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Ју би лар ни
пу дар ски да ни 

Ју би лар ни, 25. по ре ду 
Пу дар ски да ни у Ири гу по-
чи њу 20. сеп тем бра и тра-
јаће све до 24. сеп тем бра. 

У дво ри шту Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је у Ири гу 20. 
сеп тем бра биће ор га ни зо-
ва но му зич ко по ет ско ве че. 
У че твр так, 21. сеп тем бра 
по чеће Са јам ви на „Пу да-
рев из бор“ на Ри бар ском тр-
гу у Вин ској ули ци, а уве че 
ће кон церт одр жа ти Ама де-
ус бенд. У пе так ће де ца  из 
Пред школ ске уста но ве и ни-
жих раз ре да основ не шко ле 
има ти де фи ле, по том ће се 
одржати ре ви ја „Де те и пас“, 
а пред ста ва ће се одр жа-
ти на би ни у цен тру Ири га. 
Уве че ће би ти ор га ни зо ван 
на ступ фол клор них ана-
сам ба ла и кон церт Милана 
Топаловића То пал ка. У су-
бо ту, 23. сеп тем бра про грам 
ће тра ја ти цео дан, по чев ши 
од ку ва ња пу дар ског па при-
ка ша, так ми че ња ви на ра за 
нај бо љи по друм, за нај бо-
љи ви но град, так ми че ња за 
нај те жи грозд, нај бо ље ви но 
и ра ки ју... Уве че сви по се-
ти о ци мо гу да слу ша ју кон-
церт Џе на на Лон ча ре ви ћа 
– по ру чу ју ис пред Ор га ни-
за ци о ног од бо ра Пу дар ских 
да на. 

ИРИГ

Ре кон струк ци ја Де чи је уста но ве 
У цен трал ном објек ту Де-

чи је уста но ве „Де чи ја ра-
дост“ у објек ту „Ча ро ли-

ја“ у Ири гу, у то ку су ра до ви на 
са на ци ји кро ва. Сред ства за 
ову на ме ну у из но су од од око 
че ти ри ми ли о на ди на ра обез-
бе ђе на су од стра не Упра ве за 
ка пи тал на ула га ња Ауто ном не 
По кра ји не Вој во ди не. 

- Ре кон струк ци јом кро ва, 
уште де ће мо енер ги ју, про сто-
ри је ће би ти то пли је, ре ши ће 
се и про блем по вре ме ног про-

ки шња ва ња про сто ри ја. Де ца 
ће до би ти бо ље усло ве за бо-
ра вак и бо ље усло ве у ко ји ма 
се оба вља вас пит но - обра зов-
ни рад, ка ко у це ло днев ном, 
та ко и у по лу днев ном бо рав ку. 
Рок за за вр ше так ра до ва је до 
30. сеп тем бра. Та ко ђе, из ве-
сно је да ће ра до ви на уград-
њи то плот них пум пи за гре ја-
ње, од но сно хла ђе ње обје ка та 
јав них на ме на кре ну ти око 15. 

сеп тем бра и сред ства су обез-
бе ђе на од стра не по кра јин ског 
се кре та ри ја та за енер ге ти ку. 
Вред ност инвестиције је око 
пет ми ли о на ди на ра, та ко да 
у на ред ним да ни ма оче ку је мо 
и по че так тих ра до ва – ре кла 
је Је ле на Ви да но вић, ди рек-
то рка Де чи је уста но ве „Де чи ја 
ра дост“. 

Оп шти на Ириг кон ку ри са ла 
је и за ре кон струк ци ја објек-

та „Ви ла“ у Врд ни ку. Вред ност 
тих ра до ва је око 12,5 ми ли о-
на ди на ра, а они ће под ра зу-
ме ва ти за ме ну сто ла ри је, ре-
кон струк ци ју и са на ци ју кро ва 
и хи дро фа сад на изо лаз ци ју. 
Ра до ви се пла ни ра ју за но вем-
бар или де цем бар. Ди рек то рка 
ис ти че да ће се овом са на ци-
јом до би ти ја ко леп обје кат за 
рад. 

С. С.
Ди рек тор ка Де чи је уста но ве
Је ле на Ви да но вић

Ра до ви на са на ци ји ам бу-
лан те у Кру ше дол Се лу 
по че ли су 10. ав гу ста, а 

рок за за вр ше так истих је 10. 
ок то бар. Ра до ве је 7. сеп тем-
бра об и шла ди рек то рка До ма 
здра вља Ириг Би ља на Ми ло-
ше вић и Та ма ра Пе три че вић, 
ко ор ди на торка про јек та. 

- У Кру ше дол Се лу вр ши се 
ком плет на ре кон струк ци ја и 
адап та ци ја ам бу лан те, јер је 
ам бу лан та била у ја ко ло шем 
ста њу. Ра ди ће се во до вод, 
ка на ли за ци ја, стру ја, кров, 
изо ла ци ја. Ам бу лан та ће од го-

ва ра ти свим стан дар ди ма про-
пи са ним акре ди та ци јом здрав-
стве них уста но ва, с об зи ром 
на то да је Дом здра вља Ириг 

акре ди то ван од де цем бра 
2016. го ди не. То зна чи да ће 
ам бу лан та има ти ор ди на ци ју, 
со бу за ин тер вен ци је, кар то те-
ку, че ка о ни цу, са ни тар ни чвор 
за па ци јен те и осо бље. Има ће 
изо ла ци ју и про сто ри ју за ин-
фек тив ни от пад. На дам се да 
ће то ста нов ни штву Кру ше дол 
Се ла зна чи ти пу но с об зи ром 
на усло ве до са да – ис та кла 
је ди рек то рка Ми ло ше вић и 
до да ла да још увек на ре кон-
струк ци ју че ка ју ам бу лан те у 
Ри ви ци и Ша трин ци ма. 

Пре ма ре чи ма Та ма ре Пе-
три че вић, ко ор ди на то рке овог 
про јек та, сред ства за ре кон-
струк ци ју обез бе ђе на су пре-
ко Кан це ла ри је за упра вља ње 
јав ним ула га њи ма. У пи та њу 
су сред ства од око шест ми ли-
о на ди на ра. 

Сања Станетић
Ди рек тор ка Дома здравља
Би ља на Ми ло ше вић

Ко ор ди на торка про јек та
Та ма ра Пе три че вић

КРУ ШЕ ДОЛ СЕ ЛО 

Са на ци ја ам бу лан те 

Радови на реконструкцији крова

Амбуланта ускоро добија нови изглед 
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УВОДНИК

Равноправност
без заштите

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Одавно се зна, није никаква тајна, да су мушкарци и 
жене у Србији равноправни. То је, такорећи, ноторна 
истина, коју и врапци на грани знају. Жене у Србији су 

дубоко свесне своје равноправности и ако њих питате, оне ће 
о њој (равноправности, то јест) рећи све најлепше. 
Равноправност мушкараца и жена, то је вековна традиција, а 
ко жели мало боље да се упозна са том традицијом нека чита 
„Корене“ Добрице Ћосића, или Борину „Нечисту крв“, или Лазу 
Лазаревића. Примери равноправности просто врцају, а ако је 
било тада, тако је и данас. Скоро. Само што онда жене нису 
ишле у војску, а сада ће изгледа и то морати.

Ових дана се нешто поново диже прашина око закона о 
родној равноправности. Ако сам добро схватила министарка 
Зорана Михајловић је предложила неке одредбе закона за 
које министар Зоран Ђорђевић и председница Народне 
скупштине Маја Гојковић сматрају да су непримењиве. И сад 
се као ломе копља између предлагача, а наша Маја је на 
страни контра наше Зоране. Наравно, и наша Маја и наша 
Зорана изгарају од жеље да жене у Србији буду још 
равноправније. Кажем још зато што је тренутно на снази 
Закон о равноправности полова, који је донет 2009. године. 
Нашла сам на интернету текст тог закона и уопште не знам 
шта му фали, сем што је непримењив, као што ће бити и овај 
који тек треба да се донесе. У тренутно важећем закону стоји 
да у структури руководећег кадра у јавној управи бар 30 
процената треба да припадне мање заступљеном полу, то јест 
женама. Новим законом се тај проценат диже на 40 посто, и 
ако сам добро укапирала то и јесте квака око које се ломе 
копља. Баш у том проценту се види будућа непримењивост 
будућег закона. 

Ризикујем да ме оптуже да појма немам о чему говорим. 
Међутим, заиста мислим да уопште није важно колико ће 
међу шефовима бити жена. Ваљда се напредује по 
стручности и способности? Не? Па није ваљда да смо дно 
дна и да ће неки дебил бити руководилац само зато што је 

мушко? Ако је тако, онда се крши и постојећи закон који 
детаљно регулише шта се сме, а шта не сме. А не сме се 
опструисати напредовање жена због трудноће, не сме се 
отпуштати трудница, не сме се дискриминисати нико због 
пола. Послодавци који имају више од 50 запослених морају 
сачинити план мера за отклањање или ублажавање 
неравноправне заступљености полова. Све то лепо пише у 
садашњем закону, али и пише да су казне за непоштовање 
овог закона огромне, чак до сто хиљада динара. Тај казнени 
део је нарочито импресиван и просто мами на кршење 
закона.

Али, није то уопште важно. Закони се овде доносе као на 
покретној траци. Нико жив и не зна какве је све законе 
Скупштина изгласала. Неки су потпуно непримењиви без 
подзаконских аката, без неких акционих планова и других 
бирократских заврзлама. Овај о родној равноправности је 
један од тих које слободно могу ставити у излог чим га донесу.

У земљи која грца у сиромаштву равноправност полова је 
свакако приоритет. Без ње не бисмо знали ни ко смо ни 
шта смо. Како изгледа равноправност у Србији сведочи 

хроника породичног насиља у којој је број убијених жена 
застрашујући. Убити жену је овде ко попити чашу воде. 
Пребијена жена не сме ни да сведочи против мужа насилника, 
јер зна да ће бити избачена на улицу, без посла, без новца, 
без деце, а могућност да је насилник негде стигне и избоде 
ножем уопште није занемарљива. А ми се мајемо око тога 
колико процената жена треба да буде на руководећем 
положају, и да ли је дозвољено тражити фотографију 
приликом пријаве на конкурс. Мож’ мислити.

Зато, џабе кречите и џабе доносите законе о нечему што се 
не може исправити ниједним параграфом. Ствар је много, 
много дубља и пре свега је економске и образовне природе. 
Неколико деценија социјализма је за еманципацију жене на 
овим просторима учинило хиљаду пута више него сви закони 
о равноправности донети у последњих двадесет година. 

Неколико деценија 
социјализма је

за еманципацију
жене на овим 

просторима учинило 
хиљаду пута више

него сви закони
о равноправности 

донети у последњих 
двадесет година 
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 75 ГОДИ НА ОД СТРА ДА ЊА СРЕ МА ЦА У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Сана дер: Не сме мо дозво ли ти 
да зло чин ци поста ну херо ји

Про гра мом „Да се не 
забо ра ви“ про шле 
субо те, 9. сеп тем бра 

обе ле же на је 75. годи шњи ца 
стра да ња ста нов ни штва 
Сре ма у Дру гом свет ском 
рату. Низом дога ђа ја чији су 
орга ни за то ри Цен тар за кул
ту ру „Сир ми ју арт“, Исто риј
ски архив Срем, Дру штво за 
исти ну о народ но о сло бо ди
лач кој бор би и Југо сла ви ји, 
а покро ви те љи Град Срем
ска Митро ви ца и Покра јин
ски секре та ри јат за кул ту ру, 
јав но инфор ми са ње и одно
се с вер ским зајед ни ца ма, 
ода та је почаст жртва ма 
рата.

Све ча на ака де ми ја одр
жа на је у Позо ри шту „Добри
ца Милу ти но вић“, а при су
ство ва ли су јој пред став ни
ци Гра да Срем ска Митро ви
ца, пре жи ве ли бор ци, покра
јин ски пре ми јер Игор Миро
вић и покра јин ски секре тар 
за кул ту ру Миро слав Штат
кић. 

Пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић обра
ћа ју ћи се при сут ни ма под се
тио је да је истих ова квих 
сеп тем бар ских дана 1942, 
Срем био зави јен у црно, 
када је зло гла сна уста шка 
казне на екс пе ди ци ја коју је 
пред во дио Вик тор Томић, за 

једва месец и по дана уби ла 
више од 6.000 неви них. Он 
је нагла сио да је овај скуп 
при ли ка да се са нај ду бљим 
пије те том, још јед ном накло
ни мо њихо вој жртви.

 Веч но сећа ње и нај ду
бље пошто ва ње је нај ма ње 
што смо сви ми зајед но 
дужни жртва ма јед ног обез
љу ђе ног и стра шног вре ме
на. То је дуг који пре ма њима 
има сва ко поко ле ње нашег 
наро да  казао је Миро вић 
дода ју ћи да је фаши зам, 
чије неви не жртве били и 
ста нов ни ци Сре ма, био нај
го ра пошаст не само мину
лог 20. века, него цело куп не 

Обра ћа ју ћи се 
они ма који су 
пре седам
деце ни ја
пора зи ли
фаши зам, чији 
су нај ви ши
иде а ли били 
сло бо да и
рав но прав ност 
свих наро да и 
њихо во пра во 
да буду сво ји
на сво ме,
пред сед ник 
Покра јин ске 
вла де Игор 
Миро вић је 
нагла сио да
су то иде а ли за 
које се Срби ја
и срп ски народ 
боре и данас

Гра до на чел ник
Вла ди мир Сана дер

Покра јин ски пре ми јер 
Игор Миро вић
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исто ри је људ ског рода. 
Он је навео да то важи за 

сва ку њего ву мон стру о зну 
вари ја ци ју, укљу чу ју ћи и 
уста штво, те да је зато је 
вео ма важно да се сви ма 
они ма који би данас да пре
кра ја ју исто ри ју пору чи да  
џела те не могу да пре тво ре 
у жртве, нити зло чин це у 
пра вед ни ке.

Обра ћа ју ћи се они ма који 
су пре седам деце ни ја пора
зи ли фаши зам, чији су нај
ви ши иде а ли били сло бо да 
и рав но прав ност свих наро
да и њихо во пра во да буду 
сво ји на сво ме, пред сед ник 
Покра јин ске вла де је нагла
сио да су то иде а ли за које 
се Срби ја и срп ски народ 
боре и данас.

 Побе да у тој бор би  за 
коју су нам можда више него 
ика да рани је потреб ни хра
брост, одлуч ност и уну тра
шње једин ство  наша је 
зајед нич ка оба ве за. И пре ма 
жртва ма утка ним у сло бо ду 
коју данас има мо, и пре ма 
херој ству свих наших пре да
ка, и пре ма гене ра ци ја ма 
које ће доћи иза нас и који ма 
мора мо да оста ви мо сло
бод ну, ста бил ну и про спе ри
тет ну Срби ју  пору чио је 
Миро вић.

Гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир Сана
дер под се тио је да је 1942. 

Неза ви сна Држа ва Хрват ска 
са уста шким једи ни ца ма и уз 
подр шку Немач ке вој ске 
извр ши ла масов но етнич ко 
чишће ње ста нов ни ка Сре
ма. 

 На про сто ру поред пра
во слав ног гро бља, у нај ве
ћој зајед нич кој гроб ни ци на 
овим про сто ри ма нађе но је 
око 2.800 посмрт них оста та
ка стре ља них жрта ва, а зло
чин је тим већи што су сви 

уби је ни били цивил но ста
нов ни штво. На том истом 
месту про ли ве на је крв мно
гих углед них гра ђа на, један 
од њих био је и сли кар Сава 
Шума но вић. У Сре му је 
стра да ло пре ко 6.000 неви
них жрта ва, у овим акци ја ма 
Срем је остао без јевреј ског 
ста нов ни штва. 1960. годи не 
ово губи ли ште је пре тво ре
но у мемо ри јал ни ком плекс 
Спо мен гро бље. Данас је то 
место којим сви радо про ше
та мо, на којем се деца игра ју 
и сре ћу заљу бље ни паро ви. 
Али то не зна чи да тре ба да 
забо ра ви мо на жртве и стра
хо те из 1942. Оно под се ћа 
да зло чин ци има ју сво ја 
име на и пре зи ме на, да се 
зна којој су држа ви и ком 
режи му при па да ли. Они ма 
који поку ша ва ју у неким 
сусед ним држа ва ма да реха
би ли ту ју оне који су уби ја ли 
на нашим про сто ри ма мора
мо да ста не мо на пут, да 
јасно осу ди мо то, да не 
дозво ли мо да зло чин ци 
поста ну херо ји, јер само 
тако може мо да гра ди мо 
нашу нову будућ ност – 
нагла сио је Сана дер. 

Сећа ње на 1942. годи ну 

ево ци рао је уче сник НОБа 
Бог дан Тан ко сић, носи лац 
пар ти зан ске спо ме ни це и 
пред сед ник Дру штва за 
исти ну о НОБу и Југо сла ви
ји, одбор за Вој во ди ну.

Пре све ча не ака де ми је 
гра до на чел ник Сана дер је у 
Град ској кући орга ни зо вао 
при јем за пре жи ве ле бор це, 
а затим је у холу митро вач
ког позо ри шта отво ре на 
изло жба пла ка та ауто ра др 
Дра ге Њего ва на, дирек то ра 
Музе ја Вој во ди не. Њего ван 
је том при ли ком рекао да 
два де сет годи на про у ча ва 
пла ка те и да је за то вре ме 
оби шао 11 уста но ва кул ту ре 
и про на шао сто ти нак пла ка
та који се одно се на Дру ги 
свет ски рат и Срем. На овој 
изло жби доми ни ра ју пла ка
ти који се одно се на нај тра
гич ни ју годи ну у Сре му, 
1942. и на акци ју Вик то ра 
Томи ћа. 

У Сре му је за вре ме Дру
гог свет ског рата стра да ло 
32.000 ста нов ни ка, од тога 
28.000 Срба и две хиља де 
Јевре ја и оста ли су оне две 
хиља де. 

Биља на Села ко вић
Фото: Жељ ко Петрас

На Спо мен гро бљу све ште
ни ци Срп ске пра во слав не 
цркве су слу жи ли су литур ги ју 
и пара стос за жртве рата, да 
би потом деле га ци је Гра да, 
Вој ске, СУБ НОРа и поли тич
ких пар ти ја поло жи ле вен це на 
спо мен обе леж је, на којем се 
нала зи испи сан текст Добри це 
Ћоси ћа:

„Овде су Нем ци и уста ше од 
1941. до 1944. годи не уби ли 
7.950 људи и жена. Овде су 

изму че не људе и жене по киши 
и сне гу голе и босе бајо не ти ма 
тера ли да сами себи иско па ју 
раку. Овде су рање не кре чом 
поли ва ли и живе зако па ва ли. 
Овде су муче ни ци у смр ти 
чека ли спас. Овде су над рака
ма пред бајо не ти ма и митра
ље зи ма пева ју ћи гину ли људи. 
Били су патри о ти Кому ни сти 
Бор ци. Били су људи. Били су 
и јесу сло бо да, брат ство наро
да и наше досто јан ство“.

Вен ци на спо мен обе леж је

Пола га ње вена ца 

Отва ра ње изло жбе пла ка та

Срем дао нај ви ше бора ца
Исто ри чар Пре драг Мар ко вић 

обра тио се при сут ни ма на све
ча ној ака де ми ји и под се тио да 
су Срби дали нај ве ћи допри нос 
у бор би про тив анти фа ши зма. 

 Три ста хиља да пар ти зан
ских бора ца, углав ном Срба, 
поги ну ло је у бор би про тив 
анти фа ши зма. Није дан дру ги 
народ није дао толи ко жрта ва 
као Срби, а међу Срби ма, Срем 
је дао нај ве ћи број бора ца. 
Жртве Сре ма су огром не, у 
касно лето и јесен 1942. годи не 
у Сре му је стре ља но више 
људи него у Кра гу јев цу и Кра
ље ву. Тога нисмо све сни, јер се 
то недо вољ но исти че – сма тра 
Мар ко вић.

Исто ри чар
Пре драг Мар ко вић
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ДА ЛИ ЈЕ ЗА БО РА ВЉЕН ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ГРА ДА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА?

По кре ну та ини ци ја ти ва да се
Дан гра да обе ле жа ва 1. но вем бра

На сед ни ци Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца ко ја је одр
жа на 1. сеп тем бра, Дра ган 

Ци врић, пред став ник од бор нич ке гру
пе ЛСВ – ЛДП – Зе ле ни је оба ве стио 
од бор ни ке да ће ње го ва од бор нич ка 
гру па Скуп шти ни под не ти ини ци ја ти
ву да се 1. но вем бар, Дан осло бо ђе
ња гра да по но во обе ле жа ва као Дан 
гра да. 

Град је осло бо ђен 1. но вем бра 
1944. го ди не и тај да тум се узи ма као 
по че так раз во ја гра да у са вре ме ном 
до бу. Мла ђи углав ном не пам те ка да 
се овај да тум обе ле жа вао као Дан 
гра да, јер је по сле 2000. го ди не, 8. 
но вем бар, за у зео цен трал но ме сто у 

обе ле жа ва њу Да на гра да и град ске 
сла ве, По ве љом ко ју је Гра ду Срем
ска Ми тро ви ца уру чио па три јарх 
Па вле. 

 Па три јарх је по пр ви пут до нео 
та кву по ве љу и ми слим да је то био и 
исто риј ски тре ну так. Та да се сла ва 
гра да по че ла обележавати 8. но вем
бра. То је би ло 1998. или 1999. го ди
не. Што се ти че 1. но вем бра и он да су 
по сто ја ли но вем бар ски да ни и за по
чи ња ли су пред 1. но вем бар, а 1. 
но вем бра смо одр жа ва ли све ча ну 
сед ни цу на ко јој се го во ри ло шта се 
ра ди ло и ка кви су пла но ви за на ред
ну го ди ну. По ла га ли су се и вен ци на 
спо ме ник осло бо ди о ци ма. Сма тра ли 

смо да то се ћа ње тре ба да се га ји без 
об зи ра на пар тиј ска и по ли тич ка раз
мим ои ла же ња. Увек смо то га да на 
има ли ви со ке го сте из Ре пу бли ке и 
По кра ји не. У го сте су нам до ла зи ли и 
Не го тин ци, са ко ји ма смо би ли по бра
ти ми – ка же Или ја Ми ли но вић, та да
шњи пред сед ник Оп шти не и Скуп
шти не Општине Срем ска Ми тро ви ца. 

Он до да је да се ра ни је, 1. но вем
бар обе ле жа вао као Дан оп шти не, а 
8. но вем бар као сла ва гра да и да су 
се на при ме рен на чин обе ле жа ва ла 
оба до га ђа ја. Ми ли но вић сма тра да 
се Дан осло бо ђе ња гра да не сме 
за бо ра ви ти. 

 Сад је Ми тров дан за ме нио обе ле

Мла ђи углав ном не 
пам те ка да се овај 
да тум обе ле жа вао 

као Дан гра да, јер је 
по сле 2000. го ди не,
8. но вем бар, за у зео 
цен трал но ме сто у 
обе ле жа ва њу Да на 

гра да и град ске
сла ве, По ве љом 

ко ју је Гра ду
Срем ска Ми тро ви ца 

уру чио па три јарх 
Па вле Или ја Ми ли но вић Дра ган Ци врић
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жа ва ње но вем бар ских да на, са да се 
цр кве на сла ва обе ле жа ва као град
ска, а Дан оп шти не се из гу био. Не 
знам за што би смо се сти де ли да на 
ка да је овај град осло бо ђен, ка да смо 
га то ли ко сла ви ли. Ми слим да је то 
исто риј ски тре ну так ко ји не би смео 
да се за бо ра ви. Ако се за не ма ри ло у 
не ком прет ход ном пе ри о ду, мо гло би 
да се об но ви и по др жи. Ве ру јем да би 
Ми тров ча ни по др жа ли та кву иде ју. 
Све до ци смо да и ули ца но си на зив 
1. но вем бар. То је исто ри ја за бе ле жи
ла. На овим про сто ри ма би ли су пра
ви истин ски бор ци, љу ди ко ји су 
по ло жи ли сво је жи во те за сло бо ду. То 
је не ки све тли тре ну так. Ја лич но 
по др жа вам ини ци ја ти ву да се по но во 
обе ле жа ва 1. но вем бар, не ви дим 
смет њу ни ка кву – сма тра Ми ли но вић. 

Дра ган Ци врић, по кре тач ини ци ја
ти ве ис ти че да ће се ње го ва од бор
нич ка гру па за ла га ти да 1. но вем бар 
по но во по ста не цен тар но вем бар ских 
до га ђа ја.

 На ша од бор нич ка гру па ко ја је у 
свом осно ву иде о ло шки ан ти фа ши
стич ка, ко ја не гу је тра ди ци ју ан ти фа
ши зма и НОРа сма тра ла је да је 1. 
но вем бар нај зна чај ни ји дан у исто ри
ји Срем ске Ми тро ви це и да он за слу
жу је да по но во стек не ста тус ко ји је 
имао. То се са да све ло са мо на по ла
га ње ве на ца и то је не што што је 
уоби ча је но, али сма тра мо да тај дан 
за слу жу је мно го ве ћу па жњу ко ја ће 
под се ти ти гра ђа не на жр тве ко је је 
Срем и Срем ска Ми тро ви ца да ла у 
осло бо ди лач кој бор би. Не мо же се 
све сти на пу ку фор мал ност. По 
на шем ми шље њу то мо ра би ти обе
ле же но до сто јан стве ни је. Пре у зе ла 
је при мат пра во слав на цр ква у обе

ле жа ва њу но вем бар ских до га ђа ја, ми 
се не бу ни мо, али сма тра мо да је ово 
би тан до га ђај и да мо ра има ти при о
ри тет – ка же Дра ган Ци врић, пред
став ник од бор нич ке гру пе ЛСВ – ЛДП 
– Зе ле ни. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, ини ци ја ти
ва је по кре ну та ка ко би се и мла ђе 
ге не ра ци је се ћа ле бор бе за осло бо
ђе ње гра да и по зва ли су гра ђа не да 
их у то ме и по др же. 

 По кре ну ли смо ини ци ја ти ву са том 
на ме ром да се Дан осло бо ђе ња 
Срем ске Ми тро ви це вра ти и за у зме 
ме сто ко је му при па да у сми слу исто
риј ског до га ђа ја и зна ча ја за бу ду ћи 
жи вот гра ђа на Срем ске Ми тро ви це. 
Ни шта ми не оспо ра ва мо, али Дан 
гра да је Дан гра да свих гра ђа на 
Срем ске Ми тро ви це, а Ми тров дан, 
град ску сла ву ипак ужи сег мент гра
ђа на обе ле жа ва. Циљ је пре вас ход но 
то да се мла ди на ра ша та ји упо зна ју и 
схва те су шти ну осло бо ђе ња гра да од 
фа ши ста. Ми ће мо на пр вој на ред ног 
град ској Скуп шти ни под не ти зва нич
ну ини ци ја ти ву да се то увр сти у 
днев ни ред и да се о њој од лу чу је. 
Оче ку је мо да се при хва ти – до да је 
Ци врић.

Град су 1. но вем бра 1944. го ди не, 
по сле те шких пе то днев них бор би, 
осло бо ди ле је ди ни це 16. Вој во ђан ске 
удар не ди ви зи је, у са деј ству са Цр ве
ном ар ми јом. На кон осло бо ђе ња гра
да, за у ста вље но је на пре до ва ње 
је ди ни ца На род но о сло бо ди лач ке вој
ске чи та вих ме сец да на, јер су се 
оку па тор ски вој ни ци уко па ли у ро во
ве код Ге не рал ног ка на ла, па су обли
жња се ла Мар тин ци и Ку змин осло
бо ђе ни тек пр вих да на де цем бра.

