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Ми тро вач ко ЈКП „Во до вод“, у 
са рад њи са За во дом за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца 

и Пред школ ском уста но вом „Пче ли-
ца“, про шле сре де 22. мар та обе ле-
жило је Свет ски дан во да. За пред-
школ це је том при ли ком у По слов но 
спорт ском цен тру „Пин ки“ ор га ни зо-
ва на ма ни фе ста ци јом „Во да је жи-
вот“, ко ја је за циљ има ла да се кроз 
игру и спорт ске ак тив но сти на сим бо-
ли чан на чин ука же на ва жност очу ва-
ња во де као не за ме њи вог при род ног 
ре сур са. 

Ка ко је ис та као ди рек тор ми тро-
вач ког „Во до во да“ Бо ри слав Ба бић, 
ово го ди шњи Свет ски дан во да је обе-
ле жен са нај мла ђи ма. 

- Де ци из ми тро вач ких вр ти ћа же-
ле ли смо кроз игру да ука же мо ко ли-
ки је зна чај во де и ка ко би тре ба ли 
да чу вају овај ре сурс. Исто вре ме-
но ста ри ји ђа ци об и шли су фа бри ку 
во де где су се упо зна ли са на чи ном 
про из вод ње во де за пи ће. Ра ди мо на 
еду ка ци ји де це и по ди за њу све сти о 

по тре би очу ва ња овог при род ног ре-
сур са – из ја вио је Ба бић. 

ЈКП „Во до вод“ Срем ска Ми тро ви-
ца сво јим по тро ша чи ма обез бе ђу је 
уред но во до снаб де ва ње во дом ви со-
ког ква ли те та, кон стант но уна пре ђу-
је си стем ове ко му нал не де лат но сти 
и чу ва жи вот ну сре ди ну и во ду као 
при род ни ре сурс. По ред то га, кроз 
еду ка тив не про гра ме „Во до вод“ на-
сто ји да по диг не ни во све сти, на ро-
чи то код нај мла ђих, о зна ча ју во да, 
као и од го вор ном по на ша њу пре ма 
во да ма. 

На ма ни фе ста ци ји „Во да је жи вот“ 
уче ство ва ло је пре ко 50 ма ли ша на 
из де вет вр ти ћа са те ри то ри је Гра-
да. По др шку нај мла ђи ма пру жи ли су 
и ро ди те љи и дру га ри ко ји су их то-
ком так ми че ња бо дри ли са три би на. 
Ма ни фе ста ци ју су по мо гли За вод за 
јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца, 
Пред школ ска уста но ва „Пче ли ца“ и 
при ват ни вр тић Сто но ги ца, деч ји хор 
„Пи ко ло“, ПСЦ Пин ки и Цен тар за 
кул ту ру „Сир ми ју март“. 

Свет ски дан во да се обе ле жа ва 
сва ког 22. мар та од 1993. го ди не ка ко 
би се ука за ло на по тре бу и ва жност 
за шти те и очу ва ња во де. По тре бе 
за во дом су све ве ће, а об на вља ње 
овог ре сур са је дуг и спор про цес. За-
то је бри га о во ди за да так свих нас, 
по ру чу ју из ЈКП „Во до вод“ Срем ска 
Ми тро ви ца. 

До 2025. го ди не две тре ћи не чо-
ве чан ства осе ти ће озби љан не до-
ста так во де. Про це не струч ња ка ка-
жу да око 1,1 ми ли јар ди љу ди не ма 
при ступ пи ја ћој во ди, а 2,5 ми ли јар ди 
не ма обез бе ђе не еле мен тар не са-
ни тар не усло ве. Шест хи ља да де це 
мла ђе од пет го ди на сва ког да на ум-
ре од бо ле сти про у зро ко ва них за га-
ђе ном во дом, а ви ше од пет ми ли о на 
љу ди го ди шње, што је де сет пу та ви-
ше не го број по ги ну лих у свим ра то-
ви ма го ди шње на све ту.

Б. Се ла ко вић

У так ми че њу спрет но сти уче ство ва ло 
је де вет еки па са по шест чла но ва, чи-
ји је за да так био да са вла да ју пре пре ке 
но се ћи ча ше са во дом, тру де ћи се да 
што ма ње во де про спу. 

Нај спрет ни ји су би ли пред школ ци из 
вр ти ћа „Ма ја“ и „Ма сла чак“, ко ји су по-
де ли ли пр ва ме ста. Дру ги су би ли ма ли-
ша ни из вр ти ћа „Ђур ђе вак“, док су тре-
ћа ме ста по де ли ли вр ти ћи „Сто но ги ца“ 
и „Ла не“. За хвал ни це су до би ли пред-
школ ци из вр ти ћа „Леп ти рић“, „Зве зди-
ца“, „Бу ба ма ра“ и „Чу пе рак“. 

ЈКП „Во до вод“ је за све уче сни ке 
обез бе дио при год не на гра де. 

По бед ни ци

Др Бран ка Мал ба шић, спе ци ја ли ста 
со ци јал не ме ди ци не из За во да за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца на во ди да 
се ово го ди шњи Свет ски дан во да обе-
ле жа ва под сло га ном „За што от пад не 
во де“. Ује ди ње не на ци је же ле да скре-
ну па жњу да су от пад не во де про блем 
гло бал них раз ме ра, јер број ста нов ни ка 
ко ји се су о ча ва са про бле мом не до стат-
ка во де сва ко днев но ра сте.

- Око 663 ми ли о на љу ди ко ри сти во-
ду за пи ће ко ја на ста је из та ко зва них 
не у на пре ђе них из во ри шта, из во ри шта 

не за шти ће них од кон та ми на ци је, пре 
све га кон та ми на ци је фе кал ним ма те-
ри ја ма. Тро шко ви за упра вља ње от-
пад ним во да ма су за и ста ве ли ки, али 
ка да зна мо да је то за до бро бит здра-
вља ста нов ни штва и за очу ва ње жи-
вот не сре ди не, сва ка ко да та сред ства 
има ју оправ да ње. Ре пу бли ка Ср би ја од 
2017. до 2019. го ди не пред се да ва би ро-
ом Про то ко ла о во ди и здра вљу, што је 
ве о ма зна чај но и што го во ри ко ли ко на-
пре ду је мо у тој обла сти – из ја ви ла је др 
Мал ба шић. 

Про блем от пад них во да

ЈКП „ВО ДО ВОД“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБЕ ЛЕ ЖИО СВЕТ СКИ ДАН ВО ДА

Клинци из вртића учи ли
о ва жно сти очу ва ња во де
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Мини стар пољо при вре де и заштите 
животне средине у Вла ди Репу-
бли ке Срби је Бра ни слав Неди-

мо вић бора вио је у општи ни Инђи ја 
прошле неде ље, 26. мар та. Неди мо вић 
је, зајед но са пред сед ни ком Општи не 
Инђија Вла ди ми ром Гаком, нај пре оби-
шао хлад ња чу Земљо рад нич ке задру ге 
„Воћар“ у Новом Слан ка ме ну, а затим се 
обра тио и пољо при вред ни ци ма у Новим 
Кар лов ци ма.

Током оби ла ска хлад ња че мини стар 
се освр нуо на тре нут но ста ње у воћар-
ској про из вод њи иста кав ши да је ЗЗ 
„Воћар“ из Новог Слан ка ме на при мер 
како тре ба да функ ци о ни ше задру гар ски 
систем у Срби ји.

- Када се пољо при вред ни ци удру же 
у задру ге, ми као Мини стар ство може-
мо мно го више да им помог не мо. Више 
нов ца смо пред ви де ли за задру ге него 
за пољо при вред на газдин ства, јер нам 
је циљ да удру жу је мо људе. Уко ли ко 
буде мо има ли више задру га, онда ћемо 
доби ти оно што нам тре ба како бисмо 
изво зи ли, а то су коли чи на и стан дар-
ди зо ва ност ква ли те та. Пре само осам 
годи на изво зи ли смо 8,5 тона јабу ке у 
Руси ју, а сада је то више од 160 хиља-
да тона срп ске јабу ке. Зато кажем, да 
ти међу на род ни спо ра зу ми можда има-
ју спо ро деј ство, али када се јед ном 
„завр ти“ систем, онда он функ ци о ни ше. 
Оспо ра ва ју нам при чу са Кином, али 
виде ће те, ми сада уда ра мо теме ље за 
наред них десет годи на – наво ди мини-
стар Бра ни слав Неди мо вић. 

Неди мо вић је додао да је Мини стар-
ству пољо при вре де у фоку су воћар ство 
и повр тар ство, јер се нај ве ћа дода та 
вред ност пра ви упра во са ове две гра не 
пољо при вре де.

ЗЗ „Воћар“ из Новог Слан ка ме на осно-
ва на је 2012. годи не и оку пља 42 воћа ра 
из тог, али из поје ди них окол них села са 

тери то ри је инђиј ске општи не. Како исти-
че Нико ла Кота рац, дирек тор задру ге, у 
пла ну им је изград ња још јед не хлад ња-
че у бли зи ни посто је ће, која се нала зи 
на изла зу из села ка Крче ди ну.

- Изво зи мо 90 одсто наше јабу ке за 
Руси ју. Од мини стра Неди мо ви ћа смо 
затра жи ли да нам помог не у спре ча ва-
њу уво за јабу ке из Пољ ске, која је лоши-
јег ква ли те та и због чега ми, као воћа-
ри, има мо доста про бле ма. Стан дар ди 
за извоз јабу ке на руско тржи ште све су 
оштри ји, али стал ним ула га њи ма у про-
из вод њу успе ва мо да одр жи мо нео п хо-
дан ква ли тет - каже Кота рац и потвр ђу-
је да задру га има изу зет ну сарад њу са 
локал ном само у пра вом.

Захва љу ју ћи доброј сарад њи са 
Општи ном Инђи ја недав но је извр ше но 
оту ђе ње пар це ле на којој ће се нала зи ти 
нова, дру га хлад ња ча ЗЗ „Воћар“.

Пред сед ник Општи не Инђија Вла-
ди мир Гак је иста као да ће та 
локал на само у пра ва увек иза ћи у 

сусрет пољо при вред ни ци ма и задру га-
ри ма у окви ри ма сво јих овла шће ња и 
кроз финан сиј ску помоћ.

- За раз ли ку од прет ход не годи не, 
сред ства за помоћ пољо при вред ној про-
из вод њи у локал ном буџе ту пове ћа ли 
смо за 10 мили о на дина ра. Тру ди ће-
мо се да буџет за пољо при вре ду сва-
ке годи не буде све већи, јер се општи-
на Инђи ја у зна чај ној мери осла ња на 
пољо при вре ду и због тога је нео п ход но 
да помог не мо коли ко је у нашој моћи - 
иста као је Гак.

Након оби ла ска хлад ња че у Новом 
Слан ка ме ну, мини стар Неди мо вић и 
пред сед ник Гак упу ти ли су се у Нове 
Кар лов це, где су пао ри из тог села, на 
лицу места, има ли при ли ку да се инфор-
ми шу о свим тема ма које су их инте ре-
со ва ле. 

 М. Ђ.

МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ ПОСЕ ТИО НОВИ
СЛАН КА МЕН И НОВЕ КАР ЛОВ ЦЕ

Задру гар ство предуслов за
раз вијену пољо при вре ду

Када се
пољо при вред-
ни ци удру же у 

задру ге,
ми као

Мини стар ство 
може мо

мно го више да 
им помог не мо. 

Више нов ца смо 
пред ви де ли за 
задру ге него за 

пољо при вред на 
газдин ства, јер 

нам је циљ
да удру жу је мо 
људе, наво ди 

мини стар
Бра ни слав
Неди мо вић
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У моменту кад овај број М новина буде на кисоцима од 
председничких избора делиће нас четири дана. 
Апсолутна звезда ове кампање је свакако Лука 

Максимовић звани Љубиша Прелетачевић Бели. Човек који је 
успео да обесмисли много тога у овом друштву. Надам се да 
цео овај шоу програм који изводи последњих дана није за 
њега бесплатан. Није ваљда баш толико блесав као што 
покушава да изгледа? Наравно да није. Блесави смо ми.

Шта ја имам против Белог? Баш ништа, мислим ништа 
ефикасно. Он је последица, и као последица није битан. 
Слушам познанике како се одушевљавају Белим 
Прелетачевићем. Који лудак... Баш је супер... Е, стварно 
треба гласати за Белог... Само јако... И Бели све тако зезајући 
се, у белом оделу и штриканим чарапама дошао на преко 10 
одсто. Бар тако читам у новинама. Ако тако настави Бели 
може у други круг пре дика и узданица грађанске Србије, ако 
другог круга буде... 

Замислите хипотетичку ситуацију у којој ће бити одржан 
други круг председничких избора у коме су Вучић и Бели 
Прелетачевић. Је л’ вам то изгледа могуће или звучи као 
потпуна глупост? Не бих била сигурна да је то баш потпуно 
немогућа ситуација. У сваком случају као хипотеза је могућа. 
И замислите предизборну кампању за други круг, или 
телевизијски дуел два кандидата Вучића и Прелетачевића. О 
чему би они дискутовали и каква мишљења и ставове би 
укрштали. Сећате се ваљда те-ве дуела Тадића и Николића? 
Замислите како би Александар Вучић био понижен када би 
морао у неку дебату са Белим. И замислите како бисмо сви 
ми били понижени када бисмо морали тако нешто да 
гледамо.

Ово са Белим највише ме подсећа на кампању белих 

листића на прошлим председничким изборима. Свима који су 
ту кампању подржавали и који су је најгласније промовисали, 
обила се о главу. Толико су ружили Тадића као да је у 
најмању руку командант нацистичког логора. Све им је 
његово било мрско и страшно, А сад им је, ваљда, сто пута 
боље. Безобразлук се увек обије о главу, ту нема дилеме. 
Историја је то показала. Добро, не баш историја, али искуство 
свакако. Бојим се да се и ово са Белим неком не обије о 
главу.

Међутим, има у целој овој слици један детаљ који мени 
ствара већу мучнину од могућности да буде другог 
круга са Вучићем и Белим. Страшнија од тога је Србија 

у којој је Бели уопште могућ. А изгледа да то многима није 
страшно, нити представља било какав проблем. Додуше, 
кажу и да су други народи имали своје беле прелетачевиће. 
Рецимо Италијани оног њиховог Бепа Грила. Може бити. 
Мада нисам приметила да је Грило исто што и Бели. Није то 
исти ниво зајебанције са демократијом и системом у целини. 
Имали су и Хрвати Синковића и Живи зид, разне друге 
необичне фигуре попут Миреле Холи и Ораха... али право да 
вам кажем Бели је за њих све цар над царевима. Нико као 
Бели није тако оригиналан и нико као Бели није љубимац 
народних маса. Јер, ако сте у Хрватској били за Живи зид, 
онда сте вероватно наивно веровали да ће они да вам 
отпишу кредит код неке банке или да ће да спрече да вас 
избаце из стана ако сте престали да враћате дуг. Ако сте у 
Италији били за покрет Пет звездица, вероватно сте веровали 
да ће тај покрет да искорени корупцију или тако нешто. А ако 
сте за Белог Прелетачевића, у шта заиста верујете? Шта ће 
ОН да уради за вас и шта ће да промени? Размислите о 
томе. Али, само јако!!! 
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АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ НА ОТВАРАЊУ ДРУ ГЕ ФА БРИ КЕ „ХА ЧИН СО НА“ У РУ МИ

До кра ја го ди не
око 800 за по сле них

Са мо по сле го ди ну да на од отва-
ра ња пр ве фа бри ке „Ха чин сон“, 
ко ју су отво ри ли ам ба са дор ка 

Фран цу ске Кри стин Мо ро и пре ми јер 
Алек сан дар Ву чић, отво ре на је, од мах 
уз пр ву и дру га фа бри ка ове фран цу-
ске ком па ни је. Отва ра њу су при су-
ство ва ла оба пре ми је ра, ре пу блич ки и 
по кра јин ски, али је Алек сан дар Ву чић 
„усту пио“ зва нич но пре се ца ње врп це 
Иго ру Ми ро ви ћу.

У но вом по го ну тре нут но ра ди 135 
рад ни ка. Вред ност ин ве сти ци је је три 
ми ли о на евра. Уз тре нут но 312 рад ни-
ка у пр вој фа бри ци, „Ха чин сон“ укуп но 
са да упо шља ва 447 рад ни ка, а до кра-
ја го ди не тај број ће би ти око 800 за по-
сле них. 

Но, упра ва „Ха чин со на“ је на овом 
отва ра њу на ја ви ла у апри лу по че так 
град ње тре ће фа бри ке, та ко да би, по 
би знис пла ну до 2020. го ди не у Рад ној 
зо ни „За пад“ би ло че ти ри фа бри ке у 
ко јој ће по сао има ти око 1.600 рад ни-
ка, а про из во ди ће се раз ли чи ти про из-
во ди на ме ње ни ауто мо бил ској ин ду-
стри ји.

Ва ља ис та ћи да је „Ха чин сон“ до био 
и на гра ду На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње „Нај бо љи по сло да вац Ср би-
је“ јер је то ком про шле го ди не са еви-
ден ци је не за по сле них за по слио 180 
ли ца на нео д ре ђе но вре ме.

Пре ми јер Ву чић се у свом го во ру 
пр во обра тио за по сле ни ма че сти та ју ћи 
им на до бро оба вље ној обу ци и ква ли-
тет ном ра ду, те из ра зио за до вољ ство 
што мла ди љу ди ви де бу дућ ност у сво-
јој зе мљи. Он је ис та као да је Вла да 
Ср би је да ла суб вен ци је за пр ви по гон, 
али да за дру ги те суб вен ци је ни су ни 
тра жи ли. Та ко ђе, из ра зио је на ду да ће 
се број фран цу ских ин ве сти ци ја по ве-
ћа ти, као и обим тр го вин ске раз ме не. 

- По том пи та њу тре ба ра ди ти и 
ми слим да ће на ше по се те пре ми је ру 
Вал су и стал ни би ла те рал ни раз го во ри 
зна чи ти мно го за ту са рад њу. Гле да ће-
мо да по мог не мо Ру ми, као и свим 
срем ским оп шти на ма ко ли ко мо же мо, 
јер да нас нов ца у ка си има мо па и 
мо же мо да по мог не мо. За нас је ва жно 
да пра ви мо фа бри ку по фа бри ку, да 
љу ди мо гу да ви де да њи хо ва де ца 

У Ру ми све вр ви
од жи во та и

но во о тво ре них 
фа бри ка и то је су 

на ше по бе де. Са мо у 
пр вих 20 да на

мар та је ов де по сао 
до би ло 148 љу ди,
а у фе бру а ру 106.

Ми ће мо на ста ви ти 
да их по ма же мо,

ис та као је пре ми јер 
Алек сан дар Ву чић

Отва ра ње но ве фа бри ке ком па ни је „Ха чин сон“ у Ру ми
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има ју пер спек ти ву, бу дућ ност, да отва-
ра мо но ва рад на ме ста. То су на ше 
по бе де и на ши ус пе си, јер та да и 
оп шти на има ве ћи при лив нов ца и та да 
мо же да гра ди пу те ве и ре ша ва основ-
не про бле ме гра ђа на. По но сан сам на 
на ше рад ни ке ко ји ова ко до бро ра де и 
по ма жу и ком па ни ји да оства ри до бар 
про фит. До бро до шли сте у Ср би ју са 
но вим ин ве сти ци ја ма и за овај тре ћи 
по гон ко ји пра ви те, увек сте до бро до-
шли у Вла ду Ср би је ако вам је по треб-
на по моћ. Вас из фран цу ске ам ба са де 
мо лим да и да ље фран цу ским фир ма-
ма пред ла же те да до ђу у Ср би ју, јер и 
не ви дим на ко је би то бо ље ме сто у 
Евро пи мо гли да уло же. Ми смо ста-
бил на зе мља, рас ту ће еко но ми је, 
ни ског де фи ци та и ин фла ци је, са ква-
ли тет ним по слов ним ам би јен том. 

На ше при ја тељ ство са Фран цу ском 
ни ко ни је ни до во дио у пи та ње, а ми 
ће мо из вр ша ва ти на ше оба ве зе, не 
та ко ла ке, јер же ли мо да при па да мо 
дру штву европ ских на ро да - ис та као је 
пре ми јер Алек сан дар Ву чић и још јед-
ном из ра зио за до вољ ство што ће се од 
по чет них 200 рад ни ка, уско ро до ћи до 
ци фре од 1.000 за по сле них. 

- У Ру ми све вр ви од жи во та и но во-
о тво ре них фа бри ка и то је су на ше 
по бе де. Са мо у пр вих 20 да на мар та је 
ов де по сао до би ло 148 љу ди, а у 
фе бру а ру 106 рад ни ка, то је ве ли ка 
ствар за нас, на то ме им че сти та мо, а 
ми ће мо на ста ви ти да их по ма же мо - 
обе ћао је Алек сан дар Ву чић.

Ком па ни ја „Ха чин сон“, ко ја по слу је у 
окви ру гру па ци је „То тал“, упо шља ва 
41.185 рад ни ка и има по го не у 25 зе ма-
ља, уз про мет од че ти ри ми ли јар де 
евра. 

- Про шле го ди не смо отво ри ли пр ву 
фа зу фа бри ке у Ру ми и пред ви де ли 
за по шља ва ње 200 рад ни ка, на да на-
шњи дан нас има 300 за по сле них, од 
то га су 50 ин же ње ри и тех ни ча ри. Реч 
је о но вих три ми ли о на евра (прет ход-
на ин ве сти ци ја 7,3 ми ли о на евра) а у 
овој дру гој фа бри ци већ ра ди 135 
љу ди, од то га 25 ин же ње ра и тех ни ча-
ра. До кра ја ове го ди не упо сли ће мо 
до дат них 200 - 250 рад ни ка ка ко би смо 
на ста ви ли наш раз вој. У апри лу ове 
го ди не по кре ну ће мо из град њу још два 
но ва објек та, је дан обје кат од 3.700 
ква драт них ме та ра, сли чан ово ме, и 
дру ги од 2.700 ква драт них ме та ра. 

Жан Пјер Га сто, еко ном ски са вет ник у 
Ам ба са ди Фран цу ске је ис та као да и ово 
отва ра ње по твр ђу је ин те ре со ва ње 
фран цу ских фа бри ка за Ср би ју. Чи ње-
нич ки - тр го вин ска раз ме на из ме ђу две 
др жа ве се раз ви ја и са да из но си пре ко 
810 ми ли о на евра и у стал ном је по ра-
сту. Ср би ја има до бар ге о граф ски по ло-
жај и ква ли тет ну рад ну сна гу. 

- У Ср би ји тре нут но ра ди сто ти нак 
фран цу ских пред у зе ћа са око 10.000 
рад ни ка. Са мо пре го ди ну да на би ли смо 
ов де на отва ра њу пр ве фа бри ке, а са 
овом но вом фа бри ком од 3.700 ква драт-

них ме та ра и ула га њем од три ми ли о на 
евра би ће отво ре но 250 до дат них рад-
них ме ста до кра ја го ди не. И но ва два 
про јек та ши ре ња „Ха чин со на“ у Ру ми 
по кре ћу се ове го ди не. До кра ја 2018. 
го ди не, ка ко је на ја вље но, пред у зе ће ће 
има ти 1.000 за по сле них. „Ха чин сон“ се 
упи су је на ли сту пред у зе ћа ко ја до при-
но се об но ви ауто мо бил ске ин ду стри је у 
Ср би ји. Ра ду јем се овој но вој ин ве сти ци-
ји ко ја илу стру је и ди на ми ку ко јом се 
кре ћу еко ном ски од но си Фран цу ске и 
Ср би је - ре као је еко ном ски са вет ник 
Жан Пјер Га сто.

Ин те ре со ва ње фран цу ских 
фа бри ка за Ср би ју

У „Ха чин со ну“
је тре нут но

447 рад ни ка, већ
у апри лу отва ра мо 

не пал ску ком па ни ју,
а у ма ју „Ла Ли неа 

Вер де“, из ја вио
је пред сед ник

рум ске оп шти не
Сла ђан Ман чић

Оби ла зак по го на
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Та ко да ће број за по сле них до кра ја 
2018. го ди не на овој ло ка ци ји би ти 
1.000 рад ни ка. Мо рам ис та ћи да смо 
увек има ли од лич ну са рад њу са пред-
сед ни ком рум ске оп шти не и Слу жбом 
за за по шља ва ње ка ко би смо све про-
бле ме ре ши ли на за до во ља ва јућ 
на чин - ре као је Оли ви је Ша то, ди рек-
тор „Ха чин со на“. 

Он је ис та као да ће ова го ди на би ти 
го ди на афир ма ци је фа бри ке и ње ног 
раз во ја.

Игор Ми ро вић је ис та као да је у 
по след њих 45 да на при су ство вао отва-
ра њу че ти ри фа бри ке - од то га три у 
Вој во ди ни и до дао да, ако же ли мо да 
та ко бу де и убу ду ће, мо ра мо по др жа-
ва ти по ли тич ку и еко ном ску ста бил-
ност зе мље, што је основ но за до ла зак 
моћ них ком па ни ја ка кав је и „Ха чин-
сон“.

- Дру га ва жна по ру ка је да мо ра ју 
за јед но ра ди ти сви ни вои вла сти. То 
смо по ка за ли и у Ру ми и ши ром Сре ма. 
За јед нич ки при пре ма мо и но ву ин ду-
стриј ску зо ну у Ши ду, као и у на ред ним 
го ди на ма из град њу Фру шко гор ског 
ко ри до ра ко ји ће по мо ћи Ири гу да 
по ста не ме сто раз во ја. Тре ћа по ру ка је 
да ће мо у свим оп шти на ма на ста ви ти 
са раз во јем ко му нал не ин фра струк ту-
ре. То ком про шле го ди не По кра јин ска 
вла да је у Ру ми ин ве сти ра ла пре ко 176 
ми ли о на ди на ра, што ни је до вољ но, а 
ове го ди не тру ди ће мо се да ин ве сти-
ра мо и ви ше. Ово са „Ха чин со ном“ 
пре ва зи ла зи оп штин ске окви ре и ми 
ће мо им пру жа ти ап со лут ну по др шку. 
Ру ма се раз ви ја на нај бо љи мо гу ћи 
на чин и по ста је при мер за мно ге дру ге 
оп шти не у Ср би ји - ука зао је Игор 
Ми ро вић.

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић је ис та као за до вољ ство што 
рум ска оп шти на има та кав раз вој и 
ин ве сти ци је ко је мо гу би ти при мер и 
дру гим сре ди на ма. 

- Ми смо схва ти ли да је по ен та 
на шег ра да отва ра ње но вих рад них 
ме ста. Од по чет ка 2015. го ди не до 
да нас смо упо сли ли са еви ден ци је 
укуп но 2.022 ли ца, ма да ми слим да је 
тај број и ве ћи. Има мо са мо 500 љу ди 
из су сед них оп шти на ко ји ра де код нас. 
Има мо до бро уре ђе не рад не зо не и уз 
на шу са рад њу са Вла дом Србије то је 
оно што ин ве сти то ре опре де љу је за 
нас. У „Ха чин со ну“ је тре нут но 447 рад-
ни ка, већ у апри лу отва ра мо не пал ску 
ком па ни ју, а у ма ју „Ла Ли неа Вер де“. 
На ма су да нас ауто бу си пу ни рад ни ка 
ко ји сва ко ју тро иду на по сао, то је 
успех свих нас. Ми на ста вља мо да ље, 
пот пи са ли смо и уго вор са Ре пу блич-
ком аген ци јом за имо ви ну о пре но су 
вла сни штва за из град њу Фа бри ке за 
пре чи шћа ва ње от пад них во да по ред 
„Ха чин со на“ - ис та као је пред сед ник 
Ман чић по же лев ши рад ни ци ма дуг 
рад ни век и до бре пла те.

Сми ља Џа ку ла
Фо то: Жељ ко Пе трас

ИН ДУ СТРИЈ СКА ЗО НА „РУ МЕН“ У РУ МИ

Гради се пре чи стач
от пад них во да

Уго вор о пре но су вла сни штва над 
пар це лом од око 40 ари у За-
пад ној ин ду стриј ској зо ни (ин ду-

стриј ска зо на „Ру мен“) у Ру ми пот пи са-
ли су 23. мар та ди рек тор Ре пу блич ке 
ди рек ци је за имо ви ну Јо ван Вор ка пић 
и пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан 
Ман чић. Ре пу блич ка вла да је одо бри-
ла пре нос вла сни штва над том пар це-
лом у ко рист рум ске оп шти не, та ко да 
се са да мо же пот пи са ти уго вор са Ми-
ни стар ством при вре де о пре но су 100 
ми ли о на ди на ра, ко је је Вла да обез бе-
ди ла за из град њу пре чи ста ча от пад-
них во да, ко ји ће се гра ди ти по ред фа-
бри ке „Ха чин сон“. 

- Уско ро пот пи су је мо уго вор са Ми-
ни стар ством при вре де, та ко да по сто-
је усло ви за из град њу пре чи ста ча. По 
до би ја њу нов ца ми ће мо рас пи са ти 
јав ну на бав ку ве ли ке вред но сти ко ја 
тра је 50 да на, плус жал бе ни ро ко ви. 
Тај по сао смо обе ћа ли про шле го ди не 
ка да смо отва ра ли пр ву фа бри ку „Ха-
чин со на“. Ин ве сти тор и но си лац овог 
по сла би ће рум ска оп шти на и то је и 
био глав ни услов да зе мљи ште бу де 
јав на сво ји на на ше оп шти не. Реч је о 
по вр ши ни од 40 ари. Ко лек тор от пад-
них во да ће би ти до сту пан свим ин-

ве сти то ри ма, свим фа бри ка ма ко је се 
на ла зе у рад ној зо ни „Ру мен“. Рум ски 
„Во до вод“ ће одр жа ва ти и упра вља-
ти ко лек то ром. Да кле, он ће би ти до-
сту пан свим фа бри ка ма у овој рад ној 
зо ни, али је чи ње ни ца да ком па ни ја 
„Ха чин сон“ у овом мо мен ту има нај ви-
ше по тре бе за тим. Оста ле ком па ни је 
има ју слич не по тре бе, али у мно го ма-
њој ме ри - из ја вио је по сле пот пи си ва-
ња уго во ра Сла ђан Ман чић.

Ди рек тор Ре пу блич ке ди рек ци ја за 
имо ви ну Јо ван Вор ка пић је на гла сио 
да је овај уго вор пред у слов за из град-
њу Фа бри ке от пад них во да у ин ду-
стриј ској зо ни. 

