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Матеу Жар ку зато што
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ЈОШ ЈЕД НА ЉАГА НА ОСНОВНОЈ

Терор лин ча, или како

Још се нису ути ша ле стра сти 
због неза ко ни тог отпу шта ња 
учи те ља Основ не шко ле „Сло

бо дан Бајић Паја“ Мате Жар ка с 
посла, а већ је ство ре на нова љага 
на већ упр ља ном лицу ове уста
но ве. Десе так дана након што се, 
после 18 месе ци, пре су дом Апе ла
ци о ног суда, вра тио на посао, Мате 
Жар ко се поно во нашао на „сту бу 
сра ма“. Овај пут му се на терет ста
вља да је на екс кур зи ји вер бал но 
и физич ки мал тре ти рао уче ни ке 
четвр тог раз ре да из оде ље ња које 
није њего во.

Када се овај број М нови на нађе 
пред чита о ци ма, тре ба да буду оба
вље не и слу жбе не рад ње рад ни ка 
Поли циј ске упра ве Срем ска Митро
ви ца, који узи ма ју изја ву од свих 
уче сни ка овог зло срећ ног дога ђа ја, 
а изја ву је дао и учи тељ Мате Жар
ко у при су ству свог адво ка та Зори це 
Цун дре. При ку пље не изја ве ће из 
поли ци је бити про сле ђе не Тужи ла
штву које тре ба да одлу чи о евен ту
ал ном поди за њу опту жни це, како би 
се ова ствар раз ре ши ла на Суду.

Како је већ позна то, екс кур зи ја, 
јед но днев на, у Субо ти цу и Палић, 
одр жа на је 10. јуна ове годи не, што 
је ина че прак са годи на ма уна зад. 
Међу тим, овај пут као да је ђаво 
дошао по сво је. Прво се касни ло 
у самом пола ску, а затим је ствар 
дожи ве ла тен зи ју по поврат ку. Тач
ни је, пошто је тури стич ки водич 
напу стио гру пу, иза шав ши у Новом 
Саду, оста вља ју ћи пун спрат ни 
ауто бус деце само са воза чем, који 
као да је овде имао обу ку у вожњи. 
Наи ме, како се може виде ти из 
изја ва, гра ја је поче ла када је ауто
бус, врте ћи се у кру гу, по тре ћи пут 
про шао поред бом бар до ва не згра
де Радио теле ви зи је Вој во ди не на 
Мише лу ку. Да ли из стра ха, или у 
шали, неки ђаци су пови ка ли да су 
можда кид на по ва ни, на то су дру
га деца поче ла да пла чу и дигла се 

нео пи си ва гра ја. Мате Жар ко је пре
ко рио воза ча због пона ша ња, због 
чега је дошло до вер бал не рас пра
ве, да би затим деци било рече но 
да сва ко сед не на сво је место, доду
ше веро ват но и са изве сном стро го
шћу, јер зна се каква деца уме ју да 
буду кад се „узлу де“.  

Након тог инци ден та са воза чем, 
ауто бус кре ће пут Срем ске Митро
ви це. Мисли ло се да је све у реду. 
Али, ствар је кул ми ни ра ла тек 
касни је, када су сви сишли у Срем
ској Митро ви ци.

Поче ла је исфор си ра на тара па на, 
због мал тре ти ра ња деце, иза зва
на од стра не неко ли ци не роди те
ља који су зајед но са дирек тор ком 
Анки цом Јев тић саче ка ли ауто бус 
са децом у школ ском дво ри шту. 

Након што се после 
18 месе ци, пре су дом 

Апе ла ци о ног суда 
вра тио на посао, јер 
је неза ко ни то добио 
отказ, учи тељ Мате 

Жар ко је у новом про
бле му: сада му се на 

терет ста вља да је 
вер бал но и физич ки 

мал тре ти рао уче ни ке. 
Уме сто да се оста ви 

инсти ту ци ја ма (Поли
ци ја, Тужи ла штво, 

Суд) да утвр де ли је 
и у којој мери исти на 
то што му се ста вља 
на терет, учи те љу се 

и тужи и пре су ђу је 
пре ко одре ђе ног пор

та ла, са посеб ним 
акцен то ва њем да је 

Хрват, чиме се ства ра 
атмос фе ра мржње и 

пози ва на линч, каква 
у Срем ској Митро ви

ци није забе ле же на ни 
деве де се тих годи на 
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је „декла ри са ни Хрват“

ШКОЛИ „СЛО БО ДАН БАЈИЋ ПАЈА“ 

пре су ди ти пре суђе ња 

Тачније,галамајепочелапоштоје
већинадеце,родитељаиучите
ља,односноучитељица,већоти

шласвојимкућама.Умеђувременује
наводнотустиглаиполиција,такода
једрамскизаплетбиокомплетиран.
Послеовогастварјеморалазавршити
уПолицијскојуправи,какобисеузеле
сверелевантнеизјаве,односнокако
бисесакупиоматеријалкојићебити
прослеђенТужилаштву.
Међутимовдепостојиједанпомало

чуданмоменат.АкојеучитељМате
Жаркомалтретираођакенаекскурзији
уаутобусу,заштосечекалотакодуго
дасезовеполиција?Штајетурадио
вођапута,учитељицаСлавицаРаде
вић?ШтајерадилаучитељицаСве
тланаГрујичић,чијасудецанаводно
биламалтретирана?Штасурадили
други?Колеге,возачаутобуса?
ОдНовогСададоСремскеМитрови

це,саспратнимаутобусомпунимдеце,
иманајмањесатвременавожње.
Заштониконијереаговао,тражиода
сезауставиаутобусидођеполиција,
дасе„учитељнасилник“одстранииз
аутобуса?Никоништа!
Веселиаутобуспундеце,сасвојим

МислимдаједиректорШколеиницираокомплетановај
догађај,удоговорусаучитељицомСветланомГрујичић,са
којомнисамудобримодносима,тедасуубедилиродите
љенеколицинеученикаСветланеГрујичићкакобипротив
менеспровелихајку.Већдужевреметрпимзлостављање
имобингдиректораШколе,аштосеодражаванамоје
здрављеимојупородицу.Говороммржње,позивајућисе
намојунационалнуприпадност,користећисеједнимпор
талом,противменесестваранепријатељскоокружење.
Живимустрахузасвојудецу,супругуисебе,јерчланке
објављененатомпорталусхватамкаопозивналинчмене
имојепородице,штосевидиизкоментаракоједајупоје
диниграђаниповодомовихчланака–изјавиојеучитељ
МатеЖаркоумитровачкојПолицији.

МАТЕ ЖАР КО: Орга ни зо ва на хај ка на мене и моју поро ди цу

ЗГРАДА ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:
Полицијска управа Сремска Митровица
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Живимустрахувећданима.Оноштосепишенапорталује
несношљиво,акоментарикојипозивајуналинчсујошстрашнији.
Оноштомејенајвишепогодилојеписањедамогмужакаодекла
рисаногХрватабраниКолинда,икоментаритипа„акоћедабрани
нашумалолетнусрпскудецу“?Коментарисубили:„Усташе,узеће
мобезболпалице,самојавитекад,пребићемомињеговудецу,тре
бапротератиусташе“...свеутомстилу.БиласамуПолицијиидала
самизјавууТужилаштву.МојмужјеХрват,јасамСрпкиња,наша
децасуизмешовитогбрака,живимоубраку32годинеиникадсе
нисампокајала.Тужићупорталзбогговорамржње.Оникојиговоре
оваквегадоститребалибидазнајуколикојемојмуждеведесетих
годинапомагаоизбеглицамаовдеуМитровици.Деведесетихсе
нисамбојалатоликокаосада,иакојебиорат.Али,нећесеовоова
козавршитиданиконеодговаразбоглинча.Чекамдамеприми
градоначелник.АкотребаизаћићупредСкупштинуСрбијесатран
спарентомналеђима–кажеМатеовасупругаГорицаЖарко.

ВаљдазатоштобранимМатеаЖарка,имене„прозивају“да
самХрватица,иакосамСрпкиња.Етодоклетестварииду,када
некиуместоинституцијаузимајуправдуусвојеруке. Иначе,мисли
ласамдасесукобизмеђуМатеаЖаркаидиректорицеокончао
наконправоснажнепресудеАпелационогсуда,алинекестварисе
понављају.Нећудакоментаришемималикривицеучитеља,то
некаразјаснеПолиција,ТужилаштвоиСуд.АкодођедоСуда,неке
стварићеипактамоморатидасеобјасне,атојекакотодаопет
долазидозаменетеза,каоуслучајукадајевођендисциплински
поступакпротивМатеаЖарка.Гдејетуодговорноствођепута,где
учитељицечијасудецамалтретирана?Штасепредузело.Какото
дајецеослучајактивирантекуМитровици,кадасепојавила
директорица?ЗаштосениконијеумешаоуНовомСаду,гдеје
наводнодошлодоинцидента?ЗаштоучитељицаСветланаГруји
чићнијебиласасвојомдецомкадасунаводномалтретиранаи
заштонијенештопредузела?Матејесправомуплашен,јермусе
многотогадешава.Имамутисакдадиректорицанеможедаму
опростиштоједобиопресудуАпелационогсудаусвојукорист.
Какогод,стварјенаинституцијамадаовореше,аненаговору
мржњекојисепласирапрекопортала–реклајезанашлистадво
катицаЗорицаЦундра.

ГОРИ ЦА ЖАР КО: Деве де се тих годи на се нисам боја ла као данас

ЗОРИ ЦА ЦУН ДРА: И мене су „опту жи ли“ да сам Хрва ти ца
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Упознатсамсаонимштоседогађаувезисаучитељем Матеом
Жарком,маданезнамдетаље,јеркакоисамикажете,јошувексеу
ПолицијскојуправиСремскаМитровицаприкупљајуизјаве.Јамислим,
каоисвидругикојипоштујуправнудржаву,датребапуститинадле
жниминституцијамадаобавепосаозакојисунадлежни.МатеЖарко
нијеверниккојидолазиуцрквуикаотаквогганепознајем.Али,као
некокоједеохрватскезаједницеуСремскојМитровици,могуда
кажемдајеуовојсрединиувекпостојалапотребнадозамеђунацио
налнетолеранцијеинадамседаћесесатимнаставити.Штосетиче
тензијакојидолазепосредствомнекихмедија,сматрамдатоније
нештоштојеСремскојМитровиципотребно.Али,нажалостувекима
људикојимаизнекогразлогаодговараподстицањеатмосференето
леранције.Сматрамдаионикојиводеовајградтребадасеодреде
премаоваквимстварима,кадајетопотребно.НадамседаћеМитро
вицаидаљабитиградтолеранцијеимеђусобногуважавања–мисли
жупникРимокатоличкецрквеуСремскојМитровициЕдоШпановић.

ЕДО ШПА НО ВИЋ: У Митро ви ци се увек пошто ва ла толе ран ци ја

учитељемиучитељицамапутујесве
време,никонеинтервенишеисви
чекајудадођууСремскуМитровицу,
дабииздворишта„Бајићеве“школе,у
присуствудиректоркеАнкицеЈевтић,
звалиполицијскупатролу.
Штојејошнајчудније,никоодучени

каизразредаМатеаЖаркасеније
жалионапонашањеучитеља.Уизја
вамакојесудалиродитељиизњего
вогразреда,неманиречизамеркена
билокаквунепријатностнаекскурзији.
Жалесесамоученици(њихшесторо
наводно)ињиховиродитељиизразре
дакојиводиучитељицаСветланаГру
јичић.Истовремено,никонеобјашња
вагдејесвевремебилатаучитељи
ца,аконијебиласасвојомдецомна
екскурзији?Ауправојеучитељица
СветланаГрујичићдалазамахцелој
овојпричи.Заштонијебиласасвојим
разредомиспречила(акојевећтако
било)наводнонасилничкопонашање
учитељаМатеаЖарка?Тосупитања
накојаћеСветланаГрујичићморати
даодговориакодођедоСуда,јерсеу
овојатмосферилинчаопетзамењују
тезе.Каокадасеводионезаконити

дисциплинскипоступакпротивучите
љаМатеаЖарка.Неманиречиод
странеонихкојисуорганизовалиекс
курзију,којисубилизадуженизарегу
лисањередатокомњеногтрајањаи
којиништанисупредузели,акоје
нештовећтребалопредузетитојест.
Умеђувремену,докПолицијане

узмеизјаве,докТужилаштвонеодлучи
далићеподнетипријаву,идокСуд
коначнонекажепоследњуреч,учитељ
МатеЖаркосечеречипрекотаблоид
нихпортала,њемусеисудиипресу
ђује,аотежавајућаоколностмујешто
је„декларисаниХрват“.(Штомуваљда
дођекаоХрватнаквадрат?)Атмосфе
рауградујенаивициинцидента,нато
указујузабринутиграђани.
Тешкојеодговоритикомејетребала

овакваатмосфера?Овојеговор
мржњеитерорлинча,којисезове:
какопресудитипресуђењаучитељу
МатеуЖаркузатоштојеусвађиса
директоркомшколеАнкицомЈефвтић,
аплустогаидекларисаниХрват.
Наконштосепосле18месеци,пресу
домАпелационогсудавратиона
посао,јерјенезаконитодобиоотказ,
учитељМатеЖаркојеуновомпро
блему:садамусенатеретстављада
јевербалноифизичкималтретирао
ученике.Уместодасеоставиинститу
цијама(Полиција,Тужилаштво,Суд)
даутврделијеиукојојмериистина
тоштомусестављанатерет,учите
љусеитужиипресуђујепрекоодре
ђеногпортала,сапосебнимакценто
вањемдајеХрват,чимесествара
атмосферамржњеипозиваналинч,
каквауСремскојМитровицинијезабе
леженанидеведесетихгодина.

П.С.Пардананаконекскурзије,при
ликомпрославемалематуре,двауче
никаизразредаучитељицеСветлане
ГрујичићдошласукодучитељаМатеа
Жаркадаимсепотпишенамајици.Да
либитоурадиладецачијеједругове
изразредатукаоМатеЖарко?
Децаизњеговогразредапоклонила

суму,каодрагомучитељу,ручни
часовник.Многопажњеипоклоназа
некогко„вербалноифизички“малтре
тирађаке?

НЕИ МЕ НО ВА НИ ГРА ЂА НИН:
Кад ће неко да зау ста ви ово луди ло
- Чујем да поли ци ја испи ту је слу чај 
учи те ља Матеа Жар ка, у вези оно га 
што се деси ло на екс кур зи ји. Као 
неко ко је радио и у поли ци ји и у 
пра во су ђу, знам на каквој су муци 
поли цај ци који раде овај слу чај, јер 
није лако одре ди ти гра ни цу изме ђу 
нечег што је фак то граф ски и нечег 
што зади ре у наци о нал но и лич но 
под руч је. Мислим да је сва сре ћа 
за саму Поли ци ју да не мора да 
ква ли фи ку је овај слу чај, пошто је 
то посао Тужи ла штва. У сва ком 
слу ча ју, крај ње је вре ме да неко 
зау ста ви ово луди ло које се рас пи-
ру је пре ко меди ја. Цео овај слу чај 
мора што пре да се испи та и про-
це су и ра инсти ту ци о нал но, јер линч 

је био забра њен чак и на Дивљем 
запа ду, па га не сме мо дозво ли ти 
ни у Срби ји у 21. веку. Ја, за раз ли-
ку од ових који рас пи ру ју мржњу, 
веру јем да је Срби ја прав на држа-
ва и да ће прав да, ма са каквим 
исхо дом била, побе ди ти силе зла и 
хао са, Јер мало је потреб но да 
пук не нечи ја гла ва па да Митро ви-
ца поста не вест на свет ским меди-
ји ма. Мислим да инсти ту ци је мора-
ју чита ву ову ствар да устро је на 
пра ви начин. Срби ја није бана на 
држа ва, па да Колин да Гра бар, како 
пише неки пор тал, кон тро ли ше 
суд ство и инсти ту ци је – рекао је 
бив ши рад ник у орга ни ма пра во су-
ђа, који жели да оста не ано ни ман.

Пар дана након
екс кур зи је, при ли ком 

про сла ве мале мату ре, 
два уче ни ка из

раз ре да учи те љи це 
Све тла не Гру ји чић 

дошла су код учи те ља 
Матеа Жар ка да им се 

пот пи ше на маји ци.
Да ли би то ура ди ла 
деца чије је дру го ве

из раз ре да тукао 
Мате Жар ко? 
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АНА БРНА БИЋ МАН ДА ТАР КА ЗА САСТАВ НОВЕ ВЛА ДЕ СРБИ ЈЕ

Прва жена пре ми јер ка
у исто ри ји Срби је

МандатарзасаставновеВладе
СрбијеАнаБрнабићупрвојизјави
задневненовине„Блиц“наконшто
јеобјављенодаћебитипремијер

новеВладе,захвалиласепредсед
никуСрбијенауказаномповерењу.
ЖелимдазахвалимПредседни

кунауказаномогромномповерењу
даводимВладуСрбијеинаставим

реформесанесмањеномпосве
ћеношћуиснагом.Частјеслужити

својојземљиијаћу,уколикоме
Скупштинаизгласа,Владуводити

посвећеноиодговорно,асвојпосао
ћурадитипоштеноисаљуба

вљу.Свеснасамодговорностикоју
преузимамјертребаданаследим

правоглидера,каоиобавезапрема
грађанимакојиочекујударезултате
радаВладеосетекрозбољиквали
тетживотаизјавилајеБрнабићева

за„Блиц“идодала:
Прихватиласамкандидатуру

којусамдобилаодпредседника
Србијеикрећемдарадимнаекс
позеуисастављањуВладе.Важно
једасераднапројектиманастави
ијасутрасвакакоидемуВрњачку
Бањуураниједоговоренупосету.
Идемдапроверимкакофункцио
нишесистемкојимсмоповезали
податкешестдржавнихинсти

туцијакојиомогућавададржава
будесервисграђана.Тојеважан,
реформски,реклабихреволуци
онаранпројекатзаСрбијуијаћу
сатимомуВладиСрбијеисвим

државниминституцијаманаставити
дарадимнареформисањудржавне
управе.Започетипословиморајуда
сезавршавају,ајасампоследњих
месеципосвећенорадиланатоме
даСрбијууведемоуредмодерних
државаукојимадржавнауправа
радиефикасноиуфункцијигра
ђана.Личноћусеангажоватида
свизаједнорадимонациљевима
којисувећииважнијиодсвихнас

појединачнонавелајеБрнабићза
„Блиц“.

Верујемдаћезатри,четири
данасвеовоизбледетииданећу

битипознатакаогејминистар
кареклајемандатаркаамеричкој

агенцијиАП,којајеранијеизве
стиладаћеонабитипрваженаи
прваприпадницаЛГБТпопулације
начелувладеуСрбији,алиина

Балкану.
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СВЕТ СКИ МЕДИ ЈИ О АНИ БРНА БИЋ

Исто риј ски избор за Срби ју
Светскимедијипренелисукаован

реднувестименовањеАнеБрна
бићзамандатаразасаставВладе

Србије,истичућиупрвипланњенусек
суалнуоријентацију,каоидајеупитању
првасрпскапремијеркауисторији.
АФП наводи да је Ана Брнабић прва

отвореногејособанапозицијипремије
ранаконзервативномБалкану,каоито
дајепрваженаусрпскојисторијикојаје
доспеланатупозицију.
Француска агенција констатује да ће

Брнабић (41) ступити на чело владе
мањеодгодинудананаконштојеушла
у политику, када је у августу прошле
годинепосталаминистаркајавнеуправе
илокалнесамоуправе,паидасеочеку
једаћеонаступитинадужностунаред
нихнеколиконедеља.
Ројтерс је такође констатоваода је у

питању прва жена премијер у српској
историји и прва отворено геј особа на
позицијипремијераначитавомБалкану.
Британска агенција преноси и да је

Вучићсвојуодлукуобразложионаводе
ћи да верује да Брнабић поседује све
стручне иличне квалитете и да је уве
рендаћеонарадитинапорноипоказа
типоштовањесвимполитичкимпартија
ма,каоидаћерадитиукористСрбије
садругимминистрима.
АП наводи да је Брнабићева прва

отвореногејособакојасенашланачелу
српске владе, да је Вучић рекао да је
донео„тешкуодлукууинтересуСрбијеи
њенихграђана“,аподсећаидасугрупе
за заштиту људских права поздравиле
њеноименовањезаминистаркупрошле
године као „историјску“ одлуку за бал
канску земљу у којој се, како тврди,
хомосексуалназаједницачестосуочава

садискриминацијоминасиљем.
Индепендент пише да је председник

Србије Александар Вучић номиновао
министарку Ану Брнабић за премијера,
штозначидајеонапосталапрважена,
али и прва геј особа која се отворено
изјаснилао својој сексуалности која ће
сенаћинатојпозицијиуСрбији.
Брнабић,којајенестраначкаличност,

прошлегодиненашласенанасловним
странама светских медија као прва геј
министарка те земље која иначе није
позната као држава која се претерано
залажезаправаЛГБТзаједнице,оцењу
јеовајлист.

ХРВАТ СКИ МЕДИ ЈИ:
Брна бић ка при зна је
да је геј, а поре клом

је из Хрват ске
Хрватски „Јутарњи лист“ пренео је

именовање Ане Брнабић за премијера
Србије,нагласившидајепорекломХрва
тица,дасеизјаснилакаогеј,алиидасе
њеном именовању противила Српска
православнацрква.
Признаје да је хомосексуалка, поре

клом је из Хрватске – пише „Јутарњи
лист“, узнапоменуда јеречо једној од
најуспешнијихминистаркиугодинудана
старојВучићевојвладикојајеутомраз
добљуосигураладаграђанимогунајед
номшалтерудобитисвепотребнедоку
менте.
Брнабићје,какосенаводи,посебнапо

неколико аспеката јер, као прво, није
чланица владајуће Српске напредне
странке (СНС), већ је у влади била као
нестраначка особа. По оцени Јутарњег,

Вучићсенатоодлучиоидабионемогу
ћиобилокаквуборбузанаслеђеустран
ци.
Каодруго,онајехомосексуалкаито

није крила. Српска православна црква
(СПЦ) се некако помирила с тиме да
будеувладикаоминистарка,алидапре
узме мјесто првог министра, то СПЦу
никако није ишло под кожу  наводе у
тексту.
И коначно, Брнабић је пореклом из

Хрватске,изСтареБашкенаоКркугђе
сењена породица породица спомиње у
црквеним књигама још 1673. године,
наводилистидодаједајеБрнабићипак
рођенауБеограду,адасешколовалау
САД.
Индекс.хрнаводидајеБрнабић,акту

елнаминистарка државне управеширој
јавности позната као прва српска мини
старка која је јавнопризналада је геј и
подсећадајујеактуелнипремијерВучић
хвалио још прошле године, рекавши да
онаимаизванреднуенергију.
ИХинанаводидајеБрнабићевапоста

ламинистаркадржавнеуправеилокал
несамоуправекаонестраначкаличност
идајеВучићдосадавишепутапохвалио
њезинерезултате,напомињућида једа
јепорекломсаКркаарођенауБеограду.
Хрватски Н1 јавља да су све странке

владајућекоалицијенајавилесудаћеу
Скупштини Србије подржати Вучићев
предлогидаћеБрнабићбитипрважена
ипрвадекларисанаЛГБТособаначелу
српскевладе.
Речјеоминистаркијавнеуправекоја

имадугогодишњеискуствоуруковођењу
пројектима и која је радила на УСАИД
овомпројектуреформедржавнеуправе
уРумунијинавелису.

Министар пољопривреде
Бранислав Недимовић изјавио
једаАнаБрнабићимаапсолут
ну подршку Српске напредне
странке запредседницуВладе
Србије.
 Ми смо на председништву

(СНС)донелиодлуку једногла
сно и овластили председника
Вучићаиако јењеговоуставно
овлашћење да предложи пре
мијера.АнаБрнабићимаапсо
лутну подршку тако да је то
потпуно неспорно  рекао је
НедимовићзаТВПинк.
Он је навео да су 17. јуна

одржане седнице београдског,
новосадског и сремскомитро
вачкогодбораСНСидасучла
новистранкепружилиапсолут
но пуну подршку предлогу за
мандатара.
Поводом најава Драгана

Марковића Палме и Муамера
Зукорлића да неће подржати
Ану Брнабић за премијера,
Недимовић каже да има и у
СНСонихкојимиследаствари
треба да изгледају другачије,
алиданеможе„свакодабуде
све“.
 Кад дође до формирања

владе онда порасту апетити
свима.Свакобидабудесве,а
немогусвидабудусверекао
јеНедимовић.
Недимовић је рекао да је

разговарао са мандатарком о
стваримакојесетичупољопри
вредеидаонавреднорадина
припремању„целетеприче“.
Пунаподршкапредседнику

запредлогмандатара.Даћемо
свеодсебедаовоизађеонако
како треба  рекао је Недимо
вић.

