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Јавно комунално предузеће
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ПРЕДСЕДНИКПОКРАЈИНСКЕВЛАДЕИГОРМИРОВИЋПОСЕТИОКОМПАНИЈУ
„АТОСФРУКТУМ”УМАЛОЈРЕМЕТИ

Покрајинаулаже
упољопривреду
Председник Покрајинске владе

ИгорМировићпосетио је компа
нију „AтосФруктум“ уМалој Ре

мети,прошлогпетка,28.јулаизаједно
са директором Митром Деурићем об
ишао нове реализоване инвестиције 
хладњачу,винаријуибарикподрум.
Председник Покрајинске владе Ми

ровићјетомприликомистакаодамује
великозадовољствоштојеизванично
отворионовувеликувинаријунатери
торијиопштинеИриг.
Ово је сликамоћне српске компа

нијеуовојобласти.Мићемонастојати
нареднихгодинадасајошвишесред
ставаподстичемооваквуврстуеконом
ског развоја наше земље. Воћарство,
виноградарствоивинарствосуувели
комтрендурастауцелојнашојземљи.
СремјепрепознаткаодеоВојводинеи
Србијекојиимаогромнешансеупро
изводњи воћа и вина. Сваким даном
имамосвевишевинаријаиквалитет
нијихвинаизанековремеверујемда
можемо постати водећи не само код
насурегиону,негоиуширимоквири
ма.ТосуиразлозиштојеПокрајинаи
уовојгодини,прекоконкурсаПокрајин
ског секретаријата за пољопривреду,
подстицала воћарску и виноградарску
производњу и што ће то наставити и
даљедаради–рекаојеМировић.
Уовојгодини,Покрајинскавладаиз

двојила је осам милијарди динара за
све елементе пољопривредне произ
водње.

 Наши конкурси су јавни, транспа
рентни, помоћи ћемо колико можемо,
јержелимодаВојводинабудеоношто
јенекадабила:главнаводећарегијау
оквирунашеземљекојаћеповлачити
напредидругекрајеве,акоракпоко
ракуспевамоутомеиузпомоћкомпа
нијапопутове–додаојеМировић.
Директор„AтосФруктума“МитарДе

урић је изјавио да фирма константно
ради на новим пројектима и да је од
оснивањапредесетакгодинабилало
комотиваразвојаовогделаФрушкего
ре, јер језахваљујућиипроширивању
засадавоћаивиновелозеовекомпа
није,Фрушкагораушлауреднајважни
јихвоћарскихрегијауЕвропи.
 Нема добре пољопривреде без

помоћи државе, односно Покрајине у
овомслучају.ВидиседаВојводинакао
једна воћарска и винска регија јача и
постајеиз годинеу годину све значај
нија на европском нивоу. Покрајинска
влада и локална самоуправа се у по
следњевремесвевишебавеинвести
цијамаразвојаиновација,рекаојеДе
урић.
Обиласку компаније присуствовали

суипокрајинскисекретарзапољопри
вреду,водопривредуишумарствоВук
Радојевић, председник Општине Ириг
Стеван Казимировић и председник
Привредне коморе Војводине Бошко
Вучуревић.

С.Станетић
ФОТО:Ж.Петрас

Мићемонастојати
нареднихгодина
дасајошвише

средстава
подстичемоовакву
врстуекономског

развојанашеземље.
Воћарство,

виноградарство
ивинарствосу

увеликомтренду
растауцелој

нашојземљи,рекао
јеИгорМировић

Обилазаккомпаније„АтосФруктум“
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IZVESTAN
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Слободан Стокановић, бивши шеф Полиције у Сремској 
Митровици, данас пензионер, осуђен је пресудом 
Прекршајног суда да плати новчану казну у износу од 

20.000 динара, зато што је 17. августа 2016. године испред 
зграде Скупштине града нарушавао јавни ред и мир, 
вршењем насиља над Ненадом Лемајићем. Он му се, каже 
се у пресуди, прво обратио речима: „Куд на тебе баксузе да 
налетим“, а затим му задао један ударац отвореном шаком у 
пределу лица. Пресуду је потврдио Апелациони суд у Новом 
Саду, који је одбацио жалбу Слободана Стокановића. Жалба 
је, каже Стокановић, решена у веома кратком року, пресуда 
Прекршајног суда је решена за свега недељу дана. 

Слободан Стокановић има 77 година, и делује прилично 
невероватно да један онемоћали старац тако олако излупа 
човека у пуној животној снази, усред бела града. Али, све је 
могуће када је Лемајић у питању, нарочито у садејству са 
својим сведоцима. Обашка, што је крунски сведок (и може се 
рећи „вештак“) Лемајићу заправо био др Кендришић 
Мирослав, његов страначки пајтос и ортак из неких нимало 
партијских, већ криминалних радњи. Наиме др Кендришић је 
свом страначком камараду и ортаку из сумњивих радњи, 
Лемајићу, издао лекарску потврду о повређивању, а да Суд 
није ни трепнуо. 

Слободан Стокановић је дошао на суд помало наивно, 
верујући да судови раде као некад, кад је он био шеф 
Полиције, без политичких и осталих притисака. Није имао 
чак ни адвоката, верујући да је људско поштење довољно за 
Прекршајни суд. Не морате да будете судија, да бисте се 
нашли у чуду што суд не жели пажљиво да саслуша вашу 
верзију и ваше сведоке, а да истовремено дозвољава сукоб 
интереса који постоји на релацији Кендришић – Лемајић. Али 
суд је суд, морамо га поштовати чак и кад се са њим не 
слажемо. Иначе... Без обзира што није логично да старац од 

77 година може да излема клипана у пуној животној снази, па 
макар то био и Лемајић. Без обзира што је за суд свеједно 
што човек кога Стокановић сматра одговорним за смрт свога 
сина, старцу испред Градске куће каже „Марш у три п.... 
материне“. Али, то ваљда, по суду, није ремећење јавног 
реда и мира?

Слободан Стокановић је изненађен оваквом пресудом 
Прекршајног суда. Он сматра да је судство у Сремској 
Митровици корумпирано и да га држе у шаци људи из бивше 
Пајтићеве власти. „Ако Вучић једном почне да пада, то ће 
бити у Сремској Митровици, јер овде судством манипулишу 
људи из Демократске странке“, каже он, алудирајући на 
бројне ствари које се дешавају у митровачком правосуђу. 
Због тога, он озбиљно размишља да не плати новчану казну, 
већ да иде у затвор. Осећа се, каже, понижено као човек који 
је некада бранио државу од битанги, какве су се данас 
увукле у политику и све делове друштва. 

Суђење Слободану Стокановићу трајало је релативно 
кратко, пресуда Апелационог суда донета је експресно. 

За то време, у митровачком Основном јавном 
тужилаштву, крчка се већ годину и по дана кривична пријава 
против Ненада Лемајића и др Мирослава Кендришића због 
пљачке градског буџета, у износу од преко милион динара, о 
чему су М новине писале у више наврата, иако постоје 
очигледни докази, ствар стоји јер је неко вероватно забранио 
Тужилаштву да се бави својим послом.

За то време, двојац Лемајић - Кендришић може да ради 
шта хоће, и да се исмева систему у коме живи. Неко им то 
дозвољава.

Без сумње је да Вучић убедљиво влада Србијом,
али правосуђем у Сремској Митровици, према ономе што 

говори Слободан Стокановић, влада још увек Пајтићева 
камарила.  

Кадија те тужи, кадија ти суди
Зашто ће бивши

шеф полиције 
Слободан 

Стокановић
радије да иде
у затвор него

да плати судску 
казну: Судство
је корумпирано

– каже он



4 2. AVGUST 2017.  M NOVINE ИНТЕРВЈУ

ВЛА ДИ МИР ГАК, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Гради се пуном паром
Општи на Инђи ја све је бли жа 

циљу који је пред себе, пре 
нешто више од годи ну дана, 

ста вио пред сед ник Општи не Вла ди-
мир Гак, а то је да ће ова локал на 
само у пра ва бити нај ве ће гра ди ли ште 
у Сре му. Ако про ђе те севе ро и сточ ном 
рад ном зоном, биће сасвим јасно због 
чега су ове тврд ње тач не. На јед ној од 
пар це ла уве ли ко су у току радо ви на 
изград њи пого на кра гу је вач ког инве-
сти то ра, ком па ни је „Агро мар кет“. 
Неда ле ко од њих, гра ди се скла ди шни 
про стор локал ног инве сти то ра, ком па-
ни је „МБ транс“, а за само неко ли ко 
дана биће поста вљен и камен теме-
љац за буду ће постро је ње руско-срп-
ске ком па ни је „Квас“, која ће у првој 
фази запо сли ти око 80 рад ни ка. 

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди-
мир Гак исти че да су то све пло до ви 
пре да ног рада свих запо сле них у 
Општи ни Инђи ја, дода ју ћи да корак по 
корак иду даље ка сва ком сле де ћем 
поста вље ном циљу.

- Један од њих, сва ка ко, се одно си 
на царин ску зону и све смо бли жи 

томе. Ком па ни ја „МБ транс“ гра ди 
озби љан скла ди шни про стор који је 
пред у слов да доби је мо царин ску зону. 
Није лако доћи до тог циља, али 
мислим да ћемо успе ти да ура ди мо 
све што је нео п ход но у две, три фазе 
- каже Гак.

М НОВИ НЕ: Због чега је царин ска 
зона зна чај на за општи ну Инђи ја? 

ВЛА ДИ МИР ГАК: Царин ском зоном 
инђиј ска при вре да биће подиг ну та на 
виши ниво. Сва ки од инве сти то ра који 
послу ју код нас моћи ће да оца ри ни 
сво ју робу на само неко ли ко сто ти на 
мета ра или пар кило ме та ра од свог 
постро је ња, чиме ће знат но сма њи ти 
тро шко ве које су има ли рани је, одво-
зе ћи робу на оца ри ње ње у неко дру го 
место.

Да ли је и то један од раз ло га због 
којег се посто је ћи инве сти то ри 
одлу чу ју за про ши ре ње капа ци те та?

Да нису ство ре ни добри усло ви за 
рад и раз вој сигур но не би дошло до 
про ши ре ња капа ци те та код одре ђе них 

M NOVINE :

У току су радо ви
на изград њи пого на

ком па ни је 
„Агро мар кет“.

Неда ле ко од њих,
гра ди се скла ди шни 
про стор ком па ни је 

„МБ транс“, а за само 
неко ли ко дана биће 
поста вљен и камен 
теме љац за буду ће 

постро је ње
ком па ни је „Квас“

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја
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инве сти то ра. „Фар ми на пет фуд“ шири 
свој про из вод ни погон и отво ри ће још 
100 радих места. Један руски  ин ве сти-
тор је купио нека да шњу месну инду-
стри ју у Чор та нов ци ма и сада ће пре-
ра ђи ва ти воће. Добра вест је да ће 
запо сли ти 40 рад ни ка, што ће сва ка ко 
зна чи ти жите љи ма овог села, јер то 
гле да мо као на реше но основ но егзи-
стен ци јал но пита ње за 40 поро ди ца.

Инве сти то ра је све више и сва ко
днев но расте инте ре со ва ње за 
општи ну Инђи ја? Докле се сти гло са 
наја ва ма око фор ми ра ња инду
стриј ске зоне у Бешки?

Чека мо сагла сност Вла де Репу бли-
ке Срби је након чега бисмо тре ба ли 
да кре не мо са опре ма њем буду ће 
инду стриј ске зоне у Бешки. Већ сада 
има мо чети ри инве сти то ра из Инђи је и 
Ста ре Пазо ве који су спрем ни да 
постро је ња гра де у беш чан ској инду-
стриј ској зони. 

Општи на Инђи ја води и пре го во ре 
са неко ли ко позна тих свет ских ком
па ни ја?

Могу само да потвр дим да води мо 
интен зив не пре го во ре са неко ли ко 
озбиљ них ком па ни ја које би од Инђи је 
начи ни ле град при вре де, пре по зна-
тљив у целом све ту. Међу тим, сви ти 
вели ки про јек ти зах те ва ју одре ђе ну 
дозу повер љи во сти пода та ка и из тог 
раз ло га не може мо да гово ри мо о кон-
крет ним име ни ма. Надам се да ћемо у 
наред на два месе ца има ти решен 
један од три мега про јек та на који ма 
интен зив но ради мо. Пре пар дана, 
посе ти ла нас је кине ска деле га ци ја у 
чијем саста ву се нала зио инве сти тор 
који је заин те ре со ван да гра ди постро-
је ње у нашој општи ни. Ми смо сагле-
да ли могућ но сти, а све у циљу да тој 
ком па ни ји омо гу ћи мо пар це лу од 50 
хек та ра. Наши сугра ђа ни мора ју зна ти 
да је дуг и тежак пут од пре го во ра до 
реа ли за ци је неког про јек та, јер се раз-

го во ри воде на мно го вишем нивоу 
него што је локал ни.

Како бисте при ву кли инве сти то
ре, озбиљ но се ради на опре ма њу 
инду стриј ске зоне у Инђи ји. Коли ко 
је тре нут но општин ске земље 
доступ но потен ци јал ним инве сти
то ри ма?

Ми има мо на рас по ла га њу 97 хек та-
ра у севе ро и сточ ној рад ној зони, али 
интен зив но ради мо на њеном инфра-
струк тур ном и кому нал ном опре ма њу. 
Изгра ди ли смо 1.200 мета ра пута, 
водо вод је ура ђен целом тра сом, а 
недав но смо доби ли око 37 мили о на 
дина ра од Упра ве за капи тла на ула га-
ња АП Вој во ди не за изград њу кана ли-
за ци о не мре же и дру гих при ступ них 
путе ва. Када завр ши мо све те радо ве 
моћи ћемо да каже мо да смо доби ли у 
пот пу но сти опре мље ну инду стриј ску 
зону. 

Поред опре мље не инду стриј ске 
зоне инве сти то ри има ју при ли ку да 
купе земљи ште по при сту пач ним 
цена ма. Коли ко је то бит но за даљи 
раз вој при вре де у општи ни Инђи ја?

Цена коју ми данас нуди мо по ква-
драт ном метру за тако опре мље ну 
инду стриј ску зону, са повољ ним гео-
граф ским поло жа јем и спо соб но шћу 
локал не само у пра ве да иза ђе у сусрет 
сва ком инве сти то ру, усу ди ћу се да 
кажем, не може те наћи ниг де у Срби ји. 
Ква драт ни метар је око шест евра, што 
је више него атрак тив но за сва ког 
озбиљ ног инве сти то ра. Ми бисмо 
могли ту цену да подиг не мо, али не 
жели мо, јер смо има ли уна зад пет 
годи на један вели ки ваку ум када је у 
пита њу изград ња постро је ња. Све ово 
о чему сам гово рио иде у при лог мојим 
наја ва ма да ће општи на Инђи ја до 
2020. годи не бити нај ве ће гра ди ли ште 
у Сре му и дефи ни тив но, када све ово 
сабе ре мо, може мо рећи да смо на 
пра вом путу.  М. Ђ.

Могу само да
потвр дим да

води мо интен зив не 
пре го во ре са

неко ли ко озбиљ них 
ком па ни ја које би

од Инђи је начи ни ле 
град при вре де,

пре по зна тљив у
целом све ту. Наши 
сугра ђа ни мора ју

зна ти да је дуг
и тежак пут од
пре го во ра до

реа ли за ци је неког
про јек та, јер се
раз го во ри воде
на мно го вишем
нивоу него што

је локал ни

Постро је ње Агро мар ке та у изград њи
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ЈКП „ВОДО ВОД“ 

Сред ства
за изград њу
новог буна ра

Водо снаб де ва ње на тери то ри ји 
општи не Инђи ја биће још ста бил ни је 
захва љу ју ћи сред стви ма која је та 
локал на само у пра ва доби ла од Упра-
ве за капи тал на ула га ња АП Вој во ди-
не. Реч је о суфи нан си ра њу про јек та 
изград ње бате ри је 25 на инђиј ском 
изво ри шту за који су одо бре на сред-
ства у изно су од 27 мили о на и 170 
хиља да дина ра. Упра ва за капи тал на 
ула га ња финан си ра 80 одсто вред но-
сти цело куп ног про јек та, док ће оста-
лих 20 одсто финан си ра ти Општи на 
Инђи ја, што је 6,9 мили о на дина ра.

Како су иста кли пред став ни ци 
инђиј ског ЈКП „Водо вод и кана ли за ци-
ја“, изград ња новог буна ра је стра те-
шки изу зет но зна ча јан про је кат јер се 
тиме додат но пове ћа ва ста бил ност 
водо снаб де ва ња у целој општи ни, 
обез бе ђу је се довољ на коли чи на 
воде за пушта ње фабри ке воде у 
проб ни рад, као и за задо во ља ва ње 
потре ба нових инве сти то ра који су 
дошли и који се оче ку ју у наред ном 
пери о ду.

- Укуп на вред ност про јек та је око 34 
мили о на дина ра и сред ства која смо 
доби ли од Покра ји не су од изу зет ног 
зна ча ја – иста као је Дра го љуб Три
фу но вић, дирек тор инђиј ског „Водо-
во да“ и додао:

- Након извр ше них тести ра ња, која 
смо ради ли ове сезо не, дошли смо до 
пода тка да рас по ла же мо са 140 лита-
ра у секун ди. Са новим буна ром ми 
ћемо има ти снаб де ва ње водом од 170 
лита ра у секун ди. То је, и више него 
довољ но за пушта ње фабри ке воде у 
проб ни рад. До кра ја годи не оче ку је-
мо да капа ци те ти буду на нивоу о 
којем сам гово рио и да ћемо у сезо ну 
2018. годи не, ући са ква ли тет ним 
систе мом са којим ћемо моћи да испо-
ру чу је мо нашим потро ша чи ма пот пу-
но физич ко - хемиј ски и микро би о ло-
шки исправ ну воду.

Како је за крај пору чио Три фу но вић, 
изград ња бате ри је 25 на изво ри шту у 
Инђи ји поче ће након спро ве де не јав-
не набав ке и уво ђе ња изво ђа ча радо-
ва на лока ци ју. 

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. 

УСТА НО ВА „СПО РТ СКИ ЦЕН ТАР“ ИНЂИ ЈА

Град ски базен
оба ра све рекор де

У току је изра да ком плек сног про јек-
та који се тиче поста вља ња видео 
над зо ра на тери то ри ји општи не 

Инђи ја. Локал на само у пра ва раз ма тра 
поста вља ње сигур но сних каме ра не 
само на кључ ним лока ци ја ма попут цен-
тра гра да, Дома здра вља, шко ла и про-
мет них рас кр сни ца, већ и на оним које се 
нала зе ван насе ља. Како је иста као 
пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак, у 
викенд насе љу Бре сквик у Крче ди ну, где 
се кон стант но јавља про блем ства ра ња 
дивље депо ни је и некон тро ли са ног 
баца ња сме ћа, биће висо ко поста вље не 
две каме ре.

- Пре неко ли ко месе ци донет је оба ве-
зу ју ћи закљу чак на јед ном од саста на ка 
Систе ма 48 којим је пред ви ђе но да 
инспек то ри поја ча но кон тро ли шу одла га-
ње сме ћа у крче дин ском викенд насе љу. 
Међу тим, немо гу ће је бити при су тан 24 
часа днев но, те су каме ре једи но реше-
ње - каже Гак и дода је:

- Каме ре ће моћи да сни ме реги стар-
ске табли це оних који буду одла га ли 
сме ће мимо кон теј не ра, као и лица осо-
ба која буду упра вља ла вози лом, што је 
додат но олак ша ње при иден ти фи ка ци ји 
након при ја ве  на дле жним орга ни ма.

 М. Ђ.

Град ски базен у Инђи ји беле жи 
рекорд ну посе ту. За 35 дана рада 
оми ље но инђиј ско купа ли ште 

посе ти ло је пре ко 32 хиља де купа ча. 
Како исти че Или ја Трбо вић, дирек тор 
Уста но ве „Спо рт ски цен тар“, про шле 
годи не у току целе сезо не базен је 
посе ти ло укуп но око 30 хиља да купа-
ча. Оче ки ва ња су да ће до кра ја купа-
ли шне сезо не базен дости ћи рекорд у 
бро ју посе та који није забе ле жен 10 
годи на уна зад.

- На базе ну кон стант но има мо од 
1.000 до 2.000 посе ти ла ца, када су 
вре мен ске при ли ке добре, а тај фак-
тор је и допри нео ово го ди шњим 
добрим резул та ти ма на Град ском 
базе ну - каже Трбо вић.

Дирек тор Уста но ве „Спорт ски цен-

тар“ која упра вља Град ским базе ном 
комен та ри ше и недав не гла си не да је 
дошло до неко ли ко озбиљ ни јих повре-
да током упо тре бе недав но поста вље-
них тобо га на.

- Тобо ган има све тех нич ке карак те-
ри сти ке и усло ве за кори шће ње. На 
ула зу посто ји упут ство за њего во без-
бед но кори шће ње. Не може мо нико ме 
забра ни ти да кори сти тобо ган како 
жели. Могу да потвр дим да се деси ла 
само јед на повре да, баш из раз ло га 
што се није пошто ва ло упут ство за 
кори шће ње - каже дирек тор и дода је 
да се сва ка евен ту ал на повре да еви-
ден ти ра у амбу лан ти која се нала зи на 
базе ну, те је лако про вер љи во да ли је 
и коли ко повре да еви ден ти ра но током 
ове сезо не. М. Ђ.

ИНЂИ ЈА

Про тив дивљих депо ни ја

Град ски базен оба ра рекор де у посе ће но сти
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РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ВРТИ ЋА „ВИЛА“ У ВРД НИ КУ

Обез бе ђе на сред ства
из Покра ји не

Заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ириг Мио-
драг Бебић, пот пи сао 

је про шле неде ље уго вор о 
доде ли 12,6 мили о на дина-
ра Општи ни Ириг, које је 
Вла да Вој во ди не опре де ли-
ла за рекон струк ци ју врти-
ћа „Вила“ у Врд ни ку, који је 
у саста ву Дечи је уста но ве 
„Дечи ја радост“.

- У овај обје кат се није 
ула га ло ско ро 30 годи на а 
про те кле зиме смо има ли 
честе при ту жбе роди те ља 
да је деци и поред цен трал-
ног гре ја ња хлад но у про-
сто ри ја ма у који ма бора ве. 
Тада смо обе ћа ли хит но 
реша ва ње про бле ма а као 
одго вор на општин ска власт 
испу ња ва мо обе ћа ње дато 
деци и роди те љи ма, као и 
запо сле ни ма у овој уста но-
ви. Одмах смо при о ну ли на 
изра ду ква ли тет ног и струч-
ног про јек та, на осно ву ког 
смо на кон кур су за доде лу 
сред ста ва од стра не Фон-
да за капи тал на ула га ња 
Вла де АП Вој во ди не доби-
ли овај нема ли износ за 
рекон струк ци ју згра де врти-
ћа. Поред заме не штет них 
сало нит пло ча које садр же 
азбест, ради ће се и заме на 
сто ла ри је новом, шесто ко-

мор ном ПВЦ сто ла ри јом. 
Поред енер гет ског, заме-
ном пло ча, про зо ра и вра та 
реша ва мо и про блем здра-
вља и без бед но сти деце, 
што нам је при о ри тет. Тако-
ђе, ради ће се и тер мо и зо ла-
ци ја фаса де и пла фо на што 
ће спре чи ти губи так топло те 
па ће деца уз изу зет но ква-
ли тет но и струч но осо бље 
има ти иде ал не усло ве за 
бора вак у врд нич ком врти-
ћу - каже заме ник пред сед-
ни ка Општи не Ириг Мио драг 
Бебић.

Овај износ пред ста вља 
нај ве ће ула га ње у објек те 
шко ле и врти ћа у Врд ни ку у 
послед њих неко ли ко деце-
ни ја?

- Упра во тако, ово је нај ве-
ће ула га ње у пред школ ско и 
школ ско обра зо ва ње у Врд-
ни ку у послед њих 30 годи на 
и лич но сам вео ма поно сан 
што сам баш ја пот пи сао 
уго вор о доде ли сред ста ва. 
Реа ли за ци јом овог про јек та 
реша ва мо про блем врти ћа, 
а одмах се фоку си ра мо да 
ура ди мо и рекон струк ци ју 
шко ле „Мили ца Сто ја ди но-
вић Срп ки ња“, којој је све 
ово што ради мо на згра ди 
врти ћа, тако ђе нео п ход но. 
Сигу ран сам да ћемо сле де-

ће годи не успе ти да реши мо 
и тај про блем, и обез бе ди мо 
уче ни ци ма и настав ном осо-
бљу врд нич ке шко ле мно го 
боље усло ве за рад – рекао 
је Бебић.

Он исти че добру сарад њу 
коју општин ска власт има 
са Вла дом АП Вој во ди не и 
Упра вом за капи тал на ула-
га ња:

- Људи који воде Покра-
ји ну су пре по зна ли наш 
добар рад и жељу да све 
сег мен те живо та у Врд ни ку 
и општи ни Ириг подиг не мо 
на мно го ква ли тет ни ји ниво 
него што је то било рани је. 
Реа ли зо ва ни су број ни про-
јек ти веза ни за школ ство, 
тури зам, инфра струк ту ру, 
кул ту ру, а оче ку је мо да се 
тај тренд ула га ња Вла де АП 
Вој во ди не у нашу општи ну 
наста ви. Овом при ли ком се 
захва љу јем Вла ди АП Вој во-
ди не и Упра ви за капи тал на 
ула га ња, а гра ђа ни ма обе-
ћа вам још мно го ква ли тет-
них про је ка та који ће живот 
и рад у свим мести ма наше 
општи не учи ни ти леп шим и 
лак шим.

Текст и фото гра фи ја:
Дра ган Аме то вић

(irig.rs)

Миодраг Бебић

Почело 
Позоришно 
лето

Пред ста вом „Мај стор ска глу-
мач ка ради о ни ца“ Зија ха Соко-
ло ви ћа про шлог пет ка, 28. јула 
поче ло је Позо ри шно лето у 
Срем ској Митро ви ци. 

Пред пуном салом на отво ре-
ном, у Лапи да ри ју му Музе ја 
Сре ма, Зијах Соко ло вић је 
публи ци гово рио о глу мач кој 
про фе си ји, о начи ну рада јед-
ног теа тра, о свр си њего вог 
посто ја ња, као и о уло га ма које 
људи има ју у сва ко днев ном 
живо ту. 

Након пред ста ве „Мај стор ска 
глу мач ка ради о ни ца“, у окви ру 
петог по реду Позо ри шног лета 
оди гра не су две пред ста ве за 
децу. У неде љу, 30. јула у нај-
мла ђи су могли да погле да ју 
пред ста ву„Штрумп фо ви и мај ка 
при ро да“, а сутра дан „Мар ко 
Кра ље вић и злат на там бу ра“.

Орга ни за тор ове мани фе ста-
ци је је Позо ри ште „Добри ца 
Милу ти но вић“, а покро ви тељ 
Град Срем ска Митро ви ца.

Изложба
у Галерији

У Гале ри ји „Лазар Воза ре-
вић“ у Срем ској Митро ви ци про-
шлог пет ка, 28. јула отво ре на је 
изло жба сли ка и црте жа Радо-
ва на Кузма но ви ћа, ака дем ског 
сли ка ра из Руме. Изло жба је 
посве ће на ликов ном кри ти ча ру 
и вели ком Кузма но ви ће вом 
при ја те љу Сре ту Бошња ку који 
је недав но пре ми нуо. Како је 
сам аутор навео ово је њего ва 
дру га само стал на изло жба у 
митро вач кој гале ри ји, прва је 
била пре тач но 20 годи на. Изло-
же на су уља на плат ну, аква ре-
ли и црте жи наста ли након 
посе те овог умет ни ка Све тој 
гори, Мете о ри ма, Фру шкој 
гори... Изло жба ће бити отво ре-
на до 14. авгу ста. Б. С.

СРЕМ СКА
МИТРО ВИ ЦА

Људи који воде 
Покра ји ну су 

пре по зна ли
наш добар рад
и жељу да све 

сег мен те
живо та у

Врд ни ку и 
општи ни Ириг 

подиг не мо
на мно го

ква ли тет ни ји 
ниво него што

је то било
рани је, каже 

Миодраг Бебић
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Због тешких усло ва рада током 
јула, у некли ма ти зо ва ним хала-
ма на више од 40 сте пе ни Цел-

зи ју са сре ди ном месе ца штрај ко ва ли 
су рад ни ци ваљев ског „Горе ња“. 
Исти на, основ ни зах тев рад ни ка био 
је пове ћа ње зара да за 5.000 дина ра, 
међу тим исти ца ли су и тешке усло ве 
рада у вре лим лет њим дани ма. Након 
неко ли ко дана штрај ка, постиг нут је 
дого вор са руко вод ством фабри ке. 
Дого во ре но је да зара де свим рад ни-
ци ма у про из вод њи буду пове ћа не за 
3.000 дина ра, сви запо сле ни ће доби-
ти пове ћа ње топлог обро ка за 1.000 
дина ра, док ће, за јул, због оте жа них 
усло ва рада, рад ни ци ма у про из вод-
њи бити испла ће на и рани је дого во-
ре на јед но крат на накна да од 3.000 
дина ра. Но, по све му суде ћи и даље 
ће запо сле ни ради ти у некли ма ти зо-
ва ним про сто ри ја ма.