- То је не што што ће све оп шти не у 
Ср би ји мо ра ти да учи не, јер то од њих 
оче ку је Европ ска уни ја и ди рек ти ве 
ЕУ ко је се од но се на за шти ту жи вот не 
сре ди не. Ово је прак тич но пр ви уго вор 
ко ји са оп шти на ма за кљу чу је мо као 
пред став ни ци Вла де, а оче ку јем да ће 
их ове го ди не би ти ба рем 15, 16 у дру-
гим оп шти на ма. Пред сед ник Ман чић и 
рум ска оп шти на су увек би ли пр ви кад 
су у пи та њу ова кве ин ве сти ци је и због 
то га ми је по себ но дра го да сам ов де - 
ре као је Јо ван Вор ка пић.

С. Џ.

Ко лек тор от пад них во да ће би ти до сту пан свим 
ин ве сти то ри ма, свим фа бри ка ма ко је се на ла зе у 
индустријској зо ни „Ру мен“. Рум ски „Во до вод“ ће 
одр жа ва ти и упра вља ти ко лек то ром

Јо ван Вор ка пић и Сла ђан Ман чић
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PREDSEDNIK OP[TINE [ID PREDRAG VUKOVI]

Industrijska zona }e ove 
godine biti opremqena

Већ 20 го ди на 
се у на шој 

оп шти ни
са мо при ча о 
ин ду стриј ској 

зо ни, а ни ко
до са да ни шта 

ни је ура дио. 
Ми уско ро
кре ће мо у

ре а ли за ци ју 
тих по сло ва

Ка да је реч о обез бе ђи ва њу ква ли-
тет ни јег жи во та гра ђа на оп шти не, 
пред став ни ци Оп шти не Шид про те-

кли пе ри од оце њу ју као ве о ма успе шан. 
Пр ви по ма ци на уна пре ђе њу ква ли те та 
жи во та гра ђа на се већ ви де. У зим ском 
пе ри о ду ра ди ло се на при пре ма ма ви ше 
ин фра струк тур них про је ка та, ме ђу ко ји-
ма као нај ва жни ји ис ти чу ин ду стриј ску 
зо ну, чи је ће опре ма ње уско ро би ти ре а-
ли зо ва но. 

Пла но ва је до ста, оно што сле ди су и 
дру ги по сло ви, из ме ђу оста лих обез бе-

ђе ње бо љих усло ва шко ло ва ња, са ни ра-
ње пу те ва, до во ђе ње ин ве сти то ра, али и 
број ни дру ги по сло ви ко ји ће пре ма 
ре чи ма пр вог чо ве ка Оп шти не Шид Пре-
дра га Ву ко ви ћа, омо гу ћи ти гра ђа ни ма 
шид ске оп шти не жи вот ка кав за слу жу ју.

М НОВИНЕ: Оп шти на Шид оства ри
ла је успе шну ме ђу гра нич ну са рад њу 
са су сед ним др жа ва ма ко ја се огле да 
у ре а ли за ци ји ви ше пре ко гра нич них 
про је ка та. Шта ће то зна чи ти за гра ђа
не шид ске оп шти не?

ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ: Пре ко гра нич ни 
про је кат „Хи тан од го вор“ са срп ске стра-
не спро во ди Оп шти на Шид као но си лац 
и Срем ска Ми тро ви ца као парт нер, а са 
бо сан ске стра не Брч ко ди стрикт као 
но си лац и Оп шти на Брод као парт нер, а 
ти че се бо ље опре мље но сти и мо гућ но-
сти ре а го ва ња у ван ред ним си ту а ци ја-
ма. Тај про је кат је вре дан око ми ли он 
евра, од ко јих Шид до би ја око 350.000 
евра. У ме ђу вре ме ну је сти гла и ИТ 

M NOVINE :
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опре ма и ура ђен је сајт, а у то ку је 
на бав ка те рен ског во зи ла. По што ре а-
ли за ци ја про јек та тра је до мар та 2018. 
го ди не, у пла ну нам је на бав ка и оста ле 
опре ме: ка ми о на, ба ге ра, ча ма ца и 
оста ле до дат не опре ме. Про је кат нам је 
од из у зет не ва жно сти, јер ће мо на бав-
ком ове опре ме и са рад њом са оста лим 
но си о ци ма, ство ри ти усло ве за аде кват-
но ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма. 
У то ку је ре а ли за ци ја и дру гог пре ко гра-
нич ног про јек та са Ре пу бли ком Хр ват-
ском ко ји је вре дан око 700.000 евра, 
где је Оп шти на Шид парт нер а Град 
Срем ска Ми тро ви ца но си лац, а са 
хр ват ске стра не Град Вин ков ци. У окви-
ру овог про јек та Шид ће до би ти ком би 
во зи ло за ин ва ли де, мо тор ни ча мац и 
оста лу нео п ход ну опре му. Про је кат тра-
је до фе бру а ра 2018. го ди не, а вред ност 
про јек та за Шид је око 100.000 евра. То 
су про јек ти Европ ске уни је и ми та сред-
ства мо ра мо да оправ да мо, јер пр ви пут 
кад Европ ска уни ја не бу де би ла ис по-
што ва на по би ло ком пи та њу, ви ше 
не ће мо мо ћи да уче ствујемо на про јек-
ти ма. На рав но да ће мо се ми као оп шти-
на по тру ди ти да све про це ду ре ис по-
шту је мо ка ко би смо мо гли уче ство ва ти 
и на дру гим пре ко гра нич ним про јек ти-
ма, ка ко би смо пре ко њих ус пе ли да 
обез бе ди мо и све оста ле нео п ход не 
ства ри ко је су од ви тал ног ин те ре са за 
гра ђа на шид ске оп шти не.

Ин ду стриј ска зо на сва ка ко је пи та
ње ко је нај ви ше ин те ре су је гра ђа не 
шид ске оп шти не. Ка да оче ку је те да 
ће по че ти пр ви ра до ви на ње ном 
ин фра струк тур ном опре ма њу?

За опре ма ње ин ду стриј ске зо не до би-
ли смо 16 ми ли о на ди на ра од По кра јин-
ске вла де, а 10 ми ли о на ди на ра ула же 
Оп шти на Шид. Већ 20 го ди на се у на шој 
оп шти ни са мо при ча о ин ду стриј ској 
зо ни, а ни ко до са да ни шта ни је ура дио. 
Нео п ход на до ку мен та ци ја је спрем на, 
про јек ти су ту и ми уско ро кре ће мо у 
ре а ли за ци ју тих по сло ва. Ин ду стриј ска 
зо на ће ове го ди не би ти ин фра струк тур-
но опре мље на и то ви ше ни је упит но.

Као је дан од го ру ћих про бле ма 
шид ске оп шти не је не у слов на де по
ни ја. По сто је на го ве шта ји и да ће тај 
про блем уско ро би ти ре шен.

Ја пан ска вла да ис ка за ла је же љу да у 
Ши ду на пра ви пи лот про је кат уре ђи ва-
ња де по ни је, чи ја је вред ност 20 ми ли о-
на евра. То је пр ви пут да се ја пан ски 
кон сул тан ти обра ћа ју Вла ди Ја па на са 
пи смом о на ме ри и тај про је кат ће пр во 
би ти ре а ли зо ван у Ши ду. Сма тра мо то 
ве ли ким успе хом. У пла ну је де кул ти ва-
ци ја де по ни је, та ко да гра ђа ни уско ро 
не ће има ти про бле ма са њом. От пад ће 
би ти де по но ван у Срем ску Ми тро ви цу, а 
де по ни ја ви ше не ће би ти акут ни про-
блем на шег гра да. Ушли смо у 21. век и 
мо ра мо се по на ша ти у скла ду са тим, а 
де по ни ја је пр ва ствар ко ју мо ра мо ура-
ди ти. Мо ји са рад ни ци на то ме вред но 
ра де и си гу ран сам да ће про блем шид-
ске де по ни је, уско ро у пот пу но сти би ти 
ре шен.

Оп шти на Шид до би ла је сред ства 
за уре ђе ње пут не ин фра струк ту ре. 
Та ко ђе, је дан од ва жних про је ка та је 
из град ња кру жног то ка. Ка да ће по че
ти ра до ви?

За ре а ли за ци ју тог про јек та ми смо 
као Оп шти на обез бе ди ли по ло ви ну 
сред ста ва пре ко Програма Уједињених 
нација за развој (УНДП), а не до ста је 
нам још око 25 од сто сред ста ва. По сле 
пред сед нич ких из бо ра оче ку је мо по моћ 
Вла де Србије ка ко би смо при сту пи ли 
ре а ли за ци ји и тих по сло ва. Та ко ђе, пут-
на ин фра струк ту ра нам је у до ста 
ло шем ста њу и пла ни ра мо до ста то га 
да ура ди мо ка ко би гра ђа ни са сво јим 
во зи ли ма мо гли без бедниje да се кре ћу. 
Већ смо има ли раз го во ре са кон сул тан-
том у „Шид про јек ту“, ко ји су се кре та ли 
у том прав цу да Оп шти на Шид у са рад-
њи са пред у зе ћем „Пу те ви Ср би ја“, ура-
ди са на ци ју пут не ин фра струк ту ре на 
ве ћем бро ју пут них пра ва ца, где су про-
бле ми нај ве ћи.

Да ли су у пла ну још не ки по сло ви 
ко ји су у ве зи са пут ном ин фра струк
ту ром?

У пла ну нам је из град ња и ре ви та ли-
за ци ја пе шач ке ста зе Шид - Ги ба рац, 
ка ко би смо гра ђа ни ма омо гу ћи ли 
не сме та но кре та ње, а по том пе шач ке 
ста зе ко ја је ура ђе на на пут ном прав цу 
Шид - Ада шев ци. И сам ула зак у Шид, 
на тој ре ла ци ји, ће до би ти но ви из глед 
што нам је од ве ли ке ва жно сти. Же ља 
нам је да Шид по ста не град у пра вом 
сми слу те ре чи и да жи вот у ње му бу де 
мно го бо љи и леп ши не го што је био до 
са да.

Је дан од ви ше де це ниј ских про бле
ма ко је вла сти до са да ни су ус пе ле 
да ре ше, сва ка ко је из град ња во до
во да у фру шко гор ским се ли ма. Пре

Пред сед нич ки из бо ри су пред 
на ма. Ка ква су Ва ша оче ки ва ња?

Из раз го во ра са гра ђа ни ма на ше 
оп шти не, с об зи ром на то да смо ми 
сва ко днев но на те ре ну, има мо са зна-
ња да је по ли ти ка Алек сан дра Ву чи-
ћа и Срп ске на пред не стран ке има 
огром ну по др шку у шид ској оп шти ни. 
Алек сан дар Ву чић је не са мо кан ди-
дат СНС-а не го јед не озбиљ не ко а ли-
ци је и ја ту оче ку јем убе дљи ву по бе-
ду. Што се ти че пред став ни ка ДОС-а, 
њи хо вих кан ди да та, као и њи хо вог 
пред ста вља ња на дру штве ним мре-
жа ма, мо гу са мо да ка жем да то што 
ра де и ка ко се пред ста вља ју им не 
да је ле ги ти ми тет ни у ка фа ну да уђу, 
а ка мо ли у не што дру го мно го озбиљ-
ни је, као што је власт. Ме ни мно ги 
за ме ра ју из ра же ни ло кал па три о ти-
зам, али ја сма трам да сва ко од нас 
тре ба да чу ва сво ју ули цу, свој град, 
сво ју зе мљу, та ко да у то ме не ви дим 
ни шта ло ше. Ми ће мо на ста ви ти 

вред но да ра ди мо и да се ба ви мо са 
со бом, а не са дру ги ма. Учи ће мо од 
бо љих и то га нас ни је сра мо та. Сра-
мо та би би ло да ка жем да сам са мо 
ја за слу жан за на пре дак Ши да, јер ту 
су мо ји са рад ни ци ко ји за и ста од го-
вор но ра де свој по сао. Без по мо ћи 
ре пу блич ке и по кра јин ске Вла де не 
би смо мо гли до ста то га да оства ри-
мо. Сре ћан сам што у тој це лој си ту-
а ци ји мо гу да дам свој ма ли до при-
нос у све му то ме. На пре дак Ши да је 
не у пи тан. Шид мо ра да кре не на пред 
и то ви ше ни ко не мо же за у ста ви ти. 
За то бих по ру чио гра ђа ни ма, да иза-
ђу на из бо ре, по др же Алек сан дра 
Ву чи ћа и ти ме да ју свој до при нос да 
Шид и на ша др жа ва, има бо љу бу дућ-
ност. У по бе ду Алек сан дра Ву чи ћа не 
сум њам. Ве ру јем да ће по бе ди ти, а 
си гу ран сам да та ко раз ми шља ју и 
на ши гра ђа ни, ко ји су се до са да уве-
ри ли да СНС чи ни све ка ко би нам 
сви ма би ло бо ље.

Оче ку јем убе дљи ву по бе ду
Алек сан дра Ву чи ћа

У пла ну је
де кул ти ва ци ја
де по ни је, та ко

да гра ђа ни уско ро 
не ће има ти

про бле ма са њом. 
От пад ће би ти
де по но ван у

Срем ску Ми тро ви цу,
а де по ни ја ви ше
не ће би ти акут ни

про блем на шег гра да
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ма на го ве шта ји ма, из град ња во до во
да уско ро ће по че ти у Со ту.

Уско ро ће и ти по сло ви да кре ну. Тре-
нут но се спро во ди јав на на бав ка, нај по-
вољ ни јим из во ђа чи ма ће би ти по ве рен 
по сао. По кра ји на нам је обез бе ди ла 
сред ства за то и ме шта ни Со та ће има ти 
во ду у сво јим до ма ћин стви ма до ав гу-
ста.

Ак це нат сте ста ви ли и на обез бе ђе
ње бо љих усло ва шко ло ва ња де це. 
Уско ро ће јед на од нај ста ри јих основ
них шко ла у шид ској оп шти ни, шко ла 
„Срем ски фронт“, ко нач но до би ти 
аде кват не усло ве за рад.

За хва љу ју ћи Вла ди Србије, ми смо 
до би ли 600.000 евра за ком плет ну адап-
та ци ју те шко ле. Ми слим да то ли ки 
из нос сред ста ва Оп шти на Шид ни је 
до би ла де це ни ја ма и ми смо због то га 
за хвал ни Вла ди Србије, јер ће уче ни ци 
и про свет ни рад ни ци у тој шко ли, на кон 
за вр шет ка ра до ва, ко нач но има ти нор-
мал не усло ве за рад ка кве и за слу жу ју. 
Шко ла је до ста за пу ште на, у ло шем ста-
њу је, а сред ства ко ја смо до би ли за 
адап та ци ју, би ће до вољ на за ње ну ком-
плет ну са на ци ју. Мо гу ре ћи да смо ви ше 
не го за до вољ ни због то га.

Мо же мо кон ста то ва ти да и сам цен
тар Ши да по при ма мно го леп ши 
из глед. Да ли се у на сту па ју ћој се зо
ни пла ни ра ју још не ки ра до ви на уре
ђе њу глав не ули це у Ши ду?

Већ на ред них да на по че ће мо ра до ве 
на уре ђе њу пла тоа ис пред Кул тур но 
обра зов ног цен тра у Ши ду. Кре ће мо са 
за ме ном ста за, с об зи ром на то да су 
оне до ста по ха ба не и про па ле. За тим 
сле де по сло ви на уре ђе њу са ле Кул тур-
но обра зов ног цен тра. Сред ства за би ну 
смо до би ли од По кра ји не, а ми ће мо 
на сто ја ти да из дво ји мо сред ства из 
бу џе та за ку по ви ну сто ли ца. На ма је 
вр ло ва жно да у тој са ли обез бе ди мо 
при јат не и ле пе усло ве, јер смо се уве-
ри ли да гра ђа ни за и ста во ле кул тур не 
до га ђа је, би о скоп и да ра до по се ћу ју 
по зо ри шне пред ста ве. Ми мо ра мо 
по што ва ти оно што на ши гра ђа ни во ле и 
уско ро ће има ти ме сто у ко ме ће се они 

при јат но осе ћа ти и ужи ва ти у кул тур ној 
сце ни.

Као и дру ге ло кал не са мо у пра ве и 
ве ћи гра до ви, на го ве ште но је да ће и 
оп шти на Шид обез бе ди ти сво јим гра
ђа ни ма да у по је ди ним зо на ма мо гу 
бес плат но да ко ри сте ин тер нет услу
ге.

Бес пла тан ин тер нет би ће по ста вљен 
на не ко ли ко ло ка ци ја, код згра де Оп шти-
не, До ма здра вља, у На се љу Зе ле ни 
по јас, код Же ле знич ке ста ни це и згра де 
Кул тур но обра зов ног цен тра. Гра ђа ни ће 
има ти бес пла тан ин тер нет на тим ме сти-
ма, јер и ми као и оста ле оп шти не мо ра-
мо ићи у ко рак са вре ме ном. 21. век је и 
ми се мо ра мо при ла го ђа ва ти то ме. Та ко-
ђе, мо ра мо во ди ти ра чу на и о без бед но-
сти на ше де це. Про шле не де ље по ста-
вљен је ви део над зор у основ ној шко ли 
у Ви шњи ће ву, а план нам је да и у ве ћем 
де лу Ши да по ста ви мо ви део над зор, 
ка ко би на ши гра ђа ни би ли без бед ни ји и 
си гур ни ји. Ми слим да је и то је дан од 
на чи на да из бег не мо ру жне и не при јат не 
си ту а ци је. Си гур ност и без бед ност 
на ших гра ђа на, на ма је нај ва жни ја.

Ка ква је си ту а ци ја у при вре ди? Има 
ли на де да се у не ка да шњим ги ган ти
ма ин ду стри је, уско ро по кре не про из
вод ња?

У раз го во ри ма смо са по тен ци јал ним 
ин ве сти то ри ма за „Срем Шид“. На да 
по сто ји и ра ди мо на то ме. По сто ји за ин-
те ре со ва ност по је ди них ин ве сти то ра 
али је још ра но да се при ча о то ме. Ита-
ли јан ски ин ве сти то ри ће у Ши ду уско ро 
отво ри ти свој по гон. То је из ве сно, али 
ти по сло ви иду кроз фа зе па се чи ни да 
је до ста спо ро. Али да би се љу ди за по-
сли ли у тој фир ми, нео п ход на је обу ка. 
Већ су не ки од гра ђа на на обу ци, а ми 
оче ку је мо да ће до кра ја го ди не у том 
пред у зе ћу, би ти отво ре но око 60 рад них 
ме ста.

Ми грант ска кри за по го ди ла је и 
шид ску оп шти ну. Оп шти на Шид по хва
ље на је од стра не ви ших ин сти ту ци ја, 
али и од стра не пред став ни ка дру гих 
др жа ва, да се успе шно из бо ри ла са 

тим и да је да ла све од се бе ка ко би 
ми гран ти ма обез бе ди ла све нео п ход
не усло ве за нор ма лан жи вот у при
хват ним цен три ма. Ка ква је Ва ша оце
на?

Кроз на шу оп шти ну је до са да про шло 
пре ко 700.000 ми гра на та, без ве ћих про-
бле ма. При стој ност и кул ту ра свих нас 
обе ле жи ли су тај пе ри од. Ме ни је ве о ма 
дра го што је то пре по зна ла це ла Ср би ја, 
ве ћи део Евро пе, чак и Ја пан ко ји ни је у 
Европ ској уни ји. Из тог раз ло га у Ши ду 
су и ре а ли зо ва не мно ге ин ве сти ци је. 
ЈКП „Стан дард“ до би ло је но во во зи ло 
за од во же ње сме ћа и оста лу опре му, 
за тим „Во до вод“ је до би ло но ву ВО МУ, 
ци стер ну за во ду и сма трам да је то 
ве ли ки успех, с об зи ром на то да су тим 
јав ним пред у зе ћи ма та во зи ла би ла пре-
ко по треб на. Али то ни је све. До би ли 
смо ве ћи из нос сред ста ва, дру ге опре ме 
од стра не Вла де Јапана. Дом здра вља у 
Ши ду ни ка да до са да ни је имао то ли ки 
број во зи ла, што им у ве ли кој ме ри олак-
ша ва рад. Ми тре ба да бу де мо срећ ни 
што смо упра во због на ше при стој но сти 
и ши ро ко гру до сти, али и успе шно сти у 
одо ле ва њу свих про бле ма у ми грант ској 
кри зи, ус пе ли не што да ура димо и на 
ко рист на ших гра ђа на.

Ве ли ка до на ци ја шид ској оп шти ни и 
ми гран ти ма упу ће на је и од стра не 
не ко ли ко не вла ди них ор га ни за ци ја.

Из ме ђу оста лих ве ли ка до на тор ска 
по моћ не дав но је ми гран ти ма пру же на и 
од стра не Ка ри та са из Срем ске Ми тро-
ви це. Ја се пу но за хва љу јем Кри сти ни и 
Жа ну Дра ги ши ћу на не се бич ној по мо ћи 
Ши ду. Они су пру жи ли ве ли ку по моћ 
ка ко ми гран ти ма, та ко и на шем ло кал-
ном ста нов ни штву. Ве о ма смо за до вољ-
ни са са рад њом са њи ма, а по след њи 
пут смо по сред ством њих пре ко аме рич-
ке ор га ни за ци је до би ли ве ли ку по моћ у 
ви ду нео п ход не опре ме за бе бе, као и 
опре ме за ми гран те, чи ја је вред ност 
93.000 евра. Од стра не Ка ри та са као и 
оста лих не вла ди них ор га ни за ци ја, до би-
ли смо по хва ле за са рад њу и ка ко су 
нам ре кли, Оп шти на Шид по сво јој 
ср дач но сти, љу ба зно сти и го сто љу би во-
сти, пред ња чи за дру ги ма.  М. Н.

Тре ба да бу де мо 
срећ ни што
смо упра во

због на ше
успе шно сти у 

одо ле ва њу свих 
про бле ма у 
ми грант ској

кри зи, ус пе ли 
не што да

ура димо и на 
ко рист на ших 

гра ђа на
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СВЕ ЧА НО ОТВО РЕ НА ЦИГЛА НА У ИНЂИ ЈИ

Посао за 60 рад ни ка
Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 

Миро вић и пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак при су ство-

ва ли су све ча ном отва ра њу Цигла не у 
Инђи ји. После осам годи на засто ја у раду 
21. мар та поно во је покре ну та про из вод-
ња цигли и бло ко ва у поме ну том постро-
је њу и до посла је дошло 60 рад ни ка. 
Аран ђе ло вач ки „Уни вер зум - Куби шни ца“ 
уло жио је око два мили о на евра у модер-
ни за ци ју про из вод ње, па су тако, изме ђу 
оста лог, купље не и робот ске руке.

- Нама је био циљ да фабри ку, после 
ско ро осам годи на, пусти мо у рад. Веруј-
те да су усло ви сада и нови систем изда-
ва ња дозво ла, допри не ли до тога да ми 
покре не мо овај погон. Неће мо се зау ста-
ви ти на томе, пла ни ра мо да у наред них 
годи ну, две инве сти ра мо у модер ни за ци-
ју опре ме и пове ћа ње капа ци те та, као 
и да про ши ри мо асор ти ман - иста као 
је Бран ко Спа со је вић, вла сник инђиј ске 
Цигла не.

Како је обја снио Вла ди мир Гак, пред-
сед ник Општи не Инђи ја са аран ђе ло-
вач ким „Уни вер зу мом – Куби шни ца“ 
дого во ре на је поде ла имо ви не да би се 
одбло ки рао рад цигла не и да би неза-
по сле ни дошли до рад ног места, ујед но 
наја вљу ју ћи пре се ље ње ЈКП „Кому на-
лац“ и њихо ве меха ни за ци је у про сто ри је 
нека да шње управ не згра де и дво ри шта 
инђиј ске Цигла не, које се сада нала зе у 
вла сни штву те локал не само у пра ве.

- Учи ни ли смо две важне ства ри за 
општи ну Инђи ја. Прва, што смо успе ли 
да покре не мо при чу „са мртве тач ке“ и да 
из јед не беи зла зне ситу а ци је ство ри мо 
усло ве погод не за дово ђе ње новог инве-
сти то ра. Са дру ге стра не, нека да шња 

управ на згра да ста ре Цигла не и дво ри-
ште повр ши не два хек та ра биће у пот-
пу но сти рекон стру и са но и поста ће вла-
сни штво Општи не Инђи ја.У овај обје кат 
пре се ли ће мо упра ву ЈКП „Кому на лац“, 
а у дво ри шту биће сме ште на цело куп-

на меха ни за ци ја, која се сада нала зи у 
изнајм ље ном објек ту у Мара ди ку - иста-
као је Гак и додао:

- На овај начин уште де ће мо сред ства 
која изда ва ја мо на има заку па, а ујед но 
ће сви запо сле ни и меха ни за ци ја ЈКП 
„Кому на лац“ бити на јед ном месту. Тако-
ђе, сред ства од заку па усме ри ће мо на 
набав ку нове меха ни за ци је, која је сада, 

и више него у ката стро фал ном ста њу.
Покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић 

иста као је да за гра ђе вин ске про из во де, 
попут оних који се про из во де у инђиј ској 
цигла ни, посто ји вели ка тра жња на дома-
ћем тржи шту. Он је навео да њих није 
било у задо во ља ва ју ћем оби му у прет-
ход не две, три годи не, те да сада има ју 
аде кват но тржи ште с обзи ром на то да 
гра ђе ви нар ство у Срби ји напре ду је.

- Наш зајед нич ки циљ је да под сти-
че мо свим сред стви ма даља ула га ња 
дома ћих инве сти то ра, који су за нас 
посеб но зна чај ни. Локал не само у пра ве  
сво јим ала ти ма са локал ног нивоа, Вла-
да Вој во ди не са покра јин ског и Вла да 
Србије са наци о нал ног нивоа. Дома ћи 
инве сти то ри могу да рачу на ју на под сти-
ца је са свих нивоа вла сти, а циљ Вла де 
Вој во ди не у наред ном пери о ду је, да у 
свих 45 гра до ва и општи на отво ри мо бар 
по јед ну фабри ку са нај ма ње 50-60 рад-
ни ка, што тре ба да допри не се да Вој во-
ди на и даље буде нај ра зви је ни ји реги он 
у нашој земљи - рекао је Игор Миро вић, 
пред сед ник Покрајинске владе.

Ауто ма ти зо ван про цес тран спор-
та сиро вог мате ри ја ла у инђиј ској 
цигла ни, пече ња бло ко ва, сла га ња 

бло ко ва у ваго не, раз ла га ње с ваго на и 
сла га ње на пале ту допри не ће бржем 
раду, јер је за сва ки од тих посло ва тре-
ба ло два де сет рад ни ка по сме ни, за чега 
је било тешко наћи рад ну сна гу и за јед-
ну, а камо ли за три смене, кажу над ле-
жни. Зато је ауто ма ти за ци ја и робо ти за-
ци ја про из вод них про це са била једи но 
пра во реше ње, али је посла оста ло за 
још 60 рад ни ка.
 М. Ђ.

Са све ча ног отва ра ња цигла не

Наш зајед нич ки циљ
је да под сти че мо
свим сред стви ма  

даља ула га ња
дома ћих

инве сти то ра, који
су за нас посеб но

зна чај ни, рекао
је пред сед ник 

Покрајинске вла де 
Игор Миро вић 
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ИН ЂИЈ СКИ УЧЕ НИ ЦИ И СПОР ТИ СТИ НА ГРА ЂЕ НИ ЛАП ТОП РА ЧУ НА РИ МА

Зна ње и успех се ис пла те

За раз ли ку од прет ход них го ди на, ове, по пр ви пут, Оп шти на Ин ђи ја на гра ди ла је 
уче ни ке ко ји су за бе ле жи ли до бре ре зул та те на ре пу блич ким и оста лим так ми че њи
ма, као и спор ти сте, ко ји по ха ђа ју основ ну или сред њу шко лу, а ко ји су оства ри ли 
до бре ре зул та те на спорт ским бо ри ли шти ма

Ву ков ци ма и нај у спе-
шни јим спор ти сти ма 
са те ри то ри је оп шти не 

Ин ђи ја у че твр так, 23. мар та 
уру че ни су лап топ ра чу на-
ри. На овај на чин, за успе хе 
у шко ли, на так ми че њи ма и 
спорт ским бо ри ли шти ма, 
на гра ђе но је 105 уче ни ка и 
спор ти ста.

За раз ли ку од прет ход них 
го ди на, ове, по пр ви пут, 
Оп шти на Ин ђи ја на гра ди ла 
је уче ни ке ко ји су за бе ле жи-
ли до бре ре зул та те на ре пу-
блич ким и оста лим так ми че-
њи ма, као и спор ти сте, ко ји 
по ха ђа ју основ ну или сред-
њу шко лу, а ко ји су оства ри-
ли до бре ре зул та те на 
спорт ским бо ри ли шти ма. 

Пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак из ја-
вио је да Оп шти на це ни зна-
ње и труд сво јих уче ни ка, 
по ру чив ши да ће се у на ред-
ним го ди на ма све ви ше ула-
га ти у шко ле, ђа ке и спор ти-
сте. 

- На дам се да ће на гра де 

ко је су на ши ђа ци и спор ти-
сти до би ли би ти до дат ни 
под стрек да на ста ве са уче-
њем и по сти за њем од лич-
них ре зул та та. На на ма је да 
их мак си мал но по др жи мо и 
бу де мо осло нац у сва ком 
мо мен ту. Већ са да раз ми-
шља мо ка ко да об у хва ти мо 
још ве ћи круг де це ко је 
би смо на гра ђи ва ли и на тај 

на чин их мо ти ви ше мо да 
мар љи во ра де и по сти жу 
од лич не ре зул та те – ре као 
је Гак.

Обра ћа ју ћи се уче ни ци ма, 
спор ти сти ма и њи хо вим 
ро ди те љи ма, пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја ис та као је, 
да је та ло кал на са мо у пра-
ва ове го ди не по ди гла сти-
пен ди је на 10 хи ља да ди на-

ра, те да чи не све на по ре 
ка ко би уна пре ди ли ква ли-
тет жи во та свих гра ђа на 
ин ђиј ске оп шти не. 

Ме ђу на гра ђе ни ма је 
Са ра Ву чић из Ин ђи је, но си-
лац Ву ко ве ди пло ме. 

