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АМБАСАДОРРУСИЈЕАЛЕКСАНДАРЧЕПУРИНУПОСЕТИОПШТИНИШИД

Продубљивањесарадње

Посетаруског
амбасадора

организованаје
наиницијативу

Удружења
српско-руског
пријатељства,

аповодом
отварања

другеЛиковне
српско-руске

колоније„Видици
2017“,накојој

поредсликараиз
Срема,учествује

и12ликовних
уметникаизРусије

Амбасадор Русије у Србији
Александар Васиљевич Чепу
рин, посетио је прошле субо

те, 5. августа општинуШид.Посета
руског амбасадора организована је
на иницијативу Удружења српско 
рускогпријатељства,аповодомотва
рања друге Ликовне српско  руске
колоније „Видици 2017“, на којој
поредсликараизСрема,учествујеи
12ликовнихуметникаизРусије.
Током своје радне посете Шиду,

амбасадорЧепуринсастаосепред
седником Општине Шид Предрагом
Вуковићем и његовим најближим
сарадницимаипривредницима.
 Желео бих да се захвалим

општинској власти и нашим при
јатељима из овог града на позиву.
Посебноми једрагоштосамупри
лици да боравим у граду великог
српскогуметникаСавеШумановића.
У многим градовима Србије видео
сам слике овог уметника и када их
угледам,увекмеасоцирајунаШид.

Драгоми јештосмооствариликон
такт са челним људима овог града
иискреносенадамдаћесепроду
бити наша сарадња, како културна,
друштвена,такоисвакадругаиста
као је руски амбасадор Александар
Чепурин.
ПредседникОпштинеШидПредраг

Вуковићзахвалиосерускомамбаса
дорунапосетииизразионадудаће
сесарадњапродубитинаобострано
задовољство.
Састали смосеи саљудимаиз

пословнихкругова,сапривредници
ма,којиимајужељудаизвозесвоје
производеуРусију.Такође,амбаса
дора смо упознали са радовима на
изградњи индустријске зоне и изра
зили жељу за долазак руских инве
ститора, уколико то буде могуће.
Частнамјештосмоималипривиле
гијудаугостиморускогамбасадораи
његовеблискесарадникеијабихим
сејошједанпутзахвалионапосети
истакаојеВуковић.

НаконобиласкакланицеАгропапук
уКукујевцима,рускиамбасадор јеу
вечерњим сатима свечано у Влади
чанскомдворуотворио,другупореду
Ликовнуколонију„Видици2017“.Том
приликом свимприсутнимаобратио
сеипредседникСкупштинеопштине
ШидВелимирРанисављевић,поже
левшигостима,сликаримаизРусије,
угоданборавакушидскојопштини.
Скупу се обратио и председник

Удружењасрпскорускогпријатељ
ства Мићо Ђукић, који се том при
ликом захвалио сликарима који су
узелиучешћеналиковнојколонијии
изразионадудаћесесарадњаУдру
жења српско  руског пријатељства
са њима наставити и у наредном
периоду.
Свечаност јенастављенаузбогат

културноуметничкипрограм,уззву
кесрпскеирускепесме.
Сликари ће у Шиду боравити и

стваратисведо14.августа.
М.Н.

ПредседникОпштинеШидПредрагВуковић
иамбасадорРусијеАлександарЧепурин
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УВОДНИК

Мож’ лоше,
а мож’ и горе

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Недавно окончан штрајк радника Фијата у Крагујевцу 
многи сматрају безначајним, будући да су радници 
испословали повећање плата од само три одсто у овој 

и шест одсто у наредној години. Дупло мање него што су 
тражили. Међутим, нису плате биле једини разлог за штрајк, 
а штрајк крагујевачких радника вратио је у јавни дискурс 
борбу за радничка права, и то на велика врата. У исто време 
штрајковали су и радници у другим фабрикама са 
променљивим резултатима. 

Бити радник у Србији на почетку 21. века много је теже 
него што је било бити радник у Југославији на крају 20. века. 
Радничка класа на крају прошлог века показала је много 
више осећаја за национална него класна питања. Сетите се 
колоне радника новосадског Југоалата, или како се већ звао, 
који су дошли пешке пред тадашње Извршно веће Војводине 
да дају подршку С. Милошевићу и отерају аутономаше. 
Радничка класа крајем 20. века је имала искључиво 
политичке захтеве, пуне националистичког набоја, класно им 
није било ни на крај памети. Исти ти радници су коју 
деценију касније остали и без Југоалата и без Милошевића. 
Добро де, наравно да то са радницима није било 
неорганизовано, нити су они сами све то смислили. Међутим, 
то више уопште није важно. Та радничка класа је иза себе 
имала деценије социјалистичког самоуправљања које је од 
њих начинило масу згодну за политичко манипулисање, па ко 
је био вештији, а С. Милошевић јесте, тај је могао са њима 
да ради шта је хтео. И радио је.

Три деценије касније, имамо неку нову радничку класу. 
Мада, неко ће рећи да у Србији радничка класа не постоји. 
Оно јесте да је земља деиндустријализована, али опет, 
остало је нешто. И то нешто од радничке класе принуђено је 
да се бори како зна и уме. И то не само за веће плате. Не 
знам да ли можете да замислите како је у тим новим 
фабрикама на плус 35 у хладу? Обично су у питању металне 

конструкције, а у њима пријатних 50 – 60 степени. 
Минимално. Жене падају у несвест, али кога је брига, ако се 
радници сами не побуне, нико за њих неће залећи.

Страх од губитка посла је највећи страх у Србији. И 
разумем зашто се ћути и трпи. Јер, шта је алтернатива? Ићи 
на њиву и брати краставце, парадајз, и остало поврће за 
надницу од хиљаду и по динара дневно?

Крваво се овде зарађује за живот. Недавно сам видела 
нову справу за мучење пољопривредних радника. Кажу 
да се то зове пилот. Ту скаламерију вуче трактор, а на 

њој леже људи испод нечег што највише личи на шатор, 
леже и лежећи беру краставце. Не могу да замислим како 
изгледа провести дан на том пилоту. Можда то и није тако 
тешко, али ја више не једем краставце.

Дакле, мож’ лоше, а мож’ и горе, што рек’о онај клинац у 
филму Скупљачи перја. 

И, шта је алтернатива? Да се оде у неку Италију и да се 
тамо беру краставци? Бар је надница већа за исту патњу. 
Овако малих надница нема нигде, можда у Малију или 
Сенегалу. Рачунам да је тамо рад јефтинији него у Србији. И 
у Бангладешу. Од европских земаља убедљиво смо на дну. И 
зато ми није јасно чиме то Фијат прети, као отићиће у 
Пољску или не знам где. Тамо је плата бар три пута већа, 
што значи да је трошак три пута већи. А ако је тако, онда 
стварно треба да ставимо прст на чело и размислимо. Ако 
имамо најјефтинију радну снагу, ако плаћамо да неко овде 
отвори фабрику, ако му дамо бесплатно земљиште, 
изградимо инфраструктуру, и он опет неће да ради код нас, 
него оде ко зна где… Е онда овде нешто деееебело не 
штима. 

Зато подржавам раднике који штрајкују због већих плата и 
услова рада. Неће Фијат због њих отићи из Србије, ако 
уопште оде. Отићи ће због неиспуњених обећања из уговора 
који никад нисмо видели. 

Недавно сам видела 
нову справу за мучење 

пољопривредних 
радника. Ту скаламерију 

вуче трактор, а на њој 
леже људи испод нечег 

што највише личи на 
шатор, леже и лежећи 

беру краставце. Не могу 
да замислим како 

изгледа провести дан на 
том пилоту. Можда то и 
није тако тешко, али ја 

више не једем краставце
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У Срби ји су про шле неде ље изме
ре не рекорд не тем пе ра ту ре за 
ово доба годи не, које су се кре

та ле и преко 42 сте пе на Цел зи ју со ва. 
Пакле ном троп ском тала су, који већ 
неде ља ма ства ра вели ке про бле ме 
широм јужне и југо и сточ не Евро пе, 
Ита ли ја ни су дали име „Луци фер“, а 
под њего вим ути ца јем је још 11 држа
ва у који ма су на сна зи опа сне вре мен
ске при ли ке. Међу њима су Срби ја, 
Мађар ска, Руму ни ја, Хрват ска, Пољ
ска...

Оче ку је се да још један топлот ни 
талас уда ри Евро пу, пошто се буде 
изме стио из Афри ке пре ко Сре до зем
ног мора.

Иако је тем пе ра ту ра про шле неде
ље пре ла зи ла 40 поде ок Цел зи ју со ве 
ска ле, није про гла ше на ван ред на 
ситу а ци ја. Наи ме, Закон о ван ред ним 
ситу а ци ја ма није дефи ни сао тем пе ра
ту ру, као што је то слу чај и са нај ве ћим 
бро јем европ ских зако на, када се про
гла ша ва ван ред на ситу а ци ја. 

Без ван ред не ситу а ци је
Међу тим, основ за посту па ње је 

када дође до поре ме ћа ја у вели ком 
бро ју локал них само у пра ва да то изи
ску је пред у зи ма ње одго ва ра ју ћих 
мера. 

Ини ци ја ти ву за про гла ше ње ван ред
не ситу а ци је под но се гра до ви и општи
не који су угро же ни висо ким тем пе ра
ту ра ма. Одлу ку да се ситу а ци ја у 
земљи про гла си ван ред ном доно си 
Репу блич ки штаб и потом је про сле ђу
је Вла ди, па чим мини стри дају зеле но 
све тло почи ње при ме на, а то је, по 
пра ви лу, одмах. 

Када би дошло до про гла ше ња ван
ред не ситу а ци је, оно што су пре по ру ке 
Мини стар ства за рад, а које се углав
ном одно се на рад на отво ре ном и које 
се углав ном не пошту ју, биле би наред
бо дав не. Тада се пред у зи ма ју мере 
попут скра ће ња рад ног вре ме на и 
допре ма ња пија ће воде угро же ном 
ста нов ни штву.

Међу тим локал не само у пра ве у 
Срби ји нису покре ну ле ини ци ја ти ву за 
про гла ше ње ван ред не ситу а ци је, али 
су запо сле ни у поје ди ним општи на ма 
и гра до ви ма, иако седе у кли ма ти зо ва
ним про сто ри ја ма, скра ти ли рад но 
вре ме. 

Ван ред на ситу а ци ја се про гла ша ва 
због еле мен тар них непо го да, али се 
не може про гла си ти директ но због 
висо ких тем пе ра ту ра, већ само због 
њихо вих после ди ца, као што су пожа
ри или поре ме ћај водо снаб де ва ња. 
Није ни дефи ни са но које су то тач но 
тем пе ра ту ре због којих би се про гла
си ла ван ред на ситу а ци ја, рече но је у 
Сек то ру МУП за ван ред не ситу а ци је.

Гужве на купа ли шти ма
Спас од вре ли не гра ђа ни тра же сва

ко на свој начин. На вео ма висо кој 
тем пе ра ту ри тешко је било рас хла ди
ти се. Из угре ја них ста но ва, где кли ма 
уре ђа ји сла бо пома жу, тра жи ло се 

ВРЕ ЛЕ АВГУ СТОВ СКЕ ДАНЕ НИКО ДОБРО НЕ ПОД НО СИ

Троп ски талас „Луци фер“ 
пого дио и Срем

Спас од вре ли не 
гра ђа ни тра же 

сва ко на
свој начин. На 
вео ма висо кој 

тем пе ра ту ри 
тешко је било 

рас хла ди ти се. 
Из угре ја них
ста но ва, где 

кли ма уре ђа ји 
сла бо пома жу, 

тра жи ло се 
место више у 

хла до ви ни, и на 
купа ли шти ма

Многи су спас од врућине потражили на митровачкој плажи



59. AVGUST 2017.    M NOVINE

Мили ца Ракић, Мила на Попо вић, Босиљ ка Кан дић и Анђе ла Рупић

Мари на Бошња ко вић, Бори слав Бар на, Милош Јов ко вић и Мари ја Грбић

Мили ца Ракић, Рума: Вео ма 
тешко под но сим ове висо ке тем пе
ра ту ре. Тру дим се да не изла зим из 
куће око подне ва. Идем на рум ски 
базен и тру дим се да што више пли
вам и да се релак си рам. Уве че имам 
тре нинг, тре ни рам руко мет у ЖРК 
„Сло вен“ и буде јако је вру ће.

Мила на Попо вић, Рума: Јако 
тешко под но сим ове тем пе ра ту ре. 
Сви про зо ри у кући су затво ре ни, 
укљу чи мо кли му... Тако ђе идем на 
базен. Вода је добра  ни топла ни 
хлад на, на почет ку је била хлад ни ја, 
сада је добра.

Босиљ ка Кан дић, Рума: Јој, како 
под но сим, тешко. Спре мам ручак, 
сва се озно јим, у кући немам кли му. 
Рас хла ђу јем се тако што упа лим 
вен ти ла тор и ста вим поред мене. 
Пијем доста хлад не воде. Само вен
ти ла тор и туши ра ње, не идем на 
купа ње на базен. Сме та ми ова кво 
вре ме, имам и гуше ње, кори стим 
пум пи цу. Уве че мало про ше там.

Анђе ла Рупић, Инђи ја: Иако ће 
можда зазву ча ти јед но став но, али 
мислим да је једи ни начин да се рас
хла ди мо бора вак у кли ма ти зо ва ним 
про сто ри ја ма. Тако ђе, уз кон зу ми ра
ње што више воде и рас хла ђе них 
при род них соко ва. То је за мене нај
бо ља ком би на ци ја за спас од вре
лих, лет њих дана.

Мари на Бошња ко вић, Инђи ја: 
Мислим да висо ке тем пе ра ту ре 

веро ват но сви теже под но се, али уз 
аде кват но рас хла ђи ва ње је лак ше. 
Море, река или базен за мене су нај
бо ље реше ње, јер у сва ком тре нут ку 
можеш да се рас хла диш.

Бори слав Бар на, Шид: Ових 
дана, када су ова ко висо ке тем пе ра
ту ре, нај че шће бора вим у свом 
подру му. Тамо је нај ве ћа хла до ви на. 
Тем пе ра ту ра у њему је око 22 сте пе
на. У подру му увек има хлад ног вина 
којег ја редов но дегу сти рам и тамо 
се осе ћам нај бо ље. У прин ци пу 
добро под но сим вру ћи ну и про на
ђем начин да се рас хла дим и без 
одла ска на нека од купа ли шта.

Милош Јов ко вић, Шид: Ми 
нешто ста ри ји, не сме мо дуго бити 
на сун цу. Посеб но сада када су ова
ко висо ке тем пе ра ту ре. До десет 
сати оба вим све сво је пен зи о нер ске 
посло ве и онда се скла њам у хла до
ви ну. Морам стро го води ти рачу на 
да на вре ме узи мам леко ве, јер 
посеб но сада када су ова кве вру ћи
не, морам више води ти рачу на о 
свом здра вљу. Уве че кад мало 
захла ди, оба ве зно идем у шет њу, а 
рас хла ђу јем се код куће и не идем 
на купа ње.

Мари ја Грбић, Мар тин ци: Јако 
тешко под но сим ове висо ке тем пе
ра ту ре. Ни на послу ни код куће 
немам кли му, тако да ме вру ћи на 
исцр пљу је. Једем лубе ни цу, пијем 
хлад ну воду и соко ве и на тај начин 
поку ша вам да рас хла дим.   

АНКЕ ТА: Како под но си те висо ке тем пе ра ту ре?

У подру му је спас

место више у хла до ви ни, и на купа ли
шти ма. У нај то пли јем делу дана на 
ули ца ма и у пре во зу само су они који 
су мора ли. Тем пе ра ту ра је ових дана 
на угре ја ном бето ну или у ауто бу су 
била знат но виша од зва нич них 40.

Наш фото ре пор тер Жељ ко Петрас 
забе ле жио је на који начин се Митров
ча ни рас хла ђу ју на тем пе ра ту ри која је 
на сун цу пре ла зи ла 42 сте пе на. Тако 
се Гој ко Милу ти но вић на путу до пла
же оба ве зно рас хла ди у фон та ни у 
Град ском пар ку. Каже, то је једи ни 
начин да издр жи пут до пла же по сун
цу. Поро ди ци Дра га но вић чесме у пар
ку добро су дошле, јер пошту ју саве те 
лека ра да пију што више воде, док 
неке нај бо ље рас хла ди сла до лед. Што 
су нам потвр ди ле Суза на Милен ко вић 
и Јова на Дра ги че вић, које смо сре ли у 
локал ној посла сти чар ни ци.  

Нај те же рад ни ци ма
на отво ре ном

У Слу жби хит не помо ћи кажу да је 
помоћ затра жио вели ки број паци је на
та. Симп то ми су углав ном малак са
лост, гла во бо ља и пови шен крв ни при
ти сак.

Нај те же је било рад ни ци ма на отво
ре ном, као и они ма који раде у некли
ма ти зо ва ним про из вод ним пого ни ма. 
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 40 сте пе ни. Због пре ви со ке тем
пе ра ту ре запо сле ни пада ју у несвест, 

Гојко Милутиновић се 
расхлађује у фонтани
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не могу нор мал но да функ ци о ни шу, а 
нор ма мора да се исте ра. 

Начел ник Инспек ци је рада Срем ског 
окру га Вла дан Тана сић недав но је за 
М нови не изја вио 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. Он 
дода је да због мањ ка инспек то ра, 
акце нат је ста вљен на кон тро лу рада 
на отво реном, а да 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.

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 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 45 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 40 у хла ду. 

Суша сма њу је
при но се куку ру за

Изра зи то висо ке тем пе ра ту ре 
вазду ха пре те и пољо при вред
ним усе ви ма. Про це не су да ће, 
уко ли ко се оби сти ни прог но за 
мете о ро ло га и наред них дана не 
буде кише, при но си бити и дво
стру ко мањи. Пољо при вред ни 
струч ња ци упо зо ра ва ју, тре ба ло 
би про гла си ти сушу за еле мен
тар ну непо го ду.

Рас пу кла земља. Гото во изго
ре ли усе ви куку ру за. Сви ла која 
је поче ла да црни. Троп ске тем
пе ра ту ре могле би да ума ње 
при но се куку ру за и соје за око 60 
одсто, а шећер не репе би ове 
годи не могло да мањ ка и 20 до 
30 одсто.

И када се куку руз отво ри  
јасно је да је суша оста ви ла траг 
и да ће ове годи не десет ко ва ти 
род куку ру за. Нај ја чи топлот ни 
талас наи шао је у нај кри тич ни јем 
пери о ду у раз во ју куку ру за и соје, 
а како се тек чети ри одсто ора ни
ца у Срби ји навод ња ва, земљо
рад ни ци ма оста је само да гле да
ју у небо. И чека ју кишу.

Само од 2012. до 2015. ште та 
од суше изно си ла је око пет 
мили јар ди дола ра, каже за N1 

пољо при вред ни струч њак Бра ни слав 
Гулан и дода је да су за изгу бље ни 
новац могли да се изгра де систе ми за 
навод ња ва ње.

За спро во ђе ње навод ња ва ња би на 
повр ши ни од два мили о на хек та ра, 
обја шња ва, било нео п ход но 2,5 до три 
мили јар де евра.

 Куку руз је посе јан на нешто више 
од мили он хек та ра и ту може мо да 
каже мо да је већ обра но 4050 одсто 
рода. То је поло ви на. Ако узме мо да је 
род про шле годи не био пре ко седам 
мили о на тона, ове годи не је тешко да 
оче ку је мо да ће бити више од 3,5 
мили о на тона. Соја једва да ће бити 
800 кило гра ма по хек та ру, а про шле 

годи не је било 3,75 тона што сада 
делу је као сан  обја шња ва пољо при
вред ни струч њак Бра ни слав Гулан.