Ништа боља ситу а ци ја није ни у 
већи ни срем ско ми тро вач ких фабри-
ка. Међу тим, за раз ли ку од Ваље ва-
ца, Митров ча ни нема ју хра бро сти да 
штрај ку ју иако су усло ви рада на 
висо ким тем пе ра ту ра ма неху ма ни. 

Пре ма инфор ма ци ја ма до којих су 
дошле М нови не, про из вод ни пого ни 
фир ми „Еуро цајт“, „Хај лекс“ (нека да-
шњи „Ламес“) и „Купер стан дард“ 
нису кли ма ти зо ва ни, те се рад ни ци 
„кува ју“, јер је тем пе ра ту ра вазду ха у 
пого ну пре ко 38 сте пе ни. Због пре ви-
со ке тем пе ра ту ре запо сле ни пада ју у 
несвест, не могу нор мал но да функ-
ци о ни шу, а нор ма мора да се исте ра. 

Зоран Сте вић, пред сед ник син ди-

ка та фир ме „Хај лекс“ за М нови не 
каже да им је про шле годи не руко-
вод ство обе ћа ва ло да ће про из вод ни 
погон кли ма ти зо ва ти ове годи не.

- Међу тим, дошло је про ме не вла-
сни ка, тако да ни овог лета нема мо 
кли ме у пого ну. Ста ви ли су неке вен-
ти ла то ре, и неко ли ко нових апа ра та 
са хлад ном водом. Међу тим и даље 
је пре то пло, јер маши не раде, не 
могу вен ти ла то ри да рас хла де про-
сто ри ју. Уба ци ли су нам још јед ну 
пау зу у дру гој сме ни, тако да сада 
има мо чети ри пау зе. Али се и даље 
јако тешко под но се ове вру ћи не. Кли-
ма ти за ци ја пого на кошта 200.000 
евра, ваљ да им је то ску па инве сти-
ци ја. Кажу да се за сле де ћу годи ну 
пла ни ра да се ура ди кли ма ти за ци ја. 
Виде ће мо шта ће од тога бити – наво-
ди Сте вић. 

Пред сед ник син ди ка та „Купер стан-
дар да“ Бог дан Тру бић каже да ни у 
њихо вим про из вод ним пого ни ма не 
посто је кли ме, већ само вен ти ла ци ја 
која извла чи испа ра ва ња гуме. 

- У пого ну је пре то пло, чуо сам да је 
недав но јед ним рад ни ку позли ло јер 
се напио хлад не воде и у ушао у вре-
лу про сто ри ју. Хала има доста ква-
дра та, пуно је тако зва них топлих пре-
са. Успе ли смо да издеј ству је мо две 
нове пау зе од по десет мину та у дру-
гој сме ни, да рад ни ци могу мало да се 
осве же и пре дах ну – наво ди Тру бић.

Са дру ге стра не, погон „Итон елек-
три ка“ је кли ма ти зо ван, те како каже 
пред сед ни ца син ди ка та у овој фир ми 
Наде жда Сре мац, рад ни ци ма не сме-

Пред сед ник син ди ка та 
„Купер стан дар да“ 

Бог дан Тру бић каже
да у њихо вим
про из вод ним 

пого ни ма не посто је 
кли ме, већ само

вен ти ла ци ја 

Падају у несвест,
од врућине,
а руководство
се „прави лудо“

КАКО РАДНИЦИ ПРЕЖИВЉАВАЈУ ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ?!

Нажа лост, иако смо менаџ мен ту 
„Купер стан дар да“ и „Еуро цај та“ 
доста ви ли пита ња због чега про из вод-
ни пого ни нису кли ма ти зо ва ни и да ли 
је можда због пре ве ли ке вру ћи не 
дошло до скра ће ња рад ног вре ме на, 
одго во ре нисмо доби ли. Из „Еуро цај-
та“ су нам рекли да је дирек то ри ца 
Дра га на Перић на годи шњем одмо ру и 
да ће на пита ња одго во ри ти чим поч-
не да ради, а да нико дру ги не може 
да нам даје било какве инфор ма ци је. 
Са дру ге стра не, Алек сан дра Јак шић 
из „Купер стан дар да“ је у свом допи су 
М нови на ма наве ла следеће: „С обзи-
ром да је сезо на годиш њих одмо ра у 
току, тре нут но не може мо да Вам 
обез бе ди мо одго во ре услед одсу ства 
осо ба из кор по ра тив них кому ни ка ци ја 
које су реле вант не да дају одго вор на 
ову тему“.

Менаџ мент ћути



92. AVGUST 2017.    M NOVINE

та ју висо ке спољ не тем пе ра ту ре. 

Овом про бле ма ти ком бавио се и 
пор тал Митро вач ки син ди кат, 
који наво ди да је Пра вил ни ком 

о пре вен тив ним мера ма за без бе дан 
и здрав рад на рад ном месту про пи-
са но је да је у рад ним про сто ри ја ма 
мак си мал на тем пе ра ту ра 28 сте пе ни. 
На пор та лу је и савет запо сле ни ма 
који има ју син ди кат да зах те ва ју од 
син ди ка ли ста да упу те руко вод ству 
зах тев да тем пе ра ту ре и оста ли пара-
ме три у рад ним про сто ри ја ма буду у 
скла ду са про пи си ма. 

- Уко ли ко посло да вац то не учи ни, 
син ди кат тре ба да се обра ти над ле-
жној инспек ци ји. Зави сно од тога шта 
буде пред у зе то, запо сле ни ће закљу-
чи ти да ли ствар но има ју син ди кат 
или само неку гру пу која себе зове 
син ди ка том. Тамо где нема син ди ка-
та, као што је слу чај у „Еуро цај ту“ 
запо сле ни могу лич но, поје ди нач но 
или груп но да се обра те руко вод ству 
или инспек ци ји рада – наво де на 
порталу Митро вач ки син ди ка т. 

Начел ник Инспек ци је рада Срем-
ског окру га Вла дан Тана сић за М 
нови не каже да током ових лет њих 
месе ци није било обра ћа ња запо сле-
них који раде у затво ре ном про сто ру, 
код посло дав ца на тери то ри ји Срем-
ског управ ног окру га, веза но за рад 
на висо ким тем пе ра ту ра ма.

- У скла ду са нало гом дирек то ра 
Инспек то ра та за рад Репу бли ке 

Срби је од 27. јуна ове годи не инспек-
то ри рада врше пре вен тив но посту-
па ње ради зашти те здра вља запо-
сле них при раду на висо ким тем пе ра-
ту ра ма. Пре ма овом нало гу, инспек-
то ри рада упо зо ра ва ју посло дав це, 
наро чи то у обла сти пољо при вре де и 
гра ђе ви нар ства, да, када тем пе ра ту-
ра у лет њем пери о ду пре ла зи 36 сте-
пе ни сма тра се да запо сле ни који 
оба вља ју посло ве на отво ре ном раде 
у непо вољ ним рад ним усло ви ма, што 
може нега тив но да ути че на њихо во 
здра вље. Због тога је Вла да Репу-
бли ке Срби је 2007. годи не доне ла 
пре по ру ку којом се посло дав ци ма 
пре по ру чу је да, орга ни зу ју рад на 
такав начин да се избег не оба вља ње 
тешких физич ких посло ва и изла га ње 
директ ном сун че вом зра че њу запо-
сле них за вре ме висо ких спољ них 
тем пе ра ту ра, изнад 36 сте пе ни, а 

наро чи то у пери о ду од 11 до 16 часо-
ва, уко ли ко то дозво ља ва про цес 
рада. С обзи ром на садр жај овог 
нало га, изда те пре по ру ке, уоче не 
ризи ке, као и због огра ни че ног бро ја 
инспек то ра рада, фокус овог вида 
пре вен тив ног посту па ња инспек ци је 
рада је био на зашти ти здра вља 
запо сле них који раде на отво ре ном 
при висо ким тем пе ра ту ра ма. Уко ли ко 
запо сле ни који раде у затво ре ном 
сма тра ју да им је у току рада угро же-
но здра вље као и да посло дав ци 
крше про пи се у обла сти без бед но сти 
и здра вљу на раду, могу се писме ним 
путем обра ти ти инспек ци ји рада која 
ће даље пред у зе ти мере у скла ду са 
зако ном – каже Тана сић.

Неспор на је чиње ни ца, да вели-
ке вру ћи не ути чу на пси хо фи-
зич ко ста ње чове ка, као и на 

њего ву мото ри ку. Нарав но да се је 
при ли ком рада на висо ким тем пе ра-
ту ра ма, у загу шљи вим про сто ри ја ма 
нере ал но да се оства ри нор ма као 
када се ради у опти мал ним усло ви-
ма. 

Но, по све му суде ћи, пошто се нико 
није жалио инспек ци ји, а и син ди ка ти 
нема ју довољ но сна ге да покре ну 
запо сле не на штрајк, и овог лета ће 
Митров ча ни који раде у фабри ка ма 
да се купа ју у зно ју на плус 40 у пого-
ну. И једва ће чека ти ону крат ко трај ну 
пау зу да иза ђу напо ље и удах ну 
ваздух на плус 38 у хла ду. 

Биља на Села ко вић

У рум ској општи ни неко ли ко фир-
ми сво је рад ни ке шаље на колек-
тив не годи шње одмо ре, и на тај 
начин избе га ва ју да им запо сле ни 
раде на висо ким тем пе ра ту ра ма. 
Тако нешто на памет очи глед но није 
пало руко вод ству митро вач ких фир-
ми. 

Колек тив ни 
годи шњи

Зоран Сте вић,
пред сед ник син ди ка та 

фир ме „Хај лекс“
каже да им је про шле 

годи не руко вод ство 
обе ћа ва ло да ће

про из вод ни погон
кли ма ти зо ва ти ове 

годи не. Међу тим, 
дошло је про ме не
вла сни ка, тако да

ни овог лета нема ју 
кли ме у пого ну

Уко ли ко запо сле ни који раде у затво ре ном 
сма тра ју да им је у току рада угро же но здра вље 
као и да посло дав ци крше про пи се у обла сти 
без бед но сти и здра вљу на раду, могу се писме
ним путем обра ти ти инспек ци ји рада која ће 
даље пред у зе ти мере у скла ду са зако ном, каже 
начел ник инспек ци је рада Вла дан Тана сић

Погон „Итон 
елек три ка“ је

кли ма ти зо ван, те 
како каже пред сед ни ца

син ди ка та у овој 
фир ми Наде жда

Сре мац, рад ни ци ма 
не сме та ју висо ке 

спољ не тем пе ра ту ре 

Зоран Стевић Владан Танасић
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ПОКРА ЈИН СКИ ПРЕ МИ ЈЕР ИГОР МИРО ВИЋ ПОСЕ ТИО СРЕМ СКУ МИТРО ВИ ЦУ

Локал на власт
се не боји посла

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић зајед но са Вла ди ми ром 
Гали ћем, покра јин ским секре та ром 

за урба ни зам и зашти ту живот не сре ди не 
и др Иван ком Савић, заме ни цом покра-
јин ског секре та ра за здрав ство про шлог 
четврт ка, 27. јула посе тио је Срем ску 
Митро ви цу. 

У окви ру сво је посе те глав ном гра ду 
Сре ма раз го ва рао је са пред став ни ци-
ма локал не само у пра ве, посе тио Општу 
бол ни цу и оби шао радо ве на изград њи 
под во жња ка. 

Како је изја вио Миро вић, у Срем-
ску Митро ви цу доно си три важне вести: 
изград ња под во жња ка се при во ди кра ју, 
из Покра ји не ће бити обез бе ђе на сред-
ства за адап та ци ју нај кри тич ни јих бло-
ко ва у Општој бол ни ци и за набав ку ЦТ 
апа ра та, као и да ће у сле де ћој годи ни 
Покра јин ска вла да наста ви ти да ула же у 
раз вој гра да на Сави. 

- Дого во ри ли смо се да у првим дани-
ма 2018. годи не зајед нич ки при сту пи мо 
новим про јек ти ма који су веза ни за уре-
ђе ње цен тра гра да, за изград њу и рекон-
струк ци ју шко ла и пред школ ских уста но-

ва. Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
и њего ви сарад ни ци ће упу ти ти зах те ве 
и при пре ми ти про јек ту доку мен та ци ју и 
насту па ће мо зајед но у реа ли за ци ји тих 
про је ка та. Део ће финан си ра ти Репу-
бли ка, део Град Срем ска Митро ви ца, 
а и Покра ји на ће на себе пре у зе ти део 
тере та. Жели мо више сред ста ва у сле де-
ћој годи ни да усме ри мо пре ма Срем ској 
Митро ви ци јер су потре бе вели ке. У гра ду 
има мно го ком па ни ја и доста нових запо-
сле них, град се убр за но мења и ми хоће-
мо да уче ству је мо у том про це су – изја-
вио је Игор Миро вић.

При ли ком посе те бол ни ци пред став ни-
ци Покра јин ске вла де и Гра да оби шли су 
Слу жбу радиологије и Оде ље ње за при-
јем и збри ња ва ње ургент них ста ња. Слу-
жба за РТГ дијаг но сти ку доби ла је од 
Покра јин ског секре та ри ја та за здрав ство 
нов ултра звуч ни апа рат, а нови ренд гент-
ски апа рат је доби јен пре ко Упра ве за 
капи тал на ула га ња Вој во ди не. Др Жив ко 
Врцељ изнео је нео п ход ну потре бу за 
заме ну посто је ћег, дотра ја лог ЦТ апа ра-
та. Месеч но на овом ЦТ апа ра ту пре гле-
да се око 200 бол нич ких и исто толи ко 

Посла има мно го,
али људи у

Митро ви ци се
не боје посла.
Спрем ни су у

про јект ном сми слу,
а ми ћемо помо ћи

и надам се да
ћемо за две до

три годи не има ти 
рекон стру и са не

ста ре и изгра ђе не 
нове објек те, иста као 

је Игор Миро вић

Обилазак радова на изградњи подвожњака у Сремској Митровици 
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ван бол нич ких паци је на та. Посто је ћи апа-
рат често није у могућ но сти да издр жи ту 
коли чи ну пре гле да, ква ри се, а паци јен ти 
су осу ђе ни да се упу ћу ју у дру ге здрав-
стве не уста но ве што додат но про ду жа ва 
нео п ход ну и брзу дијаг но сти ку.

- Чули смо да бол ни ци недо ста је нов 
ЦТ апа рат, који није јеф тин, али ја оче-
ку јем да ће до кра ја ове или почет ком 
сле де ће годи не бол ни ца има ти нов ЦТ 
апа рат. Ста ње у срем ско ми тро вач кој бол-
ни ци није лоше, али има оде ље ња у које 
тре ба ула га ти. План је да око 50 мили о на 
дина ра у првој фази издво ји мо за адап та-
ци ју нај у гро же ни јих сег ме на та у бол ни ци 
– рекао је Миро вић. 

Оби ла зе ћи радо ве на изград њи под во-
жња ка, покра јин ски пре ми јер је иста као 
да је задо во љан што се роко ви пошту ју 
и што ће гра ђа ни Срем ске Митро ви це 
доби ти савре ме ну сао бра ћај ни цу.

- Ради се читав ком плекс сао бра ћај-
ни ца које тре ба да пове жу инду стриј ску 
зону са цен тром Срем ске Митро ви це. 
Завр ше так радо ва оче ку је мо у новем-
бру јер кашње ња нема и све је спрем но 

како у финан сиј ском тако и у тех нич ком 
сми слу. Посла има мно го, али људи у 
Митро ви ци се не боје посла. Спрем ни су 
у про јект ном сми слу, а ми ћемо помо ћи 
и надам се да ћемо за две до три годи не 
има ти рекон стру и са не ста ре и изгра ђе не 
нове објек те у свим сфе ра ма дру штве ног 
живо та у Митро ви ци – иста као је покра-
јин ски пре ми јер Игор Миро вић.  

Изград ња под во жња ка са свим при-
ступ ним сао бра ћај ни ца ма кошта ће око 
650 мили о на дина ра. 

Пре ма речи ма гра до на чел ни ка Срем-
ске Митро ви це Вла ди ми ра Сана де ра, 
дола ском Иго ра Миро ви ћа на чело Покра-
јин ске вла де, ова инсти ту ци ја је поста ла 
парт нер локал ним само у пра ва ма и води 
рачу на о рав но мер ном реги о нал ном раз-
во ју. 

- Срем ска Митро ви ца је дале ко испред 
дру гих општи на, а наше потре бе су све 
веће с обзи ром на то да нам се шири 
инду стри ја као и да се пове ћа ва ју зах те ви 
ста нов ни штва за што бољим живо том. Ми 
жели мо да се раз ви ја мо инду стриј ске зоне 
и тури зам, а све то тра жи мно го инфра-

струк тур них про је ка та. Један од њих је и 
под во жњак, од којег оче ку је мо да реши 
мно ге про бле ме у гра ду. Надам се и да 
ћемо про јек те које смо дого во ри ли за сле-
де ћу годи ну и реа ли зо ва ти. Нама оста је да 
спре ми мо сву нео п ход ну доку мен та ци ју. 
Биће ту про је ка та из обла сти инфра струк-
ту ре, основ ног и пред школ ског обра зо ва-
ња, тако да ће град у 2018. и 2019. поно во 
бити јед но вели ко гра ди ли ште, без обзи ра 
што сада при во ди мо кра ју три капи тал на 
про јек та чија је укуп на вред ност пре ко 10 
мили о на евра – рекао је Сана дер.

На пита ње о којим кон крет ним про јек ти-
ма је реч, гра до на чел ник одго ва ра:

- Сле де ће годи не надам се да ћемо 
запо че ти рекон струк ци ју Солар ског трга, 
изград њу нове згра де Основ не шко ле 
„Јован Попо вић“ и објек та пред школ ске 
уста но ве у Насе љу Мала Босна. Над град-
њу врти ћа у Лаћар ку пла ни ра мо да реа-
ли зу је мо из сред става Репу бли ке пре ко 
кре ди та Свет ске бан ке, тако да ће радо ви 
кре ну ти нај ве ро ват ни је сле де ће годи не. 
Гле да ће мо да сре ди мо Ули цу Вука Кара-
џи ћа и онда ће ком плет но језгро цен тра 
гра да бити рекон стру и са но – рекао је 
Сана дер. 

Радо ве на изград њи под во жња ка оби-
шли су и мини стар пољо при вре де Бра ни-
слав Неди мо вић, пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Сремска Митровица Томи слав Јан-
ко вић и пред сед ник Одбо ра за евро ин те-
гра ци је Скуп шти не АП Вој во ди не Дми тар 
Ста ни шић.

Биља на Села ко вић
Фото: Жељ ко Петрас

Јед на од тема раз го во ра покра јин ског 
пре ми је ра са пред став ни ци ма Гра да била 
је и изград ња нових и сана ци ја посто је ћих 
обје ка та на Летен ки, као једин стве ном 
месту које ће се убу ду ће у већој мери 
кори сти ти за одр жа ва ње лет њих шко ла 
при ро де, спорт ских кам по ва и дру гих про-

гра ма у који ма ће уче ство ва ти деца из 
свих кра је ва Вој во ди не. 

- Пажљи во при пре ма мо про јект ну доку-
мен та ци ју, пома же нам и Град Срем ска 
Митро ви ца, а у овом про јек ту уче ству је 
велик број инсти ту ци ја – рекао је Миро-
вић.

Спорт ски камп на Летен ки

Покрајинска влада купиће Болници нов ЦТ апарат

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. 
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РТВ СТА РА ПАЗО ВА ОБЕ ЛЕ ЖА ВА 50 ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА

Пола века над рав ни цом

Пре пола века у етру се огла си-
ла Радио ста ни ца Вој ка, коју је 
са гру пом енту зи ја ста осно вао 

настав ник Петар Ради во је вић. У том 
тре нут ку када још ни већи на гра до ва у 
бив шој СФРЈ није има ла свој елек трон-
ски медиј, ова радио ста ни ца је била је 
пра во чудо.

Те 1967. годи не, био је то први локал-
ни радио у Сре му, дру ги у Вој во ди ни и 
међу први ма у Срби ји. До 1975. годи-
не Радио Вој ка је тако функ ци о ни са-

ла, пове ћа ва ју ћи број сати еми то ва ња 
про гра ма, пру жа ју ћи сва ким даном све 
већем бро ју слу ша ла ца инфор ма ци-
је из општи не, музи ку, па и заба ву и 
хумор, а онда је ушла у Инфор ма тив ни 
цен тар Ста ра Пазо ва, уста но ву осно ва-
ну зарад инфор ми са ња гра ђа на ста ро-
па зо вач ке општи не која је, поред ради ја 
има ла и лист „Наша реч“ који је изла зио 
до 1981. годи не.

Локал ни радио је вре ме ном пове ћа-
вао обим про гра ма на срп ском и сло-

вач ком јези ку. Наба вља на је нова и 
савре ме ни ја еми си о на и пре дај на тех-
ни ка, гра ђе ни пре дај ни ци, а од 1978. 
годи не мења име у Радио Ста ра Пазо-
ва, док ће се 1981. године и физич ки 
пре се ли ти  из Вој ке у Ста ру Пазо ву. 
Од 1985 годи не про грам на сло вач-
ком јези ку се еми то вао на посеб ној 
фре квен ци ји  све до 2008. годи не када 
су се  срп ски и сло вач ки језик поно во 
сје ди ни ли на истом про гра му. Иако је 
ова радио ста ни ца има ла  екс пе ри мен-

Милош Лазић, дирек тор РТВ Ста ра Пазо ва

Жив ко Инђић Жега, први
тон мај стор Радио Вој ке из 1967.Зден ка Кожик, нови нар ка РТВ Ста ра Пазо ва у сту ди ју

Локал ни радио
је вре ме ном

пове ћа вао обим 
про гра ма на

срп ском
и сло вач ком

јези ку. Наба вља на 
је савре ме ни ја

еми си о на и
пре дај на тех ни ка, 

гра ђе ни пре дај ни ци
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тал ни ТВ про грам још у Вој ки 70-тих и 
у Ста рој Пазо ви 80-их годи на, тек  од 
2011. годи не са радом почи ње и теле-
ви зи ја.

За про те клих 50 годи на про грам је 
непре кид но уна пре ђи ван, бази ран пре 
све га на локал ној инфор ма ци ји, слу-
ша ла се и респек то ва ла и похва ла и 
кри ти ка уред ни ка и нови на ра ове куће, 
а са посеб ном пажњом су пра ће ни сва-
ког рад ног дана Днев ник, Недељ не 
ново сти, Спорт ски пре глед, хумо ри-
стич ко-сати рич не еми си је, а жеље и 
поздра ви су сти за ли из целог Сре ма... 
Осам де се те су доне ле и кон такт еми-
си је о поли тич ким и кому нал ним про-
бле ми ма, деве де се тих је кре нуо Јутар-
њи про грам, а у новом миле ни ју му је 
стар то ва ла и инфор ма тив на еми си ја 
у пре по днев ном тер ми ну – Јутар њи 
пре глед. Кре ну ла је и диги та ли за ци ја. 
Од неко ли ко енту зи ја ста пред во ђе них 
Петром Ради во је ви ћем, првог тон ца 
Жив ка Инђи ћа, првог запо сле ног нови-
на ра Бра ни сла ва Буга ри на, Пуни ше 
Мар ко ви ћа који је вршио први директ-
ни пре нос фуд бал ске утак ми це војач ког 
Срем ца, током деце ни ја ова уста но-
ва је сти гла до 26 запо сле них, а онда 
су нови ветро ви доне ли тех но ло шке 
вишко ве, па при ва ти за ци ју 2015. годи-
не која је овој уста но ви удах ну ла нови 
живот.

– Задо вољ ни смо што смо пре жи ве-
ли при ва ти за ци ју и ту нам је и Општи на 
Ста ра Пазо ва пру жи ла вели ку подр шку, 
јер је и став пред сед ни ка Ђор ђа Ради-
но ви ћа и њего вих сарад ни ка био да се 
не сме дозво ли ти да на пра гу 50 годи-
на посто ја ња буде мо уга ше ни. И даље 
нам је основ но опре де ље ње локал на 
инфор ма ци ја из свих обла сти живо та, 
јер поред инфор ма тив них и дру гих еми-
си ја дичи мо се нај ста ри јом аутор ском 
еми си јом из кул ту ре на ради ју у Срби-
ји (Кул тур на димен зи ја) која са наших 
тала са иде 40 годи на. Има мо сада 15 
запо сле них, а тра жи мо и нове сарад ни-
ке - исти че дирек тор Лазић.

СТА РА ПАЗО ВА 

Изград ња цркве
на Косо ву

Општи на Ста ра Пазо ва пома же изград њу 
цркве ног хра ма у Насе љу Каме ни ца у 
општи ни Лепо са вић на тери то ри ји Косо ва и 
Мето хи је. Тим пово дом у Ста рој Пазо ви, 
пред сед ник Општи не састао се са чла ном 
цркве ног одбо ра овог хра ма. Руко вод ство 
Општи не Ста ра Пазо ва на челу са пред сед-
ни ком у више навра та финан сиј ски је помо-
гла изград њу хра ма чија је изград ња запо-
че ла пре ско ро пет годи на. Прва дона ци ја 
ста ро па зо вач ке општи не на адре су Срп ске 
пра во слав не цркве не општи не сти гла је 
2013. годи не. Први човек ста ро па зо вач ке 
општи не Ђор ђе Ради но вић иста као је да му 
је жеља била да јед ној малој општи ни упу ти 
несе би чан допри нос у изград њи самог хра-
ма, али и да срп ски народ опста не на овим 
про сто ри ма. Косов ска Каме ни ца бро ји све га 
38 дома ћин ства, а изград ња јед не ова кве 
све ти ње за њих има немер љив зна чај иста-
као је члан цркве ног одбо ра хра ма у Каме-
ни ци Мио драг Радо ва но вић. Да општи на 
Ста ра Пазо ва има добру сарад њу са општи-
на на Косо ву и Мето хи ји гово ри и недав на 
посе та Општи ни Зве чан где је пред сед ник 
Општи не пот пи сао пове љу о бра ти мље њу 
са овом општи ном. С. С.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Рега та „Река“ 2017
Више од 200 уче сни ка са око 70 пло ви ла 

испло ви ло је из Ста рих Бано ва ца дунав-
ским током пут Крче дин ске аде, Срем ских 
Кар ло ва ца, Бео чи на, Бач ке Палан ке, Бого-
је ва, Апа ти на све до Без да на на пло вид бу 
дугу 470 кило ме та ра, што пред ста вља нај-
ду жу мар шу ту рега те „Река“ ика да пре ђе ну. 
Орга ни за тор ове рега те, која се орга ни зу је 
пету годи ну за редом, је Тури стич ка орга ни-
за ци ја општи не Ста ра Пазо ва у сарад њи са 
локал ном само у пра вом. А. О.

ЈКП „ЧИСТО ЋА“

Кра ђа зна ко ва
Укра де ни, оште ће ни и уни ште ни сао бра-

ћај ни зна ци, лепље ње пла ка та, огла са, па 
чак и умр ли ца на исте до ско ро су били 
честа сли ка на локал ним путе ви ма у општи-
ни Ста ра Пазо ва. С обзи ром на то да је 
поправ ка и заме на оште ће них зна ко ва од 
ове годи не у над ле жно сти ста ро па зо вач ког 
ЈКП „Чисто ћа“, послед њих дана рад ни ци 
овог пред у зе ћа инте зив но раде на поправ ци 
и заме ни оште ће них сао бра ћај них зна ко ва у 
свих десет насе ља у општи ни. 

Над ле жни исти чу да је за купо ви ну јед ног 
сао бра ћај ног зна ка нео п ход но издво ји ти од 
осам до 15 хиља да дина ра. За почи ни о це 

ових кри вич них дела пред ви ђе не су казне 
затво ра до три годи не. Дирек тор ЈКП „Чисто-
ћа“ Јови ца Гагри ца иста као је да су поје ди-
не ули це покри ве не видео над зо ром, те да 
су до сада поје ди ни почи ни о ци про це су и ра-
ни и сно се после ди це. Он је под се тио на 
ситу а ци ју од про шле годи не када су неста ли 
ком плет ни сао бра ћај ни зна ко ви на путе ви-
ма ка Ста рим и Новим Банов ци ма из прав-
ца Нове Пазо ве. У буџе ту овог јав ног пред у-
зе ћа за ову наме ну пред ви ђе но је седам 
мили о на дина ра, дода је Гагри ца и наја вљу-
је реа ли за ци ју про јек та који ће реши ти и 
места где недо ста ју нови сао бра ћај ни зна-
ко ви. С. С.

СТА РА ПАЗО ВА

Рекон струк ци ја 
куће Јан ка Чме ли ка

Кућа народ ног херо ја Јан ка Чме ли ка у 
Ста рој Пазо ви нала зи се под зашти том 
држа ве као спо ме ник кул ту ре. Седам де се-
тих годи на је у овом објек ту била отво ре на 
јед на постав ка, која сто ји и данас, а Тури-
стич ка орга ни за ци ја Општи не Ста ра Пазо-
ва жели да извр ши рекон струк ци ју. Неће 
бити пре на ме не објек та, већ је циљ да 
кућа поста не део тури стич ке пону де, пошто 
пред ста вља кул тур но – исто риј ско насле ђе 
овог места. Пред ња соба је уре ђе на у етно 
сти лу, као ста ја ћа сло вач ка соба а у дру гој 
про сто ри ји се нала зи постав ка са екс по на-
ти ма веза ним за живот Јан ка Чме ли ка и 
њего во уче шће у НОБ-у. Поред глав не 
згра де нала зи се и помоћ на, у којој ће јед на 
про сто ри ја бити уре ђе на као ста рин ска 
кухи ња, док се у дру гој пла ни ра суве нир ни-
ца. Тури стич ка орга ни за ци ја Општи не Ста-
ра Пазо ва уре ђу је обје кат у сарад њи са 
Општин ским одбо ром СУБ НОР-а, Месним 
одбо ром Мати це сло вач ке, Црквом и Дру-
штвом “Чме лик”, када је у пита њу при ку-
пља ње етно екс по на та, али и исто риј ских 
доку ме на та. З. К.