С. Ста не тић

По во дом ове ини ци ја ти ве, пи та ли 
смо гра ђа не да ли се се ћа ју ка да се 
Дан гра да обе ле жа вао 1. но вем бра и 
да ли би по др жа ли иде ју да се овај 
дан на исти на чин обе ле жа ва као 
не ка да. 

Слав ка Па јић: Не знам за што се 
са да сла ви 8. но вем бра. Ако се сла
ви ло 1, ако је та да осло бо ђен град, 
тре ба да се на ста ви тра ди ци ја. 

Ра да Јер кић: Баш сам за то да се 1. 
но вем бар сла ви као Дан гра да. Ра ни је 
је би ло мно го ле по. По др жа ла бих ту 
иде ју. То би тре ба ло да се об но ви. 

Здрав ко Мар ја но вић: Се ћа мо се 
ка ко се то не ка да обе ле жа ва ло и на 
ко ји на чин и сва ка ко бих по др жао иде
ју да се 1. но вем бар обе ле жа ва као 
не ка да. 

Ја ро сла ва Ба си шчук: Мо жда бих и 

по др жа ла иде ју да се тај дан не за бо
ра ви, има ту до ста не ви но стра да лих.

Ма ри ја Па јић: 1. но вем бар је Дан 
осло бо ђе ња. Ја бих од ср ца же ле ла 
да тај дан по но во бу де дан гра да. То 
је био леп оби чај и би ло је ле по. 

Пе тар Ћи ро вић: Знам ка да се 1. 
но вем бар обе ле жа вао и по др жао бих  
ин ци ја ти ву да се по но во обе ле жа ва 
на тај на чин. 

Да ли би сте по др жа ли иде ју да се Дан 
гра да по но во обе ле жа ва 1. но вем бра?

Слав ка Па јић, Ра да Јер кић, Здрав ко Мар ја но вић, Ја ро сла ва Ба си шчук, Ма ри ја Па јић и Пе тар Ћи ро вић

По кре ну ли смо
ини ци ја ти ву са том 
на ме ром да се Дан 

осло бо ђе ња Срем ске 
Ми тро ви це вра ти и 

за у зме ме сто ко је му 
при па да у сми слу 

исто риј ског до га ђа ја
и зна ча ја за бу ду ћи 

жи вот гра ђа на
Срем ске Ми тро ви це. 

Ни шта ми не
оспо ра ва мо, али
Дан гра да је Дан

гра да свих гра ђа на 
Срем ске Ми тро ви це,
а Ми тров дан, град ску 

сла ву ипак ужи
сег мент гра ђа на
обе ле жа ва, каже 
Драган Ци врић
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СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ: Дмитар Станишић, покрајински посланик и нова звезда
на широком напредњачком небу изнад Сремске Митровице 

Не размишљам о томе да 
постанем градоначелник

Ми слим да
сва ки млад 

чо век ко ји ула зи 
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На ве ли ком на пред њач ком не бу 
из над Срем ске Ми тро ви це, 
већ не ко вре ме па жњу при

вла чи но ва зве зда, ко ја све тли над 
гра дом. У пи та њу је по кра јин ски 
по сла ник Дми тар Ста ни шић. Овај 
мо мак по ја вио се у по ли тич ком 
жи во ту пре от при ли ке де се так го ди
на. Ње гов тих ка рак тер ни је га увек 
осве тља вао у пр вим ре до ви ма, где 
се већ ду же вре ме на на ла зи, али 
до га ђа ји увек све ства ри на ме сте 
она ко ка ко тре ба. Упра во ак ту ел ни 
до га ђа ји све ви ше га ис ти чу, ста
вља ју ћи га у пр ви план и скре ћу ћи 
па жњу на ње га. На по чет ку на шег 
раз го во ра ка же:

 Ја сам у прет ход ном ман да ту 
био се кре тар Град ског ве ћа, и у 
не ком не фор мал ном сми слу био 
шеф ка би не та гра до на чел ни ка. Од 
2016. го ди не сам по кра јин ски по сла
ник и пред сед ник од бо ра за европ
ске ин те гра ци је и ме ђу ре ги о нал ну 
са рад њу. Што се ти че ра да у по кра
јин ској Скуп шти ни то се углав ном 
од но си на рад у са мо Скуп шти ни, 
рад кроз од бо ре, а са мим тим што 
сам пред сед ник од бо ра за европ ске 
ин те гра ци је и ме ђу ре ги о нал ну 
са рад њу фо кус мо га ра да је из те 
обла сти. Кон так ти, са рад ња са 
од ре ђе ним ор га ни за ци ја ма из 
ци вил ног сек то ра, кон так ти у обла
сти еду ка ци је, то је основ ни де ло
круг.

На пи та ње шта као по кра јин
ски по сла ник мо же да учи ни 
за Срем ску Ми тро ви ци, 

од го ва ра:
 На пр вом ме сту ја сам по сла ник 

из Срем ске Ми тро ви це, ја сам сво ју 
уло гу као по сла ни ка до жи вео на тај 
на чин. Сва ки по сла ник на пр вом 
ме сту тре ба да раз ми шља о гра ду 
из ког до ла зи, да на сва ки на чин 
пре зен ту је ми тро вач ке про јек те, да 
при ча о про бле ми ма гра ђа на Срем
ске Ми тро ви це, да по ку ша кроз 
ин сти ту ци ју у ко јој се на ла зи да 
ре ша ва те про бле ме, на рав но у 
скла ду са фор мом ко ја му то омо гу
ћа ва. Сма трам да је мо ја ду жност 
да ми тро вач ке про јек те на нај бо љи 
на чин пред ста вим пред по кра јин
ским ин сти ту ци ја ма, са ци љем да се 
оства ри по моћ по кра ји не, ко ја не 
мо ра увек да бу де фи нан сиј ске при
ро де. Не кад је по треб на и не ка дру
га вр ста по др шке. Ме ни је дра го да 
је по кра ји на ове го ди не из дво ји ла 80 
ми ли о на ди на ра за под во жњак, што 
ни су ма ла сред ства по го то во у овој, 
за вр шној фа зи ра до ва. Из дво ји ла је 
де сет ми ли о на ди на ра за ка на ли за
ци ју у Ме сној за јед ни ци Сло бо дан 
Ба јић Па ја, за шко лу у Мачванској 
Митровици. Пот пи сан је уго вор за 
адап та ци ју вр ти ћа у Мачванској 
Митровици. Ми мо фор мал ног ра да 
у пле ну му, по ку ша вам да пре зен ту

јем свој град. По себ но у кон так ти ма 
са стран ци ма Ми тро ви цу ис ти чем 
као јед ну успе шну ло кал ну са мо у
пра ву ко ја је ус пе ла да при ву че мно
ге ин ве сти то ре и ре а ли зу је круп не 
ин фра струк тур не про јек те. Све то 
са крај њим ци љем да гра ђа ни Срем
ске Ми тро ви це од све га то га има ју 
не ке ко ри сти. 

Ово о че му го во ри, обе ћао је и 
у вре ме по кра јин ских из бо ра. 
Пи та мо га да ли су у том 

сми слу на чи ње ни не ки по зи тив ни 
по ма ци, што по твр ђу је:

 Ми слим да је су на чи ње ни 
значајни по ма ци. По го то во што се 
ти че ди рект не са рад ње са по кра ји
ном. Са да има мо мно го бо љу ко му
ни ка ци ју, не ма за сто ја око ба нал них 
ства ри. Ту се бе ви дим као спо ну 
из ме ђу ло кал не са мо у пра ве и 
по кра јин ске ад ми ни стра ци је. 
Ми слим да је са рад ња мно го бо ља 
и оче ку јем да ће та са рад ња у бу дућ
но сти би ти још бо ља. Мо је је да 
по ку ша вам и ра дим и да гу рам ко ли
ко мо гу.

За оне ко ји же ле да зна ју не што 
лич но о ње му, Дми тар Ста ни шић 
је ро ђен 1982. у Срем ској Ми тро ви
ци, за вр шио сред њу еко ном ску шко

Дми тар Станишић је за јед но са 
Бра ни сла вом Не ди мо ви ћем је дан од 
осни ва ча Вред не Ми тро ви це, ко ја је 
уласком у Ву чи ће ву стран ку про фи
ли са ла ми тро вач ки СНС. Шта он 
мисли ко ли ко је Бра ни слав Не ди мо
вић зна ча јан за овај град?

 У тој бли ској са рад њи са њим био 
сам све док да су ње го ве иде је око 
раз во ја гра да би ле вр ло че сто оспо
ра ва не уну тар са ме Град ске ку ће. 
Ни су љу ди на вре ме успе ва ли да 
схва те шта он то го во ри и за што је то 
бит но. Ме ђу тим, он има јед ну вр сту 
енер ги је ко јом ани ми ра са рад ни ке и 
успе ва да ус по ста ви не ку вр сту 
си нер ги је ка ко би се те иде је оства
ри ле. Ње го ви нај зна чај ни ји ре зул та
ти, као гра до на чел ни ка у два ман да
та су сва ка ко до во ђе ње ин ве сти то ра 
и за по шља ва ње љу ди у Срем ској 
Ми тро ви ци. До бро се сви се ћа мо 
не у спе ле при ва ти за ци је и ка ко је 
не ко ли ко хи ља да љу ди за час оста
ло без по сла. Да ни је би ло но вих 
ин ве сти ци ја, не са мо стра них, не го и 
до ма ћих, љу ди би би ли без по сла. У 
том мо мен ту Не ди мо вић је пре по
знао то као ре ше ње про бле ма. Вре
ме ном се по ка за ло да је то ре ше ње 
је ди но мо гу ће, и да ло је ре зул та те. 
Што се ти че ин фра струк ту ре, и ту је 
би ло слич но. То је та ко, увек по је ди

нац или је дан ма њи број љу ди по кре
не не што, па се он да дру ги при кљу
че. То је у сва ком си сте му. Ка кви су 
љу ди, та кав је и си стем. Ја сам био 
све док тих раз го во ра са ин ве сти то
ри ма и енер ги је ко ју је Не ди мо вић 
ула гао у то да тај ин ве сти тор оста не 
баш у Ми тро ви ци. Јер, зна се да још 
два де сет гра до ва у око ли ни ну де 
исто што и Ми тро ви ца. Је дан од 
ин ве сти то ра је сво је вре ме но го во рио 
да би му Ми тро ви ца као из бор би ла 
на не ком пе томше стом ме сту. Ме ђу
тим, ка да је до шао ов де и ка да је 
упо знао та да шњег гра до на чел ни ка и 
ње го ве са рад ни ке, кроз два три 
са стан ка чо век је пре ло мио да оста
не у Ми тро ви ци и то са мо због од но
са ко ји смо ми има ли пре ма ње му. А 
то се огле да у при сту пу, по ма га њу, 
от кла ња њу би ро крат ских про бле ма у 
скла ду са за ко ном. Ако не ка до зво ла 
мо же да се из да за се дам да на или 
за 30 да на, ми ће мо да се по тру ди мо 
да се из да за се дам да на. Ни је би ло 
до зво ље но да се по сао ко чи за то 
што је не ко на го ди шњем од мо ру. 
Искрен од нос је та ко ђе био пре су
дан. Ми слим да су ин ве сти то ри 
до ла зи ли је дан за дру гим баш због 
тог искре ног од но са. А наш крај њи 
циљ је био да се за по сли што ви ше 
љу ди.

Ко ли ко је Бра ни слав Не ди мо вић 
зна ча јан за Срем ску Ми тро ви цу

Са поносом истиче
да је најближи 

сарадник Бранислава 
Недимовића

актуелног министра 
пољопривреде и 

повереника СНС за 
Сремску Митровицу.

Са њим је, каже, имао 
најближу сарадњу

и од њега је
највише научио
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лу у Ми тро ви ци и Прав ни фа кул
тет у Но вом Са ду. Жи ви у На се љу 
Ка ме њар. Има мла ђу се стру ко ја 
жи ви у ино стран ству. Љу би те љи 
фуд ба ла зна ју да је играо фуд бал у 
ФК Срем, по чео од пе тли ћа и играо 
у свим ка те го ри ја ма... 

 Али сам пред упис на фа кул тет 
оста вио фуд бал – ка же без жа ље ња 
за фуд бал ским да ни ма.

А на мо ју опа ску да су нај ви ђе ни ји 
љу ди ко ји да нас вла да ју Ми тро ви
цом, углав ном прав ни ци и углав ном 
спор ти сти, он кроз смех од го ва ра:

- Мо жда је то слу чај ност. Спор том 
се ви ше не ба вим, чак ни ре кре а тив
но не играм фуд бал. За што, не мам 
пој ма, ни је ни ва жно.

Пи та ње ко је че сто по ста
вљам мла дим и па мет ним 
љу ди ма је шта је то што их 

ву че ка по ли ти ци:
 Ја се по ли ти ком ба вим не ких 

де сет го ди на, али ба вио сам се 
по ли ти ком кроз не вла дин сек тор и 
ра ни је. Мо гу са мо о се би да при чам. 
Ме не је по ли ти ка од ра не мла до сти 
при вла чи ла, мо гу ре ћи од у век. Као 
јед на дру штве на де лат ност, увек 
сам имао ин те ре со ва ња, чак сам у 
јед ном мо мен ту пла ни рао да упи
шем по ли тич ке на у ке, али сти ца јем 
окол но сти оти шао сам на пра ва. 
Ми слим да сва ки млад чо век ко ји 
ула зи у по ли ти ку мо ра да има осе
ћај за оп шти ин те рес. Без то га је 
очи глед но да су у пи та њу не ки скри
ве ни мо ти ви, не ки лич ни раз ло зи. 
Ме не је по ли ти ка ин те ре со ва ла као 
де лат ност кроз ко ју чо век мо же и 
се бе да оства ри али и да по мог не 
ши рој за јед ни ци, сво јим су гра ђа ни
ма, сре ди ни у ко јој жи ви. Та ко сам 
по ли ти ку до жи вља вао и пре 1015 
го ди на, та ко је и да нас до жи вља
вам. Не мам не ке дру ге иде је о по ли
ти ци – ка же Дми тар Ста ни шић.

А на пи та ње да ли је имао узо ра 
у по ли ти ци има сво је об ја шње ње:

- Ја ни у фуд ба лу ни сам имао 
не ког идо ла, та ко ни у по ли ти ци 
не мам узор. Има мно го успе шних и 
па мет них љу ди на ло ка лу. Од сва ког 
сам се тру дио да на у чим нај ви ше 
што мо гу. И дан да нас во лим да 
учим. У про те клих де се так го ди на 
нај бли жу са рад њу сам имао са 
ми ни стром Бра ни сла вом Не ди мо ви
ћем. Од ње га сам до ста на у чио. 

Та са рад ња је за не ке то ли ко очи
глед на да га мно ги ви де као бу ду
ћег гра до на чел ни ка Срем ске 
Ми тро ви це. Ме ђу тим, Дми тар 
Ста ни шић не же ли да ко мен та ри
ше такве спе ку ла ци је:

 Не бих од го ва рао на то пи та ње. 
Нај и скре ни је, тре нут но сам за до во
љан по слом по кра јин ског по сла ни ка 
и ту не бих ни шта ме њао. Љу ди сва

шта при ча ју. Та при ча не ма ве зе са 
ре ал но шћу. Љу ди про јек ту ју мо ју и 
Ба не то ву бли ску са рад њу у не што 
што не ма ве зе са ре ал но шћу. Про
сто, да нас не раз ми шљам у том 
прав цу.

Љу ди мо жда не раз ли ку пар тиј
ске ства ри од град ских. Мно ги су 
се пи та ли за што градоначелник 
Са на дер ни је био у Ди во шу? Оно 
кад је во ђе на рас пра ва о се о ском 
ле ка ру? 

 То пи та ње је опе ра тив не при ро
де. Ми смо се по де ли ли. Ба не и ја 
смо ишли у Ди вош, а Са на дер на 
дру гу стра ну. У сва ком слу ча ју, по 
хи је рар хи ји пр ви је пред сед ник 
Град ског од бо ра, кад при ча мо о 
стран ци. Има он сво је за ме ни ке, 
али опе ра тив но од мах иза ње га иде 
се кре тар. Нас дво ји ца нај бли же 
са ра ђу је мо и вр ло че сто нас дво ји ца 
за јед но иде мо по тим пар тиј ским 
са стан ци ма. 

Ста ри ра ди ка ли, од но сно 
да на шњи на пред ња ци ка жу 
за вас из бив ше Вред не 

Ми тро ви це  ви ди ови су нас пре
кло пи ли и пре у зе ли го то во сву 
власт. С дру ге стра не, Ми тро ви
ца ни кад и ни је би ла ра ди кал ска. 

Мно ги су се смеја ли 
ка да су се отва ра ле 
ин ду стриј ске зо не,

а ми да нас ту
има мо ве ли ки број 

ин ве сти то ра
ко ји за по шља ва ју 
не ко ли ко хи ља да 

љу ди. Ми слим да је 
то оно што по кре ће
и нас ов де и љу де 
ка да нас оце њу ју

на из бо ри ма
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Ка ко он гле да на ове ства ри: 
 Ме ни је дра го, са стра нач ких 

по зи ци ја, што смо на не ко ли ко прет
ход них из бо ра на пра ви ли од ли чан 
ре зул тат. Нај ви ше гла со ва смо осво
ји ли, ко ли ко ја знам. То нам да је за 
пра во да ми сли мо да ра ди мо до бро. 
Ми озбиљ но ра ди мо и ра ди ће мо и 
убу ду ће за наш град. Ка да би је дна 
гру па љу ди ко ја упра вља гра дом 
са мо се де ла ра ди функ ци је или 
фо те ље, то је за ме не ап сурд. Ова 
гру па љу ди, ко јој при па дам, те жи да 
ура ди што ви ше ин фра струк тур них 
про је ка та. Ба зен и под во жњак се 
при во де кра ју, а мно ги су се сме ја ли 
то ме. Мно ги су се смеја ли ка да су 
се отва ра ле ин ду стриј ске зо не, а ми 
да нас ту има мо ве ли ки број ин ве
сти то ра ко ји за по шља ва ју не ко ли ко 
хи ља да љу ди. Ми слим да је то оно 
што по кре ће и нас ов де и љу де ка да 
нас оце њу ју на из бо ри ма. На рав но, 
увек има не за до вољ них, са раз ло
гом, увек има про бле ма ко ји још 
ни су ре ше ни. Али, чи ње ни ца је да 
се у Ми тро ви ци до ста то га ура ди ло 
и да се до ста про бле ма ре ши ло. У 
крај њем слу ча ју, мој ути сак је, ако 
ни шта дру го, да се сви про бле ми 
гра да озбиљ но схва та ју и по ку ша ва
ју да се ре ше на озби љан на чин. И 
ми слим да нас то раз ли ку је од дру
гих.  

Да ли је за до во љан оним што је 
ура дио? Ка ко ви ди Ми тро ви цу у 
на ред них де сет го ди на?

 По че ћу са дру гим пи та њем. 
Ми тро ви цу ви дим као раз ви јен, 
европ ски град ко ји ће има ти са др жа
је ко ји су по треб ни гра ђа ни ма за 
је дан нор ма лан жи вот. На пр вом 
ме сту је за по сле ње, за тим ин фра
струк ту ра, за тим ту су спорт ски и 
кул тур ни са др жа ји. На дам се да ће 
што ма ње мла дих љу ди од ла зи ти из 
Ми тро ви це, да ће они оста ја ти у 
свом гра ду. Пла ни ра мо и не ке но ве 
ме ре за мла де и обра зо ва не љу де 
да се вра те у свој град. Што се ти че 
мог ра да, за до во љан сам овим што 
сам по сти гао. Дра го ми је што сам 
део еки пе ко ја је на пра ви ла ства ри 
о ко ји ма смо при ча ли. Ти ме се за и
ста по но сим. Ја во лим да по бе ђу
јем, во лим да овај град бу де нај бо
љи и да ства ри ко је ра ди мо има ју 
ре зул тат. Да је дру га чи је, осе ћао бих 
се ло ше. И на дам се да не ћу би ти 
гра до на чел ник.

Да се не ба ви по ли ти ком, чи ме би 
се ба вио?

 Не знам, ни сам раз ми шљао, 
мо жда не ким при ват ним би зни сом. 
Јед но вре ме сам био ак ти ван у 
не вла ди ном сек то ру, ура ди ли смо 
не ко ли ко про је ка та, апли ци ра ли 
пре ма фон до ви ма у Бри се лу и то је 
би ло при лич но успе шно. Али, по ли
ти ка је мо ја дав на шња љу бав.

Раз го ва рао: Вла ди мир Ћо сић

AКТИВНОСТИ ПУ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

За већу без бед ност
уче ни ка у сао бра ћа ју

И ове школ ске годи не, при пад ни
ци Поли циј ске упра ве у Срем
ској Митро ви ци реа ли зо ва ће низ 

пре вен тив них актив но сти које има ју за 
циљ пове ћа ну без бед ност деце. Јед на 
од мера је и поја ча на кон тро ла сао
бра ћа ја, која ће се, по речи ма Срђа
на Јеф ти ћа, коман ди ра Сао бра ћај не 
поли циј ске испо ста ве за Град Срем ска 
Митро ви ца, оба вља ти у току сеп тем
бра а пре ма потре би и даље.

У циљу поја ча не без бед но сти уче
ни ка у сао бра ћа ју, поја ча не кон тро ле 
сао бра ћа ја оба вља ће се на путе ви ма, 
ули ца ма и рас кр сни ца ма које гра ви ти
ра ју пре ма шко ла ма и који ма се нај че
шће кре ћу уче ни ци при дола ску у шко
лу и по поврат ку кући. 

 Поја ча не кон тро ле сао бра ћа ја биће 
посеб но усме ре не на санк ци о ни са ње 
пре кр ша ја вожње недо зво ље ном брзи
ном и непро пу шта ње пеша ка, посеб но 
ђака, на обе ле же ним пешач ким пре ла
зи ма. Акци јом су обу хва ће не све основ
не шко ле не само на под руч ју Срем ске 
Митро ви це, већ и на под руч ји ма Руме, 
Шида, Ста ре Пазо ве, Инђи је, Ири га и 
Пећи на ца. Посеб но апе лу је мо на да се 
у сао бра ћа ју пона ша ју одго вор но, да 
сма ње брзи ну на путе ви ма и ђаци ма 
омо гу ће без бед но  пре ла же ње ули це и 
несме тан пут до шко ле и куће. Нај ве ћа 
пажња, као и до сада, биће посве ће на 

уче ни ци ма који први пут пола зе у шко
лу и који ма ће бити пру жа на аде кват на 
помоћ на при ла зи ма шко ла ма. Тако
ђе, у скло пу пред ви ђе них актив но сти у 
наред ном пери о ду, ђаци ма  прва ци ма 
биће одр жа на сери ја пре да ва ња о без
бед ном уче шћу у сао бра ћа ју – изја вио 
је про шле неде ље Срђан Јеф тић.

Ната ша Зец, дирек тор ка Основ не 
шко ле „Три ва Вита со вић Лебар ник“ у 
Лаћар ку је иста кла да шко ла која бро
ји 750 уче ни ка зау зи ма спе ци фи чан 
поло жај у насе љу где је сао бра ћај вео
ма фре квен тан и да је помоћ сао бра
ћај не поли ци је у циљу што веће без
бед но сти деце на путу до шко ле и куће 
немер љи ва.

 Тра ди ци о нал но добра сарад ња 
са Поли циј ском упра вом у Срем ској 
Митро ви ци огле да се низу успе шно 
реа ли зо ва них пре вен тив них акци ја и 
про је ка та, не само у обла сти без бед
но сти сао бра ћа ја, него и оста лих без
бед но сних тема. Од поло ви не месе ца, 
са нашим парт не ри ма из Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви ци, реа
ли зо ва ће мо низ ради о ни ца у окви ру 
про јек та „Осно ви без бед но сти деце“, о 
пре вен ци ји свих обли ка наси ља, зло у
по тре би алко хо ла и дро га, без бед ном 
кори шће њу интер не та, зашти ти  од 
пожа ра, и слич но – рекла је дирек тор
ка Ната ша Зец. Ж. Аврић

При пад ни ци Поли циј ске упра ве у Срем ској Митро-
ви ци реа ли зо ва ће низ пре вен тив них актив но сти 
које има ју за циљ пове ћа ну без бед ност деце. Јед на 
од мера је и поја ча на кон тро ла сао бра ћа ја

Кон тро ла сао бра ћа ја у зони шко ла
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ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Ран че ве и школ ски
при бор добио 121 ђак
У Црве ном крсту Рума су 

и на почет ку ове школ
ске годи не поде ље ни 

ран че ви и школ ски при бор 
које је обез бе дио Црве ни 
крст Вој во ди не и Срби је и то 
за 121 уче ни ка од првог до 
осмог раз ре да који су кори
сни ци про гра ма Народ не 
кухи ње и про гра ма Подр шка 
ром ској деци у обра зо ва њу.

Радо ван ка Попо вић Јан ко
вић, струч на сарад ни ца у 
Црве ном крсту каже: 

 То су ран че ви и школ ски 
при бор које ми тра ди ци о нал
но дели мо, као помоћ, на 
почет ку сва ке школ ске годи
не. Има мо 48 деце до четвр
тог раз ре да који су доби ли 
ран че ве са школ ским при бо
ром, а оста ли ма смо обез бе
ди ли тор би це са свим 
потреб ним при бо ром, што је 
довољ но за чита ву школ ску 
годи ну  каже Радо ван ка 
Попо вић Јан ко вић.

Она дода је да су током 

про ле ћа ради ли и на про гра
му мапи ра ња деце узра ста 
од 5,5 до 15 годи на која су 
ван школ ског систе ма, а живе 
у седам рум ских села. 

 Реч је о 189 деце која 
нису редов но укљу че на у 
школ ски систем или ће тек 
бити у при ли ци да кре не у 
шко лу. Њих ћемо овог месе

ца обу хва ти ти тзв. „моти ва
ци о ним паке ти ма“. То су 
поро дич ни паке ти хра не и 
хиги је не  обја шња ва Радо
ван ка Попо вић Јан ко вић. 

При ли ком уру чи ва ња при
бо ра и ран че ва за шко лу 
Радо ван ка је оку пље ним 
уче ни ци ма, али и њихо вим 
роди те љи ма рекла да је 

Црве ни крст Рума кроз про
грам подр шка ром ској деци у 
обра зо ва њу, која су укљу че
на и у про грам Народ не 
кухи ње, обез бе дио за 11 
деце из тог про гра ма одла
зак на море. Реч је о лето ва
њу у дечи јем одма ра ли шту 
Црве ног крста Срби је у Бао
шићима.

Део уче ни ка који су доби ли школ ски при бор

ЈП „ВОДО ВОД“ 

Отво ре на пумп на
ста ни ца у Сте ја нов ци ма
Јед ни од оних, доду ше 

мало број ни јих, који су 
током про те клих вре лих 

лет њих дана, има ли про
бле ма са водо снаб де ва њем 
у рум ској општи ни су Сте ја
нов ча ни. Про бле ма је било 
у вршним опте ре ће њи ма, 
због сла би јег при ти ска. 