- За до вољ на сам због 
на гра де ко ју сам до би ла од 
Оп шти не Ин ђи ја, и на рав но 
да је и она мо тив да и да ље 
на ста вим да ра дим, као што 
сам у основ ној шко ли. 
За хва љу јем се Оп шти ни 
Ин ђи ја што је пре по зна ла 
труд ко ји смо уло жи ли то ком 
шко ло ва ња – ре кла је Са ра.

И Ни ко ла Чин ку из Ин ђи је, 
та ко ђе но си лац Ву ко ве 
ди пло ме, је на по клон до био 
лап топ ра чу нар.

- На гра да ко ју смо у ви ду 
лап топ ра чу на ра до би ли од 
Оп шти не Ин ђи ја са мо ми је 
са тис фак ци ја да и да ље 
мар љи во учим. Ујед но, и 
до каз да мој труд и рад ни су 
би ли уза луд ни – сма тра 
Ни ко ла.

М. Ђ.

105 уче ни ка и спор ти ста до би ло је лап топ ра чу на ре

Са ра Ву чић Ни ко ла Чин ку



12 29. MART 2017.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

МИ НИ СТАР ПРО СВЕ ТЕ МЛА ДЕН ШАР ЧЕ ВИЋ ПОСЕТИO OПШТИНУ ИРИГ  

Нео п ход на из град ња
До ма уче ни ка 
Ми ни стар про све те, 

на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Мла ден 

Шар че вић, за јед но са сво-
јим са рад ни ци ма, по се тио 
је про шле сре де, 22. мар та 
Оп шти ну Ириг. Он је са пред-
став ни ци ма ло кал не са мо-
у пра ве раз го ва рао о мо гућ-
но сти ма ула га ња у Сред њу 
струч ну шко лу „Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз“, као и о 
из град њи До ма уче ни ка.  Ми-
ни стар Шар че вић је об и шао и 
ре сто ран сред ње шко ле, као 
и две по тен ци јал не ло ка ци је 
на ко ји ма се пла ни ра из град-
ња но ве згра де шко ле као и 
До ма за сме штај уче ни ка. 

- Оп шти на Ириг је пре по-
зна ла стра те шки план раз во-
ја и у скла ду са тим од лич но 
усме ри ла раз вој школ ства ка 
овим обла сти ма. Оп шти на 
се на сла ња на На ци о нал ни 
парк Фру шка го ра, та ко да је 
ту ри зам и уго сти тељ ство не-
што што је пре по зна тљи во. 
Сва ка ко да је про блем то што 
школа нема свој про стор. За 
из град њу но вог објек та за јед-
но ће мо апли ци ра ти за сред-
ства. Но ви обје кат би имао 
спорт ску са лу и про стор за 
прак су, ка ко би се раз ви ја ло 
и ду ал но обра зо ва ње. Из-
град ња До ма за сме штај уче-
ни ка под ра зу ме ва ла би по-
тре бе Ири га и Ру ме. У Ири гу 
се шко лу ју про фи ли ко је при-
вре да тра жи  - ре као је ми ни-
стар Шар че вић. 

Пред сед ник Оп шти не Ириг 

Ста ван Ка зи ми ро вић из ра зио 
је за хвал ност ми ни стру што 
је по се тио њи хо ву оп шти ну и 
уви део не до стат ке, од но сно 
по тре бе ко је се ти чу сме штај-
них ка па ци те та уче ни ка.

- Тре нут ни ка па ци те ти већ 
пре ва зи ла зе на шу ло кал ну 
са мо у пра ву и мо ра мо да кре-
не мо у из град њу уче нич ког 
до ма ко ји нам је нео п хо дан. 
Смер ви но гра дар – ви нар у 
на шој сред њој шко ли је је ди-
ни у Вој во ди ни, али и за смер 
ку ли нар ски тех ни чар има мо 
ве ли ко ин те ре со ва ње. Сви 
сме ро ви у Сред њој струч ној 

шко ли „Бо ри слав Ми хај ло-
вић Ми хиз“ су ве за ни за на шу 
стра те ги ју раз во ја ви но гра-
дар ства, ви нар ства, во ћар-
ства и ту ри зма. Са да ка ко 
смо пла ни ра ли, уче нич ки 
дом би био ка па ци те та за 50 
уче ни ка, био би пре вас ход но 
на ме њен за смер ви но гра дар 
- ви нар. Оче ку је мо по др шку 
свих ни воа вла сти – по ру чио 
је Ка зи ми ро вић и до дао да би 
се у из град њу до ма уче ни ка 
мо гло кре ну ти већ иду ће го-
ди не. 

Ди рек тор ка ири шке сред-
ње шко ле Иси до ра Би ри њи 

ис та кла је чи ње ни цу да је 
шко ла „Бо ри слав Ми хај ло-
вић Ми хиз“ је ди на на те ри-
то ри ји Вој во ди не и јед на од 
три у це лој Ср би ји ко ја има 
обра зов ни про фил ви но гра-
дар - ви нар. Она је до да ла да 
у бу дућ но сти Ириг мо же по-
ста ти цен тар за обра зо ва ње 
у обла сти ви но гра дар ства. 
Та ко ђе, ре кла је да не ки еле-
мен ти ду ал ног обра зо ва ња 
већ по сто је у шко ли, као и да 
су вла сни ци ви на ри ја по ка за-
ли ин те ре со ва ње за ду ал ни 
си стем.

 Сања Ста не тић 

Про шле сре де, 22. мар та зва нич но су по че-
ли ра до ви на ре кон струк ци ји Гре бен ског 
пу та на Фру шкој го ри. За ову ин ве сти ци-

ју  Оп шти на Ириг је има ла ура ђен про је кат и од 
Упра ве за ка пи тал на ула га ња до би ла око 50 ми-
ли о на ди на ра за ње го ву ре а ли за ци ју. 

Истог да на, пред став ни ци Оп шти не Ириг об-
и шли су ра до ве ко ји под ра зу ме ва ју са на ци ју, 
пре свла че ње ко ло во за, про ши ре ње бан ки на, 
ка ко би овај пут нај ви ше ко ри стио ту ри сти ма на 
Фру шкој го ри.

- Ра до ви би тре ба ло да тра ју 60 ка лен дар ских 
да на, ме ђу тим до би ли смо уве ра ва ње од из во-
ђа ча да они пла ни ра ју да их за вр ше до 1. ма ја. 
Ра до ви су кре ну ли од хо те ла Нор цев – ре као је 
при ли ком оби ла ска ра до ва Сте ван Ка зи ми ро-
вић, пред сед ник Оп шти не Ириг. С. С. 

ИРИГ

Са на ци ја Гре бен ског пу та

Ми ни стар Шар че вић са пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве у оби ла ску шко ле
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ПРИ ПРЕМ НИ РА ДО ВИ ЗА КО МА СА ЦИ ЈУ ЗЕ МЉИ ШТА У РА ДЕН КО ВИ ЋУ 

Укруп ња ва њем парцела
до бо љих ре зул та та 

Гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Вла ди мир 
Са на дер и в.д. на чел ни-

ка Град ске упра ве за по љо-
при вре ду и за шти ту жи вот не 
сре ди не Вла ди мир На сто вић 
об и шли про шлог пет ка, 24. 
мар та ра до ве на при пре ми 
зе мљи шта за ко ма са ци ју у 
ка та стар ској оп шти ни Ра ден-
ко вић. 

Са на дер је ис та као да је 
ово је дан од ве ћих про је ка та 
ко ји Град Срем ска Ми тро ви-
ца за јед но са По кра јин ском 
вла дом ре а ли зу је у 2017. го-
ди ни. Сре ђи ва ње те ре на и 
ко ма са ци ја зе мљи шта ко шта-
ће око 180 ми ли о на ди на ра, 
од че га 55 од сто фи нан си ра 
По кра ји на, а 45 од сто ра до ва 
Град Срем ска Ми тро ви ца. 

- Са овом ин ве сти ци јом 
Град Срем ска Ми тро ви ца по-
ма же вла сни ци ма пар це ла 
на под руч ју се ла Ра ден ко вић. 
Укруп ња ва ње парцела ће им 
омо гу ћи ти да евен ту ал но по-
ди жу си сте ме за на вод ња-
ва ње и да раз ви ју по сто је ћу 
про из вод њу на мно го ефи-
ка сни ји и бо љи на чин. По сле 
Ра ден ко ви ћа пла ни ра на је 
ко ма са ци ја ата ра у Ша шин-
ци ма ко ја ће би ти ре а ли зо-
ва на у на ред не три го ди не. 
Уку пан из нос сред ста ва за 
ра до ве у Ша шин ци ма ће би-

ти око 100 ми ли о на ди на-
ра – ре као је гра до на чел ник 
Са на дер при ли ком оби ла ска 
ра до ва. 

Вр ши лац ду жно сти на чел-
ни ка Град ске упра ве за по љо-
при вре ду и за шти ту жи вот не 
сре ди не Вла ди мир На сто вић 
ре као је да ра до ви иду па ра-
лел но са ко ма са ци јом. Ка ко 
је он об ја снио, тре нут но се 
вр ши сре ђи ва ње те ре на у 
сми слу при ла го ђа ва ња по вр-
ши на ка ко би се ко ма са ци ја 
што ефи ка сни је и бо ље из ве-
ла. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
на кон сре ђи ва ња по љо при-
вред них по вр ши на и по ме ну-
те ко ма са ци је до ћи ће се до 
укру пље них по вр ши на ко је 
ће у на ред ном пе ри о ду да ти 
мно го бо ље ре зул та те. 

- Ра до ви на уре ђе њу зе-
мљи шта по че ли су пре де-
се так да на. Град Срем ска 
Ми тро ви ца је обез бе дио да 
се пот пу но ин фра струк тур-
но уре ди ово зе мљи ште. Ми 
ра ди мо на уре ђе њу шест и 
по ки ло ме та ра ста ре ка нал-
ске мре же и 12,5 ки ло ме тра 
но ве ка нал ске мре же. Ка на-
ли ће до при не ти да се ефи-
ка сни је на вод ња ва ју ове 
по љо при вред не по вр ши не. 
Та ко ђе ће се вр ши ти и ре кул-
ти ви са ње 52 хек та ра шум-
ског зе мљи шта, ту ће би ти 

ура ђе но 15 ки ло ме та ра пу та 
и у пр вој фа зи би ће ура ђе-
но 12 пут них пре ла за. На кон 
за вр шет ка ра до ва би ће пот-
пу но уре ђе на по љо при вре да 
по вр ши на и мо ћи ће бр же и 
ефи ка сни је до ње да се до-
ђе и об ра де по ља. Оно што 
је зна чај но, је сте да ће сви 
ра до ви би ти упо до бље ни са 
по љо при вред ним ра до ви ма. 
Усе ви ће би ти ски ну ти, ва жно 
је да се ис ко ри сти сва ки хек-
тар зе мље, а по сле ски да ња 
ку ку ру за би ће за вр ше ни сви 
ра до ви. Вла сни ци ће би ти 
уве де ни у по сед ка да се за-
вр ши ски да ње ле ти не – по-
ја снио је Дра ган То па ло вић, 
ди рек тор во до при вред ног 
пред у зе ћа „Са ва“ из Ша па ца 
ко ји из во де ра до ве на те ре ну. 

Пред сед ник Са ве та ме-
сне за јед ни це Ра ден-
ко вић Вла да Ту ру дић 

до дао је да ра до ви на уре ђе-
њу зе мљи шта про ти чу у нај-
бо љем ре ду. Ка ко он ис ти че, 
ме ђу ме шта ни ма је ста ње са-
свим за до во ља ва ју ће, мо жда 
и бо ље не го што су оче ки ва-
ли. Та ко ђе, ве о ма је зна чај но 
за све ме шта не што ће, по ред 
пут не ин фра струк ту ре, би ти 
ура ђе на и ка нал ска мрежа 
ко ја ће слу жи ти ка ко за од-
вод ња ва ње, та ко и за на вод-
ња ва ње.  С. Ста не тић 

Са на дер је
ис та као да

је ово је дан
од ве ћих

про је ка та ко ји 
Град Срем ска

Ми тро ви ца
за јед но са

По кра јин ском
вла дом

ре а ли зу је
у 2017. го ди ни. 

Сре ђи ва ње
те ре на и

ко ма са ци ја
зе мљи шта

ко шта ће око
180 ми ли о на

ди на ра

Оби ла зак ра до ва 
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ ПЕЋИНЦИ

Ре ба лан сом бу џе та
до водовода у Обрежу
На сед ни ци Скуп шти не 

оп шти не Пе ћин ци, ко-
ја је одр жа на про шлог 

че тврт ка, 23. мар та усво јен 
је пр ви ово го ди шњи ре ба-
ланс оп штин ског бу џе та. Ка-
ко је обра зло жио по моћ ник 
пред сед ни це Оп шти не Де јан 
Жи ва но вић овим тех нич ким 
ре ба лан сом се ни но ми нал но 
ни ре ал но у бу џе ту не ме ња 
струк ту ра при хо да ко ји оста-
ју на про јек то ва ном ни воу од 
1.199.000.000 ди на ра.

- И рас хо ди оста ју на истом 
ни воу од ми ли јар ду сто де-
ве де сет де вет ми ли о на, али 
смо из вр ши ли пре ком по зи-
ци ју рас хо да усло вље них ре-
а ли за ци јом два ка пи тал на 
ин фра струк тур на про јек та у 
на шој оп шти ни. Реч је о про-
јек ти ма из град ње во до вод не 
мре же у Обре жу и за вр шет-
ка пу та Ши ма нов ци - Срем-
ски Ми ха љев ци, за ко је су 
Оп шти ни Пе ћин ци одо бре на 
сред ства у из но су од 60 ми-
ли о на ди на ра од Упра ве за 
ка пи тал на ула га ња АП Вој во-
ди не. Ре ба лан сом бу џе та је 
за из град њу но ве во до вод не 
мре же у Обре жу опре де ље но 
26 ми ли о на, а за за вр ше так 
пу та Ши ма нов ци - Срем ски 
Ми ха љев ци 34 ми ли о на ди на-
ра – об ја снио је Жи ва но вић.

Од бор ни ци пе ћи нач ког пар-
ла мен та усво ји ли су и из ве-
штај о ста њу без бед но сти са-

о бра ћа ја у оп шти ни Пе ћин ци 
у пе ри о ду од 1. ав гу ста до 31. 
де цем бра 2016. го ди не, ко ји 
је под нео оп штин ски Са вет за 
без бед ност са о бра ћа ја. Пред-
сед ник Са ве та Ми лан Сте па-
но вић из ја вио је тим по во дом 
да је у дру гом по лу го ди шту 
про шле го ди не без бед ност 
са о бра ћа ја у оп шти ни Пе ћин-
ци би ла на за вид ном ни воу.

- У дру гој по ло ви ни 2016. у 
на шој оп шти ни ни јед но ли це 
ни је по ги ну ло у са о бра ћај ним 
не зго да ма, а број те шко по-
вре ђе них ли ца је ма њи за 50 
од сто у од но су на исти пе ри од 
2015. го ди не. Про шле го ди не 
ло кал на са мо у пра ва је усво-
ји ла Стра те ги ју за без бед ност 
са о бра ћа ја у оп шти ни Пе ћин-
ци ко ја је у скла ду са на ци о-

нал ном Стра те ги јом, ко ја за 
циљ има да до 2020. го ди не 
у Ср би ји не ма мо нијед но де те 
по ги ну ло у са о бра ћа ју. У овом 
тре нут ку Оп шти на Пе ћин ци је 
тај циљ већ до сти гла, јер ни-
смо има ли нијед но по ги ну ло 
ли це па са мим тим ни де те, 
че му су сва ка ко до при не ле и 
број не кам па ње и еду ка ци је 
ко је смо одр жа ли у са рад њи 
са ре пу блич ком Аген ци јом 
за без бед ност са о бра ћа ја. 
Про шле го ди не смо би ли до-
ма ћи ни Окру жном так ми че-
њу „Шта знаш о са о бра ћа ју“, 
у ви ше на вра та де ли ли смо 
ре флек ту ју ће пр слу ке би ци-
кли сти ма у свих 15 на се ља 
на ше оп шти не, а не дав но смо 
у су срет про лећ ним ра до ви-
ма и по ве ћа ном бро ју трак то-

ра са при кључ ним ма ши на ма 
на на шим пу те ви ма одр жа-
ли еду ка ци ју за трак то ри сте. 
Том при ли ком смо уче сни ци-
ма еду ка ци је на по клон да ли 
ро та ци о на све тла за трак то-
ре, ре флек ту ју ће тро у гло ве и 
штам па не бро шу ре са са ве-
ти ма за без бед ни је уче шће у 
са о бра ћа ју – из ја вио је Сте-
па но вић.

Од бор ни ци су на сед ни ци 
усво ји ли и из ве шта је о ра ду 
за 2016. го ди ну пе ћи нач ког 
Цен тра за со ци јал ни рад, Цр-
ве ног кр ста Пе ћин ци, Јав не 
уста но ве „Спорт ски цен тар“, 
Са ве та за без бед ност са о бра-
ћа ја на оп штин ским пу те ви ма 
и ули ца ма на се ље них ме ста 
оп шти не Пе ћин ци и пе ћи нач-
ког Кул тур ног цен тра.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ВЛА ДА ОБ РА ДО ВИЋ КА МЕ НИ“ ПЕЋИНЦИ

По др шка ро ди те љи ма
Пред школ ска уста но-

ва „Вла да Об ра до вић 
Ка ме ни“ из Пе ћи на ца 

ре а ли зо ва ће са Фон да ци јом 
Но вак Ђо ко вић про грам по-
др шке ро ди те љи ма под на-
зи вом „По др шка, не пер фек-
ци ја“. Про грам је пред ви ђен 
за ро ди те ље/ста ра те ље и 
дру ге зна чај не уче сни ке у од-
га ја њу де це уз ра ста до шест 
го ди на.

То ком ин тер ак тив них и 
ди на мич них ра ди о ни ца про-
гра ма „По др шка, не пер фек-
ци ја“, уче сни ци ће би ти у 
при ли ци да до би ју прак тич не 
са ве те струч ња ка о зна њу и 
ве шти на ма ко је су по треб-
не за ре ша ва ње кон крет них, 
сва ко днев них иза зо ва, а све 

у ци љу ква ли тет ни јег раз во ја 
де те та и ње го вог мо зга. Та-
ко ђе, про грам је осми шљен 
и као при ли ка за дру же ње и 
раз ме ну ис ку ста ва са дру гим 
ро ди те љи ма.

Ка ко нам је ре кла Ва лен-
ти на Шљу кић, пе да гог у ПУ 
„Вла да Об ра до вић Ка ме ни“ 
и је дан од струч ња ка ко ји ће 
во ди ти ра ди о ни це, ор га ни зо-
ва ће се 10 дво сат них ра ди-

о ни ца, а ро ди те љи ће би ти 
по де ље ни у две гру пе.

- Про грам ће се ре а ли зо ва-
ти у про сто ри ја ма Пред школ-
ске уста но ве у Пе ћин ци ма, 
бес пла тан је и обез бе ђе но је 
збри ња ва ње де це за вре ме 
тра ја ња ра ди о ни ца у одво је-
ној про сто ри ји, као и осве же-
ње за уче сни ке. Не по сто ји 
ре цепт за са вр ше но ро ди-
тељ ство, али до дат на зна-
ња и по др шка мо гу по мо ћи 
сва ко ме од нас – ис та кла је 
Шљу кић.

Сви за ин те ре со ва ни мо гу 
се де таљ ни је ин фор ми са ти 
код вас пи та ча у пред школ ској 
уста но ви у свом на се љу, где 
се ујед но мо гу и при ја ви ти за 
уче шће у овом про гра му.

За се да ње ло кал ног пар ла мен та у Пе ћин ци ма
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ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Набав ка лини је
за сепа ра ци ју отпа да
Како је ЈКП „Кому на ли је“ из Срем ске Митро-

ви це уна пре ди ло систем при мар не сепа ра-
ци је отпа да у Гра ду Срем ска Митро ви ца од 

2014. годи не, поста вља њем реци кла жних остр-
ва за сепа ра ци ју отпа да на 32 лока ци је у гра-
ду и доде лом пла вих кан ти за ПЕТ амба ла жу и 
папир у 1.000 дома ћин ста ва, као логи чан корак 
за даље уна пре ђе ње и усвр ша ва ње овог систе-
ма јесте и набав ка лини је за сепа ра ци ју отпа да.

Сав при ку пље ни реци кла бил ни отпад се 
одво зи у машин ску базу нашег пред у зе ћа где се 
даље тре ти ра на новом систе му за сепа ра ци-
ју отпа да. Ова лини ја слу жи за сепа ра ци ју ПЕТ 
амба ла же, папи ра и кар то на, раз вр ста ва ње по 
кате го ри ја ма и на кра ју бали ра ње. Систем се 
састо ји од тра ка стог тран спор те ра, пер фо ра-
то ра за ПЕТ амба ла жу и хидра у лич не пре се за 
бали ра ње. Као при мер наво ди мо да се за сат 
вре ме на рада лини је фор ми ра јед на бала ПЕТ 
амба ла же тежи не 250-300 кило гра ма.

ЈКП „Кому на ли је“ ће и у наред ном пери о ду 
тежи ти да уна пре ди систем при мар не сепа ра-
ци је отпа да, а све у циљу сма ње ња коли чи не 
отпа да који се одла же на депо ни ју и зашти те 
живот не сре ди не, саоп шта ва ју из овог митро-
вач ког јав ног пред у зе ћа. Т. М.

ШИД

Ула га ње у
обра зо ва ње

Про шле не де ље Оп шти ну Шид по се ти ла 
је по моћ ни ца ми ни стра за пред школ ско и 
школ ско обра зо ва ње Ве сна Не дељ ко вић. 
Ка ко је ис так ну то у раз го во ру са пред став-
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве, опре де ље ње 
шид ске оп шти не је да се ула же у пред-
школ ско и школ ско обра зо ва ње. 

Ве сна Не дељ ко вић је том при ли ком из ја-
ви ла да ће при о ри тет у на ред ном пе ри о ду 
би ти пред школ ске уста но ве, ка ко би се 
ство ри ли усло ви за фор ми ра ње до дат них 
ја сле них гру па. По ред то га, у пла ну је и 
ре а ли за ци ја струч ног уса вр ша ва ња вас пи-
та ча. 

На са стан ку је би ло ре чи и о мо гућ но сти-
ма адап та ци је Основ не шко ле „Бран ко 
Ра ди че вић“ у Ши ду. 

По моћ ни ца ми ни стра је са пред став ни-
ци ма ло кал не са мо у пра ве по се ти ла је дан 
од обје ка та Пред школ ске уста но ве „Је ли ца 
Ста ни ву ко вић Ши ља“ и Основ ну шко ли 
„Бран ко Ра ди че вић“.  М. Н.

ЦРВЕ НИ КРСТ ПЕЋИНЦИ

Истине и заблуде
о туберкулози
За Свет ски дан бор бе про тив тубер ку-

ло зе иза бран је 24. март, јер је тога 
дана дав не 1882. годи не Роберт Кох 

први пут под микро ско пом открио узроч ни-
ка ове боле сти. Пећи нач ки Црве ни крст 
актив но се укљу чио у обе ле жа ва ње Свет-
ског дана бор бе про тив тубер ку ло зе поста-
вља њем штан да у цен тру Пећи на ца, на 
којем су волон те ри ове орга ни за ци је дели-
ли про ла зни ци ма инфор ма тив ни мате ри јал 
о мера ма пре вен ци је ове боле сти.

Како нам је рекао Алек сан дар Андри је-
вић, струч ни сарад ник у пећи нач ком Црве-
ном крсту, неко ли ко дана уочи 24. мар та 

волон те ри и сарад ни ци Црве ног крста су у 
свом непо сред ном окру же њу - у сусед ству, 
шко ли и на рад ном месту дели ли еду ка тив-
ни мате ри јал о исти на ма и заблу да ма о 
тубер ку ло зи која је на жалост још увек при-
сут на на нашим про сто ри ма.

- Вели ки број гра ђа на је посе тио наш 
штанд и узео еду ка тив ни мате ри јал, што 
пока зу је да смо успе ли да их заин те ре су је-
мо. На овај начин Црве ни Крст Пећин ци 
насто ји да интен зи ви ра свој рад у здрав-
стве но - вас пит ној обла сти осла ња ју ћи се 
пре све га на добру вољу, енту зи ја зам и 
жељу наших волон те ра да помог ну побољ-

ша њу здрав стве не сли ке у 
нашој локал ној зајед ни ци. 
Захва љу је мо се сви ма који су 
издво ји ли сво је сло бод но вре-
ме да подр же нашу акци ју – 
изја вио је Андри је вић.

Он је нагла сио да је ова 
акци ја само сег мент кам па ње 
бор бе про тив тубер ку ло зе коју 
кон ти ну и ра но спро во ди Црве-
ни крст Срби је и да ће слич не 
актив но сти бити спро во ђе не и 
у наред ном пери о ду у скла ду 
са кален да ром Црве ног крста 
Срби је и Међу на род ног покре-
та Црве ног крста.
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Пред сед нич ки кан ди дат Саша Јан ко-
вић, кога је пред ло жи ла Гру па гра-
ђа на „За Срби ју без стра ха“ посе тио 

је, у окви ру сво је кам па ње, 20. мар та Шид, 
Руму, Срем ску Митро ви цу, Ста ру Пазо ву и 
Инђи ју.

При ли ком посе те Сре му Јан ко вић је раз-
го ва рао са гра ђа ни ма, а зајед но са њим 
били су и нека да шњи селек тор кошар ка-
шке репре зен та ци је Срби је Душан Ивко-
вић, глу мац Пре драг Ејдус и ака де мик 
Душан Тео до ро вић. Подр шку Јан ко ви ћу 
пру жи ли су и чла но ви срем ских одбо ра 
Демо крат ске стран ке. 

Јан ко вић је у свом обра ћа њу гра ђа ни ма 
иста као да њего ва кан ди да ту ра за пред-
сед ни ка држа ве није стра нач ка кан ди да-
ту ра.

- Јед на од ства ри коју мора мо да пре-
ки не мо је да држа ва пре ста не да буде 
фили ја ла било које стран ке. Да се људи 
запо шља ва ју зато што су из те стран ке, а 
дру ги бива ју отпу ште ни зато што нису из те 
стран ке, да суди је суде, а тужи о ци туже по 
стра нач ком дик та ту. Мора мо да вра ти мо 
држа ву гра ђа ни ма, а прва инсти ту ци ја која 
то може да ура ди је пред сед ник Срби је. 
Има мо ту једи ну инсти ту ци ју коју гра ђа ни 
бира ју и која њима одго ва ра, а не стран ка-
ма. Желим да одго ва рам вама тако што ћу 
инси сти ра ти да сва ко ради свој посао и за 
то одго ва ра, али не стран ци, већ по зако ну 
и гра ђа ни ма. Хоћу да поли цај ци раде свој 
посао не стра ху ју ћи од кри ми на ла ца, хоћу 
да Вој ска буде гарант без бед но сти Срби-
је, хоћу да лека ри не бира ју изме ђу мита, 
бес па ри це или одла ска из земље, хоћу 
да од нас сва ко сло бод но бира - рекао је 
Саша Јан ко вић. 

Он је додао да га стра шно љути пот це-

њи ва ње обра зо ва ња и при стој но сти.
 - Нама ништа не фали, само има мо 

лошу власт која сво је фру стра ци је иска-
љу је на нама. Нама сада иду у ино стран-
ство нај бо љи, нама је тре нут но дно на 
врху, ово је осве та лоших ђака - пору чио 
је Јан ко вић и иста као да су иза зо ви сву-
да око нас, а реак ци ја вла сти је гаше ње 
инсти ту ци ја.

- Тако, др Небој ша Сте фа но вић доби је 
пре су ду про тив НИН-а у року од три месе-
ца, у истој сед ми ци у којој заста ри посту-
пак про тив лека ра због чије су гре шке 
живо ти изгу бље ни. Или доби је мо заста ре-
ва ње поступ ка про тив Бого љу ба Кари ћа. 
Алек сан дар Вучић се навод но чуди, љути 
се због тога, а онда седам дана касни је 
отва ра са њим у ино стран ству неке тржне 
цен тре. И онда, као да им није доста увре-
да здра вог разу ма, тај исти Карић каже 
да ћемо да раз ви ја мо тури зам у Бео гра ду 
зато што има мо лепе девој ке. Вре ђа ју нас 
– рекао је Јан ко вић.

Јан ко вић је додао и да је април при ли-
ка да гра ђа ни иско ри сте сво је пра во 
на избор и иза бе ру држа ву уме сто 

при ват не дру жи не, да иза бе ру дру штво 
у којем ће за све гра ђа не важи ти јед на ка 
пра ви ла.

Позна ти глу мац Пре драг Ејдус је један 
од сто ти ну гра ђа на, инте лек ту а ла ца који 
су подр жа ли Сашу Јан ко ви ћа, зато што је 
он, по њима, нај о збиљ ни ји кан ди дат. 

- Он је нај ком пе тент ни ји кан ди дат зато 
што има обра зо ва ње, зато што има ком-
пе тен ци је и иску ство, зато што не при па-
да нијед ном од ових, тзв. „реци кли ра них“ 
пред сед нич ких кан ди да та који су на раз не 
начи не сти гли до кан ди да ту ре - пору чио је 
Ејдус. Е.М.Н.

Пред сед нич ки кан ди дат Саша Јан ко вић са Митр ов ча ни ма

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Поштовани господине Саша 
Јанковићу! У понедељак 20. марта, 
као председнички кандидат, 

боравили сте у Сремској Митровици. Не 
знам много о Вама, нисте се нешто 
пачали у политичко странчарење до 
сада. То ми је одмах упало у очи и 
знајући неписана правила српске 
политичке јавности нисам очекивао ни 
ово ни оно. За разлику од оног 
Прелетачевића Белог, Ви сте ми 
деловали као озбиљан човек. Мада, 
морам да признам, нисам обраћао 
нарочиту пажњу на Вашу појаву, мислећи 
да можда ипак има истине у ономе што 
говорите, односно да доносите и нешто 
што до јуче нисмо имали на политичкој 
сцени. Некако, нисам размишљао о томе 
што Вам подршку дају људи из 
Демократске странке. Јер, ако ћемо 
право, многима од нас су се баш 
смучили типови попут Пајтића, 
Елезовића и сличних, али ипак нисам 
хтео да се огрешим о оне појединце којих 
има у свим странкама и који нису 
упрљали ни образ, ни руке, крадући са 
лешине, односно оног што је остало од 
нечег познатог као Србија у доба ДОСа.

