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ВјерајеувекусрцуносилаРуму

Наш позна ти сли кар Петар Лубар да, 
са роди те љи ма, бра ћом и сестром, 
живео је гото во деце ни ју, до 1939. 

годи не у Руми. Њего ва сестра Вје ра 
Лубар да, касни је уда та Дор нер, без обзи
ра на више места у који ма је поро ди ца 
Лубар да, а и она касни је живе ла, је Руму 
увек дожи вља ва ла као свој град, у којој је 
про ве ла сво је нај леп ше дане детињ ства и 
мла до сти. Вје ра је, после рата, са супру
гом живе ла у Изра е лу, где је и умр ла про
шле годи не.

Зна ју ћи за дубо ку при вр же ност сво
је мај ке овом гра ду, њена кћер ка Ђина 
Лазар је одлу чи ла да књи ге, као и један 
број касе та и видео тра ка дони ра Герон
то ло шком цен тру „Срем“.

Вје ри не везе са Румом су биле стал
не, тако да је, неко ли ко пута дола зи ла 
из Изра е ла, послед њи пут када је рум ска 
Гим на зи ја обе ле жа ва ла век посто ја ња. 

Оту да и одлу ка Ђине Лазар да 113 књи
га и 80 касе та и тра ка дони ра овој уста но
ви за ста ра лица. После смр ти сво је мај
ке, Ђина је нашла и Вје ри ну гим на зиј ску 
све ску коју је она пре да но чува ла кроз сва 
сво ја живот на сеље ња. Ту све ску, као и 
неко ли ко реч ни ка, уру чи ла је дирек тор ки 
Гим на зи је Софи ји Бла го је вић, на све ча
но сти која је пово дом дона ци је упри ли че
на у ГЦ „Срем“ Рума 20. окто бра. 

Дирек тор Зоран Сла ву је вић је иста као 
да је ово дан од вели ког зна ча ја за ГЦ 
„Срем“. 

– Ја сам захва лан што овим гестом 
ода је те при зна ње овом гра ду где је поро
ди ца Лубар да про ве ла један део свог 
живо та. То је за нас јед ан зна ча јан кул тур
ни дога ђај. Дра го ми је што смо од наших 
дра гих гости ју доби ли ком пли мен те да 
не зао ста је мо за слич ним домо ви ма, по 
нивоу услу га, који се нала зе у запад ним 
земља ма. Ми жели мо да се, уз ква ли те
тан сме штај, ста ри је осо бе баве и умет но
шћу – музи ком, позо ри штем, сли кар ством 
 рекао је Зоран Сла ву је вић и Ђини Лазар 
и Анту ну Унтер бер ге ру покло нио по јед ну 
сли ку које су наста ле на Ликов ној коло ни
ји коју редов но орга ни зу ју. 

Мари ја Ста ној чић Сра ка, дуго го ди шња 
успе шна дирек тор ка ГЦ „Срем“ под се
ти ла је да је у Град ској библи о те ци обе
ле жа ва но 100 годи на од рође ња Петра 
Лубар де којем је при су ство ва ла и Вје ра, 
а после је она посе ти ла у ГЦ „Срем“ сво ју 
школ ску дру га ри цу Анђе ли ју Кузма но вић. 

– Та наша веза са Вје ром је наста вље
на и учвр шће на кроз стал ни кон такт. Тада 

је она рекла да ће доћи и на обе ле жа ва
ње века посто ја ња Гим на зи је и тако је и 
било, дошла је директ но из Изра е ла. Хте
ла сам да кажем и да је Лубар ди на сли ка, 
а он је био и вели ки сли кар, али и песник, 
„Закла но јаг ње“, која наја вљу је и ката кли
зму која је усле ди ла, наста ла у Руми. Вје
ра је при ча ла да је он држао закла но јаг
ње у кући, где су ста но ва ли, дани ма, он је 
упор но сли као ту мате ри ју која се пола ко 

рас па да ла и та је сли ка ушла међу њего
ве нај зна чај ни је сли ке која је пред ви ђа ла 
надо ла зе ћу ката кли зму (Дру ги свет ски 
рат) која је била пред  нама – под се ти ла 
је Мари ја Ста ној чић Сра ка.

Успо ме ну на сво ју мај ку и њен живот ни 
пут изне ла је Ђина Лазар која је иста кла 
да је сећа ње на Руму било стал но при
сут но у живо ту њене мај ке која је рође на 
1921. годи не, а умр ла је у апри лу 2016. 
годи не. Поро ди ца Лубар да је у Руму 
дошла из Кра ји не због оче ве слу жбе, као 
висо ког вој ног офи ци ра Кра ље ви не Југо
сла ви је.

– Мама је про ве ла лепе годи не детињ
ства и мла до сти овде, поха ђа ла је основ
ну шко лу и Гим на зи ју, али је мату ри ра ла 
на Цети њу. Мај ка и отац Леон су у Изра ел 
оти шли 1949. годи не, живе ла је од тада 
Изра е лу, а стал но је при ча ла о Руми и да 
јој је тамо било нај леп ше. Обно ви ли смо 
при ја тељ ство са неким дра гим људи ма 
из Руме и она је три пута посе ти ла Руму, 
послед њи пут на обе ле жа ва ње јуби ле ја 
Гим на зи је – то је била увек вели ка радост 
за моју мај ку, дра га јој је била сва ка вест 
из вашег гра да. После смр ти, сре ђи
ва ла сам њене ства ри и нашла све ску 
са песма ма у којој је била и песма „Мој 
Срем“, речи и ноте. Нашла сам мно го 
књи га, реч ни ка и пое зи је, а међу њима 
и јед ну плат не ну кеси цу у којој је била 
све ска са налеп ни цом „Вје ра Лубар да, 
Рума“. Мами је било важно да сачу ва ту 
све ску и зато сам сма тра ла да је морам 
вра ти ти у Гим на зи ју, где ће она бити сачу
ва на  рекла је Ђина Лазар.

Она је дода ла да књи ге, фил мо ве и 
музи ку коју је њена мај ка воле ла 
да чита и слу ша, покла ња Герон то

ло шком цен тру јер је била оду ше вље на 
како је била доче ка на у овој уста но ви. 

Кори сни ци Герон то ло шког цен тра за 
су сво је госте изве ли при го дан про грам, 
насту пио је хор ове уста но ве, као и реци
та то ри, а међу њима је песму „Сва ко је 
негдје зидао  сво ју Руму“ про чи та ла Зулеј
ка Бага рић која има 96 годи на.

СмиљаЏакула

Вјерајепричалада
јеондржаозаклано
јагњеукући,гдесу
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предвиђала
надолазећу

катаклизму(Други
светскират)којаје
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Судећи по статистици, број развода у Сремској 
Митровици процентуално је већи од српског 
просека. Према подацима Републичког завода за 

статистику проценат разведених бракова у Србији је око 
25 одсто, док тај проценат у Митровици иде и до 40 одсто. 
Па и преко, јер је у овој години број развода у односу на 
број склопљених бракова фантастичних 56,8 одсто. О 
томе шта је разлог за такву статистику у овом броју М 
новина пише наша новинарка Биљана Селаковић 
Милановић. Мада, развод је, као и склапање брака, 
дубоко интимна ствар упркос неким тежњама да се том 
чину, као и рађању деце, да некакав национални значај и 
контекст.

Посебно је у томе гласна Српска православна црква, 
нарочито када је реч о наталитету и праву на абортус. 
Последња изјава митрополита Амфилохија је узбуркала 
јавност. Преосвећени је рекао да су Српкиње абортусом 
побиле више деце него заједно Хитлер, Мусолини и Јосип 
Броз Тито. Он је вероватно хтео да уздрма јавну сцену и 
намерно је одабрао тако бруталан начин да изрази свој 
став поводом права на абортус, али мислим да се мало 
преиграо. 

Са друге стране и држава улаже неке напоре да 
поправи „крвну слику“ друштва, па тако имамо некакво 
тело владе за демографију, нешто се петља око 
вантелесне оплодње, ама све је то мало да се заустави 
стрмоглављивање стопе наталитета код нас. А, ако је за 
утеху, није боља ситуацију ни у комшилуку. Рецимо у 
Хрватској се о наталитету причају исте приче као и код 
нас, а и њихова црква је не мање офанзивна и брутална 
од наше кад је реч о абортусу. 

Али, да се вратим на разводе. Има једна ствар која ме 
страшно копка у целој тој причи. Факат је да данас нема 
венчања без црквеног венчања. Неки парови иду толико 
далеко да им је без везе да се венчавају у месним 
црквама него бирају манастире као ваљда нешто 
ексклузивно и нарочито модерно. Е сад, кад се већ пред 
богом заветују на заједнички живот и у добру и у злу, 
откуд онда толико развода? И да ли млади људи уопште 
знају шта значи света тајна брака у православљу? Да ли 
их свештеници уопште упућују у то да црква брак 
посматра као божанску установу? Или све то неме 
никакве везе, важно је да се плати, важна су кандила, 
свеће, круне и остала сценографија? Кажу да је брак 
света тајна коју је бог установио још у рају, рекавши 
Адаму и Еви, рађајте се, множите се и напуните земљу. А 
у јевaнђељима стоји, што је бог саставио, човек нека не 
раставља. 

И сад, кад се све то заједно узме и стави на једну 
гомилу, шта добијамо? Па отприлике нимало вере, а 
много лицемерја. И стопу развода од 40 одсто. Е, ту 

преосвећени Амфилохије може само да гледа и да плаче. 
Може он да дрви и прети, да сипа огањ као Свети Јован, 
џабе. Испустиле су се дизгине одавно.

Један мој познаник има теорију да је породица, 
друштво, све то скупа отишло дођавола оног момента 
када су жене почеле да се школују. Чим су „оне“ кренуле 
на науке све се упропастило. Не бих да полемишем, 
ценим туђе мишљење, али не разумем како су то за једно 
друштво штетне паметне жене, а корисне глупе. Идући 
том логиком, испада да је за друштво потпуно неважно да 
ли су мушкарци паметни или глупи. Исто нам се вата. 

Да ли млади
људи уопште

знају шта значи 
света тајна брака

у православљу
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У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ ПРЕ КО 3.200 КОРИ СНИ КА СОЦИ ЈАЛ НЕ ПОМО ЋИ

Лак ше им је да при ма ју 
соци ја лу, него да раде

Међу на род ни дан бор бе про тив 
сиро ма штва, 17. окто бар, обе
ле жен је у тре нут ку када је 

вели ки број оних који нема ју могућ но
сти да задо во ље сво је основ не живот
не потре бе и живе испод гра ни це 
сиро ма штва. Пода ци пока зу ју да је 
нај у гро же ни је ста нов ни штво оно које 
живи изван урба них под руч ја, деца и 
мла ди, нео бра зо ва ни, неза по сле ни. У 
вео ма тешком поло жа ју нала зе се и 
мно го чла не поро ди це, само хра ни 
роди те љи, као и осо бе са инва ли ди
те том и њихо ве поро ди це. 

Како је саоп ште но из Европ ске мре
же про тив сиро ма штва, ста ти стич ки 
пода ци пока зу ју да је у 2016. годи ни, у 
Срби ји било 3,6 одсто екс трем но 
сиро ма шних, 7,3 про цен та сиро ма
шних чија је потро шња по дома ћин
ству испод 11.694 дина ра. Наво де и 
да је 25,4 одсто ста нов ни штва било у 
ризи ку од сиро ма штва, док се 38,7 
одсто њих нала зи ло у ризи ку од сиро
ма штва и соци јал не искљу че но сти. 

У Срби ји је акту ел но 267.949 кори
сни ка нов ча не соци јал не помо ћи. На 
тери то ри ји Гра да Срем ска Митро ви ца 
3.226 њих при ма соци ја лу. На народ
ном каза ну у Срем ској Митро ви ци је 
укуп но 558 људи. 339 гра ђа на Срем
ске Митро ви це, Лаћар ка и Мачван ске 
Митро ви це рад ним дани ма доби ја по 

један кува ни оброк у окви ру Народ не 
кухи ње, док се за 219 кори сни ка из 
оста лих митро вач ких села дистри бу и
ра ју ланч паке ти. 

Пред став ни ци локал не вла сти у 
Срем ској Митро ви ци, како би барем 
доне кле помо гли нај си ро ма шни јим 
гра ђа ни ма, за функ ци о ни са ње Народ
не кухи ње из град ског буџе та годи
шње издва ја ју пет мили о на дина ра. 
Тако ђе, од мар та ове годи не са радом 
је поче ла и Кан це ла ри ја за сма ње ње 
сиро ма штва. За рад Кан це ла ри је из 
град ског буџе та је у овој годи ни издво
је но 947.000 дина ра.

Мари ја на Папић, коор ди на тор ка 
Кан це ла ри је за сма ње ње сиро ма
штва наво ди да Кан це ла ри ја пру жа 
јед но крат не помо ћи у нату ри људи ма 
који се прет ход но рад но анга жу ју.

 Нај че шће су то људи који кори сте 
соци јал ну помоћ, мада има и оних 
који нису на еви ден ци ји Цен тра за 
соци ја ли рад. Они помоћ доби ја ју у 
нату ри, у виду паке та хра не и хиги је
не, или им се испла те дуго ви за кому
на ли је, воду, гас. Још увек нисмо кре
ну ли са поде лом дрва, али је и то у 
пла ну да се ради. У овај про је кат су 
укљу че ни мешта ни Лаћар ка и 
Мачван ске Митро ви це, а пола ко уво
ди мо и ста нов ни ке Срем ске Митро ви
це – наво ди Мари ја на Папић.

До сада су кори сни ци, њих око 25 
били анга жо ва ни на чишће њу цен тра 
Лаћар ка и Мачван ске Митро ви це, у 
Кому на ли ја ма су ради ли на раз вр ста
ва њу отпа да, а у Црве ном крсту су 
сре ђи ва ли пар кинг. Про шлог четврт ка, 
19. окто бра неко ли ко њих је анга жо ва
но на чишће њу град ске пла же.

Како наво ди Мари ја на Папић, нај
спрем ни ји да раде су људи који има ју 
неко ли ко годи на до пен зи је, који су 
ради ли у митро вач ким фир ма ма, па 
су оста ли без посла и сада тешко могу 
да нађу ста лан посао. Под јед на ко се 
за помоћ јавља ју и жене и мушкар ци, 
а Лаћар ци су нешто ажур ни ји од 
мешта на Мачван ске Митро ви це. 

 Они који хоће да раде су вред ни и 

Маријана Папић
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са њима нема про бле ма. Било је и 
оних који су писа ли зах тев за помоћ, 
а када су схва ти ли да мора ју заи ста 
рад но да се анга жу ју, оду ста ли су. 
Тиме не губе пра во на соци јал ну 
помоћ. Посто ји велик број људи који 
не жели да ради, нави као је да доби ја 
помоћ. Ми у бази има мо пре ко 200 
поро ди ца, око 120 из Лаћар ка и 100 
из Мачван ске Митро ви це које су кори
сни це нов ча не соци јал не помо ћи. 
Обра ћа мо се нај у гро же ни јим поро ди

ца ма, али јед на тре ћи на од тих поро
ди ца које су упу ће не у рад Кан це ла
ри је заи ста жели да ради. Мали је то 
број. Прво што ме пита ју је да ли 
уко ли ко не при хва те да раде губе 
пра во на соци јал ну помоћ. Када им 
кажем да не губе пра во, они се махом 
одлу чу ју да не при хва те посао – напо
ми ње коор ди на тор ка Кан це ла ри је за 
сма ње ње сиро ма штва Гра да Срем
ска Митро ви ца.  

Биљана Селаковић

Педе сет ше сто го ди шњи Жељ ко Вуга 
из Лаћар ка је од јуна до окто бра у три 
навра та био анга жо ван пре ко Кан це
ла ри је за сма ње ње сиро ма штва. 
Радио је и на сепа ра ци ји отпа да у 
Кому на ли јама, сре ђи вао цен тре 
Лаћар ка и Мачван ске Митро ви це, 
пома гао у Црве ном крсту и сада чисти 
град ску пла жу. Каже да му није тешко. 
Осим што му помоћ у хра ни и сред
стви ма за хиги је ну добро дође, нај ви
ше му при ја што је у дру штву.