ПАЗО ВА ЗА НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈЕ

Цви ко Кру нић
поча сни гра ђа нин 
Баји не Баште

Фон да ци ји „Пазо ва за нај у гро же ни је“ 
при па ла је Пове ља Скуп шти не општи не 
Баји на Башта за допри нос изград њи 11 
кућа на тери то ри ји те општи не након 
попла ва 2014. годи не, а пред сед ник Фон-
да ци је Цви ко Кру нић је про гла шен за поча-
сног гра ђа ни на Баји не Баште. Награ де су 
уру че не на све ча ној сед ни ци засе да ња 
Скуп шти не. Кру нић се при се ћа свих одла-
за ка у Баји ну Башту, одно ше ња помо ћи и 
коор ди на ци је при изград њи кућа, са чијим 
су вла сни ци ма мно ги чла но ви Фон да ци је у 
стал ном кон так ту, а само при су ство све ча-
но сти  пред ста вља вели ки дожи вљај. У 
вели кој хума ни тар ној акци ји уче ство ва ло је 
око 2.000 гра ђа на, рад ни ка из обла сти кул-
ту ре, спор та, пред став ни ка локал не само у-
пра ве, око 150 при вред ни ка. Поред изград-
ње кућа, обно вљен је риб њак пастрм ке и 
цела дона ци ја је била у вред но сти 35 
мили о на дина ра. Изра жа ва ју ћи лич ну 
радост због при зна ња, Цви ко Кру нић нагла-
ша ва да је то заслу га свих који су помо гли.
 А. О.

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



14 2. AVGUST 2017.  M NOVINE ДРУШТВО

ПОРО ДИЧ НО НАСИ ЉЕ: ДА ЛИ СУ УБИ СТВА У ЦЕН ТРИ МА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД 
МОГЛА БИТИ СПРЕ ЧЕ НА? 

Паник тасте ри за
већу без бед ност
Од почет ка годи не у Срби ји је 20 

жена и тро је деце уби је но у поро-
дич ном наси љу. У тре ћи ни до 

поло ви не слу ча је ва уби ста ва годи шње, 
жртве су се прет ход но обра ћа ле над ле-
жним инсти ту ци ја ма које им нису пру жи-
ле одго ва ра ју ћу зашти ту.  На под руч ју 
Гра да Срем ска Митро ви ца од почет ка 
ове годи не, реги стро ва на су 54 кри вич-
на дела наси ља у поро ди ци.

У прет ход них неко ли ко неде ља у цен-
три ма за соци јал ни рад дого ди ло се 
неко ли ко неми лих дога ђа ја који су 
потре сли Срби ју. Наи ме, 12. јула отац је 
убио дете и жену пред очи ма соци јал них 
рад ни ка, поли ци је, про ла зни ка, а неде-
љу дана рани је још један сви реп зло чин 
- исто у Цен тру за соци јал ни рад, и то 
пред тро је деце, муж је убио жену каме-
ном. Тако ђе, 26. јула ухап шен је човек 
који се тере ти да је пре тио уби ством 
рад ни ци Цен тра за соци јал ни рад у 
Заје ча ру. Да ли су цен три за соци јал ни 
рад довољ но обез бе ђе ни и ко је напра-
вио про пу сте? Поста вља се пита ње и да 
ли су неми ли дога ђа ји на неки начин 
могли бити спре че ни? Пита ња мно го, а 
одго во ра нема. Јед но је сигур но, а то је 
да су за две неде ље уга ше на три мла да 
живо та, жртве поро дич ног наси ља. 

Због све уче ста ли јих напа да и дога ђа-

ја са тра гич ним исхо ди ма у цен три ма за 
соци јал ни рад, који оста вља ју огром не 
после ди це на децу, поро ди це и дру штво 
у цели ни, истра жи ва ли смо каква је 
ситу а ци ја у Срем ској Митро ви ци.    

Што се тиче без бед но сти, у митро вач-
ком Цен тру за соци јал ни рад „Сава“ 

посто ји видео над зор и обез бе ђе ње. 
Поред видео над зо ра који се нала зи на 
самом ула зу, сада је исти поста вљен и 
на места где се ради са жртва ма, одно-
сно где се саслу ша ва ју жртве поро дич-
ног наси ља. Прет ход не неде ље у про-
сто ри је Цен тра за соци јал ни рад уве ден 
је и паник тастер. Кори шће њем паник 
тасте ра који су поста вље ни, поли ци ја 
врло брзо буде алар ми ра на, што омо гу-
ћа ва већу без бед ност кори сни ка услу га 
Цен тра за соци јал ни рад и запо сле них у 
њима. 

- Про шле неде ље угра ди ли смо паник 
тасте ре у кан це ла ри је где се ради на 
пред ме ти ма наси ља које у сва ком тре-
нут ку рад ни ци могу да акти ви ра ју када 
осе те да им је угро же на без бед ност. На 
при ти сак паник тасте ра, укљу чу је се 
аларм и реа гу је обез бе ђе ње које зна у 
којој је тач но кан це ла ри ји про блем и 
одмах одла зи тамо. Тако ђе, цен тра ла 
Аген ци је за обез бе ђе ње алар ми ра поли-
ци ју која потом дола зи на лице места. 
Има мо изу зет ну сарад њу са Поли ци јом, 
која и ина че, у скло пу сво јих редов них 
актив но сти оби ла зи и Цен тар. Све наве-
де но што се тиче без бед но сти рада смо 
ина че и пла ни ра ли, само су про цес убр-
за ли дога ђа ји у цен три ма за соци јал ни 
рад у Бео гра ду – каже дирек тор Цен тра 

Бранислав Вукмир, директор 
митровачког Центра за социјални рад
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Како саоп шта ва ју из Поли циј ске упра ве 
Срем ска Митро ви ца над ле жни поли циј ски 
слу жбе ни ци пред у зи ма ју поја ча не позор-
нич ке и патрол не делат но сти у окви ру 
којих пре вен тив но оби ла зе про сто ри је 
Цен тра за соци јал ни рад, у циљу пред у-
пре ђе ња неже ље них ситу а ци ја. 

- У прет ход ном пери о ду, нису реги стро-
ва не ситу а ци је у про сто ри ја ма Цен тра за 
соци јал ни рад у који ма је била потреб на 
интер вен ци ја поли ци је. Сарад ња Поли циј-
ске упра ве у Срем ској Митро ви ци и Цен тра 
за соци јал ни рад у Срем ској Митро ви ци је 
вео ма добра. Почет ком 2016. годи не у 
Срем ској Митро ви ци осно ван је Тим за 
бор бу про тив наси ља у поро ди ци који су 
чини ли над ле жни поли циј ски слу жбе ни ци, 
пред став ни ци Цен тра за соци јал ни рад, 
тужи ла штва, пра во су ђа и Меди цин ског 
цен тра у Срем ској Митро ви ци, а који је од 
1. јуна ове годи не пре ра стао у Коор ди на ци-
о но тело за сузби ја ње и пре вен ци ју наси-
ља у поро ди ци. Чла но ви Тела ана ли зи ра ју 
поје ди нач не дога ђа је из прет ход ног пери о-
да и рад пред став ни ка сва ке уста но ве у 
њего вом саста ву, у циљу откла ња ња теку-
ћих про бле ма и нала же ња дуго роч ни јих 
реше ња за уна пре ђе ње рада. Ефи ка сна 
бор ба про тив поро дич ног наси ља обу хва та 
пре по зна ва ње обли ка наси ља, пра во вре-
ме не интер вен ци је на тере ну и про це су и-
ра ње осум њи че них, збри ња ва ње жрта ва 
поро дич ног наси ља и пру жа ње подр шке 
жртва ма наси ља (осна жи ва ње, охра бри ва-
ње да при ја ве наси ље) – наво де из митро-
вач ке Поли ци је. 

ПОЛИЦИЈА:

Поја ча на
кон тро ла

за соци јал ни рад Бра ни слав Вук мир. 
Што се тиче без бед но сти Сигур не 

куће, он наво ди да су тамо сме ште не 
тре нут но три кори сни це и да до сада, 
није било про бле ма. Улаз у Сигур ну кућу 
покри вен је каме ра ма, а убу ду ће би тре-
ба ло да тај про стор чува и рад ник обез-
бе ђе ња. Вук мир исти че да је и вер бал на 
сва ђа и вре ђа ње вид наси ља које се 
може при ја ви ти Цен тру. 

За три месе ца, коли ко оба вља 
дужност дирек то ра Цен тра за соци јал ни 
рад „Сава“ Вук мир исти че да у Цен тру 
није било већих инци де на та.

- До сада је било само вер бал но вре-
ђа ње које је завр ше но без суко ба, на 
вре ме је реа го вао и струч ни рад ник и 
рад ник обез бе ђе ња, тако да није било 
про бле ма. Ауто мат ски је била позва на 
поли ци ја и та осо ба је доби ла кри вич ну 
при ја ву.  Цен тар за соци јал ни рад је 
озбиљ на уста но ва у којој не може да се 
пона ша ко како хоће. Што се тиче виђа-
ња деце у кон тро ли са ним усло ви ма, 
уре ђу је мо тако да не дође до сусре та 
парт не ра. Обез бе ђе ње ће доби ти руч ни 
метал детек тор са којим ће пре гле да ти и 
тор бе при ли ком ула ска у Цен тар, а све у 
сми слу пред у пре ђе ња неког даљег про-
бле ма – дода је дирек тор Вук мир и 
наглашава добру сарадњу са локалном 
самоуправом.  

Пре ма пода ци ма које је он изнео у 
првој поло ви ни 2017. годи не било је 110 
при ја ва наси ља. С. Ста не тић

РЕПУ БЛИ КА КОРЕ ЈА ПОМА ЖЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО ВЕ

Сани те ти за Шид и
Срем ску Митро ви цу 

Дирек то ри ма Опште бол ни це у 
Срем ској Митро ви ци и Дома здра-
вља у Шиду, др Жив ку Врце љу и 

др Крсти Куре шу, про шле сре де, 26. јула 
уру че ни су кљу че ви сани тет ских вози ла, 
дар Репу бли ке Коре је. 

Мини стар здра вља Зла ти бор Лон чар 
и мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња Зоран Ђор-
ђе вић, прет ход но су пот пи са ли Спо ра-
зум о сарад њи на импле мен та ци ји про-
јек та „Хума ни тар на помоћ Репу бли ке 
Коре је мигран ти ма у Срби ји 2017: 
Потвр ђи ва ње при ја тељ ских одно са две-
ју зема ља“, у при су ству Ју Дае Јон га, 
амба са до ра Репу бли ке Коре је у Срби ји.

Том при ли ком извр ше на је при мо пре-
да ја пет амбу лант них вози ла, са при па-
да ју ћим сетом опре ме, за инсти ту ци је 
здрав стве не зашти те на локал ном 
нивоу које су пого ђе не мигрант ском кри-
зом, а за чију набав ку је Репу бли ка 
Коре ја обез бе ди ла сред ства.

Захва лив ши амба са до ру Репу бли ке 
Коре је Ју Дае Јон гу на покло ну, мини-
стар Лон чар иста као је да дона ци ја 
сани тет ских вози ла пред ста вља још јед-
ну у низу потвр да при ја тељ ских одно са 
и међу соб ног ува жа ва ња две ју зема ља.

- Репу бли ка Срби ја је доби ла при зна-
ња од свих међу на род них инсти ту ци ја и 

орга ни за ци ја за сво је посту па ње у 
мигрант ској кри зи, пошту ју ћи при томе 
све међу на род не стан дар де и ува жа ва-
ју ћи сва пра ва мигра на та који су бора-
ви ли или бора ве у нашој земљи. Аде-
кват но здрав стве но збри ња ва ње ових 
људи који су напу сти ли сво је домо ве 
пред ста вља вео ма зна ча јан аспект 
таквог посту па ња, и нема ника кве сум-
ње да ће уз помоћ дона ци је Репу бли ке 
Коре је у виду сани тет ских вози ла то 
збри ња ва ње бити олак ша но и уна пре-
ђе но - рекао је мини стар здра вља.

Пошту ју ћи све међу на род не стан дар-
де и ува жа ва ју ћи сва пра ва мигра на та 
који су бора ви ли или бора ве у митро-
вач кој бол ни ци, аде кват но здрав стве но 
збри ња ва ње ових људи који су напу сти-
ли сво је домо ве пред ста вља вео ма зна-
ча јан аспект и нема ника кве сум ње да 
ће уз помоћ дона ци је Репу бли ке Коре је 
у виду сани тет ског вози ла то збри ња ва-
ње бити олак ша но и уна пре ђе но, како 
мигран ти ма, тако и свим паци јен ти ма 
који ма је та помоћ нео п ход на, наво де из 
Опште бол ни це у Срем ској Митро ви ци. 

Поред Шида и Срем ске Митро ви це, 
сани тет ска вози ла су доби ли и Општа 
бол ни ца у Субо ти ци, Град ски завод за 
хит ну меди цин ску помоћ Бео град и 
Здрав стве ни цен тар Вра ње.

Захва лив ши амба са до ру Репу бли ке Коре је Ју Дае 
Јон гу на покло ну, мини стар Лон чар иста као је да дона
ци ја сани тет ских вози ла пред ста вља још јед ну у низу 
потвр да при ја тељ ских одно са

Др Живко Врцељ и министар Златибор Лончар
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ПАЛАТА ПРАВДЕ: Слободан Стокановић осуђен за ремећење јавног реда и мира

„Ићи ћу у затвор,
осе ћам се пони же но“

Пре су дом Пре кр шај-
ног суда у Сре мској 
Митро ви ци од 23. 

маја Сло бо дан Сто ка но вић 
осу ђен је на нов ча ну казну 
у изно су од 20.000 дина ра 
зато што је 17. авгу ста про-
шле годи не испред згра де 
Скуп шти не Гра да Срем-
ска Митро ви ца нару ша вао 
јав ни ред и мир, врше њем 
наси ља над дру гим, на тај 
начин што се Нена ду Лема-
ји ћу прво обра тио речи-
ма „Куд на тебе бак су зе да 
нале тим“, а затим му задао 
један уда рац отво ре ном 
шаком у пре де лу лица. Ово 
је епи лог суда ни је Сто ка но-
вић – Лема јић.

Прво сте пе ну пре су ду 
Пре кр шај ног суда у Срем-
ској Митро ви ци потвр дио је 
Пре кр шај ни апе ла ци о ни суд 
у Новом Саду 9. јуна, којом 
се Сто ка но вић жалио. Жал-
ба је реше на у вео ма крат-
ком року, с обзи ром на то да 
ју је Сто ка но вић послао 2. 
јуна, а неде љу дана касни је 
је Пре кр шај ни апе ла ци о ни 
суд у Новом Саду потвр дио 
прво сте пе ну пре су ду митро-

вач ког Пре кр шај ног суда.
Сло бо дан Сто ка но вић 

осу ђен за реме ће ње јав ног 
реда и мира ого р чен је због 
ова кве пре су де. 

- Имам осе ћај да сам уна-
пред осу ђен, јер је све окон-
ча но у екс пре сном року. По 
овој пре су ди испа да да сам 
кри ми на лац и дели квент. 

Још ћу раз ми сли ти да ли 
ћу у затвор или ћу пла ти ти 
казну. 20.000 дина ра је пола 
моје пен зи је коју сам поште-
но зара дио, а доче као сам 
да мене, бив шег начел ни-
ка Поли ци је који има 77 
годи на, пони жа ва ју. Није 
ствар у нов цу, људи ми се 
нуде да ми помог ну и пла-

ПОНИЗИЛИ СУ МЕ: Сло бо дан Сто ка но вић

КО НЕ ПЛАТИ КАЗНУ, ПРАВАЦ ЗАТВОР:
Палата правде у Срем ској Митро ви ци

Имам осе ћај
да сам

уна пред
осу ђен, јер је 
све окон ча но 
у екс пре сном 
року. По овој 

пре су ди
испа да да сам 
кри ми на лац и 

дели квент, каже 
Стокановић
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те они казну. Хва ла им, али 
не тре ба ми ничи ја помоћ. 
Осе ћам се пони же но као 
човек. Немам речи за пре-
су ду – про ко мен та ри сао је 
за М нови не Сло бо дан Сто-
ка но вић.

Под се ти мо, Поли ци ја је 
по слу жбе ној дужно сти под-
не ла пре кр шај ну при ја ву 
про тив Сло бо да на Сто ка-
но ви ћа, који је опу жен да је 
17. авгу ста про шле годи не 
након вер бал ног суко ба са 
Нена дом Лема ји ћем испред 
згра де Скуп шти не, физич ки 
напао Лема ји ћа. 

У сво јој жал би Пре кр-
шај ном апе ла ци о ном суду 
у Новом Саду Сто ка но вић 
твр ди да није исти на да је 
„пре био“ Лема ји ћа,  већ да 
га је само одгур нуо. 

- Да сам хтео могао сам 
да га физич ки „пре би јем“ 
иако сам тада имао 77 годи-
на, а што ми није ни пало на 
памет јер он није досто јан и 
поред огромног зла које ми 
је раније нанео. Вели ки број 
гра ђа на ми заме ра што га 
нисам испре би јао, јер је то 
човек о коме у гра ду Срем-
ска Митро ви ца рет ко ко 
има лепо мишље ње, осим 
њего вих поли тич ких пуле-
на које је довео на власт 
прља вим махи на ци ја ма и 
држи их на коноп ци ма као 
у лут кар ском позо ри шту. 
Како сам касни је сазнао 
лекар ско уве ре ње му је 

издао др Миро слав Кен дри-
шић његов „пар тиј ски друг“ 
а што може да буде и сукоб 
инте ре са. Као иску сном 
поли цај цу било ми је јасно 
да је то све обич на лакр ди-
ја, јер за пар сати ства ри 
се бит но мења ју и да ће ти 
резул та ти бити сасвим дру-
га чи ји. Да ли је већи пре кр-
шај начи њен мојом изја вом: 
„Где нале тих на бак су за“ 
или оним њего вим вул гар-
ним речи ма „Марш у три ..... 
мате ри не“? Да је тако било 
потвр дио је све док Све ти-
слав Мила ди но вић, што 
суд током целог поступ ка 
није узео у обзир при ли ком 
утвр ђи ва ња одго во р но сти 
и одме ра ва ња казне, а што 
је једи на и пра ва исти на – 
навео је у жал би Апе ла ци о-
ном суду Сто ка но вић. 

Било како било, Пре кр-
шај ни суд у Сре ској Митр-
о ви ци је утвр дио да је 
Сло бо дан Сто ка но вић одго-
во ран за овај пре кр шај па га 
је про гла сио одго вор ним и 
изре као му мини мал ну нов-
ча ну казну са уве ре њем да 

ће изре че не казне ути ца ти 
на окри вље ног да убу ду-
ће не чини ова кве ни дру ге 
пре кр ша је. 

На осно ву чла на 9. став 
1. Зако на о јав ном реду и 
миру ко вре ђа њем дру гог 
или врше њем наси ља над 
дру гим или прет њом нару-
ша ва јав ни ред и мир кани-
ће се нов ча ном казном од 
20. 000 до 100.000 дина ра 
или казном затво ра од 10 
до 30 дана.

Сто ка но вић може да 
буде неза до во љан одлу ком 
Суда, али њего ва гре шка је 
та што се током целог про-
це са бра нио сам. Он твр ди 
да би било исто и да је имао 
адво ка та, јер је како наво-
ди „уна пред био осу ђен“. 
Да ли би одлу ка Суда била 
дру га чи ја, ника да неће мо 
сазна ти. На кра ју, оста је 
да се види да ли ће бив ши 
начел ник поли ци је пла ти-
ти држа ви 20.000 дина ра и 
тако напу ни ти држав ну касу 
или ће пак казну поште но 
одслу жи ти у затво ру. 

Б. Села ко вић

Ненад Лема јић је на саслу-
ша њу изја вио да је 17. авгу-
ста про шле годи не чим је иза-
шао из згра де Општи не у 
Срем ској Митро ви ци при ме-
тио је Сло бо да на Сто ка но ви-
ћа који се када га је видео 
зале тео пре ма њему да га 
уда ри.

- Махи нал но сам ста вио 
руке испред лица и осе тио 
сам да сам задо био пар уда-
ра ца, не знам тач но коли ко и 
не могу пре ци зно да кажем 
да ли су ти удар ци били 
затво ре ном или отво ре ном 
шаком, јер је то био „тре ну-
так“. И ја сам се „отр гао“ од 
њега и брзим кора ком сам се 
ода љио од њега и ушао у 
згра ду Општи не, те сам пор-
ти ру рекао да позо ве поли ци-
ју. У међу вре ме ну је дошла 
поли ци ја и ја сам дао поли ци-
ји сво ју изја ву, али сам тако ђе 
и касни је оти шао до тоа ле та 
у згра ди општи не и при ме тио 
сам да имам посе ко ти ну у 
пре де лу носа и испод ока, 
али сад не могу тач но да се 
сетим да ли је била испод 
десног или левог ока. Знам 
да сам после тог дога ђа ја 
оти шао код лека ра, одно сно 
на Хит ну помоћ. На Хит ној 
помо ћи ме је лекар пре гле-
дао и након и упу тио ме код 
лека ра спе ци ја ли сте за ухо, 

грло, нос – изја вио је Лема-
јић.

Он је неги рао да се уоп ште 
обра ћао окри вље ном Сто ка-
но ви ћу. 

Др Миро слав Кен дри шић је 
током саслу ша ња рекао да је 
он 17. авгу ста про шле годи не 
радио у амбу лан ти ОРЛ као 
једи ни лекар тог дана, јер је 
била сре да, када и ина че 
ради у амбу лан ти.

- Ненад Лема јић је упу ћен 
на пре глед код мене као хитан 
слу чај, од стра не лека ра при-
мар не здрав стве не зашти те, 
одно сно Дома здра вља. 
Сећам се да сам пре гле дао 
тог дана Нена да Лема ји ћа, 
као и све оста ле паци јен те 
који су били упу ће ни у моју 
амбу лан ту тог дана. Након 
извр ше ног пре гле да ја сам 
Нена да Лема ји ћа упу тио да 
извр ши ренд гент ски пре глед 
носа. У лекар ском изве шта ју 
сам кон ста то вао да посто ји 
огу љо ти на носа са леве стра-
не, а на осно ву ренд гент ског 
сним ка про фи ла носа да не 
посто је зна ко ви пре ло ма 
носних кости ју – рекао је др 
Миро слав Кен дри шић. 

Сто ка но вић је питао и да ли 
су Кен дри шић и Лема јић пар-
тиј ски дру го ви, међу тим суди-
ни ца није при зна ла то пита-
ње. 

М нови не ни после ско ро 
годи ну дана нису доби ле 
одго во ре на пита ња која су 
упу ти ла др Миро сла ву Кен-
дри ши ћу. Пита ли смо га сле-
де ће: 

1. Да ли је нор мал но да 
Ви пре гле да те свог стра
нач ког коле гу Нена да 
Лема ји ћа и изда је те му 
лекар ски изве штај, иако 
зна те да ће се тај изве штај 
кори сти ти на Суду као 
доказ? 

2. Зар не мисли те да би 
то могло бити про ту ма че
но на Суду као при стра
сност?

3. Како ће тај лекар ски 
изве штај бити про ту ма чен 
на Суду, с обзи ром на то 
да Ви и Ненад Лема јић 
има те исти инте рес? 

4. Због чега нисте Нена
да Лема ји ћа упу ти ли на 
пре глед код дру гог, неза
ви сног лека ра? 

Све до че ње Лема ји ћа
и Кен дри ши ћа

Пар тиј ски
дру го ви

Акци ја „Арес“
У настав ку акци је „Арес“ при пад-

ни ци МУП-а у Срем ској Митро ви ци 
запле ни ли су око 627 гра ма мари-
ху а не, ауто мат ски пиштољ „шкор-
пи он“ са 16 при па да ју ћих мета ка у 
неле гал ном посе ду и лич ну кар ту и 
две возач ке дозво ле за које се сум-
ња да су фал си фи ко ва ни. Због 
посто ја ња осно ва сум ње да је 
почи нио кри вич на дела нео вла-
шће на про из вод ња и ста вља ње у 
про мет опој них дро га, фал си фи ко-
ва ње испра ва и недо зво ље но 
држа ње оруж ја и екс пло зив них 
мате ри ја поли ци ја је ухап си ла Д. Р. 
(1981). Запле ње ни пред ме ти су 
били сакри ве ни у котлар ни ци јед не 
шко ле на под руч ју Срем ске Митро-
ви це. 

Поли ци ја у Срем ској Митро ви ци 
запле ни ла је и 800 кило гра ма дува-
на у листу. Због посто ја ња осно ва 
сум ње да су почи ни ли кри вич но 
дело недо зво љен про мет акци зних 
про из во да, по нало гу над ле жног 
тужи ла штва, под не та је кри вич на 
при ја ва у редов ном поступ ку про-
тив две осо бе. Дуван је про на ђен 
при ли ком кон тро ле терет ног вози-
ла, у коме су били осум њи че ни, у 
товар ном про сто ру. 

Запле на дро ге
При пад ни ци Упра ве гра нич не 

поли ци је и Упра ве цари не су, при-
ли ком кон тро ле пут нич ког ауто мо-
би ла „рено лагу на“ на Гра нич ном 
пре ла зу Батров ци, откри ли и 
запле ни ли 21 пакет са биљ ном 
мате ри јом сум њи вом на мари ху а-
ну, укуп не тежи не девет кило гра ма 
и 854 гра ма и ухап си ли Д. Т. (43), 
воза ча „реноа“. Мари ху а на је била 
сакри ве на у посеб ном бун ке ру 
испод зад њег седи шта у поду ауто-
мо би ла. По нало гу над ле жног 
тужи о ца, осум њи че ном је одре ђе-
но задр жа ва ње до 48 часо ва. 

***
На Гра нич ном пре ла зу Батров ци 

при пад ни ци Мини стар ства уну тра-
шњих посло ва - Упра ве гра нич не 
поли ци је и Упра ве цари не су кон-
тро лом „рено мега на“ на запле ни-
ли чети ри паке та са два кило гра ма 
и 238 гра ма суве биљ не мате ри је 
налик на мари ху а ну и кеси цу са 52 
гра ма белог пра ха сум њи вог на 
амфе та мин. Дро га је откри ве на у 
фабрич ким шупљи на ма пртља-
жни ка ауто мо би ла, којим је упра-
вљао П. Г. (25). Због посто ја ња 
осно ва сум ње да је почи нио кри-
вич но дело нео вла шће на про из-
вод ња и ста вља ње у про мет опој-
них дро га, поли ци ја је ухап си ла П. 
Г. и по нало гу над ле жног тужи о ца, 
одре ди ла му задр жа ва ње до 48 
часо ва. 

***
При пад ни ци Мини стар ства уну-

тра шњих посло ва у Руми су, при ли-
ком кон тро ле пут нич ког ауто мо би-
ла мар ке „пасат“, про на шли и 
запле ни ли пакет са 540 гра ма суве 
биљ не мате ри је сум њи ве на мари-
ху а ну, сакри вен испод зад њег 
седи шта. Поли ци ја је ухап си ла Д. 
М. (20) и И. М. (21), воза ча и суво-
за ча, због посто ја ња осно ва сум ње 
да су извр ши ли кри вич но дело нео-
вла шће на про из вод ња и ста вља ње 
у про мет опој них дро га. 

СА ОП ШТЕ ЊА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ОПШТИ НИ ОД ПОКРА ЈИ НЕ 550 ХИЉА ДА ДИНА РА ЗА ИЗРА ДУ ДВА ПРО ЈЕК ТА

Сред ства за пре чи стач
и тре на жни цен тар
Општи на Пећин ци јед на је од 23 

локал не само у пра ве које су оства-
ри ле пра ва на бес по врат на сред ства 

на кон кур су Покра јин ског секре та ри ја та за 
урба ни зам и зашти ту живот не сре ди не за 
суфи нан си ра ње изра де про јект но тех нич-
ке доку мен та ци је и по осно ву кон кур са за 
суфи нан си ра ње изра де план ске доку мен-
та ци је. Тим пово дом про шлог пет ка, 28. јула 
је у Новом Саду Вла ди мир Галић Покра јин-
ски секре тар пот пи сао уго во ре са пред став-
ни ци ма ових локал них само у пра ва.

- Ини ци ја ти ве попут ових, важне су 
због укр шта ња над ле жно сти покра јин-
ске адми ни стра ци је и адми ни стра ци ја 
локал них само у пра ва, јер без синер ги је и 
зајед нич ког дело ва ња како у једи ни ца ма 
локал них само у пра ва, тако и Ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не у погле ду рада на тех-
нич кој и план ској доку мен та ци ји, нема зна-
чај них инфра струк тур них про је ка та - рекао 
је Галић.

