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ЗАШТО НАРОД КАЖЕ ДА НЕ ПАДА 
СНЕГ ДА ПОКРИЈЕ БРЕГ: Шта се све 
сакривало испод дебелих слојева 
снегова и магли

Народ каже да не пада снег да покрије брег, већ да 
зверке покажу свој траг. Хладна зима која је за нама, 
показала је доста тога што се годинaма, за време бивше 
власти, крило испод дебелих слојева разних медијских 
снегова и магли. Било је тога доста да се сакрије, 
па онда није ни чудно што је чувени Плејбојев фото 
модел и свашта нешто у медијском свету, функционер 
Демократске странке, Горан Јешић грчевито пружао 
отпор надирању нове Вучићеве власти на територији 
инђијске општине. Инђија је била последњи зид који 
је пао у Срему, а један од најзаслужнијих за одлазак 
кључних Јешићевих људи са власти у инђијској 
општини, свакако је Владимир Гак, актуелни председник 
Општине Инђија.

Када се уђе у зграду Општине Инђија, онима који 
су пратили некадашњи виртуелни медијски развој 
овдашње средине, свакако боде очи фотографија 
некада громогласног најављивања будућег највећег 
ИТ парка у Србији. Било је то у лето 2012. године, 
уочи избора на којима је народ рекао да му се већ 
смучила владавина жутих лопова, определивши се за 
власт Српске напредне странке и Александра Вучића. 
Они који се сећају како је изгледало то громогласно 
отварање инђијског ИТ парка, морају се сећати и 
ритуалног паљења мирисних индијских штапића. Од те 
свечаности до данас, штапићи су остали запамћени, али 
ништа даље од тога није било, а зашто можда би могао 
да одговори Горан Јешић.

Оно што је остало од ове замисли, по свему судећи 
ће променити намену, а све иде у правцу формирања 
филмског центра на површини од 10.000 квадратних 

метара, који ће бити један од погона индијског Холивуда 
познатог у свету као Боливуд. Иако ће овај погон бити 
остварен у филмској причи, то неће бити филм који 
нећемо гледати, попут маркетиншких трикова бивше 
власти.

Владимир Гак, актуелни председник Општине 
Инђија, реалиста је у животу и сигурно се, како каже, 
неће хвалисати Потемкиновим селима каква је овде 
градио Горан Јешић. Ако сте приметили, од доласка 
Владимира Гака на чело Општине, Инђије више нема 
на маркетиншким странама Фајненшел Тајмса, где се 
некада хвалисало измишљеним успесима. Такве ствари 
се дебело плаћају, али рекламирање је једно (ко те пита 
шта кошта кад су у питању народне паре), а успеси са 
покрићем нешто сасвим друго.

МАРКЕТИНШКА КУЛА ОД КАРАТА 
БИВШЕ ВЛАСТИ: Чучавци стари преко 
40 година и 38 километара блатњавих 
улица и сокака

- Хвалисали су се тамо по том Фајненшел Тајмсу, 
да смо најбоље место по инвестицијама, а кад смо 
дошли на власт морали смо да мењамо школске 
клозете, јер смо имали чучавце старе преко 40 година. 
Да не говорим о водоснабдевању, које смо морали да 
санирамо, јер није било воде у летњим месецима. Чак 
су се крили и узорци воде, који су узимани у вртићима и 
другим местима осетљивим по људско здравље – каже 
Владимир Гак.

Криминалне радње откривене у пословању Дома 
здравља, само су део неправилности у раду бивше 
власти. Гак каже да није на њему да се бави оним чиме 
се баве полиција и тужилаштво, али као неко ко је 
правник по струци и адвокат са праксом, сигуран  је да 
се ствар неће зауставити  само на Дому здравља. 

GODINA NOVE VLASTI U IN\IJI:
Зашто Инђија више неће бити
Јешићево Потемкиново село

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
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ТусуСпортскахала,гдејепотрошенаенормна
количинапарапорескихобвезника,мутнетрансакцијеи
другисумњивипослови.
ПредседникОпштинеИнђијакаже:
Иаконеобјављујемохвалисањаонашимуспесимана

страницамаФајненшелТајмса,имамодостапризнања
којаговореонашемозбиљномраду.Једноодњихјеи
признањедасмонајтранспарентнијалокалнасамоуправа
уСрбији,којенамједоделиоРодољубШабић,повереник
заинформацијеодјавногзначаја.Незнамдалисеиу
којојмериплаћалооглашавањеутимновинама,мада
могудапретпоставимданијебилобесплатно,алиштато
вредикадајеситуацијанатеренусасвимдругачија.Оно
штосмомизатеклипослеЈешићевихљудијехаос,у61
улицијеостало38километаранеасфалтиранихпутева,
гдељудигазеблатодоколена...
ПраксакојујеВладимирГакувеоурадуОпштине

Инђијаједасеговориоономештојеурађено,анесамо
оономештаћесеурадити.Уједномодранијихинтервјуа,
крајемпрошлегодине,Гакјерекаодаћесепотрудитида
постопизапошљавањадостигнеСтаруПазову,којаје
једнаоднајразвијенијихсрпскихопштинаиочекуједа
добијестатусГрада,каоСремскаМитровица.ИакоИнђија
имазначајнекапацитете,комшијскаСтараПазовајеипак
биларазвијенија,штосенијемоглоприметитиод
маркетиншкихтриковазавремевластиДС.Нијетешкото
разумети.Наравно,Инђијаимазначајнекапацитете,што
долазиодатлејерјеодувекималаразвијенприватни
секторинијевуклабаластпропалихдржавнихпредузећа.
ТојеглавниразлогштоГакочекујевеликеинвестицијеу
наредномпериоду.

БЕЋАРСКИ РЕЧЕНО, НИЈЕ МЕРА ШТА 
БИ МАЛА ХТЕЛА: Да ли је нужно сликати 
се голишав у Плејбоју, ако хоћеш да 
будеш премијер

Какогод,бившемгосподаруИнђијеГорануЈешићусе
морапризнатдајеууметностисаморекламирањабио
егалсањеговимпартијскимдругомБојаномПајтићем.
Вероватнојеутомпакетубилоигромопуцателно
сликовањезаеротскичасописПлејбој(издањезаСрбију),
гдеголишавиЈешићпоказујесвојумускулатуруимушкост,
усендвичуизмеђудвелепојке.Тојмушкарчинисусе
овдашњеСремскеновинедивиледоимбецилности,
толикодасугапрогласилизаличностБројЈедан,илити
НумероУно,мадабашнијејасноучему.Далијеитои
коликокоштало,знајунајбољеЈешићињегови
новинарчићи,алитајсенијескидаосастраницаовог
локалноглиста.
Утовреме,мадајесвакакосведеомаркетиншког

пакета,текмеђупознаваоцимамалихтајнивеликих
мајстораизполитичкекухиње,уИнђији,аиширесе
препричавадајеГоранЈешићимаовеликуамбицију.
Очекиваоје,кажу,местопремијеразавремевласти
БорисаТадића.Узњега,каоштовећбива,накачилесусе
разнепришипетљеигребатори,пајетакоформиран
читавкорпусликовасаамбицијамадакоћебитисердар,
аковојвода.
Алисеискундачило.БорисТадићнијебиораддаму

ГоранЈешићбудепремијер,пајечитавшпилживописних
аланфордовскихликовазавршионамаргини,гдејеибио.
Јешићјестеједновреме,каоутешнунаградудобиорадно
местопокрајинскогсекретаразапољопривредуувлади
свогдругараБојанаПајтића,алинитонијенештодуго
трајало.ДанасЈешићвишенијетакосиланмомак,јерда
јестевероватнобиспречиохапшењебившегдиректора
ДомаздрављауИнђији,комејепрепоруказатоместо
билаштојеинтимнипријатељЈешићевемаме.
Али,такотобивакадсепревишеснива.Свеимакрај

пачакиГоранЈешић.ДанасИнђијаживиуреалности,
верујућиудобрубудућност.АпричаоБоливудуспочетка
текстанијепразнамаркетиншка„жвака“.Тајболивудски
филмћесегледатиуИнђији.
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ПОСЕТА ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈЕ БЕР ЗЕН БРИ КА РУМИ

Ппри ја тељ ска сарад ња 
Немаца и Румљана

Сва ки пут када дође мо, види мо како расте инду стриј ска зона. Импо ну је 
нам што се Рума убр за но раз ви ја и мислим да нај ве ћу заслу гу за то има 
пред сед ник Сла ђан Ман чић, који је омо гу ћио дола зак инве сти то ра, рекао 
гра до на чел ник Бер зен бри ка др Хорст Бајер

Делегација немачког града
Берзенбрика је од 8. до
10.мајабилаутродневној

посети Руми. Ово је њихова
трећа посета у протекле две
године,од како је успоставље
на пријатељска сарадња два
града.
Сватрипутаначелуделега

ције је био градоначелник др
ХорстБајер,аовајпутчланови
делегације су били одборници
скупштинеБерзенбрикаод17
чланова, 15 су одборници из
четиристранкеСПД(Социјал
демократи), ЦДУ (Хришћанско
 демократска унија), Зелени и
Грађанска партија  дакле и
оних који су на власти и оних
којесууопозицији.Уделегаци
ји су и представници Ватрога
сногдомакојижелесарадњуса
румскимватрогасцима.
Првисусретсаруководством

румске општине на челу са
председником Слађаном Ман
чићем одржан је одмах после
доласка делегације у Руму и
том приликом сусрет је био у
хотелугдесугостииодсели.
Председник Манчић је иста

каодапредставнициобаграда
две године продубљују прија
тељствоисарадњу,аобестра

нежеледаРумаиБерзенбрик
постануградовипобратими.
Занасбибилавеликачаст

братимљење са градом из
Европске уније и земље која
иманајјачуекономијууЕвропи.
И ова посета показује озбиљ
ност наших пријатеља из
Немачке.Дошлоје15одборни
ка њихове Скупштине, и то је
веома битно, јер се одлука о
братимљењууњиховомпарла
менту мора донети двотрећин
ском већином. Ова сарадња

иде у добром правцу, а захва
љујућињојћемолакшедоћии
доЕУфондова.ГостеизНемач
кећемоупознати саразвојним
потенцијалиманашеопштинеи
мисмовишепутареклиданам
јециљдолазакинвеститораиз
тогрегионаНемачкеизјавиоје
СлађанМанчић.
ВаљаистаћидаРумаиБер

зенбрик, под покровитељством
Савезногминистарствазапри
вредну сарадњу и развој
НемачкеиМинистарстваспољ

них послова, већ остварују
сарадњукрозАгенду2030,која
подразумева подизање нивоа
свестинемачкихипартнерских
јединицалокалнесамоуправеи
дефинисањециљеваодрживог
развоја, као и аплицирање за
пројектекојибисереализовали
уобесредине.
 Из досадашње сарадње је

произашао и први конкретан
пројекат изградње соларних
панела на подручној школи у
МалимРадницима,аочекујемо
даћесеонреализоватидокра
јаовегодине.Тојепројекаткоји
ће радити два стручњака за
економскиразвојизБерзенбри
ка, који су данас овде и наша
Канцеларија за локални еко
номскиразвој,аречјеомањем
пилот пројекту  рекао јеМан
чић.
Градоначелник Хорст Бајер

кажедаонувиђа,собзиромда
нијечестоовде,мождаибоље
од нас како се брзо у румској
општини дешавају позитивне
промене.
 Сваки пут када дођемо,

видимокакорастеиндустријска
зона. Импонује нам што се
Румаубрзаноразвијаимислим
да највећу заслугу за то има

Први саста нак и зајед нич ки ручак у хоте лу

Пола га ње вена ца на гроб Фер ди нан ду Ристе ру
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председник Слађан Манчић,
који је омогућио долазак инве
ститора.Унашојделегацијису
и два стручњака за економски
развој, тако да ће привреда
бити једна од битнијих тема
током овог боравка у Руми 
рекао је новинарима др Хорст
Бајер.

Досарадњеизмеђудвагра
дадошлојекрозпосредо
вање Удружења „Градимо

мост“ чији је председник др
Жељко Драгић, који је био у
Румиипредновогодишњепра
знике да би деци из социјално
угрожених породица поделио
пакетиће.
У поподневнимсатимаделе

гацијаБерзенбрика јепосетила
Гимназију „Стеван Пузић“ са
којом јењихова Гимназија про
шлегодинеуспоставиласарад
њу. Сарадња се огледала и у
посети20младихљудиизБер
зенбрика који су боравили две
недеље у Руми, у домовима
својихновихдругара,апотомје
и 40 младих из Руме било у
Берзенбрику.Посетемладихсу
планиране и ове године. Том
приликом директорка Брани
слава Коњевић их је упознала
са историјатом Гимназије и
школским системом уСрбији и
истакла значај сарадње и раз
менуискуставазапослених,али
ипосетаидружењаученика.
Чланови делегације из Бер

зенбрика су потом посетили и
православну цркву Сошествија
Светог Духа у центру Руме и
румску римокатоличку цркву
УздизањаСветогкрижa.
Председник Општине Рума

Слађан Манчић и градоначел
никБерзенбрикадрХорстБајер
положили су и венце на гроб
Фердинанда Ристера, некада
шњегградоначелникаРумечији
се гроб налази на улазу на
Градскогробље(Католичкогро
бљекакогазовуРумљани).
Другогданапосетеодржанје

заједнички састанак чланова
делегацијеБерзенбрикаифунк
ционерарумскеопштинепосле
којег су др Хорст Бајер и Сла
ђан Манчић разменили покло
не. Хари Кинт, потпредседник
организације„Градимомостове“
којијезадужензасарадњуБер
зенбрикаиРуме,сматрадаби
сарадња ова два града могла
дабудепримеридругимградо
вимауЕвропи.
 Желимо да наша и ваша

деца живе у мирној, пријатељ
ској Европи. Име организације
„Градимомостове“,којајеосно
вана и у Руми, је симболично
јержелимодаградимомостове
пријатељства, пре свега међу
младима,какобисенашинаро
дибољеупознали,поштовалии
уважавали. Морамо знати да
нас много више тога повезује
негоштонасраздвајарекаоје
Кинт.
После тога, чланови немачке

делегације су поподне провели
уНовомСаду.

Последњег дана боравка
делегацијеизБерзенбрикаодр
жан је састанак уГрадској кући
на којем су конкретније размо
трениевентуалнибудућизајед
ничкипројектикојимбидвагра
да могла аплицирати за сред
ства у оквиру Агенде 2030, уз
нагласак на област везану за
заштитуживотнесредине.
Овојебиодобариинтензи

ванраднидоговоргдесмоутвр
дили начине заједничког дело
вања у оквируАгенде 2030,ми
смо се определили за заштиту
животнесрединеивећпомињан
пројекат постављања соларних
панела. Презентовали смо и
нашепотенцијалеинашерадне
зоне,абилојеинизпредлогаса
њихове стране које ћемо врло
радоприхватити,алисеоњима
још мора разговарати и уобли
чити их, за то ће нам требати
управо средства из ЕУ. Брати
мљењем ће нам бити и лакше
да до њих дођемо, кроз парт
нерски однос са градовима из
ЕУ. Драго ми је што постоји и
вољазатоњихова,адрагомије
што су ови односи прерасли у
пријатељскетокомоведвегоди
не  рекао је на крају посете
СлађанМанчић.
 Од 13. до 25. септембра

поновоћемоуНемачкојугости
ти 40 младих Румљана, а све
трошкове ће сносити организа
ција „Градимо мостове“. Када
будемоимали повељуо брати
мљењуверујемдаћемосарад
њудодатноунапредити.Такође,
лакше ћемо партнерски насту
пати на конкурсима Европске
уније и сигуран сам да ћемо
заједнички успети да урадимо
значајне ствари занаше градо
веизјавиоједрЖељкоДрагић.
Он је и позвао сва заинтере

сована удружења из румске
општине да се укључе у ову
успостављену сарадњу, преко
његовог удружења „Градимо
мостове“.

Потомсудомаћинисвојим
гостима показали и нове
фабрике које су изграђе

не у радним зонама „Румен“ и
„Румскапетља“.Члановиделе
гације су посетили и румску
Ватрогасну станицу где им је
Стеван Пејић, начелник Оде
љења за ванредне ситуације
ПУуСремскојМитровицигово
рио о начину организовања
ватрогасне службе, посебно
конкретно о раду у румској
општини, каоирадурегионал
ног тренинг центра за ватрога
сцеспасиоцекојирадиупро
сторијамаВатрогасногцентрау
Руми.
Делегација Берзенбрика је

имала пријем у Амбасади
Немачке, а сањима субилии
СлађанМанчићиДушанЉуби
шић.
Четвртог дана за делегацију

из Берзенбрика је организован
пријемуСкупштиниСрбије,као
иАденауерфондацији.

С. Џаку ла

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИРИГ

Више пара
у буџету

Прошле среде, 10. маја
одржана је седница
Скупштине општине

Ириг на којој је усвојен дру
гиребалансбуџетазатекућу
годину.Разлогзаребалансје
приливсредставаубуџетску
касуизРепубликеиПокраји
не.Другиребаланспланиран
је у укупном износу од око
милијардудинара.Овдетре
банапоменутидатрансфери
оддругихнивоавластиизно
сеоко400милионадинара,
док је56милионарефинан
сирањепостојећихкредита.
 Већ у мају смо мора

ли усвојити други ребаланс
буџета јер имамо велики
бројпројекатасакојимасмо
конкурисали и добили сред
ства, што од Републике,
штоодПокрајине.Средства
су значајна и значајно ути
чунанашбуџет. Акоовако
будемо наставили, до кра
ја године ћемо имати још
два ребаланса. Јако нам је
драго што ребалансе пра
вимо због повећања прихо
да и средстава које улазе у
буџет–рекао јепредседник
ОпштинеИригСтеван Кази
мировић.
Ребалансом су извршене

одређенекорекцијекодпла

нирања прихода од пореза
на зараде, таксе за озако
њењеобјекатакаоиприма
ња од продаје грађевинског
земљишта.Такођесуплани
раниитрансфериоддругих
нивоавластизакојејеизве
снодаћебитиреализовани.
 Влада Републике Срби

је, односно Канцеларија за
управљањејавнимулагањи
ма је одобрила два пројек
та. Реч је о санацији објек
та Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ уИригуиадап
тацији, односно енергетској
санацији зграде амбуланте
у Крушедол Селу. За сана
цију школе опредељено је
184.453.945динара,докјеза
адаптацију амбуланте опре
дељено 7.292.170 динара.
Заотплатуглавницеикама
та по основу кредита пла
нирано је укупно 88.400.000
динара. Боља је ситуаци
ја него што је била прошле
године. И сами корисни
ци буџетских средстава су
реклида јенештоповољни
ја ситуација, тако да имамо
многовишетрансферакапи
талних нивоа власти за ову
годину – рекао јешефСлу
жбезафинансије,утврђива

Пред сед ник Општи не
Сте ван Кази ми ро вић

Шеф Слу жбе за
буџет Или ја Јоцић 

На место дирек то ра Јав ног пред у
зе ћа „Кому на лац“ поста вљен је 
Алек сан дар Маној ло вић из Врд ни ка
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њеинаплатујавнихприхода
ИлијаЈоцић.
Одборници су на место

директора Јавног предузе
ћа „Комуналац“ именовали
Александра Манојловића
из Врдника, који је до сада
обављаоовуфункцију.
Још један од пројеката је

и уређење парка у Иригу и
за ту намену је планирано
око27милиона,аодтогаје
око 2,5 милиона планирано
учешћеОпштинеИриг.Сред
ства се очекују и од Покра
јинског секретаријата за
пољопривреду, водопривре
дуишумарствозапостроје
њепијаћеводеуизворишту
Крушедол Прњавор, замена
опреме на црпној станици
„Ириг2“изаменаопремена
црпној станици „Борковац“.
Укупна вредност радова
износиоко17милионадина
растимштоОпштинаИриг
финансира20одстовредно
стирадовааостатакфинан
сира секретаријат, око 11,5
милиона. Код програмске
активности управљање гра
ђевинским земљиштем пла
нирано је повећање за три
милиона динара за поврат
закупнине.
Планиранисурасходниза

одводњавање у износу  од
деветмилионадинарастим

штојеучешћеОпштинеИриг
четири милиона. Такође су
повећанирасходизапоправ
ку атарских путева у износу
од око 35 милиона динара,
где покрајински секретари
јатучествујеса15,5милиона
динарадокостатаксредста
ваобезбеђујеОпштина.
За побољшање услова

становањаизбегличкихпоро
дицаКомесаријатзаизбегла
и прогнана лица обезбедио
је 2.750.000 динара, Репу
блика2,6милионаиОпшти
наИриг150хиљададинара.
Повећана су и средства за
јавно информисање за 3,5
милиона, а у истом износу
обезбеђена су и средства
засанацијупешачкестазеу
Врднику.
На седници је усвојено 26

тачакадневногредаанекеод
њихсуиодлукаопокретању
поступка јавно – приватног
партнерства без елемената
концесије, одлука о кредит
номзадужењуОпштине.Што
сетичекредитногзадужења,
смањенајерочностса10на
осам месеци. Поред тога,
дата је сагласност и усвојен
план рада Српске читаони
цеИриг,ДомаздрављаИриг
и Туристичке организације
ОпштинеИриг.

С. Ста не тић
Фото: Ж. Петрас

Поводом именовања
директора ЈП „Комуналац“
искористили смо прилику да
поразговарамосамештанима
овеопштинеипитамоихкако
су задовољни комуналним
одржавањем.

Вла ди мир Ђокић:Задово
љансамрадом„Комуналца“и
одржавањем Ирига. За сада
јеодлично.

Лазар Крстић: Задовољан
сам,чистојеитребадабуде
увектако.Бољенегодабуде
прљаво,радисе.

Бран ко Машић: Задово
љансамрадом „Комуналца“.
Иригјеуредан,чистојеиодр

жавасе.
Живо мир Дими три је вић:

Презадовољан сам комунал
ним одржавањем. Видим да
редовно чисте улице и носе
смеће.

Петар Дулић: Задовољан
сам услугама „Комуналца“.
Очисте гробље, смеће носе
редовно. Поштено раде, ја
поштено платим и све је у
реду.

Анђел ка Рац ко вић: Рела
тивно сам задовољна
услугамаодржавања.Слабије
одржавају гробље, нису ту
баш ажурни. Тек кад нарасте
великатраватекондакосе.