 Тешко је бити сам у чети ри зида. 
Волим дру штво и зато се увек ода зо
вем када ме позо ву да радим. Посао 
није тежак, а и у дру штву је увек сла
ђе. Волим да будем међу људи ма, а и 
да будем кори стан – при ча Жељ ко. 

Он је 2011. годи не остао без посла, 
радио је на Дрв ном ком би на ту, а како 
су му згло бо ви стра да ли услед тешког 
физич ког рада, дао је отказ на послу. 
Од тада се сна ла зи за живот, не при ма 
соци јал ну помоћ, а ради шта стиг не. 
До пен зи је има још девет годи на.

 Зара дим тако што попра вљам 
бици кле, пећи за гре ја ње, посе јем 
ком ши ја ма башту. И ово ми добро 
дође, доби јем помоћ у хра ни и сред
стви ма за хиги је ну, па не морам да 
купу јем – каже Вуга за М нови не.

Ифе та Дикић из Срем ске Митро ви це 
мај ка је тро је деце. Муж и она су под
ста на ри, пла ћа ју стан 100 евра, а 
нијед но нема ста лан посао. Уз то шко
лу ју дво је деце. 

 Мене није сра мо та ради ти, сра мо

та је укра сти. Имам 45 годи на и сва
шта сам у живо ту про шла. Муж и ја 
смо 25 годи на живе ли на селу, ради ла 
сам на њиви. И данас ради мо пуно да 
ми има ли за нашу децу. Супруг ради 
при ват но, а помоћ коју доби јам пре ко 
Кан це ла ри је ми пуно зна чи, јер не 
морам да купу јем хра ну и сред ства за 
хиги је ну – при ча Ифе та. 

Четр де сет го ди шња Биља на Митић 
из Срем ске Митро ви це је по први пут 
анга жо ва на пре ко Кан це ла ри је за сма
ње ње сиро ма штва да чисти пла жу. 
Уда та је, муж јој је инва лид и њихо ва 
месеч на при ма ња су 11.200 дина ра. 

 При ма ња су нам мала, па не 
може мо да пла ти мо рачу не на вре ме. 
Док вратимо дуго ве, пла ти мо леко ве, 
нама оста је за живот 3.000 дина ра и 
тешко је пре жи ве ти са толи ко мало 
нов ца цео месец. Нико неће да запо
сли жену од 40 годи на, била сам неко
ли ко пута у омла дин ској задру зи да 
тра жим посао, али сви тра же мла ђе. 
Ради ла сам на Митро су крат ко, сре ђи
ва ла сам куће, бра ла јабу ке, сна ла зи
мо се. Чак сам била осу ђе на и да 
про сим испред цркве, када нисмо 
има ли ни за хлеб. Сада ће ми и ова 
помоћ добро доћи – каже Биља на 
Митић.

Наши саго вор ни ци су сагла сни у јед
ном, а то је да је већи ни људи који су 
у слич ним ситу а ци ја ма као и они лак
ше да при ма ју соци јал ну помоћ и деч ји 
дода так, или да живе од пен зи је сво јих 
роди те ља, и да ништа не раде. 

Није сра мо та ради ти

Биљана Митић, Жељко Вуга и Ифета Дикић

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ

Лешник као
испла ти ва кул ту ра

У уто рак, 17. окто бра у Град ској кући у 
Срем ској Митро ви ци одр жа но је пре да ва
ње на тему узго ја лешни ка. Пре да ва ње су 
одр жа ли пред став ни ци ком па ни је Фере
ро  Ро шер у Срби ји, уз подр шку Град ске 
упра ве за пољо при вре ду и Аген ци је за 
рурал ни раз вој.

 Наши пољо при вред ни ци у послед
њих неко ли ко годи на гле да ју узгој лешни
ка као испла тив бизнис. Тако да смо се 
одлу чи ли да у Град ској кући  ор га ни зу је
мо пре да ва ње на тему узго ја лешни ка. 
Пред став ни ци ком па ни је Фере ро  Ро шер 
ће нам током овог пре да ва ња пред ста
ви ти  усло ве за про из вод њу лешни ка и 
усло ве за поди за ње заса да лешни ка. У  
Срем ској Митро ви ци већ посто је воћа ри 
који се баве про из вод њом лешни ка, а ја 
се надам да ће их после овог састан ка 
бити више и да ће се пове ћа ти повр ши
на под заса дом лешни ка – рекао је Петар 
Самар џић, пред сед ник Аген ци је за рурал
ни раз вој Гра да.

Састан ку су при су ство ва ли они који 
има ју повр ши не под заса дом лешни ка а 
и они који има ју у пла ну да  саде лешник.

 Заин те ре со ва на сам да чујем шта нам 
се нуди и шта нам се пред ла же, пошто 
већ посе ду јем план та жу лешни ка од два 
хек та ра. Куп це тра жи мо пре ко интер не та 
али смо заин те ре со ва ни за орга ни зо ва ну 
про из вод њу – рекла је Љиља на Сре те но
вић из Ноћа ја.

 
ОСНОВ НА ШКО ЛА МАР ТИН ЦИ

На пешач ки са 
пажљив ко вим
пра ви ли ма

Про шлог четврт ка, 19. окто бра у Основ
ној шко ли „Јован Јова но вић Змај“ у Мар
тин ци ма, прва ци ма је одр жан еду ка тив ни 
час о пра ви ли ма у сао бра ћа ју. Начел ник 
Град ске упра ве за сао бра ћај Миро слав 
Јова но вић и начел ни ца Град ске упра ве 
за обра зо ва ње Мир ја на Пје вац, прва ци ма 
су поде ли ли књи ге.

– Савет за без бед ност сао бра ћа ја Гра
да Срем ска Митро ви ца зајед но са Аген
ци јом за без бед ност сао бра ћа ја Репу бли
ке Срби је спро во ди акци ју уна пре ђе ња 
без бед но сти деце у сао бра ћа ју. За прва ке 
са тери то ри је Срем ске Митро ви це обез
бе ђе не су илу стро ва не књи ге. Књи га 
„Пажљив ко ва пра ви ла у сао бра ћа ју“ је 
кон ци пи ра на тако да се деца уче пра вил
ном и без бед ном пона ша њу у сао бра ћа ју. 
У послед њих пет годи на, по зва нич ним 
пода ци ма Аген ци је за без бед ност сао
бра ћа ја Репу бли ке Срби је, на тери то ри ји 
наше општи не повре ђе но је 56 деце у 
сао бра ћај ним незго да ма а од тога је јед но 
дете поги ну ло. Нама је циљ да нема мо 
нијед но дете које је повре ђе но у сао бра
ћа ју, зато и спро во ди мо ове еду ка ци је – 
рекао је Миро слав Јова но вић.

Пре ма речи ма начел ни це Град ске 
упра ве за обра зо ва ње Мир ја не Пје вац, 
сви уче ни ци првих раз ре да са тери то ри је 
Гра да доби ће ову књи гу. С. К.
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САВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ ЗА БРАК И ПОРО ДИ ЦУ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Жене чешће прве
потра же помоћ

На тери то ри ји Гра да 
Срем ска Митро ви ца 

у про шлој годи ни 
скло пље но је 479 

бра ко ва, а пред 
митро вач ким

Основ ним судом 
про шле годи не

је вође но 208
бра ко ра звод них 

пар ни ца

У Срби ји сва ки четвр ти брач ни 
пар одлу чу је се на раз вод. Пре
ма пода ци ма Репу блич ког заво

да за ста ти сти ку у Срби ји је у про шлој 
годи ни скло пљен 35.921 брак, а у 
истој годи ни је раз ве де но 9.046 паро
ва. Про се чан срп ски брак тра је 13 
годи на и три месе ца. Жене се нај че
шће раз во де са 40, а мушкар ци са 44 
годи не. Ови пода ци деман ту ју тезу да 
су деца стуб који држи поро ди цу на 
оку пу јер више од поло ви не (56 одсто) 
раз ве де них бра ко ва чини ле су зајед
ни це са децом.

На тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца у про шлој годи ни скло
пље но је 479 бра ко ва, а у овој годи ни, 

до 10. окто бра вен ча ло се 278 паро ва. 
Пред Основ ним судом у Срем ској 
Митро ви ци про шле годи не је вође но 
укуп но 208 бра ко ра звод них пар ни ца, 
а у овој годи ни до 30. сеп тем бра 158 
паро ва се раз ве ло. Спо ра зум но се у 
про шлој годи ни раз ве ло 80 паро ва, а 
по тужби за раз вод бра ка је вође но 
128 посту па ка. 

Сви они који има ју про бле ма у бра ку 
и нару ше не поро дич не одно се бес
плат ну струч ну помоћ могу потра жи ти 
у Саве то ва ли шту за брак и поро ди цу, 
које већ 12 годи на ради при митро вач
ком Цен тру за соци јал ни рад. Са 
брач ним парт не ри ма и оста лим чла
но ви ма поро ди це раз го ва ра ју Дар ко 

У Срби ји је и у 2017. годи ни за већи
ну одла зак у саве то ва ли ште сра мо та. 
Иден ти фи ку ју често саве то ва ли ште 
са неком пси хи ја три јом.

 Моје је да их раз у ве рим да нисам 
пси хи ја тар, да ми овде раз го ва ра мо о 
одно си ма у поро ди ци, кому ни ка ци ји, 
струк ту ри поро ди це, да то нема ника
кве везе са пси хи ја три јом, да ја не 
пре пи су јем леко ве. Након неко ли ко 
дола за ка, они пот пу но про ме не сли ку, 

али је нај те же доћи. Нико из саве то
ва ли шта није иза шао неза до во љан 
уко ли ко је дуже вре ме на про вео овде 
у про це су тера пи је, без обзи ра на 
резул тат. Нека да паро ви одлу че да се 
раз ве ду, што је тако ђе сасвим у реду. 
Дола ском на саве то ва ње нисте пока
за ли сла бост и стид, већ изу зет ну 
хра брост и одго вор ност и ти први 
кора ци су нај ва жни ји – исти че наш 
саго вор ник. 

Пси хо те ра пи ја и даље табу

Сва ки четвр ти брак се рас пад не
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Ђор ђе вић, дипло ми ра ни соци јал ни 
рад ник и поро дич ни пси хо те ра пе ут, 
као и Јеле на Сто ји но вић, дипло ми ра
ни пси хо лог и меди ја тор.

Циљ поро дич не пси хо те ра пи је и 
саве то ва ња је да људи нау че сами да 
реша ва ју про бле ме и на тај начин уна
пре де ква ли тет поро дич ног живо та. 
Живот није јед но ста ван, сва ђе су 
неми нов не, а пси хо те ра пе у ти наво де 
да је поне кад и добро посва ђа ти се и 
раз ме ни ти мишље ња.

Поро дич на пси хо те ра пи ја је нај ко
ри сни ја у оним ситу а ци ја ма када про
блем није толи ко изра жен.

 Парт не ри тре ба да се нау че кому
ни ка ци ји. Нај че шће се про бле ми 
јавља ју када има те тран зи ци о не тач
ке. То зна чи на почет ку фор ми ра ња 
поро ди це, па када стиг ну деца, па 
пола зак деце у заба ви ште, шко лу, 
адо ле сцен ци ја, изла зак дете та из 
поро ди це. Све те тран зи ци о не тач ке 
су потен ци јал ни изво ри стре са и неких 
про бле ма који наста ју у поро ди ци. 
Тако да дис функ ци о нал ност у поро ди
ци наста је као реак ци ја када нешто 
није у реду и није добро орга ни зо ва но 
у поро ди ци – напо ми ње поро дич ни 
пси хо те ра пе ут Дар ко Ђор ђе вић.

У саве то ва ли ште дола зе пре све га 

Митр ов ча ни, мада су вра та отво ре на 
и за оста ле из дру гих срем ских општи
на. Када се јаве за помоћ, нај че шћи 
раз ло зи због којих дола зе су про бле
ми у парт нер ском одно су (брач не кри
зе, про бле ми у парт нер ској кому ни ка
ци ји), нефунк ци о нал не кому ни ка ци је 
роди тељ  дете, нефунк ци о нал не 
постра звод не роди тељ ске кому ни ка
ци је, пред ра звод не про бле ма ти ке 
(када још није почео посту пак раз во да 
и када се нај че шће пре и спи ту је одлу
ка о раз во ду, или је потреб на подр шка 
у при хва та њу одлу ке, при пре ма за 
раз два ја ње), про бле ми сепа ра ци је/
инди ви ду а ци је (одва ја ње одра сле 
деце од роди те ља), међу ге не ра циј
ског јаза, симп то мат ског пона ша ња 
деце и одра слих (иден ти фи ко ва ни 
паци јент као носи лац симп то ма), 
поре ме ћа ја уло га и поро дич не струк
ту ре.

На пита ње коли ко брз живот и бор
ба за егзи стен ци ју ути чу на то да се 
парт не ри уда ље јед ни од дру гих, пси
хо те ра пе ут Дар ко Ђор ђе вић одго ва
ра:

 Брз живот и недо ста так нов ца не 
сме да буде раз лог зашто су се људи 
раз и шли. То јесте вео ма оте жа ва ју ћа 
окол ност, али је то тема о којој пар те
ри могу да раз го ва ра ју и на раз ли чи те 
начи не иза ђу из тог про бле ма. Основ
ни про блем је овај недо ста так вре ме
на и под ра зу ме ва ње. Када поч не мо 
да живи мо са неким, ми прет по ста
вља мо да ће однос бити увек исти као 
што је био на почет ку и онда не ула
же мо ни грам енер ги је и сна ге, пре
ска че мо важне теме, не реа гу је мо 
када је потреб но раз го ва ра ти, мисли
мо да ће се ства ри реши ти саме од 
себе. Тај недо ста так вре ме на и трка 
за нов цем заи ста често оне мо гу ћа ва 
људе да сед ну јед ни наспрам дру гих и 
поде ле сву муку коју има ју. Ја онда 
пози вам људе да одво је сат вре ме на 
и дођу овде и пораз го ва ра ју са нама о 
оно ме шта их мучи. 

И даље мушкар ци теже дола зе на 
саве то ва ње, а жене су чешћи покре та
чи при че о дола ску на тера пи ју. Оне 
чешће ини ци ра ју сусре те и нај че шће 
су моти ва то ри који тре ба да дове ду 
муже ве на саве то ва ње. Деша ва се да 
дођу и све кр ве и таште које би да 
реша ва ју про бле ме деце.

Годи шње кроз саве то ва ли ште про ђе 
око 120 паро ва. Они дола зе добро
вољ но, моти ви са ни, без ика квих упу та 
и биро крат ских про це ду ра. Раз го во ри 
тра ју сат вре ме на и сусре ти се зака зу
ју. 

Саве то ва ли ште за брак и поро ди цу 
као услу га Цен тра за соци јал ни рад 
„Сава“ се финан си ра из буџе та Гра да 
Срем ска Митро ви ца. У овој годи ни за 
све актив но сти Цен тра, локал на само
у пра ва је из град ског буџе та издво ји ла 
пре ко 25 мили о на дина ра. 

Биља на Села ко вић

Поро дич ни пси хо те ра пе ут Дар ко 
Ђор ђе вић нагла ша ва да ми често не 
зна мо да раз го ва ра мо, да не слу ша
мо јед но дру го, да шаље мо неја сне, 
дупле пору ке. 

 Онај ко види да про блем посто ји, 
погле да про бле му у очи, он је одго во
ран пре ма себи и пре ма дру ги ма. 
Када је човек задо во љан и није 
исфру стри ран, онда боље функ ци о
ни ше и у поро ди ци и на послу – напо
ми ње Ђор ђе вић. 

Не уме мо да 
раз го ва ра мо

Пси хо те ра пе ут Дар ко Ђор ђе вић

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

ГРАД СКА КУЋА

Зајед нич ка бор ба
у ван ред ним
ситу а ци ја ма

У Град ској кући у Срем ској Митро ви ци 
про шлог четврт ка 19. окто бра, одр жа на 
је обу ка пове ре ни ка цивил не зашти те. 
Реч је о пре ко гра нич ној сарад њи Срби је 
и Босне и Хер це го ви не, пово дом про јек та 
„Хитан одго вор“. Про је кат зајед нич ки 
реа ли зу ју Град Срем ска Митро ви ца, 
Општи на Шид, Брч ко Дистрикт и Општи
на Брод.

