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ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сеп тич ку јаму
заме ни ће кана ли за ци ја
У Ули ци Ново сад ска у Срем ској 

Митро ви ци, већ уве ли ко тра
ју радо ви на кана ли за ци о ној 

мре жи. Тим пово дом гра до на чел
ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер је у петак 13. окто бра, оби
шао радо ве.

– Радо ви на кана ли за ци о ној мре
жи теку по пред ви ђе ном пла ну. Са 
ули ца ма Ново сад ска и Бања луч ка 
завр ша ва мо оно што има мо испро
јек то ва но када је у пита њу кана ли за
ци о на мре жа у Срем ској Митро ви ци. 
Једи но оста ју насе ља која нема ју 
реше не имо вин ско – прав не одно се, 
при мер је Насе ље Мала Сла во ни ја. 
Надам се да ћемо и тамо кроз фор
мал но – прав не ства ри реши ти про
блем и наста ви ти да гра ди мо. Кана
ли за ци ја је нео п ход на, има доста 
сеп тич ких јама, а неки људи су при
кљу че ни на кана ли за ци о не мре же 
дру гих ули ца и тим ства ра ју одре ђе
не про бле ме. Када је Лаћа рак у пита
њу, он се ради фазно, ове годи не су 
оба вље ни радо ви у вред но сти од 22 
мили о на дина ра. Сле де ће годи не 
нам је у пла ну да издво ји мо сред
ства за Лаћа рак, а кон ку ри са ће мо и 
код Покра ји не за додат на сред ства. 
Без јав но – при ват ног парт нер ства 
које би се евен ту ал но закљу чи ло 
не може мо тако брзо ради ти, јер за 
кана ли за ци ју у Лаћар ку је потреб но 
издво ји ти вели ка сред ства. Потреб

но је да обез бе ди мо пре чи шћа ва ње 
отпад них вода, како бисмо могли 
да ради мо кана ли за ци ју по сели ма, 
посеб но у Мар тин ци ма и Кузмину где 
је интен зив на сто чар ска про из вод ња 
– рекао је Сана дер.

Зајед но са гра до на чел ни ком радо
ве је оби шао и помоћ ник гра до на чел
ни ка за локал не инве сти ци је Бран ко 
Јако вље вић.

– Када је у пита њу Новосадска ули
ца посто ја ле су број не ини ци ја ти ве 
гра ђа на и писа не су пети ци је како би 
се напра ви ла кана ли за ци о на мре
жа. Град је успео да нађе парт не ра 
у покра јин ској Упра ви за капи тал на 
ула га ња за реа ли за ци ју овог про јек
та. Вред ност ове инве сти ци је би била 
десет мили о на дина ра али смо успе
ли да оства ри мо неке уште де, тако 

да ће радо ви кошта ти нешто мање 
од девет мили о на и две ста хиља да. 
Рок за завр ше так радо ва је 65 дана, 
а ми оче ку је мо да то буде завр ше но 
пре рока, како би се што пре регу ли
сао сао бра ћај у ули ци. Изме ђу оста
лог изво ђач је про на шао и тех нич ко 
реше ње да се не сече асфалт који је 
један од нови јих у насе љу – иста као 
је Јако вље вић.

Ста нов ни ци Ново сад ске ули це 
раду ју се новој кана ли за ци ји која 
пре ма њихо вим речи ма зна чи мно
го. Сво је задо вољ ство изра зио је и 
Жика Ман дић, ста нов ник ове ули це.

– Ја овде живим десет годи на и 
толи ко дуго чекам и кана ли за ци
ју. У дво ри шту имам три сеп тич ке 
јаме, оне су пре за си ће не и чека ју 
да их заме ни кана ли за ци ја. Био сам 
у Водо во ду да питам када ће радо
ви бити завр ше ни и да ли ћу моћи 
да отпла ћу јем на рате. Добио сам 
инфор ма ци ју да би цена при кључ ка 
тре ба ла да буде око 50.000 дина ра, 
али погод ност је то што ће гра ђа ни
ма бити дата могућ ност пла ћа ња на 
рате – рекао је Жика Ман дић.

Ста нов ни ци из сусед них ули ца 
Ђуро Вуче нић и Миљ ка Бајић, кажу 
да је за ово ниско под руч је кана ли
за ци ја пре ко потреб на, јер је земљи
ште пре за си ће но отпад ним вода ма у 
сеп тич ким јама ма. С. Кота ра нин

Фото: В. Цуцанић
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Гра до на чел ник оби ла зи радо ве на новој кана ли за ци ји

Са ули ца ма
Ново сад ска
и Бања луч ка

завр ша ва мо оно што 
има мо испро јек то ва но 

када је у пита њу
кана ли за ци о на мре жа 

у Срем ској Митро ви ци, 
каже градоначелник
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У једном од прошлих бројева М новина градоначелник 
Сремске Митровице Владимир Санадер, говорио је 
о томе како накнаде штета по судским пресудама 

које запослени воде, и добијају, против митровачких 
основних и средњих школа падају на терет локалне 
самоуправе. „Ми не желимо јавашлук у школама, али 
директори школа су упозорени да не крећу у 
дисциплинске поступке и отпуштање запослених уколико 
заиста не постоји озбиљан преступ“, изјавио је Санадер и 
додао да ће се „преиспитати рад свих директора, с 
обзиром на то да је и став министарства просвете да је 
потребна смена директора који улазе у масовне судске 
спорове без ваљаног разлога“.  

Непосредни повод за ову градоначелникову изјаву био 
је судски спор који је учитељ Мате Жарко водио против 
ОШ „Слободан Бајић Паја“. Мате Жарко је добио судски 
спор против школе и њене директорке због тога што је 
незаконито отпуштен. Суд је наложио да се Жарко врати 
на посао и да му се због тога што је био ван радног 
односа годину и по дана исплати милионска одштета. Рок 
у коме је школа требала да исплати одштету учитељу 
Жарку истиче ових дана, па ће се по свој прилици ићи на 
принудно извршење.

Ово није усамљени случај у „Бајићевој“ школи. Према 
нашим сазнањима води се још један поступак против 
школе. Каква ће бити његова судбина, видећемо. 

Е сад, како ће градоначелник Владимир Санадер успети 
да „преиспита рад“ директорке Анкице Јевић и шта то у 

ствари значи, такође ћемо видети. Ваљда. Факат јесте да 
је дотична нанела буџету Града штету коју ће сви 
Митровчани плаћати. Али јој ни то не би доста, него и 
даље отпушта раднике и тера кера по митровачком суду. 
Има једна народна изрека о томе како је лако извесном 
ствари глогиње млатити. Управо то ради Анкица Јевтић, а 
за сада, изгледа, нема ко да је заустави у том 
авантуризму. Додуше, „прети“ јој се преиспитивањем рада, 
што само по себи не значи ништа, али може и да значи, 
уколико се њени политички заштитници измакну.

То са глогињама нама, пореским обвезницима и 
финансијерима градског буџета, се често дешава. 
Казне за пропусте у раду свих директора, 

функционера и осталих, плаћамо ми, и само ми. Таква су 
правила, на жалост. Баш у складу са народном 
пословицом о глогињама. А да нису, да дотична Анкица 
мора из свог џепа да исплати Мати Жарку милион и кусур 
динара, другачију би песму певала. И три пута би 
размислила да ли да га отпусти или не. Овако, брига 
Анкицу за судску пресуду. Она млати глогиње па млати. А 
што и не би кад је ништа не боли?

И док Анкица млати глогиње, градоначелник Санадер 
нека размишља о томе како ће Мати Жарку да плаћа 
судске одштете. И не само Мати Жарку. Ко зна колико 
таквих случајева има по школама и градским установама. 
Мате Жарко је био под лупом јавности, други нису, а 
требало би. 

Има једна 
народна изрека о томе 
како је лако извесном 

ствари глогиње 
млатити. Управо то 

ради Анкица Јевтић, а 
за сада, изгледа, нема 

ко да је заустави у том 
авантуризму. Додуше, 

„прети“ јој се 
преиспитивањем 

рада, што само по 
себи не значи ништа, 
али може и да значи, 

уколико се њени 
политички заштитници 

измакну Анкица Јевтић
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ИВИ ЦА ДАЧИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ СРБИ ЈЕ ОБИ ШАО РАДО ВЕ У ГОЛУ БИН ЦИ МА

Гра ди се 30 ста но ва
за избе глич ке поро ди це

Оче ку је мо да ћемо 
сле де ће годи не
гра ди ти још 135

стам бе них обје ка та 
за поро ди це које су 

избе гле. Ми, као људи 
отво ре ног срца, 
спрем ни смо да

уло жи мо сред ства са 
који ма рас по ла же мо и 

пру жи мо сву помоћ 
коју може мо како 

бисмо обез бе ди ли 
сигур ни ју будућ ност, 

иста као је Ђор ђе 
Ради но вић

Три де сет поро ди ца које су избе
гле са под руч ја бив ше Југо сла ви
је до почет ка лета 2018. годи не 

доби ће кров над гла вом, захва љу ју ћи 
изград њи стам бе ног објек та у Голу
бин ци ма. Све ча ном обе ле жа ва њу 
почет ка радо ва на изград њи ста но ва 
за избе гли це у окви ру пот про јек та 
четвр тог Реги о нал ног стам бе ног про
гра ма у петак, 13. окто бра при су ство
вао је пот пред сед ник Вла де Срби је и 

мини стар спољ них посло ва Иви ца 
Дачић.

Како су иста кли пред став ни ци Коме
са ри ја та за избе гли це у пот про јек ту 
четвр тог Реги о нал ног стам бе ног про
гра ма гра ди ће се укуп но 261 стам бе на 
једи ни ца у 13 општи на. Поред Голу би
на ца, где је поче ла изград ња 30 ста но
ва, гра ди ли шта су отво ре на и нала зе 
се у фази земља них радо ва у девет 
једи ни ца локал не само у пра ве, а пла

Кра јем 2013. годи не пот пи сан је Мемо
ран дум о сарад њи изме ђу Општи не Ста
ра Пазо ва и Коме са ри ја та, упра во у окви
ру пла на на реша ва њу стам бе ног пита ња 
за нај у гро же ни ја лица у ста ту су избе гли це 
и лица, који ма је пре стао ста тус избе гли
це. Мемо ран дум под ра зу ме ва изград њу 
стам бе ног објек та за колек тив но ста но ва
ње у окви ру спро во ђе ња, горе поме ну тог, 
Реги о нал ног стам бе ног про гра ма у Репу
бли ци Срби ји. У пита њу је изград ња 30 
ста но ва у Голу бин ци ма у Пазо вач кој ули
ци у самом цен тру. Сред ства за реа ли за
ци ју ће се црпи ти из Фон да Реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма, пре ко Бан ке за раз
вој Саве та Евро пе. Општи на Ста ра Пазо
ва и ЈП Општин ска стам бе на аген ци ја 

Ста ра Пазо ва (ОСА) има ју актив ну сарад
њу са Коме са ри ја том за избе гли це и 
мигра ци је Репу бли ке Срби је, а пре ко 
Коме са ри ја та и са УНХЦРом и до сада је 
пред у зе то више зна чај них актив но сти у 
циљу реша ва ња стам бе них пита ња за 
избе гла лица, која живе на тери то ри ји ста
ро па зо вач ке општи не.

У нај кра ћем, тех нич ки могу ћем року, са 
циљем да се убр за про цес реша ва ња 
овог кључ ног пита ња, Општи на је са 
Општин ском стам бе ном аген ци јом обез
бе ди ла земљи ште, идеј ни про је кат, лока
циј ску дозво лу, обез бе ди ла ком плет но 
кому нал но опре ма ње тј. инфра струк ту ру 
пред ви ђе не пар це ле, као и сам идеј ни 
про је кат.

Украт ко о про јек ту

Пот пред сед ник Вла де Срби је Иви ца Дачић оби шао радо ве у Голу бин ци ма 
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ни ра но је да поч ну још у Врњач кој 
Бањи, Оџа ци ма и Ужи цу. Поме ну ти 
Про грам наме њен је реша ва њу стам
бе них потре ба нај у гро же ни јег дела 
избе глич ке попу ла ци је.

Иви ца Дачић је иста као је да је Реги
о нал ни стам бе ни про грам при мер 
добре сарад ње.

 Као пред сед ник Коми си је и пред
сед ник Управ ног одбо ра Реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма имам при ви ле ги ју 
да послед њих годи ну дана будем 
редо ван и непо сре дан уче сник на раз
ли чи тим дога ђа ји ма који ма обе ле жа
ва мо напре дак у спро во ђе њу Реги о
нал ног стам бе ног про гра ма. Вео ма ми 
је дра го што је тако, јер част и задо
вољ ство је бити део про јек та који заи
ста мења живо те људи, али и одго вор
ност, да се не изне ве ре оче ки ва ња 
људи који живе у избе глич ким усло ви
ма пре ко 20 годи на и да се Реги о нал ни 
стам бе ни про грам у пот пу но сти спро
ве де  рекао је Дачић.

Општи на Ста ра Пазо ва обез бе ди ла 
је лока ци ју у Голу бин ци ма, надо мак 
згра де Месне зајед ни це у Пазо вач кој 
ули ци, на којој је поче ла изград ња 30 
стам бе них једи ни ца за избе глич ке 
поро ди це. Пред сед ник Ђор ђе Ради но
вић иста као је да је Општи на Ста ра 
Пазо ва спрем на да увек одго во ри на 
ова кве врсте зах те ва и помог не они ма 
који ма је помоћ нај по треб ни ја.

 Дра го нам је што уче ству је мо у јед
ном хума ном делу какво јесте спро во
ђе ње Реги о нал ног стам бе ног про гра
ма и вео ма сам сре ћан што ће 30 
поро ди ца, које су беже ћи од неда ћа 
дошле на тери то ри ју општи не Ста ра 
Пазо ва, конач но доби ти свој кров над 
гла вом  рекао је пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва и додао:

 Оче ку је мо да ћемо сле де ће годи не 
гра ди ти још 135 стам бе них обје ка та за 
поро ди це које су избе гле, има ју ћи у 
виду да су то поро ди це које се до сада 
нису сна шле и да су то људи који су 
нај те же под не ле оно што их је пого ди
ло. Ми, као људи отво ре ног срца, 
спрем ни смо да уло жи мо сред ства са 
који ма рас по ла же мо и пру жи мо сву 
помоћ коју може мо како бисмо обез бе
ди ли сигур ни ју будућ ност поро ди ца ма 
које су избе гле.

Вла ди мир Цуцић, коме сар за избе
ги це и мигра ци је, нагла сио је да се 
Реги о нал ни стам бе ни про грам у Срби
ји спро во ди вео ма интен зив но, да се 
поред град ње ста но ва избе гли ца ма 
гра де и мон та жне куће, купу ју сео ска 
дома ћин ства и испо ру чу је гра ђе вин
ски мате ри јал. Коме сар Цуцић је наја
вио да ће ново гра ди ли ште за 270 
ста но ва за избе гли це у Камен ди ну 
бити отво ре но у новем бру ове годи не.

При сут ни ма на гра ди ли шту у Голу
бин ци ма обра ти ли су се ПолХен ри 
Пре сет, пред став ник деле га ци је 
Европ ске уни је у Срби ји, Џозеф Мелот, 
заме ник шефа миси је ОЕБСа у Срби
ји и Андреј Каза ков, пред став ник 
УНХЦРа.

М. Ђ.

У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ЗАСЕ ДАО ПАР ЛА МЕНТ
ПРИ ВРЕД НИ КА СРЕ МА

Ста ра Пазо ва и Инђи ја
лиде ри у изво зу

У Град ској кући у Срем ској Митро
ви ци про шлог четврт ка, 12. окто
бра одр жа на је дру га сед ни ца 

Пар ла мен та при вред ни ка Реги о нал не 
при вред не комо ре Срем ског управ ног 
окру га (РПК). Сед ни ци је при су ство вао 
Пре драг Петро вић, гене рал ни секре
тар При вред не комо ре Срби је, који је 
нагла сио да је при ме ном новог Зако на 
о при вред ним комо ра ма, комо ра вра
ће на при вред ни ци ма.

- При вред ни ци уче ству ју у кре и ра њу 
при вред ног амби јен та у Срби ји. Пред
став ни ци При вред не комо ре Срби је су 
део рад них тела у свим мини стар стви
ма и на тај начин могу директ но да ути
чу и да дају сво је пред ло ге и суге сти је. 
Наш циљ је да се сма њи опо ре зи ва ње 
допри но са, како би се пове ћа ле зара
де. Држа ва тако не губи, јер ако има те 
веће пла те, више ћете купо ва ти – изја
вио је Пре драг Петро вић.

Пред сед ник Пар ла мен та при вред ни
ка Сре ма Дали бор Берић нагла сио је 
да је Срем један од воде ћих реги о на у 
Срби ји, у којем је сма њен број неза по
сле них, а све више стра них ком па ни ја 
ула же у ово под руч је. Он је нагла сио 
да нове ком па ни је које дола зе не тра
же само људе са сред њим обра зо ва
њем него и инже ње ре елек тро тех ни ке 
и машин ства.

Пре ма пода ци ма које је изне ла Ста
на Јевић из Реги о нал не при вред не 
комо ре Сре ма, у Сре му је у јуну 2017. 
било 19.424 неза по сле них, а про сеч на 
нето зада у авгу сту изно си ла је 43.107 
дина ра. На тери то ри ји Сре ма тре нут но 
послу је 4.085 при вред них дру шта ва и 
9.055 пред у зет ни ка.  Општи не Инђи ја и 
Ста ра Пазо ва нај ви ше изво зе и уво зе, 
а земље у које срем ски при вред ни ци 
нај ви ше изво зе су Немач ка и Ита ли ја. 

Да Реги о нал на при вред на комо ра 
има добру сарад њу са срем ским локал
ним само у пра ва потвр дио је врши лац 
дужно сти дирек то ра Ђор ђе Божић. 

 Послед њих годи на пове ћа ва се 
број при вред них дру шта ва, а сма њу је 
неза по сле ност. Све више и дома ћих 
при вред ни ка ула же у Срем – рекао је 
Божић.

На кра ју сед ни це Пар ла мен та при
вред ни ка, при вред ни ци су гово ри ли 
о про бле ми ма са који ма се суо ча ва ју. 
Нај ве ћи про блем, посеб но у фир ма ма 
са већим бро јем запо сле них, су боло
ва ња. Како наво де, добар део рад ни ка 
на боло ва њу у ства ри није боле стан, 
већ кори сте сво ја познан ства са лека
ри ма. Про блем про из вод них пого на је 
и недо ста так фабри ка у Срби ји које 
уни шта ва ју про из вод ни отпад.

Б. Села ко вић

Сед ни ци пар ла мен та при вред ни ка 
Сре ма при су ство вао је и гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди мир Сана дер, 
који је иста као да је Срем ска Митро ви ца 
један од лиде ра када је у пита њу дово ђе
ње инве сти то ра после 2000. годи не. 

 Све ком па ни је су задо вољ не радом 
локал не само у пра ве, посеб но на начин 
на који смо им изла зи ли у сусрет што се 

тиче гра ђе вин ских дозво ла и опре ма ња 
инду стриј ске зоне. Захва љу ју ћи тим инве
сти ци ја ма запо сле но је доста наших 
сугра ђа на, и сада смо град са нај ни жом 
сто пом неза по сле но сти у Срби ји. Срем је 
већ сада међу нај бо љим реги о ни ма у 
чита вој Срби ји, што се тиче изво за и 
отва ра ња нових рад них места – рекао је 
Сана дер.

Митро ви ца има нај ма њу
сто пу неза по сле ности у Срби ји

Заседање Парламента привредника Срема
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СУДАНИЈА

Новинару СМ портала 
пресуда 100.000 динара

Милан Миливојевић, новинар Сремскомитровачког 
портала проглашен је кривим због кривичног дела 
увреде. Ово је правоснажна пресуда, коју је 

изрекао Виши суд у Сремској Митровици, чиме је одлука 
Основног суда, по тужби Василија Радосављевића из 
Сремске Митровице, због кривичног дела увреде, 
постала правоснажна. Миливојевић је због увредљивих 
текстова на рачун Василија Радосављевића осуђен на 
новчану казну од 100.000 динара плус судски трошкови, 
а ако одбије да плати за сваких хиљаду динара следује 
му по један дан затвора.

Ово је прва правоснажна и може се рећи симболична 
казна у предметима који се тренутно воде против 
новинара Миливојевића. Зато је свакако занимљив 
одговор на питање да ли ће она имати „домино ефекат“ 
и за друге судске случајеве (овим новинама су позната 
бар два по идентичним оптужбама) чије пресуде још увек 
нису правоснажне и где су првостепено пресуђене много 
веће суме.    М. Н.

СУДАНИЈА (2)

„Бајићева“ школа због 
пресуде остаје без грејања?

21. октобра истиче последњи рок за исплату милионске одштете учитељу 
Матеу Жарку, коју му по пресуди дугује Основна школа „Слободан Бајић 
Паја“. Школа каже да нема пара, а адвокат Мате Жарка каже да ће предузети 
мере принудне наплате 

Од 6. до 21. октобра тече тзв. парициони рок за 
исплату милионске одштете учитељу Матеу Жарку, 
по судској пресуди. Да подсетимо, Мате Жарко је 

тужио Школу због незаконитог отказа, и на основу пресуде 
школа је добила обавезу да му исплати изгубљену зараду 
за све време (око годину и по дана) одсуствовања са 
посла, са свим доприносима (негде око милион и по 
динара). 

Иако је правоснажна пресуда неупитна, чак се ни Школа 
није жалила на њу, до учитеља Матеа Жарка стижу 
незваничне информације да му се штета неће 
надокнадити, јер наводно нема пара. Како у позадини 
целог „случаја“ стоји (по мишљењу Матеа Жарка), свађа 

директорке Школе Анкице Јевтић са поменутим учитељем, 
одбијање да се исплати одштета може имати далекосежне 
последице по ову образовну установу.  21. октобра 
истиче последњи рок за исплату милионске одштете 
учитељу Матеу Жарку, коју му по пресуди дугује Основна 
школа „Слободан Бајић Паја“. Школа каже да нема пара, а 
адвокат Мате Жарка каже да ће предузети мере принудне 
наплате. Другим речима, с обзиром на то да се плате 
запослених деле са посебног (заштићеног) жиро рачуна, 
оне не могу принудном наплатом бити доведене у питање, 
али сви остали облици рада у Школи доћи ће у проблем. 
Довољно је само помислити шта ће се десити са 
плаћањем грејања и осталих школских трошкова.  М. Н.

Виши суд је потврдио пресуду 
против Милана Миливојевића у 
предмету по тужби Василија 
Радосављевића, чиме је она постала 
правоснажна. Да ли ће ова пресуда 
имати „домино ефекат“ у случају 
других пресуђених предмета које још 
нису правоснажне?

ПРАВОСНАЖНО: Потврђена пресуда 
Основног суда у Сремској Митровици
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Нај ва жни ја тач ка днев ног реда 
сед ни це Општин ског већа 
Општи не Шид, која је одр жа на 

про шлог пет ка 13. окто бра, одно си ла 
се на доно ше ње одлу ке о изград њи 
зида не тра фо ста ни це у рад ној зони у 
Ада шев ци ма. За ову инве сти ци ју 
Општи на Шид је од Покра јин ске вла
де доби ла 13,5 мили о на дина ра. Како 
је након сед ни це на кон фе рен ци ји за 
нови на ре изја вио пред сед ник Општи
не Шид Пре драг Вуко вић, доно ше ње 
ове одлу ке било је хит но, како би 
радо ви на њеној изград њи што пре 
поче ли.

 Изград ња тра фо ста ни це нам је 
вео ма важна. Поред сред ста ва која 
смо доби ли од Упра ве за капи тал на 
ула га ња, 3,5 мили о на дина ра за исте 
наме не биће издво је но из општин ског 
буџе та. Већ на про ле ће оче ку је мо да 
први део инду стриј ске зоне буде у 
функ ци ји  иста као је Вуко вић.

Чла но ви Општин ског већа изгла са
ли су пра вил ни ка о бли жим усло ви ма, 
кри те ри ју ми ма, начи ну и поступ ку за 
оства ри ва ње пра ва на надок на ду 
тро шко ва за ван те ле сну оплод њу у 
2017. годи ни. Општи на Шид јед на је 
од 15 општи на у Срби ји којој су доде
ље на сред ства у изно су од 11 мили о
на дина ра за про јек те под сти ца ја 
рађа ња и попу ла ци о ну поли ти ку. Део 
доби је них сред ста ва опре де љен је за 
ван те ле сну оплод њу. Општи на Шид 

ће доде љи ва ти по 250.000 дина ра, 
брач ним паро ви ма за четвр ти поку шај 
ван те ле сне оплод ње, а бли жи усло ви 
и кри те ри ју ми биће утвр ђе ни пра вил
ни ком.

 Пра вил ни ком ће бити регу ли са на 
пра ви ла на који начин ће се врши ти 
избор брач них паро ва, као и све оста
ле поје ди но сти. Биће обра зо ва на 
струч на коми си ја, саста вље на од 
лека ра и меди цин ских рад ни ка, који 
ће врши ти избор брач них паро ва. 
Пред ност има ју брач ни паро ви без 
деце, после њих они са јед ним дете

том, а четвр ти поку шај ван те ле сне 
оплод ње суб вен ци о ни са ће Општи на 
Шид изно сом од 250.000 дина ра  
рекао је Вуко вић.

Пре ма речи ма првог чове ка Општи
не Шид, на сед ни ци је донет закљу чак 
о пре ко потреб ној изград њи ази ла за 
живо ти ње.

 Изне ли смо зајед нич ки став да је 
Шиду пре ко потре бан азил за живо ти
ње. На про ле ће ћемо насто ја ти да га 
напра ви мо како бисмо реши ли про
блем паса лута ли ца на ули ца ма у 
гра ду  иста као је Вуко вић.

Чла но ви Општин ског већа изгла са
ли су и пред лог одлу ке о спро во ђе њу 
јав ног кон кур са за јав на пред у зе ћа 
чији је осни вач Скуп шти на Општи на 
Шид, као и пред лог реше ња раз ре ше
њу и име но ва њу врши о ца дужно сти 
ЈП Завод за урба ни зам и Уста но ве за 
физич ку кул ту ру и спорт ску рекре а ци
ју „Пар ти зан“. Усво јен је и годи шњи 
про грам пла на рада Пред школ ске 
уста но ве „Јели ца Ста ни ву ко вић 
Шиља“, као и пред лог о про ду же ном 
борав ку пред школ ске уста но ве до 17 
часо ва. Поред ових тача ка днев ног 
реда, усво јен је и пред лог изме не 
одлу ке о обра зо ва њу и име но ва њу 
Саве та за здра вље Општи не Шид, 
као и пред лог реше ња о избо ру чла
но ва Саве та за међу на ци он лне одно
се.

М. Н.

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ОПШТИ НЕ ШИД

Инду стриј ска зона до про ле ћа

Нека од нови нар ских пита ња пред
сед ни ку Општи не Шид, одно си ла су 
се и на радо ве у основ ним шко ла ма 
у Шиду и роко ве њихо вог завр шет ка.

 Ком плет ни радо ви у Основ ној 
шко ли „Срем ски фронт“, по мојим 
сазна њи ма, тре ба ли би бити завр ше
ни за 50 дана. Што се тиче шко ле 
„Бран ко Ради че вић“, изве сно је да ће 
Општи на Шид доби ти око 100 мили о
на дина ра за адап та ци ју те шко ле, 
тако да ће и та шко ла тако ђе има ти 
све усло ве какве јед на обра зов на 
уста но ва и заслу жу је  одго во рио је 
Вуко вић.