Помоћ ник пред сед ни це Општи не Пећин-
ци Дејан Жива но вић пот пи сао је уго во ре по 
осно ву кон кур са за суфи нан си ра ње изра де 
план ске про јект но тех нич ке доку мен та ци је, 
а како нам је рекао, по овом кон кур су одо-
бре на су сред ства у изно су од 550 хиља да 
дина ра за два про јек та – за изра ду идеј ног 
реше ња за пре чи стач упо тре бље них вода и 
за изра ду идеј ног реше ња за тре на жни цен-
тар који би се бавио еду ка ци јом веза ном за 
пре чи ста че отпад них вода.

- Реч је о про јек ту који фак тич ки при пре-
ма тре ћи пре чи стач отпад них вода у нашој 
општи ни при чему би ком пле тан кому нал ни 

отпад који се тиче отпад них вода био регу-
ли сан на тери то ри ји целе општи не. Дакле, 
поред пре чи ста ча у Пећин ци ма и Шима нов-
ци ма, изра да овог про јек та је увод у тре-
ћи, који би се нала зио у Купи но ву и који би 
обје ди нио целу при чу пре чи ста ча на нивоу 
целе општи не. Дру ги про је кат везан је за 
изра ду про јект но тех нич ке доку мен та ци је 
за изград њу тре на жног цен тра, који би се 
бавио обу ком опе ра ти ва ца који ће ради ти 
на тим пре чи ста чи ма. У оба слу ча ја, били 
би смо једин стве на општи на у Срби ји – са 
нај ви ше пре чи ста ча на сво јој тери то ри ји 
и једи на која посе ду је тре на жни цен тар – 
рекао је Жива но вић и додао да би се кроз 
тре на жни цен тар и обу ку која би се тамо 
одви ја ла могли оства ри ти и додат ни при-

хо ди, што би сва ка ко доста зна чи ло буџе ту 
Општи не.

Покра јин ски секре та ри јат, за ове кон курс-
не лини је усме рио је укуп но 25 мили о на 
дина ра, од чега је једа на ест уго во ра скло-
пље но са пред став ни ци ма који су оства ри-
ли пра ва на кон кур су за суфи нан си ра ње 
изра де тех нич ке доку мен та ци је и 21 уго вор 
са пред став ни ци ма локал них само у пра ва 
који ће суб вен ци је доби ти за изра ду план-
ске доку мен та ци је.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма Покра јин ски 
секре тар Галић иста као је важност ових 
кон кур са, као и да се поред њега сред ства 
доде љу ју и за обла сти еду ка тив них цен-
та ра затим обла сти зашти ће них под руч ја, 
одно сно зашти те живот не сре ди не.

Дејан Жива но вић и Вла ди мир Галић на пот пи си ва њу уго во ра

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ДОМА ЗДРА ВЉА

Бољи усло ви за рад 
Општин ско руко вод ство 

на челу са пред сед ни-
цом Општи не Пећин ци 

Дубрав ком Кова че вић Субо-
тич ки про шлог пет ка, 28. јула 
оби шло је пећи нач ки Дом 
здра вља, где су их заме ни ца 
дирек то ра лекар спе ци ја ли ста 
ургент не меди ци не Миле ва 
Шаре нац и глав на меди цин-
ска сестра Ната ша Това ро вић 
упо зна ле са током радо ва на 
рекон струк ци ји згра де Дома 
здра вља, које финан си ра Кан-
це ла ри ја за упра вља ње јав ним 
ула га њи ма Вла де Репу бли ке 
Срби је.

У окви ру про јек та рекон-
струк ци је пећи нач ки Дом здра-
вља ће доби ти нови кров и 
кров ну опшив ку, нову спољ ну 
сто ла ри ју од ПВЦ-а, а ком плет-
на згра да ће доби ти тер мич ку 
изо ла ци ју укљу чу ју ћи и изо ла-
ци ју кро ва, као и нову фаса ду. 
Пред сед ни ца Кова че вић Субо-
тич ки је том при ли ком под-

се ти ла да је згра да пећи нач-
ког Дома здра вља изгра ђе на 
1972. годи не и да од тада није 
било зна чај ни је рекон струк-
ци је овог објек та, а да су због 
про ки шња ва ња кро ва на гор-
њем спра ту оште ће ни зидо ви.

- Овом рекон струк ци јом 

згра де све то ће бити сани ра-
но, згра да ће доби ти пот пу но 
нови изглед, има ће ква ли тет-
ни је и ене р гет ски ефи ка сни је 
гре ја ње у зим ском и хла ђе ње 
у лет њем пери о ду, паци јен ти 
ће доби ти ква ли тет ни ју здрав-
стве ну услу гу, а лека ри и меди-

цин ске сестре боље усло ве за 
рад – нагла си ла је прва жена 
пећи нач ке општи не.

Тре нут но је у току поста-
вља ње тер мич ке изо ла ци је 
на пред њој фаса ди згра де, а 
након тога сле де радо ви на 
заме ни кро ва.

Оби ла зак радо ва
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КОН КУР СИ ПОКРА ЈИ НЕ ЗА РАЗ ВОЈ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ ОПШТИ НА И ГРА ДО ВА

За Буђа нов це 46 мили о на дина ра
Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 

Миро вић и дирек тор Упра ве за капи-
тал на ула га ња АП Вој во ди не Недељ-

ко Кова че вић уру чи ли су 24. јула уго во ре 
пред став ни ци ма гра до ва, општи на, здрав-
стве них и инсти ту ци ја соци јал не зашти те, 
које су оства ри ле пра во на бес по врат на 
сред ства на јав ним кон кур си ма Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не. Реч је о 
уго во ри ма чија је вред ност пре ко 790 мили-
о на дина ра.

Игор Миро вић је рекао да је, после усва-
ја ња реба лан са буџе та, Покра ји на у вео ма 
крат ком року успе ла да рас пи ше кон кур се 
за доде лу ових сред ста ва и да су, све га три 
дана након закљу че ња кон кур са при пре-
мље ни дана шњи уго во ри, вред ни бли зу 800 
мили о на дина ра. 

Миро вић је пору чио кори сни ци ма ових 
бес по врат них сред ста ва да и они буду што 
ефи ка сни ји у крај њој реа ли за ци ји про је ка-
та, као и да на вре ме при пре ма ју про јек-
те за нови кон курс који ће бити рас пи сан 
кра јем ове или на почет ку наред не годи не. 
Миро вић је под се тио да је Покра ји на за 
про те клих годи ну дана обез бе ди ла сред-
ства за низ про је ка та у 44 од 45 локал них 
само у пра ва на тери то ри ји АП Вој во ди не.

Сред ства у виси ни од 791.539.310 дина-
ра су опре де ље на за 25 про је ка та на тери-
то ри ји 22 локал не само у пра ве, чија реа ли-
за ци ја ће допри не ти рав но мер ном и бржем 
раз во ју АП Вој во ди не. Доде ље на су за 
финан си ра ње и суфи нан си ра ње про је ка та 
у обла сти ма сао бра ћај не инфра струк ту ре, 
водо снаб де ва ња и зашти те вода, локал ног 
и реги о нал ног еко ном ског раз во ја, обра зо-
ва ња, здрав стве не и соци јал не зашти те.

Међу пот пи са ним уго во ри ма Игор Миро-
вић је издво јио обно ву при хва ти ли шта у 
Футо гу, у окви ру Герон то ло шког цен тра 
Нови Сад, као и уре ђе ње Каме нич ког пар-
ка, затим у општи ни Рума сана ци ју сао бра-
ћај ни ца у Буђа нов ци ма, изград њу локал ног 

пута Опо во - Дебе ља ча, и наја вио за наред-
ну годи ну про је кат пута Ста пар - Сивац. 
Тако ђе, навео је и про јек те на уре ђе њу 
рад них зона, међу који ма и оне у Оџа ци ма, 
Кањи жи и Кикин ди.

Овим кон кур сом је рум ској општи ни 
доде ље но 46,3 мили о на дина ра која ће 
бити иско ри шће на за рекон струк ци ју три 
кључ не ули це у Буђа нов ци ма, наја вио је, 
након све ча но сти уру че ња уго во ра, први 
човек рум ске локал не само у пра ве Сла ђан 
Ман чић.

- Ово је за нас изу зет но зна чај на помоћ 
Покра јин ске вла де, одно сно Упра ве за 

капи тал на ула га ња, од које корист неће 
има ти само мешта ни Буђа но ва ца. Ми смо 
при пре ми ли про је кат рекон струк ци је три 
ули це, а две су кључ не - Пар ти зан ска ули-
ца и Ули ца Небој ше Јер ко ви ћа. То су важни 
пут ни прав ци, које из прав ца Шап ца пове-
зу ју нашу са пећи нач ком општи ном. Посто-
ји зна чај на опте ре ће ност тог пута, услед 
вели ке фре квен ци је сао бра ћа ја, сто га 
рекон струк ци ја поме ну тих ули ца није само 
од кори сти мешта ни ма Буђа но ва ца, већ 
шире гле да но сви ма који сва ко днев но кори-
сте овај пут ни пра вац - рекао је пред сед ник 
Сла ђан Ман чић. 

Игор Миро вић, Недељ ко Кова че вић и Сла ђан Ман чић

РУМА

Видео над зор на рас кр сни ца ма
У рум ској општи ни су, захва љу ју ћи 

покра јин ским, и делом соп стве-
ним сред стви ма, реа ли зо ва на три 

зна чај на про јек та у обла сти видео над-
зо ра и елек трон ске кому ни ка ци је. Наи-
ме, локал на само у пра ва је доби ла 2,3 
мили о на дина ра на кон кур су за доде лу 
бес по врат них сред ста ва општи на ма и 
гра до ви ма на тери то ри ји АП Вој во ди не 
из обла сти елек трон ских кому ни ка ци ја 
и инфор ма ци о ног дру штва, док је сама 
додат но издво ји ла око 650.000 дина ра.

То су про јек ти град ске видео - над-
зор не мре же, видео над зо ра у вас пит-
но - обра зов ним уста но ва ма и „хот спот“ 
лока ци ја ма које ће гра ђа ни ма омо гу ћи ти 
сло бо дан при ступ интер не ту.

- Ове годи не годи не наста вља мо да 
реа ли зу је мо про јек те који има ју за циљ, 
пре све га, пове ћа ње без бед но сти у сао-
бра ћа ју, уз вели ку помоћ Покра ји не. 
Поста вљен је видео над зор на рас кр-
сни ци Желе знич ка и ЈНА ули це, као и у 

Пред школ ској уста но ви „Поле та рац“, а 
овде се ради о објек ту „Јасли це“ у Глав-
ној ули ци. Тако ђе смо реа ли зо ва ли и 
про је кат поста вља ња тзв. „хот спот” лока-
ци ја, које гра ђа ни ма омо гу ћа ва ју сло бо-
дан при ступ интер не ту - каже Воји слав 
Мио ко вић, шеф Каби не та пред сед ни ка 
Општи не. 

Он дода је да у овом про јек ту нису 
зане ма ре на ни села у рум ској општи ни, 
па су тако „хот спо то ви“ поста вље ни у 
цен тру Пла ти че ва, Клен ка, Буђа но ва ца 
и Пути на ца. Када је реч о гра ду, такво 
место се нала зи у малом пар ку. И даље 
ће се ради ти на поста вља њу видео над-
зо ра који тре ба да резул ти ра пове ћа њем 
без бед но сти у сао бра ћа ју. 

Про шле годи не је поста вљен видео 
над зор на глав ној град ској рас кр сни ци - 
Глав не, Желе знич ке и Орло ви ће ве ули-
це, град ским шко ла ма и хрт ко вач кој ОШ 
„Милош Црњан ски“.

 С. Џ.

Воји слав Мио ко вић, шеф
Каби не та пред сед ни ка Општи не
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ЈП „СТАМ БЕ НО“ 

Рекон струк ци ја котлар ни це
за ква ли тет ни је гре ја ње

Радо ви на рекон струк ци ји хидра у-
лич ног дела котлар ни це код 
Спорт ске хале и уград ња резер-

вног котла су запо че ли 8. јула, а биће 
окон ча ни до кра ја сеп тем бра.

Глав ни извор сред ста ва за ове 
радо ве је суб вен ци ја из КФВ про гра ма 
рекон струк ци је систе ма даљин ског 
гре ја ња у Срби ји - четвр та и завр шна 
фаза ове суб вен ци је која је доби је на 
пре шест годи на, дру ги је део из 
општин ског буџе та, као и мањим 
делом из соп стве них сред ста ва ЈП 
„Стам бе но“.

- Захва љу ју ћи овим радо ви ма може-

мо да гаси мо котлар ни це на мазут у 
цен тру гра да - „Орло ви ће ва“, „Венац“ 
и у бли жој будућ но сти „Роб на кућа“, а 
доби ја мо јед ну модер ну котлар ни цу 
која ће има ти могућ ност даљин ског 
над зо ра и упра вља ња. Нови котао је 
4,5 мега ва та мак си мал не сна ге, ради-
ће по сада шњем капа ци те ту котлар-
ни це, али ће бити и тех нич ка резер ва 
за про ши ре ње, уко ли ко се буде пове-
ћа вао број стам бе них згра да у цен тру. 
Вред ност инве сти ци је је 142.000 евра 
- рекао је Живан Михај ло вић, руко во-
ди лац сек то ра гре ја ња у ЈП „Стам бе-
но“.

Начел ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић је иста као да је ово прак-
тич но крај реа ли за ци је трој ног уго во-
ра који је пот пи сан изме ђу Општи не 
Рума, Јав ног пред у зе ћа „Стам бе но“ и 
KФВ бан ке.

- Удео локал не само у пра ве у набав-
ци овог котла је 5,5 мили о на дина ра 
који су пози ци о ни ра ни у ово го ди шњем 
буџе ту. Део сред ста ва смо пре ба ци ли 
про шле неде ље, а део ће бити у скла-
ду са уго вор ним одред ба ма пре ба чен 
у доглед но вре ме. Оно што је важно 
јесте да ћемо већ у пред сто је ћој греј-
ној сезо ни има ти јед но ква ли тет ни је 
гре ја ње у цен тру гра да. То је све у 
окви ру оно га што смо и наја вљи ва ли 
да ћемо се овом про бле ма ти ком гре-
ја ња озбиљ но бави ти и да ће у наред-
ном пери о ду бити при о ри тет изград-
ња три наја вље не котла р ни це и дово-
ђе ње целог систе ма гре ја ња на један 
виши ква ли тет - каже Љуби шић.

Он дода је да је цена гре ја ња на гас 
нижа у одно су на цену гре ја ња на 
мазут.

- Пред ност је и то што дистри бу ци ју 
гаса на нашој тери то ри ји врши ЈП „Гас 
- Рума“, локал но пред у зе ће које добит 
вра ћа у општин ски буџет, дакле посто-
је више стру ки раз ло зи да упра во гас 
буде енер гент који ће бити кори шћен у 
свр ху гре ја ња - рекао је Душан Љуби-
шић, који је и пред сед ник струч ног 
тима који је фор ми ран за сани ра ње 
ста ња у ЈП „Стам бе но“. 

С. Џакула

Радо ви у котлар ни ци

Живан Михај ло вићНачел ник Душан Љуби шић
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ПОЛИ ЦИЈ СКА СТА НИ ЦА РУМА

Општина поклонила 
аутомобил полицији
Ката ри на Тома ше вић, помоћ ни ца 

мини стра и начел ни ца сек то ра за 
људ ске ресур се Мини ста р ства 

уну тра шњих посло ва Репу бли ке 
Срби је била је 4. јула у посе ти Руми, 
где је прво у Град ској кући раз го ва ра-
ла са пред сед ни ком Општи не Сла ђа-
ном Ман чи ћем и пред став ни ци ма 
Поли циј ске ста ни це Рума и ПУ Срем-
ска Митро ви ца, а потом је при су ство-
ва ла и при мо пре да ји вози ла које је 
локал на само у пра ва дони ра ла Поли-
циј ској ста ни ци.

Реч је о новој Шко ди Рапид која је 
купље на делом сред ста ва при ку пље-
них од напла те нов ча них казни које су 
изре че не свим уче сни ци ма сао бра ћа-
ја који су крши ли одре ђе не про пи се.

При ли ком уру че ња кљу че ва начел-
ни ку ПС Рума Влат ку Тади ћу пред сед-
ник Општи не Сла ђан Ман чић је рекао 
да је то нај ма ње што се може ура ди ти 
да би се уна пре дио њихов рад.

- Само зајед нич ким сна га ма може-
мо уна пре ди ти без бед ност нашег гра-
да и свих гра ђа на. Желим да и ова 
дона ци ја помог не у раду Поли циј ској 
ста ни ци, а ово није ни прва ни послед-
ња помоћ. Ово је пети ауто у про те кле 
три годи не који локал на само у пра ва 
покла ња, а тако ће бити и убу ду ће. 
Жеља ми је да у буџе ту буде више 
сред ста ва како бисмо и више могли 
издво ји ти за купо ви ну нових ауто мо-
би ла али и дру ге потреб не опре ме - 
рекао је пред сед ник Ман чић.

Ката ри на Тома ше вић, помоћ ни ца 
мини стра је ука за ла да је ово пра ви 
начин на који тре ба да функ ци о ни ше 
сарад ња локал не само у пра ве и Мини-
стар ства уну тра шњих посло ва на 
лока лу о којој је инфор ми са на током 
раз го во ра у Град ској кући.

- Захва љу јем се пред сед ни ку Ман-
чи ћу што је пре по знао наше потре бе и 
што нам изла зи у сусрет и пру жа 
подр шку нашем раду - рекла је помоћ-
ни ца мини стра Ката ри на Тома ше вић.

Влат ко Тадић, начел ник Полицијске 
станице у Руми се захва лио локал ној 
само у пра ви на дона ци ји иста кав ши 
да ће све оно што су доби ли кори сти-
ти на нај бо љи начин за побољ ша ње 
ква ли те та рада.

- То ће у вели кој мери поди ћи ниво 
сузби ја ња кри ми на ла и одр жа ва ње 
јав ног реда и мира на под руч ју целе 
рум ске општи не. Напо ме нуо бих да 
смо про шле годи не доби ли пет ком-
плет них рачу нар ских кон фи гу ра ци ја, 
фото граф ску опре му и један фото а па-
рат за врше ње ком пли ко ва них уви ђа-
ја што зна чај но пома же раду наших 
слу жбе ни ка - рекао је начел ник Влат-
ко Тадић.

Помоћ ни ца мини стра је потом са 
сво јим дома ћи ни ма оби шла Поли циј-
ску ста ни цу у Руми како би виде ла 
опре му и усло ве у који ма запо сле ни 
раде. 

Смиља Џакула

Ката ри на Тома ше вић, Сла ђан Ман чић и Влат ко Тадић

Дони ра но вози ло
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ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ ЂАКЕ

Вуков ци ма похва ле
и нов ча не награ де

Као и про те клих годи на, 
упра во на Видов дан сви 
рум ски ђаци доби ја ју сво-

је књи жи це и све до чан ства, а 
посеб но се орга ни зу је и при-
јем за оне нај бо ље - добит ни-
ке Вуко ве дипло ме, као и оне 
који су на репу блич ким так ми-
че њи ма зау зе ли неко од прва 
три места.

У рум ској општи ни има укуп-
но 70 уче ни ка са Вуко вом 
дипло мом и 25 уче ни ка који 
су осво ји ли нека од прва три 
места на репу блич ким так ми-
че њи ма.

- Реч је о укуп но 95 уче ни ка: 
56 су уче ни ци основ не шко ле, 
14 је уче ни ка завр шних раз ре-
да сред ње шко ле, а оста ло су 
награ ђи ва ни уче ни ци. За њих 
је локал на само у пра ва обез бе-
ди ла нов ча не награ де у виси ни 
од 5.000 дина ра и похвал ни це 
- каже Све ти слав Дамјан чук, 
шеф Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти.

Нај бо љим уче ни ци ма се у 
холу Кул тур ног цен тра обра ти-
ла Мари ја Стој че вић, заме ни-
ца пред сед ни ка Општи не која 
им је чести та ла на постиг ну-
том успе ху у шко ло ва њу.

- Ви сте заи ста понос наше 
општи не и веру јем да ћете 
пре да ним радом, као и до 
сада, наста ви ти ваше обра-
зов но уса вр ша ва ње. Од тога 

неће те само ви лич но има ти 
кори сти, већ цело дру штво. 
Вели ку заслу гу за ваше успе хе 
сва ка ко има ју и ваши учи те љи 
и настав ни ци. На про свет ним 
рад ни ци ма је вели ка одго вор-
ност да помог ну у ства ра њу 
поште них, одго вор них и обра-
зо ва них мла дих људи зато и 
вама упу ћу јем посеб ну захвал-
ност и из лич ног иску ства знам 
коли ко сте поно сни на ваше 
уче ни ке - рекла је Мари ја 
Стој че вић и пору чи ла награ-
ђе ним уче ни ци ма да им Вуко-
ва дипло ма буде под стрек за 
даље обра зо ва ње.

На доде лу награ да и похвал-
ни ца дошле су и три дру га ри це 
из ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“, све 
су из истог раз ре да.

Тама ра Гру јић каже да је 
посеб но воле ла физи ку, мате-
ма ти ку и срп ски језик.

- Није тешко све пости ћи 
ако се редов но учи. Одлу чи-
ла сам да упи шем фар ма ци ју 
у Меди цин ској шко ли у Срем-
ској Митро ви ци - рекла нам 
је Тама ра, а њена дру га ри ца 
Дра га на Гру ји чић тако ђе каже 
да је рецепт за добар успех 
редов но уче ње.

- Ја сам упи са ла рум ску 

Гим на зи ју, дру штве ни смер. 
Нарав но да нам зна чи ова 
награ да и при зна ње од Општи-
не, то нам је под сти цај за даљи 
рад. Ако будем могла, план је 
да и у Гим на зи ји будем вуко вац 
- исти че Дра га на.

Од Ање Вра ње ше вић сазна-
је мо да поред њих, у њихо-
вом раз ре ду има укуп но шест 
„вуко ва ца“ - то је раз ред 8/1, 
ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ чија је 
раз ред на Сла ђа на Ралић.

- Мој савет мла ђим уче ни-
ци ма је да буду вред ни и да 
редов но уче, то је довољ но, 
бар у основ ној шко ли. Завр шни 
тест ми је био лак, а упи су јем 
рум ску Гим на зи ју, општи смер 
- рекла нам је Ања.

Сред њо шко лац Војин Димић 
је награ ду добио за успех на 
спорт ском так ми че њу. Он је 
уче ник тре ћег раз ре да Пољо-
при вред не шко ле.

- Ја сам се так ми чио у атле-
ти ци, у баца њу кугле, а атле ти-
ком се бавим од првог раз ре да 
основ не шко ле и добро ми то 
иде. Зна чи ми пуно ова награ-
да и то је под стрек да и даље 
добро радим и попра вим сво је 
резул та те. Ја учим за вете ри-
нар ског тех ни ча ра и одли чан 
сам уче ник, тако да ћу веро-
ват но касни је упи са ти и Вете-
ри нар ски факул тет - рекао је 
за наше нови не Војин Димић.

Ања Вра ње ше вић, Тама ра Гру јић и Дра га на Гру ји чић

Војин Димић, Марија Стојчевић и Светислав Дамјанчук
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Добро оства ре ње буџе та 

Изве штај о шесто ме сеч ној реа ли за ци-
ји ово го ди шњег буџет рум ске општи-
не, уз кон ста та ци ју да је пуње ње 

добро, при хва ћен је на сед ни ци Општин-
ског већа која је одр жа на 27. јула.

Како је инфор ми са ла Биља на Дамља но-
вић, шефи ца Оде ље ња за финан си је, при-
вре ду и пољо при вре ду, укуп ни бру то при-
хо ди у овом пери о ду су изно си ли 
901.926.000 дина ра, што је реа ли за ци ја 
одлу ке о буџе ту за пре ко 40 про це на та.

- Исто вре ме но, рас хо ди изно се 729 
мили о на дина ра. Ово је доста добро пуње-
ње буџе та, а у наред ном пери о ду оче ку је-
мо још бољи при лив у буџет. Биће ту и 
тран сфер на сред ства са виших нивоа вла-
сти - Упра ва за капи тал на ула га ња, за про-
јек те које спро во ди Оде ље ње за локал ни 
еко ном ски раз вој. И ове годи не су поре зи 
на имо ви ну на тре ћем месту по уче шћу у 
оства ре ним при хо ди ма - иста кла је Биља-
на Дамља но вић.

Сво је задо вољ ство реа ли за ци јом пла ни-
ра ног буџе та је изра зио и пред сед ник Сла-
ђан Ман чић који је иста као да оче ку је да се 
ове годи не пла ни ра ни буџет и реа ли зу је.

На овој сед ни ци је при хва ћен и нацрт 
ела бо ра та о оправ да но сти оту ђе ња гра ђе-
вин ског земљи шта без накна де фир ми 
„АМЦ - Афро дит мод колекшн“ која већ 
послу је у Руми, али жели про ши ре ње сво-

јих пого на и упо шља ва ње нових рад ни ка. 
Реч је о фир ми која је доста ви ла свој 
бизнис план на осно ву којег је и ура ђен 
поме ну ти ела бо рат. Пре ма пред ви ђе ној 
дина ми ци тре ба ло би да се изгра ди обје кат 
повр ши не од 2.500 ква драт них мета ра, који 
ће се гра ди ти по фаза ма - наред не годи не 
1.500 ква драт них мета ра, а потом до 2021. 
годи не по 500 ква дра та годи шње.Када је 
реч о запо шља ва њу, наред не годи не се 
оче ку је при јем 35 нових рад ни ка, а потом 
по 15 годи шње, тако да би 2021.годи не 
било пре ко 80 запо сле них рад ни ка. Како је 
обја сни ла Вла ди сла ва Ста ме но вић, вред-
ност 50 ари гра ђе вин ског земљи шта у рад-
ној зони „Румен“ изно си нешто пре ко три 
мили о на дина ра, док су укуп на ула га ња 
фир ме „АМЦ“ нешто пре ко мили он евра. 
Исто вре ме но, у вре мен ском пери о ду од 
три годи не оче ку је се да се, по осно ву 
поре за на зара де, имо ви ну и раз ли чи те 
так се, у општин ски буџет сли је пре ко 17 
мили о на дина ра, што чини ово усту па ње 
гра ђе вин ског земљи шта еко ном ски оправ-
да ним. О томе ће конач ну реч дати одбор-
ни ци СО Рума.

- Локал на само у пра ва се тру ди да мак си-
мал но помог не сва кој ком па ни ји која ула же 
у нашу општи ну. Са Дирек ци јом за имо ви ну 
смо одра ди ли да они ово земљи ште пре не-
су нама у јав ну сво ји ну. У том делу рад не 

зоне има ће мо са овом, укуп но чети ри нове 
инве сти ци је. Када се буде завр ши ла про-
це ду ра, ова фир ма ће бити реги стро ва на 
на тери то ри ји рум ске општи не, што ће нам 
још пове ћа ти при хо де у буџет. Зани мљи во 
је да, у послед ње вре ме, више про да је мо 
гра ђе вин ско земљи ште, него што усту па-
мо, па је сада Поре ска упра ва, поди гла 
цену по ква дра ту са 580 на 610 дина ра по 
ква драт ном метру, пре ма нај но ви јим про-
це на ма. Исто вре ме но, ми смо рас пи са ли и 
про да ју наше три пар це ле, а пре го во ри са 
још неким инве сти то ри ма су у току - рекао 
је пред сед ник Сла ђан Ман чић.

Доне та је и одлу ка о рас по де ли доби ти 
од 3,5 мили о на дина ра ЈП „Кому на лац“ као 
и доби ти ЈП „Водо вод“ од 728.000 дина ра. 
Том при ли ком је дирек тор „Водо во да“ иста-
као да је про из вод ња воде већа за десет 
про це на та него лане, али код висо ких тем-
пе ра ту ра цело куп но водо снаб де ва ње је 
опте ре ће но због викенд насе ља у Ири гу и 
Врд ни ку и да ту има и про бле ма у снаб де-
ва њу водом. Зато се мора ју наћи трај ни ја 
реше ња са ири шком општи ном, док је 
снаб де ва ње водом у рум ској општи ни 
задо во ља ва ју ће и функ ци о ни ше без ика-
квих огра ни че ња.

Одлу че но је и да се Тури стич кој орга ни-
за ци ји Руме додат но обез бе ди 100.000 
дина ра како би се реа ли зо вао ово го ди шњи 
„Рум фест“ одно сно кон цер ти Јеле не Тома-
ше вић 2. и „Гара вог сока ка“ 3. авгу ста на 
Град ском тргу.

С. Џаку ла

На овој сед ни ци чла но ви Општин ског 
већа су при хва ти ли пред лог изме на одлу-
ке о соци јал ној зашти ти у рум ској општи ни.

Пре ма обра зло же њу шефа Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти Све ти сла ва 
Дамјан чу ка, реч је о про ши ре њу пра ва, 
пре све га уче ни ка за бес плат не уџбе ни ке, 
бес плат не ужи не и места у днев ним 
борав ци ма у шко ла ма. Сада ће поме ну та 
пра ва бити про ши ре на, сем за децу из 
поро ди ца које су при ма о ци нов ча не соци-
јал не помо ћи, и на соци јал но угро же не 
поро ди це, поро ди це које има ју тре ће и 

четвр то дете, као и деца из више плод не 
труд но ће - двој ке или трој ке, или деца са 
смет ња ма у раз во ју. 

