним те ле фо ном мо же 
пра ти ти ме ре ње вла ге и упра вља ти 
са мим скла ди штем. Но ви си стем у рад 
су све ча но пу сти ли пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак и пред-
став ник аме рич ке ам ба са де у на шој 
зе мљи Ро берт Дан ти. Том при ли ком 
пр ви чо век ин ђиј ске ло кал не са мо у-
пра ве из ра зио је за до вољ ство што је 
по ме ну ти си стем ус по ста вљен на 
те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја, тач ни је у 
Кр че ди ну и то по пр ви пут у на шој 
зе мљи.

- За и ста је за до вољ ство ви де ти јед-
но по стро је ње ко је де сет пу та сма њу је 
тро шко ве су ше ња жи та ри ца, а са мим 
тим се мон ти ра за са мо три до че ти ри 
да на и спрем но је за упо тре бу. Још јед-
на ва жна ствар је да је по стро је ње ко је 
смо ви де ли, мак си мал но мо бил но што 
зна чи да да нас мо же би ти ов де, а већ 
за пар да на на дру гом ме сту - ка же Гак.

У по ме ну том по стро је њу, ка ко су 
ис та кли пред став ни ци аме рич ке ком-
па ни је „Ка на мер“, мо же да се су ши и 
скла ди шти до 1.500 то на жи та ри ца уз 
мак си мал ну уште ду енер ги је и вре ме-
на.

- Раз вој по љо при вре де је ап со лут но 
не мо гућ без ино ва ци ја и но вих тех но-
ло ги ја. Кон крет но у овом слу ча ју, сва ки 
по љо при вред ник ко ји има ова кав 
си стем не мо ра од мах да про да је жи та-
ри це већ да их скла ди шти и че ка бо љу 
це ну. Бр зо се мон ти ра ју и за њи хо ву 
град њу ни је по треб на гра ђе вин ска 
до зво ла та ко да сам убе ђен  да ће ова-
кав си стем за жи ве ти на це лој те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је - ис та као је 
пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди-
мир Гак бо ра ве ћи у Кр че ди ну и до дао 
да се Оп шти на Ин ђи ја за ла же за све 
мо гу ће ви до ве уште да, те су ови си сте-
ми упра во оно што нам је нео п ход но. 

- Ми ће мо у бу џе ту за на ред ну го ди-
ну пла ни ра ти ви ше сред ста ва за раз-
вој по љо при вре де и па о ри ће увек 
има ти мак си мал ну по др шку ло кал не 
са мо у пра ве – из ја вио је Гак.

М. Ђ.

Пред сед ник ин ђиј ске оп шти не Вла ди мир Гак и пред став ник
аме рич ке ам ба са де Ро берт Дан ти пу шта ју но ви си стем у рад 

ВЕ ШТАЧ КО ОСЕ МЕ ЊА ВА ЊЕ 
И ОПРЕ МА ЗА ПЧЕ ЛА РЕ

Оп шти на по ма же 
по љо при вре днике

Че тр де сет сто ча ра и пче ла ра са те ри то-
ри је оп шти не Ин ђи ја оства ри ло је пра во 
на ре гре си ра ње тро шко ва за на бав ку 
ре про дук тив ног ма те ри ја ла, на бав ку пче-
ли њих дру шта ва и опре ме за пче лар ство. 
У пе так, 2. де цем бра, у згра ди Оп шти не 
Ин ђи ја све ча но је ор га ни зо ва но пот пи си-
ва ње уго во ра ко јем су при су ство ва ли они 
ко ји су оства ри ли пра во на сред ства из 
оп штин ског Фон да за по моћ по љо при-
вред ни ци ма, пред став ни ци Аген ци је за 
ру рал ни раз вој оп шти не Ин ђи ја и пред сед-
ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак.

Ива на Пе јо вић Ше врт, ди рек то ри ца 
Аген ци је за ру рал ни раз вој оп шти не Ин ђи-
ја по здра ви ла је при сут не и ис та кла да је 
при ве ден кра ју још је дан ци клус по мо ћи 
по љо при вред ни ци ма у са рад њи са ло кал-
ном са мо у пра вом.

- У прет ход ном пе ри о ду под не то је 39 
зах те ва за на бав ку ре про дук тив ног ма те-
ри ја ла, али је усло ве ис пу ни ло 37 сто ча-
ра. Њи ма је до де ље но укуп но 550 хи ља да 
ди на ра, док су за на бав ку опре ме за пче-
лар ство и пче ли њих дру шта ва кон ку ри са-
ла све га че ти ри пче ла ра, за сред ства у 
из но су од 81 хи ља да ди на ра, али су усло-
ве ис пу ни ла тро ји ца - ка же Пе јо вић Ше врт.

Бра ни слав Бе жа но вић, пче лар из Ин ђи-
је је дан је од тро ји це ко ји су до би ли сред-
ства за на бав ку пче ли њих дру шта ва и 
опре ме.

- Пче лар ством се ба вим од 1994. го ди не 
и од три ро ја сти гао сам до 300 дру шта ва. 
У по след њих де сет го ди на пче лар ство у 
Ин ђи ји иде уз ла зном пу та њом и на пра ви-
ли смо ве ли ки ис ко рак и ка да је у пи та њу 
са рад ња ме ђу чла но ви ма на шег удру же-
ња. Сред ства ко ја сам до био од Оп шти не 
Ин ђи ја ис ко ри стио сам за на бав ку 20 пче-
ли њих дру шта ва. То је ве о ма леп гест 
на ше ло кал не са мо у пра ве, јер у да на шње 
вре ме сва ка по моћ је до бро до шла -ка же 
Бе жа но вић.  

Пред став ни ци Оп шти не Ин ђи ја за 
на ред ну го ди ну на ја ви ли су ви ше сред ста-
ва у бу џе ту за под сти цај по љо при вред не 
про из вод ње.

- Ин ђи ја се ве ли ким де лом осла ња на 
по љо при вре ду и ми мо ра мо мак си мал но 
под сти ца ти ту гра ну при вре де. На рав но 
да ни смо за до вољ ни оним што је би ло у 
прет ход ном пе ри о ду, али ни смо за до вољ-
ни ни оним чи ме тре нут но рас по ла же мо. 
Сред ства у 2017. го ди ни на ме ње на за 
под сти цај по љо при вре ди би ће ве ћа у 
од но су на ову го ди ну, а сва ке сле де ће 
ће мо се тру ди ти да тај из нос бу де још 
ве ћи - ка же Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја и до да је:

- По ве ћа ће мо део у бу џе ту ко ји се од но-
си на на бав ку но ве ме ха ни за ци је, по што 
смо то ма пи ра ли као нај по пу лар ни ју ме ру, 
ко ју мо же мо суб вен ци о ни са ти и до 50 
од сто. За до во љан сам јер смо ус пе ли у 
овој го ди ни да ре а ли зу је мо све о че му је 
би ло ре чи да уко ли ко ми до ђе мо на власт, 
не ће мо ре а ли зо ва ти. По ред то га што смо 
одр жа ли тај ни во да ва ња, мо гу да обе ћам 
да ће у сле де ћој го ди ни би ти још ве ћа.

То ком све ча ног пот пи си ва ња уго во ра са 
сто ча ри ма и пче ла ри ма Гак им је по ну дио 
по моћ ре кав ши да ће им увек иза ћи у 
су срет при по сре до ва њу са ви шим ни во и-
ма вла сти. М. Ђ.
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РАД НИ СА СТА НАК У ЈКП „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ 

Ква ли тет ра да пред у зе ћа
на нај ви шем ни воу

У ци љу аде кват не из ра де бу џе та 
Оп шти не Ин ђи ја за на ред ну го-
ди ну, пред сед ник Вла ди мир Гак 

у на ред них не ко ли ко да на оби ћи ће 
сва ин ђиј ска јав на пред у зе ћа. У пе так, 
2. де цем бра ор га ни зо ван је рад ни са-
ста нак у про сто ри ја ма ЈКП „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“, на ко јем је би ло ре чи о 
при о ри те ти ма за на ред ну го ди ну. По-
ред са стан ка чел них љу ди Оп шти не 
Ин ђи ја и по ме ну тог ко му нал ног пред-
у зе ћа, ор га ни зо ван је и оби ла зак по-
стро је ња за пре ра ду во де у ју го и сточ-
ној рад ној зо ни. 

- Од лу чи ли смо се да пр ви рад ни 
са ста нак бу де одр жан у ЈКП „Во до вод 
и ка на ли за ци ја“ и усу ди ћу се да ка-
жем да је на по љу де ло ва ња у про те-
клих пет ме се ци у овом јав ном пред-
у зе ћу до са да нај ви ше учи ње но, што 
не зна чи да се у дру гим јав ним пред у-
зе ћи ма ни је ра ди ло. За си гур но су нај-
ве ћи по ма ци упра во на чи ње ни ов де у 
„Во до во ду“, пре све га по пи та њу во до-
снаб де ва ња - ис та као је пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак на кон 
рад ног са стан ка и до дао да су обе ћа-
ли да ће Ин ђи ја има ти нор мал но во-
до снаб де ва ње, што је и ис пу ње но. 

- За и ста не тре ба ума њи ва ти зна чај 
по сла ко ји је ура ђен у прет ход них пет 
ме се ци, а то је да је оп шти на Ин ђи ја 
пр ви пут, по сле се дам и ви ше го ди на, 
во дом снаб де ва ла сва на се ља и град 
то ком ле та без ијед не ре стрик ци је. То 
го во ри о за ла га њу и спо соб но сти ком-
плет ног но вог оп штин ског ру ко вод-
ства, а пре све га ди рек то ра „Во до во-
да“ – ис та као је пред сед ник Оп шти не. 

Гак је на вео да је бр зо ус по ста вље-

на ста бил ност у во до снаб де ва њу, за-
вр ше на је из град ња но вих бу на ра и 
оче ку је да на кон ре ша ва ња од ре ђе-
них про бле ма ко ји су се ја ви ли на кон 
из град ње мре же у Чор та нов ци ма, и 
ме шта ни тог на се ља уско ро до би ју 
град ску во ду.

- Ми озбиљ но при сту па мо овом про-
бле му. На рад ном са стан ку смо чу ли 
да је у пла ну из град ња но вих бу на ра, 
ка ко би во до снаб де ва ње по ди гли на 
још је дан ви ши ни во, иако је и сад ста-
би лан и на за до во ља ва ју ћем ни воу - 
ка же Гак, ис ти чу ћи да се ин тен зив но 
ра ди и на ре ша ва њу про бле ма ко ји 
по сто је у по стро је њу за пре ра ду во де.

- То ком оби ла ска фа бри ке во де 
ви део сам да је и ту учи ње но до ста, 
по чев ши од хи ги је не па до не ких тех-
нич ких ства ри, али на рав но тре ба 
још до ста ра ди ти ка ко би она би ла 
на услу зи свим на шим гра ђа ни ма. Ту 
смо да се бо ри мо са про бле ми ма и да 
их ре ша ва мо, а не са мо да при ча мо о 
њи ма – ре као је Вла ди мир Гак, пред-
сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

То ком рад ног са стан ка у про сто ри-
ја ма ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ 
пре сед ник Оп шти не Ин ђи ја мо гао је 
кроз де та љан из ве штај да се упо зна 
са свим ре а ли зо ва ним пла но ви ма и 
про јек ти ма у то ку прет ход них пет ме-
се ци, од ка ко је на че лу пред у зе ћа 
но ви вр ши лац ду жно сти ди рек то ра 
Дра го љуб Три фу но вић. „Во до вод“ је 
да нас ста бил но пред у зе ће и на услу-
зи свим гра ђа ни ма, ис та као је Три фу-
но вић.