АНКЕ ТА

Задовољни радом 
„Комуналца“

Вла ди мир Ђокић, Лазар Крстић, Бран ко Машић

Живо мир Дими три је вић, Петар Дулић, Анђел ка Рац ко вић

Ако ова ко буде мо наста ви ли, до 
кра ја годи не ћемо има ти још два 
реба лан са. Јако нам је дра го што 
реба лан се пра ви мо због пове ћа
ња при хо да, рекао је пред сед ник 
Општи не Ириг Сте ван Кази ми ро вић
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СЕО СКЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕ ГЛИЧ КЕ ПОРО ДИ ЦЕ

Кров над гла вом за три поро ди це
УГрадскојкућиуСремскојМитровиципрошлогчетвртка,11.маја,уру

ченисууговориизбегличкимпоро
дицамазакуповинукућаумитровачким
селима Шуљам, Дивош и Манђелос.
Вредностпројекта је3.990.000динара,
средства је  обезбедиоКомесаријат за
избеглицеимиграцијеРепубликеСрби
је.УчешћеГрадаСремскаМитровицау
овомпројектуизноси400хиљададина
ра.
 У питању је пројекат који су реа

лизовали Комесаријат за избеглице и
миграције и Град Сремска Митровица.
Појединачнавредносткућеје1.150.000
динара, а свака од три породице је
добила и 180.000 динара за набав
ку грађевинског материјала. Избегла
лицасусатериторијеХрватскеиБосне
и Херцеговине, а куће које ће купити
налазесеШуљму,МанђелосуиДивошу
–изјавиојеначелникГрадскеуправеза
здравствену и социјалну заштитуВоји
славМирнић.
Наовајначинпрошлегодине14избе

гличкихпородицарешилојесвојестам
бенопитање,адокрајагодинеочекује
седаћејош11породицанаовајначин
битизбринуто.
ПородицаЧаваркапа која седосели

ла из Сарајева куповином сеоске куће

у Шуљму трајно је решила стамбено
питање.
Живеосамдугоуприватнојкући,па

смоодГрададобилистаннакоришће
њеисадаћемоконачноживетиусвојој
кући.Мисмопеточланапородица,акућу
самкупиоуШуљму.РодомсамизСара

јева, а овде сам дошао 1995. године –
кажеМирославЧаваркапа.
КућууДивошукупиојеБранкоТрипић.
 Већ 23 године живим у Шуљму, а

дошаосамизХрватске.Нашаосамкућу
у Дивошу, ту ћу живети са супругом и
ћерком–рекаојеТрипић. С. С.

Пот пи си ва ње уго во ра

Од 9. маја грађани Сремске
Митровице имају могућност
да своје дете упишу у вртић

електронским путем. Тим поводом је
у четвртак, 11. маја у Градској кући у
Сремској Митровици одржан састанак
између директора Дирекције за елек
тронскууправуДушанаСтојановићаи
градоначелникаВладимираСанадера.
Родитељивишенеморајудаидуу

предшколскуустанову,негомогупреко
порталаеуправедапријавеиупишу

своје дете. Када унесу податке, дете
будеаутоматскиуписаноувртић.Поку
шавамодаграђанимаолакшаморадса
администрацијом,односнодаимомо
гућимо да без доласка, или самалим
бројем долазака, реше своје потребе
са управом – рекао је градоначелник
ВладимирСанадер.
Директор Дирекције за електронску

управу Душан Стојановић рекао је да
је посебно поносан на Град Сремску
Митровицу,јерјеувекпрваштосетиче

иновација у електронској управи. Он
једодаода је услугае–вртићвеома
једноставнаидасепопуњаваобразац
којијеидентичанобрасцукојисенала
зи у предшколским установама. Циљ
увођења нове услуге било је уклања
њенепотребнихдокумената.Услуга је
направљена такодапоредсвихрачу
нараиоперативнихсистемарадиина
мобилнимтелефонимаитаблетима.
 Поносан сам на тошто наши гра

ђани добијају могућност да квалитет
свог живота подигну на виши ниво.
ГрадСремскаМитровица спада у јед
нуодразвијенијихелектронскихлокал
нихсамоуправа.Поредове,имамојош
око40е  услуга.Улогаиприоритети,
као и задатак локалне самоуправе је
да изради е  брошуру која ће нашим
грађанима појаснити који су то бене
фити коришћења електронске управе
–рекаојеначелникГрадскеуправеза
општеизаједничкепословеМирослав
Јокић.
Електронским путем у вртић своје

детеуписао јепрвиБорисТанасићиз
СремскеМитровице.Онјеновинарима
рекаодајепренеколикогодинаувртић
уписиваостаријућерку,међутимда је
било потребно доста документације и
времена.Премањеговимречима,сада
је упис електронским путем једноста
ванилак. С. С. 

УПИС У ВРТИ ЋЕ ЕЛЕК ТРОН СКИМ ПУТЕМ 

Уште да новца и вре ме на

Са састан ка 
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ПРО СЛА ВИ ЛА 191. РОЂЕН ДАН

Акре ди та ци ја као
рођен дан ски поклон

Општа болница у Сремској
Митровицидобила јеакредита
цију на период од седам годи

наи такопотврдиладаиспуњавасве
неопходнестандардекојисеодносена
квалитетпруженихуслугаибезбедност
пацијената.Сертификатоакредитаци
ји директору митровачке Болнице др
ЖивкуВрцељунасвечаностиповодом
191. рођенданаБолнице прошле сре
де,10.мајауручиојевршилацдужно
сти Агенције за акредитацију здрав
ствених установа Србије Владимир
Арсеновић.
На свечаности која је уприличена

поводом Дана болнице, присутне је
поздравио директор дрЖивкоВрцељ
и кроз презентацију установе изнео
податке о раду болнице, показатеље
извршењаупротеклој години, страте
шкимплановимаициљевимаимогућ
ностимареализацијеистих.ДрВрцељ
посебно је истакао значај добијања
сертификатаоaкредитацијинамакси
малнихседамгодина.
Сертификатоакредитацијијеплод

нашеградауциљупостизањарезулта
та који задовољавају високе стандар
де и оцене за добијање сертификата
од стране Агенције за акредитацију
здравствених установа Србије. Нама
сваке године следи контрола и зато
морамо да одржимо и побољшамо
ниво пружања здравствених услуга

нашимграђанима.Несмемодасеопу
стимо,морамоидаљедарадимо,да
набавимо нову опрему, сервисирамо
постојећу,дапобољшамоефикасност
заказивања прегледа, као и квалитет
радаиедукацијунашихрадника.Бол
ница има у плану набавку нове опре
ме, скенера или магнетне резонанце,
два стерилизатора, ултразвучни апа
рат, лапароскопски стуб за хирургију.
До2020. годинепланирасепрошире
ње Службе психијатрије, формирање

јединиценеуролошкеинтензивненеге,
унапређење информатичког систе
ма, развој телемедицине – изјавио је
дрЖивко Врцељ и изразио уверење,
да ће митровачка Болница, уз помоћ
и подршку Покрајинске владе, Покра
јинског секретаријата за здравство,
Министарства здравља, Града Срем
скаМитровица и свих других блиских
сарадника, наставити путем успешног
развоја и напретка, за добробит свих
корисникаболничкихуслуга.

Др ЖИВ КО ВРЦЕЉ:
Не сме мо да се
опу сти мо, мора мо
и даље да ради мо,
да наба ви мо нову
опре му, сер ви си ра мо 
посто је ћу, да
побољ ша мо
ефи ка сност
зака зи ва ња пре гле да, 
као и ква ли тет рада
и еду ка ци ју
наших рад ни каДр Жив ко Врцељ

УРУ ЧЕ ЊЕ СЕР ТИ ФИ КА ТА: Вла ди мир Арсе но вић и др Жив ко Врцељ
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Владимир Арсеновић, вршилац
дужностидиректораАгенцијезаакре
дитацијуздравственихустановаСрби
је наводи да грађани Срема акреди
тацијомОпштеболницедобијају већи
квалитетуслугаивећубезбедност.На
питање чему акредитација, уколико и
здравствене установе које нису акре
дитоване нормално раде, Арсеновић
одговара:
Акредитација јенајстаријимехани

зам оцењивања квалитета рада уста
нова.Акредитованаустановазначида
пружа бољу услугу и да су пацијенти
безбеднији.Стручнинадзоркојиспро
води Министарство здравља показао
једасуустановекојесуакредитоване
далеко боље организоване у односу
на установе које нису акредитоване.
Општа болница, која је добила акре
дитацију на седам година из 18 раз
личитих акредитационих области, је
потврдила дефинитивно да испуњава
свенеопходнестандардекојисеодно
сенаквалитетпруженихуслугаибез
бедност пацијената. При оцењивању
установа није добила ниједну оцену
исподчетворкештосетичебезбедно
стикојесуелементарнезаустанову,а
оцењено је54различитакритеријума.
Митровачкаболницадобила јечак84
одсто четворки и петица, а минимум
је 70 одсто. Агенција је у обавези да
обави посету једанпут годишње, како
бисмовиделидалиоваустановаиспу
њавасвеонестандардеикритеријуме
наосновукојихједобилаакредитацију
наседамгодина.
Свечаности поводом 191. рођенда

на Опште болнице присуствовали су

и градоначелник Сремске Митровице
Владимир Санадер и начелник Град
скеуправезаздравственуисоцијалну
заштитуВојиславМирнић.
ИакојеформалноПокрајинскавла

да оснивач Болнице, локална самоу
права не прави разлику између Дома
здрављаиБолнице.Нама јеизузетно
битнодаграђаниимајусигурностида
имајуозбиљнуздравственуинституци
јукојаможедаимпружиздравствену
заштиту када за то постоји потреба.
Трудићемо се да средствима Града
обезбедимо свунеопходнуматеријал
ну помоћ, како би се квалитет услуге
поправио и како би грађаништо лак
ше и што брже дошли до квалитетне
здравствене заштите. Акредитација
значи да ће квалитет услуге бити на
многовишемнивоу,даћесепоштова
ти одређене процедуре и самим тим
обезбедитибољасигурностзасвеоне
који се лече умитровачкој болници –
изјавиојеСанадер.
НачелникВојиславМирнићзапосле

нима јечеститаоДанболницеиакре
дитацијуиистакаодајепрошлегодине
из градског буџета заОпшту болницу
издвојено 7,3 милиона динара, а ове
године јепредвиђеночетиримилиона
динара. Б. Села ко вић

Према показатељима извршења у
2016.години,умитровачкојболнициура
ђено је 6.667 операција, 8.713 мањих
хируршкихинтервенција,рођеноје1.516
беба, одрађено 20.955 хемодијализа,
2.597пацијенатабило јеудневнојбол

ници, одрађено је 251.645 специјали
стичких прегледа, пружено 465.855
амбулантнихуслуга,билоје45.112паци
јенатаурадиолошкојдијагностици,каои
112.268 пацијената у лабораторијској
дијагностици.

Про шле годи не 251.645
спе ци ја ли стич ких пре гле да

ОпштаболницеуСремскојМитровици
једнајеоднајстаријихздравственихуста
новауСрбији.ПрваболницауСремској
Митровици почела је са радом 7. маја
1826. годинеиизграђена јепрвенствено
за потребеПетроварадинског пука. Кроз
свенареднeгодинеидеценије,констант
но је дограђивана и проширивана, а тек
1963. сазидана јенова,већаисавреме
нија зграда, док је Хируршка служба
добиласвојуновузграду1996.
Болница у Сремској Митровици збри

њаваилечипацијентеизСрема,има513
болесничких постеља и близу 900 запо

слених.Здравственираднициобезбеђују
оптималне методе пружања здравстве
нихуслуга,поштујућизахтевепацијената,
применомнајновијихтехнолошкихдостиг
нућа, у циљубржег и ефикаснијег лече
ња,штојеимисијамитровачкеБолнице.
 Наша установа данас je модерно

опремљена, комплетно реновирана
здравствена установа, једина секундар
ногтипауСрему,поседујевисокостручан
медицинскикадар,апредвођенаамбици
ознимменаџментом,спремнаједаодго
вори на све изазове данашњег времена
–поручујуизОпштеболнице.

Митро вач ка Бол ни ца 
међу нај ста ри јим у Срби ји

ВЛА ДИ МИР
САНА ДЕР:

Тру ди ће мо се да 
сред стви ма Гра да 

обез бе ди мо сву 
нео п ход ну 

мате ри јал ну помоћ, 
како би се ква ли тет 

услу ге попра вио и 
како би гра ђа ни што 

лак ше и што брже 
дошли до ква ли тет не
здрав стве не зашти те

ВЛА ДИ МИР
АРСЕ НО ВИЋ:
Општа бол ни ца, која је 
доби ла акре ди та ци ју 
на седам годи на,
је потвр ди ла
дефи ни тив но
да испу ња ва све
стан дар де који се 
одно се на ква ли тет 
пру же них услу га

Вла ди мир Сана дер

Вла ди мир Арсе но вић

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

Јаза вац пред судом

НеправоснажнапресудаОсновног
суда у Сремској Митровици, по
којој је,наосновуприватнекри

вичнетужбеВасилијаРадосављевића,
збогкривичногделаувреде,пресуђено

новинару Сремскомитровачког порта
ла Милану Миливојевићу, можда ће
бити окосница будуће судске праксе.
Коначна,правоснажнапресуда,пошто
сеосуђениновинаржалиоВишемсуду,

свакако ће трасирати пут и у другим
случајевима, јер се против Миливоје
вићауовоммоментуводејошдвакри
вичнапоступказаистодело.Оономе
збогчегајеовајсудскипоступакзани

ТУЖИЛАЦ И ОКРИВЉЕНИ: Василије Радосављевић и Милан Миливојевић

ИЗ АРХИВЕ М НОВИНА

КРИ ВИЧ НА ТУ ЖБА: За што је град ски функ ци о нер Ва си ли је Ра до са вље вић ту жио 
глав ног и од го вор ног уред ни ка Сремскомитровачкогпортала Ми ла на Ми ли во је ви ћа 

Срем ско ми тро вач ки пор тал на 
ме ти град ских функ ци о не ра

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ: Тра жи да Суд због кри вич ног де ла увре де Ми ли во је ви ћу 
из рек не нов ча ну ка зну од 450.000 ди на ра

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ: Све што сам на пи сао о Ва си Ра до са вље ви ћу до ка за ћу на су ду

ЗаменикградоначелникаСремске
МитровицеВасилијеРадосављевић
поднеојеОсновномсудууСремској

Митровициприватнукривичнутужбупро
тивглавногиодговорногуредникаСрем
скомитровачкогпорталаМиланаМили
војевића,збогкривичногделаувреде.Он
ињеговпуномоћник,адвокатНебојша
ЦрногорацпредлажудаСудизрекне
Миливојевићуновчануказнууизносуод
450.000динара.
Утужбикојујеподнео4.августа,Васи

лијеРадосављевићнаводитекстовекоји
су20.јула(ЗАМЕТАЊЕТРАГОВА:
ЗаштоВасилијеРадосављевићпрода
јекућу)и26.јулаовегодине(АФЕРА:
Високифункционертајно,убесцење,
купиостанувласништвуграда!?),а
којипонаводимаизтужбе,„шкодечасти
иугледу“приватногтужиоца.Онутужби

наводииконкретнеделовеизовадва
текста,каонапример:
Наводиутужбиизтекстаобјављеног

20.јулаовегодине:
„ДауМитровициинемабогзна

штавишедасеукрадесведочии
чињеницадаовдашњивисокифункци
онерДССаВасилијеРадосављевић
(познатширојјавностикаоВасаПДВ)
продајесвојукућуунасељу„25.мај“,у
елитномделуграда“ (ЗАМЕТАЊЕТРА
ГОВА:ЗаштоВасилијеРадосављевић
продајекућу);
„Заовогполитичарасевезујеи

скандалокопостављањасаксијаса
цвећемнаградскебандерештосу
грађаниСремскеМитровицескупо
платили.Поредтога,његовипрсти
су,потврдњамапознавалацалокал
нихприлика,умешаниуготовосве

пљачкекојесуседогађалеупериоду
приватизацијекаоиокосвихграђе
винскихподухвата(укојејемогло
комотнодасеуградипосистему
„ималменету“)упоследњихдесет
година.“(ЗАМЕТАЊЕТРАГОВА:Зашто
ВасилијеРадосављевићпродајекућу).
Наводиутужбиизтекстаобјављеног

26.јулаовегодине:
„ОноштојеурадиоВасилијеРадо

сављевићпревазилазисвенивоебезо
бразлука“(АФЕРА:Високифункционер
тајно,убесцење,купиостанувласни
штвуграда!?);
„Некипојединциизлокалневласти

суомогућилиВасилијуРадосављеви
ћудаутајностикупибудзаштотро
собанстануградскомвласништву“
(АФЕРА:Високифункционертајно,убес
цење,купиостанувласништвуграда!?);
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мљив,Мновинесувећписале,атоје
начиннакојисеизводидоказнипосту
паккадасуупитањуинтернетпортали.
МиланМиливојевићтврдидајењегов
изворни текст мењан, и да не посто
је архивирани трагови инкриминиса
нихтекстова,асамимтимнивалидан
доказ.ОовомећеВишисудморатида
се последњи изјасни, пошто Основни
суд, ценећи изјаве вештака и сведо
ка није имао веру у Миливојевићеву
тврдњу.Овојепосебнозанимљивоса
аспектадругихмедија,посебноштам
пе,гдесудоказиочигледни,јерпостоји
отисаккојисечувауархивимаНарод
небиблиотекеСрбијеиМатицесрпске.

Судија Основног суда Милица Цве
јић није била строга према новинару,
па јеМиливојевић осуђен на новчану
казнуодсвега100.000динара,алито
нијеоноштотребаданасовдезанима.
Многојеважниједалипостоједокази
противМиливојевићакојисемогусма
трати валидним. Управо се на дока
зномпоступкуломисвакапресуда,па
и ова. Док Суд сматра да је одбрана
окривљеног усмерена на избегава
њекривице,дајућиверувештачењуи
сведочењу,дотлеМиливојевићсматра
да не постоји материјални доказ који
потврђује да је текст, за који га тужи
Радосављевић,његов.Онтврдида је

његовтекстмењанидајеправитекст
критичан,алинеиувредљивиубеђен
једаћенеправоснажнапресудапасти
на Вишем суду. Није на нама да се
бавимопословимаСуда,сачекајмода
пресудапостанеправоснажнаиконач
на.

Оноштописцаовихредовазани
ма,јестедалијенашеправосу
ђеспремнодаспроводизаконе

којисетичуинформисања,такодана
исти начин третира све медије, елек
тронске и штампане, подједнако. Јер
доксештампанимедијичувајутрајно,
дотле електронски имају „рок архиви
рања“.Акопостојирокукомесенеко
може тужити због текста, онда треба
датоликотрајеирокчувања.Јер,ако
окривљенитврдидасуњеговитексто
виисправљани,какотоидоказати?
Штадасеради?
Можда новинари нису криви за све

овоштонамседешава,алидалекоод
тога да су невини. Посебно се ствар
отела контроли откако су се појавили
портали које је тешко контролисати.
ТоликотешкодајеиСуднамукамада
утврдиштајекадобјављено,далису
упитањуисправкеифалсификати,или
људиизчистеобестиидоколицеиду
наСуд.
Са штампаним медијима је једно

ставно. Оно што објавиш, има трага
сведоархивеМатицесрпскеиНарод
не библиотеке Србије. Не можеш да

Непра во сна жна пре су да Основ ног суда у Срем
ској Митро ви ци, по којој је, на осно ву при ват не 
кри вич не тужбе Васи ли ја Радо са вље ви ћа, због 
кри вич ног дела увре де, пре су ђе но нови на ру 
Срем ско ми тро вач ког пор та ла Мила ну Мили во
је ви ћу, можда ће бити око сни ца буду ће суд ске 
прак се. Конач на, пра во сна жна пре су да, пошто 
се осу ђе ни нови нар жалио Вишем суду, сва ка ко 
ће тра си ра ти пут и у дру гим слу ча је ви ма, јер се 
про тив Мили во је ви ћа у овом момен ту воде још 
два кри вич на поступ ка за исто дело 

„Оноштопосебноиритираграђа
нејечињеницадајепоменутиВаси
лијеРадосављевићозначенкаоједан
одонихфункционеракојисесматра
најодговорнијимза......подизање
општегнивоакорупцијеипљачке
градскеимовинеупоследњихпетна
естакгодина“(АФЕРА:Високифункци
онертајно,убесцење,купиостану
власништвуграда!?).
Итакодаљеитакодаље.
Позивајућисенаделоведватекста

објављенанаСремскомитровачкомпор
талу,тужилацињеговадвокаттражеда
Суднаосновудоказаутврдидасунару
шеничастиугледВасилијаРадосавље
вића,тедасходнотомедонесеадекват
нупресуду.
Прворочиштезаказанојеза15.окто

бар.Међутим,судећипореаговањима
МиланаМиливојевића,оннепоказује
никаквунервозу.Напротив,пренекидан,
тачније7.септембраобјављенјежесток
текстподвеомасмелимнасловом.Текст
сенајошоштријиначинбавиВасилијем
Радосављевићем,аузњегаидеинајава
текстакојисебавииосталимчлановима
његовихпартијскихкамарадаизДССа.
Једвачекамдапочнесуђење,речису

МиланаМиливојевића.
Напитањеовогновинаракакавепилог

суђењаочекује,онкажедаверујеу
објективностСудаидаћеуспетида
докажесвеоноочемујеписао.Кажеда
планирадазасведокепозовеподугачак
списаконихкојисусатужиоцемучество
валиувластиупоследњих15година.На

нашепитањедалијепогрешиокадаје
заРадосављевићарекаодајетобоже
повољнокупиоопштинскистануНасе
љуМатијеХуђи,кажедајемождадошло
догрешкеуинтерпретацији(јер,испо
ставилосе,станипакнијебиоопштин
ски,негојеодстранесинаВасилија
Радосављевића,Немање,купљенод
приватнихлица)кажедаједвачекада
муВасилијеРадосављевићнапред
судијамаобјасниодаклемусваимовина
којупоседује(поњеговимнаводима:

кућа,станови,локали...),какојетозара
диоиколикујетоплатуимаокао
општинскифункционер.
„РобинХуд“митровачкогновинарства

кажеданеманамерудадозволидага
билокозауставиуњеговојправедној
борбизаистину,наводећипример
митровачкихфункционеракојисугавећ
тужили,илиподнелипротивњегакри
вичнупријаву,пазатимодустали.На
нашуконстатацијудасепопитањунеких
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функционеразаправорадиочланови
маСНС,начијеповлачењетужби
можеиматиутицајиповереникВучи
ћевестранкеградоначелникБрани
славНедимовић,којијеизјавиода
нећедозволитидасенапредњачки
функционеритужесановинарима,а
даВасилијеРадосављевићмождане
подлежеутицајуградоначелника,
Миливојевићкажедасеједвачека
суочењенасудусатужиоцем.
Имамдовољноматеријалаихра

бростиданаставимдасеборимза
истину,упркосразнимпретњама,вели
оновомновинару,којијеостаоускра
ћензаодговорзаштоусвојимнаписи
манепомињеинекедругеградске
функционере.Никадаништаније
писаооЛемајићурецимо,анатукон
статацијувелидаимауградуинеких
другихновинара,аликојису(изузев
МновинаиСремскомитровачкогпор
тала)листомрежимскиикојибеже
одсвакеозбиљненовинарскетеме.
Овомновинарујеобећаојошједну

посластицу,којаћебитиобјављенана
Сремскомитровачкомпорталу,а
радисеонеком(немогутирећиком,
одмабисесетио)градскомфункцио
неру,којијенаводноукраочамац.Не
знамдалијетотачно?Акоијесте,
штаћечовекбезчамцанаврућини
каквајебилаовоглета.