- Ове изме не ће се наћи, тако ђе, пред 
одбор ни ци ма. То је, пре све га, жеља да 
про ши ри мо број школ ске деце којој ћемо 
помо ћи. Јед но став но, чији роди те љи има ју 
мале пла те, а они ће пра ва моћи да кори-
сте на пред лог дирек то ра шко ле или раз-
ред ног ста ре ши не. Ту нам је и жеља да 
моти ви ше мо мла де брач не паро ве да се 
опре де ле да има ју више деце - обја снио је 
Сла ђан Ман чић.

Про ши ре ње соци јал них пра ва

Биља на Дамља но вић

Сед ни ца Општин ског већа  изве штај о реа ли за ци ји буџе та
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За све који раде у окви ру про гра-
ма кућ на нега и помоћ за ста ра 
самач ка дома ћин ства, а реч је 

о 22 герон то до ма ћи це, него ва те љи-
це и јед ном герон то до ма ћи ну, Цен-
тар за соци јал ни рад, чија је то услу-
га, је обез бе дио нове бици кле који ће 
им омо гу ћи ти да брже дођу до сво јих 
кори сни ка.

Сред ства за купо ви ну бици ка ла је 
обез бе ди ла локал на само у пра ва, а 
запо сле ни ма су поде ље ни 6. јула.

Дирек тор Цен тра за соци јал ни рад 
Сло бо дан Кра сић исти че да се ова 
услу га помо ћи ста рим и инва лид ним 
лици ма пру жа у гра ду, али и у гото во 
свим сели ма рум ске општи не.

- То је доста зах те ван посао има ју-
ћи у виду и раз у ђе ност наших места, 
уочи ли смо да би герон то до ма ћи це 
биле још ефи ка сни је када би их боље 
опре ми ли. Зато смо пред ви де ли сред-
ства, прво за набав ку бици кла за пре-
воз, али смо купи ли и апа ра те за мере-
ње при ти ска. Локал на само у пра ва је 
то финан сиј ски подр жа ла. Соци јал на 
зашти та у делу пру жа ња помо ћи ста-
ри ма је на висо ком нивоу, има мо 22 
герон то до ма ћи це, а ову услу гу кори-
сти око 220 ста рих и инва лид них лица. 
Под се ћам, да од ско ра има мо и „дуг-

ме спа са“ које је доби ло три де се так 
наших кори сни ка и сви су пре за до-
вољ ни - рекао је дирек тор Сло бо дан 
Кра сић.

Нера Пет ко вић је герон то до ма ћи ца 
и него ва те љи ца из Пла ти че ва која се 
овим послом бави већ седам годи на.

- Има мо доста кори сни ка и важан 
нам је сва ки тре ну так, овај бицикл ће 
ми помо ћи да брже дођем до мојих 
кори сни ка. И рани је смо ми углав ном, 
кори сти ли бици кле, али је сва ко имао 
неки свој ста ри бицикл. Тако ђе, доби-
ја мо и апа ра те за мере ње при ти ска и 
шећер, што је јако важно, јер их нема-
ју сви кори сни ци, па нисмо могли сва-
ком да мери мо при ти сак. Сада ћемо 
то моћи. Ја бри нем о 15 кори сни ка и 
могу да све постиг нем, то је отпри ли ке 
опти ма лан број, а радим ком би но ва но 
и негу и помоћ у кући у Пла ти че ву, где 
и живим - каже Нера.

Она исти че да је ова услу га герон-
то до ма ћи ца ста рим људи ма заи ста 
бит на, али и да ће још више на зна ча ју 
доби ти убу ду ће, јер је све више ста рих 
људи о који ма нема ко редов но да бри-
не.

За набав ку бици ка ла и апа ра та за 
мере ње при ти ска обез бе ђе но је пре ко 
360.000 дина ра.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Бици кли за
герон то до ма ћи це

Герон то до ма ћи це са новим бици кли ма

У РУМИ ПОПИ СА НО
ОКО 6.800 ОБЈЕ КА ТА

Доне то 652 реше ња 
о оза ко ње њу

Закон о оза ко ње њу почео је да се при-
ме њу је у новем бру 2015. годи не и тада 
се кре ну ло прво са поступ ком попи са 
неле гал них обје ка та.

- Тај посао ми смо завр ши ли до поло-
ви не апри ла ове годи не, у нешто дужем 
закон ском року од оног пред ви ђе ног 
зако ном, дакле од годи ну дана. И даље 
су могу ћа нека поје ди нач на попи си ва-
ња, јер има мо и доста људи који живе 
у ино стран ству и упра во сада дола-
зе овде на одмо ре, а ми им изла зи мо 
у сусрет - каже Тања Дро бац, шефи-
ца Оде ље ња за урба ни зам и гра ђе ње 
Општин ске упра ве Рума.

До сада је попи са но око 6.800 обје-
ка та, има ју ћи у виду ту и убра зан попис 
који је био у мар ту, када је анга жо ва но 
и четр де се так додат них попи си ва ча за 
села рум ске општи не.

- Сада ради мо дру гу фазу у поступ ку 
оза ко ње ња, а то је посту пак доно ше ња 
реше ња о руше њу. Закључ но са јуном 
смо доне ли око 2.300 реше ња, а те 
неке кво те које је над ле жно Мини стар-
ство про пи са ло нисмо у могућ но сти да 
испу ни мо, али гле да мо да има мо неки 
задо во ља ва ју ћи ниво доне тих реше ња 
о руше њу. Тако смо у јуну доне ли 520 
реше ња, а упо ре до се ради и посту пак 
оза ко ње ња. До кра ја јуна смо доне-
ли 652 реше ња о оза ко ње њу, а дале ко 
нај ве ћи број реше ња се тиче, како смо 
ми и пред ви де ли, помоћ них обје ка та. 
Морам иста ћи да је током овог про це-
са Мини стар ство често изла зи ло да 
додат ним реше њи ма како би се овај 
про цес и убр зао и олак шао. На при мер, 
у почет ку су се так се пла ћа ле за сва ки 
помоћ ни обје кат посеб но, па су касни еј 
јед ном так сом обје ди ње ни сви помоћ-
ни објек ти. Сада смо при кра ју, када је 
реч о изда ва њу реше ња о руше њу за 
сва села, тада пре ла зи мо на град и ја 
се надам да ћемо, у наред на два до три 
месе ца, јер су и годи шњи одмо ри - завр-
ши ти и ту дру гу фазу, док је тре ћа доно-
ше ње реше ња о оза ко ње њу - гово ри 
за наше нови не Тања Дро бац, шефи ца 
Оде ље ња за урба ни зам и гра ђе ње.

Од почет ка годи не, закључ но са 20. 
јулом при ход од так си за оза ко ње ње 
који иду локал ним само у пра ва ма је 
био 1,7 мили о на дина ра. Оче ку је се да 
ће он до кра ја годи не бити око чети ри 
мили о на дина ра, коли ко је било и про-
шле годи не. С. Џ.

Сред ства за купо ви ну бици ка ла је обез бе ди ла 
локал на само у пра ва, а запо сле ни ма су поде ље
ни 6. јула
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ПОСЕТА МЛАДИХ ИЗ БЕРЗЕНБРИКА

Пријатељство
Немаца и Румљана

Као и про шлог, и овог лета Рума је 
уго сти ла мла де из немач ког гра да 
Бер зен бри ка са којим већ две 

годи не посто ји добра сарад ња, која би 
кра јем ове годи не тре ба ло да резул ти-
ра и бра ти мље њем.

Са мла ди ма, који су у Руми бора ви ли 
од 26. до 30. јуна, дошли су и др Жељ-
ко Дра гић, пред сед ник и Хари Кинт, 
пот пред сед ник Удру же ња „Гра ди мо 
мосто ве“ на чију ини ци ја ти ву је ова 
сарад ња и запо че ла.

Госте из Бер зен бри ка је 27. јуна у 
Град ској кући при мио пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић и Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО Рума, који 
су их украт ко упо зна ли са исто ри јом 
гра да дома ћи на, а потом је усле ди ла и 
раз ме на покло на и зајед нич ко сли ка ње 
и изја ве за нови на ре.

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман-
чић је иста као да се 28. сеп тем бра оче-
ку је сед ни ца Скуп шти не у Бер зен бри ку 
на којој би тре ба ло да се доне се одлу-
ка о бра ти мље њу, а нарав но такву 
одлу ку тре ба да доне су и рум ски одбор-
ни ци.

- Код њих се такве одлу ке доно се 
дво тре ћин ском већи ном гла со ва, а 
однос сна га је под јед нак, тако да они 
мора ју убе ди ти и опо зи ци ју да је ово 
бра ти мље ње за њих добро. Зато су 
при ли ком про шле посе те у деле га ци ји 
били и чла но ви опо зи ци је и надам се 
да ће и они подр жа ти ову ини ци ја ти ву. 
Дого вор је да се пове ља о бра ти мље-
њу пот пи ше у Руми, да је пот пи ше др 

Хорст Бајер, гра до на чел ник Бер зен-
бри ка и ја, тако да то оче ку јем до кра ја 
годи не. Тада ћемо ство ри ти усло ве за 
даљи раз вој сарад ње, пре све га и кроз 
зајед нич ке при су пе одре ђе ним фон до-
ви ма како би кори сти ли сред ства за 
зајед нич ке про јек те - иста као је Сла ђан 
Ман чић.

Зајед нич ка сли ка и уру че ње род ног листа

Мурал о сарад њи

Пред сед ник
Општи не Рума

Сла ђан Ман чић
је иста као да се

28. сеп тем бра
оче ку је сед ни ца

Скуп шти не у
Бер зен бри ку на
којој би тре ба ло

да се доне се
одлу ка о

бра ти мље њу,
а нарав но такву
одлу ку тре ба да
доне су и рум ски 

одбор ни ци
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Он је додао да су ова кве посе те 
добре јер пока зу ју да мла ди из раз ли-
чи тих зема ља могу лепо да се дру же, 
да упо зна ју нове кул ту ре и оби ча је, па 
су деца зато и била сме ште на у нашим 
поро ди ца ма у Руми и Сте ја нов ци ма.

Џере ми Бор хорст има 17 годи на, а у 
Руми је први пут.

- Ја сам оду ше вљен, нисам оче ки-
вао да ће бити тако лепо, нисам ни 
знао где је уоп ште Срби ја. Волео бих 
да ова посе та тра је дуже - рекао нам 
је Џере ми.

Зани мљи вост, али и емо тив ност ове 
посе те се огле да у томе што је међу 
гости ма био и Георг Тор рај тер који је 
1942. годи не рођен у Руми, као дво го-
ди шњак је са роди те љи ма оти шао у 
Немач ку, а сада живи у Швед ској. 

Георг је кон так ти рао Удру же ње 
„Гра ди мо мосто ве“ заду же но за сарад-
њу Бер зен бри ка и Руме и изра зио 
жељу да посе ти свој род ни град. То је 
и учи ње но, а зани мљи во је да њего ва 
род на кућа, гото во непро ме ње на и 
даље посто ји, а нала зи се у Ули ци 
Ата на си ја Стој ко ви ћа. Он ју је и посе-
тио.

- То је била вео ма емо тив на посе та 
за мене. Први пут од 1944. годи не сам 
у свом род ном гра ду. Када сам руком 
дота као кућу у којој сам рођен срце ми 
је толи ко јако поче ло да куца, јер је и 
оно пре по зна ло да сам се вра тио у 
свој дом. Дир нут сам срдач но шћу 
људи у мојој Руми. Поро ди ца у којој 
сам овде сме штен ме је при ми ла као 
свог чла на, као да ника да нисам ни 
оти шао из Руме. Не може се речи ма 
опи са ти моја захвал ност, јер сам сте-
као осе ћај да овде нисам стра нац, већ 
да ме је мој град обе руч ке при хва тио. 
Зато ћу сигур но у Руму доћи још мно го 
пута. Из свег срца подр жа вам сарад-
њу Руме и Бер зен бри ка јер та сарад-

ња истин ски гра ди мосто ве међу 
људи ма - иста као је Тор рај тер.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић му је, 
при ли ком посе те у Град ској кући, уру-
чио и кршет ни цу на немач ком јези ку.

Георг, кога су сви поче ли да зову 
Ђор ђе, донео је и фото гра фи ју сво је 
куће из 1944. годи не када је са роди те-
љи ма напу стио Руму.

После Град ске куће, гости су посе ти-
ли рум ску Гим на зи ју са којом је Гим на-
зи ја из Бер зен бри ка успо ста ви ла 
сарад њу. Посе бан повод је био што су 
чла но ви рум ске „Про ак тив фами ли је“ 
ура ди ли мурал на јед ном зиду гим на-
зиј ске згра де који пред ста вља при ја-
тељ ске одно се и сарад њу Руме и Бер-
зен бри ка.

Том при ли ком је дирек тор ки Бра ни-
сла ви Коње вић покло ње на и заста ва 
ЕУ, па је пала и шала да је она из Срби-

је прва ушла у Европ ску уни ју.
Током борав ка у Руми гости су били и 

на рум ском базе ну, на фол клор ној 
вече ри у Сте ја нов ци ма, а оби шли су и 
мана стир Вели ка Реме та.

Тако ђе, при су ство ва ли су у Зави чај-
ном музе ју Рума отва ра њу изло жбе 
„Хир Ај Стенд: Мар тин Лутер, рефор-
ма ци ја и њене после ди це“. 

Изло жба је наста ла у сарад њи са 
Амба са дом Немач ке, а састо ји се од 
седам погла вља - поре кло Мар ти на 
Луте ра, живот не окол но сти, буђе ње 
рефор ма ци је, успех пре во да Библи је 
на немач ки језик, дру штве на кри за, 
про ме на гле ди шта и рефор ма ци ја 
буду ћим нара шта ји ма.  О ово ме је гово-
рио Ханс - Фри дер Рабус, све ште ник 
еван ге ли стич ке цркве - пред став ни-
штва у Бео гра ду, док је гости ма о исто-
ри ја ту и актив но сти ма Зави чај ног музе-
ја гово ри ла исто ри чар ка Алек сан дра 
Ћирић.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је иста као да је Рума увек била 
мул ти кул ту рал на сре ди на, отво ре на и 
радо зна ла за све иза зо ве.

- Руму је увек карак те ри сао став да 
нас раз ли чи то сти не могу дели ти, него 
нас могу само обо га ти ти и спа ја ти и ова 
изло жба је и потвр да тог нашег опре де-
ље ња. Захва љу јем немач кој амба са ди 
што су нам омо гу ћи ли да, после Сом-
бо ра и Новог Сада, Рума буде тре ће 
место где ће ова изло жба бити доступ-
на публи ци - иста као је Кова че вић.

После Зави чај ног музе ја, гости из 
Бер зен бри ка су посе ти ли још јед ну 
сред њу шко лу - Пољо при вред ну шко лу 
„Сте ван Петро вић Бри ле“. Дирек тор 
Милан Пупо вац их је упо знао са орга-
ни за ци јом шко ле, сме ро ви ма који 
посто је, а гости су оби шли и мини ЗОО 
врт, савре мен каби нет за вете ри ну и 
сто чар ство, као и пла сте ни ке и воћ ња-
ке при шко ли где уче ни ци сво је зна ње 
при ме њу ју у прак си.

Четр де се так мла дих Румља на ће у 
сеп тем бру бора ви ти у посе ти сво јим 
дру га ри ма у Бер зен бри ку.  С. Џакула

Отва ра ње изло жбе у Музе ју
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САСТА НАК СА НОВИМ ПРЕД СЕД НИ ЦИ МА САВЕ ТА МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА

Ана ли за про бле ма
и пла но ви рада
Први саста нак ново и за бра них 

пред сед ни ка саве та месних 
зајед ни ца у рум ској општи ни са 

пред сед ни ком Сла ђа ном Ман чи ћем 
одр жа ни су 17. јула у Град ској кући. 
Избо ри за чла но ве саве та одр жа ни су 
за свих 20 месних зајед ни ца у рум ској 
општи ни 25. јуна. Међу новим пред-
сед ни ци ма има и оних који су већ били 
на тој функ ци ји, али је и нових који се 
први пут суо ча ва ју са оба ве за ма које 
таква функ ци ја носи.

То је била при ли ка да се ана ли зи ра ју 
тре нут не потре бе и про бле ми месних 
зајед ни ца које нај пре тре ба реша ва ти, 
а нај че шће је било речи о инфра струк-
тур ним радо ви ма, одр жа ва њу зеле ни-
ла и про бле ми ма веза ним за ства ра ње 
дивљих депо ни ја.

Сла ђан Ман чић је пред сед ни ке 
месних зајед ни ца прво упо знао са про-
јек ци јом буџе та и пла ни ра ним циље-
ви ма до кра ја ове годи не. Он је ука зао 
пред став ни ци ма месних зајед ни ца да 
су они први покре та чи све га што би 
тре ба ло да се ради у гра ду и сели-
ма, а да ће локал на само у пра ва дати 
потреб ну подр шку и обез бе ди ти сред-
ства за финан си ра ње.

Нарав но, мно ги про јек ти се могу 
финан си ра ти и са виших нивоа вла сти 
и зато рум ска општи на оче ку је да јој се 
на неко ли ко кон кур са одо бре и таква 
сред ства.

- Пла ни ра мо рекон струк ци ју две ули-
це у Буђа нов ци ма, а про це ње на вред-

ност радо ва је око 50 мили о на дина ра. 
Тај посао би финан си ра ли сред стви ма 
Упра ве за капи тал на ула га ња АПВ. 
Међу тим, ми смо кон ку ри са ли са мно-
го про је ка та, тако да ћемо, када се кон-
кур си завр ше, више зна ти у које наме-
не ћемо уло жи ти сред ства, да ли ће то 
бити асфал ти ра ње, расве та, изград ња 
врти ћа или нешто дру го - рекао је Сла-
ђан Ман чић и додао да дру га поло ви-
на годи не доно си зна чај не про јек те за 
општи ну. 

- За неких неде љу дана рас пи са ће-
мо тен дер за изград њу пре чи ста ча. 

Изве стан је и тен дер за рекон струк-
ци ју Глав не ули це, наста ви ће мо и са 
теку ћим одр жа ва њем. План нам је да 
ура ди мо тро то ар у Инду стриј ској ули-
ци, јер ту, у фабри ка ма у рад ној зони 
ради око 2.000 људи. Нема тро то а ра, 
ни бици кли стич ке ста зе и пре све га из 
без бед но сних раз ло га је потреб но уре-
ди ти тај део гра да. Део сред ста ва који 
оста не неис ко ри шћен пре у сме ри ће мо 
на тро то а ре у сео ским месним зајед-
ни ца ма - рекао је пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић.

С. Џакула

Први саста нак са пред сед ни ци ма саве та месних заједница

ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“ 

Купље но 25 кон теј не ра
Рум ски „Кому на лац“ је купио 25 нових 

метал них кон теј не ра који ће заме ни-
ти ста ре и дотра ја ле и за ту наме ну је 

издво ји о из соп стве них сред ста ва мили он 
дина ра.

Нови кон теј не ри биће поста вље ни у 
Насе љу Тивол, код Дома здра вља и у цен-
тру гра да.

У овом јав ном пред у зе ћу пла ни ра ју 
набав ку нове туре кон теј не ра поло ви ном 
сеп тем бра. 

- План нам је да купи мо изме ђу 25 и 40 
кон теј не ра, тако ђе из соп стве них сред ста-
ва. Са новом набав ком бисмо успе ли да 
заме ни мо све дотра ја ле кон теј не ре како 
у гра ду, тако и сели ма. Локал на само у пра-
ва је пре шест месе ци помо гла са већим 
бро јем кон теј не ра које смо тада и рас по ре-

ди ли у сео ске месне зајед ни це, тако да су 
потре бе за новим кон теј не ри ма изра же ни-
је, пре све га у гра ду, у стам бе ним згра да-
ма - каже помоћ ник дирек то ра за тех нич ка 
пита ња Жељ ко Дошен.

Воји слав Мио ко вић, шеф Каби не та пред-
сед ни ка је при ли ком посе те ЈП „Кому на-
лац“ изра зио задо вољ ство што локал на 
само у пра ва има јав но пред у зе ће као што 
је ово, које вео ма успе шно послу је и има 
могућ но сти да спо стве ним сред стви ма 
финан си ра ју одре ђе не набав ке опре ме. 

- Рум ска општи на је увек спрем на да 
помог не свим јав ним пред у зе ћи ма. Ипак, 
овај при мер „Кому нал ца“ пока зу је да има-
мо јав на пред у зе ћа која могу да од сво јих 
при хо да уна пре ђу ју ниво пру жа ња услу га - 
рекао је Воји слав Мио ко вић. С. Џ. 

Нови кон теј не ри у „Кому нал цу“
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ГРАД СКИ ТРГ

Добро вољ но 
дава ње крви

У окви ру лет ње кам па ње 
при ку пља ња крви тран сфу-
зи о мо бил Инсти ту та за тран-
сфу зи ју крви Срби је био је на 
Град ском тргу у Руми 18. јула 
у вре ме ну од 11 до 17 часо-
ва.

Румља ни су, већ по тра ди-
ци ји, међу нај број ни ји ма када 
је ова лет ња кам па ња у пита-
њу - лане је при ку пље но 105 
једи ни ца крви. Ове годи не се 
ода зва ло 109 гра ђа на, а крв 
је узе та од њих 96 - међу 
њима је и 38 који су по први 
пут дали крв.

Радо ван ка Попо вић Јан ко-
вић, струч на сарад ни ца у 
Црве ном крсту Рума каже да 
је ова акци ја зна чај на због 
тер ми на када се одр жа ва - у 
лет ње вре ме када су неста-
ши це крви нај и зра же ни је.

Спорт ски цен тар је и ове 
годи не свим дава о ци ма 
покло нио по ула зни цу за 
базен.

Мото ово го ди шње лете ње 
акци је је „Неко ли ко ваших 
мину та је нечи ји цео живот. 
Нађи те вре ме на за хума-
ност“, а Инсти тут ову акци ју 
орга ни зу је по 13. пут. У Руми 
је ове годи не реа ли зо ва на 
осми пут.

ПОЉОПРИВРЕДА 

Уре ђе ње атар ских путе ва 

У рум ској општи ни су запо че ли радо ви 
на уре ђе њу атар ских путе ва - реч је о 
шест атар ских путе ва - три су у Жар-

ков цу, два у Буђа нов ци ма и један у Пла ти-
че ву. 

Радо ве финан си ра локал на само у пра ва 
уз помоћ Покра јин ске вла де - Секре та ри ја-
та  за пољо при вре ду.

Радо ви су запо че ли 21. јула наси па њем 
атар ских путе ва у Жар ков цу, а поче так 
радо ва је оби шао и пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић.

- Укуп на вред ност је око 20 мили о на 
дина ра, а од Секре та ри ја та смо доби ли 7,5 
мили о на дина ра. Од ове суме 15 мили о на 
дина ра иде на уре ђе ње атар ских путе ва, 
а три мили о на смо при пре ми ли за уре ђе-
ње отре си шта - одно сно асфалт ног дела, 
како на овим атар ским путе ви ма, тако и у 

делу путе ва у Вог њу и Руми. Има ју ћи у виду 
про шлу годи ну, реч је о гото во дупло већим 
сред стви ма за ову наме ну - рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Пара лел но са овим, у току су и радо ви на 
изград њи пута ка пар це ли која је про да та 
бео град ској фир ми „Сино фарм“. 

- Они су купи ли пар це лу од 1,5 хек та ра у 
бли зи ни „Ново град ње“, а ми смо се оба ве-
за ли да изгра ди мо пут чија је дужи на око 
280 мета ра. У овој фир ми би посао тре ба ло 
да доби је сто ти нак рад ни ка, а тре ба ла би 
да поч не са радом наред не годи не - иста као 
је пред сед ник Ман чић.

У току је и заме на и поста вља ње сао бра-
ћај них зна ко ва на под руч ју целог гра да, како 
би сао бра ћај био без бед ни ји, а пут ни прав-
ци обе ле же ни. За то је обез бе ђе но гото во 
два мили о на дина ра.

Обилазак радова у Жар ков цу

ДОЊИ ПЕТРОВ ЦИ

Радо ви на водо вод ној
мре жи код Поште
У Доњим Петров ци ма 

су завр ше ни радо ви 
којим су реше ни про-

бле ми са водо вод ном мре-
жом у објек туу цен тру села 
где се нала зи и Пошта, про-
сто ри је МЗ, амбу лан та и 
Пољо при вред на апо те ка.

Ком плет на сред ства за 
ове радо ве је обез бе ди ла 
рум ска општи на. 

- Радо ви су под ра зу ме ва-
ли заме ну ста рих и дотра-
ја лих  цеви. Цела згра да је 
била на само јед ном вен ти-
лу, па смо зато има ли  про-

бле ма у снаб де ва њу водом 
овог објек та. Наи ме, зими је 
често дола зи ло и до пуца ња 
цеви, јер се нису кори сти ле 
све про сто ри је у згра ди и 
онда током радо ва на заме-
ни цеви цела згра да је оста-
ја ла без воде - обја снио је 
зна чај радо ва Горан Чвор-
ков, члан Саве та МЗ Доњи 
Петров ци.

У овом селу су анга жо ва ни 
и рад ни ци ЈП „Кому на лац“ 
који су чисти ли дивље депо-
ни је, као и сточ ну јаму на 
кра ју села.

Горан Чвор ков 
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ОДР ЖА НО ПОЛУ ФИ НА ЛЕ ЗА МИС СРБИ ЈЕ У РУМИ

Нај леп ша Мари ја Милић
иде директ но у фина ле
Полу фи нал не за једи но зва нич-

но так ми че ње за Мис Срби је, за 
срем ски округ, одр жа но 30. јула 

на рум ском базе ну, нажа лост не како 
су орга ни за то ри пла ни ра ли, јер су јак 
ветар и киша поква ри ли пред ви ђе ни 
про грам. Так ми чи ло се 13 кан ди дат ки-
ња које су иза бра не међу 70 при ја вље-
них дево ја ка, а о томе које су нај леп ше 
одлу чи вао је жири од 13 чла но ва.

Мари ја Милић је побед ни ца првог 
так ми че ња за Мис Руме, њена прва 
пра ти ља је Ања Стој са вље вић, а дру-
га пра ти ља је Све тла на Зајец. Мари ји 
је побед нич ку лен ту и кру ну пре да ла 
про шло го ди шња Мис Срби је Боја на 
Боја нић.

- Цела Мис ЈУ ком па ни ја је била 
уз нас свe вре ме и била нам је вели-
ка подр шка. Девој ке су, тако ђе, биле 
одлич не и вели ка ми је част што сам 
ја Мис Руме. Ја сам јако узбу ђе на, 
било је мало и суза радо сни ца. Идем 
директ но у фина ле, једва чекам и 
идем до побе де - рекла је нови на ри ма 
после избо ра прва Мис Руме девет на-
е сто го ди шња Мари ја Милић.

Весна Југо вић, дирек тор ка ком па-
ни је МИС ЈУ је изра зи ла задо вољ ство 
што невре ме ипак није ути ца ло на пла-

ни ра ни про грам и што су се орга ни за-
то ри брзо сна шли и обез бе ди ли затво-
рен про стор.

- Мислим да су девој ке биле одлич-
не, хаљи не су биле фан та стич не, да 
при ли че сва кој свет ској писти. Морам 
да кажем да је Мари ја побе ди ла јед-
но гла сном одлу ком жири ја, што се 
баш не деша ва тако често. Тако ђе, 
свих шест нај леп ших дево ја ка ће доћи 
на финал ни кастинг, па ће можда још 
нека од њих ући у финал ни избор - 
рекла је Весна. 

Она је дода ла да је ово била при ли-
ка да се иза бе ре фор мал но, прва зва-
нич на Мис Руме која ауто мат ски ула зи 
у фина ле избо ра за Мис Срби је.

- Мис доби ја и сти пен ди ју за чет вро-
го ди шње сту ди је, тиме акцен ту је мо и 
обра зо ва ње као нешто нај вред ни је, 
пого то во за мла де девој ке, али и све 
оне девој чи це које гле да ју ова ква так-
ми че ња и машта ју да у њима уче ству ју. 
Оне мора ју зна ти да лепо та без обра-
зо ва ња нема дуго трај ност. Обра зо ва-
ње је нешто што ми у окви ру ком па ни је 
МИС ЈУ фор си ра мо. Морам да кажем 
да лепо та, здра вље и спорт иду зајед-
но и ми то потен ци ра мо, зато је и овај 
избор за Мис у Руми упра во орга ни зо-

ван на базе ну - рекла је Весна Југо вић.
Тања Чупић, чла ни ца жири ја и Мис 

Срби је интер нешнл 2013. годи не која 
је пред ста вља ла Срби ју у Мин ску, 
рекла је да је так ми чар ка ма сва ка-
ко тешко, јер су то неки њихо ви први 
кора ци пред вели ким бро јем људи. 

- Поред жеље да се наша општи-
на при вред но раз ви ја, ми жели мо да 
нашим сугра ђа ни ма обез бе ди мо и ква-
ли тет не кул тур не, спорт ске и забав не 
садр жа је, а ово је упра во јед на таква 
мани фе ста ци ја - рекао је Сте ван Кова-
че вић, пред сед ник СО Рума о раз ло зи-
ма за дома ћин ство јед не ова кве мани-
фе ста ци је лепо те и заба ве и изра зио 
наду да ће се слич но так ми че ње орга-
ни зо ва ти и наред не годи не.

Дакле, побед ни ца Мари ја Милић 
се пла си ра ла директ но у фина-
ле избо ра за Мис Срби је, међу 20 

нај леп ших, а тра ди ци о нал но, фина ле 
ће се у окто бру одр жа ти у Бео гра ду.