Када сам тог понедељка одшетао до 
града, из чисте знатижеље да видим како 

Држа ва уме сто
при ват не дру жи не

САША ЈАН КО ВИЋ У СРЕ МУ
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Пред сед нич ки кан ди дат 
Саша Раду ло вић је про-
шле неде ље, 26. мар та у 

окви ру кам па ње „Круг за дру ги 
круг“ раз го ва рао са гра ђа ни-
ма Сре ма. Раду ло вић је посе-
тио Ста ру Пазо ву, Руму, Ириг и 
Срем ску Митро ви цу и позвао 
гра ђа не да иза ђу у што већем 
бро ју на избо ре, јер то води до 
дру гог кру га, у коме је могу ће 
побе ди ти Алек сан дра Вучи ћа.

- Ови избо ри су рефе рен дум 
про тив Вучи ћа и њего ве поли-
ти ке која је тра ја ла пет годи на 
и уве ла пот пу ни медиј ски мрак. 
И пре њега није било сјај но и 
Тади ће ва власт је била лоша, 
а гра ђа ни су после оче ки ва-
ли бор бу про тив коруп ци је и да 
живе боље, али се то није деси-
ло. Мој при о ри тет је да уки нем 
пар тиј ско запо шља ва ње, то су 
огром не уште де, око мили јар ду 
евра годи шње, да уки не мо суб-
вен ци је стра ним инве сти то ри ма 
што је тако ђе мили јар ду евра, 
да уки не мо коруп ци ју, доне се мо 
Закон о поре клу имо ви не и пот-

пу ну тран спа рент ност, да сва-
ки уго вор буде обја вљен - каже 
Раду ло вић.

По њему, када се то ура ди 
онда могу да се вра те пен зи-
је, пла те про свет ним и здрав-
стве ним рад ни ци ма, вој сци и 
поли ци ји, да се сма ње поре зи и 
допри но си и уве де уни вер зал на 
соци јал на зашти та, да се уки не 
ове ра здрав стве них књи жи ца. 
Све су то ства ри које могу да се 
ура де јер је Срби ја бога та и лепа 
земља и у њој може лепо да се 
живи, сма тра Раду ло вић. 

- Ја имам енер ги ју, иску ство 
и зна ње и одлуч ност да уве дем 
ред. Живео сам у све ту и знам 
како то функ ци о ни ше. Гра ђа ни 
јако лоше живе и дигли су руке 
у сми слу да мисле да су сви 

исти, међу тим, мислим да људи 
пола ко уви ђа ју да нису сви исти. 
Све може да се про ме ни и овај 
пут то може да се ура ди и само 
олов ком, зато иза ђи те и гла сај-
те - пору чио је пред сед нич ки 
кан ди дат Гру пе гра ђа на „Доста 
је било“ Саша Раду ло вић при ли-
ком посе те Сре му.

Он је додао да ово нису само 
избо ри за пред сед ни ка.

- Након што побе дим, одмах 
ћемо има ти и пад вла де и пар ла-
мен тар не избо ре, и при ли ку да 
уве де мо ред у Срби ји - рекао је 
Раду ло вић и додао да су истра-
жи ва ња јав ног мње ња, која се 
пла си ра ју о вели кој подр шци 
кан ди да ту вла сти, само про па-
ганд на алат ка.

С. Џ. и Б. С.

ПРЕД СЕД НИЧ КИ
ИЗБО РИ 2. АПРИ ЛА

У трци 11
кан ди да та

Срби ја у неде љу, 2. апри ла 
бира изме ђу 11 кан ди да та новог 
пред сед ни ка држа ве. Први на 
гла сач ком листи ћу биће Саша 
Јан ко вић, којег је пред ло жи ла 
Гру па гра ђа на „За Срби ју без 
стра ха“, дру ги Вук Јере мић, 
којег је пред ло жи ла Гру пе гра-
ђа на „Мора мо боље“, тре ћи 
Миро слав Паро вић испред 
Народ ног сло бо дар ског покре-
та, четвр ти Саша Раду ло вић, 
кан ди дат покре та Доста је 
било, а пети Лука Мак си мо вић, 
кан ди дат Гру пе гра ђа на „Љуби-
ша Пре ле та че вић Бели – Бели 
само јако“.

Алек сан дар Вучић, кан ди дат 
вла да ју ће коа ли ци је, под бро-
јем је шест, под бро јем седам је 
Бошко Обра до вић, кан ди дат 
покре та Две ри, осми је Воји-
слав Шешељ, кан ди дат Срп ске 
ради кал не стран ке, под бро јем 
девет Алек сан дар Попо вић, 
кан ди дат Демо крат ске стран ке 
Срби је, на 10. месту је Милан 
Ста ма то вић, испред Гру пе гра-
ђа на „За здра ви ју Срби ју“, и на 
послед њем, 11, Ненад Чанак, 
кан ди дат Лиге соци јал де мо кра-
та Вој во ди не.

Е, мој Саша... 
уживо изгледа кандидат за председника 
Србије, остао сам запањен. И тек тада 
сам схватио зашто човек који хоће да се 
бави политиком, треба нешто и да зна о 
томе. Јер, бављење политиком није тек 
лака и помало оперетска слетска вежба. 
Политика су људи, нарочито они који се 
тиме баве. А како то изгледа уживо у 
Сремској Митровици? 

Можда су Вас, господине Јанковићу 
подржали у самом старту неки добри 
људи, можда су њихове намере биле у 
основи и часне. Али, како даље? Јер, 
када сам видео са Вама сву ту булументу 
на сремскомитровачком градском тргу, 
припала ми је мука. Булументу која је 
била Ваш официјелни домаћин, промотер 
и организатор председничке кампање. 
Толико ми је припала мука, јер чак и да 
сам размишљао о могућности да гласам 
за Вас, после гостовања у Сремској 
Митровици, свакако ми то више не би 
падало на памет. 

Ви сте, господине Јанковићу, може бити 
били одличан заштитник права грађана, 
то знају они који су Вас на ту функцију 
бирали. Били сте, дакле, можда добар 
државни чиновник. Али, као политичар, 
односно као неко ко се кандидује за 
председника Србије, немате појма. Као 

председнички кандидат који прича о 
владавини права и државних институција 
и који говори о поштењу и јавном моралу, 
морали бисте знати у каквом сте друштву 
били у Сремској Митровици, Не знам 
додуше како је било у другим местима где 
сте држали Ваше митинге и промовисали 
своју кандидатуру, али ако је било упола 
као у Сремској Митровици, немате чему 
да се надате на предстојећим изборима.

Шта Ви мислите, господине 
Јанковићу!? Да ме убедите да 
гласам за Вас, окруженог екипом 

која је политички упропастила Митровицу? 
Како ћете то да ме убедите да нам је 
неопходна владавина институција и 
правна држава? У друштву са Ненадом 
Лемајићем и др Мирославом 
Кендришићем? Први је високи 
функционер Демократске странке и члан 
(боље рећи неформални власник) већине 
митровачких странака. Други је члан 
Пајтићевог ДС-а, не баш много бољи од 
свог претходника. Ко ће то господине 
Јанковићу, заједно са Вама, да нас учи 
правној држави и поштовању институција? 
Ова двојица, против којих Тужилаштво и 
Полиција воде предстражне радње по 
кривичној пријави због пљачке градског 
буџета? А то је само врх леденог брега са 

гомиле бројних недела двојице „жутих“ 
пријатеља.

Шта је то др Мирослав Кендришић 
урадио да Митровицу? Шта за Болницу у 
којој је оставио хаос док није смењен са 
места директора? Дугачак је списак 
проблематичних послова, сумњивих 
јавних набавки, корупције, запошљавања 
по ценовнику, лечења са смртним 
исходима у митровачкој Болници, које је 
од јавности крио бивши директор др 
Кендришић. О Ненаду Лемајићу не вреди 
ни трошити речи. Све чега се дохватио у 
Сремској Митровици, којом је до јуче 
владао неформално, упропашћено је и 
загађено. Лемајић Ненад је највеће 
политичко зло Сремске Митровице. Града 
кога деца која заувек беже из њега, због 
Лемајића и његових послушника, називају 
Кењиградом. Дубоки су трагови 
пропадања у Сремској Митровици, због 
таквих ликова и њима сличних, који их 
подржавају.

Зар са таквима Ви нама обећавате 
владавину права и институција? 

Немојте нам се ругати господине 
Јанковићу! 

Е мој Саша, шта Вам је то све требало? 
Или од Вас желе да праве будалу, или сте 
као и они?

Зар са таквима, као што су Лемајић и Кендришић, Ви нама обећавате владавину 
права и институција? Немојте нам се ругати господине Јанковићу! 

КАМ ПА ЊА „КРУГ ЗА ДРУ ГИ КРУГ“ САШE РАДУЛОВИЋA У СРЕ МУ 

Рефе рен дум про тив 
Вучи ћа

Саша Раду ло вић у Руми
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У цен тру Вој ке у то ку је ас фал ти ра-
ње при ла зних ули ца, по ста вља-
ње бан ки на и но ве ра све те, а 

цен тар Вој ке об и шли су 21. мар та Ђор-
ђе Ра ди но вић, пред сед ник и Ми лан 
Бе а ра, за ме ник пред сед ни ка Оп шти не 
Ста ра Па зо ва. Пред сед ник Ра ди но вић 
раз го ва рао са гра ђа ни ма ко ји су се за-
те кли у цен тру, а за РТВ Ста ра Па зо ва 
је из ја вио да ло кал на власт ис пу ња ва 
обе ћа ња, да се ра до ви на уре ђе њу ин-
фра струк ту ре ра де у кон ти ну и те ту за-
хва љу ју ћи ста бил ном бу џе ту. 

Ре кон струк ци ја цен тра Вој ке са из-
град њом кру жне рас кр сни це, из во ди се 
на око 3.600 ква драт них ме та ра и под-
ра зу ме ва уград њу око 870 то на ас фал-
та. У то ку је ас фал ти ра ње при ла зних 
ули ца и по ста вља ње ивич ња ка.

- Ово је је дан ду го го ди шњи план, где 
ми има мо на ме ру да сва на се ља ста-
ро па зо вач ке оп шти не, од но сно цен тре 
тих на се ља, тј. ме сних за јед ни ца уре-
ди мо по нај мо дер ни јим свет ским стан-
дар ди ма. Вој ка је са мо јед но ме сто у 
ни зу, ра ди ли смо у Ста рим Ба нов ци-
ма, Но вим Ба нов ци ма, Но вој Па зо ви, а 
уско ро рас пи су је мо тен дер за уре ђе ње 
цен тра Сур ду ка и Кр ње ше ва ца - ис та-
као је Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва.

Ра ди но вић је по но вио да су ра до ви 
зи мус би ли об у ста вље ни због ни ских 
тем пе ра ту ра, и на ја вио да ће и спо ред-
не ули це ко је су оште ће не као оби ла-
зни це би ти са ни ра не, али и све оста ле 
не ас фал ти ра не ули це, а основ ни пред-
у слов је ста би лан оп штин ски бу џет. 

Под се тио је и на на сто ја ња ло кал-
ног ру ко вод ства да ре ши про бле ме са 
стру јом ко ји је му чио жи те ље руб них 
де ло ва Па зо ве. 

Пред сед ник Оп шти не је де ман то-
вао тврд ње не ких кру го ва, да ло кал на 
власт ула же у ин фра струк ту ру са мо 
уочи из бо ра. 

- Из бо ри до ла зе и про ла зе, има мо 
по сле и из бо ре за ме сне за јед ни це, 
што се ти че оп шти не Ста ра Па зо ва, 
ме не лич но и це ле ло кал не са мо у пра-
ве, ми уоп ште ра до ве не ве зу је мо за 
то, што смо и до ка за ли. Про шле го ди-
не 2016. ка да су би ли из бо ри ми смо 
би ли на по ло ви ни из во ђе ња ра до ва на 
ас фал ти ра њу свих ули ца у на шој оп-
шти ни ко је су би ле не ас фал ти ра не, и 
на рав но по сле из бо ра за вр ши ли смо 
све што је за по че то - ре као је Ђор ђе 
Ра ди но вић, пред сед ник Оп шти не Ста-
ра Па зо ва.

Ра ди но вић и ње гов за ме ник Ми лан 
Бе а ра раз го ва ра ли су са Вој ча ни ма, а 
гра ђа ни са ко ји ма смо раз го ва ра ли ни-
су кри ли за до вољ ство што ће цен тар 
би ти уре ђен по нај ви шим стан дар ди-
ма. Рас кр сни ца ће би ти осве тље на лед 
ра све том, а по сле ас фал ти ра ња сле ди 
по ста вља ње хо ри зон тал не и вер ти кал-
не сиг на ли за ци је, као и уре ђе ње обје-
ка та од јав ног зна ча ја.

М. М.

ВОЈ КА

Ра до ви у пу ном је ку

Ра до ви у цен тру Вој ке 

Пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва
Ђор ђе Ра ди но вић

ДОМ ЗДРА ВЉА

Пет го ди на Цен тра
за хе мо ди ја ли зу

Ре ги о нал ни Цен тар за хе мо ди ја ли зу 
До ма здра вља „Др Јо ван Јо ва но вић Змај“ у 
Ста рој Па зо ви отво рен је пре пет го ди на и 
збри ња ва бу бре жне бо ле сни ке из две 
оп шти не – Ста ра Па зо ва и Ин ђи ја. Цен тар 
има 12 кре ве та у ко ме се ди ја ли зи ра 42 
па ци јен та. Ка па ци те ти су мак си мал но ис ко-
ри шће ни, а број бу бре жних бо ле сни ка 
ра сте и по сто ји по тре ба за про ши ре њем, 
што је у ско ри јој бу дућ но сти и у пла ну, 
ре као је 20. мар та, при ли ком оби ла ска цен-
тра по во дом ју би ле ја, др Алек сан дар Оме-
ро вић, ди рек тор па зо вач ког До ма здра вља. 
Тре нут но се па ци јен ти ди ја ли зи ра ју у две 
сме не, ве ћи цен тар би омо гу ћио уво ђе ње и 
тре ће, а у пла ну је да се по ве ћа и број 
ле ка ра. Са да ра де три ле ка ра, по тре бе 
по сто је ћег цен тра су за још јед ним, што би 
у ско ри је вре ме тре ба ло и да се ре а ли зу је, 
јер је дво је ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји 
ин тер не ме ди ци не.

 Ј. К.

ЈКП „ВО ДО ВОД
И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ 

Свет ски дан во да
Ре зо лу ци јом Ује ди ње них на ци ја у де цем-

бру 1992. го ди не, 22. март је про гла шен за 
Свет ски дан во дa, ка ко би се у јав но сти 
про бу дио ин те рес за про блем не до стат ка 
пи ја ће во де. Овај дан је по чео да се обе ле-
жа ва од 1993. го ди не, а са ци љем да се 
свест о ва жно сти за шти те во де про бу ди још 
код де це ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ 
Ста ра Па зо ва већ не ко ли ко го ди на ор га ни-
зу је пре зен та ци ју и оби ла зак из во ри шта у 
Ста рој Па зо ви за уче ни ке основ них шко ла. 
По во дом Свет ског да на во да из во ри ште су 
по се ти ли уче ни ци пе тог раз ре да па зо вач ке 
Основ не шко ле „Бо шко Пал ко вље вић Пин-
ки“, за ко је је пре то га „Во до вод“ ор га ни зо-
вао у шко ли и пре да ва ње о зна ча ју во де и 
по тре бе за ње но очу ва ње, док су осма ци 
ове шко ле са ми спре ми ли пре зен та ци ју и 
екс пе ри мент. Ове го ди не Свет ски дан во да 
је под сло га ном: „За што от пад на во да?” и 
од но си се на сма ње ње про дук ци је и по ве-
ћа ње по нов не упо тре бе от пад них во да. 
Тре нут но ве ћи на гра до ва у зе мља ма у раз-
во ју не ма аде кват ну ин фра струк ту ру и 
сред ства за ефи ка сно и одр жи во упра вља-
ње от пад ним во да ма. На кон из град ње ком-
плет не ка на ли за ци о не мре же у ста ро па зо-
вач кој оп шти ни и по прав ке ре ги о нал ног 
ко лек то ра при сту пи ће се из град њи по стро-
је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да, из ја-
вио је Вла ди мир Ки ко вић, тех нич ки ди рек-
тор ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ Ста ра 
Па зо ва. Ј. К.

БА НОВ ЦИ ДУ НАВ

Еко не де ља у вр ти ћу
У Пред школ ској уста но ви „Ра дост“ у 

На се љу Ба нов ци Ду нав прошла не де ља  
била је еко ло шког ка рак те ра па су де ца  
била укљу че на у низ ак тив но сти ве за них за 
ову те му. Ка ко вр тић уче ству је и у про гра му 
„За чи сти је и зе ле ни је шко ле у Вој во ди ни“ 
пред школ ску уста но ву по се ти ли су пред-
став ни ци По кра јин ског се кре та ри ја та за 
ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не и 
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при су ство ва ли отва ра њу ор ган ске ба ште, у 
чи јем се ја њу су уче ство ва ли ма ли ша ни. У 
про гра му је укљу че но 84 шко ла са те ри то-
ри је Вој во ди не од пред школ ских уста но ва 
до сред њих шко ла, а циљ њи хо вог оби ла-
ска је по др шка овом про гра му, ис та кла је 
Бран ки ца Та бак, под се кре тар у Се кре та ри-
ја ту за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре-
ди не. По ред са ђе ња ба ште у окви ру еко ло-
шке не де ље ма ли ша ни су има ли при ли ку и 
да на у че не што ви ше о еко ло ги ји од та ко-
зва них Еко па тро ла из основ них шко ла у 
Но вим Ба нов ци ма, Бе ле ги шу и из шко ле 
„Си ме он Ара ниц ки“, ко је су им би ле у го сти-
ма. Та ко ђе су сли ка ли  еко ло шким ма те ри-
ја ли ма и на пра ви ли из ло жбу у вр ти ћу. У 
ове ак тив но сти били су укљу че ни и ро ди те-
љи и ло кал на за јед ни ца.  К. Л.

ПУ „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Волон ти ра ње
у стру ци

Уме сто да седе код куће и чека ју посао, 
неко ли ко дипло ма ца више педа го шке ака-
де ми је реши ло је да волон ти ра у стру ци. 
Пет дипло ми ра них стру ков них вас пи та ча у 
теку ћој школ ској годи ни волон ти ра у Пред-
школ ској уста но ви „Поле та рац“ у Ста рој 
Пазо ви која неко ли ко годи на уна зад прак-
ти ку је ова кав вид сарад ње. Волон те ри 
наво де да су се за волон ти ра ње опре де ли-
ли, пре све га, како би сте кли прак тич на 
зна ња, с обзи ром на то да је прак са вео ма 
зна чај на у овом послу, али и да би сте кли 
могућ ност да пола жу држав ни испит и тиме 
доби ју лицен цу за рад у стру ци. Над ле жни 
исти чу да диплом ци који су завр ши ли педа-
го шке ака де ми је има ју више стру ку корист 
од волон ти ра ња. Дирек тор ка ове уста но ве 
Мили ца Бле шић исти че да је с прав не стра-
не, ова кав вид сарад ње регу ли сан на осно-
ву Уго во ра о волон ти ра њу на годи ну дана 
без пре ки да, за волон те ре су обез бе ђе ни 
тро шко ви пре во за и има ју пра во на кори-
шће ње годи шњег одмо ра, а што је нај ва-
жни је након исте ка Уго во ра о волон ти ра њу 
диплом ци сти чу могућ ност за пола га ње 
држав ног испи та чије тро шко ве сно си пред-
школ ска уста но ва, те тако у већи ни слу ча-
је ва вас пи та чи са лицен цом бива ју запо-
сле ни у овом врти ћу. С. С.

СТА РА ПАЗО ВА

Годи шњи ца
НАТО агре си је

Пово дом осам на е сте годи шњи ца НАТО 
агре си је у петак 24. мар та, код спо ме ни ка у 
пор ти цркве Све тог Или је, поги ну ли ма у 
бом бар до ва њу, слу жен је пара стос, а 
затим су чла но ви Удру же ња рат них вој них 
инва ли да, поло жи ли венац. Док је бора ца 
и орга ни за ци је рат них вој них инва ли да, 
поги ну ли у агре си ји неће бити забо ра вље-

ни, пору чио је Миле Козли ца, пред сед ник 
ове орга ни за ци је. На спо ме ник у цен тру 
Ста ре Пазо ве на коме су укле са на име на: 
Зден ко Бзов ски, Бра ни мир Крња јић, Душан 
Иван че вић, Крсто Муми но вић, Дра ган 
Реми ја и Вла ди мир Ковач, поло же ни су 
вен ци Удру же ња бора ца, Општи не Ста ра 
Пазо ва, Месне зајед ни це Ста ра Пазо ва, 
Вој ске Срби је и Општин ске орга ни за ци је 
Покре та соци ја ли ста. На поче так НАТО 
агре си је и жртве под се ти ли су Бран ко 
Црно бр ња, Стан ко Царић и мајор Милан 
Жунић, из Коман де 204. Вазду хо плов не 
бри га де. Чла но ве поро ди ца поги ну лих при-
ми ли су у згра ди општи не Милан Беа ра, 
заме ник пред сед ни ка Општи не и Горан 
Јовић, пред сед ник Скуп шти не општи не 
Ста ра Пазо ва.

М. М.

ЦРВЕ НИ КРСТ 

Свет ски дан бор бе 
про тив тубер ку ло зе

Волон те ри Црве ног крста су у петак, 
24.мар та пово дом Свет ског дана бор бе 
про тив тубер ку ло зе на свом пунк ту испред 
згра де Општи не Ста ра Пазо ва дели ли гра-
ђа ни ма штам па не мате ри ја ле о овој боле-
сти, о томе како је пре по зна ти и пред у пре-
ди ти. Лоши соци јал но – еко ном ски усло ви 
допри но се раз во ју  ове боле сти, а у фак то-
ре ризи ка за наста нак спа да и ста ње иму-
ног систе ма. Сва ки човек здрав или обо-
лео, тре ба да има на уму да је данас тубер-
ку ло за изле чи ва, ако се пра вил но лечи, 
аде кват ном тера пи јом и посеб ним режи-
мом живо та. У том циљу, врше се пре вен-
тив ни пре гле ди, раз не акци је и еду ка ци је, 
које зајед но орга ни зу ју ста ро па зо вач ки дом 
здра вља „Др Јован Јова но вић Змај“ и Црве-
ни крст. З. К. 
НОВА ПАЗО ВА

Бес плат ни часо ви 
руског јези ка 

У Новој Пазо ви су у субо ту, 25. мар та 
поче ли бес плат ни часо ви руског јези ка, 
који су део про јек та „Руски свет” Бал кан-
ске кре а тив не гру пе. Про је кат су подр жа ли 
Фонд за подр шку јав не дипло ма ти је Гор ча-
ков, упра ва Гра да Бео гра да, а ини ци ја ти ву 
о бес плат ном кур су пре по зна ла је и 
Народ на библи о те ка „Доси теј Обра до вић“ 
из Ста ре Пазо ве, а од 50 сти пен ди ста, 
десе то ро њих ће поха ђа ти часо ве руског 
јези ка у огран ку „Петар Петро вић Његош” 
у Новој Пазо ви. Часо ве држи Анто не ла 
Бије лић, савет ник за обра зо ва ње и кул ту-
ру Бал кан ске кре а тив не гру пе, ина че про-
фе сор ка руског јези ка и књи жев но сти, у 
окви ру којих ће до кра ја маја бити орга ни-
зо ва ни и филм ски  сусре ти и темат ска 
пре да ва ња.

 З. К.

БИ БЛИ О ТЕ КА

Пе снич ко ве че
Жељ ке Аврић

У На род ној би бли о те ци „До си теј Об ра до-
вић“ у Ста рој Па зо ви у сре ду, 22. мар та је 
при ре ђе но пе снич ко ве че, на ко ме се пр ви 
пут па зо вач кој пу бли ци пред ста ви ла Жељ-
ка Аврић, пе сни ки ња из Срем ске Ми тро ви-
це. За то је по ред нај но ви је збир ке „Је сам“ 
пред ста ви ла и прет ход не две збир ке „Мар-
ги на ли је“ и „Вре ме ник“. Аутор ка је ка зи ва ла 
пе сме из сво јих збир ки, а о ње ном ра ду 
го во рио је књи жев ник и но ви нар Мо мир 
Ва си ље вић. Осим по е зи је, ова већ до ка за-
на пе сни ки ња по вре ме но пи ше и књи жев не 
при ка зе. Об ја вљу је у књи жев ној пе ри о ди ци 
и ви ше пу та је на гра ђе на. Не дав но је 12 
пе са ма Жељ ке Аврић пре ве де но на ру ски 
је зик и об ја вље но у ше стом то му ан то ло ги-
је Срп ско - ру ски круг, у из бо ру и пре во ду 
пе сни ка, пре во ди о ца и са рад ни ка Ин сти ту-
та „Гор ки“ у Мо скви Ан дре ја Ба зи лев ског.

Ј. К.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Про мо ци ја књи ге  
Книн је пао зато што је сла бо бра њен, а 

до ору жа не бор бе са хрват ским сна га ма 
није ни дошло, рекао је на про мо ци ји сво је 
књи ге „Зашто је пао Книн – Испра ћај наро-
да“, пуков ник у пен зи ји Сло бо дан Вуко са-
вље вић. Про мо ци ја је одр жа на у Дому кул-
ту ре у Ста рим Банов ци ма, о њего вој књи зи 
гово ри ли су офи ци ри у пен зи ји: Бошко 
Ђури чић и Мар ко Врцељ, као и маги стар 
књи жев но сти Мили ца Чубри ло, а аутор 
књи ге се одре као 30 посто при хо да од про-
да је књи ге у корист лече ња Ива не Ђор ђе-
вић из Бано ва ца. На почет ку су уче ни ци 
ста ро ба но вач ке шко ле изве ли при го дан 
про грам пово дом 18. годи шњи це НАТО 
агре си је, а на видео биму је еми то ван 
филм у коме су у неко ли ко мину та при ка за-
ни стра вич ни зло чи ни које је НАТО почи нио 
за вре ме 78 дана бом бар до ва ња. М. М.

ХУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

Ста ро ба нов ча ни
за Сто ја на

У неде љу, 26. мар та на хума ни тар ном 
кон цер ту у Ста рим Банов ци ма, за лече ње 
Сто ја на Раде ке саку пље но је од ула зни ца и 
при ло га 97.290 дина ра. Кон церт је орга ни зо-
ва ло ста ро ба но вач ко Кул тур но умет нич ко 
дру штво „Извор“ са гости ма из Врба шке у 
Репу бли ци Срп ској, затим из Врд ни ка, Новог 
Бео гра да, Вој ке, и из Нових Бано ва ца. Ама-
те ри су пред ста ви ли део тра ди ци је наших 
наро да, а поздра вља ју ћи публи ку на почет ку 
Жељ ко Мир ко вић, пред сед ник дру штва 
дома ћи на, захва лио се локал ној само у пра-
ви на помо ћи у орга ни за ци ји. М. М.
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РУ МА: ЈУ БИ ЛАР НИ, 20. АРТ ТРЕ МА ФЕСТ 

Две де це ни је у слу жби те а тра

У пр вом сег мен ту „Тре ма 
у мар ту“ рум ска пу бли ка 
је од 22. до 25. мар та ви-

де ла се дам од укуп но 92 пред-
ста ве ко је су би ле при ја вље не 
на кон курс што са мо ука зу је на 
углед ко ји је овај фе сти вал то-
ком го ди на сти цао.

У са ста ву струч ног жи ри ја ко-
ји су пра ти ли ово го ди шњи Арт 
Тре ма Фест и има ли тај те жак 
за да так да про гла се нај бо ље су 
би ли глу ми ца Ана Со фре но вић, 
те а тро лог мр Ми ро слав Ра до-
њић и ре ди тељ Ан драш Ур бан.

Про сла вље на срп ска глу ми-
ца Ана Со фре но вић је са за-
до вољ ством при хва ти ла по зив 
да бу де чла ни ца ово го ди шњег 
жи ри ја.

- Див но је што Ру ма има је дан 
ова кав фе сти вал, јер се по зо ри-
ште да нас бо ри са вре ме ном у 
ко ме жи ви мо, бо ри се за оп ста-
нак. Ипак, осе ћам оп ти ми зам 
ка да по гле дам ове мла де љу де, 
но ве на де ко је се бо ре за по зо-
ри шну умет ност. И за то упр кос 
све му знам да ће по зо ри ште 
увек жи ве ти и тај жи ви кон такт 
са пу бли ком је не за ме њив - ре-
кла је Ана Со фре но вић.

Ју би лар ни, 20. Арт Тре ма 
Фест отво рен је 22. мар та у 
Га ле ри ји Кул тур ног цен тра из-
ло жбом „Фо то гра фи ја на по-
зо ри шном пла ка ту Фе рен ца 
Ба ра та“. Ову из ло жбу је при ре-
ди ла ку стос По зо ри шног му зе ја 
Вој во ди не Љи ља на Ди нић у са-

рад њи са За ви чај ним му зе јом 
Ру ма. Обра ћа ју ћи се пу бли ци 
Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Ру ма је ис-
та као да Арт Тре ма Фест про-
мо ви ше отво ре ност пре ма раз-
ли чи тим кул тур ним обра сци ма 
и иза зо ви ма и да је то јед на од 
кул тур них ма ни фе ста ци ја по 
ко ји ма је Ру ма по зна та. Зва нич-
но, ју би лар ну Тре му је отво рио 
Бран ко Јо ви чић, пред сед ник 
Град ског по зо ри шта.

По отва ра њу из ло жбе из ве-
ден је пер фор манс „Из ло жба 
за јед ну сли ку у мра ку“ ауто ра 
Јо ви це Па ни ћа, а по том је на-
сту пио сва ка ко и је дан од ми-
ље ни ка рум ске пу бли ке, Зи јах 
Со ко ло вић са пред ста вом „Ме-
ђу и гре“. Пр вог фе сти вал ског 
да на из ве де на је и пред ста-
ва „Ука лу пљи ва ње - Тра ге ди ја 
лоп та ња у Ср ба“ у из во ђе њу 
сту де на та Фа кул те та драм ских 
умет но сти у ре жи ји Мак си ма 
Ми ло ше ви ћа.