МИНИ СТАР БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ: 
Ана Брна бић има апсо лут ну подр шку СНС
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ПОЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Срем ска поли ци ја међу
нај у спе шни јим у Срби ји

Начелник Полицијске управе
Сремска Митровица, главни
полицијски саветникЂураМан

дић прошле среде, 14. јуна предста
вио је резултате рада полиције за
период јануар  мај текуће године.
Како је истакао начелникМандић, на
подручју Полицијске управе у Срем
скојМитровициочуванојеиунапређе
но стање јавне безбедности. Кључни
помацисуизвршенипосебнонаплану
сузбијања криминала и очувања ста
билногјавногредаимира.Смањенје
број кривичних дела са непознатим
извршиоцем,аповећан јебројоткри
венихкривичнихделаусузбијањунар
команијеибројзапленаопојнихдрога.
Повећан је и проценат расветљених
кривичних дела са непознатим извр
шиоцем.

 Срем је традиционално у горњој
половиниостваренихраднихрезулта
та и уопште стања безбедности, а
нашајетежњадасештовишеприбли
жимо врху. Не меримо се сами са
собом, већ са објективним показате
љима. Међутим, воља, ентузијазам,
труд понекад нису довољни да би
човек био успешан у свом послу. У
нашемпослујенекадаврловажнода
иматељуди, јерзадацикојемиспро
водимо на подручју Срема сада су
сложнијиуодносунапретходнипери
од. Захваљујући разумевању и мини
стра полиције Небојше Стефановића
и директора Полиције Владимира
Ребића у претходном периоду запо
слили смо 35 свршених полицијских
службеника који су завршилиобуку у
Центру за основну полицијску обуку.

Они су положили заклетву и оспосо
бљенисузасамосталнирадуслужби
–каженачелникЂураМандић.

126 дела при вред ног
кри ми на ла

Говорећи о криминалу, Мандић је
изјавиодајеупрвихпетмесеци2017.
годинерегистрованоукупно1.295кри
вичних дела, од чега 1.141 кривичнo
делoопштег криминала,126делапри
вредног,18еколошкогидеветкривич
нихделависокотехнолошкогкримина
ла. Регистровано је 650 кривичних
дела са непознатим извршиоцем,
мањеза7,4одстонегоуистомперио
ду2016. године.Повећан јепроценат
расветљавањакривичнихделаза3,27
одсто.Наделујеухваћено46 изврши

Начел ник срем ске поли ци је Ђура Ман дић
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лаца,за64,3одстовишенегопрошле
године.
 Откривено је 126 кривичних дела

привредногкриминала,тосукривична
дела која у највећој мери урушавају
економскисистемсвакедржаве.Кре
нули смо у озбиљнију борбу против
привредног криминала, уложили смо
много више труда, напора и рада и
резултати су видљиви. У очи упада
чињеница да се драстично повећала
материјалнавредносткојусмоуспели
да откријемо у смислу недозвољених
активностикојесутипочиниоциусво
јим малверзацијама починили. Про
шлегодинематеријалнаштетапричи
њена кривичним делима привредног
криминала износила је 28,340.673
динара, а ове године она износи
265,139.220динара.Истотако,ухвати
ли смо дупло више извршилаца кри
вичнихделаналицуместауодносуна
прошлугодину.Тојезанасврловажна
ствар, јер тиме показујемо да смо се
добропоставили,дасмодоброплани
ралиипредвиделимогућеизвршење
кривичногделаиналицуместаухва
тилиизвршиоца.Ималисмоизузетно
добру сарадњу са грађанима, добар
део овога не би био урађен да није
било благовремене дојаве грађана и
да није било правовремене реакције
полиције – истиче начелник сремске
полицијеЂураМандић.
Повећан је број откривених кривич

них дела у вези дроге за 88 одсто, у
односу на првих пет месеци 2016.
године. Откривено је 109 кривичних
делаувезидроге,докјепрошлегоди
не откривено 58. Регистровано је 98
кривичнихделанасиљаупородици.
У првих пет месеци 2017. године,

малолетници суизвршили73 кривич
надела,мањеза16,1одстонего2016.
кадасуизвршили87кривичнихдела.
Такође је смањен број малолетних
извршилаца кривичних дела и то за
24,6 одсто. Према извршиоцима кри
вичних дела предузето је укупно 128
мера,одчегаје71особазадржанадо
48 часова а према 59 је примењена
мераполицијскогхапшења.

Запле на дро ге и дува на
Упрвихпетмесеци2017.године,на

подручју Полицијске управе у Срем
ској Митровици реализоване су 143 
заплене опојних дрога. Заплењено је
94.541грамаи535комадаопојнедро
ге.Откривенесудвелабораторијеса
опремом за производњу и узгајање
опојнихдрога,наподручјуРумеиСта
реПазове.
Реализованесу34 запленедуванаи

цигарета. Одузето је 1.563,9 килогра
ма резаног дувана, 13.377 килограма
дувана у листу, 1.022 бокса цигарета
без акцизних маркица. Укупна вред
ност заплењене акцизне робе износи
10.691.420динара.Поднетесу33кри
вичне пријаве против 33 особе за 35
кривичнихдела.Такође језаплењено
1.100 литара кријумчарене нафте у
вредности165.000динара.

За 5 месе ци у саобраћају
поги ну ло 16 лица 

У првих пет месеци 2017. године
регистрована је 471 саобраћајна
незгода у којима је погинуло 16, а
повређене су 363 особе. Приликом
контроле саобраћаја, откривено је
18.185 саобраћајнихпрекршаја, више
за19,9одстонего2016. године.При
падницисаобраћајнеполицијесуреа
лизовали више превентивних акција
усмерених, пре свега, на повећање
безбедности деце као најугроженије
категоријеусаобраћају,бициклистаи
мотоциклиста.
–Пренеколиковикендајепетљуди

смртно страдало у саобраћајним
незгодама. Предузели смо одређене
активности, које се односе на област
репресије.Интензивиралисмоконтро
ле учесника у саобраћају у смислу
вожње под утицајем алкохола, мере
њабрзинеипрекорачењабрзинекре
тања,посебнонаместима којесмоу
претходном периоду окарактерисали
каокритична.Повећалисмобројпод
нетихзахтевазапокретањепрекршај

них поступака. Нисмо поносни на ту
чињеницу, јернемислимодасенеко
репресијомможедовестиуред.Зато
желимдаапелујемјошједанпутнасве
учесникеусаобраћајудаповедурачу
на. Полиција ће и даље имати нулту
толеранцију на уочене саобраћајне
прекршаје.Алитонијеједининачинда
се стање безбедности у саобраћају
поправи–изјавиојеначелниксремске
полицијеЂураМандић.

Кри јум ча ре ње мигра на та
Уизвештајномпериоду,регистрова

ноје250прекршајапротивјавногреда
имира,мањеза36,71одсто.Обезбе
ђено је 888  јавних скупова којима је
присуствовало 252.811 грађана. Није
било тешких прекршаја, извршених у
групи,наспортскимприредбама,нити
прекршаја на верској илимеђунацио
налнојоснови.
Одсек пограничне полиције је у

области поступања према ирегулар
ниммигрантимаоствариовеликиобим
послаусмислуутврђивањаидентите
та и предузимања потребних закон
скихмера.
У циљу спречавања кријумчарења

ирегуларнихмигранатаподнетесутри
кривичне пријаве за кривично дело
недозвољен прелаз државне границе
икријумчарењељуди.
Полицијски службеници ове Поли

цијске управе су од почетка 2017.
годинеподнели484захтевазапокре
тање прекршајног поступка, изрекли
815мераотказаборавкасазабраном
уласкауСрбијуидонели43решењао
незаконитомборавку.
Издато је 816 потврда о израженој

намери за тражење азила у нашој
земљи.
У пословима регулисања статусних

питања страних држављана у нашој
земљи,одобреноје246привремених
боравака по разним основама. Ове
године,пријављеноје8.456туристич
кихборавака.


Изда ва ње лич них
доку ме на та у две сме не
ОдпочеткаовегодинеуПУСремска

Митровицапримљеноје17.008захте
ва грађана за израду биометријске
личнекартеи7.717захтевазаизраду
пасоша.Примљено је 938 захтева за
израду пробне возачке дозволе и
14.351захтевзазаменувозачкедозво
ле. Издато је 12.775 саобраћајних
дозвола и 38.431 регистарска налеп
ница.Рокзазаменувозачкихдозвола
нијеистекао,онјенеограничен,међу
тим они возачи који возе са старом
дозволом чине саобраћајни прекршај
ибићеновчанокажњени.
ОдначелникаЂуреМандићасазна

јемодаћешалтеризапредајузахтева
заиздавањеличнихдокуменататоком
летарадитиудвесмене. 

Б. Села ко вић
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ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР, ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Ускоро ћемо имати проблем 
недостатка радне снаге

Уз посто је ће
ком па ни је и оне 

које наја вљу ју 
дола зак очекујемо 

смањење 
незапослености.
Тако да ко буде 

хтео да ради неће 
има ти про блем да 

нађе посао. 
Митро ви ца би 

пола ко могла да 
кре не са растом 

бро ја ста нов ни ка, 
јер се у

Митро ви цу људи 
уве ли ко

досе ља ва ју у 
потра зи за 

послом, каже
Вла ди мир

Сана дер

Разговор са градоначелником
Сремске Митровице Владими
ромСанадером вођен је после

ребаланса буџета за 2017. годину.
Ребаланс је рађен између осталог и
због прилива средстава у буџет из
РепубликеиПокрајине која сунаме
њеназаизградњуподвожњака,кана
лизације у Лаћарку и Насељу Мала
Босна,школеуМачванскојМитрови
цуидругенамене.Опозиција јекри
тиковалаодлукуоребалансутврдећи
дасупланиранасредстванереална.
Градоначелник негира те тврдње и
сматрада јебуџетпланирануреал
нимоквирима.
 Буџет је плански акт.Миморамо

буџетом планирати послове, јер ако
ихнепланирамо,нећемомоћинида
их реализујемо, да расписујемо тен
дере. Закон јасно каже, ако нема
позицијеубуџету,неможеништада
серадикажеВладимирСанадер.

М НОВИ НЕ: Изград ња под во жња-
ка је сва ка ко нај круп ни ја инве сти-
ци ја која је у гра ду реа ли зо ва на 
послед њих годи на. Када ће он 
конач но бити завр шен?

ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР:Другафаза
изградње подвожњака управо почи
ње.Првафаза језавршенупредви
ђеном року, и представља четири
петинеукупнихрадова.Укупнавред

ностподвожњакапремашилајепрво
битниплан.ОдМинистарствапривре
де добијено је додатних 30милиона
динара изградњу кружног тока код
Електродистрибуције за који ће и
Град издвојити исто толико средста
ва.УправазакапиталнаулагањаАП
Војводине уложиће додатних 80
милионадинара.Кадасесвесабере,
подвожњакћекоштатиоко700мили
она динара од којих је Сремска
Митровицауложилаоко600милиона.

Опо зи ци ја вас кри ти ку је и твр ди 
да буџет није реал но пла ни ран. 
Како сте задо вољ ни реа ли за ци јом 
буџе та?

M NOVINE :
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Буџет је у првом кварталу имао
бољу динамику у односу на прошлу
годинузанекихтридочетирипроцен
та.Можетодаиде јошбоље,алито
онда подразумева одређене репре
сивнемере,пресвегапоступкеизвр
шењазанаплатупорезанаимовину,
углавом. Још увек нисмо прибегли
тимметодама, а с обзиром на то да
имамоприличнодобрунаплатуизвор
них прихода, нисмо кренули у том
правци.Утужујемосамоонедужнике
којиконстантнонеплаћајусвојеоба
везе,анекомасовну утужењенисмо
радили.Очекујемприливубуџетуод
продајеградскогграђевинскогземљи
штаузониЈезеро.Итућебитинеких
стомилионадинараприливаубуџет.

Да ли пла ни ра те пове ћа ње сто пе 
поре за и да ли ћете сма њи ва ти 
про це нат олак ши ца за редов не 
пла ти ше поре за на имо ви ну? 
СтопапорезанаимовинујеуСрем

ској Митровици била доста ниска у
односунадругелокалнесамоуправе.
Максималнастопа је0,4процента,а
коднасједугобила0,25одсто.Про
шле године смо имали повећање и
планирано је да ће се у наредних
четиридо пет година стопа усклађи
ватиикретаћесеказаконскоммакси
муму.Собзиромнатодајепорезна
имовинунашнајозбиљнијиприход,и
собзиромнатодасунамускраћена
другасредстваизрепублике,ида је
најављујеидаљесмањењетрансфе
ра, пре свега кад је реч о порезу на
зараде, ми морамо сва та средства
да надоместимо из наших изворних
прихода. Видећемо какви ефекти ће
битиове године, али ја сенадамда
следеће године нећебити повећања
стопепорезанаимовину.Штосетиче
ценеквадратанекретнина,оназави
си од просечне цене у оствареном
прометунекретнинауодређенојзони.
Кадјеречоолакшицама,мислимда
тонећемоукидатиидаћемоостави
титустимулативнумеру.

Већ смо поме ну ли да су вели ка 
сред ства уло же на у изград њу под-
во жња ка, базе на и шко ле у Мачван-
ској Митро ви ци. Шта је са оста лим 
запо че тим инфра струк тур ним про-
јек ти ма као што је кана ли за ци ја у 
Лаћар ку?

Није лако одвојити средства за
завршетакканализације,јерјеупита
њускупаинвестиција.Миимамодру
гуидејуукојубисмоуклопилиилаћа
рачкуканализацију.Радисеоизград
њипречистачазаотпадневоде.Утом
контексту,крозјавно–приватнопарт
нерство планирамо да све одједном
исфинансирамо. Урадили смо гене
рални пројекат, а користили бисмо
средстваизевропскихфондова.Ради
сеоизузетноскупомпројектукојисе
процењује на око десетак милиона
евра. На бази тог пројекта, пошто
наматребаодређенаколичинаотпад
нихвода, гледалибисмода заврши
моиканализацијууЛаћарку.Заштита
животнесрединејеимперативЕвроп
скеуније,тојепоглавље27,идржава
ћеморатидаобезбедиканалекојима
бисмо дошли до европског новца, а
нашдеобибионеких15процената.
Штосетичереконструкцијепутева,с
обзиромнатодасеитурадиовели
киминвестицијамајер,реконструкци
јапутакоштаготовоистокаоиизград
ња новог пута, постоји идеја да се
крозјавно–приватнопартнерството
заврши.Даудведотригодине„пре
свучемо“ цео град, па да то после
отплаћујемо. Једино тако, у кратком
рокумогудасерешесвипроблемиу
путнојинфраструктури.Оноштомогу
најавитијереконструкцијаНискеули
це у Лаћарку, пошто смо ту пустили
јавнипревоз.Уградуморамоурадити
Улицу Петра Прерадовића, са пру
жнимпрелазомМалаБосна.Пројекат
пружногпрелаза језавршен,обезбе
дили смо гумене панеле за прелаз,
обезбедили смо и средства. Сада
очекујем да ће покрајински секрета
ријат издати дозволу и да ћемо то
ускорозавршити.ШколауМачванској
Митровици ће бити завршена пре
негоштојепланирано.Мислимдаће
додругогполугодиштаследећегоди
неђацибитиусељени.Базенћетако
ђе бити завршен у року. Могу да
кажемдасмозаизградњутихобјекта
добили доста средстава из републи
ке.

Наја ви ли сте у радо ве на утвр ђи-
ва њу сав ског кеја, одно сно про је-
кат мобил них пане ла за одбра ну од 
попла ва. Докле се сти гло у том 
послу?
ПосаоутврђивањаобалеСавејеу

току. Реч је о 700 метара мобилних
панелау градскомделуобалеСаве,
док би се један део обале издигао
постављањембетона,тамогденема
надзида. На том пројекту се ради
интензивно. Комплетан пројекат
коштаокопетмилионаевра.Показа
ло се даМачванскаМитровица није
толикоугроженакаоСремскаМитро
вица. Прво бисмо радили монтажне
панеле од Насеља Стари мост до
пешачкогмоста,аосталобисморади
лиуфазама.Саурбанистичкестране
монтажнипанелису јакодобри,про

Какав инте рес има Град Срем ска 
Митр о ви ца да пла ћа наго ми ла не дуго-
ве Апо те ке?
Немамоникакавинтерес,имамозакон

скуобавезу.УстановачијијеоснивачГрад
нијепривреднодруштво,неможедаиде
устечај,негосамоуликвидацију.Кадиде
уликвидацију опет је нанама сав терет.
Ми покушавамо да на дужи период не
оптеретимо буџет. Да пробамо да их
држимо на некој нули у профитном сми
слу. Ако у томе успеју, држаћемо их и
даље.Мислимдатребадаимамоконтро

лу у једном делу дистрибуције лекова,
чистозбогнекихситуацијакојемогудасе
десе. Није идеја да радници остану на
минималцу.Идејаједаседођедотогада
се почну пунити и да они могу сами да
исплатеплатеисветрошковепословања.
До тог момента ће бити на минималцу.
Кад почну боље да послују, неће бити
минималца.Мисмопрвалокалнасамоу
правакојајеутоушла.Имаразнихреше
ња, и морам рећи, пошто се то решење
честопровлачикрозмедиједајефранши
занезакониторешење.

Оба ве за, а не инте рес

Буџет је у првом
квар та лу имао бољу 
дина ми ку у одно су

на про шлу годи ну за 
неких три до чети ри 

про цен та. Може то да 
иде још боље, али то 

онда под ра зу ме ва 
одре ђе не репре сив не 
мере. Још увек нисмо 

при бе гли тим
мето да ма, с обзи ром 

на то да има мо
при лич но добру 

напла ту извор них 
при хо да
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видни су и не угрожавају поглед на
реку.

Чини се да је овој град ској адми-
ни стра ци ји „запа ло“ да ради вели-
ке и ску пе про јек те. 
Дошлојетаквовреме.После2014.

годинепоказалоседајевеликипро
блемслагатимилионипоџаковаса
песком.Ареално,таквеводесесада
могуочекиватичешћенегошто јето
биослучајупрошлости.Какодржава
напредује,мораилокалнасамоупра
ва да прати трендове, пре свега у
екологији,а то јеизузетноскупо.Ми
имамо проблем са анималним отпа
дом који ћемо покушати да решимо.
Појавиће нам се поново проблем са
запуштенимканалимајериуонеочи
шћенесадасепоновобацаживотињ
ски отпад. Нажалост ми немамо ни
еколошку културу, али реално људи
немајугдесатимотпадом.Очекујемо
даћесеотворитикафилеријаиушли
бисмо у организовано сакупљање
анималноготпаданатериторији гра
да.Иначе,каналскамрежајеудоста
добромстању.Усарадњисапокраји
ном очишћено је доста канала. Што
се тиче бујичних вода доста добро
смозаштићени,посебнокад јеречо
фрушкогорскомделуграда.

Шта локал на само у пра ва ради 
како би помо гла пољо при вред ним 
про из во ђа чи ма у инфра струк тур-
ном сми слу?
Усклопурадованачишћењуканал

скемрежерадимонатомеданекеод
тихканалаоспособимодамогупоста
тииканализанаводњавање.Имамо
план да код Мартинаца направимо
каналску мрежу за наводњавање.
Њомебибилообухваћеноокочетири
хиљаде хектара. То ћемо
радитизаједносаминистар
ствомпољопривредеифон
домАбуДаби.Чекамодасе
усвојипросторнипланпосеб
не намене за наводњавање.
Ми смо урадили генералне
пројекте за наводњавање
регионаСрема, где суобра
ђениПоповабараиПетров
ци код Мартинаца и Јарак,
односно канал Јарчина.
Паралелносатимпокушаће
модаизвршимоелектрифи
кацијуодређених терена где
постоји повртарска и воћар
ска производња. Већ смо у
преговорима са Електровој
водином око пројектовања
стубних трафо станица. Као
пилот пројекат можда ће
бити изабран баш Јарак.На
тај начин покушаћемо да
помогнемо пољопривредни
цима који гаје радно интен
зивне културе, повртарима,
воћарима, дуванџијама. У
Мачви са повртарима који
гаје паприку у контакту смо

штосетичењиховогудружења.Поку
шавамодаихорганизујемоиданађе
монекогкоћевршитиоткуппомного
бољојценинегоштојетосада.Тоје
могуће,алитусупроблемсамипро
извођачи. Имамо пример човека из
околинеСомборакојиима56хектара
паприкенаотвореномикојипостиже
ценуод1,3додваевразакилограм.
Тојепаприкаодличногквалитетаиу
њуморамноговишедасеуложи,али
изарадајезатомноговећа.Квалитет
сеплаћаи тржиштеза таквуробу је
неограничено.Утомсмислупокуша
вамо да са мачванским повртарима
направимо план како би они успели
дапроизведупаприкукојаимадобру
цену.

Што се тиче ула га ња и отва ра ња 
нових рад них места, изгле да да је 
ту ситу а ци ја при лич но опти ми-
стич на. Наја ви ли сте нове инве сти-
то ре?
У индустријску зону Језеро ускоро

ће доћи две компаније, из Босне и
Херцеговине и Аустрије. Фирма из
БоснеиХерцеговинепланирадагра
ди гасну електрану и запослила би
неких 70 радника. Што се тиче
аустријске фирме, ради се о произ
водњи термоизолационих материја
ла.Они би овде довели ифирму из
Немачке која производи танкове за
пиво. И ту би радило такође око 70
радника. Нама сваких месец – два
пада број незапослених. Тренутно је
5.300 незапослених лица на евиден
цији. Од почетка године неких 600
700људи је нашло посао. Нису они
само скинути са евиденције, него су
баш запослени. Осећа се већ да је
тржиште радне снаге прорадило.
Компанија попут Купер стандарда
имакапацитетза500радника.Итали

јанска компанија Супер шу
која се бави производњом
ципелаускоротребадапоч
несаизградњомпогона.Они
су ушли у реализацију про
јектаумоментукадаједржа
ва мењала регулативу око
доделесубвенција.Збогтога
јенастаомализастој.Земљи
штејеизлицитираноиускоро
почињусаизградњомобјекта
у зони Север. У питању су
двехалеукојимаћерадити
по300радника.Такомпанија
је прилично активна кад је
речообуцибудућихрадника.
Онисуизразилижељудана
суседнојпарцелидоведујош
једногпартнера.Затим,ту је
Митрос који развија произ
водњу и тренутно запошља
вапреко300радника,акоји
бидо2020.требалодазапо
сли хиљадурадника.Ибив
ша Лувата, садашњи Моди
ни,требадапроширипроиз
водњуизапослиоко600рад
ника. Појављује се и компа
нијакоја јекупилаПинкијеву

Посао утвр ђи ва ња 
оба ле Саве је у току. 
Реч је о 700 мета ра 
мобил них пане ла у 

град ском делу оба ле 
Саве, док би се један 

део оба ле изди гао 
поста вља њем бето на, 

тамо где нема
над зи да. Ком пле тан 
про је кат кошта око
пет мили о на евра. 

Прво бисмо поста ви ли 
мон та жне пане ле

од насе ља Ста ри мост 
до пешач ког моста,

а оста ло бисмо
ради ли у фаза ма
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хладњачу и планира производу кор
нишона. Уз постојеће компаније, ми
ћемо убрзо имати проблем са недо
статком радне снаге. Очекујем и
пораст запослених у пољопривреди,
кадасерешипроблемсезонскерад
неснаге.Кобудехтеодарадинеће
имати проблем да нађе посао. Тако
да би Митровица полако могла да
кренесарастомбројастановника,јер
се у Митровицуљуди увелико досе
љавајуупотразизапослом.

