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Мај нејм из Митар

Ово из насло ва је назив дра ме Виде Огње но вић 
(1984.) о Црно гор ци ма који трбу хом за кру хом 
одла зе у Аме ри ку и на пре ко о ке ан ском бро ду уче 

енгле ски јези к. При зна ће те, добро зву чи. И није пре ва
зи ђе но иако су у пита њу Црно гор ци са почет ка про шлог 
века. 

Са ових про сто ра се веко ви ма одла зи ло у неки бога
ти ји свет, углав ном запад ни. Тај свет је успе вао да 
аси ми ли ра при до шли це, да им намет на сво ју кул ту
ру, оби ча је и нави ке, а од њих узме сна гу, пре све га, 
а у послед ње вре ме и поне што зна ња. Е, онда је свет 
решио да сво је оби ча је, нави ке и кул ту ру доне се овде. 
Да мало побољ ша усло ве живо та у про вин циј ским 
резер ва ти ма, како би осла био при ти сак домо ро да ца на 
цен тар моћи и богат ства. 

Уде љу ју ћи нама сиро ма шни ма, нада ју се да ће нас 
мање одла зи ти тамо код њих, да им оби ја мо пра го ве у 
потра зи за бољим (?) живо том. У томе је цела мудрост 
еко ном ске помо ћи, добро чин ства, 
хума ни тар ног рада или како се то 
већ нази ва. То је још пре три ста 
годи на уочио Адам Смит у свом 
епо хал ном делу Богат ство наро да 
у ком је суштин ски обја снио логи
ку капи та ли зма и тржи шта. Нико 
не пома же из добро те, већ упра во 
обр ну то, из себич но сти, била би 
поен та Сми то ве тео ри је о добро
чин ству.

Да не испад не да ја нешто мра
чим и заке рам, нама је помоћ нео
п ход на. Ова ко сиро ма шни, голо
гу зи и бесни зре ли смо за помоћ. 
Има на пла не ти и дру гих који су 
као ми. Већи на овог убо гог чове
чан ства је сиро ма шна, голо гу за 
и бесна, тако да не тре ба да нас 
буде сра мо та због тога. Наша сре
ћа у несре ћи је у томе што смо ми 
баш, баш сиро ти. Што нема мо, на 
при мер наф ту или гас, нека зна
чај на руд на богат ства. Јер да је 
супрот но, виде ли бисмо сво га бога 

као они на Бли ском исто ку, на при мер.
Помоћ Евоп ске уни је спро во ди се кроз раз не про јек

те а пре ко опре де ље них фон до ва за земље као што 
је наша. Ту посто ји цела ска ла и тач на гра да ци ја која 
земља може које фон до ве кори сти ти и под којим усло
ви ма. Са акцен том на усло ви ма. Код нас су још акту ел
ни тзв. ИПА фон до ви пошто смо у про це су при дру жи ва
ња. Који тра је и тра је. Шта ЕУ хоће тим про јек ти ма? Ево 
реци мо ИПА 2012. То је у нај кра ћем помоћ у изград њи 
инсти ту ци ја, како они то воле да кажу подр шка дру штве
ном раз во ју, осна жи ва њу и рефор ми држав не упра ве и 
подр шка вла да ви ни пра ва. Див но. Тај про је кат тра је већ 
годи на ма, вре дан је 1,4 мили јар де евра. 

И зашто ја уоп ште поми њем ИПА про јек те и шта то 
има везе са живо том. Због дру штве ног раз во ја. 
Струч ња ци из Бри се ла су реши ли да нас кроз тај 

дру штве ни раз вој са 6,5 мили о на евра уна пре де тако 
што ће пове ћа ти запо шља ва ње. Они, за раз ли ку од 

ових наши иду на пове ћа ње запо
шља ва ња, а не на сма ње ње неза
по сле но сти. А то је огром на раз
ли ка. Ама како струч ња ци из Бри
се ла наме ра ва ју да пове ћа ју запо
шља ва ње? Врло ком пли ко ва но. 
Не кроз отва ра ње нових фабри ка, 
ваљ да рачу на ју да то није њихов 
посао, него кроз „пове ћа ње дело
твор но сти поли ти ке запо шља ва
ња пре ма угро же ним гру па ма“. 
Крај цита та. Па се тако из ових 6,5 
мили о на евра бри сел ског нов ца 
финан си ра кари јер но саве то ва ње, 
клу бо ви тра же ња посла, цен три 
за инфор ми са ње, само у слу жне 
рад не ста ни це... Је л неко чуо 
нешто о томе? А финан си ра ју се и 
обу ке пре ма потре ба ма тржи шта 
рада, кара ва ни запо шља ва ња (не 
тре ба их меша ти са сај мо ви ма 
запо шља ва ња) и про грам при
прав ни ка.

Сре му је запа ла углав ном обу ка 
пре ма потре ба ма тржи шта рада. 
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&
OVDE

Pi{e: Svetlana
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Струч ња ци из Бри се ла 
су реши ли да нас кроз 
тај дру штве ни раз вој са 
6,5 мили о на евра уна
пре де тако што ће пове
ћа ти запо шља ва ње. Они, 
за раз ли ку од ових наши 
иду на пове ћа ње запо
шља ва ња, а не на сма
ње ње неза по сле но сти. 
А то је огром на раз ли ка. 
Ама како струч ња ци из 
Бри се ла наме ра ва ју да 
пове ћа ју запо шља ва ње? 
Врло ком пли ко ва но

Утицај ИПА фондова на овдашње домородце и како се Европска 
Унија, удељујући нама сиромашнима, нада да ће нас мање одлазити 
тамо код њих, да им обијамо прагове у потрази за бољим (?) животом. 
У томе је цела мудрост еко ном ске помо ћи, добро чин ства, хума ни тар
ног рада или како се то већ нази ва. То је још пре три ста годи на уочио 
Адам Смит у свом епо хал ном делу Богат ство наро да у ком је суштин
ски обја снио логи ку капи та ли зма и тржи шта
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А пошто овда шње тржи ште тра жи меса ре, дај обу ке 
за меса ре. И то је у реду. Има више сми сла него 
клуб за тра же ње посла у Леба ну или Меро ши ни у 

коме се неза по сле ни уче како да се обра ћа ју посло дав
цу на неком зами шље ном раз го во ру за посао. Тре ба 
добро напрег ну ти има ги на ци ју па зами сли ти нова рад на 
места у Леба ну и неког неза по сле ног четр де се то го ди
шња ка  са основ ном шко лом како буду ћем посло дав цу, 
нај ве ро ват ни је стран цу, обја шња ва сво је про фе си о нал
не циље ве, све у сти лу Мај нејм из Митар...

Али, није потреб на нека наро чи та има ги на ци ја да се 
ука пи ра у чему је штос са тим клу бо ви ма за запо шља
ва ње кад се има у виду пода так да за опре ма ње јед ног 
таквог клу ба ЕУ уло жи 20 хиља да евра. За те паре може 
да се купи 40 одлич них рачу на ра. И 
супер, само шта ће неза по сле ни ма 
рачу на ри? Њима тре ба посао. Али 
рачу на ре ће неко про да ти, а то ће 
бити нека ком па ни ја из ЕУ. И то је 
зача ра ни круг у коме увек доби ја ју 
бога ти (ЕУ са сво јим ком па ни ја ма и 
њихо вим запо сле ним рад ни ци ма), а 
сиро ма шни ма је и даље шупаљ нос 
до очи ју. Са новим рачу на ри ма, доду
ше.

Слич но је и са обу ка ма каква је 
ова митр о вач ка. Пре све га, позва ни 
пој ма нема ју ко њих и зашто обу ча
ва. Добар део њих веру је да их је 
зва ло са Митро са. Мада, кажу, 
Митрос са тим нема бла ге везе. 
Једва су га нате ра ли да уче ству је у 
про јек ту. То твр де у Наци о нал ној 
слу жби за запо шља ва ње и при зна ју 
да нема гаран ци је да ће се пола зни
ци обу ке сутра запо сли ти на Митр о
су. Па чему онда те слет ске вежбе, 
магла и пра ши на, при чам ти при чу о 
јача њу капа ци те та, осна жи ва њу, 
моти ва ци ји...? Веру јем да би било 
јеф ти ни је да су им пла ти ли курс за 
меса ре на неком „рад нич ком уни вер
зи те ту“, али није сушти на у томе да 

се до нове ква ли фи ка ци је дође на јед но ста ван начин. 
Тре ба ићи поступ но и што више изо ко ла да што већи 
број бри сел ских чинов ни ка сутра има посла кад буде 
пре бро ја вао учин ке про јек та. И тре ба сва ком пола зни ку 
обу ке саши ти десет рад них уни фор ми. Ко их шије и 
пошто, пој ма нема мо, а и не тиче нас се. А шта ће 
меса ру у поку ша ју десет рад них оде ла, реал но? Зна ју 
бри сел ски струч ња ци.

Ал, добро, њихо ва (европ ска) рад ња – њихов (европ
ски) дућан. Они дају сво је нов це и тро ше их код нас 
по сво јим пра ви ли ма. Једи на зач ко љи ца је што се 

њихо ва пра ви ла пома ло не укла па ју у нашу ствар ност. 
Боље су про ла зи ли домо ро ци који ма су Енгле зи доно си
ли огле дал ца и ђин ђу ве. Бар су се томе радо ва ли, сиро

ти. Нама неће од овог про јек та 
оста ти ни ђин ђу ве ни огле дал ца. 
Муче ни ку који је оду стао од про
гра ма обу ке по ЕУ пра ви ли ма 
неће оста ти десет рад них уни фор
ми које су баш по њего вој мери 
шиве не. А и избри са ће га са 
бироа, и сма њи ти неза по сле ност. 
Доду ше, неко ће можда успе ти да 
се пре ква ли фи ку је и доби је посао. 
Пита ње је коли ко њих и пошто ће 
то на кра ју да иза ђе?

Не знам, можда сам ја пре ви ше 
глу па да схва тим ту логи ку. Јер, 
какви про фе си о нал ни циље ви и 
клу бо ви запо шља ва ња су тре ба
ли хиља да ма меди цин ских сеста
ра и лека ра који су оти шли на 
запад? Ко је њима држао моти ва
ци о не гово ре и при чао им о осна
жи ва њу капа ци те та и томе слич
но? Какво мај нејм из... тре ба 
ови ма што иду у Сло вач ку да 
раде у тамо шњим фабри ка ма 
ауто ин ду стри је? Где има после 
биће и рад ни ка. Обр ну то је немо
гу ће. Ма коли ко нас учи ли 
„вешти на ма за актив ног тра же ње 
посла“. 

Гарант би било јеф ти
ни је да су им пла ти ли 
курс за меса ре на неком 
„рад нич ком уни вер зи те
ту“, али није сушти на у 
томе да се до нове ква
ли фи ка ци је дође на јед
но ста ван начин. Тре ба 
ићи поступ но и изо ко ла 
и тре ба сва ком пола зни
ку обу ке саши ти десет 
рад них уни фор ми. Ко их 
шије и пошто, пој ма нема
мо, а и не тиче нас се. А 
шта ће меса ру у поку ша
ју десет рад них оде ла, 
реал но
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА

Након реба лан са
више нов ца у буџе ту

Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО 

Рума је ука зао да је 
до реба лан са 

дошло због
при ли ва сред ста ва 

са виших нивоа 
вла сти која су 
мора ла да се
рас по ре де по

наме на ма за
које су доби је не 

Одбор ни ци СО Рума су 
на сед ни ци одр жа ној 
5. маја, доне ли први 

реба ланс ово го ди шњег 
општин ског буџе та. Обра зло
же ње за реба ланс је дала 
шефи ца Оде ље ња за финан
си је, при вре ду и пољо при
вре ду Биља на Дамља но вић 
која је ука за ла да се овим 
реба лан сом при хо ди и при
ма ња ускла ђу ју са рас хо ди ма 
и изда ци ма на вишем нивоу, 
а ради се о изно су од 39, 46 
мили о на дина ра буџет ских 
при хо да и рас хо да, док се 
при хо ди и рас хо ди из додат
них изво ра тако ђе, ускла ђу ју 
на вишем нивоу, за 2,1 мили
он дина ра. 

 Раз лог за доно ше ње 
реба лан са садр жан је у уго
во ру о намен ским тран сфер
ним сред стви ма у соци јал ној 
зашти ти по којем се рум ској 
општи ни са репу блич ког 
нивоа пре но си 10,2 мили о на 
дина ра. У момен ту доно ше
ња буџе та овај износ није био 
познат, па се реба лан сом 
омо гу ћа ва њего во тро ше ње. 
У окви ру про гра ма пољо при

вре да и рурал ни раз вој пове
ћан је рас ход за кон тро лу 
ква ли те та земљи шта за чети
ри, а за кома са ци ју у Вог њу 
за 4,5 мили о на дина ра. У 
реба лан су је извр шен рас по
ред до сада нерас по ре ђе ног 
вишка при хо да из рани јих 
годи на  рекла је одбор ни ци
ма Биља на Дамља но вић.

Гово ре ћи о пред ло гу реба
лан са Ненад Боро вић, пред
сед ник одбор нич ке гру пе ДС 
је ука зао да је добро што 
посто ји про ме на у реба лан су 
која се тиче дона ци ја од стра
не међу на род них орга ни за
ци ја у виси ни од 10 мили о на 
дина ра уз кон ста та ци ју да је 
потреб но ради ти што више 
про је ка та где се новац доби ја 
из ЕУ. При мед бе су се одно
си ле да пове ћа ње режиј ских 
тро шко ва запо сле них, као и 
да је потреб но више сред ста

ва која су пред ви ђе на за 
капи тал на ула га ња за шта је 
пла ни ра но 278 мили о на 
дина ра, те је поста вио пита
ње зашто су сма ње на сред
ства на пози ци ји при хо ди од 
имо ви не. Одго во ри ла му је 
Биља на Дамља но вић која је 
ука за ла да је до тога дошло 
због рести ту ци је, да су зато 
мања сред ства која се доби
ја ју лици ти ра њем пољо при
вред ног земљи шта у држав
ној сво ји ни.

Пред сед ник рум ске општи
не Сла ђан Ман чић је иста као 
да се уско ро у општин ски 
буџет оче ку је при лив од 100 
мили о на дина ра за изград њу 
пре чи ста ча отпад них вода у 
рад ној зони „запад“ од Вла де 
Срби је, а када је реч о гра ђе
вин ском земљи шту делом је 
про блем што се један број 
пар це ла, које се про да ју 

Прва елек трон ска сед ни ца

Биља на Дамља но вић обра зла же реба ланс
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инве сти то ри ма, нала зи у 
држав ној сво ји ни, па њих 
про да је Репу блич ка дирек ци
ја за имо ви ну. 

 Што се тиче капи тал них 
ула га ња, нере ал но је оче ки
ва ти да било која локал на 
само у пра ва сама може изне
ти неки про је кат типа пре чи
ста ча отпад них вода  додао 
је Ман чић.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је ука зао да 
је до реба лан са дошло због 
при ли ва сред ста ва са виших 
нивоа вла сти које су мора ле 
да се рас по ре де по наме на
ма за које су доби је не. 

 Иско ри сти ли смо и могућ
ност да ускла ди мо неке апро
при ја ци је са потре ба ма. 
Мислим да смо на добром 
путу да оно што смо зацр та
ли, када је реч о буџе ту, и 
оства ри мо. Мислим да је јако 
важна и одлу ка којом смо 
про ши ри ли пра во на накна ду 
неза по сле ним поро ди ља ма, 
зна чи за сва ко дете. То није 
вели ки број деце која се 
роде, на при мер четвр то или 
пето дете, а нама је важно да 
се пове ћа ва број рође не 
деце  рекао је Кова че вић.

Доне те су и изме не одлу ке 
о месним зајед ни ца ма на 
тери то ри ји рум ске општи не. 

 Кључ на изме на је та што 
се олак ша ва про це ду ра, 
одно сно омо гу ћа ва се кан ди
да туи за чла на Саве та МЗ да 
при ку пља пот пи се за сво ју 
кан ди да ту ру и сам одне се те 
пот пи се нота ру  дакле Закон 
дозво ља ва да се ти пот пи си 

не мора ју ове ри ти, јер кан ди
дат гаран ту је за њихо ву 
аутен тич ност, али нисмо 
могли да сма њи мо број чла
но ва саве та. То могу сами 
саве ти, када се кон сти ту и шу 
да про ме не сво је ста ту те и 
сма ње број чла но ва. Тако ђе, 
с обзи ром да је било при мед
би, могу да кажем да ће уско
ро бити и избо ри за чла но ве 
саве та у МЗ где посто је при
вре ме ни орга ни у рум ској 
општи ни  ука зао је Сла ђан 
Ман чић.

На овој сед ни ци су одбор
ни ци доне ли низ одлу ка који 

се тичу ускла ђи ва ња ста ту та 
јав них пред у зе ћа и уста но ва, 
као и доно ше ња сред њо роч
них и дуго роч них пла но ва 
послов не стра те ги је и раз во
ја „Кому нал ца“, „Водо во да“, 
ЈП „Гас  Рума“, као и сагла
сно сти на ста ту те Град ске 
библи о те ке, ЈПК „Пар кинг и 
инфра струк ту ра“, ЈП „Стам
бе но“ и Зави чај ни музеј Рума.

Тре ба рећи на кра ју, али не 
и нај ма ње бит но, како се то 
каже, ова сед ма сед ни ца СО 
Рума која је одр жа на 5. маја 
је, ујед но, била и прва елек
трон ска сед ни ца. С. Џ.

У окви ру избо ра и име но ва
ња раз ре ше на је дужно сти 
доса да шња дирек тор ка Дома 
здра вља др Сне жа на Боја нић, 
а име но ва на је као в.д. дирек
то ра Јеле на Сто ја нац Мра че
вић, др сто ма то ло ги је.

 Сви који пра те деша ва ња у 
нашој општи ни могли су да 
при ме те да СНС не бежи од 
пре и спи ти ва ња рада сво јих 
носи ла ца јав них функ ци ја које 
је пред ло жи ла и евен ту ал них 
нових кадров ских реше ња. То 
је у функ ци ји побољ ша ња услу
га и усло ва у који ма ова зна чај
на уста но ва ради. Као кадров
ско реше ње смо пред ло жи ли 
јед ног мла дог меди цин ског 
рад ни ка који има енту зи ја зам и 
ми оче ку је мо да ће успе ти да 
ниво услу га Дома здра вља 
буде још виши. Прет ход на 
дирек тор ка је зате кла Дом 
здра вља у тешкој ситу а ци ји и 

све сни смо да је учи ни ла зна
ча јан напор и резул тат да се то 
попра ви и за то смо јој ода ли 
при зна ње. Посто је неке обла
сти где нисмо били задо вољ ни 
и зато смо доне ли ова кву одлу
ку у циљу бољег фук ци о ни са
ња ове важне уста но ве  рекао 
је Сте ван Кова че вић.

У зва нич ном обра зло же њу 
раз ре ше ња Коми си је за 
кадров ска и адми ни стра тив на 
пита ња и рад не одно се каже се 
да је локал на само у пра ва 
доби ла већи број при ту жби на 
рад дирек то ра и уста но ве, за 
шта је било и жал би пове ре ни
ку за зашти ту пра ва гра ђа на. 
Тако ђе, да није било јасних 
кри те ри ју ма при ли ком испла те 
зара де за пре ко вре ме не сате 
поје ди ним лека ри ма, да су у 
колек ти ву лоши међу људ ски 
одно си и да су посто ја ле број не 
при ту жбе за мобинг.

Тако ђе, раз ре ше на је в.д. 
дирек то ра Кул тур ног цен тра и 
потом и име но ва на за дирек
тор ку ове уста но ве кул ту ре 
Тања Слеп че вић. 

У окви ру ове тач ке раз ре ше
но је и име но ва но и више школ
ских одбо ра основ них и сред
њих шко ла.

Сме ње на дирек тор ка Дома здра вља
• Јеле на Сто ја нац Мра че вић, др сто ма то ло ги је,
име но ва на је за в.д. дирек то ра Дома здра вља

Нова в.д. дирек то ра
Јеле на Сто ја нац Мра че вић

Сла ђан Ман чић

РУМА

Посета 
делегације 
Кочевја

Де ле га ци ја сло ве нач ког гра
да Ко че вје у ко јој су пред став
ни ци шко ла и Оп штин ске упра
ве, као и гра до на чел ник Вла ди
мир Пре би лич бо ра ви ла је у 
уз врат ној по се ти Ру ми од 5. до 
8. ма ја. Том при ли ком пот пи сан 
је про то кол о са рад њи Основ не 
шко ле „Змај Јо ва Јо ва но вић“ из 
Ру ме и ОШ „Об Рин жи“ из Ко че
вја. Про то кол су пот пи са ли 
ди рек то ри шко ла  Зо ран Дро
бац  и Да ри ја Де лач Фел да. 
Ди рек тор ка Де лач Фел да је 
ис та кла да су у Ру ми до бре 
шко ле, до бри уче ни ци и на став
ни ци и да се ра ду је да љој 
са рад њи, по го то во са мих уче
ни ка.

Са рад ња ова два гра да за по
че ла је на ини ци ја ти ву Удру же
ња Сло ве на ца „Емо на“ чи је је 
се ди ште у Ру ми, а за са да се 
од ви ја у сфе ри обра зо ва ња.

То ком по се те чла но ви де ле
га ци је су об и шли рум ске шко ле, 
пот пи сан је уго вор о са рад њи , 
при су ство ва ли ра ди о ни ца ма у 
Удру же њу „Емо на“ а са њи ма су 
раз го ва ра ли и пред сед ник СО 
Ру ма Сте ван Ко ва че вић и 
на чел ник Оп штин ске упра ве 
Ду шан Љу би шић. 

На са стан ку у Град ској ку ћи и 
го сти и до ма ћи ни су пред ста ви
ли сво је оп шти не и њи хо ве 
по тен ци ја ле.

 Пред ста ви ће мо на ше по тен
ци ја ле али ће мо ви де ти и шта 
има код вас, на дам се да ће се 
ус по ста ви ти и не ке при вред на 
са рад ња. Чуо сам да код вас 
има пу но стра них ин ве сти ци ја 
из Ки не, Ин ди је, а код нас има 
ја пан ских ин ве сти ци ја  ре као је 
гра до на чел ник Ко че вја Вла ди
мир Пре би лич.

Сте ван Ко ва че вић је ис та као 
да рум ска оп шти на же ли са рад
њу са свим ло кал ним са мо у
пра ва ма ко је су се до ка за ле у 
свом раз во ју.

  Ми слим да ће мо мно го то га 
мо ћи да на у чи мо од њих јер су 
да ле ко од ма кли у раз во ју школ
ског си сте ма у од но су на оно 
што је на ша ре ал ност, а шта и 
ми же ли мо да до стиг не мо. У 
овом мо мен ту ак це нат је на 
школ ству, али смо ми за ин те ре
со ва ни за све ви до ве са рад ње 
 ре као је Сте ван Ко ва че вић.

С. Џ.
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МИНИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУЛИН ОБИ ШАО ГЦ „СРЕМ“ РУМА 

Уста но ва у коју
вре ди ула га ти

Мини стар за рад, запо шља
ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња у Вла ди Срби је Алек

сан дар Вулин посе тио је 5. маја 
Герон то ло шки цен тар „Срем“ у Руми.

Ова уста но ва за ста ре је про шле 
годи не обе ле жи ла чети ри деце ни
је рада, уз ста лан пораст стан дар да 
услу га чиме омо гу ћа ва сво јим кори
сни ци ма да у изу зет но добрим усло
ви ма досто јан стве но про ве ду тре ће 
доба.

 За опре ма ње и функ ци о ни са ње 
ГЦ „Срем“ Мини стар ство је од 2014. 
годи не до сада издво ји ло при бли жно 
13,5 мили о на дина ра. 

По оби ла ску уста но ве и раз го во ра 
са кори сни ци ма, мини стар Алек сан
дар Вулин је иста као да је ово Герон
то ло шки цен тар у који вре ди ула га ти, 
уз наме ру ресор ног мини стар ства да 
држав не уста но ве за ста ре не зао ста
ју за при ват ним. 

 Држав ни домо ви за ста ре могу 
бити само бољи или истог ква ли те та 

као при ват ни. Зато и ула же мо зна чај
на сред ства како бисмо тако нешто 
и омо гу ћи ли. Поред основ них услу га 
здрав стве не зашти те и меди цин ске 
неге, вео ма је важан и однос запо
сле них пре ма кори сни ци ма. Задо
вољ ни смо, јер су кори сни ци у Руми 
задо вољ ни. Може те нека да, на дан 
посе те мини стра, нешто да наме сти
те и при кри је те, међу тим, у уста но ви 
са ово ли ким бро јем кори сни ка то је 
немо гу ће и уоста лом ја нисам овде 
први пут и знам какав је однос пре ма 
кори сни ци ма  иста као је мини стар 
Вулин.

Дирек тор ГЦ „Срем” др Зоран Сла
ву је вић је напо ме нуо да је ова уста
но ва лидер у реги о ну када је реч о 
пру жа њу соци јал них услу га. 

 Морам рећи да смо до сада доби
ли зна чај на сред ства од ресор ног 
мини стар ства. Та сред ства су нам 
омо гу ћи ла да уло жи мо у инфра
струк ту ру и тех нич ко опре ма ње, да 
ство ри мо још при јат ни ји амби јент, на 

задо вољ ство свих наших кори сни
ка, што нам је запра во и нај ва жни је 
 рекао је Зоран Сла ву је вић и додао 
да је у раз го во ру са мини стром Вули
ном било речи и о збри ња ва њу осо ба 
који болу ју од Алцхај ме ро ве боле сти, 
за шта су потреб ни посеб ни усло ви 
сме шта ја и неге.