Врућине не пријају
ни животињама

Баш као и људи, ни сто ка, а посеб но 
кућ ни љубим ци не под но се добро 
вели ке вру ћи не. Како бисмо им олак
ша ли и спре чи ли могућ ност топлот ног 
уда ра, потра жи ли смо саве те струч ња
ка којих би вла сни ци и узга ји ва чи тре
ба ли да се при др жа ва ју. Десет мину та 
про ве де них у ауто мо би лу за кућ ног 
љубим ца може има ти ката стро фал не 

после ди це попут топлот ног уда
ра који се мани фе сту је пове ћа
ним дах та њем, пови ше ном тем
пе ра ту ром и уче ста лим луче њем 
пљу вач ке. Струч ња ци упо зо ра
ва ју да су кућ ни љубим ци у опа
сно сти како током дана, тако и у 
току вре лих ноћи. У одно су на 
крат ко дла ке расе паса, пси са 
дугом дла ком осе тљи ви ји су на 
висо ке тем пе ра ту ре. Тако ђе, у 
опа сно сти су и пси са кра ћом 
њушком и јако мла ди и ста ри 
пси. Како вла сни ци кућ них љуби
ма ца не би има ли бри гу више 
током овог пери о да, струч ња ци у 
Вете ри нар ској кли ни ци у Ста рој 
Пазо ви под се ћа ју на неке од 
важних саве та. Узи ма ју ћи у обзир 
да су живо ти ње због крзна у 
одно су на људе у већој опа сно
сти током вре лих дана, вла сни ци 
кућ них љуби ма ца дужни су пре 
све га да на сва ка два до три сата 
мења ју воду, те да обез бе де лаку 
хра ну за сво је нај вер ни је при ја
те ље, иста као је Љубин ко Ште
рић, дирек тор Вете ри нар ске кли
ни ке у Ста рој Пазо ви. 

Е. М. Н.
Фото: Жељко Петрас

Преко 40 степени у Сремској Митровици

И голубовима је вруће
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Оства ре ње буџе та у првих 
шест месе ци 37 одсто

Оства ре ње ово го ди шњег буџе
та Гра да Срем ска Митро ви ца у 
првих шест месе ци изно си 37 

одсто, изја вио је гра до на чел ник Вла ди
мир Сана дер. Одбор ни ци Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца на свом засе
да њу про шлог пет ка, 4. авгу ста дали су 
зеле но све тло на изве штај о извр ше њу 
одлу ке о буџе ту Гра да за пери од од 1. 
јану а ра до 30. јуна теку ће годи не. 

Одлу ком о реба лан су буџе та Гра да за 
2017. годи ну пла ни ран је уку пан обим 
пре не тих сред ста ва, теку ћих при хо да 
и при ма ња у изно су од 3.203.791.000 
дина ра, док укуп но оства ре ни кон со
ли до ва ни при хо ди и при ма ња тре зо ра 
за шест месе ци у 2017. годи ни изно се 
1.156.377.051 дина ра.

Иако је мало број на опо зи ци ја кри ти
ко ва ла сла бо пуње ње буџе та у првих 
шест месе ци и није подр жа ла овај изве
штај, гра до на чел ник Вла ди мир Сана
дер наво ди да је реа ли за ци ја буџе та од 
37 одсто у првих шест месе ци у окви ру 
пла ни ра ног. 

 Увек су јану ар и фебру ар месе ци 
када се оства ру је нешто нижи при ход у 
буџет. Дина ми ка пуње ња буџе та се 
пове ћа ва у зад њим месе ци ма годи не. У 
одно су на про шлу годи ну има мо нешто 
бољу реа ли за ци ју буџе та. Тран сфе ри 
са стра не тек сада почи њу да при сти жу, 
с обзи ром на то да су се кон кур си завр
ши ли у апри лу и мају – рекао је Сана
дер. 

На днев ном реду се нашла и допу
на про гра ма уна пре ђе ња здрав стве
не зашти те Гра да за 2017. годи ну, 
као и изме на ово го ди шњем локал ног 
акци о ног пла на запо шља ва ња. Акци

о ним пла ном запо шља ва ња за 2017. 
годи ну било је пред ви ђе но да ће Град 
финан си ра ти про грам јав них радо ва са 
2.500.000 дина ра. Како ова сред ства 
нису довољ на за финан си ра ње овог 
про гра ма пред ла же се изме на виси не 
сред ста ва, те је за јав не радо ве сада у 
град ском буџе ту издво је но 3,5 мили о на 
дина ра.

При хва ће на је одлу ка о изра ди Пла на 
детаљ не регу ла ци је рад не (ПДР) зоне 
„Кија  инокс“ на Ман ђе ло шком путу. За 
изра ду ПДР обез бе ђе но је око 750.000 
дина ра, а изра да Пла на пове ре на је ЈП 
за посло ве урба ни зма „Урба ни зам“ из 
Срем ске Митро ви це.

Изме ње не су и допу ње не одлу ке о 
оту ђе њу и дава њу у закуп гра ђе вин
ског земљи шта у јав ној сво ји ни Гра да, 

и одлу ке о пра ви ма гра ђа на у обла сти 
соци јал не зашти те.

Усво је ни су сред њо роч ни и дуго роч ни 
пла но ви послов не стра те ги је и раз во ја 
ЈКП „Водо вод“, ЈКП „Топли фи ка ци ја“, 
ЈКП „Кому на ли је“, ЈКП „Срем  Мачва“ 
Шабац, ЈП „Срем  гас“ и ЈП „Урба ни
зам“. Овим пла но ви ма дефи ни ше се 
даљи раз вој гра да, а међу нај зна чај ни
јим про јек ти ма је изград ња гасо вод не 
мре же у Мар тин ци ма и Кузми ну, и ула
га ње ЈКП „Топли фи ка ци ја“ у енер гет ску 
ефи ка сност. 

Изме ње ном и допу ње ном одлу ком 
о осни ва њу Тури стич ке орга ни за ци је 
Гра да Срем ска Митро ви ца ова уста
но ва сво ју делат ност ће про ши ри ти на 
посре до ва ње у про да ји тек сти ла, оде ће, 
крзна, обу ће и пред ме та од коже, посре
до ва ње у про да ји хра не и пића, оста ла 
трго ви на на мало новим про из во ди ма 
у спе ци ја ли зо ва ним про дав ни ца ма и 
изда вач ка делат ност.

Изме ње ни су и про гра ми посло
ва ња за 2017. годи ну буџет ских 
кори сни ка из обла сти кул ту ре, 

спор та и тури зма. 
Усво јен је и изве штај о раду са финан

сиј ским изве шта јем за 2016. годи ну ЈКП 
„Срем  Мачва“ Шабац. 

У окви ру тач ке избо ри и име но ва ња, 
за дирек то ра ЈКП „Кому на ли је“ на пери
од од чети ри годи не поста вљен је Радо
слав Јевре мо вић, док је в.д. ман дат про
ду жен дирек то ру „Водо во да“ Бори сла ву 
Баби ћу, Слав ку Сла до је ви ћу, дирек то ру 
„Топли фи ка ци је“, Мир ја ни Вашут, дирек
тор ки ЈП „Урба ни зам“ и дирек то ру Реги
о нал не депо ни је „Срем  Мачва“ Небој
ши Попо ви ћу. Б. Села ко вић

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер
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ДР ВЛА ДИ МИР ЛУКИЋ, ДИРЕК ТОР ДОМА ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Лека ри оста ју у сели ма

Мешта не митро вач ких села сре
ди ном јула саче ка ла је вест да 
ће од 1. авгу ста оста ти без 

лека ра у сво јим мести ма. То је иза
зва ло него до ва ње мешта на, који су 
забри ну ти поче ли да пишу пети ци ју 
да док то ри оста ну у сели ма. 

Како наво ди врши лац дужно сти 
дирек то ра Дома здра вља др Вла ди
мир Лукић, захва љу ју ћи локал ној 
само у пра ви, која је на себе пре у зе ла 
финан си ра ње дела запо сле них у 
Дому здра вља, митро вач ка села ће 
до кра ја годи не оста ти покри ве на 
лека ри ма. 

У митро вач ком Дому здра вља тре
нут но је запо сле но 407 рад ни ка, од 
тога је 48 лека ра опште прак се. 
Почев ши од Нове годи не, у два навра
та на зах тев Мини стар ства здра вља 
дого ди ле су се струк ту рал не про ме не 
запо сле них у Дому здра вља. Прва 
про ме на била је у јану а ру и одно си ла 
се само на Слу жбу меди ци не рада. 
Дру га про ме на сту пи ла је у мају и 
одно си ла се на све запо сле не у Дому 
здра вља. 

 Пла те запо сле них се нај ве ћим 
делом финан си ра ју пре ко Репу блич
ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње. 
Међу тим, Дом здра вља је 2017. запо
чео са три запо сле на рад ни ка чије се 
пла те финан си ра ју из соп стве них 
сред ста ва Дома здра вља и јед ним 
запо сле ним чија се пла та финан си ра 
из буџе та Гра да. Затим је спро ве де на 
реор га ни за ци ја Слу жбе меди ци не 

Дом здра вља мањи број услу га 
напла ћу је, а др Лукић исти че да 
паци јен ти који ма је напла ће на услу га 
мора ју доби ти и фиска ли рачун. 

 Уко ли ко не доби ју рачун то могу 
при ја ви ти прав ној слу жби Дома здра
вља. Ово наво дим због тога што смо 
има ли инди рект них сазна ња да су 
паци јен ти пла ти ли услу гу а нису 
доби ли фискал ни рачун – напо ми ње 
дирек тор Дома здра вља.

Фискал ни 
рачун оба ве зан

Др Вла ди мир Лукић

Мешта не митро вач ких 
села сре ди ном јула 
саче ка ла је вест да

ће од 1. авгу ста
оста ти без лека ра
у сво јим мести ма.

То је иза зва ло
него до ва ње мешта на, 

који су забри ну ти 
поче ли да пишу

пети ци ју да док то ри 
оста ну у сели ма.

Како наво ди врши лац 
дужно сти дирек то ра 

Дома здра вља
др Вла ди мир Лукић, 

захва љу ју ћи локал ној 
само у пра ви, која је

на себе пре у зе ла 
финан си ра ње дела 
запо сле них у Дому 

здра вља, митро вач ка 
села ће до кра ја

годи не оста ти
покри ве на лека ри ма  
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рада у јану а ру, тако да је Дом здра
вља добио оба ве зу да финан си ра 
још пет рад ни ка из соп стве них сред
ста ва. Дру ги зах тев Мини стар ства 
здра вља сти гао је 24. маја и одно сио 
се на нови кадров ски план којим се 
одре ђу је уку пан број запо сле них у 
Дому здра вља. Овим новим кадров
ским пла ном Дом здра вља био је 
ускра ћен за пла те 29 рад ни ка запо
сле них на одре ђе но вре ме, међу 
који ма је и 11 лека ра. Да се не би 
пре ки нуо кон ти ну и тет рада Дома 
здра вља и да би сви гра ђа ни доби ли 
аде кват ну здрав стве ну зашти ту ми 
смо као уста но ва пре у зе ли на себе 
оба ве зу да испла ћу је мо лич ни дохо
дак за те запо сле не до кра ја авгу ста. 
У дого во ру са руко вод ством локал не 
само у пра ве од сеп тем бра зара де за 
11 лека ра ће обез бе ђи ва ти Град 

Срем ска Митро ви ца – каже др Лукић.
За пла те запо сле них које финан си

ра Дом здра вља месеч но се издва ја 
око 2,5 мили о на дина ра. Због тога 
мно ге пла ни ра не инве сти ци је нису 
реа ли зо ва не у овој годи ни. 

 Због вели ких финан сиј ских изда
та ка за пла те запо сле них који се сада 
финан си ра ју из нашег буџе та, нисмо 
у могућ но сти да у пот пу но сти реа ли
зу је мо пла ни ра не оба ве зе око рено
ви ра ња амбу лан ти и набав ке меди
цин ске опре ме за ову годи ну. Мишље
ња сам да је у овом момен ту важни је 
сачу ва ти извр ши о це посла него адап
ти ра ти про стор амбу лан ти док је нај
по треб ни ја меди цин ска опре ма већ 
наба вље на. Из буџе та Гра да за 2017. 
пла ни ра но је 8,6 мили о на дина ра за 
набав ку меди цин ске опре ме и адап
та ци ју и рено ви ра ње амбу лан ти. До 
сада је од тих сред ста ва утро ше но 
1,5 мили о на дина ра за купо ви ну 
меди цин ске опре ме, шест ЕКГ апа ра
та и два сте ри ли за то ра. Наред на 
инве сти ци ја коју пла ни ра мо је изград
ња при ступ ног пута пре ма амбу лан ти 
физи кал не меди ци не и реха би ли та
ци је у вред но сти од 400.000 дина ра. 
Тре нут но је рас пи са на јав на набав ка 
– каже др Лукић. 

И гра ђа ни град ских месних зајед ни
ца су се жали ли да у поје ди ним 
здрав стве ним амбу лан та ма, попут 
оне у Насе љу Блок Б нема лека ра. 

 При ме ти ли сте да је у току јула 
било поје ди них амбу лан ти без лека
ра. То се дого ди ло зато што смо 
мора ли лека ри ма који раде на одре
ђе но вре ме, а сле ди им пре ста нак 
рад ног одно са, да омо гу ћи мо кори
шће ње годи шњег одмо ра који им 
закон ски при па да. У авгу сту рад у 
амбу лан та ма ће се одви ја ти уоби ча
је но за лет њи пери од – исти че дирек
тор. 

На кра ју др Лукић наво ди да ће 
адап та ци ја амбу лан ти по сели ма 
оста ти за нека боља вре ме на и да се 
нада да ће се рекон струк ци ја амбу
лан те у Вели ким Радин ци ма ради ти 
наред не годи не. Оно што је Дому 
здра вља у овом тре нут ку нај по треб
ни је су нови ауто мо би ли за Слу жбу 
кућ не неге, јер је вели ки број паци је
на та који због боле сти није у могућ но
сти да иде код лека ра. Зато лека ри 
тре ба да дођу на њихов кућ ни праг, 
али је тај посао у вели кој мери меди
цин ским тех ни ча ри ма и док то ри ма 
оте жан јер Дом здра вља нема довољ
но соп стве них ауто мо би ла. 

Биља на Села ко вић

У послед њих неко ли ком месе ци 
дирек тор Лукић више пута је оба ве
шта ван о кон фликт ним ситу а ци ја ма 
које су се деша ва ле изме ђу паци је
на та и запо сле них у амбу лан та ма 
Хит не помо ћу и неко ли ко здрав стве
них ста ни ци. 

 Нажа лост у неким слу ча је ви ма је 
мора ла да интер ве ни ше и поли ци ја. 
Послед њи немио дога ђај се десио 
пре око две неде ље када је један 
паци јент неза до во љан, што му је 
саоп ште но да му је нео ве ре на књи
жи ца и да је мора ове ри ти, изва дио 
нож и пре тио осо бљу амбу лан те. Са 
здрав стве ним рад ни ци ма, пого то во 
оним у чијим слу жба ма су се уче ста
ли је деша ва ле кон фликт не ситу а ци
је, оба вље ни су раз го во ри и запо сле
ни су замо ље ни да пре ма паци јен ти
ма буду пред у сре тљи ви и љуба зни. 
Уко ли ко ипак дође до непри јат не 
ситу а ци је, да исту сми ру ју и реша ва
ју без суви шних тен зи ја. Овим путем 
бих замо лио и сугра ђа не да има ју 
раз у ме ва ња за пре оп те ре ће ност 
лека ра, због пове ћа ног оби ма посла 
и апе ло вао бих да буду стр пљи ви и 
толе рант ни, и евен ту ал не про бле ме 
реша ва ју мир ним путем пре ко инсти
ту ци ја Дома здра вља, Заштит ни ка 
пра ва паци је на та и Мини стар ства 
здра вља – пору чу је др Вла ди мир 
Лукић.

Ножем на 
меди цин ско 
осо бље

ОПШТА БОЛ НИ ЦА
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Поли ци ја на
гине ко ло шком 
оде ље њу

На Оде ље њу за гине ко ло ги ју 
Опште бол ни це у Срем ској Митро
ви ци, по нало гу Тужи ла штва, поли
ци ја већ неко ли ко дана спро во ди 
опсе жну истра гу. Раз лог за поли циј
ско – тужи лач ки рад је мисте ри о зни 
неста нак меди цин ске доку мен та ци
је са гине ко ло шког оде ље ња, ста ре 
10 годи на уна зад.

Меди цин ска доку мен та ци ја је 
неста ла након сме не ста рог и дола
ска новог руко вод ства, када је на 
чело Бол ни це име но ван др Жив ко 
Врцељ, а за њего вог заме ни ка др 
Душко Маџић, који је тако ђе и нови 
шеф гине ко ло шког оде ље ња. Пре 
њега ову функ ци ју је оба вљао др 
Дра ган Мало ба бић. Ко је одго во ран 
за неста нак меди цин ске доку мен
та ци је, тре ба ло би да утвр ди истра
га.

На нашу мол бу упу ће ну начел ни
ку гине ко ло шког оде ље ња др 
Душку Маџи ћу да нам поја сни дета
ље веза не за неста нак доку мен та
ци је, он је одго во рио да је Бол ни ца 
при ја ви ла неста нак доку мен та ци је 
и да је тач но да се спро во ди поли
циј ска истра га, али да не може да 
нам каже ништа више од тога, с 
обзи ром на то да је истра жни посту
пак још увек у току.

Ина че, у послед ње вре ме на 
гине ко ло шком оде ље њу се деша
ва ју чуд не ства ри. Два лека ра, бив
ши шеф оде ље ња др Дра ган Мало
ба бић и гине ко лог др Слав ко Арба
нас, под не ла су зах тев за рас кид 
рад ног одно са. Да ли у овом њихо
вом отка зном зах те ву има и еле ме
на та који би се могли дове сти у 
везу са нестан ком меди цин ске 
доку мен та ци је?

В. Ћосић

Послед њи немио дога ђај се десио пре око две 
неде ље када је један паци јент неза до во љан, 
што му је саоп ште но да му је нео ве ре на књи жи
ца и да је мора ове ри ти, изва дио нож и пре тио 
осо бљу амбу лан те
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РАДО ВИ У НАСЕ ЉУ КП ДОМ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Нова топло вод на мре жа 
за ква ли тет ни је гре ја ње
У Насе љу КП Дом у Срем ској 

Митро ви ци тре нут но се врше 
радо ви на рекон струк ци ји топло

во да, а заме на посто је ћих топло
вод них цеви допри не ће енер гет ској 
ефи ка сно сти целог насе ља. Радо ве 
су првог авгу стов ског дана оби шли 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер и дирек тор ЈКП 
„Топли фи ка ци је“ Слав ко Сла до је вић. 

 Ради се на заме ни посто је ћих 
топло вод них цеви с обзи ром на то да 
је топло вод имао доста губи та ка на 
мре жи. Рекон струк ци јом ће вла сни
ци обје ка та, који су при кљу че ни на 
топло вод, у наред ној сезо ни има ти 
мно го боље гре ја ње него што су до 
сада има ли. Јав но пред у зе ће ће има ти 
мно го мање губит ке на мре жи и мањи 
тро шак енер ги је, што је и наш циљ  
да има мо енер гет ски ефи ка сна и пред
у зе ћа и дома ћин ства. Све се то ради 
да би јед ног дана дошло до напла те 
по потро шњи, тако да гра ђа ни не би 
има ли неке додат не тро шко ве када се 
пре ђе на такву врсту напла те – рекао 
је при ли ком оби ла ска радо ва гра до на
чел ник Вла ди мир Сана дер. 

У овом насе љу се, на овај начин, 
гре је око 18.000 ква дра та. А, из Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа „Топли фи ка ци

је“ пору чу ју да ће се ове годи не заме
ни ти око три кило ме тра топло во да, 
док су пла но ви да се ком плет на рекон
струк ци ја завр ши за две до три годи не. 