У забав ном про гра му су уче ство ва-
ли гру па „Вре ло“, Мики Мећа ва, док је 
Хасан Дудић био гост изне на ђе ња.

Орга ни за тор овог так ми че ња је аген-
ци ја МИС ЈУ и рум ски базен, уз подр-
шку рум ске општи не.

С. Џаку ла

Најлепше девојке на такмичењу у Руми
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СПОРТСКО ХУМАНИТАРНА АКЦИ ЈА „ТРОЈ КА ИЗ БЛО КА“ 

Помоћ за породицу Ђикић

Трој ка из бло ка - спорт ско хума ни-
тар на мани фе ста ци ја која је ове 
годи не 1. јула у Руми одр жа на по 

дру ги пут, у све му је пре ма ши ла прву - и 
по бро ју уче сни ка, спон зо ра, као и при-
ку пље ној нов ча ној помо ћи.

Орга ни за тор ове мани фе ста ци је је 
хума ни тар на орга ни за ци ја „Срби за 
Србе“, а у Руми су јој помоћ у орга ни за-
ци ји пру жи ли чла но ви Удру же ња „Про-
ак тив фами ли ја“, као и нави јач ка гру па 
„Дели ја“.

Новац који се при ку пља увек је наме-
њен јед ној вишеч ла ној, соци јал но угро-
же ној поро ди ци, а ове годи не је то била 
шесто чла на поро ди ца Ђикић из Пути на-
ца.

Урош Мар ко вић из хума ни тар не орга-
ни за ци је „Срби за Србе“ је похва лио 
Руму да је про шле годи не била у самом 
врху по масов но сти акци је и при ку пље-
ним сред стви ма.

- Рума је про шле годи не обо ри ла све 
рекор де по бро ју спон зо ра и при ја вље-
них так ми ча ра, а ове је то пре ма ше но. 
Има мо 58 спон зо ра и дона то ра, има мо 
и вели ки број так ми ча ра, али је тур нир 
већ више него успе шан јер смо при ку пи-
ли пре ко 400.000 дина ра. То је за сва ку 
похва лу ако има мо у виду да је ово мањи 
град, самим тим је и мање при вред ни ка, 
што пока зу је да је цела Рума уста ла на 
ноге. Све смо то ура ди ли захва љу ју ћи и 
јед ној доброј еки пи мома ка из Руме који 

су се заи ста анга жо ва ли и обе зеб ди ли 
број не спон зо ре - каже Урош.

Про шле годи не је за сед мо чла ну 
поро ди цу Јере мић при ку пље но 328.000 
дина ра.

- Ми пла ни ра мо да, у дого во ру са поро-
ди цом Ђикић из Пути на ца, купи мо за тај 
новац неке пољо при вред не маши не које 
би им омо гу ћи ле да буду финан сиј ски 
неза ви сни. Ми већ 12 годи на пома же-
мо људи ма, али ника да не даје мо кеш 
новац, већ после раз го во ра са поро ди-
цом види мо шта им је нај по треб ни је и то 
обез бе ди мо, било да је реч о купа ти лу, 
наме шта ју, сто ци или пољо при вред ним 
ала ти ма - поја шња ва Урош Мар ко вић.

Горан Јере мић и њего ва поро ди ца су 
лане доби ли помоћ, а Горан је био ту да 
подр жи акци ју, па се и обра тио број ним 
уче сни ци ма.

- Задо во љан сам јер је ове годи не 
мно го више људи и спон зо ра, али видим 
и да је орга ни за ци ја још боља. Људи су 
схва ти ли да је ово јед на пра ва орга ни-
за ци ја која пома же поро ди ца ма. Нама је 
помоћ била изу зет но важна, доби ли смо 
сто ла ри ју која нам је била нео п ход на за 
даље сре ђи ва ње куће, дечи је кре ве те 
и наме штај, а поста ви ли смо и лами-
нат. Ми смо увек уз ову акци ју „Трој ка из 
бло ка“, а ја сам пону дио и сво ју помоћ 
када су молер ски и гра ђе вин ски радо ви 
у пита њу, ако не могу финан сиј ски, могу 
да помог нем сво јим радом - рекао је 
Горан Јере мић.

Ове годи не орга ни за то ри „Трој ке из 
бло ка“ су обез бе ди ли и мини коше ве за 
мали ша не, а прве су шути ра ле рум ске 
руко ме та ши це из ЖРК „Сло вен“ чије су 
кадет ки ње нај бо ље у Срби ји.

Уче сни ци Трој ке из бло ка
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БАЗЕН У БОР КОВ ЦУ И ЛЕТО ВА ЊА РУМЉА НА

Вели ки број купа ча
На тем пе ра ту ра ма пре-

ко 30 сте пе ни, нај бо-
ље је бити поред неке 

воде, пого то во за оне који 
су оста ли у гра ду - дакле, 
реке, језе ра или базе на. 
Румља ни има ју, на свом 
тере ну, могућ ност да се 
рас хла ђу ју на Бор ко вач ком 
језе ру или Бор ко вач ком 

базе ну - ко шта више воли...
Рум ском базе ну ово је 

тре ћа купа ли шна сезо на, 
од како је отво рен, а суде ћи 
по почет ку, сезо на може 
дости ћи ону рекорд ну - 
прву.

Лане је било доста хлад-
ни јих и кишо ви ти јих дана 
током лета.

Осим стан дард не пону де 
на базе ну - ула зни це, 
лежаљ ке, сун цо бра на и 
кафи ћа, Спорт ски цен тар 
који упра вља базе ном, 
отво рио је ове годи не и 
шко лу пли ва ња и ватер по-
ла, а оформ љен је и Пли-
вач ки и ватер по ло клуб 
„Сло вен“.

Тре не ри су про фе си о-
нал ци, са бео град ског 
ТАШ-а, а одзив је задо во-
ља ва ју ћи. Оних који тек 
уче да пли ва ју има пре ко 
60 и сви тер ми ни и места 
су попу ње ни. Шко ла пли-

ва ња је у тер ми ну од 19 до 
20 часо ва, а ватер по ла сат 
касни је. Чла на ри на је 
1.500 дина ра месеч но, а 
тре нин зи су три пута 
недељ но.

Милош Кул пи нац, мена-
џер базе на каже да је за 
отва ра ње, 17. јуна било 
лоше вре ме, али да се 
сада ситу а ци ја попра вља.

- Ми зави си мо од вре ме-
на, чим се спо ји неко ли ко 
топлих дана има мо висо ке 
посе те, али пону ду жели мо 
да уна пре ди мо и разно вр-
сним про гра ми ма. Задо-

Спас од вру ћи на  рум ски базен

Када је реч о одмо ри ма ван 
гра да, од Петра Дими три је ви-
ћа, вла сни ка „Пано ни је тур са“ 
сазна је мо да се ситу а ци ја  про-
ме ни ла - лане је лето ва ње 
било искљу чи во веза но за Грч-
ку, већи на је кори сти ла њихов 
орга ни зо ва ни пре воз, тако да 
су се нај ви ше про да ва ли тзв. 
паке ти са пре во зом и сме шта-
јем.

- Цене су ове годи не на 
почет ку биле нешто више, 
десе так про це на та, али како 
сезо на одми че цене се сма њу-
ју, чак и за 30 и 40 одсто у 
одно су на почет ну цену у ката-
ло зи ма. Про ме ни ла се ситу а-
ци ја и зато што су гра ђа ни 
поно во поче ли да тра же и 
резер ви шу Еги пат и Тур ску, а 
за Тунис уоп ште нема инте ре-
со ва ња. Румља на је било у 
Тур ској и лане, али мање. 
Сада је потра жња дале ко 
већа, пого то во за Еги пат, на 
тржи шту су се поја ви ле озбиљ-
не аген ци је са пону да ма које су 

изу зет но ниске - на при мер у 
Егип ту, хотел са пет зве зди ца, 
са авио пре во зом и ол инклу зи-
вом се може доби ти за цену до 
500 евра - каже Дими три је вић.

Када је реч о нашим дести-
на ци ја ма, већи на иде у лич ним 
аран жма ни ма, уз вау че ре у 
вред но сти до 5.000 дина ра по 
осо би, што се види да има 
ефе кат, јер се и број вау че ра 
пове ћао.

- Ми додат но ради мо и сва-
ко днев не ауто бу ске пола ске из 
Руме за Црну Гору и по тим 
пола сци ма видим да је код 
наших сугра ђа на инте ре со ва-
ње дале ко мање за Црну Гору 
него про шле годи не, и даље је 
мно го више за Грч ку. Мно ги 
чека ју и аран жма не „послед њи 
минут“ али је пону да дале ко 
лоши ја, мно го неква ли тет ни ји 
апарт ма ни се нуде  па је моја 
пре по ру ка да људи пове ду 
рачу на, јер је све боље већ 
про да то - упо зо ра ва Петар 
Дими три је вић.

Поно во се тра жи Тур ска

Сун чи ца Тра ви ца
Миле та Ново вић 
са сином Бог да ном
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вољ ни како је све кре ну ло, 
у ран гу смо са почет ком 
рада пре две годи не, када 
се ради ло одлич но. Рекорд 
нам је,  за сада, про да ја 
око 1.200 кара та, нарав но, 
ту не рачу нам децу до 12 
годи на, јер они има ју бес-
пла тан улаз. Зна чи, то је 
нешто што оче ку је мо у тим 
нај то пли јим дани ма - каже 
Милош.

Поред базе на је стал но 
спа си лач ка слу жба - на 
сре ћу није до сада интер-
ве ни са ла - а међу њима је 
и меди цин ско осо бље.

- Ми има мо и про фе си о-
нал не рони о це који има ју 
лицен цу, јер дуби на базе на 
то зах те ва. Викен дом раде 
сва пето ри ца, док се рад-
ним дани ма сме њу ју. Сва-
ки дан има мо и орга ни зо-
ван пре воз до базе на, вози 
фир ма „Мастер бус“ а цена 
је 50 дина ра, што је као и 
цена у град ском сао бра ћа-
ју - исти че Милош Кул пи-
нац.

У окви ру додат не пону де 
биће и ноћ на купа ња после 
21 час, а орга ни зо ва не су и 
живе свир ке и мање жур ке 
са добрим инте ре со ва њем 
мла дих.

На базе ну зати че мо и 
Сун чи цу Тра ви цу која нам 
каже да радо дола зи на 
базен, кад год је у Руми.

- Услу га је корект на, про-
ши рен је и кафић, боља је 
орга ни за ци ја него про шле 
годи не. Ја сам добар пли-
вач па ми је и дуби на базе-
на ок. Била сам и на жур ки 
која је недав но орга ни зо ва-
на, била је добра - каже 
Сун чи ца.

Миле та Ново вић са 
сином Бог да ном је први 
пут на базе ну.

- Ми смо из Црне Горе, 
али смо овде у гости ма и 
ево нас први пут на базе ну. 
Моје прво запа жа ње је, 
можда мала замер ка веза-
но за орга ни за ци ју, лежаљ-
ке, сун цо бра не, али је мно-
го важни је да су базе ни 
добри, вода је чиста, а ула-
зни це нису ску пе. Супер је 
- рекао нам је Миле та.

Што се тиче цена, оне су 
као и лане. Сезон ска ула-
зни ца кошта 6.500 дина ра, 
месеч на 3.000, а днев на 
300 дина ра. Ако на базен 
иде те после 15 часо ва пла-
ћа те 200 дина ра, а толи ко 
пла ћа ју и пен зи о не ри и 
сту ден ти. Деца до 12 годи-
на има ју бес пла тан улаз. 

Смиља Џакула

У окви ру Кул тур ног ле та Град ска би-
бли о те ка „Ата на си је Стој ко вић“ је ор-
га ни зо ва ла 27. ју ла књи жев но ве че и 

дру же ње рум ске пу бли ке са Ђо ком Фи ли по-
ви ћем. То је би ло јед но опу ште но сре мач ко 
ве че то ком ко јег су се мо гле чу ти нео бја-
вље не при че Ђо ке Фи ли по ви ћа ко је је чи-
тао глу мац Ми ћа Ду дић, за му зич ки део био 
за ду жен Сте ва Чар ле ја, а про грам је во дио 
Бо шко Не го ва но вић.

Ђо ка Фи ли по вић је до са да об ја вио че ти-
ри књи ге - два ро ма на и две збир ке при по-
ве да ка - „Сре мач ке при че“ и „Ди ва ни са шо-
ра“, а ове нео бја вље не при че че ка ју сво ју 
књи гу. Те при по вет ке све до че о мен та ли те-
ту љу ди ко ји жи ве у Сре му - Срем ци ма ко ји 
су увек спрем ни на ша лу. 

- Ја сам ско ро до био јед но ве ли ко при зна-
ње, ко нач но сам по стао књи жев ник, а ни је 

реч о то ме да сам по стао члан не ког књи-
жев ног удру же ња. Ме не је мо ја ма ма на-
по кон при зна ла за књи жев ни ка - ре као је у 
том сре мач ком ду ху Ђо ка Фи ли по вић. Он је 
до дао да пет го ди на ни је об ја вио но ву књи-
гу, а при че ко је су чи та не на овој књи жев ној 
ве че ри по ти чу из нео бја вље не збир ке под 
рад ним на сло вом „При че о љу ба ви сва ко-
ја кој“ .

-Љу ди ка жу да по сто је че ти ри вр сте љу-
ба ви - пре ма Бо гу, пре ма бли жњем - оцу, 
мај ци, тре ћа је пре ма до мо ви ни и че твр та 
је љу бав пре ма су прот ном по лу. Све су оне 
за сту пље не у овим мо јим при ча ма, али и 
две сре мач ке љу ба ви - пре ма ви ну и ко њи-
ма. Ја пи шем из љу ба ви и за до вољ ства, то 
је не ки мој вен тил - ис та као је Фи ли по вић и 
из ра зио на ду да ће ове при че би ти об ја вље-
не за ње го вог жи во та.

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Ве че са Ђо ком Фи ли по ви ћем

За ви чај ни му зеј 
Ру ма је 28. ју ла, у 
ле га ту Фе ђе Со ре-
ти ћа, при ре дио 
из ло жбе умет нич-
ких фо то гра фи ја 
Ми ла на Жив ко ви-
ћа под на зи вом 
“Мој Ба нат”. 

Ми лан уме ћем 
хва та ња по крет них 
сли ка, на о ко не у-
хва тљи вих при зо-
ра, про ла зних 
мо ме на та и бес-
кра ја зе ле не рав-
ни це и пла вог не ба 
пре зен ту је и до ча-
ра ва свој за ви чај - 
Ба нат. Реч је о 
де лу Вој во ди не 
ко ји је пред ста вљен при зо ри ма сва ко-
днев ни це „обич них љу ди“, ста рим ку ћер-
ци ма, ле пим и ко ри сним жи во ти ња ма и 
бес крај ним про сто ри ма, а ове фо то гра фи-

је вра ћа ју у не ка про ху ја ла вре ме на.
 Из ло жба ће би ти отво ре на до 29. ав гу-

ста, та ко да има до ста вре ме на да је сви 
за ин те ре со ва ни по гле да ју.

Из ло жба „Мој Ба нат“

Ве че са Ђо ком Фи ли по ви ћем
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Спор том про тив поро ка
Пре вен ци ја боле сти зави сно сти и 

наси ља у поро ди ци је назив про-
јек та који реа ли зу је Цен тар за 

соци јал ни рад рум ске општи не, Савез 
спор то ва Рума и Сом бор ски еду ка тив-
ни цен тар, а финан си ра Мини стар ство 
за рад, запо шља ва ње, соци јал на и 
борач ка пита ња, уз подр шку Мини-
стар ства за омла ди ну и спорт и локал-
не само у пра ве.

Реа ли за ци ја про јек та је запо че ла 
поло ви ном маја, а завр ша ва се 10. 
децем бра. Уче сни ци про јек та су уче-
ни ци рум ских основ них шко ла, а циљ-

на гру па су уче ни ци сед мих раз ре да.
У окви ру про јек та је и спорт ски камп 

који под ра зу ме ва и шко лу пли ва ња, 
ско ко ва у воду, фуд ба ла и тени са које 
су орга ни зо ва не на базе ну у Бор ков цу 
и на ста ди о ну „Сло ве на“.

- Зна чај овог про јек та лежи у чиње-
ни ци да се бави пре вен ци јом, а не 
откла ња њем после ди ца. Про је кат је 
запо чео у мају и има више фаза. Орга-
ни зо ва не су ради о ни це са децом и 
роди те љи ма, ана ли зи ра но је учи ње-
но и сада је у току спорт ски камп. Кроз 
бавље ње спор том деца се одви ка ва ју 

од стал ног седе ња за ком пју те ром и 
нави ка ва ју на здра ве сти ло ве живо-
та. Поред тога има мо и део који се 
одно си на упо знава ње са при ро дом и 
око ли ном гра да, где тако ђе, уче ству ју 
и роди те љи. У овај про је кат је укљу-
че но 134 поро ди це - каже Све ти слав 
Дамјан чук, шеф Оде ље ња за дру-
штве не делат но сти.

Сло бо дан Кра сић, дирек тор Цен тра 
за соци јал ни рад, који је носи лац про-
јек та, каже да је Мини стар ство за рад, 
запо шља ав ње, соци јал на и борач ка 
пита ња локал ној само у пра ви одре ди-
ло намен ски тран сфер, а део тих сред-
ста ва је Цен тар за соци јал ни рад иско-
ри стио за овај про је кат. 

- Ради се о цифри од око два мили-
о на дина ра и то смо опре де ли ли за 
ради о ни це, ефек те ради о ни ца, спорт-
ски део и четвр ти за орга ни зо ва ње так-
ми че ња у спор ту. Сма тра мо да је ово 
изу зет но важно, како  ради о ни це, тако 
и овај спорт ски део. Могу да кажем да 
ми је дра го што је локал на само у пра ва 
пре по зна ла зна чај овог про јек та - каже 
Сло бо дан Кра сић.

Савез спор то ва је укљу чен у овај 
про је кат кроз рад са децом у шко ли 
пли ва ња и сто ног тени са.

- Циљ нам је да се што више деце 
бави спор том, пого то во у лет њем 
пери о ду када нема шко ле. Дакле, да 
их одву че мо од оних лоших ства ри које 
их вре ба ју и заин те ре су је мо за спорт 
- каже Милош Мар ко вић, гене рал ни 
секре тар Саве за спор то ва Рума.

Све ти слав Дамјан чук и Сло бо дан Кра сић

Шко ла пли ва ња

Пројекат „Румска панорама“ финансијски је подржан од стране Општине Рума.
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УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ВОЈВОДИНЕ

Ква ли тет ни ја пија ћа 
вода за Купин це
У Новом Саду 24. јула, пред сед ник 

Покра јин ске вла де Игор Миро вић 
и дирек тор Упра ве за капи тал на 

ула га ња АП Вој во ди не Недељ ко Кова че-
вић уру чи ли су уго во ре пред став ни ци ма 
гра до ва, општи на, здрав стве них инсти-
ту ци ја и инсти ту ци ја соци јал не зашти те 
које су оства ри ле пра во на бес по врат на 
сред ства на јав ним кон кур си ма Упра ве 
за капи тал на ула га ња АП Вој во ди не за 
финан си ра ње и суфи нан си ра ње про је-
ка та у обла сти ма сао бра ћај не инфра-
струк ту ре, водо снаб де ва ња и зашти те 
вода, локал ног и реги о нал ног еко ном-
ског раз во ја, обра зо ва ња, здрав стве не 
зашти те и соци јал не зашти те, међу који-
ма и општи ни Пећин ци.

Одлу ком о доде ли сред ста ва по јав ном 
кон кур су за финан си ра ње и суфи нан си-
ра ње про је ка та у обла сти водо снаб де ва-
ња и зашти те вода пећи нач кој општи ни 
доде ље на су сред ства за финан си ра-
ње про јек та „Сана ци ја хидро тех нич ке и 
елек тро опре ме на изво ри шту насе ља 

Купи но во“ у изно су од 4.753.339 дина ра.
Уго вор је испред пећи нач ке локал-

не само у пра ве пот пи са ла пред сед ни ца 
Општи не Дубрав ка Кова че вић Субо тич-
ки, која је том при ли ком иста кла зна чај 
сарад ње са Покра јин ском вла дом, као и 
овог про јек та који ће омо гу ћи ти мешта-
ни ма Купи но ва и посе ти о ци ма Спе ци-
јал ног резер ва та при ро де Обед ска бара 
ква ли тет ни ју пија ћу воду.

- Мешта ни Купи но ва има ли су про-
блем, јер је услед ста ре и дотра ја ле опре-
ме често дола зи ло до хава ри ја и пре ки да 
у водо снаб де ва њу, а услед јед не озбиљ-
ни је хава ри је насе ље би оста ло дужи 
пери од без воде, што је недо пу сти во. 
Овим про јек том биће заме ње ни котло-
ви у хидро фор ској ста ни ци, инста ли ра на 
пот пу но нова опре ма за хло ри са ње, као 
и нова опре ма у буна ру и бунар ском шах-
ту, чиме ће бити решен више де це ниј ски 
про блем водо снаб де ва ња локал ног ста-
нов ни штва и посе ти ла ца Обед ске баре 
– рекла је Кова че вић Субо тич ки.

ШКО ЛА У ШИМА НОВ ЦИ МА

Нови подо ви у учи о ни ца ма

Шима но вач ке основ це ће на почет-
ку нове школ ске годи не у сеп-
тем бру доче ка ти нови подо ви. 

Пред сед ни ца Општи не Пећин ци Дубрав-
ка Кова че вић Субо тич ки и њен заме ник 
Зоран Вој кић оби шли су про шле неде-
ље радо ве на заме ни подо ва у Основ ној 
шко ли „Душан Јер ко вић Уча“ у Шима-
нов ци ма. Дотра ја ли подо ви од винас 
пло чи ца заме њу ју се новим винил ним 
подо ви ма, радо ви ће бити завр ше ни до 
почет ка школ ске годи не, а финан си ра ју 
се из уште де на енер ген ти ма за гре ја ње 
шко ле која је оства ре на током прет ход не 
греј не сезо не.

По речи ма прве жене пећи нач ке општи-
не, док је у шима но вач кој основ ној шко ли 

као енер гент за гре ја ње кори шће но лож 
уље, пећи нач ка локал на само у пра ва је 
за купо ви ну енер ге на та издва ја ла око 
пет мили о на дина ра за греј ну сезо ну, док 
је про шле годи не, након уград ње гасног 
котла, уку пан утро шак за греј ну сезо ну 
у шима но вач кој шко ли био 1,8 мили о на 
дина ра.

- Захва љу ју ћи овој уште ди били смо 
у могућ но сти да издво ји мо 1,2 мили о-
на дина ра за заме ну дотра ја лих подо ва 
и на тај начин смо део сред ста ва која 
смо уште де ли на еко но мич ни јем начи ну 
гре ја ња поно во уло жи ли у побољ ша ње 
усло ва за рад и уче ње у шима но вач кој 
основ ној шко ли – рекла је Кова че вић 
Субо тич ки.

Оби ла зак радо ва на поста вља њу нових подо ва

РЕГА ТА МАЈ КЕ АНГЕ ЛИ НЕ 

Старт у Купи но ву
5. aвгу ста

Једи на рега та, која захва љу ју ћи при род ном 
меан дру реке Саве има старт и циљ у истом 
месту – Купи но ву запло ви ће по осми пут у 
субо ту, 5. авгу ста, у орга ни за ци ји Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Пећин ци, а под покро-
ви тељ ством пећи нач ке локал не само у пра ве.

Рега та ши ће и ово га пута кре ну ти са План-
ди шта на 25 кило ме та ра дуго путо ва ње 
Савом по обо ду Спе ци јал ног резер ва та Обед-
ска бара, а неко ли ко сати касни је при ста ће 
код „Ске ле“ (на ушћу кана ла Вок у реку Саву) 
где ће их доче ка ти там бу ра ши и кола чи вред-
них чла ни ца удру же ња жена са тери то ри је 
пећи нач ке општи не, али и неза о би ла зни 
срем ски папри каш.

Рега та Мај ке Анге ли не испло вља ва у 10 
часо ва, а орга ни за тор је упу тио апел уче сни-
ци ма који дово зе пло ви ла, да пло ви ла допре-
ме рани је током јутра и пори ну их у воду, како 
би Рега та могла да стар ту је у зака за но вре ме. 
При ја ве за уче шће на Рега ти при ма ће се у 
Тури стич кој орга ни за ци ји општи не Пећин ци 
сва ког дана од 8 до 15 часо ва путем теле фо-
на 022/2438-060 и меј ла turi zam @pe cin ci.org, 
а уче сни ци ће моћи да се при ја ве и на стар ту 
Рега те од 8 часо ва. Све додат не инфор ма ци-
је могу се доби ти путем теле фо на: 022/2438-
060 (Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци), 064/898-36-92 (Љуби ца Бошко вић) 
и 064/898-36-99 (Петар Одо ба шић).

МОТО РЕЛИ КРОЗ СРБИ ЈУ 

Топао дочек
у Пећин ци ма

Уче сни ци 14. Тури стич ког мото рели ја кроз 
Срби ју у орга ни за ци ји Мото асо ци ја ци је Срби-
је про шли су 27. јула кроз Пећин це где су им 
топао дочек при ре ди ли чла но ви пећи нач ког 
Мото клу ба „Адре на лин“. Како нам је рекао 
пред сед ник Мото асо ци ја ци је Срби је Милен-
ко Коли бар 110 уче сни ка Мото рели ја из Сло-
ве ни је, Сло вач ке, Руму ни је и Срби је возе ћи 
кроз Срби ју посе ћу ју брат ске мото клу бо ве, а 
ујед но упо зна ју при род не лепо те наше 
земље.

- Везу је нас љубав пре ма мото ци кли ма и 
пре ма отво ре ном про сто ру. Мото рели јем 
шири мо брат ство међу мото ци кли сти ма из 
раз ли чи тих зема ља, а све то не бисмо могли 
без клу бо ва чла но ва наше Асо ци ја ци је попут 
пећи нач ког „Адре на ли на“. Сва ка посе та 
неком од наших клу бо ва пре ра ста у вели ко 
дру же ње – изја вио је Коли бар.

Чла но ви Мото клу ба „Адре на лин“ орга ни зо-
ва ли су за уче сни ке Мото рели ја кроз Срби ју 
дво сат но дру же ње у ресто ра ну, а госте су 
доче ка ли са тра ди ци о нал ним срем ским 
сезон ским осве же њем – лубе ни ца ма.

- Вели ка нам је част и задо вољ ство што 
смо има ли при ли ку да уго сти мо нашу бра ћу 
бај ке ре из неко ли ко зема ља, да поно во види-
мо ста ре при ја те ље и да стек не мо нове – није 
крио задо вољ ство пред сед ник Мото клу ба 
„Адре на лин“ Алек сан дар Това ро вић.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Усво јен завр шни рачун
буџе та за 2016.

На сед ни ци Скуп шти не општи не 
Шид, која је одр жа на про шлог 
пет ка, 28. јула одбор ни ци су 

усво ји ли пред лог одлу ке о завр шном 
кон со ли до ва ном рачу ну Општи не 
Шид за 2016. годи ну. Пре ма речи ма 
руко во ди о ца Оде ље ња за финан си је 
Јадран ке Недић, у пери о ду од 1. јану-
а ра до 31. децем бра 2016. годи не, 
оства ре ни су укуп ни при хо ди и при-
ма ња из свих изво ра финан си ра ња 
у укуп ном изно су од 899.706 хиља да 
дина ра, што је 83,25 одсто од при-
хо да пла ни ра них одлу ком о изме на-
ма о буџе ту за 2016. годи ну. Укуп но 
извр ше ни рас хо ди у истом пери о ду 
изно си ли су 927.365 хиља да дина ра, 
или 80,09 одсто са реа ло ка ци ја ма. 

Након раз ма тра ња пред ло га реше-
ња о раз ре ше њу врши ла ца дужно сти 
јав них кому нал них пред у зе ћа „Водо-
вод“ и „Стан дард“, Мар ка Баји ћа и 
Сла ви це Срема ц, одбор ни ци су усво-
ји ли пред ло ге реше ња о име но ва њу 
истих на место дирек то ра наве де них 
јав них пред у зе ћа.

- Мени је заи ста част што сам иза-
бра на за дирек то ра ЈКП „Стан дард“ 
и што ћу оба вља ти ову функ ци ју у 
наред не чети ри годи не. У прет ход-
ној годи ни мог ман да та као врши о-
ца дужно сти дирек то ра, ради ли смо 
на пове ћа њу ква ли те та услу га и на 
тех нич ком опре ма њу нашег пред у зе-
ћа. У наред не чети ри годи не и даље 
ћемо ићи у том сме ру, јер жели мо да 
наш ниво услу га буде виши. Тако ђе 
жели мо да про ши ри мо ниво услу га 
на тери то ри ји целе општи не Шид и 
сва ка ко жели мо да тех нич ки опре-
ми мо још боље и ква ли тет ни је, да 
бисмо могли да тај ниво услу га на 
тај начин и реа ли зу је мо - иста кла 
је новoименована дирек тор ка ЈКП 
„Стан дард“ Сла ви ца Сре мац.

Мар ко Бајић иза бран је на функ ци-
ју дирек то ра ЈКП „Водо вод“.