У ГЦ „Срем“ је била и заме ни ца 
пред сед ни ка рум ске општи не Мари
ја Стој че вић која је иста кла добру 
сарад њу локал не само у пра ве са 
овом уста но вом за ста ре, као и да се 
нада да ће тако бити и убу ду ће.

  Ова уста но ва је нај бо љи репре
зент соци јал не зашти те не само у 
нашој општи ни него и шире. Руко вод
ство има зна чај не пла но ве за уна пре
ђе ње посто је ћих услу га и покре та ње 
нових, а ми ћемо им у томе сва ка ко 
помо ћи  каже Мари ја Стој че вић.

Као и увек када им дођу гости, кори
сни ци услу га ГЦ „Срем“ у Руми су њих 
изве ли при го дан умет нич ки про грам.
 С. Џ. 

Поред основ них услу га здрав стве не зашти те и меди цин ске неге, вео ма је важан 
и однос запо сле них пре ма кори сни ци ма. Задо вољ ни смо, јер су кори сни ци у Руми 
задо вољ ни, иста као је мини стар Вулин
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Дечи је оде ље ње митро вач ке бол
ни це недав но су посе ти ли гости 
из САД, наши суна род ни ци, који 

годи на ма живе и раде у тој земљи и 
чла но ви су хума ни тар не, непро фит не 
орга ни за ци је „Сама“ (Срп скоаме рич
ка меди цин ска асо ци ја ци ја).

Како је при ли ком посе те нагла сио 
њен пред сед ник Иван Аксен ти је вић, 
ова орга ни за ци ја оку пља наше људе 
раз ли чи тих про фе си ја и зани ма ња, а 
циљ је  помоћ здрав стве ним уста но ва
ма у Срби ји, опре мом и меди цин ским 
мате ри ја лом који је нео п хо дан. Ово га 
пута, реч је о дона ци ја ма, наме ње них 
уста но ва ма секун дар ног типа, међу 
који ма је и наша бол ни ца.

– Дона ци ја вред на, нешто пре ко 

хиља ду евра, састо ји се од два при
кључ ка за цен трал ни кисе о ник – нај че
шће при ме њи ван лек у хит ним ста њи
ма код деце, кри за све сти, асма тич ни 
напад, респи ра тор на и дру га дисај на 
обо ље ња  обја шња ва начел ни ца Слу
жбе педи ја три је др Љиља на Бан че
вић, и дода је да ће овај вре дан поклон 
допри не ти уна пре ђе њу у лече њу нај
мла ђих паци је на та у хит ним ста њи ма.

Коли ки је зна чај ове дона ци је, уве

рио се и дирек тор митро вач ке бол ни
це др Жив ко Врцељ, иста кав ши да, 
када је реч о лече њу наших малих 
паци је на та, сва ка реак ци ја мора бити 
пра во вре ме на и зато је оспо со бља ва
ње цен трал ног кисе о ни ка у при јем ној 
амбу лан ти од непро це њи ве важно сти. 
Др Врцељ и запо сле ни у Деч јем оде
ље њу захва љу ју дона то ри ма на помо
ћи и оче ку ју успе шну сарад њу и убу ду
ће.  Б. Сремчић

УСКО РО ПРИ МЕ НА НОВОГ ЗАКО НА О СПРЕ ЧАВ ЊУ НАСИ ЉА У ПОРО ДИ ЦИ

Обу ка за соци јал не рад ни ке
У Град ској кући у Срем

ској Митро ви ци одр жа
на је тро днев на обу ка 

за рад ни ке Цен тра за соци
јал ни рад „Сава“ о при ме ни 
новог Зако на о спре ча ва њу 
наси ља у поро ди ци који ће 
сту пи ти на сна гу 1. јуна 2017. 
годи не. Обу ка је орга ни зо ва на 
у окви ру про јек та „Зау ста ви  
зашти ти  помо зи  Сна жни ји 
инсти ту ци о нал ни одго вор на 
род но засно ва но наси ље у 
АП Вој во ди ни“, који спро во ди 
Покра јин ски секре та ри јат за 
здрав ство. 

Пре ма речи ма в.д. дирек то
ра Цен тра за соци јал ни рад 
„Сава“ Бра ни сла ва Вук ми ра, 
циљ обу ке је сти ца ње зна ња 
и вешти на за пре по зна ва
ње и раз у ме ва ње наси ља у 
поро ди ци уз усва ја ње нових 
прин ци па у раду и њихо вој 
при ме ни 

 Свр ха обу ке је да сви 
про фе си о нал ци који уче ству
ју у реша ва њу про бле ма у 
овој обла сти буду упо зна ти 
са новим прин ци пи ма рада, 
након сту па ња на сна гу новог 

Зако на. У овој обу ци је при
сут на мул ти сек тор ска сарад
ња свих реле вант них уста но
ва на лока лу. Ина че, нови на 
је да ће Основ но јав но тужи
ла штво бити орга ни за тор те 

мул ти сек тор ске сарад ње. 
Поли ци ја ће у том слу ча
ју има ти нова овла шће ња, 
рекао је Бра ни слав Вук мир.
Пси хо лог Цен тра за соци
јал ни рад „Сава“ Сла ђа на 
Царе вић каже да ће доби је на 
сазна ња на овој обу ци сва ка
ко уна пред ти доса да шњи рад 
на пла ну у пред ме ти ма наси
ља у поро ди ци.

 Ми смо до сада про шли 
вели ки број обу ка, међу тим 
ова тре ба да нас уве де у при
чу о новом Зако ну и помо ћи 
ће нам да зајед но са пред
став ни ци ма оста лих инсти ту
ци ја бла го вре ме но и на пра ви 
начин уче ству је мо у њего вој 
при ме ни  каже Царевић.

За реа ли за ци ју обу ка мул
ти сек тор ских тимо ва заду жен 
је парт нер на про јек ту, Цен
тар за подр шку жена ма из 
Кикин де. С. Бјел кић

Бра ни слав Вук мир

ОПШТА БОЛ НИ ЦА
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА:
Посета наших сународника 
хуманитараца из САД

Дона ци ја
Деч јем
оде ље њу
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ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Кре ће мо са реа ли за ци јом 
исто риј ских про је ка та

Првог јуна навр ши ће се 
тач но годи ну дана од 
како је Вла ди мир Гак, 

иза бран за пред сед ни ка 
Општи не Инђи ја. За годи ну 
дана од како су пре у зе ли 
одго вор ност за гра ђа не 
општи не Инђи ја пред став
ни ци локал не само у пра ве 
сусре ли су се са низом 
насле ђе них про бле ма, на 
чијем реша ва њу су анга жо
ва ни од првог дана. Данас, 
како исти че Вла ди ми ри Гак 
ура зго во ру за М нови не, ста
ње у општи ни Инђи ја је мно
го повољ ни је.

 Наш посао у прет ход них 

годи ну дана, у нај ве ћој 
мери, сво дио се на реша ва
ње насле ђе них про бле ма о 
који ма је јав ност добро упо
зна та. Нај ве ћи су ипак били 
они финан сиј ске при ро де, 
попут дуго ва ња Дома здра
вља, Дирек ци је за изград њу 
и мно го број них суд ских спо
ро ва. Ипак, поред тих нега
тив них ства ри, заи ста смо 
доста ради ли, те смо се 
анга жо ва ли око изра де 
вели ког бро ја про јект но  
тех нич ке доку мен та ци је која 
је пред су лов да поч не мо са 
кон крет ним про јек ти ма  
каже Гак.

М НОВИ НЕ: Иако се уве
ли ко ради на изра ди недо
ста ју ће про јект но –тех нич
ке доку мен та ци је, успе ли 
сте да реа ли зу је те неко ли
ко зна чај них инфра струк
тур них про је ка та у прет
ход ним месе ци ма?

ВЛА ДИ МИР ГАК: У сва
ком селу на тери то ри ји 
инђиј ске општи не реа ли зо
ван је бар један про је кат у 
прет ход них десет месе ци; 
изгра ђе не су пешач ке ста зе, 
јав на расве та, ради ло се на 
уре ђе њу пар ки ра ли шта... 
Тре нут но ради мо на рекон
струк ци ји згра де Месне 

зајед ни це у Бешки. Тако ђе,  
завр ше на је прва фаза радо
ва на доград њи цен трал ног 
објек та Пред школ ске уста
но ве „Бошко Буха“ у Инђи ји, 
а уско ро почи њу радо ви  
пред ви ђе ни дру гом фазом, 
након чега ћемо ство ри ти 
усло ве за при јем још 100 
мали ша на који су се нала зи
ли на листи чека ња. Кре ну
ли смо и у рекон струк ци ју 
Град ског базе на на којем су, 
послед њи пут, врше ни радо
ви дав не 1997. годи не.

Недав но сте наја ви ли и 
поче так реа ли за ци је, како 

M NOVINE :

Вла ди мир Гак, прес дед ник Општи не Инђи ја

Наш посао у 
прет ход них 

годи ну дана, у 
нај ве ћој мери, 

сво дио се на 
реша ва ње 

насле ђе них
про бле ма

о који ма је
јав ност добро 

упо зна та.
Нај ве ћи су ипак 

били они
финан сиј ске 

при ро де, попут 
дуго ва ња Дома 

здра вља,
Дирек ци је за 

изград њу и
мно го број них 

суд ских спо ро ва
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сте рекли, исто риј ских 
про је ка та за Инђиј це?

Ту пре све га мислим на 
асфал ти ра ње више од 60 
неас фал ти ра них ули ца у 
гра ду. У пита њу је про је кат 
који пред ви ђа асфал ти ра ње 
укуп но 40 кило ме та ра сао
бра ћај ни ца у Инђи ји. Ујед но, 
могу да наја вим и поче так 
рекон струк ци је Град ске 
пија це, што је тако ђе вео ма 
зна чај на инве сти ци ја за све 
гра ђа не. Оче ку је нас заи ста 
мно го тога, и морам опет да 
спо ме нем, да смо са јед ном 
фир мом из Бео гра да ура ди
ли ела бо рат на осно ву којег 
смо виде ли коли ко је про пу
ста напра вље но током 
изград ње нове спорт ске 
хале Инђи ја у коју је, до 
сада, утро ше но 11 мили о на 
евра. Опет се вра ћам на то 
да такав обје кат Инђи ји није 
био нео п хо дан, а да су та 
сред ства могла мно го 
памет ни је да се утро ше. 
При ме ра ради, рекон струк
ци ја пија це кошта ће око 
мили он евра, асфал ти ра ње 
60 ули ца око 5 мили о на 
евра, а ми има мо већ баче
них 11 мили о на у нову 
спорт ску халу.

Више пута сте потвр ди
ли да жели те у Инђи ју да 
дове де те што већи број 
инве сти то ра, као и да сте 
ради ли и ради те на томе 
да им обез бе ди те још 
боље усло ве?

У прет ход них неко ли ко 
месе ци раз го ва рао сам са 
више од 100 инве сти то ра 
који су били заин те ре со ва ни 
да гра де фабри ке у нашој 
општи ни. Ми смо у прет ход
ним месе ци ма успе ли да 
изгра ди мо сао бра ћај ни цу у 

дужи ни од 1.200 мета ра код 
фабри ка „Грунд фос“, „Индо
фуд“ и ИТ пар ка. Тај део 
севе ро и сточ не рад не зоне 
кому нал но смо опре ми ли и 
већ 29. маја оче ку је нас 
лици та ци ја за земљи ште 
повр ши не два хек та ра на 
којем ће се гра ди ти фабри
ка за про из вод њу ква са и 
без ал ко хол них пића. Реа ли
за ци ја те инве сти ци је пред
ви ђе на је у три фазе, а у 
првој ће запо сли ти око 60 
рад ни ка. Тако ђе, има мо још 
неко ли ко инве сти то ра за 
које је изве сно да ће гра ди
ти постро је ња у нашој 
општи ни, али у овом тре нут
ку о томе не може мо опшир
ни је гово ри ти. Бит но је да се 
отва ра ју нова рад на места и 
како сам више пута наја вио, 
оче ку је мо и ради мо на томе, 
да општи на Инђи ја до 2020. 
годи не поста не нај ве ће гра
ди ли ште у Сре му.

Шта оче ку је те у наред
ном пери о ду, одно сно у 
дру гој годи ни ман да та?

Током дру ге годи не виде
ће се кон крет ни резул та ти 
оно га што смо запо че ли у 
првој годи ни ман да та. Инве
сти ци је које сам набро јао, 
током наред них 12 месе ци 
биће завр ше не и тек када 
буде мо раз го ва ра ли после 
1. јуна 2018. годи не, тада 
ћемо моћи да каже мо да 
смо завр ши ли асфал ти ра
ње свих 60 неас фал ти ра них 
ули ца у Инђи ји, рекон стру и
са ли пија цу, Град ски базен, 
поста ви ли терен са вештач
ком тра вом у Леја ма и то 
пред ста ви ти као резул та те 
нашег рада у првој годи ни 
ман да та. 

Мина Ђурић

ИНЂИЈА

Реконструкција 
општинских путева

Изград ња и рекон струк
ци ја путе ва на тери то
ри ји општи не Инђи ја 

један је од посло ва за које је 
заду же но Јав но пред у зе ће 
„Инђи ја пут“. Тако ђе, услед 
недо стат ка про јект но  тех
нич ке доку мен та ци је у прет
ход ном пери о ду поја ча не 
су актив но сти у том сме ру, 
што је недав но потвр дио и 
први човек општи не Инђи
ја. Пре ма њего вим речи ма, 
потреб но је изра ди ти укуп но 
30 про је ка та како би се кре
ну ло и са кон крет ним радо
ви ма. 

Један од про је ка та чија је 
изра да у току је и пешач ко
бици кли стич ка ста за која ће 
се про те за ти од Инђи је до 
Аутлет цен тра.

 С обзи ром да се ради 
о вео ма озбиљ ном про јек
ту за чију реа ли за ци ју су 
потреб на вели ка сред ства, 
биће реа ли зо ван у фаза ма. 
Прва ће обу хва та ти изград
њу дела пешач ко  бици
кли стич ке ста зе од Инђи је 
до фабри ке „Монус“  каже 
Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не и дода је:

Тај про је кат није јед но
ста ван и не може мо да га 
ура ди мо брзо пле то. Када 
се стек ну усло ви за поче так 
изград ње, цео про цес биће 
реа ли зо ван вео ма озбиљ но, 
како би овај део нашег гра
да изгле дао што леп ше.

Гак је иста као да је у току 
изра да про јект но – тех нич
ке доку мен та ци је за рекон
струк ци ју дела пута Нови 
Слан ка мен  Сур дук који 
тери то ри јал но при па да 

општи ни Инђи ја.
 Део пута који води од 

Новог Слан ка ме на до Сур
ду ка од вели ког је зна ча ја  
за нашу општи ну. Има мо 
чвр ста обе ћа ња са виших 
нивоа вла сти када је у пита
њу део сред ста ва која ћемо 
утро ши ти за рекон струк ци ју 
пута. Поред рекон струк ци је 
тог дела пута, пла ни ра мо и 
изград њу део ни це која ће 
се про те за ти од Нових Кар
ло ва ца до Крче ди на, чиме 
ћемо зна чај но сма њи ти вре
ме путо ва ња од јед ног до 
дру гог села  исти че пред
сед ник Општи не Инђи ја и 
дода је да ће се у наред ном 
пери о ду ради ти и на сана
ци ји и изград њи атмос фер
ске кана ли за ци је у поје ди
ним дело ви ма гра да.

 До сеп тем бра мора мо 
реши ти гору ће пита ње одво
ђе ња атмос фер ских вода на 
кри тич ним тач ка ма које се 
нала зе, изме ђу оста лог, у 
Вој во ђан ској и Ули ци Соње 
Марин ко вић у Инђи ји, где 
смо има ли вео ма озбиљ них 
про бле ма када се јаве јаче 
пада ви не  исти че Гак и за 
крај дода је:

 Гово рио сам небро је но 
пута о важно сти посто ја ња 
про јект но  тех нич ке доку
мен та ци је за раз ли чи те про
јек те. Да смо насле ди ли бар 
један број њих, већ одав но 
би ушли у кон крет не радо
ве. Ради мо брзо, коли ко је 
то могу ће, и тру ди мо се да 
за један циклус који тра је 
чети ри годи не ура ди мо све 
што смо пред ви де ли.

М.Ђ.

Деле га ци ја општи не Инђи ја 
током прво мај ских пра зни ка 
посе ти ла је бавар ски град 
Кар лсхулд са којим МЗ Бешка 
гаји брат ске и парт нер ске 
одно се пуних седам годи на. 
Пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак са сво јим 
сарад ни ци ма оби шао је неко
ли ко зна чај них лока ци ја, 
попут фабри ке „Ауди“ у Ингол
шта ду и водо во да који снаб де
ва више од 350 хиља да потро
ша ча, а који се нала зи у Кар
лсхул ду.

 Био сам импре си о ни ран 
водо во дом који снаб де ва 
толи ко вели ки број кори сни ка, 
а има ју све га шест запо сле
них, од тога чети ри инже ње ра 

који се бри ну о цело куп ној 
водо вод ној мре жи. Тако ђе, на 
лицу места сам сазнао да уоп
ште не тре ти ра ју воду која 
дола зи до крај њих кори сни ка 
 каже Гак и дода је да су током 
посе те немач ким гра до ви ма 
дого во ри ли пот пи си ва ње 
парт нер ства са гра дом Ној
бург који се, као и општи на 
Инђи ја нала зи поред Дуна ва. 
Поме ну то парт нер ство биће 
реа ли зо ва но у окви ру Дунав
ске стра те ги је.

 Све што сам видео током 
рад не посе те немач ким гра до
ви ма, дало ми је посеб ну 
енер ги ју да још интен зив ни је 
и пре да ни је ради мо на раз во ју 
наше општи не  каже Гак.

Уско ро парт нер ство 
Инђи је и Ној бур га

Пут Нови Слан ка мен Сур дук
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ЧА РИ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ ПО ПРО ЈЕК ТУ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ

17 ма лих цр на ца 
на обу ци у Ми тро су

Ре кли су нам ка ко ће мо кад про
ђе мо обу ку би ти при мље ни да 
ра ди мо у Ми тро су. Обу ка је 

по че ла по сле Ус кр са, тре ба ло је да 
тра је три ме се ца. До би ли смо го ми лу 
рад них оде ла и ба че ни на рад у про из
вод њу. Ни је ту би ло ни ка кве обу ке, 
ра ди ли смо исто, ми ко ји се као об у ча
ва мо, за јед но са оним рад ни ци ма ко ји 
су ов де за по сле ни. Ни сам оче ки вао 
да ћу од мах до би ја ти пла ту, али ни су 
нам да ли ни за пре воз. Ни ко нам 
ни шта ни је об ја шња вао у од но су на 
оно шта нас че ка, али сма трао сам да 
не ма сми сла да ја пла ћам што до ла
зим на по сао. Ако је то би ла обу ка, 
он да је ваљ да тре ба ло да нас не ко 
об у ча ва. За ми сли те нас 17, ра ди мо 
као не ки црн ци, без ика кве на док на де 
и без пла ће них тро шко ва. Ка да сва ко 
од нас 17 рад ни ка ра ди бес плат но три 
ме се ца, ко ли ко је то бес плат них ме се

ци?! То је ви ше од че ти ри го ди не бес
плат ног ра да ка да је у пи та њу је дан 
чо век! По што ни сам до био ни ка кав 
уго вор, ни ка кву га ран ци ју да ћу би ти 
оси гу ран ако ми се не што де си на 
ли ни ји за кла ње или пре ра ду ме са, 
ре шио сам да на пу стим овај по сао, а 
ка ко чу јем не ћу би ти је ди ни. 

Ова ко при ча је дан од 17 не за по сле
них рад ни ка ко ји су по сла ти на обу ку 
за ме са ре у ми тро вач ку кла ни цу 
Ми трос, са под руч ја Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца, а ко ји се на ла зе на еви
ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по
шља ва ње (НСЗ).

Де таљ ни је об ја шње ње по тра жи ли 
смо од ди рек тор ке фи ли ја ле НСЗ у 
Срем ској Ми тро ви ци Ма ри ја не Гра
бић. Она је де ман то ва ла оно што при
ча ју не за до вољ ни рад ни ци са обу ке, 
твр де ћи да ни је тач но да се не пла ћа
ју пут ни тро шко ви и да рад ни ци ни су 

оси гу ра ни за слу чај по вре да. 
 Овај про је кат обу ке се ре а ли зу је из 

пред при ступ них ИПА фон до ва и ми 
смо ту са мо по сред ни ци. Не ма ни 
Ми трос ни шта са овим, он нам је са мо 
иза шао у су срет да ор га ни зу је обу ку. 
За то не ма пла те ка ко не ки оче ку ју, али 
ни је тач но да се не пла ћа ју пут ни тро
шко ви и да су рад ни ци нео си гу ра ни. 
Са сви ме су по ла зни ци ове гру пе за 
обу ку у Ми тро су упо зна ти и не знам 
шта ту ко ме ни је ја сно? Тро шко ви 
пу та се ис пла ћу ју на кон за вр шет ка 
рад ног ме се ца, сви рад ни ци на обу ци 
има ју оси гу ра ње, све је то ре гу ли са но 
уго во ром. То је све део ве ли ког про јек
та на ше ди рек ци је у Бе о гра ду и ИПА 
фон да Европ ске уни је – ка же ди рек
тор ка Гра бић.

На на шу мол бу да нам пре до чи не ки 
од тих уго во ра, ди рек тор ка фи ли ја ле 
НСЗ Срем ска Ми тро ви ца нам је ре кла 

Ако су у пи та њу 
ИПА фон до ви, 

ко ји тро ше 
ми ли о не на 

пред при ступ не 
ак тив но сти, 

ко ме он да иду 
те сил не па ре, 

кад се они ма 
ко ји иду на

обу ку не пла ћа 
ни шта? Не ко ме 

у Ср би ји?
Не ко ме у

Европ ској
уни ји? Или 

ве штим
се ци ке са ма ко ји 

опе ри шу на 
ли ни ји из ме ђу 

Бе о гра да
и Бри се ла?

Национална служба за запошљавање у Сремској Митровици
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да су уго во ри на Ми тро су, а на на шу 
опа ску да се рад ни ци на обу ци жа ле 
да ни шта ни су пот пи са ли, ре кла је да 
мо жда још увек ни су сти гли да ре ше 
ту фор мал ност. Обра ти ли смо се и 
Ми тро су, где је за обу ку за ду жен из ве
сни го спо дин Бранислав Пе тро вић, 
ли це од го вор но за људ ске ре сур се. 
Го спо дин Пе тро вић је ре као да ће нам 
се ја ви ти чим до би је одо бре ње сво јих 
по сло да ва ца, али нам се ни ско ро 
не де љу да на на кон раз го во ра ни је 
ја вио, ни ти се ви ше ја вљао на на ше 
по зи ве те ле фо ном.

Ма да, ни је ја сно шта ће ти уго во
ри са не за по сле ним рад ни ци
ма на обу ци у Ми тро су? Ако 

већ Ми трос, ка ко ка же ди рек тор ка 
Гра бић нема ништа са овим пројек
том, сем што је показао добру
вољу... Зар ни су ти уго во ри тре ба ли 
да се пот пи шу из ме ђу не за по сле них 
рад ни ка на обу ци и над ле жних из 
НСЗ?

Ка ко ће се ова за вр зла ма за вр ши ти, 
још се не зна. Наш са го вор ник са 
по чет ка тек ста твр ди да ће ову обу ку 
на пу сти ти мно ги ко ји ни су за до вољ ни 
ти ме што ни су пот пи са ли уго вор ко ји 
би им га ран то вао бар оси гу ра ње од 
по вре да на ра ду. Баш нас она ко 
европ ски тре ти ра ју, ка же наш са го вор
ник. 

Ако су у пи та њу ИПА фон до ви, ко ји 
тро ше ми ли о не на пред при ступ не 
ак тив но сти, ко ме он да иду те сил не 
па ре, кад се они ма ко ји иду на обу ку 
не пла ћа ни шта? Не ко ме у Ср би ји? 
Не ко ме у Европ ској уни ји? Или 
ве штим се ци ке са ма ко ји опе ри шу на 
ли ни ји из ме ђу Бе о гра да и Бри се ла?

Су де ћи по ре чи ма ди рек тор ке Гра
бић, не ке вај де ће ипак би ти. Сви ко ји 
на пу сте обу ку, би ће бри са ни са еви
ден ци је НСЗ. Чи ме ће се смањити
незапсоленост. Па ће по сле по ли ти
ча ри мо ћи да се хва ле ка ко је на спи
ско ви ма не за по сле них ма ње оних ко ји 
тра же по сао.  

Вла ди мир Ћо сић

Маријана Грабић

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Почи њу радо ви на 
Град ском базе ну

На послед њем састан ку Систе ма 48 
у Инђи ји одр жа ном у петак, 5. маја 
дво не дељ не изве шта је под не ли су 

Уста но ва „Спорт ски цен тар“, Пред школ
ска уста но ва „Бошко Буха“, ЈП „Инђи ја 
пут“ и оде ље ње Општин ске упра ве.

Завр ше не су две јав не набав ке које се 
тичу сана ци је и уво ђе ња додат них садр
жа ја на Град ском базе ну у Инђи ји. Или ја 
Трбо вић, в.д дирек то ра Уста но ве „Спорт
ски цен тар“ потвр дио је да радо ви почи
њу и да ће бити у пот пу но сти завр ше ни 
до 15. јуна, пред поче так купа ли шне сезо
не.