Кад је реч о дру гим делат но сти ма 
и дру гим актив но сти ма локал не 
само у пра ве, неиз бе жна је и при ча о 
ула га њи ма у кул ту ру. Како Ви гле-
да те на уло гу кул ту ре у савре ме-
ном раз во ју гра да?
Оноштојеидеја,кадајеупитању

култура,јестедаједандеокултурних
активности мора бити у повезан са
туризмом и да мора дати одређен
доприносразвојутуризма,атуризам
треба да донесе приход који ће се
вратити у буџет из ког ће се поново
финансиратикултура.Наравно,један
деокултуреморабитинепрофитаби
лан и институционализован. Међу
тим,многеинституцијекултуреугра
дубитребаледасеукључеидабуду
у функцији развоја града, односно
презентације града и привлачење
туриста. Можда се то не примећује,
алипораступриходаодборавишне
таксевидимодасвевећибројљуди
посећује Сремску Митровицу. Ми
морамо Сирмијум да „воздигнемо“,
имамо Царску палату, ускоро сред
ствима Министарства културе почи
њемореконструкцијуамфитеатрана
Житном тргу и то је тај антички део
културнеитуристичкепонуде.Треба
да направимо везу центра града и
Саве, да се главне манифестације
одигравајууцентруинаобалиреке.
Сава би била други елеменат, али
фали нам пристаниште. Ево, овог
пролећасутрикрузерабиланаСави.
Покушалисмотуристесатихбродо
вадауведемоуград,алитосуорга
низоване туристичке туре које имају
свој унапред предвиђен план пута.
Сад покушавамо да се увежемо са
туристичким агенцијама како бисмо
убудућететуристемоглидадоведе
мо у град, али и да их одведемо у
Фрушку гору, што је трећи сегмент
туристичке понуде, винскидео, језе
ра и манастири. Надам се да ћемо
ускоропродатихотелЛежимир.Људи
се доста интересују за тај објекат.
Значи,концептјеФрушкагора–Сава
–Сирмијум.Усветотребауклопити
културу.

Да, али нов ца за кул ту ру је мало, 
а кул тур ни садр жа ју кошта ју. Како 
са мало нов ца напра ви ти бога ту 
пону ду?
Наравно,параимамало.Али,сма

трам да нешто може да се уради и
креативношћуљуди који су запосле
ни у установама културе. Неки дан

сам имао састанак са директорима
установа културе и рекао сам да у
култури пара имамало, али да зато
имамногољуди.Затобимоглимало
даосмислекултурнесадржајекојине
коштају много, а могу бити интере
сантниграђанима.Теустановемора
јудапружедоприносопштемразвоју
града.

Кад је реч о тури зму, поме ну ли 
сте још неке прав це раз во ја. Међу-
тим, и тури стич ка инфра струк ту ра 
зах те ва мно го ула га ња.
Ставићемоакценатинаспортско–

рекреативни туризам. У плану је
изградња кампова попут оног на
Засавици.Занекестваринијепотреб
но толико новца, колико је важнода
постоји спремна и комплетна доку
ментација. Када имате папире и све
потребнедозволе,могусеисредства
наћи.Митровицинедостајеиприста
ништенаСави.Тојетакођескуппро
јекат, алисматрамдасе као јавно–
приватнопартнерствоможереализо
вати.Натуризмусеморарадити.Оно
штомипланирамојеформамасовног
ијефтиногтуризма.Акобитозаживе
ло и хотелСирмијум би брзо нашао
купца.Садругестране,тујеиприват
нисмештај,људиће,акоимајуинте
реса,становекојевећиздајупретво
рити у туристичке капацитете. Изда
ваће их за десет – двадесет евра
дневно.Тонијеникаквановост,тосе
масовнорадикадаимапотражњеза
таквимвидомрентирања.

Уз сву ову при чу о раз во ју, увек 
посто је они који ма је потреб на 
помоћ шире зајед ни це. Како сте 
задо вољ ни соци јал ном зашти том у 
гра ду?
Увек постоје они којима је помоћ

неопходна. Постоје канали кроз које
сетапомоћпружа,пресвегауправа
за социјалну заштиту и Центар за
социјалнирад.ИКанцеларијазасма
њење сиромаштва се показала као
доброрешење,имазаинтересованих
затајпројекат.Појединачнихслучаје
васатешкимпроблемимаувекимаи
мипокушавамодапомогнемоколико
је у нашој моћи. Ангажовали смо се
окопомоћишколи„РадивојПоповић“
какоби се вратила у некинормалан
режимрада.Требадарешимодневни
боравак за децу са посебним потре
бама,даимстворимоусловезарад.
Геронтодомаћицераденатериторији
града.Имали смодобру сарадњу са
Каритасом, али сад смо због закон
ских препрека мало ослабили ту
сарадњу.Менијезбогтогажао.Кари
тас сада има програм палијативне
заштите у сарадњи са митровачком
Болницом,штојејакодобро.Мићемо
покушати да пронађемо законску
могућностдаих укључимо у систем.
Достасуонидоброрадилитајпосао
и ми никад нисмо имали никаквих
несугласица.

Све тла на Цуца нић

Неки дан сам
имао саста нак са 

дирек то ри ма уста но ва 
кул ту ре и рекао
сам да у кул ту ри

пара има мало, али
да зато има мно го 

људи. Зато би могли 
мало да осми сле

кул тур не садр жа је
који не кошта ју

мно го, а могу бити 
инте ре сант ни

гра ђа ни ма.
Те уста но ве мора ју
да пру же допри нос 

општем раз во ју гра да
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МИЛОШ КОВАЧ, ДИРЕК ТОР „ГРАД СКОГ СТА НО ВА ЊА“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

У 64 стам бе не згра де
уло же но 10 мили о на дина ра

Друштвосаограниченомодговор
ношћу „Градско становање“
СремскаМитровицаоснованоје

прегодинудана.Завршиоцадужно
сти директора овог привредног дру
штвапостављенјеМилошКовач,који
за М нови не каже да је делатност
„Градског становања“ одржавања
стамбеног простора и безбедности
његовог коришћења, као и уређења,
управљањаидавањаузакуппослов
ног простораи гаража које су у вла
сништвуГрадаСремскаМитровица.
Разлог за оснивање овог привред

ногдруштваиукидањеДирекцијеза
изградњуГрадаСремскаМитровица,
према речима директора „Градског
становања“МилошаКовачајетошто
јеЗакономпрописанодасвако јавно
предузеће до 2018. године достигне

одређени степен самоодрживости,
штозначидамораиматисвојеизвор
неприходе.
Буџет„Градскогстановања“заову

годину износи 14,5 милиона динара,
одтогаје12милионаодоснивачана
имеуговоразауслугекојемипружа
мо за њих. Ми поред тога што се
бавимо одржавање стамбених згра
да, за потребе Града дајемо у закуп
савпословнипросторигаражекојесу

увласништвулокалнесамоуправе.У
претходних шест месеци смо пости
гли95одстонаплате закупапослов
ног простора и гаража, а пет одсто
ненаплаћенихсредствасуодудруже
ња која се баве осетљивом пробле
матиком и која користе просторије
града, али ће и она до краја године
бити наплаћена. Два и по милиона
динара су сопствена средства, јер

Дирек тор „Град ског ста но ва ња“ Милош Ковач

У Насе љу Ста ри мост сани ра ју 
се кро во ви на згра да ма

Тре нут но „Град ско 
ста но ва ње“ има
199 пот пи са них

уго во ра са стам бе ним 
згра да ма, док је 

Дирек ци ја за изград њу 
гра да одр жа ва ла

168 стам бе них згра да



1521. JUN 2017.    M NOVINE

Ко се с ким дого ва ра у
згра ди 97 у Мати ја Хуђи?! 
Драгољуб Вучић, станар зграде број

97уНасељуМатијаХуђиуСремској
Митровици неколико пута се обра

ћаоМ нови на манаводећидасуненамен
скитрошенепаресарачуназграде.Вучић
наводи да је на крају прошле године на
рачунуњиховезградебило767.764дина
ра, а да на рачуну почетком ове године
немајуникаквихсредстава.
Овакваситуација јесасвимстамбе

нимзградамакојесупотписалеуговоро
донацији, мислимо да је намера да се
наше паре сакрију. Ми смо могли са
нашимпарамадаплатимоцеоизносод
448.000динаразарадовекојисусеизво
дилиунашојзгради.Градскостановање
д.о.о.СремскаМитровица јеодоктобра
2016. године подигло наплату за своје

месечнеуслугеса3.726на4.549динара,
а истовремено су подигли накнаду за
нашегпредседникакућногсавета.Мине
знамокојетоодобрио,пасумњамодасу
сеизмеђусебедоговорилибезбилочије
сагласности.Председниккућногсаветаје
увекдизаоновацкадмујебилопотреб
но.Рецимо,Градскостановањејеиспла
тило председнику кућног савета пет
накнада од по 5.700 динара за период
јануар – март 2017. године и то:
26.01.2017.(2путапо5.700)06.02.2017,
09.03.2017. и 16.03.2017. године). Он
каже да нема ништа са новцем – каже
Вучић између осталог у свом дописуМ 
нови на ма.
Са друге стране директор „Градског

становања“ Милоша Ковач истиче да „Градско становање“ неможеда испла
ћују средства на приватне рачуне без
одлуке Скупштине станара, односно 51
одстостанаратребадапотпишеодлуку
да жели да пребаци средства на неки
приватанрачунзбогпружањанекихуслу
га.
Непостојиникокомемипребацујемо

новацнаприватанрачун,семускладуса
новимзакономгдесусескупштинеста
нара сложиле да председник буде пла
ћен,узодговарајућуодлукуисагласност
Скупштинестанара.Неможеникодаоде
набанкоматиподигнепаре.Засвемора
постојатирачун,засвакустамбенузгра
дусеводипосебнаевиденцијаштајесве
плаћено.Немашанседанекоузмепаре,
па да их троши по свом нахођењу. Све
оне стамбене зграде које су у систему
одржавања „Градског становања“ нису
могледапотрошепареаданисудонели
рачуноизвршенимрадовима.Свирачу
нисуовде,уколикопостојенедоумицеи
сумње,станаримогуодпредседникада
траже да им достави копије рачуна, уз
нашизвештај–истичеКовач.Фак си мил допи са Дра го љу ба Вучи ћа

Дра го љуб Вучић

ЗА И ПРО ТИВ 

За што (не) оста ти у „си сте му“? 
Ка ко функ ци о ни шу згра де ка да ста на ри од лу че да уме сто услу га „Град ског ста но-

ва ња“ са ми бри ну о одр жа ва њу сво јих згра да

УМ но ви на ма недавно је објављен
текстподнасловом„Штасесвеможе
кадасестанарисложе“опозитивној

пракси зграде број 12 у Насељу Марко
ПеричинКамењар,којајеизашлаизсисте
ма одржавања. Директор „Градског стано
вања“МилошКовачјепрокоментарисаотај
текст.
Желимдакажемданепостојипозитив

на пракса ван „Градског становања“ или
Дирекцијезаизградњуграданекада.Сред
ства стамбене зграде број 12 у Насељу
МаркоПеричинКамењар,укојојјеМирјана
Марковић председница Скупштине стана
ра, су се годинама акумулирала на рачун
Дирекцијезаизградњуградадокјетазгра
да била у систему.Претходни председник
Скупштине станара није потрошио новац,

пајеновац,кадасусеиздвојилиизДирек
ције, пребачен на њихов рачун и од тог
новцасузавршилиуређењезграде.Волео
бих да одете тамо за две, три године и
питатеихдалиимајупаранарачунуида
ли су у међувремену нешто радили. 95
одсто зграда које су изашле из система
одржавањасупресталедасакупљајупаре
изатозградеизгледајутакокакоизгледају
–истичеКовач.
ПредседницаСкупштинестанараустам

беној згради 12, Насеље М. П. Камењар,
МирјанаМарковићнијежелеладакомента
ришеовуизјавуМилошаКовача,сматрају
ћијеличном,алистанарикојесмозатекли
налицуместасенеслажусамишљењем
директора„Градскогстановања“.
Незнамзаштонекобринеотомешта

ћемомидарадимосанашимпарама,осим
ако нема неки лични разлог? Тачно је да
смо били у Дирекцији и да смо повукли
паре одатле, али то су наше, а не паре
неког другог, а зашто нису раније искори
шћенедругојепитање.Урадилисмотоли
котогаивеомасмозадовољни.Питањеда
либисмоурадилииполаодтогадасунам
другирадили.Знасекакотоиде,надувају
сецене,уграђујусе...Плустога,неморамо
даплаћамо„Градскомстановању“шторас
полаженашимпарама, аданамоно уде
љује и одређује извођаче. Сами ћемо да
тражимо оне који ће да нам најјефтиније
одржавајузграду–каже једанодстанара,
који не жели да се представи, јер се боји
последица због наводних претњи који су
већупућиваненаовуадресу.
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ГРАД СКА УПРА ВА ЗА СОЦИ ЈАЛ НУ ЗАШТИ ТУ 

Помоћ
угро же ни ма 
кроз про јек те
Градска управа за социјалну и

здравственузаштитуГрадаСрем
скаМитровицарасписалајесре

диномфебруараконкурсзасуфинан
сирање пројеката удружења грађана
изобластисоцијалнезаштите.Заове
намене било је предвиђено шест
милионадинара.Наконкурссеприја
вилопреко20удружења,а18проје
катајеподржаноодстранекомисије.
Одлучено је и да се уместо шест
милиона,запројектеудружењаграђа
на из области социјалне заштите
утроши5,3милионадинара.
Средствасуодобреназа18удру

жења, а потписани су уговори са 17
удружења. Није потписан уговор са
Међуопштинским савезом слепих из
Руме,амојапретпоставка једанису
задовољни добијеним средствима.

Њимајеодобрено20.000динара,јер
мивећимамолокалноудружењесле
пихислабовидихиониимајупримат.
Исплаћенајепрваратасвимудруже
њима грађана. Кроз суфинансирање
програмамиподстичеморазвојнових
иунапређујеморадпостојећихуслуга
социјалне заштите, штитимо права
најугроженијих категорија становни
штва, помажемо маргинализованим
групамаипобољшавамоусловерада
удружења кроз набавку опреме и
финансирање сталних трошкова.
Пројектисувреднованипоквалитету
и значају. Задовољан сам, али увек
можебоље.Морамоанимиратипред
седнике и секретаре удружења да
раде још боље пројекте – наводи
вршилацдужностиначелникаГрадске
управе за социјалну и здравствену

имамо оспособљен кадар који врши
надзор при реализацији одређених
пројеката, процене откупних вредно
сти станова, а у сопствена средства
спадаинакнадаод10одстонаиме
вођења послова за стамбене зграде
–наводиКовач.
Тренутно „Градскостановање“има

199 потписаних уговора са стамбе
ним зградама, док је Дирекција за
изградњуградаодржавала168стам
бених зграда. Како истичедиректор,
једна трећина станара плаћа мању
ценуодржавања, једнатрећинаисту
цену,аједнатрећинавишуитосвега
80 динара више по стану месечно у
односунаценекојесубилеуДирек
цији.
Стамбенезградекојесуусистему

одржавања „Градског становања“
имајумогућностданавишемесечних
рата реализују капиталне пројекте.
Тренутно се у Насељу Стари мост
радечетирикрова,ауУлициАрсени
ја Чарнојевића ће се радити један
кров. Обратило нам се и неколико
зграда из Насеља Матија Хуђи које
би такође да раде санацију крова.
„Градскостановање“кредитирарадо
ве,астанариуратаманадвеилитри
годинеисплаћују радове.Ми зањих
обезбеђујемо између 50 и 70 одсто
средставазасређивањекрововабес
каматно. Поређења ради, санација
кровапреоснивања„Градскогстано
вања“уНасељуСтаримостјекошта
ла између 800.000 и 1,2 милиона
динара,аценакојисмомипостигли
уз гарантнирок се крећеод520.000
до 800.000 динара – наводиМилош
Ковач.
ГрадСремскаМитровицајеизсвог

буџета за ову годину определио пет
милиона динара за суфинансирање
радованастамбенимзградама.
 У протекла два месеца су на 64

стамбене зграде извршени радови
вредности од 10 милиона динара.
Око3,5милионајеутрошеноназаме
ну улазних врата на 23 стамбене
зграде,прекодвамилионадинараје
потрошеноназаменусијалица,угра
ђене су лед сијалице које умногоме
смањују потрошњуелектричну енер
гију. Део средстава је утрошен и на
замену противпожарних апарата, јер
су све зграде у обавезида имају на
свакомспратупротивпожарниапарат.
Замењенисусандучићииинтерфони
тамо где је било неопходно, а један
део зграда је и окречен. Уз то 95
одстоуложенихсредставајеосталоу
СремскојМитровици,јерсуизвођачи
билиизграда.Планједасеиследе
ћегодинеиздвојиистаколичинанов
цазаовенамене,анадамседаћемо
2020. моћи озбиљна средства да
определимо како би се на зградама
урадила изолација и тако повећала
енергетскаефикасностзграда–наво
диМилошКовач.

Биља на Села ко вић

НапоследњојседнициСкупштине
Града Сремска Митровица која
је одржана 31. маја одборници

су усвојили одлуку о доношењуПла
надетаљнерегулације (ПДР)проши
рењагробљауЈарку,одлукуоизради
ПДРцентралнезоненасељаМачван
скаМитровицаиодлукуоизрадиПДР
блокаизмеђуулицаСветозараМиле
тића, Бранка Радичевића и Савског
кејауСремскојМитровици.
Како објашњава Мирјана Вашут,

вршилац дужности директора ЈП
„Урбанизам“СремскаМитровица,због
насталихкомуналнихпроблемаувези
сасахрањивањемхуманихостатакаи
изградње капеле на постојећем гро
бљу,дошло једопотребедасепро
ширигробљеуЈарку.
Оноједефинисаноикрозобавезу

просторног плана Града Сремска
Митровица, јер је за сва насељена
местапредвиђеноилидасепрошири
постојеће гробље или да се пронађе

нова локација и формира ново гро
бље.Унајвећембројуслучајева,каои
у Јарку, могуће је израдити план
детаљне регулације проширења гро
бљаитајпландетаљнерегулацијеје
основ за прибављање земљишта у
јавнојнамени.Најчешћесутоприват
непарцелекојесенаслањајуна гро
бље и када се уради план детаљне
регулације,одредисејавниинтереси
на основу јавног интереса се мора
прибавити земљиште за проширење
гробља–наводиМирјанаВашут.
Што се тиче ПДР блока између

улица Светозара Милетића, Бранка
Радичевића и Савског кеја у Срем
скојМитровици,упитањујепросторни
блоккојијепрепознатљивпофудбал
скомигралиштуФК„Срем“.
 Ми смо у овој години решили да

покушамодаурадимоплановедетаљ
не регулације који ће оправдати кон
цептуалнорешењезастратешкираз
војграданадвеобале.Тренутно јеу

ЈП „УРБА НИ ЗАМ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Тра ди ци ја 
урба ни стич ког
пла ни ра ња
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заштитуВојиславМирнић.

Овогодишњи буџет управе коју
води Мирнић је 117,5 милиона
динара. Од ове године почела

јесарадомиКанцеларијазасмањење
сиромаштва. Сремска Митровица и
Рума су две локалне самоуправе у
СремуукојимафункционишеоваКан
целарија.Циљједасерадноспособ
но, а социјално угрожено становни
штво ангажује кроз друштвено кори
стан рад, а да при том уместо новца
добије помоћ у натури. Уплатиће се
електрична енергија, купиће се дрва,
основнеживотненамирницеислично.
 Социјално угрожени мештани

Лаћарка иМачванскеМитровице ће
захваљујући овом пилот пројекту
иматимогућностдавећодјулабуду
радно ангажовани у двамитровачка
јавнапредузећа„Водовод“и„Комуна
лије“. Уместо једнократне помоћи
добијаће помоћ у натури, а при том
сурадноангажовани.Миформирамо
базу тих лица, они се свакодневно
јављајууКанцеларију,аинашианке
тарисунатеренуиочекујемоњихов
извештај.Кадасесвиподациунесуу
базу,занекетринедељебићепозва
нипрвизаинтересованикојићеоба
вљати друштвено користан рад у
разменузанакнадуунатури.Граду
овом пројекту учествује са око два
милиона динара – наводи начелник
Мирнић.

ОдначелникаМирнићасазнајемои
дарадовиназградиса40становаза
избеглицеуНасељу„МаркоПеричин
Камењар“напредујуодличномдина
миком.Следећегодинејекрајњирок
зазавршетакзграде,аМирнићнапо
мињедабизградамоглабитизавр
шена и до краја ове године. За ову
инвестицијуГрад јеобезбедиолока

цијуисвенеопходнекомуналнепри
кључке.Планједасепоредтезгра
деидућегодинеградијошједназгра
дазаизбеглице,самогућношћуотку
па.Билабитозградаод30станова,
до сада је21лицеиспунилоуслове
за добијање стана, а за још девет
становајерасписанконкурскојијеу
току. Б. С.

израдипландетаљнерегулацијепро
сторногблокагдесеналазихотелСир
мијум, а овај блок се наслања на тај
блок.Идејаједасекрозцеотајпотез
одцентраграда,пешачкезонекрозту
једнузонусиђе,узатрактивнесадржа
је,дореке–наводиМирјанаВашут.
Захваљујући ангажованости запо

слених у новоформираном јавном
предузећу за послове урбанизма
„Урбанизам“, у овој години је донето
неколикоплановадетаљнерегулације.
Како је истиче Мирјана Вашут, од

како се налазе на тржишту урбани
стичкаструкасепробудила.
Нас је нашоснивач ГрадСремска

Митровицаставионатржиште.Иурба
низам се пробудио. Да бисте добили
плату морате да урадите план, да га
предатеуправизаурбанизамзадаљу
процедуруитектадафактуришете.То
јакобудиљудеинаправљенјевелики
помак.У2016.једонетошестпланова,
тосубилиплановидетаљнерегулаци
је на подручјима сеоских насеља,
електране,енергане,соларнеелектра

не,винарије.Правихплановадетаљне
регулацијекојисусуштинскизаразвој
града, каошто су просторниблокови,
нијебило.Мисмосеухватилиукоштац
санедовршенимпосломиз2016.годи
не и они се сада реализују – наводи
МирјанаВашут.

ИзградскогбуџетазаЈП„Урбани
зам“уовој годинибило јепред
виђено 16 милиона динара, а

наконребалансапредузећујеодобре
нојош3,5милионадинара.УЈП„Урба
низам“ради14лица.
Миовегодинеузтајновацодосни

вачаморамодаобезбедимо12милио
на динара од послова са стране.
Покренулисмосе,радимо.Трудимсе
дасвизапосленибудусталноангажо
вани,дапослаимаизаоснивачаиса
стране, ради се напорно али мислим
даћемоисказатирезултатштојеинај
важнијеиоправдатиповерењеоснива
ча–наводиМирјанаВашут.
Митровачко предузеће „Урбанизам“

радипословеизадругеопштине.
Изашлисмонатериторијуопштине

Пећинце,сарађујемосаЈУП„План“из
Румеи „Урбанизмом“изШиду.Труди
моседаурбанистичкуструкууСрему
држимо снажно, да једни другима не
конкуришемо на тржишту него да
заједничким снагама регион држимо
подконтроломидаурбанизмудамоту
снагукојуонитребадаимау једном
граду.Митровицаиматрадицијуод50
година урбанистичком планирања –
истичеВашут.

