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МИНИСТАРМИЛАНКРКОБАБИЋУНОВОМСЛАНКАМЕНУ

Подстицајудруживању
пољопривредника
Министарбезпортфељазадужен

зарегионалниразвојикоорди
нацијурадајавнихпредузећау

ВладиРепубликеСрбијеМиланКрко
бабићипредставнициЗемљорадничке
задруге„ВоћарСланкамен“усреду,9.
августауНовомСланкаменупотписа
лису споразумодугорочној сарадњи
на пројекту „Практична школа задру
гарства“.
Школа задругарства радиће на

волонтерским основама, за потребе
свихсадашњихибудућихзадругара,у
оквирумисије„500задругау500села“,
која за циљ има оснивање нових и
унапређењерадауоквирупостојећих
задруганатериторијиСрбије.
 Кроз „Практичну школу задругар

ства“желимодазадругариионикоји
то нису, међусобно поделешто више
искуства, знања, да виде практично

како то изгледа и како 42 домаћина
могу да се обједине, да имају своје
засаде и хладњачу изузетне вредно
сти,адасутосвеурадилиизсопстве
нихсредставаикрозреализацијусоп
ствених идеја. ЗЗ „ВоћарСланкамен“
јепримерједногимпресивногподухва
таитребасвидагаследеистакаоје
министарКркобабићидодао:
 Хоћемо да у наредне три годи

неуСрбијиникне500задругаилида
у оквиру реализације те нашемисије
подигнемо неке постојеће, због чега
реализујемоовајпројекат.
Земљорадничка задруга „Воћар

Сланкамен“ из Новог Сланкамена
пружаће садашњими будућим задру
гаримасаветенаосновудосадашњег
искустваураду,оприменизадружних
принципаиевентуалнимнедоумицама
које задругариимајунапутуодидеје

дооснивањасопственезадруге.
Земљорадничка задруга из Новог

Сланкамена отвориће могућности да
сезаинтересовани јавенесамотеле
фономвећће,какокажу,„братузадру
гару“ пружити гостољубивост и при
миће, према расположивом времену,
организоване групе задругара у своје
просторијеиплантажевоћа.
 Ми знамо колико је било тешко

свиховихседам годинауназад.2011.
године смо основали задругу, а већ
наредне године заложили дедовину
и подигли два милиона евра кредита
какобисмосаградилихладњачукапа
цитетатрихиљадетона.Садажелимо
да проширимо капацитете, због чега
смокупилипарцелуублизинипостоје
ћехладњаче,јерхоћемодаподстакне
момладеиженеданамсепридруже
истакаојеНиколаКотарац,директор
ЗЗ„ВоћарСланкамен“изНовогСлан
камена.

Кабинет министра без портфеља
задуженог за регионални развој
икоординацијурадајавнихпред

узећа,усарадњисаЗадружнимсаве
зом Војводине, своје људске ресурсе
ставља на располагање Практичној
школизадругарстватимештоћепод
стицатиикоординиратиорганизоване
посете задругара ЗЗ „Воћар Сланка
мен“, с циљемда се подигне свест о
удруживању, врати дух задругарства,
међусобно поверење и поверење
задругара у државу Србију. Практич
на школа задругарства организоваће
и предавања еминентних стручњака
истручнеекскурзије,премафинансиј
скиммогућностима. М.Ђ.

После потписивања споразума о
реализацији пројекта „Практична шко
ла задругарства“, министар Кркобабић
истакаоједаВладаСрбијежелидасле
ди „словеначкимодел“ и да је спремна
даса25милионаеврапомогнеовуидеју.
 Усвојили смо неке изменеЗакона о

пољопривредномземљиштугдестранци
нећемоћидакупујувишеоддвахектара.
Нашаидејаједадо50хектарапољопри
вредног земљишта у државној својини
уступимо младим пољопривредницима,
без икакве надокнаде. Ових дана оче
кујем да ће та идеја добити пуну подр
шкуоднајзначајнијихљудиуовојземљи

рекаојеКркобабићидодаодатренут
нонарасполагањуимајуоко200хиља
да хектара обрадивог пољопривредног
земљишта у државној својини које није
датоузакуп.Такође,министарбезпорт
фељанаводидаћесвакимладибрачни
пар, уколико буду усвојили „словенач
кимодел“,поредземљишта,добијатии
подстицајувисини20хиљадаевра.
Млади пољопривредници земљуће

моћи да обрађују неограничено, па чак
ће постојати могућност да их наследе
њиховипотомци.Алиусловједаземља
остајеувласништвудржаве–истакаоје
Кркобабић.

Следићемо„словеначкимодел“

МинистарМиланКркобабићухладњачиЗЗ„ВоћарСланкамен“
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УВОДНИК

Циркус на 
Гинекологији Pi{e:

Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Наводни захтев за прекид радног односа, бившег 
начелника Гинеколошког одељења др Драгана 
Малобабића и његовог колеге др Славка Арбанаса, 

још увек „виси у ваздуху“. Нити доктори одлазе са 
Гинекологије (један је тренутно на боловању, други на 
годишњем одмору), нити повлаче свој захтев за прекид 
радног односа, чиме се фарса са Гинеколошког одељења 
развлачи у недоглед. 

И док гинеколошки циркус већ почиње да увесељава 
докон свет, у Општој болници (у оквиру које ради дотично 
одељење), као и по граду се прича да Полиција, која већ 
неко време чешља рад на Гинекологији, наилази на 
сумњиве трагове рада у претходном периоду. 

Оно о чему се већ отворено говори међу особљем са 
Гинеколошког одељења, јесте да се међу несталом 
документацијом, због чега је су обавештени Тужилаштво и 
Полиција, скривају и докази о вишегодишњој пљачки. 
Конкретно, ради се о несталим новчаним средствима од 
прекида трудноће. Наиме, новац од прекида трудноће се 
увек, као и данас уосталом, уплаћивао на благајни и за то 
су пацијенткиње добијале одговарајаћу признаницу. То је 
увек било правило на Гинекологији. Сем, како тврде на 
Гинеколошком одељењу, за време једног од начелника, 
када се абортус плаћао у кешу.

Да ли је тога било и у којој мери, надајмо се да ће 
утврдити Тужилаштво, ако буде политичке воље то јест. 
Иначе, ствар је врло једноставна, жена која дође да уради 
абортус, плати услугу медицинској сестри, уместо на 
благајни. Ако особа која је извршила абортус, тражи рачун, 
она га добије, а ако не (а таквих је доста, јер многима од 
њих не треба „успомена“ на абортус), сестра једноставно 
може да задржи новац и да га коме треба.

Ако се узме колико је ова пљачкашка превара трајала, 
може се претпоставити да се ради о милионским сумама. 

Да ли оваква пракса има додирних тачака са захтевима 
за прекид радног односа др Драгана Малобабића и др 

Славка Арбанаса, не можемо да знамо.
Оно што је свакако занимљиво јесте чињеница да су 

њих двојица и након месец дана од кад су најавили да су 
поднели захтев за раскид радног односа, још увек на 
платном списку Болнице и још увек уредно не долазе на 
посао. Али за то време примају државну плату, јер су час 
на годишњем одмору, а час на боловању. 

Они који се сећају одласка бројних доктора из Опште 
болнице (виђенији анестезиолози, патолози, хирурзи...), 
сигурно не памте да се од „одласка“ са државне сисе 
правила толика шарада. Људи су дали отказ и отишли на 
своју страну. Али, „одлазак“ ове двојице гинеколога 
претворио се у циркуску представу. Систем „пишкићу-
какићу“, „држите ме да не одем“ и „хвалите ме уста моја, 
да вас не поцепам“ претворио се у општу спрдњу на 
гинеколошком одељењу. 

Да циркус буде још занимљивији, др Малобабић је на 
фејсбуку отворио страницу под називом „Подршка др 
Драгану Малобабићу“. Пошто нам баш није било до 

краја јасно, хтели смо да питамо др Малобабића, у вези 
чега је та „подршка“, али нам се није јављао на телефон, 
нити је одговарао на СМС поруке. Шта ће му подршка, од 
кога (или против кога), кад још увек седи у Болници, прима 
уредно плату и не долази на посао, јер је на боловању? 

Да ли је можда доктор желео да га пацијенти моле да 
„одустане од отказа“ и врати се на Гинекологију, са које још 
увек није отишао?

Судећи по коментарима на „мрежи“, др Малобабић се 
канда баш није прославио. Има ту доста оних који  га 
хвале и дају му „подршку“, али има бога ми и оних који га 
прозивају за најтеже пропусте. Нешто чиме се ниједан 
лекар не би поносио, а не онај који жели да буде 
„најомиљенији и највољенији“.        

Ако др Малобабић, ипак реши да се јави овом новинару 
и објасни цео овај каламбур, можда ће и нама понешто 
бити јасније?    

И након месец 
дана од кад су 
најавили да су 

поднели захтев за 
раскид радног 

односа, њих 
двојица су још 

увек на платном 
списку Болнице и 

још увек уредно 
не долазе
на посао 



4 16. AVGUST 2017.  M NOVINE АКТУЕЛНО

EПИЛОГ ИНЦИ ДЕН ТА НА ТРИ БИ НИ ВЕСЕ ЛИ НА ШЉИ ВАН ЧА НИ НА У БЕШКИ

Одба че на кри вич на при ја ва 
Ини ци ја ти ве мла дих

Тужи ла штво у Ста рој Пазо ви одба-
ци ло је 4. авгу ста кри вич ну при ја-
ву коју су под не ли чла но ви Ини-

ци ја ти ве мла дих, твр де ћи да су почет-
ком годи не пре ту че ни у Бешки на три-
би ни Срп ске напред не стран ке, на 
којој је гово рио Весе лин Шљи ван ча-
нин, гене рал у пен зи ји. У обра зло же њу 
се дода је да је кри вич на при ја ва одба-
че на, јер не посто је осно ви сум ње да 
су учи ње на кри вич на дела која су 
наве де на у при ја ви, као ни неко дру го 
кри вич но дело које се гони по слу жбе-
ној дужно сти.

Како су наве ли поје ди ни меди ји, 
Ини ци ја ти ва је оце ни ла да су број ни 
закључ ци које је Тужи ла штво изне ло 
„рефлек си ја поли тич ке и опште кул ту-
ре у Срби ји која у раз ли чи тим ситу а ци-
ја ма наси ље сма тра оправ да ним“. 

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја и ОО СНС у том гра ду, која је и 
била орга ни за тор три би не у Бешки, 
про ко мен та ри сао је одлу ку Тужи ла-
штва у Ста рој Пазо ви, иста кав ши да је 
сасвим логи чан след дога ђа ја одлу ка 
доне се на од стра не над ле жних пра во-
суд них орга на и додао:

- Нарав но да је Тужи ла штво одба-
ци ло кри вич ну при ја ву јер са наше 
стра не апсо лут но није било ника квих 
поте за који би могли да се ока рак те-
ри шу као кри вич но дело, чак ни као 
пре кр шај. Једи но што оче ку јем у 
наред ном пери о ду је, да ће Тужи ла-
штво поди ћи опту жни це про тив Ини-
ци ја ти ве мла дих с обзи ром на то да 
оно што су при ка за ли те вече ри апсо-
лут но није демо крат ски. Жало сно је 
што су ти мла ди људи у Бешку дошли 
са наме ром да напра ве инци дент, а 
не да ука жу на неке демо крат ске 
вред но сти, прин ци пе. Као што сам 
рекао и тада, мно го тре ба још да уче 
о демо кра ти ји.

Под се ти мо, на три би ни СНС-а у 
месту Бешка код Инђи је 17. јану а ра 
ове годи не дого дио се инци дент, када 
су акти ви сти Ини ци ја ти ве мла дих, 
пре почет ка гово ра Весе ли на Шљи-
ван ча ни на, раз ви ли тран спа рент на 
којем је писа ло „Рат ни зло чин ци да 
заћу те да би се про го во ри ло о жртва-
ма“. Током пер фор ман са дошло је до 
кошка ња, а оку пље ни на три би ни 
поце па ли су пла ка те Ини ци ја ти ве и 
изба ци ли њихо ве акти ви сте. Потом је 
пред став ни ца Ини ци ја ти ве Ани та 
Митић рекла да је повре ђе но свих 
девет акти ви ста који су дошли у 
Бешку и да је дво је њих завр ши ло у 
Хит ној помо ћи. М. Ђ.

Инци дент на три би ни у Бешки

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја
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У про шлом бро ју М нови на обја-
ви ли смо интер вју са врши о цем 
дужно сти дирек то ра Дома здра-

вља Срем ска Митро ви ца др Вла ди ми-
ром Луки ћем. Тема су били про бле ми 
ове при мар не здрав стве не уста но ве 
око остан ка лека ра на селу. Наи ме, 
кра јем маја Мини стар ства здра вља 
митро вач ком Дому здра вља посла ло 
је нов 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 ускра ћен је за 
пла те 29 рад ни ка запо сле них на одре-
ђе но вре ме, међу који ма је и 11 лека-
ра, махом оних који раде у сео ским 
амбу лан та ма. 

Због тога су мешта ни митро вач ких 
села изра зи ли сво је неза до вољ ство, 
писа ли су пети ци је да лека ри оста ну у 
сели ма да раде, а наја ви ли су и про те-
сте уко ли ко се ситу а ци ја не реши.

Почет ком авгу ста др Лукић је за М 
нови не рекао да је ова уста но ва на 
себе пре у зе ла оба ве зу да испла ћу је 
до кра ја авгу ста пла те за 29 рад ни ка 
који су пре ма новом кадров ском пла ну 
вишак. 

- 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 – изја вио је тада 
др Лукић за наше нови не. 

Са дру ге стра не, пред став ни ци 
локал не само у пра ве наво де да раде 
на решавању овог про бле ма. У сво-
јој изја ви за М нови не гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер је прво рекао да 
је Град до кра ја годи не на себе пре у-
зео финан си ра ње пла та лека ра који су 
тех но ло шки вишак у Дому здра вља, да 

би неко ли ко дана касни је изјавио да 
Град чини све како би се решио овај 
проблем. Било како било, посао за 29 
рад ни ка је сигу ран до кра ја овог месе-
ца, а о њихо вој даљој суд би ни ће се 
тек, по све му суде ћи, одлу чи ва ти. 

До тад аутор ки ових редо ва у очи 
упа да чиње ни ца да Град сва ког месе-
ца издва ја око чети ри мили о на дина ра 
за вра ћа ње дуго ва Апо те кар ске уста-
но ве. Боде очи и то што, уме сто да 
Дра га на Божи ћа раз ре ши дужно сти 

дирек то ра Апо те ке, локал на скуп шти-
на му про ду жа ва ман дат и на тај начин 
га награ ђу је. Иако исти тај Божић води 
Апо те ку Срем ска Митро ви ца 13 годи на 
и за вре ме њего вог ман да та је дошло 
до про па да ња ове уста но ве. 

Тако ђе, послед њих десе так годи-
на на тери то ри ји Гра да, још за вре ме 
„жутих“, сре ђи ва ле су се ста ре и гра ди-
ле нове амбу лан те по сели ма и у гра-
ду. Зато данас митро вач ки Дом здра-

вља има седам град ских здрав стве них 
ста ни ца и 22 сео ске. Тако се на при-
мер и у лекар ским кру го ви ма рас пре-
да при ча како је непо тре бан тро шак 
била изград ња нове амбу лан те, сед ме 
здрав стве не ста ни це у Месној зајед ни-
ци 22. август, у наро ду позна ти јем као 
„Пич ко вац“. Тамо лекар нема ни 1.000 
паци је на та, а нор ма је 1.600 паци је на-
та, одно сно 7.200 пре гле да годи шње. 
На све га неко ли ко кило ме та ра нала-
зи се прва здрав стве на ста ни ца код 
Хоро ско па, у којој ради неко ли ко лека-
ра опште прак се у две сме не. Да ли је 
ова инве сти ци ја, у коју је утро ше но око 
11 мили о на дина ра, заи ста гра ду била 
нео п ход на?. 

Исто вре ме но, док села напу шта ју 
мла ди, а у њима оста ју ста рач ка 
и самач ка дома ћин ства, мили о-

ни се тро ше за адап та ци ју здрав стве-
них амбу лан ти или пак за изград њу 
нових. А сада дола зи мо у ситу а ци ју 
да је и даље неиз ве сно да ли ће у тим 
„фен си модер ним“ амбу лан та ма има ти 
ко да ради, јер јел ’те Инсти тут за јав но 
здра вље „Милан Јова но вић Батут“ и 
Мини стар ство здра вља су про це ни ли 
да Срем ска Митро ви ца има пре ви ше 
лека ра. 

Конач но, надај мо се да обе ћа ња која 
су дирек то ру Дома здра вља др Вла ди-
ми ру Луки ћу дата неће оста ти само 
пра зно сло во на папи ру, и да ће лека-
ри и од сеп тем бра ради ти у сели ма. 
Ина че, како неза до вољ ни мешта на 
наја вљу ју, дићи ће се „и кука и моти-
ка“. Па ће нас и гла ва боле ти зашто 
смо мили о не утро ши ли у амбу лан те у 
који ма нема ко да ради. 

 Биља на Села ко вић

ПРО БЛЕМ ЛЕКА РА У МИТРО ВАЧ КИМ СЕЛИ МА?!

Гра де се амбу лан те у
који ма нема ко да ради

Послед њих
десе так годи на

на тери то ри ји Гра да, 
још за вре ме „жутих“, 
сре ђи ва ле су се ста ре 

и гра ди ле нове
амбу лан те по

сели ма и у гра ду
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ПОКРА ЈИН СКИ ПРЕ МИ ЈЕР ИГОР МИРО ВИЋ У СТА РО ПА ЗО ВАЧ КОЈ ОПШТИ НИ

Ста ра Пазо ва међу
нај у спе шни ји ма у Срби ји

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић бора вио је про шлог пет ка, 
11. авгу ста у рад ној посе ти општи ни 

Ста ра Пазо ва, где је зајед но са пред сед-
ни ком Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђем 
Ради но ви ћем оби шао рекон стру и са ну 
рас кр сни цу држав ног пута II А број 100 и 
локал ног пута Вој ка.

Ради но вић je као дома ћин председникa 
Покра јин ске вла де упо знао са чиње ни-
цом да је Ста ра Пазо ва тре нут но јед но од 
нај ве ћих гра ди ли шта у Сре му. У при лог 
томе иде и чиње ни ца да је овај капи тал-
ни инфра струк тур ни про је кат рекон струк-
ци је поме ну те рас кр сни це који се реа ли-
зу је захва љу ју ћи сред стви ма Покра ји не и 
локал не само у пра ве завр шен пре рока за 
све га 50 кален дар ских дана. 

Покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић је 
иста као да општи на Ста ра Пазо ва зау-
зи ма зна чај но место на при вред ној мапи 
Вој во ди не.

- Општи на Ста ра Пазо ва је јед на од 
нај у спе шни јих не само у Вој во ди ни већ 
и у чита вој Срби ји. То пока зу је број ком-
па ни ја које су при сут не у Ста рој Пазо ви, 
затим сма ње на сто па неза по сле но сти, 
али и зна чај ни капи тал ни инфра струк тур-
ни и дру ги про јек ти, а нада све спрем ност 
локал не само у пра ве да функ ци о ни ше 
ефи ка сно са кон ку ри са њем и реа ли за-
ци јом број них про је ка та, одго вор ним при-
сту пом пре ма инве сти то ри ма и зна чај ним 
уче шћем у про јек ти ма који се реа ли зу ју 
са покра јин ском или репу блич ком Вла-
дом – изја вио је за РТВ Ста ра Пазо ва 
Миро вић

Он је са пред сед ни ком Општи не Ради-
но ви ћем након оби ла ска рекон стру и са не 
рас кр сни це код пазо вач ких базе на оби-
шао и гра ди ли ште у Ста рим Банов ци ма, 
где су 1. авгу ста запо че ли радо ви на уре-
ђе њу пото ка Пат ка, позна ти јег као Будо-
вар у Ста рим Банов ци ма.

Наме на запо че тих радо ва биће одво-
ђе ње суви шних вода са југо и сточ не 
пади не Фру шке горе, чиме ће се зашти-
ти ти и одбра ни ти при о бал ни део насе ља 
од висо ких вода Дуна ва.

- Изград ња кана ла је један од број них 
вели ких про је ка та ове општи не, чиме 
се прак тич но мења сли ка Ста рих Бано-
ва ца и рекон стру и ше канал Будо вар, 
чијом сана ци јом ће се касни је у сарад њи 
са Општи ном Ста ра Пазо ва при сту пи ти 
изград њи мари не - рекао је Миро вић, 
додав ши да ће се тиме уве ћа ти и тури-
стич ки потен ци ја ли ове општи не али и 
Вој во ди не у цели ни.

Он је тако ђе наја вио и нови реба-
ланс буџе та кра јем авгу ста месе-
ца, којим ће у капи тал не инве сти-

ци је овог типа бити усме ре но више од 
мили јар ду дина ра.

Дирек тор ЈВП „Воде Вој во ди не“ Слав-
ко Врн џић, ука зао је на чиње ни цу да ће 
обје кат на кана лу Будо вар, слу жи ти и за 
потре бе навод ња ва ња и у том сми слу 
бити од мул ти функ ци о нал ног зна ча ја.

Оче ку је се да ће про је кат вре дан 48 
мили о на дина ра, који зајед нич ки финан-
си ра ју Покра јин ска вла да, ЈВП „Воде Вој-
во ди не“ и Општи на Ста ра Пазо ва, бити 
реа ли зо ван у зада том року од 150 дана.

Општи на Ста ра
Пазо ва је јед на

од нај у спе шни јих не 
само у Вој во ди ни 

већ и у чита вој Срби ји. 
То пока зу је број

ком па ни ја које су
при сут не у Ста рој 

Пазо ви, затим
сма ње на сто па

неза по сле но сти, али 
и зна чај ни капи тал ни 
инфра струк тур ни и 

дру ги про јек ти, истиче 
Игор Мировић

Покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић и пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић
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ПОДР ШКА ЗАПО ШЉА ВА ЊУ РОМА

Тодо ро ви ћи запо че ли 
соп стве ни бизнис 

Док неки седе код куће чека ју-
ћи да нађу запо сле ње и упр кос 
подр шци држа ве у запо чи ња њу 

соп стве ног посла нису спрем ни да 
само и ни ци ја тив но кре ну путем ухле-
бље ња, поро ди ца Тодо ро вић из Ста-
ре Пазо ве, која се већ више од три 
деце ни је бави саку пља њем секун-
дар них сиро ви на осме ли ла се да 
реги стру је сво ју фир му.

Вла дан Тодо ро вић из Ста ре Пазо-
ве се од сво јих дечач ких дана уз оца 
бави саку пља њем секун дар них сиро-
ви на. Иако овај посао није нима ло 
лак, каже да је испла тив. Да се од 
овог посла може живе ти потвр дио 
нам је и чиње ни цом да је уз помоћ 
држа ве тре нут но у фази реги стра ци-
је сво је при ват не фабри ке која ће се 
бави ти саку пља њем и пре со ва њем 
кар то на. 

- Нама је та пре са потреб на, нај ви-
ше због пре во за. Чети ри вели ке, џам-
бо вре ће ста ну у вели ку балу, тако да 
ками о ном може у јед ном навра ту да 
се пре ве зе око 500 кило гра ма, а када 
бисмо има ли пре су, могли бисмо да 
одје дан пут пре ве зе мо од шест до 
осам тона. Ради ло би се мно го брже и 
ја сле де ће годи не пла ни рам са наба-
вим већу пре су, као и да запо слим још 
људи – наво ди Вла дан Тодо ро вић.

Вла да нов отац, који га је увео у 

овај посао, сећа се да је на почет ку 
имао један трак тор, тањир, чети ри 
каши ке и исто толи ко деце када је са 
супру гом пре три де сет и кусур годи на 
дошао у Ста ру Пазо ви и баш ту запо-
чео овај посао.

- Хтео сам 1981. годи не да отво рим 
отпад у Вели ком Гра ди шту, али нисам 
успео. Затим сам поку шао у Ста рој 
Пазо ви и већ након пет месе ци посао 
је кре нуо – при се ћа се Тодо ро вић.

Подр шку да осну ју сво ју фир му и 
тиме уна пре де свој посао поро ди ци 
Тодо ро вић пру жи ла је локал на Кан-
це ла ри ја за ром ска пита ња, која се 
кон стант но тру ди да и мла ђе при-
пад ни ке ром ске наци о нал не мањи-
не моти ви ше на само за по шља ва ње, 
каже Алек сан дар Бали но вић из Кан-
це ла ри је за ром ска пита ња у Ста рој 
Пазо ви. 

- Рађе но је неко ли ко про је ка та око 
покре та ња соп стве ног бизни са, пома-
же мо код апли ци ра ња на про је к те и 
неки про јек ти су и одо бре ни – каже 
Бали но вић.

У нади да ће доби ти подр шку држа-
ве и финан сиј ска сред ства у изно су 
од мили он дина ра, у ново о сно ва-
ној фабри ци Тодо ро ви ћа ће сво јим 
радом, пре ма речи ма буду ћих вла-
сни ка, егзи стен ци ју про на ћи још неко-
ли ко ром ских поро ди ца.

Поро ди ца Тодо ро вић бави се саку пља њем секун дар них сиро ви на

ЈКП „ВОДО ВОД“

Без неста ши ца 
воде током лета

Водо снаб де ва ње у општи ни Ста ра 
Пазо ва је уред но. Ни током троп ских 
дана није било неста ши ца или 
рестрик ци ја, само у вечер њим сати ма 
дола зи до сма ње ног при ти ска. У ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја“ Ста ра Пазо-
ва кажу да сви капа ци те ти раде пуним 
капа ци те том и да гра ђа ни ма у овој 
општи ни не пре ти опа сност да ће 
оста ти без пија ће воде, а из Заво да за 
јав но здра вље у Срем ској Митро ви ци 
уве ра ва ју да је град ска вода у ста ро-
па зо вач кој општи ни апсо лут но исправ-
на за пиће, јер ман ган, иако је изнад 
дозво ље не гра ни це, у вред но сти ма у 
који ма се нала зи није ште тан по здра-
вље. Из Заво да за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца су упо зо ри ли гра-
ђа не, да је вода  са јав не чесме у Ста-
рој Пазо ви, на углу ули ца Јана Сико ре 
и Пар ти зан ске, једи ног артер ског 
буна ра неси гур на за људ ску упо тре бу, 
јер су осим хемиј ске неис прав но сти 
послед ње ана ли зе пока за ле да је она 
и бак те ри о ло шки неис прав на. 

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД 

Стоп наси љу
у поро ди ци

У Цен тру за соци јал ни рад у Ста рој 
Пазо ви отпо чео је нови про је кат 
„Алтер на ти ва наси љу“, одо брен од 
стра не Покра јин ског секре та ри ја та за 
соци јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и 
рав но прав ност поло ва, у циљу сма-
ње ња наси ља у поро ди ци и про на ла-
же ња дру гог пута раз ре ше ња кон фли-
ка та, јер је поро дич но наси ље све 
изра же ни је, а струч ња ци упо зо ра ва ју 
да деца у шко ли или на ули ци запра во 

Подр шку да осну ју сво ју фир му и тиме уна пре де свој 
посао поро ди ци Тодо ро вић пру жи ла је локал на Кан це
ла ри ја за ром ска пита ња
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само пре но се обра зац који су нау чи ли 
код куће. Овим про јек том, који се до 
сада реа ли зу је само у Бео гра ду, Кра-
гу јев цу и Нишу, пред ви ђе но је 15 ради-
о ни ца, инди ви ду ал них и колек тив них 
тера пи ја, које ће тра ја ти до јану а ра 
наред не годи не, јер да би се про ме нио 
начин раз ми шља ња, како код жрта ва, 
тако и код почи ни ла ца наси ља, нео п-
хо дан је дужи вре мен ски пери од и сва-
ка ко кон ти ну и ра ни рад са насил ни ци-
ма. Да сада је рад Цен тра за соци јал-
ни рад био усред сре ђен на жртве 
наси ља, што се пока за ло недо вољ ним 
као мера за зау ста вља ње наси ља.