 Од поне дељ ка, 8. маја почи њу радо
ви на сана ци ји про сто ра око шкољ ке и 
руба базе на. Пред ви де ли смо и сана ци ју 
кро ва на Управ ној згра ди, који је оште
ћен пре неко ли ко годи на када је нашу 
општи ну пого ди ло вели ко невре ме пра
ће но гра дом. Тако ђе, до почет ка сезо не 
биће поста вљен тобо ган дужи не од око 
60 мета ра и тако зва на „ками ка за“ ста за 
каже Трбо вић. 

Поред изве шта ја „Спорт ског цен тра“, 

о актив но сти ма у прет ход не две неде
ље при сут не су изве сти ли и пред став ни
ци Пред школ ске уста но ве „Бошко Буха“. 
Пре ма речи ма Јеле не Кре со је, в.д дирек
то ра завр ше на је обно ва упи са након 
које су дошли до пода тка да ће има ти 220 
сло бод них места за упис нове деце.

 У цен трал ном објек ту „Сун це“ има мо 
90 сло бод них места, у објек ту „Невен“ у 
Инђи ји 35. У обје кат „Масла чак“ у Бешки 
моћи ћемо да при ми мо 30 мали ша на, а 
по оста лим сели ма у про се ку од 10 до 15 
деце  каже Јеле на Кре со ја и дода је да 
су током обно ве упи са успе ли да напла те 
вели ки део зао ста лих дуго ва ња роди те
ља.

 Током апри ла оства ри ли смо ефи ка
сни ју напла ту. Од око 4 мили о на дина
ра напла ти ли смо више од три, тако да 
су тре нут на дуго ва ња роди те ља пре ма 
Уста но ви сма ње на на 900 хиља да дина
ра.

Јеле на Кре со ја је под се ти ла да је у 
току упис нове деце, који ће тра ја ти до 
кра ја маја. М.Ђ.

Саста нак Систе ма 48

Акци ја бес плат не про ве ре слу ха
Иско ри сти те при ли ку да у акци ји 

Спе ци ја ли стич ке ОРЛ орди на ци је 
Ели те и ком па ни је Audi o vox бес
плат но про ве ри те свој слух. Ако 
има те поте шко ће да раз у ме те раз го
вор у буч ним окру же њи ма и тра жи те 
од људи да поно ве шта су рекли, ако 
мисли те да људи при ча ју тихо, не 
раз у ме те поје ди не речи и поја ча ва те 
ТВ да би раз у ме ли о чему гово ре, 
посто ји могућ ност да је слух оште
ћен. 

Ако жели те да опет ужи ва те у игри 
са нај дра жи ма, да слу ша те оми ље
ну музи ку, да поно во ужи ва те у при
чи и дру же њу са дра гим осо ба ма, не 
одла жи те реше ње да поно во чује те 
боље, позо ви те одмах за бољи слух. 

Шта да оче ку је те када нас посе ти

те: бес плат ну про ве ру слу ха (вред
ност 1500 дина ра), без чека ња у 
реду уз зака зи ва ње тер ми на, бес
плат но саве то ва ње у вези са слу
хом, бес плат ну про бу слу шних апа
ра та, на 12 рата за купо ви ну апа ра
та.

Зака жи те бес плат ни тер мин одмах 
у Спе ци ја ли стич кој ОРЛ орди на ци ји 
Ели те у Срем ској Митро ви ци на број 
теле фо на 022/641300, рад но вре ме 
је рад ним дани ма од 8 до 16 часо ва 
и субо том од 8 до 14 часо ва. Орди
на ци ја се нала зи у Срем ској Митро
ви ци на адре си Дими три ја Фру ши ћа 
број 4. Акци ја се одр жа ва 13. и 20. 
маја а број тер ми на је огра ни чен, 
позо ви те одмах и зака жи те свој бес
плат ни тер мин.
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СРЕМ СКЕ УСТА НО ВЕ КУЛ ТУ РЕ ПА СТОР ЧАД РЕ ПУ БЛИЧ КОГ МИ НИ СТАР СТВА КУЛ ТУ РЕ

Ко је нама Шек спир?

• Као нај бо ље
про јек те из

обла сти са вре ме ног 
ства ра ла штва у

Сре му ми ни стар ство 
је по др жа ло про јек те 

Удру же ња Ро ма из 
Бе ле ги ша, Хр ват ског 

кул тур но  про свет ног 
дру штво „Ма ти ја 

Гу бец“ из Ру ме, Ки но 
клуба Вор ки Тим, и 

Срп ске чи та о ни це у 
Ири гу у укуп ном 

из но су од 590.000 
ди на ра. 

• Ми ни стар ство
кул ту ре ни је

по др жа ло про јек те 
Да ни сло вен ске 

пи сме но сти и
кул ту ре, Тре ма фест, 
као ни Шек спир фест 
Ни ки те Ми ли во је ви ћа

Не дав но је за вр шен кон курс Ми ни
стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је ко ји је рас пи сан 

9. ја ну а ра. Кон курс се од но сио на про јек
те из обла сти са вре ме ног ства ра ла
штва, кул тур ног на сле ђа и из обла сти 
ди ги та ли за ци је кул тур ног на сле ђа на 
ко ји су мо гле да кон ку ри шу све уста но ве 
кул ту ре. 

Од не што ви ше од 500 ми ли о на ди на
ра на ме ње них за фи нан си ра ње и су фи
нан си ра ње про је ка та, са вре ме ном ства
ра ла штву на ме ње но је 311 ми ли о на. За 
област кул тур ног на сле ђа опре де ље но 
је 196 ми ли о на ди на ра, а за ди ги та ли за
ци ју кул тур ног на сле ђа 26 ми ли о на 
ди на ра. 

Уста но ве кул ту ре у Сре му за про јек те 
до би ле су око три ми ли о на ди на ра, што 
из но си све га је дан про цен ат од укуп но 
опре де ље них сред ста ва.

Ве ру је мо да је од лу ка ми ни стар ства о 
рас по де ли нов ца иза зва ла не за до вољ
ства мно гих кул тур них ин сти ту ци ја у 
Сре му  не ких што ни су до би ли но вац, 
не ких што су до би ли ма ње од оче ки ва
ног из но са. 

На кон за вр шет ка кон кур са, по ле ми са
ло се о то ме, да ли се они, ко ји су бли жи 
ва три, и огре ју. Да ли је ва жни ји до бар 
про је кат или би ти на по ли тич кој “ве зи“ 
са ре сор ним ми ни стар ством или је ипак 
не што тре ће у пи та њу? 

Но, на при ме ру гра да Шап ца мо же мо 
ви де ти да не ва жи пра ви ло да уста но ве 
ко је кон ку ри шу мо ра ју би ти на по ли тич
кој ве зи са ми ни стар ством, јер Ша бац то 
очи глед но ни је. Ша бач ке уста но ве кул ту
ре до би ле су сред ства у из но су од око 
де вет ми ли о на ди на ра, чак три пу та 
ви ше не го уста но ве на ни воу це лог Сре
ма. 

На осно ву ре зул та та кон кур са, Му зеј 
Сре ма је до био сред ства са мо за је дан 

про је кат, и то за про је кат  ис тра жи ва ње 
и до ку мен то ва ње оби ча ја Вер теп на 
под руч ју Сре ма, у из но су од 500.000 
ди на ра. Му зеј Сре ма је упу тио зах тев 
Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња 
за до ста вља ње ин фор ма ци ја о раз ло зи
ма не фи нан си ра ња оста лих про је ка та и 
још увек се че ка од го вор. Ми тро вач ка 
Га ле ри ја „Ла зар Во за ре вић“ сред ства за 
осни ва ње Га ле ри ја фе ста, ме ђу тим 
сред ства ни су одо бре на. 

Ове го ди не, По зо ри ште „До бри ца 
Ми лу ти но вић“ ни је кон ку ри са ло код 
ре пу блич ких ор га на вла сти, не го са мо у 
По кра ји ни. Раз лог то ме је, ка ко на во ди 
ди рек то ри ца По зо ри шта Је ле на Јан ко
вић, што ова уста но ва ни јед ном ни је 
до би ла сред ства из ми ни стар ства, па су 
ове го ди не ре ши ли да кон ку ри шу за 
сред ства са мо у По кра ји ни. Ка ко она 
ис ти че, сва ки пут По зо ри ште кон ку ри ше 
за опре му и за осни ва ње По зо ри шног 
фе сти ва ла. 

 Сва ки пут ми кон ку ри ше мо за опре
му, али и за осни ва ње По зо ри шног 
фе сти ва ла. Ме ђу тим, до са да смо до би
ја ли зна чај на сред ства за опре му из 
Покрајине. Пра ти мо све кон кур се и где 
год мо же мо, пи ше мо про јек те. На дам се 
да ће се не што про ме ни ти и да ће мо 
до би ти сред ства и од ре пу блич ких ор га
на – ка же ди рек то ри ца Јан ко вић. 

За ви чај ни му зеј Ру ма кон ку ри сао је у 
ми ни стар ству са три про јек та. 

 Од тра же них сред ста ва до би ли смо 
за про је кат ди ги та ли за ци је за на бав ку  
ске не ра, ком пју те ра, као и ква ли тет ног 
фо то  апа ра та  525.000 ди на ра. До би ли 
смо и  за опре ма ње де поа 622.000 ди на
ра. Мо рам ре ћи да смо до би ли ко ли ко 
смо и тра жи ли  ка же Сне жа на Јан ко вић, 
ди рек тор ка За ви чај ног му зе ја Ру ма.

Град ска би бли о те ка „Ата на си је Стој ко
вић“ је на кон кур су Ми ни стар ства за кул
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ту ру и ин фор ми са ње има ла два про јек
та  ма ни фе ста ци ју „Да ни сло вен ске 
пи сме но сти и кул ту ре“ и „Ра ди о ни ца за 
ка ли гра фи ју“ за ко ју кон ку ри шу већ пар 
го ди на уна зад. Ка ко са зна је мо од ди рек
то ра Жељ ка Сто ја но ви ћа,  ни су до би је
на сред ства ни за јед на про је кат, ко ји 
ка же да је не за до во љан ова квом од лу
ком, по го то во има ју ћи у ви ду зна чај ман
фе ста ци је „Да ни сло вен ске пи сме но сти 
и кул ту ре“. 

Кул тур ни цен тар у Ру ми, ка ко су нам 
поручили из те установе, ни је кон
ку ри сао по себ но као уста но ва за 

ре пу блич ка сред ства, али се на ла зи у 
окви ру про јек та „Гра до ви у фо ку су“. 

На кон кур су за сред ства из обла сти 
са вре ме ног ства ра ла штва у обла сти 
кул тур них де лат но сти на ци о нал них 
ма њи на у Ср би ји,  Хр ват ско кул тур но  
про свет но дру штво „Ма ти ја Гу бец“ из 
Ру ме је до би ло  сред ства у ви си ни од 
120.000 ди на ра  за про је кат це ло ве чер
њег кон цер та Ве ли ког там бу ра шког 
ор ке стра по во дом Да на дру штва. 

На ре пу блич ком кон кур су за су фи нан
си ра ње или фи нан си ра ње про је ка та у 
обла сти филм ске умет но сти и оста ло 
аудио  ви зу ел но ства ра ла штво још јед
но рум ско удру же ње је до би ло сред
ства. Реч је о Не за ви сном филм ском 
цен тру Ру ма  Ки но клуб Вор ки Тим.  

 Oд Ми ни стар ства смо до би ли 
200.000 ди на ра, то је три пу та ма ње од 
оног за ко ли ко смо апли ци ра ли,  а ово је 
тре ћи пут да до би ја мо сред ства. Про
шле го ди не ни смо до би ли, али смо ус пе
ли да ре а ли зу је мо Фе сти вал за хва љу ју
ћи рум ској оп шти ни и спон зо ри ма. 
Фи нан сиј ска по др шка од Ми ни стар ства 
за кул ту ру и ин фор ми са ње нам зна чи 
јер и по твр ђу је зна чај фе сти ва ла на 
ре пу блич ком ни воу.  Ако има те до бар 
план и зна ча јан циљ, као и ре зул та те 
иза се бе, са мо по пу ња ва ње апли ка ци је 
на кон курс ни је ком пли ко ва но. 
Ово нам је 4. Ме ђу на род ни 
фе сти вал јед но ми нут ног фил
ма ко ји је Ми ни стар ство по др
жа ло  ка же Дра ган Ца кић, 
пред сед ник Вор ки Ти ма.

Зол тан Фрид ман из Град
ског по зо ри шта ка же да су они 
кон ку ри са ли за „Арт Тре ма 
фест“, али да сред ства ни су 
до би ли. 

На род на би бли о те ка „Си ме он Пи шче
вић“ из Ши да до би ла је сред ства у из но
су од 500.000 ди на ра за ди ги та ли за ци ју, 
од но сно на бав ку ИТ опре ме. Та ко ђе и 
На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то
ше вић“ из Ин ђи је до би ла је исту ко ли чи
ну нов ца за Збор ник ра до ва Су сре ти 
би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја 
Ми ха и ло ви ћа 2016. 

Што се ти че Кул тур ног цен тра Ин ђи ја, 
кон ку ри са но је са про јек том „Го ди шњи 
про грам Га ле ри је ку ће Вој но ви ћа“ и тај 
про је кат им ни је про шао, као ни про је кат 
„Шек спир фе сти вал“ Ита ка арт цен тра 
из Ин ђи је.

Из ста ро па зо вач ке оп шти не, сред ства 
из Ре пу бли ке до де ље на су удру же њу 
Ро ма „Ро ма но ило Бе ле гиш“ из Бе ле ги
ша за про је кат „Та лен то ва ни мла ди 
Ро ми“ у из но су од 120.000 динара. Одо
бре на су сред ства и Срп ској чи та о ни ци 
у Ири гу за на гра ду за драм ско ства ра ла
штво „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“ у 
из но су од 150.000 ди на ра.

Оп шти на Пе ћин ци, од но сно Кул
тур ни Цен тар Пе ћи на ци, ни је кон
ку ри сао у ми ни стар ству због, ка ко 

ка же ди рек тор ове уста но ве Јо ван Де вр
ња, ни су у мо гућ но сти да ис пу не све 
што се од њих оче ку је. Оно за шта би 
кон ку ри са ли и за че га су им по треб на 
сред ства, пре ма ње го вим ре чи ма, је сте 
за уре ђе ње уну тра шњо сти згра де Кул
тур ног цен тра.

Оно што је бит на чи ње ни ца је да кул
ту ра не сме да бу де пре пу ште на тр жи
шту. По треб но је раз у ме ти да се ула га
њем у кул ту ру углав ном нај ви ше фи нан
си ра пу бли ка. Без бу џе та, про гра ми и 
про јек ти би ли би усме ре ни на ко мер ци
ја ли за ци ју. Ме ђу тим, држава би морала 
да се одлучи да ли ће и даље 
институционално финансирати културу 
или ће се определити за пројектно 
финансирање, где је то могуће. За сада 

да делу имамо мешовити 
систем. Јер, упркос чињеници 
да неке установе нису добиле 
новац из министарства, или 
да су добиле недовољно, све 
оне ће и даље функционисати 
зато што се из локалних 
буџета издвајају огромна 
средства за њихов рад. 

 
Е. М. Н. 

За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Срем ска Ми тро ви ца одо
бре на су сред ства за кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју мо за и ка Цар ске 
па ла те Сир ми јум за дру гу фа зу, од но сно за за вр ше так ра до ва у 
из но су од 3.000.000 ди на ра, као  и за са на ци ју де ла кров ног по кри
ва ча ар хе о ло шког ло ка ли те та у из но су од 8.500.000 ди на ра. 

За во ду за за шти ту
спо ме ни ка 11,5 ми ли о на

На при ме ру
гра да Шап ца мо же мо 
ви де ти да не ва жи

пра ви ло да уста но ве 
ко је кон ку ри шу мо ра ју 

би ти на по ли тич кој 
ве зи са ми ни стар
ством, јер Ша бац
то очи глед но ни је. 
Ша бач ке уста но ве

кул ту ре до би ле
су сред ства у из но су 

од око де вет ми ли о на 
ди на ра, чак три пу та 

ви ше не го уста но ве на 
ни воу це лог Сре ма
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Ка ко би смо мо гли да оба вља мо све по сло ве ко ји су у 
на шој над ле жно сти, мо ра ли смо да из вр ши мо ре ор га ни
за ци ју. Не ма мо но вих за по шља ва ња, а мо гу са си гур но
шћу да ка жем да ком плек сни јег пред у зе ћа од „Чи сто ће“ 
не ма, јер оба вља мо све ко му нал не по сло ве осим 
ди стри бу ци је во де, ис ти че Јо ви ца Га гри ца, ди рек тор ЈП 
„Чи сто ћа“ Ста ра Па зо ва

ЈП „Чи сто ћа“ Ста ра Па зо ва од не дав но је 
до би ло на упра вља ње ло кал не пу те ве, као 
и одр жа ва ње вер ти кал не и хо ри зон тал не 
са о бра ћај не сиг на ли за ци је. У пи та њу је 
скуп штин ска од лу ка, због ко је је до шло до 
ре ор га ни за ци је по сло ва у по ме ну том јав
ном пред у зе ћу.

 Сви по сло ви ко ји се од но се на одр жа ва
ње ло кал них пу те ва су са да у на шој  над ле
жно сти, без об зи ра на то да ли се ра ди о 
обе ле жа ва њу пу те ва, пе шач ких пре ла за, 
по ста вља њу са о бра ћај них зна ко ва или 
се ма фо ра. За вр ше на је јав на на бав ка за 
на бав ку ма ши не за обе ле жа ва ње пу те ва, 
та ко да ће мо вр ло бр зо по че ти да ра ди мо и 
овај по сао  ис ти че Јо ви ца Га гри ца, ди рек
тор ЈП „Чи сто ћа“ и до да је да су њи хо ви 
рад ни ци оспо со бље ни да ра де ви ше раз ли
чи тих по сло ва, у че му се огле да и успе шно 
по сло ва ње по ме ну тог јав ног пред у зе ћа.

 Ка ко би смо мо гли да оба вља мо све 
по сло ве ко ји су у на шој над ле жно сти, мо ра
ли смо да из вр ши мо ре ор га ни за ци ју. Не ма
мо но вих за по шља ва ња, а мо гу са си гур но
шћу да ка жем да ком плек сни јег пред у зе ћа 
од „Чи сто ће“ не ма, јер оба вља мо све 
по сло ве осим ди стри бу ци је во де. 

Га гри ца ис ти че да су не дав но за вр ши ли 
ком плет но ко ше ње тра ве на те ри то ри ји 
це ле оп шти не Ста ра Па зо ва,  с тим што су 
ак це нат да ли на 11 гро ба ља ко ја одр жа ва ју.

 Основ на де лат ност ЈП „Чи сто ћа“ је 
из но ше ње и де по но ва ње от па да, за тим 
ко ше ње и озе ле ња ва ње, одр жа ва ње пи ја
ца, јав на ра све та, чи шће ње ди вљих де по
ни ја, зоо хи ги је на и по греб не услу ге. По ред 
ком плет ног ко ше ња, за вр ши ли смо и про

лећ но чи шће ње гра да, а реч је о те ку ћим 
по сло ви ма ко је ре дов но оба вља мо ис ти че 
ди рек тор ЈП „Чи сто ћа“.

Го во ре ћи о пи ја ца ма на те ри то ри ји ста
ро па зо вач ке оп шти не Јо ви ца Га гри ца ис ти
че да је ово јав но пред у зе ће над ле жно за 
свих осам пи ја ца,  с тим што су нај ве ће у 
Ста рој и Но вој Па зо ви.

 Про шле го ди не смо уве ли прак су да се 
те зге за ку пљу ју ис кљу чи во пу тем ли ци та
ци ја и то се по ка за ло као од ли чан по тез. 
Ли ци та ци је се спро во де за чи та ву го ди ну, а 
има мо по је ди не те зге где је нај ви ша из ли
ци ти ра на це на и до 120 хи ља да ди на ра на 
го ди шњем ни воу.

Као и сва оста ла јав на пред у зе ћа ко ја се 
ба ве од но ше њем сме ћа, и па зо вач ка 
„Чи сто ћа“  има про блем са ди вљим де по ни
ја ма. Ка ко ка же Јо ви ца Га гри ца, ипак успе
ва ју да их др же „под кон тро лом“.

 Пре из ве сног вре ме на смо очи сти ли 
ве ли ки број ди вљих де по ни ја, нај ви ше око 
Но ве Па зо ве и пре ма Ста рим Ба нов ци ма, 
би ло их је чак се дам. По ја вљу ју се сву да, 
без об зи ра на ме сну за јед ни цу и ве ли чи ну 
на се ља, али ма њег ин тен зи те та не го у 
прет ход ном пе ри о ду. Про шле го ди не смо 
ра ди ли ре ви зи ју до ма ћин ста ва ко ја је тра
ја ла од 1.ма ја до кра ја го ди не и еви ден ти
ра ли смо око 1.800 но вих ко ри сни ка ко ји 
ни су би ли у си сте му пла ћа ња од но ше ња 
от па да. Оче ку је мо да ће се на овај на чин 
сма њи ти број ди вљих де по ни ја, јер ће гра
ђа ни до би ти услу гу од но ше ња сме ћа и пла
ћа ти услу гу за то ис ти че он и ка же да је у 
то ку ре ви зи ја прав них ли ци, од но сно пред
у зет ни ка и фир ми.

ЈП „Чи сто ћа“ ра  ди по на ло гу ко му нал не 
ин спек ци је ко ја је ду жна да пи ше пре кр ша је 
и кон тр о ли ше ди вље де по ни је у са рад њи 
са по љо чу ва ри ма, ка же Га гри ца и ис ти че 
да има ју од лич ну са рад њу са ин спек ци јом 
што би тре ба ло да до при не се то ме да се 
про блем са ди вљим де по ни ја ма ефи ка сно 
ре ши у на ред ном пе ри о ду. М.Ђ

ЈП „Чи сто ћа“ Ста ра Па зо ва одр жа ва 
укуп но 11 гро ба ља у свим на се ље ним 
ме сти ма, а пре ма ре чи ма ди рек то ра го ди
шње се оба ви око 1.000 са хра на.

 За раз ли ку од мно гих гра до ва и оп шти
на у Ср би ји ми не ма мо про блем са не до
стат ком гроб них ме ста, а ове го ди не пла
ни ра мо и про ши ре ња у по је ди ним ме сти
ма. У на ред них не ко ли ко да на тре ба да 
бу де усво јен ре ви ди ра ни це нов ник ко ји се 
од но си на сва гро бља по ко јем ће це не 
услу га би ти јед на ке за сва на ша на се ља 
 ис ти че Јо ви ца Га гри ца, ди рек тор ЈП 
„Чи сто ћа“. 

До вољ но
гроб них ме ста

ЈП „ЧИ СТО ЋА“ СТА РА ПА ЗО ВА

Но ве над ле жно сти
за па зо вач ку „Чи сто ћу“

Јо ви ца Га гри ца, ди рек тор 
ЈП „Чи сто ћа“ Ста ра Па зо ва
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Неде љу Црве ног крста која се обе
ле жа ва од 8. до 15. маја у Црве ном 
крсту Ста ра Пазо ва доче ку ју са 

рено ви ра ном кухи њом и бољим усло
ви ма за рад и при пре му хра не. Од прет
ход них 11 ква дра та где је била сме ште на 
кухи ња, руше њем јед ног зида доби је но 
је 23 ква дра та кухињ ског про сто ра. 

 Ова кухи ња је била дупло мања и са 
обро ци ма које кува мо днев но није могла 
аде кват но да задо во љи потре бе, тако да 
смо били при мо ра ни да ову кухи њу про
ши ри мо и напра ви мо што боље усло ве 
за лак ши рад и ква ли тет ни ју при пре
му обро ка  рекао је Живан Рада ко вић, 
секре тар ЦК Ста ра Пазо ва.

Адап та ци ја је извр ше на  захва љу ју ћи 
помо ћи локал не само у пра ве, са којом по 
речи ма секре та ра Жива на Рада ко ви ћа, 
Црве ни крст има вео ма добру сарад њу. 

 Тако ђе, смо у међу вре ме ну доби
ли од ЦК Срби је још један казан од 300 

лита ра, који се нала зи у овој кухи њи, а 
пред сто је још завр шни радо ви око сто ло
ва и дру гих дета ља, који ће се још поја
ви ти и пока за ти у току самог рада и виде
ће се шта је још потреб но ком пле ти ра ти, 
иста као је Живан Рада ко вић, секре тар 
ЦК Ста ра Пазо ва.

Ста на Симе тић сама днев но спре ма 
750 топлих обро ка, а са новим каза ном, 
поред доса да шњег који је тако ђе запре
ми не 300 лита ра, каже да ће јој бити 
брже и лак ше. 

 Про стор је већи, комот ни је је, лак ше 
је да се ради  рекла је Ста на Симе тић, 
кува ри ца.

У про сто ри ји су поста вље не и нове 
пло чи це, а уско ро се оче ку ју и нови сто
ло ви и рад не повр ши не. У наја ви је и 
рено ви ра ње про сто ри ја у десет места 
стро па зо вач ке општи не где се врши 
поде ла хра не за кори сни ке народ не 
кухи ње.   З. К.