Вла ди мир Ћо сић
(Текст објављен 16. септембра

2015. године у М новинама) 

кажешданисинаписаооношто јеси.
Са порталима је компликованије.
Данас напишеш неку бљувотину про
тив неког, сутрадан тешко се доказу
је да ли је текст промењен или није,
јер се у међувремену ствари обришу
и преправе. Ако је тако, нама који се
бавимоштампом,најбољедаугасимо
новине и да се новинарствомбавимо
самонапорталима.
Како год, за спас новинарства у

Србији,можданемамногошансе,али
свакако треба учинити бар две ства
ри. Уредити законодавство, односно
данамправосуђеуериинтернетане
будеукаменомдобу,илибарнемного
одмаклоодДушановогзаконика.Како
намсестранкенебипонашалеусуд
ницама као јунаци из приче „Јазавац
предсудом“.
МождаСудсвојомпраксомпомогне

и новинарским организацијама, јер и
онајеудобројмериукризи.Недавно
јеСудчастиУдружењановинараСрби
је, по пријавиМикицеИлића (Илић је
једанодподносилацакривичнеприја
ве против Миливојевића, такође због
кривичног дела увреде) из Сремске
Митровице, Милану Миливојевићу
изрекаомерујавнекритике.Миливоје
вић јеписцуовихредоварекаодаће
ову јавну критикуприхватити каосво
јеврснопризнање.Чимејезаправона
сликовитначинобјасниоштамислио
новинарскимудружењима.

Вла ди мир Ћосић
АУТО БИ О ГРАФ СКИ ФИЛМ 

Насиље се дешавало
а да ми то нисмо
Митровчанин Видомир Павловић,

који је написао аутобиограф
ску књигу о породичном насиљу

„Смрт очева погледа“ по којој је Игор
Чолакснимиоистоименифилм,предста
вио јефилм 12. маја својим друговима
из основнешколе.Они су се састали у
Основнојшколи „ЈованЈовановићЗмај“
поводом 40. годишњице од завршетка
основнешколе.
Детињство, одрастање и школовање

билисувеоматешкизањега.Нијеимао
детињствокаоосталадеца,живеојебез
основних животних услова, купатила,
чистеводе,постељинеанереткоихра

не.Изшколепамтисаморужнествари,
често су га деца вређала, понижавала
ибежалаодњега,јернијеимаоштада
обучеиобује,пајечакседамданаишао
босушколу.
Његови другари рекли су нам како су

Видомирадоживелиутовремеидалису
наслутилиштајеонтадапреживљавао.
 Видомир је био веома специфичан

клинац, пун живота, једно интелигентно
дете. Често се држао са стране, али је
понекадзнаоидасепотуче.Познавају
ћињеговживот,тојебиопроизвододно
саупородици.Имаоједивнумајку,отац
му је био алкохоличар и то веома груб.

Филмјеиспричанизперспективедете
та које је претрпело породично насиље.
Јакоснажнеиупечатљивесценегдедете
и мајка страдају од оца насилника иза
зивају јаке емоције и проткане су током
целог филма. Како каже аутор књиге
Видомир, који у филму глуми свога оца
Момира,насиље јетрпеоодкако језнао
за себе.Његов отац био је алкохоличар,

аон, тада јошнејакодете,честопутасе
запитаозаштосеовобашњемуињеговој
мајцидешава.Амајкакаомајка,трпелаје
батине,ћутала,насвемогућеначинепоку
шала да сакрије да комшије не виде, да
сачува дете.Детињство сваког детета би
требалодајеиспуњенонајлепшимосећа
њимаидагасесећамосарадошћу.Видо
мировонијебилотакво.

Тешко детињ ство

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ:

Видомир са школским друговима
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Ја сам присуствовао једној сцени наси
љаиспредшколе.Видомир сеиграо са
децомиспредшколеинаконнаставеније
одмахишаокући.Добиојетаквебатине
одоца,тогасеиданассећамприсећа
сеДаркоФранцешко.
Подсетимо, Видомир Павловић је

у књизи ифилму који је поњој сниман
поделио све ужасе и кошмаре који су
обележилињеговоодрастањеупороди
цисаагресивнимоцемалкохоличароми
немоћноммајком.
 Када смо били мали, били добри

другари, о насиљу се тада није ни раз
мишљало. Ишли смо заједно из школе
кући, у истомправцу.Увек сам селепо
осећалаудруштвудецекојасуишлау
Јалију. Негде је био мало различит од
осталих,алименитонијесметалоида
се дружимо. Позадину нико није знао.
Драгоми је кадамладиљудииз тешке
животне ситуације извуку неке поуке и
одлучедањиховживотбудедругачији
реклајеМирјанаФранцешко.
Видомирова наставницафизике, Бог

данка Пауновић рекла је да, иако је
Видомирбиожртванасиља,тонањему
данаснијеоставилопоследице.

 Ја се сећамњега као једног живах
ногдетета,доброг.Нијесеонниучему
посебноистицао,чакниутомедапати.
Жао ми је што се то дешавало испред
нашихочију,адатонисмопрепознали.А
какодајазнамштаседешава?Грешка
је кодцелог система који је такопоста
вљен,данаставницинаучедецусвака
квестварианезнајукакотадецазапра
воживекући.Жаомијештосениконе
бави тим послом, да се посвети деци.
Све то што је преживео није оставило
последице на њему, он је прави човек.
Онјеменисадистикаоондакадасамга
оставилауосмомразредуса15година
додајеБогданкаПауновић,наставница
физике.
Споменка Малешевић, такође Видо

мировадругарицаизшколереклајекако
на Видомира претрпљено насиље није
утицало, јер је упркос свему успео да
створи здраву породицу, што је најбит
није.
Наконшто су одгледалифилм, Видо

мирови школски другари и наставници
изјавилисудаимсесвидеофилмидасу
уњемупрепозналидостаситуацијакоје
сусетададешавале. С. Станетић

ВИДО МИ РА ПАВЛО ВИ ЋА „СМРТ ОЧЕВА ПОГЛЕДА“ 

пред нашим очима,
препознали

ХКПД „МАТИ ЈА ГУБЕЦ“ РУМА

Рачу нар на поклон

ХКПД „Матија Губец“ добило је од
локалне самоуправе нови компјутер, а
приликом посете овом друштву 12. маја
његајепредседникуПавлуШкроботууру
чио Слађан Манчић, председник румске
општине.
ТојебилаиприликадаСлађанМанчић

обиђе просторије овог друштва и упозна
саусловимарадаибројнимактивностима
ипризнањимакојејеХКПД„МатијаГубец“
побраозасвојвишеодвекадуград,буду
ћидајеоснованодалеке1903.године.
Просторије друштва су пуне фотогра

фијаодоснивањадоданас,алитакођеи
бројнихплакета,похвала,наградаипеха
ра.
Председникрумскеопштине јеистакао

дајепрвипутупросторијама„МатијеГуп
ца“којесеналазенарумскомБрегуида
јеимпресиониранонимшто јеи видеои
чуоодруштву.
Заистасампријатноизненађениуви

деосамда јеречоозбиљномкултурном
друштву, што потврђује и податак да
постоје 115 година. Овај компјутер који
смодонелизаистајемалипоклонуодно
сунаоношта јеХКПД„МаријаГубец“до
садаурадио,измеђуосталог,промовишу
ћи и нашу општину не само у Срему и
Србији,негоиваннашихграница.Импре
сионираитоштосучлановиовогдруштва
и представници неколико генерација
истих породица, што промовишу праве
вредностиимогурећида „МатијаГубец“
заслужује знатно већу помоћ локалне
самоуправеимисмотукадаимонабуде
требалауказаојеСлађанМанчић.
На подршци и компјутеру који ће им

доста значити у раду захвалио сеПавле
Шкробот, председник ХКПД „Матија
Губец“.Онјеподсетиодаједруштводоби
лоисредствауоквирупројекатасакојим
суконкурисалиуопштинскомбуџету.
Насовегодине17.јунаочекујеиорга

низација једногтрадиционалногдогађаја,
а то је окупљање друштава са простора
бившеСФРЈизСрбије,БиХиХрватске,
којеносеиме„МатијеГупца“.Миочекује
модолазакседамансамбалакојићепри
редитизаједничкивеликиконцертуРуми.
Домаћинствојенаизменично,такодасмо
мисвакихседамгодинадомаћини,асле
дећих шест гости. Морам да кажем да,
иакоимамопредзнакхрватскиусвомиме
ну,ми смоРумљанииСремции увек са
радошћу промовишемо свој град у којем
живимо250годинаигдепланирамоида
останеморекаојеПавлеШкробот.
Рецимо јошда друштвоРумљани сва

како најбоље познају по Тамбурашком
оркестру„МатијаГубец“,алидаоносада
има 385 чланова који су ангажовани и у
другимсферамаделовањатусудрамска
секција, школа тамбуре, као и спортска
секција. С. Џ.
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ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА

Вели ка подр шка гра ђа на 
Срп ској напред ној стран ци

Унедељу, 14. маја у општини Стара
Пазоваодржанисуизборизачлано
весаветамеснихзаједницазасвих

десет насељених места (Стара Пазова,
НоваПазова,СтариБановци,НовиБанов
ци, Бановци – Дунав, Белегиш, Сурдук,
Војка,КрњешевцииГолубинци).Одукуп
но116члановасаветамеснихзаједница,
коликоих јебиранонаизборима, коали
ција окупљена око Српске напредне
странкеимаће110,штопоказуједасада
шње руководство и актуелна власт у
Општини Стара Пазова ужива подршку
грађанаОпштине,којисупрепозналиина
овајначинпоздравилинапореуложенеу
реализацију многих инвестиција у свим
насељима и подржали визију и планове
даОпштинаСтараПазова добије статус
градасатриградскеопштине.
УМЗСтараПазова,кандидативладају

ћекоалицијеимаће18чланова,ауСаве
ту ће бити и три члана Групе грађана

„МојаПазова“.УМЗНоваПазовауСавету
ће,поред18члановаизСрпскенапредне
странкесакоалицијом,битиитричлана
са листе „Избор Општина Нова Пазова 
Милан Турањанин“. У осталих осам насе
ља,усаветимамеснихзаједница,члано
вићебитикандидатисалистевладајуће
Српске напредне странке и коалиционих
партнера.
 Ово су изузетни резултати. Уколико

узмемоуобзирукупанбројчлановасаве
тамеснихзаједницанатериторијиопшти
неСтараПазова,иосвојених110мандата
Српске напредне странке и коалиционих
партнера,одукупно116,тојечврстпока
затељда су грађани задовољни полити
ком развоја, коју води Српска напредна
странка, како на државном, тако и на
локалномнивоу.Мићемоидаљенастоја
тидаподједнакоулажемоусванасељена
местаидапоприоритетима,ускладуса
потребамаграђана,унапређујемосвешто
јенеопходнозасвакодневнибољиживот
свих житеља нашеОпштине  изјавио је
након утврђивања изборних резултата,
Ђорђе Радиновић, председник Општине
СтараПазоваипредседникООСНС.
Сва бирачка места су затворена у 20

часова и нису забележени инциденти и
неправилности током изборног процеса.
На48бирачкихместаправогласаимало
јеукупно55.878грађана,аевидентирана
је била мања излазност гласача него на
претходнимизборима2013.године.
Резултати одржаних избора за савете

меснихзаједницанатериторијиОпштине
СтараПазова,дајујошснажнијиподстрек
дасеунаредномпериодунастависапла
нираним виталним инфраструктурним
пројектимаидаљеконтинуираноулажеу
развојједнеоднајразвијенијихопштинау
РепублициСрбији.

Немања Стикић

Табе лар ни пре глед резул та та
•Ста ра Пазо ва(укупно21чланСаве

та МЗ): Александар Вучић СНСИвица
Дачић СПСПУПСПС 18 чланова, ГГ
„МојаПазова“3члана
•Нова Пазо ва(укупно21чланСаве

та МЗ): Александар Вучић СНСИвица
Дачић СПСПУПСПС 18 чланова, ГГ
„ИзборОпштина Нова Пазова  Милан
Турањанин“3члана
•Нови Банов ци (укупно11чланова

Савета МЗ): Александар Вучић СНС
ИвицаДачићСПСПУПСПС11члано
ва
•Ста ри Банов ци(укупно11чланова

Савета МЗ): Александар Вучић СНС
ИвицаДачићСПСПУПСПС11чланова
• Голу бин ци (укупно 11 чланова

Савета МЗ): Александар Вучић СНС
ИвицаДачићСПСПУПСПС11чланова
• Вој ка (укупно 11 чланова Савета

МЗ): Александар Вучић СНС  Ивица
ДачићСПСПУПСПС11чланова
•Беле гиш (укупно9члановаСавета

МЗ): Александар Вучић СНСИвица
ДачићСПСПУПСПС9чланова
• Сур дук (укупно 7 чланова Савета

МЗ): Александар Вучић СНСИвица
ДачићСПСПУПСПС7чланова
•Банов ци – Дунав(укупно7чланова

Савета МЗ): Александар Вучић СНС
ИвицаДачићСПСПУПСПС7чланова
• Крње шев ци (укупно 7 чланова

Савета МЗ): Александар Вучић СНС
ИвицаДачићСПСПУПСПС7чланова

Од укуп но
116 чла но ва 

саве та месних 
зајед ни ца,

коли ко их је 
бира но на
избо ри ма,
коа ли ци ја
оку пље на

око Срп ске 
напред не

стран ке има ће 
110 чланова

Ђорђе Радиновић
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Инва лид ска коли ца за осам 
осо ба са инва ли ди те том
Представницима старопазовачког

Друштва за афирмацију инвали
да„Феникс“иУдружењупарапле

гичара „Фрушка гора  Срем“ прошлог
четвртка,11.мајаурученасуинвалидска
колицаускупштинскојсалиБелезграде.
УпитањуједонацијаСпецијалнеболни
цезарехабилитацијуиортопедскупро
тетикуизБеограда.
Ортопедскапомагалакаоштосуинва

лидскаколицаодвеликогсузначајаза
особе са инвалидитетом, а да би се
онаобезбедиланеопходно јеиздвојити
30.000динаразаобичнасобнаколица,
докелектромоторнакоштајуипрекодве
хиљадеевра.
 Ми ћемо гледати да оним нашим

члановима,којиутокуданазаистаима
јупотребедапрелазедужедестинације
илидаизађуизкуће,адапритомимају
проблема с баријерама и са свим дру
гимпрепрекаманакојенаилазедосвог
радног или неког другог места, да они
добију та колица  рекао је Горан Рај
ковић,председникпараплегичара„Фру
шкаГораСрем“.
Многе дијагнозе не могу да доби

ју колица и свакако је оваква донација
добродошла онима којима је потреб
на помоћ, нагласила је Јелица Деспот,
председница Друштва за афирмацију
инвалида„Феникс“СтараПазова.
На иницијативу Старопазовчанина

који језапосленуСпецијалнојболници
зарехабилитацијуиортопедскупротети
кууБеоградудониранојеосаминвалид
скихколицаодкојихсушестнаелектро
моторнипогон,докједвојеинвалидских
колицанамењенозанеуоролошкепаци
јенте.
Сећамседасамотишаокоддирек

торапрошлегодинеидасампричаоса
њим да би требало да помогнемо осо

бамасаинвалидитетомуСтаројПазови,
тј. “Фениксу”,даимдонирамонеколико
колица  изјавио је Властислав Милте
новић.
Захваљујући веома доброј сарадњи

ОпштинеСтараПазоваипоменутебол
нице,управаовеустановедругугодину
заредомобезбедилаједонацијукојаје
урученапредставницимадваудружења
уприсуствупредставникалокалнесамо
управе.
Морамданапоменемдасуоваколи

ца на електромоторни погон од неких
најреномиранијихсветскихпроизвођача
итосунажалостдостаскупестварии
неприступачнебезобзиранасведијаг
нозеина свемогућности које пацијент

имаиможеда оствари  истакао је др
Игор Симанић, директор Специјалне
болницезарехабилитацијуиортопедску
протетикууБеограду.
Уверенсамдаћемоидаљесадирек

торомСиманићемиљудимаизСпеци
јалне болнице имати добру сарадњу.
ОпштинаСтараПазоваморадабринео
онимакојимајепомоћнеопходна,рекао
је Горан Јовић, председник Скупштине
општинеСтараПазова.
У Друштву за афирмацију инвалида

„Феникс“ инвалидска колица тренут
но користи15лица, док је уУдружењу
параплегичара„ФрушкагораСрем“тај
број40.

С. С.

Уру че ње инва лид ских коли ца

Уписдецеупредшколскеустановетрајаћедо
19. маја. У текућој школској години у ПУ
„Полетарац“, у објектима у Старој и Новој

Пазови,ВојкииГолубинцима,боравипреко1.600
деце, од тога је 300малишана у јаслама. У овој
предшколскојустановисенадајупроширењукапа
цитета,какобиунареднојгодинимоглидаувећој
мериодговоренапотреберодитеља.Капацитети
ПУ„Радост“уНовимБановцима,удеветобјеката,
у пет места Подунавља су до 850 деце. Све
информацијевезанезауписдецеуобеПУуста
ропазовачкојопштиниродитељимогунаћинасај
ту и фејсбук страници вртића. Листе уписаних
малишана биће објављене 13. јуна, а родитељи
незадовољниодлукомуписнекомисијемоћићеда
предајужалбедо22.јуна. Ј. К.

ПРЕД ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ

Упис деце
у току
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ШКО ЛЕ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ 

Сред ства
из Покра ји не

Међу223образовнеустановеуВојводини,за
израду пројектно техничке документације трима
школаманатериторијистаропазовачкеопштине
опредељенасусредстваизпокрајинскогбуџета,
односноПокрајинскогсекретаријатазаобразова
њеуизносуод650.000динара.По200.000дина
ра добили су: ОШ „Херој Јанко Чмелик“ и ОШ
„Бошко Палковљевић Пинки“, док је старопазо
вачкој Гимназији „Бранко Радичевић“ одобрено
250.000динара. С. С.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Струч на три би на
о зашти ти деце

Упонедељак,8.маја,уорганизацијиЦентраза
социјалнирадуСтаројПазови, уКућифудбала
уприличенајетрибинанатему„Болестизависно
стиупородициизаштитадеце“.Стручнирадници
социјалне заштите, образовања и здравства са
територијеопштинеСтараПазовабилисуупри
лицида се у оквиру стручног скупа информишу
натемукојеболестизависностипретепородица
маинакојиначинзаштитидецуодистих.Међу
болестима зависности родитељадеце најчешћа
јеалкохолизам,затимкоцкање,употребаседати
ва и наркотика. У старопазовачком Центру за
социјалнирадистичудасуоваквеедукацијеод
изузетневажностизасвестручњакекојидолазеу
посреданконтактсадецом.Стручнатрибинаоку
пилајеокопедесеторорадникакојисебавесоци
јалномзаштитомдеце,каоипросветнихиздрав
ствених радника. Треба истаћи да је Центар за
социјалнирадуСтаројПазовииздаоВодичкроз
права и услуге у социјалној заштити, не само
одраслих,већидецеимладих. С. С.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У БЕСЕД НИ ШТВУ

Прво место
за гим на зи јал ца 

На Покрајинском такмичењу у беседништву
ученика гимназија Војводине, Никола Гашпарић
из старопазовачке Гимназије освојио је прво
место. На такмичењу које се састојало из два
делаучествовалисуученицииздеветвојвођан
скихшкола.Првидеојеподразумеваодаучени
цинапишуибеседебеседуназадатутему„Хра
бре срећа прати“, а други да беседе класичне
беседе познатих аутора. Ученик Никола Гашпа
рићјепобедиосабеседомПатрикаХенрија„Дај
темислободуилимидајтесмрт“исвојимначи
ном говорења, способношћу убеђивања освојио
јепубликутакода једобиоснажанаплаузкојим
му је победа већ била загарантована. Жири је,
такође,биоразоружанњеговимнаступом,пасу
мубез полемисања, једногласнододелилипрво
место.ПодпокровитељствомМинистарствапро
свете,организаторидомаћинтакмичењабилаје 
Гимназија „Лаза Костић“ у Новом Саду. Поред
Гашпарића на такмичењу је из старопазовачке
ГимназијеучествоваојеиученикМаркоБежано

вић, а ментори су им били Сандра Фабиан и
ДуњаГајин.

 К. Л.
ТЕХ НИ ЧКА ШКОЛА

Ђаци бес плат но 
пола жу возач ки

УТехничкојшколиуСтаројПазовиодпредве
годинепостојиобразовнипрофилтехничардрум
ског саобраћаја. Поред запослења у саобраћај
нимпредузећима,комуналнимустановама,пред
узећимазатехничкипрегледвозила,уполицији,
овајсмерпружаученицимаишансудабесплатно
полажу возачки испит за Б категорију. Пре тога
морају да положе тест из познавања саобраћај
них прописа. Овај тест полажу ученици другог
разреда,дабиутрећојмоглидакренусаобуком
за полагањеи за то имајумогућност до 6. јуна.
Ово је прва генерација техничарадрумског сао
браћајауТехничкојшколиуСтаројПазови, која
ће наредне школске године да полаже возачки
испитзаБкатегорију. Ј. К.