ЈКП „ЧИСТО ЋА“

Купљено чети ри
ками о на сме ћа ра

Возни парк ЈКП „Чисто ћа“ у Ста рој 
Пазо ви бога ти ји је за чети ри ками о на 
која су обез бе ђе на захва љу ју ћи соп-
стве ним сред стви ма овог пред у зе ћа. 
Због вели ке коли чи не сме ћа у општи-
ни Ста ра Пазо ва, за чије саку пља ње је 
заду же но ЈКП „Чисто ћа“, над ле жни су 
се одлу чи ли да возни парк допу не са 
чети ри полов на ками о на која ће омо гу-
ћи ти брже одво же ње отпа да. За купо-
ви ну ками о на „Чисто ћа“ је издво ји ла 
14 мили о на 600 хиља да дина ра. 
Поме ну то пред у зе ће тре нут но рас по-
ла же са 15 ками о на за одво же ње сме-
ћа са пра те ћом опре мом, а чети ри 
купље на ками о на би тре ба ла да омо-
гу ће брже одво же ње сме ћа из дома-
ћин ста ва на тери то ри ји општи не Ста-
ра Пазо ва.

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА МЛА ДЕ

Обу ка из
прве помо ћи

Резо лу ци јом Гене рал не скуп шти не 
Ује ди ње них наци ја 12. август про гла-
шен је за Међу на род ни дан мла дих. То 
је при ли ка да се скре не пажња на 
пита ња и про бле ме мла дих широм 
све та, кул тур на и прав на пита ња 
омла ди не, уче ни ка, сту де на та. Обе ле-
жа ва ње Међу на род ног дана мла дих у 
Срби ји поче ло је после фор ми ра ња 
Мини стар ства омла ди не и спор та, 
2007. годи не. Тешко до посла, ста на и 

оса мо ста ље ња од роди те ља, нај ве ћи 
су про бле ми мла дих у Срби ји. Исти 
муче и мла де у Ста рој Пазо ви. Поред 
ових, егзи стен ци јал них про бле ма, 
омла ди ну муче и кул тур на пита ња. 
Ипак, мла ди у Ста рој Пазо ви су одлу-
чи ли, да њихов дан обе ле же, не гово-
ре ћи о сво јим про бле ми ма, већ да 
нешто нау че. Кан це ла ри ја за мла де у 
сарад њи са Општин ском орга ни за ци-
јом Црве ног крста орга ни зо ва ла је обу-
ку у пру жа њу прве помо ћи.

БАН СТОЛ

Храм Бла ге Мари је 

У мар ту ове годи не поче ла је изград-
ња цркве Бла ге Мари је на Бан сто лу. 
Храм у бли зи ни Срем ских Кар ло ва ца 
биће посве ћен жртва ма „Олу је“ и 
„Бље ска“. Изград њу цркве посве ће не 
Бла гој Мари ји ини ци ра ло је Удру же ње 
гра ђа на „Клуб свих гене ра ци ја“ са 
Бан сто ла. Про те клих месе ци ова ини-
ци ја ти ва доби ја све више покло ни ка, 
али и првих кти то ра и дона то ра. Уз 
бла го слов вла ди ке срем ског Васи ли ја, 
низ хума ни тар них актив но сти за 
изград њу овог хра ма покре нуо је и 
Општин ски одбор Удру же ња Кра ље-
ви на Срби је. Црква се гра ди по узо ру 
на руски храм Све тог Нико ла ја у Софи-
ји. У њој ће се налазити име на жрта ва 
„Олу је“ и „Бље ска“, али се њоме ода је 
почаст и руским еми гран ти ма из 1917, 
који су се наста ни ли у овим кра је ви ма 
после бољ ше вич ке рево лу ци је, а на 
Бан сто лу је дом нашло више од 3.000 
про те ра них Срба из Хрват ске, Босне и 
Хер це го ви не и са Косо ва и Мето хи је.

ФС ВОЈ ВО ДИ НЕ

Спо рт без наси ља
Фуд бал ски савез Вој во ди не орга ни-

зо вао је 8. авгу ста у Спорт ском цен тру 
у Ста рој Пазо ви семи нар на тему 

„Пре вен ци ја насил нич ког пона ша ња 
на спорт ским при ред ба ма, фуд бал-
ским утак ми ца ма, шко ла ма и при ме на 
Зако на о при ват ном обез бе ђе њу“. 
Руко во ди лац семи на ра Вла до Гло ђо-
вић, коме сар за без бед ност Фуд бал-
ског саве за Вој во ди не је иста као, да 
посто је закон ске одред бе које јасно 
гово ре о оба ве за ма клу бо ва, а потреб-
но је наћи сре ди ну да се то укло пи у 
неку цели ну у скла ду са зако ном. Он је 
иста као да је про шле сезо не оди гра но 
930 утак ми ца у Срп ској лиги и три Вој-
во ђан ске лиге, на који ма је било само 
чети ри већа инци ден та или 0,43 одсто, 
али циљ је да инци де на та уоп ште не 
буде. Семи нар је отво рио Дра ган 
Симо вић пред сед ник Фуд бал ског саве-
за Вој во ди не, а при су ство ва ли су 
коме са ри 58 клу бо ва тре ћег и четвр тог 
ран га так ми че ња.

РЕГА ТА „РЕКА“

Дво не дељ на
пло вид ба Дуна вом 

Пета по реду „Рега та река“ у Ста-
рим Банов ци ма при ве де на је кра ју 
11. авгу стов ског дана. Рега та ши из 
целе Срби је, као и гости из Хрват ске 
и Сло ве ни је две неде ље има ли су 
при ли ку да пло ве и тако узму уче шће 
на нај ду жој дунав ској аван ту ри на 
рела ци ји Ста ри Банов ци – Без дан. 
Поред рега та ша који у овој тури стич-
кој мани фе ста ци ји уче ству ју коли ко и 
она посто ји, било је и нових, а понај-
ви ше деце. Уче шће у ово го ди шњој 
рега ти, која про мо ви ше нау тич ки 
тури зам, узе ло је око педе сет пло ви-
ла који су оби шли два на ест општи на 

кроз које про ти че Дунав. Дома ћи ни су 
за нај у пор ни је рега та ше који су при-
сти гли на почет но при ста ни ште у 
Ста рим Банов ци ма при пре ми ли сим-
бо лич не пла ке те, посеб но за оне који 
пет годи на уза стоп но уче ству ју у њој. 
Ово го ди шња рега та сим бо лич но је 
назва на „Гор ње Поду на вље“ са 
акцен том на про мо ци ју вој во ђан ске 
гастро но ми је у чар да ма, а орга ни за-
тор исте била је Тури стич ка орга ни-
за ци ја Општи не Ста ра Пазо ва уз 
подр шку Општи не Ста ра Пазо ва и 
Мини стар ства трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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ПОКА ЗНА ВЕЖБА ЖАН ДАР МЕ РИ ЈЕ НА ГРАД СКОЈ ПЛА ЖИ

За без бед но купа ње у Сави
При пад ни ци рони лач ке једи ни це 

жан дар ме ри је Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у уто рак, 

8. авгу ста на град ској пла жи у Срем-
ској Митро ви ци изве ли су так тич ко - 
тех нич ку вежбу опе ра тив них спо соб-
но сти једи ни це при ли ком спа ша ва ња 
на води.

Пока зна вежба је орга ни зо ва на са 
циљем да се скре не пажња на све 
потен ци јал не опа сно сти које пре те 
да угро зе без бед ност па и живот на 
реци. При пад ни ци ма жан дар ме ри је 
су се у пока зној вежби при дру жи ли и 
спа си о ци на митро вач кој пла жи.

Пона ша ње на купа ли шти ма, непо-
што ва ње пра ви ла пона ша ња и без-
бед но сти на река ма и језе ри ма пове-
ћа ва ризик од несрећ ног слу ча ја а 
посеб но нео д го вор но пона ша ње 
током лет њих вру ћи на и кон зу ми ра-
ње алко хо ла пре ула ска у воду или 
током упра вља ња пло ви ли ма додат-
но пове ћа ва ризик од несре ће и ута-
па ња.

Овом при ли ком Мини стар ство уну-
тра шњих посло ва апе ло ва ло је на 
све гра ђа не да се пона ша ју одго вор-

но, избе га ва ју купа ње на неу ре ђе ним 
и нео бе ле же ним купа ли шти ма, избе-
га ва ју купа ње и упра вља ње пло ви ли-
ма под деј ством алко хо ла и пошту ју 
пра ви ла пона ша ња на река ма и језе-
ри ма у циљу пове ћа ња без бед но сти 
свих који бора ве на води. Наро чи-

то се апе лу је на роди те ље са мало-
лет ном и малом децом, да децу не 
пушта ју на неу ре ђе на и нео бе ле же на 
купа ли шта која нема ју орга ни зо ва ну 
спа си лач ку слу жбу, а да децу непли-
ва че без над зо ра не пушта ју у воду.

Б. С.

Пока зна вежба на град ској пла жи у Срем ској Митро ви ци

Гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер, зајед но са 

пред став ни ци ма Водо при-
вред ног пред у зе ћа „Хидро-
срем“ про шлог четврт ка, 10. 
авгу ста оби шао је црп ну 
ста ни цу у бли зи ни кана ла 
Јар чи на. 
Воду из Јар чи не око 150 
газдин ста ва кори сти за 
навод ња ва ње повр тар ских 
кул ту ра, а услед вео ма 
висо ких тем пе ра ту ра дошло 
је до сма ње ња нивоа воде у 
кана лу. Због тога је Град 
Срем ска Митро ви ца у 
сарад њи са Водо при вред-
ним пред у зе ћем „Хидро-
срем“ и фир мом „Агро ру ма“ 
при сту пио реша ва њу овог 
про бле ма.
- Због лет њих сушних дана 
дошли смо у ситу а ци ју да 
људи нису могли да зали ва-
ју сво је посе де. Нажа лост у 
овом делу нису реше ни 
имо вин ско прав ни одно си 
који се тичу саме црп не ста-
ни це, али смо ми наи шли на 
раз у ме ва ње људи из „Агро-
ру ме“, који су дали сагла-
сност да се мон ти ра тра фо-

ста ни ца и да се црп на ста-
ни ца пусти у рад. Са упум-
па ва њем воде у Јар чи ну 
смо реши ли пита ње зашти-
те фло ре и фау не у кана лу, 
с обзи ром на то да је овде 
пре неко ли ко годи на дошло 
до помо ра рибе, а наши 
повр та ри из Јар ка ће доби-

ти додат не коли чи не воде 
које ће им омо гу ћи ти да 
зали ва ју сво је кул ту ре. Град 
ће финан си ра ти потро шњу 
елек трич не енер ги је која је 
нео п ход на за сам рад пум пи 
– рекао је Сана дер.
Горан Зво нар, дирек тор 
Водо при вред ног пред у зе ћа 

„Хидро срем“ наво ди да се о 
трај ном реше њу про бле ма 
са водо ста јем Јар чи не може 
гово ри ти тек када буду 
реше ни имо вин ско прав ни 
одно си, одно сно када црп на 
ста ни ца буде у над ле жно сти 
водо при вред ног пред у зе ћа. 

Б. С.

КАНАЛ ЈАРЧИНА

Решен проблем водостаја

Обилазак канала Јарчина 
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СМА ЊУ ЈУ СЕ ДУГО ВИ ИНЂИЈ СКОГ ДОМА ЗДРА ВЉА

Повра так на
„ста бил не ноге“
Финан сиј ска ситу а ци ја у инђиј-

ском Дому здра вља „Др Мило-
рад Мика Павло вић“ неу по ре ди-

во је боља данас, него што је то било 
у јуну про шле годи не, када је сада-
шње руко вод ство зате кло дуго ва ња од 
неко ли ко десе ти на мили о на дина ра. 
Због више го ди шњег, нере дов ног изми-
ри ва ња оба ве за пре ма фар ма це ут-
ским кућа ма и пут них тро шко ва рад ни-
ци ма, поме ну та здрав стве на уста но ва 
нашла се у озбиљ ној ситу а ци ји, толи-
ко, да је посто ја ла опа сност од бло ка-
де рачу на.

Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи-
не Инђи ја исти че да се сада дуго ви 
редов но испла ћу ју и да ће за 30 дана у 
пот пу но сти бити испла ће на сва потра-
жи ва ња рад ни ка пре ма Дому здра-
вља.

- Прво смо кре ну ли са отпла том дуга 
пре ма рад ни ци ма, јер су нам они при о-
ри тет, а потом и пре ма фар ма це ут ским 
кућа ма. Уку пан дуг, само за пут не тро-
шко ве рад ни ка, био је пре ко 40 мили-

о на дина ра, а до сада смо вра ти ли 
више од 26 мили о на дина ра - рекао је 
Гак и додао:

- Изгу бље но је мно го вре ме на и 
енер ги је на вра ћа њу дуго ва и обез бе-
ђи ва њу еле мен тар ног функ ци о ни са ња 
здрав стве не слу жбе, уме сто да смо 
посве ти ли пажњу уна пре ђе њу и оса-
вре ме њи ва њу рада Дома здра вља. 
Захва љу јем се рад ни ци ма на стр пље-
њу и раз у ме ва њу, наро чи то они ма који 
нису тужи ли ову уста но ву јер су тиме 
уште де ли зна чај на сред ства која се 
мора ју пла ти ти за суд ске и дру ге тро-
шко ве пар ни це.

Пред сед ник Општи не наво ди да су 
изми ре ни дуго ви пре ма фар ма це ут-
ским кућа ма, осим пре ма јед ној која је, 
ујед но, и нај ве ћи потра жи лац. Сре ди-
ном јуна про шле годи не дуг пре ма том 
доба вља чу изно сио је око 120 мили о-
на дина ра, док су тре нут на потра жи-
ва ња те куће сма ње на за 35 мили о на 
дина ра.

 М. Ђ.

БЕШКА ФЕСТ

Дани бавар ске
кул ту ре

Шести по реду „Дани вој во ђан ско - 
бавар ске кул ту ре Бешка фест“ у Бешки 
биће одр жа ни у петак, 1. и субо ту, 2. сеп-
тем бра. Мани фе ста ци ја се и ове годи-
не, реа ли зу је у сарад њи са парт нер ском 
општи ном Кар лсхулд из Бавар ске, а у 
циљу афир ма ци је забо ра вље них оби ча ја 
и пред ста вља ње тра ди ци је, оби ча ја, кул-
ту ре и гастро но ми је Вој во ди не и Бавар ске.

Орга ни за то ри „Бешка феста 2017.“ 
су Зави чај но дру штво „Ста ра Бешка“ и 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Инђи-
ја, у сарад њи са КУД „Бран ко Ради че вић“ 
Бешка и сео ским Домом кул ту ре. Покро ви-
те љи мани фе ста ци је су Општи на Инђи ја, 
Покра јин ски секре та ри јат за пољо при вре-
ду и Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру.

У кул тур ном про гра му уче ство ва ће вој-
во ђан ска кул тур но - умет нич ка дру штва, 
као и пред став ни ци Бавар ске. Како кажу 
орга ни за то ри, пред ви ђе ни су насту пи два 
там бу ра шка орке стра и два рок бен да. 
Посе ти о ци ће има ти при ли ку да про ба ју, 
као и сва ке годи не, бавар ске спе ци ја ли те-
те попут црве них коба си ца са бавар ском 
кифлом, белих коба си ца са бавар ском 
пере цом и слат ким сен фом, као и добро 
позна те вој во ђан ске спе ци ја ли те те као 
што су: беш чан ска коба си ца, швар гле, 
џигер ња че, кроф не, штру дле и сал чи ћи.
 М. Ђ.

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48 

Побољ ша на напла та пар кин га

На послед њем састан ку Систе ма 
48 у Инђи ји одр жа ном у петак, 
11. авгу ста пред став ни ци Јав ног 

пред у зе ћа „Инђи ја пут“ гово ри ли су о 
резул та ти ма који су оства ре ни по 
осно ву напла те кори шће ња пар кин га у 
току ове годи не. Пре ма њихо вим пода-
ци ма, од почет ка годи не напла ће но је 
ско ро седам мили о на дина ра. Доми-
нан тан износ реа ли зо ван је путем 
СМС пору ка, нешто више од чети ри и 
по мили о на, а знат но се уве ћао и при-
ход оства рен од днев них кар ти, 1,6 
мили о на дина ра. У Инђи ји се напла ћу-
је пар кинг на укуп но 282 места, по 

цени од 35 дина ра у првој зони за 
један, и у дру гој зони за два сата. 

Пред сед ник Општи не Вла ди мир Гак 
оче ку је да се ова, и дру ге про фит не 
делат но сти и даље раз ви ја ју.

- Пози тив но сам изне на ђен бро јем 
про да тих, днев них пар кинг кар ти јер су 
у пора сту и дефи ни тив но ћемо оства-
ри ти у тој обла сти већи при ход, него 
што је то било про шле годи не. Када су 
у пита њу СМС пору ке, тако ђе ћемо 
оства ри ти нешто већи при ход него 
што је то било у 2016. годи ни - каже 
Гак и дода је:

- Да бисмо има ли ред у гра ду, ми 

мора мо води ти рачу на и кон тро ли са ти 
напла ту. Одлу ка посто ји да се пар ки-
ра ње напла ћу је и кон тро ло ри мора ју 
да буду при сут ни на тере ну. Тако ђе, 
има мо јав но пред у зе ће које упра вља 
путе ви ма и пар ки ра ли шти ма и напла-
та од пар кин га је њихов основ ни при-
ход. Уко ли ко га не оства ру ју, поста вља 
се пита ње због чега они посто је? Моје 
број не суге сти је су биле да поја ча ју 
кон тро лу, што су они и учи ни ли, и зато 
данас има мо задо во ља ва ју ћу ситу а-
ци ју када је у пита њу напла та пар кинг 
кар ти.
 М. Ђ.

Саста нак Систе ма 48
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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. 

ОДР ЖА НИ 14. ПУДАР СКИ ДАНИ У СЛАН КА МЕ НАЧ КИМ ВИНО ГРА ДИ МА

У част вину и пуда ри ма
У малом срем ском селу поред 

Дуна ва, у коме живи око 200 
Сло ва ка, Слан ка ме нач ким Вино-

гра ди ма, у субо ту 12. авгу ста одр жа на 
је тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја, 14. 
Пудар ски дани. Орга ни за тор, Месна 
зајед ни ца Слан ка ме нач ки Вино гра ди 
и ове годи не при пре ми ла је богат про-
грам. Одр жа но је так ми че ње у кува њу 
нај бо ље рибље чор бе, избор нај бо љег 
вина и нај леп шег пудар ског шта па - 
Пудар ка. За раз ли ку од про те клих 
годи на, ове се ода звао нешто мањи 
број так ми ча ра. 

Ква ли тет на рибља чор ба се „крч ка-
ла“ у чети ри котли ћа.  

- Први пут се так ми чим у кува њу 
рибље чор бе на Пудар ским дани ма у 

Слан ка ме нач ким Вино гра ди ма, а ина-
че сам редо ван уче сник на интер на ци-
о нал ним так ми че њи ма овог типа. Оче-
ку јем побе ду, ништа мање и надам се 
да ће тако бити. Када је у пита њу 
рибља чор ба, нај ва жни је је кори сти ти 
добре зачи не и што више све же рибе 
- иста као је Јан ко Јан др ов ски, так ми-
чар из Ста ре Пазо ве.

На мани фе ста ци ји је слу же на и све-
та литур ги ја у сео ском хра му, а гости 
су могли да ужи ва ју у насту пи ма кул-
тур но умет нич ких дру шта ва из Слан-
ка ме нач ких Вино гра да, Ста ре Пазо ве 
и Бач ког Петров ца. Удру же ња жена са 
тери то ри је општи не Инђи ја, у окви ру 
Етно изло жбе, при ка за ла су све чари 
раз ли чи то сти срп ске и сло вач ке кул ту-

ре и ста рих зана та. Није изо стао ни 
тра ди ци о нал ни, Пудар ски ватро мет 
након чега су при сут ни до касних 
вечер њих сати ужи ва ли у кон цер ту 
забав не музи ке. 

- Ове годи не је нешто скром ни ја 
орга ни за ци ја Пудар ских дана, али се 
нада мо да ће сле де ће бити мно го 
боље. Када је про грам у пита њу, ту 
ништа нисмо мења ли годи на ма уна-
зад. Так ми че ња у кува њу рибље чор-
бе, за нај бо ље вино и пудар ски штап 
су тра ди ци ја од које неће мо оду ста ти 
ни током наред них годи на - иста као је 
Јан ко Алек са, пред сед ник МЗ Слан ка-
ме нач ки Вино гра ди и додао да су 
Пудар ски дани добар повод да у село 
дође што већи број гости ју који су 
жељ ни дру же ња.

Покр о ви те љи 14. Пудар ских дана су 
Општи на Инђи ја, Тури стич ка орга ни-
за ци ја општи не Инђи ја и јав на пред у-
зе ћа.

- Општи на Инђи ја је поно сна на све 
мани фе ста ци је које негу ју тра ди ци ју, 
како срп ског, тако и оста лих наро да 
који живе на нашим про сто ри ма. Ми 
ћемо и даље подр жа ва ти ова кве мани-
фе ста ци је и помо ћи у њихо вој орга ни-
за ци ји - рекао је Милан Пре до је вић, 
пред сед ник Скуп шти не општи не Инђи-
ја. М. Ђ.

Пудар ски дани у Слан ка ме нач ким Вино гра ди ма

Очу ва на тра ди ци ја и кул ту ра Сло ва ка, 
спе ци фич на гастро но ми ја, дома ћа вина из 
Слан ка ме нач ких Вино гра да и љуба зност 
дома ћи на пред ста вља ју нешто што не 
тре ба про пу сти ти. Мешта ни овог инђиј ског 
села и данас носе тра ди ци о нал ну ношњу, 
зани мљи ву и пре по зна тљи ву по свом 
богат ству боја и руч ном везу. Мани фе ста-
ци ја Пудар ски дани, која се одр жа ва сва-
ког авгу ста оку пља вели ки број Сло ва ка, 

али и дру гих посе ти ла ца, при ли ка је да 
сви заин те ре со ва ни боље упо зна ју спе ци-
фич ну кул ту ру овог наро да. Мани фе ста ци-
ја Пудар ски дани насто ји да отрг не од 
забо ра ва дав на шњи начин гаје ња вино ве 
лозе. Пуда ре ње, чува ње вино гра да има ло 
је првен стве ни циљ да сачу ва род од пти-
ца гра бљи ви ца. Овом мани фе ста ци јом 
данас насто је да се сачу ва ју и дав на шњи 
оби ча ји и начин живо та Сло ва ка у Сре му. 

Оби ча ји Сло ва ка у Сре му
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Сто ча ри ма 691 хек тар 
држав не земље

Чла но ви Општин ског већа у Руми усво-
ји ли су про шлог пет ка, 11. авгу ста 
нацрт Годи шњег про гра ма зашти те, 

уре ђе ња и кори шће ња пољо при вред ног 
земљи шта Општи не Рума за 2017. годи ну. 
Члан коми си је за изра ду Годи шњег про гра-
ма Ђор ђе Вар ни чић је рекао да је про цес 
рести ту ци је и вра ћа ња држав ног земљи-
шта црква ма успо рио изра ду Годи шњег 
про гра ма, али и да је ресор но мини стар-
ство дало сагла сност на пред ло же ни про-
грам. Ове годи не у пону ди је укуп но 1.467 

хек та ра пољо при вред ног земљи шта у 
држав ној сво ји ни, од тога сто ча ри ма, путем 
пра ва пре чег заку па, биће доступ но 691,5 
хек та ра.

Усво је на је и одлу ка о про ме ни апро при-
ја ци је из додат них изво ра буџет ских кори-
сни ка, за потре бе Спорт ског цен тра „Рума“ 
у изно су од 1.600.000 дина ра.

Већ ни ци су подр жа ли про грам рада и 
посло ва ња Зави чај ног музе ја Рума за 2018. 
годи ну и про грам рада за 2018. годи ну 
Град ске библи о те ке „Ата на си је Стој ко вић“.

КРА ЉЕВ ЦИ

Сре ђи ва ње Дома кул ту ре
У Кра љев ци ма је, сред стви-

ма локал не само у пра ве, 
као један од ургент ни јих 

посло ва, про ши ре но и огра ђе-
но сео ско гро бље, јер више није 
било места за сахра њи ва ње. 

-Тако ђе, у Дому кул ту ре је 
ура ђен сани тар ни чвор који није 
рено ви ран од изград ње самог 
Дома кул ту ре осам де се тих 
годи на про шлог века. Ура ђен је 
и про је кат за ком плет ну адап-
та ци ју овог објек та и то ће се 
сук це сив но реа ли зо ва ти, она-
ко како се буду обез бе ђи ва ла 
сред ства - каже Нико ла Чана-
џић, пред сед ник Саве та МЗ 
Кра љев ци.

Чана џић дода је да им пред-
сто је и радо ви на сана ци ји кро-
ва амбу лан те у селу.

С. Џ.
Дом кул ту ре у Кра љев ци ма

СТА ЊЕ УСЕ ВА

Суша ума њу је 
род

У про те клих седам месе ци 
на под руч ју рум ске општи не је 
пало 237 лита ра кише по ква-
драт ном метру, што је, у одно-
су на више го ди шњи про сек за 
122 литре мање. 

- Недо ста так пада ви на је 
био пра ћен висо ким лет њим 
тем пе ра ту ра ма што је зајед но 
ути ца ло на лоше ста ње усе ва 
и оче ки ва но сма ње ње при но-
са. Од ратар ских кул ту ра нај-
ве ће ште те ће бити на соји, као 
кул ту ри која је нај о се тљи ви ја 
на сушу. Исто вре ме но, сун цо-
крет је нај от пор ни ји на ова кве 
усло ве, али оче ку је мо да ће и 
код ове кул ту ре доћи до ума-
ње ња при но са - каже Горан 
Дроб њак, струч ни сарад ник у 
Пољо при вред ној струч ној слу-
жби Рума.

Под се ти мо, у рум ској општи-
ни је засе ја но нај ви ше куку ру-
за, на око 17.000 хек та ра, а 
под сојом и сун цо кре том је по 
око 3.000 хек та ра. С. Џ.

АНИП „БРАН КО
РАДИ ЧЕ ВИЋ“ 

Гостовање
на Кри ту

Чла но ви Изво ђач ког саста-
ва и Народ ног орке стра АНИП 
„Бран ко Ради че вић“ из Руме 
бора ви ли су од 28. јула до 6. 
авгу ста на Кри ту.

Они су на овом лепом грч ком 
остр ву били уче сни ци 17. „Кул-
тур них сусре та“ чији је дома-
ћин био град Хања и локал ни 
ансамбл „Пси ло ри тис“. Поред 
рум ског , као и дома ћих ансам-
ба ла, уче сни ци су били и гости 
са Кипра.

Током борав ка Румља ни 
су насту па ли у више места 
на Кри ту - Пла та ња, Киса мос, 
Хања... 

- Упо зна ли су ово вео ма 
лепо грч ко остр во као и кул ту-
ру коју они негу ју и има ли при-
ли ке да ужи ва мо у сло бод но  
вре ме на крит ским пре ле пим 
пла жа ма. Изво ђач ки састав се 
пред ста вио са чети ри коре о-
гра фи је, а то су игре косов ског 
Помо ра вља, Пиро та, Вла шким 
игра ма и игра ма Боси ле гра да. 
Публи ка је сва ки наступ нашег 
ансам бла про пра ти ла гро мо-
гла сним апла у зи ма и узви ци-
ма оду ше вље ња - каже шеф 
АНИП „Бран ко Ради че вић“ 
Петар Попо вић.