ЦРВЕ НИ КРСТ СТА РА ПАЗО ВА

Рено ви ра ње и 
адап та ци ја кухи ње

Кухи ња ЦК

Око 70оро мали ша на пред школ ског 
узра ста врти ћа у насе љу Банов ци Дунав 
било је у при ли ци да се под се те основ них 
пра ви ла пона ша ња у сао бра ћа ју и стек ну 
додат на зна ња када је у пита њу тема 
„Без бед ност деце пеша ка у сао бра ћа ју“. 
Еду ка тив но пре да ва ње на поме ну ту тему 
орга ни зо ва но је захва љу ју ћи доброј 
сарад њи Пред школ ске уста но ве „Радост“ 
и Тех нич ке шко ле у Ста рој Пазо ви чији су 
уче ни ци нај мла ђи ма на кре а ти ван начин 
пре не ли сво је зна ње које сти чу обра зу ју ћи 
се као буду ћи тех ни ча ри друм ског сао бра

ћа ја. Поред неиз о став ног Пажљив ка са 
којим су се дру жи ли путем фил ма подр жа
ног од Аген ци је за без бед ност сао бра ћа ја, 
мали ша ни су поло жи ли тзв. тест и сте кли 
пра во да као пеша ци буду без бед ни уче
сни ци у сао бра ћа ју. Систе ма ти чан рад на 
сао бра ћај ном вас пи та ва њу деце, уз уче
шће роди те ља, шко ле, локал них вла сти, 
као и наци о нал них кам па ња усме ре них на 
њихо ву без бед ност, попут данас одр жа ног 
пре да ва ња, од витал ног су зна ча ја у сма
ње њу бро ја сао бра ћај них незго да у који ма 
су упра во они акте ри. С. С.

БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Деца у сао бра ћа ју

ПРВИ МАЈ 

Рибо лов ци
У поне де љак 1. маја око подне ва на Гаји

ће вој бари у Ста рој Пазо ви зате кли смо 
пет на е стак спорт ских рибо ло ва ца и дру гих 
љуби те ља при ро де који су ово место иза
бра ли за Прво мај ске пра зни ке. Како су нам 
у рекли, воле овај про стор зато што је уре
ђен, и зато што је то при ли ка да вре ме про
ве ду у при ро ди уз мале тро шко ве. Пре о
вла ђи ва ли су спорт ски рибо лов ци, а поред 
Ста ро па зов ча на било је оних који су на 
Гајић ку дошли из Батај ни це. Зате кли смо и 
мла ђе сугра ђа не који су дан рани је поста
ви ли шато ре поред воде.  М.М.

СТА РА ПАЗО ВА

Ром ски тур нир у 
фуд ба лу

На ста ди о ну Копи то у Ста рој Пазо ви, 
ром ска зајед ни ца уз подр шку Кан це ла ри је 
за инклу зи ју Рома општи не Ста ра Пазо ва, 
орга ни зо ва ла је у поне де љак 1. маја фуд
бал ски тур нир. Поред еки пе дома ћи на, так
ми чи ле су се еки пе из Бано ва ца, Добри на
ца, Сур чи на и дру гих места. Један од орга
ни за то ра, Дар ко Јова но вић каже да је тур
нир дуго го ди шња тра ди ци ја, а Бата Јова но
вић је под се тио на 1971. годи ну када је 
поче ла орга ни за ци ја овог дога ђа ја. По 
њего вим речи ма, рани је се так ми чи ло пре
ко 15 еки па, а на овом тур ни ру уче ство ва ло 
је шест. При пад ни ци ром ске зајед ни це и 
Кан це ла ри ја за инклу зи ју Рома Општи не 
Ста ра Пазо ва обез бе ди ли су за прве три 
еки пе пеха ре и дипло ме.

М.М.

ГОЛУ БИН ЦИ

Дани рузма ри на 
Послед њег април ског дана у Голу бин ци

ма су одр жа ни први Дани рузма ри на у 
орга ни за ци ји Удру же ња гра ђа на Рузма рин 
уз подр шку Општи не Ста ра Пазо ва, Месне 
зајед ни це Голу бин ци и Тури стич ке орга ни
за ци је. Рузма рин је увек ужи вао вели ки 
углед код наро да већ од нај ста ри јих вре
ме на, неки оби ча ји у вези са упо тре бом 
рузма ри на одр жа ли су се до данас, а сми
сао и зна чај рузма ри на може се наћи и у 
леген да ма. Захва љу ју ћи Голу би нач ком 
удру же њу гра ђа на Рузма рин, чија је миси
ја, како кажу да шире мирис биљ ке која 
цве та од мар та до маја, ово срем ско село 
доби ло је мани фе ста ци ју Дани рузма ри на 
која је одр жа на послед њег април ског 
дана. Поме ну то удру же ње које функ ци о
ни ше две годи не, бро ји пре ко три де сет 
чла но ва из свих кра је ва Срби је, а да удру
же ње има и пре ко гра нич ну сарад њу, 
потвр ђу је чла ни ца из Мађар ске и број на 
госто ва ња у сусед ним земља ма.

Први Дани рузма ри на у Голу бин ци ма 
оку пи ли су 13 удру же ња и акти ва жена, 
као и само стал них изла га ча из Сре ма који 
су се пред ста ви ли изло жбом сла них и 
слат ких кола ча и ста рин ских руко тво ри на. 
Посе ти о ци су има ли при ли ку да ужи ва ју и 
у зву ци ма там бу ре, хар мо ни ке, фла у те и 
поне кој при чи о Рузма рин ском Сре му у 
коме се нала зе Голу бин ци, а на самом 
кра ју доде ље ни су пеха ри нај бо љим изла
га чи ма.

С.С.
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СТА РА ПАЗО ВА

Изло жба паса
Пре ко 420 изла га ча из око 27 држа ва оку

пи ло се на Међу на род ној изло жби паса 
свих раса ЦАЦИБ у уто рак 2. маја, на 
расад ни ку Брест у Ста рој Пазо ви. Изло жбу 
је отво рио Милан Беа ра, заме ник пред сед
ни ка општи не и поже лео так ми ча ри ма сре
ћу и успех, а др Мах мут Ал Даги ста ни, 
гене рал ни секре тар Кино ло шког саве за 
Срби је каже да је наше земља у самом 
свет ском врху у кино ло ги ји. Вас ко Мудре
ша, кино ло шки суди ја са Цети ња каже да 
радо суди у Срби ји зато што је Срби ја кино
ло шка веле си ла, а на изло жби је било већ 
афир ми са них раса, али и раса које се боре 
за сво је место, као што је сред ње а зиј ски 
овчар. Орга ни за ци ја је одго во ри ла зах те ви
ма так ми ча ра и публи ке, а за нај у спе шни је 
обез бе ђе не су награ де и вели ки број пеха
ра и дипло ма. М.М.

АДОП ТИВ НО РОДИ ТЕЉ СТВО

Да ли бисте
усво ји ли дете?

Иако само усва ја ње пред ста вља један од 
нај ху ма ни јих чино ва који и усво ји те љи ма и 
деци усво је ни ци ма доно си огром ну добро
бит, годи шње се у про се ку у Цен тру за 
соци јал ни рад у Ста рој Пазо ви само два 
брач на пара одлу че на овај посту пак. 
Жеља сва ко га од нас је да у одре ђе ном 
тре нут ку свог живо та осну је поро ди цу и 
поста не роди тељ. Међу тим, пре пре ка која 
ути че на оства ре ње ове жеље нека да је 
немо гућ ност брач ног пара да се оства ре 
као отац или мај ка, па се тако наме ће пита
ње да ли бисмо усво ји ли дете. Струч ња ци 
сма тра ју да је усво је ње једи на мера зашти
те нај мла ђих којом се трај но мења поро
дич ни ста тус дете та. Јед ном засно ва но 
усво је ње се не може рас ки ну ти, а уло га 
Цен тра за соци јал ни рад у поступ ку усво је
ња је више стру ка. Усво је ње дете та је чин 
пле ме ни тог карак те ра, и као такав завре ђу
је афир ма ци ју и подр шку дру штва у нај ши
рем сми слу. Усво је ње или адоп тив но роди
тељ ство како се још нази ва је за одре ђе ни 
број деце једи ни начин да стек ну поро ди цу, 
а за један број људи искљу чи ви начин да 
се оства ре као роди те љи. С. С.

ИЗБО РИ  ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Пре да те листе
кан ди да та

У петак 28. апри ла у поноћ, исте као је 
рок до кога су могле да се пре да ју листе 
кан ди да та за избо ре за чла но ве саве та 
месних зајед ни ца који ће бити спро ве де ни 
14. маја. 

У Месној зајед ни ци Ста ра Пазо ва пре да
те су две листе кан ди да та: коа ли ци је око 
СНС за 21 место у саве ту, коли ко савет 
бро ји, и 17 кан ди да та Гру пе гра ђа на „Моја 
Пазо ва“, потвр дио је за РТВ Ста ра Пазо ва, 
Дра ган Ђурић, пред сед ник избор не коми
си је. 

У Месној зајед ни ци Крње шев ци где се 
бира седам чла но ва саве та, поред листе 
кан ди да та коју је пре да ла коа ли ци ја оку
пље на око Срп ске напред не стран ке, у 

трци је и један кан ди дат гру пе гра ђа на.
У Сур ду ку и насе љу Банов ци Дунав ће 

бити бира но седам чла но ва саве та, а 
избор ним коми си ја ма су пре да те само 
листе кан ди да та коа ли ци је оку пље не око 
СНС. Жељ ко Шола ја, пред сед ник избор не 
коми си је у Новим Банов ци ма рекао је да је 
листу кан ди да та пре да ла само коа ли ци ја 
око СНС за свих 11 чла но ва саве та. 

У Ста рим Банов ци ма, Голу бин ци ма и 
Вој ки за 11 чла но ва саве та кон ку ри ше исто 
толи ко кан ди да та коа ли ци је око СНС, у 
Беле ги шу пре да та је само листа СНС и 
коа ли ци о них парт не ра за свих девет чла
но ва саве та. 

На избо ри ма 14. маја, бира чи из Нове 
Пазо ве бира ће 21 чла на Саве та месне 
зајед ни це. Избор на коми си ја Месна зајед
ни ца Нова Пазо ва је саоп шти ла да је листу 
кан ди да та у закон ском року пре да ла „Коа
ли ци ја Алек сан дар Вучић  Срп ска напред
на стран ка, Иви ца Дачић  Соци ја ли стич ка 
пар ти ја Срби је, ПУПС и Покрет соци ја ли
ста“, 21 кан ди да та и ова листа је потвр ђе
на. Пре да та је и листа кан ди да та Гру пе 
гра ђа на „За Општи ну Нова Пазо ва“, са 14 
кан ди да та, а коми си ја је потвр ди ла 12 кан
ди да та. Листа кан ди да та Гру пе гра ђа на 
„Избор Општи на Нова Пазо ва  Милан 
Тура ња нин“  са 21 кан ди да том није потвр
ђе на, саоп шти ла је Избор на коми си ја 
Месне зајед ни це Нова Пазо ва. Избо ри у 
Новој Пазо ви биће спро ве де ни у 14 избор
них једи ни ца, а чла но ви саве та месних 
зајед ни ца у свим насе љи ма ста ро па зо вач
ке општи не биће бира ни по већин ском 
избор ном прин ци пу, што зна чи да ће се 
гла са ти за кон крет но име и пре зи ме.

М.М.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Поја ва ште то чи на
Усе ви су доста добро под не ли ниске тем

пе ра ту ре и мраз овог про ле ћа. У пазо вач
ком ата ру нема већих оште ће ња, али је 
ових дана при мет на поја ва ште то чи на, тако 
да се пољо при вред ним про из во ђа чи ма 
пре по ру чу је чешћи оби ла зак пар це ла, а у 
Упра ви за тре зор поче ла је пре да ја зах те ва 
за регрес за ђубри во. Пољо при вред ни ци 
могу да рачу на ју на две хиља да дина ра по 
хек та ру за ђубри во. Ј.К.

ОДЛУ КА О ПРИ ВРЕ МЕ НИМ 
ОБЈЕК ТИ МА

Уго сти те љи
задо вољ ни 

Због пре стан ка рада Дирек ци је за 
изград њу Општи не Ста ра Пазо ва, недав но 
усво је на Одлу ка о при вре ме ним објек ти ма 
пре но си над ле жно сти у овој обла сти на 
„Урба ни зам“, „Чисто ћу“ и мањим делом на 
Општин ску упра ву, рекао је за РТВ Ста ра 
Пазо ва Нико ла Милаш, начел ник Оде ље
ња за кому нал не делат но сти. Одлу ка 
дефи ни ше усло ве и начин поста вља ња, 
кори шће ња и укла ња ња при вре ме них 
обје ка та на јав ним повр ши на ма који ма се 
сма тра ју ули це, трго ви, тро то а ри, пешач ке 
и бици кли стич ке ста зе, јав на пар ки ра ли
шта, пар ко ви и шета ли шта, затим спорт ско 
рекре а тив ни и забав ни тере ни и игра ли
шта и слич но. У раз го во ру са ста ро па зо
вач ким уго сти те љи ма сазна ли смо да у 

про це ду ри изда ва ња дозво ла поме ну та 
пред у зе ћа већ посту па ју по новом акту, а 
исти чу да су задо вољ ни сарад њом са 
Општи ном Ста ра Пазо ва. М. М.

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА ПЧЕ ЛА РЕ

Зах те ви до
кра ја маја

До кра ја маја тра је  кон курс Мини стар
ства пољо при вре де за под но ше ње зах те ва 
за суб вен ци је по кошни ци пче ла.  Мини
стар пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић 
донео је одлу ку да се суб вен ци ја по кошни
ци у 2017. годи ни, подиг не за додат них 20 
одсто у одно су на про шлу 2016. годи ну, 
што је за 44 одсто више у одно су на 2015. 
годи ну, и изно си ће 720 дина ра. Пра во на 
суб вен ци ју има ју сви пче ла ри који има ју 
обе ле же но нај ма ње 20 кошни ца. Обра сци 
се могу пре у зе ти за сај ту мини стар ства, 
код пред сед ни ка локал них Удру же ња пче
ла ра а зах тев за оства ри ва ње пра ва на 
под сти ца је по кошни ци пче ла под но си се 
Упра ви за аграр на пла ћа ња до 31. маја 
2017. З. К.

ЦРВЕ НИ КРСТ 
Прва помоћ

Црве ни крст Ста ра Пазо ва орга ни зо вао 
је  у петак 5. маја тра ди ци о нал но так ми че
ње у пру жа њу прве помо ћи. Прва помоћ 
може да буде од пре суд не важно сти, али  
мора да се пру жи на аде ква тан начин, у 
супрот ном може да одмог не. С тим циљем 
се и орга ни зу ју ова так ми че ња за уче ни ке 
основ них шко ла. У при ка зу збри ња ва ња 
повре да уче ство ва ло је 11 еки па из седам 
основ них шко ла са тери то ри је ста ро па зо
вач ке општи не. Нај бо ља је била еки па 
Основ не шко ле „Вера Мишче вић“ из Беле
ги ша, која ће пред ста вља ти Црве ни крст 
општи не на покра јин ском так ми че њу.

Ј. К.

НОВА ПАЗО ВА

Вече руске пое зи је
У Гале ри ји у Новој Пазо ви, у петак 5. 

маја, одр жа но је вече руске пое зи је коју су 
гово ри ли пола зни ци шко ле Руски свет. 
Након песме чла но ва КУДа „Ћири ло и 
Мето ди је“ са Буси ја, при сут не је поздра ви
ла Анто не ла Бје лић, про фе сор ка руског 
јези ка и чла ни ца Бал кан ске кре а тив не гру
пе чији је један од про је ка та упра во курс 
руског јези ка. Дра га на Милаш, дирек тор ка 
Народ не библи о те ке „Доси теј Обра до вић“, 
је иста кла задо вољ ство, што се часо ви 
руског јези ка, одр жа ва ју упра во у огран ку у 
Новој Пазо ви и изра зи ла наду да ће бити и 
дру гих зајед нич ких про гра ма. Поет ско вече, 
на коме су се чули Пушки но ви сти хо ви, 
било је уства ри први јав ни час пола зни ка 
кур са руског јези ка, за који је у послед ње 
вре ме све веће инте ре со ва ње. Антон Гра
блин, сту дент из Москве и један од осни ва
ча Бал кан ске кре а тив не гру пе је наја вио да 
ће у поне де љак у Руском дому бити све ча
на про мо ци ја 19. Свет ског фести ва ла 
омла ди не и сту де на та којој ће при су сто ва
ти пред став ни ци из дирек ци је ове свет ске 
мани фе ста ци је, која ће бити одр жа на у 
окто бру  у Сочи ју.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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Оде ље ње за одра сле вам пре по ру чу
је сле де ће насло ве за месец мај:

01. Чудан осе ћај у мени – Орхан Памук
02. Кад пад не ноћ – Хару ки Мура ка ми
03. Неве ста мора – Ели за бет Гил берт
04. Црвен даћ – Ју Нес бе
05. Тај не беле жни це Ага те Кри сти – Џон 

Куран
06. Без уте хе – Казуо Иши гу ро
07. Нека туђа пра ви ла – Сти вен Кел ман
08. Коли ба – Вили јем Пол Јанг
09. Потра га за сун цем – Тони Пар сонс
10. Ислед ник – Дра ган Вели кић
11. Глад – Мир ја на Бобић Мој си ло вић
12. Инфер но – Ден Бра ун

Пре по ру ка Деч јег оде ље ња:

01. Деца чита ју срп ску исто ри ју – Сло бо
дан Ста ни шић

02. При ча о дина сти ји  Нема њи ћа – Јова
на Кула у зо вић Реба

03. Срп ске прин це зе и вла дар ке – Јова на 
Кула у зо вић Реба

04. Бела голу би ца – Мило мир Кра го вић
05. Уки фуд ба лер – Бојан Љубе но вић
06. Днев ник шоњав ка – Џеф Кини
07. Дођи на јед но чуд но место – Весна 

Алек сић
08. Мар та Смарт и вашар заго нет ки – 

Урош Петро вић
09. Како успе шно раз ви ја ти IQ дете та – 

Ран ко Рајо вић
10. Хари Потер и укле то дете – Џоан Роу

линг
11. Моти ва ци ја – И. Леман
12. Три ста сла ву је вих песа ма – Радо мир 

Пут ни ко вић

Про јек ци је фил мо ва 

Петак, 12. мај 2017.
16:00 Штрумп фо ви: скри ве но село
(3Д  син хро ни зо ва но)
18:00 Мали шеф (3Д)
20:00 Пакле не ули це 8

Субо та, 13. мај 2017.
16:00 Штрумп фо ви: скри ве но село
(3Д  син хро ни зо ва но)
18:00 Мали шеф (3Д)
20:00 Чува ри галак си је 2
Цена ула зни це за све про јек ци је фил мо ва 
изно си 250 дина ра. Све инфор ма ци је 
могу се доби ти на теле фон 022615115.

БИБЛИОТЕКA
„ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

ПОЗОРИШТЕ
„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на 20.00 и 22.00 час

10.5. Аф тер Пар ти 
11 – 17. 5. Па тер сон

Фил мо ви у 2Д и 3Д про јек ци ја ма
13.5. Ма ли шеф у 16.00 
Ко зје уши у 18.00
Па кле не ули це у 20.00
14.5. Ма ли шеф у 16.00
и 18.00
Па кле не ули це у 20.00 

Дечи ји музич ки фести вал „Рас пе ва но 
про ле ће“ одр жан је 4. маја у вели кој 
дво ра ни рум ског Кул тур ног цен тра. 

Ова мани фе ста ци ја пре ко три деце ни је и 
негу је дечи је ства ра ла штво и музич ко 
ства ра ла штво посве ће но деци. 

На њему уче ству ју деца до 12 годи на 
ста ро сти и сва ке годи не се штам па збир ка 
песа ма које се изво де на фести ва лу.

У Руми се фести вал одр жа ва од 2008. 
годи не, а покре ну ла га је настав ни ца 
музич ког вас пи та ња ОШ „Душан Јер ко вић“ 
Сун чи ца Јако вић, уз подр шку шко ле и рум
ске општи не. 

Ове годи не је насту пио 21 соли ста  из 
рум ских основ них шко ла које је пра тио хор 

ОШ „Душан Јер ко вић“ и орке стар Музич
ког цен тра Пан че во, под дири гент ском 
пали цом Бори са Мати је ви ћа на чију је 
ини ци ја ти ву и осно ва но „Рас пе ва но про ле
ће“.

 За ових десет годи на у Руми уче ство
ва ло је пре ко 3.000 уче сни ка, нај ви ше пле
са ча и фол клор них гру па, а чули смо око 
240 соли ста и исто толи ко нових ком по зи
ци ја. Дра го ми је да уче сни ке увек пра те и 
мали ша ни, уз лепе коре о гра фи је, из рум
ског врти ћа  рекла је Сун чи ца Јако вић и 
захва ли ла свим дирек то ри ма шко ла, као и 
локал ној само у пра ви што подр жа ва ју овај 
дечи ји музич ки фести вал.

С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Рас пе ва но про ле ће

Као и рани јих годи на, 
Румља ни са дубљим 
џепом су упал ти ли 

аран жма не у земљи или 
ино стран ству за прво мај ске 
пра зни ке. Дру ги су се опре
де ли ли за Фру шку гору или 
нешто бли жи Бор ко вац.

Дан је ишао на руку они ма 
који су одлу чи ли да овај пра
зник рада про ве ду у при ро ди 
– пре под не је било сун ча но, 
али и мало ветро ви то, дакле 
не пре то пло.

Већ на ула ску у Бор ко вач

ку доли ну, на почет ку шета
ли шне ста зе запљу снуо нас 
је мирис рошти ља и дим који 
се изди зао изнад дрве ћа, уз 
меша ње раз ли чи те музи ке и 
пева ча, али углав ном, 
народ ња ка. 

Тако је већи на Румља на  
иско ри сти ли још један 1. мај 
да се опу сте и забо ра ве на 
посао, мале пла те, рад не 
субо те, пре ко вре ме ни рад, а 
мла ђи да се лепо про ве ду и 
дру же... 

 С. Џ.

КРЧЕ ДИН

Сајам 
куле на 

Дру ги „Сајам куле на“ 
биће одр жан 13. и 14. маја 
на адре си Цара Душа на 
90 у Крче ди ну. Првог дана 
у субо ту, 13. маја пред ви
ђе не су ква ли фи ка ци је, 
док ће у неде љу, 14. маја 
бити про гла ше ни побед
ни ци. Како исти чу орга ни
за то ри, узор ци се при ма ју 
у субо ту, до 12 часо ва. 
Бит но је да кулен не буде 
сечен, посеб но нагла ша
ва ју.

Бобан Сто ја ди но вић, 
вла сник ресто ра на у којем 
ће бити одр жа на поме ну
та гастро ном ска мани фе
ста ци ја исти че да оче ку ју 
већи број так ми ча ра у 
одно су на про шлу годи ну. 
О нај бо љем куле ну одлу
чи ва ће позна ва о ци поме
ну тог срем ског дели ка те
са, а нај у ку сни ји биже 
награ ђе ни вред ним награ
да ма. Тако ђе, сви посе ти
о ци моћи ће на лицу 
места да дегу сти ра ју 
кулен, а за њих је улаз 
сло бо дан.

РУМА

Први мај на Бор ков цу
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ШИД: 17. МЕМО РИ ЈАЛ САВЕ ШУМА НО ВИ ЋА

Мону мен тал ни циклус
Шиди јан ке пред публи ком 
Изло жбом сли ка “Шиди јан ке” и 

про мо ци јом науч не моно гра фи
је “Сава Шума но вић, Шиди јан

ке  вели ка син те за и откро ве ње нове 
ствар но сти”, ауто ра др Лиди је Мере
ник, у четвр так 4. маја у Гале ри ји сли
ка “Сава Шума но вић” у Шиду, све ча но 
је отво рен 17. Мемо ри јал Саве Шума
но ви ћа. Захва љу ју ћи чиње ни ци да се 
циклус “Шиди јан ке” (Купа чи це), у цели
ни чува у Гале ри ји сли ка “Сава Шума
но вић” у Шиду, као и да је Гале ри ја 
послед њих годи на интер вен ци ја ма у 
про сто ру омо гу ћи ла пове ћа ње изло
жбе них повр ши на, било је могу ће по 
први пут изло жи ти циклус “Шиди јан ке” 
у низу и цели ни, али и при до да ти ода
бра не радо ве који су му прет хо ди ли и 
оне који су наста ли непо сред но после 
њега. Нај ва жни ји сег мент изло жбе 
чини 35 ком по зи ци ја циклу са. Једин
стве ним и пре по зна тљи вим Шиди јан
ка ма дода то је десет ода бра них сли ка 
које су хро но ло шки, стил ски и темат ски 
наја ви ле цен трал ни део циклу са, као и 
два сери ја ла, један од пет депо ја сних 
и један од чети ри леже ћа акта у енте
ри је ру, на који ма се пре по зна је пла ви 
модел Ема и кара ка те ри стич не позе 
које зау зи ма ју Шиди јан ке. Овим акто
ви ма циклус Шиди јан ке је и окон чан 
1938. годи не, а број дела изло жен на 
изло жби у Шиду зау ста вио се на 54.

 За ову изло жбу смо се при пре ма ли 
неко ли ко годи на. Захва љу ју ћи помо ћи 
локал не само у пра ве интер ве ни са ли 
смо у про сто ру и омо гу ћи ли  пове ћа
ње изло жбе них повр ши на. У јед ном 

једин стве ном про сто ру, успе ли смо да 
изло жи мо све сли ке, што ће омо гу ћи
ти посе ти о ци ма да циклус Купа чи це 
дожи ве на пра ви начин, упра во она ко 
како је и сам умет ник зами слио. Ми 
тач но може мо кроз ову изло жбу да 
пра ти мо како је умет ник оства ри вао 
сво је наме ре. Наш зада так у Гале ри ји 
је да стал но омо гу ћа ва мо нове ана
ли зе и нова тума че ња и ово је упра во 
ново сагле да ва ње циклу са Купа чи
це и моно гра фи је Саве Шума но ви ћа. 
На овој изло жби успе ли смо да пред
ста ви мо и сли ке које прет хо де овом 
циклу су. Прво само стал но тума че ње 
изло жбе Купа чи ца било је 1997. годи

не, али тада нису биле пред ста вље не 
све сли ке у на јед ном месту. Тако да је 
оно што ову изло жбу издва ја од свих 
прет ход них,  упра во та могућ ност коју 
смо оства ри ли, да све сли ке буду изло
же не у јед ном једин стве ном изло жбе
ном про сто ру  иста кла је дирек то ри ца 
Гале ри је Весна Буро је вић.