- Желео бих да се захва лим на 
пове ре њу СО Шид и њеним одбор-
ни ци ма, као и пред сед ни ку Општи не 
Шид Пре дра гу Вуко ви ћу на ука за ном 
и датом пове ре њу за мој избор као 

На самом почет ку сед ни це локал ног 
пар ла мен та, пред сед ник СО Шид Вели мир 
Рани са вље вић, оба ве стио је одбо р ни ке о 
остав ци чла на Општин ског већа Мило ми-
ра Угље ши ћа. Како се наво ди у обра зло-
же њу, Угље шић је дао остав ку из лич них 
раз ло га. Након кон ста то ва ња остав ке, 

одбор ни ци су при сту пи ли тај ном гла са њу 
новог чла на Општин ског већа, пред ло же-
ног од стра не пред сед ни ка Општи не Шид. 
Већи ном гла со ва одбор ни ка, за новог чла-
на Општин ског већа иза бра на је Алек сан-
дра Жигић испред Срп ске напред не стран-
ке.

Изме не у Општин ском већу

Засе да ње локал ног пар ла мен та у Шиду

Пре ма речи ма
руко во ди о ца
Оде ље ња за

финан си је Јадран ке 
Недић, у пери о ду од

1. јану а ра до
31. децем бра 2016. 
годи не, оства ре ни

су укуп ни при хо ди и 
при ма ња из свих изво

ра финан си ра ња у 
укуп ном изно су

од 899.706 хиља да 
дина ра, што је
83,25 одсто од

пла ни ра них при хо да
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дирек то ра ЈКП „Водо вод“. Тре нут но 
ради мо на при ку пља њу свих потреб-
них папи ра и доку мен та ци је, веза-
не за про је кат пре чи ста ча отпад них 
вода у Шиду, тач ни је лоци ра ном у 
насе ље ном месту Ада шев ци. Сле де-
ћа важна ствар је што ћемо тра жи ти 
про ши ре ње буна ра сле де ће годи не 
за које мора мо при пре ми ти објек те. 
Ту има неких малих про бле ма с обзи-
ром на то да тери то ри ја где се нала зе 
буна ри при па да ЈП „Вој во ди нашуме“, 
али се надам да ћемо уз обо стра но 
раз у ме ва ње реши ти тај про блем како 
бисмо могли кон ку ри са ти за сред ства 
која бисмо упо тре би ли за копа ње два 

буна ра а која су нам пре ко потреб на. 
Буна ри ма које сад кори сти мо је већ 
одав но исте као рок, с обзи ром на то 
да их кори сти мо већ 30 годи на. При-
о ри тет ЈКП „Водо вод“ ће бити да се 
вода што здра ви је допре ми до наших 
кори сни ка - иста као је дирек тор ЈКП 
„Водо вод“ Мар ко Бајић.

Како је иста као за говор ни цом, нај-
ви ше пажње биће посве ће но хиги-
јен ској исправ но сти воде. Пре чи стач 
воде би пре ма њего вим речи ма, тре-
бао бити капи тал ни про је кат у шид-
ској општи ни на коме ће се ради ти у 
наред ном пери о ду.

Одбор ни ци су усво ји ли и изме-
ну про гра ма посло ва ња ЈКП „Јав на 
расве та услу ге и одр жа ва ње“. Пре ма 
речи ма дирек то ра тог јав ног пред у зе-
ћа Душа на Ласти ћа, раз ло зи за изме-
не про гра ма посло ва ња усло вље ни 
супо ве ћа ним оби мом посло ва па 
тако и рас хо да за одр жа ва ње обје-
ка та за сме штај мигра на та на тери-
то ри ји општи не Шид и непла ни ра ни 
рас хо ди веза ни за неиз ми ре не и пре-
у зе те оба ве зе из 2016. годи не, које су 
као прав ном след бе ни ку пре не те и 
које су у скла ду са делат но сти ма за 
које је то јав но пред у зе ће и осно ва но.

Усво јен је и пред лог одлу ке о 
изра ди пла на детаљ не регу ла ци је, 
постро је ња за пре чи шћа ва ње отпад-
них вода у ката стар ској општи ни 
Ада шев ци. Одбор ни ци су усво ји ли 
и пред лог одлу ке о пре но су пра ва 
кори шће ња непо крет но сти у корист 
ЈП „Путе ви Срби је“, у циљу изград ње 
пунк та зим ске слу жба у зони наплат-
не ста ни це Ада шев ци, на ауто-путу 
Е-70. М. Н.

Неко ли ко одбор нич ких пита ња поста-
вио је и одбор ник ЛСВ-а Пре драг Беке-
рек. Прво пита ње чел ним људи ма било 
је, зашто се оду зи ма Ловач ки дом у 
Јаме ни? Његов пред лог био је да се ура-
ди и пре чи стач воде на кана лу Шар ку дин 
с обзи ром на то да је вода у том кана лу 
изу зет но прља ва. Дао је пред лог да се 
ками о ни ма који сва ко днев но пре ла зе 
пре ко још увек оште ће них мосто ва у 
Моро ви ћу, а чија је носи вост већа 40 
тона, напла ти надок на да. Како је рекао, 
више пута у току дана пре ко 20 НИС-
ових ками о на, који у Моро ви ћу врше 
испи ти ва ње земљи шта, пре ђу те мосто-
ве што је како је рекао, вео ма ризич но. У 
пла ћа њу накна де, види начин да се при-
ку пи новац и нешто ура ди по пита њу 
конач не рекон струк ци је дотра ја лих 
мосто ва у том месту.

Одбор нич ка
пита ња

У неко ли ко навра та за говор ни цу је 
изла зи ла одбор ни ца СДС-а Ната ша 
Цвјет ко вић. Од пред сед ни ка СО Шид 
Вели ми ра Рани са вље ви ћа изме ђу оста-
лог, затра жи ла је усме не одго во ре на 
пита ња: Када ће бити рас пи са ни избо ри у 

месним зајед ни ца ма, с обзи ром на то, 
како је рекла, да им је исте као ман дат? 
Jедно од пита ња било је, како је могу ће и 
по ком осно ву су пред сед ни ци ма месних 
зајед ни ца про ду же ни уго во ри о раду до 
31. авгу ста?

Избо ри у месним зајед ни ца ма

Алек сан дра Жигић,
чла ни ца Општин ског већа

Мар ко Бајић,
дирек тор ЈКП „Водо вод“

Сла ви ца Сре мац,
дирек тор ка ЈКП „Стан дард“

Након
раз ма тра ња

пред ло га реше ња
о раз ре ше њу

врши ла ца дужно сти 
јав них кому нал них 

пред у зе ћа „Водо вод“ 
и „Стан дард“,
Мар ка Баји ћа

и Сла ви це Срем ац, 
одбор ни ци су

усво ји ли пред ло ге 
реше ња о име но ва њу 

истих на место
дирек то ра наве де них 

јав них пред у зе ћа
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КУЛ ТУР НО ЛЕТО У ШИДУ

Музи ка и пое зи ја
Поче так про шле неде ље у окви ру 

тра ди ци о нал не мани фе ста ци-
је Шид ско кул тур но лето, обе-

ле жи ло је на вели ку радост и задо-
вољ ство мно гих, пого то во мла дих 
Шиђа на, кон церт Мила на Стан ко ви-
ћа, позна тог поп-фолк пева ча, који је 
широј јав но сти постао познат након 
уче ство ва ња у зве зда ма Гран да 2007. 
годи не. 

Иду ће вече било је посве ће но Син-
ђи, ста ром шид ском роке ру који је цео 
свој живот посве тио рокен ро лу. Ово 
је већ дру га годи на за редом када 
при ја те љи и нај бли жа род би на сада 
на жалост покој ног рок пева ча Син-
ђе, вече у окви ру Шид ског кул тур ног 
лета посве ћу ју њему. Вече посве ће но 
Сте ва ну Вића но ви ћу - Син ђи, било 
је осми шље но спон та но, оку пља њем 
музи ча ра на насту пу који је носио 
назив „Сасвим слу чај но“. 

Сасвим слу чај но, упра во она ко 
како је то и сам Син ђа радио у Шиду. 
Поред насту па еки пе „Сасвим слу чај-
но“, шид ској публи ци су се те вече ри 
пред ста ви ли и бен до ви „Про гре сив“ и 
„Бан ди то си“. У сре ду 26. јула на кул-
тур ној сце ни пред ста вио се „Ама ро 
бенд“ из Шида, који су се потру ди-
ли да изво ђе њем сво јих ком по зи ци ја 
Шиђа ни ма пру же добру заба ву. 

Четвр так 27. јул био је посве ћен нај-
мла ђи ма. Кроз цен тар гра да орга ни зо-
ван је деч ји кор зо, а децу је заба вљао 
Пеђо ли но, као и жон гле ри и клов но ви, 
који су у Кара ђор ђе вој ули ци ани ми-
ра ли и заба вља ли мали ша не. „Тешко 
ври је ме“ (Азра три бут бенд - рав но до 

дна) и „Мистерс систерс“ аку стич ни 
трио из Новог Сада, пред ста ви ли су 
се Шиђа ни ма у петак 28. јула.

Ове годи не у окви ру Шид ског кул-
тур ног лета, уве де на је јед на нови на. 
Наи ме, сва ког четвр та у дво ри шту 
Музе ја наив не умет но сти „Или ја нум“ 

одр жа ва ће се књи жев не вече ри. Прво 
књи жев но вече на којем су се пред-
ста ви ли чла но ви Срп ског књи жев ног 
клу ба „Милош Црњан ски“ из Шида, 
орга ни зо ва но је про шлог четвр тка.

- Књи жев но вече је било зами шље-
но упра во тако да се орга ни зу је пред-

ста вља ње Књи жев ног клу ба „Милош 
Црњан ски“ и њего вих чла но ва. Пред-
ста ви ли Петра Бошњак, Сања Тир кај-
ло, Срђан Мале ше вић. 

- Пре све га оно што смо ства ра ли, 
оно што ства ра мо, што оста вља мо 
гра ду Шиду и нашој општи ни, али и 
овом лепом Музе ју наив не умет но сти 
„Или ја нум“ чијим запо сле ни ма бих се 
захва лио за усту пљен про стор. Исти 
тако захва лио бих се Кул тур но обра-
зов ном цен тру и Општи ни Шид што су 
нам омо гу ћи ли да орга ни зу је мо јед но 
ова кво пре див но вече посве ће но пое-
зи ји и музи ци - иста као је члан Књи-
жев ног клу ба Зден ко Лазор.

У наред ном пери о ду, све до кра ја 
мани фе ста ци је Шид ског кул тур-
ног лета, наја вље но је одр жа ва-

ње још три дру же ња песни ка.
- Наред на три четврт ка, дого во ри ли 

смо се да у овом про сто ру одр жа ва мо 
књи жев не вече ри. Сле де ћег четврт ка 
гости нашег гра да ће бити два књи-
жев ни ка из Сре ма Недељ ко Тер зић 
и Тодор Бјел кић. Већ дру гог четврт-
ка орга ни зо ва ће мо про мо ци ју нове 
књи ге нашег сугра ђа ни на Све ти сла ва 
Нена до ви ћа и сма трам да је то јед на 
од капи тал них књи га шид ске кул ту ре. 
17. авгу ста биће одр жа на про мо ци ја 
књи ге Миле не Алек сић, жене која је 
оста ви ла вели ки траг код наших уче-
ни ка, као и у дру штву Срп ско - руског 
при ја тељ ства - рекао је члан књи жев-
ног клу ба Срђан Мале ше вић.

Књи жев но вече упот пу ни ли су сво-
јим ком по зи ци ја ма Бојан и Дра га на 
Бабић, брач ни пар из Шида.

Ове годи не
у окви ру Шид ског 

кул тур ног лета,
уве де на је

јед на нови на.
Сва ког четвр та

у дво ри шту
Музе ја наив не

умет но сти
„Или ја нум“

одр жа ва ће се
књи жев не вече ри

Поет ско вече у дво ри шту „Или ја ну ма“
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ПОЧЕ ЛА БЕР БА МАЛИ НА

Откуд мали не у Сре му
Шта у дана шње вре-

ме сеја ти или сади-
ти у плод ној срем ској 

рав ни ци, а да се то испла ти 
барем толи ко да вред ни Срем-
ци могу од свог рада добро 
живе ти, Хамле тов ско је пита-
ње за мно ге пољо при вред ни-
ке, повр та ре, воћа ре. Када се 
и одлу че шта ће сеја ти, сади-
ти њихо ва про из вод ња зави си 
од мно го окол но сти почев од 
вре мен ских усло ва, зашти те 
биља ка до бер бе и про да је. 
Ратар ска про из вод ња је сва-
ке годи не неси гур на због чега 
мно ги пољо при вред ни ци екс-
пе ри мен ти шу. Тако је са екс-
пе ри мен том пре две годи не 
кре ну ла поро ди ца Жига у Ста-
рој Пазо ви, када се одлу чи ла 
за про из вод њу мали на. Њима 
је ово додат ни извор при хо да. 
Пре ла зак са ратар ске про из-
вод ње у воћар ску је у овом 
делу Сре ма еви ден тан и све 
је више оних који желе већу 
зара ду са мини мал ним ула га-
њем и брзим обр том капи та-
ла. Поред Јана и Сло бо дан ке 
Жига још јед на поро ди ца у 
Ста рој Пазо ви је поче ла про из-
вод њу мали на на чети ри јутра. 
У селу Голу бин ци мали не про-
из во де чети ри поро ди це, а у 
селу Вој ка две. И у сусед ној 
општи ни Инђи ја три поро ди це 
су поче ле про из вод њу мали на. 

Иде ја је пре две годи не поте-
кла од кума из Пара га који им је 
пре по ру чио про из вод њу мали-
на. Убр зо су Сло бо дан ка и Јан 
Жига одлу чи ли да од сред ста-
ва која су доби ли од Покра ји-
не и Репу бли ке за ново ро ђе не 
бли зан це Хеле ну и Иго ра купе 
хиља ду сад ни ца мали не сор те 
Пола на. Заса ди ли су на обли-
жњој пар це ли од десет ари у 
бли зи ни поро дич не куће и тако 
је настао „деч ји мали њак“, који 
би у пер спек ти ви тре бао да 
пре ра сте у поро дич ни бизнис. 
Ова ко почи њу при чу о свом 
новом послу супру жни ци Жига. 

Поред ула га ња у сад ни це на 
почет ку су мора ли уло жи ти и у 
систем за навод ња ва ње, кап 
по кап, касни је и за зашти ту 
и пре хра њи ва ње. Оста ла ула-
га ња око бер бе за рад ну сна-
гу у првој годи ни нису има ли, 
јер су успе ли да се орга ни зу ју 
поро дич но, чак су и дру го ви 
од нај ста ри јег сина Жива на, 
сред њо школ ца, дошли у бер-
бу, наста вља при чу Јан. Сло-
бо дан ка дода је да су мали не 
про да ва ли на пија ца ма у Ста-
рој Пазо ви, Инђи ји, Зему ну, 
и цена је била солид на 300 
дина ра за кило грам на почет-
ку бер бе а чак 400 дина ра пред 

крај бер бе у новем бру про шле 
годи не. Уло же на сред ства су 
се за годи ну дана вра ти ла, чак 
је било и зара де за про ши ре-
ње про из вод ње. Већ почет-
ком мар та ове годи не купи ли 
су нових чети ри и по хиља де 
сад ни ца, које су заса ди ли на 
јед ном јутру које су узе ли у 
арен ду.

Инве сти ци ја се испла ти-
ла, јер пољ ска сор та мали-
на - Пола на, се лако гаји и за 
сада је рет кост код нас. Сади 
се у јесен или про ле ће и већ 
прва годи на је род на, каже 
Јан и наста вља да уште ди у 
инве сти ра њу допри но си и то, 

што се гаји без насло на. По 
отпор но сти пре ма боле сти-
ма и ште то чи на ма ова сор-
та мали не се не раз ли ку је од 
дру гих. Зашти та је мини мал на, 
са коше њем изда на ка када се 
завр ши бер ба, сма њу ју усло ви 
за поја ву боле сти и ште то чи-
на. Први цве то ви се поја вљу ју 
када изда нак достиг не виси ну 
око 150 цен ти ме та ра. Цве та ње 
почи ње од врха, због тога ова 
врста мали не увек има цве то-
ве, зеле не и зре ле пло до ве. 
У јулу сазре ва ју први пло до-
ви мали на и почи ње бер ба, а 
посао се завр ша ва са првим 
мра зом.

Про шле годи не Сло бо дан-
ка је про да ва ла све же мали-
не још у новем бру и како каже 
од јула до новем бра сва ки 
дру ги дан су бра ли у про се ку 
40 кило гра ма слат ких црве-
них пло до ва. Пун род мали не 
Пола на се пости же у дру гој 
годи ни. Упра во то се потвр ди-
ло ове годи не када у про се ку 
беру и до 80 кило гра ма мали-
на на 10 ари. Ове годи не за 
бер бу, која је поче ла почет ком 
јула, мора ли су да анга жу ју 
и рад ни ке, до којих се тешко 
дола зи иако посао није тежак. 
Дво је рад ни ка дола зи редов-
но, а четво ро повре ме но. 

Мила на Нико лић нам је 
потвр ди ла да овај сезон ски 
посао није тежак, ко жели да 
ради, а може се и солид но 
зара ди ти. Вре лих јул ских дана 
бра ли су дво крат но од раних 
јутар њих сати до десет часо ва 
и пред ве че. 

Са бер бом су задо вољ-
ни не само рад ни ци већ 
и про из во ђа чи. Мали-

на је добро роди ла али са 
откуп ном ценом у хлад ња ча-
ма нису задо вољ ни, јер како 
каже Сло бо дан ка 110 дина-
ра за кило грам је мало да се 
покри ју тро шко ви бера ча и да 
буде нека зара да. Због тога 
још нису ништа испо ру чи ли у 
хлад ња чу са којом има ју пот-
пи сан уго вор. У наја ви је већи 
откуп са јед ним пре ра ђи ва чем 
мали на. За сада нај бо ља је 
зара да када се мали не про-
да ју на пија ци где је цена 300 
дина ра за кило грам, али то је 
веће опте ре ће ње за про из во-
ђа че који мора ју да стиг ну не 
само у мали њак са бера чи ма, 
већ и на пија це. На почет ку 
бер бе про да ја на пија ца ма иде 
добро.

После годи ну дана поро ди-
ца Жига је задо вољ на, хоће 
ли бити и после дру ге годи не 
оста је да се види. Пла но ви 
су да зао кру же про из вод њу 
боби ча стог воћа. У башти су 
заса ди ли хиља ду кома да јаго-
да сор те Алба на пар це ли од 
два ара а пла ни ра ју на јесен 
и сад њу купи на. То ће зах те-
ва ти и више вре ме на у мали-
ња ку, јагод ња ку, те Јан, ина-
че по стру ци мета ло стру гар, 
запо слен у малом при ват ном 
пред у зе ћу, раз ми шља да напу-
сти тај посао и да се посве ти 
про из вод њи боби ча стог воћа. 
У пла ну је да обез бе де меха-
ни за ци ју, трак тор и берач 
мали на, што би им олак ша ло 
про из вод њу и да раз ви ју поро-
дич ни бизнис.

Ана Симо но вић

Поред ула га ња у сад ни це на почет
ку су мора ли уло жи ти и у систем за 
навод ња ва ње, кап по кап, касни је и 
за зашти ту и пре хра њи ва ње. Оста
ла ула га ња око бер бе за рад ну сна
гу у првој годи ни нису има ли, јер су 
успе ли да се орга ни зу ју поро дич но

Сло бо дан ка, Хеле на и Живан Жига
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Први Рум ски полу ма ра тон биће одр жан 26. 
авгу ста. Орга ни за тор је Савез спор то ва 
Рума, под покро ви тељ ством рум ске општи-

не. Ово спорт ско так ми че ње већ сада се наја вљу-
је као спорт ска мани фе ста ци ја годи не у Руми, уз 
оче ки ва ња да ће наред них годи на бити увр ште но 
у при о ри тет не полу ма ра то не свих трка ча из наше 
земље и Бал ка на. Глав на трка је дужи не 21,1 кило-
ме тар. Старт и циљ ће бити на Град ском тргу, а 
уче сни ци ће трча ти кроз глав не ули це гра да. Поред 
ове полу ма ра тон ске трке, орга ни зо ва ће се и ДДОР 
Трка задо вољ ства у дужи ни од три кило ме тра. 

Зани мљи вост је да ће се, по први пут у Руми, 
одр жа ти и Бам би ни Мара тон. Реч је о дечи јој трци 
наме ње ној мали ша ни ма до две годи не, који ће 
дужи ну од 4,5 мета ра моћи да про хо да ју, пре тр че 
или да је савла да ју пузе ћи.

Поред поме ну тих, одр жа ће се и Бизнис шта фет-
на трка, у којој ће уче ство ва ти по три чла на јед ног 
пред у зе ћа, а сва ки так ми чар ће трча ти тра су дужи-
не од седам кило ме та ра. И за ову трку, као и за 
так ми че ње у полу мра то ну, могу да се при ја ве пред-
у зе ћа која су из наше земље и из ино стран ства.

Пра во уче шћа има ју сви гра ђа ни, а деца од 14 
до 18 годи на мора ју да има ју писа ну сагла сност 
роди те ља. При ја ве за први Рум ски полу ма ра тон 
тра ју до 25. авгу ста, а све инфор ма ци је се могу 
пре у зе ти на зва нич ном сај ту Рум ског полу ма ра то-
на. С. Џ.

НАЈА ВА

Први Рум ски полу ма ра тон

При пре ме у Фуд бал ском клу бу „Инђи-
ја“ за пред сто је ћу так ми чар ску сезо ну 
ушле су у дру ги месец, а шеф струч-

ног шта ба са сво јим сарад ни ци ма интен-
зив но ради на уигра ва њу еки пе. Игра чи ма 
који су оста ли у редо ви ма „зеле но-белих“ 
пола ко се при дру жу ју поја ча ња и за сада, 
зва нич но еки пи су се при кљу чи ли Бошко 
Вре шта но вић и Душан Сто иљ ко вић.

- Оче ку је мо још поја ча ња до почет ка 
првен ства. До сада смо оди гра ли две при-
прем не утак ми це и кроз пре о ста ле доби ће-
мо реал ну сли ку о томе шта нам још фали 
и које пози ци је тре ба да попу ни мо - исти че 
Спа со је Јела чић, шеф струч ног шта ба ФК 
„Инђи ја“.

Он се освр нуо и на одла зак гол ма на Гру-
ји чи ћа у Немач ку на више днев ну про бу.

- Ми смо му поже ле ли сву сре ћу и уко ли-

ко задо во љи оче ки ва ња, ми ћемо кре ну ти 
у потра гу за новим гол ма ном. Сада је нај-
бит ни је да добро уигра мо посто је ћу еки пу и 
да је поја ча мо у вре ме ну које дола зи - каже 
Јела чић и дода је да се при пре ма ју као да 
ће првен ство поче ти већ ове неде ље.

Током доса да шњег при прем ног пери о да, 
доне та је одлу ка да Миле Вуја син, стан-
дард ни прво ти мац поне се капи тен ску тра ку. 

- Вели ка је част што ћу пред во ди ти тим 
у којем сам играч ки одра стао. Целу сво ју 
играч ку кари је ру про вео сам на Град ском 
ста ди о ну у Инђи ји - каже Миле Вуја син, 
нови капи тен и дода је:

- Сва ком игра чу је сан да поне се капи тен-
ску тра ку, пого то во у клу бу у којем је поте-
као. Моја оба ве за је сада да будем лидер 
како на тере ну, тако и ван њега.

Одлу ка да Вуја син поне се капи тен ску 

тра ку није била изне на ђе ње јер је овај 
24-годи шњак пока зао изу зет не пар ти је у 
прет ход ном пери о ду и вели ку дозу одго вор-
но сти пре ма клу бу за који насту па годи на ма 
уна зад, каже тре нер Јела чић и дода је:

- Он сво ју пози тив ну енер ги ју пре но си на 
дру ге и постао је пра ви вођа у еки пи. Раду је 
ме и што је у прет ход ном пери о ду побољ-
шао неко ли ко сег ме на та у сво јој игри.

До почет ка првен ства, „зеле но-бели“ ће 
оди гра ти још шест кон трол них утак ми ца 
са еки па ма: „Хапо ел Рамат“ из Изра е ла, 
„Цемент“ из Бео чи на, „Једин ство“ из Ста ре 
Пазо ве, „Омла ди нац“ из Нових Бано ва ца, 
„Будућ ност“ из Доба но ва ца, док још увек 
није познат про тив ник у тако зва ној „гене-
рал ки“ која ће бити оди гра на пред старт 
првен ства, 12. авгу ста.

М. Ђ.

ПРИ ПРЕ МЕ ФК „ИНЂИ ЈА“ У ПУНОМ ЈЕКУ

Миле Вуја син нови капи тен 

ЏУДО

Меда ља за 
Румљан ку
Ану Бије лић

Eвропски олим пиј ски 
фести вал мла дих одр жан је 
послед ње сед ми це јула у 
мађар ском гра ду Ђеру. 

Након репе са жа, Ана Бје-
лић, чла ни ца Џудо клу ба 
„Сло вен“ из Рума, је у бор би 
за брон зу савла да ла Ива ну 
Нико лић из Црне Горе и доне-
ла прву меда љу срп ском тиму.

На четр на ест ном по реду 
лет њем Европ ском олим пиј-
ском фести ва лу мла дих нашу 
земљу су пред ста вља ла 43 
так ми ча ра у осам раз ли чи тих 
спор то ва. Ана је јед на од 
пето ро џуди ста у том тиму.

Под се ти мо, ове годи не Ана 
Бије лић је про гла ше на за нај-
бо љу спор ти ски њу јуни ор ку у 
рум ској општи ни, на све ча но-
сти која је у фебру а ру одр жа-
на у орга ни за ци ји Саве за 
спор то ва и под покро ви тељ-
ством рум ске општи не.

С. Џ.
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Срем ска Митро ви ца била 
је про шле сре де, 26. јула 
место оку пља ња љуби-

те ља атле ти ке и атле ти ча ра из 
реги о на. Атлет ски клуб „Срем“ 
орга ни зо вао је на град ској пла-
жи тра ди ци о ну спорт ску при-
ред бу, 3. Мемо ри јал ни митинг 
„Дра жен Бошњак Дра шко“, у 
част пре ми ну лог атле ти ча ра 
„Сре ма“. Митинг је ове годи не 
отво рио Томи слав Јан ко вић, 

пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца. 

Поред Ак „Срем“ у орга ни за-
ци ји су уче ство ва ли Град Срем-
ска Митро ви ца, Спорт ски савез 
Гра да, Уста но ва Атлет ски ста-
ди он, Збор атлет ских суди ја 
Срем ска Митро ви ца. 

У дисци пли ни скок у вис ове 
годи не је уче ство ва ло14 так ми-
ча ра. Побед ник Митин га је 
Маид Реџић из Зени ца (БиХ) 

који је пости гао свој лич ни 
рекорд од 2,06 мета ра, док је 
пред став ник дома ћи на Слав ко 
Сте вић из АК „Срем“ зау зео 
осмо место.

Пре див на атмос фе ра, одлич-
ни спорт ски резул та ти и вели ки 
број публи ке доказ су да су 
Митров ча ни добри дома ћи ни, а 
да је атлет ска тра ди ци ја у гра ду 
и даље жива.

Д. Мари чић

АТЛЕТ СКИ МИТИНГ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

У част Дра же на Бошња ка

СПОРТ СКА ИГРА ЛИ ШТА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Бес плат на разо но да
на отво ре ном
У Насе љу Каме њар завр ше-

на је рекон струк ци ја скејт 
пар ка и поста вље ни су 

нови еле мен ти који су упот пу ни-
ли садр жај овог пар ка. Тако ђе, 
код Послов но спорт ског цен тра 
„Пин ки“ у Срем ској Митро ви ци 
поста вље на је тере та на на отво-
ре ном, те тако Митров ча ни од 
сада има ју нова места у гра ду за 
спорт и заба ву. За ове наме не из 
град ског буџе та издво је но је око 
пет мили о на дина ра. 

Пре ма речи ма начел ни-
ка Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве Миро сла-
ва Јоки ћа, који је про шлог пет-

ка, 28. јула оби шао скејт парк и 
тере та ну на отво ре ном, све је 
ура ђе но у скла ду са европ ским 
и свет ским стан дар ди ма па се 
сада на овим мести ма могу одр-
жа ва ти и так ми че ња нај ви шег 
нивоа. 

- Вео ма нам је важна била 
без бед ност, тако да су све спра-
ве испи та не и пот пу но без бед-
не за кори шће ње. У наред ном 
пери о ду ћемо извр ши ти и рекон-
струк ци ју посто је ћих тере на, 
тач ни је тар тан под ло ге на тере-
ну, а раз ми шља мо и о изград њи 
мул ти функ ци о нал ног деч јег цен-
тра у цен тру гра да како би наши 

нај мла ђи сугра ђа ни има ли што 
бога ти је садр жа ји за игру и разо-
но ду - рекао је Јокић.

Васиљ Шево, дирек тор ПСЦ 
„Пин ки“ је иста као да тере та на 
на отво ре ном упот пу њу је већ 
посто је ће садр жа је у овом делу 
гра да, код хале Пин ки. Изград-
ња базе на се завр ша ва, поред 
базе на је терен за кошар ку и 
мали фуд бал, а сада гра ђа ни 
има ју могућ ност да бес плат-
но вежба ју на спра ва ма које су 
поста вље не на тар тан под ло зи, 
како би се избе гле евен ту ал не 
повре де, нагла сио је Шево. 

Б. С.

