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Отварањемитровачког
базенаусептембру
Министар спорта и омладине Ва

ња Удовичић посетио је прошлог
четвртка, 30. марта Сремску Ми

тровицу и Шид. Удовичић је заједно са
представницимаГрадаобишаорадовена
изградњибазенауСремскојМитровици.
КакојеизјавиоградоначелникВладимир
Санадердругафазарадованаизградњи
базенајеутокуиочекујеседабазенбуде
отвореннајесен.
Налазимосевећувеликоудругојфази
радова.Очекивањасудаћесезамесец
додваданазавршитисвирадовинаба
зену,што би даље значило да ће базен
почетисарадомусептембру,накондоби

јања свихпотребнихдозвола.У септем
брупочињеиновашколскагодина,тако
дајетојошједнаповољнаоколност,соб
зиромнатоданам јежељадашколска
децабудупрви корисницибазена којии
јестенамењенпресвегазашколско–ре
креативниспорт.Базенјезначајанизбог
туризма, то је објекат који ће и урбани
стички променити имиџ града  рекао је
градоначелникСанадер.
Подсетимо, до сад је потрошено око
100.000.000динаранарадовекојисети
чуизградњеградскогбазена,аистотоли
коћебитиуложенодасерадовизаврше.
 Изградња једног оваквог спортског

објекта језаапсолутнупохвалу.Прошле
године,кадасмобилиовде,реченонам
једаћеурокуодгодинуиподанаград
добити базен који ће бити самоодржив
збогенергетскеефикасностиитермалне
воде.ЖелимодакрозСремскуМитрови
цу покажемо и осталим локалним само
управама на који начин се води брига о
грађанима. Министарство омладине и
спортаучествовало јесатриипомили
она динара у овој инвестицији. Сигуран
самдаћеовајбазенбитинајмодернији,
најлепши и најисплативији – поручио је
Удовичић.
 С.С.

После састанка са пред
ставницима локалне само
управе у Шиду, министар је
обишао Спортску халу и ФК
„Раднички“, где се упознао
са радом једног од најста
ријих фудбалских клубова у
Војводини. Председник Оп
штинеШидПредраг Вуковић
изразио је задовољство због
посете министра Удовичића,
којиједругипутушидскојоп
штини.
 Задовољство је веће, јер

је министар прослављени
спортиста и из тог разлога
можереалнодасагледапро
блеме које Шид има. Он се

упознао са нашим највећим
проблемом, а то је Спортска
хала. Неопходна је санација
крова, унутрашњег простора,
грејања и платоа. Министар
ствојеспремноданампомог
не и министар се сложио да
најпре адаптирамо Спортску
халу.Важнисунамиспортски
клубовикојирадеуШиду.На
ма је важно да се омладина
бависпортомимићемопред

узети све како би им обезбе
дилиадекватнеусловезарад
истакаојеВуковић.
Након обиласка Спортске

хале иФК „Раднички“, где се
дружио са најмлађим фудба
лерима тог клуба, министар
Удовичић је истакао даму је
драго што су сви планирани
радовитогфудбалскогклуба,
успешноиреализовани.Обе
ћао јеипомоћМинистарства

омладине и спорта локал
ним самоуправама при из
градњи спортских терена и у
радусамладимспортистима.
 Без спорта и здраве на

ције, не можемо очекивати
нибољубудућност. Како сам
чуоуСпортску халуодњене
изградње 1974. године није
уложен ниједан динар. Са
мо за санацију кровапотреб
но је осам милиона динара
ионоштомогурећи јестеда
ћешидскаСпортскахалана
редне године имати одређе
неадаптацијеидаћемоуњу
уложитисредстваистакаоје
министарУдовичић.

ШИД:Улагање
успортскухалу
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IZVESTAN
POGLED

Прва филмска пљачка банке у 
послератном Београду догодила се 
1976. године. Било је то нешто 

незамисливо за оно време, а актери овог 
догађаја била су двојица момака из Сремске 
Митровице. Боба Тимић је погинуо приликом 
бекства (кажу да му је „буба“ марке 
Фолксваген била изрешетана као цедиљка 
за чај), док је други, Славко Лађиновић, 
провео деценију и јаче на тешкој робији. 
Више него полиција, снајперисти и остали 
задужени да чувају државу, кључну улогу је 
одиграла спремачица запослена у дотичној 
банци. Ова анонимна хероина 
социјалистичког Београда, учинила је за 
банкарски систем Есеферјота више него 
толики гувернери, а не сме се занемарити 
ни њен хуманитарни рад. Јер да је метлом 
стигла да опаучи и Бобу Тимића (који је 
збрисао након што је спремачица дигла 
галаму), као што је разоружала Славка 
Лађиновића, овај би сигурно провео извесно 
време свирајући „блуз“ у Ка-пе-дому 
Митровица, али би остао жив.   

Када се нешто мање од деценију и по, на 
првим демократским председничким 
изборима јавности представио извесни 
Никола Шећероски, озбиљан кандидат коме 
су алатке за увођење реда у неуређеној 
Србији, биле углавном четке и метле, 
велика већина га није схватила озбиљно. 
Јер да јесте, не би се данас појављивали ликови попут 
оног Белог Прелетачевића, кога народне масе у значајној 
мери виде као озбиљног председничког кандидата. 
Једноставно, Бели не би имао шансе ни да сакупи број 
потписа грађана потребних за саму кандидатуру. Никола 
Шећероски је био озбиљан човек.

Да смо погрешили у томе што нисмо правилно схватили 
улогу Четки & Метли, показује и предизборна тарапана која 
се недавно догодила у згради Скупштине општине 
Пећинци. Председнички кандидат Двери Бошко 
Обрадовић, претворио је предизборни скуп у својеврсни 
„пуч“ са све насилничким упадом у кабинет председнице 
Општине Дубравке Ковачевић Суботички, без њеног 
присуства и без ичијег одобрења. Ко зна докле би та 
„немогућа мисија“ трајала, с обзиром на то да је већ 
прошло и радно време, да се није појавила спремачица (о 
чему у овом броју пишу М новине), која је прекинула овај 
параполитички перформанс, уз прикладно објашњење да 
мора да очисти просторију. Након чега су незвани гости 
морали кући.

Ако већ Београд није подигао Споменик Спремачици, 
могли би то да ураде Пећинци. Али, како год. Да су 
ово ствари из занимљиве политичке географија које 

не треба да остају анонимне, тврдио је својевремено, 
сада већ покојни Лађиновић Славко. Он се такође  неко 
време бавио политиком (по изласку из затвора био је члан 
и донатор ЛСВ и СРС), а банка коју је покушао да 
опљачка је, говорио је, била титовско комунистичка. Чиме 
је као феномен био нека врста антитезе самог В. И. 
Лењина и Ј. В. Стаљина, који су, пре доласка на власт, 
пљачкали банке Царске Русије.

Славко је пристао и да се  одрекне ауторских права на 
филм о неуспелој пљачки банке, уз услов да њега игра Ал 
Паћино, а Бобу Роберт Де Ниро. Било је то у време кад је 
Србија била под санкцијама, а цео хонорар је био 
спреман да уплати Народној банци, не би ли помогао 
напаћеној и демократској Отаџбини.

Па сад нека неко каже да спремачице не треба да изађу 
из анонимности. Није ваљда овај свет рођен само за 
старлете и естрадне фуфе... 
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СР БИ ЈА ДО БИ ЛА НО ВОГ ПРЕД СЕД НИ КА

Алек сан дар Ву чић
убе дљи во по бе дио
Вучић у Срему изнад српског просека

Кан ди дат вла да ју ће ко а ли ци је Алек-
сан дар Ву чић од нео је убе дљи ву 
по бе ду на пред сед нич ким из бо ри ма 

ко ји су одр жа ни 2. апри ла. Пре ма пре ли-
ми нар ним ре зул та ти ма, Ву чић је осво јио 
пре ко 55 од сто гла со ва, дру го ме сто за у-
зео је Са ша Јан ко вић, ко ји је на осно ву 
ре зул та та Ре пу блич ке из бор не ко ми си је 
(на осно ву 92 од сто об ра ђе них би рач ких 
ме ста) осво јио 16,27 од сто гла со ва, док 
је тре ћи Лу ка Мак си мо вић са 9,44. Сле де 
Вук Је ре мић, Во ји слав Ше шељ, Бо шко 
Об ра до вић, Са ша Ра ду ло вић, Ми лан 
Ста ма то вић, Не над Ча нак, Алек сан дар 
По по вић и Ми ро слав Па ро вић. 

На из бо ри ма за пред сед ни ка гла са ло 
је 54,60 од сто упи са них у би рач ки спи сак.

Пред сед нич ки кан ди дат Алек сан дар 
Ву чић ре као је, у обра ћа њу по сле из бо-
ра, да је по бе дио са раз ли ком ко ја ни је 
ма ла. 

- До био сам 12 од сто ви ше гла со ва 
не го сви оста ли кан ди да ти за јед но - 
ре као је Ву чић и до дао да је по бе да 
чи ста као су за. 

Ву чић је на вео и да оста је пред сед ник 
Вла де још на ред на два ме се ца, као и да 
мно го ства ри тре ба да се ура ди.

Из ла зност у Сре му би ла је пре ко 55 
од сто, а сво је би рач ко пра во у пре по-
днев ним ча со ви ма ис ко ри сти ли су и 
пред сед ни ци срем ских ло кал них са мо у-
пра ва. На би рач ком ме сту број 37 у 
Основ ној шко ли „Јо ван По по вић“ у Срем-
ској Ми тро ви ци гла сао је ми ни стар по љо-
при вре де Бра ни слав Не ди мо вић. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: На те ри то ри-
ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца пра во гла са 
има ло је 70.193 би ра ча, од ко јих је на 54 
од 57 би рач ких ме ста иза шло 40.436 гла-
са ча, од но сно 57,61 од сто гра ђа на. 

Алек сан дар Ву чић осво јио је 24.282 
гла са или 60,05 од сто. На дру гом ме сту је 
Са ша Јан ко вић (11.78 од сто), тре ћи је 
Лу ка Мак си мо вић (9.48 од сто), а за тим 
сле де Во ји слав Ше шељ, Вук Је ре мић, 
Бо шко Об ра до вић, Не над Ча нак, Саша 
Радуловић, Алек сан дар По по вић, Ми лан 
Ста ма то вић и нај ма њи број гла со ва је 
осво јио Ми рослав Па ро вић. 

Гла са ло се на 57 из бор них ме ста, а 
ка ко на во ди Ми ро слав Јо кић, ко ор ди на-
тор Рад ног те ла за Град Срем ску Ми тро-
ви цу, пред став ни ци пред сед нич ких кан-
ди да та Ву ка Је ре ми ћа, Лу ке Мак си мо ви-
ћа, Са ше Ра ду ло ви ћа и Бо шка Об ра до-
ви ћа уло жи ли су при мед бе на три би рач-
ка ме ста, 39 (Блок Б), 41 (Ма ти ја Ху ђи) и 
57 (Цен тар). 

- При мед бе су се од но си ле на по ја вљи-
ва ње ак ти ви ста и пра ће ње би ра ча ко ји су 
иза шли на из бо ре, од но сно во ђе ња еви-
ден ци је љу ди ко ји су до ла зи ли. По сто ја-

ла је и при мед ба ко ја се од но си ла на 
сла га ње ре зул та та у јед ном од за пи сни-
ка, али ка ко је исти про шао ло гич ко 
ра чун ску кон тро лу од стра не Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, ни је мо је да су дим 
о то ме, али он је ис пра ван. Та при мед ба 
не ма уте ме ље ња у бро ја њу – на во ди 
Јо кић. 

РУ МА: На пред сед нич ким из бо ри ма 
одр жа ним 2. апри ла у рум ској оп шти ни 
пра во гла са је има ло 47.029 гра ђа на ко ји 
су гла са ли на 43 из бор на ме ста. 

- Од укуп ног бро ја упи са них, на из бо ре 
је иза шло 56,91 од сто на ших гра ђа на са 
пра вом гла са. Сва би рач ка ме ста су 
отво ре на на вре ме, а то ком из бор ног 
да на ни су за бе ле же не не ке ве ће не пра-
вил но сти на би рач ким ме сти ма ко је би 
угро зи ле ре гу лар ност из бо ра - ре као је 
Ду шан Љу би шић, ко ор ди на тор Рад ног 
те ла РИК-а у рум ској оп шти ни.

Алек сан дар Ву чић је осво јио 15.947 
гла со ва, од но сно 60,14 од сто гла со ва 
оних ко ји су иза шли на би ра ли шта. На 
дру гом ме сту је Са ша Јан ко вић са 11,66 
од сто осво је них гла со ва, по том Лу ка 
Мак си мо вић - Бе ли Пре ле та че вић са 
9,46 про це на та, др Во ји слав Ше шељ са 
5,96 од сто гла со ва, Вук Је ре мић са 4,16 
про це на та, Бо шко Об ра до вић са 1,98 
од сто, Не над Ча нак 1,94 про цен та осво-
је них гла со ва, Са ша Ра ду ло вић 1,7 
од сто, док су ис под јед ног про цен та би ли 
др Алек сан дар По по вић, Ми лан Ста ма-
то вић и Ми ро слав Па ро вић.

СТА РА ПА ЗО ВА: На те ри то ри ји оп-
шти не Ста ра Па зо ва из бо ри су про шли 
без ин ци де на та и за бе ле же них не пра-
вил но сти. Пре ма пре ли ми нар ним ре-
зул та ти ма оп штин ског Ко ор ди на ци о ног 
рад ног те ла, нај ве ћу по др шку гра ђа на 
оп шти не Ста ра Па зо ва до био је кан-
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ОЧЕ КИ ВА ЊА СРЕ МА ЦА ОД ПРЕД СЕД НИЧ КИХ ИЗ БО РА

На да мо се бо љем

Гра ђа ни су 2. апри ла би ра ли но вог 
пред сед ни ка Ср би је. Би ло је 11 кан ди-
да та, а убе дљи ву по бе ду од нео је 

Алек сан дар Ву чић. 
Из бо ри су рас пи са ни у за кон ском ро ку, 

90 да на пре ис те ка ман да та ак ту ел ном 
пред сед ни ку То ми сла ву Ни ко ли ћу 31. ма ја 
2017. го ди не. 

Пр ви ди рект ни пред сед нич ки ви ше стра-
нач ки из бо ри у Ср би ји одр жа ни су 9. 
де цем бра 1990. го ди не и та да је за пред-
сед ни ка иза бран ли дер Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је Сло бо дан Ми ло ше вић. 
По след њи из бо ри за пред сед ни ка Ре пу-
бли ке одр жа ни су 2012. го ди не, ка да је 
по бе ду од нео То ми слав Ни ко лић. 

Из бор ни дан у Сре му про те као је без 
ин ци де на та. Пр ви на би ра ли шти ма су 
би ли пен зи о не ри, са лич ном кар том у јед-
ној и из бор ним ли сти ћем у дру гој ру ци 
че ка ли су у ре ду да оства ре сво је гла сач ко 
пра во. У Ле жи ми ру, на из ла зу из шко ле, где 
је одр жа но гла са ње раз го ва ра ли смо са 
Мир ком Вла шка ли ћем и То ми сла вом Мар-
че ти ћем. 

- Ми слим да не ма раз ли ке у од но су на 
ра ни је што се ти че са мог гла са ња. Као да 
ми је увек исто. Што се ти че пред сед ни ка, 
иза бран је онај ко је нај бо љи - каже Мир ко, 
а То ми слав се сла же са сво јим су гра ђа ни-
ном да се ни је ни шта зна чај но про ме ни ло 
у од но су на да нас. 

- Пам тим гла са ње од мог пу но лет ства. 
Ја сам 1949. го ди ште и ме шта нин сам овог 
се ла. Све је би ло ле по, гла сао сам и сад. 
Од пр вих гла са ња, до овог, те шко да се 
шта про ме ни ло. Леп ша су вре ме на би ла, 
леп ше се он да жи ве ло и ра ди ло. Зна мо да 
је др жа ва у те шком по ло жа ју, да је се љак и 
пен зи о нер те шко би ти у да на шње вре ме. 
Нас упро па сти јед на не прав да, а са мо 
је дан мо же да нас из ву че из кри зе. На дам 
се да бу де бо ље за на шу омла ди ну, уну чад 
и пра у ну чад - ис при чао је То ми слав Мар-
че тић. 

На овом би рач ком ме сту, пра во гла са 
има ло је 660 ли ца. 

Слич ну си ту а ци ју за те кли смо и на 
би рач ком ме сту у Ша шин ци ма. Јед ни ула-
зе, дру ги из ла зе, већ се око де вет са ти 

по че ла ства ра ти гу жва, и ов де су ста ри ји 
ме шта ни пр ви до шли да оства ре сво је гра-
ђан ско пра во. На овом ме сту мо гло је да 
гла са 1.371 Ша шин чанин. 

У пре по днев ним ча со ви ма гла са ла је и 
Бој ка Лу жа јић.

- Гла са ла сам као и на про шлим из бо ри-
ма. На дам се као и увек бо љем - ре кла нам 
је тад Бој ка Лу жа јић. 

У Ру ми, на би рач ком ме сту у Основ ној 
шко ли „Змај Јо ва Јо ва но вић“, пра во гла са 
има ло је 1.141 ли це, ма да, у пре по днев ним 
ча со ви ма ни смо за те кли гу жву. Ис пред 
ула за сре ли смо Сне жа ну Тра ви цу, ко ја се 
са су пру гом упу ти ла на гла са ње. 

Она ка же да ре дов но са су пру гом иде на 
гла са ње, ка да год су из бо ри. Ис ти че да се 
се ћа и ра ни је ка ко је би ло, али не баш све-
га, јер има 70 го ди на. Као и оста ли на ши 
са го вор ни ци, Сне жа на нам је ре кла да се 
на да да ће пре све га де ци би ти бо ље, јер 
су љу ди ње ног до ба жи ве ли и бо ље али да 
је њи хо во вре ме про шло.

У су сед ном Вог њу је пра во гла са има ла 
1.282 осо ба. Ме шта нин Вог ња Дра ган 
Шу шњар ко га са мо тог да на за те кли 

на гла са њу, ис ти че да је да нас мно го леп-
ше вре ме у од но су на ра ни је, без об зи ра на 
то ко је пред сед ник. Ре као је да се да нас 
љу ди се сла жу јед ни са дру ги ма, да не ма 
сва ђа ни на ци о нал них про бле ма. 

У Срем ској Ми тро ви ци у На се љу Ма ти ја 
Ху ђи, гла сао је Бран ко Миљ ко вић. 

- От ка ко зна мо за се бе увек из бо ри нор-
мал но те ку. Ра ни је ми слим да је би ло ма ње 
тих љу ди што гле да ју. Љу ди су увек из ла зи-
ли на из бо ре, оба вља ли то ка ко се оба вља, 
ал ка жем, не кад је то би ло три чла на, а сад 
их је би ло мо жда и 30 уну тра. Би ло је мно го 
из бо ра, не мо гу да се свих се тим, кад сам 
пр ви пут гла сао ми слим да су би ли у пи та-
њу оп штин ски из бо ри. Сад је те же у од но су 
на ра ни је, јер је 11 љу ди за ко је се мо же 
гла са ти и они раз ву ку гла со ве. Онај ко ји 
до би је у пр вом кру гу је ствар но по пу ла ран 
- ка же осам де сет дво го ди шњи Бран ко Миљ-
ко вић из Срем ске Ми тро ви це. 

 С. Ста не тић

Наставак на страни 8.

Гласање у Шашинцима

ди дат Алек сан дар Ву чић са осво је них 
58,74 од сто гла со ва, дру ги је Са ша Јан-
ко вић са 12,70 од сто, Лу ка Мак си мо вић 
9,51 од сто, Во ји слав Ше шељ 6,36 од сто, 
Вук Је ре мић 4,53 од сто, Бо шко Об ра до-
вић 2,04 од сто, Не над Ча нак 1,59 од сто, 
Са ша Ра ду ло вић 1,38 од сто, Алек сан дар 
По по вић 0,72 од сто, Ми лан Ста ма то вић 
0,51 од сто и Ми ро слав Па ро вић са 0,37 
од сто. 

На 48 би рач ких ме ста у оп шти ни Ста-
ра Па зо ва упи са но је 55.911 би ра ча са 
пра вом гла са, од ко јих је на гла са ње иза-
шло 56,4 од сто гра ђа на. 

ИН ЂИ ЈА: У ин ђиј ској оп шти ни на 36 
би рач ких ме ста упи са но је 41.849 би ра-
ча, а гла са ло је 24.923 што је 59,55 од сто 
од укуп ног бро ја упи са них би ра ча. Пре-
ма пре ли ми нар ним по да ци ма Алек сан-
дар Ву чић је осво јио 64,21 од сто гла со-
ва, дру ги је Са ша Јан ко вић са осво је них 
10,42 од сто гла со ва, док је тре ћи Лу ка 
Мак си мо вић са 8,97 од сто гла со ва. По 
бро ју осво је них гла со ва сле де Во ји слав 
Ше шељ, Вук Је ре мић, Бо шко Об ра до-
вић, Не над Ча нак, Са ша Ра ду ло вић, 
Алек сан дар По по вић, Ми лан Ста ма то-
вић и на по след њем ме сту је Ми ро слав 
Па ро вић.

ШИД: Пре ма пре ли ми нар ним ре зул-
та ти ма, кан ди дат СНС-а Алек сан дар Ву-
чић од нео је убе дљи ву по бе ду и у шид-
ској оп шти ни. Од укуп но 29.732 упи са них 
би ра ча, иза шло је 16.578 од но сно 55,76 
од сто. За Алек сан дра Ву чи ћа гла са ло је 
10.317 би ра ча или 62,24 од сто. По том 
сле ди кан ди дат Са ша Јан ко вић за ко га је 
гла са ло 1.748 би ра ча, од но сно 10,54 од-
сто. Лу ка Мак си мо вић до био је по др шку 
7,5 од сто би ра ча. Сле де Во ји слав Ше-
шељ, Вук Је ре мић, Бо шко Об ра до вић, 
Са ша Ра ду ло вић, Алек сан дар По по вић, 
Ми лан Ста ма то вић и нај ма ње гла со ва 
до био је Ми ро слав Пе ро вић.

ПЕ ЋИН ЦИ: Пре ма пре ли ми нар ним 
ре зул та ти ма на осно ву об ра ђе них 100 
од сто по да та ка, у оп шти ни Пе ћин ци убе-
дљи во нај ве ћу по др шку гра ђа на на из бо-
ри ма за пред сед ни ка Ср би је до био је 
Алек сан дар Ву чић ко ји је осво јио 68,84 
од сто по др шке иза шлих би ра ча (7515 
гла со ва). На дру гом ме сту је Са ша Јан ко-
вић са 8,83 од сто по др шке (964 гла са), а 
тре ћи је Лу ка Мак си мо вић са 6,32 од сто 
(690 гла со ва). Сле де Во ји слав Ше шељ, 
Вук Је ре мић и Бо шко Об ра до вић, док су 
ма ње од јед ног про цен та по др шке осво-
ји ли Са ша Ра ду ло вић, Не над Ча нак, 
Алек сан дар По по вић, Ми лан Ста ма то вић 
и Ми ро слав Па ро вић.

Пред сед нич ке из бо ре у оп шти ни 
Пе ћин ци обе ле жио је и од зив гра ђа на 
да ле ко из над из ла зно сти на ни воу Ср би-
је. На и ме, од 16.024 упи са на би ра ча сво-
је би рач ко пра во ис ко ри сти ло је 10.919 
или 68,14 од сто би рач ког те ла.

ИРИГ: У ири шкој оп шти ни број би ра ча 
био је 5.395 или 57,01 од сто, од бро ја 
упи са них у би рач ки спи сак - 9.400. Од 
то га је нај ви ше гла со ва до био Алек сан-
дар Ву чић 3.278 или 61,17 од сто, по том 
Са ша Јан ко вић 585 гла со ва или 10,92 
од сто а за њим Лу ка Мак си мо вић са 426 
гла со ва од но сно 7,95 од сто. 

Ре зул та ти ко је об ја вљу је мо су пре
ли ми нар ни и до би је ни су до за кљу че
ња овог бро ја М но ви на (по не де љак, 
3. април).

 Е. М. Н.
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ПЕ ЋИН ЦИ: ПО ЛИ ТИЧ КО ПО ЗО РИ ШТЕ БО ШКА ОБ РА ДО ВИ ЋА

Спре ма чи ца спре чи ла пуч 
пред сед нич ког кан ди да та 
у на шој ма лој Оп шти ни

Пред сед нич ки кан ди дат Бо шко 
Об ра до вић је 28. мар та, на кон 
ми тин га ко ји је одр жао у Пе ћин-

ци ма, са че тр де се так при ста ли ца Две-
ри си лом упао у ка би нет пред сед ни це 
оп шти не Пе ћин ци Ду брав ке Ко ва че-
вић Су бо тич ки, ко ја је у том тре нут ку 
би ла слу жбе но од сут на, и зах те вао 
да пред сед ни ца лич но до ђе да при-
ми ње гов зах тев за ње ну остав ку због 
на вод ног от ка за ко ји је у пе ћи нач ком 
Цен тру за со ци јал ни рад до би ла Пе-
ћин чан ка Дра га на Ми ли ће вић.

У пе ћи нач кој ло кал ној са мо у пра ви 
смо са зна ли и да је јед на од слу жбе-
ни ца ко је су се то ком упа да за те кле 
у ка би не ту пред сед ни це оп шти не, на-
кон увре да и про зив ки од стра не Бо-
шка Об ра до ви ћа и ње го вих при ста-
ли ца, за вр ши ла у пе ћи нач ком До му 
здра вља где су јој да ли сред ство за 
сми ре ње и отво ри ли јој бо ло ва ње.

- Још увек не мо гу да до ђем се би. 
Пи там се шта би се до го ди ло да сам 
у тре нут ку упа да би ла при сут на у ка-
би не ту. Да ли бих и ја би ла из ло же на 
истим на па ди ма и мал тре ти ра њу ко-

јем су би ле из ло же не две на ше слу-
жбе ни це, чи ја је је ди на кри ви ца би ла 
што су се за те кле у мом ка би не ту ка да 
су Об ра до вић и ње го ви упа ли – ре кла 
нам је пр ва же на пе ћи нач ке оп шти не 
и до да ла:

– Не мо гу да ве ру јем да кан ди дат 
за пред сед ни ка Ср би је и на род ни по-
сла ни ци мо гу се би да до зво ле да се 
по на ша ју су прот но за ко ну, су прот но 
нор ма ма ци ви ли зо ва ног дру штва и 
су прот но до ма ћем вас пи та њу. Да се 
на сил нич ки од но се пре ма же на ма, а 
да исто вре ме но нас оп ту жу ју за кр ше-
ње пра ва же на. Нас, ко ји смо јед на од 
рет ких ло кал них са мо у пра ва у Ср би-
ји на чи јем је че лу же на и у чи јој Оп-
штин ској упра ви су же не на че ти ри од 
укуп но шест на чел нич ких ме ста.

У пе ћи нач кој ло кал ној са мо у пра ви 
твр де и да су од че тр де се так уче сни ка 
Об ра до ви ће вог ми тин га све га не ко ли-
ко њих ста нов ни ци оп шти не Пе ћин ци, 
док су сви оста ли на ми тинг до шли „са 
стра не“, што до ка зу ју и фо то гра фи је 
ауто мо би ла ко ји ма су до шли сни мље-
не то ком про те ста.

Још увек не мо гу
да до ђем се би.

Пи там се шта би се 
до го ди ло да сам у 

тре нут ку упа да би ла 
при сут на у ка би не ту. 

Да ли бих и ја
би ла из ло же на

истим на па ди ма и 
мал тре ти ра њу ко јем 

су би ле из ло же не две 
на ше слу жбе ни це,

чи ја је је ди на
кри ви ца би ла што

су се за те кле у мом 
ка би не ту ка да су

Об ра до вић и ње го ви 
упа ли, ка же пр ва

же на пе ћи нач ке
оп шти не Ду брав ка 

Ко ва че вић Су бо тич ки
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Иако им је по ну ђе но да зах тев, ка ко 
то и за кон на ла же, пре да ју на пи сар-
ни ци оп шти не или да га пре да ју пред-
сед ни чи ној се кре та ри ци, Об ра до вић 
и ње го ви пра ти о ци, ме ђу ко ји ма су 
би ла и два на род на по сла ни ка Две ри, 
на ста ви ли су са увре да ма и са зах те-
ви ма да лич но пред сед ни ца до ђе да 
јој пре да ју зах тев, твр де ћи да не ће 
на пу сти ти ка би нет ко ји су за по се ли 
док се пред сед ни ца не по ја ви.

Чак и на кон ис те ка рад ног вре ме на 
Оп штин ске упра ве, у 15.30 ча со ва, ка-
да су сви за по сле ни на пу сти ли згра-
ду Оп шти не, Об ра до вић и ње го ви су 
оста ли у ка би не ту и пре ту ра ли по до-
ку мен та ци ји ко ју су за те кли на пред-
сед ни чи ном сто лу. 

У то вре ме већ по ла ко схва та ју да 

не ће ус пе ти да иза зо ву су коб са ру-
ко вод ством пе ћи нач ке оп шти не на 
на чин ка ко су то ис пла ни ра ли, а на 
сним ци ма ко је су са ми об ја ви ли на 
феј сбу ку ја сно се ви ди да им ен ту зи-
ја зам спла шња ва и да тра же на чин 
ка ко да се до сто јан стве но по ву ку нео-
ба вље на по сла. 

На кра ју је це лу си ту а ци ју раз ре ши-
ла оп штин ска чи ста чи ца ко ја је ушла 
и ре кла им да мо ра ју да иза ђу, јер 
она мо ра да по чи сти ка би нет, па су 
се Об ра до вић и ње го ви, по ма ло по-
сра мље но, а по ма ло и са олак ша њем 
по ку пи ли и на пу сти ли не са мо згра ду 
Оп шти не већ и те ри то ри ју оп шти не 
Пе ћин ци, јер је пред њи ма био дуг пут 
до род ног кра ја.

Е.М.Н. 

- За пре па шће на сам и 
згро же на да на шњим на-
сил ним упа дом го спо ди на 
Бо шка Об ра до ви ћа и ње го-
вих при ста ли ца из Две ри у 
мој ка би нет, као и ње го вим 
вер бал ним на па дом на две 
оп штин ске слу жбе ни це ко је 
су се у том тре нут ку за те-
кле у мом ка би не ту. Та кво 
на сил нич ко по на ша ње ни 
слу чај но ни сам оче ки ва ла 
од чо ве ка ко ји се кан ди ду је 
за пред сед ни ка Ср би је. 