- По след њих не ко ли ко ме се ци 
пред сед ник Гак и ја ан га жо ва ни смо 

на ре ша ва њу про бле ма ко ји се ти че 
по стро је ња за пре ра ду во де. Због ни-
за не пра вил но сти у ра ду прет ход ног 
ру ко вод ства и у са мом про јек ту, до-
шли смо до те фа зе да по сто ји мо-
гућ ност рас ки да ња уго во ра вред ног 
11 ми ли о на ди на ра са Упра вом за ка-
пи тал на ула га ња АП Вој во ди не. Би ли 
смо на се ри ји са ста на ка и ве ру јем да 
ће мо пре ва зи ћи све про бле ме на ко је 
смо на и шли, те да ће мо фа бри ку во-
де оспо со би ти у на ред ном пе ри о ду. 
Да би фа бри ка мо гла да ра ди, по тре-
бан је улаз од 150 ли та ра во де у се-
кун ди. Ми се са да на ла зи мо из ме ђу 
140 и 150 ли та ра у се кун ди и про јек-
ту је мо из град њу ба те ри је бу на ра Б23 
у Ин ђи ји. Рас пи са ће мо про јек то ва ње 
и нај ве ро ват ни је из град њу тог бу на ра 
до ју на ме се ца 2017. го ди не и до би-
ће мо још 20 ли та ра у се кун ди, ка ко би 
си стем мо гао ко мот но да функ ци о ни-
ше. Гра ди ће мо бу нар и у Бе шки да би 
ста би ли зо ва ли тај под си стем и је дан 
бу нар у Чор та нов ци ма, ка ко во до-
снаб де ва ње у том се лу не би за ви си-
ло од бу на ра у Бе шки – ис ти че за крај 
Дра го љуб Три фу но вић, в. д.  ди рек то-
ра ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“. 

То ком рад ног са стан ка мо гло се 
чу ти да је на дан пре у зи ма ња 
ду жно сти од прет ход ног ру ко-

вод ства, 17. ју на 2016. го ди не фи-
нан сиј ски гу би так ЈКП „Во до вод и 
ка на ли за ци ја“ био око де вет ми ли-
о на ди на ра. Ра дом и за ла га њем са-
да шњег ру ко вод ства у сеп тем бру је 
сма њен на 1,4 ми ли о на ди на ра, а крај 
2016. го ди не за вр ши ће са по зи тив ним 
би лан сом. М. Ђ.

Вла ди мир Гак и Дра го љуб Три фу но вић у оби ла ску фа бри ке во де у Ин ђи ји 

Ра дом и
за ла га њем
са да шњег

ру ко вод ства дуг 
у сеп тем бру је 

сма њен на
1,4 ми ли о на 

ди на ра, а крај 
2016. го ди не
за вр ши ће са
по зи тив ним

би лан сом
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У Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви-
ци 29. но вем бра одр жа на је про мо-
ци ја Го ди шња ка Књи жев не за јед-

ни це Срем ска Митро ви ца. Ово је ше сти 
по ре ду Го ди шњак еди ци је „Сирм“, а су-
и зда вач је Књи жев на за јед ни ца Срем ска 
Ми тро ви ца. Изда вач годи шња ка је АМ 
гра фик Лаћа рак.  

- Књи жев на за јед ни ца Срем ска Ми-
тро ви ца про мо ви ше ше сти по ре ду го-
ди шњак, у којем је пред ста вље но јед ним 
де лом оно што ра де пи сци Књи жев не за-
јед ни це Срем ска Ми тро ви ца, а ујед но и 
пи сци ко ји ни су чла но ви Књи жев не за јед-
ни це, а оства ри ли су зна чај не књи жев не 
успе хе. Број чла но ва Књи жев не за јед ни-
це се по ве ћа ва из да на у дан и тре нут но 
има мо 65 чла но ва. Оно што је див но, то 
је да се све ви ше под мла ђу је Књи жев на 
за јед ни ца, а ми у зна чај ној ме ри по ма же-
мо мла дим пи сци ма да об ја ве сво ју пр ву 
књи гу. Зна чај ну по др шку даје мо и чла но-
ви ма Књи жев не за јед ни це, а има мо и из-
да вач ку де лат ност – ка же Мир ја на Мар-
ко вић, пред сед ни ца Књи жев не за јед ни це 
Срем ска Ми тро ви ца. 

У Го ди шња ку, по ред песа ма чла но ва Књи жев не за јед ни це Срем ске Ми тро ви-
це, сто ји и пе сма Ми ло ја По по ви ћа, ауто-
ра чу ве не пе сме „Марш на Дри ну“, затим 
пи са ца ко ји су го сто ва ли у Срем ској Ми-
тро ви ци, а ко ји су из дру гих гра до ва, Ру-
ме, Ши да, Бе о гра да, Ни ша, Ротер да ма, 
Врба са, Новог Сада, Шибе ни ка... 

- Ни је про блем да ли људи чи та ју или 
не чи та ју, већ је ви ше про блем у то ме шта 
се чи та и шта се по пу ла ри ше. На жа лост, 
ми има мо по пу ла ри са ње и ре кла ми ра ње 
не ких књи жев них са др жа ја ко ји ни су баш 
не што зна чај ни у том књи жев ном све ту, а 
по не кад бу ду за по ста вље не пра ве књи-
жев не вред но сти. Вре ме је то које по ка же 
да књи жев на де ла ко ја су зна чај на на ђу 
свој пут и бу ду пре по зна та – до да је Мар-
ко вић.  

Про мо ци ју годи шња ка упот пу ни ли су 

там бу ра ши, чла но ви Там бу ра шког орке-
стра „Срем ска бан да“, као и Кул тур но – 
умет нич ко дру штво „Ири да“. 

Кул тур ни ми ље Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца у зна чај ној ме ри упот пу њу је 
де лат ност Књи жев не за јед ни це. Пи сци, 
чла но ви Књи жев не за јед ни це Срем ска 
Ми тро ви ца у Го ди шња ку за 2016. го ди ну 
сво јом по е зи јом и лир ским за пи си ма сла-
ве овај град и бе ле же са вре ме но вре ме. 

За хва љу ју ћи по др шци Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, Град ске упра ве за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну, Уста но ва кул ту ре, Цр-
кве не оп шти не и ло кал них ме ди ја пи сци 
Књи жев не за јед ни це Срем ска Ми тро ви-
ца успе ва ју да оства ре део сво јих ак тив-
но сти, каже се у ше стом Го ди шња ку Књи-
жев не за јед ни це Срем ска Ми тро ви ца. 

С. С. 

ПРО МО ЦИ ЈА ГО ДИ ШЊА КА КЊИ ЖЕВ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Лир ски запи си у част Сир ми ју ма

Годи шње награ де „Миса о ник” Удру же-
ње доде љу је писци ма који су афир ми са-
ли Срем ску Митро ви цу у свом књи жев ном 
ства ра ла штву, већ више од три деце ни је. 
Ово го ди шњи добит ни ци су проф. др Хри-
сто Петрев ски из Ско пља, Љиља на 
Добра из Шибе ни ка, Ружи ца Петро вић из 
Ниша, Милен ко Ђача нин из Бео гра да и 
Бори во је Секу лић из Лаћар ка. Награ де је 
уру чио Недељ ко Тер зић, члан Пред сед-
ни штва Удру же ња.

Награ да
„Миса о ник“

Са про мо ци је 

ПИСМА ЧИТА ЛА ЦА

Обез бе ди мо про стор
за митро вач ку Музич ку шко лу
У Срем ској Митро ви ци издво је на су 

сред ства, поред оста лог, за изград-
њу базе на, што би како је изја вио 

пред сед ник Пли вач ког саве за Срби је, 
био вели ки под сти цај за пли вач ки спорт у 
Срем ској Митро ви ци, па и за изве сну над-
град њу у спорт ском живо ту, у сми слу пли-
ва ња на висо ком нивоу.

Пла ни рана су, у ства ри, два базе на, 
већи и мањи који је наме њен нај мла ђи-
ма. Спорт је вео ма важан и сва ка ко тре ба 
ула га ти у спорт ске објек те.

Мене зани ма где је у тим ула га њи-
ма кул ту ра и умет ност. Шта је са Сред-
њом музич ком шко лом „Петар Кран че-
вић“. Потреб на је одго ва ра ју ћа згра да за 
Музич ку шко лу у Срем ској Митро ви ци. 

Сада шње ста ње је забри ња ва ју ће, а и 
опа сно.

Саме згра де, у који ма се одр жа ва наста-
ва, а има их три, су нео д го ва ра ју ће, по 
про сто ру, ста њу у којем се нала зе и амби-
јен ту где се одр жа ва наста ва. 

Тре нут но је хит но наћи, бар при вре ме но 
реше ње за нор мал но одр жа ва ње музич-
ке наста ве, како тео риј ске, тако и инстру-
мен тал не, без буке и узне ми ра ва ња, а не 
да вика и непри ме ре на пона ша ња дру-
гих обра зов них обли ка реме те и оме та ју 
ритам рада музи ча ра.

Уче ни ци Сред ње музич ке шко ле, једи-
не умет нич ке шко ле у овом делу Сре ма, у 
поје ди ним објек ти ма изло же ни су вер бал-
ном и физич ком мал тре ти ра њу, па и уни-

шта ва њу инстру ме на та.
Госту ју ћи 22.10.2016. годи не у Днев ни ку 

РТВ, покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић 
дао је наду, рекав ши, да ће се поред оста-
лих инве сти ци ја, инве сти ра ти у једа на ест 
сред њих шко ла у Вој во ди ни.

Надам се да ће у тих једа на ест шко ла 
бити и Музич ка шко ла из Срем ске Митро-
ви це. 

Овај пито ми срем ски град, који са радо-
шћу подр жа ва спорт, нека то учи ни и за 
музи ку. Музи ча ри ће сва ка ко, попут пра-
вих амба са до ра, уни вер зал ним јези ком 
музи ке, даље пре но си ти при чу о гра ду на 
дома ку реке Саве, у срцу плод ног Сре ма.

Нико ли ја Мата ру га
пен зи о нер из Срем ске Митро ви це
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МИТРОВАЧКА
ГА ЛЕ РИ ЈА  

Слике из
умет нич ког 
фон да

У Га ле ри ји „Ла зар Во за ре-
вић“ у Срем ској Ми тро ви ци 28. 
но вем бра отво ре на је из ло жба 
из умет нич ког фон да Галерије. 
Пе де сет де ла из умет нич ког 
фон да пред ста вља ју сво је вр-
стан пре глед ак ту ел них де ша-
ва ња и кре та ња у умет нич ком 
жи во ту по след ње че твр ти не 20. 
ве ка. Фонд се го ди на ма бо га тио 
пу тем от ку па де ла са срем ско-
ми тро вач ког са ло на и Ли ков ног 
са ло на Сре ма, са са мо стал них 
из ло жби број них сли ка ра ко ји 
су из ла га ли, као и ко лек тив них 
из ло жби. Део збир ке је на ба-
вљен по кло ном ауто ра, али и 
те ста мен тал ним за ве шта њем 
сли кар ке Ми ле не Чу бра ко вић.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пре да ва ње
Удру же ње бу бре жних па ци је-

на та Срем ска Ми тро ви ца обе ле-
жи ло је Ме ђу на род ни дан осо ба 
са ин ва ли ди те том 3. де цем бра 
пре да ва њем у Град ској ку ћи у 
Срем ској Ми тро ви ци. Ка ко се 
мо гло чу ти, жи во ти чла но ва овог 
удру же ња за ви се од ди ја ли зног 
апа ра та, ме ђу тим, тру де се да 
пре ва зи ђу пре пре ке и рав но-
прав но уче ству ју у дру штву.