Дру гог фе сти вал ског да на 
рум ска пу бли ка је има ла при ли-
ку да по гле да пред ста ву „При-
ма до не“ у ко јој игра ју Ра да Ђу-
ри чин и Та ња Бо шко вић, а чи ју 
ре жи ју пот пи су је Ир фан Мен-
сур. Дру ги је био „Ду ет“ - пред-
ста ва ра ђе на као ко про дук ци ја 
бе о град ског Те а тра Ви хор и 
Све у чи ли шта Ри је ка.

Тре ћег да на ју би лар не Тре ме 
рум ска пу бли ка је тре ба ло пр во 
да по гле да пред ста ву „Пу ту ју ће 

по зо ри ште Шо па ло вић“ у из во-
ђе њу сту де на та АУ Но ви Сад 
и ре жи ји Ја сне Ђу ри чић, ко ја 
је от ка за на из тех нич ких раз-
ло га, та ко да је са мо од и гра на 
пред ста ва „Еври тинг он д тејбл“ 
(Све на сто лу) Те а тра Лу бо мир 
Ка бак чи јев из бу гар ског гра да 
Ка зан ла ка у ре жи ји Ане Ба те ве.

По след њег фе сти вал ског 
да на из ве де не су, та ко ђе, две 
пред ста ве - „Од ла зни тер ми-
нал“ Сце не ИС ПАД и Сце не Вук 
из Бе о гра да у ре жи ји Тее Пу ха-
рић, а за тим и „Си ре на и Вик то-
ри ја“ у ре жи ји Ра до сла ва Ми-
лен ко ви ћа, ко ји, по ред Ми ле не 
Па вло вић и Та тја не Кец ман и 
игра у пред ста ви.

У част на гра ђе них из ве де-
на је и по зо ри шна ин ста ла ци ја 
„Же не ДА ДЕ“ ДАХ те а тра из Бе-
о гра да, у ре жи ји Ди ја не Ми ло-
ше вић. 

- Да да и зам као умет нич ки 
по крет по себ но нам се обра-
ћа да нас, ка да ви ди мо то ли ко 
слич но сти са тим вре ме ном: 
кон флик ти ши ром све та, из-
бе глич ка кри за, за стра шу ју ће 
си ро ма штво. Да нас умет ни-
ци мо ра ју да на ђу на чин да се 
кре а тив но ан га жу ју да би се 
су прот ста ви ли си сте ми ма на-
си ља као што су ми зо ги ни ја, 
ра то ви и те рор про фи та - ка же 
за пред ста ву ре ди тељ ка Ди ја на 
Ми ло ше вић.

Под се ти мо, Арт Тре ма Фест 
има за циљ да афир ми ше рад 

Ра да Ђу ри чин, Та ња Бо шко вић и Ми ро слав Ра до њић (фо то: Д. Га гић)

За про те кле
две де це ни је

 при ка за но
је ви ше од

300 по зо ри шних 
пред ста ва,

ор га ни зо ва но
је на де се ти не 

по зо ри шних
из ло жби,

пре зен та ци ја
и струч них
раз го во ра

са умет ни ци ма
и пу бли ком
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сту дент ских умет нич ких ака де-
ми ја у ре ги о ну при ка зу ју ћи њи-
хо ве ис пит не, ди плом ске и про-
фе си о нал не про дук ци је, као и 
ка мер не про фе си о нал не пред-
ста ве ко је на ста ју у са рад њи са 
по зо ри шти ма, не за ви сним те а-
тар ским асо ци ја ци ја ма и уста-
но ва ма кул ту ре. 

- За про те кле две де це ни је 
при ка за но је ви ше од 300 по зо-
ри шних пред ста ва, ор га ни зо ва-
но је на де се ти не по зо ри шних 
из ло жби, пре зен та ци ја и струч-
них раз го во ра са умет ни ци ма и 
пу бли ком. Пред ста ве су из во-
ђе не на ви ше је зи ка - срп ском, 
бу гар ском, ма ђар ском, швед-
ском, ен гле ском, ита ли јан ском, 
сло вач ком, ром ском и ма ке дон-
ском је зи ку. Ве ли ки број мла дих 
љу ди из Град ског по зо ри шта, 
пре ко 1.000 је ра сло и обра зо-
ва ло се то ком дво де це ниј ског 
тра ја ња Тре ме, а мно ги од њих 
су већ по ста ли по зна ти умет ни-
ци - ка же Зол тан Фрид ман, ко-
ор ди на тор про јек та.

По кро ви тељ Арт Тре ма Фе-
ста је рум ска оп тши на.

- Са ма чи ње ни ца да је јед на 
кул тур на ма ни фе ста ци ја до жи-
ве ла сво је 20. из да ње го во ри да 
је та ма ни фе ста ци ја из др жа ла 
про бу вре ме на. Она за слу жу је 
по др шку ло кал не за јед ни це и 
Тре ма Фест је не што по че му 
се рум ска оп шти на пре по зна је, 
за то је ми и ове го ди не фи нан-
сиј ски по др жа ва мо и ове го ди не 
смо из дво ји ли до са да, нај ви ше 
сред ста ва за овај фе сти вал и 
то по ка зу је и наш од нос пре ма 
ње му. Ова ма ни фе ста ци ја је, 
по свом фор ма ту и про грам-
ских са др жа ји ма, да ле ко пре-
ва зи шла ло кал не гра ни це, то 
је зна чај на ре ги о нал на смо тра, 
а ми слим да има и сво ју ме-
ђу на род ну ре пу та ци ју - рекао 
је Сте ван Ко ва че вић и до дао 
да оче ку је да ће се Арт Тре ма 
Фест убу ду ће фи нан си ра ти и са 
ви ших ни воа вла сти.

Ор га ни за тор Арт Тре ма Фе-
ста је Град ско по зо ри ште Ру ма, 
у са рад њи са Кул тур ним цен-
тром, Град ском би бли о те ком и 
За ви чај ним му зе јом.

С. Џа ку ла

У ка те го ри ји ка мер них фор ми Пла ке та 
за нај бо љу пред ста ву при па ла је пред ста-
ви „Ука лу пљи ва ње“, на гра да за нај бо љу 
ко сти мо гра фи ју пред ста ви „Ду ет“, Пла ке ту 
за нај бо љу сцен ску му зи ку до би ли су Иван 
Па вло вић и Ми лан Срећ ко вић за пред ста-
ву „Ука лу пљи ва ње“, Злат на ма ска за нај-
бо љу му шку уло гу при па ла је Ва си лу Ду е-
ву из Бу гар ске за пред ста ву „Све на сто-
лу“, за нај бо љу му шку епи зод ну уло га 
Ра до сла ву Ми лен ко ви ћу за пред ста ву 
„Си ре на и Вик то ри ја“, Злат на ма ска за нај-
бо љу жен ску уло гу при па ла је Ми ле ни 
Жи ва но вић у пред ста ви „Ду ет“, нај бо љу 
жен ску епи зод ну уло гу има ла је Не ве на 
Ри стић у пред ста ви „Ду ет“. Спе ци јал на 
на гра да за нај бо љу жен ску уло гу при па ла 
је Та њи Кец ман у пред ста ви „Си ре на и 
Вик то ри ја“, Пла ке та за то тал ди зајн пред-

ста ви „Од ла зни тер ми нал“, Спе ци јал на 
пла ке та Тре ма фе ста се до де љу је ан сам-
блу пред ста ве „Ука лу пљи ва ње“, Брон за на 
ма ска за аутор ски про је кат пред ста ви 
„Од ла зни тер ми нал“, Сре бр на ма ска пред-
ста ви „Све на сто лу“, Злат на ма ска за нај-
бо љи аутор ски про је кат до де ље на је 
пред ста ви „Ду ет“, а спе ци јал на на гра да за 
ре жи ју Мак си му Ми ло ше ви ћу за пред ста ву 
„Ука лу пљи ва ње“ и Злат на ма ска за нај бо-
љу ре жи ју Теи Пу ха рић за пред ста ву 
„Од ла зни тер ми нал“.

По ред струч ног жи ри ја, ко ји су чи ни ли 
глу ми ца Ана Со фре но вић, те а тро лог мр 
Ми ро слав Ра до њић и ре ди тељ Ан драш 
Ур бан, И ове го ди не пред ста ве је оце њи-
вао Жи ри ак тив не пу бли ке. По њи хо вој 
оце ни нај бо ља је би ла бу гар ска пред ста ва 
„Све на сто лу“.

Нај бо љи „Ука лу пљи ва ње“ и „Ду ет“

Жи ри 20. Тре ма фе ста

Ва сил Ду ев при ма на гра ду Ан самбл пред ста ве „Од ла зни тер ми нал“

У са ста ву струч ног
жи ри ја ко ји су

пра ти ли ово го ди шњи 
Арт Тре ма Фест

би ли су глу ми ца
Ана Со фре но вић,

те а тро лог
мр Ми ро слав

Ра до њић и ре ди тељ 
Ан драш Ур бан
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МИТРО ВАЧ КИ ДОМ УЧЕ НИ КА ДОМА ЋИН ДОМИ ЈА ДЕ

Дру же ње сред њо шко ла ца
у древ ном Сир ми ју му

Дом уче ни ка сред њих шко ла Срем-
ска Ми тро ви ца  25. мар та био је 
до ма ћин 22. Су сре та омла ди не до-

мо ва уче ни ка сред њих шко ла Вој во ди не 
у кул тур но – умет нич ком ства ра ла штву. 
На овој по кра јин ској смо три уче ство ва-
ло је укуп но 13 до мо ва уче ни ка из Вој-
во ди не, као и Шко ла за основ но и сред-
ње обра зо ва ње „Милан Петро вић“ са 
домом уче ни ка из Новог Сада. Уче ни ци 
су се так ми чи ли у ли ков ном и ли те рар-

ном ства ра ла штву, драм ском и по ет ско 
– сцен ском при ка зу, му зи ци: по пу лар ној, 
кла сич ној, ет но и народ ној, као и у пле су: 
фол кло ру и мо дер ном пле су. У Срем ској 
Ми тро ви ци су тог да на бо ра ви ли ђа ци и 
про фе со ри до мо ва уче ни ка из Но вог Са-
да, Ки кин де, Зре ња ни на, Су бо ти це, Вр-
шца, Апа ти на, Сом бо ра, Фу то га, Ру ског 
Кр сту ра, Бач ког Пе тров ца и Сен те, ко ји су 
би ли у при ли ци да се упо зна ју и са исто-
ри јом древ ног Сир ми ју ма. 

Дирек тор Милен ко Тодић исти че да је 
Дом уче ни ка вас пит но - обра зов на уста-
но ва, где деца оства ру ју сво ја пра ва и 
оба ве зе која су регу ли са на пра вил ни ком о 
пона ша њу уче ни ка.

- Ми смо ло ги сти ка сред њим шко ла ма. 
Ка ко је је дан од основ них по сту ла та сло-
бо де, сло бо да из бо ра шко ле, ми омо гу ћа-
ва мо да и де ца из Бач ке Па лан ке, Ста ре 
Пазо ве, Бео чи на, Бога ти ћа, Јаме не и дру-
гих места у Вој во ди ни, али и из Срби је, 
ов де иду у сред њу шко лу, да до ђу и иза бе-
ру шко лу ко ја њи ма нај ви ше од го ва ра. 
Тренд је да нај ви ше ђака (око 60 одсто) 
поха ђа Сред њу меди цин ску шко лу, али 
наши ђаци су уче ни ци и дру гих митро вач-
ких сред њих шко ла. Нема мо про блем са 
попу ња ва њем места, међу тим вла да 

мишље ње да само успе шни, нај бо љи уче-
ни ци овде могу да кон ку ри шу. То није 
тако, успех јесте осно ва све га, али мора-
мо да дамо до зна ња да сва деца има ју 
пра во да кори сте ову уста но ву – исти че 
Тодић.

Он дода је да је бора вак деце у дому 
добро орга ни зо ван, од уста ја ња, исхра не, 
пре ко вре ме на пред ви ђе ног за уче ње и 
ван на став не актив но сти. 

- Има мо мате ри јал не дока зе да су деца 
из ова квих уста но ва бољи уче ни ци, како у 
обра зов ном, тако и у вас пит ном делу. За 
ових 16 годи на, коли ко сам овде дирек-
тор, нисмо има ли није дан екс цес, наша 
деца нису скло на вршњач ком наси љу – 
наво ди дирек тор митро вач ког Дома уче-
ни ка сред њих шко ла Милен ко Тодић.

Вас пит но – обра зов на уста но ва

Ме ђу уче сни ци ма
До ми ја де у Срем ској 

Ми тро ви ци има
ис ку сних уче ни ка,
ко ји се дру гу или

тре ћу го ди ну
так ми че на ова квим 

ма ни фе ста ци јама.
Сви они су
за до вољ ни

ор га ни за ци јом
и ис ти чу да им

је дру же ње и
сти ца ње но вих
при ја тељ ста ва

нај ва жни је

Уметнички радови представљени испред Библиотеке
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До ми ја ду је зва нич но отво рио заме ник 
покра јин ског секре та ра за обра зо ва ње, 
про пи се, упра ву и наци о нал не мањи не – 
наци о нал не зајед ни це Милан Кова че вић, 
који је иста као да је поно сан што је његов 
град дома ћин Доми ја де. 

- Оби ла зе ћи ових дана домо ве уче ни ка, 
видим како се коле ге и дирек то ри тру де 
да вам ство ре што боље и ква ли тет ни је 
усло ве да би пости за ли што боље резул-
та те, како на пољу обра зо ва ња, тако и на 
пољу кул тур но – умет нич ког и спорт ског 
ства ра ла штва и уме ћа – изја вио је Кова-
че вић и пору чио сред њо школ ци ма да нај-
бо љи побе де.

Так ми че ња су се од ви ја ла у По зо ри-
шту „До бри ца Ми лу ти но вић“, Библи о те ци 
„Гли го ри је Воза ро вић“ и Ви со кој шко ли 
стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов-
не ин фор ма ти ча ре „Сир ми јум“, где су и 
уру че не на гра де нај бо љи ма.

До ма ћин До ми ја де, ди рек тор До ма уче-
ни ка сред њих шко ла Срем ска Ми тро ви ца 
Ми лен ко То дић исти че да на овим су сре-
ти ма де ца по ка зу ју све оно што током 
годи не ра де.

- До мо ви су огле да ла пра вог ра да са де-
цом у ван школ ским ак тив но сти ма, у окви-
ру сек ци ја. Омо гу ћа ва мо де ци да сво ја 

зна ња и ве шти не ко ја не мо гу да ис ка жу у 
шко ли, ов де по ка жу, за хва љу ју ћи ра ду са 
вас пи та чи ма. Током целе годи не се при-
пре ма ју за ове суср те и на њима пока зу ју 
шта су нау чи ли. Без обзи ра какве резул-
та те да оства ре, јер је нама бит но да што 
више сред њо шко ла ца буде анга жо ва но, 
децу награ ди мо књи га ма и екс кур зи ја ма. 
Има мо добру сарад њу са свим домо ви ма 
уче ни ка, како из Срби је тако и из Бања лу-
ке и Добо ја, па одла зи мо код њих и деца 
се међу соб но дру же. Пла ни ра мо у мају, 
након наше крсне сла ве Све тог Мар ка, да 
орга ни зу је мо при ред бу за роди те ље, на 
којој ће деца при ка за ти шта су све ради ла 
током годи не – из ја вио је То дић и за хва-
лио се ло кал ној са мо у пра ви, ко ја је за-
јед но са ди рек то ри ма По зо ри шта, Библи-
о те ке и пе да го шке ака де ми је, омо гу ћи ла 
про стор да се До ми ја да одр жи. Тодић се 
захва лио и Срп ској пра во слав ној цркви 
што је усту пи ла Срп ски дом у чијем ресто-
ра ну је био ручак за уче сни ке Доми ја де. 

Ове годи не на Доми ја ди митро вач-
ки Дом уче ни ка је пред ста вљало око 60 
сред њо шко ла ца. Ме ђу уче сни ци ма До ми-
ја де у Срем ској Ми тро ви ци има ис ку сних 
уче ни ка, ко ји се дру гу или тре ћу го ди ну 
так ми че на ова квим ма ни фе ста ци јама. 

Сви они су за до вољ ни ор га ни за ци јом и 
ис ти чу да им је дру же ње и сти ца ње но вих 
при ја тељ ста ва нај ва жни је. 

- Тре ћи пут уче ству јем на Доми ја ди. 
Нас три де се так је дошло из дома, овде је 
лепо дру же ње – каже Јозе фи на Камањ из 
Гим на зи је „Јан Колар“ са домом уче ни ка 
Бач ки Петро вац.

Алек са Митро вић тако ђе је тре ћи пут 
уче сник Доми ја де у кул тур но – умет нич-
ком ства ра ла штву. Алек са је из Руме, уче-
ник је Митро вач ке гим на зи је и сме штен је 
у митро вач ком Дому уче ни ка. 

- На ово го ди шњој Доми ја ди пред ставио 
сам се фото гра фи јом. Желе ли смо да 
буде мо дру га чи ји и надам се да ће се 
жири ју то сви де ти – рекао је Митро вић, 
који је осво јио дру го место у кате го ри ји 
ликов на умет ност.  

На кра ју, ово го ди шња До ми ја да у Срем-
ској Ми тро ви ци сва ка ко је ис пу ни ла свој 
циљ. Сред њо школ ци су се дру жи ли, пе-
ва ли и сви ра ли у па у за ма, бо дри ли јед ни 
дру ге и оства ри ва ли но ве кон так те. 

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Жељ ко Пе трас

На за тва ра њу До ми ја де уру че не су 
ди пло ме по бед ни ци ма. До мо ви уче ни ка 
и по је дин ци ко ји су осво ји ли пр ва ме ста 
су се пла си ра ли на ре пу блич ко так ми че-
ње, које се одр жа ва у Новом Саду.

Прво место у лите рар ном ства ра ла-
штву однео је Петар Митро вић из Дома 
уче ни ка сред њих шко ла „Нико ла Вој во-
дић“ Кикин да, нај бо љи у ликов ном ства-
ра ла штву је Јован Бодро ка из истог 
Дома уче ни ка. Прво место у кате го ри ји 
ликов на умет ност зау зео је Огњен Спо-
рин из Дома уче ни ка сред њих шко ла 
„Бран ко во коло“ Нови Сад, у при ме ње-
ној умет но сти нај бо ља је Гим на зи ја „Јан 
Колар“ са домом уче ни ка Бач ки Петро-
вац, док је у кате го ри ји умет нич ка фото-
гра фи ја награ ђе на Нина Бог да но вић из 
Дома уче ни ка сред њих шко ла Сом бор. У 
кате го ри ји изда вач ка делат ност прво 
место је при па ло Дому уче ни ка сред њих 
шко ла „Анге ли на Којић Гина“ Зре ња нин, 
док је у кате го ри ји руко тво ри не прво 
место осво јио Сред њо школ ски дом из 
Субо ти це. Нај бо љи у драм ском при ка зу 
били су уче ни ци Сред њо школ ског дома 
Нови Сад, титу лу нај бо љи глу мац понео 
је Урош Лекић из Дома уче ни ка сред њих 
шко ла Вршац, док је нај бо ља глу ми ца  
Мили ца Руња нин, из митро вач ког Дома 
уче ни ка. У поет ско – сцен ском при ка зу 
нај бо љи је Дом уче ни ка сред њих шко ла 
„Бран ко во коло“ Нови Сад, Сред њо-
школ ски дом Нови Сад је нај у спе шни ји у 
кате го ри ји попу лар на музи ка, као и у 
кате го ри ји кла сич на музи ка. Дом уче ни-
ка сред њих шко ла Вршац осво јио је прва 
места у кате го ри ји етно и народ на музи-
ка и у модер ном пле су. У фол кло ру је 
нај у спе шни ји Дом уче ни ка сред њих шко-
ла „Бран ко во коло“ из Новог Сада.

Алек са Митро вић из Дома уче ни ка 
сред њих шко ла Срем ска Митро ви ца је 
осво јио дру го место у кате го ри ји ликов-
на умет ност, а дома ћи ни ма ово го ди шње 
Доми ја де при па ло је тре ће место у 
драм ском при ка зу, поет ско сцен ском 
при ка зу и попу лар ној музи ци. Дру го 
место дома ћи ни су осво ји ли у кате го ри ји 
моде ран плес.   

По бед ни ци

Ди рек тор ми тро вач ког До ма 
уче ни ка Ми лен ко То дић

Заме ник покра јин ског секре та ра
за обра зо ва ње Милан Кова че вић

Драмски приказ у митровачком Позоришту 
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РАТ КО ТОР МА, СЛИ КАР ИЗ БЕР КА СО ВА

Кре а тив ни бун тов ник
Рат ко Тор ма је сли кар посеб ног изра-

жај ног сен зи би ли те та. Поред пор тре-
та, рели гиј ских и тема из грч ке мито-

ло ги је, ради и пасто ра ле фру шко гор ских 
вино гра да, срем ских шоро ва и рав ни це, 
сли ка Русин ке у народ ним ношња ма, а 
посеб но је окре нут про бле ми ма савре ме-
ног дру штва где се исти че соци јал на тема-
ти ка.

- Сли кам она ко како осе ћам. Ника да се 
нисам тру дио да се неком допад ну моји 
радо ви и да они буду комер ци јал но при-
влач ни. Сма трам да моје сли ке тре ба да 
одра жа ва ју мој уну тра шњи свет, а ту пре 
све га желим да истак нем бунт, бунт про-
тив угње та ва ња, неправ де, пони же ња 
оног обич ног малог чове ка, жртве поли ти-
кан ства, тран зи ци је, гло ба ли за ци је, новог 
свет ског порет ка, за кога данас моћ ни ци, 
ново пе че ни бога та ши, без скру пу ла гово ре 
да је лузер и губит ник. Човек тре ба да живи 
као кре а тив но биће, тре ба да ради оно што 
воли и да раз ви ја тале нат који му је од бога 
дат – каже Рат ко Тор ма.

Родио се 1974. годи не у Срем ској Митро-
ви ци, а детињ ство је про вео у Бер ка со ву, 
где и данас живи. 

- Мислим да већи на деце воли да црта. 
Код мене је то било нешто изра жај ни је па 
ме је отац, ина че сли кар ама тер, при ме тив-
ши то упу тио у тај не спра вља ња и ком би-
но ва ња боја. Тако сам после наив ног деч-
јег црта ња почео озбиљ но да сли кам. Прве 
сли ке ура дио сам као сред њо шко лац, била 
су то два пор тре та. Радио сам тех ни ком 
уље на кар то ну, било је то све што би се 

народ ски рекло уз помоћ шта па и кана па. 
Имао сам јед ну белу уља ну боју, дода вао 
сам јој боје стру га њем са дрве них боји ца. 
Било је ту и разних лако ва, и још мно го 
што шта, а мој рад је успео. Оба пор тре та 
сам ура дио буквал но нано се ћи боје на кар-
тон прсти ма. Имао сам тада неви ђен елан, 
вели ки душев ни полет, једва сам чекао да 
се про бу дим како би наста вио са сли ка њем 
– при ча Тор ма.

Импо зан тан је број сли ка које је Рат ко 
Тор ма ура дио. Оне сто је у њего вом ате љеу, 
већи ну до сада нико није ни видео. Потреб-
на је јед на само стал на изло жба где би се 
шира умет нич ка публи ка упо зна ла са ства-
ра ла штвом овог без сум ње тален то ва ног 
сли ка ра. 

Осли ка вао је Рат ко Тор ма и цркве, 
радио је ико не у Бачин ци ма на обе 
цркве, Русин ској и Срп ској, у Бикић 

Долу је осли као ико но стас, а на Руском 
Дво ру у Шиду ура дио је пор трет вла ди ке 
Њара ди ја. У њего вом умет нич ком опу су 
се нала зи мно го црте жа, пор тре та рађе них 
олов ком, кари ка ту ра. Обра ђи вао је теме 
из дру штве но поли тич ког живо та локал не 
зајед ни це, радио је стри по ве и сли као за 
поје ди не нови не. 

- Сли ка ње је сми сао мог живо та. Оно ми 
гово ри да се мој тале нат није уга сио. Већи-
на људи данас у трци за мате ри јал ним 
добри ма зане ма ри тај порив у себи, изгу-
би кре а тив ност и тиме оно нај бо ље што би 
могли дати дру штву – закљу чу је на кра ју 
Тор ма.

 З. Мар ко вић

РУ МА И СРЕМ СКА 
МИ ТРО ВИ ЦА

Се ћа ње
на жр тве 
НА ТО агре си је

Пред став ни ци ло кал не са мо-
у пра ве и бо рач ких удру же ња 
Ру ме и Срем ске Ми тро ви це 
по ло жи ли су 24. мар та, на дан 
ка да је по че ло бом бар до ва ње 
СР Ју го сла ви је, вен це на спо-
мен обе леж ја.

На тај дан пре 18 го ди на 
за по че ли су, у 19 ча со ва и 45 
ми ну та, ва зду шни на па ди на 
СР Ју го сла ви ју ко ји су окон ча-
ни 78 да на ка сни је, 10. ју на. 

- У на па ди ма на вој не ци ље-
ве, а по сле и на при вред не и 
ци вил не објек те оште ће на је 
ин фра струк ту ра, шко ле, здрав-
стве не уста но ве, ме диј ске ку ће, 
спо ме ни ци кул ту ре, цр кве и 
ман сти ри. По ги ну ло је око 
2.500, а ра ње но око 6.000 
љу ди, док се ште те про це њу ју 
на 100 ми ли јар ди до ла ра - 
ре као је на Град ском гро бљу у 
Ру ми се кре тар ОО СУБ НОР-а 
Ру ма Пре драг Вук ми рић. 
Ва зду шни на па ди у окви ру 
ак ци је „Ми ло ср ди ан ђео“ су 
су спен до ва ни 10. ју на пот пи си-
ва њем вој но-тех нич ког спо ра-
зу ма о по вла че њу ју го сло вен-
ске вој ске и по ли ци је са Ко со ва 
и Ме то хи је. 

- На овом ме сту где се са би-
ра мо сва ке го ди не са јед ним 
ча сним по во дом, да ода мо 
по мен жр тва ма НА ТО агре си је 
и да под се ти мо шта се ствар но 
до га ђа ло тих да на, на ла зи мо 
се и да нас, 18. пут за ре дом. Тог 
да на је ис пи са на јед на од нај-
срам ни јих стра ни ца исто ри је 
ме ђу на род не за јед ни це, ка да је 
по че ла зло чи нач ка агре си ја 18 
нај моћ ни јих др жа ва све та ко је 
су се об ру ши ле на ма лу и де це-
ниј ским ра то ви ма већ ис цр-
пље ну СР Ју го сла ви ју. По сто је 
по ку ша ји у ме ђу на род ној за јед-
ни ци, па и код нас од не ких 
сна га,  да се та ак ци ја ре ди зај-
ни ра и при ка же у дру гом све тлу 
и да се ума њи та зло чи нач ка 
цр та ове ак ци је. То је би ла 
ва зду шна агре си ја без са гла-
сно сти УН са ци љем да нас 
по ни зе. Ра чу на ли су да ће мо 
по клек ну ти за не ко ли ко да на 
али је наш на род по ка зао сво ју 
сна гу и ве ли чи ну - ре као је Сте-
ван Ко ва че вић, пред сед ник СО 
Ру ма.

С. Џ.
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ЗАНИ МЉИВ ХОБИ МИТРОВ ЧА НИ НА СЛО БО ДА НА СТА НОЈ ЧЕ ВА

Живот у цар ству сато ва

Сло бо дан Ста ној чев из Срем ске 
Митро ви це има инте ре сан тан 
хоби – саку пља сато ве. Тре нут-

но, 135 сато ва куца у малој ради о ни ци 
коју је он наме нио за сво је љубим це. 
Нај дра жи су му они које може да пре у-
ре ди сам и да им да свој лич ни печат. 
Они ма који се поква ре угра ди нови 
меха ни зам, а како сам каже, сато ви 
тра же доста пажње.

- Мислим да се мој хоби може пове-
за ти са мојим нека да шњим послом, 
јер сам био маши но во ђа и морао сам 
пра ти ти секун де на сату. Прво сам 
завр шио Пољо при вред ну машин ску 
шко лу, после занат за ауто ме ха ни ча ра 
и пола гао сам интер ну ква ли фи ка ци ју 
на Желе зни ци у шко ли за маши но во-
ђе. Две деце ни је сам радио на Желе-
зни ци. Кад сам пре стао да возим и 
оти шао у пен зи ју, о сато ви ма нисам 
уоп ште раз ми шљао. То ми је нај ин те-
ре сант ни је од све га, што никад нисам 
ни поми слио да ћу данас има ти ова кав 
хоби. Десио се моме нат када су сато-
ви поче ли да ми се допа да ју. Одла зио 
сам на пија цу и видео леп сат и решио 
да га купим. Тако је све кре ну ло и тра-
је већ пет годи на – при ча Сло бо дан 
Ста ној чев. 

Нео би чан хоби му осим љуба ви 
доно си и мно го посла, јер све сато ве 
чисти и попра вља их у слу ча ју ква ра, 
али и стал но пре ра спо ре ђу је. Поје ди-
не сато ве је добио, а неке од њих је и 
купио. Вред но сти су им раз ли чи те. 

- Гле дам да су ми сви сато ви исправ-
ни, да сви раде. Нау чио сам да про ме-

ним меха ни зам код зид них сато ва, а 
руч не сато ве одне сем код сај џи је да 
заме ни бате ри је. Сато ве сам купо вао, 
нај че шће на пија ци, доби јао од Удру-
же ња жеље знич ких пен зи о не ра, јер 
зна ју да сато ве ску пљам и чувам. 
Цене сато ва биле су раз не, од 50, 100 
дина ра а нај ску пљи сат коштао ме је 
750 дина ра.  И даље их купу јем, али и 
доби јам на поклон. Нај ста ри ји сат који 
имам мислим да има изме ђу 15 и 20 
годи на, а тре нут но их имам 135  – каже 
Ста ној чев. 

Сва ки сат може да испри ча сво ју 
при чу. Нај не о бич ни ји који посе-
ду је јесте онај који уме сто зво на 

за буђе ње, испу шта звук локо мо ти ве. 
Тај му је и нај дра жи. 

- Оми ље ни сато ви из моје колек ци је 
јесу зид ни сато ви лико ви ма Мона Лизе 
и Одри Хеп берн, тако ђе и сат који ми 
је недав но сти гао из Кине, а на којем 
су казаљ ке виљу шка и нож, и он сто ји 
у кухи њи. Нај дра жи сат ми је сат који 
ме под се ћа на желе зни цу, који као 
аларм има звук локо мо ти ве. Оче ку јем 
још сато ва да ми стиг не из Кине, тако 
да ћу за неких месец дана има ти око 
150 сато ва – исти че овај пен зи о нер. 