Ја лич но, као ни би ло 
ко од ру ко вод ства оп шти-
не Пе ћин ци, ни на ко ји на-
чин ни смо да ли по во да за 
ова кво по на ша ње, јер ни 
на ко ји на чин ни смо оме-
та ли да на шњи по ли тич ки 
ми тинг го спо ди на Об ра до-
ви ћа у Пе ћин ци ма. Та ко ђе, 
слу жбе ни ци на ше оп шти не 
су го спо ди ну Об ра до ви ћу 
љу ба зно по ну ди ли да зах-
те ве, ко је је на кон ми тин га 
хтео да упу ти ме ни, због 

мо је од сут но сти пре да на 
пи сар ни ци Оп шти не или 
мо јој се кре та ри ци, та ко да 
ни је би ло ни ка кве по тре бе 
за на сил ним за по се да њем 
мог ка би не та.

Још јед ном на гла ша вам 
да су оп ту жбе из ре че не на 
мој ра чун ап со лут но не тач-
не, јер го спо ђа Ми ли ће вић 
ни ка да ни је би ла за по сле на 

у Цен тру, већ је по Уго во ру 
о де лу би ла ан га жо ва на на 
про јек ту по мо ћи у ку ћи за 
ста ра ли ца, а је ди ни раз-
лог због ко јег је Цен тар за 
со ци јал ни рад мо рао да се 
од рек не ње них услу га је 
сма ње ње сред ста ва ко ји ма 
се фи нан си ра овај про је кат.

Оп шти на Пе ћин ци ни ти 
је за по сли ла ни ти је от пу-

сти ла го спо ђу Ми ли ће вић, 
а при ли ком за по шља ва ња 
се ни ка да ни је ру ко во ди ла 
стра нач ком при пад но шћу. 
Док го спо дин Об ра до вић 
ни је по чео да је ко ри сти у 
сво јој пред из бор ној кам па-
њи ни смо ни зна ли по ли-
тич ко опре де ље ње го спо-
ђе Ми ли ће вић, јер оно ни је 
има ло ни ка квог зна ча ја ни 
за ње но ан га жо ва ње ни за 
пре кид ње ног ан га жма на. 

Је ди ни ко ји у пе ћи нач кој 
оп шти ни же ли да ка дри ра 
по осно ву стра нач ке при-
пад но сти, ка ко се по ка за ло 
и уз при ме ну си ле, је упра-
во го спо дин Об ра до вић, на 
шта не ма ни ка кво пра во, 
јер га гра ђа ни на ше оп шти-
не ни су иза бра ли да ру ко-
во ди пе ћи нач ком ло кал ном 
са мо у пра вом, ка же се у са-
оп ште њу ко је је на кон упа-
да об ја ви ла пр ва же на пе-
ћи нач ке оп шти не Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки.

ПРЕД СЕД НИ ЦА ОП ШТИ НЕ ДУ БРАВ КА КО ВА ЧЕ ВИЋ СУ БО ТИЧ КИ:
Згро же на сам по на ша њем Бо шка Об ра до ви ћа

Стра нач ко посе ло које је Бошко 
Обра до вић 28. мар та упри ли чио у 
Пећин ци ма са сво јих десе так сим па-
ти зе ра коли ко их све укуп но има, пре-
тво ри ло се у ван дал ско застра ши ва-
ње рад ни ка и пред сед ни це Општи не 
ула же њем у њену кан це ла ри ју, пра ће-
но одгу ри ва њем пор ти ра и мла та ра-
њем стра нач ким заста ва ма.

Згро же ни смо због начи на на који 
поје ди ни ци поку ша ва ју да ути чу на 
општин ску власт у Пећин ци ма и нипо-
да шта ва ју поли тич ку вољу гра ђа на. 

Ово је руга ње инсти ту ци ја ма и опстру-
и са ње рада Општи не. Нада мо се да 
ће овај крај ње ван дал ски чин бити 
про це су и ран од стра не над ле жних 
орга на као и осу ђен од стра не свих 
гра ђа на Срби је. 

Срп ска напред на стран ка апе лу је 
на поли тич ке неис то ми шље ни ке да 
ова квим при ми тив ним ску пља њем 
јеф ти них поли тич ких пое на не доно се 
ништа добро свом наро ду, наво ди се 
у саоп ште њу Меди ја цен тра за Вој во-
ди ну Срп ске напред не стран ке.

СНС: Ван дал ско
застра ши ва ње рад ни ка

Од че тр де се так
уче сни ка митинга

све га не ко ли ко њих
су ста нов ни ци

Пе ћин аца, док су сви 
оста ли „са стра не“,

што до ка зу ју
и фо то гра фи је

ауто мо би ла ко ји ма
су до шли
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Бранислав Недимовић

Ђорђе Радиновић

Предраг Вуковић Стеван КазимировићДубравка Ковачевић Суботички

Владимир Гак

Владимир Санадер Слађан Манчић

КАКО СУ ГЛАСАЛИ СРЕМЦИ

Ву чић 
„развалио“
у Срему

У Сре му кан ди дат вла да ју ће ко а
ли ци је Алек сан дар Ву чић од нео је 
убе дљи ву по бе ду. Из ла зност у 
срем ским оп шти на ма би ла је пре ко 
55 од сто, а кан ди дат вла да ју ће ко а
ли ци је је у Сре му осво јио из ме ђу 
60 и 68 од сто гла со ва. Нај ви ше гла
со ва Ву чић је до био у оп шти ни 
Пе ћин ци. У тој срем ској оп шти ни за 
ње га је гла са ло 68,84 од сто иза
шлих бира ча.

Дру го ме сто по бро ју гла со ва за у
зи ма Са ша Јан ко вић, а тре ће Лу ка 
Мак си мо вић, алиас Бели Прелета
чевић.
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Ћуи ћи Така ха ра, амба са дор 
Јапа на, нама дале ке али при-
ја тељ ске земље, посе тио је 

рум ску Гим на зи ју „Сте ван Пузић“ како 
би уче ни ци ма ове шко ле који поха ђа ју 
курс јапан ског јези ка одр жао пре да ва-
ње о срп ско - јапан ским одно си ма. 

Ови одно си су запо че ли у мар ту 
1882. годи не писмом јапан ском цару 
срп ског кра ља Мила на Обре но ви ћа. 

Амба са дор Ћуи ћи Така ха ра је изра-
зио задо вољ ство што је дошао у Руму, 
у Гим на зи ју где је про шле годи не запо-
че ло уче ње јапан ског јези ка, као и у 
ОШ „Душан Јер ко вић“.

- У Срби ји тре нут но око 800 лица, 
почев од факул те та до основ них шко-

ла, учи јапан ски језик и гра ђа ни Срби је 
заи ста пока зу ју вели ко инте ре со ва ње 
за јапан ску кул ту ру и језик. Као амба-
са дор Јапа на ја ћу наста ви ти про мо-
ци ју сво је земље и њене кул ту ре. У 
два де се так инсти ту ци ја се тре нут но 
учи јапан ски језик и ја сам посе тио, ван 
Бео гра да, још Ниш, Шабац, Нови Сад 
и данас Руму - рекао је нови на ри ма 
амба са дор Јапа на.

Наста ва јапан ског јези ка посто ји на 
уни вер зи те ти ма и сред њим шко ла ма у 
Срби ји и њу финан си ра Вла да Срби је, 
али овај кон кре тан курс факул та тив-
ног уче ња јапан ског јези ка финан си ра 
ком па ни ја „Мицу би ши“ у Бео гра ду. 

- То је била њихо ва жеља да на овај 
начин про мо ви шу јапан ски 
језик, а ми смо то подр жа ли - 
додао је амба са дор Така ха ра.

Бра ни сла ва Коње вић, 
дирек тор ка Гим на зи је „Сте-
ван Пузић“ је иста кла да је на 
почет ку курс поха ђао вели ки 
број уче ни ка, али се тај број 
после сма њио. 

- Сада се то све ло на оне нај-
у пор ни је, тако да ће код нас тај 
курс завр ши ти чети ри уче ни ка 
и про фе сор ка енгле ског јези-
ка Мари ја Ратан чић - рекла је 
дирек то ри ца Гим на зи је. 

Дирек тор ОШ „Душан Јер ко-
вић“ Лаза Мили че вић је иста-
као да се њего ва шко ла радо 
укљу чи ла у овај про је кат и 
ини ци ја ти ву које је покре ну ло 
Удру же ње јапан ско - срп ског 
при ја тељ ства из Руме.

- Офор ми ли смо јед ну гру пу 
од три де се так уче ни ка и успе-
шно смо кре ну ли. Деца су оду-

ше вље на и редов но дола зе на наста-
ву. Курс је почео у окто бу и завр ши ће 
се у апри лу - каже Мили че вић.

Милош Ђор ђе вић је пре да вач јапан-
ског јези ка. Он је бив ши сти пен ди ста 
Вла де Јапа на и годи ну дана је сту ди-
рао на Уни вер зи те ту у Оса ки. 

- Чим сам се вра тио из Јапа на укљу-
чио сам се у овај про је кат шире ња и 
упо зна ва ња јапан ског јези ка и кул ту ре. 
Рум ски пола зни ци су одлич ни, мени су 
лич но и нај дра жи, а пре да јем и у Бео-
гра ду. Јако су пер спек тив ни и озбиљ но 
слу ша ју наста ву, а неки од њих ствар-
но има ју потен ци јал да добро савла-
да ју јапан ски, ако наста ве да га уче. 
Кре ну ли смо од самог почет ка, тако 

да је ово А1 ниво који смо пре ши ли за 
ових пар месе ци. Јапан ски језик је јако 
спе ци фи чан и нама је тежак, пого тов 
писмо, изго вор, гра ма ти ка то је скроз 
дру га чи је тако да је потреб но неко вре-
ме да се навик не те. Било ми је задо-
вољ ство да овде пре да јем - рекао је 
Милош Ђор ђе вић.

Курс је под ра зу ме вао пре да ва ња 
јед ном недељ но, али су то била два 
школ ска часа. 

- Мислим да је то једва довољ но, 
можда би тре ба ло и пове ћа ти број 
часо ва, али ово нису редов на пре да-
ва ња и уче ни ци има ју доста сво јих 
редов них школ ских оба ве за, па би им 
више часо ва можда било и опте ре ће-

ње - каже Ђор ђе вић.
Пола зни ци кур са у Гим на зи-

ји су били и Срђан Ђур ђе вач ки 
и про фе со ри ца Мари ја Ратан-
чић. 

- Био сам и рани је заин те ре-
со ван за јапан ски језик и дра-
го ми је што се овај курс орга-
ни зо вао код нас у шко ли и да 
учим језик. Уче ник сам дру гог 
раз ре да, али ћу можда упи са ти 
Фило ло шки факул тет и наста-
ви ти уче ње јапан ског, имам још 
вре ме на да раз ми слим о томе 
- каже Срђан.

- За раз ли ку од Срђа на, ја 
нисам има ла ника кво пред зна-
ње јапан ског јези ка, али као 
про фе со ру јези ка изу зет но ми 
зна чи упо зна ва ње са јед ним 
новим јези ком који је пот пу-
но дру га чи ји од јези ка који се 
гово ре у Евро пи - каже про фе-
со ри ца Ратан чић.

С. Џ.

ЈАПАН СКИ АМБА СА ДОР 
ПОСЕ ТИО РУМУ

Јапан ски језик у
рум ским шко ла ма

Пола зни ци Срђан Ђур ђе вач ки и Мари ја Ратан чић

Јапан ски амба са дор Ћуи ћи Така ха ра
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СТО ЧА РИ МА ИЗ СРЕ МА И МАЧВЕ ПРЕД СТА ВЉЕ НЕ ПОД СТИ ЦАЈ НЕ МЕРЕ
МИНИ СТАР СТВА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Фокус на изград њи и
опре ма њу нових обје ка та

Циљ орга ни зо ва ња 
ова квих ску по ва

је да се на јед ном 
месту оку пе сви 

субјек ти који могу
на било који начин

да помог ну
уна пре ђе њу одго ја 

сви ња у нашем
реги о ну

Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца и Асо ци ја-
ци ја сто ча ра „Срем – Мачва“ 

орга ни зо ва ли су у митро вач кој Град-
ској кући 28. мар та скуп сто ча ра под 
нази вом „Уна пре ђе ње сви њар ства у 
Сре му и Мачви“.

О нови на ма у аграр ној поли ти ци, 
новим мера ма подр шке и под сти ца ји-
ма у пољо при вре ди, са акцен том на 
сто чар ство и акту ел но сти ма у обла-
сти рурал ног раз во ја гово ри ли су 
мини стар пољо при вре де и зашти те 
живот не сре ди не Бра ни слав Неди мо-
вић, помоћ ник мини стра за рурал ни 
раз вој Зоран Јања то вић и Ненад Тер-
зић, шеф Оде ље ња за сто чар ство у 
мини стар ству. 

- Ове годи не смо издво ји ли пет пута 
више сред ста ва него у 2016. годи ни 
за одре ђе не под сти цај не мере у 
пољо при вре ди, с тим што смо уве ли 
још неке мере које се тичу набав ке 
трак то ра за воћар ство, повр тар ство и 
вино гра дар ство, а има мо меру која се 
одно си и на мла де пољо при вред не 
про из во ђа че. За сет од десе так мера 
за помоћ пољо при вред ни ци ма пред-
ви ђе но је 2,3 мили јар де дина ра, с тим 
да уко ли ко буде мно го зах те ва за 
трак то ре ми ћемо ту наћи уну тра-
шњих сред ста ва и пове ћа ти коли чи ну 
нов ца која је наме ње на за те наме не 
- рекао је Неди мо вић.

Он је напо ме нуо и да што се тиче 
кре дит не подр шке циљ на гру па ове 
годи не ће бити жене носи о ци пољо-
при вред ног газдин ста ва и мла ди до 
40 годи на. 

- Покре та њем „Митро са“ ми смо 
омо гу ћи ли да посто ји пре ра ђи вач који 
има тржи ште од Руси је и ЕУ, до неких 
тржи шта која нама на при мер нису 
уоп ште била доступ на попут Јужно а-
фрич ке Репу бли ке и Фили пи на. Чим 
су сигур на тржи шта и сигур не купо ви-
не, ауто мат ски већа коли чи на грла 
дола зи у обзир да се про из во ди. Ми 
смо задр жа ли мере које се тичу про-
из вод ње товље ни ка, а добра вест је 

Министар пољопривреде 
Бранислав Недимовић
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да је „Митрос“ иза шао са мера ма које 
се одно се на годи шњу оба ве зу купо-
ви не про из вод ње са доста добрим 
цена ма. Чиње ни ца је и да сва истра-
жи ва ња пока зу ју да у наред них годи ну 
дана цена товље ни ка тре ба да буде 
ста бил на - рекао је мини стар Неди мо-
вић и додао да је захва љу ју ћи посло-
ва њу „Митро са“ цена товље ни ка сада 
мно го већа него про шле годи не.

Пред ста вља ју ћи пра вил ни ке које је 
обја ви ло Мини стар ство пољо при вре-
де, Зоран Јања то вић, помоћ ник мини-
стра за рурал ни раз вој изја вио је да је 
напра вљен један мали зао крет у 
одно су на про шлу годи ну.

- Већи је буџет за пољо при вре ду, 
фокус је на инве сти ци ја ма, на изград-
њи, опре ма њу нових обје ка та. То је 
један од Пра вил ни ка који смо ста ви ли 

у функ ци ју. Про из во ђа чи сто ке ће 
моћи да инве сти ра ју у објек те и опре-
му за сво ју про из вод њу. Дру ги Пра-
вил ник се тиче подр шке мла дим 
пољо при вред ни ци ма. За мла де 
пољо при вред ни ке који пла ни ра ју да 
се вра те у село и уна пре де сво је 
посло ва ње су пред ви ђе ни инве сти ци-
о ни под сти ца ји. Тре ћи Пра вил ник се 
одно си на пре ра ду у пољо при вред ној 
про из вод њи. Четвр ти пра вил ник се 
одно си на набав ку трак то ра за воћар-
ску, вино гра дар ску и повр тар ску про-
из вод њу. Уско ро обја вљу је мо и Пра-
вил ник о набав ци меха ни за ци је и при-
плод ног мате ри ја ла, тј. при плод них 
грла. Под сти ца ји су пове ћа ни са 40 на 
50 одсто бес по врат них сред ста ва од 
укуп не вред но сти инве сти ци је без 

Након пред ста вља ња нових мера 
подр шке и под сти ца ја у пољо при вре-
ди, при сут ни пољо при вред ни ци доби-
ли су при ли ку да раз го ва ра ју са пред-
став ни ци ма Мини стар ства.  

Мини стру су се пожа ли ли да мно ги-
ма нису испла ће не про шло го ди шње 
суб вен ци је, а зах те ве су под не ли про-
шлог авгу ста. Мини стар је рекао да ће 
их запо сле ни из Упра ве за аграр на 
пла ћа ња кон так ти ра ти како би се 
решио њихов про блем и додао да је 
Мини стар ство обез бе ди ло довољ но 
нов ца да испла ти ста ре оба ве зе и да 
не касне са пла ћа њем. 

Јед но од пита ња сто ча ра било је и 
коли ко дуго је у Евро пи дозво ље но да 
месо буде замр зну то. Одго вор мини-
стра био је да је исти вре мен ски пери-
од у пита њу као и код нас, шест месе-
ци, али да је циљ држа ве да се раз ви-
ја наша про из вод ња и наше фар ме.  

Добар део пита ња одно сио се на 
закуп држав не земље по пра ву пре чег 
за сто ча ре. Како се могло чути, зах те-
ви за ову годи ну су под не ти док је 
важи ла ста ра уред ба, која је у међу-
вре ме ну про ме ње на. Зато је сто ча ре 
зани ма ло на који начин ће се дели ти 
земља, по ста рој или новој уред би. 
Они још наво де да се „шушка“ да је 
земља већ поде ље на по новој уред-
би, као и да ако се буде дели ла по 
новој уред би кажу „нас нема ниг де и 
тако не може мо да уна пре ди мо сто-
чар ство“.

Наи ме, изме на ма Зако на о пољо-
при вред ном земљи шту пољо при-
вред ни про из во ђа чи који се баве сто-
чар ством мора ли су да доста ве 
подат ке коли ко има ју ствар но сво је 
земље, коли ко има ју земље у заку пу 
мимо држав не земље. То зна чи да ако 
има ју услов на грла и сво је земље да 
су у јед на ком одно су, они не могу да 
оства ре пра во пре чег заку па, само 
ако има ју више услов них грла од 

земље и онда за ту раз ли ку могу да 
заку пе држав ну земљу по пра ву пре-
чег заку па. 

Како је изја вио мини стар поде ла 
земље по пра ву пре чег заку па врши ће 
се на осно ву нове уред бе.

- Рани је је било слу ча је ва да је неко 
добио 50 хек та ра, а тре ба ло је на 
осно ву бро ја сви ња да доби је на при-
мер 20 хек та ра. Тако више не може да 
се ради, сва ко ће доби ти оно ли ко 
земље коли ко је потреб но за про из-
вод њу – наво ди мини стар. 

Сеља ци су неза до вољ ни и рас по де-
лом држав не земље по пра ву пре чег 
заку па, јер како исти че пољо при вред-
ник из Марти на ца, годи на ма јед ни те 
исти доби ја ју ква ли тет ну земљу у бли-
зи ни сво јих дома ћин ста ва, док дру ги 
исто тако годи на ма доби ја ју земљу 
лоши јег ква ли те та, која је уз то доста 
уда ље на од њихо вих дома ћин ста ва. 

- Волео бих када би сва ко од вас 
добио земљу на пет кило ме та ра од 
сво је куће, али то није могу ће, јер у 
Митро ви ци смо има ли више под не тих 

зах те ва од коли чи не земље. Нема 
довољ но добре земље за сва ког, али 
веру јем да ове годи не неће бити 
таквих про бле ма – одго во рио је Неди-
мо вић. 

Пољо при вред ни ци су пита ли да ли 
ће Мини стар ство суб вен ци о ни са ти 
набав ку полов них трак то ра из ино-
стран ства, уз кон ста та ци ју да су нови 
трак то ри за њих миса о на име ни ца, о 
купо ви ни нових нико ни не раз ми-
шља. Наши трак то ри су ста ри 40 
годи на, тако да би полов ни трак то ри 
из ино стран ства за нас били пре ми ја, 
иста кли су пољо при вред ни ци. Мини-
стар Неди мо вић је рекао да се о овој 
мери раз ми шља да се уве де наред не 
годи не.

При мед бе пољо при вред ни ка биле 
су и на ску по гори во и цену бра ва ца, 
јер како је навео један од сто ча ра „за 
јед ног бика купо вао сам, када је лоши-
ја годи на, два и по теле та, за добру 
годи ну за бика сам купо вао три теле-
та. Сада не могу за јед ног брав ца да 
купим два пра се та“. 

Сеља ци неза до вољ ни рас по де лом
држав не земље по пра ву пре чег заку па

За сет од десе так
мера за помоћ

пољо при вред ни ци ма 
пред ви ђе но је 2,3 
мили јар де дина ра, 

изја вио је мини стар 
пољо при вре де

Бра ни слав Неди мо вић
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ПДВ-а. Циљ Мини стар ства је да се 
уве де пред ви ди вост тро ше ња буџе та 
и да про из во ђа чи има ју јасну инфор-
ма ци ју да ли ће им нека инве сти ци ја 
бити одо бре на – изја вио је Зоран 
Јања то вић помоћ ник мини стра за 
рурал ни раз вој.

Про фе сор Милош Беу ко вић са 
Пољо при вред ног факул те та у Новом 
Саду одр жао је пре зен та ци ју под 
нази вом „Прак тич но сви њар ство“.

- Да би фар мер био успе шан, кон ку-
рен тан, сви ња мора да има аде ква тан 
обје кат у којем се држи, затим да 
посто ји аде кват на опре ма, потреб на 
је набав ка нових генет ских, при плод-
них мате ри ја ла, јер не може мо про из-
во ди ти са аутох то ним раса ма, са 
лошим генет ским мате ри ја лом. Исто 

тако да би фар мер био кон ку рен тан 
мора да напра ви 30 пра са ди по крма-
чи годи шње. Недо ста је вер ти кал но 
пове зи ва ње, јер без њега фар мер је 
пре пу штен сти хи ји. Он мора да зна за 
кога ради, ко ће купи ти њего ве сви ње. 
Систем се мора дове сти у ред и 
пошто ва ти све како би се оства рио 
про фит који у овој про из вод њи није 
велик, али је дово љан и при сто јан – 
сма тра про фе сор Беу ко вић.   

Пре ма речи ма Петра Самар џи ћа, 
дирек то ра Аген ци је за рурал ни раз вој 
Срем ска Митро ви ца, циљ орга ни зо-
ва ња ова квих ску по ва је да се на јед-
ном месту оку пе сви субјек ти који 
могу на било који начин да помог ну 
уна пре ђе њу одго ја сви ња у нашем 
реги о ну. Бит но је да одга ји ва чи и 
отку пљи ва чи седе зајед но и негу ју 

здра ве послов не одно се. Сви субјек-
ти који могу да допри не су да се 
побољ ша про цес одго ја сви ња у Сре-
му и Мачви били су при сут ни на овом 
ску пу, исти че Самар џић.

Зоран Ерић, пред сед ник Асо ци ја-
ци је сто ча ра „Срем – Мачва“, дома-
ћин ску па, пре зен то вао је про грам 
рада Асо ци ја ци је и стра те ги ју уна-
пре ђе ња сви њар ства у Сре му и 
Мачви.

- Срем ци и Мачва ни не оду ста ју од 
про из вод ње сви ња. Нама је потре бан 
нукле ус погон да нај бо ља гене ти ка 
оста не у Срби ји, да се про ме ни начин 
вештач ког осе ме ња ва ња. Нео п ход но 
је осно ва ти ста ни цу за осе ме ња ва ње, 
јер ради мо на ква ли те ту, кван ти те ту и 
коли чи ни сви ња – рекао је Ерић. 

Биља на Села ко вић

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ У БЕШЕ НО ВУ

Сти му ла ци је за мла де
да оста ну на селу
Покра јин ски секре-

тар за пољо при вре-
ду, водо при вре ду и 

шумар ство Вук Радо је вић 
је у сре ду, 29. мар та посе-
тио Беше но во и пољо при-
вред ни ци ма пред ста вио 
мере подр шке за раз вој 
пољо при вре де Ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не, као и 
акту ел не кон кур се секре-
та ри ја та. Поред вели ког 
бро ја пољо при вред ни ка, 
састан ку је при су ство вао 
и гра до на чел ник Срем-
ске Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер, дирек тор Аген ци-
је за рурал ни раз вој Петар 
Самар џић као и пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це 
Беше но во Дра го љуб Лаке-
тић.

- На састан ку смо при-
бли жи ли мере аграр не 
поли ти ке Ауто ном не покра-
ји не Вој во ди не у наме ри да 
им евен ту ал не недо у ми це 
откло ни мо и да им при бли-
жи мо све кон курс не усло ве 
како би они иско ри сти ли 
све могућ но сти које им сто-
је на рас по ла га њу - рекао је 
Радо је вић.

Како је он иста као, аграр-
ни буџет Војводине доста је 
већи у одно су на прет ход не 
годи не. Пре све га, акце нат 
је ста вљен на мла де пољо-
при вред ни ке ста ро сти до 
40 годи на и на жене као 
носи о це пољо при вред них 
газдин ста ва, како би се 

подр жа ли мла ди пољо при-
вред ни ци, али и жене, а 
све у циљу раз во ја пољо-
при вред не про из вод ње и 
њихо вог остан ка на селу. 
Пре ма њего вим речи ма, 
јед на од мера подр шке је и 
старт ап про грам наме њен 
мла ди ма који под ра зу ме-
ва сти му ла ци ју са 75 одсто 
бес по врат них сред ста ва за 
изно се до 10.000 евра.

- Сма трам да је нео п ход-
но сва ко днев но раз го ва ра-
ти са пољо при вред ни ци-
ма, јер смо често све до ци 
да пољо при вред ни ци нису 
довољ но инфор ми са ни. 
Пољо при вред ни ци воле 
када неко од држав них 
слу жбе ни ка дође у њихо во 

село и хоће да пораз го ва-
ра са њима, не само да им 
при бли жи мере подр шке 
него и да чује њихов глас, 
да чује њихо во виђе ње 
одре ђе них акту ел них про-
бле ма и ми смо упра во због 
тога ту. Мере које спро во-
ди мо путем аграр не поли-
ти ке јесу наме ње не упра-
во пољо при вред ни ци ма и 
зато жели мо у директ ном 
кон так ту са њима чује мо 
њихов глас и да ува жи мо 
њихо ве аргу мен те - додао 
је Радо је вић.

Гра до на чел ник Вла ди-
мир Сана дер рекао је да је 
локал на само у пра ва и до 
сада има ла добру сарад-
њу са секре та ри ја том и да 

Град редов но кон ку ри ше на 
кон кур се које секре та ри јат 
рас пи ше. 

Пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Беше но-
во Дра го љуб Лаке тић је 
иста као да у Беше но ву има 
доста мла дих људи који 
се баве пољо при вре дом, 
сто чар ством, ратар ством, 
повр тар ством и воћар-
ством. Он сма тра да ће 
ова посе та допри не ти уна-
пре ђе њу њихо ве пољо при-
вред не про из вод ње. 

Пољо при вред ни про из во-
ђа чи су се са покра јин ским 
секре та ром поса ве то ва ли 
око кон кур са и кре ди та за 
набав ку трак то ра и нове 
опре ме.  С. С. 
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ОТВО РЕ НА СА О БРА ЋАЈ НИ ЦА У СЕ ВЕ РО И СТОЧ НОЈ РАД НОЈ ЗО НИ У ИН ЂИ ЈИ

Но ва са о бра ћај ни ца
за но ве ин ве сти то ре

Опре ма ње
ин ду стриј ске
зо не јед на је

од ме ра ко је ло кал на 
са мо у пра ва чи ни са 

ци љем да Ин ђи ја 
бу де по ме ри сва ког 

ин ве сти то ра, али и 
ко рак ка ис пу ње њу 

ци ља да ће до 2020. 
го ди не по ста ти

нај ве ће срем ско
гра ди ли ште, ис та као 

је пред сед ник
Оп шти не Ин ђи ја

Вла ди мир Гак

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја 
Вла ди мир Гак, у пе так, 31. мар-
та отво рио је са о бра ћај ни цу 

ду жи не 1.200 ме та ра на ло ка ци ји 15 
у се ве ро и сточ ној рад ној зо ни. Опре-
мље ност ко му нал ном ин фра струк ту-
ром у ин ду стриј ским зо на ма је дан је 
од основ них пред у сло ва за при вла че-
ње но вих ин ве сти то ра. Са о бра ћај ни-
ца у бли зи ни фа бри ка „Грунд фос“, ИТ 
парк и „Ин до фуд“, са да шњим и бу ду-
ћим ин ве сти то ри ма обез бе ђу је ефи-
ка сно по ве зи ва ње са ко ри до ром 10 и 
дру гим ма ги страл ним и ре ги о нал ним 
пу те ви ма. Пред сед ник Оп шти не Вла-
ди мир Гак отва ра ју ћи овај пут ре као 
је да су пар це ле уз са о бра ћај ни цу 
већ са да до ступ не ин ве сти то ри ма, а 
са мим тим се по ве ћа ла атрак тив ност 
ин ду стриј ске зо не. Гак је из ра зио на-
ду да ће се ин ве сти то ри мно го бр же 
опре де љи ва ти да ула жу у оп шти ну 
Ин ђи ја, с об зи ром на то да је са да, 
ка ко ка же, по ме ну та ин ду стриј ска зо-
на ко му нал но опре мље на.

- Опре ма ње ин ду стриј ске зо не јед-
на је од ме ра ко је ло кал на са мо у пра-
ва чи ни са ци љем да Ин ђи ја бу де по 
ме ри сва ког ин ве сти то ра, али и ко рак 
ка ис пу ње њу ци ља да ће до 2020. го-
ди не по ста ти нај ве ће срем ско гра ди-
ли ште - ис ти че пред сед ник Гак.