Упра во зато локал на 
само у пра ва је помо гла, уз 
нов ча ну помоћ Покра јин ског 
секре та ри ја та за пољо при
вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, али и делом 
сред стви ма самог ЈП Водо
во да изград њу пумп не ста
ни це, тзв. бусте ра, на самом 
ула ску у Сте ја нов це.

С обзи ром на то да су 
радо ви окон ча ни  поче ли су 
поло ви ном авгу ста  пумп ну 
ста ни цу је 4. сеп тем бра, у 
прат њи дирек то ра „Водо во
да“ оби шао пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић.

 Захва љу ју ћи овој пумп

ној ста ни ци мислим да ћемо 
реши ти про бле ме у водо
снаб де ва њу Сте ја но ва ца. 
Добио сам уве ре ва ња 
струч них људи да ће и у 
лет њим месе ци ма сле де ће 
годи не, када је потро шња 
воде доста вели ка, мешта ни 
Сте ја но ва ца има ти воду у 
довољ ним коли чи на ма и са 
одго ва ра ју ћим при ти ском. 
Тако ђе, и нај у да ље ни је куће 
у селу и оне на нај ви шим 
лока ци ја ма, ће има ти при ти
сак воде од 2,2 до 2,5 бара. 
Нама је дра го да смо ове 
радо ве, на добро бит мешта
на Сте ја но ва ца, парт нер ски 
финан си ра ли са Покра ји
ном и јав ним пред у зе ћем 
„Водо вод“  рекао је Сла ђан 
Ман чић. 

Укуп на вред ност ове ста
ни це је нешто пре ко 3,5 
мили о на дина ра.

Дирек тор ЈП „Водо во да“ 
Сло бо дан Ста нић је иста као 

Сло бо дан Ста нић и Сла ђан Ман чић
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да слич них про бле ма има, 
па ће бити и слич них реше
ња, и у Малим Радин ци ма, 
али и сели ма на Фру шкој 
гори. 

 Овог лета смо заи ста 
доста ура ди ли на уна пре ђе
њу водо снаб де ва ња. Пусти
ли смо у рад буна ре у Јар ку, 
на Фише ро вом Сала шу и 
један испред Ири га, поред 
нека да шњег пред у зе ћа 
Фрук тал. Ка Ири гу смо тако 
испо ру ку воде пове ћа ли са 
55 на 75 лита ра у секун ди  
каже дирек тор Сло бо дан 
Ста нић.

Он је иско ри стио при ли ку 
и да суми ра каква је ситу а
ци ја са водо снаб де ва њем у 
рум ској и ири шкој општи ни 
била током жар ких лет њих 
дана који су за нама. 

 За раз ли ку од рум ске, 
има ли смо доста про бле ма 
са снаб де ва њем водом у 
ири шкој општи ни. Доста 
воде се тро ши ло нена мен
ски, а виши дело ви у Врд ни
ку нису има ли довољ но 
воде због тога. Са већ поме
ну тим пове ћа њем допре ма
ња воде са 55 на 75 лита ра 
у секун ди, то ћемо реши ти  
ука зао је Сло бо дан Ста нић.

Смиља Џакула

 Тако су деца лето ва њем 
награ ђе на како због редов
но сти поха ђа ња шко ле, тако 
и добр ог успе ха. Веру јем да 
ћемо и иду ће годи не има ти 
при ли ке да један број деце 
поша ље мо на море  рекла 
је Радо ван ка.

Међу они м а који су 4. сеп
тем бра у про сто ри ја ма Црве
ног крста доби ли ове паке те 
је и Вуко са ва Киш. Није 
желе ла да се сли ка, али за 
наше нови не каже:

 Имам две кћер ке и два 
сина и од њих осмо ро уну ча
ди. Ово сам сада узе ла за 
уну ку Мир ја ну и уну ка Алек
сан дра Јова но ви ћа који иду 
у први и осми раз ред. Доста 
нам зна чи ова помоћ јер не 
мора мо ми да купу је мо. Ина
че, унук ми је одли чан ђак, а 
Мир ја на сад тек пола зи у 
шко лу. Унук даље пла ни ра 
да учи за вари о ца.

Мили ца Љуби са вље вић је 
уче ни ца дру гог раз ре да ОШ 
„Душан Јер ко вић“ и с обзи
ром на узраст, доби ла је 
ранац и при бор за шко лу.

 Била сам добар ђак про
шле годи не. Потру ди ћу се да 
будем и боља ове годи не. 
Имам још две мла ђе сестре 
које још не иду у шко лу  
каже Мили ца.
 С. Џакула

ПРОЈЕКТИ

Уна пре ђе ње 
упра вља ња земљи штем

У окви ру пилот про јек та Уна пре ђе ње 
упра вља ња земљи штем на локал ном 
нивоу у Срби ји, у окви ру немач косрп

ске сарад ње, који спро во ди немач ка орга ни
за ци ја ГИЗ и Мини стар ство пољо при вре де, 
одр жа на је 6. сеп тем бра ради о ни ца о при пре
ми локал ног стра те шког доку мен та за упра
вља ње земљи штем у Руми, која је укљу че на 
у овај про је кат. 

Про је кат тра је до 2018. годи не, а Европ ска 
уни ја га финан си ра са око три мили о на евра.

Уче сни ци ради о ни це  из јав них пред у зе ћа, 
Општин ске упра ве и Пољо при вред не струч не 
слу жбе су пре зен то ва ли посто је ћа општин ска 
доку мен та од важно сти за ову област, али су 
и њима при ка за ни при ме ри добре прак се у 
ЕУ у обла сти урба них и рурал них пове за но
сти и парт нер ства. То је била и при ли ка за 
дефи ни са ње визи је локал ног стра те шког 
доку мен та, али и ука зи ва ње на про бле ме и 
теме које ће се у њему обра ђи ва ти.

Дра ган Коса но вић, шеф Оде ље ња за 
локал ни еко ном ски раз вој каже да су дефи
ни са ни неки основ ни про бле ми и начи ни на 

који се они могу реши ти, јер сва ка локал на 
само у пра ва има сво је спе ци фич но сти. 

Ани ца Милен ко вић из ГИЗа каже да се, 
у окви ру овог про јек та, баве земљи штем у 
урба ним сре ди на ма, али и пољо при вред ним 
земљи штем.

 Овај стра те шки доку мент тре ба да се 
бави упра вља њем земљи штем и он тре ба да 
допри не се балан си ра ном урба ном и рурал
ном раз во ју, то нам је нај ва жни је. Рума нам 
је инте ре сант на јер је пољо при вре да овде 
доста раз ви је на, али има и доста инду стриј
ских про је ка та и инве сти ци ја. То је наш пилот 
про је кат и Рума ће бити један од првих гра
до ва који ће поче ти са изра дом јед ног таквог 
доку мен та, при том се слу жи мо европ ским 
прак са ма и стан дар ди ма. Исто вре ме но, 
ради мо и са општи ном Соко Бања  дакле 
јед ном из Вој во ди не, јед ном из уже Срби је, 
баш због раз ли чи тих карак те ри сти ка и про
бле ма  каже Ани ца Милен ко вић.

Она дода је да се касни је пла ни ра и сусрет 
пред став ни ка ове две општи не, како би се 
раз ме ни ла иску ства у овој обла сти. С. Џ.

Ради о ни ца о упра вља њу земљи штем

БОР КО ВАЧ КО ЈЕЗЕ РО

Крај купа ли шне сезо не
Лето се неу мит но бли

жи кра ју, на шта ука
зу је и чиње ни ца да је 

зва нич на купа ли шна сезо на 
на Бор ко вач ком језе ру, која 
је поче ла 15. јуна, затво ре на 
1. сеп тем бра. И поред бли
зи не базе на, вели ки је број 
љуби те ља купа ња на језе ру 
који су сва ко днев но спас од 
несва ки да шње висо ких тем
пе ра ту ра нала зи ли упра во у 
Бор ко вач ком језе ру, бли же 
при ро ди. 

 Има мо сво је спа си о це, 
али могу рећи да неких већих 
про бле ма када је без бед ност 
купа ча у пита њу, није било. 

Има ли смо неких мањих про
бле ма са ром ском децом која 
су дола зи ла без роди те ља  
било их је десе так, нису зна
ли да пли ва ју, а деца не сме
ју да дола зе сама на купа ње. 
Било је и поне ки про блем са 
лици ма која су у воду ула зи
ла у алко хо ли са ном ста њу, 
што може бити опа сно  каже 
Слав ко Хаџић, који држи 
ресто ран и води рачу на о 
језер ској пла жи. 

Када је реч о бро ју купа ча, 
он је на слич ном нивоу као и 
лане.

 Углав ном су то људи који 
су заљу бље ни ци у наше језе

ро, како Румља ни, тако и 
они из дру гих општи на, који 
већ годи на ма овде дола зе. 
Реци мо, у дани ма са нај ви
шим тем пе ра ту ра ма и током 
викен да, овде се купа ло и до 
2.000 људи. То је добра посе
ће ност, али има мо и капа ци
те та када је пла жа у пита њу, 
тако да није ту било пре ве ли
ке гужве. Када је реч о базе
ну, ми има мо добру сарад њу 
са људи ма који њим упра
вља ју  они нам нису кон ку
рен ци ја  ко воли базен он је 
тамо, ко воли језе ро дола зи 
код нас  исти че Слав ко.

С. Џ.
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ГАЛЕ РИ ЈА „ЛАЗАР ВОЗА РЕ ВИЋ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Вра ћен сјај хра му умет но сти

Захва љу ју ћи анга жо ва њу дирек
то ра митро вач ке Гале ри је Мила
на Марин ко ви ћа, вра ћен је ста ри 

сјај овој уста но ви кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци. 

Од 2012. па до данас извр ше на је 
рекон струк ци ја згра де Гале ри је, завр
ше на је реста у ра ци ја сли ка Лаза ра 
Воза ре ви ћа из фон да Гале ри је, а сли
ке овог митро вач ког умет ни ка су про
пу то ва ле Срби ју и биле изло же не у 
пре ко 20 гале ри ја широм земље. 

Како исти че за М нови не Марин ко
вић, када је 2012. поста вљен за врши
о ца дужно сти дирек то ра Гале ри је, био 
је дубо ко раз о ча ран оним што је зате
као.

 Пам тим ову Гале ри ју још из вре ме
на када је отво ре на 1973. и када сам 
као сред њо шко лац дола зио. Када сам 
2012. у њу ушао поново, обје кат само 
што се није уру шио, била је то јед на 
руи на. Као сам човек који је упо ран и 
истра јан, себи сам дао зада так, да ако 
сам већ поста вљен на ово место, да 
не утек нем већ да поку шам да ура дим 
нешто. Прво сам позвао гра ђе вин ску 
инспек ци ју да се утвр ди ста ње објек
та, па је децем бра 2012. годи не гале
ри ја и затво ре на. Ми смо се пре се ли ла 
на Ста ри мост, у јед ној про сто ри ји је 
била адми ни стра ци ја, а у дру гој сли ке 
из нашег депоа. Тада сам под нео зах
тев локал ној само у пра ви да се кре не 
у пот пу ну рекон струк ци ју згра де и на 
задо вољ ство свих гра ђа на, Град нам 
је иза шао у сусрет и одо бре на су нам 

сред ства за пот пу ну рекон струк ци ју. 
Уло же но је пре ко 33 мили о на дина ра 
из град ског буџе та у сана ци ју објек та – 
при ча Марин ко вић. 

Рађе на је пот пу на рекон струк ци ја 
кро ва, нови лами нант ни кров и тако 
је доби је но у пот кро вљу 480 ква дра
тиаса виси ном про сто ри је од 11 мета
ра. План руко вод ства је да уре ди и 
тај про стор и да поку ша ју сред ства да 
обез бе де из ИПА фон до ва Европ ске 
уни је. Ура ђе на је пот пу на рекон струк
ци ја елек тро ин ста ла ци ја која је под
ра зу ме ва ла про тив пр о вал ни систем, 
видео над зор, елек тро ин ста ла ци је, 
инста ла ци је доја ве пожа ра, рачу нар

ску мре жу и теле фо ни за ци ју, уград ни 
раз глас, те су сада све собе озву че не. 
Ура ђен је нови мокри чвор, молер ско 
фар бар ски радо ви, сто лар ски  и пар ке
та р ски радо ви, као и спољ на расве та 
објек та. 

 Тре нут но смо нај о пре мље ни ја гале
ри ја у држа ви, а по ква ли те ту рада и 
садр жа ја смо у самом врху. Митро ви
ца је доби ла храм ликов не умет но сти 
за који се оти ма ју сви позна ти умет ни
ци да изла жу. У првој поло ви ни годи не 
смо на првих пет изло жби има ли пре ко 
15.000 посе ти ла ца захва љу ју ћи ква ли
тет ном про гра му. Има ли смо изло жбу 

Милан Марин ко вић је 2012. годи не 
дошао на место врши о ца дужно сти 
дирек то ра Гале ри је на пери од од 
годи ну дана, да би сле де ће годи не 
био рас пи сан кон курс и Марин ко вић 
је по кон кур су име но ван за дирек то
ра ове уста но ве кул ту ре на пери од 
од чети ри годи не. Завр шио је Педа
го шку ака де ми ју у Срем ској Митро
ви ци, а касни је и Факул тет за послов
но инду стриј ски менаџ мент. Изве сно 
вре ме је радио у Хрват ској где је 
оти шао као раз ме на кадр о ва. Тамо је 
радио као учи тељ три годи не, а након 
тога је био име но ван и за дирек то ра 
шко ле. Био је и пред сед ник Општи не 
Вели ка Писа ни ца.

Иску ство

Сређена унутрашњост Галерије

Директор Милан Маринковић

Без обзира да ли ће 
осам месеци затвора 
условно, на колико је 

осуђен Милан 
Маринковић, имати 

утицаја на његову 
даљу каријеру, њему се 

не могу оспорити 
ствари које је урадио 

као директор 
митровачке Галерије, 

али и као партијски 
активиста СНС у својим 

Великим Радинцима
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сли ка Миле не Павло вић Бари ли, Наде
жде Петро вић, Миће Попо ви ћа, Гора на 
Митро ви ћа, Михај ла Ђоко ви ћа Тика ла 
– задо вољ но исти че дирек тор.

Гале ри ја има одлич ну сарад њу са 
митро вач ком музич ком шко лом која им 
је покло ни ла кла вир, да би се зауз врат 
у окви ру гале ри је опре ми ла кон церт на 
сала. Недав но је одр жан и хума ни тар
ни кон церт у гале ри ји, на којем је при
ку пље но 100.000 дина ра и та сред ства 
ће бити иско ри шће на за купо ви ну сто
ли ца. У гале ри ји је одр жа но и међу на
род но так ми че ње хоро ва, као и изло
жба лего коц ки ца за нај мла ђе која је 
била вео ма посе ће на. 

 Ради мо доста на афир ма ци ји Гале
ри је, јер ако сли ка не живи, не путу је, 
то је као мртво сло во на папи ру. Сни
ма мо све дога ђа је, има мо феј сбук 
стра ни цу, сајт, видљи ви смо и све што 
се ради оста вља траг. Орга ни зо ва ли 
смо путу ју ћу изло жбу по целој Срби ји 
и посе ти ли смо пре ко 20 гра до ва где 
смо изла га ли сли ке и црте же Лаза ра 
Воза ре ви ћа. На путо ва њи ма смо ради
ли и про мо ци ју фил ма Иго ра Чола ка 
„Живе ти и после смр ти“ о Лаза ру Воза
ре ви ћа, а за Новем бар ске дане је пла
ни ра на изло жба дела из фон да Лаза ра 
Воза ре ви ћу и пре ми је ра три фил ма о 
Воза ре ви ћу и њего вом ства ра ла шту – 

наја вљу је Милан Марин ко вић.
План је да се фаса да на објек ту 

ради наред не годи не, сред ства од 12 
мили о на дина ра су пла ни ра на за сле
де ћу годи ну. За депо тре ба да се наба
ве висе ћи рега ли, који кошта ју око 2,5 
мили о на дина ра. 

 Ми укуп но има мо пре ко 500 сли
ка, а од тога је 80 дела Лаза ра Воза
ре ви ћа и то 59 сли ка и 21 цртеж. Сви 
су били у вео ма лошем ста њу, па смо 
у послед њих пет годи на по фаза ура
ди ли реста у ра ци ју сли ка и сада се 
завр ша ва послед њих пет сли ка које 
смо посла ли Цен трал ном инсти ту ту за 
кон зер ва ци ју. Сред ства смо обез бе ди
ли из Покра ји не и Мини ста р ства кул
ту ре, тако да ће реста у ра ци ја кошта ти 
око пет мили о на дина ра. Жели мо и 
дру ге сли ке да сре ди мо и да им вра
ти мо ста ри сјај – каже за крај врши лац 
дужно сти дирек то ра Гале ри је „Лазар 
Воза ре вић“ Милан Марин ко вић.

Без обзира да ли ће осам месеци 
затвора условно, на колико је осуђен 
Милан Маринковић, имати утицаја на 
његову даљу каријеру, њему се не 
могу оспорити ствари које је урадио 
као директор митровачке Галерије, 
али и као партијски активиста СНС у 
својим Великим Радинцима

Б. Селаковић

Након недав но спро ве де них избо
ра за саве те месних зајед ни ца 
Милан Марин ко вић је поно во иза
бран за пред сед ни ка Савета МЗ 
Велики Радинци. Каже да су мешта
ни пре по зна ли оно што је ура дио у 
прет ход не чети ри годи не, те су му 
поно во изгла са ли пове ре ње.

 У прет ход ном пери о ду смо у селу 
доста удра ди ли, од капе ле, елек три
фи ка ци је села, рефлек то ра у школ
ском дво ри шту и цркви, до рекон
струк ци је поште и уре ђе ња сео ске 
депо ни је. Поста вље не су беха тон 
пло че на тро то а ру, уре ђен пар кинг, 

изгра ђен је и опре мљен спо рт ски 
обје кат. Сада ћемо рено ви ра ти 
амбу лан ту и оста је да се реши про
блем Дома кул ту ре. Ура ђен је про је
кат за руше ње и изград њу новог 
дома, па оче ку јем да згра ду до кра ја 
годи не сру ши мо и да зајед но са Гра
дом и Покра ји ном кре не мо у њего ву 
изград њу. Добро сара ђу је мо са шко
лом, видео над зор у шко ли смо 
поста ви ли и окре чи ли учи о ни це. 
Ура ђен је и лет њи ко вац. Имам подр
шку људи у Саве ту и вели ких дома
ћи на из села – нагла ша ва Марин ко
вић.  

Узо ран пред сед ник села МИТРО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА

Илу стра ци је
Душа на Павли ћа 
пред публи ком

У Библи о те ци „Гли го ри је Воза ре вић“ у 
Срем ској Митро ви ци про шлог пет ка 8. 
сеп тем бра, отво ре на је изло жба илу стра
ци ја Душа на Павли ћа. Посе ти о ци ће бити 
у при ли ци да до 20. сеп тем бра виде више 
од 40 ода бра них илу стра ци ја вели ког 
фор ма та из награ ђе них књи га „Стил ске 
игре“ и „Стил ске игре 2“, које је напи сао 
Симе он Марин ко вић, а илу стро вао Душан 
Павлић.

Пре ма речи ма Душа на Павли ћа иде ја је 
била да путу ју ћа изло жба про мо ви ше илу
стра ци ју. 

 Однос тек ста и илу стра ци је тре ба да је 
однос непре ста ног допу ња ва ња, илу стра
ци ја има ту моћ да поја ча сва ки текст. Оно 
што покре ће илу стра то ра је добар текст, 
добра при ча, енер ги ја самог писца – рекао 
је Павлић.

Душан Павлић рођен је у Срем ској 
Митро ви ци, дипло ми рао је на Факул те ту 
при ме ње них умет но сти и дизај на у Бео
гра ду. Илу стра тор је, ликов ни уред ник и 
дизај нер књи га у изда ва штву. Павли ће ве 
илу стра ци је су награ ђи ва не Злат ним 
пером, Гри фо ном и Неве ном (награ да 
Невен за нај бо ље дело из обла сти илу
стра ци ја у 2014.годи ни). Награ де нису 
изо ста ле ни када је у пита њу ино стран
ство, добит ник је награ да у Ита ли ји, Бел
ги ји и Бра зи лу, а њего ве илу стра ци је су 
пред ста вље не на Међу на род ном сај му 
дечи јих књи га у Боло њи 1999.годи не.

ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА
МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Пре ми је ра пред ста ве 
„Низ пру гу“

У Позо ри шту „Добри ца Милу ти но вић“ у 
Срем ској Митро ви ци у петак, 15. сеп тем
бра одр жа ће се пре ми је ра пред ста ве „Низ 
пру гу“, по рома ну Јеле не Недић. Режи ју 
пот пи су је Сте фан Тајбл, а игра ју Ната ша 
Мрђа, Дани ца Црно бр ња, Алек сан дра 
Михај ло вић, Горан Вуча но вић, Мар ко 
Вуки ће вић и Давид Кулић.

Пре ма речи ма реди те ља иде ја је поте
кла од пер фор ман си рађе них за про мо ци
ју књи ге. Глав ну уло гу у пред ста ви игра 
девој ка Неве на, која се сти ца њем живот
них окол но сти нашла у све ту кри ми на ла и 
про сти ту ци је. Тра же ћи начин да побег не 
из тешке мате ри јал не ситу а ци је, глав на 
јуна ки ња поста је жртва трго ви не људи ма.

С. Кота ра нин
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ИАКО СУ ИМ ОДО БРЕ НЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ, ЛЕКА РИ ДОМА ЗДРА ВЉА ИПАК НЕЋЕ 
ИЋИ НА СТРУЧ НО УСА ВР ША ВА ЊЕ

Беспарица „укида“ 
специјализацију лекара

Дирек тор Дома здра вља Срем ска 
Митро ви ца др Вла ди мир Лукић  
19. јула рас пи сао је кон курс за 

доде лу пет спе ци ја ли за ци ја и јед не 
суб спе ци ја ли за ци је. Пре ма пра вил ни
ку, које је дирек тор пра вио, нај ви ше 
бодо ва има ли су др Мио драг Чуту рић, 
којем је одо бре на суб спе ци ја ли за ци ја 
из обла сти меди ци на бола, др Ната
ша Папрић, која је доби ла спе ци ја ли
за ци ју из ургент не меди ци не, Ири ни 
Бере жни је одо бре на спе ци ја ли за ци ја 

из опште меди ци не, Гор да ни Пар ма ко
вић из гине ко ло ги је и аку шер ства, док 
су два сто ма то ло га, др Ива на Глу мац и 
др Дубрав ка Мрва ље вић доби ле спе
ци ја ли за ци ју из обла сти деч ја и пре
вен тив на сто ма то ло ги ја. 

Тако је након три годи не митро вач ки 
Дом здра вља тре бао да поша ље лека
ре на струч но уса вр ша ва ње. Но, међу
тим... У тре нут ку док су пла ни ра ли 
како и шта даље, дирек тор др Лукић је, 
неке лич но а неке теле фон ским путем, 

оба ве стио да ипак неће ићи на спе ци
ја ли за ци ју тј. суб спе ци ја ли за ци ју, уз 
обра зло же ње ако му шест лека ра оде, 
неће има ти ко да ради.  

Због целе ове ситу а ци је, на послед
њем скуп штин ском засе да њу митро
вач ког пар ла мен та 1. сеп тем бра шеф 
опо зи ци о не одбор нич ке гру пе „За 
бољу Митро ви ци“ Алек сан дар Про да
но вић поста вио је одбор нич ко пита ње 
др Вла ди ми ру Луки ћу. 

Ове про зив ке изне на ди ле су др 
Луки ћа. 

 Јако је незгод но одре ди ти ко ће 
ићи на спе ци ја ли за ци ју без пра вил ни
ка. Због тога сам напи сао пра вил ник 
и одре дио јасна пра ви ла. Притом сам 
уна пред рекао сво јим помоћ ни ци ма 
да се кан ди да ти ма за спе ци ја ли за ци
ју и суб спе ци ја ли за ци ју каже да можда 
неће бити упу ће ни на спе ци ја ли за ци
ју, али да пра ви мо кон курс уко ли ко се 
ство ре усло ви. Међу тим, ове годи не 
дошао сам у ситу а ци ју да сам пре ма 
новом кадров ском пла ну морао да 
отпу стим 11 лека ра. У вре ме када је 
рас пи сан кон курс још увек се није зна
ло шта ће бити са њихо вим уго во ри ма, 
да ли ће Град ста ти иза нас и на себе 
пре у зе ти финан си ра ње тих лека ра. 
Остао бих без лека ра, не би имао ко 
да лечи људе, и на себе нисам могао 
да пре у змем тако вели ку одго вор
ност. Пого то во што лека ри који одла
зе на струч но уса вр ша ва ње више део 
спе ци ја ли стич ког ста жа не одра ђу ју у 

Оште ће ни лека ри 

Дирек тор др Вла ди мир Лукић

Ствар је у 
принципу врло 

једноставна:
ако шест 

лекара оде на 
специјализацију, 

нема ко да их 
замени, јер 

нема пара за 
ангажовање 

других лекара
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САСТА НАК У ЕПАР ХИ ЈИ СРЕМ СКОЈ

Обно ва цркава

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић раз го ва рао је 5. сеп тем
бра, у Епар хи ји срем ској Срп ске 

пра во слав не цркве у Срем ским Кар лов
ци ма, с епи ско пом Васи ли јем и пред
сед ни ци ма више срем ских општи на о 
зајед нич ким актив но сти ма на обно ви 
фру шко гор ских црка ва и мана сти ра и 
зашти ти срп ског кул тур ног насле ђа у 
Сре му.

На састан ку је истак ну та потре ба да се 
тим ски и коор ди ни са но са покра јин ског и 
локал ног нивоа, у сарад њи са Епар хи јом 
срем ском, зајед нич ки ради на при пре ми и 
реа ли за ци ји про је ка та који ће допри не ти 
очу ва њу све ти ња на Фру шкој гори, као и 
на раз во ју и про мо ци ји рели ги о зног тури

зма на под руч ју срем ских општи на.
Дого во ре но је да локал не само у пра ве, 

пре ма утвр ђе ним при о ри те ти ма, при пре
ме про јект но  тех нич ку доку мен та ци ју, 
како за обно ву пут не мре же до мана сти
ра, тако и за сана ци ју и изград њу вер ских 
обје ка та који има ју огро ман зна чај за очу
ва ње исто ри је и кул ту ре срп ског наро да.

Састан ку су при су ство ва ли и дирек тор 
Упра ве за капи тал на ула га ња Недељ ко 
Кова че вић, покра јин ски секре тар за реги
о нал ни раз вој, међу ре ги о нал ну сарад
њу и локал ну само у пра ву Огњен Бје лић, 
пред сед ни ци Гра да Новог Сада, општи на 
Срем ски Кар лов ци, Ириг, Бео чин, Срем
ска Митро ви ца, Ста ра Пазо ва, Инђи ја, 
Рума, Шид, Пећин ци и Сур чин.

Саста нак у Срем ским Кар лов ци ма

СЕР ТИ ФИ КА ТИ ПОЛА ЗНИ ЦИ МА ШКО ЛИ ЦЕ „МОЗА ИК“

Мен тал но раз ги ба ва ње
Начел ни ца Град ске упра ве за обра

зо ва ње Мир ја на Пје вац је у сре ду, 6 
сеп тем бра, посе ти ла шко ли цу „Моза

ик“ у Срем ској Митро ви ци и доде ли ла сер
ти фи ка те првој гене ра ци ји. 