О про јек ту и пре ко гра нич ној сарад њи 
гово рио је пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Митро ви ца Томи слав Јан ко вић.

– Град Срем ска Митро ви ца је дома ћин 
обу ке пове ре ни ка цивил не зашти те, то је 
обу ка цивил них струк ту ра за дело ва ње у 
ван ред ним ситу а ци ја ма. Има мо пре да ва
че из сек то ра за ван ред не ситу а ци је који 
ће пред ста ви ти сва зна ња и иску ства, 
која су нео п ход на да гра ђа ни кроз тре
нинг при хва те и при ме не у одре ђе ним 
ситу а ци ја ма. Веру је мо да ће овај број 

пола зни ка бити дово љан, да се на тери
то рији Гра да Срем ска Митро ви ца и 
Општи не Шид обу че људи, који ће дело
ва ти у тре нут ку када је то нај по треб ни је. 
Ово је про је кат Европ ске уни је и тра је 18 
месе ци, укуп на вред ност про јек та је 
1.150.000 евра. Срем ска Митро ви ца и 
Шид су има леиоба ве зу да пре ко месних 
зајед ни ца анга жу ју одре ђе ни број људи, 
како би се обез бе ди ла покри ве ност тери
то ри ја Срем ске Митро ви це и Шида. 
Поред тре нин га и обу ке, наба вље на су и 
вози ла, ала ти, чам ци, мотор не тесте ре и 
све дру го што је потреб но у слу ча ју ван
ред не ситу а ци је – рекао је Томи слав Јан
ко вић.

Пре ма речи ма пред сед ни ка Реги о нал
не раз вој не аген ци је Сре ма Мила на 
Мири ћа, овај про је кат се завр ша ва у 
фебру а ру сле де ће годи не и по завр шет ку 
про јек та ће обе стра не оства ри ти сарад
њу и моћи ће зајед нич ки да делу ју у 
будућ но сти.

О самој обу ци и њеним циље ви ма 
гово рио је пре да вач Алек сан дар Лаза ре
вић.

– Ова обу ка пове ре ни ка је важна, први 
одго вор у ван ред ним ситу а ци ја ма је нај
бит ни ји јер од њега нај ви ше зави се и 
после ди це. На овој обу ци циљ нам је да 
раз ме ни мо иску ства са дру гим општи на
ма и да у ван ред ној ситу а ци ји сви одго во
ри мо на исти начин, тако што ћемо поста
ви ти један стан дард – иста као је Алек
сан дар Лаза ре вић.

С. Кота ра нин



8 25. OKTOBAR 2017.  M NOVINE ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ИНЂИЈЕ

ОБЕ ЛЕ ЖЕН 22. ОКТО БАР - ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Бор ба за бољу будућ ност
и нова рад на места

Вели ко је задо вољ ство што данас има мо при ли ку да води мо бор бу на 
неки дру ги начин, као што су то наши пре ци пре 73 годи не ради ли. Ми 
данас води мо бит ку про тив неза по сле но сти, коруп ци је и кри ми на ла. 
Бори мо се да наша општи на сва ки дан буде леп ша и боља. Стал на бор ба 
је нешто што нас карак те ри ше као народ. Нада мо се да бор бе, какве су 
води ли наши пре ци ни ми, ни наша деца, потом ци више неће мо води ти 
и да ћемо и ове дру ге бор бе има ти све мање, иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак

Председник Општине Владимир Гак и председник СО Милан Предојевић
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Дан осло бо ђе ња општи не 
Инђи ја од оку па тор ских сна
га, 22. окто бар обе ле жен је 
низом раз ли чи тих актив но
сти и мани фе ста ци ја. Све ча

ној сед ни ци у Кул тур ном цен тру Инђи
ја, која је одр жа на у неде љу, 22. окто
бра, прет хо дио је све ча ни при јем 
пред став ни ка ОО СУБ НОР Инђи ја у 
згра ди Општи не као и пото ма ка бора
ца из народ но осло бо ди лач ких бор би. 
Њих су поздра ви ли пред став ни ци 
локал не само у пра ве. Након при је ма, 
поло же ни су вен ци на спо ме ник Поду
нав ско – пар ти зан ском одре ду у самом 
цен тру Инђи је. 

Неко ли ко сати касни је, одр жа на је 
све ча на сед ни ца Скуп шти не општи не 
Инђи ја у Кул тур ном цен тру, којој је, 
поред пред став ни ка локал не само у
пра ве, при су ство вао вели ки број 
гости ју из дру гих срем ских општи на 
као и при вред ни ка, народ них посла ни
ка, одбор ни ка у СО Инђи ја, пред став
ни ка јав них пред у зе ћа и уста но ва. 
Све ча ну сед ни цу отво рио је пред сед
ник СО Инђи ја Милан Пре до је вић, 
после чега се при сут ни ма обра тио и 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак.

 Вели ко је задо вољ ство што данас 
има мо при ли ку да води мо бор бу на 
неки дру ги начин, као што су то наши 
пре ци пре 73 годи не ради ли. Ми данас 
води мо бит ку про тив неза по сле но сти, 
коруп ци је и кри ми на ла. Бори мо се да 
наша општи на сва ки дан буде леп ша и 
боља. Стал на бор ба је нешто што нас 
карак те ри ше као народ. Нада мо се да 
бор бе, какве су води ли наши пре ци, ни 
ми, ни наша деца, потом ци више неће

мо води ти и да ћемо и ове дру ге бор бе 
има ти све мање – рекао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја и додао да је њего ва 
жеља, да Инђи ја буде нај ве ће гра ди
ли ште до 2020. годи не.

 Са овим што смо до сада ура ди ли, 
мислим да смо и више него на добром 
путу. Када погле да те сам град, села, 
инду стриј ске зоне, ја мислим да је та 
наша жеља оправ да на и сва ки дан 
смо све бли жи њеном пот пу ном оства
ре њу. 

У скло пу све ча не сед ни це доде ље
не су Окто бар ске награ де за 2017. 
годи ну, нај ви ше при зна ње које доде
љу је Општи на Инђи ја пред у зе ћи ма, 
уста но ва ма и дру гим орга ни за ци ја ма, 
као и гра ђа ни ну или гру пи гра ђа на за 
зајед нич ко дело и оства ре ње, а који 
раде или су ради ли на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. Окто бар ске награ де 
ове годи не уру че не су ком па ни ја ма 
„Тех но ек спорт“, „Уни вер зум“ и Земљо
рад нич кој задру зи „Воћар Слан ка мен“ 
из Новог Слан ка ме на. По четвр ти пут, 
Окто бар ску награ ду доби ла је и ком
па ни ја „ИГБ Ауто мо ти ве“, за изу зет не 
резул та те у раду и нај ви ша достиг ну ћа 
и оства ре ња у обла сти при вре де.

 Окто бар ска награ да нам је зна чај
на као и сва оста ла при зна ња која смо 
до сада доби ли. Иза нас су вели ки 
успе си, у прет ход них годи ну дана, не 
само да смо напра ви ли обје кат од 
8.000 мета ра ква драт них, већ смо и 
запо сли ли више од 600 нових рад ни
ка. Пред сто ји нам нова инве сти ци ја 
вред на два мили о на евра и захва љу ју
ћи њој, запо сле ње ће наћи још око 150 
лица  иста као је Дали бор Берић, гене

У сусрет обе ле жа ва њу Дана осло
бо ђе ња Инђи је у петак 20. окто бра у 
Ули ци Вој во де Сте пе одр жа не су 53. 
Улич не трке. Као и сва ке годи не уче
шће су узе ли уче ни ци свих основ них и 
сред њих шко ла са тери то ри је општи
не Инђи ја. Пре ма речи ма пред став ни
ка Саве за спор то ва, ове годи не забе
ле жен је рекор дан број уче сни ка, чак 
њих 500.

 Пред став ни ци обра зов них уста но
ва схва ти ли су да је ово важан дога ђај 
за општи ну Инђи ја и тра ди ци о на лан 
спорт ски дога ђај у којем тре ба да уче
ству је вели ки број уче ни ка. Савез 
спор то ва је и ове годи не орга ни за тор 
уз све срд ну помоћ локал не само у пра
ве, МУПа, Дома здра вља и свих оста
лих јав них инсти ту ци ја и пред у зе ћа – 
иста као је Љубо мир Кова че вић, 
секре тар Саве за спор то ва општи не 
Инђи ја. 

Улич не трке уве ли ча ли су сво јим 
при су ством Сло бо дан Бошкан, пред
сед ник Саве за спор то ва Вој во ди не и 
Вла ди мир Батез, покра јин ски секре
тар за омла ди ну и спорт.

Улич не трке

Наставак на страни 11

53. Улич не трке у Инђи ји



10 25. OKTOBAR 2017.  M NOVINE ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ИНЂИЈЕ

Добит ни ци окто бар ских награ да
Ком па ни ја „ИГБ Ауто мо ти ве“ Инђи ја

„Тех но ек спорт“ доо Инђи ја

„Уни вер зум експорт-импорт“ Аран ђе ло вац

Нема ња Ћера нић, режи сер из Инђи је 

ЗЗ „Воћар“ из Новог Слан ка ме на 

Ком па ни ја „ИГБ Ауто мо ти ве“ Инђи
ја добит ник је Окто бар ске награ де, 
нај ви шег при зна ња општи не Инђи ја 
за оства ре не изу зет не резул та те у 
обла сти при вре де. Ком па ни ја је осно
ва на 2007. годи не од стра не ком па ни
је И.Г. Баур хин из Немач ке и бави се 
про из вод њом гре ја ча за ауто мо бил
ска седи шта, гре ја ча за вола не, сен
зо ра за оку пи ра ност седи шта и елек
трич них кон трол них једи ни ца. Осни

ва њем ком па ни је запо сле но је 133 
рад ни ка и про из ве де но све га 100 
хиља да гре ја ча за седи шта. Данас 
ова ком па ни ја запо шља ва пре ко 
2.300 рад ни ка и про из во ди више од 
24 мили о на про из во да годи шње. 
Нала зи се на листи ком па ни ја са нај
ве ћим бро јем запо сле них од којих чак 
90 одсто чине жене и пред ста вља 
сна жан осло нац даљем раз во ју 
локал не зајед ни це.

Земљо рад нич ка задру га „Воћар“ из 
Новог Слан ка ме на добит ник је Окто
бар ске награ де за 2017. годи ну за 
оства ре не изу зет не резул та те и 
достиг ну ћа из обла сти пољо при вре де. 
ЗЗ „Воћар“ осно ва на је 2011. годи не у 
Новом Слан ка ме ну удру жи ва њем 
носи о ца неко ли ко пољо при вред них 
газдин ста ва из Новог Слан ка ме на, 
Бешке, Слан ка ме нач ких Вино гра да, 
Мара ди ка и Нових Кар ло ва ца, који се 
баве воћар ством. Чла но ви задру ге 

има ју углав ном заса де јабу ке, укуп не 
повр ши не пре ко 400 хек та ра, у који ма 
се при ме њу ју нај са вре ме ни ја достиг
ну ћа у воћар ству. ЗЗ „Воћар“ је удру
же ним сред стви ма задру га ра изгра ди
ла хлад ња чу капа ци те та 3.500 тона у 
УЛО режи му, којим се омо гу ћа ва про
ду жа ва пери од скла ди ште ња. Јабу ке 
из Новог Слан ка ме на пла си рају се 
нај ве ћим делом на тржи ште Руси је, 
чак 60 одсто, на дома ће тржи ште са 30 
одсто и 10 одсто на европ ско тржи ште.

При вред но дру штво „Тех но ек спорт“ 
доо Инђи ја добит ник је Окто бар ске 
награ де, нај ви шег при зна ња општи не 
Инђи ја за оства ре не изу зет не резул та
те у обла сти при вре де. Ком па ни ја је 
осно ва на 1953. годи не као само стал на 
занат ска рад ња  поро дич на фир ма. 
Под дана шњим нази вом ком па ни ја 
егзи сти ра од 1992. годи не и бави се 
про из вод њом флек си бил них сифо на и 

цеви и то кроз соп стве ни раз вој вели
ког бро ја нових брен до ва. Ком па ни ја 
„Тех но ек спорт“ беле жи раст из годи не 
и годи ну на осно ву раста пла сма на 
сво јих про из во да на ино стра ним тржи
шти ма. Данас ком па ни ја „Тех но ек
спорт“ оства ру је годи шњи при ход пре
ко 5,5 мили о на евра, од чега 85 одсто 
пред ста вља извоз пре те жно у земље 
ЕУ и запо шља ва око 175 рад ни ка.

Ком па ни ја „Уни вер зум експорт – 
импорт“ Аран ђе ло вац добит ник је 
Окто бар ске награ де, нај ви шег при
зна ња општи не Инђи ја за оства ре не 
изу зет не резул та те у обла сти при вре
де. Дуга тра ди ци ја про из вод ње 
циглар ских про из во да у Аран ђе лов цу 
отпо че ла је дав не 1939. годи не. 2003. 
годи не почи ње нови циклус раз во ја 
цигла не „Куби шни ца“ чији вла сник 
путем успе шне при ва ти за ци је поста је 

пред у зе ће „Уни вер зум“ доо из Аран
ђе лов ца, а купо ви ном цигла не „ИГМ 
Про микс“ из Инђи је про ши ру је сво ју 
делат ност и у општи ни Инђи ја. Током 
2016. годи не, ком па ни ја „Уни вер зум“ 
у Инђи ји отва ра про из вод ни погон у 
про сто ру бив ше инђиј ске цигла не. У 
Инђи ји је у савре ме не тех но ло шке 
лини је и побољ ша ње ква ли те та про
из во да уло же но око 500 хиља да 
евра.

Нема ња Ћера нић, режи сер из Инђи
је добит ник је Окто бар ске награ де за 
2017. годи ну у кате го ри ји гра ђа на за 
допри нос раз во ју и уна пре ђе њу кул тур
но  умет нич ког ства ра ла штва. Нема ња 
је рођен 1990. годи не и 2010. годи не 
упи сао је Факул тет драм ских умет но сти 
у Бео гра ду, на кате дри за мон та жу. 
Дипло ми рао је на основ ним ака дем
ским сту ди ја ма, тре нут но је на масте ру. 
Иза себе има три сни мље на крат ко ме

тра жна игра на фил ма. Са коле гом, 
дра ма тур гом Стра хи њом Маџа ре ви
ћем, осно вао је филм ску про дук циј ску 
кућу у Инђи ји, а са коле гом Петром 
Шапи ћем зајед но про ду ци ра фил мо ве 
у копро дук ци ји „Шапа лај тса“ и „Медиа 
плус“. Ове годи не запо чео је сни ма ње 
деби тант ског дуго ме тра жног фил ма 
„Воља сино вље ва“, који је подр жан од 
стра не Филм ског цен тра Срби је и 
Мини стар ства кул ту ре.

Далибор Берић, генерални менаџер

Никола Котарац, директор

Милан Томаш, директор

Бранко Спасојевић, директор

Немања Ћеранић, режисер
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рал ни мена џер ком па ни је „ИГБ Ауто
мо ти ве“ Инђи ја.

У кате го ри ји гра ђа на, Нема њи Ћера
ни ћу, режи се ру из Инђи је уру че на је 
Окто бар ска награ да за допри нос раз
во ју и уна пре ђе њу кул тур но  умет нич
ког ства ра ла штва.

 Захва љу јем се Општи ни Инђи ја на 
награ ди, пре све га, пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве који подр жа ва ју 
мој рад на деби тант ском, дуго ме тра
жном фил му „Воља сино вље ва“. Оче
ку јем да ће њего ва прет пре ми је ра 
бити у окто бру сле де ће годи не у инђиј
ском Кул тур ном цен тру  иста као је 
Ћера нић.

Пла ке те и дипло ме добит ни ци ма 
Окто бар ских награ да уру чи ли су пред
сед ник СО Инђи ја Милан Пре до је вић и 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак. 

 Тру ди ли смо се да награ де дођу у 
пра ве руке, јер су у пита њу ком па ни је 
које запо шља ва ју вели ки број рад ни ка 
и да њих нема, пита ње неза по сле них 
у Инђи ји било би на дра стич но озбиљ
ни јем нивоу  рекао је Гак.