За хва љу ју ћи до град њи ма ги страл-
не ин ду стриј ске са о бра ћај ни це це ло-
куп на зо на би ће по де ље на у не ко ли-
ко бло ко ва, а у скла ду са по тре ба ма 
ин ве сти то ра.

Зо ран Ми ли ће вић, вр ши лац ду жно-
сти ди рек то ра ЈП „Ин ђи ја пут“, ко ји је 
у не по сред ном кон так ту са ак ту ел ним 
и по тен ци јал ним ин ве сти то ри ма, ис-
та као је да се ве ро и сточ на ин ду стриј-
ска зо на има из у зе тан по ло жај, је дан 
од нај бо љих у на шој зе мљи.

- По след њи ин ве сти то ри су об и шли 
це лу Ср би ју и ипак се опре де ли ли да 
ов де гра де фа бри ку. Уз од го ва ра ју ћи 
мар ке тинг кам па њу, вр ло бр зо ова 
зо на по ста ће ве ли ко гра ди ли ште. За 
ско ро 100 хек та ра у овој ин ду стриј-
ској зо ни обез бе ђе но је при кљу че-
ње на ка на ли за ци о ну мре жу, снаб-
де ва ње во дом, га сом и елек тич ном 
енер ги јом за ин ду стриј ска по стро је-
ња - ка же Ми ли ће вић и до да је да је 
вред ност ове ин ве сти ци је 36 ми ли о-
на ди на ра са при па да ју ћом во до вод-
ном мре жом. 

Уз по моћ Упра ве за ка пи тал на ула-
га ња АП Вој во ди не на ста ви ће се са 
ин ве сти ра њем у опре ма ње по ме ну-
тог де ла се ве ро и сточ не рад не зо не у 
Ин ђи ји, ка же Ми ли ће вић. 

М. Ђ.

Пред сед ник Оп шти не Вла ди мир Гак са са рад ни ци ма отво рио но ву са о бра ћај ни цу
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Покра јин ски секре тар за пољо при-
вре ду, шумар ство и водо при вре-
ду Вук Радо је вић 27. мар та посе-

тио је две задру ге у Бешки. Покра јин-
ски секре тар упо знао се детаљ но са 
опре мом која је на услу зи коо пе ран ти-
ма у задру зи „Бешка аграр“ и нагла сио 
да су ово пра ви при ме ри задру гар-
ства, јер скла ди ште ње рата ри ма обез-
бе ђу је бољу пози ци ју на тржи шту. 
Радо је вић оче ку је да ће тех но ло ги ја, 
једин стве на у Срби ји, али и на Бал ка-
ну, пока за ти добре резул та те и да ће 
успе ти да је импле мен ти ра ју као јед ну 
у мера подр шке.

ЗЗ „Бешка аграр“, као и ста ра 
земљо рад нич ка задру га у Бешки, која 
обра ђу је 430 хек та ра задру жне еко но-
ми је и сер ви си ра потре бе коо пе ра на та 
на још 2.000 хек та ра, биле су адре се 
„мини тур не је“ покра јин ског секре та ра 
по Сре му и то као при мер ка ком циљу 
тре ба задру гар ство да се раз ви ја у 
Вој во ди ни.

- За месец дана виде ће мо резул та те 
нове, модер не тех но ло ги је која је пре 
неко ли ко месе ци импле мен ти ра на у 
дво ри шту ЗЗ „Бешка аграр“. Надам се 
да ћемо, поу че ни добрим резул та ти-
ма, моћи и кроз рад секре та ри ја та на 

овај начин да помог не мо пољо при-
вред ни ци ма - рекао је Радо је вић. 

Општи на Инђи ја ове годи не зна чај но 
је уве ћа ла аграр ни фонд, јер у задру-
гар ству види нај е фи ка сни ји начин 
помо ћи малим газдин стви ма и рурал-
ном раз во ју. Вла ди мир Гак, пред сед-
ник Општи не исти че да је ово го ди шњи 
пољо при вред ни фонд уве ћан за 10 
мили о на дина ра од прет ход ног, који је 
пето стру ко већи од свих рани јих. Успех 
општи не се мери цело ви тим раз во јем 
при вре де, пољо при вре де, обра зо ва-
ња, спор та и кул ту ре, нагла сио је Гак.

 М. Ђ.

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ ВУК РАДО ЈЕ ВИЋ У БЕШКИ

При мер задру гар ства у Срби ји

Покра јин ски секре тар за пољо при вре ду Вук Радо је вић у посе ти беш чан ским задру га ма

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ У ИНЂИ ЈИ

Про стор у Треј дју ник
цен тру вра ћен Општи ни
На сед ни ци Општин ског већа у 

Инђи ји одр жа не у сре ду, 29. мар-
та већ ни ци су утвр ди ли изме ну 

одлу ке о пру жа њу финан сиј ске помо ћи 
поро ди ца ма са прво ро ђе ним дете том. 
Изме на се одно си на пове ћа ње накна де 
са 30 на 40 хиља да дина ра.

- Чули сте у обра зло же њу начел ни це 
Оде ље ња за дру штве не делат но сти, да 
смо рани је посла ли оба ве ште ња поро-
ди ца ма, које су доби ле прво дете, те 
је један број њих одлу чио да тек сада, 
након пове ћа ња накна де под не се зах-
те ве за накна ду која је наме ње на поро-
ди ца ма са прво ро ђе ним дете том у 2017. 

годи ни - обја шња ва пред сед ник Општи-
не Инђи ја Вла ди мир Гак.

Инђиј ски већ ни ци утвр ди ли су и пред-
лог одлу ке о ста вља њу ван сна ге одлу-
ке о дава њу на кори шће ње послов ног 
про сто ра у Инђи ји. Реч је о послов ном 
про сто ру од 1.000 мета ра ква драт них 
у Треј дју ник цен тру који је Општи на 
Инђи ја пре неко ли ко годи на купи ла за 
три мили о на евра како би пре се ли ла 
Народ ну библи о те ку „Др Ђор ђе Нато-
ше вић“. Међу тим, Библи о те ка ника да 
није пре се ље на у ове про сто ри је већ, 
како каже Гак, он је дат на бес плат но 
кори шће ње Факул те ту тех ни чих нау ка 

из Новог Сада на вре мен ски пери од од 
20 годи на.

- Тај про стор, након доно ше ња одлу ке 
на наред ној сед ни ци Скуп шти не општи-
не Инђи ја, биће опет вра ћен на кори-
шће ње локал ној само у пра ви. Када је 
већ басно слов но пла ћен, потру ди ће мо 
се да га у наред ном пери о ду аде кват-
но опре ми мо и иско ри сти мо на нај бо љи 
могу ћи начин - каже пред сед ник Општи-
не и дода је:

- У један део тог про сто ра пре се ли ли 
смо Послов но обра зов ни цен тар који се 
рани је нала зио на 4. спра ту згра де у којој 
је сме ште на и Упра ва ЈКП „Кому на лац“. 
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ПОТ ПИ САН ПРО ТО КОЛ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА И КОМ ПА НИ ЈЕ „КВАС“

Нове инве сти ци је
Инве сти тор ће у новој фабри ци у првој фази про из во ди ти чуве ни „руски квас“, а 

потом и при род не воћ не соко ве, при чему ће се осла ња ти на локал ну сиро вин ску 
базу, што ће поред 110 директ но запо сле них у фабри ци, ана га жо ва них у логи сти ци 
обез бе ђе ња и тран спор та, обра до ва ти и воћа ре инђиј ске општи не

Пред сед ник Општи не Инђи ја пот-
пи сао је у сре ду, 29. мар та про-
то кол изме ђу те локал не само у-

пра ве и ком па ни је „Квас“ за купо ви ну 
пар це ле у севе ро и сточ ној рад ној зони, 
чиме су поста вље ни адми ни стра тив-
ни „теме љи“ за изград њу нове фабри-
ке. Инве сти тор ће у новој фабри ци у 
првој фази про из во ди ти чуве ни „руски 
квас“, а потом и при род не воћ не соко-
ве, при чему ће се осла ња ти на локал-
ну сиро вин ску базу, што ће поред 110 
директ но запо сле них у фабри ци, ана-
га жо ва них у логи сти ци обез бе ђе ња 
и тран спор та, обра до ва ти и воћа ре 
инђиј ске општи не. 

Пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак 
овом при ли ком је посеб но иста као да 
је сва ко ново рад но место дра го це но, 
јер број ним поро ди ца ма обез бе ђу-
је егзи стен ци ју. Како ће нова фабри-
ка бити изво зно ори јен ти са на, напо ри 
Општи не да се у овом делу изгра ди и 
царин ска зона, тре ба ло би да се пока-
жу као пот пу но оправ да на инве сти ци ја.

- Задо во љан сам што смо напра-
ви ли први корак ка реа ли за ци ји ове 
инве сти ци је коју смо наја вљи ва ли 
и рани је. Ради се о вео ма озбиљ ној 
ком па ни ји која ће запо сли ти сто ти нак 
наших сугра ђа на - рекао је Гак.

Непо сред не кон так те и опе ра ци о-
на ли за ци ју наме ре инве сти то ра да 
иза бе ре Инђи ју као нај по вољ ни ју 
дести на ци ју водио је дирек тор јав ног 

пред у зе ћа „Инђи ја пут“ Зоран Мили ће-
вић, који каже да је инве сти тор поред 
број них пону да ода брао овај срем ски 
град, пре све га због про фе си о на ло ног 
при сту па општин ских слу жби.

Нова фабри ка гра ди ће се на повр-
ши ни од 1.500 ква драт них мета ра, 
старт на про из вод ња је чети ри мили о-
на фла ши ца ква са, а циљ на 12 мили о-
на. У тре ћој годи ни раз во ја у про из вод-
њу се уво де и при род ни воћ ни соко ви, 
а за те потре бе изгра ди ће се и хлад-
ња ча. 

Душко Здје лар, пред став ник ком па-
ни је „Квас“ задо во љан је доса да шњом 
сарад њом са Општи ном Инђи ја. Здје-
лар је уве рен да ће општин ске слу жбе 

бити ветар у леђа реа ли за ци је ове 
инве сти ци је.

- Захва лан сам локал ној само у пра-
ви на про фе си о нал ном одно су пре ма 
намаи што су нам иза шли у сусрет, 
почев од првог састан ка у децем бру 
2016. годи не до данас - рекао је Здје-
лар.

Фабри ка „Квас“ у прве две годи-
не запо сли ће по 30, а у тре ћој још 50 
рад ни ка. Вред ност инве сти ци је је 4,5 
мили о на евра. За потре бе фабри ке 
ква са из јав не сво ји не бити оту ђе но 
нешто више од два хек та ра, а у севе ро-
и сточ ној зони, на рас по ла га њу је још 86 
хек та ра земљи шта у сво ји ни општи не.

М. Ђ.

Пот пи си ва ње про то ко ла са ком па ни јом „Квас“ у Општи ни Инђи ја

Ту смо пла ћа ли закуп у виси ни од 1.000 
евра. Ми се дома ћин ски пона ша мо, и то 
пока зу је мо и на овом и на мно гим дру гим 
при ме ри ма, где неће мо пла ћа ти бес по-
треб не тро шко ве већ тај новац ула га ти 
тамо где је то логич но и нео п ход но.

Општин ско веће у Инђи ји утвр ди ло 
је Скуп шти ни општи не и пред лог одлу-
ке о ауто бу ским ста ја ли шти ма. Тако 
је пред ви ђе но да се у Инђи ји за град-
ски пре воз обез бе ди чак 40 ста ја ли шта 
како би у свим дело ви ма гра да мре жа 
пре во за ефи ка сно функ ци о ни са ла. На 
под руч ју Инђи је иден ти фи ко ва но је и 
21 ста ја ли ште за потре бе при град ског 
сао бра ћа ја, а у оста лих 10 насе ље них 
места опре мље но је још 40 ста ја ли-
шта за при град ски сао бра ћај. Пред сед-
ник Општи не Вла ди мир Гак исти че да 
су при ве ли наме ни два ста ја ли шта код 
Суда и испред Тржног цен тра „Сло бо-
да“ за међу град ски пре воз, јер је једи но 
зва нич но било ста ја ли ште на Ауто бу ској 
ста ни ци. 

М. Ђ.
Треј дју ник цен тар у којем се нала зи по слов ни про стор у вла сни штву Општи не
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ РУМА

Елек трон ске сед ни це
Већ сле де ћа скуп штин ска 

сед ни ца у Руми могла би 
да буде елек трон ска и да 

одбор ни ци уме сто са брдом 
папи ра дођу са лап то по ви ма, 
сазна је мо од Душа на Љуби-
ши ћа, начел ни ка Општин ске 
упра ве. 

- Тен дер је био вре дан пет 
мили о на дина ра, па је зато био 
и инте ре сан тан. Гото во све 
озбиљ ни је фир ме из Срби је су 
кон ку ри са ле, било је чак 11 
пону ђа ча. Има ли смо зах тев за 
зашти ту пону ђа ча, што је и био 
раз лог да се роко ви про ду же, 
али је утвр ђе но да смо све 
ура ди ли како је тре ба ло. Лап-
то по ви су спрем ни, само чека-
мо да про ђу избо ри па да орга-
ни зу је мо обу ку за одбор ни ке. 

Про ме ни ли смо зато и послов-
ник о раду Скуп шти не општи не 
Рума, где смо пред ви де ли 
елек трон ску доста ву мате ри ја-
ла. На реверс ће сва ки одбор-
ник доби ти лап топ и обја сни ти 
им како све функ ци о ни ше - 
исти че Душан Љуби шић.

Он дода је да ће се и 
Општин ско веће „модер ни зо-
ва ти“ али је ту ситу а ци ја нешто 
јед но став ни ја. Током апри ла 
биће изме њен и послов ник о 
раду Општин ског већа,а чла-
но ви ће доби ти табле те. 

- Ту смо се води ли иску стви-
ма из дру гих општи на које су 
то тако ура ди ле и пока за ло се 
као добро - каже начел ник 
Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић. С. Џ. Начел ник Душан Љуби шић

РУ МСКА БИ БЛИ О ТЕ КА

Промоција 
романа

У Град ској би бли о те ци 
„Ата на си је Стој ко вић“ 30. 
мар та пред ста вљен је ро ман 
Ста ме на Ми ло ва но ви ћа 
„Ра мо да Сер би ка“.

Овај ро ман је об ја ви ла 
Град ска би бли о те ка, бу ду ћи 
да је био је дан од нај бо љих 
при сти глих на кон курс „Ата на-
си је Стој ко вић“ за нај бо љи 
пр ви ро ман 2015. го ди не. 

По ре чи ма ди рек то ра Град-
ске би бли о те ке Жељ ка Сто ја-
но ви ћа, жи ри је та да имао 
из у зет но те жак за да так да 
иза бе ре нај бо љи од 23 при-
сти гла ру ко пи са. На кра ју се 
од лу чио за „Зврј упра зно“ ко ји 
је не дав но и пред ста вљен, 
али је од лу че но да се штам па 
и Ми ло ва но ви ћев ро ман као 
из у зет но до бар ру ко пис. 

- Ро ман је пр во имао 
на слов „Ар хе о ло шка гро зни-
ца“ али смо, уз до го вор са 
ауто ром, од лу чи ли се за 
на слов „Ра мон да Сер би ка“ 
због све сим бо ли ке ко ју има 
овај цвет - фе никс, а што је 
по ве за но и са те мом ро ма на 
- ре као је Сто ја но вић. Он је 
до дао и да је об ја вљен ро ман 
при ја вљен на књи жев ни кон-
курс „Сте ван Сре мац“ у Ни шу.

Је дан од чла но ва жи ри ја, 
ко ји је го во рио на пре зен та ци-
ји, То дор Бјел кић је ис та као 
да је ро ман пи сан пит ко и 
за ни мљи во и да је реч о по ве-
зи ва њу про шло сти и де ве де-
се тих го ди на про шлог ве ка.

- Рад ња се са ла ко ћом пра-
ти, ли ко ви су оштро из ва ја ни 
и пре по зна тљи ви и мо ја је 
пре по ру ка да сва ка ко про чи-
та те овај ро ман - ре као је 
Бјел кић.

У овом ро ма ну се пре пли ћу 
са вре ме ност, про шлост, 
ми сте ри ја и на род на ве ро ва-
ња. 

- Он је и љу бав ног ка рак те-
ра, али нас и еду ку је. То је 
моћ на при ча, до га ђа ји из про-
шло сти и са вре ме на зби ва ња 
се пре пли ћу, ро ман је пун 
пре ле пих опи са при ро де, а 
ли ко ви су до бро пси хо ло шки 
ни јан си ра ни - ре као је Мо мир 
Ва си ље вић, пред сед ник 
жи ри ја за на гра ду „Ата на си је 
Стој ко вић“.

Он је до дао и да овај ро ман 
по ка зу је ко ли ко је ва жна ду го-
трај на и си сте ма тич на при-
пре ма за сва ки ро ман, у сми-
слу упо зна ва ња са вре ме ном 
о ко јем се пи ше, па се на то 
на до гра ђу је аутор ска има ги-
на ци ја.

Аутор Ста мен Ми ло ва но-
вић је рум ској пу бли ци крат ко 
го во рио о то ме ка ко је на пи-
сао овај ро ман, али је и до дао 
да ви ше во ли да ћу ти и пи ше. 

С. Џ.

Нови савре ме ни пла сте-
ник који је отво рен у рум-
ском ЈП „Кому на лац“ 

омо гу ћи ће дупло већу про из-
вод њу сад ни ца.

Са доско ра шњих око 25.000 
сад ни ца под ми ри ва ле су се 
само основ не потре бе веза не 
за озе ле ња ва ње и одр жа ва ње 
зеле них повр ши на у гра ду. 
Пове ћа ње капа ци тет ће ство-
ри ти усло ве да се ради за тре-
ћа лица и на тржи шту и тако се 
обез бе ди додат на зара да, 
пого то во што има мла дих 
струч них лица који ће ради ти у 
новом расад ни ку.

Под се ти мо, пла сте нич ка 
про из вод ња у овом пред у зе ћу 
је обно вље на 2014. годи не.

- Само посто ја ње тих обје ка-
та које смо има ли оба ве зи ва ла 
нас је да поно во поч не мо ту 
про из вод њу што се пока за ло 
као добар потез. Наша је пред-
ност што може мо да про из ве-
де мо за уна пред позна тог куп-
ца, а то је рум ска општи на, 
тако да смо и асор ти ман пра-
ви ли пре ма нашим потре ба ма 
у гра ду - и по коли чи на ма и 
врста ма сад ни ца. Већ те годи-
не пока за ло се да смо доби ли 
у ква ли те ту и коли чи на ма које 
смо про из ве ли и заса ди ли. 
Сле де ће годи не смо већ били 
амби ци о зни ји, тада смо про из-
ве ли више, а про шле годи не 
дошли до 25.000 раз ли чи тих 
сад ни ца. Било је јед но вре ме и 
одре ђе не кон сиг на ци о не про-
да је од које смо после оду ста-
ли - каже за наше нови не Сања 
Мирић, руко во ди лац РЈ „Зеле-
ни ло“.

Има ју ћи у виду добре резул-

та те, у „Кому нал цу“ је одлу че-
но да се добит од ове про из-
вод ње инве сти ра у нови пла-
сте ник. Овај пла сте ник је, за 
сада шње усло ве, послед ња 
реч тех ни ке.

- Коштао нас је 750.000 
дина ра. У њему има мо ком пле-
тан систем за навод ња ва ње, 
уве ли смо систем за гре ја ње, 
то је про фе си о нал ни ста кле ник 
чија је виси на 4,5 мета ра, 
шири на 10 мета ра и 20 мета ра 
дужи не. Све је изра ђе но од 
челич не поцин ко ва не кон струк-
ци је, има мо дуплу више слој ну 
фоли ју са систе мом за наду ва-
ва ње тако да ћемо моћи и пре-
ко зиме да про из во ди мо, уз 
мање анга жо ва ње енер ги је 
због те добре изо ла ци је. Зато 
сма тра мо да ће ова инве сти ци-
ја, из ком плет но наших сред-
ста ва, зара ђе них доса да шњим 
радом пла сте ни ка, дати могућ-
ност да сле де ће годи не има мо 
више од 40.000 биља ка - обја-
шња ва Сања Мирић.

Самим тим, захва љу ју ћи 
цени, биће и више цвет них 
повр ши на у гра ду, а пла ни ра се 
и про из вод ње за тре ће лица уз 
разно вр сни асор ти ман сад ни-
ца – не само кла си чан као 
рани је, већ ће бити и нових 
врста .

Ипак, основ но опре де ље-
ње за набав ку овог 
савре ме ног пла сте ни ка 

је потре ба самог „Кому нал ца“ 
да на један виши ниво подиг не 
овај део сво је делат но сти. На 
кра ју Сања Мирић, руко во ди-
лац РЈ „Зеле ни ло“ каже: 

- Има мо и јако вели ки про-
блем са гра ђа ни ма који нам 
кра ду цве ће које заса ди мо на 
јав ним повр ши на ма у гра ду. 
Посеб но је ту про бле ма тич на 
лока ци ја испред Поште и ја 
апе лу јем на гра ђа не да то не 
раде, како би нам те цвет не 
повр ши не оста ле она кве како 
смо их зами сли ли да улеп ша ју 
про стор.

 С. Џаку ла

Нови пла сте ник
ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“
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Про шлог че тврт ка, 30. мар та одр-
жа на је сед ни ца Скуп шти не оп-
шти не Ириг на ко јој је из ме ње на 

и до пу ње на од лу ка о Оп штин ској упра-
ви.

На чел ни ца Оп штин ске упра ве Оли-
ве ра Фи ли по вић Про тић ис та кла је да 
је до шло до ре ор га ни за ци је Оп штин-
ске упра ве. 

- Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди-
не и ур ба ни зам ме ња свој на зив у Слу-
жбу за имо вин ско – прав не по сло ве 
и ур ба ни зам, али се по ред те из ме не 
на зи ва ме ња и део над ле жно сти. Та-
ко да над ле жност ко ја се од но си на 
за шти ту жи вот не сре ди не ви ше не ће 
би ти у окви ру те слу жбе, већ ће би ти 
у окви ру Слу жбе за при вре ду и ло кал-
ни – еко ном ски раз вој. Ви ше не ће мо 
има ти Слу жбу Скуп шти не оп шти не 
и Оп штин ског ве ћа, већ ће се ти по-
сло ви оба вља ти у окви ру Слу жбе за 
дру штве не де лат но сти, оп шту упра ву 
и за јед нич ке по сло ве, а део по сло ва 
ко ји се од но се на про јек то ва ње, раз-
вој и део за шти те жи вот не сре ди не 
оба вља ће се у Слу жби за при вре ду и 
ло кал ни еко ном ски раз вој – ре кла је 
Фи ли по вић Про тић. 

Она је до да ла да ће се у Слу жби за 
имо вин ско – прав не по сло ве и ур ба-
ни зам оба вља ти и део по сло ва ко ји 
се од но си на ко му нал не де лат но сти и 
стам бе не по сло ве. 

Ова кве из ме не тре ба ле би да до ве-
ду до ра ци о нал ни је упра ве.

Од бор ни ци су усво ји ли и го ди шњи 
про грам за шти те, уре ђе ња и ко ри шће-
ња по љо при вред ног зе мљи шта у др-
жав ној сво ји ни на те ри то ри ји оп шти не 
Ириг за 2017. го ди ну, ре ше ње о раз ре-
ше њу и име но ва њу ко ми си је за спро-
во ђе ње по ступ ка јав ног над ме та ња, 

од но сно при ку пља ња пи са них по ну да 
за да ва ње у за куп по љо при вред ног зе-
мљи шта у др жав ној сво ји ни и од лу ку о 
спро во ђе њу по пи са имо ви не у ири шкој 
оп шти ни. 

Да то је зе ле но све тло на из ме не и 
до пу не Ста ту та оп шти не Ириг, као и на 
од лу ку о су о сни ва њу ЈП „За вод за ур-
ба ни зам Вој во ди не“. До не то је решењe 
о раз ре ше њу и име но ва њу пред сед ни-
ка Ко ми си је за рав но прав но сти по ло-
ва. Ду жно сти је раз ре ше на Та тја на Ог-
ње но вић а на ње но ме сто по ста вљен 
је Мар ко Сми ља нић из Ри ви це. 

Од бор ни ци су гла са ли и за из ра ду 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је ком плек-
са „Бу да ко вац“ у ка та стар ској оп шти ни 
Ириг. 

- Усво је на је од лу ка о при сту па њу 
из ра ди из ме на и до пу на Про стор ног 
пла на оп шти не Ириг из раз ло га ка ко 
би смо план ускла ди ли са на шим по-
тре ба ма и мо гућ но сти ма бр жег раз-
во ја. Та ко ђе, усво је на је и од лу ка о 
из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла ци је 
ком плек са „Бу да ко вац“ у ка та стар ској 
оп шти ни Ириг. Ра ди се о пла ну де таљ-
не ре гу ла ци је ко ју је омо гу ћио по тен-
ци јал ни ин ве сти тор ко ји би на том де-
лу, на из ла зу из бу ду ћег ту не ла, гра дио 
по слов но – ту ри стич ко – уго сти тељ ски 
цен тар, на по вр ши ни од пет хек та ра. 
По ред ви на ри је и ту ри стич ке по ну де, 
на тој пар це ли из гра дио би и ма њу 
бен зин ску пум пу. Та ко да би за ту ри-
сте то био за о кру жен ком плекс. По што 
се ра ди о по љо при вред ном зе мљи шту 
по треб но је да се оно план ски пре тво-
ри у гра ђе вин ско зе мљи ште. Овај план 
би тре бао да се за вр ши за око че ти ри 
ме се ца – об ја снио је Ра до ји ца Јек нић, 
шеф Слу жбе за ур ба ни зам. 

С. С. 

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Ре ор га ни за ци ја 
Oпш тинске упра ве 

За се да ње ло кал ног пар ла мен та у Ири гу 

КРУ ШЕ ДОЛ

Ре но ви ран
фуд бал ски
ста ди он

Про сла вље ни од бој ка шки ре пре-
зен та ти вац и По кра јин ски се кре тар 
за спорт и омла ди ну Вла ди мир 
Ба тез, све ча но је про шле не де ље 
отво рио фуд бал ски ста ди он у Кру-
ше до лу.

Ста ди он је ра ђен у не ко ли ко фа за, 
а ком плет но је ре но ви ран те рен, 
по ста вље ни су ре флек то ри, за штит-
не мре же иза го ло ва, огра да око 
те ре на, ку ћи це за ре зер вне игра че и 
зва нич на ли ца.

У по след њој фа зи ра до ва ис ко пан 
је бу нар ко ји је био на ме њен за 
на вод ња ва ње те ре на, а ко ји се по 
свом ка па ци те ту и ква ли те ту во де 
по ка зао као из у зет но би тан за снаб-
де ва ње Кру ше дол Се ла и Кру ше дол 
Пр ња во ра пи ја ћом во дом.

- Дра го ми је да смо овим про јек-
том ре ши ли два про бле ма: пр ви је 
ре шен та ко што са да има мо ме сто 
где ће се де ца и омла ди на Кру ше до-
ла оку пља ти и ба ви ти се спор том, а 
дру ги је што смо ре ши ли жи вот но 
пи та ње снаб де ва ња во дом овог 
де ла Оп шти не Ириг. По но сан сам 
што је По кра јин ски се кре та ри јат за 
спорт и омла ди ну био фи нан си јер 
ова ко до брог и зна чај ног про јек та и 
ис ти чем од лич ну са рад њу ко ју смо у 
по след њих го ди ну да на има ли са 
ру ко вод ством Оп шти не Ириг – ис та-
као је Вла ди мир Ба тез.

Ба тез је до ма ћи ни ма уру чио вре-
дан по клон у ви ду фуд бал ских лоп ти 
ко је ће ко ри сти ти клу бу у на став ку 
так ми че ња.

Оку пље не гра ђа не су по здра ви ли 
и пред сед ник Оп шти не Ириг Сте ван 
Ка зи ми ро вић, из вр шни се кре тар 
Спорт ског са ве за Оп шти не Ириг 
Ла зар Пи ли по вић Бе ли, и пред сед-
ник ФК „Кру ше дол“ и нај за слу жни ји 
за ре а ли за ци ју овог про јек та Ста ни-
мир Ра ду ло вић Ге ра.

Ра до ве на ре но ви ра њу и из град-
њи овог спорт ског објек та фи нан си-
ра ли су По кра јин ски се кре та ри јат за 
спорт и омла ди ну Вла де АП Вој во-
ди не и Оп шти на Ириг.

Текст и фо то:
Дра ган Аме то вић

Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам ме
ња свој на зив у Слу жбу за имо вин ско – прав не по сло ве 
и ур ба ни зам, али се по ред те из ме не на зи ва ме ња и део 
над ле жно сти
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ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА СВИ ЊА

Оба ве зна
и бес плат на

Ка ко би се сви ње за шти ти ле од ку ге у 
на шој зе мљи је за раз ли ку од зе ма ља 
Европ ске уни је и да ље оба ве зна вак ци на-
ци ја сви ња, а рок за то је 30. април. Од га ји-
ва чи сви ња ду жни су да над ле жној ве те ри-
нар ској ста ни ци при ја ве њи хов број и за ка-
жу вак ци ни са ње. Вак ци ни са ње сви ња је 
бес плат но, пла ћа се са мо њи хо во обе ле жа-
ва ње на кон вак ци на ци је ко је ко шта 50 
ди на ра по ко ма ду, а оно је нео п ход но ра ди 
да љег пла сма на сви ња у Ср би ји. Ме ђу тим, 
оно што ства ра про блем сто ча ри ма је што 
сви ње ко је су вак ци ни са не, као и свињ ско 
ме со, не мо гу да се из во зе у Европ ску уни ју. 
Иако се спо ра дич но по ја вљи ва ла у Ср би ји 
на те ри то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не од 
1999. го ди не ни је ре ги стро ва на свињ ска 
ку га. К. Л.

СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ

Хор ско пе ва ње
у трен ду

Све сред ње шко ле у Ста рој Па зо ви оку-
пи ле су се око осни ва ња за јед нич ког хо ра. 
Ка да је у пи та њу од нос пре ма школ ским 
хо ро ви ма, по го то во то ком сред њо школ ског 
обра зо ва ња, ча со ви хор ског пе ва ња се 
углав ном сма тра ју као не што што се мо же, 
али и не мо ра при хва ти ти, од но сно као при-
ват на ствар на став ни ка или уче ни ка. Пре ко 
три де се то ро уче ни ка све три сред ње шко-
ле у ста ро па зо вач кој оп шти ни пра ви су 
по ка за тељ да ти неј џе ри без об зи ра на пол 
не ма ју пред ра су де ка да је у пи та њу хор ско 
пе ва ње. За хва љу ју ћи про фе сор ки му зич ке 
кул ту ре Ан дреи Двор ниц ки Ма хо, ко ја ра ди 
у две струч не шко ле и Гим на зи ји, хор ско 
пе ва ње ме ђу сред њо школ ци ма по ста је све 
ак ту ел ни је че му до при но си за јед нич ки хор, 
а у пла ну је и осни ва ње ор ке стра у скло пу 
шко ла. Хор ско пе ва ње у свим шко ла ма тре-
ба ло би увр сти ти у окви ру ре дов не на ста ве 
му зич ког вас пи та ња, сма тра ју про фе со ри и 
уче ни ци шко ла у оп шти ни Ста ра Па зо ва, с 
об зи ром на то да је у пи та њу је дан од глав-
них на чи на во кал но му зич ких из ра жа ва ња 
ко ји је од вај ка да ук тан у жи вот чо ве ка и 
дру штва. С. С.

ГИМ НА ЗИ ЈА „Б. РА ДИ ЧЕ ВИЋ“

Дан шко ле
Уз бо гат кул тур но умет нич ки про грам, у 

по зо ри шној са ли у Ста рој Па зо ви 28. мар та 
је све ча но обе ле жен Дан шко ле Гим на зи је 
„Бран ко Ра ди че вић“. Раз ли чи та ин те ре со-
ва ња и зна ња уче ни ка уоб ли че на су овим 
про гра мом, ко ји је об у хва тио драм ску сек-
ци ју, хор, школ ски му зич ки ан самбл, као и 
со ло пе вач ке на сту пе. Та ко ђе, пр ви пут 
овом при ли ком су на гра ђе ни и по хва ље ни 
про шло го ди шњи ус пе си уче ни ка, ко јих је 
би ло до ста и то на свим по љи ма. Уче ни ци 
су по не ли ме да ље са ре пу блич ких так ми-
че ња из ин фор ма ти ке, астро но ми је, исто-
ри је, спор та, је зи ка и књи жев но сти и дру гих 
обла сти, а ди рек тор Гим на зи је Ми ро слав 
Опав ски, по себ но је на гла сио успех од бој-
ка ши ца ко је су по ста ле др жав не пр ва ки ње.

К. Л.

Оп шти ну Ста ра Па зо ва 28. мар-
та по се тио је ми ни стар по љо-
при вре де Бра ни слав Не ди мо-

вић. За јед но са пред сед ни ком Оп шти-
не Ђор ђем Ра ди но ви ћем об и шао је 
мле ка ру Еко корп у Бе ле ги шу, ко ја 
днев но про из во ди 20 хи ља да ли та ра 
мле ка, а пла ни ра да про ши ри про из-
вод њу. Ми ни стар Не ди мо вић је ис та-
као да је на ме ра Ми ни стар ства по љо-
при вре де да у овој го ди ни на ста ви са 

по ли ти ком под сти ца ња у сто чар ству, 
за шта су опре де ље не и суб вен ци је и 
да је циљ упра во по моћ ова квих про-
из вод них по го на. Пред сед ник Оп шти-
не Ђор ђе Ра ди но вић је на гла сио, да 
ће ло кал на са мо у пра ва по др жа ти 
из град њу но вих по го на, јер то зна чи и 
но ва рад на ме ста. 

Ми ни стар Не ди мо вић по се тио је и 
по љо при вред но га здин ство Гру јић у 
Вој ки.  З. К.

МИ НИ СТАР НЕ ДИ МО ВИЋ У БЕ ЛЕ ГИ ШУ И ВОЈ КИ

Под сти ца ји
за сто чар ство

По кра јин ска вла да пр ви 
пут ове го ди не уве ла је под-
сти цај не ме ре за мла де 
по љо при вред ни ке у ви ду 
70 по сто по вра ћа ја сред-
ста ва од укуп не ин ве сти ци-
је, а ту су и по вољ ни старт 
ап кре ди ти са 75 по сто бес-
по врат них сред ста ва, ре као 
је Вук Ра до је вић, по кра јин-
ски се кре тар за по љо при-
вре ду оби ла зе ћи га здин-
ство Си ни ше Па у но ви ћа и 
Ви на ри ју „Ми ла но вић“ у Сур ду ку и 
га здин ство Зо ра на Ли ча ни на у Бе ле-
ги шу. Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва на ја вио је за 
по ло ви ну апри ла да ће из оп штин-
ског бу џе та око сто ти нак зе мљо рад-
ни ка са по се дом до пет хек та ра 

до би ти по 50 хи ља да ди на ра за 
го ри во за по че так се тве. Си ни ша 
Па у но вић је до че ку ју ћи го сте ис та-
као да је при јат но из не на ђен што 
пред став ни ци вла сти по ка зу ју ин те-
ре со ва ње за ма ла га здин ства.

 М. М.

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР У СУР ДУ КУ И БЕ ЛЕ ГИ ШУ

По др шка мла дим
по љо при вред ни цима
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ШКОЛА „Б. П. ПИН КИ“

Историје Рома
и Словака

У ста ро па зо вач кој Основ ној шко ли „Бо-
шко Пал ко вље вић Пин ки“ од 27. до 31. мар-
та одр жа на је не де ља ин тер кул ту рал но сти 
ко јом је зва нич но за по че ла ре а ли за ци ја 
про јек та „Упо знах, схва тих, раз у мех“. У 
пи та њу је је дан од де сет ин тер кул ту рал них 
про је ка та за чи ју ре а ли за ци ју је Но во сад-
ска ху ма ни тар на ор га ни за ци ја ЕХО обез бе-
ди ла фи нан сиј ска сред ства у из но су од 
110.000 ди на ра. Не де ља по све ће на на ци о-
нал ним ма њи на ма и ин тер кул ту рал но сти 
за по че ла је упо зна ва њем уче ни ка ове шко-
ле са исто ри јом Ро ма, док је дру ги дан сед-
ми це био по све ћен исто ри ји Сло ва ка ко ји 
су Ста ру Па зо ву на се ли ли 1710. го ди не. 
Пре зен та ци је су ор га ни зо ва ли уче ни ци 
шко ле у са рад њи са на став ни ци ма исто ри-
је, а аутен тич не при че о кул ту ри Сло ва ка 
мо гле су се чу ти и од ме шта на сло вач ке 
на ци о нал не ма њи не ко ји у Ста рој Па зо ви 
жи ве већ ду жи низ го ди на. По ред ром ске и 
сло вач ке исто ри је и кул ту ре, ђа ци ове шко-
ле то ком не де ље има ју при ли ку да се упо-
зна ју и са ру ском, срп ском и ен гле ском 
тра ди ци јом чи ме је и за по че ла ре а ли за ци ја 
про јек та „Упо знах, схва тих, раз у мех“ са 
ци љем да се де ца ме ђу соб но при хва те и 
раз у ме ју. С. С.

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Осли ка ва ње Хра ма 
Ра до ви на осли ка ва њу Хра ма Све тог 

Ва си ли ја Остро шког у Но вим Ба нов ци ма су 
у то ку и по ла ко се при во де кра ју, а тре нут но 
се ра ди фре ско пис у до њим зо на ма хра ма. 
Ка ко фре ске на зи до ви ма хра ма пред ста-
вља ју Све то пи смо у сли ка ма, по себ но је 
ин те ре сант но то што ће у при пра ти ове 
цр кве би ти при ка зан и исто риј ски до га ђај 
ве зан за хр ват ску вој ну ак ци ју Олу ја ко ја је 
до ве ла до ег зо ду са ви ше од 200.000 Ср ба 
из Хр ват ске. Мно ги од њих су се на се ли ли 
баш у Но вим Ба нов ци ма од но сно на те ри-
то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва. Нов ча на 
сред ства за осли ка ва ње хра ма обез бе ђе на 
су при ло зи ма вер ни ка, ме ђу тим и ло кал на 
са мо у пра ва, ко ја ина че, ве ли ку па жњу 
по све ћу је уре ђе њу и об но ви цр ка ва, по ка-
за ла је раз у ме ва ње и за по тре бе Хра ма 
Све тог Ва си ли ја Остро шког и не да ле ко од 
цр кве по кло ни ла плац за град њу па ро хиј-
ског до ма ко ји ће има ти ве ли ку са лу и два 
ста на за па ро хиј ске све ште ни ке. До кра ја 
го ди не се оче ку је за вр ше так фре ско пи са, 
уре ђе ње цр кве не пор те и по че так из град ње 
па ро хиј ског до ма. К. Л.

СНС СТА РА ПА ЗО ВА

По се та ми ни стра 
Ђор ђе ви ћа

Срп ска на пред на стран ка ужи ва ве ли ко 
по ве ре ње гра ђа на Оп шти не Ста ра Па зо ва, 
што је сва ка ко ре зул тат до брог ра да, ре као 
је 30. мар та, при ли ком по се те Оп штин ском 
од бо ру стран ке у Ста рој Па зо ви ви со ки 
функ ци о нер стран ке и ми ни стар од бра не 
Зо ран Ђор ђе вић. Ми ни стар Ђор ђе вић је у 
раз го во ру са ру ко вод ством и чла но ви ма 
ОО СНС у Ста рој Па зо ви го во рио и ра ду о 
Ми ни стар ства од бра не и на ја вио да ће 

ве ћи на мла дих љу ди ко ји су на до бро вољ-
ном слу же њу вој ног ро ка до би ти при ли ку 
да се за по сле при вој сци, што ће знат но 
ути ца ти на сма ње ње не за по сле но сти. 
По се та Зо ра на Ђор ђе ви ћа Ста рој Па зо ви 
би ла је јед на од по след њих пред из бор них 
ак тив но сти. Ј. К.

НО ВА ПА ЗО ВА

Обу ка за из ра ду 
ви тра жа

Са ци љем при бли жа ва ња ви тра жа као  
умет нич ке фор ме што ши рој пу бли ци, у 
су бо ту 1. апри ла је у про сто ри ја ма де чи јег 
оде ље ња Би бли о те ке у Но вој Па зо ви одр-
жа на обу ка за из ра ду ви тра жа. У при су ству 
уче ни ка но во па зо вач ке основ не шко ле, 
чла но ва Умет нич ког удру же ња Но ва Па зо-
ва, Ста ра Па зо ва и умет ни ка из Ба тај ни це, 
као и не ко ли ко за ин те ре со ва них су гра ђа на, 
умет ник Бо шко Јо ва но вић при ка зао је 
на чин на стан ка ста кло пи са, од но сно сли ке 
из де ло ва обо је ног ста кла спа ја њем олов-
ним про фи ли ма. Јо ва но вић је ди пло ми рао 
на Ви со кој шко ли ле пих умет но сти у Ита ли-
ји, а по сле жи во та и ра да у Не мач кој и Грч-
кој сво јим до ла ском у Ста ре Ба нов це 
на ста вља са ства ра њем ви тра жа, а као 
при мер ис ти чу се ви тра жи на ула зним вра-
ти ма цр кве у Бе ле ги шу и на про зо ри ма 
Ри мо ка то лич ке цр кве у Но вим Ба нов ци ма. 
Ор га ни за тор за ни мљи ве умет нич ке обу ке 
био је но во па зо вач ки огра нак На род не 
би бли о те ке „До си теј Об ра до вић“. Д. Г.

ПУ „ПО ЛЕ ТА РАЦ“

Не де ља у зна ку ба ка
У Пред школ ској уста но ви „По ле та рац“ у 

Ста рој Па зо ви про те кла не де ља је би ла у 
зна ку ба ка. Дру же ње са ба ка ма је ду го го ди-
шња тра ди ци ја, јер оне су ја ко бит не у вас-
пи та њу и од ра ста њу де це. Ове го ди не ба ке 
су за јед но са уну ци ма спре ма ле ус кр шња 
ја ја и укра се, а ма ли ша ни су им спре ми ли 
кра ћи про грам, као знак па жње и љу ба ви. 
Де ца су ужи ва ла у овим дру же њи ма, исто 
као и ба ке, ко је су мо гле да ви де где и с ким 
бо ра ве њи хо ви уну ци. Ус кр шњи пред ме ти 
су из ло же ни у објек ту Сун це од 3. до 13. 
апри ла и би ће то ху ма ни тар на из ло жба.

   З. К.

НО ВИ БА НОВ ЦИ

Ба но вач ки деч ји дан
Пр вом у ни зу ма ни фе ста ци јом „Ба но вач-

ки де чи ји дан“ за по че ло је но во ба но вач ко 
Кул тур но ле то у окви ру ко јег ће се сва ког 
ме се ца у пе ри о ду од апри ла до ав гу ста 
ор га ни зо ва ти по јед на ак тив ност. Ор га ни за-
то ри ове ма ни фе ста ци је су но во ба но вач ко 
Удру же ње гра ђа на „Еко бан“ и Ме сна за јед-
ни ца Но ви Ба нов ци, уз по др шку Оп шти не 
Ста ра Па зо ва. Нај ве ћу па жњу по се ти ла ца у 
окви ру „Ба но вач ког де чи јег да на“ ко ји се 

ор га ни зу је дру гу го ди ну за ре дом у окви ру 
но во ба но вач ког Кул тур ног ле та при ву кла је 
„Пу зи ја да“ ко ја је оку пи ла око де се так бе ба, 
а нај бр же бе бе ме ђу ко ји ма је и Па вле су 
на гра ђе не вред ним по кло ни ма. Ор га ни за-
то ри ис ти чу да им је циљ да ова ма ни фе-
ста ци ја по ста не тра ди ци ја и да већ сле де-
ће го ди не оку пи још ве ћи број бе ба и оних 
нај мла ђих. По кро ви тељ но во ба но вач ког 
Кул тур ног ле та је Оп шти на Ста ра Па зо ва 
ко ја пру жа све срд ну по др шку гра ђан ским 
ини ци ја ти ва ма у скло пу удру же ња на те ри-
то ри ји оп шти не. „Ба но вач ки де чи ји дан“ је 
јед на од шест ма ни фе ста ци ја у окви ру ово-
го ди шњег но во ба но вач ког Кул тур ног ле та 
ко је се на ста вља 20. ма ја ка да се оче ку је 
на ступ му зич ког са ста ва „Га ра ви со как“.

 С. С.

ВОЈ КА

Но ви ра чу на ри
за ам бу лан ту

Ме шта ни Вој ке ор га ни зо ва ли су ак ци ју 
на бав ке но вих ра чу на ра за ле кар ске ор ди-
на ци је у ам бу лан ти у се лу. Ини ци ја ти ва је 
кре ну ла од Зо ри це Се о вић и убр зо су се у 
ак ци ју укљу чи ли мно ги ме шта ни и при вред-
ни ци. Ку пље на су два но ва ра чу на ра, што 
ће сва ка ко да убр за рад ле ка ра, јер по ред 
ула га ња у ин фра струк ту ру и ме ди цин ску 
опре му и апа ра те, да нас, у ди ги тал ној ери, 
стал но је по треб но и оба вља ње ра чу нар-
ске опре ме, ре као је др Алек сан дар Оме ро-
вић, ди рек тор па зо вач ког До ма здра вља. 
Про шле го ди не уве ден је и ИЗИ си стем, 
елек трон ско за ка зи ва ње пре гле да, што је 
на по чет ку уме сто олак ша ња до ве ло до 
до дат них про бле ма. Са да то, ка же др Оме-
ро вић, функ ци о ни ше мно го бо ље. И че ка-
ње у ре до ви ма да би се од ле ка ра до био 
ре цепт, тре ба ло би уско ро да по ста не про-
шлост. Ре цеп ти за ле ко ве за хро нич не 
бо ле сни ке ва жи ће шест ме се ци и би ће 
елек трон ски уме сто па пир них, а ову но ви ну 
на ја ви ло је Ми ни стар ство здра вља од ма ја.  

Ј. К.

ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Ра сте број ту ри ста

По чев од 2010. го ди не, број но ће ња и 
при хо ди од бо ра ви шне так се у Оп шти ни 
Ста ра Па зо ва су у стал ном по ра сту. У сме-
штај ним ка па ци те ти ма про шле го ди не 
оства ре но је око 32 хи ља де но ће ња, а у 
оп штин ски бу џет од бо ра ви шне так се сли-
ло се ско ро два ми ли о на ди на ра, ка же у 
раз го во ру за РТВ Ста ра Па зо ва Дра га на 
Зо рић Ста ној ко вић, ди рек тор ка Ту ри стич-
ке ор га ни за ци је Оп шти не Ста ра Па зо ва. 
Број обје ка та ко ји ну де сме штај и ис хра ну 
је у стал ном по ра сту, а са мо Хо тел „No ve la 
uno“ у Но вим Ба нов ци ма гра ди око 30 со ба, 
са око 130 ле жа је ва ко ји ће уско ро би ти у 
по ну ди. Ди рек тор ка ту ри стич ке ор га ни за-
ци је ка же да ће би ти пред ло же на ко рек ци ја 
бо ра ви шне так се од 60 ди на ра.

М. М.
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ШИ МА НОВ ЦИ

Отво рен ре ги о нал ни
цен тар Фе никс Гру пе 
У ин ду стриј ској зо ни у Ши-

ма нов ци ма 28. мар та 
отво рен ло ги стич ки цен-

тар за За пад ни Бал кан не мач-
ке ком па ни је Фе никс Гру па. 
Све ча но сти отва ра ња при су-
ство ва ли су пред сед ник При-
вред не ко мо ре Ср би је Мар ко 
Ча деж, др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству здра вља Ме-
хо Мах му то вић, из вр шни ди-
рек тор Фе никс гру пе Оли вер 
Винд холц, као и пред сед ни ца 
Оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки и њен 
за ме ник Зо ран Вој кић.

Од лу ку да свој тре ћи ре ги-
о нал ни цен тар, по сле Пра га 
и Вар ша ве, отво ри у Ши ма-
нов ци ма, јед на од во де ћих 
европ ских ком па ни ја за ди-
стри бу ци ју ле ко ва и дру гих 
ме ди цин ских про из во да до не-
ла је, ка ко нам је ре кла Алек-
сан дра Дра шко вић, ди рек тор 
за Ло ги сти ку и опе ра ци је ком-
па ни је Фе никс Гру пе, упра во 
због по вољ ног ге о граф ског 
по ло жа ја оп шти не Пе ћин ци, 
не по сред не бли зи не оба ауто - 
пу та као и бли зи не аеро дро ма 
„Ни ко ла Те сла“.

- До бро смо по ве за ни са 
остат ком Ср би је и ре ги је, лак-
ше се оба вља тран спорт. На 
овај на чин ми смо, не са мо 

про ши ри ли на ше ка па ци те те, 
не го смо уве ли и но ве услу ге 
ко је ну ди мо про из во ђа чи ма, 
ка ко би их при бли жи ли па ци-
јен ти ма – ре кла је Дра шко вић.

Отва ра ње ди стри бу тив ног 
цен тра у Ши ма нов ци ма, ин ве-
сти ци ја вред на три ми ли о на 
евра, за са му оп шти ну Пе ћин-
ци је од ве ли ког зна ча ја, ре кла 
је пред сед ни ца Оп шти не и до-
да ла да је ово при ли ка за још 
ве ћим сма ње њем бро ја не за-

по сле них ли ца на те ри то ри ји 
пе ћи нач ке оп шти не.

- У оби ла ску смо мо гли ви де-
ти да је ово ве о ма им пре си ван 
обје кат из гра ђен по нај ви шим 
европ ским стан дар ди ма, у ко-
јем ће би ти за по сле но око 100 
рад ни ка. Та ко ђе, дра го нам је 
да се та ква јед на ком па ни ја 
од лу чи ла да ин ве сти ра у на-
шу оп шти ну, а си гур на сам да 
је је дан од раз ло га и ефи ка сна 
оп штин ска ад ми ни стра ци ја, 

ко ја је омо гу ћи ла бр зо до би ја-
ње гра ђе вин ских до зво ла, као 
и ква ли тет ну ло ги сти ку – ис та-
кла је Ко ва че вић Су бо тич ки.

Ди стри бу тив ни цен тар Фе-
никс Гру пе у Ши ма нов ци ма би-
ће и ца рин ско скла ди ште за 15 
нај ве ћих про из во ђа ча ле ко ва 
и у ње му ће фар ма це ут ским 
про из во ђа чи ма би ти омо гу ће-
не и услу ге ре ги стра ци је про-
из во да, а снаб де ва ће тр жи ште 
од око 17 ми ли о на љу ди.

ГРА ЂА НИ ОП ШТИ НЕ ПЕ ЋИН ЦИ ДО БИ ЛИ ПО ШТАН СКУ ШТЕ ДИ О НИ ЦУ

Отво ре на по слов ни ца
у Ши ма нов ци ма
Бан ка По штан ска ште ди о-

ни ца а.д. Бе о град 28. мар-
та је отво ри ла свој пр ви 

са мо стал ни шал тер у оп шти-
ни Пе ћин ци у Ши ма нов ци ма. 
Отва ра њу су при су ство ва ли и 
пред став ни ци пе ћи нач ке ло кал-
не са мо у пра ве на че лу са пред-
сед ни цом Оп шти не Ду брав ком 
Ко ва че вић Су бо тич ки.

Отва ра њем са мо стал ног 
шал те ра у Ши ма нов ци ма, број 
по слов ни ца Бан ке По штан ска 
ште ди о ни ца по ве ћан је на 145, 
а ка ко ка же Бо јан Ке кић, пред-
сед ник Из вр шног од бо ра бан ке 
По штан ска ште ди о ни ца, при ву-
кла их је не са мо де мо граф ска 
струк ту ра ста нов ни штва пе ћи-
нач ке оп шти не не го и при вред-
ни раст оп шти не.

- Је дан од раз ло га за што смо 
да нас у Ши ма нов ци ма упра во 

је ве ли ки број гра ђа на пе ћи нач-
ке оп шти не ко ји има ју већ код 
нас те ку ће ра чу не, али и ве-
ли ки број при вред ни ка, ко ји ће 
са да мо ћи у Ши ма нов ци ма да 
ко ри сте ши ро ку ле пе зу на ших 
про из во да и услу га, а на да мо 
се да ће у на ред ном пе ри о ду и 
они би ти на ши кли јен ти – ре као 
је Ке кић.

Ка ко је ре кла пред сед ни ца 
Оп шти не Пе ћин ци, са мо стал ни 
шал тер опре мљен је та ко да ће 
гра ђа ни Ши ма но ва ца и пе ћи-
нач ке оп шти не мо ћи да ко ри-
сте све услу ге бан ке По штан ска 
ште ди о ни ца, што ће умно го ме 
олак ша ти њи хов сва ко днев ни 
жи вот.

- Из у зет но ми је дра го што 
По штан ска ште ди о ни ца баш 
ов де отва ра шал тер, јер ће то 
до ста зна чи ти не са мо ме шта-

ни ма Ши ма но ва ца и пе ћи нач ке 
оп шти не не го и при вред ни ци-
ма, ко ји су до са да услу ге ко је 
пру жа По штан ска ште ди о ни ца 
мо ра ли да оба вља ју пу ту ју ћи у 
Ста ру Па зо ву, Срем ску Ми тро-
ви цу или Ба тај ни цу – ис та кла је 

Ко ва че вић Су бо тич ки.
На кон отва ра ња у Ши ма нов-

ци ма, Бан ка По штан ска ште ди-
о ни ца на ста вља са отва ра њем 
екс по зи ту ра по Вој во ди ни и 
ши ре њем по слов не мре же, под 
сло га ном „Још бли же Ва ма“.

Обилазак погона

Отварање Поштанске штедионице у Шимановцима
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У ОБРЕ ЖУ ОТВО РЕ НО НО ВО КРИ ЛО ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ „ДУ ШАН ВУ КА СО ВИЋ ДИ О ГЕН“

Оп ти мал ни усло ви
за ре а ли за ци ју на ста ве
У при су ству мно го број них ме шта на, 

уче ни ка, на став ни ка и пред став ни ка 
пе ћи нач ке ло кал не са мо у пра ве на че-

лу са Жељ ком Тр бо ви ћем, на чел ни ком Оп-
штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, 30. мар-
та је у Обре жу све ча но отво ре но но во кри ло 
Основ не шко ле „Ду шан Ву ка со вић Ди о ген“.

Ка ко нам је ре као на чел ник Оп штин ске 
упра ве, ло кал на са мо у пра ва је ре но ви ра ла 
згра ду, из гра ди ла то пли вод до ста ре шко-
ле, угра ди ла цен трал но гре ја ње на пе лет и 
опре ми ла ин фор ма тич ки ка би нет у но вом 
кри лу шко ле, чи ме су уче ни ци ма и на став-
ном осо бљу обез бе ђе ни знат но бо љи усло-
ви за рад од до са да шњих.

- Ве ли ка је сре ћа ка да смо у мо гућ но-
сти да учи ни мо не што ле по за де цу на ше 
оп шти не. Пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва 
мно го ула же у школ ске објек те, а имам то 
за до вољ ство да уче ни ци ма из Обре жа по-
кло ни мо об но вље но кри ло основ не шко ле, 
ко је је дав но из гра ђе но, али због не ма ра 
на ших прет ход ни ка ни ка да ни је ста вље но у 
функ ци ју. Ово је сва ка ко је дан леп при мер 
ка ко се тре ба од но си ти пре ма шко ла ма, јер 
су де ца на ша бу дућ ност – ис та као је Тр бо-
вић.

На став ник ру ског је зи ка у об ре шкој шко ли 
Здрав ко Обре нић ре као нам је да је овај дан 
ве о ма зна ча јан ка ко за уче ни ке и на став ни-

ке, та ко и за све ме шта не Обре жа, јер су у 
ста ром објек ту има ли са мо че ти ри учи о ни-
це где се од ви ја ла ре дов на на ста ва.

- Из град њом овог објек та ство ре ни су 
оп ти мал ни усло ви за ре а ли за ци ју ре дов не 
на ста ве, али и за ре а ли за ци ју ван на став них 
ак тив но сти. Пре сре ћан сам што је пе ћи нач-
ка ло кал на са мо у пра ва про на шла на чин и 
сред ства да нам обез бе ди ова ко леп и зна-

ча јан обје кат – ре као је Обре нић.
Уче ни ци и на став ни ци шко ле у Обре жу, у 

но во о тво ре ном де лу шко ле до би ли су два 
са вре ме но опре мље на ка би не та – за ин-
фор ма ти ку и хе ми ју и фи зи ку, ма њу учи о-
ни цу, тр пе за ри ју, ку хи њу и функ ци о нал ну 
збор ни цу, а но во и згра ђе ни то пли вод омо-
гу ћи ће им да то ком зи ме пре ла зе из јед не 
згра де у дру гу не из ла зе ћи на по ље.

Фи скул тур на са ла Основ не 
шко ле „Сло бо дан Ба јић Па-
ја“ и СТШ „Ми лен ко Вер кић 

Не ша“ у Пе ћин ци ма, ко ја де це ни ја-
ма ни је ре но ви ра на, ко нач но до би ја 
но во ру хо. Ра до ве на ре но ви ра њу 
са ле про шле не де ље су об и шли 
пред став ни ци пе ћи нач ке ло кал не 
са мо у пра ве на че лу са Жељ ком Тр-
бо ви ћем, на чел ни ком Оп штин ске 
упра ве..

Ка ко је ре као на чел ник Тр бо вић, 
по ла зи се од нај кри тич ни јег а то је 
пла фон, ко ји је био у ру и ни ра ном 
ста њу са по ве ли ком ру пом кроз ко-
ју се ки ша сли ва ла у са му са лу, те 
по ста вља ње изо ла ци је и но вог пла-
фо на као и ком плет на за ме на кров-
не кон струк ци је озна ча ва по че так 
пр ве фа зе, то ком ко је ће још би ти 
за ме њен пар кет и ура ђе но аде кват-
но осве тље ње. У на ред ним фа за ма 
сле ди ком плет на за ме на сто ла ри је, 
као и кре че ње.

- Ја ко ду го се че ка ло да се овај 
про стор уре ди и до ве де у услов но 
ста ње. Оп шти на Пе ћин ци је за овај 
про је кат из дво ји ла 3,6 ми ли о на ди-
на ра, а ка да се ови ра до ви за вр ше 
сва на ша де ца основ не и сред ње 
шко ле мо ћи ће нео ме та но да оба-
вља ју ча со ве фи зич ког вас пи та ња 
и тре нин ге. Наш циљ је уре ђе ње 
сва ке шко ле у оп шти ни, а са мим 
тим и да омо гу ћи мо свој де ци јед-
на ке усло ве за одр жа ва ње ча со ва 

фи зич ког вас пи та ња. Адап ти ра ли 
смо до са да са лу у Основ ној шко ли 
„Ду шан Јер ко вић Уча“ у Ши ма нов-
ци ма, уре ђу је се ова у Пе ћин ци ма 
а про је кат је при пре мљен за шко-
лу у Аша њи, и то же ли мо у на шем 
ман да ту да ура ди мо. Ра до ви ко-
је смо об и шли иду сво јим то ком и 
вр ло бр зо ће ова са ла би ти ле па и 
услов на за сву на шу де цу – ис та као 
је Тр бо вић.

На став ник фи зич ког вас пи та ња 
Иван Сто ја ко вић сма тра да основ-
ци и сред њо школ ци у Пе ћин ци ма, 
али и на став ни ци ко ји ко ри сте са лу 
за фи зич ко вас пи та ње, овим ре но-
ви ра њем до би ја ју пу но, јер је са ла 
до са да би ла не у слов на.

- У ову са лу ни је ула га но не ко-
ли ко де се ти на го ди на. Зи мус смо 
има ли до ста про бле ма због кро ва 
ко ји про ки шња ва, те смо не ке ча со-
ве мо ра ли од ло жи ти, и опет су де-
ца на гу бит ку. На кон за вр шет ка овог 
ре но ви ра ња око 700 де це, ко ли ко 
их тре нут но ко ри сти ову са лу, ви-
ше не ће мо ра ти да се пла ше зи ме и 
стре пе да ли ће им ча со ви фи зич ког 
вас пи та ња би ти од ло же ни – ре као 
је Сто ја ко вић.