Радо ви
у шко ла ма

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић

Изград ња
тра фо ста ни це 

нам је вео ма 
важна. Већ
на про ле ће

оче ку је мо да 
први део

инду стриј ске 
зоне буде

у функ ци ји, 
иста као је 

Предраг Вуко вић
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ЈП „ГАС – РУМА“ 

Сигур ни парт не ри
гра ђа ни ма и при вре ди

Јав но пред у зе ћа „Гас – Рума“ је 
јед но од нај у спе шни јих јав них 
пред у зе ћа у рум ској општи ни, 

како у сми слу финан сиј ског посло ва
ња, поди за ња ква ли те та услу га тако и 
у пове ћа њу оби ма посла и бри ге о 
сво јим потро ша чи ма.

Про шлу годи ну је ово пред у зе ће 
завр ши ло са добит ком од 7,4 мили о
на дина ра. У тој годи ни је дистри бу и
ра но 16,7 мили о на куб них мета ра 
гаса, а у овој је план да се потро ша чи
ма испо ру чи око 19 мили о на куб них 
мета ра при род ног гаса. 

Укуп на дужи на гасо во да је 530,4 
кило ме та ра – од тога је 104,5 кило ме
та ра челич ног гасо во да, док 425,9 
кило ме та ра при па да дистри бу тив ном 
гасо во ду. Исто вре ме но, има пре ко 
8.000 гасних при кљу ча ка у рум ској и 
ири шкој општи ни, а о све му томе бри
не укуп но 39 запо сле них.

ЈП „Гас – Рума“ има десет потро ша
ча који се воде у кате го ри ји „вели ки 

потро ша чи“  то су потро ша чи на 
снаб де ва њу, оста ле кате го ри је су 
шко ле и вели ке уста но ве, мала пред
у зе ћа, као и дома ћин ства. 

Дакле, посто је раз ли чи те кате го ри је 
потро ша ча, а сход но томе су и цене и 
тро шко ви, а за јав ност је сва ка ко нај
ин те ре сант ни ја кате го ри ја „дома ћин
ства“.

Сва ких пет годи на у овом јав ном 
пред у зе ћу се редов но бажда ре ком
плет но сва мери ла, а посте пе но се 
угра ђу ју, пре ма пла ни ра ној дина ми ци, 
тем пе ра тур ни корек то ри. Тако да је 
план да до 2020. годи не сва бро ји ла 
има ју тем пе ра тур ни корек тор, као 
један поу зда ни ји начин мере ња.

Оно што је сва ка ко, нај ак ту ел ни је, 
пред дола зак хлад ног вре ме на је 
пита ње како се ЈП „Гас – Рума“ при
пре ми ло за греј ну сезо ну. 

– Ми пот пу но спрем ни ула зи мо у 
нову греј ну сезо ну. Ура ди ли смо ком
плет не ремон те, пре гле да не су гото во 

све инста ла ци је на под руч ју рум ске и 
ири шке општи не – каже Рада Мара
вић, дирек тор пред у зе ћа.

Поред дома ћин ста ва и уста но ва, 
све акту ел ни ја је при вре да. Наи ме, у 
рум ској општи ни у послед ње три годи
не је отво ре но пет вели ких фабри ка и 
оне су и вели ки потро ша чи, а ЈП „Гас 
– Рума“ може у пот пу но сти да испра ти 
њихо ве потре бе. 

– Ми има мо ура ђе не гене рал но све 
рад не зоне, оне су гаси фи ко ва не и 
гаса има довољ но за све. За сада шњи 
ниво потро шње ми има мо пот пу но 
довољ не капа ци те те, тако да о томе 
не бри не мо и има мо реше ње за сва ку 
ситу а ци ју – каже дирек тор Мара вић.

Про шле годи не је гас три пута 
мењао цену и то нани же, а ових дана 
потро ша чи су доби ли оба ве ште ње да 
се цена од 1. новем бра кори гу је, и то 
навише.

– Нова цена ће бити 36,33 дина ра, 
са ПДВом 39,96 дина ра, одно сно 
пове ћа ње изно си 6,19 про це на та. 
Морам рећи да је долар ска цена гаса 
ско чи ла за 22 про цен та и ми смо још 
пре девет месе ци тра жи ли пове ћа ње, 
јер смо сви дистри бу те ри били у 
тешкој ситу а ци ји, али нам пове ћа ње 
тада није одо бре но. Сада смо доби ли 
овај део пове ћа ња који је дово љан да 
се не би ушло у неку зону губи та ка, 
јер је долар у међу вре ме ну, дра стич но 
пао што је сре ћа и за нас, а пого то во 
потро ша че. Долар је тако пао са неких 

Дирек тор ЈП „Гас – Рума“ Рада Мара вић

Како смо иста кли, уко ли ко се гра ђа ни 
опре де ле да се при кљу че на гас, све 
могу да оба ве и опре му купе у ЈП „Гас – 
Рума“.

– Што се тиче гасне опре ме код нас, у 
нашем про дај ном објек ту у окви ру фир
ме, има мо пећи, котло ве и шпо ре те. 
Пећи су углав ном, „Лам пар то ве“ и ми смо 
и сер ви се ри за њих, а котло ви су нам 

„Бак си је ви“, „Вај лан то ви“ и „Бошо ви“, а 
за мар ку „Бак си“ смо и сер ви се ри. Зна чи, 
за све што се гра ђа ни опре де ле, ми то 
може мо пору чи ти. Ком пле тан асор ти ман 
про да је мо на 12 месе че них рата, а гра ђа
ни код нас добрим делом све и купе и са 
цена ма смо, у нашем окру же њу, нај по
вољ ни ји – рекао је за наше нови не дирек
тор ЈП „Гас – Рума“ Рада Мара вић.

Све на јед ном месту

Про шлу
годи ну је

ово пред у зе ће 
завр ши ло са 

добит ком од 7,4 
мили о на дина ра
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118 дина ра, на тре нут них 101,84 дина
ра. Тако смо успе ли да амор ти зу је мо 
тај губи так кроз пад кур са, ова цена је 
пове ћа на на осно ву наста лих тро шко
ва, да те тро шко ве амор ти зу је мо и да 
наста ви мо са пру жа њем услу га на 
заи ста висо ком нивоу. Код нас потро
шач може да, од уво ђе ња гаса до 
изво ђе ња инста ла ци ја и набав ке 
опре ме, ком плет но завр ши посао и то 
све кре ди ти ра мо, а тај заи ста висок 
ниво услу ге има и сво ју цену – исти че 
Рада Мара вић.

ЈП „Гас – Рума“ чети ри годи не уна
зад омо гу ћа ва сво јим потро ша чи ма 
репро грам дуго ва ња. Од 2014. годи не 
само пред у зе ће сво јим сред стви ма 
финан си ра тај репро грам, уз пода так 
да је репро грам пове ћан на пет рата. 

 То пла ни ра мо и за наред ну годи ну 
– репро грам за рачу не из новем бра, 
децем бра, јану ра, фебру а ра и мар та 
– уз пла ћа ње 70 про це на та рачу на 
одмах, а оста так на пери од од 120 до 
150 дана, како коме одго ва ра. Нарав
но, то тре ба да одо бри наш Над зор ни 
одбор, али мислим да то неће бити 
про блем. То је нека наша гене рал на 
поли ти ка, од како сам ја дирек тор, да 
новац који су нам дуго ва ли, као на 
при мер „Стам бе но“, а успе ли смо да 
напла ти мо, да та сред ства потом пре
у сме ри мо пре ма гра ђа ни ма. Тако да 
се ти кре ди ти гра ђа ни ма фак тич ки 
финан си ра ју из тих напла ће них дуго
ва ња, јер ми ЈП „Срби ја гас“ рачун 
мора мо да пла ти мо на вре ме – поја
шња ва Мара вић.

Како смо иста кли, про шле годи не је 
ово пред у зе ће оства ри ло добит од 7,4 
мили о на дина ра, а дирек тор Мара вић, 
иако је опре зан, пре све га због кур са 
дола ра, каже да су оче ки ва ња да ће 
добит бити већа него про шле годи не, 
јер се потро шња гаса стал но пове ћа ва.

Пре ма Зако ну о јав ним пред у зе ћи

ма и ЈП „Гас – Рума“ је морао да 
доне се сво је сред њо роч не и дуго роч
не пла но ве раз во ја. 

– Сход но шире њу инду стриј ских 
зона, ми пла ни ра мо гене рал но, да 
буде пове ћа ње про да је гаса, рачу на
мо да ће сва ке годи не бити беле жен 
раст потро шње и то не рачу на мо 
напа мет. До 2020. годи не рачу на мо 
да ћемо има ти око 21 мили он про да
тих куби ка гаса, бар сам ја тако зацр
тао циљ. Рачу на мо на упра во те нове 
фабри ке, али и на про ши ре ња као 
што се наја вљу ју у „Хачин со ну“, 
„Мита су“ али и новој фабри ци нудли 
која је недав но отво ре на. Ми смо ове 
годи не има ли и 70 одсто више при
кљу ча ка него про шле, зна чи пове ћа
ва се и потро шња гра ђа на. Има мо 
доста зах те ва, а мало људи, али све 
иде неком сво јом дина ми ком – исти
че дирек тор Мара вић.

Што се тиче саме дистри бу тив не 
мре же, ту неких већих захва та неће 
бити јер је она при лич но нова и у 
одлич ном је ста њу.

– Зато иде мо на теле ме три ју, 
даљин ско очи та ва ње, то смо ура ди
ли код вели ких потро ша ча, а вели ка 
су ула га ња да би то овог тре нут ка и 
пот пу но зажи ве ло. Ту нас мало успо
ра ва ју јав не набав ке – каже Рада 
Мара вић.

Јав но пред у зе ће за дистри бу ци ју 
при род ног гаса ЈП „Гас – Рума“ осно
ва но је одлу ком Скуп шти не општи не 
Рума 25. новем бра 1994. годи не, а 
поче ло је са радом 1. јану а ра наред
не годи не.

ЈП „Гас – Рума“ посе ду је три лицен
це доби ја не од Аген ци је за енер ге ти
ку Репу бли ке Срби је за оба вља ње 
сле де ћих енер гет ских делат но сти: 
дистри бу ци ја и упра вља ње дистри
бу тив ним систе мом за при род ни гас 
која је доби је на 2007. годи не, јав но 
снаб де ва ње при род ним гасом из 
2013. годи не и снаб де ва ње при род
ним гасом из 2014. годи не.

Смиља Џакула

ЈП „Гас – Рума“
чети ри годи не

уна зад омо гу ћа ва 
сво јим потро ша чи ма 
репро грам дуго ва ња. 
Од 2014. годи не само 

пред у зе ће сво јим 
сред стви ма

финан си ра тај 
репро грам,

уз пода так да је 
репро грам

пове ћан на пет рата

Про дај ни обје кат у окви ру пред у зе ћа

Седи ште ЈП „Гас – Рума“
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ЈП „СТАМ БЕ НО“ РУМА

Гре ја ње поче ло рани је
Зва нич на греј на сезо на је 

поче ла 15. окто бра, али је 
због нижих јутар њих тем

пе ра ту ра гре ја ње у Руми запо
че ло 6.окто бра. 

ЈП „Стам бе но“ гре је око 
100.000 ква драт них мета ра 
стам бе ног и послов ног про сто
ра и око 1.800 ста но ва, а у нову 
греј ну сезо ну ула зи, бар за 
сада, са истим цена ма и истим 
начи ном пла ћа ња.

– Све је спрем но за греј ну 
сезо ну. Што се тиче већих 
посло ва ста вљен је нов котао у 
котлар ни цу у Спорт ској хали, 
сна ге 4,5 мега ва та, ту је био 
један гасни котао, а у овој 
котлар ни ци може мо гре ја ти и на 
мазут и има мо одре ђе не коли
чи не у резер ви, ако затре ба. То 
је само у слу ча ју неста ши це 

гаса. Зна чи, ту сада има мо два 
котла, и овај ста ри је издр жао 
ону јаку зиму са тем пе ра ту ра ма 
до – 20, док је систем про јек то
ван за тем пе ра ту ре до – 15 сте
пе ни. Успе ли смо да „изгу ра мо“ 
ту зиму, али смо потро ши ли 
више 170 тона мазу та више од 
уоби ча је ног, као и више 45.000 
куб них мета ра гаса – каже 
дирек тор ЈП „Стам бе но“ Срђан 
Нико лић. 

Он дода је да су још два котла 
пот пу но ремон то ва на у насе љу 
„Соли дар ност“ код Дома здра
вља у којем има и нај ви ше 
потро ша ча.

Рум ске котлар ни це и даље 
више кори сте мазут, а у ову греј
ну сезо ну се ушло са резер ва ма 
овог енер ген та за месец дана 
гре ја ња, док је по Зако ну о ене

р ге ти ци оба ве за да има резер ви 
за 15 дана. 

У наред них месец и по дана 
пла ни ра се и ауто ма ти за ци ја 
два де се так под ста ни ца тако да 
ће се ауто мат ски регу ли са ти 
гре ја ње, зави сно од тем пе ра ту
ре.

– Кра јем месе ца купо ва ће мо 
нове коли чи не, ја рачу нам око 
250 тона мазу та, а поре ђе ња 
ради за неку про сеч ну зиму се 
потро ши током греј не сезо не од 
1.200 до 1.400 тона – каже 
Срђан Нико лић.

ЈП „Стам бе но“ има насле ђе не 
дуго ве од 442,5 тона мазу та пре
ма Роб ним резер ва ма које је 
тре ба ло вра ти ти до кра ја сеп
тем бра, али је ура ђен репр о
грам и оба ве за да се те коли чи
не вра те у року 36 месе ци – 

било нов ча но или у мазу ту – 
зна чи месеч но нешто пре ко 12,2 
тоне.

Ове годи не ЈП „Стам бе но“ је 
доби ло 31 зах тев за искљу че ње 
са топло во да, а усво је на су три 
зах те ва. Дру го сте пе но, о овим 
зах те ви ма ће одлу чи ва ти 
Општин ско веће.  С. Џ.

Директор Срђан Нико лић

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Мање запо сле них чинов ни ка
Чла но ви Општин ског већа 

Рума, на сед ни ци одр жа
ној 13. окто бра, доне ли су 

пред лог одлу ке о мак си мал ном 
бро ју запо сле них на нео д ре
ђе но вре ме у систе му локал
не само у пра ве за теку ћу годи
ну, о којој ће конач ну реч дати 
одбор ни ци СО Рума.

Обра зла жу ћи ову одлу ку, 
Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве је ука зао да 
у јав ном сек то ру – који под ра зу
ме ва Општин ску упра ву, месне 
зајед ни це, јав на пред у зе ћа и 
уста но ве, ради тре нут но 698 
лица, а да је десе так под не ло 
зах тев за одла зак у пен зи ју. Он 
је иста као да је од децем бра 
2013. годи не у систе му локал не 
само у пра ве сма њен број запо
сле них за 161 лице.

– Ако рачу на мо да се у про
се ку за сва ког пла ћа ло око 
50.000 дина ра бру то пла те, 
онда је рачу ни ца да смо уште
де ли по 96 мили о на дина ра 
годи шње, тиме што смо пошто
ва ли Уред бу која је доне та 
у децем бру 2013. годи не. То 
нам олак ша ва и сада доно ше
ње ове нове одлу ке  тре нут
но фак тич ки ради 698 људи, 
иако је прет ход на одлу ка из 
2016. годи не важи ла на 759. 
Уз поме ну те наја ве за пен зи је, 
ми ћемо пот пу но испо што ва ти 
број запо сле них који је Вла да 
про пи са ла, чак ће бити и мање 
од тог бро ја – рекао је начел
ник Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић.

На овој сед ни ци је доне то и 
реше ње о упо тре би 480.000 
дина ра из теку ће буџет ске 
резер ве, а ова сума ће бити 

иско ри шће на за доде лу помо
ћи за још 17 поро ди ца које су 
пре тр пе ле ште ту од невре ме на 
које је пого ди ло рум ску општи
ну 17. сеп тем бра.

– Са овим бро јем ми смо 
помо гли укуп но 83 поро ди це 
које су пре тр пе ле нај ве ћу ште ту 
и за то смо издво ји ли укуп но око 
5,5 мили о на дина ра. Коми си ја 
коју смо фор ми ра ли је добро 
ура ди ла свој посао и мислим да 
смо са овим завр ши ли са помо
ћи нај у гро же ни јим. Коли ко сам 
упо знат, ми смо једи на локал
на само у пра ва у око ли ни, која 
је на овај начин помо гла сво јим 
угро же ним сугра ђа ни ма. Поред 
тога, поде ли ли смо и по три 
куб на метра дрве та за 18 нај у
гро же ни јих поро ди ца, а реч је о 
ста бли ма која су сру ше на током 
невре ме на – рекао је пред сед
ник Општи не Сла ђан Ман чић.

Како сазна је мо, и дрве ће које 

се буде укло ни ло из Бор ков ца 
биће, тако ђе, поде ље но нај у
гро же ни јим поро ди ца ма, али је 
због ста ту са Бор ко вач ке шуме 
потреб но да прво на терен иза
ђу струч ни људи из шума ри је 
који ће обе ле жи ти дрве ће за 
сечу, па ће потом запо сле ни из 
„Кому нал ца“ то дрве ће и укло
ни ти.

Доне то је и реше ње о дава њу 
сагла сно сти на одлу ку о доде ли 
јав ног уго во ра за реа ли за ци ју 
про јек та јав нопри ват ног парт
нер ства са еле мен ти ма кон це
си је за оба вља ње делат но сти 
јав ног пре во за пут ни ка на тери
то ри ји општи не Рума и дава њу 
сагла сно сти на кона чан нацрт 
јав ног уго во ра о пове ра ва њу 
оба вља ња делат но сти јав ног 
пре во за пут ни ка на тери то ри ји 
рум ске општи не, а реч је о року 
на пет годи на. 

Стој ша Јова но вић, шеф Оде

ље ња за инспек циј ске посло ве, 
али и члан струч ног тима за 
ову област је иста као да се све 
ради ло у скла ду са новим Зако
ном о јав нопри ват ном парт нер
ству, као и да ће убу ду ће поме
ну та област упра во мора ти тако 
да се регу ли ше.

– Ми смо први који смо ову 
област уре ди ли по новом зако
ну и мно ги су нас зва ли да пита
ју за наша иску ства – рекао је 
Јова но вић.

Чла но ви Општин ског већа 
су доне ли пред лог Стра те ги је 
соци јал не поли ти ке, изме не и 
допу не Акци о ног пла на за уна
пре ђе ње поло жа ја Рома, као и 
одлу ке о доде ли награ да и јав
них при знан ња Општи не, међу 
који ма је и титу ла поча сног 
гра ђа ни на, а о све му томе ће 
рас пра вља ти и одбор ни ци СО 
Рума.

С. Џаку ла

Сед ни ца Општин ског већа Рума
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ РУМА

Бер зен брик дони рао 200 књи га
Рум ска библи о те ка „Ата на

си је Стој ко вић“ је обо га ти
ли свој књи жев ни фонд са 

200 књи га на немач ком јези ку 
које је Град ској библи о те ци 
дони рао немач ки град Бер зен
брик.

Под се ти мо, захва љу ју ћи 
сарад њи Удру же ња „Гра ди мо 
мосто ве“ из Бер зен бри ка и 
Руме која је запо че ла пре две 
годи не, она је надо гра ђе на 
сарад њом локал них само у пра
ва, да би до кра ја годи не била 
кру ни са на бра ти мље њем два 
гра да, буду ћи да је пар ла мент 
Бер зе бри ка недав но донео 
одлу ку о бра ти мље њу.

Књи ге је дирек то ру Град ске 
библи о те ке Жељ ку Сто ја но ви ћу 
уру чи ла пред сед ни ца Удру же
ња „Гра ди мо мосто ве“ из Руме 
Љиља на Мар ти нац. Она је 
рекла да је реч о књи га ма како 
струч ним, реч ни ци ма, тако 
беле три сти ци и да су све на 
немач ком јези ку. Она је под се
ти ла и да су мла ди из рум ске 
општи не током сеп тем бра били 
у дво не дељ ној посе ти сво јим 
вршња ци ма у Бер зен бри ку, а 
дона ци ја књи га је наста вак 
добре сарад ње и у сфе ри кул ту
ре. 

– Књи ге је за рум ску библи о
те ку ода брао Рихард Рај нхарт, 
шеф Кан це ла ри је за кул ту ру у 
Осна бри ку, који је седи ште 
окру га где се нала зи и Бер зен
брик – рекла је Љиља на Мар ти
нац.

Сан дра Кукић, секре тар ка СО 

Рума је ука за ла да је и ова 
дона ци ја потвр да добре сарад
ње два гра да пред који ма је и 
бра ти мље ње.

– Неко ли ко дана после одлу
ке коју су доне ли о бра ти мље њу 
наши при ја те љи из Немач ке су 
спре ми ли овај дар за нас, као 
један од видо ва про ши ре ња 
наше кул тур не сарад ње и упо
зна ва ње наших гра ђа на са 
немач ком кул ту ром и немач ким 
јези ком. Нада мо се да ће ове 
књи ге помо ћи нашим гра ђа ни ма 
који желе да нау че немач ки 

језик, пого то во уче ни ци ма. Тру
ди ће мо са да нашу сарад њу 
побољ ша мо, наро чи то у обла
сти кул ту ре  рекла је Сан дра 
Кукић.

На дона ци ји се захва лио 
дирек тор Град ске библи о те ке 
Жељ ко Сто ја но вић који је рекао 
да је до сада Град ска библи о те
ка има ла мали број књи га на 
немач ком јези ку. 

– Тре нут но у нашој библи о те
ци и нема мо 200 насло ва на 
немач ком јези ку, сто га смо више 
него задо вољ ни овом вред ном 

дона ци јом. Сви зна мо да је у 
Руми, не тако дав но, немач ко 
ста нов ни штво има ло зна ча јан 
удео у попу ла ци ји. Библи о те ка 
башти ни кул тур но насле ђе 
Руме, али није сачу ва но мно го 
књи га из немач ке чита о ни ца 
која је овде посто ја ла пре Дру
гог свет ског рата. То смо рекли и 
при ја те љи ма из Бер зен бри ка 
када су нам били у посе ти и 
испо ста ви ло се да су нас добро 
слу ша ли и сада нас изне на ди ли 
овим покло ном – рекао је Жељ
ко Сто ја но вић. С. Џ.

Дона ци ја књи га Град ској библи о те ци

ОШ „23. ОКТО БАР“ КЛЕ НАК

Ура ђе на гаси фи ка ци ја шко ле
У кле нач кој ОШ „23. окто бар“ је 10. окто бра 

пуштен у рад котао и гасне инста ла ци је 
тако да ће се, убу ду ће, цела шко ла гре

ја ти на при род ни гас, чиме је решен и вели
ки про блем гре ја ња везан за ову шко лу, јер је 
рани је кори шће но лож уље.

Сред ства за ову набав ку и радо ве обез бе ди
ла је локал на само у пра ва, а реч је о око 2,5 
мили о на дина ра. 

– Има мо нови котао који је пове зан на гасну 
мре жу и јуче је почео са радом. Морам да истак
нем да смо на овим посло ви ма има ли изу зет ну 
сарад њу са локал ном само у пра вом која нам је 
увек изла зи ла у сусрет како би се побољ шао 
ква ли тет рада у шко ли. Сада је ура ђе на гаси
фи ка ци ја, а у пла ну нам је и рекон струк ци ја 
уче нич ких тоа ле та, као и да, на про ле ће бето
ни ра мо или поста ви мо беха тон у дво ри ште – 
каже дирек тор ка Јасми на Попо вић.

У кле нач ку основ ну шко лу иде укуп но 242 
уче ни ка у 13 оде ље ња, а наста ва је орга ни зо
ва на у две сме не. Поред њих, ту је и школ ски 
обје кат за пред школ це који је тако ђе, при кљу
чен на гас и ту се нала зи 32 мали ша на пред
школ ског узра ста.

С. Џ.
Решен про блем гре ја ња у шко ли
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ПРЕ хРАМ БЕ НО – ШУМАР СКА И хЕМИЈ СКА ШКО ЛА

Дуал но обра зо ва ње на делу

У про сто ри ја ма Пре храм бе но – 
шумар ске и хемиј ске шко ле у 
Срем ској Митро ви ци у сре ду, 11. 

окто бра, пот пи са ни су уго во ри о дуал
ном обра зо ва њу изме ђу шко ле и при
вред них дру шта ва из Срем ске Митро
ви це и око ли не. Пот пи си ва њу уго во ра 
су при су ство ва ли роди те љи уче ни ка 
који су има ли могућ ност да чују шта 
ће при вред ни ци пону ди ти ђаци ма, 
који се опре де ле да код њих иду на 
прак су и у скла ду са тим да одлу че са 
којом фир мом ће пот пи са ти уго вор. 

О зна ча ју и важно сти дуал ног обра
зо ва ња гово рио је дирек тор шко ле 
Небој ша Огње но вић.

– Ово је прва гене ра ци ја ђака која 
ће има ти могућ ност да уче ству је у 
дуал ном обра зо ва њу. Овде су при сут

ни пред став ни ци седам фир ми, који 
ће пот пи са ти уго во ре са шко лом и 
роди те љи ма, где ће се при вред ни ци 
оба ве за ти да при ме уче ни ке на прак
су, већ од сле де ће неде ље. Дуал но 
обра зо ва ње је у ову шко лу кро чи ло 
нешто рани је. Закон о дуал ном обра
зо ва њу је ушао у скуп штин ску про це
ду ру и тре ба ло би да буде готов до 
кра ја окто бра, како пред ви ђа ју наши 
зва нич ни ци. У наред ном пери о ду два 
сме ра кре ћу у дуал но обра зо ва ње, 
смер опе ра тер за изра ду наме шта ја и 
тех ни чар за обли ко ва ње наме шта ја и 
енте ри је ра. Пре ма нашим про ра чу ни
ма у дуал но обра зо ва ње ће бити 
укљу че но 40 уче ни ка – рекао је Огње
но вић.

Пот пи си ва њу уго во ра при су ство ва

ла је начел ни ца Градске упра ве за 
обра зо ва ње Мир ја на Пје вац.

– Пот пи си ва ње ових уго во ра је 
резул тат рада Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, При вред не комо ре, при
вред ни ка и саме шко ле. Деца ће се 
шко ло ва ти по дуал ном систе му обра
зо ва ња, а то зна чи да ће деца за вре
ме шко ло ва ња од прве до тре ће годи
не ићи на прак су, у првој годи ни то ће 
бити један дан, у дру гој годи ни два 
дана и у тре ћој годи ни три дана 
недељ но. Овај систем пру жа ђаци ма 
при ли ку, да кад завр ше сво је шко ло
ва ње оста ну да раде код при вред ни ка 
код којих су ишли на прак су – иста кла 
је Мир ја на Пје вац.

Пред став ник фир ме из Кра ље ва
ца Петар Боро вић, пот пи сао је 
уго вор са дирек то ром шко ле и 

овом при ли ком је иста као да ће њихо
ва фир ма има ти потре бу за новим 
кадро ви ма у будућ но сти.

Мишље ње роди те ља је вео ма бит
но када је у пита њу пону да ова квих 
уго во ра, јер је на њима да суми ра ју 
ути ске и да при ку пе подат ке о фир ма
ма који ће им помо ћи да усме ре сво је 
дете у одго ва ра ју ћу фир му. 

Јеле на Костић из Срем ске Митро ви
це нам је овом при ли ком рекла на шта 
ће обра ти ти пажњу при ли ком одлу чи
ва ња.