Уче шће на овом фести ва лу 
на дале ком Кри ту пред ста вља 
завр шни цу про јек та за који је 
АНИП кон ку ри сао за буџет ска 
сред ства локал не само у пра ве 
и који носи назив „Сцен ске реа-
ли за ци је јав них нaступа у ино-
стран ству за 2017. годи ну“.

Сед ни ца Општин ског већа

Ове годи не у пону ди је укуп но 1.467 хек та ра пољо при вред
ног земљи шта у држав ној сво ји ни, од тога сто ча ри ма, путем 
пра ва пре чег заку па, биће доступ но 691,5 хек та ра
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РУМ СКЕ ШКО ЛЕ

Рас пуст иско ри шћен
за радо ве
Сва ке годи не, током лет њег рас пу-

ста, у рум ским основ ним и сред-
њим шко ла ма се врши теку ће 

одр жа ва ње обје ка та, али и неки додат ни 
радо ви, већ зави сно шта је којој шко ли 
потреб но. 

Како сазна је мо од Воји сла ва Мио ко ви-
ћа, шефа Каби не та пред сед ни ка Општи-
не, за те наме не је за шко ле обез бе ђе но 
ове годи не нешто пре ко десет мили о-
на дина ра, као и додат них 3,9 мили о на 
дина ра за УПВО „Поле та рац“ и то за 
кре че ње, при пре му ради ја то ра и цеви 
за гре ја ње, као и изра ду доку мен та ци је 
за сана ци ју водо вод не и кана ли за ци о не 
мре же у објек ту „Цен тар“.

Када је реч о град ским шко ла ма, 
поред већ поме ну тог редов ног теку ћег 
одр жа ва ња, обез бе ђе на су и сред ства у 
„Змај Јова Јова но вић“ шко ли за набав-
ку опре ме, а у „Вељ ко Дуго ше вић“ 1,4 
мили о на дина ра за школ ске орма ри ће 
што је био и про је кат одо брен у окви ру 
пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња. У шко ла-
ма „Душан Јер ко вић“ и „Иво Лола Рибар“ 
су ти посло ви окон ча ни, док су у Музич-
кој шко ли „Тео дор Тоша Андре је вић“ у 
току радо ви на сана ци ја тоа ле та и гро-
мо бран ске инста ла ци је. 

Радо ви на теку ћем одр жа ва њу су 
окон ча ни и у основ ним шко ла ма у 
Путин ци ма, Буђа нов ци ма и Никин ци ма, 
а у Хрт ков ци ма је извр ше но при кљу че-
ње на гас. 

У току су и радо ви у шко ли у Клен ку, а 
реч је о набав ци котла и уво ђе њу гасне 
инста ла ци је. 

У шко ли у Гра бов ци ма је поста вљен 
видео над зор, док су у Гим на зи ји „Сте-
ван Пузић“ и ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
у току молер ско фар бар ски радо ви, а у 
„Бран ко вој“ се поста вља и нови све тлар-
ник.

У Пољо при вред ној шко ли „Сте ван 
Петро вић Бри ле“ наба вље на је опре ма 
за нови вете ри нар ско - сто чар ски каби-
нет, док је у Тех нич кој шко ли „Милен ко 
Брзак Уча“ ура ђе на сто ла ри је и кров ни 
покри вач.

Захва љу ју ћи овим радо ви ма како 
на уре ђе њу школ ских учи о ни ца, тако и 
набав ци нове школ ске опре ме и наме-
шта ја, шко ле ће нову школ ску годи ну 
сва ка ко доче ка ти са бољим усло ви ма за 
наста ву.

 С. Џакула

Воји слав Мио ко вић, шеф
Каби не та пред сед ни ка Општи не

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Пре да ва ње о Цртач кој шко ли
У окви ру Кул тур ног лета у 

Зави чај ном музе ју Рума 
одр жа но је 8. авгу ста 

пре да ва ње „Из школ ских ана-
ла - Цртач ка шко ла у Руми“. 
Пре да ва ње о овој теми је одр-
жао Дра го мир Јан ко вић, музеј-
ски савет ник.

Цртач ка шко ла је осно ва на 
1798. годи не, у окви ру про гра-
ма обра зо ва ња из 1777. годи-
не који је важио за тада целу 
Аустро - Угар ску монар хи ју. 
Цртач ка шко ла је 77 годи на 
посто ја ла у Руми. Нај пре је 
ради ла при Глав ној Рум ској 
шко ли, а касни је при Шегрт ској 
шко ли, тако ђе у Руми. Више-
де це ниј ско тра ја ње ове шко ле 
резул ти ра ло је врсним црта-
чи ма који су ради ли на уна-
пре ђе њу занат ске делат но сти. 
Нај и стак ну ти ји настав ни ци ове 
шко ле били су бра ћа Хуго и 

Ото Хецен дорф. Часо ве црта-
ња били су оба ве зни да пра те 
шегр ти и кал фе. Ква ли тет пре-
да ва ња зави сио је, пре све га, 
од кон крет них људи који су се 
тим послом бави ли.

Дру га тема веза на за обра-
зо ва ње у Руми под нази вом 
„Из школ ских ана ла - рум ске 
шко ле“ биће реа ли зо ва на 22. 
авгу ста, а пре да вач ће бити 
Алек сан дра Ћирић, исто ри-

чар ка Зави чај ног музе ја Рума.
Град ска библи о те ка „Ата на-

си је Стој ко вић“ орга ни зо ва ла 
је 11. авгу ста у Вели ком холу 
Кул тур ног цен тра „Бра на Црн-
че вић“, кул тур но - драм ско 
вече глум ца ама те ра Мила на 
Миће Дуди ћа и њего вих при ја-
те ља.

У про гра му су, поред Миће 
Дуди ћа уче ство ва ле њего ве 
коле ге - глум ци Бран ко Јови-
чић и Мили ца Дудић, песни ци 
и књи жев ни ци Сте ван Видо-
вић - Бри ца, Ђока Фили по вић, 
Тодор Бјел кић, Нема ња Ради-
вој шић и сли кар Пре драг Пеђа 
Јово вић. 

Води тељ овог про гра ма је 
био нови нар Бошко Него ва но-
вић, а музич ку подр шку овој 
вече ри пое зи је и глу ме дали 
су чла но ви Там бу ра шког орке-
стра „Ладан шпри цер“.  С. Џ.

Пре да ва ње Дра го ми ра Јан ко ви ћа

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Сли ке са коло ни је
у Крче ди ну

Удру же ње ликов них ства ра ла ца Руме 
орга ни зо ва ло је 10. авгу ста изло жбу 
радо ва сво јих чла но ва који су наста ли 
током њихо вог уче шћа на ово го ди шњој 
Ликов ној коло ни ји у Крче ди ну. 

Реч је о 17. Ликов ној коло ни ји овог 
удру же ња која је, ове годи не, по дру ги 
пут од 1. до 3. јула одр жа на у рибар ском 
насе љу у бли зи ни Крче ди на.

- Већи на наших коло ни ја рани је је одр-
жа ва на у Бор ков цу. Ове и про шле годи не 
смо је орга ни зо ва ли у Крче ди ну, захва-
љу ју ћи сред стви ма које смо доби ли од 
рум ске општи не. Ове годи не смо кон ку-
ри са ли са про јек том Ликов не коло ни је и 
доби ли смо за то 100.000 дина ра. Помоћ 
у орга ни за ци ји нам је дао и Омла дин ски 
савет Рума као и Удру же ње рибо ло ва ца 
„Лињак“ из Крче ди на - рекао је на отва ра-
њу Пре драг Пеђа Јово вић, сли кар и 
пред сед ник Удру же ња ликов них ства ра-
ла ца Руме. 

На ово го ди шњој Ликов ној коло ни ји 
уче ство ва ло је 20 сли ка ра, а у гале ри ји 
Кул тур ног цен тра је изло же но 37 радо ва. 
Реч је о раз ли чи тим фор ма ти ма сли ка, а 
од тех ни ка пре о вла ђу је уље на плат ну и 
аква рел. Заин те ре со ва ни ову изло жбу 
могу погле да ти до 18. авгу ста.

С. Џ.
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V jed nom roku dve jubi lea 
Polo vi cu svoj ho živo ta Zlat-

ko Ruman, z povo la nia 
zdra votný pracovník v 

poho to vost nej zdra vot nej slu-
žbe v Sta rej Pazo ve veno val 
folklórnemu súboru Klasy a z tej 
dru hej polo vi ce až sedemnásť 
rokov folklóru. Zači at kom roka 
Zlat ko Ruman oslávil päťdesi a te 
naro de niny a zači at kom augu-
sta v rámci mestskej oslavy 
svätého Ili ju dosta la sa mu soš-
ka s pla ke tou Miest ne ho spo lo-
čen stva Stará Pazo va za dvad-
saťpäť ročnú vytrvalú čin nosť vo 
folklŕnom súbore Klasy. Lásku k 
folklórnemu ume niu zaš te pi la mu 
cho re o graf ka Ruže na Červenská. 
Zača lo sa to vlast ne v dru hej tri e-
de základnej ško le.

- Pani uči teľka Ruže-
na Červenská  zor ga ni zo va la 
audícia pre tanečníkov a ja som 
sa prihlásil. Na tej prvej ma do 
detského folklórného súboru 
nezo bra li. Čosko ro bola aj druhá 
a ja som sa stal tanečníkom. 
Prvé tanečné kroky ma nau či-
la cho re o graf ka Červenská, za 
čo jej vd´ačím, lebo sa z roka 
na rok  rozvíjala aj moja  láska k 
folklórnemu ume niu. 

Z tanečníka vyrástol aj cho re-
o graf, z hodou okolností ale bo 
umýsel ne?

- Bola to zho da okolností, lebo 
v roku 1991. nás zosta lo päť či 
šesť párov vo folklórnej odboč-
ke, teraz už v SKUS hrdi nu Jan-
ka Čmelíka zosta li sme bez cho-
re o gra fa a vôľu za tan com sme 
mali. Vtedy sme sa roz ho dli, že 
bude me pokra čo vať a za cieľ 
sme si vytíčili tanečnú odboč ku 
tran sfor mo vať do vyššej formy 
tanečného ume nia a pôsobenia 
– do Folklórneho súboru  a pome-

no va li sme ho - Klasy. Už v roku 
1992. som spo lu s Hanou Vere-
šo vou (neskor šie Ruma no vou) 
nacvi čil svo ju prvú cho re o gra fiu 
- Fra jer voč ka moja. Je to moja 
obľúbená cho re o gra fia, s kto ru 
sme až dva krát zvíťazi li na festi-
va le slo venského folklóru Tan cuj, 
tan cuj.

Spo lu s man žel kou Hanou a 
neskor šie i sám nacvi čil mnohé 
splety tan cov, až 25. Med zi také 

význam ne šie môžu sa zara diť 
Anka čier na, V krč me za sto la mi, 
Otvor milá ak nespiš, Ned’a le ko 
od Vojky je Pazo va, ktoré sú aj 
dnes v repertoári Kla sov.

- Na zači at ku práca bola ťažka, 
lebo sme neve de li či zotrváme, 
či sa nám vydarí vytvo riť taneč-
no-scénic ke mini atúry, vlastný 
repertár a dostať sa k cieľu. 
Vydari lo sa nám a mojou pra vou 
rukou bola man žel ka Hana, s kto-

ЗЛАТ КО РУМАН ЖИВОТ ПОСВЕ ТИО ФОЛ КЛОР НОМ АНСАМ БЛУ „КЛА СЈЕ“

У јед ној годи ни два јуби ле ја 
Поло ви ну свог живо та 

Злат ко Руман, по зани-
ма њу здрав стве ни рад ник 

у хит ној слу жби у Ста рој Пазо-
ви, посве тио је фол клор ном 
ансам блу „Кла сје“, а из те дру-
ге поло ви не седам на ест годи на 
посве тио је фол кло ру. Почет ком 
годи не Злат ко Руман је про-
сла вио педе се ти рођен дан, а 
почет ком авгу ста у окви ру сла-
ве Све тог Или је при мио је при-
зна ње Месне зајед ни це Ста ра 
Пазо ва – Пла ке ту са пове љом 
за два де сет пе то го ди шњи рад у 
фол клор ном ансам блу „Кла сје“.

Љубав за фол клор ну умет-
ност пре не ла му је коре о граф-
ки ња Руже на Чер вен ски. Било 
је то у дру гом раз ре ду основ не 
шко ле.  

- Учи те љи ца Руже на Чер-
вен ски је тада орга ни зо ва ла 
ауди ци ју за игра че и ја сам се 
при ја вио, али на ауди ци ји ме 
нису при ми ли у деч ји ансамбл. 
Убр зо је била и дру га ауди ци ја 
и тада сам почео сво ју играч ку 
кари је ру. Прве кора ке нау чи-
ла ме коре о граф ки ња Чер вен-
ски којој сам захва лан, јер је из 
годи не у годи ну та моја љубав 
за фол клор расла и раз ви ја ла 
се – каже Злат ко Руман.

Од игра ча изра стао је коре о-
граф, слу чај но или не?

- Био је то сплет окол но сти, 
јер смо 1991. годи не у фол клор-
ној сек ци ји СКУД-а „Херој Јан ко 
Чме лик“ оста ли без коре о гра фа 
са мало игра ча, али са вели-
ком жељом да и даље игра мо 
у фол кло ру. Одлу чи ли смо да 
ћемо наста ви ти сами, али не 
као фол клор на сек ци ја већ као 
фол кло р ни ансамбл, што је зна-
чи ло виши ниво. Тако је настао 
ФА „Кла сје“. Већ 1992. сам 
зајед но са Ханом Вереш, касни-
је Руман напра вио прву коре-
о гра фи ју, која је и данас моја 
оми ље на. Са њом смо два пута 
побе ди ли на фести ва лу сло вач-
ког фол кло ра „Тан цуј, тан цуј“ – 
при ча Руман.

Зајед но са супру гом Ханом, 
а касни је и сам при пре мио је 
мно го коре о гра фи ја, чак 25. 
Међу зна чај ни јим могу се увр-
сти ти „Анка црна“, „У крч ми за 
сто ло ви ма“, „Отво ри дра га ако 
не спа ваш“, „У бли зи ни Вој ке 
је Пазо ва“, које су и данас на 
репер то а ру ФА „Кла сје“. 

- У почет ку је било тешко, јер 
нисмо зна ли да ли ћемо опста-
ти, да ли ћемо успе ти напра-
ви ти вла сти ти репер то ар фол-

Златко Руман

Наступ ФА „Класје“
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rou som robil spo lu. Ona mi veľa 
pomáhala aj oko lo kro ja. Neskor-
šie aj ona sama pra co va la s 
detským súborom a pomaly sa do 
tan ca zapo ji li aj naše deti syn Mar-
tin, ktorý dnes už netančí a dcéra 
Katarína, ktorá je momentálne v 
prvom súbore Kla sov.

Po štýlizo vaných tan coch do 
repertoáru pribúdali aj cho re o gra-
fie inšpi ro vané sta ro pa zovskými 
zvykmi. 

- Zvyky a obyčaje boli a sú 
mojou obľúbenou prácou, lebo 
som chcel od zabud nu tia zac ho-
vať starodávne zvyky. Tak vzni kli 
cho re o gra fie: Obli e vačky, Pod ’me 
na svad bu, Kedyže to žit ko vin de, 
Ide richtár po dedi ne, U Hal’a mov 
na pri ad kach, Drdá, Nec hcev 
som Pazo ve voja kom biti -Ver-
bung. Je to mrav čia práca, lebo 
si take cho e o gra fie vyžadujú veľa 
tanečníkov, dosť práce pri výbere 
piesní a tanečných  prv kov. 

A nie len to Zlat ko sa neskor šie 
vyskúšal i cho re o gra fi a mi zo Slo-
ven ska.

- Prvá cho re o gra fia boli Tan-
ce z Hore hro nia. Je to vlast ne 
cho re o gra fia Igo ra Kova čo vi ča 
známeho cho re o gra fa zo Slo ven-
ska, ktorý dovo lil aby sme nacvi-
čo va li jeho cho re o gra fiu. Nebo lo 
nám ľahko, je to náročná cho re-
o gra fia a aj kro je sme si muse-
li šiť nové. Potom som posta vil 
cho re o gra fiu Chlap ci z Hore hro-
nia a Tan ce z Lip to va. Všet ko to 

vyžado va lo veľa príprav, štu do va-
nia kro jov, pie sni a vážnú prácu s 
tanečníkmi.

Cho re o gra fia Cestou na Dolnú 
Zem bola zaznamenaná ako 
výskumná tanečná for ma.

- S tou to cho re o gra fi ou som 
chcel znázorniť cestu Slvákov zo 
Slo ven ska na Dolnú zem, vlast-
ne do Voj vo diny. Sú tam tan ce zo 
Slo ven ska, Madˇarska a potom aj 

Sta rej Pazovy. Aj to bola náročná 
práca. Mali sme pekné úspechy 
s tou to cho re o gra fi ou na festi va-
loch. Aj s mnohými inými, súbor 
získal početné zlaté, stri e borné 
a bron zové pásma na fol klo nom 
festi va le Tan cuj, tan cuj, druhú a 
tre tiu cenu na voj vo dinských pre-
hli ad kach folklóru ako aj cenu 
,,Zlat ni opa nak’’ na festi va le vo 
Valje ve.

So svo ji mi tan ca mi ako aj 
mnohými významnými spevákmi 
a hudobníkmi bol inšpiráciou 
režisérovi TV Nový Sad Andre jo-
vi  Pri vi ze ro vi pre etno film Anka 
z bre hov.

- Bola to nová a pekná 
skúsenosť pre celý súbor Kla sov. 
Neza bud nteľné sú aj vystúpenia 
na mnohých festi va loch nie len 
doma ale aj v zahra ni či: Slo-
ven sku (Detva, Myjava, Zube-
rec, Žili na, Nitra, Mic ha lov ce, 
Koši ce, v Mar ti ne), tiež v Pol-
’sku, Mad’ar sku, Rumúnsku, 
Nemec ku, Rakúsku, Slovínsku, 
Grécku, Macedónsku, Česku ako 
i v Austra lii-Mel bur ne. Nad vi a za li 
sme a zveľaďujeme spoluprácu 
s mnohými súbor mi zo Slo ven-
ska, Stavbár - Žili na, Partizán – 
Slovenská L’up ča, Zobor - Nitra, 
ale aj z Rakúska Tan zkre is – 
Neu dau.

Tak ako cho re o graf ka 
Červenská zao ra la hlbokú 
tanečnú brázdu v Ruma o vom 
srd ci tak sa aj Zlat ko snaží do 
nej vysádzať nové cho re o gra fie 
a usi lu je sa vynachádzat’ mnohé 
staré, zabud nuté pie sne ako i 
tanečné  prvky našich pred kov. 
Veľmi sa pote šil tomu to uzna niu 
lebo si tú jeho prácu a sna hu vši-
mli aj v spo loč no sti. Prial by si, 
aby takú brázdu aj on zao ral do 
sŕdc  mladším tanačníkom ktorí 
budú pokra čo vať jeho cestou. 

Anna Simonovićová

клор но - сцен ских мини ја ту ра 
и тако сти ћи до поста вље ног 
циља. Успе ли смо, са мојом 
десном руком, супру гом Ханом, 
са којом сам радио зајед но, 
касни је и сам. Она ми доста 
пома же и око ношње. Касни је 
је и она сама ради ла са деч-
јим ансам блом, а пола ко су се 
у фол кло ре укљу чи ла и наша 
деца, син Мар тин који данас 
више не игра и ћер ка Ката ри на, 
тре нут но игра у првом ансам-
блу – наво ди наш саго вор ник.

После сти ли зо ва них ига ра, 
репер то ар су обо га ти ли коре о-
гра фи ја ма инспи ри са ним ста-
ро па зо вач ким сло вач ким оби-
ча ји ма. 

- Оби ча ји су били и још увек 
су мој оми ље ни посао у фол-
кло ру, јер сам их на тај начин 
хтео сачу ва ти од забо ра ва. 
Тако су наста ле коре о гра фи је 
инспи ри са не оби ча јем поли-
ва ња дево ја ка, на пре лу, свад-
бе ним, жетве ним и вој нич ким 
оби ча ји ма. Муко трп на је сама 
при пре ма, доста рада и тру да 
тре ба уло жи ти у избор песа ма 
и играч ких еле ме на та, коре о-
гра фи је су са мно го игра ча што 
изи ску је доста при пре ме – каже 
Злат ко.

И не само то, Злат ко се опро-
бао и у при пре ми коре о гра фи ја 
из Сло вач ке.

- Прва таква коре о гра фи ја 
биле су „Игре из Хоре хро на“, 
јед ног реги о на у Сло вач кој. То 
је коре о гра фи ја Иго ра Кова-

чо ви ча, позна тог коре о гра фа 
из Сло вач ке који нам је дозво-
лио да при пре ми мо њего ву 
коре о гра фи ју. Није било лако 
при пре ми ти ову тем пе ра мент-
ну коре о гра фи ју, мора ли смо 
и ношњу са саши је мо. Затим 
сам ја при пре мио коре о гра фи ју 
„Мом ци са Хоре хро на“ и „Игре 
из Лип то ва“. Све ове коре о гра-
фи је су зах те ва ле доста дугу 
прво моју а затим и при пре му 
игра ча, нове ношње – исти че 
Руман.

Коре о гра фи јом „Пут на Доњу 
земљу“ зако ра чио је у истра жи-

вач ку фол клор ну фор му.
- Са овом коре о гра фи јом сам 

желео кроз игру да при ка жем 
при чу о путу Сло ва ка из Сло-
вач ке у Вој во ди ну. У њој су игре 
из Сло вач ке, Мађар ске и Ста ре 
Пазо ве. Била је и то зах тев на 
при пре ма и сам рад у реа ли за-
ци ји. Има ли смо лепе успе хе са 
њом на мно гим фести ва ли ма. 
И са дру гим коре о гра фи ја ма 
смо осва ја ли злат не, сре бр не, 
брон за не пла ке те на фести ва-
лу „Тан цуј, тан цуј“ дру го и тре-
ће место на вој во ђан ским смо-
тра ма фол кло ра као и награ ду 

„Злат ни опа нак“ на фести ва лу у 
Ваље ву – при ча Злат ко.

Са сво јим коре о гра фи ја-
ма као и са број ним зна чај ним 
пева чи ма и музи ча ри ма био је 
инспи ра ци ја реди те љу ТВ Нови 
Сад Андре ју При ви зе ру за етно 
филм „Анка из вино гра да“.

- Било је то ново и лепо иску-
ство за цео ансамбл „Кла сје“. 
Неза бо рав ни су насту пи и на 
мно гим фести ва ли ма не само 
код нас већ и у Сло вач кој (Дје-
тва, Мија ва, Зубе рец, Жили на, 
Њитра, Миха лов це, Коши це, 
Мар тин), тако ђе у Пољ ској, 
Мађар ској, Руму ни ји, Сло ве ни-
ји, Грч кој, Маке до ни ји, Чешкој 
као и у Аустра ли ји – Мел бур ну. 
Има мо лепу сарад њу са бро-
јим ансам бли ма из Сло вач ке 
са Став ба ром из Жили не, Пар-
ти за ном из Сло вач ке Љуп че, 
Зобо ром из Њитре, са ансам-
блом Tan zkre is – Neu dau из 
Аустри је – каже за крај Злат ко 
Руман.

Тако као што је коре о граф-
ки ња Чер вен ски изо ра ла дубо-
ку фол клор ну бра зду у срцу 
Рума на, тако и Злат ко тежи да 
про на ђе број не ста ре, већ забо-
ра вље не песме и играч ке еле-
мен те пре да ка. Вео ма се обра-
до вао овом при зна њу, јер то 
потвр ђу је да су његов рад при-
ме ти ли у дру штву. Желео би да 
тако дубо ку бра зду изо ре и он 
у срци ма мла дих игра ча који ће 
наста ви ти њего вим путем.

Ана Симо но вић

На фестивалу у Чешкој

Са доделе признања
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ПРИ ХВАТ НИ ЦЕН ТАР АДА ШЕВ ЦИ

Фол кло ра ши пле са ли 
за мигран те

У При хват ном цен тру за мигран те у Ада-
шев ци ма 7. авгу ста одр жан је кул тур но 
умет нич ки про грам, на којем су уче ство-

ва ла фол клор на дру штва из Шида, СКУД „Све-
ти Сава“, КПД „Ђура Киш“ и СКУД „Јед но та“.

Орга ни за то ри овог дога ђа ја били су Општи-
на Шид, Општин ско пове ре ни штво за избе-
гли це и мигра ци је и Кул тур но обра зов ни цен-
тар Шид. Жеља орга ни за то ра била је да се, 

у скло пу Кул тур ног лета, мигран ти ма при ка же 
кул тур но богат ство и госто прим ство Шида.

Кон цер ту су при су ство ва ли пред став ни ци 
репу блич ких и покра јин ских орга на, невла-
ди них орга ни за ци ја и локал не само у пра ве. 
При сут ни ма се у име Општи не Шид обра тио 
Небој ша Илић, помоћ ник пред сед ни ка Општи-
не Шид, а у име Коме са ри ја та Дра ган Вели ми-
ро вић, шеф При хват ног цен тра у Ада шев ци ма.

ФОН ДА ЦИ ЈА „АНА И ВЛА ДЕ ДИВАЦ“

Шиду опре ма за
ван ред не ситу а ци је 
Фон да ци ја „Ана и Вла де Дивац“ 

дони ра ла је Општи ни Шид 
опре му за ван ред не ситу а ци је и 

наме штај за опре ма ње Кан це ла ри је за 
мла де у Шиду. 

Чамац за спа са ва ње са при ко ли цом, 
пум па за изба ци ва ње воде, гуме не 
чизме и тех нич ка опре ма, наме ње ни 
су за ван ред не ситу а ци је, са који ма се 
шид ска општи на суо чи ла 2014. годи-
не. Дони ра ни чамац за спа са ва ње 
има ће при ме ну и ван ван ред них ситу-
а ци ја, а кори сти ће се и за потре бе 
Каја ка шког клу ба „Филип Вишњић“ из 
Вишњи ће ва при ли ком тре нин га каја-
ка ша на води и орга ни зо ва ња рега та.

Дона ци ју је про шлог четврт ка, 10. 
авгу ста пред став ни ци ма Општи не 
Шид уру чи ла коор ди на тор ка Фон да ци-
је „Ана и Вла де Дивац“ за Шид Јова на 
Вук сан.

Како се могло чути, посе до ва ње 
ова кве опре ме у ван ред ним ситу а ци ја-
ма, какве су попла ве, зна чи бржу и 
ква ли тет ни ју реак ци ју у првим тре ну-
ци ма када је у пита њу спа са ва ње 
људи и имо ви не.

Укуп на вред ност дони ра не опре ме, 
коју је Фон да ци ја дони ра ла Општи ни 
Шид дони ра ла у окви ру про јек та 
„Подр шка локал ним само у пра ва ма у 
ван ред ним ситу а ци ја ма“, је десет 
хиља да дола ра.

Истог дана, коор ди на то ру Кан це ла-

ри је за мла де Нико ли Тара ји ћу уру че-
на је кан це ла риј ска опре ма, дар тако-
ђе Фон да ци је „Ана и Вла де Дивац“. 
Ова Фон да ци ја је Општи ни Шид дони-
ра ла грант од 5.000 дола ра за купо ви-
ну наме шта ја и рачу нар ске опре ме за 
потре бе Кан це ла ри је за мла де. 

КУЛТУРНО ЛЕТО
Фијакеријада

У окви ру Шид ског кул тур ног 
лета 12. авгу ста на ста ди о ну 
ОФК „Шид“ одр жа на је шеста по 
реду Фија ке ри ја да. И ове годи-
не, на јед ном месту оку пи ли су 
се узга ји ва чи и љуби те љи коња 
из Сре ма и Мачве, како би дали 
свој допри нос попу ла ри за ци ји 
коњич ког спор та. Орга ни за то ри 
Фија ке ри ја де су Коњич ки клуб 
„Гра ни чар 2011“, Кул тур но обра-
зов ни цен тар Шид и Тури стич ка 
орга ни за ци ја Шид, а мани фе-
ста ци ја је одр жа на под покро ви-
тељ ством Општи не Шид. 