РУМ СКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Трип тих
за ге ни ја

„Трип тих за ге ни ја“ Вла ди ми-
ра Ме де ни це је књи га ко ја је 
Ру мља ни ма пред ста вље на 2. 
де цем бра у чи та о ни ци Град ске 
би бли о те ке „Ата на си је Стој ко-
вић“. Вла ди мир Ме де ни ца се у 
књи зи „Трип тих за ге ни ја“ ба ви 
тро ји цом нај зна чај ни јих пред-
став ни ка „Сре бр ног ве ка“ или 
„Ру ске ре ли ги о зне ре не сан се“ у 
ру ској књи жев но сти и умет но-
сти - Да ни лом Хар мсом, Ан дре-
јем Бе лим и сли ка ром Ми ха и-
лом Вру бе љем, као и „пре те ча-
ма“ тог, по ње го вом ми шље њу, 
по след њег ре не сан сног пе ри о-
да у свет ској кул ту ри уоп ште, 
пи сцем Ле о ни дом Ан дре је вом и 
му зи ча ром Алек сан дром Скр ја-
би ном, на је дан са свим по се бан 
и не сва ки да шњи на чин. С. Џ.

Заме на лич не кар те 
могућа сваки дан

Због пове ћа ног бро ја зах те ва за заме ну лич не 
кар те на ста ром обра сцу, оба ве шта ва мо гра ђа-
не, да се до 31. децем бра 2016. годи не, уво ди 
цело днев но рад но вре ме над ле жних шал те ра 
за изда ва ње лич них кар ти и пасо ша и то: рад
ним даном од 8,00 до 20,00 часо ва, субо том и 
неде љом од 08,00 до 20,00 часо ва. Ово рад но 
вре ме важи за седи ште Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци и Поли циј ске ста ни це у 
Руми, Ста рој Пазо ви, Инђи ји, Пећин ци ма, Ири гу 
и Шиду. Тер ми ни за при јем зах те ва се могу 
зака за ти од 07,00 часо ва па нада ље, на шал те-
ри ма за под но ше ње зах те ва за лич не кар те и 
пасо ше. 

Воз уда рио у ком би, 
поги нуо возач

У неде љу, 4. децем бра после пет часо ва ују-
тру на пру жном пре ла зу у Лаћар ку, под руч је 
Срем ске Митро ви це, дого ди ла се сао бра ћај на 
несре ћа у којој је брзи воз на рела ци ји Шид - 
Бео град, уда рио у ком би вози ло које се у том 
тре нут ку нала зи ло на пру жном пре ла зу са спу-
ште ним полу бра ни ци ма. Живот је изгу био возач 
ком би ја. Уви ђај на лицу места је извр шио над-
ле жни тужи лац, у при су ству поли ци је и коми си је 
“Желе зни це Срби је”. Поли ци ја апе лу је на све 
уче сни ке у сао бра ћа ју а посеб но на воза че 
мотор них вози ла на додат ну опре зност и 
дослед но пошто ва ње поста вље не сао бра ћај не 
сиг на ли за ци је у зона ма пру жних пре ла за. 

Поро дич но наси ље
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Ста рој Пазо ви су, по нало гу над ле-
жног тужи о ца, одре ди ли задр жа ва ње до 48 
часо ва за Ж. Д. (46) и М. П. (61), због посто ја ња 
осно ва сум ње да су извр ши ли кри вич но дело 
наси ље у поро ди ци. Сум ња се да је Ж.Д. вер-
бал но и физич ки напао роди те ље а М.П. супру-
гу. Они ће у закон ском року, уз кри вич ну при ја ву 
бити дове де ни на саслу ша ње у Основ но јав но 
тужи ла штво у Ста рој Пазо ви. 

Швер цо вао тар ту фе
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци су ухап си ли 
50-годи шњег сло ве нач ког држа вља ни на, због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр шио кри-
вич но дело недо зво ље на трго ви на. При ли ком 

кон тро ле њего вог ауто мо би ла мар ке „рено“, 
поли ци ја је у пртља жни ку про на шла 25 кило-
гра ма тар ту фа. Осум њи че ни ће уз изве штај о 
поли циј ском хап ше њу бити дове ден на саслу-
ша ње у Основ но јав но тужи ла штво у Срем ској 
Митро ви ци. Про тив 42-годи шњег мешта ни на 
који се нала зио у дру штву ухап ше ног и који се 
тако ђе сум њи чи за ово кри вич но дело, биће 
под не та кри вич на при ја ва над ле жном тужи ла-
штву. 

Расве тље не про ва ле 
у викен ди це

Опе ра тив ним радом при пад ни ка Мини стар-
ства уну тра шњих посло ва у Инђи ји, расве тље но 
је 14 тешких кра ђа на ште ту вла сни ка викен ди-
ца на под руч ју Општи не Инђи ја. Поли ци ја је 
про на шла 52-годи шњег мушкар ца за којег се 
сум ња да је од сеп тем бра ове годи не, про ва љи-
вао у викенд-куће чији су вла сни ци били одсут-
ни и крао алат, тех нич ку робу, хра ну, пиће, гори-
во. Укра де не пред ме те је про да вао на пија ца ма 
и отпа ди ма секун дар них сиро ви на у Бео гра ду и 
Ста рој Пазо ви. Поли ци ја је про на шла један део 
укра де них пред ме та и вра ти ла вла сни ци ма. 
Про тив осум њи че ног, под не та је кри вич на при ја-
ва над ле жном тужи ла штву. 

***

Опе ра тив ним радом при пад ни ка Мини стар-
ства уну тра шњих посло ва у Инђи ји, расве тље ни 
су кра ђа и шест тешких кра ђа у викенд-насе љи-
ма на под руч ју Инђи је. Поли ци ја је иден ти фи ко-
ва ла 23-годи шњег мла ди ћа који се сум њи чи да 
је у про те клом пери о ду, про ва љи вао у викен ди-
це и крао алат, пиће и пред ме те од мета ла које 
је про да вао отпа ду секун дар них сиро ви на. Про-
тив њега је под не та кри вич на при ја ва, над ле-
жном тужи ла штву. 

Кра ли по
про дав ни ца ма

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Ста рој Пазо ви и Инђи ји су ухап си ли 
Н.Ш. (25), В.Ј. (29), Н.Ј. (22) и Ј.Б. (22), сви са 
под руч ја Ста ре Пазо ве, због посто ја ња осно ва 
сум ње да су извр ши ли пет тешких кра ђа. Они се 
тере те да су про шлог месе ца, у току ноћи, поде-
сним пред ме том оби ли пет про дав ни ца на под-
руч ју Инђи је и Ста ре Пазо ве из којих су укра ли 
већу коли чи ну цига ре та. По нало гу над ле жног 
тужи о ца, осум њи че ни ма је одре ђе но задр жа ва-
ње до 48 часо ва, након чега ће, уз кри вич ну 
при ја ву бити дове де ни на саслу ша ње у Основ но 
јав но тужи ла штво у Ста рој Пазо ви. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Еко се ло Ружа ветрова у Ма лој 
Ре ме ти је дин стве но је на се ље у 
Србији, а захваљујући њему Фру-

шка го ра по ста ла је јед на од оми ље них 
де сти на ци ја за од мор свих љу ди ко ји 
жи ве у ве ли ким град ским цен три ма.

Ка ко нам је об ја снио Ан дри ја Кир џић, 
ар хи тек та, иде ја о еко се лу Ружа
ветрова на ста ла је 2014. го ди не, а 
пр ви рад ни про јек ти су по че ли да се 
ра де у мар ту 2015. го ди не. На зив еко 
се ла Ружа ветрова је про ис те као из 
то га што се упра во на овом ме сту су да-
рају при мор ска и кон ти нен тал на кли ма 
и увек по сто ји бла го твор но стру ја ње 
ве тро ва.

- Ружа ветрова је на се ље за тво ре-
ног ти па. Ра ди се о 28 лук су зних ку ћа 
ко је има ју од осам до 10 ари при па да-
ју ћег пла ца. Дру ги део сме шта ја су 
апарт ман ски објек ти. По сто ји шест 
апарт ман ских обје ка та са по осам 
апарт ма на и тре ћи део ће би ти хо тел у 
скло пу ко јег ће се на ла зи ти 50 со ба, 

ре сто ран, кон фе рен циј ска са ла, ба зен, 
вел нес и спа цен тар. При прем ни ра до-
ви су из вр ше ни у то ку 2016. го ди не. У 
пи та њу је је дан од ве ћих про је ка та ко ји 
се ра ди у Ср би ји, укуп не ин ве сти ци је 
12,5 ми ли о на евра, а ин ве сти тор је 
фир ма Широки хоризонт. Еко се ло је 
про јек то ва но на не пу них пет хек та ра 
пар це ле, са про сеч ном над мор ском 
ви си ном 300 ме та ра. Ис кри ста ли са на 
је јед на ар хи тек ту ра це лог се ла ко ја у 
се би по дра жа ва ар хи тек ту ру пла нин-
ских ку ћа, а за вр ше так ра до ва пред ви-
ђа се за крај 2017. го ди не – ка же 
Ан дри ја Кир џић, ар хи тек та ко ји ра ди на 
овом про јек ту. 

Он до да је да су за из ра ду ових ку ћа 
ко ри шће ни др во и ка мен, уз на по ме ну 
да се за из град њу јед ног де ла ку ћа 
ко ри сти ло по себ но др во. У пи та њу је 
Си бир ски ке дар, ко ји има бла го твор на 
деј ства за ди сај не ор га не. 

- Ку ће има ју од 110 до 210 ква дра та. 
У том сми слу по ро дич не ку ће за до во-

Рај на зе мљи

ЕКО СЕ ЛО РУ ЖА ВЕ ТРО ВА, МА ЛА РЕ МЕ ТА 

По сто ји из у зет но 
ин те ре со ва ње

бу ду ћих ку па ца.
Из ме ђу оста лог

ту су и јав не
лич но сти, би ло је 
за ин те ре со ва них 

љу ди из ам ба са да, 
та ко да ће овај

про је кат и те ка ко 
до жи ве ти ве ли ки 

успех и бр зо
за жи ве ти, сма тра 
архитекта Андрија 

Кир џић 

Еко се ло 
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Иако ин ве сти то ри не же ле да го во ре о 
це ни ку ћа, ка ко не зва нич но са зна је мо оне 
се кре ћу до 300.000 евра, а као по тен ци-
јал ни куп ци на во де се и естрад не лич но-
сти. Спе ку ли ше се да би вла сник јед не 
ку ће мо гао би ти и Здрав ко Чо лић. 