Пре ма ре чи ма на став ни ка фи-
зич ког вас пи та ња, док адап та ци ја 
фи скул тур не са ле у шко ли не бу де 
за вр ше на, де ца ће ча со ве фи зич ког 
оба вља ти на спорт ским те ре ни ма у 
школ ском дво ри шту.

ПЕ ЋИ НАЧ КЕ ШКО ЛЕ

Но во ру хо
фи скул тур не са ле

УРЕ ЂЕ ЊЕ ПУ ТЕ ВА

Се зо на у пу ном је ку
Пред сед ни ца Оп шти не Пе ћин-

ци Ду брав ка Ко ва че вић Су-
бо тич ки и њен за ме ник Зо ран 

Вој кић об и шли су 30. мар та рад ну 
зо ну у Ши ма нов ци ма где се при во-
ди кра ју об но ва са о бра ћај ни це у ду-
жи ни од 1.600 ме та ра, ко ја је на кон 
екс трем но ни ских зим ских тем пе-
ра ту ра у пот пу но сти про па ла до те 
ме ре да би, ка ко нам је ре кла пр ва 
же на пе ћи нач ке оп шти не, да ло кал-
на са мо у пра ва ни је ре а го ва ла уско-
ро би ла пот пу но не у по тре бљи ва.

- Због ло ше под ло ге на ко јој је 
ова са о бра ћај ни ца сво је вре ме но 
из гра ђе на зи ма је узе ла свој да нак 
и мо ра ли смо бр зо да ре а гу је мо, 
јер у овом де лу рад не зо не по слу-
је 11 ком па ни ја ко је упо шља ва ју око 
2.000 рад ни ка. Да ни смо ре а го ва ли 
и по но во из гра ди ли ову де о ни цу пу-
та, уско ро би би ло ја ко те шко чак 
и пут нич ким ауто мо би лом до ћи на 
по сао, а тран спорт ни са о бра ћај те-
рет ним ка ми о ни ма би био у пот пу-
но сти оне мо гу ћен, што би на не ло 
ве ли ку ште ту ком па ни ја ма ко је по-
слу ју у овом де лу рад не зо не. Сто га 
смо већ по чет ком мар та кре ну ли у 
об но ву ове де о ни це и у овом тре-
нут ку пут је већ из гра ђен, а са о бра-
ћај се не сме та но од ви ја – из ја ви ла 
је Ко ва че вић Су бо тич ки.

Њен за ме ник Зо ран Вој кић об ја-
снио је да се у овом тре нут ку ра де 
бан ки не на но во и згра ђе ној де о ни ци 
пу та, а по том ће би ти из гра ђе на и 
но ва ка нал ска мре жа ко ја ће оне-

мо гу ћи ти да во да убу ду ће угро жа ва 
ста бил ност пу та.

У оп шти ни Пе ћин ци се овог про-
ле ћа ре а ли зу је ве ли ка ак ци ја уре-
ђе ња атар ских и не ас фал ти ра них 
пу те ва у на се љи ма ко ју фи нан си ра 
пе ћи нач ка ло кал на са мо у пра ва. Ак-
ци ја ће ка ко на гла ша ва ју у Оп шти ни 
Пе ћин ци би ти ре а ли зо ва на у сви ма 
на се љи ма, а 29. мар та су рад ни ци 
и ме ха ни за ци ја би ли у Аша њи, где 
су у Про ле тер ском на се љу на си па-
ли ка ме ном и гре ба ним ас фал том, 
а по том и ва ља ли пут у ду жи ни од 
350 ме та ра.

У Аша њи је уре ђе но и око 500 
ква драт них ме та ра при ла за пар це-
ли на ко јој је у пла ну град ња но вог 
ло вач ког до ма, а уре ђен је и пут у 
про ду жет ку Же ра ви ци не ули це у 
ду жи ни од 80 ме та ра. На су то је и 
по ва ља но 150 ме та ра пу та ко ји по-
ве зу је Бал кан ску са Ма рин ко вом 
ули цом, уре ђе но је отре си ште код 
не ка да шње зе мљо рад нич ке за дру-
ге, а де по ни ја на кра ју Ули це Иве 
Ло ле Ри ба ра је уз гр ну та и на си па-
њем пу та прак тич но за до дат них 
50 ме та ра од мак ну та од кра ја ове 
ули це.

Уре ђе ње не ас фал ти ра них пу те-
ва у на се љи ма је до са да ком плет-
но за вр ше но у Пе ћин ци ма, Ши ма-
нов ци ма и Аша њи, а у на ред них 
не де љу да на би тре ба ло да бу де 
за вр ше но у свим на се љи ма, на кон 
че га ће се на ста ви ти са уре ђе њем 
атар ских пу те ва.

Свечаност у Основној школи „Душан Вукасовић Диоген“
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СВЕТ СКИ ДАН АУТИ ЗМА ОБЕ ЛЕ ЖЕН 2. АПРИ ЛА ПОД СЛО ГА НОМ „СРУ ШИ МО
БА РИ ЈЕ РЕ, ЗА АУТИ ЗАМ ЗА ЈЕД НО“

Аутизам се не лечи,
са аутизмом се живи

Пре ма ста ти сти ци ор га ни за ци је 
Аути зам Евро пе, аути зам по га ђа 
јед ну у 100 осо ба, што зна чи да у 

Евро пи тре нут но жи ви пет ми ли о на осо-
ба са аути змом. У Ср би ји не по сто је тач-
ни по да ци о бро ју осо ба са аути змом, 
ни ти по сто ји На ци о нал ни ре ги стар.

Под сло га ном „Сру ши мо ба ри је ре, за 
аути зам за јед но: Хај де да из гра ди мо 
при сту пач но дру штво“ 2. апри ла обе ле-
жен је Свет ски дан аути зма. Ор га ни за-
ци ја Аути зам Евро пе и Са вез Аути зам 
Ср би ја по з ва ли су до но си о це од лу ка у 
Ср би ји и ши ром ЕУ да по све те вре ме 
укла ња њу мно го број них ба ри је ра ко је 
спре ча ва ју осо бе са аути змом у оства-
ри ва њу сво јих људ ских пра ва. Упр кос 
по ве ћа њу све сти о то ме шта је аути-
зам, осо бе са аути змом и њи хо ве по-
ро ди це и да ље ми сле да јав ност ово 
ста ње не раз у ме. Овај не до ста так раз-
у ме ва ња ства ра пре пре ке у ста во ви ма 
и не до ста так по др шке, ко ји оте жа ва ју 
укљу чи ва ње осо ба са аути змом у дру-
штво. Та ко се осо бе са аути змом че сто 

у ве ли кој ме ри су о ча ва ју са про бле мом 
при сту пач но сти, са изо ла ци јом у сво јим 
ло кал ним за јед ни ца ма, као и у дру штву 
у це ли ни, што по ја ча ва дис кри ми на ци ју 
са ко јом се су о ча ва ју у мно гим обла сти-
ма жи во та.

Од из у зет не је ва жно сти да до но си-
о ци од лу ка, као и дру штво у це ли ни, 
има ју ве ће зна ње о аути зму, и да чи не 
све у сме ру укла ња ња по сто је ћих пре-
пре ка ко је спре ча ва ју пу ну ин клу зи ју и 
уче шће осо ба са аути змом у дру штву.

Пр ви зна ци аути зма
нај че шће у дру гој го ди ни 
Про це њу је се да у све ту око је дан 

од сто по пу ла ци је бо лу је од аути зма. 
Уче ста лост овог по ре ме ћа ја је у 
по след њој де це ни ји у по ра сту у за пад-
ним зе мља ма и у САД. Зва нич ни по да-
ци ко ли ко осо ба у Ср би ји има аути зам 
не по сто је, што бит но оте жа ва њи хов, 
као и жи вот њи хо вих по ро ди ца ко је 
сно се сав те рет.

Ра но пре по зна ва ње де це са спек-
тром аути стич них по ре ме ћа ја кључ но 
je за њи хов на пре дак и да љи раз вој јер 
омо гу ћа ва да се на вре ме ин тер ве ни-
ше, пру жи од го ва ра ју ћа по др шка и еду-
ка ци ја ро ди те ља и та ко сма њи по ро-
дич ни стрес. Кон ти ну и ран по раст де це 
са аути змом, али и све ве ћа све сност 
струч ња ка, као и ро ди те ља о то ме, у 
пр ви план ста вља зна чај ра ног от кри-
ва ња јер то од ре ђу је њи хов бу ду ћи 
жи вот.

Ма ри ја Лу и за Ска то ни, из Ита ли јан-
ске мре же за ра но ди јаг но сти ко ва ње 
по ре ме ћа ја из аути стич ног спек тра, 
об ја шња ва за Недељник да са мо 20 
од сто про бле ма са спек тром аути стич-
них по ре ме ћа ја мо же да се об ја сни 
ге нет ским му та ци ја ма, те да су не ки 
фак то ри сре ди не по ве за ни са аути-
змом, као што су пе сти ци ди.

- Пр ве го ди не жи во та су ве о ма ва жне 
за раз вој бо ле сти, а не ки од фак то ра 
су ста ро сно до ба ро ди те ља, ин фек ци ја 
мај ке, ни ска те ле сна те жи на на ро ђе-

Ра но
пре по зна ва ње 

де це са
спек тром

аути стич них 
по ре ме ћа ја 

кључ но је за 
њи хов на пре дак 

и да љи раз вој, 
јер омо гу ћа ва да 

се на вре ме 
ин тер ве ни ше, 

пру жи по др шка 
и еду ка ци ја 
ро ди те ља и
та ко сма њи 

по ро дич ни стрес

Чла но ви Оп штин ског удру же ња за по моћ осо ба ма са аути змом из Срем ске Ми тро ви це



235. APRIL 2017.    M NOVINE

њу, хе миј ски ути цај... Али нај ја чи ути цај 
је ге нет ски по ре ме ћај. Ви ше од 2.000 
ге на је укљу че но у раз ло ге на стан ка 
аути зма. Узрок аути зма ни је са мо 
је дан, има их мно го и за то по сто је раз-
ли чи ти трет ма ни. Ако от кри је мо узрок, 
зна ће мо и ко ји трет ман да при ме њу је-
мо – об ја шња ва за Не дељ ник Ска то ни-
је ва.

Она наводи за што је кључ на ра на 
ди јаг но сти ка.

- На жа лост, пр ва ди јаг но за се на пра-
ви нај че шће ка да де те има три до че ти-
ри го ди не, упр кос то ме што ро ди те љи 
ука зу ју да по сто је не ки про бле ми. Пр ве 
алар мант не зна ке мо гу ће је ви де ти већ 
из ме ђу 14. и 19. ме се ца, као што је 
ка шње ње са го во ром, по ре ме ћај са 
по кре ти ма (ка рак те ри стич но по кре та-
ње ру ку и но гу), про блем са пр вим пла-
чем, сла бо ре а го ва ње на сти му лан се 
– ка же Ска то ни је ва, а пре но си Не дељ
ник.

Пр ви зна ци аути зма уоча ва ју се нај-
че шће у дру гој го ди ни де те то вог жи во-
та, али се мо гу ви де ти и мно го ра ни је, 
прак тич но још од ро ђе ња, а сва ка ко 
већ на уз ра сту од шест до два на ест 
ме се ци. Ро ди те љи су ти ко ји пр ви при-
ме ћу ју симп то ме, чак пре не го пе ди ја-
три.

- Те о до ру сам ро ди ла у 8. ме се-
цу труд но ће и од са мог стар та код 
ње не што ни је би ло у ре ду, са мо 
што ми ни смо то од мах пре по зна-
ли. Пр вих пет, шест ме се ци она је 
стра шно мно го пла ка ла и да њу и 
но ћу. Он да је по че ло да из о ста је 
све оно што је бе ба тре ба ла да 
ра ди у да том пе ри о ду, ни је пра ти-
ла очи ма, ни је пру жа ла ру ке, ни је 
се окре та ла на сто мак. Код ње је 
све то ка сни ло. Кре ну ли смо на 
ве жбе, по бол ни ца ма, ба ња ма. 
По че ла је да се ди када је имала 
го ди ну и че ти ри ме се ца и та да је 
кре ну ла у вр тић. Про хо да ла је са 
ско ро две го ди не и он да су по че ли 
да се уоча ва ју еле мен ти аути зма. 
Са ма ди јаг но за нам ни је пу но зна-
чи ла, би ло нам је ва жно да зна мо 
шта да ра ди мо са на шим де те том. 
Те о до ра је још као бе ба са се дам ме се-
ци кре ну ла да иде на ве жбе и то тра је 
до да нас. Иде и код де фек то ло га, ло го-
пе да – при ча за М но ви не Мир ја на 
Мал ба шић, мај ка Те о до ре, ко ја има 
шест и по го ди на. 

Мир ја на и њен су пруг су за по сле ни у 
ми тро вач ком пред у зе ћу „Во до вод“, а 
док су они на по слу, Те о до ра је у вр ти-
ћу. 

- Укла па се у вр тић на не ки свој 
на чин. Ја ко во ли де цу, при ла зи им, 
љу би их, ма зи. Не зна да се игра са 
њи ма, али стал но је ту око њих. Има мо 
ја ко до бре вас пи та чи це, ко је су на у чи-
ле де цу да јој по ма жу. Она ни је изо ло-
ва на, уче ству је у ак тив но сти ма ко ли ко 
мо же спрам сво јих мо гућ но сти – ка же 
Мир ја на. 

Жи вот ро ди те ља ко ји има ју де цу са 
аути змом је ве о ма те жак. 

- Ми се тру ди мо да оста не мо по зи-
тив ни, али је мно го те шко. Не ма мо 
вре ме на за се бе, жи ви мо са ми, ни смо 

у за јед ни ци, не ка ко се ор га ни зу је мо. 
Нер во за, сва ђа ни шта не до но се, јер 
де ца то осе те -  ка же Мир ја на.

„Не ви дљи ви љу ди“ 
Про це њу је се да у Ср би ји жи ви не ко-

ли ко хи ља да љу ди са аути змом, ко ли-
ко тач но ни ко не зна. Не по сто ји ре ги-
стар и за то си стем че сто не пре по зна је 
ове осо бе, па не мо гу да оства ре 
по моћ, со ци јал ну по др шку, аде кват ну 
здрав стве ну за шти ту, због че га их 
на зи ва ју „не ви дљи вим љу ди ма“. Са мо 
у Ни шу жи ви око 500 осо ба ко је има ју 
не ки од по ре ме ћа ја по ве за них са аути-
змом, по да так је ко ји је из нет на ме ђу-
на род ном сим по зи ју му „Жи ве ти са 
аути змом из пер спек ти ве па ци јен та, 
ро ди те ља и про фе си о на ла ца“, не дав-
но одр жа ном у том гра ду.

- На ша де ца не го во ре, не раз у ме ју 
80 од сто од оно га што им се при ча. Али 
ка да их не ко ви ди пр ви пут, ни ка да не 
би ре као да то де те има аути зам. И то 
је нај ве ћи про блем. На ше де те оде у 
про дав ни цу и оно свим си ла ма хо ће да 
ку пи це лу по ли цу, не мо же да схва ти да 
оно то не мо же. 35 де це из Срем ске 
Ми тро ви це је пре го ди ну да на упи са но 

у на ци о нал ни ре ги стар осо ба са 
аути змом. Иако се ди јаг но за аути-
зам „уда ра“ тек са шест го ди на, у 
су шти ни се већ у пр ве три го ди не 
зна да де те има по ре ме ћај из 
спек тра аути зма. Ме ђу тим, ро ди-
те љи то ја ко те шко при хва та ју. 
По ла зим од се бе, ме ни је тре ба ло 
шест ме се ци да до ђем се би, али 
са да ка да ми ка жу ти имаш аути-
стич но де те, ја му ка жем, па шта 
– при ча за М но ви не Са ша Ла зић, 
пред сед ни ца Оп штин ског удру же-
ња гра ђа на за по моћ осо ба ма са 
аути змом Срем ска Ми тро ви ца. 

Са ша и њен су пруг има ју дво је 
де це. Њи хов ста ри ји син је осмак, 
а пре де сет го ди на се ро дио Пе ђа 
ко ји је аути сти чан.  

- Пе ђа по ха ђа Шко лу за основ но 
и сред ње обра зо ва ње „Ра ди вој 

По по вић“. Ја сам на пу сти ла по сао и 
по све ти ла се ње му, а во дим и удру же-
ње. Су пруг и ја смо до вољ ни са ми 
се би. На шли смо мо гућ ност да га два 
пу та го ди шње ба бе и де де при чу ва ју на 
де се так да на, да ми мо же мо да про-
функ ци о ни ше мо ма ло. Род би на тре ба 
што пре да се укљу чи и да иза ђе у 
су срет ро ди те љи ма, да узму де те 
ма кар пре ко ви кен да, да се олак ша 
по го то во мај ка ма, ко је пси хич ки не 
мо гу да под не су тај при ти сак – при ча 
Са ша Ла зић. 

Она ис ти че да је код де це са аути-
змом нај бит ни је да се оспо со бе за 
са мо ста лан од ла зак у то а лет, да опе ру 
ру ке са ми, да мо гу да по мог ну у кућ ним 
по сло ви ма. 

- То је све те жак рад. Пе ђа ду го ни је 
хтео да опе ре ру ке са пу ном и да пу сти 
во ду на кон ну жде, јер је ње му тај звук 
сме тао. Јед но вре ме је отва рао про зо-
ре. За то се мо ра ју над гле да ти 24 са та, 

Кључ не по ру ке ово го ди шње кам па ње 
су:

1. Раз у ме ва ње осо ба са аути змом је 
пр ви ко рак ка при сту пач ном и ин клу зив-
ном дру штву.

2. Бо ља са рад ња са удру же њи ма ро ди-
те ља осо ба са аути змом, и са осо ба ма са 
аути змом, ка ко би за јед но иден ти фи ко ва-
ли и укло ни ли ба ри је ре са ко ји ма се 
су сре ћу осо бе са аути змом и усво ји ли 
ино ва тив на ре ше ња и из гра ди ли при сту-
пач но дру штво.

3. Осо бе са аути змом по се ду ју мно ге 
скри ве не ве шти не и та лен те, кључ је зна-
ти ка ко то ис ко ри сти ти и по мо ћи осо ба ма 
са аути змом да ис ка жу свој пу ни по тен ци-
јал.

4. Нео п ход но је на пра ви ти при сту пач но 
обра зо ва ње, по себ но сред њо школ ско 
због аде кват них за ни ма ња, за тим здрав-
стве ну за шти ту у од ра слом до бу, услу ге 
со ци јал не за шти те и за по шља ва ње.

По ру ке кам па ње

Зва нич ни по да ци 
ко ли ко осо ба
у Ср би ји има

аути зам не по сто је, 
што бит но

оте жа ва њи хов,
као и жи вот

њи хо вих по ро ди ца 
ко је сно се
сав те рет
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јер ни кад не зна мо шта им мо же па сти 
на па мет – ка же Са ша.

Родитељи деце са аутизмом ис ти чу 
да су љу ди ге не рал но сла бо ин фор ми-
са ни, да по сто је пред ра су де, по вла че-
ња уна зад као да њи хо ва де ца има ју 
за ра зну бо лест.

Жи вот са мо хра не мај ке
са аути стич ним де те том 

Та тја на Га ру но вић има си на Мар ка 
ко ји има 13 го ди на и ко ји та ко ђе као и 
Пе ђа по ха ђа спе ци јал ну шко лу. Та тја-
на је удо ви ца, су пруг јој је пре ми нуо 
док је би ла труд на са Мар ком. Жи вот 
са мо хра не мај ке са аути стич ним де те-
том ве о ма је те жак. 

- Ка да се Мар ко ро дио био је здрав, 
оце њен са 10/9, све је би ло у ре ду. 
Нор мал но је про го во рио, про хо дао, 
од ви као се од пе ле на са не ких го ди ну 
да на, све је ишло нор мал ним то ком. 
До пе ри о да око ММР вак ци не. Ни сам 
од оних ко ји ка жу да је вак ци на ап со-
лут но кри ва, ја је сам да се де ца вак-
ци ни шу али под јед ним је ди ним усло-
вом, да де те бу де пот пу но здра во ка да 
при ма ММР вак ци ну, што ов де ни ко 
ни је обра ћао па жњу. Мар ко је био кон-
стант но под не ким на зо ви брон хи ти си-
ма, имао је те шку ин фек ци ју на тре-
ћем крај ни ку и убе ђе на сам да је оки-
дач то што је он при мио вак ци ну под 
упа лом. Да имам дру го де те ја бих га 
вак ци ни са ла, али под усло вом да 
бу де ап со лут но здраво. На кон што је 
при мио вак ци ну де ша ва се то да де те 
ко је је при ча ло про ши ре не ре че ни це 
пре ла зи на про сту ре че ни цу, са про сте 
ре че ни це на реч и он да на ста је ти ши-
на. Де те ко је се игра ло, при ла зи ло 
дру гој де ци, игра ло се са жи во ти ња-
ма, ко му ни ци ра ло са сви ма, по ста је 
де те ко је ни је хте ло да при ђе ни мом 
оцу ни мо јој мај ци. Же лео је да бу де у 
мра ку, га сио је све тла. Ко ли ко год да је 

он га сио све тла, ја сам их па ли ла да 
бих га по вра ти ла. И што пре при хва-
тиш да тво је де те има про блем то је 
бо ље по де те – ка же Та тја на Га ру но-
вић.

Она жи ви са мај ком и ка же да је ја ко 
те шко ка да сва ку од лу ку мо раш сам 
да до не сеш, мно го је лак ше ка да 
имаш дру гу по ло ви ну, па за јед но де ли-
те од го вор ност. Та тја на ра ди као ма га-
ци о нер у Ка зне но по прав ном за во ду у 
Срем ској Ми тро ви ци и ис ти че да је 
за хвал на управ ни ку Алек сан дру 
Алим пи ћу ко ји има слу ха за ње не про-
бле ме. 

ММР вак ци на
узроч ник аути зма?

Због то га што још не ма од го во ра на 
мно га пи та ња, ро ди те љи у Ср би ји, па 
и у це лом све ту, вр ло су за бри ну ти 
због мо гу ће по ве за но сти вак ци на и 
аути зма, о че му се по след њих го ди на 
мно го по ле ми са ло и на че му је нај ви-
ше оја чао ан ти вак ци о ни по крет. А да 
ли ствар но по сто ји не ко ре ле вант но 
на уч но ис тра жи ва ње, уте ме ље но на 
чи ње ни ца ма и чвр стим до ка зи ма, ко је 
до ка зу је да вак ци на иза зи ва аути зам? 
Ка ко пи ше Не дељ ник, на не дав ном 
ску пу на Ин сти ту ту за ра ни раз вој Уни-
вер зи те та Ко лум би ја у Њу јор ку, уче-
сни ци из 28 зе ма ља, ме ђу ко ји ма и 
нај ве ћи струч ња ци из обла сти не у ро-
на у ке, ра ног раз во ја и раз во ја мо зга, 
кроз је дан од па не ла го во ри ли су и о 
ути ца ју ко ји дру штво, од но сно кул ту ра 
има на то ка ко ће де те би ти од га ја но. 
Упра во због све ја чег ан ти вак ци о ног 
ло би ја, по себ но у зе мља ма у раз во ју, 
ис так ну то је да не по сто ји ни јед на сту-
ди ја ко ја би по твр ди ла ве зу чу ве не 
ММР вак ци не (вакцина против малих 
богиња, заушака и рубеола) и аути-
зма. 

- Ми слим да је ММР вак ци на иза зва-
ла аути зам код мог де те та, јер је она 
до тад би ла јед но нор мал но, здра во, 

Пр ви зна ци
аути зма уоча ва ју

се нај че шће у дру гој 
го ди ни де те то вог 

жи во та, али се мо гу 
ви де ти и мно го

ра ни је, прак тич но
још од ро ђе ња,
а сва ка ко већ

на уз ра сту од шест
до два на ест ме се ци. 

Ро ди те љи су
ти ко ји пр ви
при ме ћу ју

симп то ме, чак
пре не го пе ди ја три

Сти му ла тив но ко рек тив ни трет ман
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па мет но де те, ко је је по док то ри ма 
би ло школ ски при мер ка ко се де те 
здра во раз ви ја, са све пе ча ти ма и пот-
пи си ма тих истих док то ра. Сме ја ла се, 
ра до ва ла, ка да ви ди ма му се об ра ду-
је, ре а гу је на по зив. По сле не ких 
ме сец да на од до би ја ња те вак ци не, 
при ме ти ли смо да Љу би ца то не, од ла-
зи у не ки свој свет. Не ма ве се лог 
по гле да, не ма ра до сти ка да ви ди 
ма му, гле да кроз те бе. Ме ђу тим, одав-
но сам пре ста ла да тра жим раз ло ге и 
да се пи там за што и због че га. Са да је 
са мо бит но да јој се по мог не, да се 
из ву че што ви ше из ње. За  то тре ба 
пу но стр пље ња и жи ва ца. И са мо ми 
ро ди те љи зна мо ка ко нам је – при ча 
Мар та Ра до ји чић, мај ка де се то го ди-
шње Љу би це.

Љу би ца уз по моћ пер со нал ног аси-
стен та по ха ђа тре ћи раз ред Основ не 
шко ле „Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“.  

- Она ра ди по по себ ном про гра му, 
оно што мо же она ће ура ди, ако не, 
ра ди ће по сво ме. Сва ки рад је на пре-
дак, она ће од сва ког од нас не што 
на у чи ти и ја ко је бит но да се са њом 

ра ди. Је ди ни про блем ко ји де ца из 
Љу би чи ног раз ре да има ју са Љу би-
цом је тај што она не ће да при ча са 
њи ма, али ће је ка ко ка жу они на те ра-
ти да она са њи ма поч не да при ча. 
Она њих учи ен гле ски, по што углав-
ном при ча на ен гле ском, а они њу срп-
ски. Не сме ни ко да пип не Љу би цу. 
За штит нич ки су се по ста ви ли пре ма 
њој, али су ту ве ли ку уло гу одиграли и 
ро ди те љи те де це. Оти шла сам на 
пр ви ро ди тељ ски са стана к, ста ла 
ис пред тих љу ди и об ја сни ла им да 
мо је де те има про блем и да их мо лим 
да ми по мог ну. За то са да пред ра су да 
ме ђу де цом не ма, дру же се, иду јед ни 
код дру гих на ро ђен да не – ка же Мар-
та, ко ја је за по сле на мај ка. 

- Мо је де те зна да кре не да ме тра-
жи, сре ћом не де си се че сто. Ка жем 
сре ћом, јер се 99 од сто слу ча је ва ка да 
аути стич на де ца по бег ну за вр ши са 
смрт ним ис хо дом – на во ди Мар та и 
по ру чу је ро ди те љи ма де це са аути-
змом да што пре при хва те да им де те 
има про блем и поч ну да им по ма жу на 
вре ме.

- Ве ру јем да ни ко од нас не мо же да 
се по ми ри са тим да му де те има аути-
зам, али смо ми сви ту и ра ди мо за 
сво ју де цу, по ма же мо се би и ме ђу соб-
но се по др жа ва мо. Чи ње ни ца је да је 
мо је де те дру га чи је и да ја њој мо рам 
по мо ћи  - по ру чу је Мар та Ра до ји чић. 

Шта ће би ти су тра
са на шом де цом

Пред став ни ци ми тро вач ког Удру же-
ња за по моћ осо ба ма са аути змом 
ис ти чу да њи хо ва де ца при ма ју по моћ, 
али им ни је ја сно због че га на сва ке две 
го ди не мо ра ју де цу да во де на ко ми си-
ју.

- Би ро кра ти ја нас уби ја. Ми на сва ке 
две го ди не мо ра мо да иде мо на ко ми-
си ју, да има мо нај но ви је из ве шта је, а 
на ша де ца су до би ла ди јаг но зу из ме ђу 
тре ће и ше сте го ди не. Аути зам је 100 
од сто ин ва ли ди тет и ја сно вам се ста-
вља до зна ња да по ма ка не ће би ти. Не 
мо жемо да схва тимо да у на шем си сте-
му не мо гу да уре де ту про бле ма ти ку -  
ка жу из Удру же ња.

Оно што та ко ђе ве о ма бри не ро ди те-
ље аути стич не де це је шта ће су тра 
би ти са њиховом децом. 

- На ша иде ја је да уз по моћ европ-
ских фон до ва ре а ли зу је мо про је кат 
са мо стал но жи вље ње, да на ша де ца 
ви кен дом бу ду сме ште на у ку ће и да 
бу ду под над зо ром де фек то ло га, ка ко 
би по ку ша ли да жи ве са мо стал но. Та ко 
не што већ са да по сто ји у Но вом Са ду. 
Ми сли мо да је крај ње вре ме да се у 
Ми тро ви ци на пра ви про стор где би се 
на ша де ца оспо со би ла за ра д, у пе ка-
ри, у ве ше ра ју, ка ко би са ми се бе на 
не ки на чин из др жа ва ли. Све је то на ша 
ма шта. И на рав но, сви се на да мо, 21. 
век је, да ће се по ја ви ти не што што ће 
де цу из ву ћи из ста ња у ко јем су – на во-
де на ше са го вор ни це.

Би ља на Се ла ко вић

Са вез Аути зам Ср би ја је рав но прав ни 
члан ве ли ке по ро ди це Аути зма Евро пе, 
ко ји у сво јој мре жи има 16 ло кал них ор га-
ни за ци ја Јед на ме ђу њи ма је и Оп штин ско 
удру же ње за по моћ осо ба ма са аути змом 
Срем ска Ми тро ви ца.

- Ка да смо осни ва ли удру же ње 2012. 
же ле ли смо да по мог немо ро ди те љи ма да 
не мо ра ју да про ла зе кроз све оно што смо 
су пруг и ја про ла зи ли на по чет ку, ка да 
ни смо зна ли сво ја пра ва. У окви ру Удру же-
ња ре а ли зу је мо раз не ак тив но сти, сти му-
ла тив но ко рек тив ни трет ман са де цом из 
аути стич ког спек тра ко ји се сва ког че тврт ка 
по под не одр жа ва у шко ли „Ра ди вој По по-
вић“, има мо де фек то ло шки трет ман по не-
дељ ком, груп ну пси хо ло шку по др шку ро ди-
те љи ма је дан пут ме сеч но, а по по тре би и 

по је ди нач но се ради са ро ди те љи ма – 
ка же пред сед ни ца Удру же ња Са ша Ла зић.