 Још 2008. годи не смо поче ли да 
ради мо на заме ни топло во да у Насе
љу КП Дом. Од 2008. до 2015. годи не 
напра вљен је застој, али 2015. смо 
поја ча ли актив но сти тако да, почев ши 
од те, сва ке годи не ула же мо зна чај на 

сред ства на заме ни топло во да. Ове 
годи не заме ни ће мо око 800 мета ра 
цеви, одно сно 400 мета ра топло во да 
и вред ност инве сти ци је је 7,5 мили о
на дина ра. Поче ли смо да ради мо пре 
око две неде ље и нада мо се да ћемо у 
наред них месец дана завр ши ти радо
ве – додао је дирек тор овог пред у зе ћа 
Слав ко Сла до је вић.

С. С. 

Оби ла зак радо ва

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

СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Изград ња кру жног тока 
код Елек тро вој во ди не
У петак, 4. авгу ста 

поче ли су радо ви на 
изград њи кру жне рас

кр сни це код Елек тро вој во
ди не у Срем ској Митр о ви ци. 
Рас кр сни ца ули ца Пла нин
ска, Фру шко гор ска и Др 
Мила на Кости ћа је затво ре
на, а сао бра ћај је пре у сме
рен на про ла зак кроз Ауто 
мото савез. Терет ни сао бра
ћај тако ђе је пре у сме рен, уз 
помоћ сао бра ћај не поли ци
је.

Из Гра да Срем ска Митро
ви ца моле гра ђа не да буду 
стр пљи ви и да има ју раз у
ме ва ња, како би се радо ви 
завр ши ли у нај кра ћем року.

Б. С.
Припреме за изградњу кружног тока
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У окви ру Реги о нал ног стам бе ног про
гра ма Коме са ри ја та за избе гли це и 
мигра ци је Репу бли ке Срби је, у Ири гу 

су про шле сре де, 2. авгу ста, стам бе но збри
ну те три избе глич ке поро ди це. Кљу че ве од 
мон та жних кућа уру чи ли су им пред став ни
ци Коме са ри ја та за избе гли це и мигра ци је 
и заме ник пред сед ни ка Општи не Мио драг 
Бебић. Куће су доби ли Дејан и Дар ко Поло
ви на и Милу тин Сава но вић. 

У изград њи су још чети ри куће и уско ро 
ће чети ри поро ди це тако ђе бити збри ну те 
на овај начин и тако реши ти егзи стен ци јал
но пита ње. 

 Општи на Ириг је у току ове годи не поде
ли ла и 15 паке та гра ђе вин ског мате ри ја ла. 
Поред тога, за соци јал но угро же на лица 
гра ди ће се згра да са 12 ста но ва, одно сно 
стам бе них једи ни ца. Про је кат је у току, а 
Општи на је опре де ли ла лока ци је. Тре ба 
напо ме ну ти да је Општи на Ириг прва која 
је кре ну ла са пилот про јек том изград ње 
стам бе них једи ни ца. Мислим да ћемо нај
ве ћи број људи на нашој тери то ри ји стам
бе но збри ну ти, но сигур но још потре ба има. 
Општи на Ириг увек пону ди инфра струк ту ру 
и лока ци ју, а сва ки про је кат за који Општи на 

кон ку ри ше, уче шће локал не само у пра ве је 
од пет до 10 одсто на сред ства која се одо
бре – рекао је Мило рад Вла хо вић, коор ди
на тор Коме са ри ја та за избе гли це у Ири гу. 

Заме ник пред сед ни ка Општи не Ириг Мио
драг Бебић захва лио се сви ма који су уче
ство ва ли у овом про јек ту. Иста као је да је 
Општи на пока за ла спрем ност да помог не 
људи ма који ма је то нај по треб ни је и поже
лео поро ди ца ма које су доби ле сво је куће 
сре ћан и удо бан бора вак.

Рад ми ло Дедо вић, испред Коме са ри ја
та за избе гли це и мигра ци је додао је да је 
задо во љан сарад њом са Општи ном Ириг. 
Он је иста као да ће Коме са ри јат наста ви ти 
ова кве акци је све док се не реше сва стам
бе на пита ња, а како је он рекао, на тери
то ри ји општи не Ириг има још око сто ти нак 
незбри ну тих. 

Милу тин Сава но вић је један од тро ји це 
избе гли ца који је захва љу ју ћи доби је ној 
мон та жној кући решио сво је стам бе но пита
ње. Он се, при ли ком пот пи си ва ња уго во ра, 
захва лио сви ма који су уче ство ва ли у овом 
про јек ту. Каже да му мно го зна чи нова кућа 
у Ири гу у којој је већ почео да живи. 

С. С.

ИРИГ

Куће за избе гли це

Пот пи си ва ње и уру че ње уго во ра

РРАС РУ МА

Обу ка за 
би знис про јек те

Раз вој на аген ци ја Ср би је је 
рас пи са ла јав ни по зив за фи зич
ка ли ца и оне ко ји су ре ги стро
ва ни ма ње од две го ди не у 
мо мен ту апли ци ра ња ко ји је 
на ме њен за ку по ви ну ма ши на и 
ала та, за адап та ци ју по слов ног 
про сто ра, а ви си на сред ста ва је, 
по про јек ту,  до ми ли он ди на ра.

Јав ни по зив се од ви ја по 
фа за ма  пр ва је би ла апли ци ра
ње где су они ко ји ис пу ња ва ју 
усло ве, при ка за ли на чин пла ни
ра ног по сло ва ња. Од њих су 
ода бра ни  ушли у дру гу фа зу  
ко ја под ра зу ме ва  да про ђе обу
ку  РРАС  у Ру ми у тра ја њу од 
че ти ри да на. Обу ка,  ко ја  је одр
жа на од 1. до 4. ав гу ста, под ра
зу ме ва да се по ла зни ци уче  
ка ко се за по чи ње би знис и ка ко 
се пи ше би знис план ко ји ће 
бра ни ти пред ко ми си јом РАС од 
ко је ће  за ви си да ли ће им се 
одо бри ти сред ства. Та сред ства 
су, у од но су на тра же ну су му, 
ка да је реч о сред стви ма за про
из вод њу,  70 од сто бес по врат на, 
а 30 про це на та се при ка зу је кроз 
соп стве но уче шће.  С. Џ.

MАРТИНЦИ

Кроф ни ја да

У Мар тин ци ма, се 5. ав гу ста, 
у дво ри шту Основ не шко ле „Јо
ван Јо ва но вић Змај“ одр жа ла 
че твр та по ре ду „Кроф ни ја да“. 
Ор ган иза тор ма ни фе ста ци је је 
Омла дин ски клуб Мар тин ци уз 
по др шку Гра да Срем ска Ми тро
ви ца. По ред уку сних кроф ни, 
ор га ни за то ри су при пре ми ли и 
бо гат кул тур но  умет нич ки про
грам.

СРЕМ ФОЛК ФЕСТ ОД 11. ДО 14. АВГУ СТА

Срем ска Митро ви ца пре сто ни ца фол кло ра
Под покро ви тељ ством Гра да Срем

ска Митро ви ца и у орга ни за ци ји 
Цен тра за кул ту ру „Сир ми у март“, у 

Срем ској Митро ви ци ће од 11. до 14. авгу
ста 2017. годи не, на Жит ном тргу, бити 
одр жан Међу на род ни фести вал фол кло
ра Срем фолк фест. 

Ове годи не Фести вал се одр жа ва четр
на е сти пут и оку пља, до сада, нај ве ћи 
број уче сни ка. Део сво је фол клор не тра
ди ци је, песмом, игр ом и аутен тич ним 
кости ми ма, пред ста ви ће пре ко шестсто 
изво ђа ча  чла но ва фол клор них гру па из 

чак три на ест зема ља, а то су: Босна и 
Хер це го ви на, Бугар ска, Чешка, Чиле, Грч
ка, Хрват ска, Маке до ни ја, Перу, Руму ни ја, 
Сло вач ка, Сло ве ни ја, Тур ска и Срби ја. 
Дома ћин Фести ва ла је Фол клор ни 
ансамбл „Бран ко Ради че вић“ из Срем ске 
Митро ви це.

Фести вал ски кон цер ти почи њу у 20:30, 
а прет хо ди ће им дефи леи свих уче сни ка 
цен трал ним ули ца ма Срем ске Митро ви
це, са почет ком у 19:30.

Као и прет ход них годи на, посе ти о ци ће 
има ти при ли ку да ужи ва ју и у разно вр сној 

пону ди гур ман ских спе ци ја ли те та и слат
ки ша и моћи ће да купе неки од ори ги нал
них суве ни ра и про из во да дома ће ради
но сти.

Уто рак, 15. август, резер ви сан је за 
Там бу ра шко вече „Од беге ша до при ма“, 
са почет ком у 20:30, тако ђе на Жит ном 
тргу. Љуби те љи там бу ри це ужи ва ће у 
музи ци неко ли ко там бу ра шких саста ва: 
„Добра бан да“ Кикин да, „Ладан шпри цер“ 
Нови Сад, „Срем ска бан да“ Срем ска 
Митро ви ца и Жен ски там бу ра шки састав 
„Ла Бан да“ Нови Сад.
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ДОБРО ТВОР НИ ФОНД СПЦ „ЧОВЕ КО ЉУ БЉЕ“ 

Помоћ за сиро ма шне 
у хра ни и оде ћи  

Добро твор ни фонд 
СПЦ „Чове ко љу
бље“ је наста вио и 

током лета рад са мар
ги на ли зо ва ним гру па ма 
као и соци јал но угро же
ним ста нов ни штвом у 
рум ској општи ни. Један 
од воде ћих про је ка та ове 
фон да ци је је при ку пља
ње и поде ла хра не. Тако 
је током јула саку пље но 
285 кило гра ма хра не која 
је поде ље на међу 30 нај у

Поде ла помо ћи 

ПОРЕЗ НА ИМО ВИ НУ 
Румља ни ма 
сти жу
уплат ни це

Оде ље ње за локал не јав не 
при хо де Општин ске упра ве 
оба ве шта ва гра ђа не и прав
на лица из општи не Рума да 
акон та ци ја за тре ћи квар тал 
по осно ву оба ве за за порез 
на имо ви ну и накна де за 
зашти ту и уна пре ђе ње живот
не сре ди не за теку ћу годи ну 
доспе ва 14. и 15. авгу ста. 

Зато ће у наред ном пери о
ду свим обве зни ци ма на кућ
ну адре су бити доста вље не 
уплат ни це са укуп ним ста
њем дуга по осно ву поре за на 
имо ви ну и дру гих локал них 
јав них при хо да. 

Обве зни ци ће бла го вре ме
ним изми ри ва њем оба ве за по 
осно ву локал них јав них при
хо да избе ћи пла ћа ње кама те 
и покре та ње поступ ка при
нуд не напла те. Небла го вре
ме но пла ћа ње поре ских оба
ве за пред ста вља пре кр шај за 
који су пред ви ђе не нов ча не 
казне у мини мал ном изно су 
од 5.000 дина ра  оба ве шта
ва ју из овог Оде ље ња.

За све потреб не инфор ма
ци је обве зни ци се могу обра
ти ти Оде ље њу за локал не 
јав не при хо де, које врше при
јем стра на ка сва ког рад ног 
дана од 7 до 13 часо ва у згра
ди Општин ске упра ве, у Глав
ној ули ци бр. 107.

ОПШТИН СКО ВЕЋE 

ЈП „Гас – Рума“
пози тив но посло вао
На сед ни ци Општин ског 

већа, која је одр жа
на 3. авгу ста, дата је 

сагла сност на изме ну пла
на јав них набав ки Општин
ске упра ве у Руми за теку ћу 
годи ну. Раз лог за поме ну ту 
изме ну је при лив сред ста
ва из Покра ји не у изно су од 
46,3 мили о на за рекон струк
ци ју ули ца у Буђа нов ци ма и 
800.000 дина ра за суфи нан
си ра ње изра де пла на гене
рал не регу ла ци је тог села.

Веће је одо бри ло и нов ча
ну помоћ од 50.000 дина ра 
Месној зајед ни ци Добрин ци 
за орга ни за ци ју тра ди ци о
нал не Боста ни ја де. 

Дата је сагла сност и на 
начин рас по де ле доби ти 

два јав на пред у зе ћа  ЈУП 
„План“  чија је добит 268.358 
дина ра, као и ЈП „Гас  Рума“ 
чија је нето добит 7.374.581 
динар. Пре ма одлу ци, осни
ва чу, одно сно локал ној само
у пра ви се упла ћу је 70 одсто 
од оства ре не нето доби ти, 
док пре о ста лих 30 про це на
та оста је јав ним пред у зе ћи
ма.

Тако ће пре о ста лих нешто 
изнад 2,2 мили о на дина ра 
бити иско ри шће но за пове
ћа ње основ ног капи та ла ЈП 
„Гас  Рума“.

ЈП „Гас – Рума“ и ове годи
не беле жи раст бро ја потро
ша ча, а за ову годи ну пла ни
ра ју и већу добит.

 Про шла годи на је била 

задо во ља ва ју ћа, а добит би 
била и већа да нисмо има
ли неких ван ред них рас хо да 
на које нисмо могли да ути
че мо, али и јед но пове ћа ње 
цене гаса које нисмо импла
мен ти ра ли. Што се тиче 
инве сти ци ја, ми смо нај ве ћи 
посао већ завр ши ли у мину
ле три годи не. План су за 
ову годи ну теку ћа одр жа ва
ња и про ши ре ње мре же, као 
и даљин ско очи та ва ње бро
ји ла за вели ке потро ша че. У 
послед ње три годи не ми смо 
ком плет но ура ди ли „Рум ску 
петљу“  зна чи дистри бу тив
ни гасо вод и челич ни раз вод
ни гасо вод. Исто важи и за 
све оста ле рад не зоне, као и 
села рум ске општи не. У том  

Рада Мара вић

Сва ког
месе ца,

уз помоћ
гра ђа на Руме, 

при ку пи се 
довољ но

гар де ро бе 
да се помог не 

изме ђу 20 и
40 поро ди ца
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СТАМ БЕ НО ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ ИЗБЕ ГЛИ ЦА

Мон та жне куће
за шест поро ди ца

Уго во ри и кљу че ви за 
шест мон та жних кућа 
уру че ни су 2. авгу ста у 

Град ској кући у Руми.
Реч је о мон та жним кућа ма 

које су сагра ђе на на соп стве
ним пла це ви ма кори сни ка, а 
које су доби је не у окви ру дру
гог тала са Реги о нал ног стам
бе ног про јек та збри ња ва ња 
избе гли ца у Срби ји које је 
реа ли зо вао Репу блич ки коме
са ри јат за избе гли це и мигра
ци је.

Повр ши на стам бе ног про
сто ра зави си ла је од бро ја 
чла но ва дома ћин ства.

Слав ко Топо лић живи са 
мај ком и оцем и добио је мон
та жну кућу од 41,5 ква драт них 
мета ра стам бе не повр ши не у 
Ули ци Алек се Шан ти ћа у Руми. 

 Ми смо у Руму дошли 1995. 
годи не из Сан ског Моста. Ције
ло вре ме смо живе ли у Руми, 
као под ста на ри. Пла ћа ли смо 
кири ју 100 евра. Ово нам заи
ста пуно зна чи, после више од 
20 годи на смо поно во под соп
стве ним кро вом  рекао нам је 
Слав ко.

Дра га на Обра до вић је по 
уго вор дошла са сво ја два 
сина. 

 Ми доби ја мо мон та жну 
кућу од 59 ква драт них мета ра 
у Кудо шкој ули ци. Супруг, ја и 
два сина сада конач но доби
ја мо свој кров над гла вом. До 
сада смо живе ли у изнајм ље
ној кући у Путин ци ма. Једва 
чека мо да се усе ли мо, биће 
нам боље и због посла, а и 
деци због шко ле. Оне нов це 

које смо дава ли за изнајм љи
ва ње, од тога сада може мо 
опре ма ти нашу кућу  каже 
Дра га на.

Ста ри ји син Лука каже да 
се пуно раду је што су доби ли 
кућу.

 Сле де ћу школ ску годи
ну кре ћем у Основ ну шко лу 
„Душан Јер ко вић“ у Руми, у 
шести раз ред. До сада сам 
био одли чан ђак  каже Лука.

Мла ђи брат Мате ја завр шио 
је први раз ред, а и он ће у дру
ги кре ну ти са бра том у нову 
шко лу. 

 И ја се јако раду јем што 
сада има мо нашу кућу  рекао 
нам је Мате ја.

Уру че њу уго во ра у Град ској 
кући при су ство вао је Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник Скуп
шти не општи не Рума. 

 Током рат них зби ва
ња вели ки број избе гли ца је 
нашао сво је уто чи ште у рум
ској општи ни. Мно ги су, у међу
вре ме ну и оти шли, а они који 
су оста ли су се инте гри са ли у 
нашу сре ди ну. Остао је, међу
тим, зна ча јан број њих који 
ниси на тра јан начин реши
ли свој стам бе ни про блем. 
Ми води мо актив ну поли ти ку 
реша ва ња стам бе них про бле
ма избе гли ца и уче ству је мо, 
као парт не ри, са мно гим вла
ди ним или невла ди ним орга
ни за ци ја ма у про јек ти ма који
ма се овај про блем реша ва. 
Дра го нам је што су ови људи 
данас реши ли сво је стам бе
но пита ње, а на томе ће се и 
даље ради ти  изја вио је Сте
ван Кова че вић.

С. Џакула
Дра га на са сино ви ма Мате јом и Луком

Слав ко Топо лић пот пи су је уго вор

сми слу сада нема мо потре
бе за новим инве сти ци ја ма. 
Гасна мре жа која сада посто
ји може да под ми ри, тако је и 
пред ви ђе но, и нове инве сти
то ре који се наја вљу ју  каже 
Рада Мара вић, дирек тор ЈП 
„Гас  Рума“.

Он је иста као и да ово јав
но пред у зе ће тре ћу годи ну 
заре дом спро во ди репро
грам који је ове годи не и про
ду жен, на чак пет месе ци. 
Дирек тор Мара вић је ука зао 
и да се, поред доса да шњег 
пове ћа ња бро ја при кљу ча ка 
и потро шње гаса, оче ку је још 
зна чај ни ја потро шња гаса за 
гре ја ње има ју ћи у виду да се 
локал на само у пра ва опре де
ли ла за изград њу три нове 
котлар ни це на гас у окви ру 
ЈП „Стам бе но“.

 Ми смо за то спрем ни и 
сигу ран сам да ћемо наста
ви ти са успе шним посло ва
њем. Од тога кори сти има ју и 
наши потро ша чи, јер упра во 
репро грам финан си ра мо из 
соп стве них сред ста ва  каже 
Рада Мара вић.

С. Џ.

гро же ни јих поро ди ца. 
„Чове ко љу бље“ тако ђе, 

при ку пља и гар де ро бу коју 
потом дели нај у гор же ни
јим поро ди ца ма. Сва ког 
месе ца, уз помоћ гра ђа на 
Рума, при ку пи се довољ но 
гар де ро бе да се помог не 
изме ђу 20 и 40 мар ги на ли
зо ва них поро ди ца.

 Овог про ле ћа и лета 
смо помо гли око 100 поро
ди ца. Сва при ку пље на 
гар де ро ба се пере, пегла 
и сор ти ра пре ма полу и 
потре ба ма пре деље ња 
да би се што боље одго во
ри ло потре ба ма соци јал но 
угро же ног ста нов ни штва. 
Гар де ро ба је поред Руме, 
поде ље на у Хрт ков ци
ма, Вог њу, Добрин ци ма, 
Буђа нов ци ма, Путин ци ма, 
Доњим Петров ци ма и у 
Жар ков цу. Током авгу ста 
се пла ни ра поде ла у Гра
бов ци ма, Вито јев ци ма, 
Никин ци ма и Клен ку. Овим 
путем још јед ном пози ва
мо све гра ђа не заин те ре
со ва не да уче ству ју у овом 
про јек ту при ку пља ња гар
де ро бе да нам се јаве 
 каже про то пре зви тер 
Сре тен Лаза ре вић, архи
је реј ски наме сник рум ски.