Елит но на се ље 

ља ва ју све стан дар де за нор ма лан 
жи вот јед не по ро ди це. Ку ће од 210 ква-
дра та су про јек то ва не као кла сич не 
брв на ре и је дан део је из гра ђен од 
Си бир ског ке дра. То је др во ко је ра сте 
у сте рил ним усло ви ма и у ње му се 
на ла зи смо ла ко ја по се ду је од ре ђе не 
ми ри се и ете рич на уља ко ја су из у зет-
но бла го твор на за ди сај не ор га не. Све 
ку ће су раз ви ја не у три ета же - су те-
рен ска ета жа у ко јој се на ла зе ма ле 
ко но би це, оста ве за ви но, у ве ћим 
ку ћа ма то су про стор са са у ном и ђа ку-
зи јем, днев на зо на са ку хи њом, тр пе за-
ри јом и ве ли ком днев ном со бом. Оно 
што је ка рак те ри стич но за све објек те 
то је да сва ка ку ћа има на боч ној стра-
ни те ра су та ко да су све те ра се у то ку 
да на оку па не сун цем – до да је овај 
ар хи тек та. 

Ин тер ним јед но смер ним са о бра ћај-
ни ца ма обез бе ђен је јед но ста ван при-
лаз сва кој ку ћи и сва ком апарт ма ну. 
Осми шље но је, по ред са мих ку ћа, низ 
ак тив но сти и са др жа ја ко ји ујед но спа-
ја ју при ро ду и ком фор, а це лим се лом 
упра вља пред у зе ће Широкихоризонт.

- Без бед ност је ја ко бит на. Се ло има 
24 са та слу жбу обез бе ђе ња. Са ме ку ће 
су про јек то ва не као па мет не ку ће ко је у 
се би са др же три си сте ма без бед но сти.  
про тив про вал ни, про тив по жар ни и про-
тив по плав ни. Све је уве за но са цен-
трал ним ра чу на ром ко ји се на ла зи у 
кан це ла ри ји. Се ло има сво је ин фра-
струк тур не пра те ће објек те, пре чи ста-
че, ин тер нет, оп тич ке ка бло ве... Би ло 
где да се на ла зи те мо же те да ко му ни-
ци ра те са сво јом ку ћом. На ша ми си ја је 
да ста нов ни ци ма се ла и ко ри сни ци ма 
услу га пру жи мо од мор, ре лак са ци ју и 
по крет, дру же ње и за ба ву, опу ште не 
тре нут ке са нај дра жи ма, да ула га чи ма 
омо гу ћи мо брз по вра ћај уло же них 
сред ста ва и да уче ству је мо у раз во ју и 
обо га ти мо Фру шку го ру као из ван ред ну 
и не так ну ту ту ри стич ку де сти на ци ју – 
ис ти че Ан дри ја Кир џић. 

До дат ни са др жај ко ји по сто ји у ком-
плек су еко се ла до дат но при вла-
чи по се ти о це, јер за о кру жу је при-

чу о са вр ше ном од мо ру у при ро ди, уз 
за ба ван и ин те ре сан тан про грам и све 
по год но сти на ко је су на ви кли код ку ће. 

- По сто ји из у зет но ин те ре со ва ње 
бу ду ћих ку па ца. Из ме ђу оста лог ту су и 
јав не лич но сти, би ло је за ин те ре со ва-
них љу ди из ам ба са да, та ко да ће овај 
про је кат и те ка ко до жи ве ти ве ли ки 
успех и бр зо за жи ве ти – сма тра Кир-
џић. 

Завршетак радова предвиђа се за 
2017. годину када ће „паметне“ куће 
добити своје власнике, који ће моћи да 
уживају у чарима Фрушке горе. 

С. Ста не тић 

НОВЕ КЊИГЕ

Господско грађанство
Радован Сремац: Гражданство шидско, КОЦ Шид, 2016.

Ка да је из штам пе иза шла мо но гра фи ја 
„По пи си Ши да 1722-1866“ (2014) на ја-
вље но је не ко ли ко књи га по све ће них 

раз ли чи тим со ци о ло шким, де мо граф ским 
и исто риј ским мо мен ти ма Ши да. При ли ком 
ис тра жи ва ња исто ри је цин цар ских по ро-
ди ца као и по ро дич них исто ри ја нај ви шег 
дру штве ног сло ја Ши да, уоче но је то ли ко 
ин тен зив но при жи ма ње ових те ма да оне 
ни су мо гле ни ка ко дру га чи је да се пре зен-
ту ју не го за јед но. Та ко је на ста ла књи га ко-
ја се са да на ла зи пред чи та о ци ма. 

Де ло „Гра ждан ство шид ско“ об у хва та 
крат ке при че о по ро ди ца ма ко је при па-
да ју нај ви шем дру штве ном сло ју ста рог 
Ши да и ко је су би ле ини ци ја то ри и но си-
о ци раз во ја гра да. Ве ћи на ових тек сто ва 
је у ма њем оби му об ја вље на у не дељ ни ку 
„Срем ске но ви не“. Са да је на чи њен из бор 
од 20 по ро ди ца ко је су ов де да те азбуч ним 
ре дом, да кле не по зна ча ју: Ата нац ко вић, 
Вој но вић, Ге ор ги је вић, Гр чић, Дра гин, Ка-
ли нић, Ко зјак, Ма у ко вић, Ми ко вић, Ми ха-
и ло вић, Не дељ ко вић, Оре шко вић, Ре ге-
лац, Си му но вић, Сла вуј (Је шић), Спа јић, 
Сте фа но вић – Ко стић, Ту бић, Фо ри шко вић 
и Шу ма но вић. Сва ка ко да су се ту мо гле 
на ћи још не ке по ро ди це чи ја је при пад-
ност ви шем гра ђан ском сло ју не у пит на, 
али чи ја исто ри ја и до при нос Ши ду мо гу 
да се пре по зна ју са мо кроз оп шти пре глед 
шид ске исто ри је или у од ре ђе ним мо мен-
ти ма. Њи хов при каз у ова квом кон тек сту 
и на овај на чин због, пр вен стве но, не до-
стат ка пи са не гра ђе, зах те ва ду бља на уч-
на ис тра жи ва ња ко ја у овом мо мен ту ни су 
би ла мо гу ћа (нпр. ис тра жи ва ње фон до ва 
у ино стра ним ар хи ви ма итд). Ту би се мо-
гле по ме ну ти по ро ди це Ди кић, Ди дић, Уро-
ше вић, Но ва ко вић, Ко ич ки, Па нић, Лу стиг, 
Ху бер итд.

По ро ди це при ка за не у овом де лу при-
па да ју гра ђан ском дру штве ном сло ју. Ту 
под ра зу ме ва мо оно ста ро го спод ско гра-
ђан ство („гра ждан ство“) ко је је у овом или 
оном об ли ку уни ште но у пе ри о ду 1941. до 
1945. го ди не, и на ро чи то на кон 1945. го ди-
не. Да кле, не оно по сле рат но гра ђан ство 
ко је је као у Шо ва го ви ће вој дра ми ства-
ра но на  ве чер њим шко ла ма од пред рат-

них ви ше ге не ра циј ских сви ња ра чи ја је 
је ди на ква ли фи ка ци ја у том мо мен ту би ло 
свој ство по сле рат не а не рат не пар ти зан-
шти не и стра нач ке при пад но сти. Не. Ово 
су пр вен стве но би ле тр го вач ко-за на тлиј-
ске и све ште нич ке по ро ди це из вре ме на 
аустро-угар ске и по том срп ске вла сти на 
овом под руч ју. При пад ност том гра ђан-
ском сло ју ни је се огле да ла у пи сме но сти, 
јер ве ћи на тих ста рих шид ских ве ли ка-
на је сво је те ста мен те пот пи са ла кр стом 
или зна ком ла ти нич ног сло ва „Х“. Овај 
сим бол не пи сме но сти ру ке, ста вљен на 
те ста мент ко јим не ко за ве шта ва сав свој 
труд и це ло сво је бо гат ство кул тур ним, 
про свет ним, вер ским и дру гим дру штви-
ма у Ши ду, по ста је у том мо мен ту сим бол 
пи сме но сти ср ца и ума. Же ља да жи ви те 
бо ље и омо гу ћи те дру ги ма да жи ве бо ље, 
и спо соб ност да то оства ри те, као и же ља 
да оста ви те не што иза се бе, али не по ро-
ди ци, не го дру штву, из два ја ју гра ђан ски од 
зе мљо рад нич ког дру штве ног сло ја. Ов де 
сва ка ко ни је на ме ра да се на би ло ко ји 
на чин ома ло ва же зе мљо рад ни ци од но сно 
по ро ди це ко је су би ле ис кљу чи во усме ре-
не на зе мљо рад њу као вид при вре ђи ва ња 
и на чи на жи во та. На про тив, каже аутор 
Радован Сремац. 

Сре мац је уазбу чио је дан из бор од 20-ак 
нај ин те ре сант ни јих али нај и стак ну ти јих по-
ро ди ца. Овај из бор об у хва та по ро ди це ко је 
су би ле но си о ци гра ђан ског сло ја тј. гра-
ђан ске ели те. На жа лост, на стао је и пре-
кид не са мо раз во ја гра ђан ског сло ја, већ и 
фи зич ко и дру го не ста ја ње ко је је за по че ло 
Дру гим свет ским ра том, а за тим ра зо ре но 
на кон ра та до ла ском но вих вла сти ко је су 
ства ра ле «ре во лу ци јом» но ву ели ту. И то, 
ка ко при ме ћу је и сам аутор, на ве чер њим 
шко ла ма од, нај ве ћим де лом нај ни жих сло-
је ва зе мљо рад нич ких про сто ра и не што 
за на тли ја јер ин ду стриј ских рад ни ка, не 
са мо у Ши ду већ и у Сре му, ни је зна чај ни је 
би ло, а све  то да би они по ста ли но си о ци 
но ве вла сти. Ис та као је аутор и за ни мљи ву 

имућ ну зе мљо рад нич ку по ро ди цу Ста ни ву-
ко вић и њен раз вој, ко ја је би ла чест при мер 
раз во ја за слич на под руч ја у Сре му, па та-
ко ова квих при ме ра има и у Срем ским Кар-
лов ци ма. Ов де је са др жан ома њи лек си кон 
лич но сти: све ште ни ка, про фе со ра, ле ка ра, 
књи жев ни ка, тр го ва ца, офи ци ра, јав них и 
по ли тич ких рад ни ка и сл.  На гла сио је Сре-
мац још у пред го во ру «... мо ра се из бе ћи 
сва ки вид иде а ли за ци је ових љу ди...». Ипак 
сва ка лич ност се не ме ри пре ма свом по-
ре клу,  већ пре ма де ли ма или што би ре као 
наш књи жев ник Иво Ан дрић, а че сто по на-
вљао наш дра ги ве ли кан Ми лош Цр њан ски: 
«Реп се ву ку тек мр тво ме ме ри». 