На зидо ви ма, поли ца ма и сто лу у 
ради о ни ци неу мор но куц ка на сто ти не 
часов ни ка нео бич них обли ка и раз ли-
чи тог мате ри ја ла - ста кла, пла сти ке, 
мета ла, гуме... Колек ци о нар Сло бо дан 
Ста ној чев исти че да ће наста ви ти да 
при ку пља сато ве и дода је их сво јој 
колек ци ји. 

С. Ста не тић 

На зидо ви ма,
поли ца ма и сто лу

у ради о ни ци
неу мор но куц ка

на сто ти не
часов ни ка нео бич них 
обли ка и раз ли чи тог 
мате ри ја ла  ста кла, 

пла сти ке, мета ла, 
гуме... Колек ци о нар 
Сло бо дан Ста ној чев 

исти че да ће
наста ви ти да

при ку пља сато ве
и дода је их

сво јој колек ци ји 

Сло бо дан Ста ној чев међу сво јом колек ци јом сато ва 
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ПО ЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА „СТЕ ВАН ПЕ ТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ РУ МА

Отво рен ка би нет за
ве те ри ну и сто чар ство

Укуп на вред ност
ра до ва је би ла

око 30 ми ли о на
ди на ра, Упра ва

за ка пи тал на
ула га ња је да ла
око 13 ми ли о на, 

ло кал на са мо у пра ва 
7,2 ми ли о на ди на ра, 

По кра јин ски
се кре та ри јат

за по љо при вре ду
1,5 ми ли о на, а оста ло 

су сред ства
По љо при вред не

шко ле

Но ви ка би нет за ве те ри ну и сто-
чар ство у По љо при вред ној шко-
ли „Сте ван Пе тро вић Бри ле“ у 

Ру ми зва нич но је отво рен 22. мар та, а 
отва ра њу су при су ство ва ли пот пред-
сед ник По кра јин ске вла де Ђор ђе 
Ми ли ће вић, ми ни стар про све те, на у-
ке и тех но ло шког раз во ја Мла ден 
Шар че вић, ми ни стар по љо при вре де и 
за шти те жи вот не сре ди не Бра ни слав 
Не ди мо вић, Не дељ ко Ко ва че вић, 
ди рек тор Упра ве за ка пи тал на ула га-
ња и Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
рум ске оп шти не.

Овај ка би нет је опре мљен за оба-
вља ње прак тич не на ста ве за два 
обра зов на про фи ла - по љо при вред-
ног и ве те ри нар ског тех ни ча ра.

Под се ти мо, из град ња ка би не та је 
за по че ла у фе бру а ру про шле го ди не. 

- У скло пу згра де чи ја је по вр ши на 
460 ква драт них ме та ра на ла зе се два 
ка би не та са ту ше ви ма за уче ни ке, 
ма га цин и ме ша о на хра не са ве те ри-
нар ском апо те ком, те сто чар ски део 
за сви ње у ко јем се на ла зи че ка ли-
ште, пра си ли ште и од га ја ли ште за 20 
кр ма ча. За ми сао је да, по ред по ди за-
ња ква ли те та на ста ве, про из вод њом 
ге нет ски ква ли тет ног ма те ри ја ла 
по диг не мо ква ли та тив ни са став сви-
њар ске про из вод ње у Сре му. Та ко 
ће мо, пре ко на ших уче ни ка, по мо ћи 

про из во ђа чи ма да бу ду што кон ку-
рент ни ји и успе шни ји на тр жи шту - 
ре као је ди рек тор шко ле Ми лан Пу по-
вац.

Укуп на вред ност ра до ва је би ла око 
30 ми ли о на ди на ра - Упра ва за ка пи-
тал на ула га ња је да ла око 13 ми ли о-
на, ло кал на са мо у пра ва 7,2 ми ли о на 
ди на ра, По кра јин ски се кре та ри јат за 
по љо при вре ду 1,5 ми ли о на, а оста ло 
су соп стве на сред ства По љо при вред-
не шко ле.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник рум ске 
оп шти не је ис та као да је ово пра ви 
при мер ка ко др жа ва, ло кал на са мо у-
пра ва и шко ла, ко ја има и соп стве них 
при хо да, по ка зу ју ка ко мо же да се 
на пра ви јед на ова кав ка пи тал ни обје-
кат. 

- Уче ни ци ма је на овај на чин омо гу-
ће но да сти чу пра ва зна ња ко ја ће 
по том ко ри сти ти. Ми на ло ка лу, као и 
власт на свим ни во и ма, при да је мо 
зна чај обра зо ва њу, јер је то ула га ње у 
бу дућ ност. За то шко ла ма и да је мо 
мо гућ ност да сред ства ко ја су им на 
рас по ла га њу тро ше и ула жу ка ко они 
ми сле да је нај бо ље. Рум ска оп шти на 
у овом тре нут ку ни јед ној шко ли ни по 
ко јем осно ву не ду гу је ни је дан ди нар 
и та ко ће и би ти. На ше три шко ле су 
већ у про гра му Кан це ла ри је за об но-
ву и раз вој Вла де Ср би је. Тру ди ће мо 

Све ча но отва ра ње ка би не та
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се да и да ље по бољ ша ва мо усло ве у 
на шем школ ству, јер без обра зо ва ња 
не ма бу дућ но сти што по ка зу је и ов де 
при су ство два ми ни стра - ука зао је 
Сла ђан Ман чић.

Ђор ђе Ми ли ће вић, пот пред сед ник 
По кра јин ске вла де из ра зио за до вољ-
ство што ће је дан ова кав мо дер но 
опре мљен ка би нет до при не ти уве ћа-
њу зна ња уче ни ка што ће им ко ри сти-
ти по за вр шет ку шко ле. 

- Част је би ти део ве ли ке ак ци је 
опре ма ња шко ла у Ср би ји ко ји је 

по кре ну ла Вла да Ре пу бли ке на че лу 
са Алек сан дром Ву чи ћем, а и По кра-
јин ска вла да се то ме при дру жи ла 
из два ја њем зна чај них сред ста ва. 
На ста ви ће мо то и да ље да ра ди мо 
кроз об но ву обје ка та, кроз на бав ку 
на став не опре ме, кроз ула га ње у 
енер гет ску ефи ка сност шко ла. Ула га-
ње у мла де, зна ње и обра зо ва ње 
пред ста вља бу дућ ност на ше зе мље. 
Са та квим мла дим љу ди ма по сти за-
ће мо еко ном ски раз вој што је је дан од 
глав них при о ри те та По кра јин ске и 

Вла де Ср би је - ис та као је пот пред-
сед ник Ми ли ће вић.

Мла ден Шар че вић, ми ни стар про-
све те је ука зао да је мо дел ове шко ле 
од ли чан при мер вер ти кал ног по ве зи-
ва ња од по љо при вред них мо де ла до 
пре храм бе но - тех но ло шких.

- Ми но вим за ко ни ма пред ви ђа мо 
упра во ова кве мо де ле шко ла. Бит но 
је да смо пре по зна ли да нам је ре сурс 
по љо при вред них шко ла до ста до бар. 
Ве ћи на, као и ова шко ла, има ју ви со-
ке спољ не оце не и сви еле мен ти 
њи хо вог ра да су на за вид ном ни воу. 
Отва ра ње ова квог ка би не та са мо 
уна пре ђу је на став не про це се. Ми слим 
да ће струч ња ци из ове шко ле да ти 
зна ча јан до при нос за раз вој на ше 
др жа ве - ре као је ми ни стар Шар че-
вић.

Ми ни стар по љо при вре де Бра ни-
слав Не ди мо вић под се тио се 
ка ко је, као млад, играо фуд-

бал на те ре ну иза По љо при вред не 
шко ле и ко ли ко је она та да дру га чи је 
из гле да ла, а ко ли ко ства ри мо же да 
се ура ди за са мо две го ди не.

- Тре ба да про ба мо да на пра ви мо 
та кав по тен ци јал од мла дих љу ди 
ко ји иду у ове шко ле ка кав ће нам 
тре ба ти за на ред не го ди не, јер ми у 
пре храм бе ној ин ду стри ји и по љо при-
вре ди не мо же мо ни шта ура ди ти без 
зна ња. Без ова квог пу та ми не мо же-
мо по мо ћи ни Ком па ни ји „Ђур ђе вић“ 
ни во ћа ри ма, ни дру гим про из во ђа чи-
ма. Ове го ди не по пр ви пут, има мо 
кон курс за мла де по љо при вред ни ке 
где ће мо да ва ти гран то ве ка ко би 
от по че ли по љо при вре дну про из вод-
њу. Они ко ји бу ду има ли шко лу по љо-
при вред не стру ке има ће пред ност и 
би ће ви ше бо до ва ни, јер нам је же ља 
да зна ње по ве же мо са ре сур си ма. 
Ми слим да ово тре ба да бу де при мер 
и за дру ге шко ле, и ови воћ ња ци, 
по ред ка би не та су при мер ка ко тре ба 
да из гле да ју сву да у Ср би ји - ука зао је 
ми ни стар Бра ни слав Не ди мо вић.

 С. Џа ку ла

Kабинет за ве те ри ну и сто чар ство

Тру ди ће мо се да и 
да ље по бољ ша ва мо 

усло ве у на шем
школ ству,  рекао је 

председник Општине 
Рума Слађан Манчић

Од га ја ли ште
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Ма ту ран ти Сред ње 
еко ном ске шко ле „9. 
мај“ из Срем ске Ми-

тро ви це, смер прав ни тех ни-
ча ри осво ји ли су пр во ме сто 
у Ре пу бли ци так ми че ћи се у 
си му ли ра њу суд ског по ступ-
ка из пред ме та Осно ви прав-
них по сту па ка. 

Так ми че ње је одр жа но у 
Зе му ну 18. мар та, а ђа ци из 
ми тро вач ке Еко ном ске шко-
ле по ка за ли су ка ко и на ко ји 
на чин те че кри вич ни по сту-
пак, ка ко се од ви ја усме на 
рас пра ва, ко ја је уло га су-
ди је, ту жи о ца, окри вље ног, 
оп ту же ног, бра ни о ца и све-
до ка. Кроз прак тич ни део 
при ка за ли су оно што су у 
те о ри ји до са да на у чи ли. 
Њи хов мен тор би ла је Та ма-
ра Ми ло ше вић. 

- Пр ви пут да је Еко ном-
ска шко ла „9. мај“ по сле 25 
го ди на ре пу блич ки пр вак, 
док прав ни смер ни ка да ни је 
био пр ви. Про шле го ди не на 
так ми че њу прав ни тех ни ча-
ри би ли су дру ги у Ре пу бли-
ци, та ко да је ово леп успех. 
Ше сто ро ђа ка се так ми чи ло 
у уло га ма су ди је, адво ка-
та, бра ни о ца, ту жи о ца, све-
до ка, ве шта ка и оп ту же ног. 
Су ди ја је би ла Ана Ма ри ја 
Мо ра вац, ту жи лац Иси до ра 
Ва ра злић, оп ту же ни Јо ван 

Ћет ко вић, бра ни лац Сте фан 
Пе тро вић, све док Рај ко Пет-
ко вић и ве штак Бо ја на Ми ле-
тић. Екип но су пр ви, а и по-
је ди нач но су про гла ша ва ни 
као нај бо љи по је дин ци. На 
ово так ми че ње при ја ви ло се 
15 ђа ка, а ја сам на осно ву 
њи хо вог зна ња, мо ти ва ци је 
и спрем но сти да се ан га жу ју 
ода бра ла њих шест. Ствар-
но су се од лич но сна шли – 
ка же про фе со ри ца Та ма ра 
Ми ло ше вић.

Она је до да ла да су ђа ци 
до би ли за да так да си му ли-
ра ју суд ски по сту пак у ко јем 
је оп ту же ни про ва лио у бан-
ку и обио сеф и узео но вац. 

- Мо ра ли су да сми сле од-
бра ну и пи та ња и да си му ли-
ра ју цео по сту пак. Окри вље-
ном су пре су ди ли да је крив, 
има ли су ја ко ма ло про це-
сних гре ша ка, док су оста ле 
еки пе има ле ве ће гре шке. 
Мо ра ли су би ти до бро при-
пре мље ни у да том тре нут ку 
– ка же Та ма ра Ми ло ше вић. 

На овом так ми че њу, ко је 
се ина че одр жа ва сва ке го-
ди не, уче ство ва ло је осам 
шко ла: из Ни ша, Кра гу јев-
ца, Кру шев ца, Зе му на, Пе-
тров ца на Мла ви, Шап ца и 
Срем ске Ми тро ви це. Ка ко су 
ми тро вач ки ђа ци из во је ва ли 
по бе ду, иду ће го ди не Еко-

ном ска шко ла „9. мај“ би ће 
ор га ни за тор овог так ми че-
ња. 

- Спре ма ли смо се од но-
вем бра до мар та. По сле ча-
со ва оста ја ли смо у шко ли 
и ве жба ли. Сва ко је до био 
сво ју уло гу и он да смо уве-
жба ва ли раз ли чи те си ту а-
ци је кри вич ног за ко на. Ђа ци 
већ у сред њој шко ли има ју 
при ли ку да се упо зна ју ка ко 
то из гле да та ко да те о риј ско 
зна ње пре тво ре у прак тич но. 
Они на ча со ви ма и ве жба ма 
уче да пи шу оп ту жни цу, пре-
су ду, да постaвљају пи та ња 
и цео ток по ступ ка, ка ко се 
во ди глав ни пре трес. Има-
ли су тре му, јер је би ло пу но 
гле да ла ца, ма да су се бр зо 
сна шли. У жи ри ју су би ле 
су ди је, ту жи о ци, адво ка ти, 
пред став ни ци ми ни стар ства 
прав де и про све те. По хва ли-
ли су их ка ко су њи хо ва зна-
ња на за вид ном ни воу. Би ли 
су убе дљи ви у сво јим уло-
га ма – ис ти че Ми ло ше вић и 
до да је да је ве о ма за до вољ-
на и да је ово успех, не са мо 
ђа ка, не го и це ле шко ле. 

Смер прав ни тех ни чар у 
Еко ном ској шко ли „9. мај“ је, 
ка ко по ру чу ју из шко ле, иде-
а лан смер за оне ко ји же ле 
да бу ду прав ни ци. 

С. Ста не тић

УЧЕ НИ ЦИ МИ ТРО ВАЧ КЕ ЕКО НОМ СКЕ ШКО ЛЕ ПР ВИ НА РЕ ПУ БЛИЧ КОМ ТАК МИ ЧЕ ЊУ

Будући правни техничари 
си му ли ра ли суд ски по сту пак

По бед ни ци са мен то рком 

Ма ту ран ти
Сред ње

еко ном ске
шко ле „9. мај“

из Срем ске
Ми тро ви це, 

смер прав ни 
тех ни ча ри

осво ји ли су
пр во ме сто

у Ре пу бли ци
так ми че ћи се 

у си му ли ра њу 
суд ског

по ступ ка
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АДАП ТА ЦИ ЈА ВР ТИ ЋА
У ЛА ЋАР КУ 
Заједничким 
снагама до
бољих услова

За јед нич ким сна га ма успе шних 
при вред ни ка из Ла ћар ка и јав них 
пред у зе ћа са те ри то ри је Срем ске 
Ми тро ви це, омо гу ће но је уре ђе ње 
вр ти ћа у Ла ћар ку у вред но сти од ви-
ше од 600.000 ди на ра. Де ци и вас-
пи та чи ма купљена су средства за 
рад ко ја су фа ли ла за нео ме тано 
функционисање. Све оно што је ура-
ђе но, зва нич но је пред ста вље но про-
шлог утор ка, 21. мар та. 

Пре ма ре чи ма на чел ни це Град-
ске упра ве за образовање Мир ја не 
Пје вац ово је до каз да још увек има 
ху ма них љу ди ко ји ми сле на нај мла-
ђе. Ку пље ни су но ви ор ма ри ћи, те пи-
си, кли ма уре ђај, обје кат је окре чен. 
Од пре о ста лог нов ца би ће ку пље не 
играч ке и ди дак тич ки ма те ри јал. Та-
ко ђе се са ра до ви ма ов де не ће за у-
ста ви ти не го ће се ра ди ти и изо ла ци ја 
и фа са да објек та. 

Ми ро сла ва Или јић, ди рек тор ка 
Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“ ка-
же да је до ове ак ци је до шло са свим 
спон та но, љу ди су зна ли да је било 
нео п ход но уре ђе ње вртића и ре ши ли 
су да по мог ну. 

- Ово је ле па и ху ма на ак ци ја љу-
ди ко ји су пре по зна ли на ше по тре бе и 
ре ши ли да нам по мог ну да омо гу ћи мо 
у овом објек ту што без бед ни ји, леп ши 
и удоб ни ји бо ра вак на ше де це. Же-
лим да се за хва лим јав ним ко му нал-
ним пред у зе ћи ма „Во до вод“ и „То пли-
фи ка ци ја“ као и пред у зет ницима из 
Ла ћар ка, њих 60 је помогло. Ура ђе но 
је до ста, али пла ни ра мо још да ура-
ди мо фа са ду и кров. Са ку пи ли смо 
око 600.000 ди на ра, али смо до би ли 
и гра ђе вин ски ма те ри ја л, а бес плат-
но су извршене по прав ке и кре че ње 
– ре кла је Или јић. 

Тре нут но, у овом објек ту сме ште но 
је 160 де це, а још три гру пе су сме-
ште не у шко ли, јер овај вр тић не ма 
до вољ но сме шта јних ка па ци те та. 

Према речима начелнице Пјевац, 
за изградњу новог објекта у Лаћарку 
добијене су све потребне дозволе и 
највероватније ће се са изградњом 
почети 2018. године. 

С. С. 

Завр ше ни су радо ви на опре ма њу црп-
не ста ни це у Бешки, која је била један 
од пред у сло ва да водо вод на мре жа 

у Чор та нов ци ма буде пуште на у рад. Пре-
ма речи ма Дра го љу ба Три фу но ви ћа, в.д 
дирек то ра ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“ 
Инђи ја, завр ше ни су сви хидро-машин ски 
и елек тро радо ви, ујед но је поста вљен и 
тако зва ни апли ка тив ни софт вер. У току је 
испи ти ва ње цево во да, који је ура ђен 2010. 
годи не и ника да до сада није извр ше но 
нео п ход но испи ти ва ње евен ту ал не про-
пуст но сти мре же.

- Када завр ши мо то испи ти ва ње, извр-
ши ће мо пуње ње цево во да у дужи ни од 4,8 
кило ме та ра, до самог ула за у насе ље Чор-
та нов ци. Након испи ти ва ња, у наред них 
десет дана, поста ви ће мо и два хидран та за 
испи ра ње целе те мре же. Онда кре ће мо и 
са пар ци јал ном дез ин фек ци јом и тек након 
уред них резул та та, биће ство ре ни усло ви 
за пушта ње воде и мон та жу водо ме ра у 
чор та но вач ким дома ћин стви ма - иста као је 
Три фу но вић.

Оче ки ва ња пред став ни ка инђиј ског 
„Водо во да“ су да ће на водо вод ну мре жу у 
Чор та нов ци ма од укуп но 600, бити при кљу-
че но око 200 дома ћин ста ва.

- Ми ћемо бити задо вољ ни уко ли ко се 30 

одсто мешта на Чор та но ва ца одлу чи за при-
кљу чак на град ску водо вод ну мре жу. Има-
мо довољ но водо ме ра, те чека мо само да 
вода буде пуште на како бисмо кре ну ли са 
пот пи си ва њем уго во ра - каже дирек тор ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“.

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак на послед њем састан ку Систе ма 48 у 
Инђи ји одр жа ном у петак, 24. мар та иста као 
је да је та локал на само у пра ва апли ци ра ла 
за сред ства код Покра јин ског секре та ри ја та 
за пољо при вре ду, шумар ство и водо при-
вре ду. Око 20 мили о на дина ра потреб но 
је за изград њу нова два буна ра, за шта су 
ура ђе ни про јек ти, и оче ки ва ња првог чове-
ка инђиј ске општи не су да ће та сред ства и 
доби ти, како би обез бе ди ли довољ не коли-
чи не воде за понов но покре та ње фабри ке 
воде у Инђи ји.

- Од када смо пре у зе ли одго вор ност за 
све наше гра ђа не, „Водо вод“ ради дано-
ноћ но, како нико од наших сугра ђа на не би 
осе тио није дан про блем у функ ци о ни са њу 
тог јав ног пред у зе ћа. Ако сада не доби је мо 
сред ства за буше ње два буна ра у Инђи ји, 
пита ње је да ли ћемо моћи тај посао да ура-
ди мо ове годи не, с обзи ром на то да нам 
финан сиј ска ситу а ци ја то не дозво ља ва - 
каже Гак.  М. Ђ.

Митро вач ка Гале ри ја „Лазар Воза-
ре вић“ је у субо ту и неде љу, 25. и 
26. мар та орга ни зо ва ла дво днев-

ну ликов ну ради о ни цу под нази вом „Како 
наста је сли ка“, коју је водио сли кар Васи-

ли је Васа Доло вач ки, чије сли ке су тре нут-
но изло же не у Гале ри ји.

Ликов на ради о ни ца је била при ли ка да 
се заин те ре со ва ни посма тра чи упо зна ју са 
начи ном рада, а сва ка ко и тај на ма сли кар-

ског зана та овог истак ну тог срп ског 
сли ка ра и ликов ног педа го га, који је 
оста вио пре по зна тљив траг у савре-
ме ној срп ској умет но сти послед њих 
деце ни ја. 

У току саме ради о ни це у субо ту, 25. 
мар та Гале ри ја „Лазар Воза ре вић“ је 
била и дома ћин вели ког бро ја уче ни-
ка Основ не шко ле „Јован Попо вић“ из 
Срем ске Митро ви це, који су дошли 
у колек тив ну посе ту изло жби сли ка 
Васи ли ја Доло вач ког. Око 300 ђака 
ове шко ле свих узра ста је има ло при-
ли ку да се бли же упо зна са сли кар-
ством овог умет ни ка.

М. В.

ЗАВР ШЕ НО ОПРЕ МА ЊЕ ЦРП НЕ СТА НИ ЦЕ У БЕШКИ

Чор та нов ци уско ро 
доби ја ју град ску воду

МИТРО ВАЧ КА ГАЛЕ РИ ЈА 

Ликов не ради о ни це
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Ста на ри згра де бро ја 
12 у ми тро вач ком 
На се љу Ка ме њар, 

ко ја је до ско ро би ла за пу-
ште на, иша ра на, а ње на 
око ли на би ла пу на ђу бре та, 
оку пи ли су се око за јед-
нич ке иде је да је уре-
де. Кра јем про шле го ди-
не, ре ши ли су да сво јом 
згра дом упра вља ју 
са ми, и да се из дво је из 
над ле жно сти та да шње 
Ди рек ци је за из град њу 
Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца. 

- Не та ко дав но, пре 
де се так го ди на исти овај 
лист је об ја вио текст 
ко ји ни је био баш по хва-
лан јер је при ка зи вао 
згра ду број 12 у На се љу 
Мар ко Пе ри чин Ка ме
њар у ло шем кон тек сту, 
од из гле да до од но са 
ста на ра пре ма згра ди. 
Ста на ри згра де број 12. 
су се ан га жо ва ли да 
уре де сво ју згра ду. 

Прет ход них го ди на Ди рек-
ци ја за из град њу гра да је 
би ла од го вор на за одр жа ва-
ње згра де. Ме ђу тим, ка да је 
до шло до одва ја ња Град-
ског ста но ва ња од Ди рек ци-

је Скуп шти на ста на ра стам-
бе не згра де бр. 12 је до не-
ла од лу ку да не скло пи уго-
вор са Град ским ста но ва-
њем, под ге слом: „Ко ће о 
на ма нај бо ље да бри не 

не го ми са ми.“ Го ди на ма 
се упла ћи вао но вац од 
стра не ста на ра за одр-
жа ва ње згра де Ди рек-
ци ји та ко да су ста на ри 
има ли при сто јан фонд 
да мо гу да уре де сво ју 
згра ду. Још кад је згра-
да на пра вље на и усе-
ље на, на са мом по чет ку 
по кра де ни су про тив по-
жар ни апа ра ти и опре ма 
ко ја иде уз то. Део згра-
де је био иша ран гра фи-
ти ма, а зи до ви у ход ни-
ку оште ће ни од би ци ка-
ла ко ји су на сла ња ни на 
зид јер згра да ни је има-
ла би ци клар ник и још 
до ста то га што је тре ба-
ло уре ди ти. Ста на ри су 
на Скуп шти ни ста на ра 
до не ли од лу ку да кре ну 

НО ВИ ИЗ ГЛЕД ЗГРА ДЕ БРО ЈА 12 У МИ ТРО ВАЧ КОМ НА СЕ ЉУ КАМЕЊАР

Шта се све мо же
ка д се ста на ри сло же

Пред сед ни ца Скуп шти не
ста на ра Мир ја на Мар ко вић

Но ви из глед згра де број 12 у Камењару

Скуп шти на
ста на ра

стам бе не згра де 
бр. 12 је до не ла 

од лу ку да не 
скло пи уго вор 

са Град ским
ста но ва њем, 
под ге слом:

„Ко ће о на ма 
нај бо ље да
бри не не го

ми са ми“
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у ак ци ју сре ђи ва ња сво је 
згра де – при ча Мир ја на 
Мар ко вић, пред сед ни ца 
Скуп шти не ста на ра згра де 
број 12 у На се љу Ка ме њар.

Она је ис та кла да су 
по ста вље ни но ви про тив по-
жар ни апа ра ти, окре чен је 
ход ник, за јед нич ке про сто-
ри је и улаз згра де, офар ба-
на је огра да и ге лен де ри. 
На пра вљен је би ци клар ник 
да се би ци кли не ве зу ју уз 
огра ду у згра ди. По ста вље-
на је огла сна та бла са кућ-
ним ре дом и огла сна та бла 
за оба ве ште ња. По пра-
вљен је ин тер фон и по ста-
вље на за штит на мре жи ца. 
Ура ђен је ви део над зор. 
По ста вље не су ште дљи ве 
си ја ли це. На ула зу у згра ду 
је по ста вље на кор па за 
ре клам ни ма те ри јал. 

Да нас је ова згра да сли ка 
и при ли ка ка ко би сва ка 
згра да у гра ду тре ба ла да 
из гле да. 

- Ста ну јем у овој згра ди 
од 2003. го ди не. Ра ни је је 
би ло ма ло про бле ма, 
по себ но око по што ва ња 
кућ ног ре да. По је ди ни љу ди 
се ни су оп хо ди ли пре ма 
за јед нич ким про сто ри ја ма 
ка ко су тре ба ли. На кон 
де се так го ди на, агил ни јим 
ра дом но вог Са ве та ко ји 
во де же не, ус пе ли смо да 
од ра ди мо до ста то га. Од лу-
чи ли смо да згра да не пре-
ђе у ин ге рен ци ју Град ског 

ста но ва ња, већ да функ ци-
о ни ше  као са мо стал ни 
по слов ни су бје кат и то се 
по ка за ло ве о ма до бро. 
Не ка да је о овој згра ди 
пи са но као при ме ру ка ко 
згра да не тре ба да из гле да, 

а са да је дру га чи је - при ча 
Ни ко ла Ка ра каш и до да је 
да су ини ци ја то ри ове ак ци-
је би ле Мир ја на Мар ко вић, 
Да на Ка ра каш и Ја дран ка 
Ла ђе вац. 

- По ка за ло се да смо би ли 

вр ло ефи ка сни. Ра ни је ни је 
би ло во ље да се не што 
ра ди, а сад от ка ко је Мир ја-
на пре у зе ла функ ци ју пред-
сед ни це Скуп шти не ста на-
ра мно го је бо ље. Ни смо 
би ли за до вољ ни услу га ма 
Ди рек ци је, јер су они усло-
вља ва ли сво је до ба вља че 
ко ји ма ни смо би ли за до-
вољ ни, као ни це на ма ни 
ква ли те том ра да. За из во-
ђе ње би ло ка квих ра до ва, 
ми пр во ску пља мо пот пи се 
ста на ра за са гла сност и 
ка да при ку пи мо пре ко 50 
од сто он да кре ће мо у ре а-
ли за ци ју до го во ре ног – 
ка же Ја дран ка Ла ђе вац. 

Да на Ка ра каш до да је да 
су се ан га жо ва ли мак си-
мал но ка ко би згра ду у ко јој 
жи ве до ве ли у ред. Ис ти че 
да сви мо ра ју во ди ти ра чу-
на и при др жа ва ти се пра ви-
ла. Ста нар Зо ран Ми лин ко-
вић до да је да су ра до ви 
тра ја ли око две не де ље, те 
да је ура ђе на до бра ствар. 
Он ис ти че сло гу свих ста на-
ра, јер ка ко ка же,  рет ко у 
ко јој згра ди мо же да се 
по стиг не до го вор, а ови ста-
на ри су то ус пе ли. 

Да нас згра да на бро ју 12 
у На се љу Мар ко Пе ри чин 
Ка ме њар ре пре зен та тив но 
из гле да. На рав но, ста на ри 
има ју у пла ну још до ста то га 
што ће у до глед но вре ме да 
ура де.

М. Н. 

Згра да број 30 у На се љу 
Ма ти ја Ху ђи у Срем ској 
Ми тро ви ци је та ко ђе при мер 
ка ко уз до брог и ан га жо ва ног 
пред сед ни ка Скуп шти не ста на-
ра тре ба да се одр жа ва обје кат 
ко лек тив ног ста но ва ња.

Иако о њој ра чу на не во ди 
Град ско ста но ва ње, згра да је 
чи ста, ре дов но се одр жа ва, 
кад год се по ја ви не ки про-
блем, по пут да се по ква рио 
ин тер фон, да је пре го ре ла 

си ја ли ца, или не мо гу да се 
за кљу ча ју ула зна вра та, ре а гу-
је се бр зо.

- Не мо ра мо да зо ве мо 
Стам бе но и да при ја ви мо квар, 
па да че ка мо да они по ша љу 
не ко га. Ова ко по зо ве мо мај сто-
ре са ко ји ма са ра ђу је мо, они 
од мах до ђу и от кло не квар – 
на во ди пред сед ник Скуп шти не 
ста на ра згра де број 30 у На се-
љу Ма ти ја Ху ђи Ду шан 
Травица.   