– Ја имам дете које је прва годи на 
сме ра опе ра тер за изра ду наме шта ја, 
још увек се нисам одлу чи ла за фир му 
са којом ћу пот пи са ти уго вор, а потреб
но ми је и вре ме да се инфор ми шем и 
да се дого во рим са дете том, да видим 
шта њему одго ва ра– рекла је Јеле на 
Костић. С. Кота ра нин

Небојша Огњеновић и Петар Боровић потписују уговор

Мир ја на Пје вац Јеле на Костић
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ЈП „СРЕМ – ГАС“

Пред ста вљен нови сајт
Дирек тор ка ЈП „Срем –гас“ 

Дани ца Недић је у сре
ду, 11. окто бра меди ји ма 

пред ста ви ла нову веб стра ни цу 
пред у зе ћа. Овом при ли ком она 
је иста кла све пред но сти новог 
сај та www.sremgas.rs који ће 
гра ђа ни моћи да посе те како би 
доби ли жеље ну инфор ма ци ју.

– Ово је реди зај ни ра ни сајт, 
који ће посе ти о ци ма омо гу ћи ти 
да се инфор ми шу о делат но
сти ма које пред у зе ће оба вља, 
о карак те ри сти ка ма при род ног 

гаса, као и о мера ма без бед
но сти. Сајт тако ђе нуди могућ
ност пре у зи ма ња доку ме на та 
као што су закон о енер ге ти ци, 
осни вач ки акт, про грам посло
ва ња, пра ви ла о раду, одлу ке и 
саоп ште ња, изве шта је и дру го. 
Оно што је ново јесте вир ту ел ни 
шал тер, у окви ру кога гра ђа ни 
могу да се инфор ми шу о цени 
гаса, цени при кључ ка, начи ну 
при кљу чи ва ња и нај че шћим 
пита њи ма кори сни ка. На сај ту 
се могу наћи адре са, кон так ти, 

мејл и важни бро је ви теле фо
на наше дежур не слу жбе која 
је гра ђа ни ма доступ на 24 часа. 
Оно што још желим да истак нем 
је да је нови сајт при ла го ђен 
раз ли чи тим уре ђа ји ма, доступ
не су мобил на и таблет вер зи ја  
– и ста кла је Дани ца Недић.

Пре ма речи ма дирек тор ке 
„Срем – гас“ је спре ман за пред
сто је ћу греј ну сезо ну, гаса има 
довољ но, тако да потро ша чи не 
мора ју да бри ну.

С. К.
Даница Недић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ста за ма завичајa

У сре ду, 11.окто бра у Град ској кући у 
Срем ској Митро ви ци саста ли су се 
гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер и 

пред став ник Фон да за пру жа ње помо ћи избе
глим, прог на ним и расе ље ним лици ма Душко 
Ћути ло.

– Тема састан ка били су људи који су 
дошли из бив ших југо сло вен ских репу бли
ка. Наме ра нам је да их оку пи мо на јед ном 
месту, тако што ћемо у Срем ској Митро ви ци 
орга ни зо ва ти Дане Репу бли ке Срп ске. Сле
де ће годи не у пла ну је манифестацијa која ће 
укљу чи ти вели ки број људи у кул тур на деша
ва ња у Срем ској Митро ви ци са иде јом да их 
под стак не мо да негу ју кул ту ру и тра ди ци ју – 
рекао је Сана дер.

Пред став ник Фон да Душко Ћути ло је овом 
при ли ко иста као циље ве и иде је које су веза
не за мани фе ста ци ју.

– Фонд има више про је ка та и про гра ма 
пре ко којих се избе глим лици ма пома же у 
стам бе ном збри ња ва њу. Нама је циљ да кроз 
одре ђе ни кул тур ни про грам, инте гри ше мо ту 
попу ла ци ју у наше дру штво и да сачу ва мо 
кул тур но насле ђе наро да са тих про сто ра. 
Прва ова ква мани фе ста ци ја орга ни зо ва на 
је ове годи не у сеп тем бру у Новом Саду, под 
нази вом „Ста за ма зави ча ја“, а иде ја нам је да 
се та мани фе ста ци ја орга ни зу је у више гра
до ва, изме ђу оста лог и у Срем ској Митро ви
ци – рекао јe Ћути ло.

С. К.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пре да ва ње
за бици кли сте

У орга ни за ци ји Саве та за без бед ност 
сао бра ћа ја Гра да Срем ска Митро ви ца и 
Бици кли стич ког саве за Срби је про шле 
сре де, 11. окто бра у Месној зајед ни ци 22. 
август у Срем ској Митро ви ци одр жа но је 
пре да ва ње о без бед но сти бици кли ста 
у сао бра ћа ју. Пре да ва чи су били Бран
ко Бано вић, пред сед ник Бици кли стич ког 
саве за Срби је и Ђор ђе Вра њеш, пред
сед ник Цен тра за зашти ту и без бед ност. 

Пре ма речи ма начел ни ка Град ске 
упра ве за сао бра ћај Миро сла ва Јова но
ви ћа, у послед њих пет годи на на тери
то ри ји Гра да поги ну ло је четво ро бици
кли ста, а 148 је повре ђе но. Уста но вље но 
је да нај ви ше стра да ју лица изме ђу 46 
и 64 годи не живо та, а нео све тље ност 
бици кли ста и непо што ва ње сао бра ћај
них про пи са су нај че шћи узро ци незго да. 
Несре ће се нај че шће деша ва ју изме ђу 
18 и 21 час. 

Бран ко Бано вић, пред сед ник Бици кли
стич ког саве за Срби је је нагла сио да су 
бици кли сти нај ра њи ви ја кате го ри ја уче
сни ка у сао бра ћа ју. 

 Нажа лост не посто ји довољ но бици
кли стич ких ста за по гра до ви ма, а ми се 
зала же мо да се обе ле же путе ви који ма 
се нај че шће кре ћу бици кли сти до посла, 
како би били без бед ни ји у сао бра ћа ју – 
рекао је Бано вић. 

На кра ју пре да ва ња, при сут ни ма су 
поде ље ни ком пле ти све та ла за бицикл. 

Б. С.
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СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Ове го ди не одр жан је низ ма ни
фе ста ци ја на те ри то ри ји оп
шти не Ириг ко је су ор га ни зо

ва ле ме сне за јед ни це, Оп шти на Ириг 
и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не 
Ириг. Све ове ма ни фе ста ци је до при
но се афир ма ци ји ове сре ди не, те на 
се би свој ствен на чин афир ми шу ту ри
стич ке вред но сти ово га кра ја.

Пр ва ма ни фе ста ци ја одр жа на је у 
Ири гу, чу ве ни „Пу дар ски да ни“ ко ји су 
ове го ди не обе ле жи ли че тврт ве ка по
сто ја ња и тра ја ња. Бо гат про грам оку
пио ве ли ки број по се ти ла ца. Кул тур но 
умет нич ки про гра ми су би ли ор га ни
зо ва ни ка ко за ста ри је, та ко и за нај
мла ђе. Ова ма ни фе ста ци ја је зва нич
но за по че ла 20. сеп тем бра, а тра ја ла 
све до 24. сеп тем бра. 

Тим по во дом је пред сед ник Оп
шти не Сте ван Ка зи ми ро вић, 24. сеп
тем бра, упри ли чио све ча ни при јем у 

Оп шти ни где је до че као број не го сте 
и при ја те ље. Све ча но сти су при су
ство ва ли пред став ни ци ло кал них са
мо у пра ва из Ре пу бли ке Срп ске, Бо сне 
и Хер це го ви не, пред став ник из Си сач
ко  мословачкe жупанијe из Ре пу бли
ке Хр ват ске и пред став ни ци срем ских 
оп шти на. Он је том при ли ком ре као: 

 Успе шно су ор га ни зо ва ни 25. по 
ре ду ју би лар ни „Пу дар ски да ни“. Ни је 
ма ло ис тра ја ти ово ли ко го ди на. Ова 
ма ни фе ста ци ја је по ста ла пре по зна
тљи ва у ре ги о ну. Ово је је дан од на чи
на где пред став ни ци оп шти на из на
ше зе мље али и го сти ју ко ји до ла зе из 
ино стран ства мо гу да раз ме не ис ку
ства, иде је али и да се дру жи мо. Ка да 
смо кре ну ли са осни ва њем ове ма ни
фе ста ци је, циљ нам је био да оку пи мо 
ма ле ви на ре. 1992. го ди не, ка да смо 
ма ни фе ста ци ју по кре та ли, ви но гра
дар ство је за мр ло, има ли смо са мо 

је дан по друм. Ми на на шој те ри то ри ји 
са да има мо че ти ри ве ли ке и 20 ма лих 
ви на ри ја. То је јед но став но Фру шка 
го ра. Мо ра мо и да ље да  ис трај мо са 
ор га ни зо ва њем ове ма ни фе ста ци је 
упра во због раз во ја ви но гра дар ства  
– ре као је Ка зи ми ро вић.

Го сти су та да ис та кли ка ко им је у 
Ири гу при јат но, те да ће и да ље на
ста ви ти при ја тељ ство и са рад њу са 
овом ло кал ном са мо у пра вом.

На кон „Пу дар ских да на“ 30. сеп тем
бра одр жа на је „Фи ја ке ри ја да“ у Ма лој 
Ре ме ти. Овој, тре ћој по ре ду „Фи ја ке
ри ја ди“, при су ство вао је ве ли ки број 
го сти ју, ка ко из Сре ма, та ко и Бач ке, 
а при сут ни су би ли и пред став ни ци 
ири шке ло кал не са мо у пра ве на че лу 
са пред сед ни ком Оп шти не Сте ва ном 
Ка зи ми ро ви ћем.

 Кад с мо пре две го ди не ас фал ти
ра ли пут ко ји во ди из Ма ле Ре ме те ка 

Ма ни фе ста ци је 
као по кре тач
раз во ја ту ри зма 

Оп шти на Ириг
за јед но са Ту ри стич ком

ор га ни за ци јом као и
сва ке го ди не по др жа ва

и по ма же све
ма ни фе ста ци је ко је се

одр жа ва ју на те ри то ри ји
оп шти не, каже

Стеван Казимировић
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Дани вина у Ривици

Фру шкој го ри, Ре ме та је за жи ве ла. То
ме је до при не ла ка ко фир ма ко ја се 
на ла зи у бли зи ни и ко ја до ста љу ди из 
се ла за по шља ва, та ко и ма ни фе ста
ци ја „Фи ја ке ри ја да“. Та ма ни фе ста ци
ја по ка зу је да је ово се ло по че ло да 
жи ви и на да мо се да ће из го ди не у 
го ди ну би ти ви ше и по се ти ла ца и ту
ри ста, јер Ма ла Ре ме та има шта да 
по ка же  ре као је Ка зи ми ро вић у Ма
лој Ре ме ти. 

И овој ма ни фе ста ци ји при су ство
вао је ве ли ки број го сти ју, па је то га 
да на 35 ко чи ја про де фи ло ва ло овим 
се лом, што по ка зу је да се за ма ни фе
ста ци ју, али и се ло, да ле ко чу ло. 

Иду ћег ви кен да, тра ди ци о нал на 
ша три нач ка ма ни фе ста ци ја одр жа на 
је упр кос хлад ном вре ме ну. „Гу шчи ја
да“ је ове го ди не би ла три на е ста по 

ре ду, а одр жа на је 7. ок то бра. 
Оп шти на Ириг је по кро ви тељ ством 

исте, по ка за ла да ра ди на раз во ју ту
ри зма.

 Оп шти на Ириг за јед но са Ту ри стич
ком ор га ни за ци јом као и сва ке го ди не 
по др жа ва и по ма же све ма ни фе ста
ци је ко је се одр жа ва ју на те ри то ри ји 
оп шти не. Већ три на е сти пут одр жа ва 
се „Гу шчи ја да“ у Ша трин ци ма. Ми смо 
пре по зна ли ову ма ни фе ста ци ју ко ја 
мо же да по мог не у раз во ју овог се ла 
– ре као је Ка зи ми ро вић.  

Иду ћег ви кен да, 14. ок то бра одр жа
на је и ја зач ка ма ни фе ста ци ја „Је сен 
иде ду њо мо ја, ку ку ру зи већ су зре ли“. 

Не за бо ра ви мо да се при год на де
ша ва ња ор га ни зу ју и у Ри ви ци – Да
ни бо ста на и Да ни хра не и ви на, по 
ко ји ма је Ри ви ца по ста ла по зна та. Та
ко ђе, у Врд ни ку се ор га ни зу је ви ше
днев на ма ни фе ста ци ја  Ви дов дан ски 
са бор, ко ји из го ди не у го ди ну оку пља 
ве ли ки број по се ти ла ца, али исто та ко 
љу ди ко ји бо ра ве у ба њи то ком ових 
да на, има ју при ли ку да се за ба ве. 

Сва ко од ових ме ста ко ја гра ви ти ра
ју на те ри то ри ји ири шке оп шти не има 
не ку сво ју драж. Сва ка ма ни фе ста ци
ја је по себ на на свој на чи н. Упра во он
да ни не чу ди што је ту ри зам на овом 
про сто ру, за ве о ма крат ко вре ме, по
чео да се раз ви ја ве ли ком бр зи ном. 

 С. С. 

Но во сад ски са јам је Ту ри стич кој 
ор га ни за ци ји оп шти не Ириг до де лио 
ди пло му са ве ли ком злат ном ме да
љом за 2017. го ди ну  за ква ли тет и 
ра зно вр сност ту ри стич ке по ну де, на 
ово го ди шњем Сај му ту ри зма у Но вом 
Са ду ко ји је одр жан од 5. до 7. ок то
бра.

Злат на ме да ља 
за ту ри зам

Не за бо ра ви мо
да се при год на

де ша ва ња, ор га ни зу ју 
и у Ри ви ци – Да ни

бо ста на и Да ни
хра не и ви на, по
ко ји ма је Ри ви ца
по ста ла по зна та

Фијакеријада у Малој Ремети
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СРЕД СТВА ИЗ ПОКРА ЈИ НЕ ЗА ОПШТИ НУ СТА РА ПАЗО ВА

Наста вак изград ње
водо вод не мре же у Вој ки 
Захва љу ју ћи одлич ној 

сарад њи са Упра вом за 
капи тал на ула га ња Вој во

ди не Општи на Ста ра Пазо ва 
доби ла је део сред ста ва нео п
ход них за наста вак реа ли за ци
је зна чај ног про јек та, четвр те 
фазе изград ње водо вод не мре
же у Вој ки. Сред ства су намен
ски доде ље на кроз кон курс 
Упра ве за капи тал на ула га ња 
АП Вој во ди не. Уго во ре о доде ли 
бес по врат них сред ста ва за 21 
про је кат у обла сти сао бра ћај
не инфра струк ту ре, водо снаб
де ва ња и зашти те вода, као и 
локал ног и реги о нал ног еко ном
ског раз во ја, који ће допри не ти 
рав но мер ном и бржем раз во ју 
гра до ва и општи на, 5. окто бра 
у Новом Саду пред став ни ци ма 
локал них само у пра ва, уру чи ли 
су Игор Миро вић, пред сед ник 
Покра јин ске вла де и Недељ ко 
Кова че вић, дирек тор Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој во
ди не, који је похва лио Општи ну 
Ста ра Пазо ва на доброј орга ни
за ци ји и спо соб но сти тима који 
је заду жен да пра ти и кон ку ри
ше на кон кур си ма покра јин ских 
инсти ту ци ја.

 Озбиљ но смо схва ти ли и 
кре ну ли у реа ли за ци ју свих бит
ни јих про је ка та за наше гра ђа не 
и то под јед на ко у свим насе љи
ма. Про је кат изград ње водо
вод не мре же у Вој ки, одно сно 
почет не фазе, које су под ра зу
ме ва ле при кљу че ње око 1.500 
кори сни ка на водо вод ну мре жу, 
као и неких јав них уста но ва од 
зна ча ја, рани јих годи на је реа
ли зо ван, а сада, путем овог кон
кур са, смо обез бе ди ли пре ко 18 

мили о на дина ра за реа ли за ци ју 
дела четвр те фазе, која обу хва
та изград њу улич не мре же две 
цели не А и Б, одно сно 3,5 кило
ме тра са још хиља ду при кљу
ча ка за кори сни ке  изја вио је 
Милан Беа ра, заме ник пред сед
ни ка Општи не Ста ра Пазо ва. 

Четвр ту фазу чини улич
на водо вод на мре жа у укуп ној 
дужи ни од око 27 кило ме та ра. 
Укуп на инве сти ци о на вред
ност мре же и при кљу ча ка пре

ма про јект ној доку мен та ци ји је 
198.658.131 дина ра без ПДВа. 
Део четвр те фазе који суфи нан
си ра Упра ва за капи тал на ула
га ња АП Вој во ди не чини цели ну 
А (око 1.607 мета ра водо вод не 
мре же) и цели ну Б (око 1.583 
мета ра водо вод не мре же), 
чија је инве сти ци о на вред ност 
21.619.016,38 дина ра са ПДВ
ом. Кон кур сом Упра ве обез бе
ђе но је око 18 мили о на дина ра, 
док је Општи на Ста ра Пазо ва 

издво ји ла 3,6 мили о на дина ра. 
Под се ти мо, 2010. годи не при

сту пи ло се изра ди доку мен та
ци је за изград њу водо вод не 
мре же, с обзи ром на то да су 
се мешта ни Вој ке снаб де ва ли 
водом из соп стве них буна ра од 
којих је већи на била изгра ђе на 
без доку мен та ци је и тач не еви
ден ци је. 2014. годи не сте кли 
су се сви усло ви и кре ну ло се у 
реа ли за ци ју прве и дру ге фазе 
водо вод ног систе ма насе ља 
Вој ка. У првој фази изгра ђен 
је бунар Б1 и поти сни цево вод 
у дужи ни од око 900 мета ра, а 
у окви ру дру ге фазе дистри бу
тив на мре жа у дужи ни око 5,8 
кило ме та ра, чиме је обез бе ђе
но снаб де ва ње водом основ не 
шко ле, дома здра вља и дру гих 
јав них обје ка та, као и вели ког 
бро ја кори сни ка. Укуп на ула
га ња у ове две фазе изно си ла 
су око 29 мили о на дина ра које 
је обез бе ди ла Општи на Ста ра 
Пазо ва. Тре ћу фазу про јек та 
изград ње водо вод не мре же у 
Вој ки чини изград ња резер во
ар ског про сто ра и трет ма на 
воде са пра те ћим објек ти ма, а у 
њену реа ли за ци ју ће се кре ну ти 
када буде изгра ђе но довољ но 
улич не мре же и када се обез бе
ди дово љан број при кљу че них 
кори сни ка како би се обез бе дио 
опти ма лан рад обје ка та у систе
му водо снаб де ва ња. 

Покра јин ска вла да у сарад њи 
са Упра вом за капи тал на ула га
ња током јану а ра месе ца наред
не годи не пла ни ра рас пи си ва ње 
новог вели ког кон кур са усме ре
ног на јача ње еко ном ског раз во
ја покра ји не. Н. Сти кић

Општи на Ста ра 
Пазо ва доби ла 

је део сред ста ва 
нео п ход них
за наста вак
реа ли за ци је 

четвр те фазе 
изград ње

водо вод не
мре же у Вој ки

Изград ња водо вод не мре же

ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ
ИЗБЕ ГЛИ ЦА

Мон та жне куће

У окви ру пот про јек та два, 
Реги о нал ног стам бе ног про гра
ма Коме са ри ја та за избе гли це и 
мигра ци је, у циљу трај ног реша
ва ња стам бе ног пита ња угро же
них гру па ста нов ни штва, три 
избе глич ке поро ди це из Нових 
Бано ва ца, Ста ре Пазо ве и Сур
ду ка доби ће мон та жне куће, 
чиме ће трај но бити реше но 
њихо во стам бе но пита ње. У сре
ду, 11. окто бра су им све ча но 
уру че ни и уго во ри, након чега 
већ могу да се усе ле у сво је нове 
куће. У општи ни Ста ра Пазо ва 
су за вре ме рата уто чи ште 
нашле број не поро ди це. Локал
на само у пра ва у кон ти ну и те ту 
спро во ди актив но сти у циљу 
трај ног реша ва ња стам бе ног 
пита ња угро же них гру па ста нов
ни штва, кроз овај и дру ге про јек
те, иста као је заме ник пред сед
ни ка Општи не Ста ра Пазо ва 
Милан Беа ра. Мон та жне куће би 
тре ба ло да буду завр ше не у лет
њим месе ци ма наред не годи не.

МЗ СТА РА ПАЗО ВА

Јесе њи радо ви
Ових дана се при во де кра ју 

радо ви на уре ђе њу ула за у 
Позо ри шној сали у Ста рој Пазо
ви где се мења ју пло чи це, про
ши рен је при лаз за инва лид на 
лица и нови је поста вљен у про
сто ри је СКУД „Јан ко Чме лик“. У 
скла ду са сво јим могућ но сти ма, 
Месна зајед ни ца сани ра и кућу 
народ ног херо ја Јан ка Чме ли ка, 
где је заме ње на дотра ја ла капи
ја, а у пла ну је и уре ђе ње зида у 
дво ри шту и кро ва. За две неде
ље се пла ни ра уре ђе ње кана ла, 
како је наја вио изво ђач радо ва, 
док дозво ља ва ју вре мен ски 
усло ви. Све поме ну те радо ве 
финан си ра Месна зајед ни ца 
Ста ра Пазо ва.

ГРЕЈ НА СЕЗО НА 

Цена као лане
ЈП „Топла на“ у Ста рој Пазо ви 

поче ла је про шле неде ље са 
топлим про ба ма и њихо ви кори
сни ци су до 15. окто бра, када је 
и поче ла греј на сезо на, има ли 
топле ради ја то ре. Цена гре ја ње 
оста је и ове сезо не, као и прет
ход не, што зна чи да ће се за 
стам бе ни про стор пла ћа ти 94,8 
дина ра без ПДВа, а за послов ни 
118, 5 дина ра без ПДВа који 
изно си 10 одсто.  
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ЦРВЕ НИ КРСТ

Дан мен тал ног 
здра вља

Мен тал ни поре ме ћа ји су дру ги нај ве ћи 
здрав стве ни про блем срп ског ста нов ни
штва, после кар ди о ва ску лар них боле сти, 
саоп шти ло је Удру же ње за подр шку људи
ма са неу ро зом Херц, пово дом Свет ског 
дана мен тал ног здра вља, 10. окто бра. 
Број ни су фак то ри који ути чу на мен тал но 
здра вље  сре ди на, одно сно окру же ње, 
усло ви живо та, тра у мат ска иску ства као 
што су губи так и зло ста вља ње, као и зло у
по тре ба алко хо ла и пси хо ак тив них суп стан
ци. Свет ски дан мен тал ног здра вља обе ле
жа ва се од 1992. годи не, а ово го ди шња 
тема мен тал ног здра вља је мен тал но здра
вље на рад ном месту. Општин ска орга ни
за ци ја Црве ног крста Ста ра Пазо ва дели ла 
је на тргу у Ста рој Пазо ви еду ка тив не фла
је ре о фак то ри ма ризи ка и зашти ти мен
тал ног здра вља.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ФЕНИКС

Дефи ле
при ја тељ ства

Ста ра Пазо ва је про те кле неде ље била 
цен тар оку пља ња у коме се про мо ви са ло 
при ја тељ ство, раз у ме ва ње и љубав. У 
орга ни за ци ји Дру штва за афир ма ци ју инва
ли да „Феникс“ и Удру же ња пара пле ги ча ра 
„Фру шка Гора – Срем“ одр жан је 11. Дефи
ле при ја тељ ства. Сим бо лич но баш на 
Михољ дан, одго вор на пита ње има ју ли 
осо бе са поте шко ћа ма у раз во ју, инва ли ди
те том или дру гим хен ди ке пом довољ но 
раз у ме ва ња у сре ди ни у којој живе, могао 
се про на ћи у Град ском пар ку у Ста рој Пазо
ви где је насту пом деце из врти ћа запо че ла 
ова мани фе ста ци ја. У циљу јача ња при ја
тељ ства и раз у ме ва ња међу људи ма и 
љуба ви пре ма сре ди ни у којој живи, орга
ни за то ри су посла ли јасну пору ку, а подр
шку су им пру жи ли при пад ни ци вој ске, 
све штен ства, цен тра за соци јал ни рад, 
Црве ног крста и невла дин сек тор који се 
бави њихо вим про бле ми ма. И пред став ни
ци Општи не који су ули ца ма зајед но са 
гра ђан ством про де фи ло ва ли до град ског 
Трга пру жи ли су се про мо ци ји поме ну тих 
живот них вред но сти. За осо бе које се само 
по хен ди ке пу раз ли ку ју од дру гих, деца 
Сло вач ког кул тур но – умет нич ког дру штва 
„Херој Јан ко Чме лик“ и КУД „Бран ко Ради
че вић“ на тре ну так су улеп ша ли овај дан.

НАРОД НА КУхИ ЊА

750 обро ка днев но
У Народ ној кухи њи у Ста рој Пазо ви која 

ради већ деце ни ју и по сва ког дана при пре

ми се и до 750 обро ка који се кори сни ци ма 
дели на укуп но 11 пунк то ва широм општи
не. Они има ју пра во на један оброк днев но, 
док викен дом не доби ја ју обро ке у народ
ним кухи ња ма, па се, како кажу, сна ла зе 
како зна ју и уме ју. Кори сни ци наво де да им 
и поред ква ли те та и разно вр сно сти хра не 
који су побољ ша ни у про те клих годи ну 
дана, пола век не хле ба уз оброк, није увек 
довољ но. Бора ни ја, гра шак, тесте ни на, 
пасуљ или кром пир само су нека од јела на 
мени ју, док два пута недељ но доби ја ју 
месо, два пута сла ни ну и по јед ном коба си
це. Када је реч о хра ни, кори сни ци у више 
навра та током годи не има ју поја ча не обро
ке када доби ја ју суви врат, мед и кола че. 
Ста ро па зо вач ки Црве ни крст у окви ру којег 
ради Народ на кухи ња потреб ним намир ни
ца ма већим делом се снаб де ва захва љу ју
ћи Црве ном крсту Срби је, али и сред стви
ма из буџе та локал не само у пра ве. Над ле
жни исти чу да се посеб но води рачу на о 
исправ но сти хра не. На дан када смо посе
ти ли Народ ну кухи њу у Ста рој Пазо ви при
пре мље но је 731 оброк. Нај ви ше кори сни ка 
има у Ста рој и Новој Пазо ва, као и Голу бин
ци ма, а потра жња за обро ци ма, дода ју над
ле жни, већа је у зим ским месе ци ма. 

МИНИ ТИНИ ФЕСТ 

Ива нај бо ља

Шесна е сти по реду тра ди ци о нал ни 
музич ки фести вал „Мини тини фест“ одр
жан је у Позо ри шној сали ста ро па зо вач ког 
Цен тра за кул ту ру који је и орга ни за тор 
овог музич ког так ми че ња. Фести вал који се 
одр жа ва 16 годи на у кон ти ну и те ту оку пио је 
по 11 вокал них соли ста у мини и тини кате
го ри ји. „Мини тини фест“ све ча но је отво
рио начел ник дру штве них делат но сти у 
Општи ни Ста ра Пазо ва Жељ ко Шола ја. 
Гранд при за нај со ли сту фести ва ла доде
љен је Иви Катић, уче ни ци 8. раз ре да 
Основ не шко ле „Симе он Ара ниц ки“ у Ста
рој Пазо ви за инте р пре та ци ју песме „Љубав 
је ко коц ка“. Прва награ да за интер пре та ци
ју при па ла је Ксе ни ји Ради во је вић, уче ни ци 
4. раз ре да Основ не шко ле „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“ у Ста рој Пазо ви, док је у 
тини кате го ри ји нај бо љи био Дејан Медић, 
уче ник 6. раз ре да Основ не шко ле „Нико ла 
Тесла“ у Новим Банов ци ма. За музич ки уго
ђај деце и мно го број них посе ти ла ца био је 
заду жен Миња Субо та.