Гра ђа ни могу доне ти 
оде ћу која им више није 
потреб на сва ког рад ног 
дана од 16 до 18 часо ва у 
Паро хиј ски дом, у Глав ној 
ули ци 159а.



14 9. AVGUST 2017.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РУМА

Нове инвестиције

На овој сед ни ци је при хва ћен и на црт ела бо ра та о оправ да но сти оту ђе ња гра ђе
вин ског зе мљи шта без на кна де фир ми „АМЦ  Афро дит мод ко лекшн“, про из во ђа чу 
жен ске и му шке кон фек ци је, ко ја већ по слу је у Ру ми, али же ли про ши ре ње сво јих 
по го на и упо шља ва ње но вих рад ни ка

О из вр ше њу од лу ке о оп штин ском 
бу џе ту за пр во по лу го ђе те ку ће 
го ди не рас пра вља ло се на де се тој 

сед ни ци Скуп шти не оп шти не Ру ма ко ја је 
одр жа на 7. ав гу ста.

Ка ко је ин фор ми са ла Би ља на Да мља но
вић, ше фи ца Оде ље ња за фи нан си је, при
вре ду и по љо при вре ду, укуп ни бру то при
хо ди у овом пе ри о ду су из но си ли 
901.926.000 ди на ра, што је ре а ли за ци ја 
од лу ке о бу џе ту за 40,82 про це на та. Исто
вре ме но, укуп ни рас хо ди и из да ци су би ли 
729 ми ли о на ди на ра и они су ре а ли зо ва ни 
са 33 од сто од пла ни ра них рас хо да. 

 Ово је до ста до бро пу ње ње бу џе та, а у 
на ред ном пе ри о ду оче ку је мо још бо љи 
при лив. Ту ра чу на мо и на тран сфер на 
сред ства са ви ших ни воа вла сти  Упра ве 
за ка пи тал на ула га ња, за про јек те ко је 
спро во ди Оде ље ње за ло кал ни еко ном ски 
раз вој. Ка да је реч о из да ци ма у бу џе ту, на 
дру гом ме сту по ре а ли за ци ји су она ве за
на за со ци јал ну за шти ту  ре кла је Би ља на 
Да мља но вић.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник СО Ру ма 
је из ра зио за до вољ ство што се на ста вља 
тренд ја ча ња јав них фи нан си ја.

 По себ но је зна чај но што се бе ле жи 
раст при хо да од по ре за на до бит, за ра де и 
имо ви ну, јер то ука зу је на здра ве из во ре 
бу џе та и на то да се по ве ћа ва ка ко број 
за по сле них, та ко и ин ве сти ци ја. Ја се 
на дам, јер у дру гој по ло ви ни го ди не увек 
бу де бо ље пу ње ње бу џе та, да ће мо ове 
го ди не до сти ћи ону ма гич ну ци фру за нас 
од две ми ли јар де ди на ра при хо да у бу џе ту 
 ре као је Сте ван Ко ва че вић.

До бро је да су јав не фи нан си је ста бил не 

и да по сто ји сол вент ност  сма тра Не над 
Бо ро вић, пред сед ник од бор нич ке гру пе 
ДС, али је и на овој сед ни ци ука зао да би 
тре ба ло да бу де ви ше ка пи тал них рас хо
да, од но сно ула га ња у рум ској оп шти ни из 
бу џе та, бу ду ћи да сред ста ва за то има.

На овој сед ни ци је при хва ћен и на црт 
ела бо ра та о оправ да но сти оту ђе ња гра ђе
вин ског зе мљи шта без на кна де фир ми 
„АМЦ  Афро дит мод ко лекшн“, про из во ђа
чу жен ске и му шке кон фек ци је, ко ја већ 
по слу је у Ру ми, али же ли про ши ре ње сво
јих по го на и упо шља ва ње но вих рад ни ка.

Реч је о фир ми ко ја је до ста ви ла свој 
би знис план на осно ву ко јег је и ура ђен 
по ме ну ти ела бо рат. Пре ма пред ви ђе ној 
ди на ми ци тре ба ло би да се из гра ди обје
кат по вр ши не од 2.500 ква драт них ме та ра, 
ко ји ће се гра ди ти по фа за ма, на ред не 
го ди не 1.500 ква драт них ме та ра, а по том 
до 2021. го ди не по 500 ква дра та го ди шње. 
Ка да је реч о за по шља ва њу, на ред не го ди
не се оче ку је при јем 35 но вих рад ни ка, а 
по том по 15 го ди шње, та ко да би 2021.
го ди не би ло пре ко 80 за по сле них рад ни ка. 
Од овог бро ја рад ни ка нај ви ше би би ло 
ши ва ча  66.

Вред ност ове ин ве сти ци је је око 1,1 
ми ли он евра, 700.000 је ула га ње у из град
њу ха ле, око 226.000 евра у обрт на сред
ства, а 50.000 евра у из град њу при ла за и 
са о бра ћај ни ца.

Вред ност 50 ари гра ђе вин ског зе мљи
шта у рад ној зо ни „За пад“, ко је се усту па 
по ме ну тој фир ми, из но си не што пре ко три 
ми ли о на ди на ра. Исто вре ме но, у вре мен
ском пе ри о ду од три го ди не оче ку је се да 
се, по осно ву по ре за на за ра де, имо ви ну и 

раз ли чи те так се, у оп штин ски бу џет сли је 
пре ко 17 ми ли о на ди на ра, што чи ни ово 
усту па ње гра ђе вин ског зе мљи шта еко ном
ски оправ да ним. 

 Упра во ови по ка за те љи ука зу ју да смо 
би ли у пра ву што смо до не ли ова кву од лу
ку, али и да се на исти на чин од но си мо и 
пре ма до ма ћим и стра ним ин ве сти то ри ма 
 ре као је Сте ван Ко ва че вић и из ра зио 
за до вољ ство што је и део опо зи ци је гла
сао за ова кву од лу ку.

На де се тој сед ни ци су од бор ни ци до не
ли од лу ку о од ре ђи ва њу оспо со бље них 
прав них ли ца за за шти ту и спа са ва ње у 
ван ред ним си ту а ци ја ма за те ри то ри ју рум
ске оп шти не, а до не та је и од лу ка о да ва
њу са гла сно сти на от пис и кон вер зи ју 
по тра жи ва ња оп шти не Ру ма пре ма ГП 
„Мо сто град ња“ а.д. из Бе о гра да у трај ни 
улог у ка пи тал ГП „Мо сто град ња“ а.д.

Зна чај на је и од лу ка ко ја је до не та а 
ти че се из ме на од лу ке о со ци јал ној 
за шти ти у рум ској оп шти ни. Ове 

из ме не иду у ци љу  про ши ре ња пра ва у 
обла сти со ци јал не за шти те, пре све га уче
ни ка за бес плат не уџ бе ни ке, бес плат не 
ужи не и ме ста у днев ним бо рав ци ма у 
шко ла ма. Са да ће по ме ну та пра ва би ти 
про ши ре на и на, сем за де цу из по ро ди ца 
ко је су при ма о ци нов ча не со ци јал не по мо
ћи, со ци јал но угро же не по ро ди це, по ро ди
це ко је има ју тре ће и че твр то де те, као и 
де цу из ви ше плод не труд но ће  двој ке или 
трој ке, или де цу са смет ња ма у раз во ју.

Од бор ни ци су да ли и са гла сност на рас
по де лу до би ти јав них пред у зе ћа „Ко му на
лац“, „Во до вод“, „План“ и „Гас  Ру ма“.

Смиља Џа ку ла

Сед ни ца СО Ру ма
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ПРО СЛА ВА ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ СТА РА ПАЗО ВА

Све ти Или ја од сле де ће 
годи не Дан Општи не

Бран ко Кова че вић, при вред ник из 
Ста ре Пазо ве добит ник је при зна
ња Месне зајед ни це Ста ра Пазо ва 

„Пла ке та са пове љом” за 2017. годи ну за 
пома га ње дру штве ним орга ни за ци ја ма и 
удру же њи ма гра ђа на. У обла сти кул ту ре 
при зна ње Месне зајед ни це ове годи не је 
при па ло Злат ку Рума ну и Даја ни Костић, 
дуго го ди шњим коре о гра фи ма, а спе ци
јал но при зна ње за пока за ну изу зет ну 
хума ност при па ло је др Иго ру Сима ни ћу. 

Уочи сла ве Све тог Или је Месна зајед
ни ца је већ тра ди ци о нал но награ ди ла 
нов ча но и нај бо ље уче ни ке ста ро па
зо вач ких основ них шко ла: Вален ти ну 
Хуђец из шко ле „Јан ко Чме лик“, Мило
ша Мом чи ло ви ћа из ОШ „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“, Дени са Бале ја из шко
ле „Симе он Ара ниц ки“ и Саву Лази ћа, 
нај бо љег уче ни ка у Шко ли за основ но 
и сред ње обра зо ва ње „Антон Ска ла“. 
Награ де су добит ни ци ма уру чи ли Борис 
Бабик, пред сед ник Саве та МЗ Ста ра 
Пазо ва и Дра го слав Бон ђи, пред сед ник 
ИО Саве та МЗ Ста ра Пазо ва. 

Све ча но сти су при су ство ва ли број
ни при ја те љи Месне зајед ни це, гости 
из Сло вач ке, Пољ ске и Хрват ске, пред

став ни ци локал не само у пра ве на челу 
са пред сед ни ком Ђор ђем Ради но ви ћем, 
који је чести та ју ћи сла ву Ста ро па зов ча
ни ма наја вио, да ће од сле де ће годи не 
Дан Све тог Или је обе ле жа ва ти као Дан 
Општи не Ста ра Пазо ва. 

У посе ти Ста рој Пазо ви неко ли ко дана 
бора ви ли су деле га ци је поје ди них гра
до ва из Сло вач ке и Пољ ске. Позва ни 
да буди гости на про сла ви Дана Месне 
зајед ни це Ста ра Пазо ва, и да оби ђу 
зна ме ни то сти ста ро па зо вач ке општи не. 
У згра ди Општи не, упри ли чен је зва
нич ни при јем, где је госте из ове две 
земље поздра вио пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић. Он је 
том при ли ком изра зио задо вољ ство што 
Ста ра Пазо ва може да буде дома ћин 
гости ма из запад но е вроп ских зема ља 
које су чла ни це Европ ске уни је, као и да 
је ово сјај на при ли ка за успо ста вља ње 
нове сарад ње изме ђу поје ди них гра до
ва и Општи не Ста ра Пазо ва. На сусре
ту могло се чути и да поје ди ни деле га ти 
нису први пут у Ста рој Пазо ви, а нису 
кри ли оду ше вље ње што има ју при ли ку 
поно во да бора ве у овом месту, у којем 
се осе ћа ју као код куће. 

Про сла ва Дана Месне зајед ни це Ста ра Пазо ва

У Путин ци ма је одр жа на кон фе рен ци ја 
удру же ња клу бо ва Срем ске лиге на којој 
је доне та одлу ка да ново првен ство у 
овом ран гу так ми че ња поч не 20. авгу ста, 
а јесе њи део завр ши 26. новем бра. Утак
ми це ће се игра ти само викен дом, што 
зна чи да неће бити ван ред них кола, 
одно сно игра ња сре дом. Нови на у про
по зи ци ја ма је да ће и еки па која осво ји 
тре ће место у лиги игра ти бараж за ула
зак у виши ранг, а не као до сада само 

дру го пла си ра ни. Тако ђе у бара жу за 
опста нак у лиги игра ће две, а не као до 
сада јед на еки па. Оба вљен је и жреб за 
ново првен ство. Јадран из Голу би на ца, 
једи ни пред став ник ста ро па зо вач ке 
општи не у Срем ској лиги, у првом колу 
ће игра ти про тив Првог Маја у Руми. 
Коме сар за так ми че ње је као и про шле 
сезо не Дра ган Деспо то вић, коме сар за 
суђе ње Бра ни слав Ћаћић, а дисци плин
ски суди ја Сава Стој че вић.

ФУД БАЛ

Срем ска лига стар ту је 20. авгу ста

ЦРВЕНИ КРСТ

Еду ка ци ја нај мла ђих
Пово дом Свет ског дана трго ви не људи

ма Црве ни крст Општи не Ста ра Пазо ва и 
Кан це ла ри ја за мла де у Ста рој Пазо ви 
орга ни зо ва ли су акци ју у којој су поде ли ли 
еду ка тив не мате ри ја ле о томе шта је трго
ви на људи ма, како је пре по зна ти и реа го
ва ти. Пред став ни ци ЦК су посе ти ли Пред
школ ску уста но ву „Поле та рац“ у Ста рој 
Пазо ви и у ПУ „Радост“ у Новим Банов ци
ма, и на ову тему раз го ва ра ли са вас пи та
чи ма и децом, а волон те ри Кан це ла ри је за 
мла де су дели ли лет ке о тра фи кин гу гра ђа
ни ма испред згра де Општи не.

МУЗИЧ КА ШКО ЛА

Успе шни
хар мо ни ка ши

Кажу да се љубав пре ма хар мо ни ци 
рађа. Све што је потреб но јесте музи кал
ност с јед не стра не, али и жеља, воља и 
труд које тре ба уло жи ти како би поста ли 
успе шни вир ту о зи на овом инстру мен ту. Ту 
могућ ност деци основ но школ ског узра ста 
пру жа Основ на музич ка шко ла „Тео дор 
Тоша Андре је вић“ из Ста ре Пазо ве, са 
седи штем у Руми. И поред тога што је 
школ ска годи на завр ше на и што су висо ке 
тем пе ра ту ре, неко ли ко уче ни ка током рас
пу ста вред но вежба и до чети ри пута днев
но. Да се ради о тален то ва ним уче ни ци ма 
гово ре и награ де које су у прет ход ној школ
ској годи ни осва ја ли на међу на род ним так
ми че њи ма. Њима се може похва ли ти и 
два на е сто го ди шњи Сте фан Чор та но вач ки 
из Вој ке. 

У прет ход ној школ ској годи ни зна ње на 
хар мо ни ци сте кло је све га четво ро тален
то ва них ђака који пред сто је ће школ ске 
годи не упи су ју дру ги, одно си тре ћи раз ред. 
Сви нео т кри ве ни тален то ва ни вир ту о зи на 
хар мо ни ци у аван ту ру упо зна ва ња с јед ним 
од нај по пу лар ни јих инстру ме на та могу кре
ну ти већ од сеп тем бра. Поред хар мо ни ке, 
деца са тери то ри је ста ро па зо вач ке општи
не има ју могућ ност да у свом месту у про
сто ри ја ма Основ не шко ле „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“ поха ђа ју Музич ку шко лу и 
тиме упот пу не сво је детињ ство уз зву ке 
кла ви ра или фла у те.

ТУР НИР У ШАХУ

Побед ник Милош 
Рога но вић

Веле мај стор Милош Рога но вић осво јио 
је прво место на једа на е стом Опен тур ни ру 
у шаху који је орга ни зо ван у Ста рој Пазо ви 
пово дом Све тог Или је, сла ве Месне зајед
ни це. Рога но вић је у седам кола осво јио 5,5 
пое на коли ко и дру го пла си ра ни Зоран 
Арсо вић и тре ћи Небој ша Рога но вић коме 
је при па ла и титу ла прва ка Вој во ди не у 
убр за ном шаху. На тур ни ру је уче ство ва ло 
38 шахи ста, играо се швај цар ски систем, 
седам кола, а орга ни за тор, Шах клу ба „Ста
ра Пазо ва“ обез бе дио је нов ча не награ де 
за осам нај бо ље пла си ра них шахи ста. И 
ове годи не тур нир је помо гла Општи на 
Ста ра Пазо ва и број ни спон зо ри.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Сред ства за вештач ко
осе ме ња ва ње 
У Аген ци ји за рурал ни 

раз вој општи не Инђи ја, 
у четвр так, 2. авгу ста 

пот пи са на су 42 уго во ра у 
окви ру првог пре се ка доде
ле бес по врат них сред ста ва 
наме ње них за вештач ко осе
ме ња ва ње. За ову наме ну, 
локал на само у пра ва у 2017. 
годи ни опре де ли ла је укуп но 
три мили о на дина ра, док је у 
првом пре се ку пред ви ђе но 
око 750 хиља да дина ра. 

Мило рад Нова ко вић, сто
чар из Нових Кар ло ва ца већ 
дру гу годи ну кори сти под сти

ца је за вештач ко осе ме ња
ва ње који се одо бра ју пре ко 
ресор не општин ске Аген ци је.

 Та сред ства су нам зна
чај на, пого то во у лет њем 
пери о ду када је вештач ко 
осе ме ња ва ње бит но за нас 
који држи мо сто ку. Ја имам 
37 грла, углав ном кра ве и 
јуни це и бавим се сто чар
ством више од 10 годи на  
каже Нова ко вић.

Сред ства одо бре на у 
првом пре се ку одно се се на 
зах те ве под не те у пери о ду 
од 1. новем бра 2016. до 31. 

Пот пи са на 42 уго во ра за вештач ко осе ме ња ва ње

Јав но пред у зе ће „Инђи ја пут“ интен
зив но ради на редов ном одр жа ва
њу сао бра ћај ни ца на тери то ри ји 

општи не Инђи ја. У прет ход не две неде
ље асфал ти ран је пут дужи не од око 
900 мета ра у Ули ци Петра Кочи ћа у 
Љуко ву. Тако ђе, асфал ти ран је и део 
Зана тлиј ске ули це у Инђи ји у дужи ни од 
300 мета ра. У пот пу но сти су сани ра не и 
удар не рупе од тако зва не „Буга ро ве 
кри ви не“ до насе ље ног места Јар ков ци. 

Како је иста као Зоран Мили ће вић, 
дирек тор ЈП „Инђи ја пут“, на име редов
ног одр жа ва ња путе ва до сада је из 
буџе та тог пред у зе ћа утро ше но укуп но 
шест мили о на дина ра.

 Наста вља мо даље са радо ви ма, и у 
наред ним дани ма биће закр пље не све 
удар не рупе почев од Слан ка ме нач ких 
Вино гра да до Инђи је. Сви радо ви се 
изво де у окви ру нашег пла на редов ног 
одр жа ва ња сао бра ћај ни ца на тери то ри
ји општи не Инђи ја за шта смо, у овој 
годи ни, опре де ли ли укуп но 25 мили о на 
дина ра – каже Мили ће вић и дода је да 
ће до кра ја авгу ста, поред већ утро ше
них шест мили о на, бити још толи ко 
издво је но за одр жа ва ње сао бра ћај ни
ца.

 Бит но је да на тај начин пери о дич ног 
одр жа ва ња издва ја мо све више сред
ста ва. Мислим да ћемо до кра ја годи не, 
реба лан сом успе ти да издво ји мо још за 
овај начин одр жа ва ња путе ва, на задо
вољ ство свих ста нов ни ка општи не 
Инђи ја.

Са асфал ти ра њем ули ца подиг нут је 
и ниво без бед но сти на инђиј ским сао
бра ћај ни ца ма те је Мини стар ство уну
тра шњих посло ва, тој срем ској општи ни 
одо бри ло пола га ње возач ких испи та. 
К ако каже дирек тор ЈП „Инђи ја пут“, они 
су доби ли реше ње на пери од од пет 
годи на, а мно гим локал ним само у пра
ва ма је дата дозво ла на два месе ца или 
им је суге ри са но да подиг ну без бед ност 
на виши ниво.