Др Жарко Димић
(из рецензије)

Носиоци грађанског слоја
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РАЗ ВОЈ НИ ФОНД ВОЈ ВО ДИ НЕ

Про мо ци ја кон кур са

У окви ру сво јих актив но сти Раз вој ни 
фонд АП Вој во ди не пре зен то вао је током 
про шле и ове неде ље срем ским при вред-
ни ци ма и пољо при вред ни ци ма сво је акту-
ел не кон кур се. Пре зен та ци ја је одр жа на у 
Руми 1. децем бра, као и Шиду и Срем ској 
Митро ви ци 5. децем бра.

Раз вој ни фонд АПВ тре нут но има 11 
отво ре них кон кур са, од којих је пет наме-
ње но прав ним лици ма и пред у зет ни ци ма, 
исто толи ко је наме ње но за  вла сни ке реги-
стро ва них пољо при вред них газдин ста ва, 
док за сред ства јед ног могу кон ку ри са ти 
локал не само у пра ве. 

Пре зен то ва ни кон кур си Раз вој ног фон да 
су са нешто дужим роком отпла те него што 
је то код послов них бана ка. Када је реч о 
кре ди ти ра њу реги стро ва них пољо при вред-
них газдин ста ва, роко ви се кре ћу до шест 
годи на, а уко ли ко је реч о кре ди ти ра њу 
пред у зет ни ка тада је тај рок седам годи на, 
са две годи не грејс пери о да. Камат не сто пе 
ових кре ди та изно се од један до два одсто 
на годи шњем нивоу. По сва кој кре дит ној 
лини ји пла ни ра но је 400 мили о на дина ра, а 
како пору чу ју из Раз вој ног фон да, сва 
потреб на сред ства за кре ди ти ра ње су 
обез бе ђе на, пре о ста ло је још једи но да 
људи кон ку ри шу. Пре зен та ци ји кон кур са 
при су ство ва ли су пред став ни ци локал не 
само у пра ве као и при вред ни ци и пољо при-
вред ни ци са тери то ри је шид ске општи не.

ОПШТИНА РУМА У ПРОГРАМУ ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ

Јединствени у Србији 

Оп шти на Ру ма је но си лац про јек-
та за ко ји су одо бре на бес по-
врат на сред ства у из но су од 

142.500 евра у окви ру про гра ма ЕУ - 
Евро па за гра ђа не - Мре же гра до ва, 
об ја вље но је на зва нич ном сај ту 
ЕАСЕА.

У окви ру про јек та „Евро па за гра ђа-
не и гра ђан ке“ за ме ру Мре же гра до ва, 
под не то је чак 178 про је ка та из 28 
др жа ва, а за фи нан си ра ње је ода бра-
но све га 13 ко ји ће се ком плет но 
фи нан си ра ти сред стви ма ЕУ.

Одо бра ва ње овог про јек та је уто ли ко 
ва жни је, јер је рум ска оп шти на је ди ни 
но си лац из Ср би је ко јем је про је кат 
одо брен.

Ру ма ће у на ред них го ди ну и по да на 
ре а ли зо ва ти про је кат „Умре жа ва ње 
гра до ва и укљу чи ва ње гра ђа на за 
за шти ту вод них ре сур са у Евро пи - 
H20 WR“, а про је кат укљу чу је и парт-
нер ске гра до ве из Ма ђар ске, Хр ват ске, 
Че шке, Сло ве ни је и Бу гар ске.

Тро днев ни про јект ни до га ђа ји би ће 
ор га ни зо ва ни у сва ком од гра до ва 
парт не ра - пла ни ра но је укуп но се дам 
до га ђа ја, а пр ви сле де ће го ди не у мар-
ту, као и по след њи, би ће одр жан у 
Ру ми.

То је и био раз лог да се у Град ској 
ку ћи 2. де цем бра одр жи кон фе рен ци ја 
за но ви на ре пред став ни ка Кан це ла ри-
је за ло кал ни еко ном ски раз вој и Ду ша-
на Љу би ши ћа, на чел ни ка Оп штин ске 
упра ве.

Дра ган Ко са но вић, ру ко во ди лац Кан-
це ла ри је за ло кал ни еко ном ски раз вој 
је ре као да, уз цен трал ну те му за шти те 
вод них ре сур са, ва жне пра те ће ак тив-
но сти про јек та су и сма ње ње евро-
скеп ти ци зма кроз про мо ви са ње Европ-
ске уни је, ње ног кул тур ног и исто риј-
ског на сле ђа и де мо кра тич но сти. Он је 
пр во пред ста вио про је кат, а по том 
на ја вио да сле де са стан ци са са рад ни-
ци ма на про јек ту на ко ји ма ће се де фи-
ни са ти ди на ми ка ње го ве ре а ли за ци је.

- За и ста је ве ли ка част за на шу 
оп шти ну што је но си лац јед ног ова квог 

про јек та. По ве ре но нам је упра вља ње 
про јек том у ко ме су сви парт не ри из 
зе ма ља ко је су већ чла ни це Европ ске 
уни је. То је и по твр да да је рум ска 
оп шти на пре по зна та од стра не ЕУ да 
је ло кал на са мо у пра ва ко ја има ка па-
ци те те да упра вља ова квим про јек ти-
ма. Да би сте по ста ли но си лац про јек-
та ЕУ мо ра те да ис пу ни те прет ход но 
про пи са не кри те ри ју ме, што смо ми 
ус пе ли - ре као је Дра ган Ко са но вић. 

Он је до дао да се овим по бољ ша ва ју 
усло ви  за гра ђан ско и де мо крат ско 
уче шће на ни воу ЕУ, кроз раз ви ја ње 
раз у ме ва ња гра ђа на о про це су до но-
ше ња од лу ка и по ли ти ка Европ ске 
уни је.

Ду шан Љу би шић, на чел ник Оп штин-
ске упра ве је ис та као да је ло кал на 
са мо у пра ва по ча ство ва на ти ме што јој 
је по ве ре но да бу де но си лац јед ног ЕУ 
про јек та и ис та као да је ово још јед на 
по твр да да Кан це ла ри ја за ло кал ни 
еко ном ски раз вој до бро ра ди и да је 
ка дров ски из у зет но до бро оспо со бље-
на. Он је под се тио да је рум ска оп шти-
на би ла је ди на ко ја је про шле го ди не 
ре а ли зо ва ла три про јек та у обла сти 
со ци јал не за шти те.

- Европ ска уни ја је дру ги ма ко ји су 
про шли на кон кур су, фи нан си ра ла по 
је дан про је кат, је ди но смо ми има ли 
три про јек та. Та ко ђе, НА ЛЕД је на шу 
Кан це ла ри ју за ло кал ни еко ном ски 
раз вој про шле го ди не про гла сио за јед-
ну од три нај у спе шни је у Вој во ди ни. 
Кроз све про јек те ми про ду бљу је мо 
наш гра ђан ски и де мо крат ски ка па ци-
тет и ства ра мо имиџ мо дер не и успе-
шне ло кал не са мо у пра ве, што је ва жно 
за пред сто је ће кон кур се ЕУ - сма тра 
Љу би шић. 

Ду шан Љу би шић је че сти тао за по-
сле ни ма у Кан це ла ри ји за ло кал ни 
еко ном ски раз вој ко ја ће уско ро, сход-
но скуп штин ској од лу ци, по ста ти но ва 
ор га ни за ци о на је ди ни ца Оп штин ске 
упра ве, као Оде ље ње за ло кал ни еко-
ном ски раз вој.

С. Џ. 

Конференција за новинаре поводом одобреног пројекта
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У шко ли Казне но поправ ног заво да у 
Срем ској Митро ви ци  про шлог пет-
ка, 2. децем бра доде ље но је 50 све-

до чан ста ва осу ђе ним лици ма за завр ше ну 
прву, дру гу и тре ћу годи ну Сред ње тех нич ке 
шко ле „Нико ла Тесла“, за зани ма ња: меха-
ни чар за греј не и рас хлад не уре ђа је, бра-
вар, ауто ме ха ни чар и машин бра вар. Уку пан 
број пола зни ка на почет ку шко ло ва ња у 
2016. годи ни је био 65 осу ђе на лица, од тога 
50 осу ђе них лица је са успе хом завр ши ло 
школ ску годи ну. 

Овом при ли ком је обе ле же на и десе то-
го ди шња вео ма успе шна сарад ња Сред ње 
тех нич ке шко ле „Нико ла Тесла“ и Казне но 
поправ ног заво да у Срем ској Митро ви ци, 
а резул тат ове сарад ње огле да се у вео ма 
успе шној ресо ци ја ли за ци ји осу ђе них лица. 

Заме ник управ ни ка КПЗ Небој ша Дра га-
но вић је осу ђе ним лици ма - ђаци ма зајед-
но са дирек то ром СТШ „Нико ла Тесла“ 
Мили са вом Дани чи ћем и настав ни ци ма из 
поме ну те шко ле, поде лио све до чан ства и 
дипло ме и поже лео још успе шни ју сле де-
ћу школ ску годи ну, а диплом ци ма да се по 
исте ку казне запо сле.

- Десет годи на успе шно сара ђу је мо 
са Сред њом тех нич ком шко лом „Нико ла 
Тесла“. Осу ђе на лица који ма казна истек не 
или из дру гих раз ло га напу сте нашу уста-
но ву, шко ло ва ње могу да наста ве у шко ли 
„Нико ла Тесла“ или у некој дру гој шко ли 
за сред њо школ ско обра зо ва ње на осно ву 
посто је ће доку мен та ци је. Доста има одлич-
них ђака. Надам се ћемо са овом шко лом 
и даље сара ђи ва ти, а све у корист осу ђе-
них лица и њихо ве ресо ци ја ли за ци је. Нама 
је у циљу да има мо што мање поврат ни ка 
– рекао је заме ник управ ни ка КПЗ Срем ска 
Митро ви ца Небој ша Дра га но вић.

Ненад Крстић, орга ни за тор обра зов них, 
кул тур них и спорт ских актив но сти у Казне но 
поправ ном заво ду рекао је овом при ли ком 
да је доде ље но 45 све до чан ста ва, јер је пет 
пола зни ка оти шло кући или про ме ни ло сме-
штај. 

Дирек тор Сред ње тех нич ке шко ле Мили-
сав Дани чић иста као је добру сарад њу ове 
две уста но ве.

- Сарад ња изме ђу шко ле „Нико ла Тесла“ 
и Казне но поправ ног заво да је на висо ком 
нивоу. Осу ђе ни ци се обра зу ју и успе шност 
је вели ка. Њима је то овде врло важно због 
ресо ци ја ли за ци је и надам се да ћемо ова-
кву успе шну сарад њу наста ви ти и током 
сле де ће годи не – рекао је Дани чић. 

Саша Лау ше вић, осу ђе ник митр о вач ког 
КП Заво да, један је од пола зни ка шко ле.

- Јако сам поно сан на сво је тре нут но 
обра зо ва ње, зато што прет ход ном добу 
нисам сти гао да завр шим сред њу шко лу. 
Сада сам завр шио прву годи ну сред ње шко-
ле, смер машин бра вар. Задо во љан сам, 
успех је врлодобар и то ће ми мно го зна чи ти 
кад иза ђем – рекао је Лау ше вић. 

Још један од осу ђе ни ка који је успе шно 
завр шио тре ћи раз ред сред ње шко ле је 
Дар ко Фар каш.