ОШ „МИЛАН ХАЏИЋ“ ВОЈ КА

Неде ља спор та 
УвојачкојОсновнојшколи„МиланХаџић“обе

лежена је недељашколског спорта од 8. до 12.
маја. У обележавање су укључени сви ученици
школе у Војки и Крњешевцима, као и ученици
Школе заосновнои средњеобразовање „Антон
Скала“изСтареПазове.УоквируНедељешкол
скогспортаорганизованисуполигонспретности,
турнириуфудбалуиодбојци,каоимеђуодељењ
скитурнириумаломфудбалуиодбојци.Упетак,
12. маја одржан је и традиционални пролећни
крос„РТСкрозСрбију“.

ОШ „ХЕРОЈ ЈАН КО ЧМЕ ЛИК“

Дан шко ле
Основнашкола„ХеројЈанкоЧмелик“јеусре

ду, 10. маја свечаним програмом у позоришној
сали прославила Дан ове образовне установе.
Даншколе је приликада ученици крозмузичке,
играчке, рецитаторске и глумачке сцене покажу
део оног што су научили, али и свој таленат и
способности, јер школа није само место где се
учепрвасловаибројеви.Школајеместо,гдесе
добијаосновнознањеиискуствозаживот,акако
је нагласиодиректор ЈанкоХавран, оваква про
славајестеприликадасретнусадашњиибивши
ученици, наставници, сарадници и пријатељи
школе.Међу званицамабила јеЉибушкаЛака
тош, народна посланица и Јан Бртка, новоиза
брани председник Матице словачке у Србији,
коме је ово била прва званична посета Старој
Пазовинаконступањанаовуфункцијупренеде
људана.

З.К.

ХУМА НИ ТАР НЕ АКЦИ ЈЕ

Помоћ за
Сто ја на Раде ку

ПрошлоглетапетогодишњиСтојанРадекаиз
Старе Пазове оболео је од мијелобластичне
леукемије. Родитељи су првобитно планирали
његово лечење у Немачкој. Нису успели да
добију термин тамо, тако да су одлучили да
помоћпотражедаљеитакостиглидоИталије.
Управо пре неколико дана су се вратили из
Рима, где су Стојану рађене бројне анализе,
какобисемоглаутврдитидаљатерапија.Коли
коћеихкоштатилечењеуРиму,незнају,тре
нутно имају на рачуну око 230 хиљада евра.
Захвалнисусвима,којисуимпомоглиипома
жу,јероткадјејавностсазналазаовогдечака,

у борбу за његово оздрављење укључила се
цела заједница. И даље је активан је и СМС
број7838сасвихмрежа,планирајудаскупљају
до 250 хиљада, што ће им, надају се, бити
довољно.

Ј. К.

БА НОВ ЦИ ДУ НАВ

Осве ће ње те ме ља 
цр кве

Његово преосвештенство владика сремски
Василијеосвештаојетемељебудућегхрамапре
подобне Матере Ангелине у насељу Бановци
Дунав. У темеље је положена Повеља, коју је
потписаоиЂорђеРадиновић,председникОпшти
неСтараПазова,аукојојсеподсећанаисторију
породице Бранковић. У својој беседи, владика
сремски је истакаода је ово годинапородицеи
мајкииистакаодајесвакаправославнасветиња
значајна где год се налазила. Нови храм биће
архитектонскикопијахрамауместуКуљаникод
Бањалуке,апредседникРадиновићјеуизјавиза
РТВСтараПазоварекаодајециљлокалневла
стиобнављањеиуређењесвихсветињауопшти
ни јер су оне и културно историјски споменици.
После освећења на темељима је приређен кул
турноуметничкипрограм. М. М.

СТА РА ПА ЗО ВА

„Фе никс“ 
про сла вио сла ву 

Чланови Друштва за афирмацију инвалида
“Феникс”упетак,12.маја,уСоколскомдомуобе
лежилису17путславу,СветогВасилијаОстро
шког, чија су чудотворна дела позната и изван
граница Српске православне цркве. Цвико Кру
нић, досадашњи кум, задржао је кумстводо 12.
маја2018.године.Обредсечењаславскогколача
обавио је јереј Никола Деспот.Свечаности су
поредчлановаФениксаприсуствовалипредстав
ници јавног и политичког живота, пријатељи,
сараднициидонаториовогдруштва.Насвечано
сти је похваљен допринос РТВ Стара Пазова
ширењуидеједоброчинстваихуманости.

М. М.

НО ВА ПА ЗО ВА

По зо ри ште
на Фе сти ва лу

Одукупно12представауВојводини,коликоје
у накнадној селекцији погледао редитељ Тибор
ВајдаизНовогСада,међуосамнајбољихнашла
се позоришна представа „Браћо и сестре“ Ама
терског позоришта „Мирко Таталовић Ћира“ из
Нове Пазове. Ова представа ће као једина из
Сремаучествоватина55.Фестивалуаматерских
позоришнихдруштаваВојводинекојисеуСтарој
Пазовиодржаваод19.до27.маја.Пореддома
ћинаовесмотре,наступићеиаматериизЗрења
нина,БанатскогКарађорђева,Црвенке, Крушчи
ћа,КулеиКовина.

З. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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УСредњој техничкој школи „МиленкоВеркић Неша“ у Пећинцима ускоро
почињу радови на реконструкцији и

адаптацијишколскогобјектауоквируПро
грамамодернизацијешколакојиреализује
Министарство просвете, науке и техноло
шког развоја на основу уговораРепублике
СрбијеиЕвропскеинвестиционебанке.
Овим радовима биће обухваћена и

доградњаобјектакојимћепећиначкасред
њашколабитипроширеназа964квадрат
наметра,уоквирукојихћебитисмештено
деветновихучионица,трикабинета,библи
отека,зборницаичетириканцеларије.
Начелник пећиначке Општинске управе

ЖељкоТрбовићкажедаћепећиначкатех
ничкашкола,којаоднареднешколскегоди
не уводи и нове образовне профиле, про
ширењемобезбедитиученицимаинастав
номособљумногобољеусловезаучењеи
рад.
 Пећиначка локална самоуправа већ

неколикогодинаулажезначајнасредствау
обновушколскихобјеката,укоједеценија
манијеозбиљнијеулаганоикојесмозате
клиуврлозапуштеномстању.Деосредста
ва за обновушколских објеката издвајамо

из општинског буџета, док део средстава
обезбеђујемокрозпројектнофинансирање.
Стоганамјеизузетнозначајноштојепећи
начка средња школа уврштена у Програм
модернизације школа Министарства про
свете,јерсуупитањусредствакојауовом

тренуткунебисмомоглисамидаобезбеди
мо–рекаојеТрбовић.
Укупнавредностпројектаје60,5милиона

динара,апећиначкалокалнасамоуправаје
за реализацију овог пројекта обезбедила
земљиштеипројектнудокументацију.

СРЕД ЊА ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕША“

Уско ро бољи усло ви за 
пећи нач ке сред њо школ це

ИСПО РУ КА ГРА ЂЕ ВИН СКОГ МАТЕ РИ ЈА ЛА
ЗА ИЗБЕ ГЛИЧ КЕ ПОРО ДИ ЦЕ

Помоћ за 14 поро ди ца

Уопштини Пећинци у току је
испорука пакета грађевин
ског материјала избегличким

породицама у оквиру Регионалног
стамбеногпрограма–потпројекат2.
Појединачна вредност пакета грађе
винског материјала који ће добити
14 избегличких породица у пећинач
којопштиниједо9.000евра,асред
ствазаовунамену,уукупномизносу
од126.000евра,ОпштиниПећинције
доделиоКомесаријат заизбеглицеи
миграције.
Заменик председнице Општи

не Пећинци Зоран Војкић нагласио
је значај пројеката које пећинач

ка локална самоуправа спроводи у
сарадњисаКомесаријатом.
 Интеграција избегличких поро

дица у локалну заједницу не може
бити потпуна без решавања стам
беног питања ових породица и зато
ће Општина Пећинци наставити да
аплицира на конкурсима Комесари
јата. Захваљујући сарадњи саКоме
саријатомсамотокомпрошлегодине
унашојопштинијезбринуто14избе
гличкихпородица,којима једодеље
нопо9.500евразакуповинукућеипо
1.500 евра за набавку грађевинског
материјала за поправку или адапта
цијукупљенекуће–изјавиојеВојкић.

Основнашкола„СлободанБајићПаја“изПећина
цабилаје13.мајадомаћин48.окружногтакми
чењаосновнихшколаСрбије „Штазнашосао

браћају“.УзподршкуипокровитељствоСаветазабез
бедностсаобраћајаипећиначкелокалнесамоуправе,
наполигонимаспретностиисимулацијесаобраћајакао
и тестовима прилику покажу своју спретност и знање
ималасу32ученикаизчетириопштинеСремскогокру
га:СремскеМитровице,Руме,ИнђијеиПећинаца.
Такмичење јеотвориоМиланСтепановић,председ

никСаветазабезбедностсаобраћајаопштинеПећин
ци.
 Општина Пећинци активно учествује и подржава

оваквеманифестације јербезбедностидецеимладих
придајемопосебнупажњу,какопутемедукација,такои
ажурнимодржавањемвертикалнеихоризонталнесиг
нализацијеузонишкола.Мисмонашомстратегијомза
2016/2017. годину, која је у складу са Националном
стратегијомАгенцијезабезбедностсаобраћаја,зацрта
лидадо2020.годиненемамониједнопогинулодетеу
саобраћајним несрећама, а већ постижемо циљ, јер
задњечетиригодиненемамониједнопогинулодетена
територијинашеопштине–истакаојеСтепановић.
СаветзабезбедностсаобраћајаопштинеПећинциза

ово такмичење обезбедио је 10 кацига за децу, која
садаимајукомплетнуопремузавожњубициклом,како
наполигонимаприликомчасоватехничкогобразовања
такоинатакмичењима.
Наокружном такмичењу „Шта знашо саобраћају“ у

екипном пласману прво место заузела је Сремска
Митровица,другосуосвојилиученициопштинеПећин
ци, док је треће припало ученицима са територије
општине Рума. У појединачном пласману ученици
пећиначкеопштинеосвојилисудватрећаместа:Игор
ОрловићиНевенаПетровићизКупинова.

„ШТА ЗНАШ О САО БРА ЋА ЈУ“

Митров ча ни 
екип но нај бо љи
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИНЕ ВЛА ДИ МИР ГАК УРУ ЧИО СТИ ПЕН ДИ ЈЕ НАЈ БО ЉИМ СТУ ДЕН ТИ МА

Задр жа ти нај бо ље
што Инђи ја има
Председник Општине

Инђија Владимир Гак
у уторак, 9.маја све

чано је уручио 83 уговора
најбољим студентима који
суостварилиправонасти
пендије у текућој школској
години. Како је истакао,
локална самоуправа је
повећала износ стипендија
на10хиљададинара,авећ
следеће године та сума ће
износити 12 хиљада дина
ра.
Стипендијесвакаконису

основни мотив за добро
учењеи успехе који пости
жунашинајбољистуденти,
али ако бар у једном про
центутоменаовајначинми
допринесемо, имамо само
разлога за задовољство 
истакаојеГакидодао:
 Општина Инђија има

доста финансијских про
блема,алиниједногтренут
ка нисмо дозволили да се
то осети у сегментима као
што су школство, пред
школско образовање и

здравство, јер је у питању
будућностнашеопштине.
Први човек општине

Инђија истакао је да ће се
потрудити да најбоље сту
дентеактивноукључеурад
локалнесамоуправе.
 Надамо се да ће нам

законска регулатива у
неком будућем периоду
дозволити да запослимо
људе који су будућност
општинеИнђија,пресвега,
мислим на студенте који
остварујуизузетнерезулта

те током школовања. Уко
лико не дође до тога, ми
ћемопокушатисамостално
да пронађемо начин, јер
само тако Инђија може
постати европски град у
будућности  истиче пред
седникОпштинеИнђија.
Поред запошљавања,

јавила се и идеја да се
изградинасеље–стамбене
зграде које би населили
навршенистудентиифунк
ционисало би по некада
шњемпринципукадровских
станова,објашњаваГак.
 У једној страној земљи

видели смо пројекат који
намсесвидеоипокушаће
модагаимплементирамои
коднас.Натајначинбинај
бољим студентима могли
дапонудимоинештовише.
Проблем са стручним
кадровима присутан је у
целојземљамакаоиуокру
жењу, и тога смо свесни.
Учинићемосведанаправи
мо такав амбијент у нашој
општини да најбоље што
имамо,задржимозасебе 
рекао је на крају председ
никОпштинеИнђијаВлади
мирГак. М. Ђ.

Студенткиња Љубица Трку
ља из Инђије каже да јој сти
пендијамногозначи.
 Наша општина једна од

реткихкојанаовајначиннагра
ђујетрудирад.То јеизузетно
леп гест који сваки студент
цени, јерзнамоколикисутро
шкови школовања. На овај
начин смањују се и трошкови
нашим родитељима  каже
ЉубицаТркуља.
 Веома ми је драго што

наша општина подржава сту
дентеимладеуопште.Стипен
дије су, уједно,моралнаподр

шка и „ветар у леђа“ за наш
даљинапредакрекаојеГоран
Савић.

Ветар
у леђа

Пред сед ник Општи не Инђи ја са сти пен ди сти ма

Љуби ца Трку ља Горан Савић
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ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ВЕЛИ КА КЛА ДУ ША У ПОСЕ ТИ ИНЂИ ЈИ

Могућа сарад ња 
Делегација општине

Велика Кладуша бора
вилајеучетвородневној

посети општини Инђија. У
питањујеузвратнапосета,јер
су представници сремске
локалнесамоуправеудецем
брупрошлегодинеборавилиу
БоснииХерцеговини.
После састанка одржаног у

четвртак, 11. маја у згради
Општине Инђија, председник
Владимир Гак потврдио је да
постојеплановизапривредну
сарадњу која би могла у
наредном периоду да буде
реализована између две
општине.
ОпштинаВеликаКладуша

била је једна од привредно
најразвијенијих у старој Југо
славији и то је оно чему ми,
локалноруководство,тежимо,
да Инђија једног дана буде
међулидеримаунашојземљи
када је привредни развој у
питању  истакао је Гак и
додао:
Поредпријатељскиходно

са, нама је посебно интере
сантан геостратешки положај
Велике Кладуше. Један део
њиховетериторијеграничисе
саЕвропскомунијомтј.Хрват
ском. То је потенцијал који
имају, јер сви тежимо Европ
ској унији те је, свакако, у
предностисвако косеналази
награницисаЕУ.
Представници босанско

херцеговачке општине стигли
су у Инђију са жељом да се

упознају како функционише
једна од најразвијенијих
општинаунашемрегиону,као
идаобиђуиндустријскузонуи
привредне субјекте који су ту
смештени. Исмет Хушидић,
саветник начелника Општине
ВеликаКладушапредводиоје
делегацију коју су чинили
представници јавних предузе
ћаипривредникасатеритори
јепоменутебосанскохерцего
вачкеопштине.
 Представници Општине

Инђија упознали су нас са
њиховимстратешкихдокумен
тима и видели смо одређене,
конкретне примере када је у
питањуфункционисање инду
стријских зона. Нама је то
врло интересантно, јер као
општина планирамо сличне
активности истакао јеХуши

дићидодаодасуразговарали
саинђијскимпривредницимао
могућојсарадњи.
Могућност скоре привредне

сарадњеинђијскихипривред
ника са територије општине
Велика Кладуша, потврдио је
ипредседникОпштинеИнђија
ВладимирГакочемућебити
речиинаследећемзаједнич
ком састанку. Гак је за крај
истакаодаселокалнасамоу
права труди да успостави
сарадњу између привредника
из Инђије и Велике Кладуше,
иако је то ван оквира надле
жности те сремске општине,
али да је њихова обавеза да
на све начине обезбеде нова
раднаместа,повећањепроиз
водње, и извоза у земље у
окружењу.

 М. Ђ.

Пред став ни ци Инђи је и Вели ке Кла ду ше

ПОЉОПРИВРЕДА

Под сти цај не 
ме ре
Упериоду од8. до 11.маја

Агенција за рурални развој
општине Инђија одржала је
састанке по свим месним
заједницама са циљем да
представе мере подршке раз
воју пољопривреде за текућу
годину.ОпштинаИнђијапреко
ресорнеАгенције заову годи
ну определила је средства у
укупномизносуод24милиона
динара за развој и подршку
руралномразвојукрознеколи
коконкретнихмера.
Ивана Пејовић Шеврт, в.д.

директораАгенцијезарурални
развој истакла је да су ове
године акценат ставили на
мере које су пољопривредни
циманајзанимљије.
У питању јефинансирање

вештачког осемењавања,
суфинансирањекаматезакре
дите пољопривредника,
набавка прикључнемеханиза
цијеиосигурањеусеваисти
чеПејовићШевртидодаједа
су задовољни одзивом пољо
привредника који су прису
ствовалисастанцимакојисуу
претходној недељиодржаниу
свим инђијским селима, на
крајуиузградиопштинеИнђи
ја.
 Пољопривредници су на

састанцима, од наших запо
слених,добилисвенеопходне
информације, уједно смо
решилииодређененедоумице
којесуималиувезиаплицира
ња за поменута средства 
каже в.д. директора Агенције
за рурални развој општине
Инђија.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Дан отво ре них 
вра та
У оквиру обележавања

Недеље Црвеног крста од 8.
до15.мајаЦрвеникрстИнђи
ја реализовао је активности
попут: Дана отворених врата,
уоквирукојег јеодржанапре
зентација најзначајнијих про
грама Црвеног крста за све
заинтересованесуграђане.10.
мајанаграђенисунајуспешни
јирадовиликовнолитерарног
конкурсаповодомДанаплане
теземље,сатемом„Мојаеко
прича“ у просторијама Црве
ног крста, док је дан касније,
11.мајасвечанообележенДан
добровољних давалаца крви
и том приликом у Културном
центруИнђијаурученасупри
знања вишеструким, јубилар
ним добровољним даваоцима
крви,каоинајуспешнијимуче
сницима ликовнолитерарног
конкурса„Крвживотзначи“.
 М. Ђ.

СИСТЕМ 48

Водо вод у Чор та нов ци ма
Удвонедељном извештају Јавног комунал

ног предузећа „Водовод и канализација“,
којисенашаопредпредставницимаопшти

неИнђијанапоследњемсастанкуСистема48у
петак,12.маја,билојеречиоводоводнојмрежи
у Чортановцима. Вршилац дужности директора
„Водовода“ДрагољубТрифуновићкажедаћеу
токуовенедељебитиизвршенајошједнаанали
за воде и уколико резултат буде позитиван, на
чесмамауЧортановцимаускороћепотећиград
скавода.
 Током следеће недеље бићемо спремни да

кренемо са потписивањем уговора са оним
мештанимакојижелесвоједомаћинстводапри
кљученановоизграђенуводоводнумрежукаже
Трифуновићидодаједаћетокомследећенеде
љекренутиианкетарикојићенатеренуприкупи
тиинформацијеобројумештанакојисвојадома
ћинствахоћедаприкљученаводоводнумрежу.
Пројектом који се тиче изградње водоводне

мрежеуЧортановцимапредвиђенојеукупно876
прикључака,мрежаједугаоко7,5километараи
какокажев.ддиректораинђијског„Водовода“,из
тогразлоганеопходнојезнатиколикојемештана
спремнодапотпишеуговорсапоменутимјавним

предузећем,објашњаваТрифуновићидодаје:
 Ми ћемо мештанима Чортановаца изаћи у

сусретнатајначинштоћемоимомогућитипла
ћањеприкључкаудесетмесечнихрата.Јошувек
нијеутврђенатачнацена,алићесеонакретати
око50хиљададинара.
У петак, 12. маја одржан је и састанак са

мештанимаЧортановацанакојемсуприсуство
вали представници „Водовода“ и председник
Општине Инђија Владимир Гак. Циљ састанка
био је да се мештани информишу о завршетку
радова на изградњи водоводне мреже, о при
кључцима,цениалииоосталимпојединостима
којесузначајнезањих.
ПредседникОпштинетомприликомјеистакао

дасууценуприкључкаурачунатисамоматери
јалнитрошковијавногпредузећа.
Дајеситуацијауопштинскомбуџетудругачи

ја,размишљалибиоваријантикојабиподразу
мевала део суфинансирања трошкова прикљу
чењанаводоводнумрежу.Собзиромнатодаје
ситуација ипак доста другачија и неповољна, у
овоммоментунеможемоизаћиусусретмешта
нимаЧортановацарекаојеГак.

М. Ђ.
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АПЕ ЛИ НА ПЕ КА РА  

Апелине злат не ме да ље са Сај ма
На овогодишњем Пољопри

вредномсајмууНовомСаду
производиизАпелинепека

ре високо су оцењени. Апелина
пекара добитник јешест великих
златнихмедаљаидвапризнања.
Свакегодинедодамоновитете

унашепроизводе,такосмоиове
годинедонелидвановапроизво
даидобросмооцењени.Добили
смопетвеликихзлатнихмедаља,
плакету за шампиона групе за
производ хељдина пита са бун
девом и добили смо плакету за
иновативност.Овегодинесмодо
далиасортиманумикспецива,са
разним комбинацијама а нешто
смо комбиновали и са хељдом.
Ми смо на Сајму присутни осам
годинаиовегодинесмодобилии
златнумедаљузаЦиповку–тра
диционалнивојвођанскихлеб,али
урађеннанашначин,комбинован
саинтрегралнимбрашном–каже
Михаило Апић, власник Апели
не пекаре. Он истиче да се увек
трудидазасвојекупцеобезбеде
квалитетне производе и да увек
освежавају понуду са новим про
изводима. С. С.