Она по ру чу је ро ди те љи ма да што пре 
при хва те ста ње сво је де це и да по тра же 
по моћ.

- У Срем ској Ми тро ви ци има до ста 
ин сти ту ци ја ко је вам мо гу по мо ћи. Од Раз-
вој ног са ве то ва ли шта где ра де и пси хо лог 
и де фек то лог и пе ди ја тар, ту смо и ми, 
мо гу да до ђу код нас, да чу ју ис ку ства, 
до би ју са вет о ве жба ма ко је се ра де. 
Ни шта се не на пла ћу је, отво ре на су вра та 
свим ро ди те љи ма, по го то во они ма чи ја су 
де ца у нај ни жом уз ра сту. Град Срем ска 
Ми тро ви ца је нап ра вио ве ли ки ко рак ка да 
нам је обез бе дио де фек то ло га и ове про-
сто ри је где мо же мо да сла вимо де ци 
ро ђен да не – на во ди Са ша.

По др шка чла но ва
ми тро вач ког Удру же ња

Осо бе са
аути змом по се ду ју 

мно ге скри ве не
ве шти не и та лен те, 
кључ је зна ти ка ко

то ис ко ри сти ти
 и по мо ћи им

да ис ка жу свој
пу ни по тен ци јал

Митровачко удружење има подршку локалне самоуправе
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА ИН ТЕР НЕТ САЈ ТО ВА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА ИЗ МИ ТРО ВАЧ КИХ СЕ ЛА

Утицај српске историје
на производњу ракије

Аген ци ја за ру рал ни раз вој Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца омо гу ћи ла је 
се о ским про из во ђа чи ма да ис ко ра че 

у свет ин тер не та. Ове го ди не Аген ци ја је 
по др жа ла три про из во ђа ча из ми тро вач ких 
се ла: Ср ђа на Со ла ре ви ћа, вла сни ка де сти-
ле ри је „Ка зан че“ из Бе ше но ва, Де ја на Јо ва-
но ви ћа, про из во ђа ча до ма ћих про из во да 
од па при ке „Кром пи чи це сит не љу те“ из 
Ма чван ске Ми тро ви це и Да ни је ла Ми ми ћа 
из Мар ти на ца, вла сни ка Пи ла не „Бре за“. У 
сре ду, 29. мар та, ове ин тер нет стра ни це 
пред ста вље не су и ме ди ји ма, а у рад су 
пу ште не пре де се так да на. За то вре ме, 
ка ко ка жу при вред ни ци, већ су ви дљи ви 
пр ви ре зул та ти. 

- Tрошк ове ре ги стра ци је до ме на, тро-
шко ве из ра де, сме шта ја и одр жа ва ња стра-
ни ца сно си ће Аген ци ја за ру рал ни раз вој. 
Ова три ма ла ми тро вач ка про из во ђа ча 
до би ла су веб пре зен та ци је го ди ну да на на 
ко ри шће ње, а по ис те ку овог пе ри о да про-
из во ђа чи ма ће би ти по ну ђе но да пре у зму 
оба ве зу пла ћа ња услу ге одр жа ва ња ин тер-
нет стра ни це по вр ло по вољ ним це на ма 
или да их уга се, уко ли ко се ова кав вид про-
мо ци је и про да је по ка же као не е фи ка сан. 
На овај на чин мо же мо да им по мог не мо да 
свој про из вод при бли же куп ци ма, да до ма-
ће про из во де са на ших про сто ра учи не 
ко рект ним и бли жим куп ци ма. По но сни смо 
што на овај на чин мо же мо да по мог не мо 
на шим се о ским пред у зет ни ци ма да лак ше 
про да ју сво је про из во де, и да учи ни мо 
до ма ћи про из вод кон ку рент ни јим и бли жим 
куп цу – каже Пе тар Са мар џић, ди рек тор 
Аген ци је за ру рал ни раз вој Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Да ни јел Ми мић из Мар ти на ца од лу чио је 
да се по све ти по ро дич ном по слу, јер по сао 
у стру ци ни је мо гао да на ђе. 

- Ба ви мо се про из вод њом мон та жних 
ку ћа, брв на ра, ви кен ди ца, га ра жа, шта ла, 

лет њи ков ца, ви ди ков ца... Овај по сао је већ 
ра дио мој отац, по чео је са ре за ном гра ђом 
и пи ла ном, а сад по ред нас дво ји це, има мо 
и шест за по сле них. По сле за вр ше ног 
фа кул те та  ни сам мо гао да на ђем по сао у 
стру ци, та ко да сам до шао сам на иде ју да 
про ши рим де лат ност. И до то га је до шло 
2013. го ди не. До би ли смо пр во шан су да 
ра ди мо ку ћу за Ита ли ја не, по што су они 
зах те ва ли да све бу де од при род ног ма те-
ри ја ла. Та ко смо кре ну ли у ту при чу. Са 
ди рек то ром Аген ци је за ру рал ни раз вој 
Пе тром Са мар џи ћем има мо од лич ну 
са рад њу, ви део је чи ме се ба ви мо и ре шио 
да нам по мог не из ра дом веб сај та. Сајт 
нам до ста по ма же при ли ком са мог ре кла-
ми ра ња про из во да, јер сва ко ко пла ни ра 
озбиљ но да се ба ви не ким по слом мо ра да 
има сајт, јер ће се на тај на чин лак ше до ла-
зи ти до са рад ње – ка же Ми мић.

Брв на ре и дру ги про из во ди пра ве се 
ис кљу чи во од ча мо вог др ве та ко је за до во-
ља ва зах те ве здра вог ста но ва ња и при јат-
ног бо рав ка. До вољ но је обез бе ди ти рав ну 
бе тон ску пло чу (те мељ) и брв на ра се мо же 
мон ти ра ти.

- Из ра ђу је мо од ча мо ви не, су вог др ве та, 
об ли ца, без до да та ка дру гих вр ста ма те ри-
ја ла. Око 1.500 ку би ка го ди шње др ве та се 
пре ра ди. Др ве на ку ћа је бо љи то плот ни 
изо ла тор, еко но мич на је и има дуг век 
по сто ја ња. Огра ни чи ли смо се на це ну од 
140 евра по ква дра ту. За до во љан сам и 
мо же се жи ве ти од овог по сла. По ред то га, 
ра ди мо и из ра ду па ле та за Же ле за ру Сме-
де ре во. Тре нут но је у овај по сао уло же но и 
вре ме на и нов ца да би се све пу сти ло низ 
ре ку и по све ти ло се не чем дру гом – ка же 
три де се тјед но го ди шњи Да ни јел и ис ти че да 
су пла но ви за бу дућ ност да се по сто је ћа 
про из вод ња про ши ри. 

Дру ги про из во ђач ко ји је до био веб сајт 
је сте Де јан Јо ва но вић из Ма чван ске 
Ми тро ви це ко ји се ба ви пре ра дом и 

из ра дом фи нал них про из во да од па при ке. 
Нај ак ту ел ни ји про из вод тре нут но му је 
љу те ла. 

- Ба вим се пре ра дом па при ке и не ко ли ко 
фи нал них про из во да од ко јих је нај ак ту ел-
ни ји са да љу те ла. Иде ја око ба вље ња 
љу тим па при чи ца ма је ре ла тив но мла да, 
го ди ну и по да на от при ли ке. Уве зао сам 
се ме пет на е стак нај љу ћих вр ста на све ту 
по Ско ви ло вој ска ли и по са дио. То су укра-
сне па при чи це из у зет не љу ти не. Пре не ко-
ли ко ме се ци ми је при ја тељ ко ји је пра вио 
слат ко од љу тих па при ка до нео да про бам. 
Ре шио сам то да до ра дим. Та ко смо до шли 
до овог про из во да ко ји сад има мо. Про из-
вод са др жи бе ли лук, пер шун, љу ту па при-
ку, аро ни ју, про по лис, жу ти ше ћер, вин ску 
ки се ли ну, ја бу ко во сир ће. Ни сам мо гао име 
да сми слим па сам до шао на иде ју да про-
из вод на зо вем љу те ла по ну те ли, али ми је 
он да фа ли ла чо ко ла да уну тра. На шао сам 
фир му у Хр ват ској ко ја уво зи си ро ву ор ган-
ску чо ко ла ду и уба цио у про из вод, а глав ни 
са сто јак је па при ка ро га. Љу те ла се при-
пре ма на кла си чан на чин, па при ка се мо ра 
пе ћи као за ај вар и се ћи на коц ки це. Тре-

Ма ли про из во ђа чи
не ма ју мо гућ ност
ве ли ког ула га ња

у соп стве ну ин тер нет 
стра ни цу, сто га им је
Аген ци ја за ру рал ни

раз вој Гра да Срем ска 
Ми тров ца обез бе ди ла

бес плат не веб
стра ни це и та ко

омо гу ћи ла да
до но вих ку па ца

сво јих про из во да 
до ђу пу тем ин тер не та

Срђан Соларевић производи ракију од брескве
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нут на про из вод ња нам тре нут но ни је ве ћа 
од 200 те гли ца ме сеч но, ме ђу тим на ру чи ли 
смо ма ши не и ка за не за ку ва ње и та да 
ће мо про из во ди ти и 1.500 те гли ца - каже 
овај произвођач. 

Јо ва но вић до да је да се тре нут но на ла зи 
у про це су до би ја ња свих сер ти фи ка та. 
Ин те ре со ва ње је ве ли ко, ка ко ка же, али 
тре нут но не по сто ји ди стри бу ци ја про из во-
да. У ско ри је вре ме са оче ку је и тај ко рак, 
јер за ин те ре со ва них има, ка же пе де се то го-
ди шњи Јо ва но вић. 

Вла сни ци де сти ле ри је „Ка зан че“ мла ди 
брач ни пар из Бе ше но ва Ср ђан и Ва ња 

Со ла ре вић, два про фе со ра исто ри је, по ми-
ри ла су се са чи ње ни цом да ће по сао у 
стру ци ја ко те шко на ћи и до шли су на иде ју 
да осну ју соп стве ну фир му. 

- На иде ју сам до шао као љу би тељ ра ки-
је, по што смо од у век про из во ди ли ра ки ју за 
соп стве не по тре бе и за не ки лич ни ужи так. 
По стру ци ни су пру га ни ја ни смо ни бли зу 
про из вод њи ра ки је, обо је смо исто ри ча ри, 
та ко да је би ло по треб но не ко вре ме да 
на док на ди мо зна ње из све га оно га што је 
по треб но да би смо се упу ти ли у овај по сао. 
На кра ју сту ди ја док сам још увек жи вео у 
Но вом Са ду мо рам при зна ти да сам кре нуо 

да тра жим по сао у стру ци, да ло од Бе ше но-
ве, та ко да ово ни је би ла при мар на иде ја. 
Ка да сам мо рао да се по ми рим са чи ње ни-
цом да по сла у стру ци не ће би ти, сео сам 
да по пи јем јед ну ра ки ји цу и ка да сам ма ло 
бо ље раз ми слио, схва тио сам да је то про-
из вод ко ји мо жда мо же да бу де ин те ре сан-
тан и дру гим љу ди ма, не са мо и ме ни. Би ло 
је у пла ну и са ђе ње во ћа, ме ђу тим, схва ти-
ло би да би у том тре нут ку то био ве ли ки 
за ло гај за нас. Про шле го ди не смо ус пе ли 
да за о кру жи мо ту при чу ка да је у пи та њу 
из град ња обје ка та и на бав ка опре ме – ка же 
Ср ђан а ње го ва су пру га до да је да ће им веб 
сајт омо гу ћи ти да бу ду ви дљи ви ји на тр жи-
шту с об зи ром на то да про из во ђа чи ал ко-
хол них пи ћа не ма ју баш то ли ку сло бо ду за 
ре кла му. До да је да им се до ста љу ди нам 
се обра ти ло на кон пу шта ња сај та у рад.  

- Овом веб пре зен та ци јом мо гу рећи да је 
за о кру же на при ча, све што је оста ло је сте 
да на ста ви мо са ква ли тет ном про из вод-
њом, не би ли на тр жи шту оправ да ли на шу 
по ну ду и про из во де. Оно што ми про из во-
ди мо су ра ки је од бре скве, шљи ве и ра ки ја 
са ме дом. Ра ки ја од бре скве се на мет ну ла 
као не што но во на ма са ми ма и он да смо 
раз ми шља ли да то по ну ди мо тр жи шту. 
По ну да је стан дард на и тре ба ло је ис ко чи-
ти из тих окви ра. За са да на и ла зи мо на 
по зи тив не ре ак ци је. Жи ви мо под Фру шком 
го ром, до ступ но нам је здра во во ће, мед, а 
са ра ђу је мо са не ко ли ко во ћа ра и пче ла ра. 
Иду ће го ди не пла ни ра мо про ши ре ње асор-
ти ма на – на по ми ње Со ла ре вић. 

Сај то ви ових пред у зет ни ка пу ште ни су у 
рад пре око де се так да на а њи хо ви вла сни-
ци су за до вољ ни. Сва ки од њих пла ни ра да 
за др жи свој сат и сво је про из во де по ну ди 
куп ци ма ши ром зе мље. 

Сања Станетић

Дејан Јовановић, Петар Самарџић, Данијел Мимић, Срђан и Вања Соларевић

Брвнаре и дрвене куће из Мартинаца
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ШИД

Так ми че ње мла ди 
пред у зет ник
Оп штин ско так ми че ње у окви ру 

про јек та „Мла ди пред у зет ник“, 
одр жа но је у пе так, 31. мар та, 

у са ли Скуп шти не оп шти не Шид. Так-
ми че ње уче ни ка сред њих шко ла, са 
те ри то ри је шид ске оп шти не, на ко ме 
је уче ство ва ло осам ком па ни ја, одр-
жа но је у ор га ни за ци ји Ви со ке по слов-
не шко ле за еко но ми ју из Бе о гра да и 
Оп шти не Шид. Про је кат „Мла ди пред-
у зет ник“ је про је кат Ви со ке по слов не 
шко ле за еко но ми ју из Бе о гра да и њи-
хо вих парт не ра за ду же них за рад са 
мла ди ма.

- То је про је кат ко ји је по кре нут у 
ви ше гра до ва у Ср би ји и успе шно се 
раз ви ја. У Ши ду ор га ни зу је мо ово 
так ми че ње, на кон ко јег ће нај бо љи и 
нај у спе шни ји уче ни ци, уче ство ва ти 
на фи нал ном так ми че њу у Бе о гра ду 
- ис та као је про фе сор др Јо ван Жи ва-
ди но вић, ди рек тор Ви со ке по слов не 
шко ле за еко но ми ју.

На так ми че њу одр жа ном у Ши ду, 
пред ста ви ло се укуп но осам ком па-
ни ја. Пет из Гим на зи је „Са ва Шу ма но-
вић“ и три из СТШ „Ни ко ла Те сла“.

- Као жи ри оце њу је мо не ко ли ко еле-
ме на та. То су про јек ти, ре а ли стич ност 
и би знис план, одр жи вост иде је, ино-
ва тив ност, убе дљи вост пре зен та ци је, 
тим ски дух и са рад ња чла но ва.То су 
све еле мен ти ко ји су кључ ни за оце ну 
ком па ни ја - ис та кла је Љу би ца Мом чи-
ло вић, ди рек тор ка НЛБ бан ке по слов-
ни це у Ши ду, пред сед ни ца жи ри ја.

Оп шти на Шид је је дан од парт не ра 
Ви со ке по слов не шко ле. Пред став ни-
ци оп штин ске вла сти ис та кли су ва-
жност ова кве вр сте так ми че ња.

- Оп шти на Шид се ни је са мо при-
кљу чи ла овом про јек ту, не го је сам 
пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић, ини ци ја тор овог так ми че ња 
и у са рад њи са Ви со ком по слов ном 
шко лом за еко но ми ју и пред у зет ни-
штво. Та иде ја је ре а ли зо ва на и она 
се на ла зи на свом кра ју. Ре а ли за ци ја 
овог про јек та је ујед но и ре а ли за ци ја 
пред сед ни ко ве ви зи је да се што ве ћи 
број мла дих љу ди укљу чи у по слов ни 
жи вот у на шој сре ди ни, сход но њи хо-
вом уз ра сту. Са да је то еду ка ци ја и 
при пре ма за бу ду ће по сло ва ње, од-
но сно еду ка ци ја ве за на за из ра ду би-
знис пла но ва и слич них ства ри ве за-
них за по слов ну еко но ми ју. На дам се 
да смо од ра ди ли до бар део по сла. Ми 
смо за до вољ ни од зи вом и ре а ли за ци-
јом овог по сла, за рад уна пре ђе ња по-
слов ног жи во та на ше оп шти не. По ред 
ка па ци те та и ин фра струк ту ре и оста-
лог де ла у при вред ном ам би јен ту, ја ко 
је ва жно да има мо љу де ко ји су тра мо-
гу да се ухва те у ко штац са нај о збиљ-
ни јим по слов ним иза зо ви ма - ре као је 
члан Оп штин ског ве ћа Дра ган Гу тић.

За нај бо љу ком па ни ју у оп шти-
ни, жи ри је про гла сио ком па ни ју 
из Гим на зи је „Са ва Шу ма но вић“ 

чи ји је мен тор би ла про фе сор ка ин-
фор ма ти ке Ми ле на Шин ка. Дру го ме-
сто осво ји ла је ком па ни је та ко ђе из 
Гим на зи је мен то ра про фе сор ке ра чу-
но вод ства Је ли са ве те Ту тић, а тре ће 
ме сто осво ји ла је ком па ни ја „Ле шник“ 
из СТШ „Ни ко ла Те сла“, под вођ ством 
про фе со ра по љо при вред не гру пе 
пред ме та На та ше Тр зин.

М. Н.

Уче ни ци сред њих шко ла на так ми че њу

IZ MATI^ARSKOG ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Де лић Ђор ђе и 
Ге ор ги је вић На та ша, Ни ко ла је вић 
Ми лош и Хле бец Сла ђа на

ДО БИ ЛИ СИ НА: Мак си мо вић Са ша и 
Ва лен ти на - Ср. Ми тро ви ца, По по вић 
Мар ко и Бра ни слав ка - Ру ма, Ку змић 
Дра го рад и Да ни је ла - Ја рак, Мла де но-
вић Мар ко и Ви та со вић Мла де но вић 
Ја дран ка - Ср. Ми тро ви ца, Ми ја то вић 
Са ша и Мир ја на - Но ви Слан ка мен, 
Си ма но вић Си ни ша и Су за на - Бер ка со-
во, Ба бур ски Ђор ђе и Бра ни сла ва - 
Ру ма, Сми ља нић Сте ван и Ана - Ру ма, 
Ми нић Дра ган и Су за на - Ста ра Па зо ва, 
Угље шић Ду шан и Ди ја на - Ма чван ска 
Ми тро ви ца, Зе че вић Зо ран и Све тла на 
- Ни кин ци, Ве ин Ми ло рад и Мил ка - 
Пу тин ци, Ив ко вић Дра ган и Са ња – Ру ма

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Ко вач Бо ри слав и 
Је ле на - Но ви Слан ка мен, Дра гаш Ла зар 
и Ја сми на - Вој ка, Три фу но вић Го ран и 
Би ља на - Ја рак, Ву кај ло вић Не над и 
Са ња - Шид, Чуч ко вић Де јан и На та ша - 
Ру ма, Же га рац Ми лан ко и Љи ља на - 
Ша шин ци, Ку лић Си ни ша и Ма ја - Ада-
шев ци, Сла мај Ја ро слав и Ре на та - Ста-
ра Па зо ва, По по вић Са ва и Алек сан дра 
- Ин ђи ја, Ми ло ва но вић Ни ко ла и Да ли-
бор ка - Срем ска Ми тро ви ца, Ка ња 
Не над и Ва ња – Чал ма

УМР ЛИ: Шар че вић Мир ја на, рођ. 
1939; Иван ко вић Ан ге ли на, рођ. 1930; 
Ми ло ше вић Све ти слав, рођ. 1932; По по-
вић Мир ја на, рођ. 1936; Ке сић Ма ри ја, 
рођ. 1947; Ра до слав Јо ва но вић, рођ. 
1951; Жем бе ри Ило на, рођ. 1933; Ру жец-
ки Ка ти ца, рођ. 1930; Кр стић Во ји слав, 
рођ. 1939; Бор ко вић Ана, рођ. 1929; 
Ми лан ко вић Ђу ро, рођ. 1940; Утвић 
Ми ца, рођ. 1955; Бо је вић Ми тар, рођ. 
1953; Ник шић Еви ца, рођ. 1956; Дра жић 
Ми ла дин ка, рођ. 1946; Ми ја и ло вић Дра-
го рад, рођ. 1950; Ба са ра Ни ко ла, рођ. 
1936; Ра ко вић Ма ри ја, рођ. 1952; Ско ру-
пан Љи ља на, рођ. 1965; Сте вић Са ва, 
рођ. 1931; Кр ња јић Ра ди вој, рођ. 1933; 
Мар тић Ан дри ја, рођ. 1953; Шо јић Ни ко-
ла, рођ. 1943; Ви да ко вић Са ва, рођ. 
1942; Си мић Ми ле ва, рођ. 1942; Бо жић 
Со фи ја, рођ. 1923; Атли ја Да рин ка, рођ. 
1938.

RUMA

УМР ЛИ: Мари ја Кец ман, рођ. 1923; 
Ђур ђи на Кон стан ти но вић, рођ. 1934; 
Загор ка Небри гић, рођ. 1921; Дра ган 
Ново се лац, рођ.1971; Ђор ђе Вук ма но-
вић, рођ. 1953; Мар ко Пил, рођ. 1941; 
Спа со је Божић, рођ. 1942.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на 19.00 и 21.00 час

5.4. Неви не 
6 – 13.4. Викинг, од 18.30 и 21.00 час

Фил мо ви у 2Д и 3Д про јек ци ја ма
9. 4. Штрумп фо ви - Скри ве но село, 3Д у 
16.00 часо ва
Штрумп фо ви - Скри ве но село, 3Д у 18.00 
часо ва
Дух у окло пу, 3Д у 20.00 часо ва
10.4. Штрумп фо ви - Скри ве но село, 3Д у 
16.00 часо ва
Штромп фо ви - Скри ве но село, 3Д у 18.00 
часо ва
Моћ ни рен џе ри, 2Д у 20.00 часо ва
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МИТРО ВАЧ КА БОЛ НИ ЦА У ПРО ГРА МУ ЗАШТИ ТЕ ЖЕНА 
 ЖРТАВА ПОРО ДИЧ НОГ И РОД НО ЗАСНО ВА НОГ НАСИ ЉА

Подр шка жртва ма 
сек су ал ног наси ља

Први, од три пред ви ђе на 
семи на ра у скло пу про јек-
та „Зау ста ви – зашти ти 

-помо зи“ – Ефи ка сан одго вор 
здрав стве ног систе ма у зашти-
ти жене жртве поро дич ног и 
род но засно ва ног наси ља, одр-
жан је 28. мар та у Еду ка тив ном 
цен тру митро вач ке бол ни це. 

Увод но пре да ва ње и пред-
ста вља ње циље ва про гра ма 
обу ке има ла је Биља на Делић, 
пси хо лог и коор ди на тор овог 
про јек та у Покра јин ском секре-
та ри ја ту за здрав ство. О жен-
ским људ ским пра ви ма и род ној 
рав но прав но сти гово ри ла је 
Дани ца Тодо ров, кон сул тант ки-
ња за род ну рав но прав ност, 
људ ска пра ва и поро дич но 
наси ље, о наси љу пре ма жена-
ма и посту па њу инсти ту ци ја 
Андри ја на Човић, дипл. прав ни-
ца, Покра јин ски заштит ник гра-
ђа на - омбуд сман, док је о 
доброј прак си у при ме ни про то-
ко ла за зашти ту жена жрта ва 
наси ља у здрав стве ном систе-
му гово ри ла проф. др Љиља на 
Мла де но вић Сеге ди, гине ко лог.

Семи нар је орга ни зо ван у 
циљу ефи ка сног спро во ђе ња 
актив но сти на пре вен ци ји и 
раном откри ва њу род но - засно-
ва ног, сек су ал ног и наси ља у 
поро ди ци и про це су орга ни зо-
ва ња зашти те жена и дево ја ка 

које су пре жи ве ле наси ље. 
Покра јин ски секре та ри јат за 
здрав ство је носи лац дела 
актив но сти обу ке здрав стве них 
рад ни ка на про јек ту и зајед но 
са Меди цин ским факул те том у 
Новом Саду, орга ни зу је пре да-
ва ња у седам цен та ра у Вој во-
ди ни, од којих је један и у Срем-
ској Митро ви ци. 

Основ ни зада так Цен тра је 
пру жа ње помо ћи и подр шке у 
осна жи ва њу жена ма и девој ка-
ма, жртва ма сек су ал ног наси-
ља, где оне доби ја ју меди цин-
ске услу ге, услу ге пси хо - соци-
јал не и саве то дав не - тера пиј-
ске при ро де, као и услу ге прав-
ног саве то ва ња. 

Услу ге Цен тра биће доступ не 
24 сата, а пру жа ће се жена ма и 
девој ка ма са навр ше них 15 
годи на и више, које су изло же не 
или су у про це су изла ска из 
ситу а ци је сек су ал ног наси ља, 
али и жена ма које су нека да 
пре жи ве ле сек су ал но наси ље и 
има ју потре бу за пси хо ло шком, 
прав ном и дру гом врстом подр-
шке и помо ћи. Цен три ће има ти 
зна чај ну уло гу у осна жи ва њу 
жена да при ја ве наси ље, јер се 
у мно гим сре ди на ма у нашој 
земљи рет ко и нера до гово ри о 
сек су ал ном наси љу. 

Пла ни ра но је да обу ку завр-
ши 1.850 пру жа о ца услу га из 

здрав стве ног и дру гих систе ма 
зашти те, а митро вач ка бол ни-
ца, актив но ће уче ство ва ти у 
спро во ђе њу овог про јек та, кроз 
обу ку лека ра и меди цин ских 
сеста ра/тех ни ча ра, као и кроз 
обез бе ђи ва ње аде кват ног про-
сто ра и опре ме за њего ву успе-
шну реа ли за ци ју.

Про је кат реа ли зу је Покра јин-
ски секре та ри јат за здрав ство 
АПВ, у парт нер ству са Цен тром 
за подр шку жена ма из Кикин де, 
а финан си ра се од стра не пове-
ре нич ког фон да Ује ди ње них 
наци ја за подр шку акци ја ма 
ели ми ни са ња наси ља над 
жена ма.

Орга ни за ци ја и реа ли за ци-
ја акре ди то ва них еду ка-
ци ја, подр жа на је сред-

стви ма Пове ре нич ког фон да 
Ује ди ње них наци ја за подр шку 
акци ја ма ели ми ни са ња наси ља 
над жена ма.

Ста ти стич ки пода ци из 2015. 
годи не гово ре да је у Вој во ди ни 
под не то пре ко 8.000 зах те ва за 
пру жа ње поли циј ске интер вен-
ци је, у 77 одсто слу ча је ва пред-
у зе те су мере упо зо ре ња, под-
не то је бли зу 1.200 пре кр шај них 
при ја ва и нешто пре ко 1.500 
кри вич них при ја ва. Од тог бро ја 
91 одсто је осу ђу ју ћих пре су да, 
од чега само 35 одсто казне 
затво ра. Биља на Срем чић

МИТРО ВАЧ КА
БИБЛИ О ТЕ КА

Три би на
о сту ди ра њу
у ЕУ

Како је могу ће да нам је 
све то на рас по ла га њу и то 
бес плат но?, било је пита ње 
јед не изне на ђе не и радо зна-
ле сред њо школ ке током вео-
ма посе ће не три би не посве-
ће не могућ но сти ма за сту ди-
ра ње и волон ти ра ње у 
земља ма Европ ске уни је, 
која је одр жа на 28. мар та у 
библи о те ци „Гли го ри је Воза-
ро вић“ у Срем ској Митро ви-
ци, а у окви ру про јек та 
„ЕУТЕ КА - ЕУ у вашој библи-
о те ци“.

На три би ни под нази вом 
„Сту ди рам, путу јем, упо зна-
јем Европ ску уни ју“ било је 
речи о подр шци коју ЕУ пру-
жа Срби ји у доме ну мла дих и 
обра зо ва ња. 

Библи о те ка „Гли го ри је 
Воза ро вић“ из Срем ске 
Митро ви це је јед на од 48 
чла ни ца „ЕУТЕ КА“ мре же 
библи о те ка из целе Срби је, 
које вред но раде на томе да 
гра ђа ни Срби је буду што 
боље инфор ми са ни о Европ-
ској уни ји и про це су при дру-
жи ва ња Срби је ЕУ. Ова три-
би на је била део тих актив но-
сти и пока за ла је да код мла-
дих људи у Срби ји посто ји 
инте ре со ва ње за Европ ску 
уни ју и могућ но сти које она 
пру жа.

А. Ђукић

Про мо ци ја 
рома на

У четвр так, 30.мар та у 
митр вач кој библи о те ци одр-
жа на је про мо ци ја рома на 
,,Опет сам те сањао“ Љиља-
не Шарац. О рома ну је поред 
аутор ке гово ри ла и Мир ја на 
Мар ко вић, пред сед ни ца Књи-
жев не зајед ни це Срем ска 
Митро ви ца.

Митро вач ка бол ни ца актив но ће уче ство ва ти у спро во ђе њу 
овог про јек та, кроз обу ку лека ра и меди цин ских сеста ра/тех ни
ча ра, као и кроз обез бе ђи ва ње аде кват ног про сто ра и опре ме 
за њего ву успе шну реа ли за ци ју
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Но ви за кон о ста но ва њу увео је 
оба ве зу да сва ка згра да фор-
ми ра скуп шти ну ста на ра и ода-

бе ре управ ни ка. Уко ли ко то не учи ни, 
оба ве за ло кал не са мо у пра ве је да 
име ну је про фе си о нал ног управ ни ка, 
ко ји ће о тро шку ста на ра бри ну ти о 
згра ди. За кон тре ба да ре гу ли ше и 
пи та ње одр жа ва ња згра да. 

Град Срем ска Ми тро ви ца је ре шио 
да по мог не ка ко би се по бољ шао 
ква ли тет жи во та у стам бе ним згра-
да ма. Из бу џе та Гра да ове го ди не је 
опре де ље но пет ми ли о на ди на ра за 
су фи нан си ра ње по треб них ра до ва. 
Кон курс за до би ја ње сред ста ва рас-
пи сан је по чет ком мар та, пре ко Град-
ског ста но ва ња, а за хва љу ју ћи ње му 
64 згра де су ре ши ле не ке од сво јих 
нај ве ћих про бле ма, као што су ула-
зна вра та, ра све та, ин тер фо ни, 
фа са де...