Б. Села ко вић

Дирек тор ка „Урба ни зма“ Мир ја на Вашут

Начел ник Воји слав Мир нић 
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Спас од вру ћи не
на митро вач ком мору

ГРАД СКА ПЛА ЖА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ 

КупалишнасезонанаГрадскојпла
жиуСремскојМитровицизванич
нојеотворена10.јуна,аМитров

чаниигостисастранећенареднатри
месеца бити у прилици да уживају у
бројним садржајима које митровачко
моренуди.
Реновирани су тушеви и кабине,

постављене су нове жардињере са
цвећем,свадечјаигралиштасупопра
вљена, као и справе за вежбање у
оквиру теретаненаотвореном.Оспо
собљен је терен за мали фудбал, а
сређени су и терени за одбојку и
кошарку.Насутоје150кубнихметара
ситнефракцијенаобали,адабисве

функционисалокакотреба,ангажова
ни су спасиоци и лекари Дома здра
вља. Резултати анализе савске воде
којујеурадиоЗаводзајавноздравље
Сремска Митровица показују да је
водаисправназакупање.
ЗасређивањеГрадскеплажеирад

свих неопходних служби из градског
буџета је ове године издвојено девет
милиона динара. Одржавање плаже
поверено је, као и годинама уназад,
ЈКП„Комуналије“СремскаМитровица.
Премаречимадиректораовогјавног

комуналног предузећа Радослава
Јевремовића, ЈКП „Комуналије“ је са
активностима на уређењу Градске

плажекренулоудругојполовинимаја,
дабивећ6.јунабиозавршенњентех
нички пријем. Купалишна сезона ће
трајатидо10.септембра.
 „Комуналије“ су испуниле све

потребне услове како би стартовала
овогодишња купалишна сезона, ура
ђена је анализа квалитета савске
воде, која је показала да је река
исправназакупање.Водасеузоркује
једанпутнедељносачетирилокације,
а анализе ради Завод за јавно здра
вљеСремскаМитровица.Активирана
јеспасилачкаекипа,имамоједногспа
сиоцанаводиичетириуделуприоба
ља,ангажованисудокторимедицин

Дирек тор „Кому на ли ја“ Радо слав Јевре мо вић

Оно што је јако
бит но иста ћи

јесте да је наша
пла жа јед на

од рет ких град ских 
пла жа на коју

се улаз не напла ћу је, 
рекао је директор 

„Комуналија“ 
Радослав Јевре мо вић
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ски техничар који су на плажи сваког
данаод9до20часова.Оноштојејако
битно истаћи јесте да је наша плажа
једнаодреткихградскихплажанакоју
сеулазненаплаћујерекаојеЈевре
мовић.
Директор„Комуналија“напомињеда

секупачинаосталимплажамакупају
на сопствену одговорност, јер оне не
поседујусвуодговарајућуинфраструк
туру.
Јединаплажанакојојједозвољено

купање је Градска плажа, док су све
осталеплажекојепостоједивљеигра
ђани се нањима купају на сопствену

одговорност–истичеРадославЈевре
мовић,директорЈКП„Комуналије“.
На плажи свакодневно дежура по

један лекар и техничар од 9 до 20
часова. Од Силване Познановић,
медицинскесестресазнајемодајеза
овихнеколикоданаколикокупалишна
сезоназваничнотраје,билонеколико
ситнихинтервенција.
 Углавном нам се обраћају деца

која се посеку, док старији суграђани
долазе да мере притисак. Било би
добро када би се слушали савети
лекарадасенеборавинасунцуизме
ђу 10 и 17 часова. Уз то треба пити
што више воде – наводи Силвана
Познановић из Дома здравља Срем
скаМитровица.
Обезбедностикупачаиимовинена

плажибринуспасиоци.Овегодинена
плажикаоспасилацпопрвипутради
иједнадевојка.КристинаНиколићима
20годинаикажедајојнијенапорнода
цеоданбуденасунцу.
Од свих послова које сам радила

овајми јенајбољи, збогдруштванај
више. До сада није било никаквих
интервенцијинаводиКристина.
И Милош Згоњанин, који има 19

година,првипутчуваплажу.
Купачимаапелујемоданепливају

прекобова, јер је тајдеонебезбедан
–кажеЗгоњанин.
Каоисвакегодине,улазнаплажује

бесплатан.Засвепосетиоцезаистасу
понуђени занимљиви садржаји, а
токомлетњихмесецинаплажићесе
одржати и неколико занимљивих
манифестација.

Биља на Села ко вић
Фото: Жељ ко Петрас

Многи Митровачани годинама уназад
спасодврућинеуправопотраженаГрад
ској плажи. Најмлађи уживају у купању,
они нешто старији у кафићима или уз
чашицуразговораухладупроводевреле
летње дане. Наш прослављени џудиста
Ненад Вуколић каже да је одрастао на
Сави:
Плажајеједнасветлатачканашеггра

да.ОдрастаосамнаСави,једвачекамда
почнесезона.Свиђамисекакојесређена
плажа,имазанимљивихсадржаја,пасве
чешћесасиномдолазимдасеиграовде.
Двадруга,ВулеМићићиМиланПантић

такође уживају у понуди митровачког
мора.
Суперјенаплажи,купамосе,највише

мисесвиђајукафићиидевојкакојаради

каоспасилац.Воданијехладна,купамосе
и одлично се забављамо – каже Вуле
Мићић.
Слично мишљење дели и Милан Пан

тић,ањеговајединазамеркајеташтосу
бовепреблизу.
Највишеволимвикенденаплажи,тада

јеукафићимасуперпровод–истичеПан
тић.
Поред оних који долазе да се купају и

сунчају, на плажи има и оних који раде.
Марко Тадић већ осам година на плажи
продајемекике,куванекукурузе,палачин
ке.
Нестижемдасеокупамјеррадим,али

ми се јако свиђа како је плажа сређена.
Имазанимљивихсадржајазасвегенера
ције–наводиМаркоТадић.

Посе ти о ци пре за до вољ ни

Ненад Вуко лић, Вуле Мићић, Милан Пан тић и Мар ко Тадић

Меди цин ска сестра
Сил ва на Позна но вић

Спа си о ци Кри сти на Нико лић
и Милош Зго ња нин

Град Сремска Митровица овог лета
уводијошједнупаркингзону,упитањује
четврта,такозванаплавазонакојаћесе
налазитинаГрадскојплажи.Обухватаће
77паркингместакојасеналазенапро
стору од почетка насипа (ресторана
„Риболовац“) до стадиона ФК „Срем“.
Паркирањеуплавојзонићесенаплаћи
вати само док траје купалишна сезона,
од10.јунадо10.септембраитосваког
данаувременскомпериодуод8до20
часова.
Засатвременапаркирањауновоуве

деној плавој зони посетиоци плаже ће
моратидаиздвоје50,односнозацело
дневнопаркирање170динара.Предви
ђено је да се са наплатом паркинга у
зониплажекрене1.августа.

Напла та
пар кин га у 
зони пла же

Купа ли шна сезо на
на Град ској пла жи у 
Срем ској Митро ви ци 
зва нич но је отво ре на 
10. јуна, а посетиоци 

ће наред на три месе ца 
моћи да ужи ва ју у 

број ним садр жа ји ма
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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 изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

СТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА БЕЗ БЕД НИ ЈИ СА О БРА ЋАЈ 

Сма њи ти са о бра ћа јне не зго де 
УГрадској кућиуСремској Митровици у пе

так, 16. јуна приказан
је план Стратегије безбед
ностисаобраћајанапутеви
маГрадаСремскаМитрови
цазапериодунареднихпет
година, од 2017. до 2022.
Отомесуговорилив.д.на
челника Градске управе за
саобраћај, комуналне и ин
спекцијске послове Града
Сремска Митровица Миро
славЈовановићиБранимир
Милетић,испредраднегру
пекојајеписалаСтратегију.
 Једна од битних ства

ри јесте била да донесемо
стратешка документа, која
седоносеуциљусмањења
бројасаобраћајнихнезгода.
Сама документа су конци
пирана тако да су у њима
дефинисане кључне актив
ности којима ће се повећа
ти безбедност саобраћа
ја. Дужни смо као локална
самоуправа да у наредних
пет година направимо ква
литетну базу података свих
саобраћајних несрећа како
бисмо знали стање. Мора
мо остварити тесну сарад
њусаПолицијскомуправом,
Хитном помоћи, осигура
вајућим друштвима и слич
но. Такође, потребно је да

имамо безбедније путеве,
морамо радити на путној
инфраструктури, спрово
дити бесплатне техничке
прегледе. Направили смо
и план пројеката, кампања,
акција које ћемо спроводи
ти како би учесници били
што безбеднији. Пети стуб
јесте деловање након саме
саобраћајне незгоде. Значи
да хитне службештобоље
искординирамоиштобоље
опремимо.Битнојерећида
стратешкадокументакојасу

донесена директно произи
лазе из Стратегије безбед
ностисаобраћајаРепублике
Србије, које јеВлададоне
ла–рекаојев.д.начелника
ГУзасаобраћај,комуналне
иинспекцијскепословеМи
рославЈовановић.
Према његовим речима,

сва новчана средства, које
се наплате од саобраћај
них казни, сливају се у бу
џет Републике Србије, док
30одстосредставаостајеу
градском буџету.Од тих 30

одсто, половина новца се
издваја за  саобраћајнуин
фраструктуру, док се друга
половинаискористизабез
бедностсаобраћаја.
Бранимир Милетић иста

каоједасунаосновудоби
јенихстатистичкихподатака
и стања на терену, успели
да израде Стратегију и да
ћеубудућностиГрадСрем
скаМитровицаиматибоље
стање безбедности саобра
ћаја.

С. С. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Пр ска ње ко ма ра ца
НатериторијиГрадаСремскаМитровица

кренуло се са третирањем комараца.
ВршилацдужностиначелникаГрадске

управезапољопривредуизаштитуживотне
срединеВладимирНастовићобишао је тим
поводом16.јунаСавскикејдужкојегсепрво
кренулосатретирањемкомараца.
Третирањекомарацасевршинатерито

ријиграда,окорекеСаве,селимаБосутуи
Сремској Рачи, као иРаденковићу иРавњу
који се налазе уз реку. Третман се обавља
предвечеиу токуноћи.Третирањемћеби
ти обухваћена површина од 6.400 хектара,
од чега ће 500 хектара бити третирано са
земље. Битно је напоменути да се употре
бљавајусредствакојанемајуштетнодејство
–рекаојеНастовић.
Заовунамену,изградскогбуџета,издвоје

нојеокодвамилионадинара.
С. С. 

Са пре зен та ци је 

Начелник Владимир Настовић
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ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Систем спре ман за
већу потро шњу воде

Тре нут но се потро ша чи ма са тери то ри-
је Гра да Срем ска Митро ви ца испо ру чу је 
изме ђу 270 и 300 лита ра у секун ди воде 
за пиће, што је за 20 одсто више у одно су 
на уоби ча је ну потро шњу. У систем водо-
снаб де ва ња укљу че но је осам од 14 буна-
ра, што зна чи да су укуп ни рас по ло жи-
ви капа ци те ти дале ко већи од тре нут них 
потре ба за водом, саоп шта ва ју из митро-
вач ког „Водо во да“

Летњетемпературекоје
супочелепренеколи
ко дана условиле су

очекиванипорастпотрошње
воде.Тренутносепотроша
чима са територије Града
СремскаМитровицаиспору
чујеизмеђу270и300лита
ра у секунди воде за пиће,
што је за 20 одсто више у
односунауобичајенупотро
шњу.У системводоснабде
вања укључено је осам од
14бунара,штозначидасу
укупни расположиви капа
цитетидалековећиодтре
нутних потреба за водом,
саопштавајуизмитровачког
„Водовода“.
Ресурси ЈКП „Водовод“

који су у функцији водо
снабдевања добро су при
премљенизалетњусезону.

Предузете су све превен
тивнемереиактивностиса
циљем да током очекиване
повећане потрошње водо
снабдевање буде стабилно
и без проблема. То се пре
свега односи на санацију
кварова на цевоводима и
испирањеводоводнемреже
у граду и свим насељеним
местима. Реконструкцијом
мреже у Манђелосу и Чал
митрајнојерешенпроблем
сапритиском,штоћесвака
коутицатиинаквалитетни
јеснабдевањеводомтоком
лета.
Према речима Борисла

ва Бабића, в.д. директора
сремскомитровачког „Водо
вода“, диспечерска служба
задужена за мониторинг
стања на терену, непре

кидно, 24 сата прати испо
руку воде ка потрошачи
ма, потрошњу и притисак у
дистрибутивном систему,
како би услед евентуалних
проблема, реакција била
правовремена.
 С обзиром на адекват

не мере које предузима
мо током целе године, не
очекујемо веће проблеме у
водоснабдевањуизјавиоје
директорБабић.
Када је реч о квалитету

водезапиће,анализепока
зују да она одговара свим
параметрима правилника
о хигијенској исправности,
тако да потрошачи могу
несметаноибезбојазнида
јекористе.
Посебну пажњу треба да

обратепотрошачикојиима
ју локалне системе водо
снабдевања, нарочито они
у Босуту, Чалми и Дивошу,
с обзиром на то да црп
не станице у овим мести
ма располажу ограниченим
количинама воде.Њима се
препоручује да рационал
ноинаменскикористеводу
како би је имали довољно
за пиће и основне животне
потребе.Услучајудауовим
местима дође до нестанка
воде,ЈКП„Водовод“ћеупу
титицистернузаводу, како
би се превладала таква
ситуација.
 Љ. Јан ко вић

Ана ли зе узо ра ка воде у лабо ра то ри ји

Дирек тор „Водо во да“ Бори слав Бабић
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СВЕ ЧА НО ПУШТЕН У РАД ВОДО ВОД У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Поте кла град ска вода
УзприсуствопредседникаОпштине

Инђија Владимира Гака и покра
јинскогсекретаразапољопривре

ду, водопривреду и шумарство Вука
Радојевића,владикесремскогВасилија
ипредставникаинђијскихјавнихпреду
зећа,ууторак,13.јунасвечанојепуштен
у рад новоизграђени водовод у Чорта
новцима.Наводоводнумрежу,којом је
потеклаградскаводачекалосевишеод
тридеценијеипрвоје,симболично,при
кључакдобиласеоскаамбуланта.
За изградњу водоводне мреже утро

шено је укупно 99милиона динара, од
тогаОпштинаИнђијаизлокалногбуџе
таиздвојила јеседаммилионадинара,
24милионаПокрајинскисекретаријатза
пољопривреду, 34 милиона Управа за
капиталнаулагањаи35милионадина
раресорноминистарство.
Једнооднашихпрвих,предизборних

обећањабилоједаћеморазликуквали
тетаживотауградуинаселусвестина
минимумитојенештоначемууспешно
радимо уназад годину дана  рекао је
Владимир Гак, председник Општине
Инђијаидодао:
ВодоводуЧортановцима јенеопхо

дан и за развој привреде. Имамо при
мерједноглокалногсточаракојијехтео
данаправимлекаруализбогнедостат
ка градске воде није реализовао свој
план. Управо на примеру водовода у
Чортановцима, показали смо колико је
битнасарадњасвихнивоавластикада
је у питању развој и рад на томе да
задржимоштовећибројмладихнаселу.

Гак је навео да већ по свечаном
пуштању водовода у рад почињу при
кључења домаћинстава на водоводну
мрежу.
Мрежа је урађена тако даможе на

њу да се прикључи више од 850 кори
сника.Засада,наконспроведенеанке
те,њих450одлучилоседасвојадома
ћинстваприкљученамрежу,штојеоко
60 одсто од укупног броја  каже Гак и
додаједајеценаприкључкаминимална

идаподразумеваискључивоматеријал
нетрошкове којеиманадлежнопреду
зеће.
 Прикључак на мрежу кошта око 50

хиљададинараимисмопредвиделиту
погодност да се може платити у 12
месечнихрата,штоћесвакакозначити
онима који желе градску воду  каже
председникОпштинеИнђија.

Чортановчанићеиматимогућностда
потпишууговореупросторијамаМесне
заједнице у Чортановцима, јер ће рад
ници „Водовода“ у наредних пар дана
боравитиуселу,какобиимсеинатај
начинолакшаоцеопосао.
Покрајинскисекретарзапољопривре

ду, водопривреду и шумарство Вук
Радојевићизразио је задовољствошто
је ресорни секретаријат учествовао у
капиталној инвестицији за Чортановце
истакавши да и даље треба стварати
условезаостанакмладихнаселу.
 Морамо се и на даље максимално

фокусиратинаразвојкомуналнеинфра
структуре.Поражавајуће једадо2017.
године нисмо имали водовод у Чорта
новцима, али захваљујући препознава
њутепотребеодстранелокалнесамо
управеданассмоуприлицидапустимо
у рад водоводну мрежу у овом селу 
кажеРадојевићиуједнонајављујеуско
ро потписивање уговора са Општином
Инђија, јер ће поменути секретаријат
финансирати два значајна, комунална
пројектаутојсремскојопштини.
 Општини Инђија биће одобрена

средства за бушење новог бунара и
изградњуцевоводакојисунеопходнида
би се одржао континуитет нормалног
снабдевањаводомутокулетњегперио
даикакобифабрикаводеималанеоп
ходанкапацитетзарад.Другипројекат,
који ћемо заједнички финансирати је
изградњаводоводнемрежеуиндустриј
скојзони,укупневредности20милиона
рекаојеРадојевићнакрају. М. Ђ.

При кљу чак на мре жу 
кошта око 50 хиља да 

дина ра и ми смо
пред ви де ли ту

погод ност да се може 
пла ти ти у 12 месеч них 
рата, што ће сва ка ко

зна чи ти они ма који желе 
град ску воду, каже

пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак

Све ча но пушта ње у рад водо во да у Чор та нов ци ма

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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МНО ГО БУКЕ НИ ОКО ЧЕГА

Не веруј „рота ри јан ци ма“ 
кад ти даро ве носе
Башсамнедавноцитирао,у

сасвимдругомконтексту,
оногћопавогХитлеровог

пиара,чувеногнацистичкогпро
пагандистуЈозефаГебелса.
Дотичније,какојезабележено
рекаонештокаоотприлике:„Чим
мипоменукултуру,јасеухватим
запиштољ“.Знаојечовекпоне
штоотоме.Сакултуромјеувек
компликовано.Засвесистеме,не
самофашистички.Комунистички,
социјалистички,демократски,
олала...Циркусаколковолиш.
Затосамсепитаонаштаћесе
изродитионазамисаогрупегра
ђанакојасебеназивамитровач
ким„ротаријанцима“,којајена
помпезноодржанојконференцији
зановинареуГрадскојкући,наја
виласвојудоброчинитељску
намерудапомогнемитровачком
Позоришту,дабисесакупила
средствазакуповинумиксете,
иличегавећ.
Чулистевећзато,урумском

културномцентрује8.јунаорга
низованконцертоперскепевачи
цесветскоггласаМилијанеНико
лић,иначерођенеМитровчанке.
СамаидејадасеуРумисакупља
помоћзамитровачкоПозориште,уз
своуважавањеРумеиРумљана,
делујеблесаво.Митровицаимапозо
ришнусалу,памакарјојотпадалаи
фасадасазидова.Штодасеитоне
види,уПозориштукомеиначетреба
помоћ?
Знамданамјекултураудроњцима,

јердоксенамиреплатезазапослене
активисте,управнеинадзорнеодбо
ре,остале„хонорарце“итд,једвада
останенештозаоноштобитребало
дабудесврхапостојањатоликогброја
културнихустанова,акамолизанека
квемиксетеиосталетричарије.
Елем,узсавтајнашкултурни

каламбуркојиобилујевишкомнета
лентованихдилетанатаимањкомне
самосредстава,негоиминимума
елементарнекреативности,умешали
сусеничимизазванииактивисти
митровачке„ротаријанске“дружине.
Знамоизискустванаштасетосводи
ло,јошизпериодакадасусетамо
„ротирали“ликовикојимајетобила
компензацијаштоусвомселунису
моглидабудуницрквењак,акамоли
поп.
Биојемеђуњимаједанчича(покој

нијечовек),којибисвакегодинеиз
свогвоћњакапоклањаопаркорпи
јабукадецииз„специјалнешколе“.

Штоје,јели,лепо.Окотекорпеса
јабукамабисезатиморганизовала
целата„ротари“братија,кидишућина
телевизијскеиосталемедије.Јер,
штаједоброчинство,памакарииска
заносанеколикокилограмапопада
лихјабука,акотонезабележемедији.
Уосталомчемубити„ротаријанац“и
добротвор,акотемедијинечешкају
пошкакљивомделулеђа.Али,добро,
схватилисмовећдасечитаво„добро
чинство“сводинатодасеузмеод
једногнештоштосепоклонинеком
другом,пасезатимтимехвалинасва
медијскауста.
Иначе,личнознамљудемеђутим

„ротаријанцима“којисупоштении
хоћедапомогнуускладусасвојим
могућностима.Али,такођезнам,бар
коликонапрстеоберуке,ликовекоје
уџепунедаимајузмијунегоиповрх
тога.Затосамсезачудиокадасам
видеодасепетљајудапомажуна
својначин,адаимизваничнаград
скауправаидениздлаку,тетошећи
њиховојташтини.
Овоничимизазванодоброчинство

сепретворилоумалискандалнадру
штвениммрежама.КонцертМилијане
Николићпредрумскомпубликомје
одржан,алисе„другидео“наставио
наинтернету.Насвомфејсбуку,Мили
јанајесасвимбеспотребнозамерила
директоркиПозориштаЈелениЈанко

вићштојојнијеличнозахвалила,него
јецвећепослалапрекоорганизатора.
Такојесветскипознатауметница
целомдогађајунапровинцијалан
начиндаласасвимнепотребанпечат.
Наравно,глумци(пресвегаВладимир
Балашћак)сталисууодбранудирек
торицеиПозоришта.Пајествар
добилановитон.Штадасеради,
ваљдасупрорадилезавичајнестра
стииуметничкесујете.Накрајусе
показалодаштосекултуретиче,
измеђуМетрополитенаимитровачког,
илирумскогпозоришта,немавелике
разлике.Гдегоддачовекстигне,чува
својејалијске,хеснерске,иликакве
већкорене.Потомпитањусветје
башмали.

Асвејемоглобитидругачије,културније,мирније,безнепо
требненегативнепомпе.

Следећипут,кадаротаријанцибуду
хтелидасебесплатносликајуза
медије,требаихпуститибезконтрау
слуге.Неморајуништадапомажу,да
сеопетнеизродинекинепотребан
инцидент.Акосесетедадонесукоју
килујабукауреду,акосенесете,не
сете...Штосетичетемиксете,орга
низоваћеМ нови несакупљањеприло
га.Толикорекламеибукезапар
хиљадаевра.Такорећиниокочега,
штобирекаостаридобриШекспир.

Владимир Ћосић

БЕСПОТРЕБНА ПРЕПИРКА: Милијана Николић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Добра реа ли за ци ја буџе та

Непуних месец дана
наконштојеодржана
претходна седница

накојој јеусвојенаОдлука
о ребалансу општинског
буџета за ову годину,
одборници су 13. јуна на
16.заседањувећиномгла
сова усвојили одлуку о
завршном рачуну буџета
Општине Стара Пазова за
2016. који је реализован у
износу од скоро 94 одсто
одукупнооствареногбуџе
та што показује да је у

питању један од најбоље
планиранихбуџета.Сдру
ге стране, одборници из
опозиционихстранака кон
статовали су да су сред
ствапланиранабуџетомза
прошлу годину, како кажу,
недовољноискоришћена у
делу који се односи на
заштиту животне средине,
пољопривреде и здрав
ство,алииновацнамењен
за унапређење безбедно
стисаобраћаја.Најављено
је и поновно покретање

иницијативедадвеулицеу
СтаројПазови добију име
на по двојици војника,
Душану Иванчевићу и
Зденку Бзовском који су
1999. године погинули у
бомбардовању. Усвојено је
иРешењеопреносуправа
коришћења непокретности
којејебилоунадлежности
општине,паћетакоМесна
организацијаЦрвеногкрста
у Новој Пазови користити
простор у Блоку 8 у овом
насељу.

Сед ни ца СО Ста ра Пазо ва

МЗ НОВА ПАЗО ВА 

При о ри те ти новог Саве та

НачелуСаветаМЗНоваПазова
и у наредном четворогоди
шњем периоду биће Жељко

Маџаревић,докјенаместупредсед
никаИОостаоСашаБаришић.Нови
Савет,којиброји21чланавећјеодр
жао и конститутивну седницу, и
наставља са редовним активности
ма. Руководство овеМесне заједни
цеоцењуједадостатогаурађено,ау
сарадњи са општинским службама
наставља са реализацијом планова
од којих је најважнији прикључење
Нове Пазове на аутопут, наставак
радованаизрадипројектнотехничке
документације нове спортске двора
неикомплетнереконструкције глав
неулицеуНовојПазови.Сарадњаса
ОпштиномСтараПазовајеодличнаи

ускоро се очекује завршетак рекон
струкцијеједногделаДомаздравља,
изјавио је Маџаревић, оцењујући
потребупостојањамеснихзаједница
које су сервис грађана и спона ка
вишим нивоима власти у решавању
свакодневнихпроблема.СашаБари
шићјенавеодаимсеграђаничесто
обраћају када је у питањуфункцио
нисањекомуналнихстварикаоштоје
улична расвета или проблеми око
настанкадивљихдепонијаињиховог
уклањања. Свакодневно се грађани
јављају уМесну заједницу са неким
предлозима, или указујујући на неке
проблеме,којепокушавајузаједнички
да реше, каже Бришић, јер је жеља
свихдаНоваПазовапостанеуређен
градић.

Пред сед ник Саве та МЗ Нова 
Пазо ва Жељ ко Маџа ре вић

Наста вља се са реа ли за ци јом пла но ва од којих је нај ва жни ји при кљу че ње Нове 
Пазо ве на ауто-пут

Буџе т Општи не 
Ста ра Пазо ва

за 2016. је
реа ли зо ван
у изно су од

ско ро 94 одсто
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ЈКП „ЧИСТО ЋА“ 

Одво же ње
каба стог отпа да

Сациљемдасеизбегнегомилањеотпа
да поред контејнера, али и да изађу у
сусрет суграђанима  оји имају проблем
одлагањакабастоготпада,устаропазовач
комЈавно–комуналномпредузећу„Чисто
ћа“ најављују током наредних месец дана
редовну пролећну акцију сакупљања и
одвожења кабастог отпада која ће бити
спроведена у свим насељима општине.
Остациодкревета,покваренифрижидерии
стариорманичестозавршавајупоредкон
тејнераиакоЈавно–комуналнопредузеће
„Чистоћа“ два пута годишње спроводи ову
акцију.Акција јебесплатнаизапочиње24.
јунакадаћекабастиотпадбитисакупљану
НовојПазови,ВојкииКрњешевцима,затим
1.јулауСтаројПазовииГолубинцима,док
ће се 8. јула отпад односити у Старим и
НовимБановцима,НасељуБановциДунав,
БелегишуиСурдуку.Мештанисудужнида
упоменутимтерминимапре7сатиизнесу
кабасти отпад, а на терену ће бити осам
екипасакамионимаитракторимасаукупно
40радникаовогпредузећа.Следећаакција
овеврстепредвиђенајенајесен.