Пре ма речи ма орга ни за то ра 
ово го ди шња реви ја парад них 
запре га пока за ла је да је иде ја о 
орга ни за ци ји ове мани фе ста ци-
ја покре ну та пре шест годи на 
уро ди ла пло дом, а и број уче-
сни ка из годи не у годи ну је све 
већи.

Мани фе ста ци ју је све ча но 
отво рио пред сед ник СO Шид 
Вели мир Рани са вље вић.

Чамац за спасавање донација Фондације „Ана и Владе Дивац“

Концерт у прихватном центру у Адашевцима  
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Про мо ци ја књи ге о 
по ро ди ци Сту пав ски

“Сту пав ско ви на До њој 
зе мљи” на зив је књи ге Ста-
ни сла ва Сту пав ског ду го го-
ди шњег но ви на ра из Ши да 
чи ја про мо ци ја је одр жа на 
у окви ру ман фе ста ци је 
Шид ско кул тур но ле то, у 
су бо ту 12. ав гу ста у са ли 
на род ног Сло вач ког до ма. 

Пет на ест го ди на ра да и 
тру да аутор Ста ни слав 
Сту пав ски уло жио је у при-
ку пља њу гра ђе за ову књи-
гу, а ка ко ка же озбиљ но јој 
се по све тио по след њих пет 
го ди на ка да су за јед но са 
њим на књи зи ин тен зив но 
ра ди ли и ње го ви ро ђа ци, 
ина че ко а у то ри књи ге Шће-
фан Сту пав ски из Бр на, 
Ан дреј Сту пав ски из Гло-
жа на и Јан Сту пав ски из 
Ста ре Па зо ве.

- За јед но смо уло жи ли 
труд и ово да нас је ре зул-
тат на шег за јед нич ког за ла-
га ња и ра да. Књи га го во ри 
о по ро ди ци Сту пав ски. Од 
пр вог Сту пав ско вог за ко га 
смо утвр ди ли да од ње га 
во де по ре кло сви Сту пав-
ско ви на До њој зе мљи или 
бо ље ре че но ов де у Вој во-
ди ни. Од ње га до да нас 

има мо де сет ге не ра ци ја, а 
за по че та је је да на е ста 
ге не ра ци ја Сту пав ско вих у 
Ван ку ве ру у Ка на ди. 
Ми слим да је ово ка пи тал-
но де ло ко је го во ри о исто-
ри ји јед не по ро ди це - ре као 
је Ста ни слав Сту пав ски.

На про мо ци ји су по ред 
мно го број них по се ти ла ца, 
род би не, по ро ди це Сту пав-
ских оку пље них из свих 
кра је ва Вој во ди не али и 
ши ре, при су ство ва ли и 
ве ли ки број љу би те ља 
пи са не ре чи, за тим пред-
став ни ци ло кал не са мо у-
пра ве, Кул тур но обра зов-
ног цен тра, као и оста лих 
јав них ин сти ту ци ја. О зна-
ча ју књи ге го во ри ли су 
ре цен зен ти књи ге, Ду шан 
Лу кић, Ан дреј и Јан Сту-
пав ски, а ме ђу пр ви ма ску-
пу се обра тио ре цен зент 
Све ти слав Не на до вић.

- Пи шу ћи ову књи гу, аутор 
се ба зи рао на број ну фа ми-
ли ју Сту пав ски, чи ја пре зи-
ме на су при сут на у осам 
зе ма ља све та. По се бан 
сег мент књи ге пред ста-
вља ју ле ген де, за бе ле же ни 
до га ђа ји по то ма ка, као и 

фо то гра фи ја и до ку ме на та 
ко ја чи не књи гу бо га ти јом. 
Ова књи га за у зи ма зна чај-
но ме сто у на шој исто ри о-
гра фи ји - ис та као је из ме ђу 
оста лог Не на до вић.

Кул тур но обра зов ни цен-
тар је пру жио сву нео п ход-
ну по моћ при ли ком из да ва-
ња књи ге.

- Мно го ми је дра го што је 
Кул тур но обра зов ни цен-
тар по мо гао из да ва ње ове 
књи ге. За ви дим по ро ди ци 
Сту пав ски ко ја има ова квог 
чла на ко ји је сво јим тру дом 
и за ла га њем ус пео да све 
те по дат ке са ку пи и об је ди-
ни. Си гу ран сам да ово ни је 
ње го во по след ње де ло, а 
та ко ђе сам си гу ран да ће мо 
убу ду ће још са ра ђи ва ти - 
из ја вио је ди рек тор Кул тур-
но обра зов ног цен тра Шид 
Ср ђан Ма ле ше вић. 

Про мо ци ја књи ге ујед но 
је пред ста вља ла и је дин-
ствен по ро дич ни скуп, с 
об зи ром на то да су се на 
јед ном ме сту оку пи ли мно-
го број ни чла но ви по ро ди це 
Сту пав ски. По се ти о ци су 
при ли ком по се те про мо ци-
је би ли у мо гућ но сти да 

по гле да ју филм пре ко 
ви део би ма о исто ри ји те 
по ро ди це, као и да се од 
стра не са мог ауто ра упо-
зна ју о ста ти стич ким по да-
ци ма сед ме, осме, де ве те и 
де се те ге не ра ци је по ро ди-
це Сту пав ски. 

На кра ју про мо ци је, ко ја 
је обо га ђе на кул тур но 
умет нич ким про гра мом 
СКУД-а “Јед но та”, сви ма 
они ма ко ји су по мо гли да 
књи га Ста ни сла ва Сту пав-
ског угле да све тло да на 
уру че не у знак за хвал но-
сти, књи ге и ЦД. Из ме ђу 
оста лих Ста ни слав Сту пав-
ски нај ви ше се за хва лио 
свом ро ђа ку, ини ци ја то ру и 
ка ко је ре као нај за слу жни-
јем за из да ва ње књи ге, 
до на то ру Ја ро сла ву Сту-
пав ском и ње го вој по ро ди-
ци. Он је, ка ко је аутор 
ис та као, пру жио сву нео п-
ход ну фи нан сиј ску по др-
шку у тре нут ку ка да је она 
ауто ру нај ви ше тре ба ла. 
На про мо ци ји књи ге, по се-
то ци су има ли при ли ку да 
по гле да ју и из ло жбу сли ка 
и скулп ту ра Ја на Сту пав-
ског из Ста ре Па зо ве.

Аутор књиге Станислав Ступавски

Пет на ест го ди на
ра да и тру да

аутор Ста ни слав
Сту пав ски
уло жио је

у при ку пља њу
гра ђе за ову књи гу,

а ка ко ка же
озбиљ но јој се

по све тио
по след њих
пет го ди на
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ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“

Упр кос вру ћи на ма
 снаб де ва ње редов но
Екс трем но висо ке тем-

пе ра ту ре про те клих 
дана у мно гим мести-

ма широм Срби је дове ле 
су до пове ћа не потро шње 
воде, те су мно ге општи-
не при мо ра не да уве ду 
рестрик ци је воде. Општи-
ну Пећин ци нису мимо и шле 
ни троп ске тем пе ра ту ре, ни 
пове ћа на потро шња воде, 
али рестрик ци је нема. Како 
су нам рекли у ЈКП „Водо вод 
и кана ли за ци ја“ Пећин ци, 
водо снаб де ва ње у свих 15 
насе ља општи не је уред но и 
задо во ља ва ју ће.

- У свим насе љи ма има 
довољ на коли чи на воде и 
при ти сци су задо во ља ва ју-
ћи. Јавља ли су се про бле ми 
у Купи но ву где у вечер њим 
сати ма мешта ни зали ва ју 
баште, те при ти сак осла-
би, па и овим путем апе лу-
је мо на гра ђа не да сма ње 
зали ва ње трав ња ка јер на 
тај начин опте ре те водо вод-
ну мре жу и при ти сак осла-
би. Тако ђе, честе су биле 
и хава ри је услед ста ре и 

дотра ја ле опре ме, али сред-
стви ма доби је ним на кон-
кур су Покра јин ске вла де ти 
про бле ми ће бити реше ни, 
те бисмо још јед ном замо-
ли ли Купин це за стр пље ње 
– рекао је Дра го љуб Вој кић, 
дирек тор ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ Пећин ци.

Како даље исти че Вој кић, 

забе ле же на је пове ћа на 
потро шња воде током про те-
клих месе ци, што је нор мал-
но за лет њи пери од, али то 
не ути че пуно на водо снаб-
де ва ње. Уко ли ко до про бле-
ма дође, тру де се да реа гу ју 
пра во вре ме но.

- Наше еки пе су на тере-
ну 24 сата и тру ди мо се да 
уко ли ко дође до неког ква ра, 
одмах реа гу је мо и сани ра мо 
квар, како би наши гра ђа ни 
има ли редов но водо снаб-
де ва ње. Деша ва ло се да 
при ли ком радо ва мора мо 
да искљу чи мо део ули це 
у вео ма крат ком вре мен-
ском пери о ду. Од изу зет не 
је важно сти да не дође до 
дужег пре ки да у испо ру ци 
воде, пого то во током лет њег 
пери о да, јер вода је један од 
основ них еле ме на та живо та 
и као таква нео п ход на свим 
живим бићи ма, чиме се и ми 
руко во ди мо – иста као је Вој-
кић.

Из ЈКП „ВИК“ Пећин-
ци напо ми њу да је у пла ну 
изград ња водо вод не мре же 
и у Обре жу, чиме ће се тај 
део општи не пот пу но оспо-
со би ти за нео ме та но редов-
но снаб де ва ње ква ли тет ном 
пија ћом водом. Тако ђе, под-
се ћа ју да се буна ри на тери-
то ри ји пећи нач ке општи не 
редов но оби ла зе и пра ти 
ста ње, као и да се хло ри-
са ње врши у скла ду са про-
пи си ма, како би ква ли тет на 
пија ћа вода била по про пи-
са ним стан дар ди ма.

Дирек тор „Водо во да“ Дра го љуб Вој кић 

ПЕЋИ НАЧ КА СЕЛА

Уре ђе ње
атар ских
путе ва

Уре ђе ње атар ских путе ва, 
сва ка ко спа да у један од при о-
ри те та сва ке локал не зајед ни-
це, како би њени мешта ни 
могли несме та но да се кре ћу до 
сво јих ора ни ца. Запу ште ни ата-
р ски путе ви пред ста вља ју 
вели ки про блем пољо при вред-
ни ци ма, те је пећи нач ка локал-
на само у пра ва у сарад њи са 
саве ти ма месних зајед ни ца 
свих 15 насе ља запо че ла уре-
ђе ње атар ских путе ва, рас по-
ре див ши шља ку по мести ма 
где је нео п ход но наси па ње – 
Купи но во, Обреж, Огар, Доњи 
Товар ник, Пећин ци, Кар лов чић, 
Попин ци и Сибач.

Тако је 7. авгу ста запо че то 
наси па ње атар ских путе ва у 
Кар лов чи ћу, путе ва који се 
надо ве зу ју на изла зу из Гор-
њан ске ули це и то у дужи ни од 
око 1.000 мета ра. Како је рекао 
Дејан Девр ња, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це Кар-
лов чић, од вели ког су зна ча ја 
уред ни и про ход ни атар ски 
путе ви за све мешта не Кар лов-
чи ћа.

САНА ЦИ ЈА ШАХ ТА

Без бед ност на 
првом месту

Про па ли кана ли за ци о ни 
шахт, који се нала зи на самој 
сао бра ћај ни ци изме ђу ули ца 
Школ ска и Бра ће Крстић, код 
Сред ње тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“ и 
основ не шко ле у Пећин ци ма, 
већ дужи вре мен ски пери од 
пред ста вља прет њу, не само 
по воза че него и пеша ке, а 
пого то во децу, те је пећи нач ко 
Јав но кому нал но пред у зе ће 
„Водо вод и кана ли за ци ја“, 
пред у зе ло кора ке да се тај про-
блем реши. Про шле неде ље 
рад ни ци овог пред у зе ћа сани-
ра ли су про па ли шахт, порав-
на ли са асфал том и ста ви ли 
нов покло пац.

- Кана ли за ци о ни шахт је 
про пао због вели ког опте ре ће-
ња и фре квен ци је сао бра ћа ја и 
као такав пред ста вља прет њу 
по све уче сни ке у сао бра ћа ју. 
Бит но нам је било да ове радо-
ве ура ди мо пре јесе ни и почет-
ка пољо при вред них радо ва, а 
пого то во пре сеп тем бра, када 
почи ње шко ла, јер се деца која 
овде пре ла зе ули цу или чека ју 
ауто бус могу повре ди ти – иста-
као је Дра го љуб Вој кић, дирек-
тор ЈКП „ВИК“, и додао да је 
овом пред у зе ћу на првом 
месту без бед ност гра ђа на 
пећи нач ке општи не.

ЈКП „Водо вод и кана ли за ци-
ја“ из Пећи на ца, у чијој је над-
ле жно сти одр жа ва ње кана ли-
за ци о них и водо вод них мре жа 
на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не, послед њих дана 
има ло је доста про бле ма око 
сани ра ња поје ди них загу ше-
них кана ли за ци о них отво ра у 
Шима нов ци ма и Пећин ци ма. 
Загу ше ња су иза зва ли неса ве-
сни гра ђа ни уба цу ју ћи у кана-
ли за ци ју чвр сти отпад, попут 
кеса, тка ни на, пуцвал та и вате, 
који је забра ње но баца ти у 
кана ли за ци ју.

Тех нич ки дирек тор ЈКП 
„ВИК“ Мио мир Сте фа но вић 
тим пово дом је упу тио апел 
физич ким и прав ним лици ма - 
кори сни ци ма кана ли за ци о не 
мре же да у кана ли за ци ју не 
баца ју чвр сти отпад, јер тиме 
са јед не стра не пове ћа ва ју 
тро шко ве одр жа ва ња кана ли-
за ци о не мре же, а са дру ге, 
због изли ва ња кана ли за ци о ног 
отпа да на мести ма где наста-
не загу ше ње, нару ша ва ју 
живот ну сре ди ну у самим 
насе љи ма.

- Кон крет но у Шима нов ци ма 
и Пећин ци ма пре неки дан је 

дошло до загу ше ња и изли ва-
ња кана ли за ци је. Том при ли-
ком уста но ви ли смо да је до 
загу ше ња кана ли за ци о не мре-
же дошло због тога што су 
кана ли за ци о не пум пе пову кле 
тка ни ну, кесе, пуцвалт и вату. 
Када дође до загу ше ња, пум пе 
се ауто мат ски искљу чу ју, дола-
зи до поди за ња нивоа кана ли-
за ци о ног отпа да и хит но мора-
мо да интер ве ни ше мо – да 
вади мо пум пу, чисти мо је, да је 
поно во ресе ту је мо и укљу чу је-
мо да би обо ри ла ниво кана ли-
за ци о ног отпа да у мре жи, јер у 
таквим ситу а ци ја ма у нижим 
дело ви ма насе ља дола зи до 
изли ва ња кана ли за ци о ног 
отпа да. Са дру ге сра не, уко ли-
ко се пум пе не искљу че на 
вре ме, дола зи до пре го ре ва-
ња, а поправ ка пум пи је зна ча-
јан тро шак за ЈКП „ВИК“ – упо-
зо ра ва Сте фа но вић.

Кори сни ци кана ли за ци о них 
мре жа би одго вор ним пона ша-
њем знат но олак ша ли посао 
рад ни ци ма ЈКП „ВИК“, а са 
дру ге стра не себи обез бе ди ли 
ква ли тет ни је и уред ни је функ-
ци о ни са ње кана ли за ци о не 
мре же.

Неса ве сни поје дин ци
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Пројекат „Зашто нестајемо: Фрушком гором од села до села“ финансијски је помогао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

ПРИ ВИ НА ГЛА ВА

Млади не виде
перспективу у селу
Да жи вот на се лу ни је 

лак и да зах те ва мно
го ра да и од ри ца ња, 

све до чи чи ње ни ца да се ла 
из у ми ру и да је све ма ње 
мла дих у њи ма. Пра ва је 
рет кост на ћи мла де љу де 
ко ји, упр кос све му, оста
ју да жи ве у се ли ма. Се
ло При ви на Гла ва је јед но 
од нај ма њих се ла у оп шти
ни Шид, са све га две ули
це ко је се про те жу са јед не 

и дру ге стра не спо је не код 
са мог ма на сти ра. 

Јед ино за хва љу ју ћи 
ма на сти ру у по след њих 
не ко ли ко го ди на ово се
ло по се ћу је ве ли ки број 
ту ри ста и вер ни ка. Упр
кос ми гра ци ја ма и од ли
ву ста нов ни штва из овог 
се ла пред сед ни ца Са ве та 
ме сне за јед ни це При ви на 
Гла ва два де сет дво го ди
шња Ка та ри на Жив ко вић 

од лу чи ла је да оста не. 
 Оста ла сам у При ви

ној Гла ви да ма ло уне сем 
жи во сти у се ло. Ствар но 
се ни шта ни је де ша ва ло и 
по ку ша вам на све на чи не 
да ани ми рам омла ди ну и 
же не:  пра ви мо при ред бе 
за 8. март, пре зен та ци је 
за пен зи о не ре, ор га ни зо
ва ли смо при ред бе за де
цу... Про шле го ди не смо за 
се о ску сла ву ор га ни зо ва ли 

бес плат ну ве че ру и му зи ку 
за ме шта не. Та ко ђе сам 
правила рад не ак ци је, где 
је омла ди на уно си ла др ва, 
чи сти ла са лу – ка же Ка та
ри на. 

Те о до ра Је шић, ме штан
ка овог се ла, про шле го ди
не упи са ла је фа кул тет. На 
пи та ње где се бе ви ди у бу
дућ но сти, она ка же: 

 Ви ше бих во ле ла да 
до би јем по сао у гра ду, ма
да пр ва сам го ди на, имам 
вре ме на. Ов де у се лу је 
до сад но, цео дан про
ве дем у ку ћи, не мам где 
да иза ђем. У Ши ду имам 
ви ше дру штва, па че сто 
идем та мо – до да је Те о до
ра Је шић, сту дент пеј за
жне ар хи тек ту ре.

И од Је ле не и Ми ла не 
Је шић са зна је мо да ће по 
за вр шет ку фа кул те та нај
ве ро ват ни је свој жи вот на
ста ви ти у гра ду. 

 Омла ди не је све ма ње, 
се ла из у ми ру. Мла ди ко ји 
жи ве у При ви ној Гла ви или 
се шко лу ју или су оста ли у 
се лу да се ба ве по љо приЈе ле на, Ка та ри на и Ми ла на

за Шид ишли сва ки сат 
вре ме на ауто бу си, сад не
ма ви ше рад нич ких ауто
бу са. Ста ри ји син има дво
је де це, де ца су пре до бра 
и вред на. Иду са на ма на 
пи ја цу и про да ју бре скве, 
по ма жу на њи ви... ра ди мо, 
бо ри мо се, оти ма мо се – 
ка же Да ни ло Ште фан чик. 

У се лу ра ди ис ту ре но 
оде ље ње Основ не шко ле 
„Срем ски фронт“ Шид од 
пр вог до че твр тог раз ре
да, а сво је даље основ но 
обра зо ва ње де ца на ста
вља ју у Ши ду. Школа има 
око 20 ђа ка и ком би но ва на 
су оде ље ња. Пр ви и тре ћи, 
дру ги и че твр ти раз ред.

Та ко ђе функ ци о ни ше и 
оде ље ње Пред школ ске 
уста но ве „Је ли ца Ста ни ву
ко вић Ши ља“. Што се ти че 
спорт ског жи во та у се лу 
по сто ји ФК „Би кић“. 2009. 
го ди не фор ми ра но је Удру
же ње же на „Би ки ћан ке“, 
Кул тур но  просветно дру
штво „Иван Ко тља рев ски“ 
ко је има 50 чла но ва. До ма
ћин ста ва се пре те жно ба ве 
по љо при вред ном про из
вод њом, нај ви ше су за сту
пље не ра тар ске кул ту ре, 
за тим во ћар ство и ви но
гра дар ство са до ста ду гом 
тра ди ци јом. У сто чар ској 
про из вод њи за сту пље но је 
млеч но сто чар ство, као и 
тов сви ња.

 Се ло има сад око 270 
ста нов ни ка, то је нај ма њи 
број до са да од по стан
ка се ла. Мо гу ре ћи да је 
1948. го ди не у се лу жи
ве ло око 500 ста нов ни ка. 
Има до ста и мла дих ко ји 
су оста ли на се лу али са
мо из раз ло га јер ни су мо
гли на ћи за по сле ње па су 
оста ли да ра де зе мљу. У 
по след ње вре ме мла ди 

од ла зе на рад у Че шку и 
Сло вач ку.  Од ка ко сам ја 
на че лу Са ве та ме сне за
јед ни це, већ де вет го ди на, 
до ста то га се у се лу ура ди
ло и се ло је на не ки на чин 
ожи ве ло. Фор ми ра ла су се 
број на удру же ња,  из ли ва
ле су се ста зе, ас фал ти ра
ле боч не ули це, сре ђи ва но 
је гро бље, ре кон стру и сан 
је Дом кул ту ре за хва љу ју
ћи сред стви ма из Оп шти
не, за ме ње на је сто ла ри ја, 
окре чен је и при пре мљен 
за Дан Ру си на ко ји се ове 
го ди не обележио у Би кић 
До лу. 2012. го ди не смо об
но ви ли ве зе са на шим ста
рим кра јем од но сно кра јем 
ода кле су Ру си ни до шли у 
Би кић До, одр жа ва мо ве зе 
са тим се ли ма. Пот пи са ли 
смо и спо ра зум о пре ко гра
нич ној са рад њи са се лом 
Стеб ник ко ји нам омо гу ћа
ва да кон ку ри ше мо за раз
не фон до ве, па ће мо иду ће 
го ди не пи са ти за јед нич ке 
про јек те. Уз по моћ до на то
ра, 2013. го ди не смо са гра
ди ли Па ро хи јал ни цен тар 
по ред цр кве, а ове го ди не 
смо пот пу но об но ви ли цр
кву – до да је Бо баљ. 

Као и у При ви ној Гла ви, 
ни у овом се лу не по сто ји 
во до вод, то је го ру ћи про
блем. Нажалост, све је 
мање венчања, а и деце се 
све мање рађа. Ове го ди
не, на кон пет го ди на одр
жа но је јед но вен ча ње и 
јед но кр ште ње. 

Са ња Ста не тић
Фо то: Жељ ко Пе трас

За вод за рав но прав ност 
по ло ва рас пи сао је кон
курс за до де лу бес по врат
ног нов ца брач ним па ро
ви ма са те ри то ри је Вој во
ди не за ку по ви ну ку ћа на 
се лу са окућ ни цом, а крај
њи рок за при ја ве је 30. 
сеп тем бар. Циљ кон кур са 
је да се под стакне раз вој 
ру рал них сре ди на, по бољ
ша  де мо граф ска струк ту
ра Вој во ди не и еко ном ски 
осна жи и по ве ћа број же на 
вла сни ца не по крет но сти.

Пре ма кон кур су, под 
се о ским ку ћа ма сма тра
ју се не по крет но сти ко је 
се на ла зе у се ли ма из ван 
град ских и оп штин ских се

ди шта и при град ских на
се ља. Уку пан но вац ко ји 
се до де љу је по овом кон
кур су је 43 ми ли о на ди
на ра. Уче сни ци кон кур са 
мо гу да апли ци ра ју са мо 
јед ном при ја вом и за ку
по ви ну ку ће до би ју нај ви
ше ми ли он ди на ра. Пра во 
уче шћа има ју су пру жни
ци чи ја брач на за јед ни ца 
тра је нај ма ње го ди ну да
на и ван брач ни парт не ри 
са трај ни јом за јед ни цом 
жи во та. У тре нут ку под
но ше ња при ја ве уче сни ци 
кон кур са мо ра ју ис пу ња
ва ти од ре ђе не усло ве. Да 
би се при ја ви ли је дан од 
уче сни ка кон кур са не сме 

би ти ста ри ји од 40 го ди на 
жи во та, да ни су у крв ном, 
та збин ском или срод ству 
по усво је њу са по тен ци
јал ним про дав цем не по
крет но сти, да ни су вла
сни ци или су вла сни ци би
ло ка кве не по крет но сти и 
да је ни су оту ђи ли у прет
ход них пет го ди на, да је 
бар је дан су пру жник или 
парт нер у рад ном од но
су, да има ју нај ма ње пет 
го ди на не пре кид но при ја
вље но пре би ва ли ште на 
те ри то ри ји Вој во ди не и да 
тр жи шна вред ност пред
мет не не по крет но сти не 
пре ла зи два ми ли о на ди
на ра.

Ку ће на се лу за младе па ро ве 

Ка ко у Би кићу живе пре
те жно ста рач ко до ма ћин
ство, о де сет по ро ди ца 
бри не Илон ка Мај хер, не
го ва те љи ца. 

 Ра дим за Ка ри тас као 
не го ва те љи ца, слу жим 
ста ри је, јер им је по моћ 
нео п ход на, углав ном ти 
љу ди не ма ју ни ко га. Сва
ки дан их оби ла зим, ку
вам, пе рем, по ма жем шта 
год тре ба и ни је ми те шко 
  ре кла нам је Илон ка 
Мај хер. 

По моћ нај ста ри ји ма

Да ни ло Ште фан чик

Илон ка Мај хер

Реновирана црква
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вре дом. Тре нут но не раз
ми шљам то ли ко о то ме где 
бих же ле ла да се за по слим 
али бих сва ка ко гле да ла 
да оста нем у гра ду. Ов де 
има око 30 мла ђих љу ди 
и не знам на ко ји на чин би 
мо гла да се по бољ ша си
ту а ци ја. Омла ди на се др
жи за јед но и дру жи мо се, 
по ма же мо. Мно го је дру га
чи ји жи вот у гра ду не го ов
де – ис ти че Је ле на Је шић, 
а ше сна е сто го ди шња Ми
ла на Је шић, ка же да у се
лу не ма баш мно го мла дих 
за дру же ње али да по сле 
за вр ше не сред ње шко ле 
пла ни ра да иде на сту ди је 
и да ста ну је у гра ду. 

Ко ли ко се си ту а ци ја у 
се лу про ме ни ла од пред
рат них го ди на до са да ис
при чао нам је ме шта нин 
Ђор ђе Ми ја то вић ко ји има 
61 го ди ну. Он жи ви у до ма
ћин ству са бра том и два 
си нов ца. 

 Ма ло је се ло, омла ди
на не ма ни где да се оку пи. 
Ра ни је, док сам ја био млад 
је би ло ви ше дру штва, по
сто ја ла је шко ла, би ло 
је дру га чи је. Ка да сам ја 
ишао у шко лу, би ло нас је 
три де се так, али сва ке го
ди не је би ло то ли ко ђа ка.  
Са да су углав ном мла ди 
оти шли из се ла, оста ло је 
ста ри је ста нов ни штво, има 

и пра зних ку ћа. Омла ди на 
ов де не ма пер спек ти ву. 
Не ка да је би ло у Ши ду и 
ви ше фир ми где је до ста 
љу ди би ло за по сле но, али 
и то се све ра су ло. По сле 
ра та је по че ло да се ра си
па и од та да је се ло ста ло 
– ка же Ми ја то вић. 

Од ње га са зна је мо да се 
ку ћа у При ви ној Гла ви мо
же ку пи ти и за 2.000 евра. 

Пе де сет дво го ди шња 
Љи ља на Ми јић жи ви у 
за јед ни ци са му жем. Обе 
ћер ке су јој се уда ле и жи
ве у гра ду. 

 Муж и ја смо се до се ли
ли ов де пре де вет го ди на.  
Ћер ке су ми уда те и жи ве 
у гра ду. Је л те жак жи вот у 
гра ду? Па љу ди се сна ла
зе ка ко зна ју и уме ју. Сви 
су за до вољ ни што има 

про дав ни ца у се лу. Жи ви
мо у 21. ве ку по шта ра ди 
јед ном не дељ но, во до вод 
не ма мо, а мо бил на мре жа 
је очај на – ка же Љи ља на 
Ми јић.  