У настав ку про гра ма све ча не сед ни
це упри ли чен је при го дан кул тур но – 
умет нич ки про грам у којем су уче ство
ва ли КУД „Соко“ и ОКУД „Инђи ја“, као 
и хор Епар хи је Срем ске. На бини Кул
тур ног цен тра, наш позна ти глу мац 
Мар ко Живић извео је моно дра му о 
живо ту и кру ни са њу Сте фа на Прво
вен ча ног. Поме ну та моно дра ма је 
изве де на, јер се ове годи не обе ле жа ва 
800 годи на од кру ни са ња првог срп
ског кра ља. М. Ђ.

Наставак са стране 11

Марко Живић - детаљ из културно - уметничког програма

Са свечаности у Инђији

Са овим што смо до сада ура ди ли,
мислим да смо и више него
на добром путу. Када погле да те
сам град, села, инду стриј ске зоне,
ја мислим да је та наша жеља оправ да на
и сва ки дан смо све бли жи
њеном пот пу ном оства ре њу

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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ПАЛАТА ПРАВДЕ

Новинару СМ портала Миливојевићу 
нова пресуда 150.000 динара

Виши суд потврдио још једну пресуду против Милана Миливојевића у 
предмету по кривичној приватној тужби Микице Илића, чиме је она 
постала правоснажна. Мада је новчани износ казне значајно умањен, са 
360.000 динара у првостепеној, на 150.000 у правоснажној пресуди 

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 Микице Илића из Сремске 
Митровице, због кривичног дела увреде, 
постала правоснажна. Миливојевић је због 
увредљивих текстова на рачун Микице 
Илића осуђен на новчану казну од 150.000 
динара плус судски трошкови, а ако одбије 
да плати за сваких хиљаду динара следује 
му по један дан затвора,

Ово је већ друга 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 његове 
пресуде изазвати „домино ефекат“ и за 
друге судске случајеве чије пресуде још 
увек нису правоснажне и где су 
првостепено пресуђене много веће суме.   

Како нам је потврдило Основно јавно 
тужилаштво, за сада је неизвесно какав ће 
бити исход кривичне пријаве коју су ОЈТу 
против Милана Миливојевића поднели још 
20. јуна супружници Горица и Мате Жарко 
због кривичног дела повреда угледа због 
националне припадности из члана 174 КЗ. 
У допису које нам је упутило Тужилаштво, 
каже се да је у току предистражни 
поступак, те да се предузимају све радње 
и прикупљају све релевантне чињенице и 
подаци, како би се стање ствари довољно 
разјаснило и Тужилаштво донело 
јавнотужилачку одлуку.   

М. Н.
ТУЖИЛАШТВО: Да ли ће предистражне радње
бити окончане док предмет не застари?

Оду зе та дро га
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци су, при ли
ком пре тре са при ват не куће на под руч ју 
Пећи на ца про на шли и оду зе ли кило грам и 
330 гра ма биљ не мате ри је сум њи ве на 
мари ху а ну, више сувих биља ка сум њи вих 
на индиј ску коно пљу и диги тал ну вагу. 

Запле на дува на
При пад ни ци МУПа у Срем ској Митро ви

ци, у сарад њи са поре ском поли ци јом, 
запле ни ли су чети ри тоне и 404 кило гра ма 
реза ног и дува на у листу. При ли ком пре
тре са при ват не куће на под руч ју гра да, 

поли ци ја је у помоћ ним про сто ри ја ма про
на шла чети ри тоне и 240 кило гра ма дува
на у листу, више од 129 кило гра ма реза ног 
дува на, сеч ку за дуван, напа ри вач, диги
тал ну вагу, док је у пре тре су куће у око ли
ни гра да про на ђе но још 35 кило гра ма 
реза ног дува на.  

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

жног тужи о ца, одре ди ла задр жа ва ње до 48 
часо ва за Б.П. (63), због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич но дело наси ље 
у поро ди ци. Сум ња се да је напао супру гу и 
пре тио јој. Б.П. ће у закон ском року, уз кри
вич ну при ја ву бити дове ден на саслу ша ње у 

Основ но јав но тужи ла штво у Ста рој Пазо ви. 
Осум њи че ном су изре че не и обе хит не 
мере, о при вре ме ном уда ље њу из ста на и 
забра ни кон так ти ра ња оште ће не. 

Расве тље не кра ђе 
Опе ра тив ним радом при пад ни ка Мини

стар ства уну тра шњих посло ва у Срем ској 
Митро ви ци расве тље но је 11 тешких кра ђа 
извр ше них у прет ход ном пери о ду. Поли ци
ја је про на шла три мушкар ца ста ро сти 22, 
26 и 33 годи на са под руч ја Шап ца који се 
тере те за ова кри вич на дела. Сум ња се да 
су поде сним пред ме том про ва љи ва ли у 
при ват не куће на под руч ју гра да из којих су 
кра ли новац и вред ни је пред ме те. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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У ШИДУ ПРЕД СТА ВЉЕ НЕ МЕРЕ РАЗ ВОЈ НЕ ПОЛИ ТИ КЕ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Сти му ла ци ја новог запо шља ва ња
На кон фе рен ци ји за нови на ре која 

је одр жа не прошлe сре де, 18. 
окто бра у сали Скуп шти не 

Општи не Шид, члан Општин ског већа 
Дра ган Гутић пред ста вио је кон курс за 
доде лу сред ста ва буџет ског фон да за 
спро во ђе ње мера раз вој не поли ти ке 
АП Вој во ди не који је рас пи сао Покра
јин ски секре та ри јат за реги о нал ни раз
вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и локал
ну само у пра ву. Кон курс је отво рен до 
1. децем бра и наме њен је за мала, 
сред ња и вели ка пред у зе ћа дома ћих и 
стра них при вред ни ка, са циљем сма
ње ња неза по сле них лица у шид ској 
општи ни која спа да у тре ћу и четвр ту 
кате го ри ју раз ви је но сти.

 Јед но од гору ћих пита ња у мно гим 
локал ним само у пра ва ма тако и у 
нашој, а на којој инси сти ра и наш пред
сед ник Општи не Пре драг Вуко вић, 
јесте поли ти ка запо шља ва ња. Овај 
кон курс упра во се тиче поспе ша ва ња 
поли ти ке у нашој сре ди ни, а кон курс се 
тиче целе тери то ри је Вој во ди не. Циљ 
кон кур са је отва ра ње нових рад них 
места у малим, сред њим и вели ким 
при вред ним дру штви ма, пове за ним са 
реа ли за ци јом инве сти ци них про је ка та 
на тери то ри ји АП Вој во ди не. То одре

ђу је да пра во на уче ство ва ње на кон
кур су има ју сви дома ћи и стра ни при
вред ни субјек ти који су реги стро ва ни. 
Укуп на виси на сред ста ва пред ви ђе них 
за реа ли за ци ју овог кон кур са изно си 
350 мили о на дина ра, а инве сти ци о ни 
про јек ти са који ма при вред ни ци могу 
кон ку ри са ти мора ју бити вред ни ји 
више од 50.000 евра у динар ској про
ти вред но сти. Дакле сви они који има ју 
инве сти ци о не про јек те које могу реа
ли зо ва ти на три годи не могу кон ку ри

са ти  иста као је Дра ган Гутић.
Како је рече но, ради се о одно сно 

бес по врат ним сред стви ма која се 
доде љу ју кон кур сом. Један од кри те
ри ју ма је сте пен раз ви је но сти општи
не. 

 Наша општи на је у тре ћој и четвр тој 
гру пи за коју је пред ви ђе но 5.000 евра 
за сва ко ново о тво ре но рад но место, 
што мисли мо да у овом при вред ном 
тре нут ку сигур но пред ста вља поза ма
шан износ који може поспе ши ти посло
ва ње при вред них дру шта ва која буду 
кон ку ри са ла. Оно што је још одре ђе но 
кон кур сом јесте да се може кон ку ри са
ти у сми слу новог запо шља ва ња у 
рела ци ји од мини мал но 10 до мак си
мал но 100 ново за по сле них рад ни ка. 
Сушти на кон кур са је да се у наред не 
три годи не од дана пот пи си ва ња уго во
ра, реа ли зу је ново запо шља ва ње  
рекао је Гутић.

На сај ту Покра јин ског секре та ри ја та 
за реги о нал ни раз вој, међу ре ги о нал ни 
раз вој и локал ну само у пра ву, сви заин
те ре со ва ни могу наћи усло ве кон кур се 
као и пра вил ник на осно ву кога ће се 
оце њи ва ти и нео п ход на доку мен та ци ја 
која је потреб на за уче ство ва ње на 
кон кур су. М. Н.

Дра ган Гутић

ЗАШТИТ НИК ГРА ЂА НА ЗОРАН ПАША ЛИЋ У ПОСЕ ТИ ШИДУ

Гра ђа ни се нај ви ше жале
на мигран те 
Пово дом Дана омбуд

сма на, Шид је у поне
де љак, 23. окто бра 

посе тио заштит ник гра ђа на 
Зоран Паша лић са сарад
ни ци ма. У пре по днев ним 
сати ма заштит ник гра ђа на 
при мао је при ту жбе гра ђа
на и у раз го во ру са њима 
се упо знао са про бле ми ма 
Шиђа на.

При ли ком рад не посе те 
Општи ни Шид, одр жан је и 
рад ни саста нак пред сед ни
ка Општи не Пре дра га Вуко
ви ћа са заштит ни ком гра ђа
на и њего вим сарад ни ци ма, 
на којем је истак нут зна чај 
отво ре них раз го во ра са 
гра ђа ни ма.

 У овој годи ни моји 
сарад ни ци и ја смо при ми
ли пре ко 200 гра ђа на. Све 
при мед бе су се одно си ле 
пре све га на про бле ме са 
мигран ти ма, а оста ле теме 
раз го во ра су се одно си
ле на соци јал ну зашти ту и 

финан сиј ску помоћ. Ми смо 
сер вис гра ђа на, ту смо да 
помог не мо и тако се пона
ша мо. Вео ма је важно што 
заштит ник гра ђа на оби ла зи 
локал не само у пра ве. Слу
ша мо нало ге омбуд сма на, 
јер само тако може мо бити 
при стој но дру штво. Насто
ја ће мо да учи ни мо све како 
би нашим гра ђа ни ма било 
боље  иста као је Вуко вић.

Како је изја вио заштит ник 
гра ђа на, про бле ми гра ђа
на шид ске општи не, иден
тич ни су са про бле ми ма 
које муче и оста ле гра ђа не 
Срби је, с тим што Шид има 
одре ђе не спе ци фич но сти.

 Спе ци фич не ситу а ци је 
које се везу ју за Шид су број 
мигра на та, инклу зи ја деце 
у шко ла ма у Шиду. О томе 
сам чуо доста и ми ћемо 
пред у зе ти све оно што нам 
се у окви ру зако на нуди, 
укљу чу ју ћи и посре до ва
ње и меди ја ци ју са циљем 

да про бле ме за које смо 
чули, до дета ља сагле да
мо и поку ша мо да их реши
мо. Гото во сам убе ђен да 
ћемо изна ћи нека реше ња. 
Ја сам заштит ник гра ђа на 
целе Срби је, али обзи ром 
на спе ци фич ност про бле
ма веза них за Шид, уско ро 
ћу поно во доћи са сво јим 
сарад ни ци ма и опет ћемо 

се саста ти овде. Захва
лио бих се и пред сед ни ку 
Општи не и њего вим сарад
ни ци ма на изу зет ном при
је му, отво ре но сти и при ја
тељ ском раз го во ру. Такви 
отво ре ни раз го во ри нам 
омо гу ћа ва ју да се већи на 
про бле ма и реши  рекао је 
Зоран Паша лић.

М. Н.

Зоран Паша лић и Пре драг Вуко вић
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ЂУРА МАН ДИЋ, НАЧЕЛ НИК ПОЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Вра ћа мо пове ре ње
гра ђа на у поли ци ју

Резул та ти рада срем ске поли ци је 
у прет ход ном пери о ду су више 
него задо во ља ва ју ћи. Сма њен 

је број кри вич них дела општег кри ми
на ли те та и пове ћан број откри ве них 
кри вич них дела при вред ног кри ми на
ла, кри вич них дела у сузби ја њу нар
ко ма ни је и број запле на опој них дро
га. Пове ћан је про це нат расве тље них 
кри вич них дела са непо зна тим извр
ши о цем.

На под руч ју Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци, у пери о ду јану
ар  сеп тем бар 2017. кључ ни пома ци 
су извр ше ни посеб но на пла ну сузби
ја ња кри ми на ли те та и очу ва ња ста
бил ног јав ног реда и мира. 

 Не могу да кри јем сво је задо вољ
ство. Поли ци ја је за првих девет 
месе ци 2017. годи не мно го успе шни је 
ради ла него у истом пери о ду про шле 
годи не. Резул та ти су из годи не у годи

ну све бољи. То нам даје сиг нал да је 
поли ци ја на добром путу и да је то 
нај бо љи начин на који ми вра ћа мо 
пове ре ње гра ђа на у поли ци ју. Не кри
је мо чиње ни цу да су гра ђа ни узе ли 
актив но уче шће у оства ри ва њу ових 
резул та та. Без тог пове ре ња, дубо ко 
сам уве рен да не бисмо били ни упо
ла ефи ка сни као што смо сад. То није 
пот ка зи ва ње, шпи ју ни ра ње, то је 
један одго вор ни ји однос пре ма вла
сти тој без бед но сти и пре ма живо ту у 
зајед ни ци уоп ште – исти че начел ник 
срем ске поли ци је Ђура Ман дић. 

У првих девет месе ци 2017. годи не, 
реги стро ва но је укуп но 2.361 кри вич
но дело, од чега 2.060 кри вич них 
дела општег кри ми на ли те та, 254 
дела при вред ног, 30 еко ло шког и 16 
кри вич них дела висо ко тех но ло шког 
кри ми на ла. Реги стро ва но је 1.049 
кри вич них дела са непо зна тим извр

ПОЛИ ЦИ ЈА У СЛУ ЖБИ ГРА ЂА НА: Начел ник Ђура Ман дић

Не могу да кри јем
сво је задо вољ ство. 
Поли ци ја је за првих 
девет месе ци 2017. 

годи не мно го
успе шни је ради ла

него у истом пери о ду 
про шле годи не
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ши о цем, мање за 14,5 одсто него у 
истом пери о ду 2016. годи не. Тако ђе, 
пове ћан је про це нат расве тља ва ња 
кри вич них дела за 3,8 одсто, а на 
делу је ухва ће но 99 извр ши ла ца кри
вич них дела, за 56 извр ши ла ца више 
него про шле годи не. 

Откри ве но је 254 кри вич них дела 
при вред ног кри ми на ли те та, за 21,5 
одсто више него у истом пери о ду 
2016. годинe. Под не те су 143 кри вич
не при ја ве про тив 195 извр ши ла ца. 
На делу је ухва ће но шест извр ши ла
ца кри вич них дела из обла сти при
вред ног кри ми на ли те та. Откри ве но је 
91 кри вич но дело са еле мен ти ма 
коруп ци је, за 56 кри вич них дела више 
него 2016. годи не. 

 Порас тао је број реги стро ва них 
кри вич них дела из обла сти при вред
ног кри ми на ла и то оних који под ри
ва ју еко ном ски систем јед не држа ве. 
Мате ри јал на ште та при чи ње на кри
вич ним дели ма при вред ног кри ми на
ли те та је про шле годи не изно си ла 
63.056.982 дина ра, а ове годи не она 
изно си 984.453.710 дина ра. То је 
нешто што смо ми сво јим радом успе
ли или да санк ци о ни ше мо или да 
вра ти мо у легал не финан сиј ске токо
ве. Пока за ли смо да нема зашти ће
них и повла шће них. Добра сарад ња 
са Тужи ла штвом је допри не ла ова
квим резул та ти ма на свим пољи ма – 
наво ди Ман дић.

У првих девет месе ци ове годи не 
реги стро ва но је сма ње ње кри вич них 
дела про тив живо та и тела за 6,5 
одсто. Број тешких теле сних повре да 
сма њен је за 18,5 одсто, а уби ста ва у 
поку ша ју за 42,8 одсто. Број кра ђа 
мањи је за 7,2 одсто, тешких кра ђа за 
16,8 одсто. Расве тље но је 72 одсто 
кра ђа са непо зна тим извр ши о цем, 50 
одсто раз бој ни шта ва и 100 одсто 
нео вла шће ног кори шће ња туђег 
вози ла. Расве тље не су сери је кра ђа 
и тешких кра ђа на под руч ји ма Срем
ске Митро ви це, Шида и Ста ре Пазо
ве, као и раз бој ни штва на под руч ји ма 
Ста ре Пазо ве, Руме, Инђи је и Срем
ске Митро ви це. 