БЕЛЕ ГИШ И НОВА ПАЗО ВА

Рено ви ра не
библи о те ке

Ових дана приводе се крају радови на
реновирању и санацији објеката, односно
огранака Народне библиотеке „Доситеј
Обрадовић“уопштиниСтараПазовазахва
љујући средствима локалне самоуправе
чимесерешававишедеценијскипроблемса
којимасусесусретали,несамозапослени,
већ и читаоци. Прокишњавање кровова на
објектимабиблиотекауНовојПазови,апого
тову у Белегишу где је дошло до великог
оштећење плафона након више деценија
решено је упротеклихмесецдана, такода
ћеборавакнесамозапосленихвећичита
лацаубудућебитибезбеданипријатан.Над
лежниистичудајереновирањеисанирање
оведвебиблиотекебилоургентно.Средства
уизносуод580хиљададинараобезбедила

јеОпштинаСтараПазовакојапоредулага
њаузначајнекапиталнепројекте,неизоста
вљабригуокултурно–образовнимустано
вамакаоштосубиблиотекеидомовикулту
ре. Библиотека „Петар Петровић Његош“ у
Новој Пазови располаже фондом од преко
43хиљадекњигасаоко1.500читалаца,док
је у Библиотеци „Др Душан Ј. Поповић“ у
Белегишу евидентирано преко 250 чланова
којимајенарасполагањупреко5.000књига.

ХУМА НОСТ НА ДЕЛУ

При зна ња

Поводом Светског дана давалаца крви,
ЦрвеникрстОпштинеСтараПазованагра
дио је даваоце за пет, 10, 20, 35, 50 и 75
давања. Јубиларно давање имало је про
шле годинењих 122 и њима је признања
уручио Зденко Гашић, члан општинског
већа. Према статистичким подацима
ппштинаСтараПазова јеуобластидава
лаштва крви са процентом од око 3,15
одстонабројстановника,алидавалацаје
сигурно више, јер многи дају крв у већим
центримаисамимтимнисуевидентирани
као даваоци у пазовачкомЦрвеном крсту. 
ИзЦрвеногкрстанапомињу,дасурезерве
крви у летњој сезони увек смањене, а у
Србији је дневно потребно око хиљаду
јединицакрвииупућујупозивграђанимада
дајукрвипредупредетрадиционалнелет
њенесташицезалиха.Моћићетодаучине
већ 29. јуна када ће акција добровољног
давалаштва крви бити одржана у Старој
Пазови.

ВОЈ КА

Извор но
ства ра ла штво
УвојачкомДомукултуре14.јунаодржа

најеопштинскаСмотраизворногстварала
штва на којој су се представиле певачке
групе,вокалнисолистииинструменталисти
изСтареиНовеПазовеиВојке.Већтради
ционалноизСтареПазовеучествујеЖен
скапевачкагрупаСКУДа„ЈанкоЧмелик“и
вокалнасолисткињаАнаХорват,Удружење
“Сана”,аизКУДа„БранкоРадичевић“ове
годинесунаступилиТеодораАлександров
ски, вокална солисткиња и Милан Гајић,
солистанафрули.ИзВојкесуучествовале
Женска певачка група Сремице и Мушке
певачке групеФочацииПерућићани, а по
првипутнаСмотрисепојавилоиКулутно
уметничкодруштвогуслара„БранкоРади
чевић“изНовеПазовесадуетоми гусла
ромЉубкомПенезићем.УВојки је селек
торкаДајанаКостићпослушалаиИзворну
групу„Кордун“изИнђије,иодлучиладасви
учесницинаступеиназонскојсмотри,која
ћебити24.јунауПећинцима.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ 
финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон зер ва ци ја
иско пи на на
Жит ном тргу 

ГрадСремскаМитровица јенаового
дишњемконкурсуМинистарствакултуре
„Градовиуфокусу2017.године“конкури
саосапројектом„Светлостицарскоггра
да“.Опредељено је 24милионадинара
за реализацију активности на презента
цијиархеолошкоглокалитетанаЖитном
тргу. Град Сремска Митровица ће уче
ствоватиусуфинансирањуовогпројекта
сатримилионадинара.
Централни део пројекта „Светлости

царскогграда“чиниконзервација,реста
урација и презентација археолошког
локалитета наЖитном тргу. Планирано
је археолошко истраживање дела трга,
радови на конзервацији архитектонских
остатака,уређењелокалитетаипрезен
тација трга у виду амфитеатралног сте
пеништа. На овај начин омогућиће се
правилна презентација материјалног
наслеђа, а истовремено један од цен
тралних тргова постаћеместо одржава
ња најпосећенијих културних манифе
стација града. Спој наслеђених култур
них вредности и савременог културног
стваралаштва Града, које је Министар
ствокултурепрепозналоупројекту„Све
тлости царског града“ подићи ће атрак
тивност културнихпрограмаиолакшати
реализацијуактивностикојесевећскоро
две деценије презентују на остацима
античкогСирмијума.ЗахваљујућиМини
старствукултуре,токомовегодинеГрад
ће добити јединствену „отворену позор
ницу“ која ће представљати основу кул
турногживотаградаалиињеговобогато
културнонаслеђе,саопштавајуизГрада
СремскаМитровица.

РУМА

Бира се суве нир 
за Рум ски вашар 
Туристичка организација Руме распи

сала је конкурс за избор сувенира на
тему„Румскивашар“собзиромнатода
сеове године сеобележава270 година
постојањаРумског вашара.Управо зато
ће и овогодишња манифестација „Рум
фест“битиузнакуовогјубилеја.
Својерадове(идејнорешењеиузорак

сувенира)учеснициконкурсамогудоста
вити лично сваког радног дана у Тури
стичку организацију или путем препору
чене поштанске пошиљке на адресу
Рума,Главна172,најкасниједо24.јула.
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У ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ ДОДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА ЊА „КАПЕ ТАН МИША АНА СТА СИ ЈЕ ВИЋ“

Награ ђе ни нај бо љи у Сре му

ОпштинаПећинцибилајепрошлог
петка, 16. јуна домаћин свеча
ности уручења награде „Капе

тан Миша Анастасијевић“ за терито
рију Сремског округа. Ова престижна
награда,којаносиимесрпскогтрговца
идобротвораиз19.века,додељујесе
већ 17 година у оквиру пројекта „Пут
ка врху“ привредницима и институци
јама за допринос развоју предузетнич
когидруштвеногстваралаштва,амеђу
награђенима биле су и две локалне
самоуправе–општинеПећинцииИнђи
ја.
УимеопштинеПећинци,којајенагра

ду„КапетанМишаАнастасијевић“доби
ла за развојне потенцијале, призна
ње је примила председница Општине
ДубравкаКовачевићСуботички, која је
томприликомизјавиладајечастбитиу
друштву16најуспешнијихуСрему.
Ованаграданијесамочаствећнас

обавезује да наставимо путем којим
смо кренули, путемразвоја свих обла

Ова награ да, доде љу је се већ 17 годи на при вред ни ци ма и инсти ту ци ја ма за допри-
нос раз во ју пред у зет нич ког и дру штве ног ства ра ла штва, а међу награ ђе ни ма биле су 
и две локал не само у пра ве – општи не Пећин ци и Инђи ја

Весна Станковић

НАЈ ЖЕНА
У послед ње вре ме 
нави кли смо да нај 
жене буду поли ти чар ке, 
а ово га пута титу ла нај 
жене Сре ма у бизни су 
при па ла је Весни Стан-
ко вић, комер ци јал ном 
дирек то ру при ват не 
фир ме „Хра на Про дукт“ 
из Сала ша Ноћај ског 
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стипривредеипутемунапређењаква
литета живота у локалној заједници.
Општина Пећинци своје потенцијале
већувеликопретвараурезултате,али
потенцијалазаразвојидаљеимамоу
изобиљу, а на локалној самоуправи је
датепотенцијалепрепознаиреализу
је,увекимајућинаумуискључивоинте
ресесвојих грађана–изјавила јепрва
женапећиначкеопштине.
Општина Инђија је награду добила

за унапређење привредног и друштве
ног амбијента у региону. Захваљујући
сеуимесвихдобитниканаграде,пред
седник Општине Инђија Владимир Гак
је рекаода кадабисмо се сви угледа
ли на капетана Мишу Анастасијевића
макарнаједанминуттокомједногдана,
инашадржаваинашнародбибилина
вишем економском, породичном, дру
штвеномисоцијалномнивоу.
Пренеколикоданаималисмопри

ликудадобијемо једну, заистапрести
жну награду „Бизнис партнер 2017“,
данас награду „КапетанМиша Анаста
сијевић“ионоштомепосебнорадујеје
чињеница да су оба признања нашој
локалнојсамоуправиурученазаразвој
пословнеклимеилокалнесампоуправе
 каже председник Општине Инђија и
додаје:
Годинуданајепрошлоодкадасмо

преузели одговорност за грађане
општинеИнђијаимноготогасмоуради
ли.Свето,можда,нијебиловидљиво,
алисвакокопратинашрадмогаоједа

уочи наше напоре, а прави резултати
тексададолазе.
Гак је навео да су доказ резултата

њиховог једногодишњег рада четири
битнеинвестицијереализованеупрет
ходном периоду, напомињући да су у
претходних неколико дана пустили у
радводоводуЧортановцима,завршили
радовенареконструкцијикошракашког
терена кодКултурногцентрауИнђији,
отворили реконструисани Градски
базен док се доградња централног
објектавртићаближикрају.
Пројекат„Путкаврху“реализујуаген

ција „Медиа инвент“ и Универзитет у
Новом Саду, уз подршку Привредне
коморе Војводине и регионалних при
вредних комора, а директор „Медиа
инвента“ВладоМаркановићјенагласио
дајепуткаврхутрновит,алидасена
томпутунађеипонекаружа.
 И ово признање је та симболична

ружа,која једанасурученаонимакоји
супротеклипериодобележилиуспехом,
амисмотајуспехвредноваликрозкри
теријумепословности,тржишнепозици
је,кооперативности,односасјавношћу,
моралнихиетичкихвредности, одржи
вог развоја и конкурентности. Надам
се да ћемо мотивисати и многе друге
дакренустопамаданашњихдобитника
награде–изјавиојеМаркановић.
Свечаност је сјајним наступом улеп

шала Ирина Арсенијевић, млада и
талентована вокална солисткиња из
Шимановаца.

Награда„КапетанМишаАнастасијевић
је додељена у 17 категорија: Општина
Пећинци је награду добила за развојне
потенцијале;ОпштинаИнђијазаунапре
ђењепривредногидруштвеногамбијента
у региону; „StraussAdriatic“ д.о.о.Шима
новци за најбољу компанија у региону;
фабрика шећера „СУНОКО“ Пећинци је
лидерконкурентностииодрживогразво
ја;ВеснаСтанковић,комерцијалнидирек
тор „Храна Продукт“ Салаш Ноћајски је
нај жена у бизнису региона; компанија
„Lagermax AED“ д.о.о. Шимановци је
награђена за најбољи менаџмент; „RU
MetalTrade“ Рума за афирмацију преду
зетништва у региону; компанија „ЈУБ“
д.о.о.Шимановци награђена је за најди
намичнијиразвој;„Агропапук“д.о.о.Куку
јевци за квалитет; „Chemical Agrosava“
Нови Београд је награђена за корпора
тивну и друштвену одговорност; „Термо
монт“Шимановцијенаграђензанајбољи
партнер; „Валдом“ Шид је награђен за
пословноститржишнупозиционираност;
предузеће„ГРИМ“д.о.о.заквалитетуслу
гаи применумеђународних стандарда у
пословању;Развојнопроизводницентар
„Пешовић“ Шимановци је награђен нај
породичнибизнис;Етнонасеље„Врднич
какула“Врдник јенаграђеназанајбољу
туристичку понуду, „Сремска телевизија“
Шиднаграђенајезакреативаниангажо
ван програм и друштвену одговорност;
док је Национална кућа „Tammy Konak“
Платичевонајбољидомаћинурегиону.

Добит ни ци
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СЕДНИЦA СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Иза бра ни дирек то ри
јав них пред у зе ћа
На14.седнициСкупштинеОпшти

не Инђија одржаној у понеде
љак, 19. јуна разрешени су ста

ри вршиоци дужности свих пет јавних
предузећа и именовани директори у
три јавнапредузећа: ЈП „Ингрин“, ЈКП
„Водоводиканализација“иЈП„Инђија
пут“.Уосталадвајавнапредузећа,ЈКП
„Комуналац“иЈП„Ингас“,именованису
нови вршиоцидужности на периоддо
годинудана.
За директора ЈКП „Водовод и кана

лизација“ именован је Драгољуб Три
фуновић, дипломирани економиста
изИнђије, који је у претходних годину
дана био вршилац дужности дирек
тора у поменутом јавном предузећу.
Иста ситуација је у ЈП „Инђија пут“ и
ЈП „Ингрин“ где су, такође, за дирек
торе именовани досадашњи вршиоци
дужностиЗоранМилићевић,дипломи
раниекономистаизБешкеиМомчило
Малешевић, дипломирани економиста
изБешке.Свимдиректорима поверен
јемандатутрајањуодчетиригодине.
 Изабрали смо директоре у оним

јавним предузећима где су кандидати
испунилисвенеопходнеуслове.Дирек
торикојесмоизабралисадаимајујош
већу одговорност, јер више нису само
вршиоцидужностивећсадаимају јед
нуобавезувише.Настављамодаљеса
послом,сатежњомдаћеновидиректо
ри радити на унапређењу рада својих
јавних предузећа – истакао је Влади
мирГак,председникОпштинеИнђија.

За разлику од три поменута јав
на предузећа у којима су именовани
директори, у ЈП „Ингас“ и ЈКП „Кому
налац“, именовани су нови вршиоци
дужности.ГојкоКнежевић,дипломира
ниправниктуфункцијућеобављатиу
ЈП„Ингас“,докјеДушанЛемаићнови
вршилац дужности директора ЈКП
„Комуналац“Инђија.
На последњој седници СО Инђи

ја констатован је и престанак манда
та досадашњимвршиоцимадужности
директора Туристичке организације
општине Инђија, Дома здравља „Др
Милорад Мика Павловић“ и Устано
веСпортскицентар.ДрЈовоКомазец,
у наредне четири године обављаће
функцију директора Дома здравља.
Маја Бошњак, досадашњи вршилац
дужности директора Туристичке орга
низације, ту функцију обављаће и
наредних годину дана, док ће Илија
Трбовић, досадашњи в.д. директора
Установе „Спортски центар“ бити на
истојфункцији,такође,нареднихгоди
нудана.
Поред именовања нових директора

и вршиоца дужности јавних предузе
ћа,на14.седнициСОИнђија,између
осталог,донетасурешењанаконраз
матрања дугорочних планова послов
них стратегија и развоја свих јавних
предузећа за период 2017. до 2027.
године и средњорочних планова за
периодод2017.до2021.године.

М. Ђ.

У ЈП „Ингас“
и ЈКП „Кому на лац“ 
име но ва ни су нови 
врши о ци дужно сти. 

Гој ко Кне же вић,
дипло ми ра ни прав ник 

ту функ ци ју ће
оба вља ти у

ЈП „Ингас“, док је 
Душан Лема ић нови 
врши лац дужно сти 

дирек то ра
ЈКП „Кому на лац“ 

Инђи ја

Сед ни ца СО Инђи ја
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ПредседникОпштинеИнђијаВла
димирГакусреду,14.јунаоби
шаојезавршнерадовенаГрад

скомбазенупредпочетак купалишне
сезоне. У претходна три месеца,
инђијскибазендобиојесасвимдруга
чијиизглед,уређенјеунутрашњидео
базена,апопрвипутодкадајеизгра
ђен,обезбеђенисудодатнисадржаји
увидудватобоганадужине60мета
ра.
 Иако постоје велики проблеми у

буџету, инвестиција у реконструкцију
Градског базена није велико оптере
ћење за локални буџети то говори о
жељи локалне самоуправе да уреди
свакидеоопштинеистакаојеГак.
Поред уређења простора око саме

шкољкебазенаидвановатобогана,у
претходном периоду постављене су
преливнерешеткеококоритабазена,
обновљена је фасада и постављена
новакровнаконструкцијанаУправној
згради.
 Изведени радови су само прва

фазаоногаштосмопредвиделикада
јесређивањеГрадскогбазенаупита
њу.Следећегодинепланирамосређи
вање унутрашњости корита базена и
спољногделаизаограденајавио је

ИлијаТрбовић,в.д.директораУстано
ве„Спортскицентар“,којисезахвалио
председникунаподршциипрепозна
вањузначајареновирањабазена.
Kупалишна сезона на Градском

базенууИнђијисвечанојеотворенау
недељу,18.јуна,аотварањујепрису
ствоваоипредседникОпштинеИнђи

јаВладимирГак.Тогданаулазјебио
бесплатан за све посетиоце док ће,
премаречиманадлежних,овесезоне
ценадневнекартеизносити300дина
ра.Сезонскакартазађаке,студентеи
пензионереостајеистакаоипрошле
годинеиизноси2.500динара.

М. Ђ.

ПОЧЕ ЛА СЕЗО НА НА ГРАД СКОМ БАЗЕ НУ 

Више садр жа ја за купа че

Пред сед ник Вла ди мир Гак оби шао завр шне радо ве на базе ну

СИСТЕ М 48

При кра ју доград ња врти ћа

Напоследњем састанкуСистема
48 у Инђији, одржаном у петак,
16. јунанашлисуседвонедељ

ниизвештајиУстанове„Спортскицен
тар“,ПУ„БошкоБуха“,ЈП„Инђијапут“
иОпштинскеуправе.
Представници инђијске предшкол

скеустановеизвестилисуприсутнео
току радова на доградњи централног
објектавртића.Премањиховимречи
ма, радови се приводе крају и већ у
токуследећенедеље,извођачићеим
уручитикључеве,послечегасеочеку

је набавка намештаја и дидактичких
средстава, зашта је расписана јавна
набавка. Са почетком нове школске
године,упоменутомобјектуборавиће
око100малишанакојисусе,досада,
налазилиналистичекања.
С друге стране, представници ЈП

„Инђија пут“ известили су присутне о
интервенцијама на вертикалној сао
браћајној сигнализацији којих је, у
претходнедвенедељебило54,иста
кавшидајеспроведенаакцијаускло
пукојејеизвршенпрегледстањасвих

знакова на целој територији општине
Инђија. Такође, у претходном изве
штајном периоду, радници ЈП „Инђи
ја пут“ интервенисали су 111 пута на
јавнојрасвети.Како јеистакаодирек
тор тог предузећа, Зоран Милићевић
разлог су учесталији захтеви мешта
нанеколикоинђијскихсела,којисусе
односили на замену сијалица на јав
ној расвети која се налази у близини
спортских терена.За поменуте интер
венцијеутрошенасусредствауизносу
ид94.500динара. М. Ђ.
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ЧЕТВР ТИ „ШЕК СПИР ФЕСТИ ВАЛ“ У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Маг бет на кине ском јези ку
Четврти „Шекспир фестивал“ у Чорта

новцимабићеодржанод30.јунадо5.
јулауВилиСтанковић.Уаутентичном

амбијентузамканаДунавубићеприказане
савремене светске продукције рађене по
делима Вилијама Шекспира. Идеја фести
вала, јединственог у овом делу Европе је,
да негује дела највећег светског драмског
ствараоца представљањем атрактивног
позоришног програма под ведрим небом,
какојетобилоиуШекспирововреме,иста
као јеНикитаМиливојевићнаконференци
јизановинареодржанојучетвртак,15.јуна
уВилиСтанковићидодаодајеовегодине
изостала подршка ресорног министарства
и покрајинског секретаријата, али да су уз
помоћ спонзора и Општине Инђије ипак

успелидаорганизујуфестивал.
 У свом писму које је упутио „Шекспир

фестивалу“ прошле године, Питер Брук,
једаноднајвећихредитеља20.века,изме
ђу осталог, рекао је: „Шекспир јефеномен,
као Сунце и Месец, његове драме говоре
директнољудимасвихрасаинивоа,усва
ком тренутку светске историје“. Уверен да
намјеШекспирувекпотребан,нијемубило
тешкоупутитинеколикоречиподршкеједном
малом,непознатомфестивалу,којисебори
даопстанеузШекспираистакаојеМиливо
јевићнаконференцијизановинареидодао:
 Публици која већ четврту годину дола

зи у предиван амбијент Виле Станковић у
Чортановцимазаиста јепотребан „Шекспир
фестивал“. За само три године постојања,

били смо домаћин позоришним трупама из
Индије, Велике Британије, Португала, Фин
ске,Грчке,Ирана,Македоније,САД,Слове
нијеиБелорусије.Својимпредставама,сви
онисудонелималигрумензлатаиоставили
овде код нас. Ове године наши гости биће
позоришта из Кине и Велике Британије, с
представама „Магбет“ и „Хенри пети“. Биће
то јошједнаприликаза јединствен,позори
шнидоживљај,потпуноновоинеочекивано
искуство.
НикитаМиливојевићговориојеиосамом

буџетуФестивалакојијеовегодинеоко2,5
милионадинара.Наконференцијизанови
наре,идејнитворац„Шекспирфестивала“и
редитељ,захвалиосепредседникуОпштине
ИнђијаВладимируГаку,јерјелокалнасамо
управаималаслухазањиховеидејеижељу
данаставесаодржавањемфестивала,упр
кос изостанку финансија са виших нивоа
власти.
Пресвега,честитамНикитиМиливојеви

ћунаистрајностииупорностидаовајфести
валживиионоштојамогудаобећамуовом
тренутку је,даћефестивалживетидокгод
мимножемоутицатина то–истакао јеГак
идодао:
Потрудићемоседаследећегодинеиздво

јимовишесредставакакобисмодопринели
томедаоваманифестацијабуде јошбоље
организована. Свака локална самоупра
вамораиматиразвијенупривреду,алиако
су запостевљени спорт и култура поготово,
онданикокоживиунашемградунијеком
плетналичност.
Ове године,„Шекспирфестивал“ уЧорта

новцима,30.јунаотворићепредстава„Пери
кле“ у режији Никите Миливојевића. Поред
тога,посетиоцићеиматиприликудавидеи
представу „Хенри“, трупеПараболаизЛон
дона, која је на програму 01. јула, док ће
овогодишњи фестивал затворити „Магбет“,
ТангШуВинг Театар Студија из Хонг Конга
унедељу,2. јула.Каоипретходнихгодина,
обезбеђен је превоз до Виле Станковић у
ЧортановцимаизБеоградаиНовогСада.

М. Ђ.

Идејуооснивањуфестивалаиницирао
је редитељ Никита Миливојевић након
премијерењеговепредставе „ХенриVI”у
чувеном Глоб театру у Лондону у мају
2012.године.Пореджељеданамоткрије
Шекспира на нов начин, Никита је био
вођенидејомдасеВилаСтанковићизу
зетанпросторзатворензајавностуСрби

ји, учини атрактивним културнотуристич
кимместом.ФестивалјепремалистиАген
ције Бета проглашен за један од десет
најзначајнијих догађаја у култури Србије
2014. године. Фестивал постаје део
Евроспке мреже Шекспир фестивала
(European Shakespeare Festival Network)
2015.године.