Сарад ња Гра да и шко ли це је поче ла у 
новем бру про шле годи не, када је шко ли
ца доде ли ла девет вау че ра за уче ни ке из 
девет основ них шко ла. 

У шко ли ци цен трал но место зау зи ма раз
вој ни про грам Саун Пан Мен тал на арит ме
ти ка, који је усме рен на поја ча ва ње пажње, 
кон цен тра ци је и мемо ри је.

Како сазна је мо пола зни ци шко ли це су 
задо вољ ни сте че ним зна њем и усво је ним 
вешти на ма, која су им омо гу ћи ла да изво де 
мате ма тич ке опе ра ци је без упо тре бе елек
трон ских пома га ла.  С. К. 

Мини стар ство здра вља пла ћа струч
но уса вр ша ва ње лека ра и даје конач ну 
одлу ку ко ће бити послат на спе ци ја ли
за ци ју. 

Од лекара сазна је мо и да семе стар 
на спе ци ја ли за ци ји кошта од 65.000 до 
80.000 дина ра. Дужи на тра ја ња спе ци ја
ли за ци је се раз ли ку је, те спе ци ја ли за
ци ја из деч је и пре вен тив не сто ма то ло
ги је тра је три годи не, опште прак се и 
гине ко ло ги је чети ри годи не, ургент не 
меди ци не пет годи не, а суб спе ци ја ли за
ци ја из меди ци не бола јед ну годи ну.

Коли ко кошта
спе ци ја ли за ци ја

уста но ви у којој раде, већ одмах одла
зе са стра не, а на Дому здра вља је да 
њихо во упра жње но место попу ни из 
соп стве них сред ста ва, којих митро вач
ки Дом здра вља више нема – каже др 
Лукић.

Он дода је и да је послао при мед
бу Мини стар ству здра вља на кадров
ски план, али да одго вор од њих није 
добио. 

 По том кадров ском пла ну били смо 
оште ће ни за јед ног лека ра у хит ној, јед
ног лека ра у кућ ној нези и три лека ра 
у општој прак си. Да је мени Мини стар
ство пре тога одо бри ло да се  задр жи 
тих пет лека ра, пустио бих ове коле ге 
на струч но уса вр ша ва ње на соп стве ну 
одго вор ност. Али ми нису доста ви ли 
одго вор. Уздао сам се и у нови Закон о 
здрав стве ној зашти ти, јер сам био при
су тан када се рас пра вља ло о нацр ту 
зако на и тада је било речи да ће њего
во усва ја ње бити у сеп тем бру. По том 
новом нацр ту дозво ља ва се заме на за 
спе ци ја ли за ци ју, одно сно Репу блич ки 
фонд за здрав стве но оси гу ра ње пла ћа 
и овог дру гог који је на заме ни. У међу
вре ме ну сам добио инфор ма ци ју да је 
пита ње када ће тај закон бити изгла
сан – обја шња ва др Лукић раз ло ге сво
је одлу ке.  

 Нико од нас ни сањао није да ће 
нам неко помр си ти пла но ве. Ми смо 
желе ли да се саста не мо са дирек то
ром и да се дого во ри мо да на сле де
ћем упи су, ако већ сада не може, за 
отпри ли ке шест месе ци, ми буде мо ти 
који ће се посла ти на струч но уса вр
ша ва ње. Међу тим рече но нам је да је 
овај кон курс пони штен, а да ће се иду
ће годи не рас пи са ти нови – кажу оште
ће ни лека ри. 

На кра ју дирек тор Дома здра вља др 
Вла ди мир Лукић исти че да је желео 
коле га ма да учи ни и да му је кри во што 
га опту жу ју да није хтео да их поша ље 
на спе ци ја ли за ци ју. 

Пре ма нашим сазна њи ма, лека ри 
који ма су пони ште не одлу ке о струч
ном уса вр ша ва њу наја ви ли су да ће 
прав ду потра жи ти на суду. 

Ствар је у принципу врло једностав-
на: ако шест лекара оде на специјали-
зацију, нема ко да их замени, јер нема 
пара за ангажовање других лекара.

Б. Села ко вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Одре ђен мак си ма лан број 
запо сле них у општин ској упра ви

На сед ни ци Скуп шти не 
Општи не Шид која је 
одр жа на 8. сеп тем бра, 

одбор ни ци су усво ји ли и изве
штај о реа ли за ци ји општин ског 
буџе та за пери од од 1. јану а ра 
до 30. јуна 2017. годи не. Тако
ђе, усво јен је и пред лог одлу ке 
о изме на ма и допу на ма одлу ке 
о буџе ту Општи не Шид за 
2017. годи ну. Како је за говор
ни цом иста кла руко во ди лац 
Оде ље ња за финан си је 
Општи не Шид Јадран ка 
Недић, у првих шест месе ци 
теку ће годи не оства ре ни су 
укуп ни при хо ди и при ма ња у 
изно су од 393 мили о на 631 
хиља де дина ра, што пред ста
вља 38,25 одсто од укуп но 
пла ни ра них при хо да и при ма
ња у одлу ци о буџе ту за 2017. 
годи ну.

 У истом пери о ду про шле 
годи не, про це нат извр ше ња 
био је на при бли жно истом 
нивоу и изно сио је 32,8 одсто у 
одно су на тада пла ни ра ну 
одлу ку  изја ви ла је Јадран ка 
Недић.

Као раз ло зи за доно ше ње 
пред ло га одлу ке о реба лан су 
буџе та наве де но је уве ћа ње 
виси не пла ни ра них рас хо да за 
пла те, с обзи ром на то да је 
дошло до уве ћа ња осно ви це 
за уста но ве кул ту ре и пред
школ ске уста но ве који су инди
рект ни кори сни ци буџет ских 
сред ста ва. 

Као дру ги раз лог наве де но 
је уве ћа ње посто је ћих апро
при ја ци ја за виси ну сред ста ва 
пот пи са них из уго во ра изме ђу 
кори сни ка сред ста ва Општи на 

и дру гих инди рект них кори сни
ка јав них сред ста ва и дру гог 
нивоа вла сти (Репу бли ке и 
Покра ји не), а која ће се извр
ши ти до кра ја 2017. годи не.

 Укуп ни при хо ди и при ма ња 
из буџе та по свим изво ри ма 
финан си ра ња пла ни ра ни су у 
укуп ном изно су од 1,2 мили јар
ди дина ра. У теку ћу буџет ску 
резер ву издва ја се 12 мили о на 
дина ра, а у стал ну два мили о
на дина ра. Састав ни део одлу
ке о реба лан су је и изме на 
спи ско ва капи тал них про је ка та 
за пери од од 2017. до 2019. 
годи не као и табе ла са бро јем 
запо сле них у локал ној адми
ни стра ци ји на дан 30. јун 2017. 
годи не који се финан си ра ју из 

општин ског буџе та  изја ви ла 
је Јадран ка Недић.

Усво јен је и пред лог одлу ке о 
мак си мал ном бро ју запо сле
них на нео д ре ђе но вре ме у 
орга ни за ци о ним обли ци ма 
Општи не Шид за 2017. годи ну. 
Раз лог за доно ше ње ове одлу
ке је пре ма речи ма начел ни ка 
Општин ске упра ве Ром ка 
Папу ге у ства ри оба ве за Скуп
шти не једи ни ца локал не само
у пра ве утвр ђе на зако ном, а 
која је веза на за прет ход но 
доно ше ње акта Вла де којим 
овај орган за сва ку кален дар
ску годи ну утвр ђу је мак си ма
лан број запо сле них на нео д
ре ђе но вре ме у систе му држав
них орга на. Како је иста као 

Папу га, пре ма овој одлу ци, у 
свим орга ни за ци о ним једи ни
ци ма има 29 вишка запо сле них 
лица. Пре усва ја ња пред ло га 
ове одлу ке за говор ни цу је иза
шла одбор ни ца Соци јал де мо
крат ске стран ке Ната ша Цвјет
ко вић поста вља ју ћи пита ње 
начел ни ку Општин ске упра ве.

 У Општин ској упра ви вишак 
је 11 лица, Месној зајед ни ци 
Шид јед но лице, у Гале ри ји 
сли ка „Сава Шума но вић“ један 
запо слен, Кул тур но обра зов
ном цен тру три запо сле на, 
Библи о те ци један запо слен, 
ЈКП „Стан дард“ чети ри, „Водо
во ду“ седам, Заво ду за урба
ни зам јед но запо сле но лице. 
Оно што је мени чуд но то је да 

У окви ру тач ке днев ног реда пита ња и пред
ло зи, за говор ни цу је иза шла одбор ни ца СДСа 
Ната ша Цвјет ко вић, тра же ћи од пред сед ни ка 
СО Шид, писме не одго во ре на њена поста вље
на пита ња.

 Јед но од мојих пита ња је, када се пла ни ра 
чишће ње пото ка Шиди на, с обзи ром на да то 
није рађе но вео ма дуго. Дру го пита ње одно си се 
на пола га ње прак тич не наста ве возач ког испи та. 
Моје пита ње у вези тога гла си, када ће локал на 
само у пра ва обез бе ди ти усло ве да пола зни ци 
аутошко ле у Шиду пола жу возач ки испит у свом 
гра ду?

Тако ђе јед но од мојих питањa се одно си и на 
накна ду ште те коју наши сугра ђа ни трпе од 
стра не мигра на та. Ко ће ту ште ту да им надок
на ди? Моје нај ва жни је пита ње поста вљам као 
роди тељ дете та које иде у основ ну шко лу. Пита

ње гла си који орган локал не само у пра ве је 
подр жао про је кат Вла де Репу бли ке Срби је у 
вези инте гра ци је деце мигра на та у обра зов ни 
систем Срби је, а који ће се спро во ди ти на тери
то ри ји шид ске општи не? Зашто роди те љи о 
томе нису бла го вре ме но оба ве ште ни? То су 
деца која су неи ден ти фи ко ва на, не зна мо им ни 
име ни пре зи ме, чак ни које су годи ште. Сма
трам да је недо пу сти во да се у ада ше вач кој 
шко ли без сагла сно сти роди те ља деци про чи та 
упут ство како тре ба да се пона ша ју пре ма деци 
мигран ти ма. Овде деца која иду у нашу шко лу, 
тре ба да се при ла го ђа ва ју нашим нор ма ма уз 
очу ва ње њихо ве тра ди ци је на оним мести ма на 
који ма је то дозво ље но. Ово вам при чам као 
роди тељ и то нема везе са поли ти ком коју ја 
засту пам  изја ви ла је за говор ни цом Ната ша 
Цвјет ко вић.

Одбор нич ка пита ња о мигран ти ма
и возач ким испи ти ма

Засе да ње локал ног пар ла мен та у Шиду
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ако из Општин ске упра ве тре
ба да оде 11 запо сле них, онда 
ће ЈКП „Стан дард“ у том слу
ча ју има ти више запо сле них 
него Општин ска упра ва. Нело
гич но ми је да да дове де мо у 
исту раван Општин ску упра ву 
и јав но пред у зе ће. Да ли ова 
одлу ка под ра зу ме ва да ће 
укуп но 29 људи доби ти отказ 
или то није баш та цифра?  
упи та ла је Цвјет ко ви ће ва.

Одго вор је за говор ни цом 
дао начел ник Општин ске упра
ве.

 Сма ње ње запо сле них не 
зна чи да ће толи ки број бити 
отпу штен. У неким орга ни за ци
о ним обли ци ма ће бити отка за, 
а у неким неће. То зави си од 
коли ко ко има запо сле них на 
нео д ре ђе но вре ме. У Општин
ској упра ви ће доћи до гаше ња 
одре ђе них рад них места. Биће 
изве сних отпу шта ња, мада има 
инди ци ја да ће неки добро
вољ но оти ћи. У том сми слу 
ћемо и ради ти и раци о на ли за
ци ју у Општин ској упра ви  
рекао је Папу га.

Одбор ни ци су усво ји ли и 
изме ну кадров ског пла на 
Општин ске упра ве, Општин
ског пра во бра ни ла штва и 
струч них слу жби Општи не Шид 
за 2017. годи ну. Пре ма речи ма 
Ром ка Папу ге, од почет ка годи
не одре ђе ни број запо сле них у 
наве де ним орга ни за ци о ним 
једи ни ца ма је сма њен а кроз 
кадров ски план дата је сли ка 
шта се све деша ва ло од 
децем бра месе ца па до про ме
не буџе та за ову годи ну. 

Усво је на је и одлу ка о обра
зо ва њу месних зајед ни ца.

 Одлу ка о обра зо ва њу 
месних зајед ни ца која је тре
нут но важе ћа је први пут доне
та 2005. годи не и после тога је 
има ла доста изме на. Ми смо 
се опре де ли ли да оста не све 
исто као и до сада и кроз ове 
одред бе дате су су основ не 
функ ци је, сред ства, посло ви, 
над ле жно сти месних зајед ни
ца, као и основ ни обли ци одлу
чи ва ња. Бит но је рећи да кроз 
пре ла зне и завр шне одред бе 
се већ уна пред при пре ма 
рапи си ва ње избо ра за саве те 
месних зајед ни ца  иста као је 
Папу га.

Одбор ни ци локал ног пар ла
мен та усво ји ли су и пред лог 
про гра ма кори шће ња сред ста
ва буџет ског фон да за зашти ту 
и уна пре ђе ње живот не сре ди
не Општи не Шид за 2017. 
годи ну. Сред ства за реа ли за
ци ју овог про гра ма пла ни ра ју 
се у буџет ском фон ду Општи
не Шид за 2017. годи ну у укуп
ном изно су од 19 мили о на 454 
хиља да дина ра.

Днев ни ред сед ни це допу
њен је са још три тач ке које су 
се одно си ле на дава ње сагла
сно сти на допу ну Ста ту та ЈП 
Завод за урба ни зам, допу ну 
пла на рада Цен тра за соци јал
ни рад и ЈКП „Стан дард“.

М. Н.

Ниче шид ска
инду стриј ска зона
Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 

Миро вић са сво јим сарад ни ци ма, оби
шао је радо ве на изград њи при ступ не 

сао бра ћај ни це и уре ђе ња канал ске мре же у 
инду стриј ској зони Ада шев ци. Како је при ли
ком обра ћа ња меди ји ма Миро вић иста као, 
поче так изград ње инду стриј ске зоне у Шиду је 
од изу зет но вели ког зна ча ја за шид ску општи
ну, с обзи ром на то да је шид ска општи на до 
сада није има ла осим у неким мање насе ље
ним мести ма.

 Ово је изу зет но добра лока ци ја, с обзи
ром на то да је инду стриј ска зона на ауто
путу, на све га чети ри кило ме тра до гра ни це 
са Хрват ском. У будућ но сти општи на Шид ће 
има ти лока ци је које ће моћи да нуди дома
ћим и стра ним инве сти то ри ма и на овом 
месту ће се гра ди ти пого ни у који ма ће се 
запо шља ва ти неза по сле на лица из шид ске 
општи не. Зајед нич ким сна га ма, покра јин ске 
и репу блич ке вла де и локал не само у пра ве, 
насто ја ће мо да учи ни мо мно го више на еко
ном ском раз во ју ове општи не. Ово је била 
наша зајед нич ка иде ја пре годи ну дана и ово 
је већ 11. инду стриј ска послов на зона у које 
је Покра јин ска вла да уло жи ла сво ја сред ства 
за мање од годи ну дана. Наста ви ће мо са ула
га њи ма и инве сти ци ја ма у инду стриј ске зоне 
јер се пока за ло на при ме ри ма Бач ке Топо ле, 
Ста ре Пазо ве и мно гих дру гих општи на, да 
када има те кон кре тан про из вод који може
те да пону ди те, онда може те и да при ву че те 
инве сти то ра и оства ри те свој циљ. А то је на 
првом месту пове ћа ње бро ја запо сле них у 
будућ но сти, као и пове ћа ње зара да. Јер како 

се буде сма њи вао број неза по сле них у сва кој 
општи ни, тако ће и да расте и потра жња за 
њима, а самим тим и цена њихо вог рада. То 
је кључ за будућ ност сва ке општи не, па тако 
и за шид ску општи ну. Радо ви су поче ли, све 
се одви ја у пла ни ра ним роко ви ма, вео ма смо 
задо вољ ни и наста вља мо даље. Шид конач
но у будућ но сти, која је ту пред нама, ће има
ти шта да пону ди и оче ку је мо већ за годи ну 
или две нове пого не у овом месту и знат но 
сма ње ње неза по сле них  иста као је Игор 
Миро вић.

Пред став ни ци локал не само у пра ве Општи
не Шид захва ли ли су се Покра јин ској вла ди 
на сарад њи и финан сиј ској помо ћи на изград
њи инду стриј ске зоне.

 Захва лио бих се у име свих гра ђа на шид
ске општи не на помо ћи коју нам је пру жи ла 
Покра јин ска вла да. Ово је прва Покра јин ска 
вла да која је пре по зна ла потен ци јал и могућ
но сти шид ске општи не у њеном раз во ју. Сто
па неза по сле но сти ће се дра стич но сма њи ти 
већ сле де ће годи не када први инве сти то ри 
дођу на тери то ри ју наше општи не. Општи
на Шид је поно сна што ће има ти ком плет но 
инфра струк тур но опре мље ну инду стриј ску 
зону и још јед ном бих се захва лио покра јин
ској вла ди и њеним инсти ту ци ја ма на помо ћи 
коју нам пру жа ју у свим посло ви ма на њеном 
опре ма њу  изја вио је заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе но вић.

Вред ност инве сти ци је на изград њи при
ступ не сао бра ћај ни це на инду стриј ској зони 
изно си 32 мили о на дина ра. 

М. Н.

ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИГОР МИРО ВИЋ У ШИДУ

Оби ла зак радо ва у инду стриј ској зони
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КУПИ НО ВО

Атар спре ман 
за јесе ње 
радо ве

У окви ру акци је уре ђе ња 
атар ских путе ва, коју пећи нач
ка локал на само у пра ва реа ли
зу је у сарад њи са месним 
зајед ни ца ма до сада су насу ти 
атар ски путе ви у Кар лов чи ћу, 
Пећин ци ма, Сиба чу и Попин
ци ма, а 7. сеп тем бра је акци ја 
поче ла у Купи но ву, где ће по 
речи ма пред сед ни ка Саве та 
месне зајед ни це Пери це Одо
ба ши ћа тра ја ти неко ли ко дана.

 Захва љу ју ћи локал ној 
само у пра ви доби ли смо веће 
коли чи не шља ке и улт, а у 
наси па ње путе ва су се укљу
чи ли и мешта ни са сво јом 
меха ни за ци јом, тако да ћемо у 
прак тич но целом ата ру Купи
но ва насу ти кри тич не ниже 
део ни це, на који ма се ску пља 
вода на путе ви ма и чини их 
непро ход ним у вре ме обил ни
јих јесе њих пада ви на. За овај 
посао ће нам бити потреб но 
неко ли ко дана, али ће атар ски 
путе ви ове јесе ни бити знат но 
про ход ни ји, што ће нашим 
пољо при вред ни ци ма олак ша
ти јесе ње радо ве – изја вио је 
Одо ба шић.

Акци ја наси па ња атар ских 
путе ва се наста вља, шља ка је 
већ допре мље на у већи ну 
насе ља пећи нач ке општи не, а 
након Купи но ва, меха ни за ци ја 
се сели у Обреж.

АШАЊA

Кли ма ти зо ва не 
амбу лан те 

У Аша њи поред амбу лан те 
опште прак се Дома здра вља 
Пећин ци ради и зуб на амбу
лан та, а Ашањ ци ће убу ду ће 
доби ја ти здрав стве не услу ге у 
знат но при јат ни јем амби јен ту. 
Наи ме, ново и за бра ни Савет 
месне зајед ни це у овом насе
љу је кра јем авгу ста, уз подр
шку пећи нач ке локал не само у
пра ве, угра дио две нове кли ме 
– јед ну у амбу лан ту опште 
прак се, а дру гу у зуб ну амбу
лан ту, што ће лека ри ма и 
меди цин ском осо бљу олак ша
ти рад, а паци јен ти ма обез бе
ди ти боље усло ве за кори шће
ње здрав стве них услу га.

ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА

Ново сани тет ско вози ло
за пећи нач ки Дом здра вља

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић уру чио је про шлог пет ка, 8. 
сеп тем бра дирек то ри ма здрав стве

них уста но ва у Вој во ди ни и пред став ни ци ма 
локал них само у пра ва Врбас, Жабаљ, Оџа ци 
и Пећин ци уго во ре вред не 137 мили о на дина
ра за реа ли за ци ју про је ка та на уна пре ђе њу 
усло ва за лече ње паци је на та и побољ ша њу 
усло ва рада запо сле них у здрав ству. Сред
ства су обез бе ђе на на кон кур су Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не.

У име општи не Пећин ци уго вор о доде ли 
5,5 мили о на дина ра за купо ви ну сани тет ског 
вози ла за пећи нач ки Дом здра вља пот пи сао је 
заме ник пред сед ни це Општи не Зоран Вој кић, 
који је нагла сио да је реч о изу зет но зна чај
ној инве сти ци ји, јер пећи нач ки Дом здра вља 
у овом тре нут ку рас по ла же са два сани тет ска 
вози ла ста ра пре ко 13 годи на и скло на ква ро
ви ма.

 Када се узме у обзир да хит на слу жба Дома 
здра вља покри ва 15 насе ља, од којих су нека 
уда ље на од Пећи на ца и пре ко 30 кило ме та ра, 
јасно је да је поу зда но сани тет ско вози ло од 

кључ ног зна ча ја за побољ ша ње брзи не и ква
ли те та пру жа ња хит не меди цин ске помо ћи, 
али и дру гих здрав стве них услу га нашим гра
ђа ни ма. Захвал ни смо пред сед ни ку Покра јин
ске вла де Иго ру Миро ви ћу и дирек то ру Упра
ве за капи тал на ула га ња Вој во ди не Недељ ку 
Кова че ви ћу на помо ћи коју су нам пру жи ли у 
реша ва њу овог про бле ма – изја вио је Вој кић и 
нагла сио да ће ново сани тет ско вози ло знат но 
олак ша ти рад лека ри ма и меди цин ском осо
бљу Дома здра вља.

Након уру че ња уго во ра, пред сед ник Покра
јин ске вла де нало жио је дирек то ри ма здрав
стве них уста но ва и пред став ни ци ма општи на, 
да одмах поч ну са при пре мом нео п ход них 
про це ду ра и тех нич ке доку мен та ци је, како би 
про јек ти за које су обез бе ђе на сред ства били 
реа ли зо ва ни у што кра ћем року.

Миро вић је, тако ђе, иста као да је нео п ход
но да се у наред не две годи не извр ши рекон
струк ци ја свих бол ни ца, инсти ту та и кли ни ка 
у окви ру здрав стве ног систе ма Вој во ди не, 
за шта ће Покра јин ска вла да у кон ти ну и те ту 
обез бе ђи ва ти нео п ход на сред ства.

Општин ско веће Општи не Пећин ци је на 
сед ни ци одр жа ној 8. сеп тем бра доне ло 
одлу ку о награ ђи ва њу про тив град них 

стре ла ца у про тив град ним ста ни ца ма на тери
то ри ји пећи нач ке општи не. Пре ма овој одлу
ци, укуп но 18 про тив град них стре ла ца биће 
награ ђе но изно сом од 36.000 дина ра по сва ком 
стрел цу.

Како је обра зло жио начел ник Општин ске 
упра ве Жељ ко Трбо вић, раз лог за ова кву одлу
ку је зала га ње, бла го вре ме но дело ва ње и успе

шна одбра на од гра да тери то ри је општи не 
Пећин ци у про те клом пери о ду.

 Стрел ци у про тив град ним ста ни ца ма су 
током про те кле сезо не успе шно деј ство ва ли и 
сво јим зала га њем успе шно бра ни ли од гра да 
наша насе ља и ата ре. На тај начин су зашти
ти ли како гра ђе вин ске објек те наших гра ђа на, 
тако и усе ве на пољо при вред ном земљи шту, 
воћ ња ке и баште од могу ће вели ке ште те која је 
пре ти ла нашој општи ни од еле мен тар них непо
го да – рекао је Трбо вић.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Општи на награ ђу је
про тив град не стрел це

Састанак у Покрајинској влади
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ЈКП „САВА“

Сигур ни је  гре ја ње 

У топла ни ЈКП „Сава“ у 
Пећин ци ма у току су 
завр шни радо ви на мон

та жи новог котла за даљин ско 
гре ја ње, а по речи ма дирек то ра 
овог пред у зе ћа Жељ ка Мили ће
ви ћа, нови котао ће обез бе ди ти 
ста бил ни је, сигур ни је и ква ли
тет ни је гре ја ње кори сни ци ма 
даљин ског систе ма гре ја ња у 
Пећин ци ма.

 Ста ри котао је про цу рио 
и има ли смо две могућ но сти: 
или да ура ди мо репа ра ци ју 
ста рог котла или да угра ди мо 
нови. Како је цена репа ра ци
је ста рог котла изно си ла две 
тре ћи не цене новог, одлу чи ли 
смо се за купо ви ну новог котла, 
који ће обез бе ди ти ста бил ни је 
и ква ли тет ни је гре ја ње нашим 
кори сни ци ма не само ове зиме, 

већ и наред них неко ли ко годи
на. Нови котао као енер ген
те кори сти гас и мазут – рекао 
нам је Мили ће вић и додао да 
ће наред них дана рад ни ци 
ЈКП „Сава“ извр ши ти још неке 
поправ ке на топло во ду, како би 
греј ну сезо ну доче ка ли пот пу но 
спрем ни.

Он је још јед ном под се тио 
кори сни ке даљин ског гре ја ња 
у Пећин ци ма да до 20. сеп тем
бра, док је вода испу ште на из 
топло во да, извр ше поправ ке 
на кућ ним инста ла ци ја ма, како 
након почет ка греј не сезо не не 
би било пре ки да у гре ја њу.

Рад ни ци ЈКП „Сава“ су 6. 
сеп тем бра поче ли радо ве и на 
поправ ци топло во да испред 
згра де Општи не у Пећин ци
ма. Оче ку је се да радо ви на 

откла ња њу још јед ног цуре ња 
у систе му даљин ског гре ја
ња буду завр ше ни за неко ли ко 
дана.

 Дели мич но нам је про блем 
то што смо мора ли да рас ко па
мо део тро то а ра испред згра де 
Општи не, што може да пред
ста вља одре ђен ризик за про
ла зни ке, али пред у зе ли смо 
све мере опре за – рас ко пан 
про стор смо огра ди ли и вид но 
обе ле жи ли. Апе лу јем на наше 
сугра ђа не који ових дана дола
зе послом у згра ду Општи не да 
буду опре зни, а ми ћемо са сво
је стра не насто ја ти да поправ ку 
извр ши мо у нај кра ћем могу
ћем року и да про стор испред 
општин ске згра де вра ти мо у 
прво бит но ста ње – обја шња ва 
Мили ће вић.

Мон та жа новог котла за даљин ско гре ја ње

НОВЕ АУТО БУ СКЕ ЛИНИ ЈЕ ЗА АША ЊУ И БРЕ СТАЧ

Ква ли тет ни ји јав ни пре воз
Про блем са недо вољ ним бро јем ауто

бу ских лини ја мучи ста нов ни ке већи
не насе ља у пећи нач кој општи ни, а 

реша ва ње овог про бле ма је нешто на чему 
пећи нач ка локал на само у пра ва непре кид
но ради. По речи ма начел ни ка Општин ске 
упра ве Општи не Пећин ци Жељ ка Трбо ви
ћа, раз лог због којег ауто пре во зни ци оду
ста ју од поје ди них лини ја је њихо ва неис
пла ти вост због малог бро ја пут ни ка.