Се ло При ви на Гла ва 
има око 70 до ма ћин ства, 
односно око 150 ста нов
ни ка ко ји се углавном ба
ве по љо при вред ном, ма да 
има и оних ко ји су за по сле
ни у Ши ду. 

У се лу не ма основ не 
шко ле па су де ца при мо
ра на да у шко лу пу ту ју у 
су сед но се ло Би кић До или 
у Шид.

 Има мо Дом кул ту ре, 
ам бу лан ту, про дав ни цу, 
кан це ла ри ју ме сне за јед
ни це и по шту. Ле кар до
ла зи из Со та, ра ди јед ном 
не дељ но. С об зи ром на 

то, гле дам да иза ђем љу
ди ма у су срет ко ли ко год 
мо гу,  па кад утор ком до ђе 
док тор, пре пи ше ре цеп те, 
одем ко ли ма у Шид њи ма 
по ле ко ве. Ми слим да им 
то зна чи до ста.  Кад сам 
до шла ов де је све би ло 
у ра су лу, он да смо адап
ти ра ли про сто ри ју месне 
канцеларије, ста ви ли ПВЦ 
сто ла ри ју, на пра ви ли при
лаз за улаз у ме сну за јед
ни цу, но ву ауто бу ску ста
ни цу за де цу, за тво ри ли 
смо ди вљу де по ни ју. Не
ма мо пу но сред ста ва, али 
шта год смо мо гли до би ти 
гле да ли смо да то ис ко ри
сти мо на нај бо љи мо гу ћи 
на чин. Ми се фи нан си ра
мо ис кљу чи во пу тем Оп
шти не. Оп шти на нам из ла
зи у су срет ко ли ко год има
ју про сто ра и мо гућ но сти, 
по го то во од ка ко је Пре
драг Ву ко вић на че лу Оп
шти не има мо до бру са рад
њу. У се лу нам је нај ве ћи 
при о ри тет пут за то што ће 
глав ни пут још ма ло би ти 
као атар ски. Ваљ да ће се 
на ћи сред ста ва за то, а ни 
во до вод не ма мо, мада сам 
уверена да ће се кренути 
са његовом изградњом 
када се заврши  водовод 
у Соту – твр ди Ка та ри на 
Жив ко вић. 

Оно што ме шта ни ис ти
чу је сте да ни је ма на сти ра, 
се ло би се дав но уга си ло. 
До ла зи мно го љу ди ка ко 
би се ту вен ча ло, долазе 
љу ди из ино стран ства, 
организоване екскурзије. 
Ме шта ни твр де да, ка да 
би се не ко мало по за ба
вио уређењем се ла, да 
би При ви на Гла ва мо гла 
по ста ти пра во ту ри стич ко 
ме сто, где би мла ди има ли 
шан су за за по сле ње. 

Са ња Ста не тић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Ка ко ани ми ра ти мла де 
да оста ну да жи ве на се лу? 
Које мере Оп шти на Шид 
пред у зи ма по во дом то га, 
об ја сни ла нам је Алек сан
дра Жи гић, ис пред Са ве та 
за де мо граф ску по пу ла ци
ју Оп шти не Шид. 

 Упра во се је дан од про
је ка та, за ко ји је Оп шти на 
Шид до би ла но вац, ти че 
де мо гра фи је и по пу ла
ци о не по ли ти ке. Његова 
реализација тре ба да до
при не се по ди за њу на та
ли те та, да мла ди остају да 
живе у ру рал ним сре ди
на ма. Јед на  од ме ра ко ја 
се на шла у про јек ту је сте 
и фи нан си ра ње ве штач ке 
оплод ње брач ним па ро
ви ма. Та ко ђе, ка ко бисмо 
ро ди те љи ма омо гу ћи ли 
лак ше ро ди тељ ство, ку по
ва ће мо уџ бе ни ке за де цу. 
Гледаћемо да продужимо 
рад у вр ти ћи ма до 17 ча

со ва, јер до ста фир ми 
ра ди до 17 ча со ва. Сма
трам да ће им и то по мо
ћи. Зна чи нам и кон курс 
ко ји се ти че до де ле се о
ских ку ћа мла дим брач ним 
па ро ви ма. Ту се под сти че 
и еко ном ски раз вој же на, 
јер ће власници тих не по
крет но сти бити же не. Већ 
има мо за ин те ре со ва них 
мла дих брач них па ро ва, а 
ми смо ту као ло кал на са
мо у пра ва да им по мог не
мо, да будемо веза између 
њих и ми ни стар ст ва. Та ко 
да је и то је дан од на чи на 
да млади оста ну на селу. 
Уколико им ми помогнемо 
око ро ди тељ ства, а држава 
обезбеди кућу, спре чићемо  
ми гра ци је ста нов ни штва – 
сма тра Алек сан дра Жи гић. 

По ред ових ме ра ко је ће 
Оп шти на Шид уско ро по
че ти да ре а ли зу је, ту су 
још и три вр ти ћа у ко ји ма 

ће се ра ди ти гре ја ње. У 
пи та њу су вр ти ћи у на се
ље ним ме сти ма Ги ба рац, 
Ви шњи ће во и Сот. Алек
сан дра Жи гић на по ми ње 
да је у вре ме ну из ме ђу 
два по пи са ста нов ни штва, 
2002. и 2011. го ди не, од 12 
до 13 од сто ма ње ста нов
ни штва у од но су на ра ни
је, али да то још увек не 
сма тра ју тра гич ном број
ком. 

Под сти ца ји за мла де

Ђор ђе Ми ја то вићКатарина Живковић Љи ља на Ми јић 

Алек сан дра Жи гић 

БИ КИЋ ДО 

За пет го ди на јед но
вен ча ње у се лу

Тренд да мла ди нај
че шће на пу шта ју се
ло и по љо при вре ду 

као из вор при хо да, а да у 
њи ма оста је углав ном ста
ри ја по пу ла ци ја, од ли ка је 
ско ро сва ког се ла, а овај 
тренд ни је за о би шао ни 
фру шко гор ска се ла. Слич
на си ту а ци ја је и у Би кић 
До лу у шидској општини, у 
ко јем жи ве пре те жно ста
рач ка до ма ћин ства, ма да 
има и мла ђих ко ји су се од
лу чи ли да оста ну у се лу и 
осну ју по ро ди цу, али је тај 
број знат но ма њи. 

Де јан Бо баљ, пред сед

ник Са ве та ме сне за је ди це 
од лу чио је да оста не у се
лу, јер ни је мо гао да про на
ђе по сао у стру ци у гра ду. 

 Остао сам да жи вим у 
се лу, јер ни сам мо гао да 
на ђем по сао у гра ду. По 
про фе си ји сам ди пло ми
ра ни ин же њер по љо при
вре де. Пре бих остао ку ћи 
и ра дио ов де не го ра дио у 
гра ду за ми ни ма лац. Ов де 
сам сам свој га зда. Жи вим 
у до ма ћин ству са бра том 
и ма мом и ра ди мо сви за
јед но. Ба вим се по љо при
вре дом и сто чар ством. 
Уз га јам бре скве, ја го де, 

са дим ку пус и имам сви
ње. Од све га то га се мо же 
са мо пре жи вља ва ти. Мла
ђи иду да ра де у Сло вач
ку или Че шку, обич но они 
ко ји не ма ју сво је зе мље 
ни по ро ди цу. Ја о то ме ни
сам раз ми шљао, али мој 
брат је сте. Он хо ће да иде 
из се ла у Че шку. Он је ма
стер про фе сор ге о гра фи је 
и сво ју бу дућ ност не ви ди 
као по љо при вред ник – 
искре но ка же Бо баљ.

Овом при ли ком по се
ти ли смо и до ма ћин ство 
Ште фан чи ко вих у ко јем 
жи ве три ге не ра ци је. Да ни

ло, ње го ва два си на и уну
ци. Они се ба ве нај ви ше 
уз го јем и про да јом бре са
ка. Да је ма ло бо ље ста ње, 
ка же Да ни ло, про ши ри ли 
би про из вод њу. 

 Си но ви су оста ли у се
лу, јер ви ше не ма по сла у 
гра ду као не ка да што је би
ло. Шид је увек био ин ду
стриј ски слаб, ма да је би
ло бо ље ра ни је. Да се има 
по сла и мо гућ но сти ве ро
ват но ни си но ви не би ов
де оста ли. Али где да иду, 
ре ци те ми где? Не ка да су 

 Мла ђи иду да ра де у Сло вач ку или 
Че шку, обич но они ко ји не ма ју сво
је зе мље ни по ро ди цу. Ја о то ме ни
сам раз ми шљао, али мој брат је сте. 
Он хо ће да иде из се ла у Че шку. Он је 
ма стер про фе сор ге о гра фи је и сво
ју бу дућ ност не ви ди као по љо при
вред ник, искре но ка же Бо баљ Де јан Бо баљ
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вре дом. Тре нут но не раз
ми шљам то ли ко о то ме где 
бих же ле ла да се за по слим 
али бих сва ка ко гле да ла 
да оста нем у гра ду. Ов де 
има око 30 мла ђих љу ди 
и не знам на ко ји на чин би 
мо гла да се по бољ ша си
ту а ци ја. Омла ди на се др
жи за јед но и дру жи мо се, 
по ма же мо. Мно го је дру га
чи ји жи вот у гра ду не го ов
де – ис ти че Је ле на Је шић, 
а ше сна е сто го ди шња Ми
ла на Је шић, ка же да у се
лу не ма баш мно го мла дих 
за дру же ње али да по сле 
за вр ше не сред ње шко ле 
пла ни ра да иде на сту ди је 
и да ста ну је у гра ду. 

Ко ли ко се си ту а ци ја у 
се лу про ме ни ла од пред
рат них го ди на до са да ис
при чао нам је ме шта нин 
Ђор ђе Ми ја то вић ко ји има 
61 го ди ну. Он жи ви у до ма
ћин ству са бра том и два 
си нов ца. 

 Ма ло је се ло, омла ди
на не ма ни где да се оку пи. 
Ра ни је, док сам ја био млад 
је би ло ви ше дру штва, по
сто ја ла је шко ла, би ло 
је дру га чи је. Ка да сам ја 
ишао у шко лу, би ло нас је 
три де се так, али сва ке го
ди не је би ло то ли ко ђа ка.  
Са да су углав ном мла ди 
оти шли из се ла, оста ло је 
ста ри је ста нов ни штво, има 

и пра зних ку ћа. Омла ди на 
ов де не ма пер спек ти ву. 
Не ка да је би ло у Ши ду и 
ви ше фир ми где је до ста 
љу ди би ло за по сле но, али 
и то се све ра су ло. По сле 
ра та је по че ло да се ра си
па и од та да је се ло ста ло 
– ка же Ми ја то вић. 

Од ње га са зна је мо да се 
ку ћа у При ви ној Гла ви мо
же ку пи ти и за 2.000 евра. 

Пе де сет дво го ди шња 
Љи ља на Ми јић жи ви у 
за јед ни ци са му жем. Обе 
ћер ке су јој се уда ле и жи
ве у гра ду. 

 Муж и ја смо се до се ли
ли ов де пре де вет го ди на.  
Ћер ке су ми уда те и жи ве 
у гра ду. Је л те жак жи вот у 
гра ду? Па љу ди се сна ла
зе ка ко зна ју и уме ју. Сви 
су за до вољ ни што има 

про дав ни ца у се лу. Жи ви
мо у 21. ве ку по шта ра ди 
јед ном не дељ но, во до вод 
не ма мо, а мо бил на мре жа 
је очај на – ка же Љи ља на 
Ми јић.  

Се ло При ви на Гла ва 
има око 70 до ма ћин ства, 
односно око 150 ста нов
ни ка ко ји се углавном ба
ве по љо при вред ном, ма да 
има и оних ко ји су за по сле
ни у Ши ду. 

У се лу не ма основ не 
шко ле па су де ца при мо
ра на да у шко лу пу ту ју у 
су сед но се ло Би кић До или 
у Шид.

 Има мо Дом кул ту ре, 
ам бу лан ту, про дав ни цу, 
кан це ла ри ју ме сне за јед
ни це и по шту. Ле кар до
ла зи из Со та, ра ди јед ном 
не дељ но. С об зи ром на 

то, гле дам да иза ђем љу
ди ма у су срет ко ли ко год 
мо гу,  па кад утор ком до ђе 
док тор, пре пи ше ре цеп те, 
одем ко ли ма у Шид њи ма 
по ле ко ве. Ми слим да им 
то зна чи до ста.  Кад сам 
до шла ов де је све би ло 
у ра су лу, он да смо адап
ти ра ли про сто ри ју месне 
канцеларије, ста ви ли ПВЦ 
сто ла ри ју, на пра ви ли при
лаз за улаз у ме сну за јед
ни цу, но ву ауто бу ску ста
ни цу за де цу, за тво ри ли 
смо ди вљу де по ни ју. Не
ма мо пу но сред ста ва, али 
шта год смо мо гли до би ти 
гле да ли смо да то ис ко ри
сти мо на нај бо љи мо гу ћи 
на чин. Ми се фи нан си ра
мо ис кљу чи во пу тем Оп
шти не. Оп шти на нам из ла
зи у су срет ко ли ко год има
ју про сто ра и мо гућ но сти, 
по го то во од ка ко је Пре
драг Ву ко вић на че лу Оп
шти не има мо до бру са рад
њу. У се лу нам је нај ве ћи 
при о ри тет пут за то што ће 
глав ни пут још ма ло би ти 
као атар ски. Ваљ да ће се 
на ћи сред ста ва за то, а ни 
во до вод не ма мо, мада сам 
уверена да ће се кренути 
са његовом изградњом 
када се заврши  водовод 
у Соту – твр ди Ка та ри на 
Жив ко вић. 

Оно што ме шта ни ис ти
чу је сте да ни је ма на сти ра, 
се ло би се дав но уга си ло. 
До ла зи мно го љу ди ка ко 
би се ту вен ча ло, долазе 
љу ди из ино стран ства, 
организоване екскурзије. 
Ме шта ни твр де да, ка да 
би се не ко мало по за ба
вио уређењем се ла, да 
би При ви на Гла ва мо гла 
по ста ти пра во ту ри стич ко 
ме сто, где би мла ди има ли 
шан су за за по сле ње. 

Са ња Ста не тић
Фо то: Жељ ко Пе трас

Ка ко ани ми ра ти мла де 
да оста ну да жи ве на се лу? 
Које мере Оп шти на Шид 
пред у зи ма по во дом то га, 
об ја сни ла нам је Алек сан
дра Жи гић, ис пред Са ве та 
за де мо граф ску по пу ла ци
ју Оп шти не Шид. 

 Упра во се је дан од про
је ка та, за ко ји је Оп шти на 
Шид до би ла но вац, ти че 
де мо гра фи је и по пу ла
ци о не по ли ти ке. Његова 
реализација тре ба да до
при не се по ди за њу на та
ли те та, да мла ди остају да 
живе у ру рал ним сре ди
на ма. Јед на  од ме ра ко ја 
се на шла у про јек ту је сте 
и фи нан си ра ње ве штач ке 
оплод ње брач ним па ро
ви ма. Та ко ђе, ка ко бисмо 
ро ди те љи ма омо гу ћи ли 
лак ше ро ди тељ ство, ку по
ва ће мо уџ бе ни ке за де цу. 
Гледаћемо да продужимо 
рад у вр ти ћи ма до 17 ча

со ва, јер до ста фир ми 
ра ди до 17 ча со ва. Сма
трам да ће им и то по мо
ћи. Зна чи нам и кон курс 
ко ји се ти че до де ле се о
ских ку ћа мла дим брач ним 
па ро ви ма. Ту се под сти че 
и еко ном ски раз вој же на, 
јер ће власници тих не по
крет но сти бити же не. Већ 
има мо за ин те ре со ва них 
мла дих брач них па ро ва, а 
ми смо ту као ло кал на са
мо у пра ва да им по мог не
мо, да будемо веза између 
њих и ми ни стар ст ва. Та ко 
да је и то је дан од на чи на 
да млади оста ну на селу. 
Уколико им ми помогнемо 
око ро ди тељ ства, а држава 
обезбеди кућу, спре чићемо  
ми гра ци је ста нов ни штва – 
сма тра Алек сан дра Жи гић. 

По ред ових ме ра ко је ће 
Оп шти на Шид уско ро по
че ти да ре а ли зу је, ту су 
још и три вр ти ћа у ко ји ма 

ће се ра ди ти гре ја ње. У 
пи та њу су вр ти ћи у на се
ље ним ме сти ма Ги ба рац, 
Ви шњи ће во и Сот. Алек
сан дра Жи гић на по ми ње 
да је у вре ме ну из ме ђу 
два по пи са ста нов ни штва, 
2002. и 2011. го ди не, од 12 
до 13 од сто ма ње ста нов
ни штва у од но су на ра ни
је, али да то још увек не 
сма тра ју тра гич ном број
ком. 

Под сти ца ји за мла де

Ђор ђе Ми ја то вићКатарина Живковић Љи ља на Ми јић 

Алек сан дра Жи гић 

БИ КИЋ ДО 

За пет го ди на јед но
вен ча ње у се лу

Тренд да мла ди нај
че шће на пу шта ју се
ло и по љо при вре ду 

као из вор при хо да, а да у 
њи ма оста је углав ном ста
ри ја по пу ла ци ја, од ли ка је 
ско ро сва ког се ла, а овај 
тренд ни је за о би шао ни 
фру шко гор ска се ла. Слич
на си ту а ци ја је и у Би кић 
До лу у шидској општини, у 
ко јем жи ве пре те жно ста
рач ка до ма ћин ства, ма да 
има и мла ђих ко ји су се од
лу чи ли да оста ну у се лу и 
осну ју по ро ди цу, али је тај 
број знат но ма њи. 

Де јан Бо баљ, пред сед

ник Са ве та ме сне за је ди це 
од лу чио је да оста не у се
лу, јер ни је мо гао да про на
ђе по сао у стру ци у гра ду. 

 Остао сам да жи вим у 
се лу, јер ни сам мо гао да 
на ђем по сао у гра ду. По 
про фе си ји сам ди пло ми
ра ни ин же њер по љо при
вре де. Пре бих остао ку ћи 
и ра дио ов де не го ра дио у 
гра ду за ми ни ма лац. Ов де 
сам сам свој га зда. Жи вим 
у до ма ћин ству са бра том 
и ма мом и ра ди мо сви за
јед но. Ба вим се по љо при
вре дом и сто чар ством. 
Уз га јам бре скве, ја го де, 

са дим ку пус и имам сви
ње. Од све га то га се мо же 
са мо пре жи вља ва ти. Мла
ђи иду да ра де у Сло вач
ку или Че шку, обич но они 
ко ји не ма ју сво је зе мље 
ни по ро ди цу. Ја о то ме ни
сам раз ми шљао, али мој 
брат је сте. Он хо ће да иде 
из се ла у Че шку. Он је ма
стер про фе сор ге о гра фи је 
и сво ју бу дућ ност не ви ди 
као по љо при вред ник – 
искре но ка же Бо баљ.

Овом при ли ком по се
ти ли смо и до ма ћин ство 
Ште фан чи ко вих у ко јем 
жи ве три ге не ра ци је. Да ни

ло, ње го ва два си на и уну
ци. Они се ба ве нај ви ше 
уз го јем и про да јом бре са
ка. Да је ма ло бо ље ста ње, 
ка же Да ни ло, про ши ри ли 
би про из вод њу. 

 Си но ви су оста ли у се
лу, јер ви ше не ма по сла у 
гра ду као не ка да што је би
ло. Шид је увек био ин ду
стриј ски слаб, ма да је би
ло бо ље ра ни је. Да се има 
по сла и мо гућ но сти ве ро
ват но ни си но ви не би ов
де оста ли. Али где да иду, 
ре ци те ми где? Не ка да су 

 Мла ђи иду да ра де у Сло вач ку или 
Че шку, обич но они ко ји не ма ју сво
је зе мље ни по ро ди цу. Ја о то ме ни
сам раз ми шљао, али мој брат је сте. 
Он хо ће да иде из се ла у Че шку. Он је 
ма стер про фе сор ге о гра фи је и сво
ју бу дућ ност не ви ди као по љо при
вред ник, искре но ка же Бо баљ Де јан Бо баљ
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ПРИ ВИ НА ГЛА ВА

Млади не виде
перспективу у селу
Да жи вот на се лу ни је 

лак и да зах те ва мно
го ра да и од ри ца ња, 

све до чи чи ње ни ца да се ла 
из у ми ру и да је све ма ње 
мла дих у њи ма. Пра ва је 
рет кост на ћи мла де љу де 
ко ји, упр кос све му, оста
ју да жи ве у се ли ма. Се
ло При ви на Гла ва је јед но 
од нај ма њих се ла у оп шти
ни Шид, са све га две ули
це ко је се про те жу са јед не 

и дру ге стра не спо је не код 
са мог ма на сти ра. 

Јед ино за хва љу ју ћи 
ма на сти ру у по след њих 
не ко ли ко го ди на ово се
ло по се ћу је ве ли ки број 
ту ри ста и вер ни ка. Упр
кос ми гра ци ја ма и од ли
ву ста нов ни штва из овог 
се ла пред сед ни ца Са ве та 
ме сне за јед ни це При ви на 
Гла ва два де сет дво го ди
шња Ка та ри на Жив ко вић 

од лу чи ла је да оста не. 
 Оста ла сам у При ви

ној Гла ви да ма ло уне сем 
жи во сти у се ло. Ствар но 
се ни шта ни је де ша ва ло и 
по ку ша вам на све на чи не 
да ани ми рам омла ди ну и 
же не:  пра ви мо при ред бе 
за 8. март, пре зен та ци је 
за пен зи о не ре, ор га ни зо
ва ли смо при ред бе за де
цу... Про шле го ди не смо за 
се о ску сла ву ор га ни зо ва ли 

бес плат ну ве че ру и му зи ку 
за ме шта не. Та ко ђе сам 
правила рад не ак ци је, где 
је омла ди на уно си ла др ва, 
чи сти ла са лу – ка же Ка та
ри на. 

Те о до ра Је шић, ме штан
ка овог се ла, про шле го ди
не упи са ла је фа кул тет. На 
пи та ње где се бе ви ди у бу
дућ но сти, она ка же: 

 Ви ше бих во ле ла да 
до би јем по сао у гра ду, ма
да пр ва сам го ди на, имам 
вре ме на. Ов де у се лу је 
до сад но, цео дан про
ве дем у ку ћи, не мам где 
да иза ђем. У Ши ду имам 
ви ше дру штва, па че сто 
идем та мо – до да је Те о до
ра Је шић, сту дент пеј за
жне ар хи тек ту ре.

И од Је ле не и Ми ла не 
Је шић са зна је мо да ће по 
за вр шет ку фа кул те та нај
ве ро ват ни је свој жи вот на
ста ви ти у гра ду. 

 Омла ди не је све ма ње, 
се ла из у ми ру. Мла ди ко ји 
жи ве у При ви ној Гла ви или 
се шко лу ју или су оста ли у 
се лу да се ба ве по љо приЈе ле на, Ка та ри на и Ми ла на

за Шид ишли сва ки сат 
вре ме на ауто бу си, сад не
ма ви ше рад нич ких ауто
бу са. Ста ри ји син има дво
је де це, де ца су пре до бра 
и вред на. Иду са на ма на 
пи ја цу и про да ју бре скве, 
по ма жу на њи ви... ра ди мо, 
бо ри мо се, оти ма мо се – 
ка же Да ни ло Ште фан чик. 

У се лу ра ди ис ту ре но 
оде ље ње Основ не шко ле 
„Срем ски фронт“ Шид од 
пр вог до че твр тог раз ре
да, а сво је даље основ но 
обра зо ва ње де ца на ста
вља ју у Ши ду. Школа има 
око 20 ђа ка и ком би но ва на 
су оде ље ња. Пр ви и тре ћи, 
дру ги и че твр ти раз ред.

Та ко ђе функ ци о ни ше и 
оде ље ње Пред школ ске 
уста но ве „Је ли ца Ста ни ву
ко вић Ши ља“. Што се ти че 
спорт ског жи во та у се лу 
по сто ји ФК „Би кић“. 2009. 
го ди не фор ми ра но је Удру
же ње же на „Би ки ћан ке“, 
Кул тур но  просветно дру
штво „Иван Ко тља рев ски“ 
ко је има 50 чла но ва. До ма
ћин ста ва се пре те жно ба ве 
по љо при вред ном про из
вод њом, нај ви ше су за сту
пље не ра тар ске кул ту ре, 
за тим во ћар ство и ви но
гра дар ство са до ста ду гом 
тра ди ци јом. У сто чар ској 
про из вод њи за сту пље но је 
млеч но сто чар ство, као и 
тов сви ња.

 Се ло има сад око 270 
ста нов ни ка, то је нај ма њи 
број до са да од по стан
ка се ла. Мо гу ре ћи да је 
1948. го ди не у се лу жи
ве ло око 500 ста нов ни ка. 
Има до ста и мла дих ко ји 
су оста ли на се лу али са
мо из раз ло га јер ни су мо
гли на ћи за по сле ње па су 
оста ли да ра де зе мљу. У 
по след ње вре ме мла ди 

од ла зе на рад у Че шку и 
Сло вач ку.  Од ка ко сам ја 
на че лу Са ве та ме сне за
јед ни це, већ де вет го ди на, 
до ста то га се у се лу ура ди
ло и се ло је на не ки на чин 
ожи ве ло. Фор ми ра ла су се 
број на удру же ња,  из ли ва
ле су се ста зе, ас фал ти ра
ле боч не ули це, сре ђи ва но 
је гро бље, ре кон стру и сан 
је Дом кул ту ре за хва љу ју
ћи сред стви ма из Оп шти
не, за ме ње на је сто ла ри ја, 
окре чен је и при пре мљен 
за Дан Ру си на ко ји се ове 
го ди не обележио у Би кић 
До лу. 2012. го ди не смо об
но ви ли ве зе са на шим ста
рим кра јем од но сно кра јем 
ода кле су Ру си ни до шли у 
Би кић До, одр жа ва мо ве зе 
са тим се ли ма. Пот пи са ли 
смо и спо ра зум о пре ко гра
нич ној са рад њи са се лом 
Стеб ник ко ји нам омо гу ћа
ва да кон ку ри ше мо за раз
не фон до ве, па ће мо иду ће 
го ди не пи са ти за јед нич ке 
про јек те. Уз по моћ до на то
ра, 2013. го ди не смо са гра
ди ли Па ро хи јал ни цен тар 
по ред цр кве, а ове го ди не 
смо пот пу но об но ви ли цр
кву – до да је Бо баљ. 

Као и у При ви ној Гла ви, 
ни у овом се лу не по сто ји 
во до вод, то је го ру ћи про
блем. Нажалост, све је 
мање венчања, а и деце се 
све мање рађа. Ове го ди
не, на кон пет го ди на одр
жа но је јед но вен ча ње и 
јед но кр ште ње. 

Са ња Ста не тић
Фо то: Жељ ко Пе трас

За вод за рав но прав ност 
по ло ва рас пи сао је кон
курс за до де лу бес по врат
ног нов ца брач ним па ро
ви ма са те ри то ри је Вој во
ди не за ку по ви ну ку ћа на 
се лу са окућ ни цом, а крај
њи рок за при ја ве је 30. 
сеп тем бар. Циљ кон кур са 
је да се под стакне раз вој 
ру рал них сре ди на, по бољ
ша  де мо граф ска струк ту
ра Вој во ди не и еко ном ски 
осна жи и по ве ћа број же на 
вла сни ца не по крет но сти.