О „Шек спир фести ва лу“

Наја ва „Шек спир фести ва ла“ 

Са јед ног од прет ход них фести ва ла (архи ва)

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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РЕПУ БЛИ КА И ПОКРА ЈИ НА ФИНАН СИ РА ЈУ БРОЈ НЕ ПРО ЈЕК ТЕ У ШИД СКОЈ ОПШТИ НИ

Сна жна подр шка
раз во ју Шида
Министарство културе и

информисања, подржа
ло је пројекат Општине

Шид „СачувајмокултуруШида“
изатајпројекатшидскојопшти
ни су одобрена средства у
висини од 19милиона динара.
Средстваћебитиискориштена
закомплетнореновирањесале
Културно образовног центра.
Овавестбила јеповодконфе
ренцијезановинарекојајеодр
жанапрошлогчетвртка,15.јуна
укабинетупредседникаОпшти
неШидПредрагаВуковића.
Овимпутембихсезахвалио

Министарствукултуреиинфор
мисања што је препознало да
Шиду треба комплетна адапта
ција сале Културно образовног
центра. Општина улаже напо
ре у припреми сваког пројекта,
алибезснажнеподршкеВладе
Републике Србије и Алексан
дра Вучића, ничега од овог не
бибило.ДржаваСрбија јеста
вилаакценатнаШидсајасном
жељом да се Шид развије.
НисмомиуШидунапраснонау
чилидаправимопројектнудоку
ментацију и постали експерти
за пројекте. Ми смо увек пра
вили добре пројекте, а држава
Србијајесадаставилапосебан
акценат наШид и на равноме
ранразвојСрбије.Заовихгоди
нуданауШиду јереализовано
више пројеката него у послед
њих30година.Тосучињенице.
ВладаАПВојводиненачелуса
Игором Мировићем учинила је
ичинимного занашуопштину.
Сви заједно подижемо Шид са

нашим грађанима, на које сам
поносан.Знамосвиколикинам
је буџет и да од тих средстава
небимоглисветодаурадимо.
Овосуогромни,великипројекти
и ово су историјски тренуци за
Шидинашградћеубрзопоста
ти једно велико градилиште 
истакаојеПредрагВуковић.
Међу најзначајнијим про

јектима који се тренутно реа
лизују у шидској општини су:
комплетно реновирање сале

Културнообразовногцентра,за
чије намене је из републичког
и покрајинског буџета укупно
издвојено 24 милиона динара,
затим адаптација и санаци
ја Основне школе „Сремски
фронт“ (средства обезбеђе
на од Владе Републике Срби
је  Министарство просвете у
износуод70милионадинара).
Опремање индустријске зоне
финансираће Влада АП Војво
дине у износу од 20 милиона

динара. За изградњу кружног
тока обезбеђена су средства у
износу од 300.000 евра захва
љујућиВладиРепубликеСрби
је и државном секретару др
Ненаду Иванишевићу. Такође,
за адаптацију Спортске хале
одобренасусредствауизносу
од око пола милиона евра од
стране Министарства спорта.
Радовинаизградњиводоводау
Сотусупочелиизатајпројекат
начијусуреализацијумештани
тогселачекалигодинама,сред
ствајеобезбедилапокрајинска
Влада уз подршку Општине
Шид. Као један од већих реа
лизованих пројеката, Вуковић
наводиикомплетнореновиран
мост Шаркудин у Вишњићеву,
који је саниран уз помоћ сред
ставапокрајинскеВладе.
 Реализацијом ових проје

ката ми интензивно крећемо
у развој Шида. Наш следећи
коракједовођењеинвеститора
уШид.Италијанисувећотвори
лифабрикуикрећуупрошире
ње својих капацитета. Из свих
наведених разлога, ја дугујем
великохвалаВладиРепублике
Србијезасвешточинизараз
војШидаистакаојеВуковић.
Када су у питању одобре

на средства на конкурсу „Гра
дови у фокусу 2017“, на коме
су Шиду одобрена средства у
висини од 19 милиона дина
ра,  уоквиру којег је градШид
четвртаопштинауСрбијикоме
суодобренасредства,Вуковић
каже:
 Определили смо сеза ком

плетну адаптацају Културно
образовног центра, будући да
се у њему организују бројни
културно  образовни програ
ми, такода јенеопходнообез
бедити адекватне услове за
остварењециљапостојањаове
установе, а то је обогаћивање
културне понуде града, пружа
ње могућности за развијање
индивидуалних способности
грађана, креативно провођење
слободног времена, као и на
анимирање грађана на актив
но укључивање у програме и
активностикојећезациљима
ти и задовољење културних
потреба истих. Већ наредних
дана радови ће почети, како у
Културно образовном центру
тако и на другим објектима,
такодаћеШидускоропостати
једно велико градилиште, на
обострано задовољство свих
насистичеВуковић.

М. Н.

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић

Про је кат сале Кул тур но обра зов ног цен тра Шид



32 21. JUN 2017.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Одборници иришке Скупштине усво
јили су у среду, 14. јуна, већином
гласова,измеђуосталогиизвештај

оизвршењуизавршномрачунубуџетаза
прошлугодину.
УсвојенјеиизвештајорадуОпштинске

управе2016. годинуиодборницисудали
сагласност за трећу измену финансијског
планаЈП„Комуналац“.
Предлогзадопунудневногредакојасе

односиланаформирањеСкупштинскоган
кетног одбора је одбачена, јер је предла
гач,ЗоранКнежевић,испредГрађанскели
сте,одустаорекавшидаодборнициманије
достављена документација, која је благо
временопредатауСкупштину.
Штосетичезавршногбуџетазапретход

нугодинуукупноостваренитекућиприходи
и примања су 380,4милионадинара, док
сурасходиииздаци354,4милионадина
ра.КакојеистакаоИлијаЈоцић,шефСлу
жбе зафинансије, утврђивање и наплату
јавнихприходаукупан,коригованфискал
нисуфицитизносиоје8,2милионадинара.
Консолидоваласусебуџетскасредства

исредствакојанисудошлапрекобуџета,
негонаодређененаменскерачуне,којису
отворенизапланиранепројекте.Данапо
менемдасуиндиректнибуџетскикорисни
ци поштовали финансијску дисциплину и
пренета неутрошена средства вратили у
буџетзатоштоихнемогуискористити,ане
смејузадржатинарачуну–додаојеЈоцић.
Одборници су усвојилии тачкудневног

реда која се односила на утврђивање и
расподелудобитиЈП„Комуналац“Ириг.
Остварена добит ЈП „Комуналац“ за

2016. годину је 15 милиона динара, а
средствасураспоређенауплатомубуџет
Скупштине општине Ириг у износу од 50
хиљададинара,6,1милионутрошенјеза
покрићегубитакаранијихгодинаи8,7ми

лионадинарасеукњижилакаонераспоре
ђенадобитпозавршномрачуну.
ОрадуОпштинскеуправеза2016.годи

нуизвестилајеначелницаОливераФили
повићПротић.
 Услови рада у месним канцеларијама

су задовољавајући, али је опрема дотра
јала и отежава рад у техничком смислу.
У Месној заједници Крушедол Прњавор
услови су незадовољавајући и захтевају
хитнорешење.Запосленисумаксимално
билиангажованинаписањупројекатаииз
ради документације потребне за учество
вање на конкурсима за доделу средства
нашојопштини.Резултаттогасуприхваће
нипројектиидобијена средстваодУпра
ве за капитална улагања Аутономне по
крајине Војводине, укупне вредности 78,4
милиона, као и пројекти од покрајинских
секретаријата, министарства и Комесари
јата за избеглице. Битно је нагласити да
ОпштинскауправаусарадњисаЦентром

за социјални рад по први пут спроводи и
успешнореализујепројекатЕУ„Унапређе
ње социјалне инклузије деце и одраслих
саинвалидитетомкрозспровођењенових
социјалнихуслугауопштиниИриг“,чијаје
укупнавредност183.203,37евра–реклаје
начелница Општинске управе Филиповић
Протић.

Позавршеткуседницеодборницамаи
одборницимасудодељенитаблетии
убудућећесематеријалслатиелек

тронскимпутем.Како је истакаопредсед
никСкупштинеВладиславИлкић,одсада
ће скупштински материјал брзо и ефика
сно стизати до корисника, а у службама
се неће више беспотребно губити време
на штампање и достављање материјала.
Овим су уштеде су вишеструке, а уједно
севодирачунаоживотнојсрединијерће
потрошњапапираикетриџазаштампање
увеликобитисмањена.

С. С. 

СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ ИРИГ: УСВО ЈЕН ИЗ ВЕ ШТАЈ О БУ ЏЕ ТУ ЗА ПРЕТ ХОД НУ ГО ДИ НУ 

Про шла го ди на за вр ше на
су фи ци том бу џе та

Сeдница СО Ириг 

Јавно предузеће „Комуна
лац“ Ириг је у претходних
дванаест месеци оствари

лониздобрихпословнихрезул
тата. Поред редовних активно
сти и делатности којима се
бави, одношење комуналног
отпада, одржавање чистоће на
јавним површинама, одржава
њезеленила,погребнимуслуга
ма, одвођењем атмосферских
вода,унадлежностифирмејеи
управљањелокалниминекате
горисанимпутевима.
 Самим проширењем спек

тра делатности није опао ква
литетпружањауслуганегојеи
онподигнутнавишиниво.Анга
жовано једесетфизичкихрад
ника у непосредном процесу

рада и извршена је набавка
нове механизације неопходне
зарадуизносуоддеветмили
она динара. Дуговање према
радницимасесаосамсвелона
два месеца кашњења. Плани
рамо да у јуну анулирамо сва
дуговања према запосленима.
Нема кашњења ни за путне
трошковезазапослене,којесу
касниле и по су осамнаест
месеци. Дванаест месеци
кашњења исплате надокнаде
Надзорном одбору сведене су
нанулу.Урађенасутрипројек
таодвиталногзначајазаЈавно
предузеће „Комуналац“ који су
тренутно у реализацији. Дели
мичнојеузпомоћПокрајинског
секретаријата за урбанизам и

заштитуживотнесрединеизвр
шена санација депоније на
самомуласкууБањуВрдника
њенопотпунозатварањеочеку
јемоунареднојгодини.Усарад
њисаСекретаријатомзапољо
привреду и Општином Ириг у
протеклих годину дана обезбе
ђенојеокошестмилионадина
разасанацијудивљихдепонија
на територији наше општине.
За уређење атарских путева
издвојенасусредстваувисини
од33милионадинара,обезбе
ђена од стране Секретаријата
за пољопривреду и локалне
самоуправе–рекаојеАлексан
дар Манојловић, директор ЈП
„Комуналац“.
 С. С.

ЈП „КО МУ НА ЛАЦ“ ИРИГ

До бри по слов ни ре зул та ти

Алек сан дар Ма ној ло вић 
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Fabrika memorijske pene u Rumi
Traži

Šivače sa i bez iskustva

Za šivače bez iskustva obezbeđujemo obuku, prevoz,
mogućnost stalnog zaposlenja i sigurne plate

email: pes@healthcareeurope.rs
tel: 062 78 99 66 

Мотористи Сремскe
Митровицe су у циљу
унапређења безбедности

мотоциклиста и мопеда у сао
браћају, уз покровитељство
Агенције за безбедност саобра
ћајаиАсоцијацијезабезбедност
мотоциклиста,9.јунаприсуство
вали тренингу безбедне вожње
на полигону Зелене пијаце у
НовомСаду.
Какојепрепознатзначајова

квих тренинга за наше грађане,
поготово имајућу у виду да као
локална самоуправа смо једна
одвисокоризичнихкадасеузме
у обзир број незгода у којима
учествују возачи мотоцикала,
испредГрадаСремскаМитрови
ца кренуло је 15 возачамотора
који су тог дана присуствовали
обуци и на тај начин усвојили
какотеоријскотакоипрактично
знање – изјавио је начелник
Градске управе за саобраћај,
комуналнеиинспекцијскепосло
веМирославЈовановић.
Тренингбезбедневожњеодр

жали су искусни предавачи и
инструктори,асамтренингобу
хватао је: факторе ризика и
индикаторебезбедностисаобра
ћаја мотоциклиста; управљање
и вођење мотоцикла; технику
вођења погледом; технику обр
нутог управљања; вожњу у зао
кретимаидејствосиланамото
цикл;изненаднокочење(кочење

упаници);вожњунастази;сла
ломскувожњу;правилнокочење
наразличитимподлогама;избе
гавање препреке; изненадно
кочење и избегавање препреке;
изненаднокочењеиизбегавање
препрекеунепознатомправцу.
 ГрадСремскаМитровица је

присамомкрајуизрадеиусваја
ња Стратегије безбедности и
акционог плана безбедности
саобраћаја за период 2017 –
2022. тако да ћемо у наредном
периоду интензивирати овакве
врсте пројеката и све више
самостално спроводити разне
врсте кампања које ће бити
усмерене на повећање безбед
ностисвихучесникаусаобраћа
ју–закључујеЈовановић.
Групаинђијскихмотоциклиста

такођејеучествоваланапројек
ту „Тренинг безбедне вожње за
возаче мотоцикла и мопеда“.
Обуку инђијских возача двоточ
кашаобезбедиојеСаветзабез
бедност саобраћаја општине
Инђија у сарадњи са Агенцијом
за безбедност саобраћаја Репу
бликеСрбије,докјестручнуреа
лизацију спровела Асоцијација
за безбедност мотоциклиста.
Саветзабезбедедностопштине
Инђија наставља интензиван
рад на превентивниммерама и
побољшању безбедности свих
учесника саобраћаја у инђијској
општини.

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА РУМА

Одр жа ни Дани
поља стр них жита

НатеренимаППСРума
одржани су 16. јуна
Дани поља страних

жита.
Ове године ППС Рума

имаогледстрнихжитаса43
сортеразличитихсемснских
кућа  највише је било под
пшеницом,алијебилоијеч
ма,ражиитритикала.
 Увек пред жетву орга

низујемо Дан поља да би
произвођачи видели како
култура сада изгледа и то
им је добра препрука шта
дакористезанареднусетву.
Наравно,тојеиприликада
се нађу, размене искуства,
а ту обавезно буду и пред
ставници семенских, хемиј
ских кућа и произвођачи
минералних ђубрива да са
пољопривредницима раз
менеискуствавезаназаову
производњу  истиче Горан
Дробњак, стручни сарадник
у Пољопривредној стручној
службиРума.
Он додаје да јефункција

ППСРумадапомогнепољо
привреднимпроизвођачима
у вези свих проблема који
настајууњиховојпроизвод
њитокомцелегодине.
Могуданасконтактира

ју и то њих пуно и ради, а
нашисаветисубесплатни
истичеДробњак.
Жетва јечма у румској

општини је започела а за
десетакданатребалобида
почнеижетвапшенице.
 Ова година није ишла

на руку произвођачима

када је пшеница у питању,
био је изузетно дуг период
са ниским температурама,
док је у периоду влатања
било суше. То се одразило
на бокорење пшенице које
је било слабије, такодане
можемоочекиватиизузетно
високе приносе као лане,
али ће бити парцела са
добримприносима.Свакако
слабијенегопрошлекоја је
билаизузетнородна обја
шњаваГоранДробњак.
ГајаНинковићизСтејано

ваца каже за наше новине
даод почетка овеманифе
стације долази сваке годи
не.
 То ми много значи,

посебно да сазнам више о
новим и страним сортама,
мада ја сејем више ново
садскесортекадајепшени
цаупитању.Понекадсејем
и неке нове врсте, прво на
мањим површинама, за
пробу. Ова година је про
сечна, неће бити рекордна,
билојехладно,аидостасе
касносејало.Видите,свуда
пшеница стоји право није
полегла, сада је соја нај
критичнијањојтребавлаге.
Сејемјошсунцокретикуку
рузимам,аимам40 јутара
земље и виноград. Сунцо
крет добро успева, кад све
културеподбаце,онуспева,
инајгоресушемунесмета
ју,једнегодинемејеспасио
исадагасталносејемкаже
намГајаНинковић.

С. Џ.

Дан поља стра них жита

ТРЕ НИНГ БЕЗ БЕД НЕ ВОЖЊЕ

Бај ке ри на обу ци
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ РУМА УРУ ЧИО СТИ ПЕН ДИ ЈЕ СПОР ТИ СТИ МА

Награ ђе но 15 нај бо љих
После 110 стипендија

којесудобилинајбољи
румски студенти, 13.

јуна у Градској кући, пред
седник Општине Слађан
Манчићјеуручиои15угово
ра о додели стипендија за
најуспешније младе спорти
сте.
Реч је о десет стипендија

заспортистеупојединачним
ипетзанајбољеспортистеу
екипнимспортовима.
Стипендија износи 8.400

динараиисплаћиваћесеза
периодод1.мартадокраја
овегодине.
Потписивању уговора за

стипендијеприсуствоваојеи
румски олимпијац, Алексан
дарБундало, чланОпштин
скогвећазадужензаспорт.
СлађанМанчићјепоздра

вио све стипендисте и ука
заодарумскаопштинадоста
новцаулажеуспортимладе
спортистекојисвојимрезул
татима промовишу и ову
локалнусамоуправуипоже
лео им још пуно добрих
резултатаиштомањеспорт
скихповреда.
 Ми смо спортски град,

штопоказујуиваширезулта
ти. Веома смо успешни у
борилачким спортовима,
сматрамдабитребаодасе
направиискоракупојединим
екипним спортовима, јер

наш град то заслужује.
Општинскестипендијевама,
младимспортистимасу,пре
свега награда за ваш доса
дашњи рад, али оне морају
битииподстрекдасеоства
ре још бољи резултати.
Награђеним стипендистима,
али и свим спортистима у
нашојопштинижелимдаље
успешне каријере, али и да
будете, пре свега, добри
људирекаојеСлађанМан
чић.
Онједодаодаквалитетно

бављење спортом пуно
кошта,аовојепокушајдасе
бармалопомогнекакоспор

тистима, тако и њиховим
породицама, а обећао је и
даљупомоћимладимспор
тистимаињиховимклубови
ма.
Једна од добитница сти

пендије је џудисткиња ЏК
„Рума“ Мина Пешић, која
има17годинаипохађарум
скуГимназију.
 Ја се бавим овим спор

том седам година. Одличан
сам и ђак, а може се све
постићиакосередовноради
и учи. Тренирам сваки дан
по два сата, а последњи
добар резултат ми је треће
место на државном првен

ствукажеМина.Онаисти
чеда јој иновчаноовасти
пендија значи јер је опрема
скупа.
Тијана Турчиновић је

кошаркашицаЖКК„Рума92“
која се тренутно такмичи у
ПрвојВојвођанскојлиги.
Следећесезонепланира

мо да први тим игра Војво
ђанскулигуиприпремамосе
за то. Са овом јуниорском
екипом били смо трећи у
Војводини.Тренирамосваки
дан, неко додатно иде и у
теретану, имамо за сад
добреуслове,мадасумало
термини у хали лошији, не
можемоувекдастигнемона
тренинг због школе, али се
заистатрудимо.Имамоигра
чицакојезаистаимајупотен
цијал  да стигну далеко. Ја
имам17 година имогу сле
деће године да играм са
сениорима, а тренер нам је
МаркоЈелићпричаТијана,
којајеученицатрећегразре
даопштегсмераГимназијеу
Румииодличанјеђак.
Свесеможеакоседоста

ради и ако сте дисциплино
вани. Много нам значи ова
стипендија, не само због
новца, него и да се чује за
нас, кошарка у Руми није
толико популарна  истиче
ТијанаТурчиновић.

 С. Џакула

Награ ђе ни сти пен ди сти са пред сед ни ком Општи не

Мина Пешић и Тија на Тур чи но вић
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Градска библиотека „Атана
сијеСтојковић“уРумипри
милајенапоклонпреко300

књига од Амбасаде Народне
Републике Кине у Београду, а
примопредаји је 14. јуна прису
ствовао саветник за културу
кинескеамбасадеСјиХунг,каои
представници свих установа
културе.
Гостеиз кинескеамбасаде је

прво поздравио директор Град
скебиблиотекеЖељкоСтојано
вићкојијезахвалионадонацији
иуказаодајетопочетакњихове
даљедобресарадњекакавјеи
однос две државе  НР Кине и
Србије.
 Кина, као најмногољуднија

земљакојајесадауекспанзији,
сигурно је и значајан чинилац
када је наша земља у питању.
Зато нам је част што долазите
код нас и показујете вољу за
већомсарадњом.Кинескинарод
јепосебнопоносаннасвојукул
туру, а ми ћемо деломњу упо
знатиикрозовекњигеистакао
јеСтојановић.

Потом се гостима обратио и
СветиславДамјанчук,шефОде
љења за друштвене делатно
сти.
 Ми већ имамо традицију

добреидугесарадњесаАмба
садомКине,каколокалнасамо
управа,такопосебноЗавичајни
музеј а садаиГрадскабиблио
тека. С обзиром на то да сам
задужензаобразовањеунашој
општини упознат сам да се
достамладихРумљанаопреде
лило за студирање кинеског
језика.Поред културе, покрену
те су и активности на успоста
вљању привредне сарадње 
рекаојеСветиславДамјанчук.
СаветникзакултуруСјиХунг,

иакодоброговорисрпски језик,
прво сеРумљанима у читаони
циГрадскебиблиотекеобратио
накинескомјезикуистакавшида
се сарадња са румском општи
номсвевишеразвија,азапоче
лајеусферикултуреорганизо
вањемнедељекинескогфилма,
потом редовних изложба фото
графијаизКине,изложбипово

домкинескеНовегодине,каои
последњеизложбеочају.
Без помоћилокалне самоу

праве, не би се организовале
овеактивности.МисмоГрадској
библиотецидониралисадапре
ко300књига,аречјеокњигама
о култури, књижевности, тури
зму и политици. Из ових књига
грађани Руме могу доста упо
знати кинески народ. Ово је
почетак наше сарадње, као и

првадонација Градској библио
тецикојихћебитијошизјавио
је Сји Хунг који је на поклон
добио књигу „Културно благо
Србије“.
Рецимо да је реч о заиста

занимљивим књигама о Кини,
њеним природним лепотама и
културинакинеском,енглеском,
као и мањем броју на српском
језику, а поред књига има и
видеозаписаоКини. С. Џ.

АМБА СА ДА НР КИНЕ У БЕО ГРА ДУ

Пре ко 300 књи га рум ској 
Библи о те ци

Сји Хунг, Жељ ко Сто ја но вић и Све ти слав Дамјан чук

У РУМИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ДАВА ЛА ЦА КРВИ

При зна ња за хуманост
ПоводомСветскогданадавалацакрви,

14. јуна, сваке године се у Градској
кућиуРумиорганизујепријемзајуби

ларне даваоце ове драгоцене течности и
такоимсеисказујезахвалностштосусво
јимхуманимгестомпомоглионимакојимаје
такрвбиланеопходна.
Овегодинепохвалеиплакетејепримило

укупно 58 давалаца. Владица Петковић је
даокрв75пута,аНенадРадаковићиЧедо
мирСтанковићпо50пута.За35путадату
крвпохвалесудобилиСлободанАћимовић,
Зоран Цвијић, Стеван Јанић и Жељко
Вишњић,билојеидесетороонихкојисукрв
дали20пута,13подесетпутаињих28који

сукрвдалипетпута.
Владица Петковић из Вогња каже да је

првипуткрвдаодавне1979.године.
Тадајепочело,томијевећнавикаисве

док ме здравље служи и даље ћу давати
крв.Мислимдасваколичнотребадаосети
ту потребу да да крв, увек има потребе за
давањем, али се може десити и да нама
затребакрв,дајепримиморекаојеВлади
цаПетковић.
Сведобровољнедаваоцејеуимелокал

не самоуправе поздравио Светислав
Дамјанчук, шеф Одељења за друштвене
делатности.
Вистехуманиљудикојипружајупомоћ

онимакојимајенајпотребнија,аданасћете
за ту исказану хуманост добити скромна
признања.Желимштомањеситуацијагдеје
крв неопходна, али да наставите са дава
њемкрви,дајеувекимадовољноурезерви
рекаојеСветиславДамјанчук.
Др Мирослав Милошевић, председник

Црвеног крста Рума је указао да је у про
шлој години, преко организација Црвеног
крстаиЦрвеногполумесецапомоћдобило
160 милиона људи у свету. Организација
Црвеног крста у Србији је основана 1856.
годинеиспадамеђу15најстаријихоргани
зацијаусвету.
 Давалаштво крви је општи друштвени

интерес, а ми га успешно реализујемо у
сарадњи са Центром за трансфузију крви
ЗдравственогцентрауСремскојМитровици.
Добровољнидаваоцисуљудивеликогсрца
иурумскојопштиниихима1.900регистро
ваних.Прошлегодинесмоималиукупно18
акција добровољног давања крви, а крв је
дало1.093лица,међуњимаи150онихкоји
су први пут дали, међу којима је највише
биломладихрекаоједрМилошевић.
Традиционалноиовегодине,Црвеникрст

Румајерасписаоповодомовогданаконкурс
натему„Крвживотзначи“усарадњисарум
скимшколама,анаовај конкурс јепристи
глопреко100ученичкихрадова.
Светскидандавалацакрвиовегодинеје

усмереннадавањекрвиуванреднимситу
ацијама, а реализује се под слоганом „Не
чекајнезгодупредузминешто.Дајкрв.“
 С. Џ.