НОВИ БАНОВ ЦИ

При чам ти бај ку
Бај ке су неза о би ла зан део сва ког детињ

ства. Иако неки роди те љи ради је бира ју 
модер не, мање окрут не бај ке или екра ни за
ци је бај ки, важно је да деца чита ју пра ве 
бај ке. Ни екра ни за ци је пра вих бај ки не могу 
заме ни ти ори ги нал не при че јер често не 

при ка зу ју цело куп но богат ство и сло же ност 
ори ги на ла. С тим у вези, Пред школ ска 
уста но ва „Радост“ у насе љи ма Банов ци и 
Дунав већ чети ри годи не успе шно реа ли зу
је про је кат „При чам ти бај ку“. Бај ке увла че 
децу у свет фан та зи ја и под сти чу њихо ву 
машту, уче их како се носи ти са застра шу
ју ћим ситу а ци ја ма, про ши ру ју им види ке, 
буде наду побе де добра над злом. Мали
ша ни ново ба но вач ког врти ћа има ју сво је 
оми ље не јуна ке из бај ки. Кључ но раз до
бље за чита ње бај ки је од 4. до 7. годи не. 
Како иза бра ти пра ву и како је деци пред
ста ви ти, пита ње је којим се у про јек ту „При
чам ти бај ку“ бави око педе се то ро вас пи та
ча у бано вач ком врти ћу „Радост“ који су пре 
чети ри годи не запо че ли са реа ли за ци јом 
овог про јек та. Пре чети ри годи не про јек том 
је обу хва ће но 12 вас пи та ча. Данас у про јек
ту уче ству је 48 вас пи та ча који су поред 
деце, у реа ли за ци ју про јек та укљу чи ли и 
роди те ље. На струч ном ску пу посве ће ном 
бај ка ма који се одр жао у Врд ни ку поме ну ти 
вртић са сво јим про јек том био је при мер 
коле га ма како деци на пра ви начин испри
ча ти бај ку.

ТУР НИР У ФУД БА ЛУ

Нови на ри на тере ну

Срби ја и Ста ра Пазо ва од 10. до 13. окто
бра били су дома ћи ни фуд бал ског тур ни ра. 
Сто спорт ских нови на ра из девет држа ва 
обу кли су дре со ве, ста ви ли капи тен ске тра
ке и на тре ну так били у кожи слав них фуд
ба ле ра. Девет репре зен та ци ја одме ри ло је 
сна ге на тере ни ма Спорт ског цен тра Фуд
бал ског саве за Срби је у Ста рој Пазо ви. 
Удру же ње спорт ских нови на ра Срби је као 
дома ћи ни дога ђа ја исти чу да су поно сни на 
то што је Срби ја по први пут дома ћин так
ми че њу фуд бал ских нови на р ских селек ци
ја. Мини стар омла ди не и спор та Вања 
Удо ви чић поздра вио је госте и дома ћи не и 
све ча но отво рио так ми че ње иста кав ши да 
је јед на ова ква актив ност изу зет но зна чај на 
јер пред ста вља спре гу изме ђу спор та и 
спорт ског нови нар ства. Кон гре си и так ми
че ња фуд бал ских нови нар ских селек ци ја 
југо и сточ не Евро пе први пут су орга ни зо ва
ни у Бугар ској, а ове годи не у Ста рој Пазо
ви су, поред Срби је, и репре зен та ци је 
Хрват ске, Маке до ни је, Босне и Хер це го ви
не, Руму ни је, Мол да ви је, Црне Горе и Тур
ске.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ЧАСТ СРП СКОМ НАУЧ НИ КУ

Дани Милу ти на
Милан ко ви ћа
Удру же ње Милу тин Милан

ко вић, Општи на Инђи ја и 
Тури стич ка орга ни за ци

ја општи не Инђи ја у уто рак, 10. 
окто бра одр жа ли су Дру ги час 
нау ке у окви ру мани фе ста ци је 
Дани Милу ти на Милан ко ви ћа у 
Ста ром Слан ка ме ну.

Про грам мани фе ста ци је обу
хва тио је оби ла зак зна чај ног 
лока ли те та, лесног про фи ла у 
Ста ром Слан ка ме ну са струч
ним обја шње њи ма про фе со ра 
Рудар скогео ло шког факул те та 
Уни вер зи те та у Бео гра ду и три
би ну о науч ном раду Милу ти
на Милан ко ви ћа на спорт ском 
тере ну сео ске шко ле у Ста
ром Слан ка ме ну. У три би ни су 
уче ство ва ли проф. др Душан 
Нико лић, рек тор Уни вер зи те та 
у Новом Саду, мр Слав ко Мак
си мо вић, пред сед ник Удру же ња 
Милу тин Милан ко вић и проф. 
Милан Пре до је вић, пред сед ник 
Скуп шти не општи не Инђи ја.

 Мислим да има мо сјај ну при
ли ку да ство ри мо јед ну врсту 
истра жи вач ког цен тра у Ста ром 
Слан ка ме ну у којем би се бави
ли пале о кли ма то ло шким истра
жи ва њи ма и кли мат ским про ме
на ма у нај ши рем сми слу и неким 
дру гим тема ма које су вео ма 
важне за чове чан ство у цели ни – 
иста као је Душан Нико лић, рек
тор Уни вер зи те та у Новом Саду.

Руко вод ство Општи не Инђи
ја ула же посеб не напо ре да се 
у локал ној зајед ни ци обез бе ди 
све стран раз вој па тако и овом 
при ли ком није изо ста ла подр
шка у орга ни за ци ји мани фе ста
ци је „Дани Милу ти на Милан ко
ви ћа“.

 Са овом мани фе ста ци јом 
општи на Инђи ја наћи ће се на 
свет ској мапи када су у пита њу 
тури стич ке дести на ци је. Нарав

но, оно што је нама бит но и на 
свет ској мапи нау ке  иста као је 
Милан Пре до је вић, пред сед ник 
СО Инђи ја.

Пред став ни ци Удру же ња 
„Милу тин Милан ко вић“ иста
кли су да нијед ног момен та није 
било сум ње где ће поме ну та 
тури стич ко  науч на мани фе ста
ци ја бити одр жа на.

 Кад смо се ми као Удру же ње 
опре де ли ли да уве де мо тај дан 

и да бира мо место у којем ће 
се одви ја ти актив но сти, Ста ри 
Слан ка мен се намет нуо као иде
ал на лока ци ја из више раз ло га. 
Прво, овде је дока за на Милан ко
ви ће ва тео ри ја, а са дру ге стра
не, Слан ка мен пру жа иде а лан 
тури стич ки и науч ни амби јент – 
иста као је Слав ко Мак си мо вић, 
пред сед ник Удру же ња „Милу тин 
Милан ко вић“ Бео град. 

М. Ђ.

Милу тин Милан ко вић је 
сте као свет ску сла ву и заду
жио свет ску циви ли за ци ји 
сво јом астро ном ском тео ри
јом о кли мат ским про ме на ма, 
којим је обја снио пери о ди за
ци је леде них и међу ле де них 
пери о да са жар ком и хлад ном 
кли мом. После обја вљи ва ња 
Милан ко ви ће ве тео ри је мно ги 
науч ни ци сма тра ли су да 
леде на доба нису пре те жно 
астро ном ског поре кла. Кри
тич ке и жусте рас пра ве тра ја

ле су пуних 50 годи на. 
Истра жи ва ња лесног про

фи ла Чот у Ста ром Слан ка ме
ну пру жи ла су увид у рекон
струк ци ју пре по зна тљи вог гло
бал ног рит ма сме не Милан ко
ви ће вих циклу са, одно сно 
кли мат ских вари ја ци ја током 
послед њих, при бли жно мили
он годи на. При ка за ни резул та
ти овај лесни про фил апо стро
фи ра ју као један од нај пот пу
ни јих кли мат ских архи ва на 
европ ском кон ти нен ту.

О Милу ти ну Милан ко ви ћу

Дру ги час нау ке у окви ру мани фе ста ци је

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД ИНЂИ ЈА

Про је кат про тив наси ља над децом
Општи на Инђи ја пре ко Цен тра за 

соци јал ни рад „Дунав“ укљу чи ла се 
у реа ли за ци ју про јек та Заго ва ра ње 

за при ме ну про то ко ла за зашти ту деце од 
наси ља под сло га ном „Живот без наси ља 
 за сва ко дете! Удру же ни у зашти ти деце 
од наси ља!“ Ужич ког цен тра за пра ва дете
та, који се спро во ди у сарад њи са Мини
стар ством за рад, запо шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња, Мини стар ством здра
вља, Мини стар ством обра зо ва ња, нау ке 
и тех но ло шког раз во ја Вла де Репу бли ке 
Срби је и УНИ ЦЕФом, уз финан сиј ску подр
шку Европ ске уни је. Основ ни циљ про јек та 
јесте усва ја ње или уна пре ђе ње посто је
ћих локал них међу сек тор ских про то ко ла о 

сарад њи за пре вен ци ју и зашти ту деце од 
наси ља, зло ста вља ња и зане ма ри ва ња 
у циља ним општи на ма: Ужи це, Чаје ти на, 
Бач ка Палан ка, Пан че во, Сом бор, Инђи ја, 
Ириг, Ваље во, Чаје ти на, Мај дан пек, Бор, 
Пожа ре вац, Ћупри ја, Вар ва рин, Ћиће вац, 
Алек сан дро вац, Про ку пље, Бела Палан ка, 
Пирот, Буја но вац, Вра ње.

Ужич ки цен тар за пра ва дете та је коор
ди на тор кам па ње на наци о нал ном нивоу за 
ово важно пита ње, а Ужи це је јед на од 20 
општи на у Срби ји, где се спро во ди кам па
ња и где се оче ку је усва ја ње/уна пре ђе ње 
локал ног међу сек тор ског про то ко ла.

Како се наво ди у саоп ште њу, раз ло
зи за усва ја ње локал них међу сек тор ских 

про то ко ла нала зе се у сле де ћим уоче ним 
про бле ми ма: мали број откри ве них слу ча
је ва наси ља, недо вољ на инфор ми са ност 
локал них парт не ра и непо сто ја ње пре ци
зно дефи ни са них начи на раз ме не инфор
ма ци ја, важних за посту па ње, недо вољ но 
позна ва ње уло га, над ле жно сти, капа ци те
та и мно ги дру ги. Усво је ни локал ни међу
сек тор ски про то ко ли тре ба да допри не су 
ства ра њу ефи ка сног, опе ра тив ног тима за 
уна пре ђе ње зашти те деце која трпе наси
ље, пове ћа њу бро ја откри ве них слу ча је ва 
наси ља, пове ћа њу бро ја про це су и ра них 
насил ни ка и фор ми ра њу једин стве не функ
ци о нал не базе пода та ка.

М. Ђ.

ИНЂИЈА

У сусрет Дану 
општине 

У току су при пре ме за обе
ле жа ва ње Дана општи не 
Инђи ја, 22. окто бра. Како је 
иста као пред сед ник Општи
не Вла ди мир Гак, пла ни ран 
је низ актив но сти кроз про
грам који ће за раз ли ку од 
прет ход не годи не, ове бити 
доста садр жај ни ји. Коми си ја 
за доде лу општин ских при
зна ња уско ро ће на осно ву 
при сти глих пред ло га доне
ти и одлу ку о добит ни ци ма 
Окто бар ске награ де за 2017. 
годи ну, као нај ви шег при
зна ња које поје дин ци ма или 
фир ма ма доде љу је та локал
на само у пра ва. Окто бар ска 
награ да се доде љу је пред у
зе ћи ма, уста но ва ма и дру гим 
орга ни за ци ја ма чије је седи
ште на тери то ри ји општи не 
Инђи ја, као и гра ђа ни ма или 
гру пи гра ђа на за зајед нич ко 
дело или оства ре ње на тери
то ри ји општи не Инђи ја, за 
изу зет не резул та те у раду и 
нај ви ша достиг ну ћа и оства
ре ње у обла сти при вре де, 
дру штве них и дру гих делат
но сти.

 Коми си ја ради свој део 
посла и уско ро ће бити позна
ти добит ни ци Окто бар ске 
награ де. Као и про шле годи
не доде ли ће мо пет награ да 
које се састо је од пла ке те и 
нов ча ног дела у изно су од 
50 хиља да дина ра  иста као 
је Гак.

У скло пу обе ле жа ва ња 
Дана општи не Инђи ја, биће 
одр жа на и све ча на сед ни ца 
СО којој ће, поред пред став
ни ка локал не само у пра ве и 
одбор ни ка, при су ство ва ти и 
мно го број ни гости из окол
них гра до ва и општи на као 
и пред став ни ци оних локал
них само пу пра ва са који ма 
Општи на Инђи ја гаји брат ске 
и парт нер ске одно се. М. Ђ.
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СА 48. СЕД НИ ЦЕ ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Изме не у Пла ну гене рал не 
регу ла ци је насе ља Бешка
На 48. сед ни ци Општин

ског већа у Инђи ји 
одр жа ној у четвр так, 

12. окто бра утвр ђен је низ 
пред ло га одлу ка о који ма ће 
још рас пра вља ти и одлу чи
ва ти одбор ни ци Скуп шти не 
општи не на засе да њу које 
је зака за но за четвр так, 19. 
окто бар.

Сет утвр ђе них одлу ка 
одно сио се на изме не пла
но ва посло ва ња јав них пред
у зе ћа и уста но ва, који ма су 
се ускла ђи ва ли при хо ди и 
рас хо ди, а са циљем ефи ка
сни јег рада и на осно ву нових 
потре ба јав них слу жби. Тако 
се, на при мер, изме не пла
на Jавног пред у зе ћа „Ингас“ 
одно се на задо во ља ва ње 
потре ба нових при вред них 
инве сти ци ја, што је један од 
основ них зада та ка свих јав
них слу жби, иста као је пред
сед ник Општи не Вла ди мир 
Гак.

 Нове инве сти ци је зах те
ва ју изме не пла но ве и ово су 
нај бо ље ства ри када има мо 
кон крет не про ме не у финан

сиј ским пла но ви ма и про гра
ми ма – рекао је Гак.

Инђиј ски већ ни ци утвр ди
ли су и пред лог Пла на гене
рал не регу ла ци је насе ље ног 
места Бешка. Како је иста
кла начел ни ца Оде ље ња за 
урба ни зам Тија на Дошен, 
нови не у одно су на прет ход
ни План који је на сна зи од 
2001. годи не, изме ђу оста лог, 
одно се се на то да су изу зе те 
ули це јер нису реа ли зо ва не у 

послед њих 16 годи на. Нови на 
је и лока ци ја за спорт ску халу 
која ће се гра ди ти у Бешки 
као и пла ни ра но про ши ре ње 
пијач ног про сто ра.

 Новим гене рал ним пла
ном утвр ђе не су гра ни це 
неких нових гра ђе вин ских 
рео на са чиме су Беш ча ни 
могли да се упо зна ју током 
јав ног уви да. Опре де ље не 
су и нове зоне за ста но ва ње 
уз посло ва ње, за делат но сти 

које могу да се оба вља ју само 
уко ли ко се не ради о постро
је њи ма која има ју нега ти ван 
ути цај на живот ну сре ди ну и 
ста нов ни штво  рекао је Гак.

Поред поме ну тих пред
ло га одлу ка, на 48. сед ни ци 
Општин ског већа у Инђи ји 
утвр ђен је и пред лог одлу ке о 
поди за њу спо ме ни ка Милун
ки Савић, као и пред лог одлу
ке о изме ни одлу ке о месним 
зајед ни ца ма. М. Ђ.

Сед ни ца Општин ског већа у Инђи ји

ИНЂИ ЈА

Уго во ри за под сти цај
раз во ју пољо при вре де
У Аген ци ји за рурал ни раз вој општи

не Инђи ја (АРРИ) у петак, 13. окто
бра пот пи са ни су уго во ри по дру

гом и тре ћем пре се ку за инве сти ци је у 
физич ка сред ства и оси гу ра ње усе ва. 
Пре ма речи ма Ива не Пејо вић Шеврт, 
дирек то ри це АРРИ за инве сти ци је у 
физич ка сред ства по дру гом пре се ку 
пот пи са на су 24 уго во ра за уку пан износ 
од мили он 863 хиља да дина ра, у окви
ру тре ћег пре се ка 18 пољо при вред ни ка 
пот пи са ло је уго во ре за уку пан износ од 
мили он и 997 хиља да дина ра. Тако ђе, 
пот пи са но је и 12 уго во ра укуп не вред
но сти од 422 хиља де дина ра за оси гу
ра ње усе ва.

Горан Крче лић, ратар из Новог Слан
ка ме на један је од пољо при вред ни ка 
са тери то ри је општи не Инђи ја који су 
доби ли повра ћај сред ста ва од 50 одсто 
за инве сти ци је у физич ка сред ства, 
кон крет но за купо ви ну нове при кључ не 
меха ни за ци је.

 Одлу чио сам се за купо ви ну нове 
тањи ра че која ће ми олак ша ти рад у 
пољу, пого то во сада када при пре ма мо 

земљу за сетву пше ни цу. Сред ства која 
је Аген ци ја уз помоћ Општи не обез бе ди
ла за нас, вео ма су зна чај на  иста као је 
Крче лић.

Како исти чу пред став ни ци Аген ци је за 
рурал ни раз вој општи не Инђи ја, локал
на само у пра ва ове годи не издво ји ла је 
укуп но 24 мили о на дина ра за под сти цај 
раз во ју пољо при вре де по више осно ва. 
До кра ја годи не оста ло је још да се утро
ше сред ства за вештач ко осе ме ња ва ње 
и за оси гу ра ње усе ва.

 Инте ре со ва ње за све општин ске кон
кур се било је вео ма вели ко. Аген ци ја за 
рурал ни раз вој је ура ди ла свој део посла 
у 2017. годи ни који се тиче спро во ђе ња 
кон кур са и сада ради мо на зах те ви ма за 
испла ту сред ста ва које је локал на само
у пра ва обез бе ди ла кроз ово го ди шњи 
аграр ни буџет. Сле де ће годи не тако ђе 
ће бити опре де ље на зна чај на сред ства 
за помоћ нашим пољо при вред ни ци
ма која ће бити утро ше на, као и ове, у 
скла ду са њихо вом потре ба ма  иста кла 
је Ива на Пејо вић Шеврт, дирек то ри ца 
АРРИ. М.Ђ.

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Јеф ти ни ји при кључ ци
на гас до кра ја окто бра

На састан ку Систе ма 48 у Инђи ји одр жа ном у 
петак, 13. окто бра врши лац дужно сти дирек то
ра Јав ног пред у зе ћа „Ингас“ Гој ко Кне же вић 
изве стио је руко вод ство Општи не да је ово 
пред у зе ће извр ши ло све нео п ход не при пре ме 
за поче так греј не сезо не. Поред тех нич ких кон
тро ла укуп ног гасног систе ма ово пред у зе ће 
редов но „сер ви си ра“ и сво је рас хо де. На осно ву 
ста бил не цене гаса, али и захва љу ју ћи сни же
њу цена услу ге при кљу че ња на гасну мре жу, 
ове годи не обез бе ђе ни су и нови потро ша чи.

 Због вели ког инте ре со ва ња акци ју јеф ти ни
јег при кључ ка на гасо вод ну мре жу про ду жи ли 
смо до 31. окто бра. Вре мен ски усло ви нам 
дозво ља ва ју изво ђе ње радо ва и мислим да 
ћемо све у уго вор ном року завр ши ти  иста као 
је Кне же вић и додао да је до сада пот пи са но 
159 уго во ра и да су ура ђе на 144 нова при кључ
ка на гасо вод ну мре жу. 

 У одно су на про шлу годи ну када је укуп но 
било 64 при кључ ка, ове смо доби ли мно го више 
потро ша ча него што смо пред ви де ли на почет ку 
акци је. Нај ве ћи број нових при кљу ча ка су у 
Инђи ји, чак 65, али је вели ко инте ре со ва ње 
било и у оста лим насе ље ним мести ма  каже 
врши лац дужно сти дирек то ра ЈП „Ингас“.

М. Ђ.

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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ПАР КИ РА ЊЕ НА ЗЕЛЕ НИМ ПОВР ШИ НА МА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Кому нал ни поли цај ци
конач но кажња ва ју

Изме ђу оста лог, захва љу ју ћи и 
писа њу М нови на о про бле му 
пар ки ра ња на зеле ним повр

ши на ма изме ђу Педа го шке ака де ми је 
и Пин ки је ве шко ле у цен тру Срем ске 
Митр о ви це, овај про блем је дели мич
но решен. 

Кому нал ни поли цај ци су про шле 
неде ље, прво упо зо ра ва ли вла сни ке 
ауто мо би ла да је пар ки ра ње на овој 
повр ши ни забра ње но, да би затим за 
два дана напи са ли пре ко 140 пре кр
шај них нало га. Казна за све оне који 
се непро пи сно пар ки ра ју на зеле ну 
повр ши ну изно су 10.000 дина ра, с тим 
да они који је пла те у року од осам 
дана про ла зе дупло јеф ти ни је. Они 
тре ба да иске ши ра ју 5.000 дина ра.

Како наво ди Љубо мир Вуј чић, 
заме ник начел ни ка Град ске упра ве 
за сао бра ћај и инспек циј ске посло
ве заду жен за кому нал ну поли ци ју и 

инспек циј ске слу жбе, про блем пар ки
ра ња није искљу чи во везан за то што 
људи неће или не могу да пла те пар
кинг. 

 Ми смо ту да спро во ди мо Закон 
о без бед но сти сао бра ћа ја, Закон о 
кому нал ним делат но сти ма и град ске 
одлу ке. Нама је у првом пла ну без
бед ност уче сни ка у сао бра ћа ју, првен
стве но пеша ка. Они који се пар ки ра ју 
на недо зво ље ним мести ма пре ла зе 
пре ко јав них повр ши на. У кон крет ном 
слу ча ју Педа го шке ака де ми је и Пин ки
је ве шко ле се деша ва да воза чи пре
ђу пре ко два пешач ка пре ла за и пре ко 
тро то а ра којим се кре ће неко ли ко сто
ти на деце основ ног и сред њо школ ског 
узра ста – исти че Вуј чић. 

На зеле ним повр ши на ма у дво ри
шту ове две шко ле се пар ки рао ко је 
сти гао, од дирек то ра шко ла, про фе со
ра, до уче ни ка. Неко ли ко дана након 

На пита ње да ли има повла шће них 
који ће и даље моћи да се пар ки ра ју 
где год желе, Вуј чић одго ва ра:

 Ми када уђе мо у пре кр шај ни налог, 
не гле да мо ко је ко, јер ми не зна мо ко 
је вла сник вози ла. Зах тев за иден ти
фи ка ци ју вла сни ка вози ла шаље мо 

МУПу зајед но са фото гра фи јом какав 
је пре кр шај учи њен. Оног момен та 
када нам МУП доста ви подат ке, уко
ли ко вла сник не пла ти казну у року од 
осам дана у изно су од 5.000 дина ра 
иде код суди је за пре кр ша је и пла ћа 
казну у изно су од 10.000 дина ра.

Нема при ви ле го ва них

Про блем и даље
пра ве роди те љи

ђака Пин ки је ве
шко ле, који коли ма 

ула зе у дво ри ште
шко ле, како би сво ју 

децу дове зли што
бли же школ ском
ула зу. Уме сто да

сво ју децу оста ве
на пар кин гу испред, 

они би, ако могу,
да их дове зу мал те не 

пред учи о ни цу

Роди те љи који довозе децу и даље пролазе кроз двориште школе 
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обја вљи ва ња тек ста у нашим нови
на ма, којим смо желе ли да скре не мо 
пажњу на посто ја ње овог про бле ма, 
ситу а ци ја је сасвим дру га чи ја. Посе ти
ли смо про шлог пет ка, 13. окто бра ове 
шко ле и заи ста на зеле ним повр ши на
ма више нема пар ки ра них ауто мо би
ла. Међу тим, про блем и даље пра ве 
роди те љи ђака Пин ки је ве шко ле, који 
са коли ма ула зе у дво ри ште шко ле, 
како би сво ју децу дове зли што бли же 
школ ском ула зу. Уме сто да сво ју децу 
оста ве на пар кин гу испред, они би да 
их ако могу дове зу мал те не пред учи
о ни цу, ваљ да пла ше ћи се за њихо ву 
без бед ност. Нарав но, о без бед но сти 
дру гих пеша ка не раз ми шља ју пре
те ра но. Ова квим сво јим пона ша њем 
роди те љи осим што крше неко ли ко 
сао бра ћај них про пи са, дово де у пита
ње и без бед ност уче ни ка који у шко лу 
дола зе бици клом или пешке. 

 Без обзи ра што се на овом пла тоу 
изме ђу две шко ле више нико не пар
ки ра, и даље роди те љи и запо сле ни 
у шко ли про ла зе кроз ту повр ши ну 
и дола зе у дво ри ште шко ле. Нај ве
ћи про блем је у дово же њу уче ни ка 
Основ не шко ле „Бошко Пал ко вље вић 

Пин ки“, јер би роди те љи сво ју децу да 
одве зу у саму учи о ни цу. Тај про блем 
ћемо реши ти само уко ли ко се затво ри 
капи ја која већ посто ји. Сао бра ћај ни 
инспек тор ће ове неде ље дати налог 
Град ској упра ви за инфра струк ту ру да 
затво ри земљи ште које је наше и кљу
че ве да дома ри ма и град ској чисто ћи 
да могу несме та но да се оба вља ју 
кому нал не делат но сти, а и шко ле ће 
има ти кључ за сво је слу жбе не потре
бе. Ово ради мо због без бед но сти 
самих уче сни ка у сао бра ћа ју, пре све
га уче ни ка – каже Вуј чић.  

Већи на про фе со ра Педа го шке 
ака де ми је и Сред ње тех нич ке шко
ле „Нико ла Тесла“ се буни зашто се 
кажња ва ју пошто су се пар ки ра ли на 
повр ши ни која при па да АП Вој во ди ни, 
Љубо мир Вујчић им пору чу је да нису 
у пра ву. 

 Ми санк ци о ни ше мо све оне који 
се пар ки ра ју на јав ном и кому нал но 
опре мље ном земљи шту. Уко ли ко се 
данас сутра шко ле дого во ре да на 
свом земљи шту напра ве пар кинг и 
при ступ ну рам пу, ми ћемо тај пред лог 
подр жа ти и неће мо има ти ништа про
тив тога, с тим што ће нарав но мора
ти да испо шту ју усло ве како се пра ви 
пар кинг – нагла ша ва заме ник начел
ни ка Љубо мир Вуј чић.

Што се тиче самог пар ки ра ња, зави
сно од повр ши не коју је неса ве сни 
возач зау зео, може да делу је кому
нал ни поли ца јац, сао бра ћај ни или 
кому нал ни инспек тор. Кому нал ни и 
сао бра ћај ни инспек то ри за раз ли ку од 
кому нал ног поли цај ца могу да воде 
управ ни посту пак, одно сно да тра же 
лице које је напра ви ло пре кр шај, као 
и да утвр де и тежи ну самог пре кр ша
ја. Од Вујчи ћа сазна је мо да ће убр зо 
поно во са радом поче ти и паук.

Биља на Села ко вић

Пра зан „пар кинг“ изме ђу Педа го шке 
ака де ми је и Пин ки је ве шко ле

Заме ник начел ни ка Љубо мир Вуј чић

ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Сти гле вак ци не
Вак ци на ци ја про тив гри па запо че

ла је у Дому здра вља Рума 12. окто
бра, а дан  два касни је и у сели ма 
рум ске општи не. Дом здра вља је ове 
годи не добио 2.200 вак ци на про тив 
гри па које су одмах дистри бу и ра не 
по вак ци нал ним пунк то ви ма у глав
ном објек ту у гра ду, здрав стве ним 
ста ни ца ма и амбу лан та ма по сели ма 
и у Герон то ло шком цен тру „Срем“.