- Завр шио сам тре ћу годи ну одлич ним 
успе хом, про се ком 4,75. Било је добро, јер 
сам био вред ни ји него рани је. Овде имам 
вре ме на да учим. Завр шио сам смер ауто-
ме ха ни чар. Дипло ма ће ми зна чи ти, веро-
ват но ћу се и запо сли ти – рекао је Фар каш.

Казне но поправ ни завод Срем ска Митро-
ви ца и митро вач ка сред ња тех нич ка шко ла 
наста вља ју са обра зо ва њем осу ђе них лица 
и у наред ном пери о ду.

С. Ста не тић
Фото: Ж. Петрас

КПЗ СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА: СВЕ ДО ЧАН СТВА ОСУ ЂЕ НИ ЦИ МА 
ЗА ЗАВР ШЕ НУ ШКОЛ СКУ ГОДИ НУ

Педе сет успе шних

СИПО ЗИ ЈУ М
У БЕО ГРА ДУ

Мини мал но 
инва зив на 
хирур ги ја

„Мини мал но инва зив на 
хирур ги ја у Срби ји данас“ била 
је тема првог Сим по зи ју ма 
Удру же ња ендо скоп ских хирур-
га Срби је, одр жа ног 2. децем-
бра у Бео гра ду. Овај Сим по зи-
јум оку пио је пре ко 400 хирур га 
из целе земље, којем су при су-
ство ва ли пред сед ник Европ ске 
асо ци ја ци је за ендо скоп ску 
хирур ги ју (ЕАЕС) проф. др Еду-
ар до Тар га ро на и извр шни 
дирек тор Риа Пал мен.

У чети ри сеси је, у који ма је 
обра ђи ва на ова тема у обла сти-
ма хирур ги је диге стив ног трак-
та, трбу шног зида, коло на и рек-
ту ма, струч не радо ве пре зен то-
ва ли су срп ски струч ња ци, међу 
који ма и хирург митро вач ке бол-
ни це прим. др Горан Ивић. 
Његов рад о ТЕМ-у, мето ди коју 
је први при ме нио у овом делу 
Евро пе, а један је од рет ких који 
је данас изво ди у Срби ји, наи-
шао је на вели ко инте ре со ва ње 
и пажњу свих уче сни ка Сим по-
зи ју ма.

О уче шћу на овом зна чај ном 
ску пу хирур га и теми о којој је 
гово рио, као и месту срп ске 
хирур ги је данас, прим. др Горан 
Ивић, рекао је:

- Тран са нал на ендо скоп ска 
микро хи рур ги ја се кори сти за 
бениг не тумо ре рек ту ма до 20 
цен ти ме та ра од анал ног отво ра, 
али и код малиг них про ме на 
сасвим одре ђе них карак те ри-
сти ка. Про це ду ра је висо ко тех-
но ло шки софи сти ци ра на и под-
ра зу ме ва дуг и ком пли ко ван 
тре нинг у спе ци ја ли зо ва ним 
цен три ма у све ту. До сада је 
ура ђе но пре ко сто ти ну таквих 
опе ра ци ја у Општој бол ни ци 
Срем ска Митро ви ца. На првом 
сим по зи ју му УЕХС, гово рио сам 
о сту ди ји која је пока за ла пред-
но сти за паци јен та и здрав стве-
ни систем. Тако ђе је тран са нал-
ни при ступ постао пут, ка 
НОТЕС про це ду ра ма, тј. опе ра-
ци ја ма кроз при род не отво ре и 
данас пред ста вља раз вој ну 
про це ду ру за хибрид не, дакле 
ком би но ва не опе ра ци је рек ту ма 
са лапа ро ско пи јом удру же но, и 
тотал не тран са нал не опе ра ци је 
рек ту ма овим путем. Будућ ност 
је апсо лут но резер ви са на за ову 
про це ду ру. Наред не годи не пла-
ни ра мо поче так упо тре бе 
хибрид них и тран са нал них опе-
ра ци ја рек ту ма, јер је то једи ни 
и нај по у зда ни ји пут коло рек тал-
не хирур ги је.

Уче сни ци првог Сим по зи ју ма 
Удру же ња ендо скоп ских хирур-
га Срби је, из митро вач ке бол ни-
це, били су и др Ђор ђе Тео до-
ро вић и др Сте ван Мошић.

Биљана Сремчић
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ОВАН: Нема раз ло га 
да оче ку је те нове 
уступ ке од осо бе која 
не подр жа ва ваше 

послов не ста во ве и циље ве које 
заго ва ра те. Губи те дра го це но 
вре ме, непо треб но инси сти ра те 
на исти ни о којој дру ги не желе 
јав но да се изја шња ва ју у вашу 
корист. Потреб на вам је емо тив на 
дис кре ци ја, буди те пажљи ви и 
избе га вај те аван ту ри стич ке иде је. 
При у шти те себи оми ље ну заба ву. 

БИК: Неко вам јасно 
даје до зна ња, да се 
нала зи те у добр ој 
пози ци ји и да подр жа-

ва ваше ста во ве. Потреб но је да 
про це ни те добар тре ну так за 
акци ју и да над му дри те сво је 
рива ле. Важно је да ваше иде је 
или емо тив на инте ре со ва ња наи-
ла зе на пози ти ван одго вор. Уко-
ли ко сте сло бод ни пла ни рај те 
нови љубав ни сусрет. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Уко ли ко 
се већи на сарад ни ка 
про ти ви вашим иде ја-
ма и вољи, нема 

потре бе да упо р но инси сти ра те 
на сво јим прво бит ним наме ра ма. 
Неко вам отво ре но даје до зна ња 
да неће има ти пре ви ше раз у ме ва-
ња за ваше зах те ве. Делу је те 
узне ми ре но, лак ше вам је да 
неког опту жи те за сво је емо тив но 
ста ње. Потреб но је да се боље 
при ла го ди те бли ској осо би. 

РАК: Не може те да 
про ме ни те основ не 
усло ве или рас по ло-
же ње које вла да у 

послов ним кру го ви ма, пла но ви 
које има те зави се од нечи јег ути-
ца ја и воље. Немој те дозво ли ти 
да у вама пре вла да сује та или 
жеља за побед нич ким три јум-
фом. Мора те има ти довољ но 
стр пље ња за сво ју поро ди цу. 
Избе га вај те пси хо – физич ка 
опте ре ће ња или так ми чар ску 
атмос фе ру. 

ЛАВ: Изне над на 
послов на непри јат-
ност или сукоб са јед-
ном осо бом нате ра ће 

вас да ства ри посма тра те дру гим 
очи ма. Избе га вај те осе тљи ве 
теме које пред ста вља ју потен ци-
јал ни ризик за ваш послов ни 
углед. Буди те довољ но про ми-
шље ни. Важно је да пра вил но 
про це ни те нечи ју уло гу и емо тив-
не наме ре. Парт нер не жели да 
вас додат но опте ре ћу је сво јим 
зах те ви ма. 

ДЕВИ ЦА:  Дого вор са 
јед ном осо бом ука зу је 
на могу ће неспо ра зу-
ме и потен ци јал ни 

неу спех. Недо ста је вам добар 
увид у раз ли чи те токо ве послов-
них дога ђа ја. Делу је те суви ше 
резер ви са но и непо вер љи во али 
парт нер нема наме ру да вас пре-
те ра но раз у ве ра ва у вашим емо-
тив ним сум ња ма. Важно је да 
пра вил но усме ра ва те. Важно је 
да пра вил но усме ра ва те кре а тив-
ну енер ги ју. 

ВАГА: Закљу чу је те да 
вам недо ста је шира 
подр шка и поу зда не 
инфор ма ци је о основ-

ним дога ђа ји ма на послов ној 
сце ни. Немој те дозво ли ти да се 
то нега тив но одра зи на ниво 
послов не сарад ње или на резул-
та те које оче ку је те. Важно је да 
се пра вил но зашти ти те од нега-
тив них ути ца ја. 

ШКОР ПИ ЈА: Коле ба-
те се изме ђу две 
послов не пону де. 
Међу тим пока за ће се 

да ни јед на од њих није одго ва-
ра ју ће реше ње које задо во ља ва 
ваша оче ки ва ња. Потреб но је да 
про ме ни те нека основ на пра ви-
ла у дого во ру са сарад ни ци ма 
зарад већег успе ха. Нема раз ло-
га да пре те ра но исти че те сво је 
зах те ве у дру штву воље не осо-
бе. Обра ти те пажњу на здра ви ји 
начин исхра не. 

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
неза ин те ре со ва но за 
одре ђе не теме које 
зах те ва ју додат ни 

послов ни ризик. Ипак хла дан тон 
и стил одби ја ња наи ла зе на лош 
одјек у послов ним кру го ви ма. 
Нажа лост несве сно под сти че те 
послов ни рива ли тет. Осе ћа те 
емо тив ну тен зи ју у нечи јем при-
су ству. Ста ло вам је да одго нет-
не те парт не ро ву изне над ну 
ћудљи вост у пона ша њу.

ЈАРАЦ: Посто је раз-
ли чи ти неспо ра зу ми у 
послов ним пре го во-
ри ма, што вам даје за 

пра во да инси сти ра те на сво јим 
циље ви ма и дока зи ва њу исти не. 
Уко ли ко вам је ста ло да оства ри-
те послов ни успех, потреб но је 
да пре у зме те одго вор ност за 
сво је поступ ке. У сусре ту са 
воље ном осо бом делу је те напе-
то јер мно ге ства ри изне на да 
изми чу вашој вољи.  

ВОДО ЛИ ЈА: Оче ку је-
те пози ти ван одго вор 
или одре ђе но при зна-
ње за свој рад. Али, 

до вас допи ру нео д ре ђе ни 
комен та ри и нечи је него до ва ње. 
Немој те дозво ли ти да вас неко 
испро во ци ра на импул сив но 
пона ша ње и погре шну одлу ку. 
Воље на осо ба оче ку је да дослед-
но испу ни те сво ја обе ћа ња. 
Тешко вам је да ускла ди те све 
зајед нич ке потре бе и инте ре со-
ва ња.

РИБЕ: Уко ли ко вас 
ири ти ра нечи је 
непро фе си о  нал но 
пона ша ње, потру ди те 

се да кон тро ли ше те сво је нега-
тив не импул се и избе га вај те 
потен ци јал но ривал ство. Потен-
ци ра ње послов ног суо че ља ва ња 
ства ра и низ додат них про бле ма. 
Искре ност пред воље ном осо-
бом ути че на боље раз у ме ва ње. 
Потреб на вам је емо тив на бли-
скост како бисте пре ва зи шли 
сум ње. 

VREMEPLOV
7. де цем бар

1941. Ја пан ски ави о ни на па ли 
аме рич ку по мор ску ба зу у 
Перл Хар бу ру на Ха ва ји ма и 
уни шти ли ве ли ки број ави о на и 
бро до ва, што је убр за ло од лу-
ку САД да се укљу че у Дру ги 
свет ски рат. 
1988. Со вјет ски пред сед ник 
Ми ха ил Гор ба чов у Ује ди ње-
ним на ци ја ма об ја вио уни ла те-
рал но сма ње ње со вјет ских 
тру па, тен ко ва, бор бе них ави о-
на и ар ти ље ри је. 