Уручење признања
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ИЗ ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

За уре ђе ње канал ске
мре же 10,3 мили о на
Узгради Покрајинске

владеусреду,14.јуна
Ђорђе Милићевић,

потпредседникВладеиВук
Радојевић, ресорни секре
тарзапољопривредууручи
лисууговорепредставници
ма40локалнихсамоуправа
у Војводини, које су оства
рилеправонабесповратна
средства у оквиру конкурса
намењеног уређењу канал
скемрежеуфункцијиодвод
њавања пољопривредног
земљишта у 2017. години,
међу којима је и Општина
Пећинци.
Приликом обраћања

представницима локалних
самоуправа, потпредседник
ПокрајинскевладеМилиће
вић истакао је значај мера
за унапређење пољопри
вреде као и да се оваквим
конкурсима постижу два
циља подстицај пољопри
вреднепроизводњенесамо
у Војводини него и у целој
Србији, као и редовно одр
жавање хидромелиоратив
ногсистемаодпреко20.000
километара каналске мре
же.
Уговор је у име пећинач

кеОпштинепотписаоЗоран
Војкић, заменик председ
нице Општине, а како нам
јерекао,наосновууговора
са Покрајинским секрета
ријатом за пољопривреду,

водопривредуишумарство,
ууређењеканалскемрежеу
општиниПећинцибићеуло
жено укупно 10,3 милиона
динара,одчегаће5,3мили
онаобезбедитиПокрајински
секретаријат, а пет милио
на ће обезбедити Општина
Пећинциизбуџетскихсред
става.
Овакви конкурсиПокра

јинске владе од великог су
значајазанашуопштинујер
у каналскумрежу годинама
није улагано, а неодржава
на и неуређена каналска

мрежа у периоду обилних
падавина представља опа
сносткакопопољопривред
надобра,такоизастанов
ништво и привреду. Ово је
самопочетак,јерћеОпшти
наПећинцинаставитидаи
нареднихгодинаучествујеу
сличнимпројектима–рекао
јеВојкић.
Укупнавредностовеинве

стиције, планиране програ
мом Покрајинског секрета
ријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство
за 2017. годину износи 920

милиона динара, а ресор
ни секретар Вук Радојевић
је навео да је реч о пројек
тукојизахтеваконтинуиран
приступ, и да су данашња
улагањазаједничкаинвести
цијаСекретаријатаилокал
нихсамоуправа,чимећесе
обезбедитидодатнефинан
сије водопривреди Војво
дине и радити на уређењу
црпних станица, испуста,
устава и пропуста, односно
насвеукупномуређењусвих
водопривредних објеката у
оквируканалскемреже.

САВЕ ТИ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА ИЗА БРА НИ У 11 ПЕЋИ НАЧ КИХ НАСЕ ЉА 

Побе да кан ди да та СНС-а
Једанаестнасељапећинач

ке општине у недељу, 18.
јуна једобилоновесавете

меснихзаједница.Премапода
цима Радног тела Општинске
изборне комисије за спрово
ђење избора за саветемесних
заједница, сва бирачка места
отворенасунавремеу7часо
ва и затворена у 20 часова, а
Радном телу није поднета ни
једнапријавананерегуларност
избора.
У Ашањи, Брестачу, Доњем

Товарнику, Карловчићу, Ога
ру, Попинцима и Суботишту
је изабрано по седам члано

ваСавета,уКупинову,Обрежу
и Пећинцима изабрано је по
девет чланова, док је у Сиба
чуизабранопетчлановаСаве
та месне заједнице. Свих 81
новоизабранихчлановаСавета
су кандидати које је подржала
Српсканапреднастранка.
Након што Радно тело

Општинскеизборнекомисијеза
спровођење избора за Савете
месних заједница објави зва
ничнерезултате,новоизабрани
чланови ће моћи да приступе
конституисању Савета и избо
рупредседникаСаветамесних
заједница.
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КЊИ ГЕ ЗА ДЕ ЦУ

Де да Си ми но
цар ство 

У сремскомитровачкој Галерији
„Лазар Возаревић“ представљена
јекњигапесмаМиланаМаринкови
ћаподназивом„ДедаСиминоцар
ство“, у четвртак, 15. јуна. Ова
збирка песама за децу је његова
друга објављена књига. Издавач
књигеје„АМГрафик“Лаћарак.

Гу сак ста рог Си ме

СтарогСимегусак,злоћкојеонправи,
нашаровагаче,аисметакрави.
Певцаперунагањаикокицестаре,
стариСимикаже,неврединипаре.

Унучићејуриинедаиммира,
бабаМарибаштугазииредовнонервира.
Гушчићеоннепази,луњакојекуда,
акотаконаставиодеглавалуда.

БабаМаравели,селајезакратко,
гускаћемосклонитиипојестислатко.
Нијепрошлодуго,нинедељацела,
бабаМарапрешлајесаречинадела.

Гускавишенема,свимајеповољи,
младинамсеизлегао,онћебитибољи.
СимостарибројисвојојбабаМари,
учигаданебудекаоонајстари.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

До на ци ја шко ли 
„Ра ди вој По по вић“
Школизаосновноисредњеобра

зовање„РадивојПоповић“уСрем
скојМитровициурученаједонација
у виду цвећа од компанијеИтон у
среду, 14. јуна. Носилац овог про
јекта је организација Женска ини
цијатива„Јефимија“.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

„Јеже ва кући ца“ 
побра ла ова ци је 

Упуној сали пећиначког Културногцентра прошлог петка, 16. јуна
изведена дечја оперета „Јеже

ва кућица“, у извођењу деце полазника
Музичке секције – Студија за музичку
едукацијуиобразовањеПећинци,апод
покровитељством пећиначке локалне
самоуправе.
На сцени Културног центра, деца су

представила пећиначкој публици једну
сасвим друкчију музичку причу о скром
ном али храбром јежу Бранка Ћопића,
преобликованууоперету.Премаречима
БранкеСавић,којаедукуједецуикојаје
поставила форму ове оперете, од изу
зетне је важности приближити најмлађој
популацијиовуврстумузике.
Овајпутсмопосебноангажовалинај

млађугрупу,јерјеоперета„Јежевакући
ца“ намењена пре свега најмлађој попу
лацији.Овојеприликадасеупознајуида
заволедругачијуврстумузике,каоштоје
класична,каоидасеизтогаједногдечјег
миљеапронађуимождабудућиполазни
цинашегСтудија,јернесамодабисте
клидрагоценомузичкообразовање, које
ће им помоћи у каснијем образовању и
васпитању,негоиприликудаседружеи
квалитетнопроведуслободновреме.Оно

штомождамногиродитељинезнају,тоје
дајенашамузичкаедукацијабесплатнаи
тоуправозахваљујућиопштиниПећинци,
безчијепомоћинебисмомоглинесамо
реализовати,негоидеципружитиквали
тетномузичко образовање, које на крају
могудаверификујууеминентнојмузичкој
установи „Петар Кранчевић“ у Сремској
Митровици–истаклајеБранкаСавић.
У публици су, поред родитеља деце

извођача и публике љубитеља дечјег
стваралаштва, били и родитељи деце
којасунекадапохађалаовумузичкусек
цију.
Уживалисмо,јерсудецабилазаиста

маестрална. Комплетна сценографија,
музикаилибретосуодличноурађении
билојезадовољствоприсуствоватиова
квом догађају. Као родитељ детета које
је завршило нижу музичку школу, могу
дакажемдајевремекојејеБранкауло
жилаунашедетедрагоцено,јермузичко
образовањекојејестекаоовдедостаму
јепомоглоудаљоједукацији–рекао је
ПавлеАрсенијевићизПопинаца.
Извођењеоперете „Јежевакућица“не

бибилопотпунобезкорепетицијенакла
вируДраганеБабић,каоисценографије
којујепоставилаБраниславаИлић.

Свечанимотварањем,упетак23. јуна,
почиње купалишна сезона на Базе
нимаПећинци,аизуправеБазенана

свечаностиотварањанајављујубогатзабав
нииспортскипрограм.Посетиоци,закојеје
првогданасезонеулазбесплатан,моћиће
дауживајуунаступимафолклорнихансам
балаибогатоммузичкомпрограму,каоида
пратебројнаспортскатакмичења–турнире
ушаху,одбојцинапеску,стономтенису,док

ћезадецубитиангажованипрофесионални
аниматори.
БазениПећинцииове годиненаставља

ју са лепом праксом из претходних година
даодличнеученикетокомкупалишнесезо
ненаграђујубесплатнимулазомнабазене,
аиовегодинећеусарадњисаСпортским
савезом„Развојспортова“битиорганизова
набесплатнашколапливањазаосновцеи
средњошколце.

ПЕЋИ НАЧ КИ БАЗЕ НИ

На купа ње од 23. јуна
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Владимир Новотни
бајкер из Сремске
Митровице13.јуна

кренуо је на пут дуг
20.000 километара до
Улан Батора, главног
града Монголије и
назад.Новотнисезајед
носаНиколомКацином
из Берлина и Дејаном
Исаковићем из Шапца
налази у мото тиму
„Монголија2017“.Уколи
косвебудетеклоонако
како су чланови овог
мототимазамислили,у
Србијубитребалидасе
врате за месец и по
дана, односно око 1.
августа.
 Циљ наше мисије

пре свега јесте авантура, желимо да
видимо неке нове земље, да упознамо
другерегијеиљуде.Мене конкретно је
привукла прича о Монголији, о вожњи
кроз пустињу Гоби и чињеница да не
може баш свако да се одлучи и уради
овако нешто  рекао је пред полазак

Новотни,дугогодишњичланМотоклуба
„Срем“изСремскеМитровице.
Он је објаснио да ће првих неколико

данапрелазитивишеод1.000километа
ра пута дневно, а да ће се касније тај
бројпређенихкилометарасмањиватии
прилагођаватиусловимапута.

ИРИГ 

Посета Немаца 
Делегацијаод11члановапољопри

вредника и грађана Ферсмолда,
немачког градића са којим се Врдник
побратимио и са којим има дугогоди
шњусарадњуборавилaсудваданау
иришкој општини. Како је појаснио
директор Агенције за рурални развој
Федор Пушић ово је узвратна посета
пријатеља из Немачке који долазе у
званичнупосетуСрбији.УИригусу15.
јуна посетили винарију и плантажу
воћа.
Темапосетејеанализаисагледа

вање како функционишу и како раде
нашимали пољопривредници.Њихо
важељајебиладавидекакоинакоји
начин функционише пољопривреда у
Србији. Једандеоделегације сепро
фесионалнобавипроизводњомбиога
са.Нашажељаједаонинамапрезен
тујукакоонитораде,данамстручно
објасне и посаветују нас да ли ми у
Србији можемо да направимо такве
енергане, као што смо видели у
Немачкој, с обзиром на то да ми у
Србији производимо доста сировина
које служе за производњу биогаса.
Ово је добра прилика да научимо
нешто од њих – рекао је директор
Пушић.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕША“ У ПЕЋИН ЦИ МА 

Обра зо ва ње
по мери при вре де 
УТехничкој школи у Пећинцима,јединој средњој школи у веома

разуђеној општини Пећинци где
су многа места од Пећинаца удаље
на од 20 до 30 километара, од школ
ске 2017/2018. године ученици ће
имати прилику да се упишу на следе
ће образовне профиле: финансијски
администратор, гимназија општи тип,
индустријски механичар, електричар,
оператермашинскеобрадеитрговац.
ПоречимадиректоркеТехничкешко

ле„МиленкоВеркићНеша“уПећинци
мамрСпоменкеРакић, сваки профил
имасвојебенефите јер су створилии
даљеразвијајучврстусарадњусаком
панијама којима су потребни сви ови
профили.
Овегодинеуписујемоичетирипро

фила по дуалном образовању (инду
стријски механичар за који је највише
заинтересованакомпанијаRobertBosh,
електричарзакоји јетакођезаинтере
сована компанија Robert Bosh, опера
тере машинске обраде који подразу
мевајуираднацнцмашинамазакоји
су заинтересоване многе компаније
оддомаћихдостранихкаконемачких,
кинескихимногихдругих,трговацкоји
јетакођеподуалном),штозначидаће

свиученицикојибудууписалиовепро
филеиматипрактичнунаставуукомпа
нијама гдећедобијатиизузетнознање,
вештине, стипендију и плаћен превоз.
Послезавршенешколеимајусигурније
запослење, а такођемогу и да наста
вешколовање–изјавила јеСпоменка
Ракић.
Уимплементацијисвихпрофилапре

маречимадиректорке,школаимаподр
шкукомпанијауопштиниишире(Bosh,
Аgena, Sunoko, Termomont, Trimo,
Kleemann, Coffecab, Luki, Đurđević и
многидруги),добрусарадњусалокал
ном самоуправом, Привредном комо
ром Србије, ГИЗом, Министарством
просветенаукеитехнолошкогразвоја,
ЗУОВомкаоделомМинистарствапро
свете,Националномслужбомзазапо
шљавање, Заједницом машинских и
економскихшкола,основнимшколама,
факултетима, удружењима и многим
другим партнерима у развоју образо
вања и оснаживању ученика, будућих
младихљуди,нашебудућности.
 Сви се трудимо да их оснажимо

пружајући им прилике да стичу зна
ње, вештине, ставове, многе важне
социјалнекомпетенцијеапосебносви
радимо на томе да ученицима разви

јемо предузетнички дух јер ми смо ту
збогњихисвакегодинесмосвепоно
снијинањихзбогмногихуспеханатак
мичењимаихуманитарнихакција.Ове
годинеђак генерацијенам јеАлексан
драБакић,којајеосвојилашестоместо
на републичком такмичењу из основа
економије,многедомаћеимеђународ
ненаградеиз књижевности, била је и
директорка ученичке компаније пре
ма упутствима „Достигнућа младих“.
Похваљујемизахваљујемисвимдру
гимученициманапостигнутимуспеси
маижелимсвимасвакодоброудаљем
школовању, запослењу и стварању
породицеизјавилаједиректоркаТех
ничке школе у Пећинцима Споменка
Ракић.

Дирек тор ка Тех нич ке
шко ле Спо мен ка Ракић

ВЛА ДИ МИР НОВОТ НИ ИЗ МК „СРЕМ“ 

До Мон го ли је на мото ру
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Уградској ОШ „Змај Јова Јовано
вић“организованаје13.јунасве
чаностнакојојсусвимсвршеним

основцимаурученасведочанства,анај
бољимаиВуковедипломе.
По речима директора ове румске

школе Зорана Дропца, ове године су
њихови ученици постизали изузетне
резултате на окружним и републичким
такмичењима,ањиховтрудипостигну
ћатребанаградитиитакоимпоказати
дасерадиучењецене.
Имамо11ученикакојисуосмогоди

шње школовање завршили са чистим
петицама,узпримерновладање,иони
судоболиВуковедипломе.Осимтога,у
нашојшколи постојиФонд за награђи
вањеученикаипостојитимзаподршку
талентованимученицима.Свакегодине
тим ученицима додељујемо награде
којезависеодтогакакавјебуџетфонда

упринципутанаградабудеоко5.000
динарадодаоједиректорЗоранДро
бац.
Попрвипутшколајеанкетиралађаке

далижелеваучерзаспортскуопрему,

техникуилизанештоштоихинтересује
исвакојеизабраопосвомукусу.
Ђак генерације Јована Мушицки из

овог Фонда је награђена са 15.000
динара. С. Џ.

Прикупљање амбалажног отпада
натериторијиСремскеМитрови
це кренуће почетком наредног

месеца. Овај пројекат се реализује
већ трећу годину заредом, а за циљ
има унапређење заштите животне
срединеиподизањееколошкесвести
становника. Тим поводом одржан је
састанак у Градској кући у Сремској
Митровици,прошлогуторка,13.јуна.
ПрошлегодинесаподручјаСрема

је однето око осам тона амбалаже.
Кадасеприкупи,амбалажаседодат
ноиспира, а након тога се спаљује у
постројењима која имају филтере за
таквунамену.Важноједатакваамба
лажанеидеукомуналниотпад,дасе
не баца по каналима и не спаљује.
Самим тим биће чистија средина у

којој живимо и бићемо здравији  –
рекао је Сава Поповић, координатор
пројекта.
Са овом акцијом креће се 10. јула

почеводБосута,азатимћесевршити
у Кузмину, Мартинцима, Сремској
Митровици, Лежимиру, Манђелосу,
Гргуревцима, Малим Радинцима,
ШашинцимаиЈарку.
 Циљ пројекта је унапређење

заштите животне средине, едукација
наших пољопривредних произвођача
икрајњихкорисника.Менисечинида
из године у годину, пројекат даје све
бољерезултате.Очекујемдаће тако
бити и ове године. На овај начин,
подиже се свест пољопривредним
произвођачима о очувању животне
средине – додао је начелник Градске

управе за пољопривреду и заштиту
животнесрединеВладимирНастовић.
Састанку је присуствовао и Дарко

Гавриловић,председникСаветамесне
заједнице Мартинци. Он је нагласио
даранијенијебилорешењазасепа
рацију амбалажног отпада, међутим
дајеовајпројекатмногодопринео,јер
је,какотврди,уМартинцимапретход
нихгодинабилопреко20домаћинста
ва који су се одазвали овој акцији.
Такође, истакао је да би било добро
кадабитајбројовегодинебиовећи,а
свеуциљуподизањаеколошкесвести
кодљуди.
Овај пројекат реализује Удружење

иностраних произвођача пестицида
(СЕЦПА)усарадњисаПољопривред
номстручномслужбом. С. С. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

При ку пља ње ам ба ла жног от па да

Са са стан ка

ОШ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВА НО ВИЋ“ РУМА

Завр шна
све ча ност

Све ча ност у Зма је вој шко ли

Ва жно је да 
ам ба ла жа

не иде у
ко му нал ни 

от пад, да
се не ба ца

по ка на ли ма
и не спа љу је
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Целокупно чланство Градског одбора СПО
Сремска Митровица, као и члан Градског већа
БранкоТодоровићприступилоје14.јунаПокрету
обновеКраљевинеСрбије.
Великојеинтересовањезанашпокретињего

ве циљеве. Борићемо се за обнову Краљевине
Србије,децентрализацијувласти,дасенеодлу

чујеидиктирасвеизБеограда,негодаими,који
смојествараликрозисторију,одлучујемооњеној
судбини.Залагаћемосезатрадиционалне,поро
дичневредностиунашемдруштвуипридружива
њеСрбијепородициевропскихземаљауЕвроп
скојунијиизјавиојеБранкоТодоровић,садашњи
повереникПокретаобновеКраљевинеСрбије.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Чла но ви СПО пре шли у Покрет 
обно ве Кра ље ви не Срби је

УДРУ ЖЕ ЊЕ ГРА ЂА НА 
„ПАР НО РОМО РО“

Хума ни тар на 
пред ста ва

Удружење грађана „Парно
роморо“прошлогпетка,16.јуна
уГрадскојкућиорганизовалоје
хуманитарну представу „Веру
јем у љубав“ у митровачкој
Градској кући, какобипомогли
седмогодишњем Драгану Спа
сојевићу у борби са леукеми
јом.
Учитељ из Лаћарка Златко

Вулетић,којиводиовоудруже
ње, каже да ово није први пут
данаовајначинпомажусугра
ђанима. Мајка дечака, Ружица
Спасојевићсесвимазахвалила
напомоћи.
Какосемоглочути,дечаксе

спрема за први разред јер се
стање поправило и лекари су
одобрилиполазакушколу.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Коло ни ја „Моје 
успомене“
„Мојеуспомене“јеназивтро

дневне 19. Ликовне колоније
која јеодржанаГеронтолошком
центру „Срем“уРуми,акоја је
отворена14.јуна.
На овогодишњој Колонији

учествовало је 25 сликара из
Срема, а њима се у раду при
дружилаикорисницаовеУста
новеБранкаЛончаревић.
Учесникеколонијејенаотва

рању поздравио директор ГЦ
„Срем“,дрЗоранСлавујевић.
 Уметници су наши драги

гости и пријатељи, имају апсо
лутнукреативнуслободуисигу
рансамдаћеиовогапутабити
надахнути у свом ставарала
штву.Ликовнаколонијаунашој
установи доноси увек посебну
атмосферуирадостунашцен
тар. Поседујемо велики број
сликакојесурезултатрадасли
каракојиучествујууовимколо
нијамаидрагонамјекадасмоу
прилицидауправотеслике,од
којих многе имају велику умет
ничку вредност, можемо да
поклонимо гостима који нашу
установупосећујурекаојетим
поводомдиректорСлавујевић.
У програму поводом отвара

ња колоније „Моје успомене“
учествовала је Исидора Жива
новић, ученицаМузичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“ из
Руме.
 С. Џ.

СУСРЕТ ДРУШТАВА „МАТИ ЈА ГУБЕЦ“ 

Румљани добри 
дома ћини

Хрватско културно просветно друштво
„Матија Губец“ из Руме било је 17. јуна
домаћин овогодишњих 15. Међународних

сусретадруштавакојаносеимеМатијаГубец.То
судруштваизТаванкута,ГорњеСтубице,Загре
ба,СлавонскогКобаша,Сотина,ДоњегМихољца
иРумесаоко300учесника.
Пре заједничког концерта гостију и домаћина

који јеодржанувеликојдвораниКултурногцен
тра,представникеседамдруштвапримилисуу
Градској кући председник Скупштине општине
Рума Стеван Ковачевић, начелник Општинске
управе Душан Љубишић и председник ХКПД
МатијаГубецизРумеПавлеШкробот.
 Ово су други сусрети који се одржавају у

Руми,собзиромнатода јесваке годинедруги
домаћин.Нажалост,санамаовегодиненисудва
друштва,једноизИланчеизХрватске,аједноиз
БиХизБаковића. Захвалан сам румској општи
ни која нас је подржала. Ово је прилика да се
виде традиција и обичаји хрватског народа које
мичувамоодзаборава.Мисмосепредставили
наступомтамбурашкогоркестра,осталадруштва
углавном,фолклором,семтамбурашаизГорње
СтубицекажеПавлеШкробот.
За ове сусретеХКПД „Матија Губец“ изРуме

добио је средства од румске општине, Велепо
сланства Републике Хрватске и Покрајинског
секретаријатазаобразовање,прописе,управуи
националнемањиненационалнезаједнице.
Павле Шкробот додаје да су овакви сусрети

значајни и за мобилизацију чланства у самим
друштвима, будући да није лако организовати
овакведогађајесавеликимбројемучесника.
Стеван Ковачевић, председник СО Рума је

истакао да локална самоуправа подржава одр
жавањевезаприпадниканационалнихзаједница
урегиону.
Тојезначајандоприносуспостављањуукуп

не културне комуникације околних држава и то
дорпиноси и повећању разумевања и ствара
њу темеља за успостављањесарадњеи удру
гимобластима.Мисмозаинтересованиданаше
ХКПД, промовишући културу своје заједнице,
представљаикултуруидостигнућанашеопшти
неимииху томеподржавамо.Оводруштво је
далозначајандоприносразвојукултуреиостави
лозначајантрагуисторијикултурнихдешавања
овде.МисаХКПД„МатијаГубец“имамоизузетно
добрусарадњу,оникоднасимајутретманКУДа
првогреда,збогсвојеисторијскетрадиције,али
и културних достигнућа, сваки њихов успешан
наступјеуспехинашеопштинеистакаојеСте
ванКовачевић.
Антон Баћо је члан КУДа „Матија Губец“ из

СлавонскогКобашакојесерумскојпублиципред
ставилонаступомфолклорногансамблаупрат
њитамбурашкогоркестра.
 Други пут сам у Руми, као и већина наших

чланова, одличне утиске носимо одавде. Ови
сусретидоказујуданемаграница,даљудевезују
пријатељстваузтамбуреипјесму.Румаседоста
промјенила одмог првог доласка, већ на улазу
видимоноваиндустријскапостројења,колико ја
могупримјетитирекаојеАнтунБаћо.
Насамомпочеткуконцертапубликуиучесни

кесупоздравилиПавлеШкробптиСтеванКова
чевић,аовомсусретууметничкихдруштавакоји
носеимеМатијеГупцаприсуствовао јеихрват
скивелепосланикГорданМаркотић. С. Џ.