Ми ха и ло Апић са при зна њи ма и но вим про из во ди ма

ШИД

Захвал ни це 
за хума ност
Поводом обележавања

Националног дана добровољ
них давалаца крви, а у оквиру
обележавања недеље Црве
ногкрста11.маја,усалиСкуп
штине општине Шид, уручене
су захвалнице председнику
Општине Шид Предрагу Вуко
вићу,локалнојсамоуправи,ком
панијиВикториаоилињиховој
синдикалној организацији, за
пруженуподршкуурадуЦрве
ногкрста.
Ушидскојопштинирегистро

вано јепреко1.000добровољ
нихдавалаца крви, а годишње
сеуорганизацијиЦрвеногкрста
организују23акциједобровољ
ног давања крви, како у Шиду
такоиумеснимзаједницама.
 Ово је лепа страна Шида.

Иако није велики град, у доса
дашњим ситуацијама показало
седасуШиђанивеомахумани
исолидарни.Натајначинпока
залисмо,даштосетичехума
ности,стојиморамеузрамеса
великим градовима. Уосталом,
град је великионолико, колико
помоћи пружа најугроженијим
лицима. Зато се захваљујем
свим овим хуманим и добрим
људима. Ово је једна права
слика која треба да се покаже
другимаонашемградуиљуди
макојиживеуњемуистакаоје
председникОпштинеШидПре
драгВуковић.

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ РУМА 

Нове инвестиције
За пар це лу у бли зи ни „Ново град ње“, у инду стриј ској зони, 

заинтересован је инве сти то р из Бео гра да, који би већ до сеп
тем бра реа ли зо вао зна ча јан део инве сти ци је

Извештајоизвршењуопштинскогбуџета
упрвомкварталутекуће годинеразма
тран је и усвојен на седници Општин

скогвећакојајеодржана12.маја.
Укупно остварени приходи и примања у

овом периоду су износили 347,8 милиона
динараилиоко17проценатаодпланазаову
годину, док су расходи били нижи и износе
319,1милиондинара.
 У структури остварених прихода највеће

учешћеимајуприходиодпорезанадоходак,
добитикапиталнедобиткекојисуреализова
ниса46процената,потомтрансфернасред
ствасавишихнивоавластиитрећиповисини
су приходи од пореза на имовину. У овом
периоду,каоипретходнихгодина,реализаци
ја је увекмањанегоунареднимкварталима
које пратимо, тако да у наредном периоду
следивећеизвршењебуџетареклајешефи
цаОдељењазафинансије,привредуипољо
привредуБиљанаДамљановић.
Наовојседнициизабранајеиорганизација

којаћеизвршитипроценутржишневредности
једне парцеле у близини „Новоградње“, у
индустријскојзони,чијајеповршина1,5хекта
ра.
По речима председника румске општине

СлађанаМанчића,реч јео једномзаинтере
сованом инвеститору из Београда који би
купиотупарцелу.
Овојеинајвишеразлогштосмоодржали

седницуОпштинскогвећајерјеречодобром
инвеститорукојибивећдосептембрареали
зовао значајан део инвестиције која ће упо
слитиоко150лица.Могујошсамодакажем
дауговорнаплатанећебитииспод500дола
ра,такојепоменутоуразговорима,надамсе
даћетакобитииупраксиитојеприликаза
упошљавање људи са вишим степенима
стручнеспреме.Кадајеречобуџету,мисмо
задовољникакосеонпунииакојетајприход
упрвомкварталуувекнајмањирекаојеСла
ђанМанчић.
Онјенајавиоидаљерадовенаасфалтира

њуулицауграду,следеУлицаМилошаОби
лићаудужиниод190метара,алииасфалти
рањеједнеоднајпрометнијихулицауграду
Железничкеитонапотезуодцентраградадо
Градскоггробља.
Заовенаменеизаодржавањепутнемре

жемиимамооко50милионадинара.Приори
тетнамјесвакакоЖелезничкаулицакојајеу
лошемстању.Свеоворадимо крозуговоро
одржавањууоквирукојегможемосведеони
цедодужинеод500метарадареконструише
мо, закрпимо ударне рупе или пресвучемо
асфалтом, зато смо и издвојили поменута
средствакажеМанчић.
ЧлановиОпштинскогвећасунаовојседни

ци доделили и 200.000 динара црквиСветог
Николаја у Малим Радинцима за замену
дотрајалестоларије. С. Џ.
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Уциљу унапређења безбедносне кул
туре и заштите ученика завршних
разредасредњихшкола,каоиодржа

вањаповољногстањабезбедностизавре
мематурскихпрославаидругихшколских
манифестација, у периоду од 28. априла
до 30. маја на подручју Полицијске упра
веСремскаМитровица,одржавасеакција
„Матура“.
Спровођење акције „Матура“ засновано

јенаедукацијииунапређењубезбедносне
културе ученика завршних разреда сред
њихшкола,каоинаидентификацијипотен
цијалнихбезбедноснихизазоваиризика.
Акција обухвата превентивне и репре

сивнеактивности.Превентивнеактивности
у виду информисања и едукација учени
касеорганизујуусвимсредњимшколама
на подручју Срема, па су тако матуранти
Средњеекономскешколе„9.мај“прошлог
петка,12.мајаприсуствовалисупредава
њу о поштовању јавног реда и безбедном
учешћу у саобраћају. Едукација обухвата
превенцијусвихобликанасиља,нарушава
ња јавногредаимира, злоупотребеалко
холаиопојнихдрога,каоибезбедногпона
шањаусаобраћају.
Репресивне активности биће спроведе

неувремеодржавањаматурскихпрослава

и биће усмерене на спречавање вршења
кривичнихделаипрекршајапротив јавног
реда.
Такође, биће организоване и појачане

контроле саобраћаја, са посебним акцен
томнапрекршаје којеобичночинемлади
возачи: управљање возилом под дејством
алкохола, вожња без возачке дозволе,
некоришћењасигурносногпојасазавреме

вожње, управљања моторним возилом у
временуод23:00до05:00часовавозачаса
пробномвозачкомдозволомидругихпре
кршајакојечинемладивозачи.
Акцијећебитиорганизованеуданеодр

жавања матурских прослава, такође на
подручју целе Полицијске управе у Срем
скојМитровици.

С. Бјел кић

АКЦИ ЈА „МАТУ РА“ МИТРО ВАЧ КЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ 

Апел мату ран ти ма

Еду ка ци ја уче ни ка Сред ње еко ном ске шко ле „9. мај“

Оме та ње поли цај ца 
на дужно сти
ПрипаднициМинистарстваунутрашњих

пословауИнђијису,поналогунадлежног
тужиоца, одредили задржавање до 48
часовазаМ.П.(40),збогпостојањаоснова
сумњеда јеизвршиокривичноделооме
тањеслужбеноглицаувршењуслужбене
дужности. Он се терети да је приликом
полицијскеконтролеукојојјекодњеговог
сувозачапронађенабиљнаматеријасум
њива на марихуану и сканк, прекршио
наређењеполицајцадаизађеизвозилаи
великом брзином побегао са лицаместа,
алијенакнаднопронађен.Осумњичениће
уз кривичну пријаву бити доведен на
саслушањеуОсновнојавнотужилаштвоу
СтаројПазови.Противсувозачабићепод
нета кривична пријава за неовлашћено
држање опојних дрога, надлежном тужи
лаштву.

Запле на нар ко ти ка
Полиција у Старој Пазови је приликом

претресаприватнекућеуНовимБановци
ма пронашла16 пакетића са сувомбиљ
ном материјом сумњивом на марихуану.
Због постојањаоснова сумњеда је извр
шио кривично дело неовлашћена произ
водњаистављањеупрометопојнихдро
га,против19годишњегмладићабићепод
нета кривична пријава, надлежном тужи
лаштву.

***

ПрипаднициМинистарстваунутрашњих
пословауСремскојМитровицисуухапси

лиС.Ф.(39),збогпостојањаосновасумње
да јеизвршиокривичноделонеовлашће
напроизводњаистављањеупрометопој
нихдрога.Упретресуњеговогстана,поли
ција је пронашла и запленила 33 грама
сувебиљнематеријесумњивенамариху
ану,дигиталнувагу,десетинесеменкии10
саксија са младим биљкама налик на
индијскуконопљу.Осумњиченићеузакон
скомроку,узкривичнупријавубитидове
ден на саслушање у Више јавно тужила
штвоуСремскојМитровици.

***

ПолицијауСтаројПазовије,приликом
претреса приватног стана 38годишњег
мушкарца пронашла и запленила више
кесицасаизвеснимколичинаманаркоти
ка сумњивим на хероин, амфетамин и
марихуану.Нађенајеидигиталнавагица
за размеравање. Против осумњиченог
биће поднета кривична пријава због
постојања основа сумње да је извршио
кривичноделонеовлашћенапроизводња
и стављање у промет опојних дрога.
Након лишења слободе, осумњичени је
због раније извршеног кривичног дела,
спроведен на издржавање затворске
казне.

Заме на возач ких 
дозво ла
Министарство унутрашњих послова 

ПолицијскауправауСремскојМитровици,
подсећа грађане давозач ке дозво ле на 
ста ром (папир ном) обра сцу,ускладуса
чл. 351Законаобезбедности саобраћаја
напутевима,важедо10. јуна 2017.годи

не. Захтев за замену возачке дозволе на
старом (папирном) обрасцу се подноси
лично,уполицијскојстаниципоместупре
бивалиштаграђана.

Уз зах тев тре ба при ло жи ти: 1.возачку
дозволу издату на старом (папирном)
обрасцу;2.важећуличнукартунаувид;3.
уверење о здравственој способности за
управљање моторним возилима и скупо
вимавозилаонекатегоријезакојесезах
тева издавање возачке дозволе које није
старијеодшестмесеци(доказтребапри
ложити ако је ранија дозвола издата на
период краћи од 10 година из здравстве
них разлога, односно ако захтев подноси
лицекојејестаријеод65годинаживота);
4.доказеоплаћенимтаксама:
Возачка дозвола за управљањемотор

нимвозилимасеиздајенарокод10годи
на.
Особама које су старије од 65 година

возачкадозволасеиздајесарокомваже
њадонајвишепетгодина(узависностиод
мишљења лекарске комисије). Особама
које у време издавања возачке дозволе
имајувишеод55година,дозволасеизда
јесарокомважењадонавршене65.годи
не.Изузетно,дозволасеможеиздатиина
краћевреме,наосновуналазаимишље
њаууверењуоздравственојспособности
возача.
Након 10. јуна 2017. године, возачке

дозволеиздатенастаром(папирномобра
сцу)нећемоћидасекористезауправља
њевозиломусаобраћају,алићеинакон
тог датума моћи да се замене за нове
возачкедозволе.
Захтевзазаменустаревозачкедозволе

за новуможе се поднети и електронским
путем преко портала електронске управе
коришћењемуслуге „Заменастаревозач
кедозволезанову(картичну)“.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ НА НОВО САД СКОМ САЈ МУ

Нај ви ше заин те ре со ва ни за меха ни за ци ју
Агенцијазаруралнираз

вој Града Сремска
Митровица организова

ла је запољопривредникеса
територије Града бесплатну
посету 84. Пољопривредном
сајмууНовомСадуунедељу,
14. маја.Око стотинак пољо
привредника је имало прили
ку да посети овогодишњи
сајам,сакојегсупонелипози
тивнеутиске.
Пољопривреднипроизвођа

чи су углавном разгледали
механизацијукакобипостоје
ћуобновили.
Обезбедилисмоаутобуски

превозиулазницезастотинак
митровачкихпољопривредни
ка. Пошто је заинтересова
ностизузетновелика,обезбе
дилисмоидодатнеулазнице
и превоз, тако да ћемо до
крајасајмаићи још једандан
организовано у Нови Сад.

Пољопривредници  су задо
вољнипосетом, највише због
тога што су могли да виде
механизацијуиопремуидаје
набаве по повољним сајам
ским ценама. Такође и нама
изАгенцијезаруралниразвој
посета је доста значила, јер
планирамо да организујемо
пољопривредни сајам на
јесенуСремскојМитровици
рекао је Петар Самарџић,
директорАгенцијезарурални
развој ГрадаСремскаМитро
вица.
За ову намену издвојено је

око 100.000 динара из
градскогбуџета.
Бошку Даниловићу,

пољoпривредникуизКузмина
овонијепрвапосетасајму.
 Дошли смо на сајам да

видимо нове пољопривреде
машине.Уодносунапрошле
године има доста изложених

Пољо при вред
ни ци су задо
вољ ни посе
том нај ви ше 

због тога што 
су могли да 

виде меха ни за
ци ју и опре му 
и да је наба ве
по повољ ним

сајам ским 
цена ма

Пољо при вред ни ци пуни ути са ка
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ НА НОВО САД СКОМ САЈ МУ

Нај ви ше заин те ре со ва ни за меха ни за ци ју
машинаиизлагача.Овапосе
та нам много значи, морамо
да пратимо новости. Захва
љујемсеАгенцијизарурални
развојкојанамјесвеовоомо
гућиларекаојеДаниловић.
Момчило Узелац из Срем

ске Митровице, како за себе
каже, новопечени пољопри
вредник,кренуоједасебави
пољопривредном производ
њом пре два месеца. Како
тврди, због тога му посета
сајмумногозначи.Онсетако
ђе захвалио Агенцији за
руралниразвој.
ПосетановосадскомПољо

привредном сајму значила је
и Слободану Кузмановићу из
Босута.
 Много ми значи што сам

погледао на сајму новине.
Овојепрвипутдадолазимна
сајам.Радимузакупземљу,а
планирам да обновим меха
низацију. Најхитнији ми је
мањитракторитосамданас
гледаододаојеКузмановић.
СрђанСоларевићизБеше

нова дошао је на сајам како
би набавио опрему. Он је
рекаодаћекупитиопремуза
прераду воћа и искористити
сајамске попустеи субвенци
је, а Јован Кузманчевић из
Лежимира каже да су пољо
привреднициизовогселанај
вишебилизаинтересованиза
механизацијуистоку,каоида
јепронашаопрскалицукојуће
купити.
 С. Станетић

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ 
реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и 

омладину Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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ЗАШТО МЕШТА НИ ШИД СКЕ ОПШТИ НЕ У СВЕ ВЕЋЕМ БРО ЈУ ОДЛА ЗЕ НА
ПРИ ВРЕ МЕН РАД У СЛО ВАЧ КУ И ЧЕШКУ?

Трбу хом за кру хом

Упоследњих годину
дана, више стоти
на мештана шидске

општинеотишло јенапри
времени рад у Словачку и
Чешку.Највећиброј,углав
номмладихалиибрачних
парова,отишлојеизЕрде
вика и Љубе, али проте
клих месеци и из Шида и
околнихместа.Упочеткусу
то били само припадници
словачке заједнице, мада
у последње време то није
правило.Посаоуфабрика
мауглавномуауто,електро
ипрехрамбенојиндустрији,
најчешће проналазе преко
неколикоагенција.
Највећибројиходлазиу

словачки град Трнаву, где
се и налази највећи број
фабрика. Плата за њихов
рад износи од 500 до 700
евра. Смештај им је обез
беђен, а како наводе они
којивећнековремерадеу
Словачкој,зарадод10и12
сати,будудодатнонаграђе
ни.
Искуства су различита.

Некиодњихборавепотри

месеца,накончегасевра
ћајукући,ачестјеслучаји
да продуже свој уговор на
дуже време. Као основни
разлог свог одласка наво
денемогућностпроналаска
послаусвојојопштини,као
и немогућност да од оно
га што зараде, издржавају
своју породицу и школују
децу.
НаевиденцијиНационал

неслужбезазапошљавање
испоставаШид,тренутносе
налази 3.304 незапослена
лица.Одтогброја,1.628је
жена.Највећибројнезапо
сленихлицауСрему,чине
они са завршеном сред
њом стручном спремом,
доквисокообразованичине
6,49одстоодукупногброја
незапослених.
И поред тога, мешта

нишидске општине се све
чешће одлучују за одлазак
ван граница своје земље.
Једна од њих је и наша
саговорница из Шида,
Мила Белић која у фабри
ци „Пежо“ у Трнави ради
већгодинудана.Преодла

скауСловачку,радилајеу
неколикоприватнихрадњи:
печењарама, пекарама,
гдејекакокаже,радилаза
минималац.Сановцемкоји
је тада зарађивала, није
успеваладапокријестуди
рање свог детета. Када јој
јекћеруписалафакултету

Словачкој, одлучила је да
кренезањом.
ЧимсамдошлауТрна

ву одмах сам пронашла
посао у фабрици аутомо
билске индустрије „Пежо“.
Упочеткусамималазајед
нички смештај са још две
колегинице,којијебиоврло
пристојан. После неколико
месеци,изнајмиласампри
ватан стан, у којем данас
живим заједно са својим
синомкоји јеумеђувреме
нудошаосањеговимколе
гом. Ја могу рећи да сам
презадовољна. На првом
местуодносомпослодавца
према нама, срдачношћу
Словака на сваком кора
ку, на улици, трговинским
радњама... Код њих све
беспрекорно функциони
ше. Све је чисто и уредно
и оно што могу да кажем,
кодњихморадасепоштује

УНационалнојслужбизазапошљавањесе
већдужиниз годинаиздвајају значајна сред
ства запрограме за самозапошљавање.Нај
већијеодзивзауслужнеипроизводнеделат
ности наводисаветницазазапошљавањеу
НСЗШидНаташаЦвјетковић.
Бројнезапосленихлицапоследњихгодина

углавномстагнираимождастатистичкибеле
жинекиблагипад.Каоразлогсвакакојечиње
ницадасвевећибројљудипосаопроналази
ван граница Србије. У последње две године

порасла је потражња за возачима теретних
возила, с обзиром на то да је ово занимање
дефицитарноускоросвимевропскимземља
ма. Послодавцима је данас најтеже да нађу
књиговође, комерцијалисте, електричаре,
теренске аквизитере... Разлог је пре свега,
слаба заинтересованост незапослених лица
за овакву врсту посла, или пак недостатак
искустваилинекихпосебнихзнањаивештина
којепослодавцизахтевају,кажеНаташаЦвјет
ковић.

Дефи ци тар ни воза чи, књи го во ђе,
комер ци ја ли сти, елек три ча ри

Ја радим осам сати днев но. Пла та 
ми је од 700 до 1.000 евра. Посто
ји могућ ност да се додат но ради, 
али је све на добро вољ ној осно ви 
и нико те на то не при си ља ва. Мени 
посао није тежак, а и ако ми је некад 
тешко, додат на ми је моти ва ци ја 
што ћу бити награ ђе на за свој труд, 
што није био случај у Срби ји, каже 
Мила Белић

Мила Белић на свом рад ном месту 
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Тамоданассвиујутруиду
радоснинапосао,каокоднас
некад у срећна времена.
Лепо је видети раднике у
великом броју, који свако
јутро задовољни иду на
посао, знајући да од новца
којег тамо зараде, могу да
прехране своју породицу. Ја
од своје плате,могулепода
живим. Могу себи да приу
штим све што ми треба, да
школујем своје дете и нешто
и уштедим. Лепо је и кад
добијеш признање од свог
послодавцаданештовредиш
и који те притом награди за
твојрад.ТоуСрбијимаколи
ко да сам се трудила, нисам
доживелакажеМиланакра
јуразговора.

Задовољни 
радници

ред, рад и дисциплина. То
је правило. Ја радим осам
сатидневно.Платамијеод
700до1.000евра.Постоји
могућност да се додатно
ради, али је све надобро
вољној основи и нико те
на то не присиљава.Мени
посао није тежак, а и ако
ми је некад тешко, додат
на ми је мотивација што
ћу бити награђена за свој
труд,штонијебиослучају
Србији. Такође, здравстве
носамосигуранаисвеоно
што су обећали када сам
почела да радим, испуни
ли су. Мислим да они који
се враћају кући са лошим
искуствима су они који и у
својој држави праве про
блеме, којиточинеитамо
и тамо се не сналазе. Кад
одлазиш,морашдарашчи
стишсасобом.Морашбити
свестан да одлазиш да би
радио и евентуално нешто
иуштедео,анетрошкарио.
Јазасаданемамнамеруда
севратим.Тамомијепоро
дица. Уколико би се про
менила ситуација уСрбији
на боље, вратили бисмо
се.Алисвезависиодтога,
какоседецабудуснашлау
Словачкој.Мојеместојеуз
њих и свакако тамо где су
нам условиживота бољи 
каженамМила.
Како каже, највећи број

наших људи, негде око
2.000 је смештен управо у
Трнави. Међу њима нису
самоСловаци.ТусуиСрби
и људи других национал
ности из Србије, који раде
у словачким фабрикама у
трнавскојопштини.

М. Н.

УРЕ ЂЕ ЊЕ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Из град ња но вих
са о бра ћај ни ца 

Одлуком Скупштине Гра
да Сремска Митровица
донет је План детаљне

регулацијеизмеђучетириули
цеиунутартогблокајеиспла
нирана површина на којој ће
се градити саобраћајница и
пратећаинфраструктура.Упи
тањусуулицеКраљаПетра I,
Јупитерова, Јована Цвијића и
Севернибедем.
Тимповодом,8.мајауГрад

ској кући уСремскојМитрови
ци одржан је састанак између
представника локалне самоу
правеивласникапарцелачије
секуће,односнобаштеналазе
на простору који је обухваћен
овимпланомдетаљнерегула
ције. Њима су представљени
позитивни ефекти урбане ко
масације, као и то колико ће
заправо њима допринети овај
поступак.
 Тема састанка била је да

сељудимаобјасништа  јеур
бана комасација, којисуњени
позитивниефектиуодносуна
експропријацију. План детаљ
не регулације обухвата блок
улица Краља Петра I, Јупите
рова,ЈованаЦвијићаиСевер
ни бедем. У обухвату плана
детаљне регулације је негде
око 50 власника земљишта.
Земљиште остаје у њиховом
власништву, али се узимадео
за јавно намену, за форми
рање саобраћајница. На овај
начин власници земљишта на
којем су сада баште, добијају
навредностисвога земљишта
које сада нема ни приближну
вредност коју ће имати након
обављене урбане комасаци
је–рекла јеВеснаВујановић,
начелница Градске управе за
урбанизам, просторно плани
рањеиизградњуобјеката.
МирјанаВашут,директорица

Јавног предузећа „Урбанизам“
истакла једаћесеубудућно
стинапредвиђеномземљиште
у поменутом блоку градити
стамбенезграде.
Владимир Белош, један од

власникапарцелеуУлициКра
ља Петра I који је захваћен
урбаном комасацијом каже да
мусеидејадопадаидаупот
пуности схвата које предности
ипозитивненовинећеурбана
комасација њему и осталим
власницимапарцеладонети.
 Урбану комасацију у овом

делуградаупотпуностиподр
жавам, јерсматрамдасумоја
и баште осталих Митровчана
којеовапоступакобухватане
искоришћене,ада јелокација
јакодобрајерсмоусамомцен
труградаидајемногобољеда
тобудеједнолепонасељере
каојеБелош.