У пери о ду јану ар  сеп тем бар 2017. 
над ле жни поли циј ски слу жбе ни ци су 
на под руч ју Поли циј ске упра ве у 

Срем ској Митро ви ци откри ли 232 
кри вич на дела у вези са дро гом. Број 
откри ве них кри вич них дела у вези 
дро га већи је за 114,8 одсто, у одно су 
на првих девет месе ци 2016. годи не.

 Кри вич на дела из обла сти дро га 
су узроч ник и мно гих дру гих кри вич
них дела. У 2014. годи ни била су 
укуп но реги стро ва на 154 кри вич на 
дела у вези са дро гом, ове годи не 
смо про це у си ра ли 232 кри вич на дела 
у вези са дро гом. И овим путем охра
бру је мо гра ђа не да нам при ја ве сво ја 
сазна ња у вези са овим кри вич ним 
делом. Наша гра ђан ска оба ве за тре
ба ла би да буде да се при ја ве таква 
сазна ња, не инси сти ра мо на томе да 
нам они који при ја вљу ју дају лич не 
подат ке, довољ но је само да поли ци
ји при ја ве сво ја сазна ња и ми ћемо 
сигур но интер ве ни са ти по при ја ва ма 
гра ђа на – исти че Ђура Ман дић.

Како би нај мла ђе на вре ме упо зна
ли са опа сно сти ма које вре ба ју иза 
сва ког ћошка, Поли циј ска упра ва у 
Срем ској Митро ви ци је ове школ ске 
годи не, у сарад њи са школ ским упра
ва ма на под руч ју Сре ма, поче ла реа
ли за ци ју новог пре вен тив ног про јек та 
за уче ни ке основ них шко ла, „Осно ви 
без бед но сти деце“. Про је кат се реа
ли зу је у свим основ ним шко ла ма у 
Репу бли ци Срби ји. Циљ не гру пе су 
уче ни ци четвр тог и шестог раз ре да, а 
циљ про јек та је еду ка ци ја уче ни ка о 
посто ја њу и врста ма без бед но сних 
ризи ка, начи ни ма зашти те и уна пре
ђе њу без бед но сне кул ту ре.    

 Про је кат се реа ли зу је у свим 
основ ним шко ла ма на под руч ју Сре
ма кроз часо ве оде љен ске зајед ни це. 
Наста ву реа ли зу ју при пад ни ци Поли
циј ске упра ве у Срем ској Митро ви ци 
који посе ду ју зна ња и вешти не из 
обла сти које се изу ча ва ју и који су 
обу че ни за рад са децом и мла ди ма. 
У про те клом пери о ду обу ку за реа ли
за ци ју Про јек та завр ши ло је 67 поли
циј ских слу жбе ни ка у целој Поли циј
ској упра ви – каже Ман дић. 

Срем ска поли ци ја је од поло ви не 
сеп тем бра бога ти ја за 30 нових слу
жбе них вози ла. Како наво ди начел ник 
Ђура Ман дић, побољ ша ње мате ри
јал но  тех нич ке ситу а ци је Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви ци исто
вре ме но зна чи побољ ша ње без бед
но сне ситу а ци је у Сре му. Начел ник 
под се ћа да је у прет ход ном пери о ду 
захва љу ју ћи одлич ној сарад њи са 
срем ским локал ним само у пра ва ма 
тако ђе наба вљен део нео п ход не 
опре ме.

 Мини стар ство уну тра шњих посло
ва је реа ли зо ва ло један од нај ка пи

тал ни јих про је ка та у сми слу мате ри
јал ног опре ма ња поли циј ских слу жбе
ни ка. Купље не су нове уни фор ме, 
вози ла и дру га тех нич ка сред ства. 
Вози ла су нова, ква ли тет ни ја и доби
је на су за реа ли за ци ју патрол них 
делат но сти. Захва љу ју ћи њима поли
ци ја ће бити доступ ни ја гра ђа ни ма и 
ефи ка сни ја – наво ди Ман дић.

Он дода је да доби је на вози ла носе 
и додат ну одго вор ност.

 Тру ди ћу се да оправ да мо пове ре
ње и да резул та ти Поли циј ске упра ве 
у Срем ској Митро ви ци буду још бољи 
– исти че начел ник Ђура Ман дић.

Пре ма пода ци ма из ПУ Срем ска 
Митро ви ца, у првих девет месе ци 
2017. реги стро ва но је 878 сао бра ћај
них незго да у који ма је поги ну ло 31, а 
повре ђе но 689 осо ба. При ли ком кон
тро ле сао бра ћа ја, откри ве но је 
34.881 сао бра ћај них пре кр ша ја, више 
за 19 одсто него 2016. годи не. При
пад ни ци сао бра ћај не поли ци је су 
реа ли зо ва ли више пре вен тив них 
акци ја усме ре них, пре све га, на пове
ћа ње без бед но сти деце као нај у гро
же ни је кате го ри је у сао бра ћа ју, бици
кли ста и мото ци кли ста. 

 Од 2014. до данас смо у зна чај ној 
мери сма њи ли број сао бра ћај них 
незго да. Било их је 1.160, сада их је 
878. Нама је зна чај ни је то што је сма

њен број лица која су повре ђе на у 
сао бра ћај ним незго да ма. Води мо 
опсе жну акци ју кон тро ле уче сни ка у 
сао бра ћа ју. Није нам у циљу да 
кажња ва мо људе, већ да људи ма 
скре не мо пажњу на пошто ва ње сао
бра ћај них про пи са – напо ми ње 
начел ник срем ске поли ци је. 

У циљу спре ча ва ња кри јум ча ре ња 
ире гу лар них мигра на та под не те су 
чети ри кри вич не при ја ве за кри вич но 
дело недо зво љен пре лаз држав не 
гра ни це и кри јум ча ре ње људи. Под
не то је 868 зах те ва за покре та ње 
пре кр шај ног поступ ка. Изре че но је 
1.050 мера отка за борав ка са забра
ном ула ска у Срби ју и доне то 79 
реше ња о неза ко ни том борав ку. 

Сти гле уни фор ме и вози ла

Мање сао бра ћај них незго да

Не кри је мо
чиње ни цу да су
гра ђа ни узе ли

актив но уче шће у 
оства ри ва њу ових 
резул та та. Без тог 
пове ре ња, дубо ко

сам уве рен да ми не 
бисмо били ни упо ла 

ефи ка сни као што
смо сад. То није

пот ка зи ва ње,
шпи ју ни ра ње
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Пред ви ђе не теме су: Без бед но уче
шће у сао бра ћа ју, Поли ци ја у слу жби 
гра ђа на, Наси ље као нега тив на дру
штве на поја ва, Пре вен ци ја и зашти та 
деце од зло у по тре бе опој них дро га и 
алко хо ла, Без бед но кори шће ње 
интер не та и дру штве них мре жа, Пре
вен ци ја и зашти та деце од трго ви не 
људи ма, Зашти та од пожа ра и Зашти
та од тех нич котех но ло шких опа сно
сти и при род них непо го да. 

 Деца не тре ба да зази ру од поли
ци је. Ми смо увек ту да помог не мо 
сва ко ме, а од роди те ља тра жи мо 
само јед ну ствар, поде ли те сво ја 
сазна ња са поли ци јом, а поли ци ја је 
ту да вас зашти ти, да про це су и ра 
сва ког пре ступ ни ка који је спре ман да 
про да дете ту алко хол, цига ре те или 
дро гу. Јед на од тема која се обра ђу је 
у окви ру овог про јек та је и трго ви на 
људи ма. Поли циј ска упра ва у Срем
ској Митро ви ци је по резул та ти ма у 
обла сти трго ви не људи ма је јед на од 
поли циј ских упра ва у Срби ји са нај ве
ћом ефи ка сно шћу и нај ви ше посту па
ња – каже начел ник Ман дић. 

У окви ру про јек та „Осно ви без бед
но сти деце“ у сеп тем бру и првој поло
ви ни окто бра, на под руч ју Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви ци, одр жа
но је укуп но 342 пре да ва ња у 106 
шко ла који ма је обу хва ће но 271 оде
ље ње четвр тог и 166 оде ље ња 
шестог раз ре да. Пре да ва њи ма је обу
хва ће но укуп но 6.622 уче ни ка. 

Тако ђе, у окви ру акци је „Шко ла“, 
сао бра ћај на поли ци ја је оба вља ла 
поја ча не кон тро ле сао бра ћа ја у зона
ма шко ла. Тако ђе, поли ци ја усме ра ва 
сво је актив но сти на сузби ја ње и 
откри ва ње евен ту ал них кри вич них 
дела, посеб но са еле мен ти ма наси ља 
и у вези посе до ва ња и про да је опој
них дро га у зона ма шко ла, док школ
ски поли цај ци оби ла зе шко ле у циљу 
пру жа ња помо ћи и ефи ка сни је зашти
те уче ни ка и школ ске имо ви не. 

Биља на Села ко вић

ИНЂИ ЈА

Дан белог шта па

Пово дом Међу на род ног дана сле
пих и сла бо ви дих Међу оп штин ска 
орга ни за ци ја сле пих и сла бо ви

дих са седи штем у Инђи ји обе ле жи ла је 
у уто рак, 17. окто бра  Дан белог шта па. 
У пита њу је орга ни за ци ја која је осно ва
на 1965. годи не и данас након више од 
пола века рада бро ји око 320 чла но ва из 
Инђи је и Ста ре Пазо ве. 

 Један од нај ва жни јих циље ва наше 
орга ни за ци је јесте инте гра ци ја сле пих и 
сла бо ви дих осо ба у све дру штве не токо
ве и сва ко днев не актив но сти  обја шња
ва Сло бо дан Божић, пред сед ник орга ни
за ци је сле пих и сла бо ви дих и исти че:

 Људи дола зе како би оства ри ли 
њихо ва пра ва и потре бе, без обзи ра да 
ли је реч о соци јал ним услу га ма, здрав
ству, пен зи о ном, запо сле њу и слич но.

У окви ру обе ле жа ва ња Дана белог 
шта па у про сто ри ја ма Међу оп штин ске 
орга ни за ци је у Инђи ји упри ли че на је све
ча ност на којој су уче ство ва ла деца из 
инђиј ских и ста ро па зо вач ких основ них 
шко ла чији су радо ви награ ђе ни на  тра

ди ци о нал ном ликов ном и лите рар ном 
кон кур су. Поред нај мла ђих, при сут ни ма 
су се обра ти ли пред став ни ци општи на 
Ста ра Пазо ва и Инђи ја.

Жељ ко Шола ја, начел ник Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти општи не Ста ра 
Пазо ва иста као је да та локал на само
у пра ва има добру сарад њу са Међу оп
штин ском орга ни за ци јом сле пих и сла
бо ви дих.

Општи на Инђи ја, тако ђе, има добру 
сарад њу са Међу оп штин ском орга ни за
ци јом сле пих и сла бо ви дих која се делом 
финан си ра и из буџе та те локал не само
у пра ве.

 Тру ди мо се да испо шту је мо све потре
бе чла но ва Међу оп штин ске орга ни за ци је 
сле пих и сла бо ви дих која се финан си ра 
и из буџе та Општи не Инђи ја  иста као је 
пред сед ник Скуп шти не општи не Инђи
ја Милан Пре до је вић и додао да је сре
ћан јер су деца из пазо вач ких и инђиј ских 
шко ла уче ство ва ла у про гра му обе ле жа
ва ња Дана белог шта па.

М. Ђ.

Обе ле жен Дан белог шта па у Међу оп штин ској орга ни за ци ји сле пих и сла бо ви дих 

ДОМ ЗДРА ВЉА ИНЂИ ЈА

Изми ре на сва дуго ва ња
пре ма рад ни ци ма

Општи на Инђи ја испла ти ла је сва 
дуго ва ња пре ма 411 рад ни ка Дома 
здра вља „Др Мило рад Мика 

Павло вић“ на осно ву више го ди шњих 
неис пла ће них пут них тро шко ва. Иако је у 
раз го во ру са здрав стве ним рад ни ци ма 
постиг нут дого вор да се до кра ја теку ће 
годи не изми ре сва потра жи ва ња, све је 
завр ше но мно го рани је захва љу ју ћи, пре 
све га, агил но сти општин ског руко вод ства 
и дома ћин ском опхо ђе њу пре ма општин
ском буџе ту, каже пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак и дода је да је зете
че ни дуг пре ма рад ни ци ма Дома здра
вља изно сио 45 мили о на дина ра.

 Када види те које цифре су у пита њу, 
јасно је сви ма коли ки је то терет био за 

Општи ну Инђи ја и само функ ци о ни са ње 
Дома здра вља. У наред ном пери о ду 
здрав стве на уста но ва ће дале ко лак ше 
функ ци о ни са ти и више пажње ће бити 
посве же но поди за њу ква ли те та пру жа ња 
услу га. Иако је било непо ве ре ња, ми смо 
испу ни ли оно што смо обе ћа ли  рекао је 
Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја захва лио 
се свим рад ни ци ма на стр пље њу додав
ши да сада шње руко вод ство даје све од 
себе да испра ви гре шке прет ход ни ка и 
да су резул та ти еви дент ни до да ју ћи да су 
тро шко ви начи ње ни тужбом 159 рад ни ка 
за неис пла ће на сред ства за јав ни пре воз 
изно си ли 10 мили о на дина ра, те да су и 
они изми ре ни.  М. Ђ.
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Спо ме ник Милун ки Савић
Општи на Инђи ја захвал ност нај ве

ћој срп ској херо и ни Милун ки 
Савић иска за ће поди за њем спо

ме ни ка у овом срем ском гра ду. Такву 
одлу ку доне ли су већи ном гла со ва 
одбор ни ци Скуп шти не општи не Инђи ја 
на 17. сед ни ци одр жа ној у четвр так, 19. 
окто бра. Спо ме ник ће бити поста вљен 
на лока ци ји пре ко пута нове спорт ске 
хале у Инђи ји, где је тако ђе  пре дви ђе на 
 и зград ња трга са уре ђе ном зеле ном 
повр ши ном, клу па ма и расве том.

Како је иста као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, од којег је и поте
кла ини ци ја ти ва за поди за ње спо ме ни ка 
Милун ки Савић, на овај начин желе да 
иска жу захвал ност сви ма који су се 
бори ли и који су жртво ва ли сво је живо те 
у Првом свет ском рату.

 Милун ка Савић не да је обе ле жи ла 
само рат не, већ и после рат не годи не 
када је пока за ла да посто је људи који се 

због мате ри јал них сред ста ва неће одре
ћи сво јих убе ђе ња и љуба ви пре ма 
отаџ би ни. Када су је пози ва ли да наста
ви живот у Фран цу ској и доби је њихо ву 
пен зи ју, нај ве ћа срп ска херо и на одлу чи
ла је да оста не у земљи за коју се бори
ла  рекао је Гак и додао:

 Оно што је нас посеб но под ста кло 
да поста ви мо спо ме ник Милун ки Савић 
је пода так да је у Дру гом свет ском рату 
пру жи ла помоћ у анти фа ши стич кој бор
би, након чега је дошло до њеног хап
ше ња од стра не срп ске адми ни стра ци је 
у гра ду Бео гра ду. Срби су је тада осу ди
ли на смрт, али је њену суд би ну, пре по
знав ши је, про ме нио немач ки коман
дант који се нала зио у лого ру на Бањи ци 
где је депор то ва на.Он је поце пао пре су
ду и спа сио срп ску херо и ну од сигур не 
смр ти. То је само доказ више да не сме
мо забо ра вља ти херој ска дела и оне 
који су били спрем ни да жртву ју нај ви ше 

што има ју, а то је живот, како би се бори
ли за Срби ју.

Пред сед ник Општи не Инђи ја про ко
мен та ри сао је и због чега је иза бра на 
лока ци ја за спо ме ник на самом изла ску 
из гра да, пре ма Новом Саду.