 То, нарав но, не ума њу је про блем оним 
гра ђа ни ма који ма је јав ни пре воз нео п хо
дан и због тога се ми као локал на само у
пра ва тру ди мо да ред вожње посто је ћих 
ауто бу ских лини ја мак си мал но ускла ди мо 
са потре ба ма гра ђа на насе ља пећи нач ке 
општи не. Како бисмо то оства ри ли у стал
ном смо кон так ту са саве ти ма месних зајед
ни ца. Тако смо на зах тев месних зајед ни ца 
Аша ња и Бре стач успе ли да са пре во знич
ким пред у зе ћем „Ауто пре воз“ из Пећи на ца 
дого во ри мо про ду же ње неко ли ко посто
је ћих ауто бу ских лини ја до ових насе ља, 
чиме ћемо зна чај но олак ша ти одла зак 

мешта ни ма ових насе ља на посао и одла
зак у шко лу уче ни ци ма који се шко лу ју ван 
наше општи не – рекао је Трбо вић и нагла
сио да ће пећи нач ка локал на само у пра ва 
наста ви ти интен зив но да ради на побољ
ша њу ква ли те та јав ног пре во за.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це Бре
стач Мар ко Срет ко вић каже да је уво ђе ње 
нових лини ја резул тат добре сарад ње Саве
та са локал ном само у пра вом.

 Ново и за бра ни Савет месне зајед ни це 
у Бре ста чу од почет ка је успо ста вио добру 
сарад њу са локал ном само у пра вом, јер 
сма тра мо да је то једи ни пра ви пут за реша
ва ње про бле ма у насе љу. Тру ди мо се да 
наши зах те ви буду реал ни, да нај пре реша
ва мо гору ће про бле ме и наи ла зи мо на мак
си мал но раз у ме ва ње од стра не општин ског 
руко вод ства. Уво ђе ње нових ауто бу ских 
лини ја мно го ће зна чи ти како запо сле ни ма 
у Пећин ци ма, тако и уче ни ци ма из Бре ста ча 
који се шко лу ју у Руми и које су до сада, због 
недо стат ка јав ног пре во за, роди те љи мора
ли да возе у шко лу – изја вио је Срет ко вић.

Начел ник Жељ ко Трбо вић

ПРХО ВО

Уре ђе ње
цен тра 

Про шлог четврт ка, 7. сеп тем
бра поче ли су радо ви на уре ђе
њу цен тра Прхо ва које реа ли зу је 
Савет месне зајед ни це Прхо во 
уз подр шку пећи нач ке локал не 
само у пра ве. По речи ма пред сед
ни ка Саве та Ива на Коње ви ћа у 
окви ру уре ђе ња цен тра биће 
заме њен део про па ле под ло ге 
од беха то на испред месног хра
ма, а испред основ не шко ле ће 
бити изгра ђен недо ста ју ћи део 
ста зе која води пре ма шко ли.

 Ово не бисмо могли да ура ди
мо без подр шке Општи не Пећин
ци, али ми у Саве ту се тру ди мо 
да оне радо ве на уре ђе њу насе
ља који не зах те ва ју финан сиј
ска сред ства одра ди мо и сами. 
Тако смо током лета орга ни зо
ва ли акци ју уре ђе ња школ ског 
дво ри шта са мла ди ма из Прхо
ва, који су добро вољ ним радом 
и соп стве ном меха ни за ци јом 
очи сти ли школ ско дво ри ште од 
сме ћа, очи сти ли запу штен део 
дво ри шта од коро ва, посе кли 
осу ше не боро ве који су могли да 
пред ста вља ју ризик за децу која 
се ту игра ју и при пре ми ли под ло
гу за нови трав њак. Захва љу ју ћи 
локал ној само у пра ви и Спорт
ском саве зу „Раз вој спор то ва“ 
ове јесе ни ћемо на месту посе
че них боро ва поста ви ти трав њак 
и заса ди ти нове сад ни це дрве ћа, 
поста ви ће мо чети ри нове клу пе, 
обно ви ће мо деч је игра ли ште и 
на тере ну за мали фуд бал поста
ви ти нове голо ве са мре жа ма. 
Тако ће наши основ ци моћи да 
се игра ју у мно го леп шем и без
бед ни јем школ ском дво ри шту – 
каже Коње вић.
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Под покро ви тељ ством Општи не 
Инђи ја, у пери о ду од 21. до 23. 
сеп тем бра биће одр жан први 

Књи жев ни фести вал „Инђи ја про поет 
2017.“ у орга ни за ци ји Кул тур ног цен
тра, Народ не библи о те ке „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ и Удру же ња „Мој Срем“. 
Иде ја је да се током три дана фести
ва ла на неко ли ко лока ци ја у гра ду 
орга ни зу ју књи жев не вече ри, дру же
ња са писци ма и песни ци ма, што ће 
бити упот пу ње но и при год ним музич
ким про гра мом. 

Како је за М нови не потвр ди ла 
Ружи ца Јова но вић, дирек то ри ца 
инђиј ског Кул тур ног цен тра, фести
вал ће отво ри ти ака де мик Мати ја 
Бећ ко вић.

 Више од 15 дома ћих и књи жев
ни ка из ино стран ства уче ство ва ће у 
књи жев ним вече ри ма које ћемо орга
ни зо ва ти у библи о те ци, гале ри ји Куће 
Вој но ви ћа и на тргу код Поште, где ће 
бити поста вље на бина  каже дирек
то ри ца Кул тур ног цен тра и дода је да 
је пла ни ран и пра те ћи про грам.

 Дру гог дана фести ва ла, у петак, 
22. сеп тем бра након дру же ња са књи
жев ни ци ма пла ни ра но је отва ра ње 
изло жбе у малој сали Кул тур ног цен
тра, после чега ће у КЦ кафеу насту
пи ти и неко ли ко бен до ва. Фести вал 
ћемо затво ри ти у субо ту, 23. сеп тем
бра када ће посе ти о ци има ти при ли ку 
и да раз го ва ра ју са књи жев ни ци ма  
каже Јова но вић. М. Ђ.

ОД 21. ДО 23. СЕП ТЕМ БРА 

Књи жев ни фести вал

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА ОБИ ШЛИ ВРТИЋ У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Љуља шке и тобо га ни
за 40 мали ша на

Деца која сва ко днев но бора ве у 
издво је ном објек ту Пред школ ске 
уста но ве „Бошко Буха“ у Чор та

нов ци ма одне дав но има ју раз лог више 
да буду срећ ни. Захва љу ју ћи локал ној 
само у пра ви, у њихо вом дво ри шту, по 
први пут од када је зва нич но отво рен 
поме ну ти обје кат, поста вљен је аде ква
тан моби ли јар. Љуља шке, тобо га ни и 
клац ка ли це су само део оно га што мали
ша ни из Чор та но ва ца, који су поде ље ни 
у две вас пит не гру пе, могу да кори сте. 

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак у петак, 8. сеп тем бра оби шао је 
обје кат „Ђур ђе вак“ како би се, пре све
га, на лицу места уве рио да су нај мла ђи 
задо вољ ни моби ли ја ром, а затим и од 
запо сле них добио инфор ма ци је о евен
ту ал ним потре ба ма и про бле ми ма са 

који ма се сусре ћу током рада са нај мла
ђи ма.

 Про сто је неве ро ват но да у овом 
објек ту пред школ ске уста но ве ника да 
до сада није посто јао аде ква тан моби ли
јар. Није ово инве сти ци ја којом локал на 
само у пра ва тре ба посеб но да се поно си. 
Посе ту смо орга ни зо ва ли из више раз ло
га, пре све га, да поздра ви мо децу и да 
чује мо шта је још нео п ход но да ура ди мо 
у неком наред ном пери о ду  каже Гак и 
дода је да су поме ну тим гестом хте ли да 
ука жу на однос локал не адми ни стра ци
је пре ма уре ђе њу обје ка та пред школ ске 
уста но ве на тери то ри ји општи не Инђи ја.

 Гово ри мо и о одно су запо сле них у 
ПУ „Бошко Буха“ који зна ју да раде свој 
посао. Више пута сам нагла сио да је 
буџет Општи не Инђи ја у про бле му, али 

мора мо да ура ди мо све што је у нашој 
моћи како би мали ша ни у врти ћи ма има
ли при стој не усло ве за бора вак. Моби
ли јар у дво ри шту објек та „Ђур ђе вак“ у 
Чор та нов ци ма  је обно вљен и пре дат 
нај мла ђи ма на кори шће ње. 

Дирек то ри ца ПУ „Бошко Буха“ у Инђи
ји Јеле на Кре со ја освр ну ла се на радо
ве који су врше ни током лет њег рас пу
ста како у сео ским, тако и у објек ти ма у 
Инђи ји.

 Поред Чор та но ва ца, и у објек ту у 
Крче ди ну смо  на исти начин опре ми ли 
дво ри ште. Недав но смо све ча но отво ри
ли догра ђе не про сто ри је у цен трал ном 
објек ту „Сун це“ у Инђи ји и насто ји мо да 
обје кат „Невен“, тако ђе у Инђи ји, дове де
мо у ста ње које је при стој но за бора вак 
нај мла ђих  рекла је Кре со ја. М. Ђ.

ГРАД СКИ БАЗЕН

Крај купа њу
У поне де љак, 4. сеп тем бра зва нич но је завр ше на 

купа ли шна сезо на на Град ском базе ну у Инђи ји. Пре
ма речи ма пред став ни ка Уста но ве „Спорт ски цен тар“, 
у прет ход на два и по месе ца забе ле же на је рекорд на 
посе та од укуп но 54.430 посе ти ла ца, што је за 20 хиља
да више него током про шло го ди шње сезо не. Тако ђе, 
оства рен је и задо во ља ва јућ при ход од 13 мили о на 
дина ра. 

Пре ма речи ма Или је Трбо ви ћа, в.д. дирек то ра Уста
но ве „Спорт ски цен тар“, већ сада кре ћу са изра дом 
нових про је ка та, чија ће реа ли за ци ја до нове купа ли
шне сезо не допри не ти бољем изгле ду, а затим и усло
ви ма које ће има ти купа чи који буду кори сти ли услу ге 
Град ског базе на.

 Ради ће мо на уре ђе њу свих зеле них повр ши на. Пла
ни ра мо и рекон струк ци ју бето на који се нала зи изван 
огра де базе на. Реч је нарав но о радо ви ма за које се 
нада мо да ћемо моћи да исфи нан си ра мо до сле де ће 
купа ли шне сезо не  каже Трбо вић. М. Ђ.

Моби ли јар за децу из Чор та но ва ца
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НА САСТАН КУ СИСТЕ МА 48 О ПОСЛЕ ДИ ЦА МА НЕВРЕ МЕ НА

Сана ци ја после ди ца олу је
На послед њем састан ку Систе ма 

48 у Инђи ји одр жа но му петак, 8. 
сеп тем бра било је речи о после

ди ца ма невре ме на које је пого ди ло 
под руч је те срем ске општи не у субо
ту, 2. сеп тем бра. Пре ма речи ма пред
сед ни ка Општи не Инђи ја Вла ди ми ра 
Гака већу мате ри јал ну ште ту пре тр пе
ли су објек ти Земљо рад нич ке задру ге 
„Срем“ у Инђи ји и Oсновне шко ле „22. 
јул“ у Крче ди ну. 

 Олуј ни ветар однео је кров са 
поме ну та два објек та. За сада, мате
ри јал на ште та на шко ли у Крче ди ну 
про це ње на је на 1,2 мили о на дина ра 
 каже пред сед ник Општи не Инђи ја и 
дода је:

 Про сто је немо гу ће спре чи ти ова ко 
нешто, а оно што ми може мо да ура
ди мо јесте да у слу ча ју вре мен ских 
непо го да реа гу је мо на вре ме, што 

смо ура ди ли и овог пута. Одмах су на 
терен иза шле све над ле жне слу жбе 
са рас по ло жи вом меха ни за ци јом како 
би се у нај кра ћем вре мен ском пери о
ду откло ни ле све после ди це невре ме
на. 

Гак каже да је ветар носио и цре по ве 
са при ват них обје ка та, али да гра ђа ни 
нису при ја вљи ва ли ште ту. Он је рекао 
да посто је дело ви гра да где је немо
гу ће поста ви ти атмос фер ску кана ли
за ци ју, због чега се јавља ју додат ни 
про бле ми.

 У неким ули ца ма је немо гу ће ура
ди ти атмос фер ску кана ли за ци ју, јер су 
пре у ске и има мо про блем са инста ла
ци ја ма које се нала зе испод асфал
та, а рађе не су без ика квог реда и не 
посто ји доку мен та ци ја која би нам, 
евен ту ал но, помо гла када би се одлу
чи ли на тај корак да кре не мо са радо

ви ма. У тим дело ви ма гра да, једи но 
што може мо, јесте да реа гу је мо одмах 
и спре чи мо евен ту ал не веће после ди
це по дома ћин ства  каже пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Ште та није забе ле же на на пољо ри
вред ним повр ши на ма, али су про блем 
има ла окол на села која су због јаких 
уда ра ветра оста ла без стру је.

 Брзом интер вен ци јом запо сле них у 
„Елек тро ди стри бу ци ји“ и тај про блем 
је решен. Нај те жа ситу а ци ја била је 
у Љуко ву и Јар ков ци ма где су дале
ко во ди пре тр пе ли нај ве ћа оште ће ња 
 каже Гак и наја вљу је да ће пре ко 
Саве та за без бед ност општи не Инђи
ја у наред ном пери о ду обез бе ди ти 
финан сиј ска сред ства за опре ма ње 
Ватро га сне слу жбе која је има ла нај
ви ше посла након невре ме на које је 
пого ди ло овај део Сре ма. М. Ђ.

У НАРЕД НИХ ГОДИ НУ ДАНА ВИШЕ ОД 650 НОВИХ РАД НИХ МЕСТА

Све више ула га ња у инђиј ске 
инду стриј ске зоне
Општи на Инђи ја све је бли жа томе 

да поста не јед но од нај ве ћих гра
ди ли шта у Сре му. У при лог томе 

гово ре и радо ви на изград њи постро је
ња у севе ро и сточ ној рад ној зони. Инве
сти то ри из Инђи је и Ста ре Пазо ве уве
ли ко гра де објек те у делу инду стриј ске 
зоне која се нала зи поред пута Инђи ја 
– Нови Кар лов ци. Уско ро би тре ба ла 
да поч не изград ња и фабри ке „Квас“, 
јер поме ну ти инве сти тор завр ша ва све 
посло ве веза не за изра ду про јект не 
доку мен та ци је, потвр дио је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак.

 Посеб но ми је дра го што могу да 
наја вим да ових дана кре ће мо и са оту

ђе њем пар це ле у севе ро и сточ ној рад
ној зони, на лока ци ји 15, а има мо посла
те зах те ве за оту ђе ње још три пар це ле 
у инду стриј ској зони  каже Гак и дода је 
да ће у наред них шест месе ци поче ти 
изград ња укуп но седам обје ка та.

 Када гово ри мо о чети ри пар це ле 
у севе ро и сточ ној рад ној зони ради се 
искљу чи во о дома ћим инве сти то ри ма, 
два су из Инђи је и два са тери то ри
је Ста ре Пазо ве. Још јед ном исти чем 
да вео ма цени мо стра не инве сти то ре, 
али смо вео ма срећ ни када се неко од 
дома ћих одлу чи да про ши ри или сагра
ди ново постро је ње у некој од наших 
инду стриј ских зона. 

Гак је ујед но наја вио да ће захва љу ју
ћи инве сти ци ја ма чија је реа ли за ци ја у 
току или кре ће у наред них шест месе ци 
запо сле ње наћи пре ко 550 рад ни ка.

 Недав но је изда та гра ђе вин ска 
дозво ла за доград њу фабри ке „Фар ми
на“, где ће запо сле ње наћи још 100 рад
ни ка, што зна чи да ће у наред них годи ну 
дана бити отво ре но нај ма ње 650 нових 
рад них места. Ако узме мо у обзир да у 
пери о ду од 2011. до 2016. годи не нисмо 
има ли нијед но ново рад но место, онда 
може мо рећи да је локал на адми ни
стра ци ја напра ви ла резул тат који је за 
пошто ва ње – иста као је Гак.

М. Ђ.

Са састанка Система 48
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ИНТЕР ВЈУ: КРИ СТИ ЈАН МАР КО ВИЋ, ГЛУ МАЦ ИЗ ИНЂИ ЈЕ

Филм прве нац мла дог
инђиј ског глум ца 
У субо ту, 30. сеп тем бра у 

Кул тур ном цен тру Инђи
ја пре ми јер но ће бити 

при ка зан филм „Пан де мо ни ум“ 
у којем глав ну уло гу игра 21. 
годи шњи Кри сти јан Мар ко вић. 
Мар ко вић је сту дент глу ме на 
Ака де ми ји лепих умет но сти у 
Бео гра ду, у кла си про фе сор
ке Виде Огње но вић и Ива на 
Босиљ чи ћа. За М нови не гово
ри о сво јим глу мач ким поче ци
ма и о томе како је про те кло 
сни ма ње фил ма.

 Одра стао сам и живим у 
Инђи ји, где сам и начи нио прве 
глу мач ке кора ке. До сада сам 
радио на неко ли ко крат ко ме
тра жних фил мо ва и поја вљи
вао се у неко ли ко музич ких 
спо то ва. Ипак, мислим да је 
„Пан де мо ни ум“ нешто нај ве
ће што сам до сада ура дио и 
на њега упра во гле дам као на 
поче так моје про фе си о нал не 
кари је ре  каже мла ди глу мац.

М НОВИ НЕ: Како сте дошли на 
иде ју да сни ма те три лер, филм-
ски жанр који није типи чан за наше 
под руч је? И шта је „Пан де мо ни-
ум“?

КРИ СТИ ЈАН МАР КО ВИЋ: Инспи
ра ци ју смо нашли у стра ним фил мо
ви ма и сери ја ма тог жан ра. У јед ној 
неве за ној при чи смо се дота кли теме 
како у нашој земљи нема мно го три
лер/хорор фил мо ва и тако смо дошли 
на иде ју како би било инте ре сант но 

да се филм тог жан ра поја ви 
код нас. „Пан де мо ни ум“ је сам 
по себи увр нут са јед ним, како 
ја волим да га зовем, „mind 
blo wing“ кра јем. Поја вљу ју се 
неве ро ват ни лико ви и заи ста 
је један пра ви три лер, којег је 
реди тељ Нико ла Јовић вео ма 
лепо напра вио. Публи ка која 
га буде гле да ла оста ће у пози
тив ном сми слу зате че на, јер 
ће виде ти нешто што до сада 
веро ват но није има ла при ли ке 
да види на нашим про сто ри ма.

За сни ма ње три ле ра потре-
бан је при кла дан амби јент. 
Где је филм и коли ко сни-
ман?

Нисмо сни ма ли све одјед
ном. Филм је сни ман из два 
дела, али кад се све укуп
но саста ви, сни ма ње је тра
ја ло око месец дана. Прва и 
послед ња сце на су сни ма не у 
Инђи ји, а после тога смо сни

ма ли у Крче ди ну, чор та но вач кој и јар
ко вач кој шуми. Пре ми је ра је зака за на 
за 30. сеп тем бар у Кул тур ном цен тру 
Инђи ја, али ће бити убр зо након пре
ми је ре бити при ка зан и у још неко ли
ко гра до ва: Новом Саду, Бео гра ду и 
нај ве ро ват ни је у Бања Луци. Пла ни
ра се и оби ла зак дома ћих филм ских 
фести ва ла.

Ко се, поред Вас, поја вљу је у 
фил му?

Уло ге у фил му тума че Дамир Бра
хо вић, Еле на Барањ, Алек сан дар 
Бабић, Саша Јовић, Радо ван Скен
џиц, Лука Јан ко вић, Милан Тица, 
Филип Шће кић, Андреа Про тић, 
Дани ло Обра до вић и Лазар Сто јић.У 
пита њу су мла ди глум ци које наша 
публи ка тек тре ба да упо зна.

Поред фил ма који је успе шно 
при ве ден кра ју, запо че ли сте и при-
чу око ваше про дук циј ске куће?

Руди мен тум је про дук циј ска кућа 
која је тек у зачет ку, а њени при пад ни
ци су мла ди људи, енту зи ја сти пуни 
иде ја и воље за радом. Јед ни су од 
рет ких који се боре за кул ту ру у овој 
земљи, нека нова лица која тек тре
ба да се про би ју и нађу сво је место 
и за собом оста ве неки траг. Филм 
„Пан де мо ни ум“ је само поче так, тако 
да ће „Руди мен тум“ наста ви ти да се 
бави новим про јек ти ма и нада мо се 
да ће сва ки сле де ћи бити све бољи.

М. Ђ.

 У субо ту,
30. сеп тем бра

у Кул тур ном цен тру 
Инђи ја пре ми јер но ће 
бити при ка зан филм 

„Пан де мо ни ум“

Кри сти јан Мар ко вић, глу мац (фото Феј сбук)

Сце на из фил ма „Пан де мо ни ум“
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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 ЖАН МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ КРАТ КО МЕ ТРА ЖОГ ФИЛ МА

Пре ко 30 фил мо ва
из целог све та
Од 8. до 10. сеп тем бра на лет њој 

сце ни Гале ри је Куће Вој но ви ћа у 
Инђи ји одр жан је дру ги по реду 

Међу на род ни фести вал крат ко ме тра жног 
фил ма „Short cut“. Орга ни за то ри, Удру же
ње за медиј ску афир ма ци ју „МАТ“ из Инђи је 
оку пи ли су ауто ре крат ко ме тра жних фил
мо ва из целог све та. У окви ру цере мо ни је 
отва ра ња у петак, 8. сеп тем бра при ка зан је 
филм „Зашто је Дра ган напра вио орке стар“ 
про дук циј ске куће  „Резон“ из Новог Сада.

 Срећ ни смо што нас је вре ме послу жи
ло и што ће све про јек ци је фил мо ва бити 
на отво ре ном. На отва ра њу има мо госте из 
Новог Сада, са фил мом који је награ ђен на 
недав но одр жа ном „Сине ма сити“ фести ва
лу. Хте ли смо да при ка же мо тај филм, јер је 
општи на Инђи ја дала свој допри нос  каже 
Зори ца Банић, дирек тор ка фести ва ла и 
дода је да су у току три фести вал ска дана 
публи ка и гости има ли при ли ку да погле да ју 
око 30 фил мо ва из Срби је и ино стран ства 
који су се ове годи не нашли у так ми чар ској 
кон ку рен ци ји у кате го ри ја ма: тури зам, еко
ло ги ја и живот.

На отва ра њу фести ва ла при сут ни ма се 
обра тио и пред сед ник Скуп шти не општи не 
Инђи ја Милан Пре до је вић која је, уз Тури
стич ку орга ни за ци ју и Кул тур ни цен тар, 
подр жа ла 2. Фести вал крат ко ме тра жног 
фил ма у том срем ском гра ду.

 Вели ке похва ле, пре све га, они ма који 
орга ни зу ју ова кав озби љан фести вал. О 

озбиљ но сти заи ста може мо да гово ри мо 
јер се на кон курс при ја ви ло више од 2.000 
уче сни ка из целог све та, од чега је тре ба
ло селек то ва ти 30 нај бо љих. Захва лио бих 
се и гости ма који су сти гли из Кине и сви
ма они ма који ће по не ти лепе успо ме не из 
нашег гра да, а локал на само у пра ва ће увек 
бити ту да пру жи подр шку  иста као је Пре
до је вић.

Дру гог дана фести ва ла, 9. сеп тем бра, од 
19 сати у гале риј ском про сто ру Куће Вој
но ви ћа отво ре на је изло жба фото гра фи ја 
„Објек тив(ни)“ на којој се пред ста ви ло 15 
ауто ра из Срби је и реги о на. Тако ђе, у субо
ту након про јек ци је фил мо ва, усле ди ло је 
про гла ше ње побед ни ка, све ча на доде ла 
награ да и затва ра ње фести ва ла.  

М. Ђ.

Пред сед ник СО Инђи ја на отва ра њу фести ва ла

ОДР ЖА НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „МАРА ДИЧ КА ЈЕСЕН“ 

У зна ку руко тво ри на и
пољо при вред них про из во да
Тра ди ци о нал на мани фе

ста ци ја „Мара дич ка јесен“ 
одр жа на је у неде љу, 10. 

сеп тем бра у Мара ди ку. Како 
наво де орга ни за то ри из Месне 
зајед ни це, ове годи не забе ле
жен је знат но већи број изла га
ча и посе ти ла ца. Све је поче ло 
у јутар њим сати ма пола га њем 
вена ца на спо ме ник палим бор
ци ма и жртва ма фаши стич ког 
теро ра НОБа, након чега је 
усле дио богат кул тур ноумет
нич ки про грам.

Како исти чу пред став ни ци 
Месне зајед ни це Мара дик циљ 
је да сва ке годи не при ву ку што 
већи број посе ти ла ца. У скло
пу мани фе ста ци је сва ке годи не 
одр жа ва се так ми че ње у при
пре ма њу папри ка ша.

 Два де сет шест еки па уче
ство ва ло је у так ми чар ском 
делу, а вели ки број посе ти ла

ца имао је при ли ку да про ба 
папри каш који су при пре ма ли 
так ми ча ри. Тру ди ли смо се да 
ове годи не буде мо дру га чи ји и 
у томе смо успе ли  иста као је 
пред сед ник МЗ Мара дик Сте ван 
Бра дић.

Нај бо ља у спре ма њу срем
ског папри ка ша била је еки па 
Све тла не Баке, дру го место 
при па ло је еки пи Дами ра Кова
ча, док је тре ће место осво ји ла 
еки па пред во ђе на Јова ном Рат
ко ви ћем из Мара ди ка. 

Поред так ми чар ског дела про
гра ма, током мани фе ста ци је, 
посе ти о ци су има ли при ли ку да 
погле да ју пољо при вред не про
из во де и руко тво ри не на пла тоу 
испред згра де Месне зајед ни це. 
Број на Удру же ња жена пред ста
ви ла су сво је радо ве и раз ли чи
те про из во де од воћа и повр ћа. 

М. Ђ.
Кул тур но умет нич ки про грам у цен тру села
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ПОКЛО НИ ЛОКAЛ НЕ САМО У ПРА ВЕ

Уџбе ни ци
за све прва ке

У школ ској 2017/2018. годи ни, 
на тери то ри ји Општи не Ста ра 
Пазо ва, у први раз ред, у девет 

основ них шко ла, упи са но је 653 уче
ни ка. С обзи ром на то да је набав ка 
уџбе ни ка и при бо ра, те опре ма ње 
прва ка, вели ки нов ча ни изда так за 
сва ку поро ди цу, Општи на Ста ра Пазо
ва је ове годи не, поред бога тих сето
ва школ ских при бо ра, које прва ци ма 
покла ња сва ког сеп тем бра, на ини ци
ја ти ву пред сед ни ка Општи не Ђор ђа 
Ради но ви ћа, по први пут наба ви ла и 
ком плет не уџбе ни ке за наста ву.

За ове наме не из општин ског буџе
та је издво је но бли зу седам мили о на 
дина ра. 