Циклус Шиди јан ке при па да позној 
фази ства ра ла штва Саве Шума но ви ћа, 
када је умет ник ства рао сво ја нај зре ли
ја дела. Пред ста вљен је у цели ни на 
послед њој само стал ној изло жби Саве 
Шума но ви ћа у Бео гра ду 1937. годи не, 
на којој је умет ник при ка зао 410 дела. 
1997. годи не деси ло се прво сагле да
ва ње овог, до тада нео прав да но зане
мар ног циклу са у опу су Саве Шума но
ви ћа. 

Мани фе ста ци ја Мемо ри ја ла Саве 
Шума но ви ћа уста но вље на је 
1962. годи не са дефи ни са ним 

циљем да на посе бан начин ука же на 
дела овог вели ког умет ни ка. Обја вљи
ва ње моно гра фи је ауто ра др Лиди је 
Мере ник, пред ста вља зна ча јан допри
нос у сагле да ва њу ства ра ла штва Саве 
Шума но ви ћа. Она овај мону мен тал ни 
циклус пози ци о ни ра у европ ске окви
ре, исто вре ме но га дефи ни шу ћи као 
вели ку син те зу по више осно ва. Пре 
све га син те зу две оми ље не теме Саве 
Шума но ви ћа, акта и пеј за жа и син те
зе реа ли зма и еле ме на та кла си ке. Др 
Лиди ја Мере ник све ча но је и отво ри
ла 17. Мемо ри јал Саве Шума но ви ћа 
и изло жбу сли ка чији је аутор Весна 
Буро је вић. 

Весна Буројевић,
директорица Галерије 
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ЗА ЖИ ВЕ ЛА „ФИ ЈА КЕ РИ ЈА ДА“ У МА ЛОЈ РЕ МЕ ТИ

Коњи поново јуре
Не знам ода кле 

љу бав пре ма
коњима,

јед но став но их 
во лим. Не ма ту 

не ке за ра де и 
про фи та. Ме ни 

је до ста во ла на. 
Нај ви ше во лим 

да упрег нем 
ко ња и одем у 

оби ла зак њи ва, 
про сто се

од мо рим, каже 
Синиша

Те о до ро вић

Ма ла Ре ме та је иде ал на за оне 
ко ји же ле од мор на се лу, у ап со
лут ном ми ру и ти ши ни, да ле ко 

од град ске гу жве, бу ке и ауто мо би ла. 
Ма ни фе ста ци ја ко ја је од пре две го ди
не по ста ла за штит ни знак се ла „Фи ја ке
ри ја да“ одр жа ва се пр ве су бо те у ок то
бру. „Фи ја ке ри ја да“ сва ке го ди не оку пи 
мно го број не љу би те ље ко ња и пру жи 
им при ли ку да се за ба ве уз дру же ње, 
му зи ку и хра ну.

Ка ко је ис та као Дра ган Ми ло ше вић, 
пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це 
Ма ла Ре ме та, све ви ше ме шта на уз га ја 
ко ње и има фи ја ке ре, па је та ко до шло 
до иде је да се осну је ма ни фе ста ци ја 
„Фи ја ке ри ја да“ ко ја се одр жа ва пр ве 
су бо те у ок то бру, а ове го ди не би ће 

одр жа на тре ћа по ре ду. У се лу од ско ро 
функ ци о ни ше и Ко њич ки клуб, а пред
сед ник Ко њич ког клу ба „Фру шко гор ски 
ждре бац“ је Си ни ша Те о до ро вић. 

 Пре три го ди не осно ва ли смо 
Ко њич ки клуб и Ма ни фе ста ци ју под 
на зи вом „Фи ја ке ри ја да“. За две го ди не, 
ко ли ко се одр жа ва, бу де ве о ма ле по и 
по се ти нас та да до ста љу ди. Кроз на ше 
ма ло се ло, има мо са мо јед ну ули цу, 
на пра ви мо де фи ле. Же не за ма ни фе
ста ци ју спре ма ју сре мач ке ко ла че, и 
из не су их, сва ка ис пред сво је ку ће. За 
ве ли ке ма ни фе ста ци је, тре ба до ста 
па ра. Ми ни смо тре нут но у мо гућ но сти 
да пра ви мо не што ве ли ко и ор га ни зу је
мо се пре ма сво јим мо гућ но сти ма. 
Углав ном се дру же ње за вр ши уве че уз 

ве че ру и му зи ку и про ве де мо се ле по. 
Про шле го ди не је би ло 25 фи ја ке ра и 
де ци бу де нај ин те ре сант ни је – ка же 
Си ни ша Те о до ро вић. 

Си ни ша је од у век во лео ко ње. Ту 
љу бав пре нео је и на си на Не бој шу, а у 
свим по сло ви ма око ко ња им по ма же 
Гор да на, Си ни ши на су пру га. 

 Око пет го ди на др жи мо ко ње, ли пи
ца не ре. Пр во је мој кум по чео да уз га ја 
ко ње па смо он да уз ње га кре ну ли и ми. 
Ма да, ја сам од у век во лео ко ње. Др жао 
сам их и пре два де се так го ди на, док мој 
отац ни је, мо гу ре ћи да сам ја за чет ник. 
Он да су по ред ме не ко ње за во ле ли мој 
брат и син. Не знам ода кле љу бав пре
ма коњима, јед но став но их во лим. Не ма 
ту не ке за ра де и про фи та. Ме ни је 
до ста во ла на. Нај ви ше во лим да упрег
нем ко ња и одем у оби ла зак њи ва, про
сто се од мо рим. Ко њи су ја ко па мет не 
жи во ти ње – сма тра Те о до ро вић. 

Он до да је да ко њи ни су зах тев не 
жи во ти ње, али да во ле па жњу. 

 Тре нут но има мо па сту ва, јед ну ко би
лу и јед ну ома ки њу (јед но го ди шња 
ждре би ца). У ско ри је вре ме, план нам је 
да син и ја има мо свој пар ко ња. Тре нут
но има мо са мо је дан пар. Ко њи су ја ко 
ле пе жи во ти ње, ни су зах тев не. Хра ни
мо их лу цер ком, зо бом и ку ку ру зом. 
Ко њи во ле па жњу и не гу, пре ма то ме 
мо ра ју да се че ша ги ја ју сва ки дан, да се 
пот ки ва ју уред но, да се те ра ју. Углав ном 
су пру га, син и ја стиг не мо све то са ми 
да ура ди мо и одр жа ва мо све ка ко тре ба 
– ка же за крај Си ни ша Те о до ро вић, вла
сник див них ко ња и пред сед ник Ко њич
ког клу ба „Фру шко гор ски ждре бац“. 

С. С.
Фо то: Ж. Пе трас

Нео бој ша Те о до ро вић љу бав пре ма ко њи ма на сле дио од оца 

Си ни ша и Не бој ша Те о до ро вић са својим лепотанима
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ЕКО НО МИ ЈА

Сарад ња општи не и при вред е
У окви ру Сај ма запо шља ва ња, одр жа

ног 28. апри ла у хоте лу „Евро па“ у 
Шима нов ци ма, начел ник Општин ске 

упра ве општи не Пећин ци Жељ ко Трбо вић 
орга ни зо вао је саста нак са пред став ни
ци ма ком па ни ја и пред у зе ћа која послу ју 
на тери то ри ји пећи нач ке општи не. У отво
ре ном раз го во ру још јед ном је потвр ђе на 
добра сарад ња изме ђу локал не само у пра
ве и при вред ни ка, а пред став ни ци при вре
де су иско ри сти ли при ли ку да ука жу на про
бле ме са који ма се суо ча ва ју у посло ва њу.

Кон ста то ва но је да је, поред кому нал не 
инфра струк ту ре, један од кључ них про бле
ма пре воз запо сле них за који су ком па ни
је, због недо вољ но раз ви је не мре же јав ног 
пре во за, при мо ра не да издва ја ју зна чај на 
финан сиј ска сред ства што им поску пљу је 
тро шко ве посло ва ња. Како би се решио 
овај дуго го ди шњи про блем, дого во ре
но је да се фор ми ра мешо ви та коми си ја 
саста вље на од пред став ни ка ком па ни ја 
и општин ских струч них слу жби, која ће у 
наред ном пери о ду у потра зи за нај оп ти
мал ни јим реше њем раз мо три ти све могућ
но сти за уна пре ђе ње јав ног пре во за, како 
у окви ру општи не Пећин ци, тако и пре ма 
Бео гра ду из којег сва ко днев но већи број 
рад ни ка дола зи на посао у шима но вач ку 
рад ну зону, док зна ча јан број ста нов ни ка 
пећи нач ке општи не сва ко днев но путу је у 
Бео град на посао.

Начел ник Трбо вић је након састан ка 
изја вио да је пози тив но то што су при вред
ни ци пока за ли спрем ност да се укљу че у 

реша ва ње про бле ма на лока лу, а да ће 
локал на само у пра ва увек бити спрем на да 
коли ко год је у могућ но сти иза ђе у сусрет 
потре ба ма при вред ни ка који послу ју на 
њеној тери то ри ји.

– У послед њих неко ли ко годи на смо 
захва љу ју ћи подр шци Вла де Репу бли ке 
Срби је, а од про шле годи не и подр шци 
Покра јин ске Вла де извр ши ли зна чај на 
инфра струк тур на ула га ња у Шима нов ци ма 
– изгра ди ли смо пре чи стач отпад них вода 

и фабри ку воде, зна чај но про ши ри ли водо
вод ну и кана ли за ци о ну мре жу у рад ним 
зона ма, а успе ли смо да обно ви мо и део 
сао бра ћај ни ца. Нарав но, тај посао још увек 
није готов и локал на само у пра ва ће наста
ви ти да са ква ли тет ним про јек ти ма кон ку
ри ше за сред ства код дома ћих и међу на
род них фон до ва, како бисмо уна пре ди ли 
инфра струк ту ру у инду стриј ским зона ма на 
нашој тери то ри ји и олак ша ли посло ва ње 
нашим при вред ни ци ма – рекао је Трбо вић. 

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Нема већих оште ће ња усе ва
Током про шле неде ље др 

Вла ди мир Марић, саве то
да вац Пољо при вред не 

струч не слу жбе Срем ска 
Митро ви ца у прат њи Мила на 
Алек си ћа дирек то ра Аген ци је 
за раз вој и Пери це Гра ов ца из 
Одсе ка за пољо при вре ду 
општи не Пећин ци оби шао је 
пар це ле засе ја не куку ру зом у 
пећи нач ким ата ри ма. С обзи
ром на тем пе ра тур ни шок иза

зван ниским тем пе ра ту ра ма у 
прет ход ном пери о ду, од ратар
ских кул ту ра нај ви ше ште те 
пре тр пео је куку руз. У зави сно
сти од тога када је посе јан, куку
руз се тре нут но нала зи у фази 
ница ња па до фазе дру гог и 
тре ћег листа, тако да оште ће
ња од ниских тем пе ра ту ра нису 
сву да иста.

Како нам је рекао др Марић, 
у ата ри ма пећи нач ке општи не 

нису при ме ће на већа оште ће
ња куку ру за, осим на јед ној пар
це ли засе ја ној куку ру зом 
шећер цом, где ће бити нео п
ход но пре се ја ва ње. Куку руз се 
опо ра вља, каже, и потреб но је 
стр пље ње пољо при вред них 
про из во ђа ча.

– Куку руз се опо ра вља, фор
ми ра нове листо ве, тако да оче
ку је мо да ће се већ у наред ним 
дани ма, захва љу ју ћи овим 

вишим тем пе ра ту ра ма него што 
су биле у про те клом пери о ду, 
опо ра ви ти од прет ход ног тем
пе ра тур ног шока и да ће наста
ви ти свој раст. Оно што би тре
ба ло напо ме ну ти про из во ђа чи
ма јесте да пре него што се 
куку руз опо ра ви избе га ва ју при
ме ну било каквих пести ци да јер 
могу нане ти ште ту куку ру зу, што 
може да се одра зи на даљи 
раз вој биљ ке. Зна чи, саче ка ти 
да се фор ми ра ју нови зеле ни 
листо ви и тек тада при ме ни ти 
сред ства за зашти ту од коро ва. 
Уко ли ко се неко ипак одлу чи за 
пре се ја ва ње, онда је важно да 
посе је хибри де рани јих гру па 
зре ња кра ће веге та ци је – рекао 
је др Марић.

Што се тиче про це не ште те 
на усе ви ма, др Марић каже да 
је рано гово ри ти о томе, као и 
да све зави си од наред ног 
веге та ци о ног пери о да, пого то
во вре мен ских усло ва током 
јуна, јула и авгу ста јер је то 
нај ва жни ји пери од за ову 
ратар ску кул ту ру, а сушан лет
њи пери од зна чај ни је може да 
ути че на ума ње ње при но са од 
прет ход ног пери о да ниских 
тем пе ра ту ра. 
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ПОВОДОМ НЕДАВНЕ ПОСЕТЕ АМ БА СА ДОР КЕ УГАН ДЕ ПЕЋИНЦИМА

Уган да за ин те ре со ва на
за срем ски ше ћер

Ам ба са дор ка Уган де у 
Ри му Мум таз Ка сам 
(Мум таз Кас сам) по се

ти ла је 24. апри ла у прат њи 
пред став ни ка При вред не ко
мо ре Ср би је оп шти ну Пе ћин
ци и том при ли ком се са ста
ла са чел ни ци ма пе ћи нач ке 
ло кал не са мо у пра ве и са 
ру ко вод ством ше ће ра не Су
но ко. У згра ди Оп шти не Пе
ћин ци ам ба са дор ку је до че
ка ла пред сед ни ца оп шти не 
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо
тич ки са са рад ни ци ма и том 
при ли ком је на гла си ла да јој 
је част што је упра во оп шти
на Пе ћин ци има ла при ли ку 
да уго сти де ле га ци ју ове ис
точ но а фрич ке зе мље.

– До да на шњег са стан ка, 
осим не ких оп штих по да та ка, 
ни смо зна ли мно го о Уган ди 
и упра во је за то ова по се та 
из у зет но зна чај на, јер отва ра 
вра та ка ме ђу соб ном упо зна
ва њу и бо љем раз у ме ва њу. 
По тру ди ли смо се да на шу 
го шћу кроз пре зен та ци ју ко ју 
је при пре ми ло на ше Оде ље
ње за при вре ду упо зна мо са 
ти ме ко смо, шта смо и ка ква 
нам је стра те ги ја за бу дућ
ност, а из раз го во ра са Ње
ном ек се лен ци јом са зна ли 
смо до ста о Уган ди и уви де ли 

да у не ким обла сти ма по сто је 
слич но сти, по пут по тен ци ја
ла у раз во ју по љо при вред не 
про из вод ње и ту ри зма.Ја се 
на дам да је да на шња по се
та по че так јед ног ле пог при
ја тељ ства, као и зна чај ни је 
кул тур не и еко ном ске раз ме
не – ре кла је пр ва же на Пе
ћи нач ке оп шти не.

Ам ба са дор ка Уган де Мум
таз Ка сам из ја ви ла је да је 
по се та Пе ћин ци ма ве о ма ва
жна за Уган ду, јер се при вре
да ове зе мље са 34 ми ли о на 
ста нов ни ка за сни ва на по љо
при вред ној про из вод њи, а 
по сто је и зна чај ни по тен ци ја
ли за раз вој ту ри зма

– У обе обла сти ви дим по
тен ци јал за раз вој са рад ње 
са оп шти ном Пе ћин ци. Ве
ру јем да мо же мо да ра ди мо 
за јед но. Је дан од на ших ин
те ре са је и из град ња ка па
ци те та на ших ло кал них за
јед ни ца, ко је мо гу да уче од 
ве о ма ис ку сне ло кал не за јед
ни це ка ква по сто ји у оп шти ни 
Пе ћин ци – ре кла је ам ба са
дор ка Ка сам, ко ја је упу ти ла 
по зив де ле га ци ји оп шти не 
Пе ћин ци за уз врат ну по се ту 
Уган ди и пред ло жи ла пот
пи си ва ње Ме мо ран ду ма о 
раз у ме ва њу ко ји би у бу дућ

но сти во дио ка ра ду на за јед
нич ким про јек ти ма.

То ком по се те по го ну ком
па ни је Су но ко у Пе ћин ци ма 
ам ба са дор ка Ка сам је упо
зна ла ру ко вод ство пе ћи нач ке 
ше ће ра не са по тен ци ја ли ма 
Уган де у про из вод њи ше ће
ра. Ка сам је об ја сни ла да је 
Уган да, иако има соп стве ну 
про из вод њу, због ра сту ћих 
по тре ба на до ма ћем тр жи
шту ујед но и уво зник ше ће ра. 

И упра во у тој чи ње ни
ци Мир ко Цви кић, тех
нич ки ди рек тор по го на 

Су но ко у Пе ћин ци ма ви ди 
по тен ци јал ни про стор за са
рад њу из ме ђу срп ског ги ган
та у про из вод њи ше ће ра и 
Уган де.

– Ка ко нам је об ја шње но, 
Уган да је у овом тре нут ку 
уво зник ше ће ра, иако по се
ду је спо стве ну про из вод њу 
из ше ћер не тр ске. Уган да 
има две ро та ци је усе ва у то ку 
го ди не, што је до бар по тен
ци јал за раз вој про из вод ње 
ше ће ра, али про из вод ња у 
овом тре нут ку ни је на ин ду
стриј ском ни воу на ко јем је 
на ша ком па ни ја и упра во то 
отва ра про стор за ус по ста
вља ње са рад ње – ка же Цви
кић. 

Ве ру јем да
мо же мо да

ра ди мо за јед но. 
Је дан од на ших 

ин те ре са је
и из град ња
ка па ци те та

на ших ло кал них 
за јед ни ца, ко је 
мо гу да уче од 
ве о ма ис ку сне 

ло кал не
за јед ни це ка ква 

по сто ји у
оп шти ни

Пе ћин ци, ре кла 
је ам ба са дор ка 

Мумтаз Ка сам
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Више од 50 дипло ма
на так ми че њи ма
Уче ни ци из основ не шко ле „Јован 

Попо вић“ у Инђи ји нижу успех за 
успе хом. Само у послед њих неко

ли ко неде ља у овај срем ски град, доне
ли су више од 50 дипло ма са раз ли чи тих 
так ми че ња. Поред редов них настав них 
актив но сти, уче ни ци из „Попо вић“ шко
ле актив ни су и на так ми че њи ма која се 
одно се на ван на став не актив но сти, пре 
све га, спорт ске. 

 Вла ди мир Бојић, уче ник дру гог раз ре
да позван је од стра не селек то ра Шото
кан репре зен та ци је Срби је да се при

кљу чи наци о нал ном тиму на Европ ском 
првен ству у кара теу захва љу ју ћи добрим 
резул та ти ма које је беле жио током прет
ход них годи ну дана. Вео ма смо поно
сни и на наше ђаке који су уче ство ва ли 
на окру жним так ми че њи ма у био ло ги ји, 
гео гра фи ји, исто ри ји и срп ском јези ку, 
где се један број њих пла си рао на репу
блич ко так ми че ње  каже Мили ца Петро
вић, дирек то ри ца ОШ „Јован Попо вић“ 
у Инђи ји и дода је да су сви настав ни ци 
били изу зет но моти ви са ни ове годи не, 
што се види по успе си ма деце које оства

ру ју на поме ну тим так ми че њи ма.
Основ на шко ла „Јован Попо вић“ издва

ја се од оста лих у Инђи ји и због низа 
актив но сти које се одно се на улеп ша ва
ње и уре ђе ње про сто ра у којем уче ни ци 
сва ко днев но бора ве. У прет ход ном пери
о ду, како каже дирек то ри ца, оформ љен 
је умет нич ки тим који чине про фе со ри ца 
ликов ног Јасми на Пешут и про фе со ри ца 
енгле ског јези ка Јеле на Субо тић.

 Хол наше шко ле укра ша ва мо у скла
ду са годи шњим доби ма и вре мен ским 
при ли ка ма. Са дола ском про ле ћа осве
жи ли смо про стор са доста сак сиј ског 

OСНОВНА ШКО ЛА „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“ ИНЂИ ЈА

Мили ца Петр о вић, дирек то ри ца 
ОШ „Јован Попо вић“ Инђи ја

Холо ви шко ле улеп ша ни сак сиј ским цве ћем
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Основ на шко ла „Јован Попо вић“ 15. 
маја обе ле жи ће 55 годи на рада и посто ја
ња. За тај дан пред ви ђе на је цен трал на 
про сла ва која је ове годи не, на ини ци ја ти
ву Алек сан дра Мијал ко ви ћа, школ ског 
библи о те ка ра, посве ће на недав но пре ми
ну лом дечи јем писцу Раши Попо ву. По 
први пут, како каже Мили ца Петро вић, 
биће орга ни зо ва на дона тор ска вече ра.

 Циљ је да оку пи мо при вред ни ке са 
тери то ри је општи не Инђи ја и пред ста ви
мо им успе хе које пости жу наши уче ни ци. 
Поку ша ће мо да нађе мо за јед нич ки инте
рес, како би шко ла и уче ни ци има ли што 
ква ли тет ни је усло ве за рад у наред ном 
пери о ду.

Дан шко ле 
посве ћен
Раши Попо ву

ПЕЋИН ЦИ

Повра так гим на зи је

Пред сед ни ца општи не Пећин ци Дубрав
ка Кова че вић Субо тич ки, је госту ју ћи у про
гра му ради ја Доњи Срем 4. маја, изме ђу 
оста лог гово ри ла је и о уво ђе њу нових 
обра зов них про фи ла у пећи нач кој сред њој 
тех нич кој шко ли „Милен ко Вер кић Неша“.

Како је иста кла, од наред не школ ске 
2017/2018. годи не у овој сред њој шко ли 
поче ће да се шко лу ју нове гене ра ци је 
струч них кадро ва, али и општих сме ро ва. 
Поред посто је ћих инду стриј ских меха ни ча
ра, трго ва ца и финан сиј ских адми ни стра то
ра, уво де се три нова обра зов на про фи ла 
– четво ро го ди шње оде ље ње гим на зи је 
општег сме ра и тро го ди шњи сме ро ви елек
три ча ра и опе ра те ра машин ске обра де. 

– Уво ђе њем нових обра зов них про фи ла 
у сред њој тех нич кој шко ли „Милен ко Вер
кић Неша“, насто ји мо да децу шко лу је мо за 
зани ма ња која су потреб на при вре ди у 
нашој општи ни и на тај начин им олак ша мо 
про на ла же ње запо сле ња одмах по завр
шет ку шко ло ва ња. Тако ђе, вео ма сам поно
сна на повра так гим на зи је у нашу сред њу 
шко лу, јер ће се тиме омо гу ћи ти деци која 
не могу да се одлу че којим зани ма њем 
желе да се баве, да стек ну широ ко обра зо
ва ње, што ће им касни је пру жи ти веће 
могућ но сти при ода би ру факул те та – иста
кла је Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки и 
дода ла да је реа ли за ци ји новог пла на упи
са у ову сред њу шко лу умно го ме допри нео 
и саста нак који је, током при пре ма за изра
ду пла на упи са, одр жан са при вред ни ци ма 
који послу ју на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не, на којем су изне те потре бе посло
да ва ца за ква ли фи ко ва ним кадро ви ма, 
које у овом тре нут ку не успе ва ју да про на ђу 
на тржи шту рада.

М.Н.

ПРО МО ЦИ ЈЕ

Три књи ге
о Бре ста чу

У бре стач ком Дому кул ту ре 29. апри ла су 
пред ста вље не три књи ге ауто ра Пре дра га 
Пузи ћа, у изда њу Народ не библи о те ке 
Пећин ци, посве ће не 500 годи на дугој исто
ри ји Бре ста ча. Књи га „Небе ских виси на 
злат ни крст“ посве ће на је хра му Све тих 

архан ге ла Миха и ла и Гаври ла у пери о ду од 
1566. до 2016. годи не, књи га „Понос и све
тлост“ обра ђу је 250 годи на дугу исто ри ју 
бре стач ке шко ле, док књи га „На бари село“ 
пра ти раз вој Бре ста ча од настан ка до дана
шњих дана.

Аутор Пре драг Пузић каже да се са Бре
ста чем упо знао сасвим слу чај но пре пет на
е стак годи на раде ћи на књи зи о писцу Све
ти сла ву Сте фа но ви ћу чији пре ци почи ва ју 
у пор ти бре стач ке цркве.

– Тада се роди ла иде ја да напи шем књи
гу о бре стач кој цркви и они ма који почи ва ју 
у њеној пор ти. Током истра жи ва ња за ову 
књи гу изне на ди ла ме је коли чи на архив ске 
гра ђе коју сам про на шао о јед ном малом 
месту какво је Бре стач. Оно што ме је 
импре си о ни ра ло је при ча о јед ном обич ном 
малом чове ку који је упр кос нај ра зли чи ти
јим исто риј ским, еко ном ским и при род ним 
непри ли ка ма успео да оста не и опста не на 
овим про сто ри ма. Тако се низао доку мент 
за доку мен том, при ча је расла, а текст је на 
кра ју обли ко ван у ове три књи ге – рекао 
нам је Пузић.

Иако тури змо лог по зани ма њу, Пре драг 
Пузић је до сада напи сао шест књи га, од 
којих и јед ну збир ку деч је пое зи је, а у при
пре ми је „Азбуч ник срп ских учи те ља у Сре
му од 1718. до 1918. годи не“ за који је 
инспи ра ци ју добио, како нам је сам рекао, 
при ку пља ју ћи гра ђу за књи гу о бре стач кој 
шко ли.