 Жеља нам је да таква обе леж ја, 
попут спо ме ни ка, изме сти мо из цен тра 
гра да и да под јед на ко раз ви ја мо и оста
ле дело ве насе ља,о чему смо и рани је 
гово ри ли.

Поред одлу ке о поди за њу спо ме ни ка 
Милун ки Савић, доне то је и реше ње о 
обра зо ва њу и име но ва њу Коми си је за 
спро во ђе ње oдлуке о поди за њу спо ме
ни ка срп ској херо и ни. Коми си ја  је саста
вље на од пет чла но ва, исто ри ча ра 
умет но сти и архи те ка та. Њихов зада так 
је да извр ше избор идеј ног реше ња, као 
и да утвр де износ сред ста ва потреб них 
за поди за ње спо ме ни ка. 

 М. Ђ.

СВЕ ЧА НО ОТВО РЕ НО НОВО КРИ ЛО ЗГРА ДЕ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Сва оде ље ња Општин ске 
упра ве на јед ном месту
Сва оде ље ња Општин

ске упра ве од пет ка, 20. 
окто бра нала зе се на јед

ном месту, у новом кри лу згра
де Општи не Инђи ја. На овај 
начин биће олак ша на кому ни
ка ци ја и рад са гра ђа ни ма, који 
су прет ход них 10 годи на мора
ли да оби ла зе неко ли ко раз ли
чи тих лока ци ја како би оба ви
ли посло ве, изме ђу оста лог, у 
Оде ље њу за урба ни зам и Оде
ље њу за инспек циј ске посло
ве. Све ча ном отва ра њу новог 
кри ла згра де Општи не Инђи ја, 
чија је изград ња поче ла дав
не 2006. годи не, при су ство ва
ли су пред став ни ци локал не 
само у пра ве, јав них пред у зе ћа 
и уста но ва.

Пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак иста као је да 
су конач но ство ре ни усло ви да 
ново кри ло буде усе ље но, јер 
је овај део објек та добио упо
треб ну дозво лу. 

 Сада ћемо уште де ти зна
чај на сред ства која је локал
на само у пра ва издва ја ла за 
заку пљи ва ње про сто ри ја, како 
би сва оде ље ња могла функ
ци о ни са ти. Сигу ран сам да ће 
сада рад слу жби бити мно го 
ефи ка сни ји, с обзи ром на то да 
се нала зе на јед ном месту али, 
пре све га, жели мо да нашим 
сугра ђа нима омо гу ћи мо да све 
посло ве могу да оба ве дола

ском у згра ду Општи не Инђи ја 
 иста као је Гак и додао:

 Морам иста ћи да су радо
ви на изград њи и опре ма њу 
новог кри ла финан си ра ни 
искљу чи во соп стве ним сред
стви ма и да смо прет ход них 
седам месе ци издво ји ли 25 
мили о на дина ра из буџе та, јер 
смо схва ти ли коли ко је зна чај
но да се после десет годи на 
овај део згра де локал не само

у пра ве ста ви у функ ци ју.
Пред сед ник Општи не Инђи

ја пору чио је гра ђа ни ма да ће 
завр ши ти све запо че те инве
сти ци је, ста вља ју ћи акце нат 
на нову спорт ску халу, у коју 
је нео п ход но уло жи ти још око 
два мили о на евра. 

За сле де ћу годи ну пла ни
ра но је ком плет но уре ђе ње 
про сто ра око згра де Општи не 
Инђи ја.

 Та фаза под ра зу ме ва и 
изград њу Трга мла де на ца, 
јер се у новом кри лу нала зи и 
сала за вен ча ња. Про стор око 
згра де није уре ђен послед њих 
11 годи на и пред ста вља јед ну 
ружну сли ку, али наш је план 
да наред не годи не завр ши мо 
и тај посао  иста као је Вла ди
мир Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја.

М. Ђ.

Пред сед ник Општи не све ча но отво рио ново кри ло 
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Пећи нач ки вртић један
од нај бо љих у Вој во ди ни
На сед ни ци Општин ског већа 

општи не Пећин ци одр жа ној 18. 
окто бра, већ ни ци су изме ђу оста

лог дали пози тив но мишље ње о годи
шњем пла ну рада пећи нач ке Пред
школ ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ за наред ну годи ну, као и о 
изве шта ју о реа ли за ци ји годи шњег 
пла на за школ ску 2016/2017. годи ну 
ове уста но ве.

Пре ма речи ма дирек тор ке ПУ „Вла
да Обра до вић Каме ни“ Све тла не 
Попо вић поред основ них зада та ка на 
реа ли за ци ји вас пит но  обра зов ног 
рада са децом до три годи не и децом 
од три до 5,5 годи на наста вље но је са 
повре ме ним обли ци ма рада и у овој 
годи ни, као што су спе ци ја ли зо ва ни 
про гра ми – ликов не и драм ске ради о
ни це, хорић, ради о ни ца за енгле ски 
језик и физич ко.

 Тру ди мо се да ква ли тет рада са 
децом подиг не мо на виши ниво, те 
смо у план рада за наред ну школ ску 
годи ну увр сти ли и струч на уса вр ша ва
ња вас пи та ча као и све дру го што 
допри но си побољ ша њу ква ли те та 
рада наше уста но ве. Оно што ме 
посеб но раду је, упра во је потвр да 
нашег рада, која је сти гла од стра не 
Школ ске упра ве Нови Сад, која је про
шлог месе ца извр ши ла кон тро лу и где 
је наша уста но ва доби ла нај ви шу оце
ну од до сада пре гле да них око 60 

одсто пред школ ских уста но ва на тери
то ри ји Вој во ди не. С обзи ром на то да 
смо мак си мал но пре да ни раду, то се и 
види у изве шта ју где је наве де но да је 
глав ни ресурс наше уста но ве упра во 
људ ство. Ми смо посеб но поно сни, и 
ја као дирек тор ове уста но ве, што смо 
пости гли овај резул тат јер смо уна зад 
ове три  чети ри годи не тежи ли упра во 
том побољ ша њу ква ли те та рада и заи
ста смо напра ви ли вели ки скок – иста
кла је Попо вић, и дода ла да и ове 
школ ске годи не пећи нач ка пред школ
ска уста но ва, захва љу ју ћи сред стви ма 
које је обез бе ди ла Општи на Пећин ци, 
наста вља са Шко ли цом живо та „Зајед

но за детињ ство“ Фон да ци је Ђоко вић.
Поред редов них и повре ме них актив

но сти и спе ци ја ли зо ва них про гра ма, 
пећи нач ка пред школ ска уста но ва и 
наред не школ ске годи не наста вља са 
спе ци ја ли зо ва ним про гра ми ма за децу, 
али и роди те ље, кроз раз не еду ка тив
не ради о ни це у зави сно сти од инте ре
со ва ња роди те ља за одре ђе не теме. 
Поред шко ле роди тељ ства, наста вља 
се и про је кат Фон да ци је Ђоко вић 
„Подр шка не пер фек ци ја“, тако да ова 
уста но ва поред тога што води рачу на о 
деци, вели ку пажњу покла ња и роди те
љи ма, као јед ним од кључ них чини ла
ца у живо ту сва ког дете та.

У ЦЕН ТРУ ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД УГРА ЂЕ НИ ПАНИК ТАСТЕ РИ 

За већу без бед ност
кори сни ка и запо сле них
Пећи нач ки Цен тар за соци јал ни 

рад, један је од 60 инсти ту ци ја у 
Срби ји, у који ма су угра ђе ни паник 

тасте ри, које је обез бе ди ло Коор ди на
ци о но тело Вла де Срби је за род ну рав
но прав ност у сарад њи са Мини стар
ством за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња.

Како нам је рекла дирек то ри ца пећи
нач ког Цен тра за соци јал ни рад Биља
на Јови чић, упра во због све уче ста ли јих 
напа да са тра гич ним исхо ди ма на кори
сни ке цен тра и запо сле не, паник тасте
ри пред ста вља ју један вид пре вен ци је 
наси ља, а ујед но се пове ћа ва без бед
ност кори сни ка и запо сле них.

 Акти ви ра њем паник тасте ра алар
ми ра ју се људи у самом цен тру, али и 
кон трол ни цен тар којим се алар ми ра 

поли ци ја, која изла зи на терен. Врло 
често се деша ва да у непри јат ним ситу
а ци ја ма са стран ка ма, чак и небе збед
ним, коле ги ни це нису могле да дођу до 
теле фо на, те су паник тасте ри одлич но 
реше ње. Нада мо се да ће таквих ситу а
ци ја бити све мање и да ће паник тасте
ри бити нека врста упо зо ре ња насил ни
ци ма, јер наш зада так је првен стве но 
да помог не мо кори сни ци ма и зашти ти
мо их. Захва љу ју ћи Цен тру за соци јал
ни рад из Срем ске Митро ви це, који нам 
је усту пио инста ла ци ју паник тасте ра, 
успе ли смо да све кан це ла ри је, као и 
при јем ну кан це ла ри ју у при зе мљу, 
покри је мо са тасте ри ма, што нам је од 
изу зет ног зна ча ја, јер жели мо да се код 
нас сви осе ћа ју без бед но – кори сни ци и 
запо сле ни – нагла си ла је Јови чић.

Седница Општинског већа

Директорица Биљана Јовичић
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ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Апел неса ве сним 
поје дин ци ма

Пре неко ли ко дана у Пећин ци ма су загу
ше не кана ли за ци о не пум пе на чак три црп
не ста ни це  на шета ли шту, код Дома здра
вља и код тра фо ста ни це у Ули ци Бра ће 
Вида ко вић, где су рад ни ци ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ при ли ком сана ци је про на
шли раз не недо зво ље не мате ри ја ле попут 
пла сти ке, плат на, а про на ђен је чак и угаљ 
који је напра вио вели ку ште ту на пум пи.

Тим пово дом из овог пред у зе ћа су још 
јед ном упу ти ли апел физич ким и прав ним 
лици ма  кори сни ци ма кана ли за ци о не мре
же да у кана ли за ци ју не баца ју чвр сти 
отпад, јер тиме са јед не стра не пове ћа ва ју 
тро шко ве одр жа ва ња кана ли за ци о не мре
же, а са дру ге, због изли ва ња кана ли за ци о
ног отпа да на мести ма где наста не загу ше
ње, нару ша ва ју живот ну сре ди ну у самим 
насе љи ма.

 Када дође до загу ше ња, пум пе се ауто
мат ски искљу чу ју, дола зи до поди за ња 
нивоа кана ли за ци о ног отпа да и хит но 
мора мо да интер ве ни ше мо – да вади мо 
пум пу, чисти мо је, да је поно во ресе ту је мо 
и укљу чу је мо да би обо ри ла ниво кана ли
за ци о ног отпа да у мре жи, а у таквим ситу а
ци ја ма, у нижим дело ви ма насе ља, дола зи 
до изли ва ња кана ли за ци о ног отпа да. Са 
дру ге стра не, уко ли ко се пум пе не искљу че 
на вре ме, дола зи до пре го ре ва ња, а 
поправ ка пум пи је за ЈКП „ВИК“ зна ча јан 
тро шак – упо зо ра ва дирек тор Дра го љуб 
Вој кић, и дода је да би кори сни ци кана ли за
ци о них мре жа одго вор ним пона ша њем с 
јед не стра не знат но олак ша ли посао рад
ни ци ма ЈКП „ВИК“, а са дру ге стра не себи 
обез бе ди ли ква ли тет ни је и уред ни је функ
ци о ни са ње кана ли за ци о не мре же.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Паке ти ћи  за  прва ке
Ђаци прва ци све три основ не шко ле са 

тери то ри је општи не Пећин ци 17. окто бра 
су доби ли још један поклон пово дом пола
ска у први раз ред. Хиги јен ске паке те и 
паке те школ ског при бо ра, уз помоћ дона то
ра, обез бе дио је Црве ни крст Вој во ди не, а 
прва ке је у Основ ној шко ли „Сло бо дан 
Бајић Паја“ у Пећин ци ма поклон паке ти ма 
обра до ва ла Гор да на Коње вић испред пећи
нач ког Црве ног крста.

Начел ни ца Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти пећи нач ке Општин ске упра ве 
Сне жа на Гагић поздра ви ла је ову акци ју 
Црве ног крста и нагла си ла да поред тога 
што су обра до ва ли мали ша не ови паке ти 
ће пред ста вља ти добар под стрек прва ци
ма, како у уче њу тако и у сти ца њу здра вих 
нави ка одр жа ва ња лич не хиги је не у раном 
узра сту.

Како нам је рекла Гор да на Коње вић, 
секре тар пећи нач ког Црве ног крста, данас 
је укуп но поде ље но 205 паке ти ћа.

 Укуп но 94 паке ти ћа са школ ским при бо
ром поде ље но је прва ци ма у Пећин ци ма, 
Попин ци ма, Ога ру, Субо ти шту и Прхо ву, 
док је 111 хиги јен ских паке ти ћа уру че но 
деци у шко ла ма у Шима нов ци ма, Дечу, 
Аша њи, Купи но ву, Обре жу, Доњем Товар
ни ку, Бре ста чу, Сиба чу, Срем ским Миха
љев ци ма и Кар лов чи ћу. Овом акци јом 
Црве ни крст жели да ука же на зна чај здра
вог начи на живо та – рекла је Коње вић.

У Шима нов ци ма је 15. окто бра 
све ча но отво ре но Деч је игра ли
ште „Пеђа Гајић“ у Ката нић сока

ку. Врп цу су пре се кли заме ник пред
сед ни це Општи не Пећин ци Зоран Вој
кић, пред сед ник Саве та месне зајед
ни це Шима нов ци Алек сан дар Ман дић 
и поча сна пред сед ни ца игра ли шта 
Тео до ра Думић, а потом је више од 
500 деце, њихо вих роди те ља, бака и 
дека похр ли ло на игра ли ште – деца 
да се игра ју, а одра сли да ужи ва ју у 
дечи јој гра ји и шаре ним и весе лим 
при зо ри ма на тобо га ни ма, љуља шка
ма, клац ка ли ца ма, на тере ну за мали 
фуд бал и врте шка ма. За нај у мор ни је 
и нај ста ри је пра ти о це деце поста вље
не су клу пе за одмор, а за све њих 
жене из Удру же ња жена „Шима нов
чан ке“ обез бе ди ле су бога ту и шаре ну 
трпе зу на којој је било све га, од гиба
ни це и сла них кифли ца, до слат ких 
кола ча и чоко ла ди ца. 

Поздра вља ју ћи децу и госте, Алек
сан дар Ман дић је изме ђу оста лог 
рекао да је иде ја за ово деч је игра ли
ште поте кла од деце и роди те ља.

 Сада шњи савет МЗ је наи шао на 
раз у ме ва ње руко вод ства Општи не 
Пећин ци и јав них пред у зе ћа да се 
ова иде ја реа ли зу је. Наме ра Саве та 
МЗ је да деца која ста ну ју ван цен
трал ног дела Шима но ва ца доби ју 

про стор за игру у бли зи ни, што се и 
оства ри ло изград њом овог игра ли
шта, као и поправ ком игра ли шта на 
Новом насе љу, али и у школ ском дво
ри шту. На сед ни ци Саве та МЗ одр жа
ној кра јем сеп тем бра, доне та је одлу
ка да се деч јем игра ли шту у Ката нић 
сока ку доде ли име тра гич но настра
да лог Пре дра га Пеђе Гаји ћа који је 
одра стао у овој ули ци – рекао је Ман
дић и обе ћао да ће МЗ Шима нов ци 
помо ћи да се на игра ли шту поста ви 
чесма са пија ћом водом, посе је тра
ва, заса де сад ни це и поста ви осве
тље ње, како би дечи је игра ли ште 
„Пеђа Гајић“ било место за опу шта ње 
и ужи ва ње како деце, тако и њихо вих 
роди те ља и бака и дека.

Пред сед ник Спорт ског саве за „Раз
вој спор то ва“ Сини ша Ђокић уру чио 
је лоп те деци из ули ца Ката нић сокак 
и Пар ти зан ска и том при ли ком је изја
вио да када је реч о деч јем спор ту, 
Спорт ски савез сво ју миси ју види пре 
све га у допри но су здра вом и без бед
ном одра ста њу деце и зато се актив
но укљу чио у изград њу и опре ма ње 
игра ли шта у Шима нов ци ма.