 Општи на Инђи ја је доби ла све 
похва ле за ниво без бед но сти и ста ње у 
сао бра ћа ју, као и за одр жа ва ње посто
је ће хори зон тал не и вер ти кал не сиг на
ли за ци је. По речи ма Коми си је ресор ног 
мини стар ства, ста ње код нас је и више 
него боље него у оста лим срем ским 

општи на ма – наво ди Мили ће вић.  
Дуго роч ном и сред њо роч ном стра те

ги јом ЈП „Инђи ја пут“ пред ви ђе но је 
асфал ти ра ње свих неас фал ти ра них 
ули ца на тери то ри ји поме ну те срем ске 
општи не за шта су нео п ход на вели ка 
сред ства, освр нуо се Мили ће вић и 
додао:

 Про је кат асфал ти ра ња свих неас
фал ти ра них ули ца иде сво јим током и 
врло брзо ће бити завр шен. После тога 
сле ди про це ду ра која, изме ђу оста лог, 
под ра зу ме ва и обез бе ђи ва ње нео п ход
них сред ста ва за њего ву реа ли за ци ју. 
Тежња локал не само у пра ве је да се тај 
посао реа ли зу је кроз јав но  при ват но 
парт нер ство  каже дирек тор „Инђи ја 
пута“. М. Ђ.

Редов но одр жа ва ње
сао бра ћај ни ца

Асфал ти ра на Ули ца Петра Кочића у Љуко ву

ЈП „ИНЂИ ЈА ПУТ“
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РЕНО ВИ РАН ДЕО ОБЈЕК ТА ВРТИ ЋА „НЕВЕН“ У ИНЂИ ЈИ

Кад се роди те љи сло же

Захва љу ју ћи зала га њи ма роди те ља 
и тако зва ном „роди тељ ском дина ру“ 
рено ви ра на је неу слов на про сто ри ја у 

врти ћу „Невен“ у Инђи ји. Поме ну ти про стор, 
у којем су бора ви ла деца ста ро сти од три до 
чети ри годи не, про ши рен је након руше ња 
јед ног зида и спа ја њем дела ход ни ка. Након 
изве де них радо ва, доби јен је про стор од 50 
ква дра та, довољ но велик да се ство ре усло
ви за упис десе то ро деце која се нала зе на 
листи чека ња.

 Ово је при мер како сва ко од нас, без 
обзи ра шта и где ради, сво јим лич ним анга
жо ва њем може допри не ти да се ура де лепе 
и кори сне ства ри за цео град и побољ ша
ју усло ви за сва ко днев ни живот. Анга жо ва
њем роди те ља успе ли смо да упи ше мо још 
10 нових мали ша на и мало сма њи мо листу 
чека ња  рекао је Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја и додао да је једи но реше

ње за упис све деце изград ња новог врти ћа.
 У току је изра да про јек та за изград њу 

врти ћа са којим бисмо реши ли про блем упи
са деце која се нала зе на листа ма чека ња 
у објек ти ма Пред школ ске уста но ве „Бошко 
Буха“.

Јеле на Кре со ја, в. д. дирек то ра ПУ 
„Бошко Буха“ иста кла је да је локал на само
у пра ва издво ји ла мили он дина ра за радо ве 
у објек ту „Невен“ који, изме ђу оста лог, под
ра зу ме ва ју кре че ње про сто ри ја, поста вља
ње додат них кли ма уре ђа ја и вене ци ја не ра.

 Поред тога што сре ђу је мо објек те пред 
нову школ ску годи ну, морам иста ћи да ће 
од 1. сеп тем бра зва нич но бити у функ ци ји и 
надо гра ђе ни део цен трал ног објек та „Сун
це“. Кра јем авгу ста сти же нови моби ли јар за 
дво ри ште тако да ће вртић спрем но доче ка
ти нове мали ша не – каже за крај Кре со ја.

М. Ђ.

Нова рено ви ра на про сто ри ја у објек ту „Невен“

БИБЛИОТЕКA

Лет њи
про грам
чита ња

Сед му годи ну заре дом 
инђиј ска библи о те ка орга
ни зу је „Лењи про грам 
чита ња“ који је почео 5. 
јула и тра ја ће до почет ка 
нове школ ске годи не. Кре
а тив не ради о ни це орга ни
зу ју се сва ке сре де у пар ку 
испред библи о те ке са 
почет ком у 17:30 часо ва и 
пра во уче шћа има ју сва 
деца ста ро сти од пет до 14 
годи на.

Бра ни сла ва Тана сић, в. 
д. дирек то ра Библи о те ке и 
библи о те кар ка Андреа 
Жив ко вић Мушки ња, и ове 
годи не су кре а тив ни води
те љи ради о ни ца које су у 
пуном јеку. До сада је одр
жа но неко ли ко ради о ни ца 
међу који ма су: „Ово сам 
ја/ово смо ми“, „Херо ји мог 
детињ ства“, „Није тешко 
бити...“ и оста ле.

 Циљ „Лет њег про гра ма 
чита ња“ јесте да моти ви
ше мо децу да чита ју и 
током школ ског рас пу ста. 
Жели мо, ујед но, да ство ри
мо при јат но, кре а тив но и 
инспи ра тив но окру же ње у 
којем ће про ве сти сло бод
но вре ме. Реч је о ради о ни
ца ма које орга ни зу је мо 
сва ке сре де, до кра ја лет
њег рас пу ста и у који ма 
могу да уче ству је деца од 
пред школ ског узра ста до 
14 годи на ста ро сти  каже 
Бра ни сла ва Тана сић, в.д. 
дирек то ра Библи о те ке. 

Пре ма њеним речи ма, 
сва ку од ради о ни ца посе ти 
у про се ку од 20 до 30 
мали ша на.

 Наред на ради о ни ца 
пред ви ђе на је за 9. август 
са темом „Мали библи о те
ка ри“, а иде ја је да се деца 
упо зна ју са про фе си јом 
библи о те ка ра и погле да ју 
наш књи жни фонд. Сле де
ћа је зака за на за 16. август 
и тада ће се деца упо зна ти 
са јед ним писцем, али је 
њего во име, за сада, изне
на ђе ње. За сам крај, 23. 
авгу ста има ће мо излет 
када ће сви наши уче ни ци, 
уче сни ци у ради о ни ца ма 
има ти при ли ку да се упо
зна ју са зна ме ни то сти ма 
нашег гра да  каже Тана
сић.  М. Ђ.

апри ла 2017. годи не, док ће 
дру ги пре сек, у окви ру којег 
ће бити на рас по ла га њу сто
ча ри ма пре о ста лих 2,2 мили
о на дина ра бити извр шен 
кра јем годи не.

 У пита њу су 100 одсто 
бес по врат на сред ства и за 
ову меру вла да вели ко инте
ре со ва ње. Тако је било и 
про шле годи не када смо, 
тако ђе, издво ји ли зна чај на 
сред ства за вештач ко осе
ме ња ва ње  каже Ива на 
Пејо вић Шеврт, дирек тор ка 
Аген ци је за рурал ни раз вој 
општи не Инђи ја.

Како исти чу пред став ни ци 
Општи не Инђи ја, укуп но 24 
мили о на дина ра ове годи
не је издво је но из локал ног 
буџе та на име под сти цај них 
мера које се, поред вештач

ког осе ме ња ва ња одно се и 
на под сти цај за ула га ње у 
физич ка сред ства, изме ђу 
оста лог, на повра ћај до 50 
одсто сред ста ва иско ри шће
них  за набав ку при кључ не 

меха ни за ци је и опре ме за 
пче лар ство. Локал на само у
пра ва посред ством Аген ци је 
за рурал ни раз вој, ове годи не 
уве ла је, по први пут, и меру 
која се одно си на суфи нан си
ра ње кама те до 80 одсто за 
крат ко роч не кре ди те наме
ње не пољо при вред ни ци
ма. Како је иста као Мар ко 
Гашић, помоћ ник пред сед ни
ка Општи не Инђи ја уско ро ће 
бити упу ћен јав ни позив свим 
заин те ре со ва ним бан ка ма. 
Он је додао и да општи на 
Инђи ја тре нут но има један 
од нај ве ћих аграр них буџе
та у Сре му, дода ју ћи да ће 
та локал на само у пра ва кроз 
раз ли чи те мере и наред не 
годи не под сти ца ти пољо при
вред ну про из вод њу.

М. Ђ.

Ива на Пејо вић Шеврт,
дирек тор ка АРРИ

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

Шаре ни и весе ли „Рум фест“
Tрадиционална мани фе ста ци ја 

„Рум фест“, у орга ни за ци ји Тури
стич ке орга ни за ци је Рума, а под 

покро ви тељ ством локал не само у пра ве 
одр жа на је 2. и 3. авгу ста по сед ми пут.

Иако је ово јед на пре по зна тљи ва и 
само стал на при вред но  тури стич ка 
мани фе ста ци ја и њени садр жа ји се 
при кљу чу ју деша ва њи ма у окви ру 
рум ског Кул тур ног лета. Ова мани фе
ста ци ја пру жа могућ ност рум ској 
општи ни да пред ста ви сво ју кул тур ну 
башти ну, тра ди ци о нал не зана те, оби
ча је и локал не про из во де, наро чи то 
вина и месне пре ра ђе ви не.

 Задо вољ ство ми је што је Вин ска 
ули ца већ отво ре на и сви заин те ре со
ва ни могу да дођу и виде шта то она 
нуди, нарав но и купе оно што им се 
сви ди. Што се тиче изла га ча, њих је 
сва ке годи не више, а ове годи не сво је 
про из во де  вино, мед, месне пре ра ђе
ви не и руко тво ри не  изла же пре ко 20 
уче сни ка из Срби је, али нај ви ше из 
Вој во ди не. Они нас и сами кон так ти ра
ју и инте ре су ју се за ову мани фе ста ци
ју. Пону да је разно вр сна, како што се 
тиче про из во ђа ча, тако и кул тур но  
умет нич ког про гра ма, али морам да 
нагла сим да без подр шке локал не 
само у пра ве ово не би могли орга ни зо
ва ти  каже Мир ја на Вуја си но вић, која 
је од почет ка мани фе ста ци је на Град
ском тргу како би се уве ри ла да све 
тече по пла ну. 

А међу изла га чи ма је и Сне жа на 
Јокић, на штан ду „Тами“ козме ти ке.

 Ми редов но дола зи мо овде. Има 
инте ре со ва ња и на штан ду, а нару чу ју 
Румљан ке и путем поште. Уве че буде 

нека ко нај ви ше инте ре со ва ња. Нуди
мо про из во де који су при род ни, биљ
ног поре кла и орган ски. Све је руч но 
ради мо, већ 29 годи на тако и јед на 
смо од првих козме тич ких кућа у Срби
ји, а још тра је мо, што је сва ка ко вели
ка сатис фак ци ја и при зна ње  каже 
Сне жа на.

Ксе ни ја Буквић је из Гргу ре ва ца, а на 
ово го ди шњем „Рум фе сту“ на њеном 
штан ду посе ти о ци могли су купи ти 
вели ки избор зачин ског биља  нана, 
боси љак, сми ље, божи је дрв це, ори
гано, мај чи ну души цу, вла шац  да 
поме не мо само неке.

 Ова про из вод ња је моје основ но 
зани ма ње. Имам пла сте ник, видим да 

иде. Сада је сте ви ја инте ре сант на, 
али ипак је лаван да нај ак ту ел ни ја и 
нај ви ше се тра жи. У зад ње вре ме иде 
и нар, то је мало егзо тич но, мада успе
ва у нашем под не бљу, чак неки кажу 
да даје и пло до ве. Сада је и сезо на 
ових љутих укра сних папри ка. Нај ви
ше посла има мо у про ле ће, сада 
мање. Про шле годи не сам исто била, 
није било лоше, виде ће мо како ће 
сада бити  рекла је за наше нови не 
Ксе ни ја.

Посеб но зна чај но је ове годи не обе
ле жа ва ње јед ног вели ког јуби ле ја  
270 годи на посто ја ња нада ле ко чуве
ног Рум ског ваша ра којем се, у окви ру 
ово го ди шњег „Рум фе ста“, посве ти ла и 

Продаја козметике

Гара ви сокак поно во пред рум ском публи ком
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посеб на изло жба фото гра фи ја са 
моти ви ма ваша ра. 

Под се ти мо на неке подат ке о који ма 
смо и ми писа ли у прет ход ним бро је
ви ма. Дав не 1747. годи не цари ца 
Мари ја Тере зи ја је, кроз посеб ну при
ви ле ги ју, уста но ви ла чети ри дату ма за 
одр жа ва ње ваша ра. Од про шло сти 
пре ма сада шњо сти вашар је про ши
рио дату ме одр жа ва ња и данас се 
одр жа ва сва ког 2. и 3. у месе цу и пред
ста вља сво је вр стан бренд рум ске 
општи не. 

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Рума је зато одлу чи ла да ово го ди шњи 
„Рум фест“ посве ти веков ном сим бо лу 
Руме, пре кла па ју ћи дату ме и орга ни
зу ју ћи дога ђа је који ће вашар пред ста
ви ти на нај бо љи начин.

Од 3. до 5. авгу ста у холу Kултурног 
цен тра у Руми, посе ти о ци су има ли 
при ли ку да погле да ју изло жбу фото
гра фи ја инспи ри са них ваша ром, а 
забе ле же них оком фото гра фа ама те
ра из Руме. 

На изло жби су пре зен то ва не и фото
гра фи је наста ле за вре ме одр жа ва ња 
„43. Бор ко вач ке коло ни је“  одр жа не 
2015. годи не  у орга ни за ци ји Зави чај
ног музе ја са тема ма вашар, фија ке
ри ја да и пеј за жи Руме и око ли не, све 
при ка за но  кроз умет нич ку фото гра фи
ју.

Kао и прет ход них годи на и на ово го
ди шњем  „Рум фе сту“ су при су ство ва
ли пред став ни ци неко ли ко удру же ња 
вин ских вите зо ва, који су сво ју четвр ту 
Kонференцију одр жа ли у Кул тур ном 
цен тру „Бра на Црн че вић“. Пре кон фе
рен ци је о тури стич ким потен ци ја ли ма 
Руме је гово ри ла Мир ја на Јешић из 
Тури стич ке орга ни за ци је, а о исто ри ја
ту Руме и ваша ра Алек сан дра Ћирић, 
исто ри чар ка у Зави чај ном музе ју.

За завр ше так оба дана мани фе ста
ци је орга ни за тор је обез бе дио богат 
кул тур но – умет нич ки про грам, 2. авгу
ста је свој кон церт одр жа ла позна та 
пева чи ца Јеле на Тома ше вић и НС Биг 
Бенд. 

Вели ки број гра ђа на је у топлој авгу
стов ској вече ри гото во пуна два сата 
ужи ва ло у Јеле ни ном насту пу. Позна
тој пева чи ци је у јед ном тре нут ку кон
цер та при ре ђе но и јед но при јат но 
изне на ђе ње  на бини се нашла и са 
Јеле ном поздра ви ла позна та и нај мла
ђа „пин ко ва зве зди ца“ Јеле на Радо нић 
чија нај бли жа род би на живи у Руми. 
Она је на бини, уз помоћ Јеле не, отпе
ва ла део позна те „Сма ко ве“ песме 
„Даи ре“.

Ваља иста ћи да је те вече ри град 
био пре пун  што на кон цер ту или по 
башта ма кафи ћа, а била је и вели ка 
гужва на Бре гу, где се одр жа ва вашар.

Сво јим кон цер том, тако ђе добро 
посе ће ним, сле де ће вече ри „Гара ви 
сокак“ је затво рио ово го ди шњи, 7. 
„Рум фест“.

Зани мљи во је да новим тех но ло ги ја
ма и дру штве ним мре жа ма нису одо
ле ле ни естрад не зве зде  тако су се и 
Јеле на и „Гара ви сокак“ на кра ју кон
цер та сли ка ли  са рум ском публи ком, 
а те фото гра фи је су одмах нашле 
место на инста гра му и феј сбу ку.

Сми ља Џаку ла

Мир ја на Вуја си но вић,
дирек тор ка ТО Рума

Концерт Јеле не Тома ше вић

Кон фе рен ци ја вин ских вите зо ва
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КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Змај Огње ни Вук поно во 
међу Купин ци ма

Купин ци су 30. јула испу ни ли дво ри ште 
Етно куће, а повод је била про јек ци
ја доку мен тар но  игра ног фил ма о 

леген дар ном јуна ку Зма ју Огње ном Вуку 
 срп ском деспо ту из дру ге поло ви не 15. 
сто ле ћа Вуку Гргу ре ви ћу, који је сто ло вао у 
Купи ни ку и чије име је нерас ки ди во веза но 
за Купи но во.

Филм за који је сце на рио и режи ју пот
пи сао Гор дан Матић при ка зан је у окви ру 
про гра ма Пећи нач ког кул тур ног лета, а 
сни ман је упра во у Купи но ву, на лока ли те ту 
сред њо ве ков не твр ђа ве Купи ник и на лока
ци ја ма у Спе ци јал ном резер ва ту при ро де 
Обед ска бара. Један од струч них кон сул та
на та на сни ма њу био је архе о лог Пери ца 
Одо ба шић, ина че мешта нин Купи но ва.

 Купин ци су сва ка ко заслу жи ли да међу 

први ма погле да ју овај филм и дра го ми је 
што су се вече рас масов но ода зва ли, јер 
то пока зу је да схва та ју зна чај кул тур но  
исто риј ског насле ђа које носе у гени ма. 
Ова про јек ци ја има посеб ну тежи ну, јер је 
орга ни зо ва на на само сто ти нак мета ра од 
Купи ни ка, седи шта послед ње пре сто ни
це срп ске деспо то ви не, твр ђа ве из које је 
Змај Огње ни Вук пола зио у вој не похо де у 
одбра ну послед њих оста та ка срп ске сред
њо ве ков не држа ве – рекао нам је Одо ба
шић.

И као што Вука Гргу ре ви ћа није упла ши
ла рат на олу ја коју је у ове кра је ве доне
ло Осман ско цар ство, ни Купин це није ни 
упла ши ло ни оме ло невре ме које је у јед
ном тре нут ку запре ти ло да пре ки не про јек
ци ју фил ма.

ИЗ ЈКП „САВА“ ПОРУ ЧУ ЈУ

Гра ђа ни општи не 
Пећин ци не пла ћа ју 
закуп пар це ле

Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“, 
које је упра вља месним гро бљи ма у 
општи ни Пећин ци, недав но је у Шима
нов ци ма и Бре ста чу у окви ру уре ђе ња 
месних гро ба ља у овим насе љи ма при
пре ми ло и одре ђен број у пот пу но сти 
опре мље них гроб них места на који ма је 
изли вен опсег и ста за, што је у овим 
насе љи ма иза зва ло одре ђе не поле ми
ке међу гра ђа ни ма у вези са ценом 
гроб них места.

Како нам је обја снио дирек тор ЈКП 
„Сава“ Жељ ко Мили ће вић, ово пред у
зе ће гра ђа ни ма пећи нач ке општи не не 
напла ћу је гроб на места, као ни тро шко
ве сахра њи ва ња.

 Једи на оба ве за коју гра ђа ни општи
не Пећин ци има ју пре ма ЈКП „Сава“ је 
110 дина ра месеч но по дома ћин ству 
за одр жа ва ње месног гро бља, а том 
ценом је покри ве но и гроб но место и 
тро шко ви уко па, што је дале ко нај ни жа 
цена услу га у око ли ни. До забу не је 
дошло због одре ђе ног бро ја у пот пу но
сти опре мље них гроб них места на 
који ма је већ изли вен опсег и чија цена 
је 250 евра у динар ској про ти вред но
сти, али гра ђа ни има ју пра во да одлу
че да ли ће узе ти јед но од опре мље них 
гроб них места или ће иза бра ти бес
плат ну пар це лу на којој ће касни је 
сами изли ти опсег. Још јед ном нагла
ша вам да је једи на оба ве за коју гра ђа
ни има ју пре ма ЈКП „Сава“ 110 дина ра 
месеч но по дома ћин ству за одр жа ва
ње месних гро ба ља – кате го ри чан је 
Мили ће вић.