 Јед на при вред но успе шна општи
на каква је наша, сва ка ко тре ба да 
буде јака подр шка роди тељ ству и 
пове ћа њу бро ја деце. Изла зи мо у 

сусрет роди те љи ма, сада када деца 
кре ћу у шко лу, када им је потреб но 
доста тога, жели мо да им мало рас те
ре ти мо кућ ни буџет. Зато се Општи на 
Ста ра Пазо ва одлу чи ла за купо ви ну 
ком пле та уџбе ни ка за све прва ке  
нагла сио је пред сед ник Ради но вић. 

Уџбе ни ке и школ ски при бор су 
дели ли уче ни ци ма и Жељ ко Шола ја, 
начел ник дру штве них делат но сти и 
Радо је Бла го је вић, члан Општин ског 
већа. 

Мали ша ни су били зна ти жељ ни и 
одмах погле да ли шта су доби ли, а 
руко вод ство Општи не је ову посе ту 
иско ри сти ло и да се на тере ну уве ри у 
акту ел не усло ве у који ма шко ле функ
ци о ни шу и у каквим ради настав но 
осо бље, а ства ра ње још бољих усло
ва у школ ству, пред ста вља при о ри тет 
локал не само у пра ве. 

НОВА ПАЗО ВА

Рено ви ра на спорт ска хала
У мно гим шко ла ма у Срби ји су вео ма лоши 

усло ви за одр жа ва ње часо ва физич
ког вас пи та ња, јер не посто је аде кват не 

сале, или су посто је ће у лошем ста њу. Општи
на Ста ра Пазо ва је јед на од рет ких општи на, у 
којој сва ка шко ла има фискул тур ну салу и све 
су у добром ста њу. Локал на само у пра ва стал
но ула же у њихо во рено ви ра ње, одр жа ва ње и 
опре ма ње. Са око три мили о на дина ра финан
си ра ла је рено ви ра ње сале у Основ ној шко ли 
„Раст ко Нема њић Све ти Сава“ у Новој Пазо ви. 
Про шле и прет про шле годи не рено ви ра не су и 
свла чи о ни це, тако да сада ова спорт ска сала 
пру жа све усло ве за ква ли те тан спорт, а локал
на само у пра ва наја вљу је и изград њу нових 
сала на тери то ри ји општи не. 

У НОВОЈ ПАЗО ВИ
5. И 6. ОКТО БРА

Реги о нал ни
сајам при вре де

Општи на Ста ра Пазо ва и При вред на 
комо ра Срби је пот пи са ле су Спо ра зум о 
сарад њи, о зајед нич кој орга ни за ци ји Реги
о нал ног сај ма при вре де, који ће по 11. пут 
бити одр жан на спорт ско рекре а тив ним 
базе ни ма у Новој Пазо ви 5. и. 6. окто бра. 
Уго вор су пот пи са ли Милан Беа ра, заме
ник пред сед ни ка Општи не и Ђор ђе Божић, 
в.д. дирек тор При вред не комо ре Срби је, 
Реги о нал не при вред не комо ре Срем ског 
управ ног окру га. Ове годи не је позван зна
ча јан број реги о нал них при вред них комо
ра, као и еко ном ска реги ја у сли ву реке 
Саве, која обу хва та 17 реги о нал них комо
ра са про сто ра бив ше Југо сла ви је. Поред 
изла гач ког про гра ма метал не и пла стич не 
галан те ри је, гра ђе ви нар ства, пре храм бе
не инду стри је и тури зма, у наја ви су и пра
те ће мани фе ста ци је попут пре зен та ци ја, 
дегу ста ци ја и Сај ма запо шља ва ња, као 
јед ног врло бит ног дела Реги о нал ног сај ма 
при вре де.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Кул тур на јесен 
Из Цен тра за кул ту ру наја вљу ју бога ту 

кул тур ну јесен. У наја ви су изло жбе, позо
ри шне пред ста ве, тра ди ци о нал не и неке 
нове мани фе ста ци је. Након лет њих про јек
ци ја, био скоп се са трга сели у позо ри шну 
салу, а на репер то а ру су и овог месе ца хит 
насло ви. Кра јем месе ца ће у Ста рој Пазо ви 
поно во госто ва ти Андри ја Мило ше вић, ово
га пута са коме ди јом „Злат ни лан чић од 
бижу те ри је“. Пред ста ва оче ку је и мали ша
не у Ста рој и Новој Пазо ви и у Ста рим 
Банов ци ма у окви ру Деч је субо те.  

Председник Општине Ђорђе Радиновић обрадовао прваке

Нови изглед спортске хале у Новој Пазови
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ШКО ЛА У БЕЛЕ ГИ ШУ

Почи ње
рекон струк ци ја 

И док се деца раду ју новом изгле ду шко
ле, локал на само у пра ва наста вља са ула
га њи ма у школ ство и школ ске објек те. 
Начел ник дру штве них делат но сти у Општи
ни Ста ра Пазо ва Жељ ко Шола ја иста као је 
да је у току јав на набав ка када је у пита њу 
ком плет на рекон струк ци ја школ ске згра де 
у Беле ги шу за шта је из општин ског буџе та 
издво је но 40 мили о на дина ра. Након што је 
у Беле ги шу сагра ђен један од нај са вре ме
ни јих врти ћа, ово срем ско село, пре ма 
речи ма над ле жних, заси гур но ће доби ти и 
рено ви ра ну и адап ти ра ну основ ну шко лу. 
За то вре ме деца ће наста ву слу ша ти у 
шко ли у сусед ном селу Сур дук и у учи о ни
ца ма опре мље ним у Ловач ком дому у селу. 
Уочи радо ва на обно ви беле ги шке основ не 
шко ле, уче ни ци виших раз ре да у Беле ги шу 
нову школ ску годи ну запо че ли су у под руч
ном оде ље њу ове шко ле у Сур ду ку. У сур
дуч кој основ ној шко ли за све га 48 часо ва уз 
помоћ осо бља и роди те ља адап ти ра но је 
шест про сто ри ја како би уче ни ци од 5. до 8. 
раз ре да из Беле ги ша нео ме та но и ква ли
тет но пра ти ли наста ву. Поред тога, заме
ње на је и сто ла ри ја. Уче ни ци од 1. до 4. 
раз ре да не мора ју да путу ју до Сур ду ка, с 
обзи ром на то да наста ву пра те у Ловач ком 
дому у Беле ги шу. 

СЛО ВАЧ КИ ДОМ

Заме на сто ла ри је
Сло вач ки народ ни дом у Ста рој Пазо ви 

сагра ђен је још 1928. годи не. С обзи ром на 
ста рост, обје кат изи ску је вели ка сред ства 
за одр жа ва ње. Доста тога је ура ђе но 
послед њих годи на, захва љу ју ћи помо ћи 
локал не само у пра ве, секре та ри ја та и дру
гих инсти ту ци ја. На рено ви ра њу се ради ло 
и овог лета. По кон кур су Покра јин ског 
секре та ри ја та за обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал не мањи не – наци о нал
не зајед ни це, Сло вач ко кул тур но  умет нич
ко дру штво „Херој Јан ко Чме лик“, које кори
сти ове про сто ри је, доби ло је 350.000 дина
ра и заме њен је део сто ла ри је, ула зна 
вра та и про зо ри са уну тра шње стра не 
згра де. Захва љу ју ћи соп стве ним и сред
стви ма из Месне зајед ни це Ста ра Пазо ва 
неко ли ко про сто ри ја је окре че но, а на згра
ди су угра ђе ни и ала р ми. Тако ђе је про стор 
испред ула за осве тљен, а на ула зу ће бити 
поста вље на и рам па за осо бе са инва ли ди
те том. Поред леп шег изгле да нови про зо ри 
би тре ба ло да допри не су и енер гет ској 
ефи ка сно сти објек та, а наред не годи не је у 
пла ну и заме на и дру гог дела сто ла ри је, 
одно сно про зо ра са улич не стра не згра де.

НОВА ПАЗО ВА

Хума ни
при вред ни ци

Прва „Меди у си ја да“ у Новој Пазо ви одр
жа на је у орга ни за ци ји трго вин ског лан ца 
Меди ус. Ово го ди шња мани фе ста ци ја која 
би тре ба ла да поста не тра ди ци о нал на, 
поред так ми чар ског има ла је и хума ни тар
ни карак тер. За добар гулаш су били заду
же ни добри мај сто ри овог поре клом мађар
ског јела који су били поде ље ни у шест 
еки па, а сва ка од њих је поред доброг 
кувар ског уме ћа пока за ла и хума ни тар ни 
карак тер. И док су поје ди ни поку ша ли да 
сачу ва ју тај ни рецепт овог јела, дру ги су 
потвр ди ли да нема доброг гула ша без 
љуба ви који мора на тихој ватри мора да се 
кува мини мум три сата. Сва ка еки па пред

ста вља ла је по јед ну при ват ну ком па ни ју, а 
при ку пље ни новац од коти за ци је при ја вље
них уче сни ка која је по еки пи изно си ла 300 
евра делом одла зи у хума ни тар не свр хе и 
наме ње на је за помоћ у лече њу поје дин ци
ма међу који ма је и Сте фан Субо тић из 
Беле ги ша. Прва „Меди у си ја да“ орга ни зо ва
на је у окви ру обе ле жа ва њу првих годи ну 
дана од осни ва ња Меди ус Меса ре у Новој 
Пазо ви, а у кул тур но – умет нич ком про гра
му уче ство ва ли су чла но ви ново па зо вач ког 
КУД „Мла дост“, песник Перо Зубац и Мића 
Дудић.

ЦРВЕ НИ КРСТ И ПОЛИ ЦИ ЈА

Без бед ност деце
у сао бра ћа ју 

Црве ни крст и Сао бра ћај на поли ци ја 
спро ве ли су про шле неде ље пре да ва ња о 
без бед но сти деце у сао бра ћа ју. Осно ве 
пона ша ња у сао бра ћа ју важно је савла да ти 
у раном пери о да живо та, на почет ку пола
ска у основ ну шко лу, зато су ове годи не 
пре да ва њи ма били обу хва ће ни уче ни ци 
првог и дру гог раз ре да у свим шко ла ма. 
Деца су пока за ла вели ко инте ре со ва ње, 
пажљи во слу ша ла и актив но уче ство ва ла у 
пре да ва њу, у окви ру којег је био при ка зан и 
ани ми ран филм о пра ви ли ма у пона ша њу 
пеша ка у сао бра ћа ју из угла нај мла ђих уз  
зани мљи ве ради о ни це и игре из ове обла
сти.

Пока зна вежба
У Ста рој Пазо ви, на Тргу Зора на Ђин ђи

ћа, изве де на 8. сеп тем бра је пока зна вежба 
 симу ла ци ја сао бра ћај не незго де са повре
ђе ним осо ба ма, у којој су уче ство ва ли при
пад ни ци Поли циј ске ста ни це у Ста рој Пазо
ви, Ватро га сноспа си лач ке једи ни це, Дома 
здра вља и орга ни за ци је Црве ног крста. 

Вежба је иза зва ла вели ко инте ре со ва ње 

гра ђа на, посеб но уче ни ка основ них и сред
њих сред њих шко ла.

Гра ђа ни су има ли при ли ку да виде посту
па ње и коор ди на ци ју свих слу жби које се 
поја вљу ју на лицу места сао бра ћај не незго
де са повре ђе ним осо ба ма. 

Дра ган Вра њеш, заме ник коман ди ра 
Поли циј ске испо ста ве у Ста рој Пазо ви, 
апе ло вао је овом при ли ком на све уче сни ке 
у сао бра ћа ју да се дослед но при др жа ва ју 
сао бра ћај них про пи са, како би се ризик од 
сао бра ћај них незго да и после ди ца свео на 
нај ма њу могу ћу меру. Посе бан апел је упу
ћен воза чи ма мотор них вози ла да због 
почет ка школ ске годи не, буду опре зни у 
зона ма шко ла. 

ВОЈ КА

Ликов на коло ни ја 
Први пут је публи ка већ на отва ра њу 

Ликов не коло ни је „Космик арт – Љуби ша 
Марић“ у Вој ки, могла да види део ства ра
лач ког опу са уче сни ка коло ни је, јер су ове 
годи не умет ни ци и доне ли сли ке, које су 
изло же не у холу Дома кул ту ре. Коло ни ју је 
отво рио Радо је Бла го је вић, члан Општин
ског већа Општи не Ста ра Пазо ва, која је 
гене рал ни покро ви тељ, а у име орга ни за то
ра уче сни ке и госте поздра вио је Љубан 
Ско пљак, пред сед ник Саве та МЗ Вој ка. 

Добр о до шли цу у Вој ку умет ни ци ма кул тур
но  умет нич ким про гра мом поже ле ли су 
там бу ра ши Љубин ка Лази ћа, глу мац и 
реци та тор Милан Дудић и Жен ска певач ка 
гру па „Сре ми це“. Три де сет сли ка ра из свих 
кра је ва Срби је, ства ра ло је нова дела у Вој
ки до 10. сеп тем бра. 

ГОЛУ БИН ЦИ 

Јесе њи вашар
Тре ћи Јесе њи вашар у Голу бин ци ма одр

жан је 10. сеп тем бар ског дана у пијач ном 
про сто ру у Голу бин ци ма у орга ни за ци ји 
Удру же ње жена „Весе ле Сре ми це“, а под 
покро ви тељ ством Општи не Ста ра Пазо ва. 
Мани фе ста ци ја је оку пи ла око 20 удру же ња 
жена из Сре ма и око ли не који су пред ста ви
ли народ не руко тво ри не и под се ти ли Голу
бин ча не на ста ре зана те, а циљ ове мани
фе ста ци је је да ожи ве и сачу ва ју од забо ра
ва дух нека да шњих голу би нач ких ваша ра 
који су се одр жа ва ли два пута годи шње.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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ОДР ЖА НИ ОВЧАР СКИ ДАНИ У ЛЕЖИ МИ РУ 

Попу ла ри за ци ја овчар ства
У субо ту, 9. сеп тем бра у Лежи ми

ру одр жа ни су четвр ти по реду 
„Овчар ски дани“. Ову мани фе

ста ци ју све ча но је отво рио дирек
тор Аген ци је за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца Петар Самар џић.

Он је иста као да ова мани фе ста ци ја 
на нај бо љи могу ћи начин попу ла ри зу је 
и про мо ви ше овчар ство. 

 Аген ци ја за рурал ни раз вој и локал
на само у пра ва ће сва ка ко и у наред ном 
пери о ду подр жа ва ти ова кве мани фе
ста ци је. Орга ни за то ри ма бих поже лео 
пуно успе ха у раду и да истра ју у орга
ни зо ва њу ове мани фе ста ци је  пору
чио је Самар џић, а потом и зва нич но 

про гла сио мани фе ста ци ју отво ре ном. 
Лаза Сми ља нић, орга ни за тор и 

пред сед ник Удру же ња одга ји ва ча ова
ца и коза „Сир ми јум“ поже лео је сви
ма уго дан бора вак. Како је он иста као, 
ове годи не на „Овчар ским дани ма“ 
уче ство ва ло је девет изла га ча који су 
пред ста ви ли сво је овце и козе. Поред 
њих, пред ста ви ли су се, гости ма и 
дома ћи ни ма, изла га чи вина, раки је, 
меда. Удру же ња жена са кола чи ма, 
пога ча ма и везом.  Манифестацији је 
присуствовао и председник Савета МЗ 
Лежимир Јован Кузманчевић.

Од овча ра на мани фе ста ци ји сре ће
мо Сте ва на Дуки ћа из Лежи ми ра. Он 

се овчар ством бави 10 годи на.
 Донео сам овде шиље жи цу, овцу 

и овна, расе Рома нов ска. То је руска 
цар ска овца која је плод на и захвал на 
је. Нај ви ше сам их пред ста вио на овој 
мани фе ста ци ји да се виде, јер у овом 
кра ју нема баш пуно ове расе. Ина че, 
овчар ством се бавим 10 годи на, тре
нут но имам 50 ова ца, али тај број пла
ни рам да пове ћам на неких 150 до 200 
кома да. Што се тиче тре нут не цене, 
задо во љан сам, кило грам је 280 дина
ра – каже три де се то го ди шњи Дукић. 

Лежи мир ци су од госта из Каћа има
ли при ли ку да виде и нешто дру га чи је. 
Реч је о раси Ил де Франс. 

 Моји при ја те љи су ме позва ли да 
уве ли чам при ред бу у Лежи ми ру. Oво је 
један вид дру же ња, али и да пока же
мо људи ма шта ко има. Ил де Франс 
је рела тив но нова раса. То је тов на 
раса, за пашу, али није номад ска. Она 
клек не и пасе и испод ње нема тра ве  
дода је Слав ко Илић који је ина че први 
пут у Лежи ми ру. 

Четвр те по реду овчар ске дане нису 
зао би шли ни насту пи КУД „Босут“, 
наступ Кара те клу ба нај мла ђих Лежи
ми ра ца, играо се пика до и жен ски фуд
бал. У так ми че њу за нај бо љу колек ци
ју ова ца побе дио је Слав ко Илић из 
Каћа, док нај бо љу колек ци ју коза има 
Сима Кова че вић из Сусе ка. Нај леп ши 
штанд има ле су Чал ман ке из Удру же
ња жена „Жен ски свет“.

Нажа лост, мани фе ста ци ју није зао
би шла ни туча изме ђу дво ји це мешта
на, која, на сву сре ћу, није успе ла да је 
упро па сти, јер се деси ла у попо днев
ним часо ви ма.  С. Станетић 

Овчар ски дани у Лежи ми ру

Лаза Сми ља нић, Петар Самар џић и Јован Кузман че вић
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СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Уни ште ни иле гал ни заса ди дува на
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у сарад њи са фито са ни тар ном 
инспек ци јом, на под руч ју Руме и Инђи је откри
ли су и уни шти ли пар це ле са иле гал ним заса
ди ма дува на повр ши не више од пет 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 12,5 тона. 
Про тив две осо бе над ле жним тужи ла штви ма 

под не те су кри вич не при ја ве, због посто ја ња 
осно ва сум ње да су извр ши ле кри вич но дело 
недо зво ље на про из вод ња. 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 шест мили о на и 250 хиља да 
дина ра. 

Поро дич но наси ље
Поли ци ја у Инђи ји је, по нало гу над ле жног 

тужи о ца, одре ди ла задр жа ва ње до 48 часо ва 
за С. В. (23), због посто ја ња осно ва сум ње да 
је извр шио кри вич но дело наси ље у поро ди ци. 
Он се тере ти да је у поро дич ној кући вре ђао 
мај ку и физич ки напао оца. С. В. ће у закон

ском року, уз кри вич ну при ја ву бити дове ден на 
саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла штво у 
Ста рој Пазо ви. Прет ход но су осум њи че ном 
изре че не и обе хит не мере, о при вре ме ном 
уда ље њу из ста на и забра ни при ла ска оште ће
ни ма. 

Запле на дроге
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Инђи ји су, при ли ком пре тре са при
ват не куће на под руч ју гра да откри ли и запле
ни ли 113 ста бљи ка индиј ске коно пље, 800 гра
ма суве биљ не мате ри је сум њи ве на мари ху а
ну, око 500 семен ки индиј ске коно пље и диги
тал ну вагу. Ста бљи ке кана би са дужи не ско ро 
до два метра и уве за не у осам стру ко ва про на
ђе не су у пот кро вљу куће. Тако ђе, у башти је 
нађе но још шест мла дих биљ ки налик на индиј
ску коно пљу. 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, 
про тив вла сни ка ста на биће под не та кри вич на 
при ја ва, над ле жном тужи ла штву.

***
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци и Руми су при
ли ком пре тре са при ват ног ста на у Руми запле
ни ли више од кило гра ма биљ не мате ри је сум
њи ве на мари ху а ну. Поли ци ја је ухап си ла Б. Л. 
(32), 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. По нало гу 
над ле жног тужи о ца, осум њи че ном је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 часо ва, након чега ће, уз кри
вич ну при ја ву, бити дове ден на саслу ша ње у 
Више јав но тужи ла штво у Срем ској Митро ви ци. 

Напад на поли цај ца
Поли ци ја у Руми ухап си ла је З. М. (54), због 

посто ја ња осно ва сум ње да је извр шио кри вич
на дела угро жа ва ње сигур но сти и напад на 
слу жбе но лице у врше њу слу жбе не дужно сти. 
Он се тере ти да је вре ђао и  пре тио рад ни ци у 
про дав ни ци мобил них теле фо на и поли циј ским 

слу жбе ни ци ма који су се нала зи ли у интер вен
ци ји. По нало гу над ле жног тужи о ца, осум њи че
ном је одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, 
након чега ће, уз кри вич ну при ја ву бити дове
ден на саслу ша ње у Основ но јав но тужи ла
штво у Руми. 

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Рекорд у потро шњи воде
и даље лето 2012.

Пре ма пода ци ма мете о ро ло га, ово лето је по 
виси ни тем пе ра ту ра нај то пли је још од 1848. годи
не. Међу тим, потро шња воде за пиће у Срем ској 
Митро ви ци није пре ма ши ла мак си мум из 2012. 
годи не. Без обзи ра на изу зет но топло лето, током 
јуна, јула и авгу ста ове годи не, забе ле же на је 
нешто мања потро шња воде у одно су на исти 
пери од 2012. У нај то пли јем јулу потро ша чи ма је 
дистри бу и ра но 766.737 мета ра куб них воде у 
одно су на 821,228 мета ра куб них воде потро ше
них пре пет годи на.

Мак си мум потро шње био је 5. август  418 
лита ра у секун ди (око 20 сати). Лето 2017. годи не 
је, по кори шће њу воде, нај слич ни је оном из 2011, 
2013. и 2015. годи не, када су мак си му ми изно си
ли нешто пре ко 400 лита ра у секун ди.

Као и прет ход них годи на, повре ме не про бле ме 
у водо снаб де ва њу има ли су потро ша чи у мести
ма са локал ним изво ри шти ма, због огра ни че них 
коли чи на рас по ло жи ве воде. У таквим ситу а ци ја
ма ЈКП „Водо вод“ Срем ска Митро ви ца је реа го
ва ло упу ћи ва њем цистер не за воду. Љ. Ј.

РУМА

Сабор
вите зо ва 

Четвр ти „Сабор Вите зо ва Срб
ских“ одр жан је 9. сеп тем бра у 
Спорт ском цен тру у Руми, у 
орга ни за ци ји Ака де ми је Видов
дан ских вите зо ва Срб ских“ и 
Сава те бокс клу ба Рума.

На Сабо ру су уче ство ва ли и 
сво је вешти не про мо ви са ли спе
ци јал не једи ни це поли ци је и вој
ске Срби је, гости из поли ци је 
Руму ни је, спорт ске бори лач ке 
орга ни за ци је и гим на стич ки клу
бо ви, вите зо ви „Бели орло ви“ 
стре ли ча ри и оклоп ни ци, а били 
су при сут ни и пред став ни ци 
Мини стар ства за омла ди ну и 
спорт, начел ник Оде ље ња за 
раз вој и уна пре ђе ње систе ма 
спор та др Мир ко Кан тар који је и 
отво рио ову мани фе ста ци ју. Он 
је изра зио задо вољ ство што на 
јед ном месту види толи ко мла
дих људи који се баве спор том и 
поже лео да ова мани фе ста ци ја 
тра је још дуги низ годи на.

Сабор је запо чео дефи ле ом, 
затим хим ном „Боже прав де“ коју 
су изве ли чла но ви Град ског 
певач ког дру штва Рума, а потом 
је усле дио при каз бори лач ких 
вешти на, као и гим на стич ких 
тача ка, те поде ла награ да заслу
жним за про мо ци ју овог сабо ра, 
али и вите шких вешти на.

Посе ти о ци су има ли при ли ку 
да виде маче ве, стре ле али и 
део гар де ро бе која је кори шће на 
за сни ма ње сери је „Нема њи ћи“ 
која се већ уве ли ко наја вљу је 
као срп ска вер зи ја позна те сери
је „Игре пре сто ла“.

На овом сабо ру титу ле вите
зо ва су доби ли Мио драг Ракић, 
пред сед ник СБК „Рума“, Сло бо
дан Мари нић из Срем ске Митро
ви це и Горан Тодо ро вић, при пад
ник 63. падо бран ске једи ни це из 
Ниша. С. Џ.

МИТРОВАЧКA 
БОЛНИЦA

Пре вен тив ни 
пре гле ди

У Општој бол ни ци Срем ска 
Митро ви ца биће орга ни зо ва ни 
пре вен тив ни пре гле ди за све 
гра ђа не, и то: мере ње крв ног 
при ти ска, мере ње нивоа шеће ра 
у крви и ЕКГ. Акци ја, коју је 
покре ну ло Мини стар ство здра
вља, зака за на је за неде љу, 17. 
сеп тем бар у Интер ни стич кој 
амбу лан ти митро вач ке бол ни це, 
у пери о ду од 8 до 16 сати, а 
спро во ди се у циљу пре вен ци је 
од кар ди о ва ску лар них обо ље
ња.

На пре гле де, који су бес плат
ни, могу се јави ти и гра ђа ни који 
нема ју ове ре ну здрав стве ну 
књи жи цу. За сва ког паци јен та, 
лекар ће издво ји ти и вре ме за 
раз го вор. Б. С.
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ЧЕТИ РИ ГОДИ НЕ САВЕ ТА МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ АДА ШЕВ ЦИ

Село по мери сво јих гра ђа на

Током четво ро го ди шњег ман да та 
Са ве та ме сне за јед ни це Ада
шев ци, од  2013. до 2017. годи не 

у селу је ура ђе но неко ли ко капи тал
них инве сти ци ја. Пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Или ја Мир ко вић 
нагла ша ва да је захва љу ју ћи вели ком 
раду, упор но шћу и пожр тво ва њем 
чла но ва саве та, у Ада шев ци ма реа
ли зо ван вели ки број зна чај них про је
ка та за село. Није увек било лако доћи 
до сред ста ва, али уз подр шку локал не 
само у пра ве, Покра ји не, Репу бли ке и 
међу на род них орга ни за ци ја у прет
ход не чети ри годи не асфал ти ра не су 

ули це у селу, решен про блем водо
снаб де ва ња и стру је, изгра ђе на 
пешач ко – бици кли стич ка ста за Ада
шев ци  Шид, изгра ђе на модер на 
спорт ска игра ли шта у школ ском дво
ри шту, сре ђе ни атар ски путе ви и очи
шће на канал ска мре жа.  

На почет ку свог ман да та нови Савет 
је 2013. годи не успео да завр ши ком
плет ну адап та ци ју згра де Ме сне 
за јед ни це. Сре ђен је кров, заме ње на 
сто ла ри ја, а про сто ри је су окре че не. 
Уре ђе ни су и атар ски путе ви, како би 
се по љо при вред ни ци ма омо гу ћи о 
без бед ни ји при лаз њи вама. 

Већ на пр вом са стан ку но вог Са ве та 
МЗ Ада шев ци јула 2013. годи не, за цр
та ни су четво ро го ди шњи ци ље ви и 
пла но ви. А то су обез бе ђи ва ње нор
мал ног во до снаб де ва ња, из ме шта ње 
два ауто бу ска ста ја ли шта у се лу, купо
ви на земљи шта за про ши ре ње сео
ског гро бља, и изград ња пешач ко – 
бици кли стич ке ста зе Ада шев ци  Шид. 
Све оно шо су обе ћа ва ли сво јим 
мешта ни ма, Савет месне зајед ни це је 
у прет ход не чети ри годи не и реа ли зо
вао. 