Коор ди на тор ка за иму ни за ци ју у 
Дому здра вља Смиљ ка Мар ко вић 
каже да је савет да сви хро нич ни 
боле сни ци, као и људи ста ри ји од 65 
годи на при ме вак ци ну, али да је прво 
потреб но да се јаве и поса ве ту ју са 
сво јим иза бра ним лека ром.

Окто бар је и месец бор бе про тив 
рака дој ке који је нај че шћи малиг ни 
тумор код жена. Ако се на вре ме 
откри је веће су и шан се за изле че ње. 
Током пла ни ра них акци ја здрав стве
ни рад ни ци ће ука за ти на фак то ре 
ризи ка, паци јент ки ње ће се обу чи ти 
за само пре гле де, а оне од 50 до 69 
годи на ста ро сти има ће могућ ност да 
зака жу скри нинг мамо гра фи ју која се 
ради у рум ском Дому здра вља. 

Пово дом Свет ског дана осте о по ро
зе, 20. окто бра, у про сто ри ја ма Удру
же ња пен зи о не ра у Руми у вре ме ну 
од 9 до 12 часо ва врши ће се сни ма
ње густи не кости ју на пети, а паци
јен ти ће доби ти и кори сне саве те 
веза не за пре вен ци ју осте о по ро зе.

С. Џ.

БИБЛИОТЕКА „ГЛИГОРИЈЕ 
ВОЗАРОВИЋ“ 

Послушник љубави 

У сремскомитровачкој Библиотеци 
„Глигорије Возаровић“ 12. октобра 
одржана је промоција књиге 
„Послушник љубави“ аутора 
Слободана Васића. 

На промоцији су о књизи говорили 
Јаника Печи, књижевник, који је 
написао рецензију за књигу, Тодор 
Бјелкић књижевник и представник 
издавачке куће Српска књига 
Милутин Живановић. Стихове су 
говорили Александар Крстајић и Ања 
Зец. У музичком делу програма 
наступила је Светлана Митровић 
мецосопран уз пратњу на клавиру 
Вање Вулетић и на гитари Игора 
Миљковића. Програм је водила 
библиотекарка Моравка Тодић.
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У субо ту, 14. окто бра у Јаску одр
жа на је мани фе ста ци ја „Јесен 
иде, дуњо моја, куку ру зи већ су 

зре ли“ у орга ни за ци ји Месне зајед
ни це Јазак, Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Ириг, а под покро ви тељ ством 
Општи не. Мани фе ста ци ју је све ча но 
отво рио заме ник пред сед ни ка Општи
не Ириг Мио драг Бебић.

 Сва ке годи не све леп ша, масов ни
ја и орга ни зо ва ни ја мани фе ста ци ја у 
Јаску. Јако ми је дра го што сам, оби ла
зе ћи про сто ри је Дома кул ту ре, видео 
да су баш лепо сре ђе не. То је доказ да 
се уз мало сред ста ва, али уз дру гар
ство и сло гу може мно го тога ура дити. 
Овај вид мани фе ста ци о ног тури зма се 
нај бо ље негу је у нашој општи ни, јер 
ово је начин да се про мо ви шу села која 
се чува ју од забо ра ва  рекао је Бебић 
при ли ком отва ра ња мани фе ста ци је. 

Већ око подне ва почео се оку пља
ти вели ки број посе ти ла ца, кувао се 
котлић, а нису изо ста ли ни број ни штан
до ви удру же ња жена. Све ово додат но 
је упот пу нио кул тур но умет нич ки про
грам нај мла ђих, али и музич ки про грам 
там бу ра шког бен да из Сте ја но ва ца.

 Ово је 11. по реду мани фе ста ци ја 
коју је запо че ла Ружа Андрић. Назив 
мани фе ста ци је је такав да гово ри о 
завр шет ку свих радо ва у пољо при вре
ди и при ку пља њу свих пло до ва које 
јесен доно си са собом. Потру ди ли смо 
се да буде за сва ког по нешто. Ове 
годи не се при ја ви ло 12 еки па за кува ње 

котли ћа, што је нај ви ше до сада. Морам 
да се захва лим свим мешта ни ма, јер су 
помо гли да ова мани фе ста ци ја данас 
ова ко изгле да. Пока за ли смо да смо 
сло жно село  иста као је Бра нко Гру јић, 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Јазак.

Лепо вре ме, дефи ле фија ке ра, 
вожња мото ри ма на ста зи на ула ску 
у село. Мири си хра не и дечи ји жагор. 
Добра орга ни за ци ја и још бољи про вод. 
Јаза ча ни и гости су били оду ше вље ни.

Милен ко Фили по вић, так ми чио се 
у кува њу папри ка ша. Њего ва еки па, 
„Ловач ко дру штво“ из Јаска, осво ји ла 
је тре ће место. Он као глав ни кувар, 
каже да није кувао за награ ду, већ за 
сво је дру га ре. Папри каш су кува ли 
од дивља чи, како каже, и са мно штво 
зачи на. Фили по вић исти че да је орга
ни за ци ја одлич на и да тако нешто могу 
само Јаза ча ни. 

Бра ни сла ва Мла де но вић, пред сед
ни ца Акти ва жена Јазак каже да су ове 
годи не има ли јако пуно гости ју и уче
сни ка, те да је мани фе ста ци ја из годи
не у годи ну све посе ће ни ја. 

Да заи ста буде тра ди ци о нал на, 
потру ди ла се деве де се то го ди шња бака 
Мира Јеврић. Она је уме си ла и доне
ла пога чу за госте. Како нам је рекла, 
за ова кве при ли ке, пога чу меси сва ке 
годи не, јер пошту је тра ди ци ју.

Оно што је још била атрак ци ја на 
мани фе ста ци ји јесте сир са дуњом  
спе ци ја ли тет Све тла не Мај сто ро вић. 
Она нам је ода ла тај ну како је то при
пре ми ла:

 Све жу дуњу исец кам на коц ки це, 
уба цим их у мле ко и сири ло и то се 
ску пи, ста вим у газу, па при ти снем са 
тегом. Та иде ја ми је сину ла пред саму 
мани фе ста ци ју, јер тре ба ло је напра
ви ти нешто са дуњом, па сам одлу чи ла 
да про бам  дода је Све тла на Мај сто ро
вић. 

С. Ста не тић
Фото: В. Цуца нић

Након кул тур но умет нич ког про гра
ма, усле ди ло је про гла ше ње побед
ни ка, па је тако за нај бо љи штанд 
награ ђен штанд Акти ва жена из Сте
ја но ва ца, нај бо љи колач напра ви ле 
су жене из Врд ни ка, нај бо љи вез 
имао је Актив жена из Лаћар ка, нај
бо љи шпајз „Беше нов ке“ из Беше но
ве, а нај бо љи суве нир Актив жена 
Купи но во.

Пре ма оце ни жири ја, нај у ку сни ји 
котлић ску ва ла су „Бра ћа Попо вић“. 
Дру го место при па ло је еки пи „Бикоч“, 
док је за тре ће место нага ђе но 
Ловач ко дру штво из Јаска.

Награ де за жене

Нај бо љи котлић

„ЈЕСЕН ИДЕ ДУЊО МОЈА, КУКУ РУ ЗИ ВЕЋ СУ ЗРЕ ЛИ“ У ЈАСКУ

У зна ку дуње
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НАЧЕЛ НИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ

Наста ви ће мо са уна пре ђе њем 
јав ног пре во за
Две неде ље након уво ђе

ња 20 нових ауто бу ских 
лини ја на рела ци ји Шима

нов ци  Бео град, начел ник 
пећи нач ке Општин ске упра ве 
Жељ ко Трбо вић каже да се већ 
у про мо тив ном пери о ду пола ко 
кри ста ли ше које лини је су фре
квент не, а које гра ђа ни пећи
нач ке општи не кори сте мање 
или за које уоп ште нису заин
те ре со ва ни.

 Локал на само у пра ва и ГСП 
Бео град пра те ситу а ци ју на 
тере ну, а поврат не инфор ма
ци је доби ја мо и од сугра ђа
на који кори сте јав ни пре воз 
на овој рела ци ји, што ће нам 
помо ћи да након исте ка про
мо тив ног пери о да пре ци зно 
одре ди мо које лини је ће бити 
трај но уве де не – каже Трбо вић 

и дода је да је уна пре ђе ње јав
ног пре во за у општи ни Пећин
ци посао на којем општин ско 
руко вод ство непре кид но ради.

 Раз лог због којег ауто пре
во зни ци уки да ју поје ди не лини
је јав ног пре во за је мали број 
пут ни ка који те лини је чини 
неис пла ти вим. Због тога се 
пећи нач ка локал на само у пра
ва тру ди да посто је ће лини је 
мак си мал но раци о на ли зу је и 
при ла го ди потре ба ма гра ђа на 
наше општи не, али и да уве
де нове лини је које ће нашим 
сугра ђа ни ма олак ша ти путо
ва ње до посла или до шко ле. 
Уна пре ђе ње ква ли те та јав ног 
пре во за је муко тр пан посао 
који не иде увек она ко како 
бисмо ми желе ли, али пози
тив них пома ка сва ка ко има. 

Недав но смо пости гли дого
вор са локал ним пре во зни ком, 
пећи нач ким Ауто пре во зом, да 
се чети ри посто је ће ауто бу ске 
лини је про ду же до Бре ста ча и 
седам посто је ћих лини ја да се 
про ду жи до Аша ње, а са уво
ђе њем и 20 нових ауто бу ских 

лини ја на рела ци ји Шима нов ци 
 Бео град сли ка јав ног пре во
за у општи ни Пећин ци изгле да 
мно го боље – рекао је Трбо
вић и нагла сио да ће локал на 
само у пра ва и даље ради ти на 
побољ ша њу јав ног пре во за у 
општи ни Пећин ци.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА

Бес пла тан
енгле ски за 
пред школ це

Путем разних актив но сти и про гра
ма пећи нач ка Пред школ ска уста но ва 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ тру ди се 
да обо га ти сва ко днев ни рад са 
децом. Ликов не ради о ни це, ради о ни
це за физич ко, хорић за пред школ це, 
драм ска сек ци ја и игра о ни ца, само 
су неке од актив но сти ове уста но ве, 
а од ове годи не уве де ни су и часо ви 
енгле ског јези ка за при прем но пред
школ ске гру пе у објек ту у Пећин ци ма 
и Доњем Товар ни ку.

Пре ма речи ма Дани је ле Глу шац, 
пси хо ло га у Пред школ ској уста но ви, 
у сарад њи са Цен тром за уна пре ђе
ње зна ња „Дани ка“, ове годи не запо
чео је још један спе ци ја ли зо ва ни 
про грам – бес плат ни часо ви енгле
ског јези ка, током којег ће деца при
прем но пред школ ског узра ста бити у 
при ли ци да нау че нешто ново.

Часо ви енгле ског јези ка одви ја ју 
се јед ном недељ но по пола сата у 
Пећин ци ма и Доњем Товар ни ку, а 
како нам је рекла Мари ја Зец, про
фе сор енгле ског јези ка, деца ће 
током тих часо ва ради ти углав ном 
све оно што их чека у првом раз ре ду.

У петак, 13. окто бра у пре пу ној сали Кул
тур ног цен тра у Пећин ци ма одр жан је 
хума ни тар ни кон церт Дру штва за него

ва ње народ не тра ди ци је „Пећин ци“ и њихо
вих гости ју из Доба но ва ца Кул тур но умет нич
ког дру штва „Будућ ност 1984“. Сав при ход од 
ула зни ца ићи ће у фонд за лече ње четр на е
сто го ди шње Дра га не Антић из Јако ва и сед
мо го ди шњег Стра хи ње Мак си мо ви ћа из 
Пећи на ца.

На самом почет ку пошто ва ње и апла уз 
побрао је мали Стра хи ња сво јим при су ством 
у сали, који је са оду ше вље њем пра тио поче
так кон цер та.

Како је рекао коре о граф ДННТ „Пећин ци“ 
Вла да Радо њић, иде ја је поте кла упра во од 

чиње ни це да је Дра га на члан њихо вог дру
штва и да јој је након опе ра ци је нео п хо дан 
новац за њено лече ње.

На сце ни пећи нач ког Кул тур ног цен тра 
ређа ле су се коре о гра фи је оба дру штва, 
насме ја на лица Дра га ни них и Стра хи њи них 
при ја те ља, који су игра ли и пева ли само за 
њих, а изне на ђе ње вече ри на сце ни сва ка ко 
је била Дра га на, чији глас је не само побрао 
број не ова ци је, него и дуго након кон цер та 
остао да одзва ња у срци ма при сут них.

Како је нагла сио коре о граф Радо њић, 
након хума ни тар ног кон цер та у Пећин ци ма, 
за неде љу дана одр жа ће се још један у Доба
нов ци ма, што није довољ но, али сва ка ко ће 
бити зна чај но за Дра га ну и Стра хи њу.

хУМА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

Вели ка срца малих људи

Током про те кле неде ље за 
кори сни ке услу га Днев ног 
борав ка за децу и мла де са 

смет ња ма у раз во ју у Субо ти шту 
орга ни зо ва на је посе та коман ди ра 
Про фе си о нал не ватро га сне спа си
лач ке једи ни це Пећин ци Мила на 
Ста ни ћа, који је том при ли ком одр
жао пре да ва ње о пре вен ти ви и 
зашти ти од пожа ра.

Пре ма речи ма Биља не Јови чић 
дирек тор ке пећи нач ког Цен тра за 
соци јал ни рад, кори сни ци услу га 
ове уста но ве пока за ли су вели ко инте ре со ва
ње за позив ватро га сца, али и за раз не начи не 
како се зашти ти ти од пожа ра.

 Инте ре со ва ло их је пре све га како спре чи
ти пожар и шта ради ти у ситу а ци ја ма када до 
тога дође. Вео ма их је заин те ре со ва ла и обра
до ва ла ватро га сна опре ма коју је коман дир 
Ватро га сне једи ни це Милан Ста нић донео са 
собом. Иде ја је била да се упо зна ју не само са 

послом који оба вља ватро га сац него и са 
начи ном како да се зашти те од пожа ра ради 
соп стве не без бед но сти, а све то кроз јед но 
лепо дру же ње – рекла је Јови чић и дода ла да 
је дого во ре но са коман ди ром да се у наред
ном пери о ду орга ни зу је посе та Ватро га сној 
једи ни ци у Пећин ци ма, где ће шти ће ни ци 
Днев ног борав ка бити у при ли ци да се на лицу 
места упо зна ју са послом ватро га сца.

ДНЕВ НИ БОРА ВАК У СУБО ТИ ШТУ

Про тив по жар на еду ка ци ја

Начел ни к Жељко Трбовић

Едукација у Дневном боравку
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КРИ СТИ НА РАДО СА ВЉЕ ВИЋ, ДИРЕК ТОР КА ТУРИ СТИЧ КЕ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ШИД

Шид све инте ре сант ни ја 
дести на ци ја за туристе
У окви ру 50. Сај ма тури зма у 

Новом Саду, који је одр жан од 5. 
до 7. окто бра, тури стич ке орга

ни за ци је Сре ма су има ле зајед нич ки 
наступ у окви ру изла гач ког про сто ра 
Тури стич ке орга ни за ци је Вој во ди не. 
Изме ђу оста лих, сво ју тури стич ку 
пону ду пред ста ви ла је и Тури стич ка 
орга ни за ци је Шид. 

Ове годи не у окви ру тури стич ке 
пону де пред ста ви ли су Вој ну уста но ву 
Моро вић, као јед ну од репре зен та тив
них сме штај них обје ка та на тери то ри ји 
шид ске општи не и про из во ђа ча орган
ског вина из Ерде ви ка. О ово го ди шњој 
тури стич кој пону ди на Сај му тури зма, 
као и о зна ча ју про мо ци је тури стич ких 
потен ци ја ла шид ске општи не, раз го ва
ра ли смо са дирек тор ком Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид Кри сти ном Радо са
вље вић.

М НОВИ НЕ: У чему се ово го ди
шња тури стич ка пону да шид ске 
општи не раз ли ко ва ла у одно су на 
сај мо ве тури зма прет ход них годи
на?

КРИ СТИ НА РАДО СА ВЉЕ ВИЋ: 
Ово го ди шња тури стич ка пону да пред
ста вља изве стан помак у одно су на 
про шле годи не, с обзи ром на то да 
смо обич но изла зи ли сами на Сајам 
тури зма. Оно што је још карак те ри
стич но за ово го ди шњи сајам, одно сно 
за орга ни за ци ју самог сај ма, јесте да 
је поред број них еду ка ци ја које су пра
ти ле сва три дана сај ма, што смо има
ли при ли ку да уче ству је мо на састан
ци ма који су за нас јако бит ни. Са 
дру ге стра не пре го ва рач ког сто ла су 
били пред став ни ци тури стич ких аген
ци ја и ми као Тури стич ка орга ни за ци ја 
Шид смо има ли при ли ку да први пут 
при ча мо са пред став ни ци ма тури стич
ких аген ци ја из Мађар ске. Мађа ри 
гене рал но не спа да ју у гру пу тури ста 
који посе ћу ју нашу општи ну и ово је 
била јед на инте ре сант на при ли ка да 
пону ди мо том тржи шту и да при ка же
мо оно што ми има мо. Морам при зна
ти да су били јако заин те ре со ва ни, 
пого то во за наше про из во ђа че вина. 
То је нешто што је њима бли ско и оно 
где они виде шан су да дове ду сво је 
тури сте на неку нову дести на ци ју. Од 
наших тури стич ких аген ци ја са који ма 
смо при ча ли, дого во ри ли смо дола зак 
тури стич ке аген ци је која нуди сво је 
про из во де по Срби ји, мањим гру па ма 
стра них тури ста. То је један сег мент 
тог тури стич ког тржи шта који није 
мали и који може мо ми као Тури стич ка 
орга ни за ци ја Шид да при ву че мо ова мо 

с обзи ром на то да смо јако бли зу Бео
гра ду и да има мо да пону ди мо све оно 
што је њима инте ре сант но да попу ни 
један дан, са евен ту ал но јед ним ноће
њем.

Да ли Шид још увек има про бле ма 
са сме штај ним капа ци те том за тури
сте?

С обзи ром на то да су у пита њу тури
стич ке туре од јед ног дана, ми нема мо 
више про блем са сме штај ним капа ци
те том који гене рал но има мо када су 
веће гру пе у пита њу. Тако да смо ми 
јако задо вољ ни ово го ди шњим насту
пом и оно што нам је дра го јесте, да су 
задо вољ ни и наши су изла га чи који су 
били са нама, како Вој на уста но ва 
Моро вић тако и про из во ђач вина који 
се први пут нашао на било ком сај му 
тури зма. Њихо ви ути сци су вео ма 
пози тив ни. И убу ду ће се нада мо некој 
бољој сарад њи.

Коли ко су сај мо ви важни на про
мо ви са њу тури стич ке пону де јед не 
општи не?

Пре пет на е стак годи на сај мо ви су 
били основ ни начин пре зен то ва ња. 
Тада смо има ли при ли ку да сту пи мо у 
дирек тан кон такт са кон зу мен ти ма, 
одно сно потен ци јал ним тури сти ма. 
Раз во јем модер не тех но ло ги је, интер
нет је пре у зео ту уло гу. Међу тим оно 
што је вео ма бит но то су упра во ти 
састан ци које не може те има ти путем 
интер не та и не може те сту пи ти у кон
такт са тури стич ким аген ци ја ма које се 
баве оним што вас инте ре су је. Због 
тога су важни сај мо ви тури зма, где се 
више осла ња мо на сег мент про фе си о
нал ног уса вр ша ва ња и послов них кон
та ка та који се ства ра ју.

Да ли је забе ле же на посе та већег 
бро ја тури ста шид ској општи ни у 
одно су на прет ход не годи не и које 

Дирек тор ка Тури стич ке орга ни за ци је Кри сти на Радо са вље вић

M NOVINE :
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су то тури стич ке дести на ци је које 
тури сти нај че шће посе ћу ју?

У про те кле три годи не забе ле же но 
је пове ћа ње бро ја ноће ња. Из годи не 
у годи ну ми има мо све већи број посе
та. Углав ном су то људи који дола зе 
на јед но днев не изле те. Ми води мо 
еви ден ци ју о посе та ма тури стич ког 
инфо цен тра кога отва ра мо и нерад
ним дани ма за наја вље не гру пе и има
мо еви ден ци ју о посе та ма са Спо мен 
обе леж ја „Срем ски фронт“. И јед но и 
дру го пра ти пове ћа ње бро ја посе та. 
Тако да ста ти стич ки гле да но ми смо 
испу ни ли наш зада так. Тури сти обич
но оби ла зе спо мен ком плекс „Срем ски 
фронт“, Гале ри ју сли ка „Сава Шума
но вић“, а ми им пону ди мо да погле да ју 
Музеј наив не умет но сти „Или ја нум“, 
цркву Све тог оца Нико ла ја и цркве ну 
ризни цу. С обзи ром на то да је наша 
општи на вео ма рас про стра ње на, они 
се сами одлу чу ју да ли ће ићи у север
ни део општи не или у јужни део. У 
послед ње вре ме већи на гру па тури ста 
се одлу чу је за дегу ста ци ју вина у некој 
од вина ри ја.

Посто је ли пла но ви за отва ра ње 
још неке тури стич ке дести на ци је у 
шид ској општи ни?

Ста за здра вља на Липо ва чи би тре
ба ло да поч не са изград њом и радо ви 
би тре ба ли бити завр ше ни до кра ја 
новем бра. За тај први део сред ства у 
изно су од три мили о на дина ра су 
обез бе ђе на из мини стар ства. То је 
само један део сред ста ва који ће нам 
покри ти неке од тро шко ва. Из општин
ског буџе та опре де ље но је 700.000 
дина ра, за исте наме не. Ми ћемо 
радо ве запо че ти, а нада мо се да ће то 
ујед но бити сиг нал и при ват ном сек то
ру који посто ји на том лока ли те ту, да и 
они уло же нека сред ства, како би 
евен ту ал но почео са радом и посто је
ћи ресто ран и депо данс који су сада 
ван функ ци је. Нада мо се да ћемо у 
пери о ду од наред не три годи не, има ти 
завр ше ну ста зу коју ће и локал но ста
нов ни штво и сви тури сти моћи да 
виде и оби ђу.

Коли ко је по Вашем мишље њу 
код локал ног ста нов ни штва раз ви
је на свест о зна ча ју тури стич ких 
потен ци ја ла у шид ској општи ни?

Мислим да гра ђа ни тога нису све
сни. Али је то и за оче ки ва ње. Наша 
општи на никад није била тури стич ка 
дести на ци ја. Ипак мислим да се свест 
пола ко мења код људи. Самим тим 
што и локал но ста нов ни штво види да 
смо инте ре сант ни дру гим људи ма. 
Ујед но је то и при ли ка да их под стак
не мо да посе те неке од лока ли те та, 
које сигур но ника да нису оби шли иако 
зна ју да посто је. Без подр шке и све сти 
локал ног ста нов ни штва губи зна чај 
све што овде има мо. Ако локал но ста
нов ни штво не види инте рес у томе, 
онда тешко да може те изгра ди ти јед ну 
тури стич ку дести на ци ју.

М. Н.

ОГАР

Кур зо ви на фест
У Ога ру, у дво ри шту Аксен ти је вог 

кућер ка, про шле субо те, 14. окто бра 
одр жа на је мани фе ста ци ја „Кур зо

ви на фест“, посве ће на куку ру зу и куку ру
зо ви ни (кур зо ви на), као јед ној од глав них 
пољо при вред них кул ту ра у Сре му, који 
је нека да, осим што је слу жио као хра на, 
био и јед на од оми ље них зани ма ци ја нај
мла ђих Сре ма ца. Од хра не до заба ве, од 
тра ди ци о нал ног до модер ног  Аксен ти је во 
дво ри ште је при ву кло вели ки број уче сни ка 
и посе ти ла ца. 

Прву мани фе ста ци ју „Кур зо ви на фест“ 
орга ни зо ва ла је Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Пећин ци, а под покро ви тељ ством 
пећи нач ке локал не само у пра ве.

Љуби ца Бошко вић, в.д. дирек тор ТО 
општи не Пећин ци, није кри ла задо вољ ство 
одзи вом посе ти ла ца на првом „Кур зо ви на 
фесту“.

 Од почет ка нам је иде ја била да оку пи
мо што већи број људи и да се сви зајед
но добро про ве де мо, а ујед но да се под
се ти мо шта су куку руз и кукур зо ви на били 
Срем ци ма нека да, не зане ма ру ју ћи дана
шњу уло гу ове пољо при вред не кул ту ре у 
живо ту срем ског села. Чува мо тра ди ци ју, 
али нијед ног тре нут ка не зане ма ру је мо 
савре ме не трен до ве. Тако смо пара лел
но са неким тра ди ци о нал ним начи ни ма 
кори шће ња куку ру за и кукур зо ви не, данас 
има ли пре зен та ци ју нај ква ли тет ни јих и нај
но ви јих сор ти НС семе на. Тај спој тра ди ци
о нал ног и модер ног пока зао се данас као 
добит на ком би на ци ја и по све му суде ћи 
ова мани фе ста ци ја, иако је доне кле окре
ну та про шло сти, има будућ ност — изја ви
ла је Бошко вић.

Цело днев ни про грам мани фе ста ци је 
запо чео је са нај мла ђим Огар ча ни ма, који 
су пра ви ли моза и ке од куку ру за и жита 
и так ми чи ли се у пра вље њу чар да ка од 
чока ња, док су вред не чла ни це удру же ња 
жена биле заду же не да под се те на тра
ди ци о нал не руко тво ри не али и неза мен
љив колач Сре ма ца колач на куру зо ви ни. 
Попо днев ни сати били су у зна ку там бу ра

ша и пое зи је срем ских песни ка, а про грам 
су сва ка ко обо га ти ли Фол клор но дру штво 
„Извор Доњи Товар ник“ и певач ка гру па 
„Сви тац“ из Деча.

И док су се у ора ни ја ма крч ка ли кача мак 
и папри каш, на дру гој стра ни дво ри шта 
одр жа ло се зани мљи во так ми че ње у нај ве
ћем кли пу ово го ди шњег рода куку ру за, где 
је прву награ ду однео Михај ло Цве ти но
вић из Ога ра. Дру го место при па ло је Еми 
Стој нић из Аша ње, док се на тре ћем месту 
нашао клип Вери це Видиц ки из Деча.

Међу број ним посла сти ца ма које су 
при пре ми ле чла ни це удру же ња 
жена, жири ју ника ко није било лако 

да се одлу чи који је слат ки колач  колач 
на куру зо ви ни, нај бо љи. Међу тим, одлу ка 
је мора ла да се доне се, те је прво место 
при па ло УЖ „Сре ми це“ из Пећи на ца, дру
го УЖ „Јаков ке“ из Јако ва, док се на тре
ћем нашао колач УЖ „Пер ла“ из Боље ва
ца. Поред кола ча на кур зо ви ни, награ де су 
при па ле и удру же њи ма која су при пре ми ле 
нај у ку сни ју про ју, те је прво место осво ји ло 
УЖ „Беч мен ке“ из Беч ме на, дру го УЖ „Сун
чев цвет“ из Доњег Товар ни ка, а тре ће УЖ 
„Мај ка Анге ли на“ из Купи но ва. За нај бо љи 
штанд про гла шен је штанд УЖ „Колев ка 
Сре ма“ из Пећи на ца. Спе ци јал не награ
де оти шле су у руке про из во ђа чи ма меда 
„Радо ше вић“ из Ога ра, УЖ „Шима нов чан
ке“ из Шима но ва ца и УЖ „Весе ли це“ из 
Деча, које су при пре ми ле нај ве ћи колач на 
куру зо ви ни.