Закуп гроб ног места се напла ћу је 
само они ма који нису гра ђа ни пећи нач
ке општи не. Цена заку па за оне који 
нису ста нов ни ци општи не Пећин ци, 
али има ју чла но ве поро ди це или прет
ке у општи ни Пећин ци је 20.000 дина
ра, а за оне који нису ста нов ни ци пећи
нач ке општи не и нема ју ника кве поро
дич не везе у пећи нач кој општи ни цена 
заку па је 50.000 дина ра. Како наво де у 
ЈКП „Сава“, на ову меру су били при
мо ра ни како не би пру жи ли при ли ку 
нео д го вор ним поје дин ци ма из окол них 
гра до ва да у жељи да избег ну знат но 
више цене погреб них услу га, сво је 
покој ни ке сахра њу ју на пећи нач ким 
месним гро бљи ма.

Све бли же инфор ма ци је о услу га ма 
ЈКП „Сава“ гра ђа ни могу доби ти путем 
теле фо на 022/436510.

Ули ца добрих вибра ци ја
Ово го ди шњи про грам Пећи нач ког 

кул тур ног лета завр ша ва се упра во 
тамо где је и почео – у Пећин ци ма. 

Као кру ну завр шет ка орга ни за тор, пећи
нач ки Кул тур ни цен тар, при пре мио је дво
днев ну мани фе ста ци ју 18. и 19. авгу ста 
на шета ли шту под нази вом „Ули ца добрих 
вибра ци ја“. Богат про грам осми шљен је 
тако да сва ко може про на ћи неки садр жај 
који ће га инте ре со ва ти – од нај мла ђих до 
нај ста ри јих посе ти ла ца.

У петак 18. авгу ста, нај мла ђи посе ти о ци 
мани фе ста ци је „Ули ца добрих вибра ци ја“ 
биће у при ли ци да се на шета ли шту при
кљу че деч јој ради о ни ци „Аква рел добрих 
вибра ци ја“ коју води Дра га на Кне же вић, 
као и да одгле да ју награ ђи ва ну деч ју 
пред ста ву „Кра љев ски фести вал“ коју 
изво де мла ди глум ци чла но ви драм ске 
сек ци је Кул тур ног цен тра или ужи ва ју у 
рит мич кој игри „При ја тељ ство“ коју изво
де пола зни ци Пред школ ске уста но ве 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ Пећин ци. 
Мало ста ри ја публи ка биће у при ли ци да 
уче ству је у ради о ни ци пусто ва ња вуне 
коју води Јасми на Попо вић, а осми шље на 
је у циљу очу ва ња народ не тра ди ци је, 
као и да ужи ва у пре див ним гла со ви ма 
мла дих музич ких тале на та са тери то ри је 
наше општи не: Боја не Ради во је вић, Тео

до ре Радо са вље вић, Ири не Арсе ни је вић 
и Дуње Радо са вље вић.

Вечер њи сати резер ви са ни су за ста ри
ју публи ку, која ће бити у при ли ци да 
одгле да каба ре „Чујеш секо“ у изво ђе њу 
Позо ри шта мла дих ама те ра Пећин ци, а 
за сам крај вече ри орга ни за тор се потру
дио да пећи нач ку публи ку заба ви „Гара ви 
сокак“.

Шета ли ште у Пећин ци ма у петак ће 
бити, поред цен трал них садр жа ја, испу
ње но и штан до ви ма меда ра и вина ра са 
тери то ри је наше општи не, који ће се 
пред ста ви ти сво јим слат ким и уку сним 
про из во ди ма.

Субо та 19. август резер ви са на је за све 
љуби те ље народ не тра ди ци је – од изло
жбе тра ди ци о нал них сре мач ких посла
сти ца удру же ња жена под нази вом „Кола
чи наших бака“, пре ко дефи леа ули ца ма 
Пећи на ца фол клор них дру шта ва из целе 
Срби је али и из ино стран ства до кон цер та 
народ них песа ма и ига ра у вечер њим 
сати ма. На самом кра ју ове дво днев не 
мани фе ста ци је публи ку ће заба вља ти 
бенд „Коло се ум“. Тако ђе, удру же ња лова
ца са тери то ри је пећи нач ке општи не 
потру ди ће се да за све посе ти о це мани
фе ста ци је при пре ме неиз бе жни сре мач ки 
папри каш.
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Про мо ци ја при род них лепо та 

Вре ло авгу стов ско сун
це изма ми ло је про
шле субо те, 5. авгу ста 

број не рега та ше на реку 
Саву у Купи но ву, на пло
вид бу по обо ду Спе ци јал ног 
резер ва та при ро де Обед ска 
бара. Педе се так пло ви ла 
испло ви ло је са План ди шта 
на 25 кило ме та ра дуго путо
ва ње Савом на осмој Рега ти 
Мај ке Анге ли не 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.

Ово го ди шњу Рега ту 
све ча но је отво рио заме
ник пред сед ни це Општи
не Пећин ци Зоран Вој кић, 
који је том при ли ком рекао 
да су река Сава и Обед ска 
бара нај леп ши део општи не 
Пећин ци.

 Спе ци јал ни резер ват 

при ро де „Обед ска бара“ и 
река Сава су нешто што нам 
је пода ри ла при ро да и на 
нама је да то чува мо али и 
про мо ви ше мо на нај бо љи 
могу ћи начин. Један од тих 
начи на сва ка ко је и мани
фе ста ци ја попут Рега те Мај
ке Анге ли не, а пећи нач ка 
локал на само у пра ва наста
ви ће да је подр жа ва упра
во због про мо ци је кул тур
ноисто риј ских и при род них 
вред но сти али и про мо ци је 
тури зма у нашој општи ни – 
иста као је Вој кић.

Моли тву за добру пло
вид бу очи тао је купин ски 
месни парох јереј Пре драг 
Михај ло вић, који је том при
ли ком нагла сио да ово го
ди шња Рега та има посе бан 
зна чај јер је ово прва рега та 
од када је чести ца мошти ју 
Мај ке Анге ли не у цркви Све

тог Луке у Купи но ву  нај ста
ри јем пра во слав ном хра му 
у Вој во ди ни.

При род не лепо те општи
не Пећин ци  река Сава и 
њено при о ба ље као и Обед
ска бара били су рега та ши
ма на дохват руке. Уче сни ке 
рега те, након више ча сов не 
пло вид бе, на циљу је доче
као тра ди ци о нал ни срем ски 
папри каш, које је орга ни за
тор при пре мио за све уче
сни ке, као и чла ни це удру
же ња жена са тери то ри је 
пећи нач ке општи не  „Весе
ли це“ из Деча, „Огар чан ке“ 
из Ога ра и „Сун чев цвет“ 
из Доњег Товар ни ка, као 
и гошће из Ста ре Пазо ве 
„Јаго ди ца“, које су рега та ше 
поча сти ле врхун ским посла
сти ца ма при пре мље ним по 
тра ди ци о нал ним сре мач ким 
рецеп ти ма. Добром рас по

ло же њу рега та ша допри не
ли су и там бу ра ши, који су 
живом свир ком само упот пу
ни ли већ пози тив ну атмос
фе ру.

Пре ма речи ма Љуби це 
Бошко вић, в.д. дирек
то ра Тури стич ке Орга

ни за ци је општи не Пећин ци, 
која је била орга ни за тор 
Рега те, ово го ди шња Рега
та про те кла је у нај бо љем 
реду, а било је и за оче ки ва
ти, с обзи ром на то да су се 
орга ни за то ри потру ди ли да 
сагле да ју све аспек те веза
не за без бед ност – анга
жо ва ни су про фе си о нал ни 
спа си о ци, две еки пе хит не 
помо ћи и оси гу ра ње за сва
ког рега та ша. Како даље 
исти че Бошко вић, Рега та 
посве ће на Мај ци Анге ли
ни јед на је од нај зна чај ни
јих мани фе ста ци ја упра во 
због при ли ке да се и на овај 
начин про мо ви шу при род не 
лепо те пећи нач ке општи не.

 Мани фе ста ци о ни тури
зам у послед ње вре ме је 
изу зет но зна ча јан, а ово је 
једи на мани фе ста ци ја тог 
типа на тери то ри ји општи
не Пећин ци. За осам годи
на поста ла је нај зна чај ни ја 
и нај ин те ре сант ни ја мани
фе ста ци ја јер наша општи
на има све га четр де се так 
кило ме та ра тока реке Саве, 
а негде је још увек то при о
ба ље неис ко ри шће но, тако 
да је наш мото ове годи не 
„Сви на Саву“ – иста кла је 
Бошко вић.

Ово го ди шњи уче сни ци Рега те

Моли тва за добру пло вид бу
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Глу мац Небој ша Илић Циле у окви
ру Позо ри шног лета „Тра го ви“ про
шле сре де, 2. авгу ста у Лапи да ри

ју му Музе ја Сре ма у Срем ској Митро ви
ци одр жао је поет ско вече назва но 
„Глум ци – песни ци“. Митро вач кој публи
ци Илић је гово рио пое зи ју Љуби ше 
Бачи ћа, који је обја вио у 63. годи ни 
књи гу пое зи је „Сте на голо гла ва“, затим 
Павла Вуи си ћа који је песме писао на 
сал ве та ма, папи ри ћи ма, и Зора на Рад
ми ло ви ћа. О томе коли ко је тешко било 
саку пи ти песме, новим пред ста ва ма, 
ситу а ци ји у кул ту ри и поло жа ју глу ма ца 
гово рио је за М нови не. 

М НОВИ НЕ: Откуд иде ја за јед но 
нео бич но поет ско вече, на којој гово
ри те пое зи ју ваших коле га глу ма ца?  

НЕБОЈ ША ИЛИЋ: Као млад глу мац 
сам се први пут сусрео са песма ма 
Љуби ше Баје Бачи ћа. Иако сам га 
позна вао нисам знао да пише пое зи ју, а 
када сам погле дао ту њего ву књи гу пое
зи је, био сам пот пу но фасци ни ран. 
Про шло је затим дуго вре ме, да бих 
онда наи шао на неко ли ко песа ма Зора
на Рад ми ло ви ћа. То ми се чини ло као 
зани мљив фено мен да глум ци који 
гово ре туђе речи, туђе мисле, пишу, да 
има ју потре бу да про го во ре лич но, 
интим но. Затим сам наи шао и на пое зи
ју Павла Вуји си ћа и решио сам да се 

озбиљ ни је озбиљ ни је поза ба вим тим 
фено ме ном. Сетио сам се и да су и 
Моли јер и Шек спир били глум ци, тако 
сам дуго о томе мислио, у међу вре ме ну 
радио дру ге ства ри, и на кра ју се усу
дио да све ску пим на јед ну гоми лу. 
Међу тим, дуго ми је вре ме на тре ба ло 
да се усу дим да поч нем да јав но гово
рим ту пое зи ју. Ника да нисам радио 
ова кве вече ри, ника да нисам гово рио 
пое зи ју, има глу ма ца који мно го боље 
гово ре пое зи ју од мене. 

У Срем ској Митро ви ци сте недав
но госто ва ли са пред ста вом „Ноћ 
бого ва“, сада сте гост Позо ри шног 
лета. Како Вам се чини иде ја теа тра 
на отво ре ном?

Мени се јако допа да и дра го ми је да 
дођем где год се деша ва нека кав кул
тур ни дога ђај, јер је то доказ витал но
сти места које то орга ни зу је. Може те то 
да види те не само у овом чароб ном 
про сто ру Лапи да ри ју ма, него и на ули
ци. То се увек пре ли ва на људе, на 
град. Знам нека места која нема ју кул
тур них дога ђа ја и то се осе ћа. Овде се 
осе ћа да посто ји потре ба за кул ту ром, 
да ће се људи ода зва ти пози ву да виде, 
чују и зајед но поде ле нешто што има 
везе са кул ту ром или умет но шћу. То је 
доказ витал но сти, да нас упр кос сиро
ма штву тај дух не напу шта.

Небој ша Циле Илић пред Митров ча ни ма
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ићГЛУ МАЦ НЕБОЈ ША ЦИЛЕ ИЛИЋ

Летар ги ја са ули це се
пре ба ци ла и у позо ри ште

Данас се летар ги ја
са ули це пре ба ци ла
и у позо ри ште, иако

се оно оти ма због 
витал но сти које

је дубо ко у коре ну 
позо ри шта и онда

има мо запра во
боље позо ри ште

него што смо

M NOVINE :
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Члан сте Ате љеа 212. Позо ри шна 
сезо на је завр ше на, али има ли 
нових пред ста ва у наја ви, с обзи ром 
на то да је пара за кул ту ру све 
мање?

Неу ни шти во је позо ри ште. Чуд на је 
ствар са позо ри штем, јер оно тра је 
неко ли ко хиља да годи на у ова квом 
обли ку, да људи купе неку ула зни цу, 
уђу у салу, сед ну, уга се се све тла и 
нешто поч не, неки дру ги људи нешто 
дру го раде. Та кон вен ци ја тра је јако 
дуго, мно ги су поку ша ва ли да то уни
ште, али очи глед но та потре ба која је 
дубо ко у чове ку опста је. И поред овог 
сиро ма штва у Ате љеу 212 у зад ње три 
годи не било је око 20 пре ми је ра. Про
сто неве ро ват но. Ради ло се са мало 
пара и са мно го жеље. Сада би тре ба
ла да се ради пред ста ва „Урне бе сна 
тра ге ди ја“ Душка Кова че ви ћа коју би 
тре бао да режи ра Мар ко Маној ло вић. 
И ту би тре ба ло нешто да играм.

Током поет ске вече ри сте у више 
навра та гово ри ли о глум ци ма, поло
жа ју глу ма ца. Изја ви ли сте пре неко
ли ко годи на да је ситу а ци ја у позо
ри шту била мно го боља 90их, него 
данас. 

Било је то бур ни је вре ме, али је било 
више нов ца за кул ту ру. Ти дога ђа ји 
90их су били стра шни и бур ни, па је 
онда и одго вор позо ри шта био бур ни ји. 
Данас се летар ги ја са ули це пре ба ци ла 
и у позо ри ште, иако се оно оти ма због 
витал но сти које је дубо ко у коре ну 
позо ри шта и онда има мо запра во боље 
позо ри ште него што смо. Поја вљу ју се 
нови мла ди људи, ужа сно заин те ре со
ва ни да раде. У Ате љеу је режи ра ло 15 
мла дих реди те ља који има ју сво је 
сарад ни ке, опет мла де људе, кости мо
гра фи, сце но гра фи, ком по зи то ри, глум
ци. Пуно нових људи цир ку ли ше кроз 
Ате ље и опет се пра ви нови талас. Не 
знам како ће позо ри ште изгле да ти 
нада ље. Мислим да чиње ни ца да позо
ри ште само кошта не тре ба да се гле да 
као нешто што је лоше оба ве зно, него 
да позо ри ште и тре ба само да кошта 
ову држа ву. Позо ри ште тре ба посто ји у 
разним сво јим обли ци ма, да буде и 
комер ци јал но, али неке инсти ту ци је 
тре ба сачу ва ти и оне тре ба само да 
кошта ју и да има ју пра во на гре шку, на 
екс пе ри мент, пра во на про ма шај, да би 
један пут пого ди ли. Ми у позо ри шту не 
тре ба да се опу шта мо, тре ба да буде
мо што одго вор ни ји пре ма ситу а ци ји у 
којој се нала зи мо, али ми се чини да 
када Бео град не би имао у Југо сло вен
ском драм ском позо ри шту „Хамле та“ и 
„Оте ла“, када у Ате љеу 212 не би имао 
неко ли ко савре ме них дома ћих писа ца, 
када Народ но позо ри ште не би игра ло 
Сте ри ју и Нуши ћа, да би Бео град био 
један шопинг мол у који дођеш да 
купиш пати ке, а не више озби љан град. 
Зато мислим да је потреб но да људи 
који о томе одлу чу ју раз у ме ју да је то 
истин ски важно. Али да би то раз у ме ли 
тре ба ло би да они има ју ту потре бу, а 
не виђа мо их у позо ри шту.

Б. Села ко вић

Са вет ме сне за јед ни це „Сло бо дан 
Ба јић – Па ја“ и Храм Све тих Сир
миј ских му че ни ка у На се љу 

Ма ла Бо сна у Срем ској Ми тро ви ци 
ор га ни зо ва ли су про шлог ви кен да про
сла ву хра мов не сла ве. У окви ру про
сла ве, ор га ни за то ри су при пре ми ли 
два да на за ни мљи вог про гра ма. На 
дан сла ве, у не де љу, на кон ли тур ги је, 
ко ју је одр жао вла ди ка срем ски Ва си

ли је, усле дио је при го дан кул тур ни про
грам.

Обе ле жа ва њу хра мов не сла ве при
су ство ва ли су и пред став ни ци Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, пред во ђе ни гра
до на чел ни ком Вла ди ми ром Са на де
ром. Про то је рер ста вро фор Ду шко 
Мар ја но вић уру чио је за хвал ни це гра
ђа ни ма ко ји су по мо гли об но ву Хра ма 
Све тих Сир миј ских му че ни ка.  

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Сла ва у Ма лој Бо сни

МУЗЕ Ј СРЕ МА

Изло жба репли ка 
рим ских амфо ра

У Лапи да ри ју му Музе ја Сре ма у 
Срем ској Митро ви ци про шлог пет
ка, 4. авгу ста отво ре на је изло жба 

„Репли ке рим ских амфо ра“ Дра го сла ва 
Мар ко ва, Митров ча ни на који тре нут но 
живи на Фло ри ди. Аутор изло жбе је 
Јасми на Дави до вић, архе о лог виши 
кустос Музе ја Сре ма. 

 Кроз амфо ре је зани мљи во пра ти ти 
које вино су пили ста нов ни ци Сир ми ју ма, 
како су се хра ни ли. Зна мо да су на почет
ку доно си ли масли но во уље из Истре, а 
у тре ћем веку из Шпа ни је. Мно ге ства ри 
се могу пра ти ти, исхра на локал ног ста
нов ни штва, досе ље ни ка, вој ске, јер је 
цело куп но снаб де ва ње ишло амфо ра ма 
– рекла је аутор ка.

Вели ка љубав је осно ва овог про јек та, 
љубав Дра го сла ва Мар ко ва пре ма амфо
ра ма, њихо вом обли ку, вели чи ни и зна ча

ју у рим ском живо ту. Анга жо ва ње тима 
лон ча ра који су пре да но изра ђи ва ли 
амфо ре по жељи Мар ко ва је један вео ма 
зна ча јан део про це са екс пе ри мен тал не 
архе о ло ги је којом се Мар ков несве сно 
бавио овим поступ ком.

 На ову иде ју сам дошао зато што 
мало живим на мору, а мало овде. Често 
сам у мре жа ма хва тао дело ве амфо ре и 
тако се роди ла зами сао о репли ка ма 
амфо ра. Да бих ово напра вио удру жи ло 
се мај стор ство, са ака дем ским умет ни
ком. Овде смо доне ли 59 репли ка амфо
ра разних вели чи на и обли ка. Оне су 
овде пра вље не у ради о ни ци у Обре нов
цу па су и ти мај сто ри дошли на отва ра
ње изло жбе јер смо их пра ви ли са мно го 
енту зи ја зма  рекао је Дра го слав Мар ков.

Изло жба репли ка рим ских амфо ра 
биће отво ре на до 31. авгу ста.



24 9. AVGUST 2017.  M NOVINE

ОВАН: По чет ни не у
спех тре ба да вас 
мо ти ви ше на до дат ну 
упор ност или на 

же љу за пре ва зи ла же њем раз
ли чи тих ком пли ка ци ја. Ва жно је 
да на пра ви те ли сту при о ри те та 
или да при хва ти те ко ри стан 
са вет у да љој по слов ној ори јен
та ци ји. Не ма раз ло га да се пре
ви ше уз бу ђу је те око не ких про ла
зних до га ђа ја и сит ни ца. 