Тако је у 2015. го ди ни из гра ђе на 
пе шач ко  би ци кли стич ка ста за од 
Ада ше ва ца до Шида у укуп ној ду жи ни 
од 1.900 ме та ра. Дуж ста зе поста вље
на је и јав на расве та. По бољ ша на је 
без бед ност уче сни ка у са о бра ћа ју, 
пе ша ка, би ци кли ста и мо то ци кли ста, 

Пред сед ник Саве та
МЗ Ада шев ци Или ја Мир ко вић

Спорт ски тере ни у дво ри шту шко ле

Заме на дале ко во да у Фру шко гор ској ули ци
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ко ји ко ри сте ову ста зу. Тако да на 
овом путу, иако је нај фре квент ни ји у 
шид ској општи ни, од тада није било 
несре ћа са смрт ним исхо дом. На 
школ ском игра ли шту су по ста вље не 
клац ка ли це, то бо га ни, пе ња ли ци и 
дру ги ре кви зи те. У стро гом цен тру 
се ла ис пред До ма кул ту ре, ас фал ти
ран је и пар кинг про стор, а ма ги страл
ни пут у ду жи ни од 500 ме та ра, пре
сву чен је ас фалт ном ма сом. 

На ини ци ја ти ву мешта на Фру шко
гор ске ули це, који су има ли про блем 
са сла бом стру јом заме ње не су бан
де ре, а поста вља њем новог тра фоа 
доби ли су јачу стру ју.

Про шле годи не је ас фал ти ра но око 
7,5 ки ло ме та ра др жав ног пу та из ме ђу 
Ши да и Ада ше ва ца, ка ко би се ква ли
тет на овој де о ни ци мак си мал но по ве
ћао, јер у пи та њу је ве о ма фре квен тан 
пут. 

Исто тако у 2016. годи ни је Месна 
зајед ни ца за потре бе Поште опре ми
ла и адап ти ра ла локал у цен тру села. 
У пошти раде дво је мешта на, па гра
ђа ни у уре ђе ном про сто ру могу пла ћа
ти рачу не и поди за ти пен зи ју.

Про шле годи не је у при су ству нашег 
позна тог фуд ба ле ра Бра ни сла ва Ива
но ви ћа, чији коре ни поти чу из шид ске 
општи не, зва нич но отво рен терен за 
мали фуд бал са вештач ком тра вом и 
кошар ка шки терен са тар тан под ло
гом. Месна зајед ни ца Ада шев ци је за 
овај про јек та кон ку ри са ла пре ко Про
гра ма Ује ди ње них на ци ја за раз вој 
(УНДП) за сред ства јапан ске вла де. 
Ка ко ис ти че Мир ко вић, но ва спорт ска 
игра ли шта у се лу су ре зул тат не се
бич ног по ма га ња ме шта на Ада ше ва
ца и ме сне за јед ни це током ми грант
ске кри зе. Ада шев ча ни са да мо гу да 
се по но се јед ним од нај леп ших спорт
ских игра ли шта у оп шти ни, а мо жда и 
ши ре, а на ме на је ви ше стру ка с об зи
ром на то да је но во и згра ђе но игра ли

ште, на ме ње но за раз не спор то ве.
 Игра ли ште ис пред шко ле је нај о

ми ље ни је ме сто оку пља ња у се лу, 
по себ но за мла де. Ви дов дан ски фуд
бал ски тур ни ри у Ада шев ци ма су јед
ни од нај о ми ље ни јих и нај по се ће ни
јих. Омо гу ћи ли смо аде кват не усло ве 
свим спор ти сти ма за ба вље ње њи хо
вих оми ље них спор то ва  ка же Мир ко
вић.

А што се ти че без бед но сти, о то ме 
се по себ но во ди ло ра чу на. Спорт ски 
ре кви зи ти по ста вље ни су у скла ду са 
деч јим по тре ба ма, при че му се во ди ло 
ра чу на о њи хо вој без бед но сти. У школ
ском дво ри шту по ста вље на је та бла 
са по себ ним упут стви ма и упо зо ре њи
ма ка ко за ро ди те ље та ко и за де цу.

У селу се води рачу на и о дру штве
ном и кул тур ном живо ту. На згра ди 
Основ не шко ле „Вук Кара џић“ у Ада
шев ци ма ове годи не Месна зајед ни ца 

је поста ви ла спо мен пло чу у част 
Геор ги ја Мага ра ше ви ћа, позна тог Ада
шев ча ни на, књи жев ни ка и осни ва ча 
Лето пи са Мати це срп ске. У изра ди је 
књи га о Ада шев ци ма коју је напи сао 
Ђор ђе Јања то вић. За хра мов ну сла ву 
Пре нос мошти ју Све тог оца Нико ла ја, 
која се обе ле жа ва 22. маја, при ре ђу је 
се богат кул тур но  умет нич ки про грам.  

На кра ју Или ја Мир ко вић напо ми ње 
да су прет ход не чети ри годи не има ли 
добру сарад њу са локал ном само у
пра вом и јав ним кому нал ним пред у зе
ћи ма „Стан дард“ и „Водо вод“. 

 Савет месне зајед ни це Ада шев ци 
бро ји девет чла но ва, из раз ли чи тих 
стра на ка. На нашем при ме ру се пока
за ло да није важно ко је чији, нема 
стран ча ре ња, већ смо се сви оку пи ли 
око истог циља, а то је да раз ви ја мо 
наше село – напо ми ње Мир ко вић. 

Савет месне зајед ни це Ада шев це у 
прет ход не чети ри годи не су води ли: 
пред сед ник Или ја Мир ко вић, заме ник 
пред сед ни ка Дра го слав Мутав џић и 
чла но ви Саве та Зоран Огња но вић, 
Миро слав Сми ља нић, Ђока Сми ља
нић, Нико ла Ска ка вац, Воја Ерић, Пре
драг Симић и Јадран ка Лалић.
 Б. Села ко вић

Ада шев ци су село које има сво ју 
основ ну шко лу, амбу лан ту, Дом кул ту ре, 
библи о те ку и све оно што карак те ри ше 
савре ме но насе ље. Нај ве ћу раз вој ну 
екс пан зи ју Ада шев ци су пости гли седам
де се тих годи на. Нажа лост, у нови је вре
ме све више мла дих одла зи у град и 
ино стран ство док су у селу све при сут
ни ја ста рач ка дома ћин ства. Пре ма попи
су из 2002. годи не у Ада шев ци ма је 
живе ло 2.166 ста нов ни ка. Данас је тај 
број мањи, у селу има око 670 кућа и 
2.078 ста нов ни ка, али нажа лост услед 
мигра ци ја доста је пра зних кућа. 

Опа да број
ста нов ни ка

Поста вље на ауто бу ска ста ја ли шта у селу

Асфал ти ра на пешач ко – бици кли стич ка ста за Ада шев ци – Шид
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185 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ИЛА РИ ОНА РУ ВА РЦА

Први школовани
српски историчар
У че твр так, 7. сеп тем бра у Би бли о те ци 

„Гли го ри је Во за ро вић“ упри ли че но је 
ве че по све ће но Или ри о ну Ру вар цу 

по во дом обе ле жа ва ња 185. го ди шњи це од 
ње го вог ро ђе ња. 

Јо ван Ру ва рац, у ка лу ђер ству на зван 
Ила ри он, ро ђен је у Срем ској Ми тро ви ци, 
1. сеп тем бра 1832. го ди не, у ку ћи ко ја и 
да нас по сто ји. Још као уче ник за ин те ре со
вао се за на род не пе сме и исто риј ска пре
да ња и та љу бав га ни је на пу сти ла ни у 
Бе о гра ду где је 1852. го ди не за вр шио гим
на зи ју, а 1856. пра ва. Ро ди те љи Ила ри о на 
Ру вар ца  отац Ва си ли је, ђа кон и учи тељ и 
мај ка Ју ла, слу жбо ва ли су по ра зним 
ме сти ма у Сре му а 1830. го ди не скло пи ли 
су уго вор са ми тро вач ком оп шти ном да 
ђа кон учи тељ Ва си ли је Ру ва рац у ми тро
вач кој шко ли во ди “ста ри је кла се”. Ме ђу тим 
због су ко ба са Ра до ва но ви ћем, по пре по ру
ци ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа, ок то бра 
1832. го ди не пре ме штен је у Слан ка мен. 
Са мо ме сец да на пре пре ме шта ја, 1. сеп
тем бра 1832. у по ро ди ци Ру ва рац ро дио се 
син Јо ван (у ка лу ђер ству Ила ри он). Пре 
Јо ва на Ва си ли је и Ју ла има ли су два си на 
 Ђо ку и Ла за ра, а по сле Јо ва на ( Ила ри о
на) ро ди ла се пр во Је ле на, за тим син 
Ко ста, па он да још две кћер ке Хри сти на и 
На та и нај зад још је дан син Ди ми три је. 
Си но ви Јо ван, Ко ста и Ди ми три је оста ви ли 
су ду бок траг у срп ској кул ту ри. Ила ри он је 
имао по се бан зна чај:  ње га с пра вом ста
вља ју у ра ван са До си те јем и Ву ком. 

Већ за вре ме свог шко ло ва ња до шао је у 
до дир са Ву ком, Да ни чи ћем и Зма јем, ко ји 
су од и гра ли ве ли ку уло гу у  ње го вој жи вот
ној ори јен та ци ји. 

Ру ва рац је пр ви шко ло ва ни срп ски исто
ри чар, осни вач и пред вод ник кри тич ког 
прав ца у срп ској исто ри о гра фи ји. Осно вао 
је кри тич ку шко лу срп ске исто ри о гра фи је и 
ти ме озна чио пре крет ни цу у из у ча ва њу 
про шло сти Ср ба. Као ве о ма обра зо ва ном 
чо ве ку сме тао му је ни зак сте пен на ком се 
та да на ла зи ла исто риј ска на у ка Ср ба. 
Ње го ва кри тич ка шко ла за сни ва ла се на 
ана ли зи исто риј ских из во ра и од ба ци ва ла 
је уста ље не ми то ве и пред ра су де. Че сто је 
во дио оштре и спек та ку лар не по ле ми ке. 
Нај ви ше су се спо ри ли око сред њо ве ков не 
исто ри је, али и не ких про бле ма из но ви је 
срп ске про шло сти што је по ле ми ка ма да ва
ло и по ли тич ку ко но та ци ју. 

У збор ни ку ра до ва  об ја вље ном 1997. 
го ди не Слав ко Га ври ло вић је на пи сао рад 
са те мом Ила ри он Ру ва рац и ве ли ка се о ба 
Ср ба 1690. го ди не. На и ме, 1864. го ди не је 
беч ки исто ри чар Јо зеф Ји ре чек из нео 
тврд њу да је се о ба из ве де на 1691. го ди не, 
док је Фран цуз Емил Пи ко, твр дио да је до 
се о бе до шло у два ма ха, пр ви пут 1690. а 
дру ги део 1694. го ди не. Ру ва рац ни је при
хва тао ове тврдњe чвр сто се др же ћи ста ва 
да је ве ли ка се о ба би ла 1690. го ди не. 
Ру ва рац је на го ве стио да је пра ви од го вор 
о го ди ни се о бе у пи сму па три јар ха Ар се ни
ја ца ру Јо си фу I где он ка же да је 1690. 
го ди не мно го хи ља да ду ша пре вео у Угар
ску из Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, Дал
ма ци је и дру гих зе ма ља под Тур ци ма. 

Пи та ње ко ли ко је Ср ба под па три јар хом 
Ар се ни јем Чар но је ви ћем пре шло у Угар ску 
по ста вља но је и пре и по сле Ила ри о на 
Ру вар ца а и да нас се мо же сма тра ти као 
не ре ше но. У по ле ми ку око тог пи та ња 
Ру ва рац је ушао по во дом рас пра ве Авра
ма Ђу ки ћа ко ји је до шао до за кључ ка да је 
са па три јар хом од 1691. до 1694. го ди не 
пре шло око по ла ми ли о на Ср ба. Су прот
ста вља ју ћи се сви ма због пре у ве ли ча ва ња 
бро ја пре се ље ни ка, Ру ва рац се по звао на  
пи са ње са мог па три јар ха ко ји ка же да је из 
Тур ске пре вео “мно го хи ља да  ду ша као и 
око 40.000 ду ша из Вла шке” ко је су пре шле 
ди рект но са па три јар хом. 

У рас пра ви “ Про лог ис пи ти ва њу срп ских 
ју нач ких пе са ма” Ру ва рац је по ка зао ко ли ко 
је већ као сту дент вла дао из во ри ма, без 
ко јих не ма са гле да ва ња ствар не исто риј ске 
исти не. По ње му ве ћи на пе са ма пред ста
вља ју нач ку ска ску ко ја је мно го ка сни је 
пре не се на на исто риј ске осо бе. Твр дио је 
да у пе сма ма о кра ље ви ћу Мар ку има ја ко 
ма ло исто риј ских еле ме на та. По ње го вом 
ви ђе њу мно ге пе сме из тог ци клу са има ју 
за осно ву пра ста ри сло вен ски ми тос, у 
ко јем је Мар ко сту пио на ме сто “сун ча ног 
бо га” ко ји се бо ри про тив мрач них си ла. 
Та квим схва та њем на род них пе са ма и 
исто риј ских из во ра уоп ште Ру ва рац је сте
као огор че не про тив ни ке, ме ђу ко ји ма су 
мно ги се де ли у ака де ми ја ма на у ка, пре да
ва ли исто ри ју на уни вер зи те ти ма или пи са
ли уџ бе ни ке исто ри је. Ру ва рац је за њих 
био  на ци о нал ни из дај ник ко ји се др знуо да 
дир не у све ти ње и тра ди ци ју ко ја је до та да 
ца ро ва ла и у на у ци и у пе да го ги ји. 

У Срем ској Ми тро ви ци је 1996. го ди не 
одр жан на уч ни скуп на те му: Бра ћа Ру ва
рац у срп ској исто ри о гра фи ји и кул ту ри. 
Ор га ни за то ри ску па су би ли Фи ло зоф ски 

фа кул тет у Но вом Са ду и Му зеј Сре ма из 
Срем ске Ми тро ви це.

На ску пу је са оп ште но 28 ре фе ра та о 
бра ћи Ру ва рац ра зних кул тур них рад ни ка 
из Бе о гра да, Но вог Са да, При шти не, Кра гу
јев ца, Срем ских Кар ло ва ца и Срем ске 
Ми тро ви це. 

За чла на Срп ског уче ног дру штва иза
бран је по чет ком 1869, са мо по сле две 
го ди не сво га ре дов ног ја вља ња с на уч ним 
рас пра ва ма и из да њи ма из во ра. Мир, ко ји 
му је био по тре бан, на шао је по став ши 
1874. ар хи ман дрит ма на сти ра Гр ге те га и 
1875. рек тор Кар ло вач ке бо го сло ви је.

Имао је не во ља, од кра ја се дам де се
тих го ди на, с Те о до ром Ан ђе ли ћем, 
ад ми ни стра то ром па три јар ши је и 

по том па три јар хом, ко ји га је 1882. укло нио 
из Срем ских Кар ло ва ца као рек то ра Бо го
сло ви је и упу тио у Гр ге тег као на сто ја те ља. 
У ма на сти ру се сми рио, ле по га по пра вио и 
уна пре дио и, уз то, нај плод ни је на уч но  
ра дио. За мо на шио се у Кру ше до лу 1861. 
го ди не на пу стив ши све тов но име Јо ван. 
Због су ко ба са па три јар хом Гер ма ном 
Ан ђе ли ћем, по ву као се у Гр ге тег, чи ји је 
ар хи ман дрит био од 1882. го ди не. Ту се у 
пот пу но сти по све тио на уч ном ра ду. 

Био је члан Срп ског уче ног дру штва од 
1869. го ди не, по том Срп ске кра љев ске ака
де ми је. Као ар хи ман дрит Ила ри он је био 
упра ви тељ бо го слов ског учи ли шта у Срем
ским Кар лов ци ма, као и члан Са бор ског 
од бо ра.

Нај зна чај ни ја су му де ла: Хро но ло шка 
пи та ња о вре ме ну бит ке на Ма ри ци, 
Смрт кра ља Ву ка ши на и смрт ца ра Уро
ша, Ба но ва ње тврт ка Ба на, Од лом ци о 
гро фу Ђор ђу Бран ко ви ћу и Ар се ни ју Цр но
је ви ћу. 

Припремила: Мо рав ка То дић
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СЛАН КА МЕ НАЧ КИ ВИНО ГРА ДИ

Излет и бер ба гро жђа
Асо ци ја ци ја сло вач

ких дру шта ва жена у 
субо ту 9. сеп тем бра 

апсол ви ра ла је још јед ну 
акци ју – еду ка тив ни излет у 
Сре му, који је испла ни ран 
на годи шњој скуп шти ни у 
Ста рој Пазо ви. 

Чла ни це дру штва жена 
из Бач ке, тач ни је из Бач ког 
Петров ца, Кул пи на, Сил
ба ша и Гло жа на, као и из 
Бана та из Кова чи це, Пади
не и Вој ло ви це посе ти ли су 
Слан ка ме нач ке Вино гра де 
и око ли ну. Излет је почео 
у Ста рој Пазо ви у СКУД 
„Херој Јан ко Чме лик“ где су 
око четр де сет жена доче ка
ле чла ни це Удру же ња жена 
које ради у овом дру штву. 
Затим су све зајед но кре ну
ле прво у Ста ри Слан ка мен 
а после у Слан ка ме нач ке 
Вино гра де на бер бу гро жђа.

Асо ци ја ци ја сло вач ких 
дру шта ва жена еду ка тив
не изле те орга ни зу је сва ке 
годи не. Како каже Вие ра 
Мишко виц, пред сед ни ца 
Асо ци ја ци је жена, до сада 
је углав ном орга ни зо ва ла 
изле те у Сло вач ку. На излет 

у Слан ка ме нач ке Вино гра
де и бер бу гро жђа се спре
ма ју већ неко ли ко годи на, 
јер ова кве бер бе у Бач кој и 
Бана ту већ одав но нема ју. 
Поред бер бе гро жђа у поро
ди ци Пец ник жене су посе
ти ле и сло вач ку еван ге лич ку 
цркву, шко лу, СКУД „Вино
гра ди“, удру же ње жена 
„Ана“, није изо ста ла ни шет

ња на Дунав али ни песма и 
игра уз музи ку.

Сун чан сеп тем бар ски дан 
био је иде а лан за излет. 
Како је иста кла пред сед ни
ца Асо ци ја ци је жена, био 
је то неза бо ра ван излет 
а орга ни за то ри – Удру же
ње жена из Ста ре Пазо ве 
и ово га пута је пок за ло је 
добар орга ни за тор и да заи

ста актив но ради не само у 
свом удру же њу већ и у Асо
ци ја ци ји жена. Нада мо се ће 
овај излет бити и под стрек 
да се у рад Асо ци ја ци је 
жена после неко ли ко годи
шње пау зе поно во укљу чи и 
Удру же ње жена из Слан ка
ме нач ких Вино гра да, иста
кла је Мишко ви це ва.

Ана Симо но вић

Výlet a hroznová obe rač ka 
Asociácia slo venských 

spol kov žien v sobo tu 
9.sep tem bra absol vo

va la ešte jed nu úspešnú akciu 
 edu kačný výlet v Sri e me, 
ktorý bol naplánovaný na 
výroč nom zhromaždení v Sta
rej Pazo ve. Členky spol kov 
žien z Báčke, pre snej šie z 
Báčskeho Petrov ca, Kulpína, 
Sil ba šu a Hlo žian ako aj z 

Banátu, totiž z Kova či ce, 
Padiny a Voj lo vi ce navštívili 
Slan ka menské Vino hrady a 
oko lie. Výlet sa začal v Sta rej 
Pazo ve, kde oko lo štyrid sať 
žien privítali členky Zdru že nia 
žien, ktoré pra cujú pri SKUS 
hrdi nu Jan ka Čmelíka. Potom 
sa všetky spo lu vydali na 
cestu naj prv do Starého 
Slánkamenu a potom do 

Slan ka menských Vino hra dov 
na hro znovú obe rač ku. 

Asociácia slo venských 
spol kov žien edu kačné výlety 
orga ni zu je každý rok. Ako 
hovorí Vie ra Miškovicová, 
predsedníčka asociácie dote
raz výlety orga ni zo va li hlav ne 
na Slo ven sko. Na výlet do 
Slan ka menských Vino hra dov 
na  hro znovú obe rač ku  sa 

mimo ri ad ne teši li už nie koľko 
rokov, lebo také obe račky v 
Bač ke a Banáte už dávno 
nemajú. Okrem hro zno vej 
obe rač ke u Pucníkov ženy 
navštívili aj slo venský eva nje
lický kostôl, ško lu, SKUS 
Vino hrady, spo lok žien Anna, 
nevysta la ani prechádzka k 
Duna ju, ale aj spev a tanec pri 
hud be. 

Slnečný sep tem brový deň 
bol výhodný na výlet. Ako pri
pom nu la predsedníčka 
asociácie žien  bol to neza
bud nu teľný výlet a hosti teľky 
– Zdru že nie žien zo Sta rej 
Pazovy aj ten to raz dokázalo, 
že je vskut ku aktívnym v 
asociácii a dobrým 
organizátorom aj takéhoh to 
výletu. Urči te ten to výlet bude 
pod netný aj pre spo lok žien 
zo Slan ka menských Vino hra
dov, ktoré po nie koľkoroč nej 
prestávke v čin no sti Asociácie 
slo venských spol kov žien 
zno vu bude aktívne pra co vať, 
pozna me na la Miškovicová.

Anna Simonovićová

Дружење чланица словачких друштава из Војводине
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ОВАН: При ме ћу је те 
да воље ној осо би 
недо ста је емо тив на 
хра брост или искре

ност, да изра зи сво је наме ре. 
Раз ми сли те о сво јим мана ма. 
Нема раз ло га да се упу шта те у 
јав ну рас пра ву. При ја ће вам 
нека спорт ска актив ност или 
релак са ци ја. Годи вам нечи ја 
пажња, тако да упи ја те сва ку реч 
коју изго ва ра бли ска осо ба. 

БИК: При вла чи вас 
ком би на ци ја емо тив
не, стра стве не и 
инте лек ту ал не везе, 

али осо би која се нала зи у 
вашем дру штву нешто од тога 
недо ста је. Пре или касни је мора
те да испи та те нечи је зах те ве. 
Потреб но је да неко прак тич но 
подр жи ваше иде је. Избе га вај те 
депре сив но рас по ло же ње и 
осло ни те се на сво ју инту и ци ју. 
Важно је да што боље ускла ди те 
сво је мисли и осе ћа ња. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Има те 
ути сак да непра вед но 
трпи те због нечи јег 
пона ша ња, спрем ни 

сте да про ме ни те оно што вам се 
не допа да. Пока жи те сарад ни ци
ма да посе ду је те раз ли чи те ква
ли те те и да сте озбиљ ни у сво јим 
наме ра ма. Нала зи те се у сјај ној 
пси хо фи зич кој фор ми. Нема раз
ло га да кри ти ку је те бли ску осо бу, 
боље је да озбиљ ни је ана ли зи
ра те сво је пона ша ње као и про
пи се које сте учи ни ли. 

РАК: Немој те обе ћа
ва ти парт не ру ства ри 
које не може те да 
испу ни те. Нема раз

ло га да изне ве ри те нечи ја оче
ки ва ња или дого вор. Без обзи ра 
на раз ли чи те суге сти је које 
доби ја те, потру ди те се да 
корект но пошту је те основ на пра
ви ла послов не сарад ње. Сло
бод но вре ме посве ти те мен тал
ној релак са ци ји.  

ЛАВ: Улеп шај те рас
по ло же ње уз осо бу 
која одго ва ра вашем 
уку су и емо тив ним 

афи ни те ти ма. Посто је ства ри 
које не тре ба да чини те у афек ту 
или на осно ву импул са. Неко од 
сарад ни ка ана ли зи ра ваше 
пона ша ње. Под сти чи те код себе 
опти ми зам и добру вољу. Парт
нер поку ша ва да скре не пажњу 
на себе али ви упор но игно ри
ше те те поку ша је. 

ДЕВИ ЦА: Пажљи ви је 
ана ли зи рај те свог 
парт не ра, како бисте 
боље раз у ме ли ства

ри које вам пре ћут ку је. Поне кад 
је тешко сагле да ти пра ву исти ну. 
Уко ли ко вам је ста ло да при до
би је те нечи је пове ре ње делујте 
при себ но и у скла ду са утвр ђе
ним пра ви ли ма о сарад њи. 
Осло ни те се на сво ју инту и ци ју и 
аку му ли рај те пози тив ну енер ги ју.  

ВАГА: Ниште не 
пости же те прин ци
пом нега ци је, уза луд
но се про ти ви те пред 

воље ном осо бом и теа трал но 
демон ти ра те сује ту. Поне кад не 
може те доби ти оно што жели те, 
али сва ка ситу а ци ја има потен
ци јал но кори сно зна че ње ако се 
пра вил но поста ви те. Потреб на 
вам је нечи ја подр шка и морал
но охра бре ње. Потреб но вам је 
више физич ке актив но сти. 

ШКОР ПИ ЈА: Посто ји 
осо ба која уно си 
додат ни опти ми зам и 
ведар дух у ваше 

рас по ло же ње. Пре пу сти те се 
сво јим емо ци ја ма и роман тич
ним ути ца ји ма. У овом тре нут ку 
неки дога ђа ји иду супрот ним 
током у одно су на ваша оче ки ва
ња. Реал но сагле дај те све сво је 
могућ но сти и огра ни че ња. 
Важно је да у вама посто је пози
тив не мисли и лепе жеље. 

СТРЕ ЛАЦ: При ја ће 
вам неки вид нефор
мал не заба ве или 
изне над ни сусрет са 

осо бом која вас инспи ри ше на 
пози тив но рас по ло же ње и емо
тив на машта ре ња. У вашем 
инте ре су је да не при ча те пре ви
ше о ства ри ма које не позна је те 
довољ но. Немој те оце њи ва ти 
нечи је спо соб но сти или мане. 
Потру ди те се да побољ ша те 
сво ју кон цен тра ци ју.

ЈАРАЦ: Посто је ситу
а ци је када је тешко 
обја сни ти узр ок или 
после ди цу, али ако су 

ваша осе ћа ња у скла ду са гла
сом разу ма, посту пи те по сво јој 
саве сти. Сјај но уме те да пред ви
ди те ток дога ђа ја. Учи ни те она ко 
као што вам одго ва ра, без 
лажног осе ћа ња кри ви це. Вечер
ње сате пла ни рај те да про ве де
те у скла ду са сво јим рас по ло
же њем, опу сти те се.  

ВОДО ЛИ ЈА: Фак тор 
сре ће је на вашој 
стра ни. Посто ји осо
ба која вам покла ња 

искре на осе ћа ња и емо тив ну 
пажњу, ужи вај те у зајед нич кој 
сре ћи. Делу је те несмо тре но у 
одно су пре ма сарад ни ци ма. 
Због лоших про це на, могу ће су 
додат не ком пли ка ци је. Делу је те 
напе то, потреб на вам је релак
са ци ја. 

РИБЕ: Нестр пљи во 
оче ку је те добар 
повод за изла зак, 
има те на уму више 

ком би на ци ја. Осе ћа те поја ча ну 
страст и емо тив ни импулс. Избе
га вај те пре те ра ну дозу послов
ног екс по ни ра ња, нема потре бе 
да дока зу је те сво ју над моћ у 
ситу а ци ја ма кад може те да 
делу је те поуч но. Немој те дозво
ли ти да вас неко под сти че на 
деструк тив но пона ша ње. 