Вечер њи сати били су резер ви са ни за 
кон цер те гру пе „Дивља ружа“ и бен да 
Алек сан дра Сто ја но ви ћа и Јова не Милић.

Све је у Ога ру било у зна ку куку ру за и 
Сре ма – од там бу ра ша, пре ко кача ма ка и 
папри ка ша, про је и кола ча на куру зо ви ни, 
деч јег над ме та ња у пра вље њу чар да ка од 
чока ња и так ми че ња у нај ве ћем кли пу куку
ру за, при ме ра нека да шњег кру ње ња куку
ру за, до весе лих Сре ми ца и Сре ма ца. Сун
чан јесе њи дан био је обо јен боја ма јесе ни, 
а орга ни за то ри су се побри ну ли да сва ки 
посе ти лац про на ђе нешто за себе.
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ОМЛАДИНСКИ ШАМПИОНИ СВЕТА ИЗ ЧИЛЕА – 30 ГОДИНА КАСНИЈЕ

Били су прваци света

Ово је прича о једној од 
најталентованијих генерација у 
историји фудбала, која би сигурно 

и у „великом фудбалу“ постигла много 
само да није поделила судбину 
балканских нарави и бивше државе.

Што живот уме да исприча, то нико не 
уме да напише. Једноставно, тако се 
деси. Без неког разлога. Без икаквог 
повода. Само од себе. Нико се ту 
довољно не пита... Живот је то замислио 
и ништа није могло да му се 
супротстави.

Судбина, шта ли је?! Она је 
оправдање и за радост и за тугу... Јер, 
судбини није потребан нико! Ово је једна 
типична прича у којој нас је задесила 
судбина... Баш онаква какви смо и ми. 
Наша судбина! Са јединим правилом 
које поштујемо  да нема правила! Зато, 
ваљда, тако силно и волимо лопту. Она 
има геометрију наше нарави: иста са 
свих страна, округла, без краја и 
почетка. И увек тражи свој пут. 
Непредвидива, неукротива, непослушна 
и самовољна...

Лопта и ми  то су судбине што се 
заједно котрљају! Игра крајности у 
тактици супротности. И резултатом 
противречности...

Ово је прича о најталентованијој 
генерацији у историји фудбала, која је 
ране јесени у Чилеу, 1987. године успела 
да постане омладински првак света. 
Прича о младости је прича о успеху. Ова 
фудбалска бајка пркоси забораву на 
страницама књиге у издању Блица. 
Тридесет година после, Југославија не 
постоји, али осамнаесторица 
величанствених: Шукер, Бобан, 
Просинечки, Мијатовић, Јарни, Петрић, 
Лековић, Штимац, Брновић, Павловић, 

Јанковић, Мијуцић, Павличић, Антонић, 
Зиројевић, Ђурковић, Шкорић и 
Пиплица, остају хероји једне земље и 
једног времена, који заслужују наклон 
памћење. Јер, „чилеанци“ су 
најталентованија генерација у историји 
фудбала.

„Апсолутно је то била једна од 
најталентованијих генерација свих 
времена на свету“  потврђује 
Александер Чеферин, актуелни 
председник Европске фудбалске уније 
(УЕФА). Стварно је фасцинантно колико 
је, при крају Југославије, било 
талентованих спортиста, како смо имали 
најталентованије екипе у фудбалу, 
кошарци, рукомету, ватерполу... Да није 
дошло до распада бивше заједничке 
државе, убеђен сам да би генерација из 
Чилеа лако постала и сениорски светски 
првак у фудбалу.

Успели су ти дечаци, јер су били 
даровити и зато што су били пријатељи. 
То је дупли пас којим су остварили своје 
снове.

„То је једна велика прича и никада се 
мали чилеански мондијал не да описати 
довољно лепо и довољно поетично. Он 
је био прави сан малих клинаца који су 
били велики пријатељи, сјајни таленти 
дивне генерације. Држали смо се 
заједно од почетка до краја и зато смо 
победили. Истовремено, збацили смо 
терет и балкански комплекс свих сада 
наших нација, тада југословенски 
комплекс о мањој вредности наших 
играча на светској разини”, препричава 
незаборавне тренутке вечности 
Звонимир Бобан, стрелац шампионског 
гола, са пенала, у финалу против СР 
Немачке.

Један од упечатљивих актера турнира 

био је и Предраг Мијатовић, тада 
анонимни клинац из Титограда, касније 
један од четворице славних „чилеанацa“ 
у краљевском тиму Реал Мадрида...

„Поред фудбалског квалитета, та 
генерација имала је једну страшно 
добру ствар... Наш таленат је био још 
јачи због другарства и амбијента какав 
нисам доживео у читавој каријери. Ми 
смо били и остали пријатељи, а то је у 
данашњем фудбалу незамисливо”, 
тврди Мијатовић.

И Давор Шукер је ишао сличним 
путем: из Осијека, преко Чилеа, до 
Загреба, Мадрида, Лондона...

„Заиста је било спектакуларно шта 
смо тамо направили... Стопила се нека 
синергија, нас клинаца гладних успеха и 
тренера који су много дали тој екипи. 
Увек се најежим кад гледам инсерте из 
Чилеа, јер тачно ме врате у тај 
најнежнији део моје каријере”,  сетан је 
Шукер, сада председник Ногометног 
савеза Хрватске.

Два Роберта, Просинечки и Јарни, 
такође су чилеанским путем дошли на 
двор фудбалске краљевине Реал 
Мадрида.

„Свакако да нам је Чиле био одскочна 
даска за велике каријере”, признаје 
Просинечки, званично најбољи играч 
турнира у Чилеу. Сада, 30 година после, 
сведоци смо различитих судбина... 
Најстрашније је што са нама више нису 
Дубравко Павличић и Зоран Мијуцић. 
Трагедије!

Јарни гледа у небо...
„Дуда и Мијуца су увек са нама и 

надам се да нас гледају одозго”!
Живот није свима потаман. Стара 

прича, чак старо правило... „Било је 
играча који нису успели да пронађу свој 
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фудбалски пут. Мислим на Зиројевића и 
Ђурковића и још неке који су покушали, 
дали све од себе, али срећа им није 
била наклоњена. У животу има финих 
прича, нажалост и прича које фино 
почну, а заврше се како не треба“, прича 
Мијатовић.

Једна од њих је и прича Ранка 
Зиројевића, суперталентованог клинца 
из Никшића, који није догурао даље од 
битке на Сутјесци... „Сада бих само 
могао да кажем како нисам имао 
животног искуства“, искрен је Ранко. „А 
да ми је ово, 30 година после, играо бих 
у Барселони. Шта је ту је, не жалим се и 
више не правим никакве планове, јер 
све што сам у фудбалу замислио, 
отишло је на другу страну. И овако сам 
срећан, без обзира на то што немам 
посао, што сам на бироу. Борим се и 
сналазим, да помогнем себи и својој 
деци. Они су моји највећи, највреднији 
трофеји“, закључује Зиројевић.

И Славиша Ђурковић, такође 
Никшићанин је могао више... „Веровали 
или не, Чиле ми је узео више него што 
ми је дао. Када смо се вратили ја сам 
летео у облацима, планина ми је била 
до колена. Мислио сам да ће каријера 
ићи сама од себе, али сам се грдно 
преварио. Плитка памет, бахатост, у 
ствари моја луда глава су највећи 
кривци. Жеља за животом, проводом, 
жене, сплавови, кафане, знате како то 
већ заједно иде... И ето ме данас опет у 
Никшићу. Срећан сам са својом децом, 
они нека се уче на мојим грешкама“, 
очински поручује Ђурковић. Милан 
Павловић, легендарни капитен 
Југославије у Чилеу, такође је фудбалу 
више обећавао него што му је дао.

„Свестан сам да је била пресудна моја 

скромност. За успех је потребна доза 
егоизма, али ја је нисам имао. Можда је 
и то највећи разлог што нисам направио 
неку већу каријеру, али нисам 
незадовољан. Породица је на окупу и ја 
опет предводим велики и најдражи тим”, 
нашао је симболику капитен Милан 
Павловић.

И на крају, кратка исповест 
Славољуба Јанковића, велике наде 
Црвене звезде, која је са главне улице 
Мондијала залутала у неку споредну...

„Ни моја каријера, после Чилеа, није 
отишла у добром правцу. Очекивао сам 
да ћу у вољеној Звезди добити праву 
шансу, али није било тако. Санкције, 

ратови и све што је касније уследило 
иницирало је велика разочарања. Ја не 
желим да причам о томе, неке ствари 
остају само за мене. Живим у Параћину, 
имам школу фудбала, радим и дружим 
се са децом. Лепо ми је, не живим од 
старе славе”, закључује Јанковић.

Ово је само делић приче која никада 
неће бити испричана до краја. 
Једноставно, ова прича и не сме да има 
крај. Чилеанци, прича о 
најталентованијој генерацији у историји 
фудбала, заслужује вечност!

Града Бранковић 
(Преузето из НИН – а)

После три деценије
Драгоје Лековић (Будућност, Титоград), 

живи у Бару, тренер голмана 
репрезентације Црне Горе... Томислав 
Пиплица (Искра, Бугојно), живи у 
Немачкој, скаут у ФК Енергие Котбус... 
Роберт Јарни (Хајдук, Сплит), живи у 
Сплиту, селектор омладинске 
репрезентације Хрватске... Славољуб 
Јанковић (Црвена звезда, Београд), живи 
у Параћину, власник школе фудбала АС 
Балон... Гордан Петрић (ОФК Београд), 
живи у Београду, тренер ФК Рад... 
Бранко Брновић (Будућност, Титоград), 
живи у Подгорици, после улоге селектора 
репрезентације Црне Горе, чека нови 
ангажман... Игор Штимац (Динамо, 
Винковци), живи у Сплиту, тренер ФК Ал 
 Шаханиа... Дубравко Павличић 
(Динамо, Загреб), преминуо 4. 4. 2012. 
године у Шпанији... Ранко Зиројевић 
(Сутјеска, Никшић), живи у Будви и тражи 
нову фудбалску шансу... Славиша 

Ђурковић (Сутјеска, Никшић), живи у 
Никшићу, власник школе фудбала Полет 
Старс... Милан Павловић (Жељезничар, 
Сарајево), живи у Атини, тренер 
инструктор ФИФА... Роберт Просинечки 
(Црвена звезда, Београд), живи у 
Загребу, селектор Азербејџана...
Звонимир Бобан (Динамо, Загреб), живи 
у Цириху, на челу ФИФА сектора за 
развој фудбала... Дејан Антонић (Црвена 
звезда, Београд), живи у Хонгконгу, 
тренер ФК Ренџерс... Предраг Мијатовић 
(Будућност, Титоград), живи у Мадриду, 
после директорског стажа у Реал 
Мадриду, бира нови изазов... Петар 
Шкорић (Војводина, Нови Сад), живи у 
Немачкој, тренер ФК Швајнфурт... Зоран 
Мијуцић (Војводина, Нови Сад), 
преминуо 3.10. 2009. године у Шиду... 
Давор Шукер (Осијек), живи у Загребу, 
председник Ногометног савеза 
Хрватске...
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ПРИ ЧА О СРБИ НУ, УСПЕ ШНОМ СЛО ВЕ НАЧ КОМ ПРИ ВРЕД НИ КУ

Миле би гра дио
фабри ку у Срби ји

Прву при ват ну 
фабри ку хеми је 

у Југо сла ви ји за 
коју је дозво лу 

дао СИВ, вла да 
СФРЈ, 1989. 

годи не, поди гао 
је у Врх ни ки, у 

Сло ве ни ји, 
Мило рад Миле 

Ради во је вић, 
рођен у

Заса ви ци

За Мило ра да Мила 
Ради во је ви ћа, углед
ног сло ве нач ког при

вред ни ка, вла сни ка фабри
ке хемиј ских про из во да Уни
кем у Врх ни ки оду век је 
била нај леп ша срп ска песма 
Пора нио Mилорад да оби ђе 
вино град... Да је то тако о 
све му гово ри његов живот ни 
пут. Са 19 годи на 1966. годи
не, када је поло жио мату ру у 
срем ско ми тро вач кој гим на
зи ји, упу тио се у Сло ве ни ју 
да нешто ради и кроз шко
ло ва ње напре ду је. Дипло
ми рао је на Тех но ло шком 
факул те ту у Љубља ни. За 
то вре ме је радио у вели ким 
љубљан ским фир ма ма и 
увек напре до вао. Нај пре је 
био тех нич ки дирек тор у 
Фабри ци боја ЈУБ, а затим 
помоћ ник дирек то ра као 
шеф про из вод ње у Љубља
на леку. Нај зад је био и 
дирек тор Или риј ног ООУРа 
Козме ти ка, који је имао 40 
одсто про из вод ње козме ти
ке у бив шој Југо сла ви ји. Као 

при вред ни руко во ди лац у 
Сло ве ни ји саку пио је више 
од 20 годи на ста жа. Онда је 
одлу чио, на искра ју живо та 
оне вели ке земље, да буде 
вла сник соп стве не фабри ке 
хемиј ских про из во да.

 Моја фабри ка Уни кем је 
прва при ват на фабри ка у 
Југо сла ви ји те врсте која је 
поче ла са про из вод њом 
зашти те биља. Прву дозво
лу ми је изда ло Саве зно 
извр шно веће 1. јула 1989. 
годи не. Сви у тада шњој вла
ди Југо сла ви је били су да 
ми се изда дозво ла, једи но 
је пре пре ка био неки Јова
нов, пред став ник Вој во ди не 
у тој вла ди. Дру гу дозво лу 
да про ши рим асор ти ман 
добио сам 25. јуна 1991. 
годи не. И данас је моја 
фабри ка једин стве на са 
хемиј ским про из во ди ма на 
про сто ру бив ше Југо сла ви
је, а по неким ства ри ма и на 
чита вом Бал ка ну  гово ри 
Мило рад Миле Ради во је
вић.

Мило ва фабри ка Уни кем 
про из во ди орган ска ђубри
ва и патро не за тро ва ње 
гло да ра, а посеб но пацо ва у 
кана ли за ци ја ма гра до ва 
широм Евро пе. За врхун ски 
ква ли тет про из во да ста ра ју 
се у њего вом истра жи вач
ком цен тру три док то ра 
хемиј ских нау ка и осам 
инже ње ра разних стру ка. 
Про из во ди из њего ве 
фабри ке про да ју се у више 
од 50 зема ља широм све та. 
За Аме ри ку има пред став
ни штво у Чика гу. Капа ци тет 
њего ве фабри ке за про из
вод њу орган ских ђубри ва је 
8.000 тона. За про из вод њу 
је наба вио нај са вре ме ни ја 
фабрич ка постро је ња која 
посто је у све ту. За сада 
сиро ви ну од сувог ђубре та 
кока носи ља купу је углав
ном у Ита ли ји и нешто у 
Хрват ској.

Има вели ку и могућ ност 
да такву фабри ку отво ри у 
Срби ји.

 Јед на тона орган ског 

Милорад Радивојевић у свом погону
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ЗАВР ШЕ НА ОБНО ВА СПО МЕ НИ КА
„СЛО БО ДА“ НА ИРИ ШКОМ ВЕН ЦУ

Ком плекс какав 
и доли ку је

После шест месе ци, 
завр ше ни су посло ви 
на сана ци ји и кон зер

ва ци ји спо ме ни ка „Сло бо
да“, сим бо ла народ но о сло
бо ди лач ке бор бе наро да 
Вој во ди не у Дру гом свет
ском рату на Ири шком вен
цу. Вред ност радо ва је изно
си ла 34 мили о на дина ра, а 
сред ства је обез бе ди ло 
Мини стар ство за рад, запо
шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња. 

Љуби ша Шула ја, дирек
тор Заво да за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци, каже да је сада 
овај део Наци о нал ног пар ка 
добио један леп тури стич ки 
ком плекс, какав му и доли
ку је.

Спо ме ник који је подиг нут 
у част палих бора ца, ауто ра 
Сре те на Сто ја но ви ћа, у 
послед њих неко ли ко годи на 
пре тр пео је огром на оште
ће ња од кра ђа брон за них 
реље фа, до уни шта ва ња 
поста мен та.

 Све до ци смо били вели

ке дева ста ци је овог спо ме
ни ка. Од кра ђа брон за них 
реље фа, уни шта ва ња 
посто ља спо ме ни ка. Завод 
је ура дио про јек те кон зер ва
тор ско  реста у ра тор ске 
радо ве и сана ци ју овог 
мону мен та који је један од 
нај зна чај ни јих спо ме ни ка  
сим бо ла бор бе про тив 
фаши зма  исти че Шула ја и 
дода је:

 Цео ком плекс сада је 
добио расве ту, и ноћу се 
види са свих стра на. Оста ло 
је још да се поста ви видео  
над зор, и све то би тре ба ло 
да спре чи нове кра ђе, како 
обно ва не би била уза луд
на.

Спо ме ник „Сло бо да“ на 
Ири шком вен цу, јед но од 
пре по зна тљи вих обе леж ја 
Фру шке горе, подиг нут је 
1951. годи не у знак сећа ња 
на све Вој во ђа не поги ну ле у 
Дру гом свет ском рату. 
Поста вљен је на кру жној 
каме ној бази из које се узди
же обе лиск на чијем врху се 
нала зи мону мен тал на жен
ска фигу ра са уздиг ну тим 
рука ма која сим бо ли ше сло
бо ду. На посто љу је поста
ље на але го риј ска пред ста
ва уста ни ка са оруж јем и 
заста вом, док се у гор њем 
делу посто ља са све чети ри 
стра не раз ви ја брон за ни 
рељеф са сце на ма из анти
фа ши стич ке бор бе наро да 
Вој во ди не. С. Костић

После 66 годи на, отка ко је 
спо ме ник откри вен, први пут 
је ура ђе на реста у ра ци ја каме
них дело ва са поста мен том. 
Како каже Шула ја, оста ло је 
само да се завр ши хор ти кул
тур но уре ђе ње.

Поста мент

ђубри ва заме њу је око 40 
тона стај ња ка. Пред ност је 
што се орган ско ђубри во за 
жита ри це баца на њиву 
сва ке дру ге годи не, а за 
повр ће сва ке годи не. На 
хек та ру је довољ но за пше
ни цу и куку руз баци ти тону 
и по до две и то за две годи
не. Тона у Сло ве ни ји кошта 
300 евра, можда би про из
вод ња у Срби ји била јеф ти
ни ја, ако се нађе коко ши је 
суво ђубре као под ло га, 
које је сигур но јеф ти ни је 
него у Ита ли ји. И да доби
јем исте усло ве као и дру ги 
стра ни инве сти то ри у Срби
ји – нагла ша ва Миле.

Мило ва фабри ка иако 
укуп но запо шља ва око 150 
људи, може се рећи да у 
њој ради и одлу чу ју чла но
ви њего ве број не поро ди це. 
Миле из првог бра ка са 
Сло вен ком Невом, бан кар
ским екс пер том, има ћер ку 
Алек сан дру и сина Деја на. 
Алек сан дра је мастер 
хемиј ски инже њер и у 
фабри ци је дирек тор набав
ке. Уда та је за Мате ја 
Амбро ша, дирек то ра раз во
ја у Љубља ни лек са којим 
има четво ро деце: Ате ну, 
Тару, Мак са и Лана. Ате на 
ради код деде у фабри ци и 
сва ки даном напре ду је. Син 

Дејан је про фе сор кине ског 
јези ка и оже њен је са Бран
ком, која је сту ди је еко но ми
је завр ши ла у Аме ри ци и са 
којом има ћер ку Ању од пет 
годи на. Дејан и Бран ка раде 
на испи ти ва њу тржи шта.

Миле дуго живи у дру гом 
бра ку са Видом, бан кар
ским еко но ми стом и женом 
која је рође на у Сло ве ни ји, 
у срп ској офи цир ској поро
ди ци, поре клом из источ не 
Срби је. Вида из првог бра ка 
има ћер ке Тању и Јану. И 
оне раде у фабри ци Уни
кем. Тања је уда та за Пете
ра Бана и има ју сино ве Сви
та и Бри на и ћер ку Милу. 
Тања је као дипло ми ра ни 
прав ник екс перт за мар ке
тинг. Јана са мужем Анже 
Зихер лом има ћер ку Луну. 
Јана је у слу жби испи ти ва
ња тржи шта за про из во де 
из Уни кем фабри ке.

Сви чла но ви Мило ве 
поро ди це живе у сво јим 
кућа ма, у Љубља ни или 
бли жој око ли ни. Миле и 
Вида живе сами у лепој и 
про стра ној кући са трав на
тим дво ри штем и пуно цве
ћа које негу је Вида, у селу 
Ста не жи че, десе так кило
ме тар од Љубља не.

Мио мир Фили по вић Фића

Сви чла но ви Мило ве поро ди це 
живе у сво јим кућа ма, у Љубља ни 
или бли жој око ли ни. Миле и Вида 
живе сами у лепој и про стра ној 
кући са трав на тим дво ри штем и 
пуно цве ћа које негу је Вида, у селу 
Ста не жи че, десе так кило ме тар од 
Љубља не

Фабрика хемијских производа

Споменик на Иришком венцу
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ИНТЕР ВЈУ: ТИхО МИР СТА НИЋ

Учио сам уз мно ге глум це,
али сам код Даре „док то ри рао“

Глум ца Тихо ми ра Ста ни ћа публи ка 
сва ка ко нај ви ше зна из позна те 
сери је о паду дина сти је Обре но

вић, где је играо кра ља Алек сан дра 
Обре но ви ћа, или нови је, као инспек то
ра Мар ја но ви ћа у сери ји „Уби це мог 
оца“. Међу тим, Тихо мир је нај ви ше 
уло га, сигур но пре ко 100, оства рио у 
позо ри шту. Јед на од тих пред ста ва са 
којом је госто вао у Руми је „Љубав, 
љубав, љубав“ када смо и за наше 
нови не раз го ва ра ли са овим позна тим 
глум цем.

М НОВИ НЕ: Више пута сте у пред
ста ва ма бео град ског Ате љеа 212 
глу ми ли у Руми, а јед но вре ме, на 
почет ку кари је ре, поста ли сте и члан 
стал ног ансам бла овог позна тог 
позо ри шта.

ТИхО МИР СТА НИЋ: Ја сам у Ате ље 
дошао 1986. годи не и тада сам тамо 
играо сво ју прву пред ста ву „Пред огле
да лом“, а годи ну дана касни је добио 
сам стал ни анга жман. Ина че, моја прва 
пред ста ва је била у СНП у Новом Саду, 

где сам и дипло ми рао. Тамо сам играо 
1981. годи не, за отва ра ње СНП, пред
ста ву „Бол на земља“ Деја на Мија ча, а 
госто вао сам у бео град ским позо ри
шти ма. Добио сам пону ду да пре ђем у 
Ате ље, тада је Муци Дра шкић био 
управ ник Ате љеа, заи ста вели ки управ
ник. После два де сет годи на сам и дао 
отказ у Ате љеу, имао сам и суко бе са 
њим, али то не мења чиње ни цу да је он 
био вели ки човек. Тај текст за пред ста
ву „Пред огле да лом“ писа ла је Ива на 
Димић, добит ни ца НИНове награ де, 
ту сам играо Андре ју Белог, вели ког 
песни ка.

У пред ста ви „Љубав, љубав, 
љубав“ игра те са Даром Џокић која 
је и сама од почет ка сво је кари је ре у 
Ате љеу 212.

 И овде смо пар, „шле па се“ Дара уз 
мене, она је мало ста ри ја /смех/ учио 
сам уз мно ге глум це Перу Кра ља, Ђузу 
Сто јиљ ко ви ћа, Жиго на, Љубу Тади ћа, 
али сам код Даре док то ри рао, она је 
мој мен тор док тор ских сту ди ја. Она је 

зна чај на и озбиљ на глу ми ца, уз то 
савр шен парт нер и гене рал но, 
захваљу ју ћи њој сам за мене, не знам 
како то изгле да за публи ку, оства рио 
видан и осе тан про фе си о нал ни помак 
– нарав но и кроз годи не игра ња, зре ло
сти и иску ства, али и захва љу ју ћи Дари 
која је један од парт не ра који су бит но 
ути ца ли на моје глу мач ко сазре ва ње.

Има ли сте вели ки број уло га у 
позо ри шту, мно го више него на фил
му или ТВ, како се опре де љу је те за 
уло ге?

 Ваше уло ге вас увек нађу. Дав но 
сам схва тио да ни за јед ном уло гом не 
тре ба чезну ти ни жали ти, сва ко оди гра 
сво је уло ге, а оне који су дру ги оди гра
ли су биле њихо ве, њима наме ње не. У 
вели ки број уло га сам ја уско чио, нисам 
их добио у стар ту, него је неко оду стао, 
па су зва ли мене, јер сам био познат 
као неко ко за крат ко вре ме може да 
савла да текст и уло гу. Онда се тако 
људи нава де, па кад им је густо, онда 
мене зову. То ми је рани је пред ста вља

Тихо мир Ста нић

M NOVINE :
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ло вели ки иза зов, сад већ не и већ дуго 
то не радим. Уско чио сам тако и у 
„Мре шће ње шара на“, имао сам сни ма
ње до пола осам, а у осам је била 
пред ста ва, и оди грао сам је. Више не 
бих смео да ризи ку јем и не осла њам се 
више на то што навод но могу брзо да 
нау чим текст, него се бога ми, при пре
мим, јер немам више ни ту кон цен тра
ци ју, хра брст на кра ју кра је ва, ни ту 
лако ми сле ност мла до сти. Са сви ма 
нама је тако.

У Бра зи лу сте доби ли глу мач ку 
награ ду за уло гу у фил му „Непри ја
тељ“  то је неки зани мљив, гото во 
егзо ти чан пода так из ваше кари је ре.

 Ја сам поно сан на ту уло гу, а и код 
нас сам доби јао неке награ де за ту 
уло гу. Лепо ми је било јер нисам ни 
знао за тај фести вал, филм је оти шао 
тамо и лепо је када доби је те награ ду 
негде где вас нико не зна. Ми смо мала 
сре ди на и ја некад уна пред могу да 
пред ви дим све награ де на неким 
фести ва ли ма, када видим ко је у жири
ју. Ко је с ким ишао у шко лу, ко се с ким 
заба вљао, за кога мисле ред је, кога 
тре ба сад – нису награ де нека објек
тив на сли ка вред но сти, али је лепо 
доби ти их. Ако оста не филм и ако то 
нешто вре ди, онда то вре ди без обзи ра 
да ли је то неки жири награ дио или 
није. У позо ри шту ми нема мо ту сре ћу 
да оно што је добро и ква ли тет но, буде 
сачу ва но. Нема више озбиљ них кри ти
ча ра, а када би се вра ти ли у про шлост, 
можда ни њихо ви савре ме ни ци њих 
нису дожи вља ва ли као ква ли тет не, то 
је све баш рела тив но. Оста не неко 
сећа ње у публи ци, неко узбу ђе ње, 
неки узви ше ни тре ну так који се деси 
изме ђу публи ке и глум ца поне кад, то 
пам ти тело и то оста не негде. Шта је у 
сушти ни бит но у нашој умет но сти? Да 
сачу ва мо ту радост игре и да тра жи мо, 
док игра мо неко лич но задо вољ ство и 
лич ну сатис фак ци ју, јер ако тога нема, 
све оста ло је, муче ње и бесми сле но 
пот пу но.

Да ли сте побор ник да се неке 
добре пред ста ве сни ме за ТВ, као 
што може мо да види мо да је слу чај 
са неким ста рим пред ста ва ма које 
се еми ту ју на РТС 2?