Пре ма кон кур су, под 
се о ским ку ћа ма сма тра
ју се не по крет но сти ко је 
се на ла зе у се ли ма из ван 
град ских и оп штин ских се

ди шта и при град ских на
се ља. Уку пан но вац ко ји 
се до де љу је по овом кон
кур су је 43 ми ли о на ди
на ра. Уче сни ци кон кур са 
мо гу да апли ци ра ју са мо 
јед ном при ја вом и за ку
по ви ну ку ће до би ју нај ви
ше ми ли он ди на ра. Пра во 
уче шћа има ју су пру жни
ци чи ја брач на за јед ни ца 
тра је нај ма ње го ди ну да
на и ван брач ни парт не ри 
са трај ни јом за јед ни цом 
жи во та. У тре нут ку под
но ше ња при ја ве уче сни ци 
кон кур са мо ра ју ис пу ња
ва ти од ре ђе не усло ве. Да 
би се при ја ви ли је дан од 
уче сни ка кон кур са не сме 

би ти ста ри ји од 40 го ди на 
жи во та, да ни су у крв ном, 
та збин ском или срод ству 
по усво је њу са по тен ци
јал ним про дав цем не по
крет но сти, да ни су вла
сни ци или су вла сни ци би
ло ка кве не по крет но сти и 
да је ни су оту ђи ли у прет
ход них пет го ди на, да је 
бар је дан су пру жник или 
парт нер у рад ном од но
су, да има ју нај ма ње пет 
го ди на не пре кид но при ја
вље но пре би ва ли ште на 
те ри то ри ји Вој во ди не и да 
тр жи шна вред ност пред
мет не не по крет но сти не 
пре ла зи два ми ли о на ди
на ра.

Ку ће на се лу за младе па ро ве 

Ка ко у Би кићу живе пре
те жно ста рач ко до ма ћин
ство, о де сет по ро ди ца 
бри не Илон ка Мај хер, не
го ва те љи ца. 

 Ра дим за Ка ри тас као 
не го ва те љи ца, слу жим 
ста ри је, јер им је по моћ 
нео п ход на, углав ном ти 
љу ди не ма ју ни ко га. Сва
ки дан их оби ла зим, ку
вам, пе рем, по ма жем шта 
год тре ба и ни је ми те шко 
  ре кла нам је Илон ка 
Мај хер. 

По моћ нај ста ри ји ма

Да ни ло Ште фан чик

Илон ка Мај хер

Реновирана црква
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ЈКП „САВА“

До почет ка греј не сезо не 
све мора функ ци о ни са ти
Иако је август месец сино ним за годи-

шње одмо ре, мно ги гра ђа ни раз ми-
шља ју и о хлад ним зим ским дани ма 

и гре ја њу, као и да на вре ме све при пре ме 
за нову греј ну сезо ну. А поред гра ђа на, 
над ле жно пред у зе ће за даљин ско гре ја ње 
у пећи нач кој општи ни Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Сава“ током чита ве годи не бри-
не о редов ном и без бед ном снаб де ва њу 
топлот ном енер ги јом сво јих гра ђа на, тако 
да су и про блем око заме не дотра ја лих 
топло вод них цеви поче ли на вре ме да 
сани ра ју.

Како нам је рекао дирек тор овог пред у-
зе ћа Жељ ко Мили ће вић, радо ви на заме ни 
топло вод них цеви у Ули ци Јове Негу ше ви-
ћа у цен тру Пећи на ца теку сво јим током, 
упр кос висо ким тем пе ра ту ра ма, а тре нут но 
се поста вља ју нове цеви и мон ти ра ју.

- Због екс трем но висо ких тем пе ра ту ра и 
вели ке фре квен ци је људи током пре по-
днев них сати у овом делу Пећи на ца, радо-
ви теку нешто спо ри је и изво де се при 
при хва тљи вим днев ним тем пе ра ту ра ма, 
али до почет ка греј не сезо не и првих 
топлих про ба све ће бити сани ра но – исти-
че Мили ће вић и дода је да је овај про је кат 
од изу зет не важно сти за све гра ђа не који 
се гре ју на даљин ско гре ја ње, као и да је 
при ли ком ова квих непред ви ђе них ситу а ци-
ја као и екс трем них усло ва рада нео п ход на 
подр шка и стр пље ње гра ђа на.

Тако ђе, вре ли лет њи дани, упра во су 
вре ме када се бри не о наред ној греј ној 
сезо ни, како би 15. окто бра све функ ци о ни-

са ло и греј на сезо на могла нео ме та но да 
стар ту је. Јав но кому нал но пред у зе ће 
„Сава“ Пећин ци у чијој је над ле жно сти и 
даљин ско гре ја ње, ради пуном паром ових 
дана.

Дирек тор овог пред у зе ћа Жељ ко Мили-
ће вић рекао је да је, поред редов них одр-
жа ва ња и ремон та, при о ри тет ове годи не 
био и набав ка новог котла за топла ну у 
Пећин ци ма.

Како каже Мили ће вић, ста ри котао је 
дотра јао и не би се испла ти ло ула га ње у 
његов ремонт, те је наба вљен нови. Мон-
та жа новог котла у пећи нач кој топла ни је 
у току, као и њего во при кљу че ње на довод 
енер ге на та у топла ни, а како каже Мили ће-
вић сва ко днев но се пред у зи ма ју кора ци да 
се гра ђа ни ма општи не Пећин ци обез бе ди 
што ква ли тет ни је гре ја ње, не само током 
наред не сезо не, него и убу ду ће.

Радови на замени топловодних цеви у Пећинцима

ПЕЋИ НАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Ули ца где вла да ју 
само добре вибра ци је

Шета ли ште у Пећин ци ма 
у петак 18. авгу ста, у 18 
часо ва биће пре пла-

вље но добрим вибра ци ја ма 
које ће шири ти деч ји осме си са 
кре а тив них ради о ни ца, мла ди 
глум ци са позо ри шне сце не, 
тален то ва ни мла ди вокал ни 
соли сти али и попу лар ни 
састав „Гара ви сокак“. Орга ни-
за тор Пећи нач ког кул тур но 
лета, Кул тур ни цен тар Пећин-
ци, као завр ше так ово го ди-
шњег про гра ма, при пре мио је  
дво днев ну мани фе ста ци ју под 
нази вом „Ули ца добрих вибра-
ци ја“.

Како нам је рекла Љуби ца 
Бошко вић, в.д. дирек то ра Тури-
стич ке орга ни за ци је општи не 
Пећин ци и један од орга ни за то-
ра мани фе ста ци је, циљ је сва-
ка ко да се током два дана ани-
ми ра ју све ста ро сне гру пе, а 
сам поче так је резер ви сан за 
децу.

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 пећи нач ке 
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.

ШИМА НОВ ЦИ

Гре ја ње у шко ли

Шима но вач ка Основ на 
шко ла „Душан Јер ко вић 
Уча“ пола ко доби ја не 

само савре ме ни ји изглед, него 
и сигур ни ји и топли ји про стор за 
ђаке и школ ско осо бље. Недав-
но су, захва љу ју ћи уште ди на 
гре ја њу током про те кле греј не 
сезо не, заме ње ни дотра ја ли 
подо ви, а ових дана је у котлар-
ни цу ове шко ле сти гао и нови 
гасни котао. 

Заме ник пред сед ни це 
Општи не Пећин ци Зоран Вој кић 
11. авгу ста оби шао је шко лу у 
Шима нов ци ма, како би се уве-

рио да је при сти гли нови котао 
по нео п ход ним стан дар ди ма и 
да може да се започ не са њего-
вим при кљу че њем на гасну 
мре жу.

Како је том при ли ком рекао 
Вој кић, ста ри котао је дотра јао 
и било је нео п ход но заме ни ти 
га новим, а при пре ме за нову 
школ ску годи ну и греј ну сезо ну 
при во де се кра ју.

- Ову шко лу смо упот пу но сти 
при пре ми ли за пред сто је ћу 
зиму, а уче ни ци ма и настав ном 
осо бљу омо гу ћи ли ква ли тет ни-
ји бора вак – иста као је Вој кић.

Нови котао за грејање у шимановачкој школи
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За ин те ре со ва ност за ор ган ску 
про из вод њу у Ср би ји из го ди не 
у го ди ну све је ве ћа. Ме то да ма 

ор ган ске биљ не про из вод ње до при-
но си се ми ни мал ном за га ђе њу жи вот-
не сре ди не, по спе ши ва њу и одр жа ва-
њу плод но сти зе мљи шта и очу ва њу 
би о ди вер зи те та. Ор ган ски про из во-
ђа чи ула жу пу но у то да њи хо ва хра-
на не бу де са мо ор ган ска, не го и да 
је и без бед на и вр хун ског ква ли те та. 
Је дан од про из во ђа ча ова кве вр сте 
хра не је Вла ди мир Ма ле ше вић из 

Ди во ша ко ји је на кон јед ног пе ри о да 
жи во та у гра ду, ре шио да се вра ти на 
се ло и по све ти се ор ган ској про из вод-
њи по вр ћа.

- На кон жи во та у гра ду, од лу чио сам 
да се вра тим у се ло. Ра дио сам чак и 
по три по сла и ре шио сам да успо рим 
свој жи вот. Ка да сам до ла зио у по се ту 
код ба ке, стал но сам гле дао дво ри-
ште у ко јем сам од ра стао, а ко је је би-
ло за пу ште но. Он да ми се ја ви ла иде-
ја да бих мо гао да на пра вим  ба шту 
ка ко бих про из во дио хра ну за се бе. 

ДИ ВО ША НИН ВЛА ДИ МИР МА ЛЕ ШЕ ВИЋ ПРО ИЗ ВО ДИ ОР ГАН СКУ ХРА НУ

Ве ли ка је ра дост ка да
убе реш пло до ве свог ра да

ЗА МАЛЧИРАЊЕ ИМА ПОМОЋНИКА: Братић Урош и Владимир Малешевић

По се јеш се ме,
пра тиш ка ко оно

 кли ја, ка ко биљ ка
ра сте, цве та,

да је плод. На кра ју
кад за вр ши свој 

ци клус,  ком по сти раш, 
ор ган ска ма те ри ја

ис тру не и сву хра ну
ко ју је биљ ка узе ла

из зе мље, по но во се 
вра ћа зе мљи и

по бољ ша ва ње ну 
струк ту ру
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Не мам по ве ре ња у оно што сам ку по-
вао, јер се мно го ко ри сте пе сти ци ди. 
По ла ко сам по чео да кр чим дво ри ште. 
Упо ре до са тим, сва ко ве че сам чи тао 
о ор ган ској про из вод њи и по ве зи вао 
се са љу ди ма ко ји то ра де. Вре ме ном, 
ка ко сам чи тао, та ко сам на у че но по-
чео да при ме њу јем у ба шти. Пр во што 
сам ура дио је сте да сам на пра вио ле-
је, од но сно то пле ле је. Ово ми је дру га 
се зо на ка ко ра дим. Пр ве се зо не имао 
сам ма ло по вр ћа, али све је још би ло 
у про це су кр че ња, а и ни сам то ли ко 
знао о про из вод њи хра не без упо тре-
бе пе сти ци да. Те пр ве се зо не по се јао 
сам ма ло па при ке, кор ни шо на, кра-
ста ва ца и био сам за до во љан ро дом 
– ка же Вла ди мир Ма ле ше вић. 

По вр ће ор ган ски уз га ја но, ге не-
рал но бо ље ми ри ше и бо љег 
је уку са од тре ти ра ног ко је по-

др жа ва брз раст али без обра ћа ња 
па жње на ну три тив не вред но сти или 
би ло ко је дру ге ко је уче ству ју у кре и-
ра њу уку са.

- Су шти на ор ган ског ба што ван ства 
је да на пра виш тло и це лу ат мос фе ру 
што при род ни ју. По чео сам да пра вим 
при род на ђу бри ва. На при ро дан на-
чин до да јем биљ ци све што је по треб-
но, ре ци мо кал ци јум пра вим од љу ске 
ја јета и ја бу ко вог сир ће та. Ма ло сам 
и екс пе ри мен ти сао. Ко ри стио сам 
ме шо ви ту сад њу и не вен и ка ми ли цу 
са дио по ред па ра дај за, јер по ја ча ва ју 
укус пло да и те ра ју штет не ин сек те. 
Ор ган ска се ме на су мно го от пор ни ја, 
али да ју ма ње пло до ва. Ове го ди не 
сам по се јао па ра дајз, 11 вр ста па-
при ке, кра став це, шар га ре пу, ку пус, 
уба цио сам до ста и цве ћа за рад те 
ме шо ви те сад ње. Цео ци клус ми је 
за ни мљив. По се јеш се ме, пра тиш ка-
ко оно  кли ја, ка ко биљ ка ра сте, цве та, 
да је плод. На кра ју кад за вр ши свој 
ци клус,  ком по сти раш, ор ган ска ма те-
ри ја ис тру не и сву хра ну ко ју је биљ-
ка узе ла из зе мље, по но во се вра ћа 
зе мљи и по бољ ша ва ње ну струк ту ру. 
Радећи овај посао, мо зак ви ше не ра-
ди „100 на сат“ не го по чи њеш бо ље 
да осе ћаш и при ме ћу јеш ства ри. Сви 
смо ми по ве за ни са при ро дом са мо 
што смо се ма ло уда љи ли од то га – 
до да је Ма ле ше вић. 

По ред по вр ћа и цве ћа, Вла ди мир 
уз га ја и за чин ско би ље, па се та ко у 
ње го вој ба шти мо гу ви де ти ин до не-
жан ски бо си љак, мај чи на ду ши ца, ка-
ми ли ца, пе лин, жал фи ја, ори га но...

- Оста вљам сва се ме на ко ја су се 
по ка за ла као до бра, па ћу по се ја ти и 
по са ди ти на је сен са ла те и ку пу сња че 
а с про ле ћа ћу про ши ри ти асор ти ман 
се ме на. Ве ли ка је ра дост ка да убе-
реш пло до ве свог ра да – ка же за крај 
Ма ле ше вић. 

Оно што је та ко ђе ин те ре сант но 
је сте да је Владимир за пред сто је ћу 
зи му већ при пре мио зим ни цу, на рав-
но без кон зер ван са, али се опро бао и 
у про из вод њи ме ле ма од раз ли чи тих 
би ља ка. 

С. Ста не тић 

ИЗБОРИ У ИРИШКОЈ ОПШТИНИ

Нови савети 
у четири села
Пред сед ник Скуп шти не оп шти не 

Ириг Вла ди слав Ил кић, 21. ју ла, 
рас пи сао је из бо ре за са ве те 

ме сних за јед ни ца Ја зак, Не ра дин, Ма ла 
Ре ме та и Кру ше дол Се ло. Из бо ри ће 
би ти одр жа ни у недељу 20. ав гу ста. 

У три се ла – Не ра ди ну, Ма лој Ре ме ти 
и Кру ше дол Се лу би ра ће се пет чла но ва 
ко ји ће чи ни ти са вет ме сне за јед ни це, 
док ће се у Ја ску би ра ти се дам чла но ва 
Савета. 

- Ло кал на са мо у пра ва ће се тру ди ти 
да што ви ше по мог не у ра ду ових ме сних 
за јед ни ца, по го то во што су кан ди да ти 
мла ди љу ди ко ји же ле да оста ну на се лу 
и до при не су раз во ју се ла. У Ма лој Ре ме-
ти нам је нај ве ћи про блем во до снаб де-
ва ње. Од три бу на ра ко ја се та мо на ла зе 
ни је дан ни је до вољ но ста би лан да омо-
гу ћи не сме та но во до снаб де ва ње. То је 
нај ва жни је за ово се ло ко је те жи раз во ју 
ту ри зма и ко је има ве ли ке по тен ци ја ле 
што се ти че во ћар ства. Што се ти че 
Ме сне за јед ни це Ја зак, има мо се дам 
кан ди да та ко је по др жа ва мо. Ја зак је тре-
ће ме сто по ве ли чи ни у на шој оп шти ни, а 
по ак тив но сти ма и раз во ју ни је баш при 
са мом вр ху. Са овим кан ди да ти ма мо же-
мо да по стиг не мо да Ја зак ожи ви. Да 
би смо то ус пе ли мо ра мо кре ну ти са 
по бољ ша њем ин фра струк ту ре у се лу, 
ре ша ва ње пу та од Врд ни ка до Ја ска, 
са на ци ју бар две ули це, атар ске пу те ве, 
са на ци ју До ма кул ту ре... За цр тан нам је 
циљ да у овој го ди ни уре ди мо во до снаб-
де ва ње, ма да је у Ја ску ура ђе на и мре жа 
и бу на ри али то ни шта ни је би ло ле га ли-
зо ва но  – об ја шња ва пред сед ник Оп шти-
не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић. 

Оно што је бит но на по ме ну ти за Кру-
ше дол Се ло је сте да су кан ди да ти мла ди 
љу ди ко ји су до са да има ли успе шну 
са рад њу са Оп шти ном, али исто та ко 
до бро во ди ли се ло. 

- Пре го ди ну да на смо јед ну ве ли ку 
ули цу на су ли гре ба ним ас фал том, то 
ни је би ло ура ђе но у про шлих 40 го ди на. 
Про шле го ди не је за вр ше но ко па ње 
бу на ра ко је је тре ба ло би ти са мо за 
по тре бе Фуд бал ског клу ба, а  ло кал на 
са мо у пра ва је омо гу ћи ла да тај бу нар 
бу де ура ђен за снаб де ва ње це лог се ла 

во дом. На дам се да ће мо у овој го ди ни 
ус пе ти да при ка чи мо во до вод ну мре жу 
Кру ше дол Се ла на но ви бу нар. Не што 
што је ја ко ва жно је сте да се тре нут но 
вр ши са на ци ја ам бу лан те. У на ред на 
два ме се ца би тре ба ло да се за вр ше 
ра до ви, до са да су ле ка ри оба вља ли 
пре гле де у ме сној кан це ла ри ји – до да је 
Ка зи ми ро вић.

Са про шлим са зивом Ме сне за јед ни це 
Не ра дин, ка ко ка же пред сед ник Оп шти-
не, до са да ни је оства ре на успе шна 
са рад ња. Фор ми ра њем но вог Са ве та, 
Ка зи ми ро вић оче ку је до бру са рад њу, 
али ће им пру жи ти мно го ве ћу по др шку. 

- Са кан ди да ти ма из Нерадина ко је 
по др жа ва ло кал на са мо у пра ва је до го во-
ре но да пре вас ход но циљ у овој го ди ни 
бу де во до снаб де ва ње. То је ве ли ки про-
блем ко ји се про те же ду ги низ го ди на и 
ко ји, не ко, да ли из не ха та или не ких 
дру гих раз ло га ни је за вр шио. Ми сто ји мо 
иза ових љу ди и ми сли мо да ће до кра ја 
је се ни Не ра дин до би ти бу нар и има ти 
во ду. То нам је при о ри тет ко ји је обе ћа-
ван гра ђа ни ма Не ра ди на уна зад де се-
так, 15 го ди на и ни ка да ни је за вр шен. 
Сма тра мо да, ако гра ђа ни по др же ове 
кан ди да те за Са вет да ће мо и оства ри ти 
тај циљ – ка же Ка зи ми ро вић.  С. С.

ИРИГ

По се та При ле пу
То ком про шлог ви кен да, де ле га ци ја 

Оп шти не Ириг пред во ђе на пред-
сед ни ком Оп шти не Сте ва ном Ка зи-

ми ро ви ћем и Кул тур но умет нич ко дру-
штво из Ири га бо ра ви ла је у гра ду При-
леп у Ма ке до ни ји. На и ме, Кул тур но  
умет нич ко дру штво из Ма ке до ни је сла-
ви ло је 70 го ди на по сто ја ња и по зва ли 
су ири шко Кул тур но умет нич ко дру штво 

„Змај“, на уз врат ну по се ту, с об зи ром на 
то да су про шле го ди не на Пу дар ским 
да ни ма Ма ке дон ци би ли го сти у Ири гу. 

- Раз го ва ра ли смо са гра до на чел ни-
ком При ле па пр вен стве но о са рад њи 
две ло кал не са мо у пра ве. Пр ве ко ра ке 
су на чи ни ла кул тур но умет нич ка дру-
штва у обла сти кул ту ре – ре као је Ка зи-
ми ро вић.

Председник Општине Ириг 
Сте ван Ка зи ми ро вић 
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„СРЕМ ФОЛК ФЕСТ“ ПО 14. ПУТ ОДР ЖАН У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Ан сам бли из Чи леа и Пе руа 
оду ше ви ли пу бли ку

Под по кро ви тељ ством Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца и у ор га ни за ци ји 
Цен тра за кул ту ру „Сирмиjумарт“ 

у Срем ској Ми тро ви ци je од 11. до 14. 
ав гу ста одр жан Ме ђу на род ни фе сти-
вал фол кло ра „Срем фолк фест“.

Фе сти вал је на Жит ном тр гу про шлог 
пет ка, 11. ав гу ста зва нич но отво рио 
ми тро вач ки гра до на чел ник Вла ди мир 
Са на дер, ко ји је том при ли ком из ја вио 
да је овај фе сти вал бренд Срем ске 
Ми тро ви це.

- „Срем фолк фест“ је јед на од нај зна-
чај ни јих ма ни фе ста ци ја ко је Град пре ко 
сво јих уста но ва кул ту ре ор га ни зу је. 
Ма ни фе ста ци ја не гу је кул тур но на сле-

ђе, тра ди ци ју и кул ту ру, а план је да је 
и у ту ри стич ком сми слу про мо ви ше мо. 
На дам се да ће Жит ни трг на ред не 
го ди не из гле да ти пот пу но дру га чи је и 
да ће по ста ти ме сто одр жа ва ња свих 
ма ни фе ста ци ја у граду – из ја вио је 
Са на дер и та ко на ја вио ре кон струк ци ју 
Жит ног тр га.

На кон ве ли чан стве ног ва тро ме та, 
фе сти вал су на сту пом отво ри ли до ма-
ћи ни, Фол клор ни ан самбл „Бран ко 
Ра ди че вић“, а мно го број на пу бли ка је 
пр ве ве че ри ужив ала и у ко ре о гра фи ја-
ма ан сам ба ла из Грч ке, Тур ске, Че шке, 
Чи леа, Пе руа, Бу гар ске. Ан сам бли из 
Чи леа и Пе руа оду ше ви ли су по себ но 

Срем ска Ми тро ви ца 
је град отво рен
за све кул ту ре,

све на ци је
и има шта да по ка же 

стран ци ма
ко ји до ла зе у ње га. 

Фол кло ра ши су
оду ше вље ни

го сто прим ством 
Ми тров ча на,

ор га ни за ци јом и
исто ри јом гра да

на Са ви

Наступ Перуанаца на Срем фолк фесту

Поклони за градоначелника
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
У рит му Евро пе 

У Град ској кући у Срем ској Митро-
ви ци, про шлог четврт ка, 10. авгу ста 
пот пи сан је уго вор о сарад њи и уче-
ство ва њу на про јек ту „Срби ја у рит му 
Евро пе” изме ђу Гра да Срем ска Митро-
ви ца и орга ни за то ра овог про јек та, који 
ће се одр жа ти у Нишу 2018. годи не. У 
име Гра да Срем ска Митро ви ца уго вор 
је пот пи са ла заме ни ца гра до на чел ни-
ка Све тла на Мило ва но вић. 

- Наша иску ства са ово го ди шњег 
так ми че ња су див на. Мислим да су 
деца ужи ва ла. Чита ва мани фе ста-
ци ја је врло лепа и еду ка тив на, а на 
овај начин деца су има ла при ли ку да 
се упо зна ју са сво јим дру га ри ма из 20 
гра до ва Срби је. Сада тре ба да пора-
ди мо на томе да боље оба ве сти мо све 
наше шко ле и децу, јер има још тален-
то ва не деце, више него што смо при-
ка за ли на прошлој ауди ци ји – рекла је 
заме ни ца гра до на чел ни ка, а пред став-
ник мани фе ста ци је „Срби ја у рит му 
Евро пе“ Игор Кара да ре вић дода је да 
се деци из Срем ске Митро ви це поно во 
пру жа шан са да побе де. 

Деца из Срем ске Митро ви це пред-
ста вља ће Нор ве шку на овом так ми че-
њу сле де ће годи не.  С. С. 

ГАЛЕ РИ ЈА

Изло жба посве ће на 
Сре ту Бошња ку

Изло жба сли ка и црте жа Радо ва на 
Кузма но ви ћа у срем ско ми тро вач кој 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ посе ти о ци 
ће моћи да погле да ју до пет ка, 25. 
авгу ста. Прво бит но је пла ни ра но да 
изло жба буде отво ре на до 14. авгу ста, 
али је упра ва Гале ри је одлу чи ла да 
сво јим сугра ђа ни ма који изло жбу још 
нису посе ти ли омо гу ћи да то учи не у 
наред не две неде ље. Изло жба је 
посве ће на ликов ном кри ти ча ру, тео ре-
ти ча ру и исто ри ча ру умет но сти Сре ту 
Бошња ку.

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. 

пу бли ку, као и на ступ Гр ка, ко ји су пр во 
ве че игра ли Ужич ко ко ло на грч ки 
на чин.

Ди рек тор Срем фолк фе ста Пе тар 
Са мар џић из ја вио је да је ове го ди не 

Фе сти вал оку пио нај ве ћи број уче сни ка 
до са да. Део сво је фол клор не тра ди ци-
је, пе смом, игром и аутен тич ним ко сти-
ми ма, пред ста ви ло је пре ко шестсто 
из во ђа ча – чла но ва фол клор них гру па 
из чак три на ест зе ма ља, а то су: Бо сна 
и Хер це го ви на, Бу гар ска, Че шка, Чи ле, 
Грч ка, Хр ват ска, Ма ке до ни ја, Пе ру, 
Ру му ни ја, Сло вач ка, Сло ве ни ја, Тур ска 
и Ср би ја. 

Као и прет ход них го ди на, по се ти о ци 
су има ли при ли ку да ужи ва ју и у ра зно-
вр сној по ну ди гур ман ских спе ци ја ли те-
та и слат ки ша и да ку пе не ки од ори ги-
нал них су ве ни ра и про из во да до ма ће 
ра ди но сти.

На жа лост, вре ме ни је ишло на ру ку 
ор га ни за то ри ма,те је та ко дру го и тре-
ће ве че фе сти ва ла одр жа но у ха ли 
По слов но спорт ског цен тра „Пин ки“, а 
де фи леи уче сни ка су те две ве че ри 
из о ста ли због ки ше. 

Од 2015. го ди не срем ско ми тро вач ки 
Фе сти вал фол кло ра де лу је у окви ру 
Ме ђу на род не фе де ра ци је фол клор них 
фе сти ва ла ЦИ ОФ – по шту ју ћи вр хун-
ске стан дар де у ор га ни за ци ји фол клор-
них ма ни фе ста ци ја.

Из град ског буџе та је за орга ни за ци ју 
„Срем фолк феста“ ове године издво је-
но 3.570.000 дина ра. 

Б. Се ла ко вић

Раз ме на
по кло на

Тра ди ци о нал ни при јем за уче сни ке 
„Срем фолк фе ста“ гра до на чел ник 
Вла ди мир Са на дер при ре дио је про-
шле су бо те, 12. ав гу ста у Град ској 
ку ћи. 

Би ла је то при ли ка да се раз ме не 
по кло ни, као и да уче сни ци фе сти ва-
ла по де ле сво је им пре си је о гра ду и 
ор га ни за ци ји фе сти ва ла са пред став-
ни ци ма Гра да. 

Ка ко је ре че но, Срем ска Ми тро ви-
ца је град отво рен за све кул ту ре, све 
на ци је и има шта да по ка же стран ци-
ма ко ји до ла зе у ње га. Фол кло ра ши 
су оду ше вље ни го сто прим ством 
Ми тров ча на, ор га ни за ци јом и исто ри-
јом гра да на Са ви.

При је му у Град ској ку ћи при су ство-
вао је и пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца То ми слав Јан ко-
вић.