С. С.

Са са стан ка у Градској кући

JКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Сад ни це за шко лу у Кузми ну
ЈКП„Комуналије“СремскаМитр

овица одазвало се позивуОснов
не школе „Бранко Радичевић“ из
Кузмина да се прикључи пројекту
„За чистије и зеленијешколеВој
водине“.Дониранесусадницекоје
суулепшалеходникеовешколеи
унелерадостученицима.
 Наше предузеће је до сада

остварило веома успешну сарад
њусашколама,како путеморга
низације едукативних радионица,
тако и кроз акције озелењавања
школских дворишта и ходника –
наводеизЈКП„Комуналије“.

Т. М.
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КАКО СЕ БОРИ ТИ ПРО ТИВ ВАН ДА ЛИ ЗМА У ГРА ДУ: НАНО ШЕ ЊЕ ШТЕ ТЕ ОБЈЕКТИМА 
КОЈИ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

Џаба сте кре чи ли

Уноћиизмеђу6.и7.мајанакућикојасеналазинаЖитномтргуу
СремскојМитровици,наброју38,

која представља непокретно културно
добро, осванули су графити.И раније
сусевласницикућесуочавалисаслич
нимпроблемима,алипочиниоциникад
нисубилиухваћени,тесусамивласни
ци морали да сносе трошкове
сређивањафасаде. Оношто је битно
истаћикодкућакојесуподзаштитоми
којепредстављајукултурнодобројесте
дарадовимогудасеизводенаконшто
се: утврде услови за предузимање
мератехничкезаштитеидругихрадо
ва, прибави сагласност на пројекат и

документацијузаизвођењеовихрадо
ва у складу са законом и потребни
условииодобрењанаосновупрописа
о планирању и уређењу простора и
изградњу објеката. Значи, процедура
није једноставна. Бахато стављање
печата на неку од јавних институција
или приватних објеката, последњих
годинапосталојесвеизраженије.
Имао јепокојнисупругранијепро

блема,разбијалисупрозоре,билојеи
графита, али не неко време. Знам из
његовихприча,алиидругихљудикоји
овде живе да се посебно викендима
дешавају овакве ствари. Мој син има
намерудаживиовдеионћебититре

ћагенерацијаЛођиновићакојаћесвој
животнивекпровестиуовојкући.Онби
могаодаодетрбухомзакрухомалије
изабрао да остане овде. Имате план
који је леп, не дозвољавате да нешто
замреидасепретвориунекурушеви
ну, а шта могу да очекујем наредног
пута?!Тражићудамитрошковезакре
чење фасаде рефундира Град или
Завод за заштиту споменика културе,
мадачистосумњамдаћудобитибило
какавновац.Акотоспадаукатегорију
културноисторијскогдобра,требалоби
неко да ми помогне. Ми смо радили
фасадупретригодинеионајетребала
датрајенаредних10.Јошувекнезнам
колико ће ме коштати обновафасаде
– каже Нада Лођиновић, чији је син
власниккуће.
Оноштојебитнозанапоменутијесте

тодасевласницикућетрудедасекућа
чува у аутентичном стању, те да су
наконовогвандалскогчинаобавестили
какоКомуналнуполицију,такоиПоли
цијскууправу.
 Ништа није мењано на кући и у

кући, трудимо се да одржимо кућу у
стањукаквајебила.Овојекућаукојој
сеживииукојојћесеживети.Везани
смозањуштоуправоиизразлогашто
јетоликостара.То јемалоконтрадик
торност, кућа јесте приватна својина,
припадамомсину,алитоједоброгра
да.Дајетонекановокомпонованакућа
небихјатоликоулагалановцаиенер
гије. Ником нисам хтела да издам у
закуп,мадасамималасампонуда.Ово

ШТА ЈЕ СЛЕ ДЕ ЋЕ: Гра фи ти на кући Лођи но ви ћа 
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јеатрактивноместозалокал,алинам
нијепадалонапаметникогадапусти
монидастанујенидадамозапослов
нипростор.Хоћудананекиначиндиг
немгласпротивтаквихствари.Гдегод
самбила нисам видела даљуди тако
радеидасетакопонашајупремасво
јимдобрима–додајеНадаЛођиновић
која је овај случај одмах пријавила
Заводу за заштиту споменика културе
накончегасу јеониупутилинаКому
налнуполицију.

Истраживалисмодалисеикојим
механизмимаКомуналнаполици
ја у Сремској Митровици бори

против овог проблема и да се нешто
радипоовомпитању.
 Госпођа Лођиновић није поднела

пријавуписменимпутем,него језвала
нателефондежурнеслужбе.Полицај
цисуизашлинатерен,иакорешавање
проблема са исписаним графитима
није у нашој надлежности. Дакле, на
терену су установили да нема увре
дљивог или претећег садржаја. Кому
нална полиција може да реагује само
уколико ухвати пунолетног починиоца
налицуместа.Дасусеграфитиодно
силинапретњеондабиистогмомента
решили без обзира на надлежност 
рекао је заменик начелника ГУ за
саобраћај, комуналне и инспекцијске
пословеЉубомирВујчић.
О овом случају су из Комуналне

полиције, према његовим речима, 8.
маја,обавестилиПолицијскууправу,а
каконезваничносазнајемоизПолициј
ске управе, ниједна писмена пријава
поводом овог случаја није пристигла.
ОнданасизКомуналнеполицеобаве
штавајудајеПолицијскојуправијавље
но за случај усменим путем, што је
апсурдно.
Постављасепитање,акокућекојесу

под заштитом државе и представљају
културно добро, зашто онда та иста
државанебринеоњима?!Власницису
препуштенисамисебидасеборепро
тиввандализма.Јасноједајенемогу
ће, бар у догледно време, прекрити
град камерама, али се дефинитивно
морапронаћинекорешење.Чемуонда
служе установе за очување културе?
Штаможепоовом,илисличнимпита
њимадаурадиЗаводзазаштитуспо
меника културепитали смодиректора
ЉубишуШулају.
ГоспођасаЖитногтргаконтактира

лајеЗаводиупозналанассапробле
мом који има.Сви објекти наЖитном
тргусупододређенимстепеномзашти
те,тојеислучајсасвимобјектимана
Тргу Светог Стефана и на Тргу Ћире
Милекића.Наравнодапостојипроблем
девастације тих објеката, поготово у
ноћним сатима и викендом када се
млади враћају из изласка. То је про
блем са којима ми покушавамо да се
изборимо. Не само проблем графита,
негоуопштепроблемдевастацијекул
турногнаслеђа.Можда јеиовоначин
даапелујемонаонекојисуумогућно
стида се кодмладихподигне свесто
томе да објекти који су под заштитом

представљајудобросвихнасидајето
ипаклицеграда.Оноштојенамапро
блемсакојимпокушавамодасеизбо
римо и ту је потребно ангажовати све
структуревласти,одПолициједоКому
налнеполицијеисвихдругихкојимогу
дапомогну,јестедасеспречетадела.
Када је у питању писање графита на
заштићенимобјектима,унашемРеше
њуомерамазаштите,једнаодмераје
поставити антиграфитни премаз на
фасади.Ониомогућавајудасеграфит
можелакоопратисафасаде–рекаоје
директорШулаја.

Он је додао да шарање фасаде
нијесамонаношењештетепри
ватномвласникунегоиружење

градаукомживиш.
 Најважније је подићи ниво свести

код младих људи о значају заштите
непокретногкултурногнаслеђа.Гдегод
сепочиниоциухвате,нашистручњаци
изађу, уради се вештачење и дођемо
до тога да надокнадимоштету, али је
тешкокадасеторадиукаснимсатима.
Најбољерешењејевидеонадзор,али
не може се покрити цео град, све те
врстедевастације захтевају ангажова
њесвихструктуравласти.Нисумлади
људиудругимземљамасамипосеби
самосвесни, али држава и локална
заједница утичу на то да се подиже
свест код младих о значају културне
баштине.Онисеучеодмалена.Штосе
тиче трошкова око уређења, ако су
фасадеделомувласништвуградаили
државе, то се реши преко градског
буџета.Уколикосусамоприватне,ако
сенеухватипочинилацивласникнема
осигурање,ондаостајештетанавла
снику – рекао је директор Завода за
заштиту споменика културе Љубиша
Шулаја.
Неопходнојезаистадасеоваквими

сличним проблемима позабаве реле
вантнедржавнеинституције.

С. Ста не тић

Тра жи ћу да ми
тро шко ве за кре че ње 
фаса де рефун ди ра 
Град или Завод за 
зашти ту спо ме ни ка 
кул ту ре, мада чисто 

сум њам да ћу доби ти 
било какав новац. Ако 
то спа да у кате го ри ју 
кул тур но исто риј ског 

добра, тре ба ло би 
неко да ми помог не

(Нада Лођиновић)

Дирек тор Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре Љуби ша Шула ја 
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МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „МУЗЕ ЈИ СРБИ ЈЕ ДЕСЕТ ДАНА ОД 10 ДО 10“ 

Бесплатни програми
у сремским музејима

Манифестација „Музеји Србије,
десетданаод10до10“одржава
сеод11.до20.мајанавишеод

110локација.Токомдесетданаумузе
јимаширомСрбије организују се изло
жбе,презентације,јавниразговори,про
моцијеипројекцијефилмова.
Овојетрећеиздањеовеманифеста

ције коју су подржали Министарство
културе и информисања Републике
Србије, Национални комитет Међуна
родног савета музеја ИКОМ Србије и
МузејскодруштвоСрбије.
Темаманифестације за 2017. годину

је„Музејугостима“.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА:
У вину је исти на

МузејСремауСремскојМитровиције
и ове године поклоницима културе
поред сталних поставки понудио богат
културни садржај у оквиру манифеста
ције„МузејиСрбиједесетданаод10до
10“. Окосница манифестације је Међу
народни дан музеја, односно манифе
стација се завршава обележавањем
Европскеноћимузеја20.маја,кадаће
Музеј Срема радити до 1 час после
поноћи.
Манифестација је у Музеју Срема

почела отварањем изложбе „Три боје

вина“учетвртак,11.маја.Овамултиди
сциплинарна изложба Природњачког
музеја из Београда, састоји се из две
одвојенецелине „Човекивино“и „Гео
логија и вино“ обухватајући ботанички,
агрикултурни, историјски и етнолошки
аспектузгајањавиновелозе,производ
ње и употребе вина. Изложба нуди
информацијеокултуролошкиицивили
зацијски веома распрострањеном пићу
које јенераскидивоповезаносаприро
дом и природним процесима, али које
такођеимавишеструки значај за чове
ка,несамокаонапитаквећуодређеној
мериикаоцивилизацијскифактор.
Отварањеизложбепратилајепрезен

тација и дегустација вина, а аутори
изложбесуАлександраМаранСтевано
вићиДесаЂорђевићМилутиновић.
Сутрадан. 12. маја на програму је

било предавање „Значај етнографског
истраживањаусоциокултурнојантропо
логији“кустосаМилошаЗарићаизЕтно
графскогмузејауБеограду.
Упонедељак,15.мајаодржанојепре

давање „Српски ратни заробљеници –
сабирни логор у Сремској Митровици
19151916“. Предавање је приредила
ОливераДелић,музејскисаветни.Садр
жајпредавањачинедокументаохума
нитарној катастрофи српских војника и
цивила, који су прошли пут смрти кроз
целу Србију до Аустроугарских логора

Изло жба о вину у Музе ју Сре ма

Током десет
дана у музе ји ма

широм Срби је
орга ни зу ју се

изло жбе,
пре зен та ци је,

про мо ци је и
про јек ци је

фил мо ва
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са четворомесечним задржавањем у
СремскојМитровици.

РУМА: Три изло жбе
у Зави чај ном музе ју 

ЗавичајнимузејРумајеиовегодине
укљученуманифестацију„МузејиСрби
једесетданаод10до10“,атимпово
домсуорганизованетриизложбе.
Собзиромнатода јетемаовогоди

шњеманифестације„Музејугостима“
уциљуприближавањазбиркикојепосе
дујудругемузејскеустанове,урумском
музеју је 11. маја отворена гостујућа
изложбаГалерије„ЛазарВозаревић“из
СремскеМитровицеса28радоваЛаза
ра Возаревића из различитог периода
његовогделовања.
СнежанаЈанковић,директоркаЗави

чајног музеја је подсетила да је ова
манифестација започелапре три годи
не, као и да је румски музеј у њој од
самогпочетка.
О самој Галерији „Лазар Возаревић“

говориоједиректорМиланМаринковић
којијеистакаодајеонаотворена1973.
године, те да садржи 80 уметничких
дела  од тога су 59 слике, а остало
Лазареви цртежи, до којих се дошло
откупомодпородице.
Драгомир Јанковић, виши музејски

саветникуЗавичајноммузеју јеподсе
тио и на време у којем је Возаревић
стварао, када се уметност у бившој
СФРЈтекодмицалаодсоцреализма,а
кубизам и апстрактна уметност нису
наилазилинаразумевањевласти.
СобзиромнатемуиЗавичајнимузеј

јеимаосвојугостујућуизложбууМузеју
Војводинегдеје12.мајаотворенавели
каизложбаоКупиникукојујеЗавичајни
музејприредиоуоквирупројектакојије
финансирало Министарство културе и
информисања.
ПослегостујућеизложбеизГалерије

„ЛазарВозаревић“отворенесу16.маја
јошдвеизложбе.Прваје„Успоменеиз
Руме“  то је изложба разгледница из
колекције Јосипа Циндрића, приватног
колекционара.Разгледнице самотиви
ма града Руме датирају од краја 19.

векадодругеполовине20.века.Развр
станесуунеколикоцелина,премавре
менскимпериодима,улицамаиобјекти
ма, и на крају према знаменитостима
Руме.
Другајеизложбаорумскимгрбовима

подназивом„Узнакутрипотока“.Први
грб је Рума , као слободно трговиште,
добила 1749. године у доба Марије
Терезије, други 1986. године и трећи

2003. године. Централни мотив изло
жбе је континуиран симбол на сва три
грбатриводотока(трипотоканатери
торији Руме), Јеленачки, Борковачки и
Kудошки, што представља хералдички
симболградаРуме.
ОвеизложбеРумљанимогупогледа

тидојуна.

ШИД: Гале ри ја Мати це 
срп ске у гости ма

И ове године, Галерија слика „Сава
Шумановић“изШида,учествујеумани
фестацији„МузејиСрбиједесетданаод
10 до 10“. Гост Галерије из Шида је
Галерија Матице српске, са изложбом
„Српска уметност у десет слика“. Ова
изложба ауторке Снежане Мишић,
вишегкустосаГалеријеМатицесрпске,
свечано јеотворенапрошлогчетвртка,
11.маја.
Изложбучинидесетдигиталнихприн

това уметничких дела из богате колек
ције Галерије Матице српске, чији су
ауторинајзначајнијипредставницисрп
скеуметностиновијегдоба:Христофор
Жефаровић, Димитрије Бачевић, Сте
фан Тенецки, Катарина Ивановић,
Павле Симић, Павле Јовановић, Сте
ван Алексић, СаваШумановић иИван
Табаковић.
Избором су заступљене различите

теме, уметнички стилови и жанрови:
религиозна композиција, портрет и
аутопортрет, историјско сликарство,
жанрсцене.
Галерија Матице српске и Галерија

слика “СаваШумановић”, сарађују већ
неколикогодинавеомаинтензивно.

ПЕЋИНЦИ: Купи ник пред 
ново сад ском публиком

Изложба „Купиникпоследња престо
ница српских деспота“ отворена је 12.
мајауМузејуВојводине,узградиМузе
јасавременеуметности.Оваизложба,
која је резултат тимског рада Завичај
ног музеја Рума, Агенције за развој
општине Пећинци и Војног музеја у
Београду, уз финансијску подршку
Министарствакултуреиинформисања
Републике Србије, представљена је
новосадскојпублициуоквируманифе
стације „МузејиСрбије, десет дана од
10до10“.
Изложбу је отворио подсекретар

Покрајинског скретаријата за културу
информисање и односе с верским
заједницамаЗоранЛазин,анаотвара
њусу сепосетиоцимаобратилиаутор
изложбеЂорђе Бошковић из Завичај
ног музеја Рума, рецензент Мирко
ПековићизВојногмузејауБеоградуи
коауторизложбеархеологПерицаОдо
башић из Туристичке организације
Општине Пећинци. Одобашић је том
приликомупозориокултурнујавностда
је крајње време да се овом бисеру
сремске културноисторијске баштине
вратистарисјај.
Надамседаћемозаједничкимсна

гамаунареднечетиригодинеуспетида
обновимо Купиник, како бисмо 2021.
године, кадасеобележава500 година
одразарањаове сремскепрестонице,
ималичимедасепоносимоимладим
нараштајима покажемо да негујемо
традицију и чувамо наше споменике
културе–рекаојеОдобашић.

Е. М. Н.

Гост Гале ри је „Сава 
Шумановић“

из Шида је Гале ри ја 
Мати це срп ске,

са изло жбом „Срп ска 
умет ност у десет
сли ка“, аутор ке

Сне жа не Мишић,
вишег кусто са

Гале ри је Мати це
срп ске

„Срп ска умет ност у десет сли ка“ у шид ској Гале ри ји
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СТА РА ПАЗО ВА: СЛО ВАЧ КО ПОЗОРИШТЕ ВХВ СЕ ВРА ЋА КОМЕ ДИ ЈИ

„Ђаво у брач ном рају“
пред верном публи ком

Словачко позориштеВХВ уСта
ројПазови28.априлапремијер
но је изашло пред своју верну

публику са комедијом „Ђаво у брач
номрају“потекстуФеркаУрбанека,а
урежијиАњичкеБалаж.
Ова популарна једночинка Ферка

УрбанекаизСловачке,иакообјавље
на пре скоро сто година и данас је
актуелна јер обрађује увек актуелну
темуобрачнимзгодамаинезгодама,
којенастају због сплеткарењаимогу
нашкодити целој породици. Иначе
дела из пера Ферка Урбанека нису
први пут у репертоару овог
позоришта. У прошлом веку
редитељи аматери су често
биралињеговетекстове.
Млада редитељка Ањичка

Балаж, која једосадарежи
рала неколико дечјих пред
става, једну омладинску и
једну драму посегла је за
комедијом поред тогашто је
желела режирати комедију и
због тога, што у последње
време овај жанр и није тако
честозастпљенурепертоару
овогпозоришта.
 Хтела сам да насмејем

публику,атојеизгледанајте

же у позоришту. За то је потребан
добартекстиискусниглумци.Добрих
глумаца ово позориште има а текст
једночинкемијебиоосновнополази
ште, јер сам у представу увела још
неколиколикова,закојесамсматра
ладабибилидобризакомичнесце
не.Поред тога учиниломисе згодно
даискористимдвојезичности,словач
ки–српскијезик,јерједнуулогуигра
глумицаизмешовиногбракаипоказа
лосе то каодобро.Ито јеизазвало
комичност у представи – рекла је
АњичкаБалаж.

У представи играју већ искусни
глумцикојизасобомимајудесет,два
десет,тридесетчакивишеодчетрде
сетгодинанадаскамакојеживотзна
че, као што су: Игор Пискла, Зденко
Кожик, Владимир Вереш, Златко
Фабри,АннаКанаш.Онисудоказали
дасусавладалисвепрепрекеиуспе
ли насмејати публику. Поред њих
рамеузрамеигралисуимладе глу
мачкенадекојесусеодличноснашле
на сцени: Ивор Покорацки, Јана
Руман,АнамаријаСимоновић,Вален
тинаВереш.Даклеискуствостаријих

имладеглумачкеснагедоне
лисунасценукомедију,која
је седећи по бури аплауза
доброоцењенаугледалишту.
Функционалнасценографи

јаидобрисветлосниизвучни
ефекти допунили су добру
глумачку игру. Премијера за
коју су се припремали три
месецацеломансамблузна
чинаставакрадаипоредтога
што су са игром задовољни,
каоидостарепризадапред
става буде још боља, уигра
нија.