БИК: По ку шај те да се 
дис тан ци ра те пре ма 
осо би ко ја по на вља 
по гре шну при чу. Све 

што чи ни те са по зи тив ном тен
ден ци јом, оста вља до бар ути сак 
на са рад ни ке и по твр ђу је ва шу 
афир ма тив ну уло гу у за јед нич
ком до го во ру. Бу ди те до вољ но 
ма што ви ти, пла ни рај те не ку но ву 
или уз бу дљи ву за ба ву удво је. 
Ва жно је да при ме њу је те опро ба
не ре цеп те, као под сти цај за 
до бро рас по ло же ње.

БЛИ ЗАН ЦИ: Не ма 
по тре бе да се по во ди
те за ла жним ути сци
ма о но вим по слов

ним при ли ка ма. До бро про ве ри те 
раз ли чи те ин фор ма ци је и не чи ју 
уло гу у по слов ној са рад њи. По не
кад ком плет ну си ту а ци ју тре ба 
по ступ но ана ли зи ра ти на ви ше 
на чи на. По тру ди те се да са ви ше 
емо ци ја при ву че те не чи ју па жњу. 
При ја ће вам шет ња или не ка 
спорт ска ак тив ност.

РАК: Уко ли ко вам 
не до ста је до бра 
во ља или кон цен тра
ци ја, пре пу сти те сво

јим са рад ни ци ма да се ба ве ком
пли ко ва ним за да ци ма ко ји из и
ску ју ве ћи на пор. Мо ра те има ти 
до бру про це ну, ко мо же да вас 
за ме ни у од го ва ра ју ћем тре нут
ку. Не мој те до зво ли ти свом парт
не ру пре те ра ну до зу са мо во ље 
или да за не ма ри не ки за јед нич ки 
до го вор ко ји има те. 

ЛАВ: Из бе га вај те 
пре те ра но екс по ни
ра ње у дру штву 
са рад ни ка и не мој те 

при ча ти о ства ри ма ко је пред ста
вља ју по тен ци јал ну опа сност за 
ва ше по слов но – фи нан сиј ске 
ин те ре се. Уоста лом, увек по сто ји 
фак тор про ме не и из не на ђе ња. 
Не ма по тре бе да на ив но пот це
њу је те парт не ро ве мо гућ но сти 
или да се су ви ше за но си те за 
су бјек тив ним про це на ма. 

ДЕ ВИ ЦА: Ис ку ство 
вас опо ми ње да не 
тре ба ве ро ва ти осо
би, ко ја има нео бич ну 

ре пу та ци ју или за ко ју ва ши 
са рад ни ци го во ре у не ком не га
тив ном кон тек сту. Од ло жи те 
но ве фи нан сиј ске кал ку ла ци је 
или не ки вид удру жи ва ња под 
сум њи вим окол но сти ма. Има те 
ути сак ка ко вам љу бав и лич но 
за до вољ ство не по бит но из ми чу. 

ВА ГА: Упор но по ку
ша ва те да им пре си о
ни ра те сво ју око ли ну 
или јед ну ути цај ну 

осо бу, ко ју сте не дав но упо зна ли. 
Ипак, све што чи ни те ви ше под
се ћа на пре у ве ли ча ва ње или на 
пре те ра но екс по ни ра ње. До 
успе ха се не сти же на лак и јед
но ста ван на чин. Уме сто да 
ин тен зив но раз ми шља те о не чи
јим ма на ма, бо ље је да озбиљ
ни је ана ли зи ра те сво је по на ша
ње и про пу сте ко је чи ни те. 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
до бру про це ну о 
но вим по слов но – 
фи нан сиј ским при ли

ка ма. Уме те да на мет не те сво је 
ми шље ње пред са рад ни ци ма и 
до би је те по хва ле са раз ли чи тих 
стра на. Ме ђу тим, не же ли те да 
се за у ста ви те на са да шњој по зи
ци ји. Осе ћа те се као да вам не ко 
ус кра ћу је мо гућ ност но вог из бо
ра или емо тив ног за до вољ ства. 

СТРЕ ЛАЦ: По треб но 
је да од ло жи те не ке 
по слов не до го во ре. 
По вре ме но по сто је 

ства ри ко је зах те ва ју кре а тив но 
раз ми шља ње или фа зу ства ра
лач ке ин ку ба ци је. За са да има те 
ви ше пи та ња не го за до во ља ва ју
ћих од го во ра, стр пљи во са че кај
те на бо љу по слов ну при ли ку. Не 
мо же те да се осло бо ди те емо
тив ног ути ска о јед ној осо би. 

ЈА РАЦ: Ста ло вам је 
да се на пра ви пра
вил на де о ба по слов
них или ма те ри јал них 

ин те ре са. По треб но је да пре у
зме те ини ци ја ти ву, јер ве ћи на 
са рад ни ка за го ва ра лич на ме ри
ла или усло ве ко је нај бо ље 
по зна је. Не ма раз ло га да при кри
ва те део при че, ко ји по бу ђу је 
но ву сум њу или осе ћа је не си гур
но сти код во ље не осо бе. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Уко ли ко 
вас при вла че не ке 
та јан стве не или нео
бич не си ту а ци је, 

мо ра те да при хва ти те и од ре ђе
ни сте пен по слов ног ри зи ка. 
Не ма раз ло га да пре у ве ли ча ва те 
сво је мо гућ но сти или да кр ши те 
основ на пра ви ла у по сло ва њу. 
Из не над ни су срет са јед ном осо
бом за вас пред ста вља емо тив
ни вр ху нац, али на жа лост то 
оду ше вље ње бр же про ла зи не го 
што би сте то же ле ли. 

РИ БЕ: Не успе ва те 
нај бо ље да пред ви
ди те не чи ји од го вор 
на за да ту те му или 

да ус по ста ви те до бар од нос у 
ко му ни ка ци ји са са рад ни ци ма. 
Не бу ди те пре ви ше раз ме тљи
ви, већ на вре ме за тра жи те 
не чи ју мо рал ну или ма те ри јал ну 
по др шку. Во ље на осо ба иг но ри
ше ва ше иде је и по ку ша ва да 
вас на ве де на сво је пла но ве. 
При ја ће вам ви та мин ска ис хра
на. 

VREMEPLOV
9. ав густ

1817. На ули ца ма не мач ког 
гра да Кар лсру еа по ја вио се 
Јо зеф Дранс, на во зи лу са два 
др ве на точ ка. Био је то пр ви 
би цикл, кон стру и сан без се дла 
и пе да ла. Ка сни је је пе да ле 
кон стру и сао Не мац Мо рис 
Фи шер, а 1885. го ди не Ен глез 
Дан лоп кон стру и сао је и гу ме
не точ ко ве. 

10. ав густ
1675. По на ло гу кра ља Чар лса 
II, по ло жен је ка мен те ме љац 
Кра љев ске  оп сер ва то ри је у 
ју жном лон дон ском пред гра ђу 
Гри нич. За да так оп сер ва то ри је 
био је да из у ча ва њем по ло жа ја 
зве зда по ма же на ви га ци ји. 
Пр ви кра љев ски астро ном био 
је Џон Флем стид. 

11. ав густ
1919. Умро аме рич ки ин ду
стри ја лац шкот ског по ре кла 
Ен дру Кар не ги. Ве ли ко бо гат
ство уло жио у до бро твор не 
свр хе, нај че шће у осни ва ње 
јав них би бли о те ка у САД и 
Ве ли кој Бри та ни ји. Кар не ги је
ва за ду жби на 1926. при ло жи ла 
100.000 до ла ра за из град њу 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке у 
Бе о гра ду.
1999. Пот пу но по мра че ње Сун
ца за хва ти ло де ло ве Евро пе, 
Бли ског ис то ка и Ази је, а би ло 
ви дљи во и у Ју го сла ви ји. 

12. ав густ
1914. По че ла Цер ска бит ка, 
за вр ше на 20. ав гу ста по бе дом 
срп ске над аустро у гар ском вој
ском. То је би ла пр ва срп ска и 
пр ва са ве знич ка по бе да у 
Пр вом свет ском ра ту. 
2000. У Ба рен цо вом мо ру 
по то ну ла ру ска ну кле ар на под
мор ни ца „Курск“, по сле две 
екс пло зи је узро ко ва не ква ром. 
По ги ну ло свих 118 чла но ва 
по са де.

13. ав густ
1961. По че ла из град ња Бер
лин ског зи да.
1998. Швај цар ске бан ке и 
је вреј ске гру пе по сти гли спо ра
зум ко јим је пред ви ђе на су ма 
од ми ли јар ду и 250 ми ли о на 
до ла ра ком пен за ци је за жр тве 
хо ло ка у ста у Дру гом свет ском 
ра ту.

14. ав густ
1457. Гу тен бер го ва штам па ри
ја у Мајн цу из да ла је пр ву 
штам па ну књи гу у бо ји. „Мајн
ци шки псал тир“ био је штам
пан у цр ве ној и цр ној бо ји. 
1945. Ја пан је при хва тио са ве
знич ке зах те ве за без у слов ну 
ка пи ту ла ци ју, чи ме је окон чан 
Дру ги свет ски рат. Ка пи ту ла ци
ја је пот пи са на 2. сеп тем бра на 
аме рич ком бој ном бро ду 
„Ми су ри“ у То киј ском за ли ву. 

15. ав густ
1994. У Су да ну ухап шен и 
из ру чен Фран цу ској је дан од 
нај по зна ти јих свет ских те ро ри
ста Иљич Ра ми рес Сан чес, 
по знат као „Кар лос Ша кал“.

HOROSKOP

Сре да, 9. ав густ (27. јул) 
Св. ве ли ко му че мик Пан те леј
мон; Св. Кли мент Охрид ски

Че твр так, 10. ав густ (28. јул) 
Св. апо сто ли и ђа ко ни Ни ка нор, 
Про хор, Ти мон и Пар мен

Пе так, 11. ав густ (29. јул) 
Све ти му че ник Ка ли ник; Све та 
му че ни ца Се ра фи ма

Су бо та, 12. ав густ (30. јул) 
Пре по доб на ма ти Ан ге ли на 
Срп ска

Не де ља, 13. ав густ (31. јул) 
Св. му че ник Ев до ким; Св. му че
ни ца Ју ли та (Го спо јин ске по кла
де)

По не де љак, 14. (1) ав густ 
Из но ше ње Ча сног Кр ста – Св. 
муч. Ма ка ве ји (Поч. по ста)

Уто рак, 15. (2) ав густ 
Пре нос мо шти ју пр во му че ни ка 
и ар хи ђа ко на Сте фа на

Crkveni
kalendar

• Да би је дан жи вео ве ко
ви ма, мно ги мо ра ју од 
да нас до су тра. 
• Жи вот је јеф тин. Ску по 
му је одр жа ва ње. 
• Иде а ли сти су се сна
шли ма те ри јал но, ма те
ри ја ли сти иде ал но. 

Ле де ни де серт 
Са стој ци: во да 300 мл, ше ћер 

5 ка ши ка, пу динг од ма ли на, ки се
ла па вла ка, јо гурт 150 мл, слат ка 
па вла ка 200 мл, ма ли не 150 г. 

При пре ма: Пу динг и 50 мл 
хлад не во де сје ди ни те. Оста так 

во де ста ви те са ше ће ром да про
кљу ча, па до дај те уму ће ни пу динг 
и ску вај те. Ка да је го то во скло ни
те са рин гле, по криј те рас те гљи
вом фо ли јом и оста ви те да се 
охла ди. У охла ђе ни пу динг до дај
те ки се лу па вла ку и јо гурт. Мик се
ром из јед на чи те сме су, за тим 
до дај те слат ку па вла ку и на сред
њој бр зи ни му ти те још је дан 
ми нут. На кра ју до дај те ма ли не и 
ла га но про ме шај те. Си пај те у 
од го ва ра ју ће ка лу пе и охла ди те у 
за мр зи ва чу.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШИД

Пер со нал ни аси стен ти
пома жу инва ли де

Међу глав ним про бле ми ма осо ба са 
инва ли ди те том, посеб но се исти чу и нео
д го ва ра ју ћи усло ви живо та, висо ка сто па 
неза по сле но сти, сиро ма штво, соци јал на 
неви дљи вост и изо ла ци ја, непри сту пач
ност како орга на држав не упра ве, тако и 
кул тур них и здрав стве них инсти ту ци ја 
соци јал не зашти те, јав ног пре во за инфор
ма ци ја и инфор ма ци о них тех но ло ги ја

Про бле ми са који ма се 
осо бе са инва ли ди те том 
нај че шће суо ча ва ју огле

да ју се у физич ким и дру штве
ним бари је ра ма. Пода ци гово ре 
да данас у Срби ји живи више 
од 800.000 инва ли да. Пред ра
су де и сте ре о ти пи пре ма њима, 
нај че шће их дово де до дис кри
ми на ци је. Посеб но жене. Нај ве
ћи број при ме да ба који сти же 
до пове ре ни це за зашти ту рав
но прав но сти Бран ки це Јан ко
вић, углав ном се одно си на 
општу непри сту пач ност и на 
дис кри ми на ци ју инва лид них 
лица при ли ком запо шља ва ња, 
који и јесте један од основ них 
усло ва за њихо во пуно укљу чи

ва ње у дру штво. Међу глав ним 
про бле ми ма осо ба са инва ли
ди те том, посеб но се исти чу и 
нео д го ва ра ју ћи усло ви живо та, 
висо ка сто па неза по сле но сти, 
сиро ма штво, соци јал на неви
дљи вост и изо ла ци ја, непри сту
пач ност како орга на држав не 
упра ве, тако и кул тур них и 
здрав стве них инсти ту ци ја соци
јал не зашти те, јав ног пре во за 
инфор ма ци ја и инфор ма ци о
них тех но ло ги ја.

Посред ством пре ко гра нич ног 
про јек та са Репу бли ком Хрват
ском, који је недав но реа ли зо
ван у шид ској општи ни, Цен тар 
за соци јал ни рад у Шиду добио 
је сред ства у виси ни од 29.780 

евра. Реч је о про јек ту „Гра ни це 
без огра ни че ња, побољ ша ње 
ква ли те та мар ги на ли зо ва них 
гру па кроз при ступ људи  
људи ма“. Овај про је кат подр жа
ва Европ ска уни ја, а суфи нан
си ра Покра јин ска вла да. У про
је кат су поред Цен тра за соци
јал ни рад Шид, укљу че ни Црве
ни крст Срем ска Митро ви ца и 
удру же ње осо ба са инва ли ди
те том „Буба ма ра“ из Вин ко ва
ца.

 За вре ме ката стро фал них 
мај ских попла ва које су заде си
ле у вели кој мери и нашу 
општи ну, уви де ли смо да је био 
нај ве ћи про блем са инва лид
ним лици ма која се у тим тре ну
ци ма нису могла одво ји ти од 
сво јих инва лид них коли ца. 
Овим пре ко гра нич ним про јек
том Цен тар за соци јал ни рад у 
Шиду у наред ном пери о ду ће 
доби ти спе ци ја ли зо ва но ком би 
вози ло са рам пом, чамац са 
рам пом, са који ма ћемо моћи у 
таквим непред ви ђе ним ситу а
ци ја ма бла го вре ме но да реа гу
је мо и помог не мо инва лид ним 
лици ма  исти че в.д. дирек то ра 
Цен тра за соци јал ни рад Шид 
Дејан Лога ру шић.

Већ у наред ном пери о ду, 
биће сачи ње на еви ден ци ја 
лица са инва ли ди те том са под
руч ја шид ске општи не, како би 
се изме ђу Цен тра за соци јал ни 

рад и њих могла одви ја ти 
редов на кому ни ка ци је и пру жи
ти помоћ на вре ме.

 Један од пла но ва је и 
лицен ци ра ње пер со нал них 
аси сте на та који би им пома га
ли. Пла ни ра мо да позо вемо све 
осо бе са инва ли ди те том, како 
бисмо раз го ва ра ли са њима и 
сазна ли које су њихо ве нај ве ће 
потре бе. У пла ну нам је да и у 
наред ном пери о ду уче ству је мо 
на још неко ли ко кон кур са за 
сред ства, јер жели мо да помог
не мо тим људи ма и омо гу ћи мо 
им лак ши живот  наво ди Лога
ру шић.

Пре ко гра нич ни про је кат у 
који је укљу чен Цен тар за соци
јал ни рад Шид, биће реа ли зо
ван до фебру а ра 2018. годи не.

М. Н.

Бра ни сла ви Петро вић из 
Гибар ца до сада је уста но вље
но осам хро нич них дијаг но за. 
Њена инва лид ност је данас 
сто про цент на и како каже, 34 
годи не коли ко је боле сна, 
редов но се суо ча ва са про бле
ми ма које пре ма њеном 
мишље њу, муче и оста ле осо
бе са инва ли ди те том.

 Немам пра во на 80 одсто 
потреб них леко ва без којих не 
могу. Већи на их се не може 
наба ви ти на рецепт, него их 
морам купи ти о свом тро шку, а 
соци јал на при ма ња су мала да 
би их из тог изно са могла при
у шти ти. Немам пра во ни на 
кон тро ле и пре гле де на Вој но 
меди цин ској ака де ми ји у Бео
гра ду, на упут о тро шку Репу
блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње, тако да и то морам 
сама да пла тим. Тако ђе, као ни 
оста ла инва лид на лица, не 
могу пре ко РФЗО да доби јем 
аде кват на орто пед ска пома га

ла. Иста кла бих и број не архи
тек тон ске бари је ре у нашој 
зајед ни ци и држа ви, које ми 
инва ли ди тешко може мо пре
ва зи ћи  каже Бра ни сла ва.

Као јед ну од оте жа ва ју ћих 
окол но сти она наво ди низак 
ниво све сти људи о осо ба ма 
са инва ли ди те том.

 У вели кој мери су при сут не 
пред ра су де и сте ре о ти пи о 
нама, како на нивоу држав них 
инсти ту ци ја тако и код људи, 
што нама инва ли ди ма при лич
но оте жа ва живот. Не могу да 
кажем да држа ва послед њих 
годи на није напре до ва ла у 
сми слу спро во ђе ња одред би 
Зако на о спре ча ва њу дис кри
ми на ци је осо ба са инва ли ди
те том и пра вил ни ка који се 
одно си на те осо бе. Међу тим, 
некад се деша ва да одре ђе не 
инсти ту ци је зака жу у свом 
раду при ли ком спро во ђе ња 
одре ђе них одред би  исти че 
она.

Неви дљи ви
чла но ви дру штва

Дејан Лога ру шић

Бра ни сла ва Петро вић
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ПРО ИЗ ВОД ЊА КОР НИ ШО НА У МИТРО ВАЧ КОМ ЗАТВО РУ

Нем ци задо вољ ни
срем ским кра став ци ма
На чети ри и по хек та ра 

земљи шта пре ко пута 
Хоте ла Сре м, које је у 

вла сни штву Казне но поправ
ног заво да Срем ска Митро ви
ца, у току је бер ба кор ни шо на. 
На овом послу анга жо ва но 
је 70 осу ђе них лица. Бер ба 
је поче ла у дру гој поло ви ни 
јуна, а посла има до сре ди не 
сеп тем бра.

Како наво ди управ ник 
КПЗ Алек сан дар Алим пић, 
почет ком годи не митро вач ки 
затвор је скло пио уго вор са 
немач ком ком па ни јом која се 
бави пре ра дом повр тар ских 
про из во да.