Про мо ци ју су при год ним про гра мом 
улеп ша ли бре стач ки основ ци, а у име Бре
ста ча на Мило рад Сто ја ко вић је ауто ру уру
чио пове љу којом је Пре драг Пузић про гла
шен поча сним гра ђа ни ном Бре ста ча.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ 

Моћ ватре 

Позна ти шид ски публи ци ста, књи жев ник, 
ТВ води тељ и спорт ски нови нар Нема ња 
Ради вој шић, обра до вао је сво је сугра ђа не 
новом књи гом. Жан ров ски то је роман који 
носи наслов „Моћ ватре“, а сала Кул тур но 
обра зов ног цен тра у Шиду била је тесна да 
при ми све оне који су желе ли да при су ству
ју овом кул тур ном дога ђа ју. Про мо ци ја 
рома на одр жа на је 4. маја у сали КОЦа у 
Шиду.

О књи зи је гово рио Жив ко Туцић, глав ни 
уред ник часо пи са Вој во ђан ски мага зин, 
иста кав ши да је то при ча, сага о поро ди ци 
која поти че из Моро ви ћа. Роман пра ти кроз 
вре ме више лико ва, почев ши од деда 
Душа на, пре ко њего вог сина Раде та, нека
да шњег врсног игра ча ФК „Сре ма“, да би 
сти гао до уну ка, Бра ни сла ва Бане та Ива но
ви ћа, фуд бал ске леген де, али и вели ког 
чове ка који је потвр дио сла ву јед не вели ке 
фами ли је и узди гао је на нај ве ћи пиј де
стал. 

Осим пред ста вља ња рома на при сут ни 
сугра ђа ни су има ли при ли ку да ужи ва ју у 
насту пу музич ких гру па, соли ста и фол
клор них дру шта ва. 

цве ћа, и уз помоћ јед ног бро ја роди те ља, 
поку ша ва мо да ство ри мо добру атмос
фе ру у којој ће ужи ва ти сва ки наш уче ник 
 каже Мили ца Петро вић.

Поред поста вља ња сак сиј ског цве ћа, у 
току је изра да тако зва не „еко ло шке заве
се“ од шкољ ки и пуже вих кући ца.

 У пита њу је лепа, еко ло шка при ча 
коју сам запо че ла са ђаци ма из основ не 
шко ле у Новом Слан ка ме ну, где сам дуго 
годи на ради ла као про фе сор био ло ги је. 
Тру ди ће мо се да све што је добро и пози
тив но импле мен ти ра мо и у ОШ „Јован 
Попо вић“  закљу чу је Мили ца Петр о вић 
за крај и пози ва роди те ље да се укљу че у 
кре и ра ње пози тив ног про сто ра за раз вој 
њихо ве деце. М.Ђ.
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МУЗЕЈ СРЕ МА

Срп ски рат ни заро бље ни ци

Тема о срп ским рат ним заро бље
ни ци ма из вре ме на Првог свет
ског рата није довољ но засту

пље на у нашој исто ри о гра фи ји па је с 
тога вео ма зна ча јан сва ки помак на 
том пољу, од изло жби, струч них и 
науч них радо ва до разних мани фе ста
ци ја. 

Изме ђу два свет ска рата у Кра ље ви
ни СХС, одно сно Југо сла ви ји,  него ван 
је култ сећа ња на жртве Вели ког рата.  
После 1945. годи не у нашем дру штву 
није било довољ но спрем но сти и заин
те ре со ва но сти за ову тему, кому ни
стич ка иде о ло ги ја има ла је инте рес на 
дру гој стра ни. 

Рат ни заро бље ни ци били су неви ђе
на масов на поја ва од 8 мили о на људи 
свих зара ће них стра на као после ди ца 
самог суко ба. Од тог бро ја Кра ље ви ни 
Срби ји при па да 200.000 људи.

Нај ве ћи број срп ских заро бље ни ка, 
вој ни ка и циви ла, био је у вре ме 
четвр те  офан зи ве  на Срби ју, окто бра 
1915. и у првој тре ћи ни 1916. годи не. 
Они су поро бље ни од стра не  аустро
у гар ске, немач ке и бугар ске вој ске. 
После  Макен зе но ве офан зи ве за ста
нов ни ке Кра ље ви не Срби је ство ри ла 
су се два пута смр ти, један пре ма 
Алба ни ји а дру ги на запад, на тери то

ри ју Цен трал них сила, пре све га 
Аустро у гар ске монар хи је. О срп ском 
ста нов ни штву које је кре ну ло пре ма 
Алба ни ји за сво јим кра љем и вој ском 
доста се писа ло и у вре ме офан зи ве, 
као и данас.

Али, је велик број ста нов ни штва 
Срби је заро бљен или интер ни ран у 
аустро у гар ске лого ре. На путу пре ма 
одре ди шту у Арад, Нађ ме ђер, Нежи
дер, Бол до га соњ, Ашах и дру ге лого ре  
отва ра ни су сабир ни или при јем ни 
цен три који су се нала зи ли бли зу гра
ни це и сао бра ћај ни ца, пре све га жеље
зни це, а било их  у мно гим мести ма, 
нпр. у Батај ни ци, Топ чи де ру, Инђи ји, 
Руми, Грку ( Вишњи ће ву).Сма тра се 
да  је кроз Срем ску Митро ви цу про шло 
више од 14.000 лица који су били  пре 
све га сме ште ни у казни о ни, затим у 
сви ла ри, и у ваго ни ма на жеље знич кој 
ста ни ци где ниси има ли основ не сани
тар не и хиги јен ске усло ве. Вој ни ци и 
циви ли про те ра ни су из Бео гра да, 
Шап ца, Сме де ре ва, Пожа рев ца, Кра
ље ва, Чач ка, Него ти на, Кур шу мли је 
и дру гих мањих места целе Срби је.

Потре сне сли ке о стра да њу заро
бље ни ка сачу ва не су у днев ни ку 
управ ни ка казни о не др Мила на Кости
ћа:

Наци о нал на мани фе ста ци ја Музе ји Срби је 10 дана од 10 до 10 оджа ће се од 11. до 
20 маја. Музеј Сре ма ће и ове годи не покло ни ци ма кул ту ре поред стал них постав ки 
пону ди ти богат кул тур ни садр жај. 

У овом бро ју доно си мо део пре да ва ња Оли ве ре Делић „Срп ски рат ни заро бље
ни ци – сабир ни логор у Срем ској Митро ви ци“

Нај ве ћи број срп ских 
заро бље ни ка, вој ни ка 

и циви ла, био је
у вре ме четвр те  

офан зи ве на Срби ју, 
окто бра 1915. и у првој 

тре ћи ни 1916. годи не. 
Они су поро бље ни од 

стра не  аустро у гар ске, 
немач ке и бугар ске 

вој ске
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Днев на беле шка од 26. XI 915. 
...Ноћас је стигло преко 1000 заро
бљеника,одтогдветрећинециви
ла. Преноћили ушупи поред зидова
казнионе.Послерапортасаказнион
ском стражом отишао сам до
цигљане и штала. Наредио сам да
сеодмахиспразнеидасетусместе
придошлизаробљеници.Било јеоко
20 интелигентнијих: један доктор,
апотекар, трговац и др. Било је и
маледецеод4  6  10  14 година.
Болесни, кљакави, гурави,шантави
смрзлижалост!Незнасениброја,
ниреда....Обишаосамзградускуп
ногзатвора,садтуинечистетрпа
ју. У самици гуше се од смрада. У
кухињикухасеза1000аимаихдо
5000!Кромпирсводомбезмеса,без
масти!Некојипутпо1 килумасти
на7 казана....Новинепишу:Бојеви
наКосовупољу;Митровицузаузе
ланаша,Приштинунемачкавојска.
Срби беже преко Ситнице. Бугари
угрожавају Призрен. Заробљено до
сада91.000Срба.
... Обишао младићку казниону,

цигљану,месницу,штале,шупе,све
пуно заробљеника. Оберллајтант
поручникМилер,командантсабира
лишта заробљеника пребира циви
ле, старије од 50, и млађе од 17.
година,даидукући.
...Дирљивасцена:децакојусуоче

виповелизасобомплачу,циче.Сада
ихрастављајуодочева.Ониморају
пред ратни суд, а деца ће на другу
страну.ТосуБосанципротераниса
српском војском. Међу њима један
мали,чијијеотацболестаностаоу
Београду,аон4годинестар.Плач,
сузе.Послаодециу2–Зсата7л
млека...СтражарБрковићмијавља,
какојесамоднеодецимлекоиразде
лио лебац. Морао их чувати, јер
одраслисвеимхтедошеразграбити
јаучуодглади.Страхота!...

На срем ско ми тро вач ком пра во
слав ном гро бљу почи ва више од 200 
заро бље ни ка. Умр ли су због изне мо
гло сти, неу хра ње но сти, про мр зли на, 
боле сти и нај ви ше због епи де ми је 
коле ре. Прво су били сахра ње ни на 
делу гро бља које је одр ђе но за пре
ми ну ле из казни о не, а 1934. годи не 
извр ше на је есху ма ци ја и њихо ви 
посмрт ни оста ци похра ње ни су у 
гроб ни ци све ште нич ке поро ди це 
Милу ти но вић.На пло чи гроб ни це 
пише: 

„Децомилајунацинезнани
Опејанианеоплакани,
Надалекоодрођенегруде
Умомкрајунакваммекобуде.
ИмојУрошсинмојегасина
Крвимојемушкокрвједина
НакрајиниАлбанијекажу
Чувамлађанбезпроменестражу.
Српскогродасвистеверначеда
Свистебраћаајасвимадеда.“

Припремила: Оливера Делић

Наци о нал на мани фе ста ци ја Музе ји 
Срби је 10 дана од 10 до 10 оджа ће се од 
11. до 20 маја 2017. годи не. Основ ни прин
цип Мани фе ста ци је, као и до сада је бес
пла тан улаз у музе је за посе ти о це  и рад но 
вре ме од 10 до 22 часа. Музеј Сре ма ће и 
ове годи не покло ни ци ма кул ту ре поред 
стал них постав ки пону ди ти богат кул тур ни 
садр жај. 

11. маја у 18 часо ва Отва ра ње изло жбе 
„Tри  боје  вина“ 

12. маја у 19 часо ва пре да ва ње „Зна чај 
етно граф ског истра жи ва ња у соци о кул тур
ној антро по ло ги ји“

15. маја у 19 часо ва   пре да ва ње „Срп

ски рат ни заро бље ни ци – сабир ни логор у 
Срем ској Митро ви ци 19151916.“

18. маја у 17 часо ва пре да ва ње „Тра го
ви Про бо ве неу спе ле поли ти ке у антич ком 
Сир ми ју му“ 

20. маја  Ноћ музе ја врши ће се пре зен
та ци ја и дегу ста ци ја вина од 18 часо ва до 
1 после поно ћи.

Осим овог, горе наве де ног про гра ма 
посе ти о ци ма су доступ не  стал на архе о ло
шка постав ка и стал на исто риј ска постав
ка Срем кроз веко ве, затим изло жба Бит ка 
на Леге ту и изло жба Доку мен та Вели ког 
рата.

МУЗЕЈ СРЕ МА 

10 дана од 10 до 10
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ДЕ ПРЕ СИ ЈА: НАЈ ЧЕ ШЋА БО ЛЕСТ У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ

За ча ран круг стре са

Де пре си ја
је че сто

под му кла 
бо лест, али

и бо лест ко ја 
има и хи ља ду 
ли ца. Оно што
је охра бру ју ће, 

је сте да је,
пре ма ре чи ма
др Ста ни мира 

Че ке ри нца,
у по след ње

вре ме све
ве ћа свест и 

по тре ба љу ди 
да до ђу на

пре глед

Град ска упра ва за здрав
стве ну и со ци јал ну 
за шти ту, на пред лог 

Са ве та за здра вље, а уз 
по др шку До ма здра вља и 
Оп ште бол ни це Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, 7. 
апри ла, по во дом Свет ског 
да на здра вља, орга ни зо ва
ла је пре да ва ње на те му – 
де пре си ја. Др Ста ни мир 
Че ке ри нац је др жао пре да
ва ње под на зи вом “Де пре
си ја, мрач на бо лест на шег 
вре ме на“. 

 Де пре си ја је јед на од нај
че шћих бо ле сти у са вре ме
ном дру штву и пред ста вља 
огро ман те рет здрав стве ним 
фон до ви ма. По свим по да
ци ма Свет ске здрав стве не 
орга ни за ци је епи де ми ја 
де пре си је је у це лом све ту. 
Че сто ни је ни пре по зна та и 
аде кват но ле че на у на шој 
по пу ла ци ји. То је озбиљ на 
бо лест ко ја са со бом но си и 
ве ли ку сто пу смрт но сти ка ко 
због су и ци да, та ко и због 
скра ћи ва ња жи вот ног ве ка 
осо ба ко је бо лу ју од де пре
си је, а ко је има ју и низ дру
гих те ле сних бо ле сти. Раз
ли ку ју се симп то ми од но сно 
кли нич ка сли ка де пре си је у 
све ту и код нас. Код нас се 
узрок сво ди на те шке жи вот
не усло ве, ег зи стен ци јал на 
пи та ња, ма те ри јал не усло ве 
у ко ји ма љу ди да нас жи ве, 
не мо гућ ност из ла ска из тог 
за ча ра ног кру га, по зи ци ја у 
ко јој се чо век на ђе у јед ном 
тре нут ку и не уме да ље. 
Обич но се осо ба на по чет ку 
са ме бо ле сти по ву че, би ва 
без вољ на, не за ин те ре со ва
на. Чак рас по ло же ње мо же 
да ва ри ра. У по след ње вре
ме ви ше влада дис фо ри ја, 

не за до вољ ство, раз о ча ра
ње не го што је са ма ту га. 
По сто ји ен до ге на и ре ак тив
на де пре си ја. Ре ак тив не 
де пре си је се де се по сле 
не ког гу бит ка, док код ен до
ге них не по сто ји ја сан узрок. 
Не за по сле ност, ло ша ма те
ри јал на си ту а ци ја, то је 
не што што до во ди чо ве ка у 
си ту а ци ју кад по ку ша ва да 
раз ре ши се бе му ка – ка же 
др Ста ни мир Че ке ри нац, 
пси хи ја тар. 

Ис тра жи ва ња здрав стве
ног ста ња Ср би је из 2013. 
го ди не го во ре да је 4,1 
од сто од укуп ног ста нов ни
штва за хва ће но те го ба ма те 
бо ле сти. Ка ко је ис та као др 

Че ке ри нац, за бри ња ва ју ћи 
су по да ци Свет ске здрав
стве не орга ни за ци је, јер ће 
пре ма њи ма до 2040. го ди не 
де пре си ја би ти свет ска 
во де ћа бо лест и те рет свих 
здрав стве них си сте ма.

 Мо де ран чо век је у клоп
ци са вре ме ног жи во та. Од 
нас се зах те ва да бу де мо 
са вр ше ни, а то је не мо гу ће, 
ми смо са мо љу ди. Има мо 
јед ну нар ци стич ку кул ту ру 
где смо сви ори јен ти са ни ка 
се би, где не по сто ји по тре ба 
да се де ли са дру ги ма и ако 
ни смо ле пи, успе шни, згод
ни, он да на и ла зи раз о ча ра
ње, пра зни на, осе ћај де пре
сив но сти. Ка да се рас пр ши 

Др Ста ни мир Че ке ри нац 

Де пре си ја – мрач на бо лест на шег вре ме на
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Кр оз Оде ље ње пси хи ја
три је у Оп штој Бол ни ци у 
Срем ској Ми тро ви ци ле ка
ри ко ји ра де, су сре та ли су 
се са раз ли чи тим об ли ци
ма де пре сив ног ста ња. 
Углав ном се та ста ња ле че, 
не са мо ле ко ви ма, не го и 
раз го во ром. Са свим па ци
јен ти ма ле ка ри раз го ва ра
ју, али их и са слу ша ју и 
по ку ша ју да раз у ме ју. 

 Су сре та ли смо се са 
ра зним слу ча је ви ма 
де пре си је. Са де пре си ја ма 
ко је има ју пси хо тич не 
симп то ме, где па ци јен ти 
мо гу да има ју гла со ве, као 
те шки ду шев ни бо ле сни
ци, су ма ну те иде је, да 
ве ру ју да је све пр о па ло, 
да ни че га ви ше не ма, да је 
све уза луд, а нај те жи 
об лик де пре си је је сту пор 
ка да осо ба ва ма ни шта не 
го во ри, ћу ти и ле жи у кре
ве ту. Сви ти па ци јен ти су 
пр о шли кр оз на ше оде ље
ње. У пси хи ја три ји је нај ва
жни је вре ме и стр пље ње. 
Нај и справ ни је ле че ње је 
ин те гра тив ни при ступ. Ми 

раз го ва ра мо са па ци јен ти
ма, оба ве сти мо и упо зна
мо ње го ву по ро ди цу и пр о
на ла зи мо на чи не да сви 
за јед но по мог не мо по је
дин цу  ле кар, род би на и 
сам лек. По сто је љу ди ко ји 
не ре а гу ју баш до бро на 
те ра пи ју и код ко јих по сто
је дру ге ме то де ко је ми 
ов де не ра ди мо. То су 
елек тро ко мул зив не те ра
пи је и елек тро маг нет на 
сти му ла ци ја. Ле че ње се 
спро во ди на на шем оде
ље њу углав ном ле ко ви ма, 
ан ти де пре си ви ма ко ји 
се лек тив но ути чу на 
се рото нин. Сва ка ко да 
по сто ји и пси хо лог ко ји 
раз го ва ра са њи ма али и 
оста ли пси хи ја три ко ји 
ра де ов де. По треб но је 
са гле да ва ње де пре сив не 
осо бе са сва ке пер спек ти
ве ка ко би смо мо гли да му 
по мог не мо – ре као је др 
Че ке ри нац и до дао да овај 
по сао не мо же да ра ди 
не ко ко не во ли и не раз у
ме чо ве ка ко ји је ком пли
ко ван по са мом ро ђе њу. 

У пси хи ја три ји је
нај ва жни је стр пље ње

нар ци зам, ва ма не оста не 
ни шта дру го до пра зни не. 
По сто ји де пре си ја и са 
со мат ским ко ре ла ти ма где 
осо ба не ка же да је де пре
сив на не го има бо ло ве у 
сто ма ку, стал но иде код 
ин тер ни сте, тек ка да од тога 
ништа не успе, они иду код 
пси хи ја тра. Све је ви ше 
де пре сив них љу ди и то је 
оно што за бри ња ва. То је 
као да си у ту не лу где не ма 
све тла. Осим то га, ре као 
бих да су же не ви ше по го ђе
не не го му шкар ци, ми слим 
да је од нос 2:1. Са тим има 
ве зе хор мон ски ста тус же на 
ко ји је пр о ме њив, же не су у 
мо дер ној ци ви ли за ци ји, 
бо ре ћи се за сво је ме сто 
пре у зе ле су ду плу уло гу. 
Оне ни су са мо мај ке не го 
оба вља ју ви ше по сло ва и 
са мим тим су и оп те ре ће ни
је – на во ди др Че кри нац.

Де пре си ја је че сто под му
кла бо лест, али и бо лест 
ко ја има и хи ља ду ли ца. 
Оно што је охра бру ју ће, 
је сте да је, пре ма ре чи ма 
овог ле ка ра, у по след ње 
вре ме све ве ћа свест и 
по тре ба љу ди да до ђу на 
пре глед. 

 Око 1.000 пре гле да оба
ви мо ме сеч но, од но сно 
12.000 на го ди шњем ни воу и 
бри не мо о па ци јен ти ма ко ји 
ле же на оде ље њу. Љу ди 
све ма ње има ју по тре бу да 
кри ју. Уко ли ко се осо ба ја ви 
на вре ме, уко ли ко се на вре
ме ди јаг но сти ку је са ма 
бо лест, ве ће су шан се да 
осо ба уђе у до бру ре ми си ју. 
У 50 од сто слу ча је ва бо лест 
је ре ци ди вант на, по на вља 
се. Углав ном пси хи ја триј ске 
бо ле сти по га ђа ју мла де. Ако 
уз ме те пр о сек го ди на на 
оде ље њу, ви де ће те да је то 
ја ко мла до оде ље ње у од но
су на дру га оде ље ња у Бол
ни ци. Пси хо тич ни по ре ме
ћа ји се углав ном ја вља ју 
око два де се те го ди не. 
Ми слим да тре ба осве сти ти 
ка ко це ло куп но дру штво, 
та ко и по је дин ца, ра ди ти на 
се би, и тру ди ти се да бу де
мо до бри ка ко пре ма се би, 
та ко и пре ма дру ги ма – сма
тра др Че ке ри нац.

Жи вот не мо же да бу де 
са мо сре ћа, у то смо се сви 
уве ри ли. Пре ма то ме, ве о
ма је ва жно при хва ти ти 
се бе.

С. Ста не тић

Пово дом пот пи си ва ња уго
во ра о пре но су 100 мили
о на дина ра за изград

њу пре чи ста ча у рад ној зони 
„Румен“ пред сед ник рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић је 8. 
маја одр жао кон фе рен ци ју за 
нови на ре. 

Он је под се тио да је Мемо
ран ду мом који је 2015. годи не 
пот пи сан са фран цу ском фир
мом „Хачин сон“ регу ли са но да 
Вла да Срби је и над ле жно Мини
стар ство при вре де финан си ра ју 
изград њу овог пре чи ста ча који 
ће, сем „Хачин со на“ кори сти ти и 
оста ле фир ме које већ раде или 
ће се тек гра ди ти у овој рад ној 
зони, али да су нај ве ће потре бе 
упра во фран цу ске фир ме.

 Вео ма сам задо во љан што 
се и овим уго во ром, који је пот
пи сао мини стар при вре де Горан 
Кне же вић, пока зу је да се све 
стра не држе сво јих обе ћа ња.  
Данас сам и ја пот пи сао уго вор 
и са дока зом о пре но су пра ва 
вла сни штва на пар це ли где ће 

се пре чи стал гра ди ти, вра ћа мо 
га над ле жном Мини стар ству. 
Потом ће се и новац пре ба ци ти, 
а нас оче ку је рас пи си ва ње јав
не набав ке вели ке вред но сти. 
Када се пре чи стач изгра ди, то 
ће бити добро за нас и зато што 
сада ми финан си ра мо одво
же ње отпад них вода  рекао је 
Ман чић. Он је додао да, има
ју ћи у виду зна чај и вели чи ну 
про јек та, и рум ска општи на 
и „Хачин сон“ су анга жо ва ли 
струч не људе на изра ди сту ди
је које је утвр ди ла и пара ме тре 
за рас пи си ва ње јав не набав ке. 
Јав на набав ка вели ке вред но
сти тра је 52 дана, а потом је ту 
и жал бе ни рок. 

 С обзи ром на дужи ну јав не 
набав ке и зави сно од изво ђа ча 
који ће бити иза бран, не могу 
сада тач но да пре ци зи рам када 
ће поче ти и коли ко ће тра ја ти 
радо ви и коли ко ће се посла  на 
изград њи пре чи ста ча ура ди ти у 
овој годи ни  изја вио је Сла ђан 
Ман чић. С. Џ.

РУМА

Пре чи стач 
отпадних вода

Сла ђан Мна чић

Дра ган Мило ше вић, који годи на ма 
живи и ради у Немач кој, у Кли ни ци 
Сано, код Мин хе на, у поне де љак 8. 
маја је са сво јим при ја те љи ма и 
пред став ни ци ма локал не само у пра
ве, допре мио вред ну хума ни тар ну 
помоћ, наме ње ну, пре све га Слу жби 
орто пе ди је. На дона ци ји, вред ној 
бли зу 2000 евра,  захва лио је начел
ник Слу жбе орто пе ди је Опште бол ни
це Срем ска Митро ви ца др Дејан 

Маљ ко вић, нагла сив ши да ће ову 
помоћ у виду орто за за коле но, скоч
ни зглоб, лакат, врат ну кич му, као и 
рука ви це и дру ги пре те ћи потро шни 
мате ри јал, кори сти ти паци јен ти на 
оде ље њу после повре да и хирур шких 
интер ве ни цја.

Испред Гра да Срем ска Митро ви ца 
захва лио се Воји слав Мир нић, начел
ник Градске упра ве за здрав ствену и 
соци јал ну зашти ту. Б. С.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дона ци ја Болници

Про шлог пет ка, 5. маја у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви ци  одр жан 
је окру гли сто на тему  „Услу ге у 
обла сти при мар не здрав стве не 
зашти те  олак ша ва ње при сту па 
мар ги на ли зо ва ним гру па ма“, са 
циљем да се побољ ша кому ни ка ци
ја изме ђу гра ђа на Срем ске Митро
ви це и јав них инсти ту ци ја које пру
жа ју здрав стве ну зашти ту као и 
актив ну пар ти ци па ци ју гра ђа на у 

рефор ми јав не упра ве. 
Овај окру гли сто је део дво го ди

шњег про јек та „Парт нер ством до 
јав не упра ве“. Про је кат тра је две 
годи не, а њего ва вред ност је 
300.000 дола ра, које издва ја УСА
ИД. У првом делу про јек та  ура ђе но 
је истра жи ва ње са фоку сом на три 
врсте услу га: здрав стве на поли ти ка, 
изда ва ње лич них доку ме на та и упис 
у пред школ ске уста но ве. С. Б.

Округли сто
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ОВАН: На ла зи те се у 
кре а тив ној фа зи али 
не ко не ма до вољ но 
слу ха да вам се при

дру жи. Због раз ли чи тих ин те ре
со ва ња и по слов них пра ви ла 
ко ја на ме ћу од ре ђе ни са рад ни
ци, мо ра те да при хва ти те ком
про мис или уте шну ва ри јан ту. 
Из бе га вај те но ву љу бав ну рас
пра ву, уз др жи те се од гла сних 
ко мен та ра пред во ље ном осо
бом. 