8. де цем бар
1925. Об ја вље на је књи га 
Адол фа Хи тле ра „Мајн 
Кампф“, у ко јој је из ло же на 
кон цеп ци ја „Но вог по рет ка“ и 
ра сне су пре ма ци је Не ма ца. 
1980. У Њу јор ку је уби јен бив-
ши члан „Битлса“ Џон Ле нон. 
Убио га је мен тал но по ре ме ће-
ни обо жа ва лац Марк Деј вид 
Чеп мен, ко ји је ка сни је осу ђен 
на до жи вот ни за твор.

9. де цем бар
2002. Аме рич ка ави он ска ком-
па ни ја „Ју нај тед Ер лајнс“ под-
не ла је зах тев за бан крот, што 
је нај ве ћи слу чај бан крот ства у 
исто ри ји авио-ин ду стри је. 

10. де цем бар
1936. Аб ди ци рао је бри тан ски 
краљ Едвард VI II, јер ни је 
же лео да се од рек не же нид бе 
са Аме ри кан ком Во лис Симп-
сон, ка ко је то од ње га тра жио 
пре ми јер Стен ли Бол двин. 
По сле аб ди ка ци је до био је 
ти ту лу вој во де од Винд зо ра. 
На сле дио га је Џорџ VI. 
1948. Ге не рал на скуп шти на УН 
је усво ји ла Уни вер зал ну де кла-
ра ци ју о пра ви ма чо ве ка. Овај 
да тум обе ле жа ва се као Дан 
људ ских пра ва.

11. де цем бар
1894. У Па ри зу је отво ре на 
пр ва свет ска ауто мо бил ска 
из ло жба на ко јој се пред ста ви-
ло де вет про из во ђа ча. 
1941. Не мач ка и Ита ли ја су 
об ја ви ле рат САД, а Кон грес 
САД је истог да на об ја вио рат 
тим две ма зе мља ма. 

12. де цем бар
1873. У Ср би ји уве ден ди нар 
као нов ча на је ди ни ца, чи ме су 
от кло ње ни мо не тар ни ха ос и 
упо тре ба ви ше од 40 вр ста 
ту ђег ме тал ног нов ца. 
1915. По ле тео пр ви ави он 
на чи њен у пот пу но сти од ме та-
ла. Кон стру и сао га Не мац Ху го 
Јун керс. 

13. де цем бар
1642. Хо ланд ски мо ре пло вац 
Абел Та сман от крио Но ви 
Зе ланд. 
1806. Срп ски уста ни ци у Пр вом 
срп ском устан ку осло бо ди ли 
бе о град ску ва рош и на те ра ли 
Тур ке да се по ву ку у Ка ле мег-
дан ску твр ђа ву. Твр ђа ва осво-
је на по чет ком 1807, а по сло му 
устан ка 1813. Тур ци по но во 
за у зе ли Бе о град. 

HOROSKOP

Сре да, 7. децем бар
(24. новем бар) 

Све та вели ко му че ни ца Ека та-
ри на

Четвр так, 8. децем бар
(25. новем бар) 

Све ти све ште но му че ник Кли-
мент (Ода ни је Ваве де ња)

Петак, 9. децем бар
(26. новем бар) 

Пре по доб ни Алим пи је Стол ник

Субо та, 10. децем бар
(27. новем бар) 

Све ти муче ник Јаков Пер си ја-
нац; Све ти Јаков Ростов ски

Неде ља, 11. децем бар
(28. новем бар) 

Пре по доб но му че ник Сте фан, 
Све ти муче ник Хри сто

Поне де љак, 12. децем бар
(29. новем бар) 

Све ти муче ни ци  Пара мон и 
Филу мен

Уто рак, 13. децем бар
(30. новем бар) 

Све ти апо стол Андри ја Прво-
зва ни

Crkveni
kalendar

• Дошли смо на спа со но
сну иде ју: брод који тоне 
пре тво ри ће мо у под мор
ни цу.
• Добра стра на бра то у
би лач ког рата: увек 
побе ђу ју наши.
• Пло до ва нема. Још 
тра је про цват. 

Бо ло ње зе
Са стој ци: 500 гр мле ве ног 

ме са, 250 мл па си ра ног па ра дај-
за, 1 лук, 1 шар га ре па, 2 че на 
бе лог лу ка, уље, со, би бер.

На чин при пре ме: Лук сит но 
исец кај те па из дин стај те са 
бе лим лу ком док не омек ша. 
До дај те ме со и ку вај те док не 
бу де ско ро го то во. Успи те па ра-
дајз сос, со, би бер па ку вај те на 
ла га ној ва три око сат вре ме на 
док се ме со не поч не скроз рас-
па да ти.
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СПОРТ СКИ СА ВЕЗ „РАЗ ВОЈ СПОР ТО ВА“

Из бор за спор ти сту го ди не
Већ го ди на ма Спорт ски са-

вез „Раз вој спор то ва“ на-
гра ђу је нај у спе шни је по-

је дин це и спорт ске ко лек ти ве у 
пе ћи нач кој оп шти ни. Ова ле па 
тра ди ци ја на ста ви ће се и ове 
го ди не, а по ре чи ма пред сед-
ни ка Спорт ског са ве за Си ни ше 
Ђо ки ћа, и ово га пу та по кро ви-
тељ Го ди шње спорт ске на гра-
де, ко ја се до де љу је спор ти сти-
ма и еки па ма ко је су оства ре-
ним спорт ским ре зул та ти ма на 
нај бо љи на чин ре пре зен то ва-
ле оп шти ну Пе ћин ци, би ће пе-
ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва.

- И ове го ди не ла у ре а ти ће 
се би ра ти у се ни ор ској и ју ни-
ор ској кон ку рен ци ји, као и у 
школ ском спор ту. У обе ка те го-
ри је на гра ђу ју се нај бо ље еки-
пе и по је дин ци, ка ко у му шкој, 

та ко и у жен ској кон ку рен ци ји. 
На рав но, не ће мо за бо ра ви ти 
ни тре не ре, као ни за слу жне 
спорт ске рад ни ке. У школ ском 

спор ту на гра ди ће мо нај у спе-
шни је шко ле, уче ни ке спор ти-
сте и пе да го ге фи зич ке кул ту-
ре. Из бор ко ји тра ди ци о нал но 
ор га ни зу је мо ни је је ди на ве за 
са клу бо ви ма. Свим спорт ским 
ко лек ти ви ма да ри ва ће мо по 
три лоп те за игру и мо гућ ност 
да у из но су до 40.000 ди на ра 
об но ве нај о снов ни ју опре му – 
на ја вио је Ђо кић.

Спорт ски са вез на гра ђу је 
нај бо ље спорт ске еки пе, по-
је дин це и шко ле за по стиг ну-
те ре зул та те у 2016. го ди ни 
и то: нај бо ља спорт ска се ни-
ор ска еки па, нај бо ља спорт-
ска ју ни ор ска еки па, нај бо љи 
спор ти ста се ни ор, нај бо ља 
спор тист ки ња се ни ор, нај бо-
љи спор ти ста ју ни ор, нај бо ља 
спор тист ки ња ју ни ор, нај бо љи 

тре нер, нај бо љи спорт ски рад-
ник Оп шти не Пе ћин ци, за слу-
жни спорт ски рад ник. 

У ка те го ри ји школ ског спор-
та на гра ђу ју се: нај бо љи спор-
ти ста уче ник основ них шко ла, 
нај бо ља спор тист ки ња уче-
ни ца основ них шко ла, нај бо-
љи спор ти ста уче ник сред ње 
шко ле, нај бо ља спор тист ки ња 
уче ни ца сред ње шко ле, нај бо-
љи на став ник фи зич ког вас пи-
та ња, нај бо ља основ на шко ла 
у оства ре ним ре зул та ти ма на 
спорт ским так ми че њи ма. 

Пред ло зи се до ста вља ју у 
пи сме ној фор ми у Спорт ски 
са вез „Раз вој спор то ва“ Пе ћин-
ци, на факс 022/435-231 или на 
мејл ssrspecinci2014@gmail.
com. Рок за под но ше ње при ја-
ва је 25. де цем бар.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФУТ САЛ ТУР НИР У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

При ја ва еки па до 17. де цем бра

Од 22. де цем бра у По слов но - спорт-
ском цен тру „Пин ки“ у Срем ској Ми-
тро ви ци игра ће се утак ми це у окви ру 

29. по ре ду Ме ђу на род ног фут сал тур ни ра. 
При ја ве еки па за уче шће на тур ни ру тра ју до 
су бо те, 17. де цем бра, а из вла че ње па ро ва 
за ка за но је за не де љу, 18. де цем бар у фо а-
јеу ПСЦ „Пин ки“.

Ди рек тор Спорт ског цен тра Ва сиљ Ше во 
је одр жа ва ње 29. Ме ђу на род ног фут сал тур-
ни ра ока рак те ри сао као кру ну свих спорт-
ских де ша ва ња то ком го ди не у ПСЦ „Пин ки“.

- Оно што По слов но спорт ски цен тар 
„Пин ки“ ну ди уче сни ци ма тур ни ра и гле да-
о ци ма је сте са вр ше ну ор га ни за ци ју и мак-
си мал ну по кри венoст ту рни ра пу тем на шег 
сај та, али и дру штве них мре жа. Оно што не 
мо же мо да по ну ди мо, то је на жа лост стал-
ни рас по ред одр жа ва ња утак ми ца, јер ће мо 
утак ми це у окви ру тур ни ра мо ра ти да ускла-
ди мо са рас по ре дом утак ми ца „Ме га Лек са“. 
Тра ја ње тур ни ра сва ка ко ће за ви си ти од то-
га, али и од са мог бро ја при ја вље них еки па 
- ре као је Ше во.

То ми слав Јан ко вић, пред сед ник Ор га ни за-
ци о ног од бо ра тур ни ра на гла сио је да је тур-
нир и ове го ди не ме ђу на род ног ка рак те ра. 

Што се ти че ка те го ри ја, њих као и про шле 
го ди не има шест и чи не их: пи о ни ри (2002. 
го ди ште и мла ђи), ка де ти (2000. го ди ште и 
мла ђи), омла дин ци (1998. го ди ште и мла ђи), 
се ни о ри, мла ђи ве те ра ни (1981. го ди ште и 
ста ри ји), ста ри ји ве те ра ни (1971. го ди ште 
и ста ри ји). Јан ко вић је на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре, ко ја је одр жа на 2. де цем бра, ре-
као да оче ку је уче шће пре ко 100 еки па на 
тур ни ру, ка ко из Ср би је, та ко и из Ре пу бли ке 
Срп ске.

Нов ча не на гра де би ће до де ље не за осво-
је но пр во ме сто у свим ка те го ри ја ма, сем 
пи о ни ра. У свим ка те го ри ја ма би ће до де-
ље ни и пе ха ри за нај бо љег игра ча, стрел ца, 
гол ма на. Нов ча на на гра да за осво је но пр во 
ме сто у кон ку рен ци ји се ни о ра је 600.000 ди-
на ра.

Це на днев не ула зни це из но си ће 100 ди-
на ра, док је це на ула зни це за све да не тур-
ни ра 1.500 ди на ра. С. С.