 Добро је да се сни ми, да оста не 
нешто као траг, али то нема везе, сни
мак позо ри шне пред ста ве је као сла до
лед кроз ста кло, нема уку са, нема 
мири са. Зато је позо ри ште при ма мљи
во и глум ци га воле, зато што је то тре
ну так, то је само пита ње тог тре нут ка. 
Вече рас је ова пред ста ва једин стве на, 
тај спој публи ке, људи, као и глу мач ки, 
у међу соб ним одно си ма, та неиз ве
сност и могућ ност да се деси нешто 
вели ко и лепо или не, то је оно што је 
при влач но. Нарав но посто ји и један 
про фе си о нал ни стан дард који смо 
дужни да испу ни мо, али то је само 
стан дард и када би оста ло само на том 
про фе си о нал ном одно су, онда је то 
ништа. Али та шан са да се нешто деси, 
да вар ни ца заи скри и да она запа ли 
неку ватру у срци ма публи ке – због те 
шан се вре ди се бави ти овим послом.

Ипак сте широј публи ци позна ти 
по сери ја ма и уло га ма као Алек сан
дар Обре но вић и сада инспек тор 
Мар ја но вић у кри ми сери ји „Уби це 
мог оца“. Да ли ћемо у наред ној 
сезо ни откри ти да ли је инспек тор 
више пози ти ван или нега ти ван лик?

 Тек се сад заму ти ло око тог лика, ја 
никад нисам прет по ста вљао да ћу 
игра ти неког тако „зезну тог“, тако неког 
опа сног поли цај ца, то није у мојој при
ро ди и није било на листи мојих жеља. 
Ја нисам хтео да играм рани је у ТВ 
сери ја ма и ТВ сам дожи вља вао као 
неку кон фек ци ју – као вели ке роб не 
куће, сто ти не истих оде ла, само раз ли
чи ти бро је ви. Ја нисам волео да гле
дам ни сери је јер ме гле да ње јед не 

епи зо де оба ве зу је да гле дам и дру ге. 
Као млад глу мац сам одбио јед ну 
вели ку уло гу у јед ној зна чај ној сери ји, 
јер сам чуо да ће бити 50 наста ва ка, 
мислио сам када ћу има ти вре ме на за 
про бе, можда је то била заблу да, 
можда сам погре шио. Знам да је Ружи
ца Сокић при ча ла да, када се ја јед ном 
доко пам ТВ нећу се ски да ти са њега, и 
сада сам ево сни мио и сери ју „Пси лају 
ветар носи“ са Радо шом Баји ћем и 
њего вом кћер ком која је режи ра ла и 
уско ро почи ње еми то ва ње. Чуо сам да 
је телевизија већ заин те ре со ва на и за 
дру гу сезо ну, а при ча се и да ћемо сни
ма ти и тре ћу сезо ну „Уби це мог оца“, 
поја ви ћу се и у „Вој ној ака де ми ји“ у 
четвр тој сезо ни, тако да сам сад 
постао пре вас ход но теле ви зиј ски глу
мац што никад нисам хтео, али при ја 

ми. Те две сери је тре ба ло би да се 
поја ве гото во исто вре ме но, а ја се 
зезам једи но што им је зајед нич ко је 
боја мог гла са, јер то не могу да про
ме ним.

У послед ње вре ме о поје ди ним 
глум ци ма се више гово ри због неког 
поли тич ког анга жма на и изја ва на 
дру штве ним мре жа ма. Шта мисли те 
о томе, као и све попу лар ни јим тви
то ви ма, који су посеб но попу лар ни 
после побе де Донал да Трам па?

 Ја сам на феј су, то кори стим за 
про мо ци ју лич ну, као и про мо ци ју Цеп
тер про из во да, ја сам њихов про мо тер, 
а радим и као про фе сор на Ака де ми ји 
умет но сти од ове годи не, дакле, радим 
као коњ. Одав но је све поста ло вул гар
но, нећу себи више дозво ли ти ни један 
поли тич ки комен тар, леп ши ми је 
живот и досто јан стве ни ји без тога, без 
обзи ра што мно го зави си мо од овог 
што зове мо поли ти ка, то је поста ло 
свак до нев но бла ће ње јед них и дру гих. 
Ја сам се ту петљао рани је, али сад 
бих волео да оста нем што даље од 
поли ти ке, не инте ре су ју ме више поли
ти ча ри, пона шам се као да су из неке 
дру ге земље. 

Има те и сво ју про ду цент ску кућу, 
има ли ту неких актив но сти?

 Имао сам про ду цент ску кућу са нај
мла ђим бра том који је умро и од 2013. 
годи не нисам про из вео није дан филм. 
Хтео сам да радим филм о Јасе нов цу, 
оду стао сам од тога, јер нисам добио 
ника кву подр шку, мно го сам ту изгу био 
сна ге, вре ме на и жива ца, мислим да 
сам се у тој наме ри оду жио свом поре
клу и кра ју у којем сам одра стао, сад 
сам само глу мац. Имам две кћер ке, 
јед на је недав но дипло ми ра ла на 
фило зо фи ји, она ми је савет ник, њу 
слу шам. Мла ђа кћер ка каже да ће 
бити глу ми ца, сада има 13 годи на.

Мно ги глум ци кажу да не желе да 
им се деца баве глу мом. Какав је 
ваш став?

 Ја имам са њом имао поле ми ку. 
Инси сти рам да јој ја будем про фе сор, 
а она не жели, да не кажу тата јој је 
про фе сор, а ја кажем да ће то сва ка ко 
рећи. Боље ја да те нау чим, него неко 
дру ги, јер ја знам нај бо ље. Ствар но 
бих волео да је убе дим да јој ја будем 
про фе сор, немам ништа про тив и 
волео бих да јој помог нем, да не мора 
да савла да све непо зна ни це и пре пре
ке које сам ја морао. Ја сам дошао из 
села, никад нисам био у позо ри шту, 
тек на дру гој годи ни сам се усу дио да 
уђем и одгле дам пред ста ву. Лице мер
но би било да ја кажем па иди ти сама, 
сама се спре ми, па ако про ђеш, ваљ да 
ја видим да ли тален то ва на, а мислим 
да јесте. Глу ма је занат, рани је су се 
зана ти насле ђи ва ли, па је при род но да 
и јед но моје дете буде глу мац. Мој 
отац је био несре ћан што није дан од 
нас није постао учи тељ, а ако се вра
тим у про дук ци ју и тре ба ми нека мла
да глу ми ца, нећу ни пра ви ти кастинг, 
одмах ћу јој дати уло гу.  С. Џакула

Дара Џокић је
зна чај на и озбиљ на 

глу ми ца, уз то
савр шен парт нер и 

гене рал но, 
захваљу ју ћи њој сам 

за мене,
не знам како то

изгле да за публи ку, 
оства рио видан

и осе тан
про фе си о нал ни

помак
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ДОБА НОВ ЦИ

Дани европ ске башти не
На целом ста ром кон ти нен ту 26. 

сеп тем бра обе ле жа ва се Европ
ски дан јези ка, који има за циљ 

да под се ти на лепо ту и зна чај европ
ске језич ке разно вр сно сти. А упра во 26. 
сеп тем бра у Доба нов ци ма у Сло вач ком 
дому, одр жан је про грам у окви ру мани
фе ста ци је „Дани европ ске кул тур не 
башти не“.

Није то први пут, каже Жељ ко Чапе
ља, пред сед ник СКПД „Шафа рик“ и 
дода је да су у окви ру про гра ма чла но
ви овог дру штва при пре ми ли етно изло
жбу руч них радо ва, народ них ношњи, 
суве ни ра, књи га, часо пи са, сли ка Весне 
Дими три је вић, ста рих и умет нич ких 
фото гра фи ја Петра Деши ћа о живо ту 
Сло ва ка у Доба нов ци ма. Актив жена из 
Доба но ва ца се тако ђе укљу чио у про
грам бога том пону дом тра ди ци о нал них 
кола ча и пре зен та ци јом здра ве хра не, 
док је удру же ње жена из Сур чи на при
пре ми ло изло жбу у скла ду са ово го ди
шњом темом – кул тур но насле ђе и при
ро да.

Иако су Доба нов ци село са малим 
бро јем Сло ва ка, момен тал но то није ни 
200, ипак се тру де да орга ни зо ва њем 
али и уче шћем на број ним мани фе ста
ци ја ма да очу ва ју сво ју кул ту ру, тра ди
ци ју, оби ча је. 

 Редов но одла зи мо на фести ва ле и 

смо тре које орга ни зу ју сло вач ке инсти
ту ци је. Пре неко ли ко годи на смо се 
укљу чи ли у ову европ ску мани фе ста
ци ју, а ове годи не пара лел но је одр жан 
као део мани фе ста ци је „Битеф поли
фо ни ја“ у Бео гра ду. Тако је у Доба нов
ци ма одр жа на ради о ни ца под нази вом 
„Струк ту ра коре о гра фи је и интер ак тив

ни позо ри шни дија лог изме ђу уче сни ка 
и публи ке“  исти че Жељ ко Чапе ља. 

На овај начин су се чла но ви СКОС 
„Шафа рик“, Месни одбор Мати це Сло
вач ке и актив жена из Доба но ва ца 
укљу чи ли не само у мани фе ста ци ју 
„Дани европ ске башти не“ већ и у Међу
на род ни мул ти ди сци пли нар ни фести

Dni európskeho dedič stva
Na celom sta rom kon ti nen te sa 26. 

sep tem bra osla vu je Európsky deň 
jazykov, ktorý má za cieľ poba

viť, pou čiť a pri po menúť krásu a význam 
európskej jazykovej rozma ni to sti. A práve 
26. sep tem bra v sri em skej dedin ke Doba
nov ce,  v Slo ven skom dome sa kona la 
výsta va a pro gram pri príležitosti podu ja tia 
Dní európskeho kultúrne ho dedič stva.    

A nie je to po prvýkrát, hovorí Žeľko 
Čapeľa, pred se da SKOS Šafárnik z Doba
no vi ec a pokra ču je, v rámci pro gra mu nain
šta lo va li sme výsta vu ručných prác, výšivi
ek, suvenírov, kníh, časo pi sov, ľudového 
kro ja, obra zov Vesny Dimi tri je vi ćo vej, 
starých ale aj ume leckých fotografií Petra 
Deši ća o živo te Slovákov v Doba nov ci ach. 
Spo lok doba novských a žien sa zapo jil do 

podu ja tia pre da jom tra dičných koláčov, a 
prezentovaním zdra vej výživy, kým Zdru
že nie žien zo Sur či na pri pra vi lo výsta vu v 
súlade s témou podu ja tia  kúltúrne dedič
stvo a príroda.

Hoci sú Doba nov ce dedin kou s malým 
poč tom Slovákov, momentálne je to nie 
ani 200, pred sa sa sna žia organizovaním 
a zúčastňovaním na podu ja ti ach zac ho vať 
svo ju kultúru, tradíciu a obyčaje.

Pra vi del ne odchádzame na festi valy 
a pre hli adky, ktoré orga ni zujú slo venské 
inštitúcie. Pred nie koľkými rok mi sme sa 
zapo ji li aj do toh to európského podu ja tia. 
Toh to roku para lel ne pre bi e ha la aj jed
na časť festi va lu Explo reZ, ktorý je časťou 
podu ja tia Bitef polyfónie v Bele hra de. Tak v 
Doba nov ci ach bola diel na  Štruktúra cho re
o gra fie a nasle do val interaktívny diva delný 
dialóg med zi účastníkmi a publi kom. Na ten
to spôsob sa čle no via SKOS Šafárik, MOMS 
Doba nov ce a Aktív žien z Doba no vi ec zapo
ji li nie len do pro gra mu Dňa európskeho 
dedič stva, ale aj do Medzinárodného 
multidisciplinárneho festi va lu o diva dle, 
umení a spo lo čen skom vplyve. Festi val 
je súčasťou veľkého európskeho pro jek tu 
Cara van Next – Ume nie kŕmi budúcnosť, 
ktorý pod po ru je holandské veľvysla nec
tvo z Bele hra du. Orga ni zujú ho ZID teter z 
Amster da mu  v splupráci s POD tea trom z 
Bele hra du.
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вал о позо ри шту, умет но сти и дру штве
ном ути ца ју. Фести вал је део вели ког 
европ ског  про јек та „Умет ност хра ни 
будућ ност“ и подр жа ла га је амба са да 
Холан ди је у Бео гра ду. 

 Прет по след њег дана фести ва ла 30. 
сеп тем бра у Цен тру за кул тур ну декон
та ми на ци ју у Бео гра ду пред ста ви ли су 
се уче сни ци са инсце на ци јом, кон цер том 
са музи ком, песмом и риту а ли ма раз ли
чи тих кул ту ра под нази вом „Љубав, хлеб 
и при че“. Пред публи ком у Бео гра ду 
поред мене успе шно су насту пи ли све
ште ни ца Сло вач ке еван ге лич ке цркве у 
Бео гра ду Ана Петро вић – Петрак, све
ште ни ца Адвен ти стич ке цркве Мари ја на 
Васи ље вић, пева чи ца Дани јеа Грек са. 
Сло вач ку кул ту ру поред чла но ва СКПД 
„Шафа рик“ пред ста вио је и „Тали ја теа
тар“ из Сло вач ке. Поред њих уче ство ва
ли су и пред став ни ци из Дан ске, Холан
ди је, Егип та, Кине, Јапа на. Било је то 
ново иску ство за нас и желео би да ова 
мани фе ста ци ја поста не тра ди ци о нал на 
у нашем дру штву, као у неко ли ко већих 
гра до ва у Срби ји  каже Чапе ља.

Ина че „Дани европ ске кул тур не 
башти не“ се у Срби ји одр жа ва ју од 2002. 
годи не и пред ста вља ју сво је вр стан пра
зник кул ту ре и тури зма са циљем да се 
на нај бо љи начин пре зен ту ју спе ци фич
но сти кул тур не башти не наро да и наци
о нал них зајед ни ца у држа ви. Тре ба ли 
би пре све га да подиг ну свест о бога том 
спек тру разно вр сних кул ту ра наро да на 
ста ром кон ти нен ту. 

А. Симо но вић
Фото: Архив СКПД „Шафа рик“

Okrem toho, že jed na časť festi val bola 
vo vašej dedi ne, nie koľko vás sa zúčast
ni lo aj ústredného pro gra mu v Bele hra de.

V pred po sledný deň festi va lu, v sobo
tu 30. sep tem bra v Stre di sku pre kultúrnu 
dekontamináciu v Bele hra de uspo ri a daný 
bol diva delný kon cert s hud bou, spe vom 
a rituálmi z rozličných kultúr pod názvom 
Láska, chli eb a rozprávky, pozna me nal 
Čapeľa a dodal. Okrem mňa pred obe cen
stvom spo ločným sólovým spe vom a hrou 
sa pred sta vi li farárka SEAVC v Bele hra
de Anna PetrovićováPetráková, pastor
ka Cir kvi adven ti stov Mari ja na Vasi lje vić, 
speváčka Dani e la Greksová. Slo venskú 
kultúru predstaví SKOS Šafárik z Doba
no vi ec a Tália tea ter zo Slo ven ska. Tiež 
vystúpili aj pred sta vi te lia z Dánska, Holan
ska, Egypta, Činy, Japónska. Bola to nova 
skúsenosť pre nás a prial by som si, aby 
sa toto podu ja ti sta lo tra dičným v našom 
spol ku ako je to v niek torých väčších 
miest v Srb sku. 

Inak V Srb sku sa dni kultúrne ho dedič
stva každo roč ne pripomínajú od roku 2002 
a zároveň pred sta vujú svojrázny svi a tok 
kultúry a turi zmu s cieľom čo najlepším 
spôsobom zvi di teľniť a poukázať na špe
ci fické formy kultúrne ho dedič stva naro
da I národnostnýchspo lo čen sti ev v danej 
kra ji ne. Mali by primárne pov zdvih nuť 
pove do mie Európanov o boha tom spek tre 
rozma ni tej kultúry národov žijúcich na sta
rom kon ti nen te.

A.Simonovićová
foto – Archív SKOS Šafárik

ИРИГ

Сабор библи о те ка ра

Ово го ди шњи, 54. Сабор библи о те ка ра 
Сремa одр жан је у Ири гу 6. окто бра. 
Госте је у име дома ћи на поздра ви ла 

дирек тор ка Срп ске чита о ни це у Ири гу Вера 
Нов ко вић, а потом и ово го ди шњи пред се да
ва ју ћи Орга ни за ци о ног одбо ра Сабо ра Рај ко 
Секу лић, дирек тор Библи о те ке „Гли го ри је 
Воза ро вић“ из Срем ске Митро ви це.
Уче сни ци Сабо ра сва ке годи не обе ле жа ва ју 
нај зна чај ни је дату ме и јуби ле је из наше кул
тур не и науч не про шло сти. Тако је на тему 
„175 годи на првог срп ског чита ли шта  Срп
ске чита о ни це у Ири гу“ гово ри ла Вера Нов
ко вић. Пред сед ни ца Подру жни це библи о те
ка ра Сре ма Ружи ца Стан ко вић пред ста ви ла 
је рад Подру жни це пово дом 45 годи на њеног 
посто ја ња.
Пошто ове годи не Срби ја обе ле жа ва више 
зна чај них јуби ле ја од којих, за књи жев ност, 
један од важни јих је 125 годи на од рође ња 
једи ног срп ског Нобе лов ца Иве Андри ћа, те 
је на тему „Иво Андрић данас“ гово рио док
тор књи жев них нау ка проф. Михај ло Пан тић 
из Бео гра да. Уче ни ци сред ње шко ле из 

Ири га при пре ми ли су изло жбу о Андри ће
вом живо ту и делу.
Тра ди ци о нал но се на Сабо ру уру чу је и годи
шња награ да „Доси теј Обра до вић“ коју 
Подру жни ца доде љу је библи о теч ким рад ни
ци ма за допри нос раз во ју библи о те кар ства, 
шире њу књи ге и писа не речи. Добит ни ца 
награ де за 2017. годи ну је Биља на Гво здић, 
школ ски библи о те кар у ОШ „Раст ко Нема
њић  Све ти Сава“ у Новој Пазо ви. Пово дом 
одла ска у пен зи ју Весне Петро вић, библи о
те ка ра у срем ско ми тро вач кој библи о те ци, у 
знак захвал но сти за свој пре дан и пло до но
сан рад у библи о те кар ству уру чен је скро
ман поклон  књи га. Оби чај је и да се на 
Сабо ру коле га ма пред ста ви библи о те кар 
писац. То је ове годи не била Олги ца Субо
тић из библи о те ке у Ста рој Пазо ви.
У музич ком делу про гра ма уче ство ва ли су 
Ната ли ја Дра ги че вић, етно му зи ко лог из 
Врд ни ка, а пово дом 250 годи на од рође ња 
Фили па Вишњи ћа и народ ни гуслар Мар ко 
Шће па но вић извео је неко ли ко песа ма.

Р. С.

МИТРО ВАЧ КА ГАЛЕ РИ ЈА

Награ да
за Тика ла

Изло жба Михај ла Ђоко ви ћа Тика
ла која је у Гале ри ји „Лазар Воза ре
вић“ у Срем ској Митро ви ци орга ни
зо ва на од 9. до 31. маја ове годи не 
послу жи ла је као глав на пре по ру ка 
да Тика ло поста не добит ник врло 
пре сти жне награ де у кул ту ри, награ
де Вуко ве заду жби не.

Изло жба у Гале ри ји је при ка за ла 
на једин ствен начин ретро спек ти ву 
ства ра ла штва овог ауто ра. Како су 
дела углав ном ску пље на из при ват
них колек ци ја, љуби те љи ма фан та
сти ке је ово била једин стве на при
ли ка да на јед ном месту погле да ју 
нај бо ље радо ве Тика ла.

 Сту ди о зно и врло зах тев но при
пре ма ње изло жбе се испла ти ло, а 
при зна ње је сти гло у виду ове 
награ де. Гале ри ја „Лазар Воза ре
вић“ ће и убу ду ће наста ви ти са ква
ли тет ним изло жба ма и про гра ми ма 
– напо ми ње дирек тор ове уста но ве 
кул ту ре Милан Марин ко вић.

РЕЗЕР ВАТ ЗАСА ВИ ЦА

Про је кат са хрват ском

У четвр так, 12. окто бра у Спе ци јал ном резер ва ту 
при ро де Заса ви ца одр жа на је прва ради о ни ца у 
окви ру пре ко гра нич ног про јек та са Хрват ском „Eco 
Wet – Про це на еко си стем ских услу га мочвар них 
еко си сте ма у пре ко гра нич ном под руч ју Хрват ска – 
Срби ја“.

У резер ва ту су се оку пи ли сарад ни ци на про јек ту 
из Хрват ске, невла ди на орга ни за ци ја за зашти ту 
при ро де „Зеле ни Оси јек“ и Аген ци ја за упра вља ње 
зашти ће ним при род ним вред но сти ма на под руч ју 
Оси јеч ко  барањ ске жупа ни је, а са срп ске стра не 
Покрет гора на Срем ска Митро ви ца, који је носи лац 
про јек та и глав ни парт нер Завод за зашти ту при ро
де Вој во ди не.
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ОВАН: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и има те 
зани мљи ве иде је које 
делу ју врло под сти

цај но на вашу око ли ну. Вашу 
добит ну ком би на ци ју пред ста
вља спој лепих и кори сних ства
ри у раз ли чи тим прав ци ма. Осе
ћа те емо тив ни занос и инспи ри
са ни сте да учи ни те нешто 
посеб но како бисте усре ћи ли 
воље ну осо бу. Осло ни те се на 
сво ју инту и ци ју. 

БИК: Нај бо ље реше
ње је да се опре де ли
те за опци ју која омо
гу ћа ва напре до ва ње 

на послов ној лестви ци на раз ли
чи тим ниво и ма. Потру ди те се да 
буде те пажљи ви са ула га њем 
нов ца. Импо ну је вам нечи ја 
пажња и ком пли мен ти, нови 
сусре ти на вас делу ју врло под
сти цај но. Дожи вља ва те нову 
емо тив ну бли скост у одно су са 
парт не ром. 

БЛИ ЗАН ЦИ: При лич
но сте се запе тља ли 
у неке послов но – 
финан сиј ске дого во

ре и сада вам није лако да из 
све га тога и иза ђе те на добар 
начин или као побед ник. На кра
ју, ипак мора те одлу чи ти до чега 
вам је више ста ло, да ли до 
морал не сатис фак ци је или до 
нов ча ног добит ка. Ком про мис 
какав бисте желе ли није могу ће 
оства ри ти . 

РАК: Напра ви ли сте 
добру послов ну про
це ну и захва љу ју ћи 
разним вешти на ма 

које кори сти те у пре го ва ра њу 
успе ва те да оства ри те све сво је 
пла но ве. Ипак угле дај те се на 
јед ну осо бу из свог окру же ња 
која може да вам помог не при ли
ком реша ва ња нов ча них пита ња. 
Про ла зи те кроз раз ли чи те фазе 
емо тив ног рас по ло же ња.

ЛАВ: Пре да но ради
те на свим зада ци ма 
које има те и даје те 
добар при мер сво јим 

сарад ни ци ма. Око ли на вас ува
жа ва и неко је спре ман да вас 
награ ди за ваше посеб не спо
соб но сти. Нај бо ље је да се удру
жи те са бли ским при ја те љи ма у 
спро во ђе њу неких дуго роч них 
пла но ва. Не жели те да доне се те 
неку исхи тре ну одлу ку или да 
погре шном реак ци јом изне ве ри
те нечи ја осе ћа ња.  

ДЕВИ ЦА: Делу је те 
актив но на раз ли чи
тим стра на ма и тра
жи те нај бо ља реше

ња за све теку ће про бле ме који 
посто је у одно су са сарад ни ци
ма. Захва љу ју ћи нечи јим 
инструк ци ја ма на јед но ста ван 
начин сада може те да зао кру жи
те и неке нов ча не оба ве зе, због 
којих сте бри ну ли у про те клом 
пери о ду. Про ве ри те на вре ме 
сво је емо тив не сум ње. 

ВАГА: То што су око 
вас добре послов не 
пону де не зна чи, да 
завр ши одлу ку тре ба 

доно си ти на пре чац или без кон
сул та ци је са поу зда ним парт не
ри ма. Због нечи јег раз у ме ва ња 
сва ки погре шан потез може те 
испра ви ти лако и без мате ри јал
ног губит ка, али поште ди те себе 
од непо треб не тен зи је. Осе ћа те 
да нешто није она ко као што при
жељ ку је те.

ШКОР ПИ ЈА: Касно је 
да кори гу је те сво је 
послов но – финан сиј
ске про пу сте или да 

мења те запо че ту стра те ги ју у 
дого во ру са сарад ни ци ма. Досто
јан стве но и без суви шних пита
ња при хва ти те кри ти ку која сти
же на вашу адре су. Уко ли ко вам 
је ста ло да се вра ти те на пре ђа
шњу пози ци ју, саче кај те пого дан 
тре ну так и нечи ји позив. 

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
врло енер гич но у 
сусре ту са сарад ни ци
ма и поста вља те неке 

нове зах те ве са који ма жели те да 
уна пре ди те сво је про фе си о нал но 
иску ство или зајед нич ки успех. 
Потреб но је да има те јасну инту и
тив ну пер цеп ци ју или широ ке 
види ке у сва ком погле ду. Љубав
не раз ми ри це при хва та те као 
про ла зну фазу. Осло ни те се на 
свој завод нич ки шарм. 

ЈАРАЦ: Има те јасне 
иде је, тако да се у 
сусре ту са сарад ни
ци ма не устру ча ва те 

да мења те посто ја ће стан дар де 
или нека утвр ђе на пра ви ла. 
Већи на вас подр жа ва у актив но
сти ма које сте запо че ли, али за 
узврат од вас оче ку ју и неке 
додат не гаран ци је. Поне кад не 
раз у ме те парт не ро ве мани ре или 
заго нет но пона ша ње, тако да се 
рас пра вља те тако да се рас пра
вља те око нева жних стра на. 

ВОДО ЛИ ЈА: Ско ро 
све што чини те има 
пози ти ван пре фикс и 
наи ла зи на вели ко 

одо бра ва ње у кру гу ваших 
сарад ни ка. У при лог вам иду раз
не ситу а ци је на послов ној сце ни, 
тако да са пар добрих поте за 
може те за крат ко вре ме успе шно 
да испу ни те све сво је пла ни ра не 
актив но сти. Потреб но је да пока
же те више дис кре ци је у свом 
љубав ном живо ту. 

РИБЕ: Нала зи те се у 
фази кре а тив ног 
успо на и ста ло вам је 
да уна пре ди те свој 

послов ни поло жај. Важно је да 
се опро ба те за савре ме не иде је 
у начи ну изра жа ва ња или дело
ва ња. Неко вам даје добар при
мер на који начин тре ба да 
посту па те. У љубав ном одно су 
ужи ва те у раз ли чи тим ситу а ци ја
ма. Парт нер осва ја сву вашу 
пажњу и накло ност. 

VREMEPLOV
18. ок то бар

1692. По ста вљен ка мен  те ме
љац Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 
код Но вог Са да, ко ја је по ста ла 
јед но од нај зна чај ни јих аустриј
ских стра те шких утвр ђе ња у 
бор би про тив Ту ра ка. 
1867. САД фор мал но пре у зе ле 
су ве ре ни тет над Аља ском, ко ју 
су 30. мар та 1867. ку пи ле од 
Ру си је за 7,2 ми ли о на до ла ра.
1922. Осно ва на Бри тан ска 
ра дио ком па ни ја, ББЦ.

19. ок то бар
1813. Код Лај пци га окон ча на 
Бит ка на ро да, у ко јој су ује ди
ње не вој ске ви ше европ ских 
др жа ва, пред во ђе не Ру си јом, 
Пру ском и Аустри јом, по ра зи ле 
На по ле о на и при си ли ле га на 
по вла че ње пре ко Рај не. 
1932. У Бе о гра ду отво рен 
Ко лар чев на род ни уни вер зи
тет, за ду жби на Или је Ми ло са
вље ви ћа Ко лар ца, ко ји је у ту 
свр ху те ста мен том за ве штао 
око 50.000 ду ка та. 