БИК: Не ко оспо ра ва 
ваш успех, та ко да 
вас не по треб но оп те
ре ћу је но вим тест 

си ту а ци ја ма или до дат ним усло
ви ма. Не мој те до зво ли ти да 
но ви по слов ни не спо ра зу ми ути
чу на ва шу кон цеп ци ју и на кре а
тив но рас по ло же ње. Пла ни рај те 
су срет  са осо бом ко ја у ва ма 
по кре ће емо тив не та ла се, по тре
бан вам је по зи ти ван им пулс. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ин те ре
су ју вас кон крет ни 
ре зул та ти и мо гућ
ност за убр за ним 

на пре до ва њем на по слов ној 
ле стви ци. Ваш став де лу је 
ра зум но, али по треб на вам је и 
не чи ја озбиљ на по др шка. Обра
ти те па жњу на свој стил из ра жа
ва ња. Без не чи јег при су ства осе
ћа те емо тив ну пра зни ну, те шко 
вам је да из ра зи те сво ја осе ћа
ња и на ме ре пред бли ском осо
бом.

РАК: Има те по зи ти
ван ути цај на сво ју 
око ли ну, иде ја ко ју 
про па ги ра те по твр ђу

је ва шу про фе си о нал ну свест о 
за јед нич ким ин те ре си ма. По ку
ша ва те да осми сли те до бру 
стра те ги ју и не до зво ли те да вас 
не ко за тек не. Ра ду ју вас но ви 
до га ђа ји и не чи ја искре на на ме
ра да вам уго ди. Парт нер уме да 
вам пре не се до бро рас по ло же
ње и емо тив ну ин спи ра ци ју. 

ЛАВ: По слов ни до го
вор кре ће у по зи тив
ном сме ру, ка да 
по сто ји по др шка и 

са гла сност око ува жа ва ња раз
ли чи тих ин те ре са. Ва жно је да 
но ве до га ђа је при хва ти те у оп ти
ми стич ном сти лу, не ма раз ло га 
да сум ња те у не чи је  по слов не 
на ме ре. По тру ди те се да об ра ду
је те во ље ну осо бу на ори ги на лан 
на чин, до бра во ља чу да чи ни. 

ДЕ ВИ ЦА: Не ко вас 
на во ди на по гре шан 
из бор и по ку ша ва да 
огра ни чи ваш по слов

ни ути цај. Не ма по тре бе да ула
зи те у рас пра ву са осо бом ко ја 
ко ри сти дру га чи ја ме ри ла вред
но сти. До сто јан стве но при хва ти
те тре нут ну по зи ци ју. По ка жи те 
до бру во љу, не мо же те оче ки ва
ти да сре ћан епи лог до ла зи сам 
по се би. По треб на вам је емо тив
на по др шка.

ВА ГА: Сум ња те у 
не чи је на ме ре и има те 
лош пред о се ћај са 
од ре ђе ним са рад ни

ци ма. На ма по тре бе да за кљу чу
је те на осно ву пр вог ути ска, са че
кај те на при го дан тре ну так. Има
те до вољ но ис ку ства да се 
за шти ти те од ло ших ути ца ја. 
По сто ји осо ба ко ја у ва ма по кре
ће сна жне емо ци је, усме ри те сво
је ми сли ка за јед нич ким те ма ма. 

ШКОР ПИ ЈА: Не ко 
не ма до вољ но раз у
ме ва ња за ва ше 
по слов не иде је, от кри

ва те но ве не спо ра зу ме у су сре ту 
са са рад ни ци ма, не до ста је вам 
уза јам на по др шка и раз у ме ва ње. 
Са че кај те да вам не ко зва нич но 
са оп шти сво ју од лу ку о по слов ној 
са рад њи. По треб но је вре ме да 
ис кри ста ли ше те сво ја осе ћа ња. 
Не мој те до но си ти ис хи тре не 
од лу ке. 

СТРЕ ЛАЦ: Не ко у 
ва ма под сти че кре а
тив ну ра до зна лост и 
же љу за но вим са зна

њем. При хва ти те ко ри сну иде ју о 
по слов ној са рад њи и до ка жи те 
сво је спо соб но сти на де лу. Не ма 
по тре бе да од ла же те не ку за јед
нич ку ак ци ју. Емо тив но за до вољ
ство про из и ла зи из су сре та са 
дра гом осо бом. Де лу је те за но сно 
и успе ва те да при ву че те не чи ју 
па жњу.

ЈА РАЦ: На ва ма је да 
оправ да те свој 
по слов ни углед у 
си ту а ци ја ма ко је мо гу 

раз ли чи то да се про ту ма че. 
Осми сли те до бар план, уз од ре
ђе ну до зу му дро сти и уме шно сти 
све мо же да се под ве де под 
по слов ни успех. За до вољ ство 
ко је осе ћа те у не чи јој бли зи ни 
пред ста вља до бар пред знак. 
Сре ћа је до сти жна ка да вас са 
не ким по ве зу ју то пла осе ћа ња. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ма 
по тре бе да оп ту жу је те 
дру ге за ло шу про це
ну или свој  по слов но 

– фи нан сиј ски не у спех. По тру ди
те се да пра вил но ко ри гу је те сво
је по на ша ње у скла ду са за јед
нич ким ин те ре си ма. Парт нер 
ве што при кри ва део исти не, што 
до дат но ути че на ва ше рас по ло
же ње. По не кад ни је ла ко до ка за
ти исти ну, чак и ка да су све пред
но сти на ва шој стра ни. 

РИ БА: Ста ло вам је 
да ускла ди те сво је 
по слов не и при ват не 
оба ве зе. До вољ но сте 

ве шти да оства ри те сво је ин те ре
се на раз ли чи тим стра на ма. 
Не мој те до зво ли ти да вас не ко 
не по треб но успо ра ва или да 
ре ме ти ва шу кон цен тра ци ју. Има
те по зи ти ван ути цај на не чи је рас
по ло же ње. По ка жи те да се за јед
нич ка сре ћа кри је у искре ној раз
ме ни осе ћа ња.

VREMEPLOV
10. мај

1933. У Бер ли ну, ис пред Рај
хста га, на ци сти спа ли ли ви ше 
од 25.000 књи га Марк са, Фрој
да, Брех та, Ајн штај на и на ве
ли да по чи ње но во раз до бље 
у исто ри ји не мач ке кул ту ре. 

11. мај
330. Рим ски цар Кон стан тин И 
Ве ли ки грч ки град Ви зант про
гла сио за но ву пре сто ни цу 
Рим ског цар ства. Град, по 
ње му на зван Кон стан ти но
пољ, 1453. осво ји ли Тур ци и 
као Ис тан бул био пре сто ни ца 
Ото ман ског цар ства до 1923. 
1997. Су пер ком пју тер ком па
ни је ИБМ „Ду бо ко пла во“ 
по бе дио свет ског шам пи о на у 
ша ху, ру ског ве ле мај сто ра 
Га ри ја Ка спа ро ва, у ме чу од 
шест пар ти ја. 

12. мај
1607. Ен гле ски аван ту ри ста 
Џејмс Смит осно вао пр во 
ен гле ско на се ље на тлу 
Се вер не Аме ри ке, ка сни је по 
ње му на зва но Џејм ста ун. 

13. мај
1848. У Срем ским Кар лов ци
ма по че ло за се да ње „Мај ске 
скуп шти не“ на ко јој су де ле га
ти 175 цр кве них оп шти на из 
Вој во ди не и Ср би је иза бра ли 
Јо си фа Ра ја чи ћа за па три јар
ха, а пу ков ни ка Сте ва на 
Шу пљик ца за вој во ду. Скуп
шти на 15. ма ја про гла си ла 
Срп ско Вој вод ство, али 
аустриј ска и ма ђар ска вла да 
ни су при зна ле срп ску ауто но
ми ју. 

14. мај
1355. У Пра гу је осно вао пр ви 
уни вер зи тет у сред њој Евро
пи
1948. Про гла ше на др жа ва 
Изра ел, осам ча со ва пре 
окон ча ња бри тан ског ман да
та у Па ле сти ни. Пр ви пред
сед ник но ве др жа ве по стао је 
Ха им Вајц ман, а пре ми јер 
Да вид Бен Гу ри он. 

15. мај
1943. Рас пу ште на је Ко му ни
стич ка ин тер на ци о на ла 
(Ко мин тер на). 

16. мај
1881. У око ли ни Бер ли на у 
са о бра ћај пу штен пр ви елек
трич ни трам вај. 
1917. У Јон ском мо ру код 
Кр фа уто пио се срп ски пи сац 
Вла ди слав Пет ко вић Дис.
1972. Пред сед ни ци СФРЈ и 
Ру му ни је Јо сип Броз Ти то и 
Ни ко лае Ча у ше ску у рад 
пу сти ли хи дро е нер гет ски 
си стем “Ђер дап” на Ду на ву
1974. Скуп шти на СФРЈ про
гла си ла Јо си па Бро за Ти та за 
до жи вот ног пред сед ни ка 
др жа ве. 

HOROSKOP

Сре да, 10. мај (27. април)
Спа љи ва ње мо шти ју Све тог 
Са ве на Вра ча ру (Пре по ло
вље ње)

Че твр так, 11. мај (28. април)
Све ти апо стол Ја сон и Со си
па тр

Пе так, 12. мај (29. април)
Све ти Ва си ли је Остро шки 
Чу до тво рац

Су бо та, 13. мај (30. април)
Све ти апо стол Ја ков Зе ве де
јев

Не де ља, 14. (1) мај 
Све ти про рок Је ре ми ја

По не де љак, 15. (2) мај 
Све ти Ата на си је Ве ли ки; Све
ти Ми ха ил

Уто рак, 16. (3) мај 
Све ти му че ни ци Ти мо теј и 
Ма вра

Crkveni
kalendar

• Да ме ни је на пра ви ла 
бу да лом, ни кад не би 
на шла чо ве ка слич ног 
се би.
• Да би се на род на ци о
нал но осве стио, мо ра ли 
су да га ша ма ра ју до 
бе све сти.
• Сти ћи ће их ру ка прав
де. Мо ра ће да јој уде ле. 

Пу ње не
пе чур ке 

Са стој ци: пе чур ке 400 г, 
ди мље на сла ни на 50 г, бе ли лук у 
пра ху 2 ка ши чи це, ма сли но во 
уље ка ши ка, ка ши чи ца со ли. 

При пре ма: Пе чур ка ма па жљи
во ски ну ти пе тељ ке, по со ли ти по 
же љи, за чи ни ти бе лим лу ком у 
пра ху. Сла ни ну што сит ни је исец
ка ти на коц ки це па на пу ни ти 
пе чур ке. По ре ђа ти пе чур ке у плех 
па бла го по пр ска ти ма сли но вим 
уљем. Пе ћи на 200 сте пе ни 15ак 
ми ну та. 
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Др ПАВАО СКЛЕ НАР, НЕУ РОП СИ ХИ ЈА ТАР ИЗ ШИДА

Висок при ти сак  тихи уби ца
Код људи још увек 

посто је пред ра су де 
да не тре ба и да је 

сра мо та ићи код 
док то ра „за оно“, па 

често оду да се 
лече, када болест већ 

узме маха. 
Како наво ди др Павао 

Скле нар, посто је  
начи ни да људи 

помог ну сами себи

Др Павао Скле нар, једи ни је неу роп си
хи ја тар у шид ској општи ни. Након 
одла ска у пен зи ју, отво рио је при ват ну 

орди на ци ју у Шиду како би на осно ву свог 
више го ди шњег рад ног иску ства, могао и 
даље да пома же сво јим паци јен ти ма. Од 
1981. годи не када је спе ци ја ли зи рао, радио 
је у шид ском Дому здра вља ода кле је и 
оти шао у пен зи ју. Данас у њего ву орди на
ци ју дола зе њего ви вер ни паци јен ти који ма 
како каже, поку ша ва да помог не да се избо
ре са про бле ми ма и боле сти ма дана шњи
це, који су услед сва ко днев них стре сних 
ситу а ци ја, све чешће изло же ни неу ро ло
шким про бле ми ма. 

Са док то ром Скле на ром, раз го ва ра ли 
смо упра во о тим уче ста лим боле сти ма 
дана шњи це, као и о начи ни ма како да се 
нај лак ше избо ре са њима.

 Чести су слу ча је ви можда ног и срча ног 
уда ра, пови ше ног крв ног при ти ска који 
наста ју из јед ног неу ро ло шког поре ме ћа ја. 
Ства ри су се мно го про ме ни ле после Дру
гог свет ског рата. Изме ђу два рата, доми ни
ра ле су углав ном бак те ри о ло шке боле сти, 
затим тубер ку ло за од које се тада и уми ра
ло. После је наста ла анти би от ска ера, када 
су наста ли анти би о ти ци и тада су се сма
њи ле боле сти иза зва не неким живим аген
си ма. Међу тим, данас има мо пораст тзв. 
неза ра зних боле сти, арте ри о скле ро зу, 
закрче ње крв них судо ва, а сход но томе 
наста ју и неке дру ге боле сти (можда ни, 
срча ни удар, поре ме ћај пери фер не цир ку
ла ци је), услед које често дола зи и до тром
бо зе у нога ма. Због пови ше ног крв ног при
ти ска, вре ме ном дола зи и до боле сти дру
гих орга на и често пута људи гре ше што 
одла зе код док то ра тек онда када их нешто 
забо ли. То је вели ка гре шка. Код ових боле
сти често пута не осе ћа те неку бол, зато се 
и каже да је пови шен крв ни при ти сак, „тихи 
уби ца“. Када се осе те после ди це, то буде 

доста касно. Зато тре ба ради ти на про све
ћи ва њу људи, како би зна ли да се док то ру 
тре ба јави ти на вре ме, чак и онда када 
мисле да је са њихо вим здра вљем све у 
реду  каже др Скле нар.

Како наво ди, нај ве ћа је несре ћа што 
данас смр то но сне боле сти све чешће пога
ђа ју мла де људе и што такве боле сти нису 
више при ви ле ги ја ста ри је попу ла ци је.

 Тре ба ло би више еду ко ва ти мла де 
људе како би зна ли шта пре вен тив но да 
пре ду зму, да се то не деси. И мла ди данас 
пре ви ше про во де вре ме на испред теле ви
зо ра, ком пју те ра и то је погре шно. Тре ба им 
пре до чи ти коли ко је важна физич ка актив
ност и здра ва исхра на. Ако је чове ко вом 
орга ни зму дово љан унос од 2.300 кало ри ја 
днев но, а он уно си 2.800, то се онда мора 
одра зи ти у виду гоја зно сти. То је све после
ди ца пове ћа ног стан дар да живо та и људи 
узи ма ју веће коли чи не хра не и не воде 
рачу на шта и коли ко једу  исти че др Скле
нар.

А како се избо ри ти са стре сом, он каже:
 Стре сне ситу а ци је делу ју пре ко нер вног 

систе ма. Када се човек изнер ви ра, пре ко 
тог пси хич ког фак то ра, дола зи до пови ше
ног крв ног при ти ска што дово ди до ства ра
ња закр че ња крв них судо ва. Због тога је 
важно да се људи јавља ју док то ру на вре
ме. Данас посто је одре ђе ни леко ви који 
могу да помог ну у тим стре сним ситу а ци ја
ма. Нај бо ље би било да до стре са не дође, 

али то је данас тешко. Цело наше окру же
ње је стре со ви то. Све нас уни шта ва и 
поли тич ка и еко ном ска ситу а ци ја и још увек 
осе ћа мо после ди це деша ва ња у послед
њих 30  40 годи на. Али стрес је посеб но 
изра жен и код оних људи који су сво је оба
ве зе нави кли завр ша ва ти на вре ме и да све 
посло ве завр ше до пер фек ци о ни зма. Уко
ли ко се то не деси, наста је про блем. Коли
ко год да је то добра осо би на, уко ли ко се 
пре те ру је, може дове сти до про бле ма који 
се нази ва опсе сив ни ком пул си зам. Ако  је то 
само осо би на онда је у реду, али ако то 
пре ђе у поре ме ћај, онда је потреб но лече
ње  исти че док тор.

Међу тим, код људи још увек посто је 
пред ра су де да не тре ба и да је сра
мо та ићи код док то ра „за оно“, па 

често оду да се лече, када болест већ узме 
маха. Како наво ди др Скле нар, посто је и 
начи ни да људи помог ну сами себи.

 Човек тре ба да буде оку пи ран послом 
или неким хоби јем у којем он заи ста ужи ва 
и што ће му испу ни ти дан. Ако човек не зна 
шта ће са собом и ако нема нечег да га 
држи у нор мал ној напе то сти, то онда није 
добро. Мно ги једва чека ју да оду у пен зи ју, 
како не би више ради ли. То је погре шно. 
Кад оде те у пен зи ју, ви мора те зна ти чиме 
ћете се бави ти јер није добро доса ђи ва ти 
се. Тада орга ни зам брже ста ри. Ево, ја 
волим там бу ру и вино град и то ме испу ња
ва. Често пута иако сам у пен зи ји, немам 
вре ме на све да ура дим у току дана. Зато би 
моја пре по ру ка била, да сва ки човек про на
ђе себе у оно ме што воли. Тиме ће себи и 
свом орга ни зму напра ви ти вели ку услу гу. 
Усре ћи ће те себе и опле ме ни ти свој живот и 
на неки начин, одбра ни ти се од савре ме них 
боле сти дана шњи це  исти че на кра ју раз
го во ра др Скле нар.

 M. Н.

Др Павао Скле нар

Нај ве ћа је несре ћа што данас смр то но сне 
боле сти све чешће пога ђа ју мла де људе и што 
такве боле сти нису више при ви ле ги ја ста ри је 
попу ла ци је
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У су бо ту 29. апри ла у Пан че ву је одр жан је ме ђу
на род ни тур нир у џу доу на ком је на сту пи ло  518 
так ми ча ра из Ср би је, Хр ват ске, Ма дјар ске и 

Ру му ни је.
Џу до клуб ЛСК из Ла ћар ка на сту пио је са два на ест 

так ми ча ра ко ји су осво ји ли осам ме да ља и то три 
злат не и пет брон за них. По ред од ли чи них бор би, бор
бу за ме да љу су из гу би ли Ан то нић Урош, Со ла ре вић 
Та ма ра, Ву ке лић Алек сан дар и Ћур ћић Или ја.   

Би ро вљев Стра хи ња у ка те го ри ји по ле та ра ца до 1. 
ме сто, Би ро вљев Са ва у ка те го ри ји по ле та ра ца 3. 
Ме сто, Ан то нић Те о до ра у ка те го ри ји по ле тар ки 3.
ме сто, Ђу риц Ми ли ца у ка те го ри ји мла ђих пи о нир ки 1. 
ме сто, Га ври ло вић Те о до ра у ка те го ри ји млач ђих пи о
нир ки 3. ме сто, Ата рац Ива на у ка те го ри ји мла ђих 
пи о нир ки 1. ме сто, Ва си ље вић Ан ђел ка у ка те го ри ји 
ка дет ки њи 3. ме сто, Ата рац Ми ро слав у ка те го ри ји 
ка де та 3. ме сто.

ЏУ ДО

Ме да ље
из Пан че ва

ЖКК „СРЕМ“ РУМА

Кугла ши це тре ће
у Супер ли ги
Рум ски жен ски кугла шки 

клуб „Срем“ пости же 
запа же не резул та те као 

тим у Супер лиги у којој се так
ми чи већ шест сезо на заре дом, 
али су чла ни це „Сре ма“ увек 
добре и у поје ди нач ним так ми
че њи ма која се у овом спор ту 
орга ни зу ју. 

Тако су кугла ши це “Сре ма” 
Мари на Јокић и Биља на Вуке
лић осво ји ле дру го место на 
Првен ству Срби је у дисци пли
ни „Тан дем“ које је одр жа но 29. 
апри ла.

Овим добрим резул та том 
ЖКК “Срем” је зао кру жио нај
у спе шни ју клуп ску сезо ну у 
послед њи четврт века посто ја
ња.

 Румљан ка ма је мало недо
ста ја ло да се поп ну на нај ви ше 
посто ље и осво је зла то, али су 
у раз ба ци ва њу, тзв. злат ним 
кугла ма, обо ри ле два чуња 
мање од так ми чар ки “Али мен
те” и тако зау зе ле дру го место.

Мора мо иста ћи и да је Биља
на Вуке лић прва ки ња Срби
је у дисци пли ни „Спринт“, док 
је ЖКгК “Срем” осво јио тре ће 

место у овој сезо ни у нај ви шем 
ран гу так ми че ња, у Супер лиги 
Срби је. Румљан ке су исто вре
ме но биле и дру го пла си ра на 
еки па у Купу Срби је.

Овим резул та том су рум ске 
кугла ши це избо ри ле и пла сман 
за Куп Евро пе  НБЦ за кугла

ши це. Овај Куп се одр жа ва кра
јем сеп тем бра у Мин хе ну али је 
уче шће Румљан ки под зна ком 
пита ња због недо стат ка финан
сиј ских сред ста ва за одла зак, 
сем уко ли ко не доби ју помоћ 
локал не само у пра ве.

С. Џ.

Биља на Вуке лић  у сре ди ни

ШАХ

Мемо ри јал ни 
тур нир

У знак сећа ња на јед ног од 
осни ва ча шахов ског клу ба у 
Шима нов ци ма, у неде љу 30. 
апри ла у про сто ри ја ма 
шима но вач ке Месне зајед
ни це одр жан је XVI мемо ри
јал ни тур нир у шаху „Душан 
Мар ко вић“, под покро ви тељ
ством Спорт ског саве за 
„Раз вој спор то ва“ Пећин ци.

Тра ди ци о нал но, тур нир је 
оку пио нај бо ље шахи сте из 
пећи нач ке општи не, а у 
првом делу мемо ри ја ла уче
ство ва ло је шест еки па. 
Игра ло се на три табле, уз 
тем по игре 10 мину та по 
игра чу. Нај у спе шни ја је била 
шима но вач ка еки па 1 (Саша 
Спа сић 4/5, Лазар Пеште рац 
4/5 Жив ко Ради во је вић 3,5/4 
и Сло бо дан Арсе ни је вић 1/1) 
са 12 мечбодо ва и 11,5 пое
на. 

АТЕЛ ТИ КА

Сре ми це 
че твр те

Так ми чар ке атлет ског клу
ба „Срем“ уче ство ва ле су на 
Екип ном пр вен ству Ср би је за 
мла ђе ју ни ор ке у Но вом Са ду 
и осво ји ле че твр то ме сто од 
осам еки па у укуп ном пла
сма ну. 

Одр жа но је де сет ди сци
пли на ко је су бо до ва не по 
ИААФ та бли ца ма и атле ти
чар ке „Сре ма“ су оства ри ле 
сле де ће ре зул та те: Ко ва чић 
Ан ђе ла 100 м пре по не – 
18,13; Ла јић Ања 100 м – 
13,32; Шу ман Ни ко ли на 400м 
– 1:06,51; Ђу ра но вић Ле он ти
на 800 м – 2:54,38; Бер ток 
Са ра 1500м – 5:05,29; По зна
но вић Жељ ка скок у вис  
1,44; Ла јић Ања скок у даљ – 
4,72; Јо ва но вић Та ма ра ба ца
ње ку гле  13,22; Ста ни ми ро
вић Са ра ба ца ње ко пља – 
38,53; шта фе та 4x 100м (Шу
ман, Ра тић, Ко ва чић, Ла јић)  
55,69.

То је за укуп но 6.637 бо до
ва што је би ло до вољ но за 
че твр ту по зи ци ју иза пр во по
ла си ра не еки пе бе о град ског 
„Пар ти за на“, дру го пла си ра не 
зе мун ске „Мла до сти“ и тре ће
пла си ра не „Цр ве не Зве зде“. 

САВА ТЕ

Рум љани
дру ги
Спор ти сти Сава те бокс клу ба Рума су 

осво ји ли пет злат них, чети ри сре бре не 
и јед ну брон за ну меда љу и тако се 

пла си ра ли на дру го место од 16 клу бо ва и 97 
при ја вље них так ми ча ра  то је резул тат 
постиг нут на Првен ству Срби је за пио ни ре и 
каде те у асо сава теу које је 29. апри ла одр
жа но у рум ском Спорт ском цен тру.

Злат не меда ље осво ји ли су: Нико ли на 
Kасап, мла ђа пио нир ка у кате го ри ји до 56 кг, 
Стра хи ња Јоц ко вић, мла ђи пио нир до 30 кг, 
Милош Kордић, мла ђи пио нир до 45 кг, Алек
са Ста ни шић, ста ри ји пио нир до 60 кг и Мар
ко Вида ко вић, кадет до 80 кг. 

Сре бре не меда ље осво ји ли су Јова на 
Kасап, ста ри ја пио нир ка до 56 кг, Мила на 
Kордић, ста ри ја пио нир ка до 65,кг, Вла ди мир 
Kордић,мла ђи пио нир до 56 кг и Нико ла 
Ракић, ста ри ји пио нир до 65кг, док је брон за
ну меда љу осво јио Нико ла Божић, ста ри ји 
пио нир до 56 кг.

Прво место на првен ству је осво јио Сава те 
клуб „Макс Феникс“ из Жабља. 

Орга ни за тор првен ства био је СБК „Рума“ 
и Сава те Савез Срби је, а покро ви те љи 
Мини стар ство омла ди не и спо р та, Савез 
Спор то ва Општи не Рума и Општи на Рума.