Ана Симо но вић
Фото: Сте фа на Буди ми ро вић
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Slo venské diva dlo VHV
sa vra cia k vese lo hre
S lovenskédivadloVHVvStarej

Pazove28.aprílapredsvojími
vernímidivákmipremiérne

predviedloveselohruFerka
UrbánekaDiabolvrajimanžel
skom,vréžiiAničkyBalážovej.
Tátopopulárnajednoaktovávese

lohraFerkaUrbánkahocinapísana
predtakmerstoročímaktuálnajeaj
dnes,leboopisujetémuzman
želskéhoživotaoklebetách,ktoré
môžunaškodiťcelejrodine.Inak
dielaFerkaUrbánkaniesúpoprvý
krátvrepertoáritohtodivadla,
vminulomstoročírežisériochotnícičasto
siahlizajehotextami.
MladárežisérkaAničkaBalážová,

ktorámázasebouniekoľkodetských
predstavení,jednomládežníckeajednu
drámupreveselohrusarozhodlaokrem
toho,žesachcelavyskúšaťvréžiivese
lohry,tútopredlohusizvolilalebosa
komédiavposlednúdobunezjavujetak
častovrepertoáritohtodivadla.
Chcelasomrozosmiaťdivákov,

poznamenlarežisérkaatojezdása
najťažšievdivadle,potrebnýjenato

dobrýtextaskúsenýherci.Dobrýchher
covtotodivadlomáadopredlohysom
zasiahlatak,žesomuviedlaniekoľko
novýchpostáv,ktorésompovažovala,že
rozosmejúobecenstvo.Okremtohozda
losami,žebybolovýhodnévyužiťdvoj
rečovosť,slovenskýsrbskýjazyk,lebov
predstaveníhráherečkaktorájevzmie
šanommanželstveadalosatobez
prekážokvyužiť.Ajtovyvolalokomickosť
vpredstavení,uzavrelavyhláškuAnička
Balážová.
Skúsenýherciktorímajúzasebou

desať,dvadsať,tridať,baajviac
akoštyridsaťrokov,akýmisúIgor
Piskla,ZdenkoKožík,Vladimír
Vereš,ZlatkoFábry,Anna
Kanášovádokázali,žezdolali
všetkyprekážkyapodarilosaim
obecenstvohodinupobaviť.
Kdobrémuvýkonunovéhopred
staveniaSDVHVprispeliajmladí,
nádejníherciIvorPokoracký,Jana
Rumanová,AnamáriaSimonovićová
aValentínaVerešová.Niektorímajú
užskúsenostinadoskáchktorésvet
znamenajú,aleniektorívtomto

predstavenídebutovali.Teda,skúsenosť
užosvedčenýchhercovamladéposily
priniesliobecenstvupredstavenie,ktoré
saimsúdiacpodľapotleskupáčilo.
Funkčnáscénografia,dobrésvetelnéa

zvukovéefektydoplnilidobrýherecký
výkon.Premiéranaktorúsachystalitri
mesiacecelémusúboruznamenázačia
tokd´alšejpráceajnapriektomu,žesú
svýkonomspokojnýatiežajdosťrepríz,
abypredstavenieboloeštelepšiea
zažilonaplno. Anna Simonovićová

Foto – Ste fa na Budi mi ro vić

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА
ЛУМЕНИС

Сремска 
Митровица

Доситејева 57
Тел: 022/611556

0606437353

Вођење пословних књига за:
•привреднадруштва

•предузетнике
•пољопривреднагаздинства

•удружењаграђана
•буџетскекориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене



32 17. MAJ 2017.  M NOVINE ХРОНИКА

Замањеодполасата,брачнипарЦви
јеткоМилетићиЖивораткаБозалоиз
Ђипше, прошле недеље у ватреној

стихији изгубили су кров над главом. На
местунекадашњепородичне куће, остали
сусамозидови,деловинамештајаипосу
ђа.Свеоноштосугодинаматешкостица
ли. Цвијетко и Живоратка иначе живе од
25.000 динара месечно туђе неге и помо
ћи и новца које он заради од повремених
послова.Живоратка јепотпунослепа,али
уз помоћ супруга успевала је да обавља
свакодневнепословеудомаћинству.Увре
мекадајеизбиопожар,билајесамаукући.
УЂипшиживимод1965.године.Тусам

основаопородицу,одгајиодвасинакојису
сесадаоженилииотишлиодавде.Увреме
када јеизбиопожар,отишаосамподрва.
Супругајеосталасамаукућииприпрема
лајеручак.Препостављамдајежариспа
ла на под када је ложила ватру. Када је
комшијадошао,покушаоједаугасипожар
алијеватразахватилавећцелукућуиније
могаоништада спаси.Враћајући се кући,

првосамчуоданештолупа.Помислиосам
данеконешторади.Сеосамуколаикада
самсеприближиокући,угледаосамвелики
облакдима.Страховаосамданегорикућа.
Нажалост,мојестрепњесусеобистиниле.
Кадасамдошаоудвориште,ногесумисе
„одсекле“. Већ је стигла и снаха из Визи
ћа,братитеча,алинијебилоспаса.Свеје
несталоза15минутапричаЦвијетко.
У среду, 10. маја Цвијетка иЖиворатку

посетили су представници Црвеног крста
ШидисоцијалнарадницаЦентразасоци
јалнирадШид.Запрвуруку,однелисууне
срећенојпородицинеопходнествари:вре
ћезаспавање,ћебад,намирнице,средства
за хигијену. Истовремено, установили су
њиховепотребе,каоимогућностидаимсе
ускоријевремеобезбедикровнадглавом.
Засадасмоимдопремилионоштоим

је у овом моменту најнеопходније. Прику
пићемоидругеелементарнестварииупу
тити апел суграђанима да се овимљуди
машто хитније помогне.Оношто им је у
овом моменту најпотребније, то је кревет,

постељина,некиорман,алиигардеробас
обзиромнатодаимјесвеизгорелоупожа
рукажесарадницауЦрвеномкрстуШид
ЈадранкаБрчкаловић.
Нажалост,уватренојстихијиовојпороди

ци јеизгореласвадокументација.Какоби
остварилисвунеопходнупомоћ,потребно
једаизваденоваличнадокумента.
Оношто јеизнадлежностиЦентра за

социјалнирадтоједаимсепомогнеусре
ђивању неопходне документације у помо
ћи око регулисања њиховог статуса који
је тотално недифинисан. Такође, потреб
но једасеорганизујуусмислупомоћида
се опреми простор зањихово становање.
Онинежелесмештајуустановисоцијалне
заштите,негожеледаостануовдеуовом
окружењу.Какокажу,уконтактусусасино
вимакојижеледаимпомогну.Морамокре
нути од најелементарнијих ствару: одеће,
обуће,посуђазасвакодневнуупотребудо
онихкрупнијих:кревета,постељине,стола,
столица,какобиопремилитајсвојпростор
имоглиостатиживетиовдекажесоцијал
нарадницаМиленаПешкир.

Увремепосетеовојунесрећенојпородици,затеклисмоихумањојпросто
рији ван куће, која на срећу, једина

нијеизгорела.Оноштојесвеизненадило,
тојеЦвијетковаскромностижеља,даупр
коснеадекватнимусловимазаживот,оста
ненасвомзгариштуивременомоспособи
барем једну просторију где би могао да
живисасвојојсупругом:
Јаневолимдатражимништа.Видитеи

самиштамијенаконпожараостало.Сва
капомоћсвакакоћедобродоћи.Нежелим
отићиодавде.Највишеодсвегабихволео
дасредимсвојукућупоново,коликобудем
могао.ЈасамЂипшузаволео.Тусамнави
каодаживим.Волимовуприродуиваздух,
а овде имам могућности и да посадим
баштуи ухранимживотиње  наводиЦви
јетко.
Каконамнакрајуразговоракаже,верује

удржавнеинституције,алииудобрељуде,
који ћему помоћида у овим тешким тре
нуцима обезбеди елементарне ствари за
живот.

М. Н.

ТРА ГЕ ДИ ЈА ПОРО ДИ ЦЕ ИЗ ЂИП ШЕ

Пожар про гу тао кућу Миле ти ћа

Цви јет ко Миле тић и Живо рат ка Боза ло
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сли ке Михај ла
Тика ла
Изложба слика и цртежа

Михајла Ђоковића Тикала, јед
ног од најбољих савремених
сликараотворенајеууторак,9.
маја у Галерији „Лазар Возаре
вић“уСремскојМитровици.Сли
карствоМихајлаЂоковићаТика
ла критичари сврставају уфан
тастични реализам. Изложба у
митровачкојГалеријибићеотво
ренадо31.маја.

Дан отво ре них 
вра та о ЕУ
УградскојБиблиотеци„Глиго

ријеВозаровић“9.мајаповодом
дана Европе организована је
манифестација „Дан отворених
вратаоЕвропскојунији“,накојој
су грађани могли да сазнају
нештовишеоЕвропскојунији.


Међу на род ни 
дан сестрин ства
На Тргу Ћире Милекића у

Сремској Митровици прошлог
петка, 12. маја медицинске
сестре и техничари обележили
су Међународни дан сестрин
ства. У обележавању су уче
ствовалиДомздрављаиОпшта
болница Сремска Митровица,
Заводзајавноздравље,Апоте
ка, Црвени крст и Медицинска
школа„ДрагињаНикшић“,каои
локалнасамоуправа.

Акци ја
Европ ског 
покре та
Европски покрет у Србији је

прошлогпетка,12.мајанаТргу
Ћире Милекића у Сремској
Митровици организовао акцију
„Моје искуство, моји утисци о
раду Здравственог центра“.
Том приликом су у директној
комуникацији са грађанима и
корисницима услуга, прику
пљали информације о задо
вољству услугама у области
здравства.

Фести вал
гуда ча
Међународнифестивалгуда

ча „Стрингфест“, тринаести по
реду,одржанјеодчетвртка,11.
до недеље, 14. маја, на више
локација у Сремској Митрови
ци.ОрганизаториФестиваласу
Музичкашкола „ПетарКранче
вић“ и „Уметничко удружење
Кранчевић“изСремскеМитро
вице.

Удружење „Умеће живљења“ из
Шимановаца ускоро почиње са
реализацијом пројекта „Дестиг

матизацијапсихотерапијемеђуомла
дином“крозпсихолошкоедукативне
радионице. Пројекат је подржао
Покрајински секретаријат за спорт и
омладину.
Бавићемосепитањемшта јепси

хотерапија, где су сличности, а где
разликеуодносунапсихологијуипси
хијатрију. Упознаћемо се са људима
којикористеуслугепсихолошкогсаве
товања и психотерапије, чути какве
користиим је донела, где су замкеи
каквасуњиховаискуства.Токомпро
јекта, а најинтензивније у његовој
завршници,бавићемосе темама које
су за омладину најважније  здрава
комуникација, конструктивно решава
њепроблема,емоције...Притом,уче
сницићеиматипунуслободудабира
јутемекојесуимнајзанимљивијеили
пакнајпроблематичнијекажекоор
динаторпројектадрМилицаНиколић.
Младизаинтересованизарадиони

цеи запсихолошкуипсихотерапеут
ску помоћ и подршку које Удружење
може да им пружи, могу да се јаве
путем мејла umecezivljenja@gmail.
com, или фејсбук странице Umeće
življenja.

НОВО УДРУ ЖЕ ЊЕ ГРА ЂА НА ПОЧИ ЊЕ РАД ПОД
ПОКРО ВИ ТЕЉ СТВОМ ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ  

Мла ди има ју пра во
да буду добро

Акци ја бес плат не
про ве ре слу ха
Искористите прилику да у акцији

Специјалистичке ОРЛ ординације
Елите и компаније Audiovox бес
платно проверите свој слух. Ако
иматепотешкоћедаразуметеразго
ворубучнимокружењимаитражите
од људи да понове шта су рекли,
акомислите даљуди причају тихо,
неразуметепојединеречиипојача
ватеТВдабиразумелиочемугово
ре, постоји могућност да је слух
оштећен.
Акожелитедаопетуживатеуигри

санајдражима,даслушатеомиље
нумузику,дапоновоуживатеупри
чиидружењусадрагимособама,не
одлажитерешењедапоновочујете
боље,позовитеодмахзабољислух.
Штадаочекујетекаданаспосети

те: бесплатну проверу слуха (вред
ност 1500 динара), без чекања у
реду уз заказивање термина, бес
платно саветовање у вези са слу
хом,бесплатнупробуслушнихапа
рата,на12ратазакуповинуапара
та.
Закажитебесплатнитерминодмах

уСпецијалистичкојОРЛординацији
ЕлитеуСремскојМитровицинаброј
телефона022/641300,радновреме
јераднимданимаод8до16часова
исуботомод8до14часова.Орди
нацијасеналазиуСремскојМитро
вицинаадресиДимитријаФрушића
број 4.Акција сеодржава13. и 20.
маја а број термина је ограничен,
позовитеодмахизакажитесвојбес
платнитермин.
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ОВАН: Очекују вас
различите комплика
ције али то не треба
даутиченавашерас

положење и на професионалну
концентрацију. Одложите напор
не преговоре или обавезе које
вас сувише замарају. Сачувајте
позитивну оријентацију и лепе
мислизаособу којавасискрено
замарају. Важно је да осетите
задовољствоиемотивнуприхва
ћеностунечијемдруштву.

БИК: Уколико вас
неко наговара на
пословно–финансиј
ски изазов или на

заједничку авантуру, добро раз
мислитеомогућимпоследицама.
Неко може да разоткрије ваше
тајне планове, стога не будите
наивни или брзоплети. У својим
љубавнимочекивањимаидетеза
корак испред партнера. Ваша
нетрпељивост делује збуњујуће
навољенуособу.

БЛИ ЗАН ЦИ: Обрати
тепажњунаразличи
те информације на
пословнојсцени,како

бисте остварили проширени
успех или новчани добитак. Не
будите сувише ситничави и зах
тевнипремаблискимсарадници
ма. Уживајте у разноврсним и
лепим стварима које обогаћују
вашеживотноискуство.Покажи
те великодушност према својој
породицииблискојособи.

РАК: Не допада вам
се нечија улога или
понашање у послов
ним преговорима.

Ипак,немојтедозволитиданеко
од сарадника у вама подстиче
ниске страсти или жељу за так
мичарскомулогом.Будитемудри
и уздржани. Постоје одређене
ситуације које треба избегавати,
јер емотивно ривалство увек
остављаиразличитепоследице.

ЛАВ: Уколико сте
довољно сналажљи
випредсарадницима
очекујуваспозитивни

резултати.Покажитесвојојоколи
нидапоседнујетеразличитеспо
собностиидајевашаулогаско
ро незаменљива у пословно
финансијским комбинацијама.
Важноједаостављатезапажени
утисак и да се о вама говори у
неком допадљивом контексту.
Употребите свој шарм и одгово
ритенаљубавнупоруку.

ДЕВИ ЦА:Очекујевас
низ интересантних
сусрета, обратите
пажњу на свој стил

изражавања или на утисак који
остављатеудруштвусарадника.
Учинитесвешто јепотребно,да
спојителепоиугодносапрактич
ним и корисним. Вољена особа
понекадимавеликезахтеве,али
виуметедаихиспуните.Будите
довољномаштовитииосмислите
некуинтересантнузабавуудвоје.

ВАГА: Имате амби
циозне планове и
упорно покушавате
да остварите своје

циљеве. Међутим, ваш успех
зависиоднечијегутицаја.Нема
разлогадасепонашатесувише
наметљиво у друштву сарадни
ка.Бољеједасеопределитеза
умереније  решење. Улазак у
неку забрањену зону или изне
наднипоривзаљубавномаван
туромможедавасразочара.

ШКОР ПИ ЈА:Усусре
ту са сарадницима
обратите пажњу на
различите детаље

или на неке скривене поруке.
Прикупите све неопходне
информације и размислите на
који начин треба да наметнете
својеставове,притоменемојте
повредити нечије интересе. У
односу са вољеном особом,
боље је да избегавате сучеља
вањеилитакмичарскеулогекоје
васнаводеналошијерешење.

СТРЕ ЛАЦ: На
пословној сцени све
има свој век трајања
али ви упорно инси

стиратенастваримакојесудав
но превазиђене. У сусрету са
сарадницима узалудно покуша
вате да промените нечије
мишљење или понашање.
Вољенаособапокушавадавас
остави у убеђењу како је све у
најбољемреду,аливинаслућу
јетеновипроблем.

ЈАРАЦ: Захваљујући
добрим проценама
очекује вас успех у
пољу комуникације

или у пословним преговорима:
делујетеорганизованоусваком
погледу и умете да наметнете
своје високе критеријуме пред
сарадницима. Допада вам се
оноштојенедостижноилиосо
ба до које не допире ваш глас.
На срећу увек постоји добра
замена.

ВОДО ЛИ ЈА: Не вре
ди да се излажете
великом менталном
напору или да се

супротстављатеособи,којаужи
вадобаргласиширипословни
утицај.Боље једаризикпрепу
стите другима и да избегавате
сумњиве пословно – финансиј
ске понуде. Топле емоције увек
делујулековито,стогазадржите
својупажњунавољенојособи.

РИБЕ: Неко вам
директнодаједозна
ња,дасвеимасвоју
ценуилиданеочеку

јетепревишеодновихпословно
– финансијских преговора.
Предстоји вам мањи губитак,
који требада усвојите као нову
лекцијуопословномпонашању.
Особа која вас прихвата са
искренимсимпатијамаимапози
тиван утицај на ваше располо
жењеиновеодлуке.

VREMEPLOV
17. мај

1749. Рођен енглески лекар
ЕдвардЏенер,проналазачвак
цинепротиввеликихбогиња.
1917. УНици умро српски вој
водаРадомирПутник, просла
вљени војсковођа у балкан
скимратовимаиуПрвомсвет
скомрату.Руководиојеповла
чењем српске војске 1915. и
успеодаосујетинамеренемач
кеВрховнекомандедајеопко
лииуништи.

18. мај
1804. Наполеон Бонапарта
проглашензацараФранцуске.
У децембру крунисан као
НаполеонI.
1998. Влада САД поднела
велику тужбу против корпора
ције„Мајкрософт“збогмонопо
ла.

19. мај
1906. Италијански краљ и
швајцарски председник зва
нично отворили „Симплон“,
тунелкрозАлпекојимсупове
занеИталијаиШвајцарска.
1928. Рођен камбоџански дик
татор Салот Сар, познат као
ПолПот.Токомњеговевлада
винепобијеновишеодмилион
људи.

20. мај
1498.Португалскиморепловац
Васко да Гама стигао у луку
Каликат, на југозападуИндије,
открившиновиморскипутоко
Ртадобренаде.
1985. Филм „Отац на службе
номпуту“југословенскогрежи
сераЕмираКустурицеосвојио
је „Златнупалму“нафестива
лууКану.

21. мај
1894.КраљАлександарОбре
новићукинуолибераланустав
из 1888. и вратио на снагу
Уставиз1869.
1904.УПаризуоснованаСвет
скафудбалскафедерација.
1982.Британскетрупесеискр
цале на Фокландска острва,
која јеокупиралаАргентина,у
највећој војној акцијиЛондона
одСуецкекризе1956.

22. мај
1859. Рођен енглески писац
АртурКонанДојл,ауторкрими
налистичких романа у којима
суглавнијунацидетективШер
лок Холмс и његов пријатељ,
дрВотсон.
1939.ХитлериМусолинипот
писали „Челичнипакт“одесе
тогодишњемвојномиполитич
комсавезуНемачкеиИталије.

23. мај
1934. У Лујзијани у окршају с
полицијом убијени Бони Пар
кериКлајдБароу,озлоглашен
разбојничкипар.
1945. Немачки нацистички
лидеришефГестапоаХајнрих
Химлер извршио самоубиство
дан пошто су га Британци
заробили. Ухапшен Хитлеров
наследник, адмирал Карл
Дениц.

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) мај 
Св. мученица Пелагија Тарсиј
ска(ОданијеПреполовљења)

Четвр так, 18. (5) мај 
СветавеликомученицаИрина

Петак, 19. (6) мај 
Праведни Јов; пренос моштију
СветогСавеСрпског

Субо та, 20. (7) мај 
Појава Часног Крста у Јеруса
лиму

Неде ља, 21. (8) мај 
Свети апостол и јеванђелист
ЈованБогослов

Поне де љак, 22. (9) мај 
Пренос моштију Светог оца
Николаја

Уто рак, 23. (10) мај 
Свети апостол Симон Зилот;
ПреподобнаИсидора

Crkveni
kalendar

• Не бацај те сме ће! 
Спу сти те га пола ко. 
• Да су грч ки бого ви 
пили раки ју уме сто нек
та ра још би били живи. 
• Не пла ши те се смр ти. И 
кад умре те то сте ипак 
ви само без вас!

Пе ци во са
шун ком и си ром

Са сто јци: млеко 250 мл, уље
100мл,јогурт120мл,брашно500
г, квасац пола коцке, шећер 1
кашика,соли2кашичице,прашак
за пециво 1 кашичица, жуманце,
сусампоукусу.

По сту пак: Помешати све пра
шкасте састојке са брашном. Со,
прашак за пециво и брашно. У
топло млеко ставити измрвљен
квасац и кашику шећера. Проме
шати и не треба да вам нараста
само квасацврломалода крене.
Додати у брашно јогурт, уље и
млеко са квасцем. Науљеним
рукама умесити тесто. Тесто ће
бити мекано. Не треба додавати
брашна.Прекријтесамолепљивом
фолијомипуститенасобној тем
пературиданараста.Тестоподе
литинадвејуфке.Иоклагијунау
љити.Развитиштотањеинаређа
тиколутовешункепапрекокачка
ваљ.Увитиудугачакролат.Исећи
на ролате око рецимо 10так цм
дугачке.Оставитеуплехуданара
стајуокодвадесетакминута.Пре
мажите их умућенимжуманцетом
ипоспитесусамом.Пецитена180
степениоко35минута
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OK ИТОН СРЕМ ТЕМПO
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пла сман у
Су пер ли гу

У понедељак, 15. маја у сремскомитро
вачкој Градској кући градоначелник Срем
скеМитровицеВладимирСанадеруручио
јемедаљеодбојкашицамаИтонСремТем
пакојесусепласиралеуСуперлигуСрби
је.
Мисмокаограддостатогаучинилида

спортдођенаједанзавиданниво,несамо
кад је у питању одбојка.Желим вам пуно
успеха,ижелимдазнатедаћеГрадбити
увекузвас,вистедецаовогградаиимаће
теувекнашуподршку–поручиојеградона
челникВладимирСанадер.
ИлијаНедић,начелникГрадскеуправеза

спортиомладинучеститаојеовомприли
ком одбојкашицама Итон Срем Темпа на
величанственомуспеху.Онједодаодаовај
граднијеимао15 годинаодбојкашкужен
скуекипукојасетакмичилауСуперлиги.
Слободан Стојиљковић, председник

Градског одбојкашког клуба Итон Срем
Темпо рекао је да је улазак у Супер лигу
резултат дуготрајног рада, даби се након
шестгодинарадапоовомконцептудошло
до уласка у најелитнији ранг такмичења у
одбојци–СуперлигиСрбије.
Александра Михајловић, одбојкашица

која игра средњег блокера истакла је да
њенесаиграчицеичлановиклубанајбоље
знајуколикојерадаитрудауложенодаби
доспелеунајвиширангтакмичењауодбој
ци у Србији. Надам се да ће се тако и
наставити,реклајеМихајловић. С. С.

 
ПРВЕН СТВО БАЛ КА НА
У САВА ТЕ БОК СУ У РУМИ

Нај ви ше меда ља
за Срби ју

Треће Првенство Балкана у саватеу
одржано је од 12. до 14. маја у румској
Халиспортова,уорганизацијиБалканског
саватекомитета,СаватесавезаСрбијеи
Саватебоксклуба„Рума“,аподпокрови
тељствомМинистарстваомладинеиспо
ртаирумскеопштине.