Сва деца која су првог дана дошла 
на игра ли ште доби ла су на поклон 
слат ке паке те које је при пре ми ла 
Пеђи на мај ка Сне жа на Гајић, која је и 
откри ла пло чу са име ном игра ли шта.

НОВО ИГРА ЛИ ШТЕ У ШИМА НОВ ЦИ МА

Место за ужи ва ње

МИНИ - ТИНИ ФЕСТ

Рас пе ва но и раз и гра но вече 
У Кул тур ном цен тру у Пећин ци ма 

про шлог пет ка, 20. окто бра све је 
било у зна ку деч је музи ке, рас пе ва
но и раз и гра но јер је, под покро ви
тељ ством Општи не Пећин ци, пећи
нач ки Кул тур ни цен тар орга ни зо вао 
Минитини фест, на којем је насту
пи ло више од сто уче ни ка из све 
три основ не шко ле пећи нач ке 
општи не. Умет нич ки дирек тор 
фести ва ла је Јован Ада мов, а про
грам је тра ди ци о нал но водио Миња 
Субо та.

Два на е сти по реду Минитини 
фест отво рио је дирек тор Кул тур ног 
цен тра Јован Девр ња и сви ма поже
лео добро до шли цу у деч ји свет, а 
локал ној само у пра ви се захва лио 
на подр шци овој лепој мани фе ста
ци ји која је изне дри ла више вео ма 
тален то ва них музич ких умет ни ка. 
Мла де так ми ча ре из публи ке је 
бодрио и помоћ ник пред сед ни це 
општи не Дејан Жива но вић, који је 
на кра ју фести ва ла доде лио прве 
награ де нај у спе шни јим соли сти ма.
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ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ РУМА

Днев ни бора вак
за ром ску децу

Днев ни бора вак за ром
ске и уче ни ке из соци
јал но угр о же них поро

ди ца функ ци о ни ше у град ској 
Основ ној шко ли „Иво Лола 
Рибар“ од фебру а ра про шле 
годи не. Доду ше, и рани је је 
посто јао днев ни бора вак за 
ову децу, али као локал ни про
је кат „Вели ко срце“, уз помоћ 
Црве ног крста Рума, у знат но 
скр ом ни јим усло ви ма за рад.

Међу тим, у окви ру про јек та 
Тех нич ка подр шка Кан це ла
ри ји за људ ска и мањин ска 
пра ва за спро во ђе ње Стра те
ги је за уна пре ђи ва ње поло жа
ја Рома у Репу бли ци Срби ји, 
који спро во ди миси ја ОЕБСа 
у Срби ји, сред стви ма Швед
ске аген ци је за међу на род
ни раз вој и сарад њу (СИДА) 
рум ска општи на је била међу 
13 општи на, која је подр жа на 
у про јек ту „Да зајед но учи мо у 
днев ном борав ку“.

Носи лац про јек та је била 
шко ла „Иво Лола Рибар“ којој 
је за адап та ци ју Днев ног 
борав ка одо бре но 6,6 мили о
на дина ра. 

Обно вље ни инклу зив ни 
Днев ни бора вак се про сти ре 
на повр ши ни од 100 мета ра 
ква драт них, а у две сме не га 
поха ђа ју деца ром ске наци о
нал но сти, деца са смет ња ма 
у раз во ју и деца из соци јал но 
угро же них поро ди ца. 

Ту су им на рас по ла га њу 

део за уче ње и игру са ком пју
те ри ма, кухи ња у којој има ју 
ручак и ужи ну, али и тоа ле ти 
са туше ви ма. Днев ни бора вак, 
ком плет но адап ти ран, почео 
је са радом у фебру а ру про
шле годи не. У њему увек има 
уче ни ка – мла ђег или ста ри
јег узра ста, који у њему има
ју усло ве и струч ну помоћ за 
несме тан, сигу ран и ква ли те
тан бора вак, за уче ње, писа ње 
дома ћих, али и за ради о ни це, 
игре или кори шће ње рачу на
ра.

Нада Петро вић, дирек тор ка 
ОШ „Иво Лола Рибар“ каже да 
се ова шко ла нала зи у бли зи ни 
ром ског насе ља и вели ки број 
уче ни ка су Роми. 

– Овде могу да уче, да једу, 
да се оку па ју, спо је на је ту јед
на лепа при ча. И даље има
мо помоћ Црве ног крста, ту 
су њихо ви вас пи та чи, сада 
има мо и новог педа го га – она 
је волон тер Црве ног крста. У 
мини чај ној кухи њи деца могу 
да руча ју, ту има и ком пју те
ра, а школ ски део се састо
ји од весе лих ради о ни ца које 
они раде, типа раз ви ја ње 
неких вешти на или музич ке 
ради о ни це и дру го, помоћ при 
изра ди дома ћих зада та ка, као 
и додат но уче ње из пред ме
та где је потреб но. Добра је 
сарад ња са педа го шким аси
стен том и са настав ни ци ма 
и учи те љи ма. Деца из нижих 

раз ре да, када иду попод не у 
шко лу, прак тич но су овде цео 
дан. Овде су на без бед ном, 
топлом и чистом. Наше актив
но сти сада финан си ра Црве ни 
крст – као и днев ни це сарад
ни ци ма на про јек ту и ручак, 
а локал на само у пра ва ужи ну 
и уџбе ни ке. Напра ви ли смо 
добре усло ве за њихо во укљу
чи ва ње у дру штво, деца радо 
овде дола зе, дру же се и игра ју. 
Број деце вари ра, а капа ци тет 
днев ног борав ка је до 45 уче
ни ка – каже за наше нови не 
Нада Петро вић.

Она исти че да су, од отва ра
ња овог днев ног борав ка при
ме ти ли побољ ша ње, када је 
успех уче ни ка у пита њу, а то је 
посеб но при мет но код деце до 
четвр тог раз ре да. 

 Има мо лепих при ме ра када 
смо успе ли да деца добро уче, 
али и доста при ме ра где и ми 
и дру штво још пуно мора мо да 
ради мо. Помак је вели ки код 
мале деце где су пот пу но у 
нивоу са дру гом децом, ако су 
и били у зао стат ку са зна њем 
– исти че Нада .

У шко ли поку ша ва ју да ути чу 
и на роди те ље да они наста
ве са обра зо ва њем – наи ме 
у шко ли посто ји „Дру га шан са 
“ – шко ла за одра сле, поред 
буђа но вач ке шко ле, једи на у 
Сре му. 

У ОШ „Иво Лола Рибар“ има 
укуп но 512 ђака, са под руч ним 

оде ље њи ма у Кра љев ци ма 
и Добрин ци ма и шко лом за 
одра сле. 

– Има мо редов них 350 
уче ни ка, оста ло су пола зни
ци шко ле за одра сле. Међу 
редов ним уче ни ци ма око 15 
одсто је ром ска попу ла ци
ја, а међу њима увек буде до 
пет про це на та који не завр ше 
редов но шко ло ва ње – ука зу је 
дирек тор ка Нада Петро вић.

У Днев ном борав ку зати че
мо неко ли ко мла ђих уче ни
ка, међу њима је и Иван Сте
вић уче ник 4. раз ре да, који се 
сасвим озбиљ но бави боје њем 
дрве ним боји ца ма. 

 Ја сам добар ђак, нај ви ше 
имам трој ки. Сва ки дан дола
зим овде, бојим овде, гле дам 
црта ни, учим. Учи те љи ца ми 
пома же, а када не учим играм 
игри це на ком пју те ру. Лепо ми 
је овде и редов но дола зим – 
рекао нам је Иван.

 С. Џаку ла

Полазници Дневног боравка

Нада Петро вић, дирек тор ка
ОШ „Иво Лола Рибар“

Нада
Петро вић, 

дирек тор ка 
ОШ „Иво Лола 

Рибар“ каже да 
се ова шко ла 

нала зи у
бли зи ни

ром ског насе ља 
и вели ки

број уче ни ка
су Роми
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ГРАД СКА КУЋА

Захвал ни це Ман чи ћу 
и Љуби ши ћу
Захвал ни це за допри

нос рум ске општи
не очу ва њу Косо ва и 

Мето хи је доби ли су пред
сед ник Општи не Сла
ђан Ман чић и начел ник 
Општин ске упра ве Душан 
Љуби шић из руку ака де ми
ка Сло бо да на Сими ћа из 
Саве за про на ла за ча Срби
је.

Реч је о захвал ни ци Дру
штва срп ско  руског при
ја тељ ства „Косов ско огњи
ште“ и Гра ма ти руских 
коза ка „Косов ски фронт“ 
које су им уру че не у Град
ској кући, 17. окто бра. 

– Захва љу ју ћи рум ској 
општи ни почет ком окто бра 
обез бе ђен је пре воз за 59 
деце са Косо ва која су два 
дана бора ви ли у Бео гра ду. 
Међу том децом је и 17 из 
Кло ко та, нај у гро же ни је срп

ске општи не на Косо ву, који 
су захва љу ју ћи добро чин
ству Општи не Рума по први 
пут иза шли ван Кло ко та. За 

однос пре ма Косо ву важна 
су дела, а не речи – рекао је 
тим пово дом ака де мик Сло
бо дан Симић.

Сло бо дан Симић и Сла ђан Ман чић

ВОР КИ ТИМ РУМА

Сећа ње на 
Вор ка пи ћа

Вор ки тим од 2005. годи не, 
сва ког окто бра орга ни зу је филм
ско вече посве ће но сећа њу на 
Слав ка Вор ка пи ћа, позна тог 
режи се ра и мон та же ра, који је 
рођен у Добрин ци ма, а умро у 
окто бру 1976. годи не у Шпа ни ји. 
Годи ну дана касни је, 2006. 
поста вље на је и спо мен пло ча 
Слав ку Вор ка пи ћу у род ним 
Добрин ци ма – то је једи ни спо
ме ник овом вели ка ну филм ске 
умет но сти у све ту.

Филм ско вече је одр жа но 19. 
окто бра у Кул тур ном цен тру, а 
том при ли ком су при ка за ни 
инсер ти из Вор ка пи ће ве при ват
не колек ци је, као и сег мен ти из 
прет ход них филм ских вече ри и 
њего ва три екс пе ри мен тал на 
фил ма.

Као филм изне на ђе ња публи
ка је има ла при ли ку да погле да 
први канaдски хорор филм 
„Маска“ на којем је, делом радио 
и Слав ко Вор ка пић. 

– У том фил му се поја вљу ју 
три сце не сно ви ђе ња које је он 
тре ба ло да ура ди. То је њима 
било ску по, тако да су ти дело ви 
фил ма рађе ни по њего вим упут
стви ма и он се нала зи на шпи ци. 
Зани мљи вост овог фил ма је да 
је он црно  бели, док су та сно
ви ђе ња у боји и у 3Д тех ни ци. То 
је први пут да се тако ради ло, са 
3Д тех ни ком, јер је филм из 
1961. годи не – каже Дра ган 
Цакић, пред сед ник Вор ки тима.

КЛЕ НАК

Дан осло бо ђе ња

Пово дом обе ле жа ва ња 73 
годи не од осло бо ђе ња и сећа ња 
на све оне који су свој живот 
дали за сло бо ду, у Клен ку је одр
жа на при год на све ча ност којој су 
при су ство ва ли пред став ни ци 
СУБ НОРа Рума, вој ни ата ше 
амба са де Руске Феде ра ци је 
пуков ник Вла ди мир Кор не јен ков, 
пред став ник Вој ске Срби је капе
тан Милан Арсе но вић, као и чла
но ви Соци ја ли стич ке пар ти је 
Срби је и Саве та МЗ Кле нак.

После ода ва ња поча сти 
палим осло бо ди о ци ма при сут
ни ма су се обра ти ли Радо слав 
Вито ми ро вић, Миле Пје вац и вој
ни ата ше Вла ди мир Кор не јен ков  
који су под се ти ли на те рат не 
дане. 

У про гра му су уче ство ва ли 
уче ни ци кле нач ке основ не шко
ле, као и чла но ви КУДа „Абра
ше вић“.

СЕД НИ ЦА СОЦИ ЈАЛ НО ЕКО НОМ СКОГ САВЕ ТА У РУМИ

Сма њен број чинов ни ка

Соци јал но еко ном ски савет редов но 
одр жа ва сво је сед ни це како би на 
њима раз мо трио теме и одлу ке које 

доно си локал на само у пра ва у Руми веза
но за при вре ду, запо шља ва ње и буџет. Ово 
тело има девет чла но ва – а јед нак број 
заступ ни ка има локал на само у пра ва, син
ди кат и при вред ни ци.

Тако је на сво јој послед њој сед ни ци, која 
је одр жа на 20. окто бра, Соци јал но еко ном
ски савет рас пра вљао о одлу ци 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. Одлу ку је обра зло жио Душан 
Љуби шић, начел ник Општин ске упра ве, 
који је тре нут но и пред се да ва ју ћи овог тела. 

Он је нагла сио да, од децем бра 2013. 
годи не, у систе му локал не саму пра ве ради 
161 лице мање него данас, а да је по осно ву 
испла те зара да напра вље на уште да од око 
96 мили о на дина ра на годи шњем нивоу.

Пре ма новој одлу ци у систе му локал не 
само у пра ве тре ба да ради 693 лица, а сада 
их има 698. 

Душан Љуби шић је ука зао да неће бити 
про бле ма да се испо шту је поме ну та одлу
ка, јер посто ји десе так зах те ва за одла зак 
у пен зи ју, тако да ће број запо сле них бити 
и мањи.

Одлу ку о бро ју запо сле них доне ће одбор
ни ци СО Рума на сед ни ци која је зака за на 
за 25. окто бар. С. Џ.

Сед ни ца Соци јал но еко ном ског саве та Рума
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ЈАВ НИ ПРЕ ВОЗ

Нове лини је 
Сао бра ћај но пред у зе ће Ласта уве ло је 

нове лини је на рела ци ји Ста ра Пазо ва – 
Батај ни ца – Ста ра Пазо ва. Из Ста ре Пазо
ве пут ни ци ма је на рас по ла га њу 19 пола
за ка, док им је у поврат ку омо гу ће но 20 
пола за ка. Први пола зак из Ста ре Пазо ве 
за Батај ни цу је у 5 часо ва и 30 мину та, а 
послед њи у 18 часо ва и 45 мину та, док 
послед њи ауто бус из Батај ни це за Ста ру 
Пазо ву кре ће у 17 часо ва и 45 мину та. 
Ста ро па зов ча ни до Батај ни це тре ба да 
издво је 140 дина ра, док ће Ново па зов ча ни 
пре воз до Батај ни це пла ћа ти 80 дина ра. 

 С. С.

КОЛЕК ТИВ НА ИЗЛО ЖБА 

Сли ке Сло ва ка
из Вој во ди не

На изло жби у холу позо ри шта се са 24 
рада пред ста вља 11 сли ка ра, чла но ва 
Ликов не сек ци је при Месном одбо ру Мати
це сло вач ке из Кул пи на. Сек ци ја посто ји 
већ 20 годи на, оку пља сли ка ре ама те ре. 
Пра те ћи њихов раз вој од осни ва ња, Вла
ди мир Вален ћик, ликов ни кри ти чар, при
ме ћу је напре дак у њихо ви радо ви ма, који 
обо га ћу ју ликов ну сце ну Сло ва ка у Вој во
ди ни. При мет на је екс пан зи ја ликов них 
ства ра ла ца, што је добро, нагла сио је 
Вален ћик отва ра ју ћи изло жбу. Нај ви ше је 
изло же них радо ва пред сед ни ка гру пе Вла
ди ми ра Грње, све ште ни ка из овог места, 
који пор тре том Мар ти на Луте ра, даје свој 
допри нос обе ле жа ва њу 500 годи на рефор
ма ци је.

З. К.