VREMEPLOV
13. сеп тем бар

1842. На род на скуп шти на кне
же ви не Ср би је, у ко јој су уста
во бра ни те љи има ли ве ћи ну, 
про гла си ла је за кне за Алек
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, си на 
во ђе Пр вог срп ског устан ка 
Ка ра ђор ђа. 
1923. Ге не рал Ми гел При мо де 
Ри ве ра из вр шио је, уз одо бре
ње кра ља Ал фон са XIII, 
др жав ни удар у Шпа ни ји и 
за вео вој ну дик та ту ру. 

14. сеп тем бар
1812. Фран цу ске тру пе под 
На по ле о ном Бо на пар том ушле 
су у Мо скву, ко ју су Ру си у 
по вла че њу за па ли ли. 
2003. На ре фе рен ду му у Швед
ској гра ђа ни су се из ја сни ли 
про тив при кљу че ња те зе мље 
европ ској мо не тар ној уни ји.

15. сеп тем бар
1890. Ро ђе на ен гле ска књи
жев ни ца Ага та Кри сти. 
1987. Не мач ки ха ке ри по зна ти 
као „Клуб Ха ос“ упа ли у ком пју
тер ски си стем НА СА и ин ста
ли ра ли про грам „Тро јан ски 
коњ“. 

16. сеп тем бар
1620. Брод „Меј фла у ер“ кре нуо 
из ен гле ске лу ке Са у темп тон с 
пут ни ци ма ко ји ће осно ва ти 
Пли мут, пр ву стал ну ен гле ску 
ко ло ни ју у Се вер ној Аме ри ци.
1861. За ступ ни штво гра да 
За гре ба до де ли ло Ву ку Сте фа
но ви ћу Ка ра џи ћу По ве љу 
по ча сног гра ђа ни на, ко јом су 
му да та „сва пра ва, сло бо шти
не и ко ри сти као што сва ком 
гра ђа ни ну За гре ба по за ко ну и 
ста ром на род ном оби ча ју при
па да ју“. 

17. сеп тем бар
1665. У Лон до ну из би ла епи де
ми ја ку ге у ко јој је умр ло око 
70.000 љу ди. 
1931. Ком па ни ја РЦА Вик тор 
пред ста ви ла пр ву лонгплеј 
гра мо фон ску пло чу на 33 обр
та ја.

18. сеп тем бар
1822. Фран цу ски егип то лог 
Жан Фран соа Шан по ли он 
де ши фро вао је еги пат ско 
пи смо (хи је ро гли фе). 
1970. Аме рич ки пе вач и нај чу
ве ни ји рок ги та ри ста 20. ве ка 
Џи ми Хен дрикс умро је у 27. 
го ди ни од пре ко мер не до зе 
дро ге. 

19. сеп тем бар
1814. У По же шкој на хи ји у 
Ср би ји по че ла Ха џи  Про да
но ва бу на. Уста нак под вођ
ством игу ма на Пај си ја и Ха џи 
 Про да на про ши рио се и на 
Кра гу је вач ку и Ја го дин ску 
на хи ју, али ни је до био по др шку 
Ми ло ша Обре но ви ћа, ко ји је 
сма трао да је уста нак пре у ра
њен. 
1928. „Па ро брод Ви ли“, пр ви 
ани ми ра ни филм у ком се 
по ја вио Ми ки Ма ус, при ка зан у 
њу јор шком би о ско пу Ко ло ни.

HOROSKOP

Сре да, 13. сеп тем бар
(31. август)

Пола га ње поја са Пре све те 
Бого ро ди це; Св. муч. Јасе но
вач ки

Четвр так, 14. (1) сеп тем бар 
Преп. Симе он Столп ник; Цркве
на Нова годи на

Петак, 15. (2) сеп тем бар 
Све ти муче ник Мамант; Све ти 
Јован Посник

Субо та, 16. (3) сеп тем бар 
Св. свешт му че ник Антим; Све ти 
Јоа ни ки је, Први Патри јарх срп
ски

Неде ља, 17. (4) сеп тем бар 
Св. свешт муч. Вави ла; Про рок 
Мој се је Бого ви дац; Св. Петар 
Дабро бо сан ски

Поне де љак, 18. (5) сеп тем бар 
Све ти про рок Заха ри ја и пра
вед на Јели са ве та

Уто рак, 19. (6) сеп тем бар 
Чудо све тог архан ге ла Мила и
ла; Све ти муче ник Евдок си је

Crkveni
kalendar

• Од злог и пако сног, а 
пого то во кад је од нас 
јачи, нај бо ље је дале ко 
ста ја ти.
• Рад је сла дак али ја 
сам шеће раш!
• Некад сам био нео д лу-
чан! А можда и нисам?!

Џем од ши па ка
и ја бу ка

Са стој ци: ши пу рак 700 г, 
ја бу ке 700 г, сок од ли му на 3 
ка ши ке, ше ћер 500 г, џемфикс 
ке си ца

При пре ма: Ши пу рак опе ри
те, очи сти те од се ме на. На лиј те 
500 мл во де и осам са ти пу сти
те да омек ша. Ја бу ке очи сти те 
од се ме на, исец кај те и са со ком 
од ли му на до дај те у пи ре. Уме
шај те ше ћер и џемфикс, па 
оста ви те да ври че ти ри ми ну та. 
Ски ни те пе ну. На пу ни те то пле 
те гле и за тво ри те хер ме тич ким 
за тва ра чем. Пет ми ну та их 
др жи те на о па ко окре ну те.



36 13. SEPTEMBAR 2017.  M NOVINE СПОРТ

СВЕ ЧА НИ ПРИ ЈЕМ КАЈА КА ША МАР КА ТОМИ ЋЕ ВИ ЋА

Зла то сти гло у „Вал“

У Град ској кући је у сре ду, 6. сеп тем бра, 
орга ни зо ван при јем за каја ка ша Мар ка 
Томи ће ви ћа и пред став ни ке КК „Вал“, 

тре не ра Сашу Рад ма но ви ћа и пред сед ни ка 
клу ба Пре дра га Мил ко ви ћа. При јем су орга
ни зо ва ли гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
и начел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Недић. 

Поса да у саста ву Мар ко Томи ће вић и 
Милен ко Зорић, 26. авгу ста осво ји ла је злат ну 
меда љу у дисци пли ни кајак дво сед на 1.000 
мета ра на Свет ском првен ству у Рачи ца ма у 
Чешкој.

Пре ма речи ма Мар ка Томи ће ви ћа ова злат
на меда ља му зна чи мно го.

 Еуфо ри ја је про шла, сада наста вља
мо даље. Са већим амби ци ја ма доче ку је
мо Европ ско првен ство у Бео гра ду сле де ће 

годи не, када ћемо весла ти пред дома ћом 
публи ком. Усло ви тре ни ра ња у Срем ској 
Митро ви ци су одлич ни, клуб се потру дио да 
омо гу ћи ква ли тет не тре нин ге, наро чи то у зим
ском пери о ду када је то нај по треб ни је – рекао 
је Томи ће вић.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер још јед
ном је иско ри стио при ли ку, да чести та Мар ку 
Томи ће ви ћу и да под се ти да ће Град и убу ду
ће ула га ти у мла де тален те.

 Вели ка ствар је при ми ти свет ског шам
пи о на, то је за наш град вели ка ствар јер он 
даје мотив мла дим гене ра ци ја ма да се баве 
спор том. Град ће и убу ду ће пома га ти успе
шне поје дин це кроз про гра ме и кон кур се, а и 
награ де неће изо ста ти када се пости жу добри 
резул та ти. Митро ви ца и даље оста је град 
спор та  рекао је Сана дер.  С. Котаранин

При јем у митро вач кој Град ској кући

АТЛЕТ СКО ПРВЕН СТВО 
ВОЈ ВО ДИ НЕ

Сре му чети ри 
меда ље

Током викен да у Новом Саду одр жа но 
је Првен ство Вој во ди не за ста ри је пио ни
ре. Чла ни це АК „Срем“ осво ји ле су чети
ри меда ље, две злат не и две брон за не.

У дисци пли ни баца ње кугле (3 кг) побе
ди ла је Ната ли ја Крстић хицем од 11,06 
мета ра у послед њој сери ји што је ујед но 
и њен лич ни рекорд. Побед ни ца у дисци
пли ни скок у вис је Жељ ка Позна но вић, 
која је пре ско чи ла виси ну од 1,48 мета ра, 
док је у баца њу кугле била сед ма са пре
ба че них 9,78 мета ра.

Брон за не меда ље осво ји ле су Ања 
Лајић у трци на 80 мета ра пре по не са 
солид ним резул та том од 12,81 секун
да и Ксе ни ја Зора но вић на 100 мета ра 
(13,71с). 

У дисци пли ни баца ње копља (400г) 
Мила Миљ ко вић осво ји ла је пето место 
(30,27м) а Ања Шко рић осмо (29,60м). 

Овог викен да све оне ће насту пи ти на 
фина лу Купа Срби је где се нада ју пла
сма ну у прве три еки пе у земљи.  Д. М.

Злат не Ната ли ја Крстић
и Жељ ка Позна но вић

У ФРАН ЦУ СКОЈ ОДР ЖАН ДЕСЕ ТО БОЈ НАЦИ ЈА

Тома ше ви ће ва и Пау ко вић дру ги
Тра ди ци о нал но екип но 

так ми че ње Дека нејшн, 
десе то бој наци ја се тра

ди ци о нал но одр жа ва од 2005. 
годи не у орга ни за ци ји Фран цу
ске атлет ске асо ци ја ци је, а ове 
годи не одр жа но је у гра ду Анже 
про шле субо те 9. сеп тем бра. 
Тра ди ци о нал но, на так ми че њу 
уче ству ју еки пе репре зен та ци је 
Фран цу ске као дома ћи на, Аме
ри ке, Кине, Јапа на, Укра ји не, 
ове годи не је још так ми чи ла 
Пољ ска и Бал кан као јед на еки
па. Пре ма пра ви ли ма у репре
зен та ци ју Бал ка на су позва ни 
прва ци Бал ка на, побед ни ци са 
сени ор ског Првен ства Бал ка на 
одр жа ног ове годи не у Новом 
Паза ру у дисци пли на ма засту
пље ним на Дека нејш ну  10 
мушких и 10 жен ских атлет ских 
дисци пли на. 

Из Срби је су позва ни Бран ко 
Пау ко вић (АК „Рума“)  баца
ње копља, Лазар Анић (АК 
„Рад нич ки“ Кра гу је вац)  скок у 
даљ, Аме ла Тер зић (АК „Нови 
Пазар“)  2.000 мета ра, Мила на 

Тир на нић (АК „Црве на зве зда“) 
100 мета ра и Дра га на Тома ше
вић (АК „Сир ми јум“) – баца ње 
диска.

По кишном ветро ви том и 
хлад ном вре ме ну так ми че ње 
су отво ри ли баца чи копља где 
је Бран ко Пау ко вић оства рио 

изу зе тан пла сман, дру го место 
и шест бодо ва за Бал кан резул
та том 74.54 метра иза Кру ков
ског (Пољ ска  78,19 мета ра), 
а испред Дол за ла (САД 74,08 
мета ра).

У баца њу диска Дра га на 
Тома ше вић је оправ да ла рено

ме и исто тако осво ји ла дру го 
место резул та том 57.99 мета ра 
иза Фран цу ски ње Мишон 60.06 
мета ра. Лазар Анић се пла
си рао на висо ко дру го месту 
у ско ку у даљ ско ком од 7,67 
мета ра, иза Аме ри кан ца Харт
фил да који је побе дио са 7,88 
мета ра.

Злат на са недав но одр жа
них Уни вер зи тет ских свет ских 
ига ра Аме ла Тер зић је у трци 
на 2.000 мета ра зау зе ла четвр
то место резул та том 5.56.54 
где је побе ди ла Шенон САД са 
5.48.22. Мила на Тир на нић је на 
100 мета ра за сени ор ке осво ји
ла 6. место у вре ме ну 11.98, а 
у трци је побе ду одне ла Пије ри 
Бар ба ра САД  11.27.

Про по зи ци ја ма овог так ми че
ња је обез бе ђен наград ни фонд 
дефи ни сан пре ма пла сма ну 
еки пе, рас по ре ђен на так ми ча
ре зави сно од осво је них бодо ва 
чиме је обез бе ђен тим ски дух и 
сти му ли сан наступ сва ког так
ми ча ра.

А. Спа јић

Репре зен та тив ци Бал ка на у Фран цу ској
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Ја зак: Ца р У рош – ЧСК 0:2; 
Ма ра дик: Сло га (М) – Кру ше
дол 4:5; Јар ков ци: Бо рац – 
Рад нич ки 0:3; Ри ви ца :Пла ни
нац – Ду нав 3:1; Кр че дин: Фру
шко го рац  Сло га (К)1:1.

01. Рад нич ки 2 2 0 0 6:0 6
02. ЧСК 2 1 1 0 4:2 4
03. Сло га (К) 2 1 1 0 3:1 4
04. Кру ше дол 2 1 1 0 7:6 4
05. Пла ни нац 2 1 0 1 3:3 3
06. Ду нав 2 1 0 1 3:4 3
07. Фру шко го . 1 0 1 0 1:1 1
08. Ца р У рош 1 0 0 1 0:2 0
09. Сло га (М) 2 0 0 2 4:8 0
10. Бо рац 2 0 0 2 1:5 0

Бач ка То по ла: ТСЦ – Про ле
тер1:0; Бе жа ни ја:Бе жа ни ја
Рад нич ки (П)1:0; Вра ње: Ди на
мо – Тем нић су и гра ли у по не де
љак; До ба нов ци: Бу дућ ност – 
Сло бо да1:0; Гор њи Ми ла но-
вац: Ме та лац – Ин ђи ја 2:0; 
Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра – Те ле
оп тик 3:2; Ја го ди на Ја го ди на
Рад нич ки (К)0:3; Бе о град: Син
ђе лићНо ви Па зар0:0.

01. Рад ни. (К) 4 3 0 1 5:2 9
02. Син ђе лић 4 2 2 0 3:1 8
03. ТСЦ 4 2 2 0 2:0 8
04. Ме та лац 4 2 1 1 4:2 7
05. Бу дућ ност 4 2 1 1 4:2 7
06. Ди на мо 3 2 0 1 5:2 6
07. Про ле тер 4 2 0 2 5:3 6
08. Бе жа ни ја 4 2 0 2 7:6 6
09. Н.Па зар 4 1 3 0 4:3 6
10. Тем нић 3 2 0 1 4:4 6
11. Ин ђи ја 4 2 0 2 4:5 6
12. Сло бо да 4 2 0 2 2:5 6
13. ЧСКПи ва ра 4 1 1 2 6:7 4
14. Рад ни. (П) 4 0 1 3 1:4 1
15. Те ле оп тик 4 0 1 3 5:9 1
16. Ја го ди на 4 0 0 4 1:7 0

При гре ви ца: Брат ство 1946 
– Бо рац 1:1; Но ва Па зо ва:Рад
нич ки (НП) Мла дост (БЈ)1:1; 
Шид: Рад нич ки (Ш) –Цр ве на 
Зве зда 1:3; Ста ри Ба нов ци: 
Ду нав  Ди на мо 19452:1; Пан-
че во: Же ле зни чар  Бе чеј 
19180:2; Срем ска Ми тро ви ца: 
Рад нич ки (СМ) – Оџа ци 0:1; 
Су бо ти ца :Бач ка 1901 – Це мент 
0:2; Зре ња нин: Рад нич ки (З) – 
Омла ди нац 1:2.

01. Бе чеј 1918 4 4 0 0 15:2 12
02. Омла ди нац 4 4 0 0 9:2 12
03. Оџа ци 4 4 0 0 7:3 12
04. Бо рац 4 3 1 0 10:3 10
05. Це мент 4 3 0 1 8:4 9
06. Брат ство 4 2 2 0 5:2 8
07. Рад ни. (З) 4 2 0 2 5:4 6
08. Ц.Зве зда 4 2 0 2 7:10 6
09. Мла д. (БЈ) 4 1 1 2 6:7 4
10. Рад ни. (НП) 4 1 1 2 3:8 4
11. Ди на мо 4 1 0 3 7:5 3
12. Ду нав 4 1 0 3 6:9 3
13. Же ле зни чар 4 1 0 3 2:5 3
14. Бач ка 1901 4 0 1 3 2:8 1
15. Рад ни. (СМ) 4 0 0 4 1:8 0
16. Рад ни. (Ш) 4 0 0 4 4:17 0

Ди вош: Хај дук (Д) – Сре мац 
3:2; Те ме рин: Сло га (Т) Бо рац 
(НС)су игра ли у по не де љак; 
Ку пи но во:Ку пи но во  Сло га 
(Е)1:2; Ста ра  Па зо ва:Је дин
ство – Ин декс 2:1; Бе шка: Хај
дук (Б)  Бо рац (Ш)3:1; Но ви  
Сад:Ка бел – ЛСК 1:1; Но ви  
Сад:Сла ви ја – Ју го вић 2:4; 
Бе ле гиш: По ду на вац  Хај дук 
(Ч)0:1.

Мар тин ци: Бо рац (М) – Пар
ти зан 4:1; Ру ма: Сло вен – 
Љу ко во 0:3; Ма чван ска Ми тро-
ви ца: Под ри ње – Же ле зни чар 
1:0; Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – Хрт ков ци 7:0; Го лу бин-
ци: Ја дран  Гра ни чар 1923 1:6; 
Ја зак: Ру дар  Бо рац (К)2:1; 
Пу тин ци: ПСК – На пре дак 1:0; 
До њи  То вар ник:Сло бо да  
Пр ви  Мај 0:0.

01. Пр ви Мај 4 3 1 0 10:2 10
02. Сло бо да 4 3 1 0 6:0 10
03. Бо рац (К) 4 3 0 1 10:5 9
04. Под ри ње 4 3 0 1 5:3 9
05. Гра ни чар 4 2 1 1 11:6 7
06. Же ле зни. 4 2 1 1 7:3 7
07. Бо рац (М) 4 2 0 2 7:6 6
08. Љу ко во 4 2 0 2 6:6 6
09. ПСК 4 2 0 2 4:5 6
10. Ру дар 4 2 0 2 5:7 6
11. На пре дак 4 1 1 2 2:4 4
12. Бу дућ ност 4 1 0 3 9:8 3
13. Сло вен 4 0 3 1 6:9 3
14. Хрт ков ци 4 0 2 2 3:11 2
15. Ја дран 4 0 1 3 2:12 1
16. Пар ти зан 4 0 1 3 4:10 2

Ман ђе лос: Фру шко го рац  
До њи  Срем 20151:0; Ру ма: 
Фру шка  Го ра – Зе ка Бу љу ба ша 
4:2; Ша шин ци:Сло бо да – Хај
дук 1:2; Бу ђа нов ци: Мла дост – 
Ми трос 1:0; Бре стач: Бре стач  
Гра ни чар (К)2:0; Но ви Кар лов-
ци:По лет – Сло га 2:1; Би кић 
До: Би кић До – На пре дак 3:0; 
Обреж: Гра ни чар (О)  До њи  
Пе тров ци 0:3.

01. Сло га (Е) 4 4 0 0 12:2 12
02. Је дин ство 4 3 1 0 13:5 10
03. Хај дук (Ч) 4 3 0 1 5:2 9
04. Хај дук (Д) 4 3 0 1 5:4 9
05. Ка бел 4 2 2 0 7:5 8
06. По ду на вац 4 2 1 1 7:4 7
07. Хај дук (Б) 4 2 0 2 7:7 6
08. Бо рац (Ш) 4 1 2 1 7:6 5
09. ЛСК 4 1 2 1 7:11 5
10. Ин декс 4 1 1 2 4:4 4
11. Сло га (Т) 3 1 1 1 3:5 4
12. Ју го вић 4 1 0 3 7:9 3
13. Бо рац (НС) 3 1 0 2 3:5 3
14. Ку пи но во 4 0 1 3 3:9 1
15. Сре мац 4 0 1 3 3:9 1
16. Сла ви ја 4 0 0 4 3:9 0

Ва ши ца: На пре дак  Оби лић 
1993 0:0; Љу ба: Је дин ство (Љ) 
– Сре мац 2:6; Ба тров ци: Омла
ди нац – Је дин ство 0:3; Бин гу-
ла: ОФК Бин гу ла – Јед но та 3:0; 
Ба чин ци: ОФК  Ба чин ци  Ер де
вик 2:3; Ја ме на: Гра ни чар – 
Син ђе лић 0:3.

01. Оби лић 4 3 1 0 10:3 10
02. Ер де вик 4 3 1 0 8:3 10
03. Је дин ство 4 3 0 1 11:5 9
04. Син ђе лић 4 2 2 0 9:3 8
05. На пре дак 4 2 2 0 9:4 8
06. ОФК  Ба чи. 4 1 2 1 12:7 5
07. ОФК  Бин гу . 4 1 2 1 6:5 5
08. Јед но та 4 1 0 3 10:10 3
09. Сре мац 4 1 0 3 9:11 3
10. Омла ди нац 4 1 0 3 4:12 3
11. Гра ни чар 4 1 0 3 4:15 3
12. Је дин . (Љ) 4 0 0 4 4:18 0

Па влов ци:Мла дост  27. 
Ок то бар 1:0; Пла ти че во: Је дин
ство (П) – Сло га 3:2; Ма ли 
Ра дин ци: Фру шко го рац  Је дин
ство (К)2:1; Ни кин ци: По лет – 
Бо рац 4:0; Ру ма: Је дин ство (Ру) 
– Вој во ди на 1:0; До брин ци: 
Сре мац – Гра ни чар 6:0.

01. По лет 3 3 0 0 11:1 9
02. Је дин . (Ру) 3 3 0 0 6:3 9
03. Фру шко го . 3 2 1 0 9:4 7
04. Сло га 3 2 0 1 19:5 6
05. Је дин . (К) 3 2 0 1 7:2 6
06. Је дин . (П) 3 2 0 1 9:5 6
07. Сре мац 3 1 1 1 10:5 4
08. Мла дост 3 1 0 2 3:14 3
09. Бо рац 3 0 1 2 5:13 1
10. 27. Ок то бар 3 0 1 2 2:11 1
11. Вој во ди на 3 0 0 3 1:7 0
12. Гра ни чар 3 0 0 3 1:13 0

Ша бац: Ма чва – Чу ка рич ки 
0:2; Сур ду ли ца: Рад ник – Рад 
3:1; Бач ка Па лан ка: ОФК Бач ка 
– Рад нич ки 1:1; Ча чак:Бо рац – 
Зе мун 0:0; Бе о град: Пар ти зан 
– Мла дост 3:0; Ива њи ца:Ја
ворМа тисЦр ве на Зве зда0:2; 
Су бо ти ца:Спар такЖК – На пре
дак2:1; Бе о град: Во ждо вац – 
Вој во ди на1:1.

Огар: Шу мар  Ка ме ни 5:1; 
Кар лов чић: Ло вац  Сре мац 
3:2.

Но ћај: Но ћај – Пла ни нац 1:1; 
Срем ска Ра ча: Срем – БСК 1:1; 
Шу љам: На пре дак  Бо рац (ВР) 
1:0; Сло га (З) је би ла сло бод на.

01. Д.  Пе тров ци 4 4 0 0 17:0 12
02. На пре дак 4 3 0 1 11:6 9
03. Мла дост 4 3 0 1 9:6 9
04. Гра ни ч. (О) 4 3 0 1 8:6 9
05. Хај дук 4 2 2 0 10:6 8
06. Ф.Го ра 4 2 1 1 10:8 7
07. Фру шко го . 4 2 1 1 5:4 7
08. Сло га 4 2 0 2 7:6 6
09. До њи  Срем 4 1 1 2 6:6 4
10. Сло бо да 4 1 1 2 7:8 4
11. Ми трос 4 1 1 2 6:8 4
12. З.Бу љу ба ша 4 1 1 2 7:10 4
13. Би кић  Дол 4 1 0 3 3:5 3
14. По лет 4 1 0 3 6:9 3
15. Бре стач 4 1 0 3 4:19 3
16. Гра ни ч. (К) 4 0 0 4 3:12 0

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

01. Ц. Зве зда 7 6 1 0 18:1 19
02. Спар такЖК 8 5 2 1 17:6 17
03. Пар ти зан 7 5 1 1 14:5 16
04. Вој во ди на 8 5 1 2 10:7 16
05. Во ждо вац 8 4 3 1 10:5 15
06. Чу ка рич ки 8 4 1 3 6:6 13
07. Рад нич ки 7 3 3 1 9:8 12
08. На пре дак 7 3 1 3 13:11 10
09. Зе мун 8 2 3 3 6:7 9
10. Ма чва 8 3 0 5 12:15 9
11. Рад ник 8 2 3 3 7:14 9
12. Мла дост 7 2 2 3 7:8 8
13. Рад 8 2 1 5 8:13 7
14. ОФК Бач ка 8 1 2 5 6:15 5
15. Ја вор 8 1 1 6 4:13 4
16. Бо рац 7 0 1 6 3:16 1

ПЕЋИН ЦИ

Jуби лар ни тур нир

Фуд бал ски клуб „Хај дук 
1932“ орга ни зо вао је 
два де се ти фуд бал ски 

тур нир пио нир ских еки па „Буду
ћи асо ви“. Поред дома ћи на, 
уче ство ва ли су „Сло бо да“ из 
Доњег Товар ни ка, „Црве на зве
зда“, „Рад“ и ОФК „Бео град“ из 
Бео гра да, „Чиви ја“ из Шап ца и 
Шко ла фуд ба ла „Сава Сол да то
вић“ из Зему на, а еки пе су биле 
саста вље не од мла дих тале на
та 2007. годи шта.Као и мно го 
пута до сада, Општи на Пећин ци 
и Спорт ски савез „Раз вој спор
то ва“ у сва ком сми слу су ста ли 
иза тур ни ра.

 Општи на Пећин ци ће и убу
ду ће мак си мал но подр жа ва ти 
мани фе ста ци је ова квог типа. 
Захва љу јем се и Спорт ском 
саве зу, „Хај ду ку“ и тре не ру 
Жаре ту Мрка ји ћу што поку ша
ва ју да од вас, пре све га, напра
ве људе и успе шне фуд ба ле ре. 
Веру јем да ћемо вас за коју 

годи ну виде ти у неким вишим 
лига ма – рекао је заме ник пред
сед ни це Oпш тине Пећин ци 
Зоран Вој кић.

На кра ју, међу седам тимо
ва нај у спе шни ји је био „Рад“ из 
Бео гра да, дру го место су зау зе
ли дома ћи фуд ба ле ри „Хај ду ка 
1932“, док је тре ће место при
па ло ОФК „Бео гра ду“. Награ ђе
ни су и нај бо љи поје дин ци: нај
у спе шни ји тех ни чар је Алек са 
Ристић („Рад“), стре лац Стра хи
ња Ради во је вић („Хај дук“) са пет 
голо ва, нај бо љи гол ман је Нико
ла Мар ко вић (ОФК „Бео град“), 
док је Урош Илић из „Рада“ 
нај бо љи играч. Нај у спе шни
ји тре нер је Нико ла Мом чи ло
вић, тре нер „Рада“. Награ де су 
доде ли ли заме ник пред сед ни це 
Општи не Пећин ци Зоран Вој
кић, пред сед ник „Раз во ја спор
то ва“ Сини ша Ђокић и дирек тор 
Јав не уста но ве „Спорт ски цен
тар“ Томи слав Ћир ко вић.