Под по кро ви тељ ством Гра да Срем ска Ми тро
ви ца и у ор га ни за ци ји Цен тра за кул ту ру 
„Сирмиjумарт“ у Срем ској Ми тро ви ци je од 11. 
до 14. ав гу ста одр жан Ме ђу на род ни фе сти вал 
фол кло ра „Срем фолк фест“

Фолклораши из Чилеа
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве не 
ситу а ци је или неке 
дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал-
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те тешку 
хра ну и више се кре ћи те. 

БИК: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти-
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур ност 
у зајед нич ком посло ва њу. Сусрет 
са јед ном осо бом тре нут но делу-
је врло поуч но и под сти цај но у 
сва ком погле ду. Делу је те пома ло 
узне ми ре но. Недо ста ју вам неки 
сна жни емо тив ни под сти ца ји, 
како бисте свој љубав ни живот 
учи ни ли довољ но инте ре сант-
ним. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема 
раз ло га да се пово ди-
те за лажним ути сци-
ма или да вас неко 

зава ра ва погре шном при чом о 
новим послов ним при ли ка ма. 
Уко ли ко трпи те послов ни неу-
спех, раз ми сли те о неким алтер-
на тив ним могућ но сти ма које вам 
сто је на рас по ла га њу. Суви ше 
јаки изли ви стра сти вас наво де 
на погре шан избор. 

РАК: Нове ком пли ка-
ци је на послов ној 
сце ни про из и ла зе из 
поку ша ја да се оства-

ри зајед нич ки дого вор око рас по-
де ле инте ре са. Нема раз ло га да 
пона вља те при чу која не оста-
вља пози ти ван одјек на ваше 
сарад ни ке. Посве ти те више 
пажње воље ној осо би и зајед-
нич ким пла но ви ма које има те. 
Оче ку је вас при јат но изне на ђе-
ње. У сјај ној сте пси хо - физич кој 
фор ми. 

ЛАВ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов ној 
сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви ше 
раз ме тљи во у сусре ту са сарад-
ни ци ма, већ затра жи те нечи ју 
подр шку. Бри не те без пра вог 
пово да, парт нер тре нут но можда 
не жели да вам пове ра ва сво је 
мисли и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Пажљи ви-
је ана ли зи рај те ком-
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми-
шља ње или одре ђе ну фазу 
инку ба ци је, пре него што доне-
се те неку конач ну одлу ку. При-
ме ћу је те да неко у вама побу ђу-
је вели ко инте ре со ва ње и да 
вас асо ци ра на при јат не успо-
ме не. 

ВАГА: Делу је те врло 
про ми шље но и про-
ве ра ва те раз ли чи те 
инфор ма ци је које ути-

чу на послов не пре го во ре. Оба-
зри вост је пожељ на, али нема 
раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру га-
чи је ста во ве. Поне кад посту па те 
суви ше стро го пре ма осо би која 
има добру наме ру, али не успе ва 
у пот пу но сти да вам доча ра сво је 
емо тив не дожи вља је. 

ШКОР ПИ ЈА: Потре-
бан вам је додат ни 
опрез у сусре ту са 
сарад ни ци ма и при-

ли ком про це не нових послов них 
при ли ка. Нема потре бе да скре-
ће те пажњу на себе или да ула-
зи те у неке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком-
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

СТРЕ ЛАЦ: Посто је 
ства ри које не тре ба 
да чини те у афек ту 
или на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која одго-
ва ра вашем уку су.

ЈАРАЦ: Заин те ре со-
ва ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну одлу-
ку, саслу шај те сво је сарад ни ке и 
при хва ти те кори стан савет. Неко 
вас инспи ри ше на додат но анга-
жо ва ње и добро рас по ло же ње. 
Освр ни те се око себе, јер увек 
посто је насме ја на лица. 

ВОДО ЛИ ЈА: Поне кад 
све изгле да тако 
рела тив но, сто га 
немој те доно си ти 

закљу чак на осно ву првог ути ска 
и без кон сул та ци је са бли ским 
сарад ни ци ма. Осло ни те се на 
нечи ји савет и на зајед нич ку про-
це ну. Важно је да пра вил но 
дефи ни ше те сво је циље ве. Неко 
име сна жно да уста ла са ваше 
мисли и осе ћа ња. Потру ди те се 
да испу ни те парт не ро ва оче ки-
ва ња. 

РИБЕ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни ра-
ње у дру штву сарад-
ни ка и немој те при ча-

ти о ства ри ма које можда пред-
ста вља ју ризик за ваше послов-
не инте ре се. Потреб но је да 
сми сли те неку резер вну вари јан-
ту, јер увек посто ји фак тор изне-
на ђе ња. Буди те про ми шље ни и 
уздр жа ни пред бли ском осо бом. 
Пажљи ви је ана ли зи рај те свог 
парт не ра. 

VREMEPLOV
16. ав густ

1819. У та ла су про те ста ен гле-
ских рад ни ка и при пад ни ка 
сред ње кла се, ко ји су тра жи ли 
пар ла мен тар не и дру ге 
ре фор ме, у Ман че сте ру уби је-
но ви ше љу ди, а не ко ли ко сто-
ти на по вре ђе но, ка да су Вла-
ди не тру пе по сла те да раз би ју 
про тест ни ми тинг. 
1977. У Мем фи су у 42. го ди ни 
умро аме рич ки му зи чар Ел вис 
Арон При сли, „краљ ро ка“. 
Про дао ви ше од 150 ми ли о на 
пло ча и играо у два де се так 
фил мо ва. 

17. ав густ
1987. Не мач ки рат ни зло чи нац 
Ру долф Хес, за ме ник Адол фа 
Хи тле ра, из вр шио са мо у би-
ство у 93. го ди ни у бер лин ском 
за тво ру „Шпан дау“, у ко јем је 
из др жа вао ка зну до жи вот не 
ро би је на ко ју је осу ђен у Нир-
нбер шком про це су 1946.

18. ав густ
1850. Умро фран цу ски пи сац 
Оно ре де Бал зак. 
1933. Ро ђен аме рич ки филм-
ски ре жи сер пољ ског по ре кла 
Ро ман По лан ски, до бит ник 
„Оска ра“ за филм „Ки не ска 
че тврт“. 

19. ав густ
1910. У Це ти њу пу ште на у рад 
пр ва елек трич на цен тра ла у 
Цр ној Го ри. 
1991. У СССР из ве ден др жав-
ни удар ко јим су при ста ли це 
твр де ли ни је по ку ша ле да зба-
це са вла сти Ми ха и ла Гор ба-
чо ва, твор ца „гла сно сти“ и 
„пе ре строј ке“.

20. ав густ
1940. У Мек си ко Си ти ју смрт-
но је ра њен ру ски ре во лу ци о-
нар Лав Да ви до вич Брон-
штајн, по знат као Лав Троц ки. 
Уби ство је пла ни нар ским пи ју-
ком из вр шио шпан ски ко му ни-
ста Ра мон Мер ка дер, по Ста-
љи но вом на ло гу.
1968. Тру пе СССР и дру гих 
чла ни ца Вар шав ског пак та 
ушле су у Че хо сло вач ку да би 
оне мо гу ћи ле спро во ђе ње 
ре фор ми Алек сан дра Дуб че ка 
(„Пра шко про ле ће“). 

21. ав густ
1690. Аустриј ски цар Ле о полд 
I до нео је указ, по знат као 
„При ви ле гиј“ ко јим су Ср би на 
те ри то ри ји Аустри је до би ли 
од ре ђе не по вла сти це. „При ви-
ле гиј“ је га ран то вао сло бо ду 
ве ре, упо тре бу Ју ли јан ског 
ка лен да ра и пра во из бо ра 
ар хи е пи ско па и дру гих све-
ште ни ка. 

22. ав густ
1941. Не мач ке тру пе су у Дру-
гом свет ском ра ту по че ле 
оп са ду Ле њин гра да. Бит ка за 
град је окон ча на у фе бру а ру 
1944. по бе дом Цр ве не ар ми је. 
То ком оп са де по ги ну ло је или 
умр ло од гла ди 620.000 ста-
нов ни ка Ле њин гра да. 

HOROSKOP

Сре да, 16. (3) август 
Пре по доб ни Иса ки је, Дал мат и 
Фауст

Четвр так, 17. (4) август 
Све тих седам муче ни ка у Ефе су

Петак, 18. (5) август 
Све ти муче ник Евсиг ни је (Прет-
пра зни штво Пре о бра же ња)

Субо та, 19. (6) август 
Пре о бра же ње Господ ње

Неде ља, 20. (7) август 
Пре по доб но му че ник Доме ти је; 
Пре по доб ни Ор

Поне де љак, 21. (8) август 
Све ти Еми ли јан Испо вед ник; 
Пре по доб ни Зосим Туман ски

Уто рак, 22. (9) август 
Све ти апо стол Мати ја; Све ти 
муче ник Анто ни је

Crkveni
kalendar

• Тако нам и тре ба. Док 
нисмо при зна ва ли да 
има мо про бле ма, нисмо 
их мора ли ни реша ва ти.
• Жене нису ништа 
пости гле. Нека да су 
биле нерав но прав не са 
пра вим мушкар ци ма, А 
сад су рав но прав не са 
ника квим.  

Ко лач са 
ма ли на ма 

Са стој ци: пе тит кекс 20 ко ма да, 
ма ли не 600 г, во да 300 мл, гриз 150 
г, ше ћер 12 ка ши ка, мле ко 600 мл, 
пу динг од ва ни ле 2 ке си це, мар га-
рин 200 г, ше ћер у пра ху 150 г, слат-
ка па вла ка 400 мл. 

При пре ма: У ђу веч по сла га ти 
кекс. Из гње чи ти ма ли не. Ста ви ти 
во ду да про ври. По ме ша ти гриз и 
се дам ка ши ка ше ће ра, па кад во да 
про ври за ку ва ти, бр зо ме ша ти, па 
до да ти из гње че не ма ли не. Про ку-
ва ти још ми нут – два. Пре ли ти пре-
ко кек са и оста ви ти да се хла ди. 
По ме ша ти пу динг, пет ка ши ка 
ше ће ра и ма ло хлад ног мле ка, а 
оста так ста ви ти да про ври. Кад 
про ври мле ко за ку ва ти и ме ша ти 
док се пу динг не згу сне па и ње га 
оста ви ти да се хла ди. Улу па ти 
пе на сто мар га рин са ше ће ром у 
пра ху, па до да ти охла ђен пу динг. 
Улу па ти слат ку па вла ку, па по ла 
до да ти у кре му од пу дин га. Крем од 
пу дин га пре ма за ти пре ко де ла са 
гри зом и во ћем. Оста так слат ке 
па вла ке пре ма за ти пре ко ко ла ча.
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У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ УНИ ШТЕ НИ КОН ТЕЈ НЕ РИ ЗА РЕЦИ КЛА ЖУ

Ноћу пале пла стич не кон теј не ре

Нажа лост, од укуп но 96 кон теј не ра за раз вр ста ва ње отпа да, до сада су неса ве сно 
гра ђа ни уни шти ли око 20 кон теј не ра, тако да сада добар део реци кла жних остр ва 
није ком пле ти ран

У Срем ској Митро ви ци су на 32 
лока ци је поста вље на реци кла-
жна остр ва са по три кон теј не ра 

за раз вр ста ва ње отпа да. Кон теј не ре је 
ЈКП „Кому на ли је“ доби ло у окви ру пре-
ко гра нич ног про јек та Срби ја – Хрват-
ска „Ства ра ње дру штва без ота да“. 
Нажа лост, од укуп но 96 кон теј не ра за 
раз вр ста ва ње отпа да, до сада су 
неса ве сни гра ђа ни уни шти ли око 20 
кон теј не ра, тако да сада добар део 
реци кла жних остр ва није ком пле ти-
ран. 

Како наво ди Тама ра Мил ко вић из 
ЈКП „Кому на ли је“, уче сни ца про јек та 
„Ства ра ње дру штва без отпа да“, у 
машин ској бази овог пред у зе ћа нала зи 
се два де се так уни ште них пла стич них 
кон теј не ра.

- Нај че шће су кон теј не ри ноћу и 
викен дом паље ни. У неко ли ко навра та 
запа ље но је у истој ноћи неко ли ко 
реци кла жних остр ва. Нажа лост, ми не 
може мо да закљу ча ва мо кон теј не ре 
због пра жње ња. Наши рад ни ци не 
могу дежу ра ти по цео дан и ноћ поред 
кон теј не ра. Зато још један пут апе лу је-
мо на гра ђа не да пра вил но кори сте 
пла стич не кон теј не ре, да не одла жу 
запа љи ве мате ри је у њих. У окви ру 
про јек та, који смо ради ли зајед но са 
Гра дом Оси је ком, доби ли смо 96 кон-

теј не ра за пет амба ла жу, пла сти ку и 
кар тон, одно сно напра ви ли смо 32 
реци кла жна остр ва са по три кон теј не-
ра. Уни ште ни кон теј не ри се не могу 
попра ви ти, махом су изго ре ли, а наш 
план је да у доглед но вре ме на мести-
ма где недо ста ју кон теј не ри ста ви мо 
нове – наво ди Тама ра Мил ко вић.

Она напо ми ње да је јед ну ноћ неко 
запа лио ком плет но реци кла жно остр-
во у дво ри шту Баји ће ве шко ле у Срем-
ској Митро ви ци. Пита ње је и до када 
ће „у живо ту“ оста ти оста ли пла стич ни 
кон теј не ри по митро вач ким шко ла ма. 

Уко ли ко се и поста ве нови кон теј не-
ри, пита ње је коли ко ће се о истим 
води ти рачу на. Баха тост дана шње 
омла ди не, непра вил но одла га ње 
отпа да и небри га о дру штве ној имо ви-
ни, дове ли су до тога да данас у Срем-
ској Митро ви ци нажа лост ско ро и да 
не посто ји ком плет но реци кла жно 
остр во. Уста су нам пуна еко ло ги је, 
зашти те живот не сре ди не, сепа ра ци је 
отпа да. Међу тим, очи глед но је мало 
оних који заи ста воде рачу на о томе. 

Шта ли ће нам рећи и парт не ри на 
про јек ту, кому нал но пред у зе ће „Уни-
ком“ из Хрват ске, уко ли ко дођу у кон-
тро лу?!  

Под се ти мо, „Ства ра ње дру штва без 
отпа да“ назив је про јек та чија је реа-

ли за ци ја поче ла кра јем децем бра 
2013. годи не. Реч је о про гра му доде ле 
непо врат них сред ства Европ ске уни је 
у окви ру ИПА про јек та пре ко гра нич не 
сарад ње Хрват ска - Срби ја, са циљем 
пове ћа ња сто пе при ку пље ног отпа да 
кроз уна пре ђи ва ње меха ни зма при ку-
пља ња и упра вља ња отпа дом.

У окви ру про јек та ЈКП „Кому на ли је“ 
је за Град Срем ску Митро ви цу обез бе-
дио поста вља ње 32 реци кла жна остр-
ва за при мар ну сепа ра ци ју отпа да (пет 
амба ла жа, пла сти ка и кар тон), поде-
ље но је 1.000 пла вих кан ти инди ви ду-
ал ним дома ћин стви ма, исто толи ко је 
поде ље но и ком по сте ра. Поде ље но је 
и око 40 кон теј не ра, тако ђе за при мар-
ну сепа ра ци ју отпа да пред школ ским 
уста но ва ма, основ ним и сред њим шко-
ла ма, а поста вље но је и седам мини 
еко остр ва. У окви ру про јек та одр жа не 
су и мно го број не еду ка тив не ради о ни-
це у пред школ ским и школ ским уста-
но ва ма на тери то ри ји Гра да.

Про је кат је финан си ран сред стви ма 
Европ ске уни је и њего ва реа ли за ци ја 
је тра ја ла две годи не. Укуп на вред ност 
је 678.000 евра, при чему је фонд за 
реа ли за ци ју про јект них актив но сти у 
Срби ји био 324.203 евра, а у Хрват ској 
351.967 евра.  

Б. Села ко вић

ЗАПА ЉЕ НО РЕЦИ КЛА ЖНО ОСТР ВО: Недо ста је кон теј нер за папир у Насе љу Мати ја Хуђи
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Бив ши и сада шњи атле ти ча ри и љуби-
те љи кра љи це спор то ва из Срем ске 
Митро ви це покре ну ли су ини ци ја ти-

ву за поста вља ње тар тан ста зе на сав-
ском кеју, од „Рибо лов ца“ па све до терет-
ног моста. Покре тач ини ци ја ти ве Све тла на 
Шако тић, нека да шња атле ти чар ка, рекла је 
да доста људи трчи по наси пу и да сви има-
ју исти про блем, јер им је, како каже, напор-
но када се трчи по бето ну. 

Ини ци ја ти ву за изград њу ова кве врсте 
ста зе за све га неко ли ко сати пот пи са ло је 

око 600 гра ђа на који су на овај начин хте-
ли да пре до че локал ној само у пра ви иде ју 
којом би се још више про мо ви сао спорт у 
Срем ској Митро ви ци. 

Тим пово дом покра јин ски посла ник Дми-
тар Ста ни шић про шле сре де, 9. авгу ста у 
Град ској кући раз го ва рао је са покре та чи ма 
ове ини ци ја ти ве и иста као да је пут од иде је 
до реа ли за ци је дуг, јер се мора при ба ви ти 
потреб на доку мен та ци ја, као и сред ства за 
реа ли за ци ју про јек та, те да је о роко ви ма 
још рано гово ри ти.   С. С.

МИТРОВ ЧА НИ ПОКРЕ НУ ЛИ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВУ ЗА ИЗГРАД ЊУ
ТАР ТАН СТА ЗЕ

Ста за за трча ње 
потреб на гра ду

Саста нак у Град ској кући

Првен ство Вој во ди не у мини каја ку за 
деча ке и девој чи це рође не изме ђу 
2004. и 2007. годи не одр жа но је 5. 

авгу ста у Бач кој Палан ци на језе ру Тиква-
ра. Каја ка ши „Вала“ су зау зе ли екип но 3. 
место, иза прво пла си ра ног „Тар ке та“ из 
Бач ке Палан ке и дру го пла си ра ног „Дуна ва“ 
из Без да на. Осво је но је и пет меда ља, и то 
две сре бр не и три брон за не. Дру го место је 
зау зе ла Ната ша Лау ше вић у јед но се ду, у 

трци на 1.000 мета ра. У дво се ду су Ната ша 
Лау ше вић и Мили ца Маста ло вић у трци на 
500 мета ра тако ђе биле дру ге. Мар ко 
Пепел че вић је у јед но се ду у трци на 1.000 
мета ра био тре ћи, као и у дво се ду у трка ма 
на 500 мета ра Нико ла Петро вић и Миха и ло 
Жив ко вић. Алек сан дар Јова но вић и Јован 
Рад ма но вић су били други у трци на 500 
метара.
 Б. З.

ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У МИНИ КАЈА КУ

„Вал“ екип но тре ћи

Првен ство Вој во ди не

РУМА

Полу ма ра тон
26. августа

У орга ни за ци ји Спорт ског 
саве за Општи не Рума, а под 
покро ви тељ ством Општи не 
Рума, 26. авгу ста одр жа ће се 
Први рум ски полу ма ра тон. Ово 
спорт ско так ми че ње већ сада 
се наја вљу је као спорт ска 
мани фе ста ци ја годи не у Руми, 
а оче ки ва ња су да ће наред них 
годи на бити увр ште но у при о-
ри тет не полу ма ра то не свих 
трка ча из наше земље и Бал-
ка на. Глав на трка Рум ског 
полу ма ра то на је трка дужи не 
21,1 кило ме тра. Старт и циљ 
ће бити на Град ском тргу, а 
трча ће се кроз глав не ули це 
Руме. Поред ове полу ма ра тон-
ске трке, орга ни зо ва ће се и 
ДДОР Трка задо вољ ства у 
дужи ни од три кило ме тра, а по 
први пут у Руми ће се одр жа ти 
и Бам би ни мара тон. Реч је о 
дечи јој трци наме ње ној мали-
ша ни ма до две годи не, који ће 
дужи ну од 4,5 мета ра моћи да 
про хо да ју, пре тр че или да је 
савла да ју пуза ју ћи.

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

При ја ве за 1. Рум ски полу ма-
ра тон тра ју до 25. авгу ста, а 
све инфор ма ци је се могу пре у-
зе ти са зва нич ног сај та чија је 
aдреса www.ruma ra ton.com.

БИЛИ ЈАР

Боја на Шарац
деве та у Евро пи

Боја на Шарац из Лаћар ка 
осво ји ла је деве то место на 
Европ ском првен ству у били ја-
ру за девој ке, које је одр жа но 
од 31. јула до 7. авгу ста у 
Холан ди ји. Четр на е сто го ди шња 
Боја на била је јед на од нај мла-
ђих уче сни ца на овом так ми че-
њу, у кон ку рен ци ји 32 девој ке из 
Евро пе.

За М нови не каже да је рела-
тив но задо вољ на деве тим 
местом, с обзи ром на то да је 
тре ма учи ни ла сво је.
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КАКО СУ СЕ НЕКА ДА ОБЛА ЧИ ЛЕ ДЕВОЈ КЕ У СОТУ

Била су то леп ша вре ме на
Кати цу Ђер ки, 81. годи шњу 

баку из Сота, мно ги ста ри-
ји Соћа ни пам те као јед ну 

од нај леп ше обу че них дево ја-
ка у њихо вом месту. Ова ведра 
и увек насме ја на бака каже да 
је има ла ту сре ћу што поти че 
од јед не од имућ ни јих кућа у 
селу. Оду век је воле ла лепо 
да се обла чи, тако да је њен 
„шифо њер“ увек био пун лепе 
оде ће. Са задо вољ ством нам 
је испри ча ла како су се нека-
да девој ке обла чи ле у Соту. О 
томе су нека да девој ке у селу 
посеб но води ле рачу на, а она 
се по томе, посеб но издва ја-
ла од дру гих. Како нам каже, 
отац јој је био колар. Изра ђи-
вао је запре жна кола за коње 
и дрве ни наме штај. Спа ва ћу 
собу коју је њој изра дио када 
се уда ла и данас чува у свом 
дома ћин ству.

- То је нека да био цењен 
занат и од њега се могло 
лепо живе ти. Тако да сам ја 
увек себи могла при у шти ти 
лепу оде ћу. Оду век сам воле-
ла лепо да се обла чим, пого-
то во док сам била девој ка. 
Међу тим, тада се нису могли 
купи ти гото ви кома ди оде ће. 
Посто ја ле су шнај дер ке које 
су шиле за нас. Све моје сук-
ње и „рекле“, шила ми је бака 
мог покој ног супру га Мари ја 
Ђер ки. Она је била позна-
та шнај дер ка у Соту и шила 
нам је сви ма. Мушке кошу ље, 
посте љи не, оде ћу за децу, 
нама девој ка ма сук ње, које су 
се у то вре ме нај ви ше носи ле. 
Бака Мари ја ми је шила све 
што ми је било потреб но, па 
чак и моју вен ча ни цу и шла јер 
- са поно сом каже бака Кати-
ца, пока зу ју ћи нам сво ју фото-
гра фи ју са вен ча ња.

Сећа се вре ме на када су 
девој ке у селу, стро го води ле 
рачу на о томе, где ће и шта ће 
обу ћи.

- Нека да је рет ко ко себи 
могао при у шти ти плиш. Тај 
мате ри јал је био нај це ње ни ји 
и нај мо дер ни ји. Ја сам има-
ла три сук ње од пли ша. Шило 
се нека да и од што фа и оста-
лих мате ри ја ла, али су ипак та 
два била нај це ње ни ја. Када се 
ишло у цркву, зна ло се да се 
тада мора ју обу ћи леп ше сук-
ње. На јутар ње мисе обла чи-
ла сам сук ње од цица, оплећ-
ке, рекле и оба ве зно смо све 
носи ле мара ме. Рад ним дани-
ма смо носи ле шлин га не сук-
ње. За вечер њи це смо има ле 
жену која нас је чешља ла и 
за те при ли ке обла чи ле смо 
дру га чи ју оде ћу. Када су биле 
неке све ча не при ли ке, носи-

ле смо гра на те око вра та, а 
и рекле су биле изра ђе не са 
њима, са сви ли цом и бисер чи-
ћи ма - сећа се бака Кати ца.

У вре ме свог дево ја штва, 
бака Кати ца је зајед но са оста-
лим при ја те љи ца ма изла зи ла 
у сео ски Дом кул ту ре на игран-
ке. Тада је посто ја ло непи са-
но пра ви ло, да и мај ке иду са 
њима. Док су девој ке пле са ле, 
маме су седи ле и посма тра ле.

- Тако је то мора ло да буде. 
По поврат ку са вечер ње мисе, 
одла зи ле смо нај пре кући да 
се пре сву че мо како нам се на 
игран ци не би испр ља ле беле 
сви ле не рекле. Јер кад пле-
ше мо с мом ци ма, од њихо вих 
руку би се оне испр ља ле, а 
оне се не могу тако често пра-
ти. Ми мла де носи ле смо у то 
вре ме оде ћу од мар ки зе та и 
сви ле. Није их баш било лако 
наба ви ти, а све се тада пла ћа-
ло помо ћу боно ва и тач ки ца. 
Али онај ко је желео лепо да 
се обу че, сна ла зио се - каже 
она.

Сук ње су се носи ле у 
селу све до 1954. годи-
не. Тада је и она као и 

оста ле Соћан ке, поче ла да 
носи хаљи не. Ништа од дота-
да шњих сука ња и рекли није 
сачу ва ла. Тада је сву сво ју 
оде ћу про да ла у Бије љи ни.

- Данас ми је жало што 
барем нешто од тих ства ри 
нисам сачу ва ла. Оста ле су ми 
само ста ре фото гра фи је да 
се сећам тих лепих вре ме на. 
Посеб но ми је жао што нисам 
сачу ва ла сук ње од „пепе ља ве“ 
сви ле са ружи ца ма од сви ли-
це, које ми је изра ди ла јед на 
жена из Бап ске. Њу сам нај ви-
ше воле ла - каже бака Кати ца.

На кра ју раз го во ра нам 
каже, како јој је жао када данас 
види девој ке у хелан ка ма и 
фар мер ка ма.

- Данас се девој ке јед но став-
ни је обла че и не пола жу толи-
ко на гар де ро бу. Нама ништа 
није било тешко. И поред тога 
што нисмо има ли стру је, није 
нам било тешко руч но пра ти, 
штир ка ти и пегла ти сво ју оде-
ћу са пеглом на пару, све оне 
беле шлин га не рекле и сук ње 
које смо носи ле. Сти за ле смо 
све и ску ва ти и спре ми ти кућу, 
ићи у башту и на њиву, али и 
на игран ке и посе ла. Та вре ме-
на су била мно го леп ша него 
данас. И поред нема шти не, 
народ је тада био задо вољ ни ји 
и срећ ни ји и увек се про на ла-
зи ло сло бод но вре ме за дру-
же ње и разо но ду - каже бака 
Кати ца на кра ју раз го во ра.

М. Н.