Замедаљесеборилостотинакучесни
ка из Словеније, Хрватске, БиХ, Црне
Горе,Мађарске,ГрчкеиСрбије.
Последефилеаучесникаиинтонирања

химни, Првенство Балкана је отворио
Синиша Ковачић, потпредседник Европ
скефедерацијекоји јепохвалиодомаћи
незаодличнуорганизацијутакмичења.
МиодрагРакић,председникБалканског

комитетаитренеррепрезентацијеСрбије
језанашеновинерекаодасеуРумитак
мичистотинакучесникаукатегоријамаза
јуниореисениоре.
Наштимјенајбројнијиијасамодњих

очекиваодобререзултате,штосеипотвр
дило,алиморамдакажемдасусвитак
мичарибилидобри.Борбесубилеквали
тетнеикоректне.УрепрезентацијиСрби
је имали смо три представника СБК
„Рума“тосуСрђанЖиванчевић,сениор
у категорији до 85 кг и двоје младих 
ЈованаКасапукатегоријидо52кгиАлек
саСтанишићукатегоријидо60кгзаста
рије пионире и они су постигли одличне
резултатекажеМиодрагРакић.
ПрвогданаПрвенствапослефиналаза

млађеузрастеодржанајеиизборнаскуп
штинаБалканскогсаватекомитетапосле
које је седиште комитета пресељено у
Руму,напериододдвегодине.Комитетом
ће председавати Миодраг Ракић који је
последњедве годинебиопотпредседник
Балканскогсаватекомитета.
ДругиданБалканскогпрвенствабио је

резервисанзафиналнеборбесениора.
Гледајући укупан број освојених меда

ља,репрезентацијаСрбијеусаватебоксу
јенаовомПрвенствубилапрваосвојила
је14златних,седамсребрнихидвеброн
зане медаље, друга по броју освојених
медаљајеХрватскаатрећаГрчка.
КадајеречоРумљанимаурепрезента

цији Србије  Јована Касап и Срђан
Живанчевић су освојили злато, док је
АлексаСтанишић освојио сребрнумеда
љу.

С. Џ.

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У КАРА ТЕУ

Сир ми ју му
79 меда ља

Унедељу,14.мајауЈагодини,одржано
је 19. Првенство Србије у каратеу за све
узрасне категорије. На такмичењу је уче
ствовао 21 клуб са преко 315 такмичара.
Такмичари Карате клуба „Сирмијум“ су и
овог путадоминирали уодносунаостале
клубовејерсуосвојилиукупно79медаља.
Одтогасу43златне,28сребрнихиосам
бронзаних медаља, што их је довело на
прво место у генералном пласману због
чега су награђени великим пехаром.Нају
спешнији на овом такмичењу су Младен
НедимовићиВукПетровићкојисуосвојили
по пет златних медаља. Остали успешни

такмичарису:ЛазарМатијевић,ХанаТупе
нарац, НемањаЖунић, ДушанЂорђевић,
Ђорђе и Вања Грујић, Милица и Ања
Крстић, Милица Баланац, Тамара Булат,
Владимир Пашић, Марко Гарић, Бојан
Ћорић, Емилија Цветенић, Сузана Стра
ценски, ВалеријеПараклис, Александар и
Милош Марић, Лара Форо, Игор Спахић,
Давид и Соња Јовановић, Лука Танасић,
Уна Максимовић, Срђан Илић, Срђан
Ђонић, Марија Николовски, ДамјанМили
војевић,ДуњаСтанивуковић,КалинаМак
симовић, Лена Теодосић,Марко Пепелче
вић, Тијана Сретеновић.... Сви такмичари
су оправдали поверење тренера Лиљане
Маричић,МаријеМилановићиСтанислава
Раковића.
Упрвојтакмичарскојсезонисузавршена

такмичења,одсадатекуприпремезапола
гање свих такмичара за више појасеве и
звањаукаратеспорту. С. Р.

ТЕКВОН ДО КЛУБ „ЗМАЈ“
ИЗ ПЕЋИ НА ЦА

Злат ни Сте фан 
Мар ко вић

ПочеткоммајауРумијеодржаноПрвен
ствоВојводинеутеквондоу,накојемјеуче
ствовало 212 такмичара из 19 клубова, а
члановиТеквондоклуба„Змај“изПећина
цајошједномсупостиглизначајнерезулта
те. Стефан Марковић освојио је четврту
златнујуниорскумедаљу,иакојенатакми
чењунаступиоутежојкатегорији.Уфинал
нојборбиизвојеваојепобедунадУгљешом
Станковић,28:6,сапрекидомудругојрун
ди. Такође, теквондиста ТК „Змај“ Војин
Николићосвојиојепрвоместоуконкурен
цији пионира до 40 килограма, а Вања
Игњатовић у конкуренцији кадета до 37
килограмаосвојилаједругоместо.
Како нам је рекао тренер ТК „Змај“ из

Пећинаца Борислав Крстић, теквондисти
овогклубадугинизгодинаосвајајубројне
медаљенадомаћимимеђународнимтак
мичењимаиудресурепрезентацијеСрби
је.
Бројнемедаљенашихмладихчланова

протеклих година показатељ су да гајимо
успешну генерацију теквондиста, те се
надамодаћеиубудућностинаставитиса
успесима и у осталим категоријама и
достојнорепрезентоватинесамонашклуб,
негоиСрбијуусвету–рекаојеКрстић.
Теквондисти ТК „Змај“ из Пећинаца

остварили су запажене резултате и на
Државномпрвенствузапиониреијуниоре,
којејеодржано22.априлауХалиспортова
наНовомБеограду,накојемјеучествовало
преко 400 такмичара из 54 клуба. Велики
успех постигао је Стефан Марковић из
Пећинацакојијеуфиналнојборбипобедио
прошлогодишњег првака Србије Николу
Цветића17:5иосвојиотрећузлатнумеда
љууовојгодини.
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Рас по ред утак ми ца 16. 
ко ла:  Јар ков ци: Борац (Ј) –
Дунав 3:2;Чор та нов ци: ЧСК 
Слога (М) утакмица је одложе
на; Кру ше дол: Крушедол –
Полет0:5;Слога(К)иФрушко
горацсубилислободни.

01.Полет 13 11 0 2 52:14 31
02.Крушедол 13 8 2 3 41:21 26
03.Слога(К) 12 8 2 2 25:8 26
04.Борац(Ј) 12 6 1 5 21:20 19
05.Дунав 13 6 1 6 24:29 19
06.Фрушкого. 12 2 1 9 19:37 7
07.ЧСК 11 2 1 8 16:41 7
08.Слога(М) 12 1 2 9 12:40 5

Ре зул та ти утак ми ца 27. 
ко ла: Ку ла:ОФКОџаци–Инђи
ја 2:3;Ла за ре вац: Колубара –
БСК3:0;Пи рот:РадничкиЧСК
Пивара 1:0;Но виСад:Проле
тер – Синђелић 1:1; Зе мун:
ЗемунОФКБеоград3:0;Ужи
це: Слобода – Будућност 4:0;
Ша бац: Мачва – Јагодина 1:0;
Бе жа ни ја: Бежанија – Динамо
2:0.

01.Мачва 27 18 6 3 44:18 59
02.Земун 27 15 9 3 37:15 54
03.Слобода 27 15 8 4 40:20 53
04.Инђија 27 12 6 9 29:24 42
05.Раднички 27 12 6 9 28:23 42
06.Бежанија 27 9 12 6 24:19 38
07.Динамо 27 10 7 10 27:35 37
08.Јагодина 27 10 5 12 33:33 35
09.Пролетер 27 9 7 11 29:33 34
10.Будућност 27 9 6 12 27:38 33
11.ЧСКПивара 27 7 11 9 26:27 31
12.Синђелић 27 6 12 9 25:28 30
13.Колубара 27 6 10 11 25:30 28
14.ОФКОџаци 27 6 8 13 19:26 26
15.БСК 27 7 6 14 22:35 26
16.ОФКБео. 27 2 7 18 17:48 13

Ре зул та ти утак ми ца 26. 
ко ла: Но виБа нов ци:Омлади
нац–Дунав1:0;Вр шац:Вршац
–Борац0:2;Бе о чин:Цемент 
Раднички (НП) 3:2; Те ме рин:
Слога  Црвена Звезда 1:0;
При гр ви ца: Братство 1946 
Раднички (З) 2:1; Су бо ти ца:
Бачка 1901 – ТСЦ 2:1;Пан че
во: Железничар  Раднички
(СМ) 0:1; Раднички (Ш) је био
слободан.

01.Братство 24 18 3 3 49:19 57
02.Омладинац 24 17 2 5 43:20 53
03.Дунав 25 12 5 8 35:30 41
04.ТСЦ 24 10 7 7 31:21 37
05.Борац 24 10 7 7 32:27 37
06.Бачка1901 24 10 7 7 27:25 37
07.Железничар 24 8 8 8 32:28 32
08.Вршац 25 10 2 13 29:35 32
09.Цемент 25 8 6 11 32:35 30
10.Радни.(СМ) 24 8 6 10 28:40 30
11.Радни.(НП) 24 7 6 11 31:35 27
12.Радни.(З) 24 7 4 13 27:37 25
13.Слога 25 4 10 11 24:39 22
14.Радни.(Ш) 24 6 4 14 19:40 22
15.Ц.Звезда 24 4 9 11 25:33 21

Ре зул та ти утак ми ца 26. 
ко ла: Но виСад:КабелХајдук
(Ч)2:2;Жа баљ:ЖСК–Сремац
4:3; Ер де вик: Слога – Индекс
2:0;Ла ћа рак:ЛСК–Подунавац
0:3;Ве тер ник:Ветерник–Мла
дост 1:8; Ку пи но во: Купиново
–СОФЕКС1:1;Ста раПа зо ва:
Јединство – Славија 3:0;
Бе шка:Хајдук(Б)–Борац1:0.

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: Кле нак:Борац–Хртков
ци5:0;Врд ник:Рудар–Будућ
ност 3:2; До њи Пе тров ци:
ДоњиПетровциПрвиМај2:3;
Ди вош:Хајдук–Партизан5:0;
Ада шев ци: Граничар 1923 –
Слобода2:1;По пин ци:Напре
дак – Словен 1:1; Ма чван ска
Ми тро ви ца:Подриње–Јадран
1:1; Срем ска Ми тро ви ца:
Митрос–Љуково3:1.

01.Хајдук 25 17 4 4 55:14 55
02.ПрвиМај 25 15 6 4 66:15 51
03.Подриње 25 15 6 4 53:15 51
04.Слобода 25 14 1 10 30:29 43
05.Јадран 25 11 7 7 39:30 40
06.Будућност 25 11 5 9 36:32 38
07.Граничар 25 10 6 9 48:47 36
08.Љуково 25 9 6 10 33:47 33
09.Борац 25 9 5 11 29:28 32
10.Словен 25 8 7 10 30:36 31
11.Напредак 25 8 6 11 27:37 30
12.Рудар 25 9 1 15 25:47 28
13.Хртковци 25 8 3 14 32:51 27
14.Партизан 25 8 2 15 37:52 26
15.Митрос 25 8 2 15 26:44 26
16.Д.Петровци 25 6 1 18 23:65 19

Ре зул та ти утак ми ца 25. 
ко ла: Ку ку јев ци:Обилић 1993
–Младостутакмицајепрекину
та;Чал ма: Слога – Борац 2:3;
Ви шњи ће во: Хајдук  Зека
Буљубаша 7:0; Пла ти че во:
Јединство (П)  Јединство (М)
1:0;Ин ђи ја:Железничар–Фру
шкогорац4:0;Обреж:Граничар
(О) – ПСК 3:2;Ку змин: Грани
чар (К)  ОФК Брестач 3:0;
Напредакјебиослободан.

01.Младост 26 21 3 2 64:18 66
02.Кабел 26 16 6 4 50:24 54
03.Јединство 26 16 3 7 62:24 51
04.Подунавац 26 15 5 6 59:29 50
05.Хајдук(Ч) 26 14 7 5 47:31 49
06.Слога 26 13 5 8 52:37 44
07.Индекс 26 13 4 9 40:32 43
08.Сремац 26 13 3 10 49:32 42
09.ЛСК 26 11 3 12 31:39 36
10.Купиново 26 9 4 13 31:38 31
11.Борац 26 9 4 13 38:49 31
12.Хајдук(Б) 26 9 3 14 38:58 30
13.СОФЕКС 26 5 7 14 23:41 22
14.Славија 26 4 7 15 25:44 19
15.ЖСК 26 4 0 22 23:84 12
16.Ветерник 26 2 4 20 25:77 10

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 19. ко ла: Ва ши ца:Напре
дак – Једнота 6:3; Ба чин ци:
ОФК Бачинци – Синђелић 3:0;
Би кићДо:ОФКБикић–Једин
ство4:2;Бер ка со во:Сремац–
Борац3:0;Ја ме на:Граничар–
Омладинац6:1;ОФКБингулаје
биласлободна.

01.Бикић 18 14 1 3 58:22 43
02.Бингула 17 13 1 3 40:14 40
03.Бачинци 17 12 1 4 58:24 37
04.Напредак 17 11 1 5 51:24 34
05.Синђелић 17 10 3 4 43:20 33
06.Јединство 17 8 0 9 38:47 24
07.Једнота 17 6 2 9 46:49 20
08.Граничар 18 5 0 13 33:44 15
09.Сремац 18 4 2 12 32:77 14
10.Омладинац 17 4 1 12 22:59 13
11.Борац 17 0 4 13 16:57 4

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 21. ко ла: Ни кин ци:Полет
27.Октобар3:1;Не ра дин:Вој
водина  Јединство (Ру) 4:0;
Ја зак: Цар Урош – Планинац
утакмица је прекинута; Сте ја
нов ци: Борац  С.В.Раднички
1:6;Ру ма: Фрушка Гора – Гра
ничар 4:2; Кра љев ци: Једин
ство (К) – Слога 4:0; Ма ли
Ра дин ци: Фрушкогорац – Сре
мац2:0.

01.Сремац 21 14 3 4 53:26 45
02.Војводина 21 14 2 5 53:22 44
03.Ф.Гора 21 13 4 4 59.22 43
04.Граничар 21 13 2 6 51:29 40
05.Једин.(Ру) 21 11 4 6 41:26 37
06.С.В.Раднич. 21 10 4 7 39:23 34
07.Планинац 20 10 3 7 43:26 33
08.Полет 21 9 6 6 34:24 33
09.Фрушког. 21 10 3 8 42:43 33
10.ЦарУрош 20 7 3 10 41:44 24
11.27.Октобар 21 7 2 12 28:49 23
12.Јединс.(К) 21 4 0 17 18:52 12
13.Слога 21 2 2 17 19:64 8
14.Борац 21 2 2 17 15:86 8

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 35. ко ла: Бе о град: Пар
тизан–Вождовац2:1;Бе о град:
Црвена Звезда – Младост 4:1;
Кру ше вац: Напредак  Јавор
Матис3:0;Но виСад:Војводи
на–Раднички0:0;Но виПа зар:
Нови Пазар – Борац 2:0;Бе о
град:Рад–Бачка0:1;Бе о град:
Чукарички – Спартак 1:2; Гор
њи Ми ла но вац: Металац –
Радник1:1.

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 15. ко ла: Пр хо во: Мла
дост – Словен 1:2; Срем ски
Ми ха љев ци:Срем–Витез3:2;
Огар:ШумарДоњиСрем2015
1:2; Кар лов чић: Ловац – Сре
мац 8:2; Ши ма нов ци: Хајдук
1932–Камени4:2.

01.ДоњиСрем 15 13 1 1 48:8 40
02.Ловац 15 11 3 1 54:16 36
03.Шумар 15 9 1 5 35:17 28
04.Хајдук1932 15 8 1 6 35:14 25
05.Сремац 15 8 1 6 48:35 25
06.Срем 15 7 0 8 23:32 21
07.Камени 15 5 3 7 31:34 18
08.Словен 15 4 1 10 22:57 13
09.Младост 15 3 2 10 18:39 11
10.Витез 15 0 1 14 15:77 1

Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 6. ко ла: Ле жи мир: Пла
нинац–Напредак3:0;Срем ска
Ми тро ви ца: Трговачки – БСК
1:2;Ша шин ци:Слобода–Срем
3:2; За са ви ца: Слога  Борац
(ВР)3:3.

01.Слобода 6 6 0 0 19:4 21
02.Срем 6 4 1 1 17:6 18
03.БСК 6 4 0 2 14:8 13
04.Борац(ВР) 6 2 2 2 11:13 13
05.Планинац 6 2 0 4 10:13 6
06.Слога 5 1 2 2 9:10 5
07.Трговачки 6 1 1 4 3:8 5
08.Напредак 5 0 0 5 2:23 3

01.Железничар 23 21 2 0 98:12 65
02.Борац 24 14 7 3 48:24 49
03.ПСК 23 12 5 6 37:24 41
04.Слога 24 11 7 6 43:35 40
05.Младост 23 12 3 8 37:31 39
06.Хајдук 23 12 1 10 52:38 37
07.Гранич.(К) 23 11 4 8 29:19 37
08.Фрушког. 23 10 3 10 40:41 33
09.ОФКБрест. 23 10 2 11 32:44 32
10.З.Буљубаша 24 9 3 12 43:49 30
11.Гранич.(О) 23 9 2 12 38:52 29
12.Напредак 23 6 2 15 47:64 20
13.Обилић 23 6 2 15 32:56 20
14.Једин.(М) 23 4 4 15 27:56 16
15.Једин.(П) 23 3 1 19 19:77 10

01.Чукарички 35 14 7 14 49:48 32
02.Спартак 35 13 9 13 45:53 29
03.Радник 35 9 9 17 33:45 24
04.Бачка 35 10 3 22 25:44 20
05.Рад 35 9 9 17 27:45 19
06.Металац 35 7 10 18 24:42 18
07.Борац 35 7 6 22 26:49 18
08.Н.Пазар 35 7 6 22 29:60 17

01.Партизан 35 28 4 3 69:20 52
02.Ц.Звезда 35 28 4 3 86:33 49
03.Војводина 35 20 6 8 55:31 37
04.Младост 35 17 6 12 43:37 33
05.Раднички 35 15 9 11 46:39 32
06.Напредак 35 16 7 12 41:32 29
07.Вождовац 35 14 5 16 40:48 26
08.Јавор 35 11 10 14 34:46 22

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГМЕЂУОПШТИНСКА 

ЛИГА СРЕМ
СРЕМ СКА 

ЛИ ГА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СРЕМ СКА
МИТРО ВИ ЦА

Крос РТСа
Прошлогпетка,12.мајана

Савском кеју у Сремској
Митровици у организацији
Основне школе „Бошко Пал
ковљевић Пинки“ и Пред
школске установе „Пчелица“
одржанјекросРТСа.
Учествовалојеоко500уче

никаодпрвогдоосмогразре
да Пинкијеве школе, заједно
са одељењима из Шуљма и
Гргуреваца,каооко100мали
шана из вртића „Маја“, „Зве
здица“и„Бубамара“.
Организацију кроса подр

жала је и локална самоупра
ва. В. Ц.
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У МИТР О ВАЧ КОЈ ГРАД СКОЈ КУЋИ ПРИ ЈЕМ ЗА ВОЈ НИ КЕ КОЈИ ДО БРО ВОЉ НО
СЛУ ЖЕ ВОЈ НИ РО К 

У вој сци се сти чу
љуба ви и при ја тељ ства

За јунску генерацију вој
ника из Срема који су
се пријавили за до

бровољно служење војног
рока у трајању од шест ме
сеци прошлог четвртка, 11.
маја у митровачкој Градској
кући организован је свечани
испраћајувојску.
Уједно је потпуковник Зо

ран Лемал, начелник Цен
тра Министарства одбране
Сремска Митровица уручио
захвалнице и значкемомци
маидевојкамакојисудобро
вољноодслужиливојнироку
мартовској и јунској партији
2016. године. Прошле годи
неизСремскогокругаупућен
јеукупно31војникнадобро
вољно служење војног рока,

као и четири војника који су
завршилифакултет и упуће
нисунакурсзарезервневој
неофицире.
Стефан Цвијановић из

Никинаца,којиускоропуни20
година, је један од оних који
супрошлегодинедобровољ
ноодслужиливојнирок.
 Био сам јунска класа,

артиљерац на „нори“. Првих
месец и по дана сам био у
Сомбору, а затим сам добио
прекомандууПожаревац.Вој
скајезаменелепоискуство,
старешине су биле коректне
исвакомебихпрепоручиода
идеувојску.Увојсцисести
чупријатељизасвавремена
– испричао јеСтефанЦвија
новић.

Дајемогућезаљубитисеу
војсципотврђујепричаДани
јеле Копчалић из Сремске
Митровице.Онакажеда јеу
војсци пронашлаљубав свог
живота, удала се за офици
раисадасупругионаочекује
дечака.
 Служила сам војску про

шле године у марту, прво у
Сомбору,азатимуПожарев
цу. Била сам род пешадија,
а за војску сам се определи
ла јер је то лепо искуство, а
мождаидобијемпосаоувој
сцинекада.Стекласаммно
го пријатељима, са свима
самуконтакту,аувојсцисам
нашла иљубав свог живота.
Мужми јеофицир,аакобог
даимаћемојошједногвојника

упородици–причаДанијела
Копчалић.
Девет младих Сремаца из

општинаИриг,Рума,Шид,Пе
ћинци и Града Сремска Ми
тровица успешно је прошло
лекарски преглед и психоло
шкаиспитивања,тећесеод
1. јуна налазити уЦентру за
обукууСомбору.
Будући војник, Марко Дро

нић из Лаћарка, каже да се
радује одласку у Сомбор и
дајеупознатштагачека,јер
мујебратдоскорабиовојно
лице.
Определиосамсезавој

скузатоштосмарамдасваки
способанмушкарацтребада
служивојску,војскаодмомка
прави човека.Имам20 годи
на, радио сам до скоро, али
сам напустио посао због вој
ске–рекаојеМаркоДронић.
Будућим војницима срећно

служењевојногрокапожелео
јепотпуковникЗоранЛемал.
Најчешћи разлог због ко

га се млади опредељују за
добровољно служење војног
рока јемогућност запослења
увојсци,одслуженивојнирок
јеусловзато.Постојеидруге
државне службе, као што су
МУПилиУправазаизвршење
заводскихсанкцијаМинистар
стваправде,гдејеодслужени
војнирокусловзаконкуриса
њезапосао.

Б. Се ла ко вић

ПОЗИ ТИВ НА ИСКУ СТВА ИЗ ВОЈ СКЕ:
Дани је ла Коп ча лић и Сте фан Цви ја но вић

БУДУ ЋИ ВОЈ НИК:
Мар ко Дро нић

Уру че ње захвал ни ца вој ни ци ма