Наступ Румља на
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Уорганизацији Предшколске установе „Јелица Станивуковић
Шиља“,ууторак,13.јунанапла

тоу испред Културно образовног цен
тра у Шиду, по први пут је одржана
манифестација „Карневал беба“. Ову
лепуманифестацију, којојсусепоред
малишанајасленихгрупапредшколске
установе изШида, прикључили и нај
млађисуграђанисасвојимродитељи
ма, отворили су председникОпштине
Шид Предраг Вуковић и директорка
Предшколскеустанове„ЈелицаСтани
вуковић Шиља“ Драгана Свитлица.
Жељаорганизаторајебила,дасекроз
ову манифестацију усмери пажња на
најмлађеалиинапородицу,каоважан
елеменатдруштва.
Поводзаорганизовањемовемани

фестације је промоција наше устано
ве.Извелисмобебенаулицу, јероне

сунамнекакоосталеусенцикадајеу
питању предшколска установа и при
ређивањепрограмаванвртића.Углав
номнаулицеизлазестаријималишани
и зато смо хтели да изведемо наше
бебеинатајначинимпосветимовећу
пажњу.Уједножелимодадамодозна
ња родитељима да су Општина и
Предшколскаустановазаузелеставда
својдецитребаомогућитидасеупишу
у вртић.Доћи ће до прошириња капа
цитета, а ми ћемо увек бити ту да
помогнемородитељимаиизађемоим
усусретистаклаједиректоркавртића
ДраганаСвитлица.
Родитељимаималишанимаобратио

сеипрвичовекОпштинеШидПредраг
Вуковић,изражавајућисвојезадовољ
ствозбогвеликогбројамалишана.
 Кад видим оволику децу испред

себе,знамдарадимоправуствар.Ово
је дивна слика Шида и са задовољ
ствоммогудакажемдајенашапред
школска установа једна од најмодер
нијих и најопремљенијих. Такође
морамда кажемдасунамваспитачи
изврсниидапрофесионалноисапуно
љубавирадесвојпосао.Нашзадатак
једанастојимодаповећамокапаците
теувртићу,дасмањимолистечекања
децезаупис.Јердецасунашабудућ
ност и у њих морамо да улажемо 
истакаојеПредрагВуковић.
Обучениуразнобојнекостиме,деца

супрошеталакрозцентарграда,након
чегасузаједносасвојимваспитачица
ма и родитељима, уз дечију музику и
заплесала.Оваманифестацијаћепре
маречимаорганизатора,постатитра
диционално дешавање на коме ће из
године у годину, како се надају, кроз
Шиддефиловатисвевећибројмали
шана.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ЈЕЛИ ЦА СТА НИ ВУ КО ВИЋ ШИЉА“

Кар не вал беба

Нај мла ђи ужи ва ли у песми и игри испред Кул тур но обра зов ног цен тра

Повор ка весе лих мали ша на про шетала Кара ђор ђе вом ули цом

Обу че ни у разно бој не 
кости ме, деца су
про ше та ла кроз

цен тар гра да, након 
чега су зајед но са

сво јим вас пи та чи ца ма 
и роди те љи ма,

уз дечи ју музи ку
и запле са ла



42 21. JUN 2017.  M NOVINE СПОРТ

Ша трин ци: 27.Октобар 
Фрушка Гора 0:2; Кра љев ци:
Јединство (К) – Борац 2:1;
Ма лиРа дин ци:Фрушкогорац
ЦарУрош4:2;До брин ци:Сре
мац – Војводина 3:3; Во гањ:
Слога – Полет 1:5; Гра бов ци:
Граничар  Јединство (Ру) 6:4;
Ириг: С.В.Раднички – Плани
нац2:1.

01.Ф.Гора 26 17 4 5 74:26 55
02.Граничар 26 17 3 6 67:37 53
03.Војводина 26 16 4 6 65:29 52
04.Сремац 26 16 4 6 64:39 52
05.Једин.(Ру) 26 13 5 8 61:41 44
06.Полет 26 12 8 6 49:30 44
07.С.В.Радни. 26 12 5 9 49:37 41
08.Фрушког. 26 12 5 9 56:57 41
09.Планинац 26 11 6 9 50:35 39
10.ЦарУрош 26 9 3 14 57:57 30
11.27.Октобар 26 7 4 15 32:61 25
12.Једин.(К) 26 7 1 18 29:58 22
13.Слога 26 3 2 21 23:86 11
14.Борац 26 2 2 22 21:104 8

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГ

СТАРТ ПОСЛЕД ЊЕ ЕТА ПЕ ТРКЕ КРОЗ СРБИ ЈУ У ПЕЋИН ЦИ МА

Побед ник трке 
Кастран тас Хара лам пос

ШеталиштеуПећинцима,
у недељу, 18. јуна је
било препуно бицикли

ста из целог света, спремних
даосвојејошједну,овајпут57.
бициклистичкуТркукрозСрби
ју.СтартомуПећинцимазапо
чела је трећа етапа Трке у
организацији Бициклистичког
савеза Србије и уз подршку
Министарства омладине и
спорта,атакмичарисувозили
трасу дугу 159 километара од
ПећинацадоЗрењанина.
Пре почетка трке, бицикли

стејеуимедомаћина–Општи
не Пећинци поздравила пред
седница Општине Дубравка
Ковачевић Суботички, која је
победнику друге етапе од
ПожаревцадоврхаАвалеЛуки
Кирико,Италијанукојијевозио
за Турски тим, уручила жуту
мајицу – симбол победника и
фаворитаунареднојетапи.
Пресвега,свимтакмичари

ма желим срећну и безбедну
вожњу, као и да остваре свој

циљ.Частнамједасмоупри
лицидабудемодомаћинитре
ће, последње етапе 57. Трке
крозСрбијуинадамоседасмо
успелидабудемодобридома
ћини, каоидаћенекиодвас
пожелети да поново посете
нашуопштинуибољесе упо
знајусаприроднимлепотамаи
културно  историјским насле
ђем.Бићенамзадовољствода
на нашим друмовима видимо
такоуспешнеспортистеипока
жемо вамшта је тошто нашу
општину чини посебном –
рекла је прва жена пећиначке
општинеидодалада јеправо
задовољство видети пећинач
кошеталиштепрепуноспорти
стаизцелогсвета,каоидасе
нададаћеовајдогађајпонука
тинајмлађеПећинчанедапоч
нудасебавеовимспортом.
Укупно 94 такмичара треће

етапе возили су одПећинаца,
прекоНовогСададоЗрењани
на,гдејебиоциљовемеђуна
родне трке. Први кроз циљ

прошао је Оркин Ахмет (Тур
ска),одмахизањеганашаосе
КастрантасХаралампос(Срби
ја,ГрккојијевозиозаБК„Пар
тизан“),атрећеместозаузеоје
КрасновЛеонид(Румунија).
У укупном пласману побед

ник 57. бициклистичке Трке
кроз Србију је Кастрантас
Харалампос, друго место
освојио јеЛука Кирико, док је
на трећем месту Антон Ива
шкин (Белорусија). Традицио
налну жуту мајицу победника
освојио је Кастрантас Хара
лампос (Србија), најбољи на
пролазном циљу био је Сте
фанСтефановић(Србија)који
јеосвојиозеленумајицу,белу
мајицу понео је Антон Ива
шкин(Белорусија)каонајбољи
млади возач, док је овогоди
шњи носилац плаве мајице
Данијел Криста (Румунија).
Најбољиуукупномпласмануу
српском тиму био је Стефан
Стефановић којисенашаона
16.месту.

Старт послед ње ета пе бици кли стич ке трке био је у Пећин ци ма

КK „СИР МИ ЈУМ“

Пола га ње за 
виша зва ња
У суботу, 17. јуна чланови

Карате клуба „Сирмијум“ из
СремскеМитровицеполагалису
за виша звања у карате спорту.
Полагање је одржано у ПСЦ
„Пинки“ где јенаступило98кан
дидата који су стекли услов да
полажузапојасеве.
Свикандидатисубиливеома

спремнизаовополагање,собзи
ром на то да се ради о веома
успешним такмичарима који су
пронелиименашегклубанашег
градаинашедржавеширомсве
та.Такмичарикојисунаполага
њу били најбољи су похваљени
одкомисијезазвања,абиоихје
великибројкојисунарочитопри
казали програм за полагање –
саопштавајуизклуба.
Комисију за звања су чинили

Гордана Павловић, носилац
црног појас први дан, Далибор
Раковић и Љиљана Маричић,
црни појас други дан, Марија
Милановић,црнипојастрећидан
иСтаниславРаковић,којијебио
председник комисије, носилац
црногпојасаседмидан. С. Р.

ВОЖЊА НА
ХРО НО МЕ ТАР

Старт трке
у Ерде ви ку
Већ четврту годину заредом,

Државно првенство у вожњи на
хронометар,одржаћесеупетак,
23.јунауЕрдевикууорганизаци
јиБициклистичкогсавезаСрбије
иБициклистичкогклуба„Шид“,уз
подршку Општине Шид и Тури
стичкеорганизацијеШид.
Возићесетркеу12категорија,

старттркејеу15часова.Дужина
стазе је пет километара, а вози
сепутЕрдевикКукујевци.

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Успе шни Лаћарци
Викенд за нама је био веома успешан за

џудисте „ЛСК“ из Лаћарка. У суботу, 17.
јуна одржано је Првенство Војводине за

старије пионире у џудоу, аЏудо клуб „ЛСК“ је
наступио са две такмичарке. Тамара Соларе
вић је освојила првоместо у категорији до 40
килограмаиостварилапласманнаПрвенство
Србије,којећесеодржатиуПожаревцу.Ката
рина Педић нажалост није успела да оствари
пласманзадржавнопрвенство.
Такмичари „ЛСК“,њихдеветсу18. јунауче

ствовалинатакмичењукојејеодржаноуТури
ји.Освојено је деветмедаља, три златне, три
сребрнеитрибронзане.

Златнемедаљеосвојилису:ИванаАтарацу
конкуренцији млађих пионирки до 40 килогра
ма,УрошАнтонићу конкуренцијимлађихпио
нира до 42 кг, Александар Станимировић у
конкуренцији полетараца до 38 кг. Сребрне
медаљеосвојилису:ТеодораАнтонићуконку
ренцији полетарки до 31 кг, Страхиња Биро
вљевуконкуренцијиполетарацадо25кг,Сте
фанГемериуконкуренцијиполетарацадо31кг.
Бронзом су се окитили Андреј Савић у конку
ренцијимлађихполетарацадо20кг,ИлијаЋур
чићуконкуренцијиполетарацадо28кгиВла
димир Иванов у конкуренцији полетараца до
+50килограма.
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НаАдиЦиганлијиуБеограду10.јуна
одржаноје1.коломиникајакипионир
скелигеСрбијекаоиТрофејБеограда.
Чланови Кајакашког клуба „Вал“ из
СремскеМитровице на овом такмиче
њусуоствариливеликиуспех,освојив
ши11медаља,иточетиризлатне,три
сребрнеи четирибронзане, а свепод
вођством тренера Ненада Косијера и
Игора Дошена. Медаље су освојили:
НаташаЛаушевић(сребро,МК11000м
2007.г),МаркоПепелчевић(злато,МК1
1000м 2007.г.), Наташа Лаушевић,
Милица Масталовић, Миона Ненадић,
Луна Новаковић (сребро, МК4 500 м
2006./2007.г), Страхиња Филиповић
(бронза,МК11000м2005.г),Страхиња
Филиповић,МихаилоЖивковић(злато,
МК2500м2005.г), ЈованРадмановић,
Александар Јовановић, Лука Којовић,
Алекса Стојановић (злато, МК4 500м
2004./2005.г), Јован Радмановић (сре
бро,МК11000м2004.г),ЛукаКојовић,
АлексаСтојановић(бронза,МК2500м
2004.г), Бојан Шимоник, Димитрије
Стојшић (бронза, К2 500м пионири),
БојанЗделар(злато,К1500мјуниори)
иОгњенМасталовић(бронза,К1500м
јуниори).

Б. З.

КАЈА КА ШКИ КЛУБ „ВАЛ“

Одличја
из Београда

ПРИ ЈЕМ ЗА АТЛЕ ТИ ЧА РЕ У МИТРОВАЧКОЈ ГРАД СКОЈ КУЋИ

За спорт никад није касно
Упетак, 16. јуна у Градској кући уСремској Митровици одржан је

пријем за млађе ветеране Атлет
скогклуба„Сирмијум“изСремскеМитро
вицекојисузабележилизапаженерезул
тате на Првенству Србију одржаном 4.
јунауСремскојМитровици.
Ветеранисусетакмичилиу13дисци

плина, и то у тркама на 100, 200, 400,
800, 3.000 и 5.000 метара, затим трци
на400метарасапрепонамаиутрциу
ходању на 3.000 метара, такође скака
лисуувисидаљ,атакмичилисусеиу
бацањукугле,дискаикопља.
Натакмичењујеучествовало158атле

тичараветеранаи38ветеранки,односно
укупно196такмичара,аосиматлетича
раизСрбије,учешћесуузелииатлети
чариизСловеније,ЦрнеГореиБосне.
Првоместо у категорији од 35 до 39

годинаутрцина100метараприпалоје
МилорадуБабићу,доксеуистојдисци
плинисамоустароснојкатегоријиод40
до44годинезлатомокитиоњеговбрат
Бранислав Бабић. Бронзана медаља у
тојтрциприпалајетакођеМитровчани
нуИгоруАшталковском.
Утрцина400метарајошједнотреће

местоусвојојстароснојкатегоријипри
пало јеАшталковском,док се у катего
ријиод55до59годинаистоммедаљом
окитио Зоран Кресојевић, једини пред
ставникАК„Срем“.
Мушкаштафета 400 пута 100 такође

је освојила трећеместо.Њу су чинили

браћа Бабић, Ашталковски и Кресоје
вић.
БраћаБабићсуосвојилизлатнемеда

љеиудисциплинискокудаљусвојим
староснимкатегоријама.
Утрцина400метараукатегоријиод

40до44 годиназасребрнумедаљусе
изборилаМирјанаЦингели,аистамеда
љајојјеприпалаиутрцина800метара.
Дијана Ашталковски Шћекић је била

најбржаутрцина400метараукатегори
јиод45до49година,апрвоместотако
ђејеосвојилаиудуплодужојтрци.
Сви освајачи медаља обезбедили су

учешће на Балканском првенству које
ћебитиодржаноусептембрумесецуу
Бугарској.
Овим су показали да за спорт никад

није касноидаподстакнумладеда се
бавеспортом.

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ ЗА СТА РИ ЈЕ ЈУНИ О РЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

Митров ча ни ма
шест меда ља
УКрушевцујетокомвикендаодржаноПрвенство Србије за старије јунио

ре. Атлетичари АК „Срем“ освојили
сутримедаљеидвачетвртаместа.
СребрнумедаљујеосвојиоДејанАнту

новићутрцина3.000метарасапрепрека
ма резултатом 10:21,09. У узбудљивој
трци са честим претицањима Дејан је
сачуваоснагузапоследњикругиуспеода
седомогнесребра.
МиркоМаунасеувеомабрзој трцина

3.000метарадржаовеомадобро,истрчао
личнирекордкојисадаизноси9:11,55што
јебилодовољнозабронзанумедаљу.
Бронзу је освојио и Славко Стевић у

дисциплини скок у вис скочивши такође
својновиличнирекорд1,94метара.
ЧетвртопласиранесубилеСараБерток

утрцина3.000метарарезултатом10:20,4
и Сара Станимировић у бацању копља
35,22метракоја јеводиланајвећуборбу
са ветром који је дувао на такмичењу и
омеојеуостваривањубољегрезултата.
Три медаље освојили су и атлетичари

„Сирмијума“одчегадвезлатненаистом
такмичењууКрушевцу.БлистаојеОгњен

Стојановић,којијетријумфоваоутрцина
100 метара са новим личним рекордом
10,74 секунди али са недозвољеним
ветром.Такојеобезбедиоместоурепре
зентацији Србије за предстојеће Првен
ство Балкана у Румунији. Његов тренер
Горан Павловић задовољан резултатом,
напомињедајеовосамоуспутнастаница
идасуамбицијевеликамеђународнатак
мичења.
Посебнојебиларасположенаштафета

Сирмијума у саставу: Немања Јоргић,
Александар Секулић, Душан Џодан и
ОгњенСтојановићкојисуновишампиони
Србијена4x400метарапобедившифаво
ризовани београдскиПартизан док су на
4x100освојилисребрнумедаљу.
Сара Киш је 100 метара истрчала за

12,36 секунди и била четврта, али неће
путоватинаПрвенствоБалканауштафе
тиСрбије, јерпионирипопропозицијама
немогунаступатизастаријејуниоре,што
је велика штета јер је изборила право.
Висока четврта места заузели су Огњен
ДеспићубацањукопљаиУрошПетрићу
бацањукладива.

Ветерани „Сирмијума“ са представницима Града
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ОВАН: Закључујете
да вам недостаје
шира подршка и поу
здане информације о

основнимдогађајиманапослов
нојсцени.Немојтедозволитида
се то негативно одрази на ниво
пословнесарадњеилинарезул
тате које очекујете. Важно је да
се правилно заштитите од нега
тивнихутицаја.

БИК: Колебате се
између две пословне
понуде. Међутим
показаћеседанијед

на од њих није одговарајуће
решење које задовољава ваша
очекивања. Потребно је да про
мените нека основна правила у
договору са сарадницима зарад
већег успеха. Нема разлога да
претерано истичете своје захте
ве у друштву вољене особе.
Обратите пажњу на здравији
начинисхране.

БЛИ ЗАН ЦИ: Делује
те незаинтересовано
за одређене теме
које захтевају додат

нипословниризик.Ипакхладан
тонистилодбијањанаилазена
лош одјек у пословним кругови
ма. Нажалост несвесно подсти
четепословниривалитет.Осећа
те емотивну тензију у нечијем
присуству.Сталовамједаодго
нетнете партнерову изненадну
ћудљивоступонашању.

РАК: Постоје разли
чити неспоразуми у
пословним прегово
рима,штовамдајеза

правода инсистирате на својим
циљевимаидоказивањуистине.
Уколиковамјесталодаоствари
те пословни успех, потребно је
да преузмете одговорност за
своје поступке. У сусрету са
вољеномособомделујетенапе
то јер многе ствари изненада
измичувашојвољи.

ЛАВ:Очекујетепози
тиван одговор или
одређено признање
за свој рад. Али, до

васдопирунеодређеникомента
риинечијенегодовање.Немојте
дозволити да вас неко испрово
циранаимпулсивнопонашањеи
погрешнуодлуку.Вољенаособа
очекује да доследно испуните
своја обећања.Тешко вам је да
ускладитесвезаједничкепотре
беиинтересовања.

ДЕ ВИ ЦА:  Уколико
вас иритира нечије
непрофесио нално
понашање,потрудите

се да контролишете своје нега
тивне импулсе и избегавајте
потенцијално ривалство. Потен
цирање пословног сучељавања
ствараиниздодатнихпроблема.
Искреност пред вољеном осо
бомутиченабољеразумевање.
Потребна вам је емотивна бли
скост како бисте превазишли
сумње.

ВА ГА: Нема разлога
да очекујете нове
уступке од особе која
не подржава ваше

пословне ставове и циљеве које
заговарате. Губите драгоцено
време, непотребно инсистирате
на истини о којој други не желе
јавно да се изјашњавају у вашу
корист.Потребнавамјеемотивна
дискреција, будите пажљиви и
избегавајтеавантуристичкеидеје.
Приуштитесебиомиљенузабаву.

ШКОР ПИ ЈА:Нековам
јасно даје до знања,
да се налазите у
доброј позицији и да

подржава ваше ставове. Потреб
ноједапроценитедобартренутак
за акцију и да надмудрите своје
ривале. Важно је да ваше идеје
илиемотивнаинтересовањанаи
лазенапозитиванодговор.Уколи
ко сте слободни планирајте нови
љубавнисусрет.

СТРЕ ЛАЦ:Уколикосе
већина сарадника
противи вашим идеја
ма и вољи, нема

потребе да упорно инсистирате
на својимпрвобитнимнамерама.
Нековамотворенодаједознања
данећеиматипревишеразумева
ња за ваше захтеве. Делујете
узнемирено, лакше вам је да
некогоптужитезасвојеемотивно
стање. Потребно је да се боље
прилагодитеблискојособи.

ЈА РАЦ:Неможетеда
промените основне
услове или располо
жење које влада у

пословним круговима, планови
којеиматезависеоднечијегути
цаја и воље. Немојте дозволити
да у вама превлада сујета или
жељазапобедничкимтријумфом.
Морате имати довољно стрпље
њазасвојупородицу.Избегавајте
психо–физичкаоптерећењаили
такмичарскуатмосферу.

ВО ДО ЛИ ЈА:Изненад
напословнанепријат
ностилисукобса јед
ном особом натераће

васдастварипосматратедругим
очима. Избегавајте осетљиве
теме које представљају потенци
јални ризик за ваш пословни
углед. Будите довољно проми
шљени. Важно је да правилно
проценитенечијуулогуиемотив
не намере. Партнер не жели да
вас додатно оптерећује својим
захтевима.

РИ БЕ:Договорсајед
номособомуказујена
могућенеспоразумеи
потенцијалнинеуспех.

Недостаје вам добар увид у раз
личите токове пословних догађа
ја.Делујетесувишерезервисанои
неповерљиво али партнер нема
намерудаваспретераноразуве
рава у вашимемотивнимсумња
ма.Важноједаправилноусмера
вате.Важноједаправилноусме
раватекреативнуенергију.

VREMEPLOV
21. јун

1945.Јапанскетрупенаострву
Окинава, које је служило као
последња одбрана Јапана у
Другом светском рату, предале
сусеАмериканцима.
1970. У финалу светског фуд
балског првенства Бразил је у
СјудадМексикупобедиоИтали
јуса4:1ипостаопрвитростру
киосвајачтрофејаЖилаРимеа.

22. јун
1533.ТурскисултанСулејманII
Величанствени са Аустријом
потписао уговор о миру, после
другог неуспешног похода на
Беч.
1815.Послепораза кодВатер
лоаНаполеонБонапартаабди
цираоидругипут.
1941.ПочелаоперацијаБарба
роса,уДругомсветскомрату,у
којојсуХитлероветрупесвише
од 150 дивизија напале СССР
дужцелеграничнелинијеизме
ђу Балтичког и Црног мора.
Италија и Румунија објавиле
ратСССР.

23. јун
1999. Југословенски економи
стиизневладинеГрупе17про
ценилида је укупнаекономска
штетапослеНАТОбомбардо
вањаЈугославије29милијарди
и608милионадинара.

24. јун
1821. Симон Боливар је побе
дио у бици код Карабобоа и
ослободиоВенецуелуодшпан
скевласти.
1901.УПаризујеотворенапрва
изложба19.годишњегшпанског
сликара Пабла Пикаса, која је
одушевилаликовнекритичаре.
1912. На Олимпијске игре у
Стокхолму отпутовала је прва
српскаолимпијска екипа, атле
тичари Душан Милошевић и
ДрагутинТомашевић.

25. јун
1876.УбицикодЛитлБигХор
наиндијанскоплемеСијукспод
командом поглавице Лудог
Коња победило јединицу VII
коњичке дивизије генерала
Џорџа Армстронга Кастера.
Кастер погинуо са сва 264 вој
ника.
1991. Словенија и Хрватска
прогласиле независност од
СФРЈ.Тојепојачалонапетосту
СФРЈ, која је каснијепрерасла
уратуХрватскојиБоснииХер
цеговини.

26. јун
1898. Рођен немачки конструк
тор авиона и индустријалац
Вилхелм Месершмит, који је
направио први авион на свету
сабрзиномод1.000 километа
ранасат.
1945.УСанФранцискусупред
ставници50земаља,укључују
ћиЈугославију,потписалиПове
љуооснивањуУН, која јесту
пиланаснагу24.октобра.

27. јун
1693. Џон Дантон у Лондону
објавио први женски часопис,
ЛејдисМеркури.

HOROSKOP

Сре да,
21. (8) јун 

СветивеликомученикТеодор
Стратилат

Че твр так,
22. (9) јун 

СветиКирилоАлександријски
Пе так,

23. (10) јун 
СветисвештеномученикТимо
тејПруски

Су бо та,
24. (11) јун 

СветиапостолиВартоломеји
Варнава

Не де ља,
25. (12) јун 

ПреподобниОнуфријеВелики;
ПреподобниПетарАтонски

По не де љак,
26. (13) јун 

СветамученицаАкилина;Све
тиТрифилијеЛевкусијски

Уто рак, 27. (14) јун 
СвeтипророкЈелисеј;Свети
МетодијеЦариградски

Crkveni
kalendar

• Ку пио сам де сет по сла-
ни ка опо зи ци је. Бо јим се 
да не по ску пе.
• Ме ди ји су сло бод ни. 
Мо гу да иду куд год 
хо ће.
• До бро до шли у Ср би ју! 
Шта има те од оруж ја?

Па ште та
Са стој ци:туњевина1већаи

1мањаконзерва,3троугластa
сирaзамазање,2јаја,павлака
50 г, сенф1 кашичица,бибер,
лимуновсок.

При пре ма:Скувајте јаја,па
их у блендеру помешајте са
осталим састојцима и добро
измиксајте. Можете мутити и
штапним миксером. Када је
готовоставитепаштетуунеку
чинијусапоклопцем,пауфри
жидер.Послужитекаодоручак
или вечеру на препеченом
хлебу.