Јед на од та квих згра да је и згра да 
број 97 у На се љу Ма ти ја Ху ђи ко ју 
су 28. мар та об и шли Ми лош Ко вач, 
ди рек тор Град ског ста но ва ња и Све-
тла на Ми ло ва но вић, за ме ни ца гра-
до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це. 

ЗГРА ДА БРОЈ 97 У МИ ТРО ВАЧ КОМ НА СЕ ЉУ МА ТИ ЈЕ ХУ ЂИ 

За заједнички живот 
најважнија је слога

Ове годи не кон кур сом нису биле обу-
хва ће не стам бе не згра де које нема ју пот-
пи сан уго вор са Град ским стам бе ним.

Буџе том Гра да пред ви ђе но је да се суб-
вен ци о ни шу стам бе не зајед ни це које су 
реги стро ва не у АПР-у и има ју пот пи сан 
уго вор са Град ским ста но ва њем. Већи на 
згра да, на жалост, нема уго во ре, а ни 
отво ре не рачу не у послов ним бан ка ма на 
име кућ них саве та па самим тим не могу 
ни дока за ти да има ју дру гу поло ви ну сред-
ста ва (јер Град уче ству је са 50 одсто сред-
ста ва).

Желе ли смо да на овај начин „награ ди-

мо“ стам бе не једи ни це које су одго вор не и 
које успе шно функ ци о ни шу дуги низ годи-
на. Нада мо се да ће то под ста ћи и дру ге 
стам бе не једи ни це, које за сада нису у 
систе му одр жа ва ња са Град ским стам бе-
ним, да се реги стру ју у АПР –у и испу не 
сво је закон ске оба ве зе а самим тим већ 
сле де ће годи не стек ну пра во да уче ству ју 
на кон курс. Напо ми њем да је ово први пут 
да Град даје суб вен ци је за ову наме ну, али 
пла ни ра мо да наста ви мо са овом актив но-
шћу и наред них годи на – рекла је за М 
нови не заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла-
на Мило ва но вић.

Помоћ онима који имају уговор 
са Градским становањем

ПОДРШКА ВЕЋИНЕ СТАНАРА: Пе тар Мар ја но вић, пред сед ник
Скуп шти не ста на ра и Стан ка Еса по вић, станарка зграде број 97 

Тај чо век је 
ме не оп ту жи вао 
за раз не ства ри, 

али све те
оп ту жбе су

нео сно ва не.
То ви мо же те и 

про ве ри ти.
Ни је она ко ка ко 

твр ди Дра го љуб 
Ву чић, при ча 

пред сед ник 
Скуп шти не

ста на ра Пе тар 
Мар ја но вић
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Град је за ра до ве у овој згра ди обез-
бе дио 224.000 ди на ра.

Пред сед ник Скуп шти не ста на ра 
Пе тар Мар ја но вић до дао је да је да 
су се сви ста на ри у прет ход ном пе ри-
о ду су сре та ли са раз ли чи тим про-
бле ми ма, по чев ши од са мих ула зних 
вра та. Са да су вра та про ме ње на, 
по ста вље на је лед ра све та, дру ги 
ин тер фон. И са да, ка ко ка же, у згра-
ди ви ше не ма ју про бле ма. 

Ста на ри згра де 97 у На се љу 
Ма ти ја Ху ђи за до вољ ни су ура ђе-
ним, као и пред сед ни ком Скуп шти не 
ста на ра Пе тром Мар ја но ви ћем, ко јег 
су из гла са ли сво јим пот пи си ма пре 
шест го ди на. Ме ђу тим, увек по сто је 
из у зе ци, па је та ко и у овом слу ча ју. 
Сре ди ном про шле го ди не, ре дак ци ји 
М но ви на у ви ше на вра та обра тио се 
ста нар ове згра де Дра го љуб Ву чић, 
ко ји се жа лио на рад пред сед ни ка 
Скуп шти не ста на ра Пе тра Мар ја но-
ви ћа. Он је про зи вао Мар ја но ви ћа да 
не ра ди до бро свој по сао. По што о 
то ме ни смо пи са ли, јер је та да Ву чић 
го во рио у сво је име, ре ши ли смо 
са да да по раз го ва ра мо са њим и са 
ста на ри ма. Ме ђу тим он ви ше не 
же ли да при ча о то ме, а из ког раз ло-
га не зна мо.

- Тај чо век је ме не оп ту жи вао за 
раз не ства ри, али све те оп ту жбе су 
нео сно ва не. То ви мо же те и про ве ри-
ти. Ни је она ко ка ко твр ди Дра го љуб 
Ву чић. Ја са па ра ма ста на ра не мам 
ни шта, на сва ки по ли граф смем ићи. 
Ови на па ди тра ју већ три, че ти ри 
го ди не од јед ног истог чо ве ка, а оста-
ле ком ши је ми ни шта не за ме ра ју. У 
овој згра ди има 56 ста но ва, од то га 
дво ји ца са мном не раз го ва ра ју 
Ву чић и Хо до ба. Они не мо гу да 

Ди рек тор Град ског ста но ва ња Ми лош 
Ко вач о ин ве сти ци ја ма у стам бе ним згра-
да ма ка же: 

- По чет ком мар та ме се ца је рас пи сан 
кон курс где је Град ско ста но ва ње у са рад-
њи са Гра дом Срем ска Ми тро ви ца опре де-
ли ло пет ми ли о на ди на ра за ра до ве на 
по бољ ша њу ква ли те та жи во та у стам бе ним 
згра да ма на те ри то ри ји Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца. Сва сред ства су по тро ше на, а 
64 згра де су уче ство ва ле у овом кон кур су. 
То је из ме ђу 1.800 и 1.900 ста но ва. На 
те ри то ри ји Гра да има 180 згра да ко је има ју 
пот пи сан уго вор са на ма, од 250 згра да. 

Оно што је би ло по треб но при ли ком кон ку-
ри са ња је сте да стам бе на згра да има скуп-
шти ну ста на ра и пот пи сан уго вор са Град-
ским ста но ва њем. Има мо до го вор са Гра-
дом да се у на ред ним го ди на ма на ста ви са 
ова ком прак сом – ре као је Ми лош Ко вач. 

Они ко ји не ма ју пот пи сан уго вор са Град-
ским ста но ва њем, не ма ју пра во на суб вен-
ци је. 

Све тла на Ми ло ва но вић, за ме ни ца гра-
до на чел ни ка ис та кла је да је згра да на бро-
ју 97 при мер до бре прак се, јер су са ми 
ста на ри већ по че ли са не ким ра до ви ма и 
пре кон кур са. 

Град су фи нан си рао ра до ве

Ми лош Ко вач, ди рек тор
Град ског ста но ва ња

Све тла на Ми ло ва но вић,
за ме ни ца гра до на чел ни ка 

ВЕЋИНА ЈЕ УГЛАВНОМ У ПРАВУ:
За разлику од времена када је 
нашим новинама слао дописе 
против председника Скупштине 
станара, Драгољуб Вучић данас
не жели о томе да говори

У овој згра ди има 56 ста но ва, од то га дво ји ца 
са мном не раз го ва ра ју Ву чић и Хо до ба. Они не 
мо гу да схва те да ја са нов ци ма не мам ни шта, 
каже Пе тар Мар ја но вић
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схва те да ја са нов ци ма не мам ни шта 
– при ча пред сед ник Скуп шти не ста-
на ра Пе тар Мар ја но вић. 

Ка ко би смо про ве ри ли шта је 
за пра во исти на, пи та ли смо ста на ре 
да ли су за до вољ ни ра дом Пе тра 
Мар ја но ви ћа и да ли му не што за ме-
ра ју. На пр вом спра ту сре ће мо Бог-
да на Мал ба ши ћа. 

- Мар ја но вић је чо век је на свом 
ме сту, до бар чо век. До са да нам 
ни је дан пред сед ник ова кав ни је био. 
Мо же да при ча ко шта хо ће. Пу сти то 
што се из ми шља за ње га, за до во-
љан сам, не ма ре чи за ње га –  ка же 
Мал ба шић. 

Ње го во ми шље ње де ли и Стан ка 
Еса по вић. 

- Чи ка Пе ра је ди ван, што се нас 
ти че. Ја сам оду ше вље на са свим 
што је он ура дио. Ула зна вра та су ми 
нај ви ше сме та ла у овој згра ди, јер су 
ми шо љи це и ча ше ис па да ле из 
ку хињ ских де ло ва кад су се до ле 
за тва ра ла вра та. Ни кад ни смо има-
ли про блем са њим. Фан та сти чан је. 
Има мо до ле још је дан стан и стал но 
се из ли ва ла ка на ли за ци је и пре две 
го ди не је чи ка Пе ра све ре шио - 
ис ти че Стан ка Еса по вић. 

На дру гом спра ту раз го ва ра мо са 
Ја дран ком Да бо вић. Она ка же да им 
је Мар ја но вић до сту пан ка да год је 
по треб но и да се за све про бле ме у 
згра ди, ње му пр во ја вља ју. 

- Ми тог чо ве ка ци ма мо за све што 
нам тре ба, стру ја, во да, ја то ни кад 
не бих ра ди ла. Хва ла му што хо ће да 
ра ди то што ра ди. Он је под нео 
остав ку али ми ни смо хте ли да је 
усво ји мо. Ду бо ко му се кла њам, без 
ла ска ња. Кад је не ко по штен, то је 
сва при ча. Чу ла сам да га оп ту жу ју 
да не ра ди свој по сао ка ко тре ба, 
што је ап со лут но нео сно ва но, ја сам 
згро же на. Чак смо и до би ја ли ано-
ним но пи смо у по штан ско сан ду че. 
Чо век је пра ви ком ши ја и ра ди свој 
по сао она ко ка ко тре ба. Нас је ов де 
мно го, за сва ки про блем му се мо же-
мо обра ти ти. Ја са мо знам да смо ми 
ра ни је за кре че ње до дат но пла ћа ли 
500 до 600 ди на ра по ста ну, а од кад 
је Пе ра ту, ми пла ти мо са мо основ но, 
оно што је ре дов но, без до дат них 
па ра, а ви ди мо да се не што де ша ва, 
да се ра ди. Све ми зна мо, вр ло смо 
упу ће ни у све ра до ве и ни шта ни је 
тај на. Чак не кад ми слим да не кад и 
ма ло пре те ру је пред сед ник, јер стал-
но гле да да се не што ра ди у згра ди 
– ис при ча ла нам је Ја дран ка Да бо-
вић. 

Са њи ма се сла же и Ми ро сла ва 
Ра ђић Ра до је вић. Она нам је ре кла 
да је Мар ја но вић као пред сед ник 
Скуп шти не ста на ра скроз у ре ду, и 
да све што му ка же и што мо же да 
ура ди, он то и ура ди.  

С. Ста не тић 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Изград ња кру жне 
рас кр сни це

Буду ћи изглед кру жне рас кр сни це код Елек тро вој во ди не

Пре ма речи ма гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це Вла ди ми ра 
Сана де ра у наред ном пери о ду сe 

оче ку је поче так изград ње кру жне рас кр-
сни це код Елек тро вој во ди не.

- Ми смо већ изво ђа чу омо гу ћи ли да 
уђе у посао, али с обзи ром на то да се 
још увек ради испод под во жња ка потреб-
но је да се сви радо ви син хро ни зу ју. 
Лепо вре ме ових дана сва ка ко одго ва ра 
пута ри ма, тако да веру јем да ће радо ви 
на изград њу кру жне рас кр сни це код 

Елек тро вој во ди не поче ти убр зо - рекао 
је Сана дер.

Вред ност изград ње ове кру жне рас кр-
сни це, сер ви сних сао бра ћај ни ца у 
њеном скло пу и 150 мета ра пута из сва-
ког кра ка изно си око 60 мили о на дина ра. 

Након почет ка радо ва на изград њи 
поме ну те кру жне рас кр сни це, поче ће 
изград ња још јед не рас кр сни це код 
„Хоро ско па“. Вред ност ових радо ва 
изно си ће 25 мили о на дина ра. 

С. С. 

РАДЕН КО ВИЋ 

Буше ње буна ра
ЈКП „Водо вод“ Срем ска Митро ви ца 

наста вља са реша ва њем про бле ма 
водо снаб де ва ња у циљу обез бе ђи ва-

ња воде за све ста нов ни ке на тери то ри ји 
Гра да. У току су радо ви на изград њи 
артер ског буна ра у Раден ко ви ћу. Инве-
сти ци ја је вред на око чети ри мили о на 
дина ра и услов је почет ка изград ње 
дистри бу тив не мре же.

- Ово је послед њи про је кат што се тиче 
водо снаб де ва ња наших села. Раден ко вић 
је остао, осим Ста ре Бин гу ле, на кра ју, 
тако да ће они има ти соп стве ни арте ски 
бунар, ода кле ће се даље ради ти дистри-
бу тив на мре жа нашег ЈКП „Водо вод“. Зато 
прво завр ша ва мо бунар из којег ће се 
мешта ни Раден ко ви ћа снаб де ва ти водом. 
Када се завр ши бунар и ура ди ста ни ца у 
којој ће бити постро је ње за даљу дистри-
бу ци ју воде, кре ће мо са дистри бу тив ном 
мре жом. Надам се да до 2018. годи не 
више неће мо има ти села без водо вод не 
мре же. Оста је још Ста ра Бин гу ла, али се 
надам да ћемо и тај про блем реши ти. 
Вред ност радо ва је око чети ри мили о на 
дина ра, али ћемо још виде ти до које 
дуби не ће се радо ви мора ти изво ди ти - 
рекао је гра до на чел ник Срем ске Митро-
ви це Вла ди мир Сана дер, при ли ком 
недав ног оби ла ска радо ва. С. С. 

Буше ње буна ра
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У На се љу Ма ла Бо сна у Срем ској Ми тро ви-
ци по че ли су ра до ви на из град њи при ла за 
Хра му Све тих Сир миј ских му че ни ка, ауто-

бу ске окрет ни це и пар кин га. Ра до ве је про шлог 
пет ка, 31. мар та об и шао гра до на чел ник Вла ди-
мир Са на дер ко ји је из ја вио да се ови ра до ви 
из во де у скло пу об но ве цр кве, у ко ју ће би ти 
уло же но 20 ми ли о на ди на ра у на ред не две го-
ди не. 

- За са да ће мо ура ди ти сам при лаз цр кви, 
пар кинг ис пред хра ма, али и окрет ни цу, с об зи-
ром на то да се ов де окре ће град ски ауто бус. 

Вред ност ових ра до ва је шест ми ли о на ди на ра, 
а оче ку је се ће би ти за вр ше ни за око ме сец и по 
да на – ре као је Са на дер. 

Прет ход не го ди не у Ули ци Ра ди нач ки пут 
ура ђе на је ка на ли за ци о на мре жа, а тен де ри за 
из град њу ка на ли за ци је је у Но во сад ској ули ци 
су у то ку и оче ку је се и она за вр ши ове го ди не. 
Ули це Ба ња луч ка и Иве Ан дри ћа че ка ју та ко ђе 
са спрем ном до ку мен та ци јом та ко да ће у то ку 
сле де ће го ди не ком плет но на се ље би ти по кри-
ве но ка на ли за ци о ном мре жом, ре као је Са на-
дер. В. Ц.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ра до ви у Ма лој Бо сни

Оби ла зак ра до ва

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

ПО ЉО ПРИ ВРЕД А

Раз ме на
ис ку ста ва са 
Словенцима

Пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
То ми слав Јан ко вић и ди-
рек тор Аген ци је за ру рал ни 
раз вој Пе тар Са мар џић уго-
сти ли су про шлог пет ка, 31. 
мар та 40 по љо при вред ни ка 
из Сло ве ни је, из Ко мен де. 

Пре се дам го ди на оства-
рен је пр ви кон такт са по-
љо при вред ни ци ма из Сло-
ве ни је и сва ке го ди не се све 
ве ћи број Сло ве на ца ода зи-
ва по се та ма, па са мим тим и 
са рад ња се по ди же на ви ши 
ни во уз обо стра ну ко рист и 
за до вољ ство, ре као је Јан-
ко вић.

Го сти су на кон са стан ка 
у Град ској ку ћи об и шли не-
ко ли ко по љо при вред них га-
здин ста ва, као и фа бри ку 
„Ми трос“. 

В. Ц.

ШКО ЛА У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Наста вак радо ва 
Покра јин ски секре тар за обра зо ва ње Михаљ Њилаш и 

његов заме ник Милан Кова че вић, зајед но са гра до на-
чел ни ком Срем ске Митро ви це Вла ди ми ром Сана де-

ром про шлог пет ка, 31. мар та оби шли су радо ве на изград-
њи новог објек та Основ не шко ле „Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ у Мачван ској Митро ви ци.

Пре ма речи ма Кова че ви ћа Покра јин ски секре та ри јат за 
обра зо ва ње, зајед но са локал ном само у пра вом Гра да 
Срем ска Митро ви ца и мешта ни ма Мачван ске Митро ви це 
пре по знао је зна чај изград ње новог објек та шко ле, с обзи-
ром на лоше усло ве у ста рој шко ли која је небе збед на за 
одви ја ње наста ве и упра во због тога је Секре та ри јат издво-
јио девет мили о на за наста вак радо ва.

- Као што смо рани је гово ри ли у овој годи ни шко ла тре ба 
и да се завр ши и ја се надам да ћемо до кра ја 2017. има ти 
упо треб ну дозво лу за први део шко ле који под ра зу ме ва ком-
плет но опре мље не учи о ни це - рекао је гра до на чел ник 
Сана дер.

Пре ма њего вим речи ма радо ви теку пла ни ра ном дина ми-
ком и без про бле ма, а још увек се чека кон курс „Гра ди мо 
зајед но“ Мини стар ства при вре де захва љу ју ћи којем би се 
радо ви на цело куп ном про јек ту изград ње шко ле при ве ли 
кра ју.

До сада је у изград њу новог објек та Основ не шко ле 
„Добро сав Радо са вље вић Народ“ у Мачван ској Митро ви ци 
уло же но 67 мили о на дина ра.

Дан ка Туфег џић
Посета школи у Мачванској Митровици
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ОВАН: Изне над не 
про ме не на послу 
реме те ваш сва ко-
днев ни ритам, али у 

свом типич ном мани ру делу је те 
врло енер гич но и не оду ста је те 
од зацр та них циље ва. Задо вољ-
ство и хар мо ни ја која вас пра ти 
у поро дич ном живо ту или у 
одно су са воље ном осо бом, 
пози тив но се рефлек ту је на 
ваше пона ша ње и изглед. 

БИК: Пра ти вас неиз-
ве сност у про це ни 
нових дога ђа ја на 
послов ној сце ни. Не 

кри је те да су ваша оче ки ва ња 
вели ка, међу тим при ме ћу је те да 
сарад ни ци цесто мења ју сво је 
мишље ње. Осло ни те се на 
прак ти чан дух и на спо соб ност 
ана ли тич ког расу ђи ва ња. Иако 
ваш љубав ни однос није пре те-
ра но иди ли чан , то вам неће 
сме та ти да се пред ста ви те у 
пози тив ном све тлу. 

БЛИ ЗАН ЦИ: У 
д о с то  ј а н  с т ве  н о м 
сти лу и без суви-
шних пита ња при-

хва та те нечи је кри тич ко мишље-
ње које вам се не допа да. Усме-
ри те сво ју кре а тив ну енер ги ју у 
кори сном прав цу и стр пљи во 
саче кај те на одго ва ра ју ће усло-
ве. Сво ја осе ћа ња не може те да 
под ве де те под нека разум на 
мери ла, али то вам неће сме та-
ти да оства ри те сво је љубав не 
наме ре.

РАК: У неким изне-
над ним дога ђа ји ма 
мора те дело ва ти 
тре зве но. Поне кад 

посто је про бле ми који зах те ва ју 
фазу кре а тив не инку ба ци је, пре 
него што се искри ста ли ше доба 
одлу ка. У одно су са парт не ром 
честе про ме не рас по ло же ња 
ства ра ју додат ну нер во зу. Дога-
ђа ји из вашег љубав ног живо та 
не тре ба да зао ку пља ју пажњу 
јав но сти. Буди те дис крет ни. 

ЛАВ: Уме те да про-
це ни те повољ ну 
ситу а ци ју и веру је те 
у сво је зна ње. Важно 

је упо тре би те прак тич но иску-
ство и да пра вил но зашти ти те 
сво је инте ре се. У одно су са 
воље ном осо бом, боље је да 
неке ства ри мудро пре ћу ти те 
него да заго ва ра те дија лог који 
води ка ривал ству или рас пи ри-
ва њу ниских стра сти. 

ДЕВИ ЦА: Захва љу-
ју ћи добр ој вешти ни 
пре го ва ра ња успе ва-
те да се укло пи те и 

послов не дого во ре. Про ши ри те 
сво ја про фе си о нал на инте ре со-
ва ња у раз ли чи тим прав ци ма 
изра жа ва ња. Нега тив на тен зи ја 
која посто ји изме ђу вас и воље-
не осо бе тре ба да вас покре не 
на нови импулс и љубав но збли-
жа ва ње. Учи ни те све да усре ћи-
те воље ну осо бу. 

ВАГА: Поку ша ва те 
да про ме ни те уста-
ље на пра ви ла на 
послов ној сце ни, али 

при ме ћу је те изве сно него до ва-
ње. Око ли на није заин те ре со ва-
на да подр жи ваше савре ме не 
иде је о посло ва њу. Довољ но 
сте сна ла жљи ви да оства ри те 
раз ли чи те емо тив не кон так те, 
али не воли те да се нала зи те на 
мети нечи јег испи ти ва ња. 

ШКО Р ПИ ЈА: Осе ћа-
те кре а тив ну инспи-
ра ци ју и потре бу да 
про ши ри те сво је 

види ке. Важно је да при ла го ди-
те свој про фе си о нал ни стил и 
вред но сне кри те ри ју ме пре ма 
зајед нич ким инте ре си ма. Емо-
тив ни занос у вама буди нове 
иде је и под сти че вели ку радост. 
Љубав на хар мо ни ја пози тив но 
ути че на ваше ком плет но само-
по у зда ње и на вели ки занос. 

СТРЕ ЛАЦ: Ста ло 
вам је да буде те 
запа же ни у послов-
ним кру го ви ма, али 

све има сво ју цену или разум ну 
гра ни цу, до које вам је дозво ље-
но да импро ви зу је те са ори ги-
нал ним иде ја ма. У љубав ном 
живо ту углав ном се упра вља те 
пре ма сво јим емо тив ним импул-
си ма и потре ба ма. Парт нер са 
при мет ним него до ва њем слу ша 
ваше иде је. Про на ђи те склад ну 
фор му лу. 

ЈАРАЦ: Нала зи те се 
у сјај ној фор ми и 
има те врло амби ци о-
зне пла но ве. Уз одре-

ђе ну дозу мудро сти и са добро 
осми шље ним поте зи ма лако 
може те да оства ри те сво је 
послов не наме ре. Ста ло вам је 
да одр жи те роман тич ну сли ку у 
одно су са бли ском осо бом. 
Ваша емо тив на инспи ра ци ја 
поне кад пре ва зи ла зи и нечи ја 
скри ве на машта ња.

ВОДО ЛИ ЈА: На врло 
успе шан и ефи ка сан 
начин може те да 
завр ши те низ послов-

них дого во ра на раз ли чи тим 
стра на ма. На ваше само по у зда-
ње додат но ути чу пози тив ни 
комен та ри и сја јан ути сак о коме 
се гово ри. Парт нер поне кад уме 
да поре ме ти ваш емо ти ван 
ритам, на сре ћу уме те да се ори-
јен ти ше те пре ма кре а тив ним 
садр жа ји ма и новим изво ри ма 
радо сти. 

РИБЕ: Врло сте 
енер гич ни у ситу а ци-
ја ма када бра ни те 
сво је послов не циље-

ве и инте ре се, али нема те 
довољ но кон цен тра ци је да се 
посве ти те детаљ ној ана ли зи 
дога ђа ја. Важно је да раци о нал-
но кори сти те сво ју енер ги ју и 
вре ме. Ком пли мен ти које доби-
ја те од неко га са стра не, наво де 
вас на погре шна оче ки ва ња.

VREMEPLOV
5. април

1887. Краљ Ми лан Обре но вић 
је на и ме но вао пр вих 16 чла но-
ва Срб ске кра љев ске ака де ми-
је, по том Срп ске кра љев ске 
ака де ми је, прет ход ни це Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти. 
Од 1888. ака де ми ци су са ми 
би ра ли стал не и до пи сне чла-
но ве. 
1896. Отво ре не су пр ве са вре-
ме не Олим пиј ске игре у Ати ни 
на ко ји ма је уче ство ва ло 484 
так ми ча ра. 
1999. У ва зду шним уда ри ма 
НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју по го-
ђен је цен тар Алек син ца. По ги-
ну ло је 17 ци ви ла.

6. април
648. п. н. е. Пр ва бе ле шка о 
по мра че њу Сун ца ко ју су на чи-
ни ли ста ри Гр ци. 
1909. Ро берт Пи ри и Ме тју Хен-
сон пр ви сти гли до Се вер ног 
по ла. 
1941. На ци стич ка Не мач ка је у 
Дру гом свет ском ра ту без об ја-
ве ра та на па ла Ју го сла ви ју.  У 
бом бар до ва њу ко је је на ста-
вље но и у на ред на два да на 
по ги ну ло је око 2.500 љу ди. 
Уни ште но је ви ше сто ти на згра-
да, ме ђу ко ји ма је би ло и зда ње 
На род не би бли о те ке Ср би је. 

7. април
1929. Ра дио Бе о град је пр ви пут 
пре но сио спорт ску утак ми цу у 
Ју го сла ви ји. Ре пор тер Ра де 
Сто и ло вић пре но сио је дру го 
по лу вре ме су сре та бе о град ских 
фуд бал ских еки па БСК - Ју го-
сла ви ја. 

8. април
1513. Шпан ски ис тра жи вач Ху ан 
Пон се де Ле он, тра га ју ћи за 
мит ским „из во ром мла до сти“, 
от крио је Фло ри ду и про гла сио 
је по се дом Шпа ни је. 
1810. Ро ђен је не мач ки ком по-
зи тор Ро берт Шу ман.
1973. Умро је Па бло Пи ка со.

9. април
1667. У Па ри зу је одр жа на пр ва 
јав на умет нич ка из ло жба. 
1770. Ка пе тан Џејмс Кук от кри-
ва Бо танy Баy (Аустра ли ја). 

10. април
1849. Вал тер Хунт из Њу јор ка је 
па тен ти рао свој про на ла зак - 
зи хер на длу (при ба да чу). 
1916. Одр жан је пр ви про фе си-
о нал ни тур нир у гол фу. 

11. април
1945. Осло бо ђе ни су сви за то-
че ни ци не мач ког кон цен тра ци о-
ног ло го ра Бу хен валд. За се дам 
и по го ди на, ко ли ко је ло гор 
по сто јао, у ње му је уби је но 
ви ше од 56.000 љу ди из 18 
европ ских зе ма ља, укљу чу ју ћи 
4.000 Ју го сло ве на, пре те жно 
Ср ба. Да нас је дан се ћа ња на 
жр тве на ци стич ких кон цен тра-
ци о них ло го ра. 
1999. У Бе о гра ду је уби јен но ви-
нар Слав ко Ћу ру ви ја, вла сник 
ли сто ва „Днев ни те ле граф“ и 
„Евро пља нин“. Уби ство ни је 
раз ја шње но.

HOROSKOP

Сре да, 5. април
(23. март)

Пре по доб но му че ник Никон и 
дру ги 

Четвр так, 6. април
(24. март)

Пре по доб ни Заха ри је (Прет-
пра зни штво Бла го ве сти)

Петак, 7. април
(25. март)

Бла го ве сти

Субо та, 8. април
(26. март)

Сабор Све тог Архан ге ла Гаври-
ла; Лаза ре ва субо та (Врби ца)

Неде ља, 9. април
(27. март)

Ула зак Госпо да Ису са Хри ста и 
Јеру са лим – Цве ти

Поне де љак, 10. април
(28. март)

Пре по доб ни Ила ри он Испо вед-
ник

Уто рак, 11. април 
(29. март)

Пре по доб ни Мар ко Аре ту ски

Crkveni
kalendar

• Моли мо памет не и 
поште не да чува ју здра
вље и не губе наду. За 
сва ки слу чај, ако нам 
нико дру ги не помог не. 
• Бити марк сист има 
сми сла само ако нисте 
памет ни. 
• Воле ћу те до смр ти – 
тво је.

Бр за пи та са 
си ром и шун ком

Са стој ци: 4 ја је та, ча ша јо гур-
та, 1/2 ча ше уља,  2 ча ше бра-
шна,  ке си ца пра шка за пе ци-
во,ка ши чи ца со ли, 250 г сит ног 
си ра, сец ка на шун ка (ко ли чи на 
по же љи), сец ка на цр ве на ки се-
ла па при ка (ко ли чи на по же љи), 
сец ка ни ки се ли кра став ци (ко ли-
чи на по же љи) ка ши чи ца ори га-
на. 

При пре ма: Одво је но уму ти те 
бе лан ца и жу ман ца, па их сје ди-
ни те. До дај те јо гурт и уље, про-
ме шај те вар ја чом, за тим до дај те 
сир, бра шно, пра шак за пе ци во, 
со, ори га но, шун ку, па при ку и 
кра став чи ће. Пе ци те у под ма за-
ном пле ху на 200 сте пе ни, да 
по ру ме ни.
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Фуд бал ски савез Срби је обра до вао је 
новом опре мом три, финан сиј ски нај сла-
би ја фуд бал ска колек ти ва са тери то ри је 

општи не Инђи ја.
Пред сед ник Општин ског фуд бал ског саве-

за Слав ко Туве џић, иста као је да је Фуд бал ски 
савез Срби је све стан ста ња у клу бо ви ма и да 
им пома жу кроз кон стант не акци је.