По зи тив ни при ме ри
у МатијаХуђи

Ја дран ка Ла ђе вац, Зо ран Ми лин ко вић и Да на Ка ра каш 

Окре че ни ход ни ци и нови сандучићи

По ка за ло се да 
смо би ли вр ло 

ефи ка сни.
Ра ни је ни је
би ло во ље

да се не што 
ра ди, а сад

от ка ко је
Мир ја на

пре у зе ла
функ ци ју

пред сед ни це 
Скуп шти не

ста на ра мно го
је бо ље
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Још 50 хиља да евра за опо ра вак
Дани је ла Кова че вић из 

Инђи је има ла је само 17 
годи на када се 14. окто бра 

2009. годи не поро ди ла у Новом 
Саду и на свет доне ла ћер ку 
Мари ју. Сре ћа се убр зо пре тво-
ри ла у тра ге ди ју, јер је у поро ди-
ли шту доби ла сеп су коју је једва 
пре жи ве ла. Упа ла је у тако зва ну 
„буд ну“ кому, и у том ста њу веге-
ти ра и данас.

Живо ту веза ном за кре вет 
отр гла се тек почет ком ове годи-
не када је оти шла у Немач ку, на 
дуго оче ки ва но лече ње. Само 
месец дана од почет ка лече ња, 
напре дак у Дани је ли ној мото ри-
ци био је еви ден тан. Како кажу 
њени роди те љи, могла је да 
седи и држи хемиј ску олов ку у 
руци.

- Дани је ла сада реа гу је на 
зву ко ве, сме је се и љути, све-
сни ја је и живах ни ја - каже 
Весна Дра шко вић, Дани је ли на 
мај ка и дода је да су то мини-
мал ни опо рав ци, али ујед но и 
вели ки напрет ци, јер Дани је ла 
може сама да се подиг не у седе-
ћи поло жај, што сада кон стант-
но ради.

- Њен напре дак је одраз њене 
воље за живо том, који може 
бити још успе шни ји и ква ли тет-
ни ји одла ском у Немач ку – наво-
ди мај ка Весна.

У Цен тру за реха би ли та ци-
ју у Немач кој Дани је ли се раде 
физи кал ни и лого пед ски трет-
ма ни који под сти чу рад можда-

них ћели ја, па самим тим она 
почи ње да реа гу је на одре ђе не 
ства ри она ко како тре ба.

- Код ње је дошло до одре ђе-
ног нивоа све сти коју сада тре-
ба кана ли са ти и усме ри ти, а то 
је немо гу ће без струч не помо ћи 
- каже мај ка Весна.

За даљи Дани је лин опо ра вак 

потреб но је 50 хиља да евра, 
које њена поро ди ца нема.

- Опо ра вак од три месе ца 
крат ко тра је, и њој заи ста тре-
ба мно го вре ме на да се опо ра-
ви, али је заи ста бит но да се 
на ово ме не зау ста ви мо, јер би 
била ште та да се сада ста не, 
када Даца напре ду је у опо рав ку. 
У Немач ку је сти гла као биљ ка, 
а после месец и по дана је седе-
ла. То је као када учи те мало 
дете да неке ства ри ради или 
не ради. Цен тар у Немач кој се 
искљу чи во бави ства ри ма које 
пома жу и под сти чу побољ ша ње 
ста ња код паци је на та као што је 
Даца – наво ди њена мај ка.

Сла њем СМС пору ка ску пље-
но је чети ри хиља де евра. 

- Нем ци су орга ни зо ва ли так-
ми че ње у теквон ду и све паре 
које су зара ди ли дали су нама. 
Упла ти ли су 10.000 евра, али 
фали нам још 50 хиља да. Јако 
је бит но да се Дани је ла не вра-
ти у прво бит но ста ње - дода ла 
је Дани је ли на мај ка и позва-
ла људе добре воље да шаљу 
СМС пору ке на број 1727.

М. Ђ.

Дани је ла Кова че вић 

СВЕТ СКИ ДАН ОСО БА С ДАУ НО ВИМ СИН ДРО МОМ

Подр шка Гра да Срем ска Митро ви ца

На Тргу Ћире Миле ки ћа у Срем ској Митро ви-
ци одр жан је скуп подр шке пово дом Свет-
ског дана осо ба са Дау но вим син дро мом 

21. мар та. 
Начел ник Град ске упра ве за здрав стве ну и 

соци јал ну зашти ту Воји слав Мир нић нагла сио је 
да Срем ска Митро ви ца већ дужи низ годи на има 

добру сарад њу са Општин ско дру же ње за помоћ 
осо ба ма са Даунoвим син дро мом. Пре ма њего-
вим речи ма Град финан сиј ски подр жа ва рад овог 
удру же ња, а још важни је је да се осо ба ма са Дау-
но вим син дро мом пру жи пажња и да до зна ња да 
су рав но прав ни чла но ви дру штва.

В. Ц.

БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Дан пое зи је
Свет ски дан пое зи је, 21. 

март обе ле жи ла је дру же-
њем песни ка и Град ска 
библи о те ка „Ата на си је 
Стој ко вић“ у Руми.

Жељ ко Сто ја но вић, 
дирек тор Град ске библи о-
те ке под се тио је да је УНЕ-
СКО 21. март про гла сио за 
Свет ски дан пое зи је 1999. 
годи не.

- Ово је јед но дру же ње 
песни ка, сва ко од вас ће 
про чи та ти неку сво ју 
песму, при ча ће мо о томе 
какви су вам пла но ви, али 
је ово при ли ка и да се под-
се ти мо неких људи, песни-
ка, који више нису са нама 
- рекао је Сто ја но вић.

Упра во зато, песник 
Дра ган Јан ко вић је про чи-
тао по јед ну песму оних 
који више нема, сем у 
сећа њи ма коле га и њихо-
вих песа ма на стра ни ца ма 
обја вље них књи га - Анђел-
ке Јовић, Јова на Св Ићи-
то ви ћа, Рада Зобе ни це и 
Боре Фили по ви ћа.

После тога, дру же ње је 
наста вље но чита њем 
песа ма - како оних већ 
обја вље них, тако и ново-
на ста лих које чека ју сво је 
место у некој буду ћој збир-
ци. С. Џ.
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че та јан стве-
не си ту а ци је или 
не ке дво стру ке игре, 

не мој те за не ма ри ти по тен ци јал-
ни ри зик. Ва жно је да са чу ва те 
свој по слов ни углед. Пре те ра на 
до за хра бро сти мо же да вам 
на шко ди. Емо тив ни су срет са 
јед ном осо бом у ва ма по кре ће 
ле пе емо ци је. Из бе га вај те 
те шку хра ну и ви ше се кре ћи те. 

БИК: Са рад ни ци 
има ју до бре су ге сти-
је, при хва ти те но ве 
иде је ко је га ран ту ју 

бо ље ре зул та те или не си гур-
ност у за јед нич ком по сло ва њу. 
Су срет са јед ном осо бом тре-
нут но де лу је вр ло по уч но и под-
сти цај но у сва ком по гле ду. 
Де лу је те по ма ло уз не ми ре но. 
Не до ста ју вам не ки сна жни емо-
тив ни под сти ца ји, ка ко би сте 
свој љу бав ни жи вот учи ни ли 
до вољ но ин те ре сант ним. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ма 
раз ло га да се по во-
ди те за ла жним ути-
сци ма или да вас 

не ко за ва ра ва по гре шном при-
чом о но вим по слов ним при ли-
ка ма. Уко ли ко тр пи те по слов ни 
не у спех, раз ми сли те о не ким 
ал тер на тив ним мо гућ но сти ма 
ко је вам сто је на рас по ла га њу. 
Су ви ше ја ки из ли ви стра сти вас 
на во де на по гре шан из бор. 

РАК: Но ве ком пли ка-
ци је на по слов ној 
сце ни про из и ла зе из 
по ку ша ја да се 

оства ри за јед нич ки до го вор око 
рас по де ле ин те ре са. Не ма раз-
ло га да по на вља те при чу ко ја 
не оста вља по зи ти ван од јек на 
ва ше са рад ни ке. По све ти те 
ви ше па жње во ље ној осо би и 
за јед нич ким пла но ви ма ко је 
има те. Оче ку је вас при јат но 
из не на ђе ње. У сјај ној сте пси хо 
- фи зич кој фор ми. 

ЛАВ: Не мо же те да 
пред ви ди те но ви ток 
до га ђа ја на по слов-
ној сце ни или не чи ји 

од го вор на за да ту те му. На ма 
раз ло га да се по на ша те пре ви-
ше раз ме тљи во у су сре ту са 
са рад ни ци ма, већ за тра жи те 
не чи ју по др шку. Бри не те без 
пра вог по во да, парт нер тре нут-
но мо жда не же ли да вам по ве-
ра ва сво је ми сли и осе ћа ња. 

ДЕ ВИ ЦА: Па жљи ви-
је ана ли зи рај те ком-
плет ну си ту а ци ју на 
по слов ној сце ни и 

сво је са рад ни ке. По сто је ства ри 
ко је зах те ва ју кре а тив но раз ми-
шља ње или од ре ђе ну фа зу 
ин ку ба ци је, пре не го што до не-
се те не ку ко нач ну од лу ку. При-
ме ћу је те да не ко у ва ма по бу ђу-
је ве ли ко ин те ре со ва ње и да 
вас асо ци ра на при јат не успо-
ме не.

ВА ГА: Де лу је те вр ло 
про ми шље но и про-
ве ра ва те раз ли чи те 
ин фор ма ци је ко је 

ути чу на по слов не пре го во ре. 
Оба зри вост је по жељ на, али 
не ма раз ло га за пре те ри ва њем. 
Са рад ни ци има ју пра во на дру га-
чи је ста во ве. По не кад по сту па те 
су ви ше стро го пре ма осо би ко ја 
има до бру на ме ру, али не успе ва 
у пот пу но сти да вам до ча ра сво је 
емо тив не до жи вља је. 

ШКОР ПИ ЈА: По тре-
бан вам је до дат ни 
опрез у су сре ту са 
са рад ни ци ма и при-

ли ком про це не но вих по слов них 
при ли ка. Не ма по тре бе да скре-
ће те па жњу на се бе или да ула-
зи те у не ке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љу бав и за до вољ ство 
мо жда не иду у за јед нич кој ком-
би на ци ји. Парт нер из не на да 
по ста вља пи та ња ко ја у ва ма 
под сти че емо тив ну не ла год ност. 

СТРЕ ЛАЦ: По сто је 
ства ри ко је не тре ба 
да чи ни те у афек ту 
или на осно ву пр вог 

им пул са ко ји има те. Не ко од 
са рад ни ка па жљи во ана ли зи ра 
ва ше по на ша ње и до но си оце ну 
о ва шим ре зул та ти ма. Са рад ња 
је ну жна али не по сва ку це ну 
или на не ки ул ти ма ти ван на чин. 
По тру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу ко ја од го-
ва ра ва шем уку су.

ЈА РАЦ: За ин те ре со-
ва ни сте за не чи ју 
по слов ну по ну ду или 
за ком би на ци ју ко ја 

обе ћа ва дво стру ки до би так. Пре 
не го што до не се те ко нач ну од лу-
ку, са слу шај те сво је са рад ни ке и 
при хва ти те ко ри стан са вет. Не ко 
вас ин спи ри ше на до дат но ан га-
жо ва ње и до бро рас по ло же ње. 
Освр ни те се око се бе, јер увек 
по сто је на сме ја на ли ца. 

ВО ДО ЛИ ЈА: По не кад 
све из гле да та ко ре ла-
тив но, сто га не мој те 
до но си ти за кљу чак на 

осно ву пр вог ути ска и без кон сул-
та ци је са бли ским са рад ни ци ма. 
Осло ни те се на не чи ји са вет и на 
за јед нич ку про це ну. Ва жно је да 
пра вил но де фи ни ше те сво је 
ци ље ве. Не ко име сна жно да 
ус та ла са ва ше ми сли и осе ћа ња. 
По тру ди те се да ис пу ни те парт не-
ро ва оче ки ва ња. 

РИ БЕ: Из бе га вај те 
пре те ра но екс по ни-
ра ње у дру штву 
са рад ни ка и не мој те 

при ча ти о ства ри ма ко је мо жда 
пред ста вља ју ри зик за ва ше 
по слов не ин те ре се. По треб но је 
да сми сли те не ку ре зер вну 
ва ри јан ту, јер увек по сто ји фак-
тор из не на ђе ња. Бу ди те про ми-
шље ни и уз др жа ни пред бли-
ском осо бом. Па жљи ви је ана ли-
зи рај те свог парт не ра. 

VREMEPLOV
29. март

1848. Ни ја га ри ни во до па ди 
ни су про ти ца ли чи та вих 30 
са ти - за ле ди ли су се. 
1886. Хе ми чар и фар ма це ут 
Џон Пем бер тон по чи ње да 
ре кла ми ра ко ка-ко лу (са ко ка и-
ном). 
 

30. март
1746. Ро ђен је Фран ци ско Го ја, 
шпан ски сли кар и гра вер. 
1853. Ро ђен је Вин сент ван Гог, 
хо ланд ски и фран цу ски сли-
кар, је дан од нај о ри ги нал ни јих 
и нај тем пе ра мент ни јих мо дер-
них европ ских сли ка ра. 

31. март
1889. 320 ме та ра ви со ка Ај фе-
ло ва ку ла, че лич не кон струк-
ци је, зва нич но је отво ре на за 
свет ску из ло жбу, у знак се ћа ња 
на Фран цу ску ре во лу ци ју. 
1921. Ал берт Ајн штајн одр жао 
је пре да ва ња у Њу јор ку пред-
ста вив ши при том сво ју но ву 
те о ри ју - те о ри ју ре ла ти ви те та. 

1. април
1889. У Чи ка гу је про да та пр ва 
ма ши на за пра ње су до ва. 
1946. У пр вој ве ли кој рад ној 
ак ци ји омла ди не Ју го сла ви је 
по сле осло бо ђе ња зе мље од 
на ци стич ке оку па ци је у Дру гом 
свет ском ра ту, по че ла је 
из град ња пру ге Брч ко-Ба но ви-
ћи. 

2. април
1917. У Со лу ну је Срп ски вој ни 
суд по кре нуо про цес про тив 
гру пе офи ци ра, укљу чу ју ћи 
ге не рал штаб ног пу ков ни ка 
Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи-
са. Оп ту жбе за при пре ма ње 
по бу не у вој сци, за пре врат и 
уби ство ре ген та и срп ског пре-
ми је ра Ни ко ле Па ши ћа ни су 
до ка за не, али је Суд де вет 
оп ту же них осу дио на смрт и 
дво ји цу на 15 го ди на ро би је. 

3. април
1807. У Вог њу по че ла је Ти ца-
но ва бу на, на зва на та ко пре ма 
ње ном во ђи Те о до ру Авра мо-
ви ћу Ти ца ну. Се ља ци с вла сте-
лин ства гро фа Кар ла Пе ја че-
ви ћа по ди гли су бу ну и ја ви ли 
срп ском вој во ди Лу ки Ла за ре-
ви ћу да се Срем ди гао на уста-
нак и да же ли ује ди ње ње са 
Ср би јом. Аустриј ска вој ска, 
ја ка го то во као јед на ар ми ја, за 
де сет да на је угу ши ла бу ну у 
ко јој је уче ство ва ло око 15.000 
се ља ка из 45 се ла рум ског и 
илоч ког вла сте лин ства. Ти цан 
је ухва ћен и по гу бљен кра јем 
1807. 

4. април
1825. Ро ђен је срп ски фи ло лог 
Ђу ра По по вић, по знат као 
Ђу ра Да ни чић, при ја тељ Ву ка 
Ка ра џи ћа и ње гов са рад ник у 
бор би за ре фор му срп ског 
је зи ка и пра во пи са. 
1932. К. К. Кинг изо ло вао је 
ви та мин Ц на уни вер зи те ту у 
Пит сбур гу. 
1968. Из вр шен је атен тат на 
Мар ти на Лу те ра Кин га у Мем-
фи су. 

HOROSKOP

Сре да, 29. (16) март
Све ти апо стол Ари сто вул; Све-
ти му че ник Са вин (Пр во бде ни-
је)

Че твр так, 30. (17) март
Све ти Све ти Алек си је Чо век 
Бож ји

Пе так, 31. (18) март
Све ти Ки рил Је ру са лим ски 
(Дру го бде ни је)

Су бо та, 1. април (19. март)
Св. му че ни ци Хри зант, Да ри ја 
и дру ги; Преп. Си ме он Дај бап-
ски

Не де ља, 2. април (20. март)
Пре по доб ни Оци уби је ни у 
ма на сти ру Све тог Са ве Осве-
ће ног

По не де љак, 3. април (21. март)
Пре по доб ни Ја ков Ис по вед ник 

Уто рак, 4. април (22. март)
Све ти све ште но му че ник Ва си-
ли је Ан кир ски

Crkveni
kalendar

• До ђи, жи ви у мом ср цу 
и не мој пла ћа ти ста на
ри ну.
• Ве ра чи ни све ства ри 
мо гу ћим – љу бав чи ни 
све ства ри лак шим.
• Љу бав гле да кроз те ле
скоп, за вист гле да кроз 
ми кро скоп. 

Чо ко лад ни мус
Са стој ци: 5 ја ја, 200 г 

цр не чо ко ла де, 190 г ше ће ра, 125 
мл слат ке па вла ке, 2 ке си це ва ни-
ли ног ше ће ра.

По сту пак: Раз дво ји ти жу ман ца 
од бе ла на ца. Из ло ми ти чо ко ла ду 
и ис то пи ти је на па ри (ста ви ти је у 
шер пи цу, па он да шер пи цу ста ви-
ти у ве ћу шер пу са кљу ча лом 
во дом).Уму ти ти одво је но, у јед ној 
чи ни ји бе лан ца са 100 г ше ће ра, а 
у дру гој слат ку па вла ку. Уму ти ти у 
тре ћој чи ни ји жу ман ца и ва ни лин 
ше ћер. Уме ша ти чо ко ла ду у крем 
од жу ма на ца. У до би је ну сме су 
па жљи во уме ша ти уму ће ну слат-
ку па вла ку и, тек на кра ју, по ла ко 
уме ша ти и уму ће на бе лан ца. При-
пре мље ни мус ста ви ти у 
фрижидер.
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Прела некада и сада
у Старој Пазови

Прело и у знаку
матерњег језика

Удружење жена СКУД-а „Херој Јанко 
Чмелик“ у Старој Пазови, које за циљ има 
не само неговање традиционалних 
обичаја Словака већ и очување културе, 
организовало је 20. фебруара прело, које 
је било и у знаку матерњег језика, а у 
сусрет Међународном дану матерњег 
језика, који се обележава 21. фебруара. О 
великом доприносу за очување и 
неговање матерњег језика на овим 
просторима породице Хурбан са 
посебним нагласком на живот и дело 
Светозара Хурбана Вајанског из 
Словачке, чија је 170 годишњица од 
рођења ове године, говорио је професор 
словачког језика и литературе у пензији 
Вено Нехватал.

Како сачувати
народни обичај

Некада су се прела организовала у 
зимском периоду, а често поводом 
имендана, који Словаци обележавају исто 
као и рођендане, или чак можемо рећи да 
је то у поређењу са српским народом, на 
неки начин крсна слава. На прелима су се 
окупљале девојке, које су за време дугих 
зимских дана училе да преду, везу, 
штрикају, ткају. Данас се старије 
генерације само сећају прела и разним 
програмима на младе преносе ову 
традицију. На пример Павловска забава 
коју је 28. јануара организовало ово 
културно уметничко друштво, донела је на 
сцену и подарила гледаоцима део те 
некадашње традиције и атмосфере. Но, 
удружење жена организује и прела као 

што је то било некада. Дакле, жене се 
окупљају и преду, везу, штрикају и увек у 
госте позову неколико представница из 
удружења жена из целе Војводине. 

Савремена прела
су тематска 

Прела која организује Удружење жена 
сваке зиме доносе нешто ново, некада су 
то предавања на одређене теме, као што 
је то било ове године, некада презентација 
нових књига а била је и прича о вину, но 
никада не заборављају на овај 
традиционални народни обичај 
распрострањен на овим балканским 
просторима скоро у сваком кутку – на 
прело. Ове године су жене везле и 
штрикале посебном техником којом се 
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Priadky v Starej Pazove 
niekedy a dnes 

Priadky aj v znamení 
materinského jazyka

Združenie žien SKUS hrdinu Janka 
Čmelíka v Starej Pazove, ktoré má za cieľ 
nielen pestovať  tradičné zvyky a obyčaje 
Slovákov lež aj zachovávať kultúru, 20.
februára v predvečer Medzinárodneho dňa  
materinského jazyka, ktorý si pripomíname 
21. februára, zorganizovalo priadky, ktoré 
boli aj v znamení materinského jazyka. O 
veľkom príspevku v zachovávaní a 
pestovaní materinského jazyka na týchto 
priestoroch rodiny Hurbanovej s osobitným 
rázom na život a dielo Svetazára  Hurbana 
Vajanského, čie 170 výročie od narodenia si 
pripomíname práve v tomto roku, hovoril  
profesor slovenského jazyka a literatury vo 
výslužbe Veno Nechvátal. 

Ako zachovať ľudový zvyk 
Niekedy sa priadky organizovali v 

zimnom období a u Slovákov často aj k 
meninám, ktoré sa oslavujú ako 
narodeniny, alebo až by sme to porovnali 
so srbským národom, na svoj spôsob 
krstná oslava. A nielen Slováci sa počas 
dlhých zimných dní  stretávali a kamarátili 
na priadkách, ale aj iné národy na Balkáne, 
ba aj širšie. Na priadkách sa stretávali 
dievky, ktoré sa učili priasť, vyšívať, pliesť, 
tkať. Dnes si staršie generácie spomínajú 
na priadky a rôznými programami 
prenášajú mladým túto tradíciu. Napríklad 
taký jeden bol Pavlovská zábava, ktorú 28.
januára zorganizoval SKUS hrdinu Janka 
Čmelíka a tá na scénu priniesla a divákom 
rozdala časť tej niekdajšej tradície a 
atmosféry. Avšak združenie žien tohto 

spolku organizuje aj opravdové priadky, 
kedy si na družbu zavolá niekoľko 
predstaviteliek spolkov a združení žien z 
celej Vojvodiny.

Súčasné priadky
sú tematické  

Priadky, ktoré  organizuje združenie žien 
každú zimu prinášajú niečo nové. Niekedy 
sú to prednášky so všelijakými témami, 
ako to bolo v tomto roku, inokedy 
prezentácie nových kníh a bola aj 
rozprávka o vine, no nikdy sa však 
nezabúda na tie priadky aké boli  niekedy. 
Tak aj tentoraz ženy vyšívali a osobitnú 
pozornosť venovali výrobe pupčokov na 
prusľakách – časti ľudového kroja. Roky 



36 29. MART 2017.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

израђује такозвани „прусљак“, односно 
прслук као део словачке народне ношње. 
Претходних година су на прелима пажњу 
посвећивале, предењу, ткању, и 
такозваном штиковању, односно посебној 
врсти веза на машини.

Неговање традиција
у првом плану

Поред организовања прела удружење 
организује и друге активности за жене. 
Чланице се састају сваког понедељка када 
везу или плету одевне предмете за потребе 
фолклорног  ансамбла или израђују 
сувенире за своје потребе. Сваке године 
организују Божићни или Ускршњи базар са 
тематским ручним радовима, али учествују 
и на сличним манифестацијама у општини. 
Са својим гастрономским специјалитетима 
учествују на туристичким сајмовима или 
сличним манифестацијама, фестивалима. 
Поред тога афирмишу своје чланице које 
се баве сликањем или неким другим 
ручним радовима организовањем изложби 
или презентације књига жена, које се баве 
писањем. Чланице удружења жена често 
своје кулинарске способни презентују и за 
госте културно уметничког друштва. Дакле, 
спектар активности је широк а жене 
корисно користе своје слободно време.

Удружење жена
је скоро стогодишње

Удружење жена је члан Асоцијације 
словачких удружења жена и на тај начин 
сарађује са свим удружењима жена 
Војводине а често организују и заједничке 
пројекте, акције, путовања. Старопазовачко 
удружење жена има дугу традицију. Прошле 
године је обележило 95. годишњицу од 
оснивања. Од тада до данас удружење је  
мењало назив, било је друштво, актив или 
секција жена, но активности су углавном 
биле сличне а зависиле су од потребе ове 
популације и друштва у целини. Ипак 
основни циљ - афирмација жене и 
неговање традиције се протеже од почетка 
до данас. Прва председница је била 
Људмила Хурбан, сестра старопазовачког 
свештеника и драмског писца Владимира 
Хурбанова Владимирова, чији су преци из 
породице Хурбан са почетка ове приче.

Вредне жене
са гласом славуја

Слика прве председнице има посебно 
место у етно соби коју је удружење 
инсталирало у просторијама културно 
уметничког друштва. У етно соби је 
стогодишњи намештај, предмети за 
домаћинство и народна ношња а неки 
експонати су и старији. Управо народну 
ношњу удружење успешно презентује на 
бројним наступима своје певачке групе 
која не само да негује изворне народне 
песме, већ успешно учествује на смотрама 
и фестивалима а крајем године је издала 
и свој први ЦД. Песме као и словачке 
народне игре никада не мањкају на сваком 
прелу у данашње време, баш као што је то 
било и некада, када су на прело у 
вечерњим сатима долазили младићи 
најчешће са хармоником да се забаве са 
девојкама у игри и песми. 

Ана Симоновић
Фото: Архив СКУД „Херој Јанко Чмелик“

predtým na priadkách sa aj priadlo a tkalo 
a tiež aj štikovalo, totiž na zvláštnom stroji 
vyšívalo.

Pestovanie tradície
v strede pozornosti 

Okrem organizovania priadok, združenie 
organizuje aj iné aktivity pre ženy. Členky 
sa stretávajú každý pondelok, kedy  
vyšívajú alebo pletú časti ľudového kroja 
pre potreby foklórneho súboru alebo 
suveníry pre svoje potreby. Každý rok 
organizujú Veľkonočný a Vianočný bazár s 
príležitotnými ručnými prácami alebo sa 
zúčastňujú na podobných podujatiach v 
obci. So svojimi gastronomickými 
špecialitami účinkujú na veľtrhoch turistky 
alebo podobných podujatiach a festivaloch. 
Okrem toho afirmujú svoje členky, ktoré sa 
zaoberajú maliarstvom alebo inými ručnými 
prácami  organizovaním výstav či 
prezentáciou kníh žien, ktoré píšu. Členky 
združenia často svoj kuchárské zručnosti 
prezentujú aj hosťom kultúrno – 
umeleckého spolku. Teda, vejár aktivít je 
široký a ženy na ten spôsob užitočne trávia 
svoj voľný čas.

Združenie žien
je takmer storočné 

Združenie žien je členkou Asociácie 
slovenských spolkov žien a tak 
spolupracujúaj s inými združeniami žien 
vo Vojvodine a často organizujú aj 
spoločné projekty, akcie, cestovania. 
Staropazovské združenie žien má dlhú 
tradíciu. Vlani oslávili 95.výročie od 
založenia. Je fakt, že združenie počas 
tohto obdobia menilo meno a pvôsobilo 
ako spolok, aktív, odbočka, no activity boli 
podobné a záviseli od potrieb tejto 
populácie a spoločnosti v celku. Avšak 
základný cieľ – afirmovanie ženy a 
pestovanie tradícii pretrváva od začiatku 
dodnes. Prvou predsedníčkou bola 
Lˇudmila Hurbanová, sestra 
staropazovského farára a dramatika 
Vladíma Hurbana Vladimírova, čii sú 
predkovia z rodiny Hurbanovej zo začiatku 
tohto textu.

Usilovné ženy
so slávíčim hlasom

Fotografia prvej predseníčky má osobiné 
miesto v etno izbe, ktorú združenie 
nainštalovalo v miestnostiach kultúrno – 
umeleckého spolku. V etno izbe je viac ako 
storočný nábytok, predmeti pre domácu 
potrebu a ľudový kroj. Práve ľudový kroj 
združenie úspešne prezentuje na 
početných vystúpeniach vlastnej speváckej 
skupiny, ktorá nielen že zachováva od 
zabudnutia pôvodné ľudové piesne, ale aj 
úspešne učinkuje na prehliadkách a 
festivaloch a koncom roka vydali aj svoje 
prvé cédečko. Spev je vždy na perách a 
tanec v nohách na každých priadkách v 
súčasnosti, práve tak ako to bolo aj 
niekedy, kedˇ na priadky vo večerných 
hodinách prichádzali mládenci s 
harmonikárom aby sa pobavili s dievkami v 
tanci a speve.

Anna Simonovićová
Foto: Archív SKUS „hrdinu Janka Čmelíka“

Вено Нехватал

Људмила Хурбан

Промоција Друштва на сајмовима

Етно соба

Жене на прелу
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Пред сед ник Спорт ског са ве за Ср-
би је (ССС) Алек сан дар Шо штар 
по се тио је оп шти ну Ин ђи ја у сре-

ду, 23. мар та за јед но са сво јим нај бли-
жим са рад ни ци ма, Да ни је лом Ко ри цом, 
се кре та ром Спорт ског са ве за Ср би је и 
Не ма њом Све тли чи ћем, са рад ник у са-
ве зу.

Шо штар је нај пре раз го ва рао са 
пред став ни ци ма Са ве за спор то ва оп-
шти не Ин ђи ја, а на кон то га и са пред-
сед ни ком Скуп шти не оп шти не Ин ђи ја 
Ми ла ном Пре до је ви ћем.

Алек сан дар Шо штар је по хва лио од-
нос ло кал не са мо у пра ве пре ма Са ве зу 
спор то ва и ре као да Ин ђи ја пред ста-
вља при мер до бре прак се, ко ји би сви 
гра до ви тре ба ли да сле де.

- Оба ве за нас ко ји ра ди мо у Са ве зу 
спор то ва Ср би је је сте да оби ла зи мо и 
бу де мо у стал ном кон так ту са свим на-
шим чла ни ца ма. Мо гу да ка жем да је 
та са рад ња од лич на. На осно ву оно га 
што сам имао при ли ке да чу јем ко ли ко 
Оп шти на Ин ђи ја из два ја за спорт ми-
слим да је то про цен ту ал но за и ста на 
јед ном вр ло ви со ком ни воу - ис та као је 
Шо штар.