 Они су дошли код нас 
са наме ром да раз ви ју про
из вод њу кор ни шо на. Моја 
жеља је да се наред них 
годи на пре о ри јен ти ше мо на 
повр тар ство, јер један хек
тар повр тар ске про из вод ње 
мења нај ма ње десет хек

та ра ратар ске про из вод ње. 
Про из вод ња кор ни шо на је 
вео ма про фи та бил на, днев
но у про се ку зара ди мо око 
1.500 евра. Тре нут но има мо 
4,5 хек та ра под кор ни шо ни
ма, од тога је чети ри хек та ра 
хори зон тал на про из вод ња, 
а пола хек та ра је шпа лир ни 
тип, одно сно вер ти кал на про
из вод ња. Зајед но са фир мом 
од које смо доби ли фоли ју и 
семе на смо напра ви ли про
је кат у окви ру којег еду ку је мо 
осу ђе на лица за про из вод њу 
кор ни шо на. Након издр жа
не казне има ју могућ ност да 
апли ци ра ју пре ко Невла ди
не орга ни за ци је „Хелп“ за 
опре му вред ну 2.500 евра. 
Те тако четво ро чла на поро
ди ца уко ли ко на 20 ари ради 
вер ти кал ну про из вод њу кор
ни шо на може у про се ку да 
зара ди 400 евра месеч но. 
Нуди мо одлич ну алтер на ти ву 
осу ђе ним лици ма и видим да 
је заин те ре со ва ност добра. 
Има оних који су пред исте
ком казне и апли ци ра ли су 
за ова сред ства – каже Алим
пић.

План за иду ћу годи ну је да 
има ју 12 хек та ра под повр
тар ским кул ту ра ма, од тога 
осам под кор ни шо ни ма, а 
оста так би била папри ка или 
нека дру га кул ту ра. 

Управ ник митро вач ког 
затво ра наја вљу је и Изло жбу 
дома ће пољо ме ха ни за ци је, 
која ће се одр жа ти у неде љу 
27. и поне де љак 28. авгу ста 
на про сто ру пре ко пута Хипо
дро ма. Улаз за посе ти о це је 
бес пла тан, а сви заин те ре
со ва ни ће моћи да паза ре 
дома ћу пољо ме ха ни за ци ју по 
сајам ским цена ма. При ко ли ца 
од пет тона која се про из во ди 
у митро вач ком затво ру на сај
му ће кошта ти 4.666 евра, док 
ће цена при ко ли це од 10 тона 
са цера дом бити 8.129 евра. 
У пону ди су при ко ли це и од 
осам тона. Нај ску пља дрља
ча, од седам поља кошта ће 
3.125 евра, а у пону ди ће бити 
и дрља че од шест и пет поља. 
Цене су без ПДВа.

Како наво ди Алим пић сви 
они који се одлу че да купе 
капе дом ске дрља че или при
ко ли це на изло жби потреб
но је да упла те аванс од 10 
одсто од вред но сти сајам ске 
цене, а меха ни за ци ју могу 
да пре у зму и за шест месе ци 
и тако оста ве себи про стор 
за пла ћа ње. Након сај ма, у 
окви ру стал не постав ке капе
дом ске меха ни за ци је сва ко ко 
буде желео да купи неку од 
пољо ма ши на моћи ће и да је 
испро ба.

Б. Села ко вић

Днев но се на кор ни шо ни ма зара ди 1.500 евра
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КАЈАК

Так ми чар ке Вала 
на Олим пи ја ди мла дих

На Европ ском олим пиј ском фести ва лу 
мла дих, одр жа ном у мађар ском гра ду 
Ђеру од 23. до 29. јула, уче ство ва ле 

су и каја ка ши це „Вала“ из Срем ске Митро
ви це Оли ве ра Михај ло вић и Ана ста зи ја 
Бајук. 

Оли ве ра Михај ло вић је у трци на 500 
мета ра осво ји ла шесто, а Ана ста зи ја Бајук 
у трци на 200 мета ра осмо место. У дво се ду 

ове две каја ка ши це су биле сед ме у трка ма 
на 200 и 500 мета ра. У мешо ви том четвер цу 
су весла ле зајед но са Дими три јем Нова ко
ви ћем и Воји ном Рудо ви ћем. У полу фи на
лу у трци на 200 мета ра четве рац је зау зео 
четвр ту пози ци ју, док су у ква ли фи ка ци ја ма 
на 500 мета ра тако ђе били четвр ти. 

Так ми че ње је оку пи ло каја ка ше из целе 
Евро пе узра ста до 16 годи на. Б. З.

Ана ста зи ја Бајук и Оли ве ра Михај ло вић 

ЖРК „СЛО ВЕН“ РУМА

Поче ле 
припреме

Руко ме та ши це, чла ни це 
ЖРК „Сло вен“ Рума запо че ле 
су 1. авгу ста при пре ме за 
пред сто је ћу так ми ча р ску 
сезо ну.

Први део при пре ма девој
ке ће одра ди ти у Руми, а 
потом иду на Гоч где су у пла
ну и прве кон трол не утак ми
це. 

 Оста је мо са истим играч
ким кадр ом као и лане. Уз 
повра так две иску сни је игра
чи це које ће сва ка ко, допри
не ти ста би ли за ци ји мла дог 
тима. Сма трам да смо ове 
годи не сазре ли за нај ви ши 
пла сман  каже тре нер Дра
ган Видо вић.

Пред сед ни ца клу ба Ката
ри на Радо вић каже да су 
ЖРК „Сло вен“ нуди ли наступ 
у вишем ран гу так ми че ња 
уко ли ко би пла ти ли ула зак.

 Међу тим, ми жели мо да 
пока же мо да смо нај бо љи у 
овом ран гу и да као прва ци 
оде мо у супер лигу  исти че 
Ката ри на.

Клуб ове годи не има вели
ке амби ци је и у так ми че њи ма 
мла ђих кате го ри ја које су, 
тако ђе, кре ну ле са тре нин зи
ма.

ЏУДО

Зубо вић дру ги 
у Солу ну

Послед њег викен да у јулу 
одр жа но је у Солу ну Првен
ство Бал ка на за ста ри је пио
ни ре. Так ми чар Џудо клу ба 
„Сло вен“ из Руме Сте фан 
Зубо вић пости гао је одли чан 
резул тат и осво јио сре бр ну 
меда љу на Првен ству Бал ка
на. Сте фа нов тре нер је Бра
ни слав Бје лић.

Побед ник 48. Међу на род ног пли вач ког 
мара то на „Јарак – Шабац“ је Тамаш 
Фаркаш из Србије са пролазним 

временом од два сата 48 минута и 54 
секунде. У женској категорији прво место 
освојила је Ленка Стербова из Чешке са 
временом 2 сата 59 минута и 31 секунда. 

Пли вач ки мара тон одр жан је у неде љу, 6. 
авгу ста. Старт трке био је у Јар ку, ода кле је 
18 так ми ча ра из Срби је, Ита ли је, Чешке и 
Босне и Хер це го ви не запли ва ло до Шап ца, 
ста зу дугу 19 кило ме та ра. Тем пе ра ту ре воде 
изно си ла је 28 сте пе ни, а напо љу је било 
пре ко 35 сте пе ни Цел зи ју со вих. 

Седам жена и 11 мушка ра ца над ме та ло 

се за наград ни фонд од 4.200 евра, а нај
мла ђи пли вач Алек са Дуду ко вић из Сом бо
ра имао је 12 годи на. Пли ва че и оку пље не 
гра ђа не у Јар ку поздра вио је гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди мир Сана дер, 
који је так ми ча ри ма поже лео пуно сре ће. 
Подр шку орга ни за ци ји Мара то на пру жи ла је 
и митро вач ка локал на само у пра ва и Месна 
зајед ни ца Јарак. 

Мара тон „Јарак – Шабац“ је познат и као 
„Трка мира“, а посве ћен је стра да лим Мачва
ни ма у тра гич ном дога ђа ју кра јем сеп тем
бра 1941. годи не, када је више од пет хиља
да Шап ча на било про те ра но са сво јих огњи
шта и стр па но у логор у Јар ку.  Б. С.

ПЛИ ВАЧ КИ МАРА ТОН ЈАРАК – ШАБАЦ

Побед ник Тамаш Фар каш из Срби је

Пливачи пред старт трке
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Ста ри Слан ка мен био је један од 12 
места у нашој земљи у којем су уче
сни ци 62. Међу на род не дунав ске 

рега те напра ви ли мали пре дах. Они су 
у ово поду нав ско село сти гли у уто рак 1. 
авгу ста и задр жа ли се до сре де, 2. авгу ста, 
када су наста ви ли пут ка крај њем одре ди
шту, месту Све ти Ђор ђе у Руму ни ји.

Нај ста ри ја, нај ду жа и нај ве ћа, 62. међу
на род на, спорт ско  рекре а тив на тури
стич ка кану, кајак и веслач ка рега та на 
све ту кре ну ла је 24. јуна из немач ког гра
да Ингол штат и тра је 75 дана. Око 110 
каја ка ша кре ну ло је на пут дуг пре ко 2.500 
кило ме та ра, а свет ски каја ка ши кам по ва
ће укуп но у 61. месту дуж Дуна ва у осам 
зема ља. 

У Срби ју, одно сно у Апа тин, 26. јула 
упло ви ло је 130 каја ка ша из Немач ке, 
Аустри је, Сло вач ке, Мађар ске, Хрват ске, 
Бугар ске, Руму ни је, Холан ди је, Швај цар
ске, Фран цу ске и Срби је. 

Орга ни за то ри исти чу да ове годи не на 
рега ти уче ству је зави дан број мла дих 
људи из раз ли чи тих зема ља жељ них дока
зи ва ња, који желе да упо зна ју нове пре де
ле, кул ту ре, оби ча је, тра ди ци ју и људе. Ту 
су и они који су већ годи на ма, па и деце
ни ја ма редов ни уче сни ци, попут Пите ра 
Миле ра који је сти гао из Немач ке до Ста
рог Слан ка ме на.

 Неко ли ко пута сам до сада бора вио у 
Ста ром Слан ка ме ну и могу вам рећи да 
се изно ва оду ше вим пре де ли ма који су 
несва ки да шњи. Пут кроз Срби ју је нај леп
ши део руте  исти че Милер.

Уче сни ке Дунав ске рега те у дво ри шту 
Спе ци јал не бол ни це „Др Бори во је Гња тић“ 
у Ста ром Слан ка ме ну доче ка ли су пред

став ни ци локал не само у пра ве и Тури стич
ке орга ни за ци је општи не Инђи ја.

 Задо вољ ство нам је што смо јед на од 
12 етап них ста ни ца у Срби ји и то у месту 
за које уна зад годи на ма уче сни ци Рега те 
има ју само речи хва ле. Тури стич ка орга ни
за ци ја, Општи на Инђи ја и Спе ци јал на бол
ни ца „Др Бори во је Гња тић“ при пре ми ли су, 
као и прет ход них годи на, про стор за кам
по ва ње  сме штај, излет и вече ру и при
го дан про грам којим се пре зен ту је локал
на кул ту ра и тра ди ци ја – иста кла је Маја 
Бошњак, дирек тор ка Тури стич ке орга ни за
ци је општи не Инђи ја.

У про сто ри ја ма Спе ци јал не бол ни це 
орга ни зо ва на је и тра ди ци о нал на добро
до шли ца уче сни ци ма Рега те, када су им 
уру че ни сим бо лич ни покло ни и про мо тив
ни мате ри јал општи не Инђи ја.

 Ми смо задо вољ ни, јер су и уче сни ци 
рега те задо вољ ни. Чули смо комен та ре да 
су усло ви које смо им обез бе ди ли у сарад
њи са Спе ци јал ном бол ни цом и више него 
што оче ку ју током 75днев ног пута. С обзи
ром на то да су уче сни ци сти гли из више 
зема ља, то је ујед но при ли ка да им пока
же мо чиме наша општи на рас по ла же, као 
и да смо добри дома ћи ни  иста као је Мар
ко Гашић, помоћ ник пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја.

После 588 кило ме та ра и 18 дана уче сни
ци рега те ће 12. авгу ста напу сти ти Срби
ју, упло ви ти у Бугар ску и наста ви ти пут ка 
Црном мору где сти жу 9. сеп тем бра. Орга
ни за тор ТИД рега те кроз Срби ју је Одбор 
за тури зам Каја ка шког саве за Срби је уз 
помоћ дома ћи на Тури стич ких орга ни за ци
ја, општи на и гра до ва кроз које про ла зе.

М. Ђ.

УЧЕ СНИ ЦИ 62. МЕЂУ НА РОД НЕ ДУНАВ СКЕ РЕГА ТЕ БОРА ВИ ЛИ 
У СТА РОМ СЛАН КА МЕ НУ

Каја ци ма кроз Срем

Уче сни ци рега те били су сме ште ни у Спе ци јал ној бол ни ци

ПЕЋИ НЦИ

Спорт ска 
недеља

Спорт ска неде ља на 
пећи нач ким базе ни ма тра
ја ла је од 31. јула до 4. 
авгу ста. Орга ни зо ва ли су 
је Спорт ски савез „Раз вој 
спор то ва“ и Базе ни Пећин
ци, а нај ра зли чи ти јим садр
жа ји ма и спорт ским дисци
пли на ма, орга ни за то ри су 
се и ове годи не потру ди ли 
да обо га те лет њу сезо ну, 
не само основ ци ма, него и 
свим посе ти о ци ма базе на. 

Отва ра њу Спорт ске 
неде ље при су ство ва ли су 
дирек тор Јав не уста но ве 
„Спорт ски цен тар“ Томи
слав Ћир ко вић и пред сед
ник пећи нач ког Спорт ског 
саве за Сини ша Ђокић, који 
је том при ли ком иста као 
зна чај бавље ња спор том.

 Тру ди мо се да децу 
ани ми ра мо и током рас
пу ста, јер спорт ске актив
но сти тре ба да поста ну 
њихо ва сва ко днев на нави
ка, која ће им помо ћи да се 
пра вил но раз ви ја ју. Наш 
при мар ни циљ упра во је 
про мо ци ја здра вог начи
на живо та, као и да децу 
дове де мо на спорт ске 
тере не, а на овај начин се 
тру ди мо да им кроз заба ву 
и раз ли чи та спорт ска над
ме та ња при бли жи мо свет 
спор та и све пред но сти 
које он доно си – нагла сио 
је Ђокић.

Спорт ска неде ља поче
ла је трком у џако ви ма, а 
током пет так ми чар ских 
дана посе ти о ци базе на су 
има ли при ли ку да се оку ша
ју у нај ра зли чи ти јим спорт
ским дисци пли на ма од тур
ни ра у одбој ци на песку, 
шаху и сто ном фуд ба лу, 
пре ко пим пло ва ња лоп
том, нај сме шни јих ско ко ва 
у воду и вежба ња са клов
но ви ма Тозом и Божом, до 
Ига ра без гра ни ца у води, 
а у окви ру спорт ске неде
ље на базе ни ма је одр жа но 
и Општин ско так ми че ње у 
пли ва њу за уче ни ке узра
ста од 5. до 8. раз ре да.



34 9. AVGUST 2017.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

Вра ћа ју се роде у
Срем ску Митро ви цу

Пише: Oливера Делић

Кори сни ци дру штве не мре же феј сбук 
послед њих месе ци има ли су при ли ку 
да ужи ва ју гле да ју ћи сним ке рода у 

гне зду које посто ји у Срем ској Митро ви ци 
веро ват но један век ако не и више. Весну 
Белић (59), еко но ми сту у пен зи ји, заљу
бље ни ка у при ро ду и митро вач ко окру же
ње, често сре ће мо са фото  апа ра том у 
рука ма како тра жи зани мљи ве при зо ре да 
би их сачу ва ла за нека нова буду ћа вре
ме на. Доку мен та ри ста савре ме ног 
доба, фото граф ама тер, Весна Белић, 
из љуба ви пре ма свом хоби ју и зна ти
же ље, покло ни ла нам је несе бич но 
пре ле пе сним ке и видео запи се о нее
ви ден ти ра ним ста нов ни ци ма нашег 
гра да, пти ца ма сели ца ма – рода ма.

Срем ска Митро ви ца има нео би чан и 
леп незва ни чан при род ни сим бол 
места – гне здо пти ца рода у које сва ке 
годи не дола зе позна те дуго вра те и 
дуго но ге лепо ти це  пти це сели це, пре
ле тев ши пут од неког непо зна тог ста ни
шта у Јужној Афри ци до нашег гра да, 
веро ват но и око 15.000 кило ме та ра. 
Гене ра ци је сугра ђа на посма тра ле су то 
гне здо, а деца се радо ва ла поја ви црно 
– белих пило та на небу када кру же 
изнад кро во ва и дим ња ка. То су мама и 
тата малих кле пе та на који исту ре них 
кљу но ва неу мор но вире из гоми ле 
упле те них гран чи ца и три ца, те зја чу за 
неком рас кре че ном жабом, уви је ном 
зми јом или ином бар ском живуљ ком, 
које су доне ли бри жни роди те љи њихо
вим мла дун ци ма неза ја жљи вог апе ти
та. Роде се стал но вра ћа ју на дим њак 
куће у Пивар ској ули ци, код поро ди це 
Мол нар сигур но један век.

Ина че, чини ми се да веко ви ма роде 
са чове ком има ју неке чуд не везе. Оне 

јед но став но воле да су бли зу њега, у 
насе љи ма, ако нису на дим ња ку оне пре
би ва ју на неком кро ву, дале ко во ду, бан де
ра ма... Али, у слу ча ју да рода обле ће 
вашу кућу или заку ца на вра та, онда се 
може те нада ти при но ви, јер по ста ром 
веро ва њу, које су људи машто ви то испле
ли пово дом њихо ве бли ске поја ве, роде 
доно се бебе. 

У мито ло ги ји роде се поја вљу ју као пра

ста ри сим бол рађа ња и обно ве живо та у 
свим вели ким и ста рим свет ским циви ли
за ци ја ма, од Егип ћа на до Римља на, али и 
у мито ло ги ји Исто ка и север них европ ских 
наро да. У сло вен ској мито ло ги ји оне сим
бо ли шу нови живот пошто доле ћу с про
ле ћа када се буди сва при ро да. Гне здо се 
пои сто ве ћу је са домом или поро ди цом, а 
неки тума че да наго ве шта ва изград њу и 
доби так. Чове ку није про ма кла ни љубав 

међу пти чи јим паро ви ма, али и роди
тељ ска бри га пре ма мла ди ма, тако да 
су маме роде са жаб цем у кљу ну изнад 
гне зда пуног пти ћа честа илу стра ци ја у 
дечи јој лите ра ту ри.  

Роде сели це, одно сно поврат ни це 
и њихо во гне здо, пове за ле су осо
бе истих опа жа ња, наше сугра

ђан ке, које су сва ка на свој начин забе
ле жи ле вре ме кроз мит ски сим бол 
живо та: рађа ња и тра ја ња – наше роде. 

Зани мљи во, поред инте ре со ва ња за 
ово веков но нео бич но обе леж је места 
– гне здо у Пивар ској ули ци, ове две 
осо бе пове зу је још један детаљ: стам
бе ни про стор у Паро брод ској ули ци. 
Некад дав но ту је живе ла архи тек та 
Ири на Непо кој чиц ки, од вре ме на избе
гли штва из Руси је до 1948. годи не, а 
данас ту оби та ва Весна Белић. Архи
тек та Непо кој чиц ки је ина че про јек то
ва ла наш Каме ни цвет – фон та ну у 
пар ку. Цртеж гне зда са рода ма архи
тек те Ири не, који је настао 1926. годи
не веро ват но је и нај ста ри ји визу ел ни 
доку мент о посто ја њу овог гне зда у 
Срем ској Митро ви ци. А, фото и видео 
запи си Весне Белић су савре ме но све
до чан ство о срем ском амби јен ту са 
зани мљи вим инспи ра тив ним деко ром 
– пти це роде. 

Фото гра фи ја рода Весне Белић

Весна Белић

 Веко ви ма роде 
са чове ком
има ју неке

чуд не везе.
Оне јед но став но 

воле да су
бли зу њега,

у насе љи ма,
ако нису на

дим ња ку оне 
пре би ва ју на 
неком кро ву, 
дале ко во ду,
бан де ра ма... 