Врхов ни деле гат био је Мио драг Ракић из 
Руме, а врхов ни суди ја Маја Оџић из Новог 
Сада.
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МИР ЈА НА УГЉЕ ШИЋ, ФУД БАЛ СКИ СУ ДИ ЈА ИЗ БЕР КА СО ВА

Игра чи су џентлмен и
Зах тев на је ствар би

ти де ли лац прав де на 
фуд бал ским те ре ни ма. 

Сви ми ко ји во ли мо и пра ти
мо фуд бал све до ци смо че
стих не же ље них сце на ка да 
се на ар би тре вр ши при ти сак 
са клу пе до ма ћи на или го сти
ју, са три би на од стра не на ви
ја ча, или до ла зи до ко шка ња 
игра ча на те ре ну. Че сто пу та 
зна су ди ја бе же ћи да спа са ва 
жи ву гла ву. Ка да то ни је ла ко 
ни му шкар ци ма, ка ко ли то 
све из гле да из угла јед не да
ме, фуд бал ског су ди је.

 Пр ви пут сам на те рен као 
фуд бал ски су ди ја из а шла 
2007. го ди не. Би ло је то на 
ини ци ја ти ву Иви це Јо ви ћа, 
не ка да ак тив ног спор ти сте, 
а по том чла на Оп штин ског 
фуд бал ског са ве за у Ши ду. 
Раз го ва ра ли смо у пе так, а 
већ су тра дан ме је на звао и 
ре као ми да ћу у не де љу су
ди ти утак ми цу. Би ла сам у 
ста њу бла гог шо ка, али сам 
по ну ду при хва ти ла. По при
ро ди сам хра бра осо ба и ни
ка да се не пла шим жи вот них 
про бле ма. На про тив, идем 
им у су срет и по ку ша вам да 
их ре шим у сво ју ко рист. Та
ко ја ис тр ча вам на те рен ФК 
„Син ђе лић“ из Ги бар ца, по
моћ ни сам су ди ја утак ми це 
Оп штин ске ли ге Шид из ме
ђу до ма ћи на ФК „Син ђе лић“ 
из Ги бар ца и ФК „Је дин ство“ 
из Мо ро ви ћа. Не мам ни про
пи сну су диј ску опре му, већ 
не ка кву тре нер ку два бро ја 
ве ћу, ко ја сва ви си на ме ни, 
пу бли ка до ба цу је раз не до
сет ке, јер до та да ни ка да ни
су ви де ли же ну су ди ју, али ја 
сам ушла у меч и су дим. Иза 
ме не је Иви ца, ини ци ја тор 
све га, и он ми су ге ри ше шта 
тре ба да ма шем за ста ви цом. 
Та ко је про шло мо је су диј ско 
ва тре но кр ште ње – при се ћа 
се сво јих по че та ка Мир ја на 
Угље шић из Бер ка со ва.

По сле са мо три утак ми це 
где је би ла по моћ ни су ди ја, 
Мир ја на је пре у зе ла уло гу 
глав ног ар би тра. По ње ној 
про це ни су ди ла је, што у 
оп штин ској што у срем ској 
ли ги, пре ко сто утак ми ца. 
Су ди ла је та ко ђе на тур ни
ри ма у ма лом фуд ба лу, на 
школ ским так ми че њи ма, и 
на јед ној утак ми ци жен ских 
фуд бал ских еки па. 

Мир ја на је ро ђе на 1992. 
го ди не у Но вом Са ду, за вр
ши ла је сред њу шко лу за 

ма шин ског тех ни ча ра и стру
ков не сту ди је ме на џе ра за 
по слов не ко му ни ка ци је. По
те кла је из по ро ди це где су 
се ско ро сви ба ви ли не ким 
спор том, па је и она по не
ла тај ге нет ски по тен ци јал 
у се би. Де да по мај ци Ва си
ли је Пи са ров био је гол ман 
ФК „Вој во ди не“ из Но вог Са
да, ма ти јој је би ла од лич на 
ко шар ка ши ца, игра ла је за 
КК „Пар ти зан“ из Но вог Са
да, а по том за КК „Ву пик“ из 
Ву ко ва ра, отац и брат су се 
та ко ђе ба ви ли спор том. Од 

де тињ ства је Мир ја на пи ка ла 
лоп ту са де ча ци ма, а од и гра
ла је и јед ну зва нич ну утак
ми цу за ка де те ФК „Сре мац“ 
из Бер ка со ва.  

 Пр ва сам же на фуд бал
ски су ди ја у Ши ду. По сле 
ме не су ди ле су Бо ја на Ба
јић, Да ни је ла Ки чи ња и Да
ни је ла Ро ман. Су ди ла сам у 
Оп штин ској ли ги, а по том и 
у Срем ској, да ме ни је оме
ла по вре да ко ју сам до жи
ве ла у са о бра ћај ном уде су, 
ве ро ват но бих сти гла до вој
Во ђан ске ли ге. Са да сам се 

по но во ак ти ви ра ла и су дим у 
оп штин ској ли ги у Ши ду – на
во ди Мир ја на.

На на ше пи та ње да ли је 
до жи ве ла не ке не при јат но
сти у то ку сво је су диј ске ка
ри је ре Мир ја на ка же:

 Игра чи се пре ма ме ни 
од но се џентлмен ски. По
ку ша вам да што ма ње ка
жња вам игра че, те да у не
кој по зи тив ној ат мос фе ри 
дам свој до при нос да се 
утак ми ца за вр ши без про
бле ма. Са мо јед ном ме је 
на пао играч, би ло је то на 
утак ми ци оп штин ске ли ге 
Шид из ме ђу ФК „На пре дак“ 
из Ва ши це и ОФК „Бин гу ле“. 
Је дан играч ОФК „Бин гу ле“ 
се не спорт ски по на шао па 
сам му да ла жу ти кар тон. 
Би ло је то у пр вом по лу вре
ме ну, у дру гом по лу вре ме ну 
исти играч је на пра вио груб 
пре кр шај, па сам му да ла 
дру ги жу ти кар тон, и ауто
мат ски цр ве ни. По бе снео је 
и на ср нуо на ме не, ме ђу тим 
оста ли игра чи су ме за шти
ти ли. Што се ти че пу бли ке 
њој оста вљам пра во да се 
за ба вља на три би на ма, ако 
ми и до ба цу ју ја се због то га 
мно го не уз бу ђу јем, де ле ги
ра на сам да су дим утак ми цу, 
то је мој по сао, и ја се тру
дим да та што бо ље оба вим.

Сте кла је Мир ја на 
Угље шић за хва љу ју ћи 
су ђе њу мно го при ја те

ља, пу то ва ла је и упо зна ла 
спорт ске ве ли чи не као што 
су Ба не Ива но вић и Алек
сан дар Ко ла ров. Оста је жал 
за том дру гом ка те го ри јом 
ко ју ни је по ло жи ла због по
вре де, а ко ја би јој омо гу
ћи ла су ђе ње у вој во ђан ској 
ли ги. Има ам би ци ју да осну
је жен ски фуд бал ски клуб 
у Ши ду. На да се да ће над
ле жни у оп штин ском спорт
ском са ве зу има ти раз у ме
ва ња за ову ње ну же љу и да 
ће јој по мо ћи да је оства ри. 
Био би то по зи ти ван ис ко рак 
за ову сре ди ну, и Ши ђа ни 
би тим до ка за ли да се у ери 
бор бе за род ну рав но прав
ност на ла зе на стра ни оних 
ко ји ка жу, све што мо гу му
шкар ци мо гу и леп ше по ло
ви не. Мо жда чак и бо ље од 
нас. До каз за то је и да ма 
ко ја је хра бро за ко ра чи ла на 
фуд бал ски те рен, и у чи сто 
му шкој бран ши до ка за ла да 
јој не ма ма не. 
 З. Мар ко вић

Мирјана Угљешић

Пр ва сам же на фуд бал ски су ди ја у 
Ши ду. Су ди ла сам у Оп штин ској ли
ги, а по том и у Срем ској, да ме ни је 
оме ла по вре да ко ју сам до жи ве ла у 
са о бра ћај ном уде су, ве ро ват но бих 
сти гла до Вој во ђан ске ли ге
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Ре зул та ти од и гра них утак ми
ца 15.ко ла: Ма ра дик: Сло га (М) 
– Кру ше дол 2:2; Кр че дин: Фру
шко го рац – ЧСК 6:3; Кр ње шев
ци: Сло га (К)  Бо рац (Ј) 5:0; 
По лет и Ду нав су би ли сло бод
ни.
01. По лет 12 10 0 2 47:14 28
02. Кру ше дол 12 8 2 2 41:16 26
03. Сло га (К) 12 8 2 2 25:8 26
04. Ду нав 12 6 1 5 22:26 19
05. Бо рац (Ј) 11 5 1 5 18:18 16
06. Фру шк. 12 2 1 9 19:37 7
07. ЧСК 11 2 1 8 16:41 7
08. Сло га (М) 12 1 2 9 12:40 5

Ре зул та ти од и гра них утак ми
ца 26.ко ла: Ин ђи ја: Ин ђи ја – 
Ди на мо 2:0; Ја го ди на: Ја го ди
на – Бе жа ни ја 1:1; До ба нов ци: 
Бу дућ ност – Ма чва 1:3; Бе о
град: Син ђе лић – Зе мун 2:3; 
Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра – Про
ле тер 1:0; Бор ча: БСК – Рад
нич ки 1:1; Ку ла: ОФК Оџа ци – 
Ко лу ба ра 0:1.

01. Ма чва 26 17 6 3 43:18 56
02. Зе мун 26 14 9 3 34:15 51
03. Сло бо да 25 13 8 4 33:19 47
04. Рад нич ки 26 11 6 9 27:23 39
05. Ин ђи ја 26 11 6 9 26:22 39
06. Ди на мо 26 10 7 9 27:33 37
07. Бе жа ни ја 26 8 12 6 22:19 35
08. Ја го ди на 26 10 5 11 33:32 35
09. Про ле тер 26 9 6 11 28:32 33
10. Бу дућ ност 26 9 6 11 27:34 33
11. ЧСК Пи ва ра 26 7 11 8 26:26 31
12. Син ђе лић 26 6 11 9 24:27 29
13. ОФК Оџа ци 26 6 8 12 17:23 26
14. БСК 26 7 6 13 22:32 26
15. Ко лу ба ра 26 5 10 11 22:30 25
16. ОФК Бе о г. 25 2 7 16 16:42 13

Ре зул та ти од и гра них утак ми
ца 25.ко ла: Срем ска Ми тро ви
ца: Рад нич ки (СМ) – Омла ди нац 
2:1; Бач ка То по ла: ТСЦ – Же ле
зни чар 0:0; Зре ња нин: Рад нич
ки (З)  Бач ка 1901 3:0; Но ви 
Сад: Цр ве на Зве зда  Рад нич ки 
(Ш) 1:1; Но ва Па зо ва: Рад нич ки 
(НП) – Сло га 2:0; Са ку ле: Бо рац 
– Це мент 2:1; Ста ри Ба нов ци: 
Ду нав – Вр шац 0:0; Брат ство 
1946 је би ло сло бод но.

01. Брат ство 23 17 3 3 47:18 54
02. Омла ди нац 23 16 2 5 42:20 50
03. Ду нав 24 12 5 7 35:29 41
04. ТСЦ 23 10 7 6 30:19 37
05. Бо рац 23 9 7 7 30:27 34
06. Бач ка 1901 23 9 7 7 25:24 34
07. Же ле зни чар 23 8 8 7 32:27 32
08. Вр шац 24 10 2 12 29:33 32
09. Рад ни. (НП) 23 7 6 10 29:32 27
10. Це мент 24 7 6 11 29:33 27
11. Рад ни . (СМ) 23 7 6 10 27:40 27
12. Рад ни . (З) 23 7 4 12 26:35 25
13. Рад ни . (Ш) 24 6 4 14 19:40 22
14. Ц.Зве зда 23 4 9 10 25:32 21
15. Сло га 24 3 10 11 23:39 19

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: Но ви Сад: Бо рац – 
Ка бел 1:1; Но ви Сад: Сла ви ја 
 Хај дук (Б) 1:3; Фу тог: 
СО ФЕКС – Је дин ство 1:2; Бач
ки Ја рак: Мла дост – Ку пи но во 
4:0; Бе ле гиш: По ду на вац – 
Ве тер ник 8:1; Но ви Сад: 
Ин декс – ЛСК 3:2; Вој ка: Сре
мац – Сло га 4:0; Чу руг: Хај дук 
(Ч) – ЖСК 4:1.

Ре зул та ти утак ми ца 24. ко ла: 
Хрт ков ци: Хрт ков ци – Љу ко во 
1:1; Го лу бин ци: Ја дран – 
Ми трос 3:0; Ру ма: Сло вен – 
Под ри ње 1:2; До њи То вар ник: 
Сло бо да – На пре дак 2:1; Ви то
јев ци: Пар ти зан  Гра ни чар 
1923 2:0; Ру ма: Пр ви Мај – Хај
дук 1:0; Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност  До њи Пе тров ци 3:1; 
Кле нак: Бо рац – Ру дар 1:0.

01. Хај дук 24 16 4 4 50:14 52
02. Под ри ње 24 15 5 4 52:14 50
03. Пр ви Мај 24 14 6 4 63:13 48
04. Сло бо да 24 14 1 9 29:27 43
05. Ја дран 23 11 5 7 37:28 38
06. Бу дућ ност 24 11 5 8 34:29 38
07. Гра ни чар 24 9 6 9 46:46 33
08. Љу ко во 23 9 5 9 31:43 32
09. Сло вен 24 8 6 10 29:35 30
10. Бо рац 24 8 5 11 24:28 29
11. На пре дак 24 8 5 11 26:36 29
12. Хрт ков ци 24 8 3 13 32:46 27
13. Пар ти зан 24 8 2 14 37:47 26
14. Ру дар 24 8 1 15 22:45 25
15. Ми трос 24 7 2 15 23:43 23
16. Д.Пе тров ци 24 6 1 17 21:62 19

Ре зул та ти утак ми ца 24. ко ла: 
Бу ђа нов ци: Мла дост  ОФК 
Бре стач 3:0; Пу тин ци: ПСК  
Гра ни чар (К) 1:0; Ман ђе лос: 
Фру шко го рац  Гра ни чар (О) 
5:1; Мо ро вић: Је дин ство (М) – 
Же ле зни чар 0:3; Рав ње: Зе ка 
Бу љу ба ша  Је дин ство (П) 6:2; 
Мар тин ци: Бо рац – На пре дак 
2:1; Ку ку јев ци: Оби лић 1993 – 
Сло га 3:3; Хај дук је био сло бо
дан.

01. Мла дост 25 20 3 2 56:17 63
02. Ка бел 25 16 5 4 48:22 53
03. Је дин ство 25 15 3 7 59:24 48
04. Хај дук (Ч) 25 14 6 5 44:29 48
05. По ду на вац 25 14 5 6 52:29 47
06. Ин декс 25 13 4 8 40:30 43
07. Сре мац 25 13 3 9 46:28 42
08. Сло га 25 12 5 8 50:37 41
09. ЛСК 25 11 3 11 31:36 36
10. Бо рац 25 9 4 12 38:48 31
11. Ку пи но во 25 9 3 13 30:37 30
12. Хај дук (Б) 25 8 3 14 37:58 27
13. СО ФЕКС 25 5 6 14 22:40 21
14. Сла ви ја 25 4 7 14 25:41 19
15. Ве тер ник 25 2 4 19 24:65 10
16. ЖСК 25 3 0 22 19:80 9

Ре зул та ти од и гра них утак ми ца 
18.ко ла: Ба тров ци: Омла ди нац 
 ОФК Бин гу ла 0:1; Илин ци: 
Бо рац – Гра ни чар 0:4; Љу ба: 
Је дин ство – Сре мац 1:5; Ги ба
рац: Син ђе лић  ОФК Би кић 0:1; 
Ва ши ца: На пре дак  ОФК Ба чин
ци 2:3; Јед но та је би ла сло бод на.

01. ОФК Би кић 17 13 1 3 54:20 40
02. ОФК Бин гу. 17 13 1 3 40:14 40
03. ОФК Ба чи. 16 11 1 4 55:24 34
04. Син ђе лић 16 10 3 3 43:17 33
05. На пре дак 16 10 1 5 45:21 31
06. Је дин ство 16 8 0 8 36:43 24
07. Јед но та 16 6 2 8 43:43 20
08. Омла ди нац 16 4 1 11 21:53 13
09. Гра ни чар 17 4 0 13 27:43 12
10. Сре мац 17 3 2 12 29:77 11
11. Бо рац 16 0 4 12 16:54 4

Ре зул та ти од и гра них утак ми
ца 20. ко ла: Ша трин ци: 27.Ок то
бар – Сре мац 1:3; Во гањ: Сло га 
– Фру шко го рац 0:5; Гра бов ци: 
Гра ни чар  Је дин ство (К) 5:0; 
Ириг: С.В.Рад нич ки  Фру шка 
Го ра 0:2; Ри ви ца: Пла ни нац – 
Бо рац 11:2; Ру ма: Је дин ство 
(Ру)  Цар Урош 3:1; Ни кин ци: 
По лет – Вој во ди на 1:0.

01. Сре мац 20 14 3 3 53:24 45
02. Вој во ди на 20 13 2 5 49:22 41
03. Ф.Го ра 20 12 4 4 55:20 40
04. Гра ни чар 20 13 2 5 49:25 40
05. Је дин .(Ру) 20 11 4 5 41:22 37
06. Пла ни нац 20 10 3 7 43:26 33
07. С.В.Рад нич . 20 9 4 7 33:22 31
08. По лет 20 8 6 6 31:23 30
09. Фру шко го. 20 9 3 8 40:43 30
10. Цар Урош 20 7 3 10 41:44 24
11. 27Ок то бар 20 7 2 11 27:46 23
12. Је дин . (К) 20 3 0 17 14:52 9
13. Сло га 20 2 2 16 19:60 8
14. Бо рац 20 2 2 16 14:80 8

Ре зул та ти од и гра них утак ми
ца 34.ко ла: Бе о град: Во ждо вац 
 Цр ве на Зве зда 3:2; Но ви Сад: 
Вој во ди на – Мла дост 2:1; Ива
њи ца: Ја ворМа тис – Пар ти зан 
1:2; Кру ше вац: На пре дак – 
Рад нич ки 0:2; Бач ка Па лан ка: 
Бач ка – Чу ка рич ки 2:4; Су бо ти
ца: Спар так – Рад 0:0; Сур ду
ли ца: Рад ник  Но ви Па зар 1:1; 
Ча чак: Бо рац – Ме та лац 1:0.

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 14.ко ла: Си бач: Сло вен 
– Ка ме ни 0:4; Деч: Сре мац  
Хај дук 1932 1:0; Пе ћин ци: 
До њи Срем 2015 – Ло вац 0:0; 
Су бо ти ште: Ви тез – Шу мар 
0:4; Пр хо во: Мла дост – Срем 
3:0.

01. Д.Срем 14 12 1 1 46:7 37
02. Ло вац 14 10 3 1 46:14 33
03. Шу мар 14 9 1 4 34:15 28
04. Сре мац 14 8 1 5 46:27 25
05. Хај дук 14 7 1 6 31:12 22
06. Ка ме ни 14 5 3 6 29:30 18
07. Срем 14 6 0 8 20:30 18
08. Мла дост 14 3 2 9 17:37 11
09. Сло вен 14 3 1 10 20:56 10
10. Ви тез 14 0 1 13 13:74 1

Ре зул та ти од и гра них утак ми
ца 5.ко ла: За са ви ца: Сло га – 
Пла ни нац 5:3; Ве ли ки Ра дин
ци: Бо рац (ВР) – Сло бо да 1:6; 
Срем ска Ра ча: Срем – Тр го вач
ки 2:0; Бе ше но во: БСК – На пре
дак 8:2.
01. Сло бо да 5 5 0 0 16:2 18
02. Срем 5 4 1 0 15:3 18
03. Бо рац (ВР) 5 2 1 2 8:10 12
04. БСК 5 3 0 2 12:7 10
05. Тр го вач ки 5 1 1 3 2:6 5
06. Сло га 4 1 1 2 6:7 4
07. Пла ни нац 5 1 0 4 7:13 3
08. На пре дак 4 0 0 4 2:20 3

01. Же ле зни чар 22 20 2 0 94:12 62
02. Бо рац 23 13 7 3 45:22 46
03. ПСК 22 12 5 5 35:21 41
04. Сло га 23 11 7 5 41:32 40
05. Мла дост 23 12 3 8 37:31 39
06. Хај дук 22 11 1 10 45:38 34
07. Гра ни чар (К) 22 10 4 8 26:19 34
08. Фру шко го. 22 10 3 9 40:37 33
09. ОФК Бре ст. 22 10 2 10 32:41 32
10. З.Бу љу ба ша 23 9 3 11 43:42 30
11. Гра ни ч. (О) 22 8 2 12 35:50 26
12. На пре дак 23 6 2 15 47:64 20
13. Оби лић 23 6 2 15 32:56 20
14. Је дин с. (М) 22 4 4 14 27:55 16
15. Је дин с. (П) 22 2 1 19 18:77 7

01. Чу ка рич ки 34 14 7 13 48:6 32
02. Спар так 34 12 9 13 43:52 26
03. Рад ник 34 9 8 17 32:44 23
04. Рад 34 9 9 16 27:44 19
05. Бо рац 34 7 6 21 26:47 18
06. Ме та лац 34 7 9 18 23:41 17
07. Бач ка 34 9 3 22 24:44 17
08. Но ви Па зар 34 6 6 22 27:60 14

01. Пар ти зан 34 27 4 3 68:20 49
02. Ц.Зве зда 34 27 4 3 82:32 46
03. Вој во ди на 34 20 5 8 55:31 36
04. Мла дост 34 17 6 11 42:33 33
05. Рад нич ки 34 15 8 11 46:39 31
06. На пре дак 34 15 7 12 38:32 26
07. Во ждо вац 34 14 5 15 39:46 26
08. Ја вор 34 11 10 13 34:43 22

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ СРЕМ СКА ЛИ ГА

ОФЛ
ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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БИВ ШИ СПОР ТИ СТИ ПОСВЕ ЋЕ НИ РАДУ СА НАЈ МЛА ЂИ МА

Од Шко ли це спор та до
про фе си о нал них спор ти ста
После успе шне спорт

ске кари је ре тро
је мла дих Инђи ја ца 

одлу чи ло се да љубав пре
ма спор ту наста ве кроз рад 
са нај мла ђи ма.

Мари на Рупић, бив ша 
руко ме та ши ца, Саша Леро, 
бив ши кошар каш и тре нер и 
Бојан Бакић, бив ши кошар
каш покре ну ли су Шко ли цу 
спор та за децу узра ста од 
три до девет годи на.

За раз ли ку од мно гих бив
ших спор ти ста, њихо ва Шко
ли ца наме ње на је за сада 
деци из инђиј ских села. Са 
радом су поче ли у окто бру 

про шле годи не, а тре нут
но има ју гру пе у Чор та нов
ци ма, Мара ди ку, Крче ди ну, 
Бешки и Новом Слан ка ме ну.

 Напра ви ли смо малу 
пау зу са гру пом која је 
ради ла у Инђи ји. Заи ста 
смо задо вољ ни како функ
ци о ни ше Шко ли ца спор та, 
јер је вели ко инте ре со ва
ње у свим сели ма која смо 
до сада обу хва ти ли  каже 
Мари на Рупић.

Циљ шко ли це је усме рен 
на пра ви лан физич ки, соци
јал ноемо ци о нал ни и кре а
тив ни раз вој деце. 

 Ради мо на томе да се 

деца, пре све га, пра вил
но раз ви ја ју, уна пре ђу је мо 
њихо во здра вље, ради мо 
на пре вен ци ји дефор ми те
та кич ме, ногу и сто па ла, 
раз во ју мото рич ких спо соб
но сти, соци јал ном раз во
ју, откри ва њу тален то ва не 
деце и раз во ју инте ре со ва
ња и љуба ви пре ма спор
ту  обја шња ва Саша Леро, 
један од тре не ра у Шко ли ци 
спор та „Спор тић“ и дода је:

 Када гово ри мо о физич
кој актив но сти деце, мисли 
се запра во на њихо ву све
у куп ну актив ност која је у 
вези са радом миши ћа, игру, 

наста ву физич ког вас пи та
ња, спорт ску рекре а ци ју и 
пра ву спорт ску актив ност. 
Важно је зна ти да ути цај на 
мла ди орга ни зам не зави си 
од тога која је од горе наве
де них актив но сти у пита њу, 
већ искљу чи во од њеног 
интен зи те та, оби ма, тра
ја ња и обли ка. С обзи ром 
на то да је глав на одли ка 
деч јег узра ста интен зи ван 
раст и раз вој, глав ни прав
ци раз ма тра ња евен ту ал ног 
ути ца ја физич ке актив но сти 
на деч ји орга ни зам усме ре
ни су на два бит на фак то
ра, ути цај на раст и раз вој 
дете та и  ути цај на здра вље 
дете та.

Мла ди и амби ци о зни тре
не ри кажу да има ју у пла ну 
одр жа ва ње мини Олим пи
ја да по сели ма инђиј ске 
општи не у који ма би уче шће 
узе ла сва деца која дола зе 
на спор тић.

 Коли ко је бит но да деца 
буду физич ки актив на и 
да усва ја ју здра ве нави ке, 
толи ко је важно да у њима 
покре не мо и так ми чар ски 
дух. Тако ђе,учи мо их да није 
бит но побе ди ти, већ уче
ство ва ти и дати све од себе, 
а резул та ти ће пола ко доћи 
каже за крај Бојан Бакић, 
тре нер у Шко ли ци спор та. 

М.Ђ.

Бив ши спо р ти сти  тре не ри са децом у Шко ли ци спор та

Са тре нин га у Шко ли ци спор та 