Ком плет дре со ва и по две лоп те, доби ли су 
фуд бал ски клу бо ви „Фру шко го рац“ из Крче ди на, 

„Сло га“ из Мара ди ка и „ЧСК“ из Чор та но ва ца
- Ови спорт ски колек ти ви у про те клом пери-

о ду, из непо зна тих раз ло га, били су у „запећ ку“ 
и прет ход но руко вод ство није им посве ћи ва ло 
потреб ну пажњу – каже Љубо мир Кова че вић, 
секре тар Саве за спор то ва општи не Инђи ја и 
ујед но наја вљу је да ће у сле де ћој акци ји и дру ги 
клу бо ви доби ти опре му и нове фуд бал ске лоп-
те.

М. Ђ.

ПОМОЋ ФУДБАЛСКИМ КЛУ БО ВИ МА ИЗ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Стигла нова опре ма 

ФСС дони рао опре му за клу бо ве у општи ни Инђи ја

РУ МА

Дре со ви за фуд бал ере
За 20 пред став ни ка фуд бал ских клу-

бо ва са те ри то ри је рум ске оп шти не 
31.мар та у Кул тур ном цен тру уру че ни 

су но ви дре со ви ко је је до ни ра ла ком па ни ја 
„Ин ко нект“ ко ја је за ступ ник не пал ске ком-
па ни је „Си но вејшн гру па“ у Ср би ји, чи ја фа-
бри ка ну дли на „Рум ској пе тљи“ по чи ње са 
ра дом у апри лу. Упра во за то је на дре со ви-
ма, по ред име на клу бо ва, ре кла ма за „Ваи 
Ваи“ ну дле.

У име ло кал не са мо у пра ве пред сед ник 
Оп шти не Ру ма Сла ђан Ман чић се за хва лио 
на овој до на ци ји. 

- Ово је за и ста леп по клон ко ји ће до ста 
зна чи ти свим фуд бал ским клу бо ви ма. У 
пре го во ри ма са свим ин ве сти то ри ма увек 
смо би ли мак си мал но ко рект ни, ко о пе ра-
тив ни и за и ста нам је дра го што се не пал-
ска ком па ни ја од лу чи ла да об ра ду је свих 
20 фуд бал ских клу бо ва са те ри то ри је на ше 
оп шти не. У ци љу бо љег по ве зи ва ња фа-
бри ке са ло кал ном за јед ни цом, по сто ји и 
иде ја, ка да не пал ска ком па ни ја раз ви је тр-
жи ште, да та да до ни ра и је дан вр тић. Уве-
рен сам да је ово са мо по че так са рад ње, 
али и да ће се све но во о тво ре не ком па ни је 
укљу чи ти у јав ни, дру штве ни и спорт ски жи-
вот на ше оп шти не - ис та као је пред сед ник 
Ман чић.

Спор ти сти ма по кло ни пу но зна че.
- Ова гар ни ту ра дре со ва за и ста зна чи до-

ста за наш клуб, јер фи нан сиј ска си ту а ци ја 
у свим клу бо ви ма ни је сјај на, па је та ко и 
код нас. Но, ми се бо ри мо не ка ко, а ова по-
моћ ће нам за и ста до бро до ћи. За хва љу јем 
се и до на то ри ма и рум ској оп шти ни на но-
вим дре со ви ма - ка же Ми ро слав Плав шић, 

спорт ски ди рек тор ФК „Је дин ство“ из Ру ме.
Су вла сник фир ме „Ин ко нект“ Зо ран 

Дра же та ис та као је да је ово по че так јед не 
успе шне са рад ње.

- Ако је еко но ми ја те ло, он да су спорт и 
кул ту ра ду ша јед ног на ро да. Оп шти на Ру ма 
и пред сед ник Ман чић има ју спорт ски дух, 
јер смо се ми у пре го во ри ма ла вов ски бо ри-
ли да се ова ин ве сти ци ја ре а ли зу је упра во 
у Ру ми. Ја сам та да, још на по чет ку, ре као 
да не пал ски ин ве сти тор ов де не ће би ти са-
мо је дан фи нан сиј ски мо ћан кон гло ме рат, 

већ парт нер ло кал не за јед ни це и за то је 
ово са мо по че так јед не успе шне са рад ње, 
не са мо у спор ту, већ и у дру гим обла сти-
ма - ре као је пред став ни ци ма ФК су вла сник 
фир ме „Ин ко нект“ Зо ран Дра же та.

По сле по де ле дре со ва, осам фуд бал ских 
клу бо ва је до би ло по не ко ли ко мре жи - за 
го ло ве и за штит не мре же иза го ло ва, а и 
пре о ста ли клу бо ви ће их до би ти на ред них 
да на. Ове мре же је пре ко Оп штин ског фуд-
бал ског са ве за Ру ма до ни ра ла ло кал на са-
мо у пра ва. С. Џ.

Зо ран Дра же та, Си ни ша Без бра ди ца и Сла ђан Ман чић

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ре кви зи ти
за шко ле

Про шлог пет ка, 31. мар та у 
Град ској ку ћи у Срем ској Ми-
тро ви ци Са вез за школ ски спорт 
Ср би је до де лио је Спорт ском 
са ве зу Гра да Срем ска Ми тро-
ви ца спорт ске ре кви зи те. Ре-
кви зи те су про сле ђе не у че ти ри 
основ не шко ле: „Јо ван По по-
вић“ Срем ска Ми тро ви ца, „Јо-
ван Јо ва но вић Змај“ Мар тин ци, 
„Бо шко Пал ко вље вић Пин ки“ и 
„Сло бо дан Ба јић Па ја“.

Вред ност па ке та ко ји је до би-
ла сва ка шко ла је 75.000 ди на-
ра. 

На чел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну Или-
ја Не дић за хва лио се Са ве зу за 
школ ски спорт Ср би је и Ми ни-
стар ству омла ди не и спор та без 
чи је по др шке овај про је кат не би 
био ре а ли зо ван као и шко ла ма 
ко је су при хва ти ле да бу ду уче-
сни ци у овом про јек ту.

Ре а ли за ци ја про јек та „Спорт 
у шко ле“ по че ла је 2012. го ди не 
на кон за вр шет ка Школ ске олим-
пи ја де ко ја је одр жа на у Срем-
ској Ми тро ви ци, а са да Са вез за 
школ ски спорт фи нан си рао пре-
ко 100 шко ла у Ср би ји.  В. Ц.
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Вла ди мир Ба тез, по кра јин ски се кре тар за 
спорт и омла ди ну у Вла ди Вој во ди не бо ра-
вио је у че твр так, 30. мар та у Но вој Па зо ви 

и мла ђим се лек ци ја ма жен ског ру ко мет ног клу ба 
„Мла дост“ по кло нио де сет лоп ти за тре нинг. Ова 
по се та је до шла на по зив пред сед ни ка Оп шти не 
Ђор ђа Ра ди но ви ћа, а у ци љу по мо ћи клу бо ви ма за 
бо ље усло ве за тре нинг и ства ра ња бо љих усло ва 
за рад. 

По се та Ба те за је би ла и при ли ка да пред став ни-

ци ло кал не са мо у пра ве оба ве и раз го вор о по мо ћи 
ко ју би пру жио По кра јин ски се кре та ри јат за спорт и 
омла ди ну у по бољ ша њу спорт ске ин фра струк ту ре. 

Ка ко је ре као Ми лан Бе а ра, за ме ник пред сед ни-
ка Оп шти не Ста ра Па зо ва план је да се ове го ди не 
из вр ши до град ња спорт ске ха ле у Но вој Па зо ви и у 
том ци љу се ра де про јек ти ка ко би се кон ку ри са ло 
за нов ча на сред ста ва пре ма По кра јин ском се кре-
та ри ја ту за спорт, али и Ми ни стар ству за спорт и 
омла ди ну Ср би је. Д. Б.

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ЗА СПОРТ У НО ВОЈ ПА ЗО ВИ

Ула га ње у спорт

ПРЕД СЕД НИК УЕФА ОБ И ШАО КУ ЋУ ФУД БА ЛА

Др жа ва да се укљу чи у 
бор бу про тив ху ли га на

Алек сан дар Че фе рин, пред сед ник УЕФА, 
бо ра вио је у пе так 31. мар та у Ста рој Па-
зо ви на по зив Сла ви ше Ко ке зе, пред сед-

ни ка Фуд бал ског са ве за Ср би је. На кон оби ла ска 
спорт ског цен тра и са стан ка са чел ни ци ма Са ве-
за Че фе рин и Ко ке за су од го ва ра ли на пи та ња 
број них но ви на ра. 

Пред сед ник УЕФА је ис та као да је циљ ње го-
ве по се те Ср би ји уна пре ђе ње са рад ње са Фуд-
бал ским са ве зом Ср би је и пру жа ње по мо ћи у из-
град њи ин фра струк ту ре ка ко би се по бољ ша ли 
усло ви за рад. У том прав цу оче ку је се и по моћ 
Вла де Ср би је, а пре ми јер Алек сан дар Ву чић је 
на са стан ку обе ћао ми ли он евра за из град њу те-

ре на са ве штач ком тра вом, као и по моћ Вла де у 
из град њи На ци о нал ног ста ди о на. 

Че фе рин је још јед ном под се тио да је у пред-
из бор ној кам па њи имао ве ли ку по др шку Фуд бал-
ског са ве за Ср би је и да ов де има до ста при ја те-
ља и да ве ру је да ће на ша ре пре зен та ци ја игра ти 
на свет ском пр вен ству, а ис та као је да у овом 
тре нут ку у УЕФА се не раз ми шља о Ре ги о нал ној 
ли ги, као и да се у бор бу про тив ху ли га на на утак-
ми ца ма мо ра укљу чи ти др жа ва, јер са ве зи са ми 
са тим се не мо гу из бо ри ти. У прат њи Алек сан дра 
Че фе ри на је био и Зо ран Ла ко вић ди рек тор Асо-
ци ја ци је на ци о нал них са ве за у УЕФА. 

Д. Б.

Владимир Ба тез по кло нио лоп те

Александар Че фе рин у Старој Па зо ви 

АК „СРЕМ“

Успе шна
Тама ра
Јова но вић 

У Сен ти је одр жа но Зим ско 
првен ство Срби је у бацач ким 
дисци пли на ма, за сени о ре и 
мла ђе јуни о ре. Из АК „Срем“ 
насту пи ле су чети ри мла ђе јуни-
ор ке и оства ри ле запа же не 
резул та те. Вели ки под виг је 
напра ви ла Тама ра Јова но вић, 
која је пости гла нор му за одла-
зак на пре сти жно атлет ско так-
ми че ње Олим пиј ски фести вал 
мла дих Евро пе (EYOF).

Тама ра Јова но вић, осво ји ла 
дру го место, али је оства ри ла 
вели ки под виг. Поред тога што је 
то њен лич ни резул тат, она је у 
баца њу кугле пости гла резул тат 
бољи од нор ме за наступ на 
Олим пиј ском Фести ва лу мла дих 
Евро пе. Баци ла је куглу 13,52 
метра. 

Сара Ста ни ми ро вић је осво ји-
ла прво место у баца њу копља, 
са резул та том 40,98 мета ра, уз 
њу је била Мир ја на Дасо вић, 
која је у истој дисци пли ни осво-
ји ла дру го место са резул та том 
40,90 мета ра.

На так ми че њу је насту пи ла и 
пио нир ка Јова на Радо је вић у 
баца њу кугле и осво ји ла 4. 
место, са за њу, вео ма добрим 
резул та том од 11,97 мета ра. 
Ова ко добри резул та ти ових 
атле ти чар ки су наја ва за успе-
шну лет ну сезо ну и доказ да се 
пре ко зиме добро ради ло. 

Ово так ми че ње се одр жа ва са 
циљем да се скра ти при прем ни 
пери од так ми ча ри ма у овим 
дисци пли на ма и раз би је моно-
то ни ја непре кид ног тре ни ра ња 
без так ми че ња. Д. Мари чић

ФУД БАЛ СКИ СА ВЕЗ 
ВОЈ ВО ДИ НЕ

Лоп те
на поклон

Фуд бал ски са вез Вој во ди не 
(ФСВ) про шлог пет ка, 31. мар та 
до де лио је лоп те фуд бал ским 
клу бо ви ма из Сре ма. Ис пред 
Фуд бал ског са ве за Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца до на ци ју ФСВ 
при мио је пред сед ник Дра ган 
Ко вић, ко ји се за хва лио на по-
кло ни ма.

В. Ц.
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Ре зул та ти утак ми ца 11. 
ко ла ОФЛ Ин ђи ја – Ста ра 
Па зо ва – Ириг: Но ви Слан ка
мен: Ду нав - Сло га (М) 2:1; 
Кр ње шев ци: Сло га (К) – По лет 
5:2; Јар ков ци: Бо рац (Ј) – Кру-
ше дол 1:4; ЧСК је био сло бо-
дан; Фру шко го рац је био сло бо-
дан.

01.Кру ше дол 8 6 1 1 33:10 19
02.По лет 9 7 0 2 31:13 19
03.Сло га (К) 9 5 2 2 17:8 17
04.Ду нав 9 5 1 3 18:15 16
05.Бо рац (Ј) 9 4 1 4 13:12 13
06.ЧСК 7 2 1 4 11:26 7
07.Фру шко г. 8 1 1 6 11:21 4
08.Сло га (М) 9 0 1 8 5:34 1

ОФЛ ИН ЂИ ЈА
– СТА РА ПА ЗО ВА

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 20. 
ко ла: Ин ђи ја: Ин ђи ја – ОФК 
Бе о град 3:1; Бе о град: Син ђе-
лић – Бу дућ ност 1:0; Че ла ре во: 
ЧСК Пи ва ра – Ја го ди на 1:1; 
Бор ча: БСК – Ди на мо 0:0; Оџа
ци: ОФК Оџа ци – Бе жа ни ја 3:1; 
Ла за ре вац: Ко лу ба ра – 
Ма чва1:2; Пи рот: Рад нич ки – 
Сло бо да 0:0; Но ви Сад: Про ле-
тер – Зе мун 1:3.

01.Ма чва 20 14 3 3 30:12 45
02.Сло бо да 20 9 7 4 25:17 34
03.Зе мун 20 8 9 3 22:12 33
04.ЧСКПи ва ра 20 7 8 5 21:18 29
05.Ин ђи ја 20 8 5 7 18:16 29
06.Рад нич ки 19 8 4 7 18:14 28
07.Ди на мо 20 7 6 7 21:25 27
08.Бу дућ ност 20 7 6 7 19:25 27
09.Син ђе лић 20 6 8 6 18:17 26
10.Ја го ди на 20 7 4 9 25:25 25
11.БСК 20 7 4 9 18:22 25
12.Бе жа ни ја 19 5 9 5 15:14 24
13.Про ле тер 20 6 6 8 18:23 24
14.ОФ КО џа ци 20 5 7 8 14:17 22
15.Ко лу ба ра 20 2 10 8 14:20 16
16.ОФК Бе о град 20 2 6 12 13:32 12

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Но ви Сад: Цр ве на Зве-
зда - Рад нич ки (З) 1:0; Но ва 
Па зо ва: Рад нич ки (НП) – ТСЦ 
1:2; Са ку ле: Бо рац - Рад нич ки 
(СМ) 2:2; Ста ри Ба нов ци: 
Ду нав – Же ле зни чар 3:1; 
Вр шац: Вр шац - Бач ка 1901 
1:2; Бе о чин: Це мент - Брат ство 
1946 1:2; Те ме рин: Сло га - Рад-
нич ки (Ш) 1:3; Омла ди нац је 
био сло бо дан.

01.Брат ство 18 13 3 2 37:12 42
02.Омла ди нац 17 13 1 3 29:10 40
03.Ду нав 18 10 3 5 25:19 33
04.ТСЦ 18 9 3 6 26:16 30
05.Бач ка 1901 18 8 4 6 20:17 28
06.Бо рац 17 7 5 5 26:20 26
07.Вр шац 18 8 1 9 23:26 25
08.Рад . (СМ) 18 6 5 7 23:26 23
09.Же ле зни чар 18 5 6 7 23:24 21
10.Це мент 18 5 4 9 20:25 19
11.Рад. (НП) 17 5 4 8 20:25 19
12.Сло га 18 3 8 7 19:27 17
13.Рад. (Ш) 18 5 2 11 15:33 17
14.Ц.Зве зда 17 3 6 8 15:24 15
15.Рад . (З) 18 4 3 11 15:32 15

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Бач ки Ја рак: Мла дост – 
Ка бел 2:1; Бе ле гиш: По ду на вац 
– СО ФЕКС 3:1; Но ви Сад: 
Ин декс – Сла ви ја 2:0; Вој ка: 
Сре мац – Бо рац 1:4; Чу руг: Хај-
дук (Ч) - Хај дук (Б) 3:0; Жа баљ: 
ЖСК – Је дин ство 0:7; Ер де вик: 
Сло га – Ку пи но во 1:0; Ла ћа рак: 
ЛСК – Ве тер ник 3:1.

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Ди вош: Хај дук – Хрт ков-
ци 4:0; Ада шев ци: Гра ни чар 
1923 – До њи Пе тров ци 4:2; 
По пин ци: На пре дак – Ру дар 
2:1; Ма чван ска Ми тро ви ца: 
Под ри ње – Бо рац 5:0; Срем ска 
Ми тро ви ца: Ми трос – Бу дућ-
ност 1:2; Љу ко во: Љу ко во – 
Пр ви Мај 0:3; Го лу бин ци: 
Ја дран – Пар ти зан 4:3; Ру ма: 
Сло вен – Сло бо да 2:0.

СРЕМ СКА ЛИ ГА
01.Хај дук 19 12 4 3 36:13 40
02.Под ри ње 19 11 4 4 40:11 37
03.Пр ви Мај 19 10 6 3 45:10 36
04.Ја дран 19 10 3 6 32:24 33
05.Бу дућ ност 19 10 3 6 27:19 33
06.Гра ни чар 19 9 4 6 43:38 31
07.Сло бо да 19 10 1 8 21:22 31
08.Сло вен 19 8 4 7 20:21 28
09.Љу ко во 19 8 4 7 26:34 28
10.На пре дак 19 7 4 8 22:26 25
11.Бо рац 19 6 4 9 21:23 22
12.Хрт ков ци 19 7 1 11 22:32 22
13.Ми трос 19 6 1 12 18:27 19
14.Пар ти зан 19 6 1 12 28:38 19
15.Ру дар 19 6 1 12 16:38 19
16.Д.Пе тров ци 19 3 1 15 14:55 10

МЕЂУОПШТИНСКА
ЛИГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 19. 
ко ла: Ви шњи ће во: Хај дук – 
Мла дост 1:2; Пла ти че во: 
Је дин ство (П) – На пре дак 1:0; 
Ста ра Па зо ва: Же ле зни чар – 
Сло га 4:1; Обреж: Гра ни чар (О) 
- Оби лић 1993 4:2; Ку змин: Гра-
ни чар (К) – Бо рац 0:0; Пу тин ци: 
ПСК – Зе ка Бу љу ба ша 2:1; 
Ман ђе лос: Фру шко го рац - 
Је дин ство (М) 1:2; ОФК Бре стач 
је био сло бо дан.

01.Мла дост 19 16 2 1 41:11 50
02.Ка бел 19 13 2 4 39:20 41
03.Сре мац 19 11 3 5 36:20 36
04.Хај дук (Ч) 19 10 5 4 29:22 35
05.По ду на вац 19 10 4 5 41:22 34
06.Сло га 19 10 3 6 44:29 33
07.Је дин ство 19 10 2 7 44:19 32
08.Ин декс 19 9 3 7 27:20 30
09.ЛСК 19 9 2 8 21:22 29
10.Бо рац 19 8 2 9 27:36 26
11.Ку пи но во 19 7 3 9 26:25 24
12.СО ФЕКС 19 5 3 11 19:31 18
13.Хај дук (Б) 19 5 2 12 26:50 17
14.Сла ви ја 19 3 7 9 19:26 16
15.Ве тер ник 19 2 3 14 19:50 9
16.ЖСК 19 1 0 18 11:66 3

01.Же ле зни чар 18 16 2 0 75:9 50
02.Бо рац 18 10 7 1 31:14 37
03.Хај дук 18 10 1 7 41:32 31
04.ПСК 17 9 4 4 26:17 31
05.Сло га 18 8 5 5 27:27 29
06.Мла дост 18 9 1 8 29:28 28
07.Фру шко г. 17 8 3 6 30:29 27
08.ОФК Бре стач 17 8 2 7 27:28 26
09.Гра ни чар (К) 18 7 4 7 20:16 25
10.З. Бу љу ба ша 18 7 2 9 31:34 23
11.Гра ни чар (О) 18 7 1 10 31:41 22
12.Оби лић 1993 18 5 1 12 22:33 16
13.Је динст. (М) 17 4 4 9 24:44 16
14.На пре дак 18 4 2 12 33:52 14
15.Је динст . (П) 18 1 1 16 13:56 4 ОПШТИНСКА 

ФУДБАЛСКА ЛИГА ШИД

ОФЛ
РУ МА – ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 15. 
ко ла ОФЛ Ру ма – Ириг: Сте ја
нов ци: Бо рац - 27. Ок то бар 0:0; 
Ру ма: Фру шка Го ра – Цар Урош 
3:0; Кра љев ци: Је дин ство (К) 
– Вој во ди на 0:4; Ма ли Ра дин
ци: Фру шко го рац – По лет 2:1; 
До брин ци: Сре мац - Је дин ство 
(Ру) 3:1; Во гањ: Сло га – Пла ни-
нац 1:5; Гра бов ци: Гра ни чар - 
С.В.Рад нич ки 1:0.

01.Фру шка Го ра 15 9 3 3 47:18 30
02.Гра ни чар 15 10 1 4 36:21 30
03.Сре мац 15 9 3 3 36:21 30
04.Је дин ст. (Ру) 15 9 3 3 29:14 30
05.Вој во ди на 15 9 2 4 41:18 29
06.Пла ни нац 15 8 2 5 23:17 26
07.Фру шко го. 15 7 2 6 28:34 23
08.С.В.Рад нич. 15 6 4 5 24:12 22
09.По лет 15 5 5 5 19:17 20
10.27-Ок то бар 15 6 2 7 22:28 20
11.Ца рУ рош 15 5 2 8 23:35 17
12.Бо рац 15 2 2 11 9:49 8
13.Сло га 15 2 1 12 16:43 7
14.Је дин ст. (К) 15 2 0 13 10:36 6

СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 28.
ко ла: Кру ше вац: На пре дак – 
Но ви Па зар 3:0; Сур ду ли ца: 
Рад ник – Бач ка 1:0; Ниш: Рад-
нич ки – Пар ти зан 0:2; Бе о град: 
Во ждо вац – Вој во ди на 4:1; 
Лу ча ни: Мла дост – Ја вор 
Ма тис 1:0; Гор њи Ми ла но вац: 
Ме та лац – Чу ка рич ки 0:3; Бе о
град: Цр ве на Зве зда – Спар так 
2:1; Ча чак: Бо рац – Рад 0:1.

01.Ц.Зве зда 28 23 4 1 69:25 73
02.Пар ти зан 28 21 4 3 54:15 67
03.Вој во ди на 28 18 3 7 50:25 57
04.На пре дак 28 13 7 8 32:23 46
05.Мла дост 28 13 5 10 30:27 44
06.Рад нич ки 28 12 7 9 36:34 43
07.Во ждо вац 28 12 4 12 33:35 40
08.Ја вор 28 10 9 9 31:36 39
09.Спар так 28 10 7 11 37:43 37
10.Чу ка рич ки 28 10 6 12 36:40 36
11.Рад 28 8 8 12 24:32 32
12.Ме та лац 28 6 8 14 19:32 26
13.Рад ник 28 6 6 16 23:40 24
14.Бач ка 28 7 3 18 16:35 24
15.Н.Па зар 28 5 5 18 21:49 20
16.Бо рац 28 4 6 18 22:42 18

Ре зул та ти утак ми ца 13.
ко ла: Бер ка со во: Сре мац – 
Јед но та 4: 4;Ја ме на: Гра ни чар 
- ОФК Би кић 0:2;Бин гу ла:ОФК 
Бин гу ла - ОФК Ба чин ци 0 : 
1;Ба тров ци: Омла ди нац – Син-
ђе лић 0:1; Илин ци: Бо рац – 
Је дин ство 2:5

01.ОФК Бин гу. 12 10 0 2 32:8 30
02.ОФК Би кић 12 9 1 2 34:10 28
03.Син ђе лић 12 8 2 2 38:15 26
04.ОФК Ба чин . 11 7 1 3 39:14 22
05.На пре дак 11 7 1 3 33:13 22
06.Је дин ство 12 6 0 6 25:32 18
07.Јед но та 12 5 1 6 32:30 16
08.Омла ди нац 12 3 1 8 16:42 10
09.Гра ни чар 12 3 0 9 18:32 9
10.Сре мац 12 1 2 9 19:60 5
11.Бо рац 12 0 3 9 14:44 3

У Бео гра ду, у хали Шуми це 1. 
апри ла одр жан је међу на род ни 
џудо тур нир на ком је насту па ло 
пре ко 550 так ми ча ра из Срби је, 
Босне и Хер це го ви не, Хрват ске 
и Руму ни је. Џудо клуб „ЛСК“ 
насту пио је са три так ми ча ра и 

кући се вра тио са три меда ље. 
Ива на Ата рац, мла ђа пио нир ка 
осво ји ла је прво место, Урош 
Анто нић, мла ђи пио нир био је 
дру го место, док је Стра хи ња 
Биро вљев, поле та рац, зау зео 
тре ће место.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Три меда ље из Бео гра да

Џудисти „ЛСК“
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ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР СЛО ВАЧ КОГ МИ НИ СТАР СТВА ИНО СТРА НИХ ПО СЛО ВА
У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Ло кал на са мо у пра ва бри не
о сло вач кој за јед ни ци
У окви ру по се те Ср би ји, др жав ни 

се кре тар сло вач ког Ми ни стар-
ства ино стра них и европ ских по-

сло ва Лу каш Па ри зек бо ра вио је 27. 
мар та и у Ста рој Па зо ви, где је о ак ту-
ел ним те ма ма из сва ко днев ног жи во та 
при пад ни ка сло вач ке на ци о нал не ма-
њи не ко ји жи ве у оп шти ни Ста ра Па-
зо ва раз го ва рао са пред став ни ци ма 
Оп шти не и сло вач ких ин сти ту ци ја, ко је 
ту по сто је. Па ри зек је у Ср би ји бо ра вио 
до сре де 29. мар та, ка да је по се тио и 
сло вач ку за јед ни цу у Ко ва чи ци и Бач-
ком Пе тров цу. 

Ста ра Па зо ва је при мер, ка ко мо же 
да функ ци о ни ше и жи ви јед на на ци о-
нал на ма њи на, кон крет но сло вач ка у 
Ср би ји, за кљу чио је др жав ни се кре тар 
сло вач ког Ми ни стар ства ино стра них 
и европ ских по сло ва Лу каш Па ри зек, 
на кон са стан ка са пред став ни ци ма Оп-
шти не и сло вач ких ин сти ту ци ја, шко ле, 
цр кве, ма ти це и кул тур но-умет нич ког 
дру штва.

- На кон мо је по се те Ста рој Па зо ви 
имам ве о ма по зи тив не ути ске о то ме 
ка ко сло вач ка на ци о нал на ма њи на 
ов де жи ви и ка ко се ло кал на са мо у-
пра ва о њи ма бри не - ре као је  Лу каш 
Па ри зек, др жав ни се кре тар сло вач ког 
Ми ни стар ства ино стра них и европ ских 
по сло ва.

Пред сед ник Оп шти не Ста ра Па зо ва 
Ђор ђе Ра ди но вић је на гла сио да је ово 

мул ту на ци о на ци о нал на сре ди на у ко јој 
се не при ме ћу ју раз ли ке из ме ђу ве ћин-
ског и ма њин ског на ро да.

- За све што је по треб но увек смо 
ту и на ста ви ће мо ја ко до бру са рад-
њу, уоп ште не ви дим ни ка кве раз ли ке, 
сем тих ко је су бит не за је дан на род, 

као што је сло вач ки или хр ват ски или 
би ло ко ји дру ги на род, што жи ви на 
те ри то ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва, у 
сми слу кул ту ре и тра ди ци је. А сва ки 
на род тре ба да не гу је сво ју кул ту ру и 
чу ва сво ју тра ди ци ју, за то што без та-

квих осо би на јед ног на ро да ге не рал но 
не по сто ји ни бу дућ ност - на гла сио је 
Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник Оп шти-
не Ста ра Па зо ва.  

На род на по сла ни ца Љу бу шка Ла ка-
тош, ко ја је ујед но и пред сед ни ца сло-
вач ког кул тур но - умет нич ког дру штва 
у Ста рој Па зо ви, ис та кла је да се сло-
вач ка кул ту ра и тра ди ци ја на овим про-
сто ри ма чу ва ју и не гу ју ви ше од 250 го-
ди на и да су Сло ва ци у Па зо ви ак тив ни 
ка ко у кул тур ном, та ко и у по ли тич ком 
жи во ту ме ста:

- Пр вен стве но же лим да ка жем да је 
Ср би ја др жа ва где се пра ва на ци о нал-
них ма њи на при зна ју, као у ма ло ко јој 
зе мљи и Ср би ја мо же слу жи ти као при-
мер за при зна ва ње пра ва на ци о нал-
них ма њи на, на на ма је да ли ће мо та 
пра ва ис ко ри сти ти или не. Што се ти че 
су жи во та Сло ва ка и Ср ба у Ста рој Па-
зо ви од у век је он био на за вид ном ни-
воу - ис та кла је Љи бу шка Ла ка тош, на-
род на по сла ни ца и пред сед ни ца СКУД 
„Хе рој Јан ко Чме лик“ у Ста рој Па зо ви. 

По ред кул тур них ве за два ју на ро-
да, то ком раз го во ра би ло је ре чи и о 
ја ча њу при вред не са рад ње, та ко је од 
стра не др жав ног се кре та ра сло вач ког 
Ми ни стар ства ино стра них и европ ских 
по сло ва усле дио и по зив Оп шти ни 
Ста ра Па зо ва за уче шће на Би знис фо-
ру му у Бра ти сла ви у ју ну ове го ди не.  
 Ј. К.

Сва ки на род
тре ба да не гу је
сво ју кул ту ру
и чу ва сво ју

тра ди ци ју, за то
што без та квих
осо би на јед ног

на ро да ге не рал но
не по сто ји ни

бу дућ ност  
(Ђор ђе Ра ди но вић) 