Ка те го ри ја го ди ште ко ти за ци ја нов ча ни фонд
Пи о ни ри 2002. и мла ђи 5.000 ди на ра не ма

ка де ти 2000. и мла ђи 6.000 ди на ра 30.000 ди на ра

омла дин ци 1998. и мла ђи 8.000 ди на ра 50.000 ди на ра

се ни о ри 12.000 ди на ра 600.000 ди на ра

мла ђи ве те ра ни 1981. и ста ри ји 10.000 ди на ра 30.000 ди на ра,

ста ри ји ве те ра ни 1971. го ди ште и ста ри ји 8.000 ди на ра 20.000 ди на ра

Синиша Ђокић

Са конференције за новинаре
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У Бео гра ду је 25. и 26. 
новем бра одр жа на завр-
шни ца нај ја чег клуп ског 

так ми че ња у џудоу – Супер лиге 
Срби је. Захва љу ју ћи добрим 
бор ба ма сво јих чла но ва, Џудо 
клуб „Рума“ се избо рио за 
опста нак у Супер лиги побе дом 
над еки пом „Пар ти зан“ из Кра-
ље ва (6:4, 300:101).

Титу лу Супер ли га ша одбра-
ни ли су Нико ла Кур је га (- 66 кг), 
Небој ша Кур је га (- 73 кг), Зоран 
Дра го ми ро вић (- 90 кг) и Нико ла 
Јере мић (+ 90 кг).

Тре нер Тибор Шимон ко вић 
изја вио је да је до самог завр-
шет ка било неиз ве сно да ли 
ће клуб успе ти да се избо ри 
за оста нак у овом ран гу так-
ми че ња, јер су три так ми ча-
ра: Милош Вуја шко вић, Сте-
фан Шимон ко вић и Вла ди мир 
Лепо тић, услед повре да били 
спре че ни да иза ђу на тата ми и 
помог ну еки пи.

- Како су прву поста ву чини-
ли искљу чи во наши мом ци (без 
ијед ног купље ног или позајм-
ље ног так ми ча ра, што је уоби-
ча је но за овај ранг так ми че ња), 

наред не две изгу бље не бор-
бе нису нас обес хра бри ле, јер 
ћемо за сле де ћу сезо ну бити 
дале ко спрем ни ји, у пуном 

саста ву са надом да ћемо се 
при бли жи ти самом врху табе ле 
у Супер лиги - рекао је тре нер 
Тибор Шимон ко вић.

ЏУДО

Рума оста ла у Супер лиги

Так ми че ње у Бео гра ду

ПЛЕ СНИ КЛУБ
„СИР МИ ЈУМ ДЕНС“

Успе шни у 
Пожа рев цу

На пле сном фести ва лу који 
је одр жан по тре ћи пут у Пожа-
рев цу чла ни це Пле сног клу ба 
„Сир ми јум денс“ први пут су 
пред ста вља ле свој клуб и град. 
Так ми че ње је оку пи ло вели ки 
број коре о гра фа који се тру-
де да раз ви ју балет ску умет-
ност у Срби ји и по томе је ово 
так ми че ње и било спе ци фич-
но. Ната ша Кевић и Еле о но ра 
Јокић Рун тић су уче ни це првог 
раз ре да Балет ске шко ле и ово 
је била при ли ка да се пред-
ста ве пред жири јем врхун ских 
балет ских педа го га.

Ната ша Кевић се так ми чи-
ла у кате го ри ји кон тем по ра ри 
моде ран балет и осво ји ла дру-
го место, што је висок резул тат 
јер је прво место зау зе ла уче-
ни ца ПК „Денс фек то ри“, клуб 
који је познат по осва ја њу мно-
гих свет ских меда ља.

У кате го ри ји џез дуо Ната ша 
Кевић и Еле о но ра Јокић Рун тић 
зау зе ле су прво место, што их 
је посеб но обра до ва ло, јер су 
има ле вели ку тре му због кон ку-
рен ци је.

Ната шу Кевић и Еле о но ру 
Јокић Рун тић кра јем децем-
бра оче ку је и кон трол ни испит 
првог раз ре да балет ске шко ле 
у Пан че ву у Балет ској шко ли 
„Дими три је Пар лић“.

На петом Међу на род ном сај му спор та у Бео-
гра ду, чла но ви Сава те бокс клу ба „Рума“ 
насту пи ли су 27. новем бра, на про мо ци ји 

сава те бок са.
Тех ни ке овог спор та при ка за ли су нај у спе шни-

ји чла но ви СБК „Рума“: Дамјан Мар ко вић, Нико-
ла Ракић, Мар ко Вида ко вић, Алек са Ста ни шић 
и Петар Јова но ви, као и њихов тре нер Мио драг 
Ракић.

Поред Румља на, про мо ци ју овог спор та је 

ради ло још пет спор ти ста из Бео гра да и Вршца. 
На Сај му спор та СБК „Рума“ је имао и свој 

штанд, у окви ру Сава те саве за Срби је, чије је 
седи ште у Руми.

Поме ну тих пет спор ти ста са сво јим коле га ма 
из клу ба су ове годи не осво ји ли 16 злат них, 15 
сре бр них и чети ри брон за не меда ље. Били су 
прва ци Вој во ди не и Купа Срби је за 2016. годи ну у 
пио нир ско кадет ском узра сту.

С. Џ.

САВА ТЕ БОКС КЛУБ „РУМА“

Про мо ци ја на Сај му спор та

У спорт ској ха ли у Фу то гу у 
ор га ни за ци ји Џу до клу ба 
„Пар ти зан“ Но ви Сад у не де-

љу, 4. де цем бра, одр жан је дру ги 
Ме ђу на род ни џу до тур нир. На тур-
ни ру је уче ство ва ло 320 так ми ча ра 
из 32 клу ба, а Џу до клуб „ЛСК“ из 
Ла ћар ка је по слао осам так ми ча ра 
и оства рио не ве ро ва тан успех, 
узев ши осам ме да ља у ве о ма ја кој 
кон ку рен ци ји. Злат на од лич ја су 
осво ји ли: Стра хи ња Би ро вљев, 
Те о до ра Ан то нић, Ива на Ата рац и 
Урош Ан то нић. Сре бр не ме да ље 
при па ле су: Те о до ри Га ври ло вић, 
Алек сан дру Ву ке ли ћу и Ка та ри ни 
Пе дић, док је Сте фан Ге ме ри био 
тре ћи на овом тур ни ру. Ова кав 
ве ли ки успех је оства рен уз по др-
шку тре не ра Ми ла на Јо ве ти ћа и 
Ни ко ле Ан то ни ћа. 

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Осам медаља из Футога

Џудисти „ЛСК“ са тренерима 
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КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Нај у спе шни ја еки па у Буди са ви
У Буди са ви је у орга ни за ци ји Кара-

те клу ба „Пан тер“ и Кара те саве за 
Вој во ди не 26. новем бра одр жан је 

Кара те тур нир „Пан тер Опен 2016“ где 
је Кара те клуб „Срем“ насту пио са сво-
јим тимом који је бро јао 24 так ми ча ра, 
пред во ђе ни тре не ром Ивом Вин ко вић. 

Поред пре гршт меда ља који је при-
пао так ми ча ри ма „Сре ма“, клуб је про-
гла шен за нај у спе шни ји у гене рал ном 
пла сма ну и осво ји свој први пехар. 
Тако ђе је и жен ска еки па про гла ше на 
за нај у спе шни ју на тур ни ру. 

Укуп но је осво је но 29 меда ља. Так ми-
ча ри су поред ката по први пут насту-
пи ли у бор ба ма и на вели ку радост и ту 
се пока за ли као одлич но при пре мље-
ни и осво ји ли сјај на одлич ја. Зла то су 
осво ји ли Хана Мило са вље вић, Андреа 
Ани чић, Лана Бари че вић, Биља на Дра-
гој ло вић, Сара Стар че вић, Уна Бре-
бан, Еле на Мило са вље вић, Нема ња 
Буди мир, Нико ли на Гру би ша, Анђел ко 
Симић у ката ма и Нина Дра гој ло вић у 
бор ба ма. Сре бро су осво ји ли Ена Лаћа-
рац, Мио на Мурић, Мили ца Костић, 
Ђор ђе Колун џи ја, Милош Колун џи-
ја, Тија на Јане у ката ма, а у бор ба ма 
Анђел ко Симић, Тија на Јане, а брон за 

је при па ла Јова ни Васић, Ањи Бран ко-
вић, Јова ни Жега рац, Лани Вин ко вић, 
Мар ку Радо ва но ви ћу, Нини Дра гој ло-
вић. Тако ђе так ми ча ри су насту пи ли и у 
ката ма екип но, а злат ни су тим Мурић, 
Стар че вић, Дра гој ло вић, сре бр ни жен-
ски тим Лаћа рац, Мило ше вић, Бре бан, 
и мушки тим Радо ва но вић, Ива но вић и 
Жега рац, док су брон за не биле поле-
тар ке Вин ко вић, Бари че вић и Костић. 

Пре ма речи ма тре не ра Иве Вин ко-
вић, више стру ке свет ске и европ ске 
прва ки ње у овом пле ме ни том бори-
лач ком спор ту, ова прва так ми чар ска 
годи на за Кара те клуб „Срем“ завр ши-
ла се боље од оче ки ва ног, труд и рад 
су се испла ти ли и на самом кра ју кру-
ни сали пеха ром за нај у спе шни ји клуб, 
што сва ка ко пред ста вља мотив за још 
боље резул та те наред не годи не и пред-
ста вља ње Срем ске Митро ви це у нај бо-
љем све тлу.

Кара те клуб „Срем“ осно ван је 2014. 
годи не и реги стро ван у зва нич ном 
Кара те саве зу тј. Кара те саве зу Вој во-
ди не и даље Кара те саве зу Срби је. За 
све га две годи не посто ја ња бро ји више 
од 100 чла но ва, у окви ру клу ба посто ји 
и сек ци ја за децу пред школ ског узра ста 

под нази вом Кара те кид, где нај мла ђи 
пола зни ци, деца од чети ри до шест 
годи на уче осно ве ове древ не бори лач-
ке вешти не. У току ове прве так ми чар-
ске годи не Кара те клуб „Срем“ осво јио 
је пре гршт меда ља и пла си рао се међу 
нај у спе шни је клу бо ве Кара те саве за 
Вој во ди не и Кара те феде ра ци је Срби-
је. За ова ко крат ко посто ја ње Кара те 
клуб „Срем“ има већ и држав не прва-
ке у нај мла ђим узра сним кате го ри ја ма. 
Све је већи ода зив нових пола зни ка, с 
обзи ром да је кара те ушао у школ ски 
спорт и избо рио сво је место и на Олим-
пиј ским игра ма у Токи ју 2020. годи не. 
Струч ним радом у Кара те клу бу „Срем“ 
руко во ди Ива Вин ко вић, дипл. прав ник 
и опе ра тив ни тре нер кара теа, више-
стру ка свет ска и европ ска прва ки ња 
добит ни ца број них награ да и при зна ња 
из обла сти спор та. Након сво је успе-
шне так ми чар ске кари је ре, реши ла је 
да се посве ти раду са децом, да пре-
не се сво је дуго го ди шње иску ство на 
мла де нара шта је, да ство ри нове шам-
пи о не и пре све га здра ве и ква ли тет не 
људе. И то вео ма пре да но и темељ но 
ради што гово ре и доса да шњи резул та-
ти. Е. М. Н.

Кара ти сти „Сре ма“ на тур ни ру у Буди са ви са пеха ром за нај у спе шни ји клуб

Шко ли ца бори лач ког спор та Кара те кид

СПОРТ