Кати ца Ђер ки, осамдесетједногоди шња бака из Сота (горе),
слика из мла ђих дана (доле)
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• Из да јем гар со ње ру Ма то ше-
ва 49 а, С. Ми тро ви ца, тел. 
069/640-443
• Из да јем со бе са ку па ти лом у 
цен тру С. Ми тро ви це, тел. 
064/356-64-16
• Усту пам пра во на до град ње 4 
ста на од но сно 250 м2 уз 
на док на ду у С. Ми тро ви ци, 
мо гућ до го вор, тел. 065/361-
16-38 
• Из да јем на ме штен јед но со-
бан стан у На се љу Орао, тел. 
064/202-89-01
• Из да јем јед но со бан на ме-
штен стан у Бе о гра ду ЦГ иде-
а лан за сту ден те, тел. 064/659-
19-59
• Про да јем ку ћу Кра ља Пе тра 
Пр вог 64 на 7 ари пла ца, тел. 
063/711-00-69
• Из да јем со бу уче ни ци у 
На се љу Ста ри мост, тел. 612-
428
• Про да јем стан 43 м2 у С. 
Ми тро ви ци Ули ца Кра ља 
Пе тра Пр вог на рас кр сни ци 
(но ва згра да пре ко пу та СДК), 
пр ви спрат, тел. 065/262-47-73
• Из да јем стан у Ка ме ња ру без 
цен трал ног гре ја ња. Тел. 
061/146-87-59
• Из да јем со бу у на се љу Ма ти-
ја Ху ђи, уче ни ца ма или сту-
дент ки ња ма. Тел. 022/623-370
• Из да јем со бу у на се љу Ма ти-
ја Ху ђи, за две уче ни це или 
уче ни ка. Тел. 063/89-76-274
• Из да јем на ме ште ну гар со ње-
ру у цен тру С. Ми тро ви це, код 
ис ко пи на. Тел. 064/073-92-06
• Из да јем јед но со бан стан у 
цен тру Но вог Са да са ин тер-
не том. Тел. 064/35-99-865
• Про да јем са лаш на Бо сут-
ском пу ту. Тел.065/467-68-76
• Из да јем нов јед но и по со бан 
стан, ком плет но опре мљен, 
плус то тал ТВ. Тел. 065/3-611-
638 и 022/611-638.
• Ме њам две ку ће у Ма чван-
ској Ми тро ви ци са по моћ ним 
згра да ма на 8 ари пла ца, за 
стан, тел. 060/651-35-22
• Про да јем јед но со бан стан 45 
м2, ви со ко при зе мље у на се-
љу Орао у Срем ској Ми тро ви-
ци. Тел. 063/553-325

• Из да јем не на ме штен стан у 
На се љу код ка сар не, тел. 632-
791
• Ме њам две ку ће са по моћ-
ним згра да ма на 8 ари пла ца у 
М. Ми тро ви ци за стан Тел. 
060/651-35-22
• Про да јем ку ћу у Но вом Са ду, 
на се ље Кли са, по вр ши на око 
300 м2. Тел. 063/553-325
• Про да јем пе то со бан стан у 
цен тру Но вог Са да, Ули ца 
Јо ва на Ђор ђе ви ћа, иза Ба но-
ви не, 154 м2, че твр ти спрат, 
не ма лифт, дво е та жни, укњи-
жен. Тел. 060/33-54-373.
• Про да јем стан у Бе о гра ду, 
Ми ља ко вац 2, 30 м2, тел. 
064/140-32-21. 062/179-47-25
• Из да јем на ме штен дво со бан 
стан у Ка ме ња ру, цг, тел. 
064/652-26-04
• Из да јем дво со бан стан у 
Бе о гра ду, цг, тел. 063/513-974
• Из да јем ку ћу у С. Ми тро ви ци, 
Ра ди нач ки пут, сло бод на од 1. 
ав гу ста, тел. 612-588
• Из да јем дво ри шни на ме штен 
стан на Бе лој ру жи у Ла ћар ку, 
100 евра са ре жи јом, тел. 
066/434-021
• Из да јем јед но со бан на ме-
штен стан у Те сли ном на се љу, 
140 евра, стан + ре жи ја, тел. 
066/434-021
• Про да јем јед но со бан на ме-
штен стан у на до град њи (пр ва 
згра да до Зма је ве шко ле) 
укњи жен, по вољ но, тел. 
062/302-853
• Из да јем стан за две уче ни це 
код спорт ске ха ле, тел. 631-
462
• При мам ђа ка на стан М. 
Ху ђи, тел. 625-209, 064/909-
23-62
• Про да јем ку ћу 80 м2 плац 4 
ара у Ру ми бли зу цен тра, тел. 
065/534-77-65
• Из да јем стан у Ка ме ња ру без 
цен трал ног гре ја ња, тел. 
061/146-87-59
• Про да јем ку ћу у Ру ми 170 м2 
Глав на 60, дво ри ште по вр ши-
не 1034 м2, тел. 473-024, 
064/494-42-46
• Из да јем јед но со бан на ме-
штен стан улаз по се бан, гре ја-
ње на гас, (има веш ма ши на и 
ма ши на за су ше ње), Ла ћа рак, 
тел. 671-845, 061/155-51-10 
• Из да јем на ме ште ну гар со ње-
ру, но ва град ња, пр ви спрат на 
ду же вре ме, це на 50 евра, тел. 
627-528, 064/263-76-25

• Про да јем ку ћу у Ку зми ну са 
по моћ ним објек ти ма Фру шко-
гор ска 46, тел. 063/224-251
• Про да јем за по че ту ку ћу – 
ви кен ди цу 100 м2 у Ку до шу – 
Ру ма на осам ари пла ца са 
во ћем, тел. 069/756-528
• Из да јем нов дво со бан на ме-
штен стан 50 м2 са кли мом и 
ин тер не том, ктв, бал кон, пар-
кинг ме сто, на ду жи или кра ћи 
вре мен ски пе ри од, тел. 617-
846, 063/668-983
• Из да јем јед но и по со бан стан 
у у на се љу Вој во де Сте пе, 
пр ви спрат, ЦГ, усе љив од мах, 
тел. 069/641-552 
• Из да јем дво со бан пра зан 
стан у На се љу Орао на ду же 
вре ме, тел. 063/853-66-17
• Про да јем хит но ку ћу 62 м2, 7 
ари пла ца, гре ја ње на гас 
Мар си ли је ва ули ца, тел. 640-
024, 064/422-21-37

• Из да јем екс тра на ме штен 
апарт ман у С. Ми тро ви ци, тел. 
617-846, 063/668-983
• Про да јем ку ћу и ба шту у цен-
тру Ман ђе ло са или ме њам за 
јед но со бан стан или гар со ње-
ру у С. Ми тро ви ци, тел. 
065/880-81-64
• Про да јем ку ћу у Јар ку са пра-
те ћим објек ти ма на пла цу од 
20 ари, тел. 662-329, 064/452-
60-79 
• Из да јем со бу уче ни ци ма и 
сту ден ти ма, На се ље М. Ху ђи, 
тел. 063/897-62-74

ВО ЗИ ЛА

Про да јем фол цва ген по ло, 1.4 
МПИ, 2001. го ди ште, ре ги стро-
ван до ја ну а ра 2018. го ди не, 
це на 1.600 евра, тел. 069/191-
28-80.
• Про да јем ал фу 156 ЈТД 2001. 
ди зел ско ро ре ги стро ван, 
мо тор ма ли по тро шач, ли ма-
ри ја пер фект на, тел. 064/442-
04-12
• Про да јем шко ду фа би ју кла-
сик у од лич ном ста њу, тел. 
064/273-19-29
• Про да јем пут нич ко во зи ло 
да чи ју ло ган 1,4 у од лич ном 
ста њу 2005, ре ги стро ва на, 
тел. 621-623, 062/894-36-82

MALI OGLASI 022/611-556

KU]E I STANOVI

Пиварска 13
Сремска Митровица

Купујем мањи стан или 
гарсоњеру у Но вом Са ду, 
тел. 064/842-26-27

На осно ву чла на 50. Зако на о пла ни ра њу и изград њи 
(“Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09 - исп. 64/2010 - Одлу-
ка УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлу ка УС, 50/2013 . 
Одлу ка УС, 132/2014 и 145/2014) Оде ље ње за урба ни-
зам и гра ђе ње Општин ске упра ве Општи не Рума

ОГЛА ША ВА
ЈАВ НИ УВИД У НАЦРТ ПЛА НА

ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ ЗА ДЕО БЛО КА 111 
ДЕЛА ЦЕН ТРАЛ НЕ ЗОНЕ У РУМИ И НАЦРТ 
ИЗМЕ НА И ДОПУ НА ПЛА НА ГЕНЕ РАЛ НЕ

РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ НАСЕ ЉА ДОБРИН ЦИ

Јав ни увид у  Нацрт  Пла на детаљ не регу ла ци је за 
део Бло ка 1-1-1 дела цен трал не зоне у Руми и Нацрт 
Изме на и допу на Пла на гене рал не регу ла ци је насе ља 
Добрин ци  тра ја ће 30 дана и то од 09. авгу ста 2017. 
годи не до 08. сеп тем бра 2017. годи не. 

Напред наве де ни пла но ви биће изло жен на јав ни 
увид сва ког рад ног дана од 8,00 часо ва до13,00 часо ва 
у про сто ри ја ма Јав ног урба ни стич ког пред у зе ћа “План” 
Рума, ул. 27 окто бра бр. 7А у Руми. 

При мед бе на напред наве де не пла но ве заин те ре со-
ва на лица могу доста ви ти  у писа ном обли ку Оде ље њу 
за урба ни зам и гра ђе ње Општин ске упра ве Општи не 
Рума ул. Орло ви ће ва бр. 5 Рума, закључ но са 08. сеп-
тем бром 2017. годи не. 

 Коми си ја за пла но ве ће након исте ка рока за јав ни 
увид раз мо три ти при мед бе које су доста вље не у току 
јав ног уви да.

Датум , место и вре ме засе да ња Коми си је за пла но ве 
Општи не Рума биће накнад но обја вљен у сред стви ма 
јав ног инфор ми са ња.

ШЕФ ОДЕ ЉЕ ЊА 
дипл. прав ник Тања Дро бац

VOZILA
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• Про да јем ре но клио 2002. 
го ди ште ре ги стро ван, тел. 
651-154, 064/322-25-37

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА

• Про да јем кру њач – пре кру-
пач Оџач ки, тел. 650-008
• Про да јем ви кен ди цу са воћ-
ња ком по вр ши не 23 ара, тел. 
064/431-97-69
• Про да јем пла сте ник у Врд ни-
ку, тел. 064/993-59-88
• Про да јем ја ри ће пет ко ма да, 
Ман ђе ло шки пут, С. Ми тро ви-
ца, тел. 631-462

ЛО КА ЛИ

• Из да јем ло кал 50 м2 + 30 м2 
лет ња ба шта (пре ко пу та шко-
ле Све ти Са ва), це на 150 
евра, тел. 069/170-79-65, 
069/233-13-00
• Из да јем по слов ни про стор за 
раз не де лат но сти (ор ди на ци-
ја, игра о ни ца) Ули ца За на тлиј-
ска, тел. 639-029 
• Из да јем ло кал пре ко пу та 
Уни ве рек спор та, тел. 639-351, 
069/324-28
• Про да јем по слов ни про стор 
(не до вр шен) у цен тру Ла ћар-
ка, по го дан за мед. ла бо ра то-
ри ју, зу бар ску ор ди на ци ју, тел. 
625-212, 064/007-28-15

• Из да јем у На се љу Кри ва ја у 
М. Ми тро ви ци ло кал 55 м2 са 
два то а ле та и ма га цин ским 
про сто ром, по го дан за раз не 
де лат но сти, тел. 062/162-20-
75, 064/444-19-56
• Про да јем ло кал у цен тру 
Ру ме 24 м2 са ни тар ни чвор, 
укњи жен, вла сник,  це на по 
до го во ру, хит но, тел. 060/538-
83-33
• Из да јем ло кал у Срем ској 
Ми тро ви ци, 50 ква дра та у 
зо ни Злат ног је ле на. зго дан за 
раз не де лат но сти, кон такт 
069/621-018.

ПЛА ЦЕ ВИ

• Про да јем 20 ари пла ца, Фру-
шка го ра – Ле жи мир, тел. 
063/135-04-24
• Про да јем плац у Ја ску, 
ви кенд зо на, по вр ши не 11 ари 
и 32 м2. Тел. 473-024 и 
064/494-42-46
• Про да јем њи ву у Хрт ков ци ма 
у гра ђе вин ској зо ни 44 ара 
(ис пар це ли са но у че ти ри пла-
ца по 11 ари), 064/308-25-13
• Про да јем зе мљи ште 5598 
ква дра та у гра ђе вин ској зо ни 
(пре ко пу та Про ва ми на), це на 
4 евра по ква дра ту, тел. 
069/622-453

• Про да јем плац у Врд ни ку, 
тел. 064/993-59-88
• Про да јем у С. Ми тро ви ци 
2,11 хек та ра гра ђе вин ског 
зе мљи шта у ин ду стриј ској 
зо ни Се вер, тел. 064/280-97-
53

РА ЗНО

• Пру жа ла бих помоћ у дома-
ћин ству, тел. 060/739-49-12  
• Про да јем за мр зи вач сан ду-
чар 310 ли та ра, це на 100 
евра, тел. 614-147
• Про да јем лет ње гу ме 180 65 
14, ма ло ко ри шће не, 626-159
• Про да јем би ци кли сред њи 
жен ски, тел. 064/343-31-14, 
640-024 
• Же на са ис ку ством чу ва ла 
би де цу (мо же и на сат), 
по моћ у ку ћи по по тре би и 
до го во ру, тел. 064/971-06-25
• По треб на же на за по моћ 
по лу-по крет ној жен ској осо би 
за бес плат но ста но ва ње, тел. 
632-798 и 063/77-95-112
• Про да јем би ци кли пла ни нац 
са 18 бр зи на, пећ кре ку, ан ти-
де ку бит ду шек, не ис прав ну 
ел. ко си ли цу и два ста ри ја 
фо то а па ра та, цр но-бе ли 
те ле ви зор, мо бил ни те ле фон 
Но киа, тел. 632-798 и 063/77-
95-112
• Про да јем при бор за кла ње, 
ора ни ју, рем, ко ри то за шу ре-
ње. Це на 100 евра. Тел. 
064/28-09-737.
• Про да јем спа ва ћу со бу ста-
рин ска, кру њач, две ма ши не 
за ши ве ње Ба гат са ка би на-
ма, со ла ри јум, при ку ли цу за 
ко ла (ма лу), сто за ма са жу, 
тел. 064/479-36-94
• Про да јем бо це ки се о ни ка, 
аце ти ле на, ске ле и дру ге бра-
вар ске ала те, тел. 063/591-
619
• Про да јем кре ве тац са ду ше-
ком, соб ну љу ља шку, огра ди-
цу на рас кла па ње, тро ти нет, 
гу ра ли цу,  да ску за пре по ви ја-
ње, два сун цо бра на за ко ли-
ца дво сед и књи ге за пр ви и 
дру ги раз ред, тел. 065/534-
77-65
• Про да јем ву че ни бан сек за 
ре за ње огрев ног др ве та, 
мо тор на стру ју 5 ки ло ва та, 
це на 700 евра, тел. 064/871-
05-90
• Про да јем ка мин ал фа-плам, 
спин пећ, че ти ри гу ме 155/80 
Р13, 79Т, два би ци кла, соб ни 
би цикл, тел. 660-171
• Про да јем ан ти де ку би тал ни 
ду шек, ко ри штен де сет ме се-
ци под га ран ци јом, 064/328-
10-41
• Про да јем су ву хра сто ву 
да ску, деч ју ше та лиц, деч ји 
би ци кли до три го ди не, ве ли-
ку фо те љу, те пих 2 х 150, тел. 
063/869-09-05 

• Про да јем ми ни те ле ви зор 
но ви ји, тел. 064/240-33-27
• Про да јем тро фа зну стуб ну 
бру си ли цу са два ка ме на за 
оштре ње, тел. 621-623, 
062/894-36-82
• Про да јем те ле ви зор, фри-
жи дер и кан те за маст и ка вез 
за пи ли ће, тел.  630-352, 
061/208-68-94, 064/536-41-79
• Про да јем кров ни но сач за 
ко ла, ле жај клик-клак од ска-
ја, кре вет ле жаљ ку за пла жу, 
пло чу опле ме ње не иве ри це, 
фри те зу 5 ли та ра, тост сен-
дви чар и пе ди кир ка ди цу, тел. 
069/215-02-83
• Про да јем ши ва ћу ма ши ну и 
ве ћу фо те љу, тел. 632-237, 
065/518-45-16, зва ти уве че, 
• На про да ју ма ши на за су ше-
ње ве ша го ре ње, це на 17.000 
ди на ра у од лич ном ста њу, 
тел. 064/206-45-49 
• Про да јем за мр зи вач са 
ла дли ца ма у ис прав ном ста-
њу, тел. 630-032
• Про да јем ште не не мач ког 
па ту ља стог шпи ца, бе ле бо је, 
стар 7 не де ља, 061/208-04-24
• Слу жи ла бих ста ри ју жен ску 
осо бу уз на док на ду или 
не крет ни ну, тел. 062/857-89-
82

MALI OGLASI 022/611-556 Prognoza vremena

Мин. 20
Макс. 30
Ведро

Мин. 20
Макс. 32
Ведро

Мин. 22
Макс. 33
Ведро

Мин. 22
Макс. 36

Делимично облачно

Мин. 22
Макс. 28
Ведро

Мин. 19
Макс. 30

Делимично облачно

Среда, 16. август

Четвртак, 17. август

Петак, 18. август

Субота, 19. август

Недеља, 20. август

Понедељак, 21. август

Уторак, 22. август
Мин. 19
Макс. 34

Делимично облачно

POQOPRIVREDA

LOKALI
PLACEVI

RAZNO
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SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Сла ви ша 

Несто ро вић и Тео до ра Шта њо, 
Борис Мати чић и Мили ца Мла-
ђе но вић, Сла во љуб Мило ва но-
вић и Све тла на Дави до вић 

ДОБИ ЛИ СИНА: Цвет ко вић 
Жив ко и Ана - Гра бов ци, Гла ваш 
Срђан и Мир ја на - Рума, Шко рић 
Мла ден и Ива на - Нови Слан ка-
мен, Јова но вић Миро слав и Сми-
ља - Ириг, Мар ко вић Милош и 
Даја на - Никин ци, Јова но вић 
Тихо мир и Ива на, Немет Игор и 
Сла ђа на - Хрт ков ци, Керић Сини-
ша и Сања, Башчо ва но вић Вла-
дан и Дра га на, Рас по по вић Дани-
ло и Јеле на, Спа ић Саша и 
Души ца, Јоси по вић Стра хи ња и 
Дани је ла - Срем ска Митро ви ца, 
Зарић Милош и Мари на - Вишњи-
ће во, Гачић Бори слав и Дани је ла 
- Пла ти че во, Јакић Милен ко и 
Јова на - Нови Сад, Оку лић Дра-
ги ша и Горан ка – Ста ра Пазо ва, 
Бојо вић Горан и Мила - Срем ска 
Каме ни ца, Гачић Бра ни слав и 
Ана - Бачин ци, Анто нић Нико ла и 
Дра ги ца, Брљак Срђан и Јеле на 
- Лаћа рак, Јова но вић Срђан и 
Сла ђа на - Доњи Товар ник.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Рад ма но-
вић Саша и Све тла на - Гра бов-
ци, Цве ти но вић Дра ган и Тама-
ра, Сто ја ко вић Тихо мир и Андри-
ја на, Топић Божи дар и Ива на, 
Неџи пов ски Ђура и Алек сан дра 
- Рума, Јан ко вић Миро слав и 
Дра га на - Вито јев ци, Рај шић 
Срђан и Мил ка - Лаћа рак, Гро-
зда нић Нема ња и Мили ца - 
Ваши ца, Марин ко вић Саша и 
Љиља на - Шид, Дрља ча Дра ган 
и Ната ша - Путин ци, Чеврн дић 
Бог дан и Алек сан дра, Самар џи ја 
Огњен и Даја на - Срем ска 
Митро ви ца, Нико лић Иван и 
Илић Нико лић Тија на - Голу бин-
ци, Хор ват Иван и Анки ца - Ста-
ра Пазо ва.

УМР ЛИ: Сло бо дан Мар ко вић, 
рођ. 1932; Сто ја Кова чић, рођ. 
1938; Миле Кне же вић, рођ. 1955; 
Михај ло Цин ге ли, рођ. 1947; 
Весе лин ка Зарић, рођ. 1950; 
Дани ца Митро вић, рођ. 1944; 
Ненад Стра цен ски, рођ. 1955; 
Милу тин Карас, рођ. 1955; Миља 
Боснић, рођ. 1939; Мир ко Иван-
че вић, рођ. 1935; Ило на Пап, 
рођ. 1969; Бран ко Вукић, рођ. 
1952; Дарин ка Флор јан, рођ. 
1942; Вла ди мир Стој ко вић, рођ. 
1978; Јован ка Чеке ри нац, рођ. 
1932; Васил ка Лаке тић, рођ. 
1952; Мили ца Мишић, рођ. 1953; 
Сла вој ка Тока но вић, рођ. 1932; 
Бран ко Дивљак, рођ. 1938; Анка 
Шуба кли ја, рођ. 1946; Дра га на 
Штер ле ман, рођ. 1985; Сав ка 
Јов ко вић, рођ.1930; Десан ка 
Вуко је вић, рођ. 1938; Љуби ца 
Мишко вић, рођ. 1928; Душко 
Паспаљ, рођ. 1955; Бран ко Пав-
ков, рођ.1937.

RUMA
УМР ЛИ: Љиља на Бего је вић, 

рођ. 1962; Злат ка Михић, рођ. 
1938; Перо Вуке лић, рођ. 1942; 
Милан Буквић, рођ. 1929; Јови-
ца Јова но вић, рођ. 1964; Невен-
ка Тар бук, рођ. 1978.

Расве тље не кра ђе
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци под не ће, по 
нало гу над ле жног тужи ла штва, кри вич ну при ја-
ву у редов ном поступ ку про тив жене из Шап ца и 
мушкар ца из Бео гра да, због посто ја ња осно ва 
сум ње да су извр ши ли кри вич на дела тешка 
кра ђа и кра ђа.

Осум њи че ни се тере те да су про ва ли ли у при-
ват ну кућу из које су укра ли накит, као и да су од 
јед не осо бе укра ли нов ча ник са доку мен ти ма и 
нов цем. 

Про на ђе не ста бљи ке 
индиј ске коно пље

Поли ци ја у Руми под не ће, по нало гу над ле-
жног тужи ла штва, кри вич ну при ја ву у редов ном 
поступ ку про тив три де сет де ве то го ди шњег 
мушкар ца, због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело нео вла шће на про из вод-
ња и ста вља ње у про мет опој них дро га.

При ли ком пре тре са ста на и дру гих про сто ри ја 
у који ма бора ви осум њи че ни, про на ђе на је 31 
биљ ка индиј ске коно пље и око 153 гра ма суве 
биљ не мате ри је сум њи ве на мари ху а ну.

Недо зво ље на
про из вод ња дува на

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у сарад њи са Упра вом за дуван, Упра-
вом цари не, Поре ском упра вом и Без бед но сно 
- инфор ма тив ном аген ци јом у акци ји која је 
спро ве де на на тери то ри ји Пан че ва, Срем ске 
Митро ви це и Шап ца иден ти фи ко ва ли су пар це-
ле са иле гал ним заса ди ма дува на, повр ши не од 
око 17 хек та ра, што је екви ва лент но про сеч ном 
при но су осу ше ног дува на у коли чи ни од око 34 
тоне.

Про тив осам лица под не те су кри вич не при ја-
ве за недо зво ље ну про из вод њу, а про тив чети ри 
лица под не те су пре кр шај не при ја ве. 

Про це ње но је да би ште та која би могла да 
буде нане та буџе ту Репу бли ке Срби је, да су се 
од уни ште ног дува на напра ви ле цига ре те, на 
име акци за и ПДВ-а изно си ла око три мили о на 
евра. 

Наи ме, вред ност суше ног реза ног дува на на 
црном тржи шту изно си око девет евра по кило-
гра му, те би корист коју би има ли неле гал ни 
про из во ђа чи била око 300.000 евра. 

- Овом акци јом откри ве но је 17 хек та ра неле-
гал ног заса да дува на и то уз помоћ сни ма ња 
тере на спе ци јал ним каме ра ма са сате ли та, које 
детек ту ју спе ци фи чан хло ро фил који испу шта 
биљ ка дуван. У овој акци ји је у сарад њи са 
фито са ни тар ном инспек ци јом уни ште но око 34 
тоне неле гал но заса ђе ног дува на , што одго ва-
ра укуп ној коли чи ни суше ног дува на која је 
запле ње на за првих шест месе ци ове годи не – 
рекао је дирек тор поли ци је Вла ди мир Ребић. 

Дирек тор Поли ци је је пору чио да ће са актив-
но сти ма на утвр ђи ва њу неле гал них заса да 
наста ви ти и да ће бити пред у зе те све мере да 
се спре чи даља неле гал на про из вод ња дува на. 

- Вла да Репу бли ке Срби је фор ми ра ла је 
поло ви ном про шле годи не Рад ну гру пу за бор бу 
про тив кри јум ча ре ња дува на, коју чине пред-
став ни ци Дирек ци је поли ци је, Без бед но сно – 
инфор ма тив не аген ци је, Поре ске упра ве, Упра-
ве цари на и Упра ве за дуван. Резул та ти ове 
рад не гру пе сва ка ко не би били толи ко добри 
без подр шке Репу блич ког јав ног тужи ла штва, 
фито са ни тар не инспек ци је, Упра ве за биље и 
тржи шне инспек ци је. Захва љу ју ћи коор ди ни ра-
ним актив но сти ма ових држав них орга на, про-
шле годи не смо забе ле жи ли зна чај но пове ћа ње 
и откри ли 311.000 швер цо ва них бок со ва цига ре-
та у одно су на 72.000 бок со ва у 2015. Тако ђе, 
забе ле же но је пове ћа ње од 42 одсто што се 
тиче запле на суше ног дува на, одно сно откри ве-
на је 101 тона у одно су на 71 тону у 2015 – рекао 
је Ребић, који је ина че и пред сед ник поме ну те 
Рад не гру пе. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ШКО ЛА ПЛИ ВА ЊА У ПЕЋИН ЦИ МА

Све већа заин те ре со ва ност 
деце за пли ва ње
Почев ши од 1. јула на пећи нач ким 

базе ни ма сва ког утор ка, четврт ка и 
субо те одр жа ва ју се часо ви пли ва ња 

за нај мла ђе који желе да нау че да пли ва ју 
или оне мало ста ри је који желе да уса вр ше 
раз не тех ни ке пли ва ња. Захва љу ју ћи сарад-
њи са пећи нач ком локал ном само у пра вом, 
Спорт ски савез „Раз вој спор то ва“ и Базе ни 
Пећин ци и ове годи не успе шно реа ли зу ју 
бес плат ну шко лу пли ва ња коју воде иску сни 
и обу че ни инструк то ри.

Од првих кора ка упо зна ва ња са водом и 
раз би ја ња стра ха, пре ко вежби у води до 
конач ног раз ви ја ња разних сти ло ва пли-
ва ња, инструк то ри се тру де да из годи не у 
годи ну уна пре де про грам рада са децом, 
али и оно нај ва жни је – да што више пола-
зни ка на кра ју сезо не само стал но пли ва у 
базе ну.

- Заин те ре со ва ност деце је вели ка и ове 
годи не има мо пре ко 130 пола зни ка, који су 
поде ље ни у три гру пе – пли ва чи, пли ва чи 
без кон ди ци је и тех ни ке и непли ва чи. Задо-
вољ ни смо како тре нин зи напре ду ју, јер су 
већ нека деца из кате го ри је непли ва ча пре-
шла у кате го ри ју пли ва ча, а мно га су већ 
раз ви ла одлич не тех ни ке пли ва ња. Наш 
циљ сва ка ко је да што више деце нау чи 
да пли ва, али исто тако и како се пона ша у 

води или поред ње. Учи мо их да не трче око 
базе на, јер су пло чи це вла жне и кли за ве, па 
може доћи до пада ња и повре ђи ва ња. Тако-
ђе их учи мо да у базен не ула зе одмах након 
обро ка и без над зо ра – иста као је Иван Сто-
ја ко вић инструк тор пли ва ња, и дода је да је 
ове годи не про грам рада са децом уна пре-

ђен тако да су обез бе ђе не даске за пли ва ње 
за сва ког пола зни ка, као и обру чи и окта го ни 
за вежбе роње ња и заро на.

Тре нин зи се одр жа ва ју сва ког утор ка, 
четврт ка и субо те од 19 до 20 часо ва, а при-
ја ве и даље тра ју и могу се оба ви ти дола-
ском на било који од тре нин га. 

КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Доситејева 57

Тел: 022/611556
0606437353