20. ок то бар
1944. Је ди ни це На род но о сло
бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је, 
под ко ман дом ге не ра ла Пе ка 
Дап че ви ћа, и Цр ве не ар ми је, 
под ко ман дом ге не ра ла Вла ди
ми ра Ива но ви ча Жда но ва, 
осло бо ди ле, у Дру гом свет
ском ра ту, Бе о град. 
1971. Кан це лар За пад не 
Не мач ке Ви ли Брант до био 
Но бе ло ву на гра ду за мир. 

21. ок то бар
1805. У би ци код Тра фал га ра 
Бри тан ци под Хо ра ци јом Нел
со ном по ра зи ли су фран цу ско 
 шпан ску фло ту без ијед ног 
из гу бље ног бро да. 
1941. Нем ци су у Кра гу јев цу у 
Дру гом свет ском ра ту стре ља
ли ви ше од 7.000 ци ви ла, ме ђу 
ко ји ма и уче ни ке кра гу је вач ке 
гим на зи је.

22. ок то бар
1883. У Њу јор ку из во ђе њем 
опе ре „Фа уст“ отво ре на опер
ска ку ћа Ме тро по ли тен.
1964. Сло ве нач ки гим на сти чар 
Ми ро слав Це рар осво јио злат
ну ме да љу на Олим пи ја ди у 
То ки ју.

23. ок то бар
1940. Ро ђен је бра зил ски фуд
ба лер Ед сон Аран тес до На си
мен то, по знат као Пе ле, ко ји се 
сма тра нај бо љим игра чем у 
исто ри ји фуд ба ла.
1983. На аку шер ској кли ни ци у 
За гре бу ро ђе на је пр ва ју го сло
вен ска бе ба из епру ве те. 

24. ок то бар
1882. Не мач ки бак те ри о лог 
Ро берт Кох от крио бак те ри ју 
ко ја иза зи ва ту бер ку ло зу, 
Ко хов ба цил.
1912. По бе дом Пр ве срп ске 
ар ми је под ко ман дом ре ген та 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
над тур ском Вар дар ском ар ми
јом Зе кипа ше за вр ше на Ку ма
нов ска бит ка, у Пр вом бал кан
ском ра ту.

HOROSKOP

Сре да, 18. (5) окто бар  
Св. муче ни ца Хари ти на; Св. 
све ште но му че ник Дио ни си је

Четвр так, 19. (6) окто бар  
Све ти апо стол Тома – Томин
дан

Петак, 20. (7) окто бар  
Све ти муче ни ци Сер ги је и 
Вак хо – Срђев дан

Субо та, 21. (8) окто бар  
Пре по доб на Пела ги ја и Пре
по доб на Таи са

Неде ља, 22. (9) окто бар  
Све ти апо стол Јаков; Све ти 
Сте фан, деспот срп ски (Сле
пи)

Поне де љак, 23. (10) окто бар  
Све ти муче ни ци Евлам пи је и 
Евлам пи ја

Уто рак, 24. (11) окто бар  
Све ти апо стол Филип, ђакон; 
Све ти Тео фан Начер та ни

Crkveni
kalendar

• Онај који води меч ку – 
само је корак испред.
• Зец је типи чан при мер: 
што је брзо – то је и кусо.
• Круг сум њи вих се толи
ко сузио да је угро жен и 
сам цен тар. 

Ба кин ко лач 
са шљи ва ма

Са стој ци: 3 ја ја, бра шно 2 
шо љи це, гриз 2 шо љи це, шо љи ца 
уљa, јо гурт ча ша, ше ћер 23 
шо љи це, ци мет, ва ни лин ше ћер, 
пра шак за пе ци во, шљи ве 1/2 кг, 
ка као 1 ка ши ка, ко ра ли му на.

При пре ма: Уму ти ти бе лан ца 
са ше ће ром у чврст шне. До да ти 
жу ман ца, бра шно са по ме ша ним 
пра шком за пе ци во, гриз, јо гурт 
уље. Те сто по де ли ти на два де ла, 
у јед но до да ти ка као и до бро 
из ме ша ти. Део са какаoом из ли ти 
и оста ви ти да се пе че пет ми ну та 
на 180 сте пе ни Ц. Из ва ди ти ко лач 
и по ре ђа ти шљи ве по де ље не на 
по ло ви не. Пре ко шљи ва по су ти 
ци мет. У све тли ји део те ста до да
ти рен да ну ко ру ли му на и ва ни
лин ше ћер. Све до бро из ме ша ти 
и си па ти пре ко по ре ђа них шљи ва. 
Пе ћи још 30 ми ну та.
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ОДБОЈ КА

„Визу ра Рума“ осво ји ла Супер куп
У сво јој првој так ми чар ској утак ми

ци које су оди гра ле пред рум
ском публи ком одбој ка ши це 

„Визу ре Рума“ су, пред око 800 гле да
ла ца, бур но бодре не, осво ји ле Супер
куп пошто су савладалe „Једин ство“ из 
Ста ре Пазо ве са 3:0, по сето ви ма 
(25:15, 25:22, 25:14).

То је био и реванш „Визу ре“ које су 
се реван ши ра ле за про шло го ди шњи 
пораз у Купу, а гошће су само у дру гом 
сету пру жи ле јачи отпор. У побед нич

ком тиму нај за слу жни је за побе ду су 
Лозо са 14, Алек сић са 13 и Ерић са 
10, а код „Једин ства“ само Вуј но вић са 
10 пое на.

Утак ми цу у Руми, која је оди гра на 
10. окто бра, посма тра ли су Иван Кне
же вић, гене рал ни секре тар ОСС, Иван 
Миљ ко вић, први пот пред сед ник ОСС, 
Петар Богу но вић, пред сед ник ОСВ, 
Сло бо дан Бошкан, пред сед ник ССВ, 

Вељ ко Пет ко вић, Андри ја Герић и 
Васа Мијић, нека да шњи репре зен та
тив ци и осва ја чи злат не меда ље на 
ОИ у Сид не ју.

Иван Миљ ко вић, први пот пред сед
ник ОСС, пре дао је Сла ђа ни Ерић, 
капи те ну Визу ре из Руме, пехар и тро
феј наме њен побед ни ку 5. Супер ку па 
Срби је.
 С. Џ.

Визу ра са побед нич ким пеха ром

Иван Миљ ко вић и Сла ђа на Ерић

КАРА ТЕ КЛУБ „СИР МИ ЈУМ“

Злат ни у Теме ри ну
У неде љу, 15. окто бра у 

Теме ри ну је одр жан 
15. Интер на ци о нал ни 

кара те тур нир. На так ми че
њу је уче ство ва ло 25 клу бо
ва са 384 так ми ча ра. Насту
па ли су так ми ча ри из Руму
ни је, Босне и Хер це го ви не и 
Срби је. У вели кој кон ку рен
ци ји у ката ма и бор ба ма, 
Кара те клуб „Сир ми јум“ је 
осво јио 35 меда ља и то 13 
злат них, 13 сре бр них и 
девет брон за них. У поје ди
нач ној кон ку рен ци ји, злат не 
меда ље осво ји ли су: Вук 
Петро вић, Лазар Алар гић, 
Срђан Илић, Вла ди мир 
Павле шин, Алек са Вуле тић, 
Алек сан дар Сикин и Ђор ђе 
Гру јић. Сре бре меда ље 
осво ји ли су: Ема Петро вић, 
Мла ден Мар ко вић, Вла ди
мир Павле шин, Зора на 
Ћирић, Вања Гру јић, Вук 
Козли на, Срђан Ђонић и 
Ана ста си ја Павле шин. 
Брон за не меда ље осво ји ли 

су: Хана Тупе на рац, Нема
ња Жунић, Бог дан Кова че
вић, Вања Гру јић, Ђор ђе 
Гру јић, Бошко Ћирић, Јован 
Јелић, Лука Тана сић и Игор 
Спа хић. У екип ној кон ку рен
ци ји осво је но је шест злат
них, пет сре бр них и чети ри 
брон за не меда ље. 

На кра ју тур ни ра про гла
ше ни су нај у спе шни ји так
ми ча ри у мушкој и жен ској 
кон ку рен ци ји. За нај у спе
шни је так ми ча ре про гла ше
ни су Вук Петро вић и Вања 
Гру јић, који су чла но ви 
Кара те клу ба „Сир ми јум“. 

Ово так ми че ње је послу

жи ло за про ве ру свих так ми
ча ра пред Куп Срби је који 
ће се одр жа ти у Срем ској 
Митро ви ци у новем бру. 

Упра ва клу ба чести та 
свим так ми ча ри ма и тре не
ри ма на оства ре ним резул
та ти ма.
 С. Р.

Кара ти сти „Сир ми ју ма“
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Ириг: Рад нич ки  Цар Урош 
4:0; Кру ше дол: Кру ше дол – 
Ду нав 1:1; Чор та нов ци: ЧСК  
Сло га (К) 3:1; Ма ра дик: Сло га 
(М) – Фру шко го рац 3:0; Јар ков
ци: Бо рац – Пла ни нац 1:1.

01. Кру ше дол 7 5 2 0 26:9 17
02. ЧСК 6 5 1 0 16:4 16
03. Рад нич ки 7 3 4 0 17:7 13
04. Сло га (М) 7 4 0 3 14:11 12
05. Ду нав 7 2 3 2 11:10 9
06. Сло га (К) 7 2 3 2 9:11 9
07. Пла ни нац 7 1 2 4 8:18 5
08. Цар Урош 6 1 1 4 5:14 4
09. Фру шко г. 6 0 3 3 3:10 3
10. Бо рац 6 0 1 5 4:19 1

Зе мун: Те ле оп тик – ТСЦ 2:0; 
Ин ђи ја: Ин ђи ја  Рад нич ки (К) 
0:2; Ужи це: Сло бо да  Но ви 
Па зар 0:0; Вар ва рин: Тем нић 
– Син ђе лић 0:2; Пи рот: Рад нич
ки (П) – Ја го ди на 3:1; Но ви 
Сад: Про ле тер  ЧСК Пи ва ра 
3:0; Бе жа ни ја: Бе жа ни ја – 
Ме та лац 0:1; Вра ње: Ди на мо – 
Бу дућ ност су игра ли у по не де
љак.
01. Ди на мо 8 6 1 1 14:6 19
02. Ме та лац 9 6 1 2 11:4 19
03. Рад ни. (К) 9 6 1 2 11:5 19
04. Про ле тер 9 6 0 3 16:8 18
05. Син ђе лић 9 4 5 0 8:3 17
06. Н. Па зар 9 3 5 1 10:7 14
07. ТСЦ 9 3 4 2 8:6 13
08. Бу дућ ност 8 3 2 3 9:9 11
09. ЧСК Пи ва ра 9 3 2 4 13:15 11
10. Ин ђи ја 9 3 2 4 9:12 11
11. Тем нић 9 3 1 5 8:12 10
12. Сло бо да 9 2 3 4 4:11 9
13. Ја го ди на 9 2 2 5 5:10 8
14. Бе жа ни ја 9 2 1 6 11:17 7
15. Те ле оп тик 9 1 3 5 7:12 6
16. Рад ни. (П) 9 1 1 7 9:16 4

Оџа ци: Оџа ци  Брат ство 
1946 0:2; Бе чеј: Бе чеј 1918 – 
Це мент 5:0; Пан че во: Ди на мо 
1945 – Омла ди нац 2:0; Но ви 
Сад: Цр ве на Зве зда  Рад нич ки 
(З) 1:2; Бач ки Ја рак: Мла дост 
(БЈ)  Бач ка 1901 1:1; Са ку ле: 
Бо рац  Рад нич ки (СМ) 2:1; 
Но ва Па зо ва: Рад нич ки (НП)  
Же ле зни чар 1:0; Шид: Рад нич
ки (Ш) – Ду нав 2:4.
01. Бе чеј 1918 9 9 0 0 33:4 27
02. Бо рац 9 6 2 1 17:8 20
03. Це мент 9 6 1 2 20:15 19
04. Ди на мо 9 6 0 3 17:5 18
05. Оџа ци 9 6 0 3 14:13 18
06. Брат ство 9 5 2 2 16:5 17
07. Омла ди нац 9 5 1 3 13:12 16
08. Мла д. (БЈ) 9 4 3 2 14:10 15
09. Рад ни. (НП) 9 4 1 4 11:13 13
10. Рад ни. (З) 9 4 0 5 11:13 12
11. Ц. Зве зда 9 3 2 4 14:18 11
12. Же ле з. 9 3 1 5 9:10 10
13. Ду нав 9 2 1 6 14:20 7
14. Бач ка 1901 9 0 3 6 5:20 3
15. Рад ни. (СМ) 9 0 1 8 3:17 1
16. Рад ни. (Ш) 9 0 0 9 6:34 0

Ла ћа рак: ЛСК  Хај дук (Д) 
0:1; Шај каш: Бо рац (Ш) – Ју го
вић 3:1; Но ви Сад: Ин декс  
Хај дук (Ч) 0:3; Ер де вик: Сло га 
(Е) – По ду на вац 3:1; Но ви Сад: 
Бо рац (НС) – Сла ви ја 3:0; Вој
ка: Сре мац – Ка бел 2:1; Те ме
рин: Сло га (Т)  Хај дук (Б) 3:0; 
Ку пи но во: Ку пи но во – Је дин
ство 0:2.

Кле нак: Бо рац (К)  Бо рац (М) 
2:0; Ада шев ци: Гра ни чар 1923 
– На пре дак 2:0; хрт ков ци: Хрт
ков ци  Пр ви Мај 1:1; Ин ђи ја: 
Же ле зни чар – Сло бо да 1:0; 
Љу ко во: Љу ко во – ПСК 0:1; 
Ви то јев ци: Пар ти зан – Ру дар 
3:0; Ру ма: Сло вен  Ја дран 1:0; 
Ма чван ска Ми тро ви ца: Под
ри ње – Бу дућ ност 2:1.

01. Под ри ње 9 8 0 1 15:6 24
02. Же ле зни. 9 6 2 1 20:4 20
03. Сло бо да 9 6 1 2 12:3 19
04. Гра ни чар 9 6 1 2 18:10 19
05. Пр ви Мај 9 5 3 1 20:7 18
06. Бо рац (К) 9 5 1 3 15:10 16
07. ПСК 9 3 3 3 8:9 12
08. Ру дар 9 4 0 5 10:15 12
09. Бо рац (М) 9 3 2 4 13:15 11
10. Бу дућ ност 9 3 0 6 14:21 9
11. Пар ти зан 9 3 2 4 11:12 8
12. На пре дак 9 2 2 5 6:13 8
13. Хрт ков ци 9 1 4 4 11:21 7
14. Љу ко во 9 2 0 7 7:12 6
15. Сло вен 9 1 3 5 12:18 6
16. Ја дран 9 1 2 6 4:20 5

Чал ма: Сло га – Фру шко го
рац 2:3; Ку змин: Гра ни чар (К) 
– На пре дак 0:3; Срем ска 
Ми тро ви ца: Ми трос  До њи 
Пе тров ци 2:1; Ви шњи ће во: 
Хај дук  Гра ни чар (О) 3:0; Рав
ње: Зе ка Бу љу ба ша  Би кић 
Дол 3:0; Пе ћин ци: До њи Срем 
2015 – По лет 0:4; Ру ма: Фру
шка Го ра – Бре стач 0:0; 
Ша шин ци: Сло бо да – Мла дост 
0:4.

01. Сло га (Е) 9 8 0 1 22:5 24
02. Је дин ство 9 7 2 0 22:7 23
03. Хај дук (Д) 9 6 1 2 17:12 19
04. Бо рац (Ш) 9 5 3 1 22:13 18
05. Хај дук (Ч) 9 5 2 2 16:11 17
06. По ду на вац 9 4 2 3 15:10 14
07. Сло га (Т) 9 4 2 3 12:14 14
08. Бо рац (НС) 9 4 1 4 10:8 13
09. Ју го вић 9 3 1 5 16:18 10
10. Ка бел 9 2 4 3 11:13 10
11. Ин декс 9 2 3 4 7:10 9
12. Сре мац 9 2 3 4 9:14 9
13. Хај дук (Б) 9 3 0 6 10:16 9
14. ЛСК 9 2 2 5 15:23 8
15. Сла ви ја 9 1 1 7 10:23 4
16. Ку пи но во 9 0 1 8 6:23 1

Шид: Јед но та – На пре дак 
1:3; Мо ро вић: Је дин ство  
Ер де вик 2017 2:0; Бер ка со во: 
Сре мац – Син ђе лић 5:0; Ку ку
јев ци: Оби лић 1993  Гра ни чар 
8:0; Љу ба: Је дин ство (Љ)  ОФК 
Ба чин ци 0:3; Ба тров ци: Омла
ди нац  ОФК Бин гу ла 1:0.
01. На пре дак 9 7 2 0 23:7 23
02. Оби лић 9 7 1 1 28:9 22
03. Је дин с. (М) 9 6 1 2 18:9 19
04. Ер де вик 9 6 1 2 16:8 19
05. ОФК Ба чин . 9 4 4 1 20:10 16
06. Сре мац 9 4 2 3 23:14 14
07. ОФК Бин г. 9 2 3 4 13:10 9
08. Син ђе лић 9 2 3 4 12:16 9
09. Омла ди . 9 3 0 6 11:21 9
10. Јед но та 9 2 2 5 14:18 8
11. Гра ни чар 9 1 1 7 8:33 4
12. Је дин с. (Љ) 9 0 0 9 7:38 0

Ша трин ци: 27Ок то бар – 
Бо рац 2:4; Кра љев ци: Је дин
ство (К) – Вој во ди на 2:0; Во гањ: 
Сло га – Гра ни чар 7:1; Па влов
ци: Мла дост – Сре мац 1:2; Пла
ти че во: Је дин ство (П)  Је дин
ство (Ру) 0:0; Ма ли Ра дин ци: 
Фру шко го рац – По лет 1:1.

01. Је дин с. (Ру) 8 6 1 1 11:5 19
02. Сло га 8 6 0 2 38:8 18
03. По лет 7 4 3 0 15:4 15
04. Фру шк. 8 4 3 1 15:12 15
05. Је дин с. (П) 8 4 2 2 17:9 14
06. Сре мац 7 4 1 2 21:10 13
07. Је дин с. (К) 7 4 0 3 13:7 12
08. Бо рац 8 2 1 5 13:28 7
09. Гра ни чар 8 2 0 6 12:27 6
10. Мла дост 8 1 2 5 4:23 5
11. 27Ок то бар 8 1 1 6 7:23 4
12. Вој во ди на 7 1 0 6 7:17 3

Бе о град: Цр ве на Зве зда – 
Ма чва 4:0; Лу ча ни: Мла дост – 
На пре дак 2:1; Зе мун: Зе мун – 
Вој во ди на 0:0; Ниш: Рад нич ки 
– Во ждо вац 1:1; Бе о град: Рад 
 Спар так ЖК 0:2; Бе о град: 
Чу ка рич ки  Ја ворМа тис 0:0; 
Сур ду ли ца: Рад ник – Пар ти зан 
0:2; Бач ка Па лан ка: ОФК Бач ка 
– Бо рац 1:0.

Аша ња: Ка ме ни – Ло вац 4:0; 
Деч: Сре мац – Ви тез 3:0 утак ми
ца је за вр се на пре ки дом; Огар: 
Шу мар – Мла дост 2:1; Си бач: 
Сло вен  Хај дук 1932 0:3.

За са ви ца: Сло га (З) – БСК 
1:1; Но ћај: Но ћај  Бо рац (ВР) 
7:0; Срем ска Ра ча: Срем – 
На пре дак 3:0; Пла ни нац је био 
сло бо дан.

01. На пре дак 9 7 1 1 25:8 22
02. Мла дост 9 6 2 1 20:10 20
03. Д. Пе тров ци 9 6 1 2 27:6 19
04. Гра ни ч. (О) 9 6 0 3 16:15 18
05. Фру шко. 9 5 1 3 16:15 16
06. Ф. Го ра 9 4 3 2 20:15 15
07. Хај дук 9 4 3 2 17:13 15
08. По лет 9 4 1 4 18:14 13
09. Ми трос 9 4 1 4 14:13 13
10. Бре стач 9 4 1 4 13:25 13
11. Сло га 9 4 0 5 15:17 12
12. З.Бу љу ба ша 9 3 1 5 18:21 10
13. Би кић Дол 9 3 0 6 9:11 8
14. Д. Срем 9 2 1 6 12:18 7
15. Сло бо да 9 1 1 7 12:29 4
16. Гра ни ч. (К) 9 0 1 8 3:25 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 12 10 1 1 28:2 31
02. Пар ти зан 12 8 3 1 24:9 27
03. Вој во ди на 13 8 2 3 16:10 26
04. Спар так ЖК 12 7 4 1 27:12 25
05. Во ждо вац 13 7 4 2 22:11 25
06. Чу ка рич ки 13 6 3 4 12:10 21
07. Рад нич ки 12 5 4 3 15:16 19
08. На пре дак 13 5 2 6 21:20 17
09. Мла дост 12 4 3 5 16:17 15
10. Рад ник 13 4 3 6 13:25 15
11. Зе мун 12 3 5 4 9:14 14
12. Ма чва 13 4 1 8 18:24 13
13. ОФК Бач ка 13 2 4 7 11:22 10
14. Рад 13 2 2 9 13:25 8
15. Ја вор 13 2 2 9 7:20 8
16. Бо рац 13 2 1 10 9:24 7

01. БСК 5 3 2 0 22:3 11
02. Срем 4 3 1 0 13:1 10
03. Сло га (З) 5 2 2 1 8:8 8
04. Пла ни нац 4 2 1 1 8:9 7
05. Но ћај 5 1 2 2 10:8 5
06. На пре дак 6 1 1 4 5:24 4
07. Бо рац (ВР) 5 0 1 4 1:14 1

01. Мла дост 7 6 0 1 20:5 18
02. Хај дук 7 6 0 1 21:8 18
03. Шу мар 7 5 0 2 18:9 15
04. Сре мац 7 3 1 3 15:12 10
05. Ка ме ни 7 3 0 4 11:13 9
06. Ло вац 7 2 1 4 13:22 7
07. Ви тез 7 1 1 5 10:23 4
08. Сло вен 7 0 1 6 6:22 1

РУМА
Трка за срећ ни је детињ ство

Тра ди ци о нал на „Трка за 
срећ ни је детињ ство“ 
која се годи на ма орга

ни зу је у окви ру Дечи је неде
ље, одр жа на је у Руми 13. 
окто бра.

Као и прет ход них годи на 
деца су трча ла Глав ном 
ули цом, а дужи на је зави си
ла од узра ста, буду ћи да су 
се так ми чи ли мали ша ни од 
пет годи на, пред школ ци, а 
потом и уче ни ци свих раз ре
да основ них и сред њих шко
ла.

Орга ни за то ри су Црве ни 
крст, Атлет ски клу ба „Рума“ 
и Спорт ски савез општи не 
Рума, док је гене рал ни 
покро ви тељ трке Општи на 
Рума.

– У овој трци смо сви ми 
уче ство ва ли, као уче ни ци, 
то је трка која је обе ле жи ла 
наше детињ ство и одра ста
ње – рекао је Алек сан дар 
Бун да ло, члан Општин ског 
већа заду жен за спорт.

 С. Џ.
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ПРЕ ВЕН ТИВ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Велик одзив гра ђа на

У Општој бол ни ци 
и Дому здра вља 
Срем ска Митро ви

ца про шле неде ље, 15. 
окто бра гра ђа ни су могли, 
без зака зи ва ња и ове ре не 
здрав стве не књи жи це, бес
плат но да ура де ултра звук 
абдо ме на, лабо ра то риј ски 
налаз ПСА (тумор мар кер 
про ста те) и гине ко ло шки 
пре глед. 

Акци ја, коју је покре ну ло 
Мини стар ство здра вља, 
реа ли зо ва на је у Слу жби 
за ради о ло шку дијаг но
сти ку и Слу жби за лабо
ра то риј ску дијаг но сти ку 
митро вач ке бол ни це и Дис
пан зе ру за жене митро вач
ког Дома здра вља. Током 
осам сати, коли ко је акци
ја тра ја ла, ура ђе но је 127 
лабо ра то риј ских ана ли за, 
59 гине ко ло шких пре гле да 

и 149 ултра звуч них пре гле
да. Четво ро паци је на та је 
након ура ђе ног ултра зву ка 
абдо ме на посла то на даљу 
дијаг но сти ку, а више жена 
је упу ће но на мамо гра фи ју.   

Пре ма речи ма дирек то ра 
Опште бол ни це у Срем ској 
Митро ви ци др Жив ка Врце
ља, ова акци ја се спро
во ди у циљу пре вен ци је 
малиг ни те та орга на трбу

шне дупље, про ста те код 
мушка ра ца и репро дук тив
них орга на код жена.

 Сви они који су има ли 
пато ло шке нала зе одмах 
су упу ће ни на даљу дијаг
но сти ку. Оче ку јем да ће се 
наста ви ти ова прак са бес
плат них пре вен тив них пре
гле да, за коју сма трам да 
је добра, наро чи то за оне 
дијаг но стич ке про це ду ре 

код који су листе чека ња 
дуге, као и за људе који  
нема ју оси гу ра ње – изја вио 
је др Врцељ. 

Др Миро сла ва Шево, в.д. 
дирек тора Дома здра вља 
Срем ска Митро ви ца изја
ви ла је да су малиг не боле
сти жен ских репро дук тив
них орга на у пора сту, те да 
су захва љу ју ћи овој акци ји 
Мини стар ства здра вља, 
паци јент ки ње без чека ња и 
зака зи ва ња могле да оба
ве пре вен тив не пре гле де, 
како би се болест дијаг но
сти ко ва ла на вре ме.

Гра ђа ни, нај ве ћим делом 
пен зи о не ри, који су дошли 
на пре глед напо ми њу да је 
добро да се ова кве акци
је спро во де и у Срем ској 
Митро ви ци. Они пору чу ју 
да би тре ба ло чешће орга
ни зо ва ти викен дом бес
плат не пре гле де, јер без 
зака зи ва ња могу да ура де 
ана ли зе на које ина че чека
ју по неко ли ко месе ци.

Дом здра вља у Руми се 
тако ђе 15. окто бра укљу
чио у акци ју бес плат них 
пре вен тив них пре гле да 
које је, у циљу ране дијаг
но сти ке и пре вен ци је, као 
нај е фи ка сни јег начи на бри
ге о соп стве ном здра вљу, 
покре ну ло Мини стар ство 
здра вља.  Б. С.

У Библи о те ци „Гли го ри је Воза ре вић“ у 
Срем ској Митро ви ци у поне де љак, 16. 
окто бра отво ре на је изло жба радо ва ликов
ног и лите рал ног кон кур са пово дом обле
жа ва ња окто бра месе ца пра вил не исхра не 
и Свет ског дана хра не, као и наци о нал не 
неде ље про мо ци је исхра не. Том при ли ком 
Завод за јав но здра вље је награ дио нај у
спе шни је пред школ це и основ це из Сре ма. 

Кон курс је рас пи сао Завод за јав но здра
вље Срем ска Митро ви ца и Инсти тут за 
јав но здра вље Срби је. 

Тако ђе, у Град ској кући у Срем ској 
Митро ви ци пово дом Свет ског дана хра не, 
Пре храм бе но – шумар ска и хемиј ска шко
ла је, у сарад њи са Град ском упра вом за 
обра зо ва ње, орга ни зо ва ла три би ну.

С. К.

Октобар, месец пра вил не исхра не

Др Живко Врцељ Др Мирослава Шево