На са стан ку су до го во ре не смер ни це 

за да љи раз вој спор та у Ин ђи ји али и о 
по др шци ко ју Спорт ски са вез мо же да 
пру жи ло кал ном спор ту. 

- У на ред не две не де ље при пре ми ће-
мо но ви са ста нак на ко јем ће мо раз ра-
ди ти све де та ље око раз во ја спор та у 
на шој оп шти ни - ре као је Ми лан Пре до-

је вић, пред сед ник Скуп шти не оп шти не 
Ин ђи ја.

Пред став ни ци Са ве за спор то ва Ср-
би је, то ком бо рав ка у Ин ђи ји, об и шли 
су спорт ску ха лу, ста ди он ФК „Ин ђи ја“ 
и основ ну шко лу у Но вим Кар лов ци ма. 

М. Ђ.

АЛЕК САН ДАР ШО ШТАР ПО СЕ ТИО ОП ШТИ НУ ИН ЂИ ЈА

По др шка ин ђиј ском спор ту

Са ста нак пред став ни ка ССС и Оп шти не Ин ђи ја

СПОРТ СКИ СА ВЕ З „РАЗ ВОЈ СПОР ТО ВА“ ПЕ ЋИН ЦИ

Ква ли те тан ма ли фуд бал 
сред њо шко ла ца
У ор га ни за ци ји Спорт ског са ве за „Раз-

вој спор то ва“ Пе ћин ци, а под по-
кро ви тељ ством пе ћи нач ке ло кал не 

са мо у пра ве у спорт ској ха ли у До њем То-
вар ни ку, про шле не де ље је одр жа но Окру-
жно пр вен ство у ма лом фуд ба лу сред њих 
шко ла.

Сред њо школ ке из Срем ског окру га 21. 
мар та по ка за ле су за вид но уме ће на те ре ну, 
а нај ви ше успе ха има ле су де вој чи це из ин-
ђиј ске Гим на зи је, ко је су у фи на лу са вла да-

ле гим на зи јал ке „Са ва Шу ма но вић“ из Ши да 
ре зул та том 4:1 (1:0). Тре ће ме сто за у зе ла је 
еки па Тех нич ке шко ле „Ми лен ко Вер кић Не-
ша“ из Пе ћи на ца. За нај бо љу уче ни цу тур-
ни ра про гла ше на је Алек сан дра Ста ме нић 
из ин ђиј ске Гим на зи је, док је Је ле на То пал-
ски уче ни ца Гим на зи је „Са ва Шу ма но вић“ 
из Ши да са шест по стиг ну тих го ло ва по не ла 
ти ту лу нај бо љег стрел ца.

Тур нир је све ча но отво рио То ми слав Ћир-
ко вић, ди рек тор Јав не уста но ве „Спорт ски 

цен тар“ Пе ћин ци, а на гра де еки па ма и по је-
дин ци ма уру чи ла је ис пред ло кал не са мо у-
пра ве Сне жа на Га гић, на чел ни ца Оде ље ња 
за дру штве не де лат но сти оп шти не Пе ћин-
ци.

Нај бо љи де ча ци сред њих шко ла Сре ма 
у ма лом фуд ба лу на те рен спорт ске ха ле 
у До њем То вар ни ку иза шли су 23. мар та. 
На те ре ну спорт ске ха ле у До њем То вар-
ни ку играо се ква ли те тан ма ли фуд бал, а 
за слу жни за то су пре све га нај бо ље еки пе 
Сре ма: Тех нич ка шко ла „Ми лен ко Вер кић 
Не ша“ Пе ћин ци, Гим на зи ја „Са ва Шу ма но-
вић“ Шид, СТШ „Ми лен ко Бр зак Уча“ Ру ма, 
„Бо ри сав Ми хај ло вић Ми хиз“ Ириг, Гим на-
зи ја Ин ђи ја, Гим на зи ја „Бран ко Ра ди че вић“ 
Ста ра Па зо ва и Ме ди цин ска шко ла „Дра ги-
ња Ник шић“ Срем ска Ми тро ви ца.

Шам пи он ски пе хар по не ла је еки па Гим-
на зи је из Ин ђи је ко ја је у фи на лу са вла да ла 
гим на зи јал це из Ши да ре зул та том 8:5 (4:1). 
Нај бо љи стре лац тур ни ра био је Ми ро љуб 
Ђо кић из Ин ђи је са 12 го ло ва, док је за нај-
бо љег игра ча про гла шен Ла зар Би бић из 
Ши да.

Тур нир је отво рио То ми слав Ћир ко вић, 
ди рек тор ЈУ „Спорт ски цен тар“ Пе ћин ци, а 
на гра де нај бо љим еки па ма и по је дин ци ма 
уру чи ли су Сне жа на Га гић, на чел ни ца Оде-
ље ња за дру штве не де лат но сти оп шти не 
Пе ћин ци, Си ни ша Ђо кић, пред сед ник Спорт-
ског са ве за „Раз вој спор то ва“ и Ми ли ца Ђур-
ђе вић, на став ник фи зич ког вас пи та ња.

Награђене фудбалерке



4329. MART 2017.    M NOVINE

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 10. ко ла ОФЛ Ин ђи ја  
Ста ра Па зо ва  Ириг: Но ви 
Кар лов ци: По лет - Бо рац (Ј) 
2:1; Ма ра дик: Сло га - Сло га (К) 
0:0; Кр че дин: Фру шко го рац – 
Ду нав 1:7; ЧСК је био сло бо дан; 
Кру ше дол је био сло бо дан.

1. По лет 9 8 0 1 33:11 22
2. Кру ше дол 8 5 2 1 30:10 17
3. Сло га (К) 9 5 2 2 15:7 17
4. Бо рац (Ј) 9 5 1 3 16:8 16
5. Ду нав 9 4 2 3 18:16 14
6. Бо рац (С) 8 2 2 4 12:18 8
7. Фру шко го рац 9 2 1 6 15:21 7
8. ЧСК 8 2 1 5 11:29 7
9. Сло га (М) 9 0 1 8 4:34 1

ОФЛ ИН ЂИ ЈА
– СТА РА ПА ЗО ВА

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 19. ко ла: Зе мун: Зе мун – 
Ин ђи ја 1:0; Ужи це: Сло бо да – 
Про ле тер 3:1; Ша бац: Ма чва – 
Рад нич ки 1:1; Бе жа ни ја: Бе жа-
ни ја – Ко лу ба ра (игра ло се 27. 
мар та); Вра ње: Ди на мо - ОФК 
Оџа ци 2:0; Ја го ди на: Ја го ди на 
– БСК 2:0; До ба нов ци: Бу дућ-
ност - ЧСК Пи ва ра 1:0; Бе о
град: ОФК Бе о град – Син ђе лић 
1:0.

01. Ма чва 19 13 3 3 28:11 42
02. Сло бо да 19 9 6 4 25:17 33
03. Зе мун 19 7 9 3 19:11 30
04. Пи ва ра 19 7 7 5 20:17 28
05. Рад нич ки 18 8 3 7 18:14 27
06. Бу дућ ност 19 7 6 6 19:24 27
07. Ин ђи ја 19 7 5 7 15:15 26
08. Ди на мо 19 7 5 7 21:25 26
09. Ја го ди на 19 7 3 9 24:24 24
10.Про ле тер 19 6 6 7 17:20 24
11.БСК 19 7 3 9 18:22 24
12.Син ђе лић 19 5 8 6 17:17 23
13.Бе жа ни ја 17 4 9 4 13:11 21
14. Оџа ци 19 4 7 8 11:16 19
15.Ко лу ба ра 18 2 10 6 13:17 16
16.ОФК Бе ог. 19 2 6 11 12:29 12

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Но ви Ба нов ци: Омла ди-
нац - Рад нич ки (Ш) 3:1; При гре
ви ца: Брат ство 1946 – Сло га 
2:0; Су бо ти ца: Бач ка 1901 – 
Це мент 1:0; Пан че во: Же ле-
зни чар – Вр шац 1:2; Срем ска 
Ми тро ви ца: Рад нич ки – Ду нав 
1:0; Бач ка То по ла: ТСЦ – 
Бо рац 2:1; Зре ња нин: Рад нич-
ки - Рад нич ки (НП) 0:1;Цр ве на 
Зве зда је би ла сло бод на.

01. Омлад. 17 13 1 3 29:10 40
02. Брат ство 17 12 3 2 35:11 39
03. Ду нав 17 9 3 5 22:18 30
04. ТСЦ 17 8 3 6 24:15 27
05. Бо рац 16 7 4 5 24:18 25
06. Бач ка 17 7 4 6 18:16 25
07. Вр шац 17 8 1 8 22:24 25
08. Радн. (СМ) 17 6 4 7 21:24 22
09. Же ле зни чар 17 5 6 6 22:21 21
10. Це мент 17 5 4 8 19:23 19
11. Радн. (НП) 16 5 4 7 19:23 19
12. Сло га 17 3 8 6 18:24 17
13. Рад н.(З) 17 4 3 10 15:31 15
14. Радн. (Ш) 17 4 2 11 12:32 14
15. Ц. Зве зда 16 2 6 8 14:24 12

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Но ви Сад: Ка бел – Ве тер-
ник 6:0; Ку пи но во: Ку пи но во – 
ЛСК 2:1; Ста ра Па зо ва: Је дин-
ство – Сло га 5:1; Бе шка: Хај дук 
(Б) – ЖСК 5:0; Но ви Сад: Бо рац 
- Хај дук (Ч) 3:0; Но ви Сад: Сла-
ви ја – Сре мац 0:1; Фу тог: 
СО ФЕКС – Ин декс 0:1; Бач ки 
Ја рак: Мла дост – По ду на вац 
2:1.

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Хрт ков ци: Хрт ков ци – 
Сло бо да 1:1; Ви то јев ци: Пар-
ти зан – Сло вен 2:0; Ру ма: Пр ви 
Мај – Ја дран 1:1; Са лаш Но ћај
ски: Бу дућ ност – Љу ко во 1:0; 
Кле нак: Бо рац – Ми трос 0:1; 
Врд ник: Ру дар – Под ри ње 0:2; 
До њи Пе тров ци: До њи Пе тров-
ци – На пре дак 2:1; Ди вош: Хај-
дук - Гра ни чар 1923 4:4.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Хај дук 18 11 4 3 32:13 37
02. Под ри ње 18 10 4 4 35:11 34
03. Пр ви Мај 18 9 6 3 42:10 33
04. Сло бо да 18 10 1 7 21:20 31
05. Ја дран 18 9 3 6 28:21 30
06. Бу дућ ност 18 9 3 6 25:18 30
07. Гра ни чар 18 8 4 6 39:36 28
08. Љу ко во 18 8 4 6 26:31 28
09. Сло вен 18 7 4 7 18:21 25
10. Бо рац 18 6 4 8 21:18 22
11. На пре дак 18 6 4 8 20:25 22
12. Хрт ков ци 18 7 1 10 22:28 22
13. Ми трос 18 6 1 11 17:25 19
14. Пар ти зан 18 6 1 11 25:34 19
15. Ру дар 18 6 1 11 15:36 19
16. До њи П. 18 3 1 14 12:51 10

МОЛ СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 18. 
ко ла: Бу ђа нов ци: Мла дост - 
Је дин ство (М) 2:0; Рав ње: Зе ка 
Бу љу ба ша – Фру шко го рац 5:1; 
Мар тин ци: Бо рац - ОФК Бре-
стач 4:0; Ку ку јев ци: Оби лић 
1993 - Гра ни чар (К) 0:0; Чал ма: 
Сло га - Гра ни чар (О) 2:0; Жар
ко вац: На пре дак – Же ле зни чар 
2:7; Ви шњи ће во: Хај дук - 
Је дин ство (П) 6:1; ПСК је био 
сло бо дан.

01. Мла дост 18 15 2 1 39:10 47
02. Ка бел 18 13 2 3 38:18 41
03. Сре мац 18 11 3 4 35:16 36
04. Хај дук (Ч) 18 9 5 4 26:22 32
05. По ду на вац 18 9 4 5 38:21 31
06. Сло га 18 9 3 6 43:29 30
07. Је дин ство 18 9 2 7 37:19 29
08. Ин декс 18 8 3 7 25:20 27
09. ЛСК 18 8 2 8 18:21 26
10. Ку пи но во 18 7 3 8 26:24 24
11. Бо рац 18 7 2 9 23:35 23
12. СО ФЕКС 18 5 3 10 18:28 18
13. Хај дук (Б) 18 5 2 11 26:47 17
14. Сла ви ја 18 3 7 8 19:24 16
15. Ве тер ник 18 2 3 13 18:47 9
16. ЖСК 18 1 0 17 11:59 3

01. Же лезн. 17 15 2 0 71:8 47
02. Бо рац 17 10 6 1 31:14 36
03. Хај дук 17 10 1 6 40:30 31
04. Сло га 17 8 5 4 26:23 29
05. ПСК 16 8 4 4 24:16 28
06. Фру шког. 16 8 3 5 29:27 27
07. Бре стач 17 8 2 7 27:28 26
08. Мла дост 17 8 1 8 27:27 25
09. Гра ни чар (К) 17 7 3 7 20:16 24
10. Зе ка Б. 17 7 2 8 30:32 23
11. Гран. (О) 17 6 1 10 27:39 19
12. Оби лић 17 5 1 11 20:29 16
13. На пре дак 17 4 2 11 33:51 14
14. Је дин. (М) 16 3 4 9 22:43 13
15. Је дин. (П) 17 0 1 16 12:56 1

ОФЛ ШИД

Ре зул та ти утак ми ца 12. 
ко ла: Шид: Јед но та – Је дин-
ство 2:1; Ги ба рац: Син ђе лић – 
Бо рац 3:0; Ва ши ца: На пре дак 
– Омла ди нац 6:1; Би кић До: 
ОФК Би кић - ОФК Бин гу ла 0:1; 
Бер ка со во:Сре мац – Гра ни чар 
4:1; ОФК Ба чин ци су би ли сло-
бод ни.

01. Бин гу ла 11 10 0 1 32:7 30
02. Би кић 11 8 1 2 32:10 25
03. Син ђе лић 11 7 2 2 37:15 23
04. На пре дак 11 7 1 3 33:13 22
05. Ба чин ци 10 6 1 3 38:14 19
06. Јед но та 11 5 0 6 28:26 15
07. Је дин ство 11 5 0 6 20:30 15
08. Омла ди нац 11 3 1 7 16:41 10
09. Гра ни чар 11 3 0 8 18:30 9
10. Сре мац 11 1 1 9 15:56 4
11. Бо рац 11 0 3 8 12:39 3

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 14. 
ко ла: Ша трин ци: 27. ок то бар - 
С.В. Рад нич ки 2:0; Ри ви ца: 
Пла ни нац – Гра ни чар 1:0; Ру ма: 
Је дин ство – Сло га 6:1; Ни кин
ци: По лет – Сре мац 0:1; Не ра
дин: Вој во ди на – Фру шко го рац 
7:0; Ја зак: Цар Урош - Је дин-
ство (К) 4:0; Сте ја нов ци: Бо рац 
- Фру шка Го ра 1:2.

01. Је дин. (Ру) 14 9 3 2 28:11 30
02. Ф. Го ра 14 8 3 3 44:18 27
03. Гра ни чар 14 9 1 4 35:21 27
04. Сре мац 14 8 3 3 33:20 27
05. Вој во ди на 14 8 2 4 37:18 26
06. Пла ни нац 14 7 2 5 18:16 23
07. Рад нич ки 14 6 4 4 24:11 22
08. По лет 14 5 5 4 18:15 20
09. Фрушк. 14 6 2 6 26:33 20
10. 27. ок то бар 14 6 1 7 22:28 19
11. Цар Урош 14 5 2 7 23:32 17
12. Сло га 14 2 1 11 15:38 7
13. Бо рац 14 2 1 11 9:49 7
14. Је дин. (К) 14 2 0 12 10:32 6

Зим ско првен ство Срби-
је у бацач ким дисци пли-
на ма одр жа но је у Сен-

ти про шле субо те, 25. мар та у 
кон ку рен ци ји ста ри јих пио ни-
ра и ста ри јих јуни о ра. На овом 
првен ству насту пи ли су и атле-
ти ча ри „Сре ма“. Злат ну меда љу 
осво ји ла је Јова на Радо је вић у 
кон ку рен ци ји ста ри јих пио нир ки 
бацив ши куглу од три кило гра-
ма на даљи ну од 11,13 мета ра. 
Сре бр ну меда љу у кон ку рен ци ји 
ста ри јих пио ни ра у дисци пли не 
баца ње диска осво ји ли су Жељ-
ка Позна но вић (800г) са даљи-

ном 31,55 мета ра и Душан Вук-
ма но вић (1кг) 38,11 мета ра.

У кон ку рен ци ји ста ри јих јуни-
ор ки у дисци пли ни баца ње кугле 
(4кг) тако ђе сре бро осво ји ла је 
Тама ра Јова но вић даљи ном од 
11,64 метра. Жељ ка Позна но-
вић је у баца њу копља (400г) 
била четвр та са 32,61 метар, 
Тама ра Јова но вић у баца њу 
диска (1кг) шеста са 29,90 мета-
ра, у баца њу копља (600г) Мир-
ја на Дасо вић је са 36,98 мета ра 
осво ји ла пету, а Сара Ста ни ми-
ро вић са 35,90 мета ра шесту 
пози ци ју. Д. М.

БАЦАЧ КЕ ДИСЦИ ПЛИ НЕ

Јова на Радо је вић прва

Кара ти сти „Сир ми ју ма“ из 
Срем ске Митро ви це про-
шле неде ље, 26. мар та на 

Мећав ни ку су уче ство ва ли на 
осмом Кара те купу и осво ји ли 
укуп но 50 меда ља, 39 злат них, 
осам сре бр них и три брон за не 
меда ље. 

Покро ви тељ овог так ми че ња 
је Емир Кусту ри ца, а дома ћин 
је био Кара те клуб „Мећав ник“. 
Так ми че ње је оку пи ло 20 клу бо-
ва из Црне Горе, Босне и Хер-
це го ви не и Срби је, са пре ко 300 
так ми ча ра. 

Кара ти сти „Сир ми ју ма“ су 
бли ста ли, јер су тре ћу годи ну 
први у гене рал ном пла сма ну. 
Злат не меда ље осво ји ли су 
Вук Петро вић, Ема Петро вић, 
Срђан Илић, Анђе ла Бурић, 
Кри сти на Бурић, Вања Гру јић, 
Мар ко Пепел че вић, Вла ди мир 
Павле шин, Игор Спа хић, Ката-

ри на Жив ко вић, Ања Крстић, 
Мила Миљ ко вић, Лазар Миљ-
ко вић, Алек сан дар Сикин, Ђор-
ђе Гру јић, Мар ко Гарић, Дуња 
Ста ни ву ко вић, Мили ца Кра тић, 
Вла ди мир Пашић, Мари ја Нико-
лов ски, Ана ста си ја Павле шин, 
Мили ца Бала нац и Мла ден 
Неди мо вић. Сре бр не меда ље 
су осво ји ли Андреј Илић, Војин 
Дивљак, Дамјан Мили во је вић, 
Суза на Стра цен ски и Вла ди мир 
Лиже нес, а брон за не меда ље 
су узе ли Вла ди мир Павле шин, 
Ђор ђе Гру јић и Мла ден Неди-
мо вић. Так ми чар са нај ви ше 
осво је них злат них меда ља је 
Вук Петро вић из „Сир ми ју ма“ са 
пет зла та. Сле де ће так ми че ње 
је Првен ство Евро пе у Руму ни-
ји, где ће насту па ти шест так ми-
ча ра Сир ми ју ма у пери о ду од 5. 
до 9. апри ла.

С. Р.

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Злат ни на Мећав ни ку
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Др жав ни се кре тар за спорт 
и омла ди ну Пре драг Пе-
ру ни чић про шлог че тврт-

ка, 23. мар та по се тио је Срем-
ску Ми тро ви цу и Шид, где је са 
спорт ским рад ни ци ма и пред-
став ни ци ма ло кал не са мо у пра-
ве раз го ва рао о За ко ну о спор ту. 

Град ска упра ва за кул ту ру, 
спорт и омла ди ну Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца ор га ни зо ва ла 
је ову по се ту, а на са стан ку је 
би ло ре чи о им пле мен та ци ји 
За ко на о спор ту, уса гла ша ва-
њу ака та, о ула га њу у спорт ску 
ин фра струк ту ру, по мо ћи Ми-
ни стар ства спор та при град-
њи ба зе на, а го во ри ло се и о 

ва жно сти укљу чи ва ња де це у 
школ ски спорт. 

Ка ко је то ком по се те ис та као 
Пе ру ни чић, за до во љан је си ту-
а ци јом у Срем ској Ми тро ви ци, 
ка да је спорт у пи та њу. 

- Спорт ски са вез Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца и Са вез за школ-
ски спорт од лич но ра де свој 
по сао. Не сум њам да су већ 
уса гла си ли ак та, уве ли су у си-
стем про грам ског фи нан си ра ња 
сво је клу бо ве. Же ли мо да ви ди-
мо где по сто је про бле ми и ка ко 
да их пре ва зи ђе мо – из ја вио је 
Пре драг Пе ру ни чић, др жав ни 
се кре тар за спорт и омла ди ну.

Ми ни стар ство за спорт и 
омла ди ну и Град Срем ска Ми-
тро ви ца има ју до бру са рад њу.

- Ми ни стар ство нам је пру жа-
ло и пру жа ће струч ну по моћ, а 
ве ли ку за хвал ност им ду гу је мо 
и због фи нан сиј ске по мо ћи при-
ли ком из град ње ба зе на - ре као 
је Или ја Не дић, вр ши лац ду жно-
сти на чел ни ка Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну.

Из град ског бу џе та за раз вој 
спор та и кул ту ре у овој го ди-
ни пред ви ђе но је 273.625.000 
ди на ра. За по др шку ло кал ним 
спорт ским ор га ни за ци ја ма, 
удру же њи ма и са ве зи ма пла-
ни ра но је 56.500.000 ди на ра, 
за по др шку пред школ ском и 
школ ском спор ту Град из два-
ја 7.470.000, а за одр жа ва-
ње спорт ске ин фра струк ту ре 
20.222.000. Из град ског бу џе та 
за функ ци о ни са ње ло кал них 
спорт ских уста но ва пла ни ра но 
је 41.333.000, а за из град њу ба-
зе на у овој го ди ни план је да се 
из дво ји 140 ми ли о на ди на ра. 

Б. С.

ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ПРЕ ДРАГ ПЕ РУ НИ ЧИЋ У СРЕМ СКОЈ 
МИ ТРО ВИ ЦИ И ШИДУ

Митровица троши милионе 
за спортске активности

Из ово го ди шњег бу џе та 
Оп шти не Шид пла ни ра но је да 
се из дво је сред ства за ви ше 
од 50 успе шних спорт ских клу-
бо ва.

- Др жав ног се кре та ра смо 
оба ве сти ли и о про јек ти ма 
ло кал не са мо у пра ве ко ји се 
од но се на ама тер ски и школ-
ски спорт, а по кре ну та су и  
пи та ња ко ја се од но се на уре-

ђе ње не ко ли ко фи скул тур них 
са ла. Раз го ва ра ли смо и о 
про бле му вла снич ких од но са 
са спорт ским клу бо ви ма и 
ин фра струк тур ним објек ти ма. 
На дам се да ће мо за јед нич ки 
ус пе ти да обез бе ди мо и бо ље 
усло ве и ма сов ност у спор ту - 
ре као је члан Оп штин ског 
ве ћа Оп шти не Шид Дра ган 
Гу тић.

Оп шти на Шид фи нан си ра
спорт ске клу бо ве

Или ја Не дић, Пре драг Пе ру ни чић и Не ма ња Цр нић

office@sremgas.rs www.sremgas.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМ-ГАС“,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610069, 624657, 621065
Факс: 022/610070

Дежурна служба: 064/8894580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)
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ALEKSANDAR VU^I] U RUMI:
„Ha~inson“ do kraja godine 
zapo{qava 800 radnika

Ми тро вач ко ЈКП „Во до вод“, у 
са рад њи са За во дом за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца 

и Пред школ ском уста но вом „Пче ли-
ца“, про шле сре де 22. мар та обе ле-
жило је Свет ски дан во да. За пред-
школ це је том при ли ком у По слов но 
спорт ском цен тру „Пин ки“ ор га ни зо-
ва на ма ни фе ста ци јом „Во да је жи-
вот“, ко ја је за циљ има ла да се кроз 
игру и спорт ске ак тив но сти на сим бо-
ли чан на чин ука же на ва жност очу ва-
ња во де као не за ме њи вог при род ног 
ре сур са. 

Ка ко је ис та као ди рек тор ми тро-
вач ког „Во до во да“ Бо ри слав Ба бић, 
ово го ди шњи Свет ски дан во да је обе-
ле жен са нај мла ђи ма. 

- Де ци из ми тро вач ких вр ти ћа же-
ле ли смо кроз игру да ука же мо ко ли-
ки је зна чај во де и ка ко би тре ба ли 
да чу вају овај ре сурс. Исто вре ме-
но ста ри ји ђа ци об и шли су фа бри ку 
во де где су се упо зна ли са на чи ном 
про из вод ње во де за пи ће. Ра ди мо на 
еду ка ци ји де це и по ди за њу све сти о 

по тре би очу ва ња овог при род ног ре-
сур са – из ја вио је Ба бић. 

ЈКП „Во до вод“ Срем ска Ми тро ви-
ца сво јим по тро ша чи ма обез бе ђу је 
уред но во до снаб де ва ње во дом ви со-
ког ква ли те та, кон стант но уна пре ђу-
је си стем ове ко му нал не де лат но сти 
и чу ва жи вот ну сре ди ну и во ду као 
при род ни ре сурс. По ред то га, кроз 
еду ка тив не про гра ме „Во до вод“ на-
сто ји да по диг не ни во све сти, на ро-
чи то код нај мла ђих, о зна ча ју во да, 
као и од го вор ном по на ша њу пре ма 
во да ма. 

На ма ни фе ста ци ји „Во да је жи вот“ 
уче ство ва ло је пре ко 50 ма ли ша на 
из де вет вр ти ћа са те ри то ри је Гра-
да. По др шку нај мла ђи ма пру жи ли су 
и ро ди те љи и дру га ри ко ји су их то-
ком так ми че ња бо дри ли са три би на. 
Ма ни фе ста ци ју су по мо гли За вод за 
јав но здра вље Срем ска Ми тро ви ца, 
Пред школ ска уста но ва „Пче ли ца“ и 
при ват ни вр тић Сто но ги ца, деч ји хор 
„Пи ко ло“, ПСЦ Пин ки и Цен тар за 
кул ту ру „Сир ми ју март“. 

Свет ски дан во да се обе ле жа ва 
сва ког 22. мар та од 1993. го ди не ка ко 
би се ука за ло на по тре бу и ва жност 
за шти те и очу ва ња во де. По тре бе 
за во дом су све ве ће, а об на вља ње 
овог ре сур са је дуг и спор про цес. За-
то је бри га о во ди за да так свих нас, 
по ру чу ју из ЈКП „Во до вод“ Срем ска 
Ми тро ви ца. 

До 2025. го ди не две тре ћи не чо-
ве чан ства осе ти ће озби љан не до-
ста так во де. Про це не струч ња ка ка-
жу да око 1,1 ми ли јар ди љу ди не ма 
при ступ пи ја ћој во ди, а 2,5 ми ли јар ди 
не ма обез бе ђе не еле мен тар не са-
ни тар не усло ве. Шест хи ља да де це 
мла ђе од пет го ди на сва ког да на ум-
ре од бо ле сти про у зро ко ва них за га-
ђе ном во дом, а ви ше од пет ми ли о на 
љу ди го ди шње, што је де сет пу та ви-
ше не го број по ги ну лих у свим ра то-
ви ма го ди шње на све ту.

Б. Се ла ко вић

У так ми че њу спрет но сти уче ство ва ло 
је де вет еки па са по шест чла но ва, чи-
ји је за да так био да са вла да ју пре пре ке 
но се ћи ча ше са во дом, тру де ћи се да 
што ма ње во де про спу. 

Нај спрет ни ји су би ли пред школ ци из 
вр ти ћа „Ма ја“ и „Ма сла чак“, ко ји су по-
де ли ли пр ва ме ста. Дру ги су би ли ма ли-
ша ни из вр ти ћа „Ђур ђе вак“, док су тре-
ћа ме ста по де ли ли вр ти ћи „Сто но ги ца“ 
и „Ла не“. За хвал ни це су до би ли пред-
школ ци из вр ти ћа „Леп ти рић“, „Зве зди-
ца“, „Бу ба ма ра“ и „Чу пе рак“. 

ЈКП „Во до вод“ је за све уче сни ке 
обез бе дио при год не на гра де. 

По бед ни ци

Др Бран ка Мал ба шић, спе ци ја ли ста 
со ци јал не ме ди ци не из За во да за јав но 
здра вље Срем ска Ми тро ви ца на во ди да 
се ово го ди шњи Свет ски дан во да обе-
ле жа ва под сло га ном „За што от пад не 
во де“. Ује ди ње не на ци је же ле да скре-
ну па жњу да су от пад не во де про блем 
гло бал них раз ме ра, јер број ста нов ни ка 
ко ји се су о ча ва са про бле мом не до стат-
ка во де сва ко днев но ра сте.

- Око 663 ми ли о на љу ди ко ри сти во-
ду за пи ће ко ја на ста је из та ко зва них 
не у на пре ђе них из во ри шта, из во ри шта 

не за шти ће них од кон та ми на ци је, пре 
све га кон та ми на ци је фе кал ним ма те-
ри ја ма. Тро шко ви за упра вља ње от-
пад ним во да ма су за и ста ве ли ки, али 
ка да зна мо да је то за до бро бит здра-
вља ста нов ни штва и за очу ва ње жи-
вот не сре ди не, сва ка ко да та сред ства 
има ју оправ да ње. Ре пу бли ка Ср би ја од 
2017. до 2019. го ди не пред се да ва би ро-
ом Про то ко ла о во ди и здра вљу, што је 
ве о ма зна чај но и што го во ри ко ли ко на-
пре ду је мо у тој обла сти – из ја ви ла је др 
Мал ба шић. 

Про блем от пад них во да

ЈКП „ВО ДО ВОД“ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОБЕ ЛЕ ЖИО СВЕТ СКИ ДАН ВО ДА

Клинци из вртића учи ли
о ва жно сти очу ва ња во де