КАЈАК

Бојан Зде лар 
дру ги на све ту

Про те клог викен да у румун-
ском гра ду Баско ву одр жа но 
је Свет ско првен ство за јуни-
о ре и мла ђе сени о ре у каја ку 
на коме је уче шће узе ло 68 
зема ља. Каја ка ши „Вала“ су 
на овом так ми че њу потвр ди-
ли сво ју свет ску кла су са 
висо ким пла сма ни ма.

Бојан Зде лар је осво јио 
сре бр ну меда љу у јед но се ду 
на 500 мета ра за јуни о ре и 
тиме постао вице шам пи он 
све та. Злат на меда ља при па-
ла је Мађа ру Ада му Вар ги, а 
брон за Русу Анто ну Саши ли-
ну. Бојан је насту пио и у јед-
но се ду на 1000 мета ра где је 
зау зео 4. место.

Мари ја Доста нић је у кон ку-
рен ци ји јуни ор ки у јед но се ду 
на 500 мета ра зау зе ла 4. 
место. Мари ја се так ми чи ла и 
у јед но се ду на 200 мета ра где 
је зау зе ла 5. место у Б фина-
лу, а у све у куп ном пла сма ну 
14. место.

Петар Мил ко вић је насту-
пио у мла ђе се ни ор ском 
четвер цу на 500 мета ра са 
Нема њом Ста ни ву ко ви ћем, 
Стра хи њом Сте фа но ви ћем и 
Нико лом Расу ли ћем где су 
зау зе ли 2. место у Б фина лу, 
то јест све у куп но 11. место.

Б. З. 

АК „СРЕМ“

Злато
за Марију

Тре нут но нај бо ља баца чи-
ца копља на Бал ка ну, атле ти-
чар ка Атлет ског клу ба „Срем“ 
Мари ја Вуче но вић, оства ри ла 
је још један изван ре дан 
резул тат. Пока за ла је да је у 
одлич ној фор ми и да је 
спрем на за све иза зо ве.

На Атлет ском митин гу који 
је одр жан у Репу бли ци Срп-
ској, у Соко цу, Мари ја је баци-
ла копље 58,41 метар, што је 
њен нај бо љи резул тат ове 
годи не. С тим резул та том 
осво ји ла је прво место и про-
гла ше на је нај бо љим атле ти-
ча рем овог так ми че ња.

Мари ја ће се у сеп тем бру 
вра ти ти сво јим сту дент ским 
оба ве за ма које има у Аме ри-
ци, на коле џу на Фло ри ди. 

Д. М.
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МАНАСТИР БЕ ШЕ НО ВО 

Об но ва након 70 година
У окви ру обе ле жа ва ња лет ње сла ве 

Све тих Ки ри ка и Ју ли те, у пор ти 
фру шко гор ског ма на сти ра Бе ше-

но во, у пе так, 28. ју ла одр жан пе снич ки 
скуп на ко јем су уру че не на гра де пе снич-
ке ма ни фе ста ци је „Бе ше нов ска при но-
ше ња“. Ове го ди не за нај бо љу пе сму 
на гра да је при па ла Бо шку Ло мо ви ћу из 
Гор њег Ми ла нов ца, за пе сму „На су шна 
тај на“. 

Пе снич ком ску пу прет хо ди ла је ли тур-
ги ја ко ју је са епар хиј ским све штен ством 
слу жио Ње го во пре о све штен ство епи-
скоп срем ски Ва си ли је, а то ком ли тур ги-
је, оба вљен је чин ру ко по ло же ња мо на-
ха Ми тро фа на у је ро мо на ха ко ји ће 
бо ра ви ти у овом ма на сти ру, за јед но са 
игу ма ном Арсенијем. 

Ова ма ни фе ста ци ја, као сво је вр сни 
вид ду хов не и кул тур не об но ве, пра ти 

ма те ри јал ну об но ву ма на сти ра ко ја је 
по че ла пре не ко ли ко го ди на. Је дан од 
за слу жних за об но ву ма на сти ра је игу-
ман Ар се ни је ко ји у ма на сти ру Бе ше но-
во бо ра ви пет го ди на. 

- Ово је че твр та го ди на от ка ко смо 
по че ли са об но вом ма на сти ра. По ред 
ни за вен ча ња, кр ште ња и оста лих ра до-
сти, у ма на сти ру се де си ло и мо на ше ње 
мла дог чо ве ка Ми тро фа на Ма то ви ћа, 
ру ко по ло жи ли смо га за је ро мо на ха - 
ка же игу ман Ар се ни је. 

Ђор ђе Вук ми ро вић, по моћ ник по кра-
јин ског се кре та ра за јав но ин фор ми са-
ње, ме ди је и ана ли ти ку, та ко ђе је је дан 
од за слу жних за об но ву ма на сти ра ор га-
ни зо ва њем ма ни фе ста ци је „Бе ше нов ска 

Пе сни ци су сла ли ра до ве на те му „Зем-
них ми ли на не бе ски крој“, а про мо ви са на 
је и исто и ме на по ет ска збир ка.

Две дру ге на гра де су уру че не Ја сни 
Ми ле но вић из Но вог Са да („Бе ше но вач ки 
бла го слов“) и Бран ку Ко но та ру из Бе о гра-
да („Гра ча ни ца“), а три тре ће Са њи Бер ко-
вић из Оси је ка („Пти ца не бе ска“), Ра до ји-
ци Ра до ви ћу из Це ти ња („Крај древ ног 
ма на сти ра“) и Ве сни Ра до вић из Бе о гра да 
(„Мо ли тва“).

Због из у зет но од зи ва и ви со ког ква ли те-
та пе са ма, жи ри у ко јем су би ли пе сник 
Бла го је Ба ко вић (пред сед ник), по бед ни ци 

два п рет ход на кон кур са, Јо ван ка Нов ко-
вић Пер ге и Вла ди мир Јо вић, и игу ман 
Бе ше но ва ар хи ман дрит Ар се ни је Ма тић, 
од лу чио је да спе ци јал не на гра де до би је 
још 20 уче сни ка кон кур са – Ја сна Ар ба нас, 
Са ра Јо ва но вић, Иван Га ћи на, Ве сна 
Убав чић, Естер Тер зин, Мар ко Јо ви чић, 
Ду шан Жив ко вић, Јо ван Н. Бун да ло, На да 
Ха џи Пе рић, Бо жи дар Пе шев, Го ран 
Ви тић, Љу бо мир О. Ву јо вић, Љу то мир 
Рун дић, Ва лен ти на Чи змар, Вла ди мир 
Ба јић, Ми лан М. Цим ба ље вић, Гор дан 
Јо ва но вић Ша рић, Жа кли на Ј. Ман чић, 
Слав ко Ву ко вић и Ма рин ко Са вић.

На гра ђе ни пе сни ци

Ру ко по ло же ње мо на ха Ми тро фа на у чин јеромонаха
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при но ше ња“ ко јом се кроз пе сму о об но-
ви чу ло и ван гра ни ца зе мље. 

- Бе ше но во је је дан од 16 фру шко гор-
ских ма на сти ра, спе ци фи чан због ви ше 
ства ри. То је је ди ни ма на сти р на Фру шкој 
го ри ко ји је за сно ва ла све та ло за Не ма-
њи ћа. Ма на стир је до жи вео ви ше ру ше-
ња, ра за ра ња и исто риј ских ка та кли зми 
да би се са да ус пра вљао ка не бу. Ма на-
стир је по све ћен Све том Ар хан ге лу и 
Га ври лу и је ди ни је ма на стир ко ји је у 
Дру гом свет ском ра ту пот пу но уни штен. 
Од 2013. го ди не по че ла је озбиљ на 
об но ва ма на сти ра Бе ше но во за хва љу ју-
ћи игу ма ну Ар се ни ју Ма ти ћу и по др шци 
вер ног на ро да. По диг ну та је но ва цр ква, 
при пре мљен је те рен за по ди за ње ко на-
ка, пра ви се огра да, а део об но ве Бе ше-
но ва је и ње го ва ду хов на об но ва. По мо-
гли су љу ди из це лог све та. Ве чер ње 
Но во сти у ко ји ма сам ја та да ра дио и мој 
ко ле га фо то граф Дар ко До зет ме диј ски 
су по др жа ле об но ву ма на сти ра и глас се 
по нео ши ром све та. Тим по во дом ор га-
ни зу је мо и пе снич ку ма ни фе ста ци ју под 
на зи вом „Бе ше нов ска при но ше ња“. У 
збир ци је за сту пље но 139 пе са ма пе сни-
ка из Ср би је и ра се ја ња, ко ји су уче ство-
ва ли на ово го ди шњем кон кур су, а пр ва 
на гра да при па ла је јед ном од нај и стак ну-

тијих са врем ених срп ских пе сни ка Бо шку 
Ло мо ви ћу из Гор њег Ми ла нов ца, за 
пе сму „На су шна тај на“ - ре као је Вук ми-
ро вић. 

Он је на по ме нуо да је у ма на сти ру до 
са да био са мо игу ман Ар се ни је Ма тић, а 
пре три ме се ца, пр ви пут по сле 83 го ди-
не за мо на шен је пр ви мо нах, отац 
Ми тро фан ко ји је да нас ру ко по ло жен у 
чин је ро мо на ха.

Пр ва по бед ни ца пе снич ког кон кур са, 
са да чла ни ца жи ри ја Јо ван ка Нов ко вић 
Пер ге ис ти че да је мно го љу ди по мо гло 
об но ву ма на сти ра за хва љу ју ћи упра во 
„Бе ше нов ским при но ше њи ма“ ко ја су 
кроз цео свет но си ла при чу о ра зо ре ном 
ма на сти ру.

- Пу но љу ди је чу ло за об но ву за хва-
љу ју ћи овом кон кур су што је и под ста кло 
не ке љу де да до ни ра ју но вац. Не мо гу да 
вам опи шем шта ми ово зна чи. Ве ро ва ла 
сам да ће до ћи до об но ве, мо ја ћер ка ће 
се вен ча ти ов де, кр сти ти де те. То је 
ис пу ње ње свих сно ва мо је по ро ди це. 
Ина че сам по ре клом из Бе ше но ва и све 
је ово за ме не ја ко емо тив но - при ча 
Јо ван ка Нов ко вић Пер ге из Срем ске 
Ми тро ви це и до да је: 

- Ка да је по чео пе снич ки кон курс, ов де 
су би ли са мо те ме љи ма на сти ра. На 
ини ци ја ти ву оца Ар се ни ја, Дар ка До зе та 

и Ђор ђа Вук ми ро ви ћа инициран је кон-
курс „Бе ше но вска при но ше ња“. 

Спе ци јал на на гра да жи ри ја при па ла је 
пе сни ки њи Ја сни Ар ба нас. Она је ис та-
кла да је про шле го ди не до би ла дру гу 
на гра ду на овом пе снич ком кон кур су и 
да је ма на стир Бе ше но во ме сто где не 
го во ри са мо сво ју по е зи ју, не го и где 
ра до до ла зи на слу жбу.

Љу то мир Рун дић из Ло зни це ре као 
нам је да се ра до ода зи ва пе снич ким 
дру же њи ма, као и да по др жа ва об но ву 
ма на сти ра. 

- Ја ни сам ро ђен ов де, до се лио сам се 
пре 40 го ди на, али сам до ла зио као ма ли 
и за во лео сам Бе ше но во. Имао сам ја ку 
же љу да се ма на стир об но ви. Ево дрх-
тим док го во рим о то ме за то што во лим 
то и це ним. Сре ћан сам што жи вим ов де. 
Сва ки дан је ма на стир пун, као и мо је 
ср це од ра до сти  - ка же Ду шан Вуј ков, 
ина че ро ђе ни Но во са ђа нин. 

Ма на стир Бе ше но во се на ла зи на 
ју жним па ди на ма Фру шке го ре. Пре ма 
пре да њу, осно вао га је краљ Дра гу тин 
Не ма њић кра јем  13. ве ка и сме стио га 
на јед ном од глав них из во ри шта во де 
ко ја су на па ја ла ста ри Сир ми јум, да нас 
Срем ску Ми тро ви цу. По све ћен је Све-
тим ар хан ге ли ма Ми ха и лу и Га ври лу. То 
је је ди ни ма на стир на Фру шкој го ри чи ји 
се на ста нак ве зу је за све ту ло зу Не ма-
њи ћа.

С. Ста не тић
Фото: Ж. Пе трас

Бо ри слав Ер це го вац, члан по ро ди це 
Ер це го вац ко ја је пре ма ње го вим ре чи ма 
јед на од нај ста ри јих у се лу ка же да се 
ли тур ги ја на овом мес ту ни ка да ни је пре-
ки да ла. 

- Ја сам кр штен из ме ђу две ли пе, та да је 
ма на стир био раз ру шен, али на сла ву, 
да на шњи дан, се из цр кве до но си ла це ли-
ва ју ћа ико на и вла ди ка је до ла зио и 
кр стио. Мој унук је кр штен на те ме љи ма 
ма на сти ра 2014. го ди не. Че ка ли смо 70 
го ди на да се ма на стир по диг не - ка же са 
су за ма ра до сни ца ма у очи ма Бо ри слав 
Ер це го вац.

Чекали смо
70 година

Уручење награде песнику Бошку Ломовићу (фото: Дарко Дозет)

Ђор ђе Вук ми ро вић Игу ман Ар се ни је

Бо ри слав Ер це го вац
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ОВАН: Уко ли ко сте 
не за до вољ ни не чи-
јим по на ша њем или 
од го во ри ма ко је 

до би је те од свих са рад ни ка, раз-
ми сли те на ко ји на чин тре ба да 
об но ви те по слов ни ди ја лог. Нај-
лак ше је кри ви цу при пи са ти дру-
ги ма, али на та кав на чин ни шта 
не ре ша ва те. Не ма раз ло га да 
се пре ви ше про ти ви те парт не ро-
вим же ља ма пре или ка сни је 
не ко ће по пу сти ти. 

БИК: Пре те ру је те у 
сво јим зах те ви ма и у 
по тре би да се упли-
ће те у не чи је пла но-

ве. Бу ди те уз др жа ни и на не га-
тив не ко мен та ре, не мој те од го-
ва ра ти по слич ном прин ци пу. 
По жељ но је да под сти че те по зи-
тив ну ат мос фе ру у сво јој око ли-
ни. Ва жно је да кон тро ли ше те 
сво је уну тра шње кон флик те. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Су срет 
са јед ном осо бом 
мо жда ни је ис пу нио 
сва оче ки ва ња али 

са чу вај те при себ ност ду ха. 
Пре о ста је вам да раз ми сли те о 
не ком ал тер на тив ном ре ше њу. 
За са да не успе ва те у пот пу но-
сти да оства ри те сво је емо тив-
не на ме ре. Ста ло вам је да 
бу де те у не чи јем дру штву али 
чи ни вам се да све че шће на ла-
зи те на из ве сне зна ке од би ја-
ња. 

РАК: Не мој те се 
за ва ра ва ти да је 
исти на све оно што 
чу је те или да не чи ја 

обе ћа ња пред ста вља ју до вољ ну 
га ран ци ју за по слов ни до би так. 
Не ко мо же да вас из не на ди на 
по ма ло ру жан на чин или без 
об ја шње ња за сво је по ступ ке. 
Де лу је те уз не ми ре но. Бо ље је 
да при хва ти те парт не ро ву иде ју 
не го да про во ци ра те  но ву љу бо-
мор ну сце ну.

ЛАВ: При хва ти те 
но ву иде ју или за да-
так ко ју пред ла жу 
ва ши са рад ни ци. 

На ла зи те се у кре а тив ној фа зи и 
има те до вољ но енер ги је. За јед-
нич ки успех пред ста вља нај бо-
љи вид ре кла ме у ра зним 
по слов ним су сре ти ма. Обра ти те 
па жњу на осо бу ко ја вас по сма-
тра по ма ло за љу бље ним по гле-
дом. При у шти те се би оми ље ну 
за ба ву. 

ДЕ ВИ ЦА: Де лу је те 
оп те ре ће но раз ли чи-
тим оба ве за ма та ко 
да вам не до ста ју 

ди пло мат ски ма ни ри у су сре ту 
са са рад ни ци ма. Свој по слов но 
- фи нан сиј ски ста тус мо же те да 
про ме ни те на бо ље под усло вом 
да вас за шти ти јед на ути цај на 
осо ба. Раз ми сли те на ко ји на чин 
тре ба да пре ва зи ђе те по ро дич-
не не спо ра зу ме. При ја ће вам 
бо ра вак у при ро ди. 

ВА ГА: Уко ли ко вас 
ири ти ра не чи је ско ро 
ри гид но по на ша ње у 
по слов ном окру же-

њу, из бе га ва те ди рек тан су срет 
са том осо бом. Пре ви ше аро-
ган ци је са ва ше стра не мо же 
до дат но да ис ком пли ку је за јед-
нич ки до го вор о по слов ној 
са рад њи. Из бе га вај те так ми-
чар ске си ту а ци је. 

ШКОР ПИ ЈА: Оче ку ју 
вас раз ли чи ти про-
бле ми у ко му ни ка ци-
ји са по слов ним 

парт не ри ма. Не ко се тру ди да 
вас уве ри у сво је до бре на ме-
ре, али вам је ја сно да ства ри 
из гле да ју не у вер љи во и дру га-
чи је од оно га што вам се пре до-
ча ва. По треб но је да раз у ме те 
не чи ју емо тив ну сла бост или 
не мо гућ ност да ис пу ни ва ша 
оче ки ва ња.

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко 
вам је ста ло да 
по бољ ша те свој 
од нос са по слов ним 

парт не ри ма, при хва ти те не чи ји 
са вет. Све што је до бро мо же 
би ти и бо ље, под усло вом да 
уло жи те свој мак си мум и да 
пре ко ра чи те не ке су бјек тив не 
гра ни це. За до вољ ство у љу бав-
ном од но су мо же да вам до ча-
ра са мо она осо ба ко ја до бро 
по зна је ваш укус. 

ЈА РАЦ: Не тре ба да 
оче ку је те зна чај не 
про ме не у сво јој око-
ли ни или да се ба ви-

те ве ли ким ин ве сти ци ја ма. 
Пре пу сти те дру ги ма да се над-
ме ћу у си ту а ци ја ма ко је пре ва-
зи ла зе ва ше зна ње или про фе-
си о нал но ис ку ство. Без об зи ра 
на сво је емо тив но ста ње, не 
мо же те иг но ри са ти не чи је при-
су ство. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Ако 
вам је ста ло да са чу-
ва те лич но до сто јан-
ство у дру штву 

са рад ни ка, бу ди те за ни јан су 
дру га чи ји и до вољ но хра бри да 
се су о чи те са њи хо вим зах те-
ви ма или но вим иза зо ви ма. 
Из бе га ва ње исти не пред ста-
вља по гре шан из бор. Не мо же-
те да оста не те рав но ду шни у 
раз ли чи тим си ту а ци ја ма пред 
бли ском осо бом.

РИ БЕ: Де лу је те 
не по вер љи во пред 
с а  р а д  н и  ц и  м а , 
по треб не су вам, 

но ве ин фор ма ци је ка ко би сте 
раз ја сни ли за јед нич ке ди ле ме. 
По слов ним не спо ра зум мо же 
да ство ри до дат не про бле ме, 
сто га бу ди те опре зни ји ко ме 
или шта обе ћа ва те. Не ма раз-
ло га да се ола ко по и гра ва те са 
не чи јим осе ћа њи ма. Раз ми сли-
те до бро, јер све што чи ни те 
оста вља траг у за јед нич ком 
жи во ту.

VREMEPLOV
2. ав густ

1802. На по ле он Бо на пар та 
про гла шен за до жи вот ног кон-
зу ла Фран цу ске, што му је да ло 
пра во да име ну је на след ни ка. 
1903. У Ма ке до ни ји по чео 
Илин ден ски уста нак за осло бо-
ђе ње од тур ске вла сти, то ком 
ког је ство ре на Кру шев ска 
ре пу бли ка. Ре пу бли ка се одр-
жа ла 11 да на, уста нак угу шен у 
кр ви. 

3. ав густ
1778. У Ми ла ну је отво ре на 
опер ска ку ћа Ска ла, де ло ар хи-
тек те Ђу зе пеа Пјер ма ри ни ја.
1858. Ен гле ски ис тра жи вач Џон 
Спик от крио је је зе ро Вик то ри-
ја, из во ри ште ре ке Нил.

4. ав густ
1995. Хр ват ска вој ска, у опе ра-
ци ји „Олу ја“, ушла у Ре пу бли ку 
Срп ску Кра ји ну, зо ну под 
за шти том Ује ди ње них на ци ја. 
Око 250.000 Ср ба на пу сти ло 
до мо ве и кре ну ло пре ма Бо сни 
и Ју го сла ви ји, у нај ве ћем из бе-
глич ком та ла су у Евро пи од 
Дру гог свет ског ра та.

5. ав густ
1962. Аме рич ка филм ска глу-
ми ца Ме ри лин Мон ро, јед на од 
нај ве ћих хо ли вуд ских зве зда и 
секс-сим бол пе де се тих го ди на 
XX ве ка, на ђе на мр тва у 36. 
го ди ни. 
1984. Умро бри тан ски по зо ри-
шни и филм ски глу мац Ри чард 
Бар тон.

6. ав густ
1926. Аме рич ка пли ва чи ца Гер-
тру да Едер ле по ста ла пр ва 
же на ко ја је пре пли ва ла 
Ла манш. Пли ва ње тра ја ло 14 
ча со ва.
1945. Аме ри кан ци у Дру гом 
свет ском ра ту ба ци ли пр ву 
атом ску бом бу на ја пан ски град 
Хи ро ши му. Град ра зо рен, а 13 
ква драт них ки ло ме та ра пре-
тво ре но у пу стош. По ги ну ло 
око 117.000 љу ди, а од по сле-
ди ца ба че не још 217.137.

7. ав густ
1876. Ро ђе на је хо ланд ска 
игра чи ца Мар га ре та Гер тру да 
Зе ле, по зна та као Ма та Ха ри. 
Под сум њом да је не мач ки 
шпи јун, Фран цу зи су је стре ља-
ли у ок то бру 1917. Име Ма та 
Ха ри, ко је зна чи „ју тар ње око“, 
узе ла је док је жи ве ла на Ја ви 
пре Пр вог свет ског ра та.

8. ав густ
1217. Кру ни сан пр ви срп ски 
краљ Сте фан Не ма њић, по зна-
ти ји као Сте фан Пр во вен ча ни. 
Кру ну, ко ју је до био од па пе 
Хо но ри ја III (1216-1227), у 
Ср би ју су до не ли пап ски иза-
сла ни ци. 
1905. Умро срп ски исто ри чар и 
све ште ник Ила ри он Ру ва рац, 
за чет ник кри тич ког исто риј ског 
ис тра жи ва ња и ве ли ки про тив-
ник не на уч ног при ла за исто ри-
ји и осла ња ња на на род ну тра-
ди ци ју као исто риј ски из вор. 

HOROSKOP

Сре да, 2. август (20. јул)
Све ти про рок Или ја – Илин дан; 
Св. Или ја Гру зиј ски

Четвр так, 3. ав густ (21. јул)
Све ти про рок Је зе киљ  

Петак, 4. ав густ (22. јул) 
Све та Ма ри ја Маг да ле на – Бла-
га Ма ри ја

Субо та, 5. ав густ (23. јул) 
Све ти му че ни ци Тро фим, Те о-
фил и дру ги

Неде ља, 6. ав густ (24. јул) 
Св. ве ли ко му че ни ца Хри стин; 
Преп. По ли карп Пе чер ски 

Поне де љак, 7. ав густ (25. јул) 
Ус пе ни је Све те Ана 

Уто рак, 8. ав густ (26. јул) 
Пре по доб но муче ни ца Па ра ске-
ва – Пет ка; Св. Са ва Тре ћи, 
Ар х. Срп ски

Crkveni
kalendar

• Зец је ти пи чан при мер: 
што је бр зо – то је и ку со.
• У овој не ма шти ни, ни 
ло по ви ви ше не мо гу 
по ште но да жи ве. 
• Чо век во ди ту ђу бри гу, 
да се не би пре ви ше 
се ки рао. 

Тор та са
бре сква ма 

Са стој ци: бре скве 1 кг, ава ла 
че твр та сти ка као кекс 400 г, мле ве-
ни кекс 400 г, ше ћер 5 ка ши ка, 
пу динг ва ни ла 3 ке си це, во да 600 
мл, мар га рин 100 г, шлаг 100 г.

При пре ма: Бре скве усит ни ти у 
сец ку. Ста ви ти у шер пу, до да ти 400 
мл во де и ше ћер. Ста ви ти да се 
ку ва на ти хој ва три. До да ти мар га-
рин. Ме ша ти све вре ме да се ис то-
пи ше ћер и мар га рин. По себ но у 
200 мл во де раз му ти ти пу динг. 
Си па ти пу динг у бре скве и ку ва ти 
док се не згу сне. Ка да се пу динг са 
бре сква ма ску вао скло ни ти са 
ва тре, па до да ти мле ве ни кекс. Све 
ле по из ме ша ти и сје ди ни ти. У окру-
гли ка луп на дно по ре ђа ти че твр та-
сти кекс. По ре ђа ти у круг ус прав но. 
За тим узи ма ти по је дан кекс, на 
ње га ста ви ти по ма ло фи ла, па га 
сло жи ти у дру ги ред по ред пр вог 
ус прав но. Оста так фи ла си па ти у 
сре ди ну ка лу па. Ле по по рав на ти, 
па оста ви ти да се до бро охла ди и 
стег не. Ка да се фил ле по сте гао 
ски ну ти обруч са ка лу па. Из му ти ти 
шлаг и њи ме укра си ти тор ту.
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НЕМА ЊА ЋЕРА НИЋ, РЕДИ ТЕЉ ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Први филм мла дог
инђиј ског реди те ља

У првим дани ма авгу ста кре ће 
сни ма ње дуго ме тра жног фил-
ма, првен ца, Нема ње Ћера ни-

ћа, мла дог реди те ља из Инђи је. Његов 
први филм носи ће назив „Воља сино-
вље ва“, који је на свом кон кур су подр-
жао Филм ски цен тар Срби је. Ина че, 
Ћера нић се инђиј ској, али и публи ци у 
оста лим дело ви ма наше земље прет-
ход них годи на пред ста вио крат ко ме-
тра жним фил мо ви ма „Сто чар“ и „Соба 
смр ти“. 

Глав ну уло гу у првом дуго ме тра жном 
фил му Нема ње Ћера ни ћа игра Игор 
Бен чи на са којим је, каже реди тељ, 
постао вео ма бли зак у току рада на 
крат ком фил му „Соба смр ти“.

- Моји глав ни сабор ци су сце на ри-
ста Стра хи ња Маџа ре вић и дирек тор 
фото гра фи је Игор Маро вић, са којим 
сам, тако ђе, сара ђи вао на сни ма њу 
крат ких фил мо ва. Про ду цен ти Петар 
Шапић и Алек сан дар Кова че вић Кузма-
но вић се тру де да филм буде она кав 
каквог смо га зами сли ли Маџа ре вић, 
Маро вић и ја - каже Ћера ни ћи дода је 
да му је вели ка част што ће ради ти са 
еки пом коју сачи ња ва ју Жар ко Лау ше-
вић, Све то зар Цвет ко вић, Сер геј Три-
фу но вић, Слав ко Лабо вић, Мар та Бје-
ли ца и Петар Бен чи на.

- Офор мио се јак тим и једва чекам 
да кре не мо са сни ма њем. Цео живот се 
спре ман на ово и сма трам да ми дуги 
метар одго ва ра мно го више од крат ког. 
Инте ре со ва ње за крат ки филм поста-
ло је интен зив но тек када сам почео са 

сту ди ја ма на Факул те ту драм ских умет-
но сти - каже Ћера нић.

Мла ди инђиј ски реди тељ исти че да је 
прва вер зи ја „Воље сино вље ве“ напи-
са на још 2014. годи не и да је поме ну ти 
про је кат од тада био непре ста на тема 
изме ђу њега и сарад ни ка са који ма ће 
ради ти на свом првом, дуго ме тра жном 
фил му.

- Мисли ли смо да ника да неће мо 
доби ти при ли ку да сни ма мо ова кав 
филм због вели ких про дук циј ских зах-
те ва које носи. Зато сада има мо још 
већи мотив да ура ди мо добру ствар - 
каже мла ди реди тељ и дода је:

- При пре ме теку добро, а про бле ми 
су састав ни део овог посла. Подр шка 
Филм ског цен тра Срби је је кључ на 
ствар, а чиње ни ца да је наш про је кат 
подр жан на држав ном кон кур су ме ста-
вља у при ви ле го ва ну пози ци ју и надам 
се да ћу сво јим радом оправ да ти пове-
ре ње које ми је ука за но.

Лока ци ја на којој ће бити сни ман први 
дуго ме тр жни филм Нема ње Ћера ни ћа 
је општи на Бор.

- Посто ја ле су два лока ли те та око 
којих смо били у диле ми, пого то во за 
прву поло ви ну фил ма. Јало ви ште у 
Бору је тач но оно што смо моји сарад-
ни ци и ја желе ли да има мо, а нисмо ни 
зна ли да посто ји у Срби ји. Бор нуди још 
пуно узбу дљи вих лока ци ја и није чудо 
што мно го филм ских еки па дола зи у тај 
град. Дру ги део фил ма се сни ма у Бео-
гра ду, нај ви ше у згра ди БИГЗ-а – исти-
че за крај Ћера нић. М.Ђ.

Нема ња Ћера нић, мла ди реди тељ из Инђи је
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