ДАНИ СОЛИ ДАР НО СТИ
СА СТА РИ МА

Поет ско - музич ко 
вече 

У окви ру Окто бар ских дана соли дар но
сти са ста ри јим људи ма у Клу бу за днев ни 
бора вак одр жа но је Поет ско – музич ко вече 
сим бо лич ног нази ва „Песме Узди са ја“. Ста
ри ји су има ли при ли ку да ужи ва ју у пое зи ји 
срп ског песни ка и родо љу ба Вла ди сла ва 
Пет ко ви ћа Диса и сти хо ви ма неко ли ко 
песни ка из Саве за књи жев ни ка у отаџ би ни 
и расе ја њу из Новог Сада, Инђи је и Ста ре 
Пазо ве. Вече су упот пу ни ли и чла но ви ста
ро па зо вач ког Град ског хора, док су акти ви
сти чла но ва клу ба изло жи ли сво је руч не 
радо ве. Послед њег утор ка у месе цу, 24. 
окто бра са ста ри ји ма ће се у окви ру музич
ке вече ри под нази вом „Деца и мла ди – ста
ри ји ма и ста ри ма“ дру жи ти чла но ви Дечи јег 
хора „Свет со сав ско звон це“ под упра вом 
Вла да не Бзов ски.

 С. С.

ПОДР ШКА РОМ СКОЈ ПОПУ ЛА ЦИ ЈИ

Гра ди се тридесет
ста но ва за Роме
Општи на Ста ра Пазо ва је након 

успе шно спро ве де ног про јек та 
„Побољ ша ње усло ва живо та 

Рома и Ром ки ња и дру гих мар ги на ли
зо ва них гру па, пре вен ци ја иле гал них 
мигра ци ја и под сти ца ње реин те гра ци
је поврат ни ка у Срби ју“; у окви ру којег 
је, кроз парт нер ство са Еку мен ском 
хума ни тар ном орга ни за ци јом, обез бе
ђен новац за изград њу 17 купа ти ла и 
поправ ку оште ће них дело ва кућа за 26 
ром ских поро ди ца, кре ну ла и у реа ли
за ци ју про јек та „Успо ста вља ње одр
жи вих реше ња за ста но ва ње Рома у 
Ста рој Пазо ви“.

Реа ли за ци јом овог про јек та, који 
под ра зу ме ва изград њу кућа за 30 ром
ских поро ди ца и побољ ша ње усло ва 
живо та за још 15 поро ди ца, Општи на 
Ста ра Пазо ва у сарад њи са Општин
ском стам бе ном аген ци јом пости же 
ква ли тет ни је живот не усло ве за ове 
поро ди це кроз реша ва ње ста но ва ња 
мушка ра ца, жена, поро ди ца Рома и 
побољ ша ње физич ке инфра струк ту ре 
у насе љи ма са ром ском попу ла ци јом. 
Про је кат тра је 20 месе ци (до фебру
а ра 2019. годи не), а њего ва укуп на 
вред ност је пре ко мили он евра, од чега 
је Европ ска уни ја издво ји ла 882.981, 
док је износ који Општи на Ста ра Пазо
ва мора да обез бе ди 155.820 евра. За 
део потреб них сред ста ва за суфи нан
си ра ње про јек та, 33.567 евра, локал на 

само у пра ва кон ку ри са ла је код Покра
јин ског секре та ри ја та за финан си је.

Про је кат „Успо ста вља ње одр жи вих 
реше ња за ста но ва ње Рома у Ста рој 
Пазо ви“ фоку си ран је на побољ ша ње 
поли ти ка соци јал не зашти те и соци
јал не инклу зи је угро же не попу ла ци
је, омо гу ћа ва ју ћи веће могућ но сти 
за бољи стан дард живо та у скла ду 
са тач ка ма дефи ни са ним у Стра те
ги ји Евро па 2020 кроз побољ ша ње 
ста но ва ња, инфра струк ту ре и живот
них усло ва мар ги на ли зо ва них гру па, 
посеб но Рома. Од пре ко пет хек та ра 
општин ског земљи шта које је издво је
но за потре бе соци јал ног ста но ва ња, 
за изград њу кућа у окви ру овог про јек
та опре де ље но је више од јед ног хек
та ра земљи шта.

Након реа ли за ци је овог про јек
та зна чај но ће се побољ ша ти усло
ви ста но ва ња за при пад ни ке ром ске 
наци о нал но сти, а поред ново и згра ђе
них кућа, зна чај но ће се уна пре ди ти и 
инфра струк ту ра у дело ви ма насе ља 
где живи већин ско ром ско ста нов ни
штво (вода, кана ли за ци ја, гасо вод и 
путе ви). Финал не бене фи те реа ли за
ци је про јек та осе ти ће сви при пад ни
ци ром ске наци о нал но сти на тери то
ри ји општи не Ста ра Пазо ва, гра ђа ни 
општи не, као и вла ди не и невла ди не 
орга ни за ци је које се баве ром ским 
пита њи ма.

КИНО ЛО ШКО ДРУ ШТВО 

Елек трич на инва лид ска 
коли ца на дар
Живот без пома га ла 

осо ба са инва ли ди те
том је тежак, а када 

посто је могућ но сти да се пока
же бри га о осо ба ма са инва ли
ди те том која мора ју да кори сте 
инва лид ска коли ца, од вели ког 
зна ча ја су елек трич на. Јед на 
таква уру че на су кино ло шком 
суди ји у Ста рој Пазо ви. Пред
сед ник Кино ло шког дру штва 
Ста ра Пазо ва Сини ша Савић 
уру чио je инва лид ска коли ца 
кино ло шком суди ји Саши Кита
но ви ћу. У реа ли за ци ји дона
тор ства помоћ је пру жи ла Спе
ци јал на бол ни ца за реха би ли
та ци ју и орто пед ску про те ти ку, 
проф. др Игор Зимо њић и Вла
сти слав Мир те но вић, члан 
Кино ло шког дру штва Ста ра 
Пазо ва.
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Имам пра во
на зашти ту

У окви ру про јек та „Имам пра во на зашти
ту“, који Цен тар за соци јал ни рад Ста ра 
Пазо ва спро во ди уз подр шку Покра јин ског 
секре та ри ја та за соци јал ну поли ти ку, демо
гра фи ју и рав но прав ност поло ва, у сарад
њи са домом здра вља, поли ци јом и тужи
ла штвом, почео је дру ги циклус три би на. У 
првом циклу су три би на, које су одр жа не у 
Ста рој и Новој Пазо ви, Голу бин ци ма, Вој ки 
и Новим Банов ци ма, акце нат је био на 
новом Зако ну о спре ча ва њу наси ља у поро
ди ци, дру ги циклус је посве ћен начи ни ма 
осна жи ва ња жрта ва наси ља у поро ди ци. 
Нај че шће жртве поро дич ног наси ља које 
пред ста вља један од нај ком плек сни јих 
обли ка угро жа ва ња људ ских пра ва, су 
жене. Да би се спре чи ло наси ље над жена
ма, потреб но је да жена буде инфор ми са на 
о сво јим пра ви ма, да има подр шку и осна
жи ва ње да истра је на свом путу изла ска из 
наси ља. Поред цен та ра за соци јал ни рад, 
здрав ство је зна чај на ком по нен та за помоћ 
жени, њено укљу чи ва ње у мре жу инсти ту
ци ја и про ме ну ста ту са јав ног мишље ња о 
наси љу. Еко ном ска зави сност жена, нај че
шћи је узрок зашто жене оста ју уз насил ни
ка, зато је еко ном ско осна жи ва ње жрта ва 
наси ља кључ ни начин реша ва ња про бле ма 
и после ди ца наси ља у поро ди ци. Ј. К.

НОВА ПАЗО ВА

Позо ри шна
пред ста ва

У Новој Пазо ви је публи ка има ла при ли ку 
да погле да леген де срп ског глу ми шта 
Ирфа на Мен су ра, Пре дра га Ејду са и Сло
бо да на Нин ко ви ћа у тра ги ко ме ди ји „Хор 
беч ких деча ка“. Текст Миро љу ба Нена до
ви ћа је адап ти рао Мен сур, који пот пи су је и 
режи ју. То је при ча о нашим људи ма који су 
се у вре ме тран зи ци је нашли у Бечу, где 
тра га ју за бољим живо том, поку ша ва ју ћи 
да опста ну у сада шњо сти. Коли ко је комич
них сце на, толи ко је у њима и тужне исти не, 
тако да коли ко се са јед не стра не публи ка 
заба вља, толи ко опет раз ми шља о живо ту, 
који је пун успе ха и неу спе ха.

 З. К.

ОШ „Б.П.ПИН КИ“

Нови рачу на ри
Захва љу ју ћи Месној зајед ни ци Ста ра 

Пазо ва у основ ној шко ли „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“ каби нет инфро ма ти ке обно
вљен је са чети ри рачу на ра. У шко ли посто
је два инфор ма тич ка каби не та, у који ма се 
одви ја ју часо ви инфор ма ти ке и тех нич ког 
обра зо ва ња. Шко ла се у скла ду са могућ но
сти ма при ла го ђа ва новим тех но ло шким 

трен до ви ма и тежи да обез бе ди по јед но 
рад но место с рачу на ром за сва ког уче ни
ка, чему ће допри не ти ови нови рачу на ри, 
који ће омо гу ћи ти боље усло ве за рад на 
часо ви ма инфо р ма ти ке, која је од ове 
школ ске годи не оба ве зан пред мет у петом 
раз ре ду. Ј. К.

ГОЛУ БИН ЦИ

Реа ни ма ци ја Шло са

Реа ни ма ци ја спо ме ни ка је назив новог 
про јек та Цен тра за истра жи ва ње и про мо
ци ју кул тур ног насле ђа Хери таг који се 
бави реа ни ма ци јом три спо ме ни ка кул ту ре 
у Сре му међу који ма се нала зи и један ста
ро па зо вач ки спо ме ник кул ту ре. Поред лет
њи ков ца гро фов ске поро ди це Пеја че вић у 
Јар ков ци ма и нео го тич ке цркве у Путин ци
ма, и дво рац Шлос у Голу бин ци ма наред не 
годи не биће реа ни ми ран захва љу ју ћи про
јек ту Цен тра за истра жи ва ње и про мо ци ју 
кул тур ног насле ђа Хери таг. У кул тур но – 
умет нич ком сми слу про јек та ће током првих 
шест месе ци наред не годи не ожи ве ти три 
спо ме ни ка кул ту ре у Сре му и укљу чи ти око 
шезде се то ро деце од 5. до 7. раз ре да из 
Голу би на ца, Пути на ца и Јар ко ва ца који ће, 
изме ђу оста лог, у сарад њи са сту ден ти ма 
глу ме и режи је уче ство ва ти у кре и ра њу 
позо ри шне пред ста ве, а иста ће бити изве
де на у двор цу Шлос. Про је кат којим ће 
поме ну ти спо ме ни ци кул ту ре доби ти 
сасвим нову функ ци ју вре дан је пола мили
о на дина ра, а финан си ра ју га Ерсте бан ка 
и фон да ци ја Дуко ки но. Под се ћа мо, ово је 
тре ћи про је кат Хери та га који је до сада 
имао подр шку и Мини стар ства кул ту ре и 
инфор ми са ња и Општи не Ста ра Пазо ва.

С. С.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Вак ци на ци ја
про тив гри па

Вак ци на ци ја про тив гри па у пазо вач ком 
Дому здра вља је поче ла и вак ци на још има 
довољ но. Кра јем окто бра и почет ком 
новем бра је нај ве ћи пик што се тиче гри па 
и зато би било нај а де кват ни је да се до 
поло ви не новем бра завр ши са вак ци на ци
јом. Вак ци не су сти гле и рас по ре ђе не су по 
свим амбу лан та ма у општи ни, наво де 
меди ци на ри. Нај ва жни је је да се зашти те 
хро нич ни боле сни ци, а за њих је вак ци на
ци ја бес плат на, кажу у Дому здра вља.

М. Л.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Сао бра ћај на вежба 
У Основ ној шко ли „Нико ла Тесла“ у 

Новим Банов ци ма у субо ту, 21. окто бра је 
одр жа на сао бра ћај на вежба у сарад њи са 
Вол вом за уче ни ке петог раз ре да. Деца су 
кроз вежбу могла виде ти како је воза чи ма и 
коли ко опа сно сти вре ба када се про ла зи 
иза ками о на. Про це нат смрт них слу ча је ва у 
сао бра ћа ју је вели ки, и ова акци ја има за 
циљ да ути че на сма ње ње сао бра ћај них 
незго да. Основ на шко ла „Нико ла Тесла“ у 
Новим Банов ци ма је била тре ћи уче сник у 
про јек ту. У окви ру про јек та, уче ни ци петог 
раз ре да су има ли при ли ку и да погле да ју 
ками он, да уђу у каби ну, што је за њих био 
нај за ни мљи ви ји део. Иако је сао бра ћај део 
настав ног гра ди ва у окви ру тех нич ко – 
инфор ма тич ког обра зо ва ња у петом раз ре
ду, деца тре ба ју непре ста но да се еду ку ју о 
сао бра ћа ју, јер сва ко днев но уче ству ју у 
њему. Мали знак непа жње било ког уче сни
ка, може има ти ката стро фал не после ди це. 

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ

Кон цер ти кла сич не 
музи ке

Кон цер том гита ри сте Мило ша Јањи ћа 
22. окто бра у Ста рој Пазо ви почео је нови 
циклус кон це ра та кла сич не музи ке. Јањић, 
један од воде ћих пред став ни ка сво је гене
ра ци је срп ских гита ри ста, добит ник број них 
при зна ња и награ да на наци о нал ним и 
међу на род ним так ми че њи ма, ван ред ни 
про фе сор на Факул те ту умет но сти у Нишу, 
извео је бисе ре кла сич не музи ке за овај 
роман тич ни инстру мент, од шпан ског ком
по зи то ра Фер нан да Сора с кра ја 18. века, 
до ком по зи ци ја 20. века нашег ком по зи то ра 
Душа на Бога но ви ћа. Сле де ћи кон церт кла
сич не музи ке биће кра јем новем бра.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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МАЈА НОВ КО ВИЋ, ПСИ ХО ЛОГ У МИТРО ВАЧ КОМ ЗАТВО РУ

Неки осу ђе ни ци се попра ве, 
неки се про ме не на горе

Ини ци ја ти ва за уво ђе ње казне 
дожи вот ног затво ра коју је почет
ком маја ове годи не Народ ној 

скуп шти ни пре да ла Фон да ци ја Тија на 
Јурић, иза зва ла је реак ци ју струч не 
јав но сти, у првом реду прав ни ка али 
и оних који се баве ресо ци ја ли за ци јом 
осу ђе ни ка који су почи ни ли кри вич но 
дело тешко уби ство. 

Фон да ци ја је током прет ход них годи
ну дана под се ћа ла на све зло чин це 
који су данас иза затвор ских реше та ка, 
а који су због сви ре пих уби ста ва неду
жне деце, осу ђе ни на тре нут ну мак си
мал ну казну од 40 годи на затво ра. 

 Ста ва смо да она осо ба која оду
зме живот јед ном дете ту, нема више 
шта да тра жи у овом дру штву. Не 
може мо дозво ли ти да неко ко је убио 
дете, дође у ситу а ци ју да му буде сма
ње на казна или да после одслу же не 
казне иза ђе и поно во почи ни још гори 
зло чин. Жели мо да искљу чи мо сва ку 
могућ ност вра ћа ња уби ца на ули це  
рекао је Игор Јурић, осни вач Фон да
ци је Тија на Јурић обра зла жу ћи зала
га ње за уво ђе ње казне дожи вот ног 
затво ра.

Пре ма пода ци ма Упра ве за извр
ше ње кри вич них санк ци ја, данас је у 
затво ри ма у Срби ји 76 осу ђе них лица 
са изре че ном мак си мал ном казном 
затво ра од 40 годи на, при чему је њих 
54 осу ђе но за кри вич но дело тешко 
уби ство. У срп ским затво ри ма је и 709 
осу ђе них лица који издр жа ва ју казну 
за кри вич но дело тешко уби ство, али 
нису осу ђе ни на мак си мал ну казну, а 
420 њих осу ђе но је на казну затво ра 

за кри вич но дело про тив пол не сло бо
де. 

У Казне но поправ ном заво ду Срем
ска Митро ви ца нала зи се 80 осу ђе них 
за извр ше но кри вич но дело про тив 
пол не сло бо де. Та дела извр ше на су 
пре ма мало лет ним лици ма и нај ви
ше њих је осу ђе но за сило ва ње, за 
обљу бу над дете том, затим обљу бу 
над немоћ ним лицем, кри вич но дело 
недо зво ље не пол не рад ње, обљу бу 
зло у по тре бом поло жа ја, а јед но лице 
осу ђе но је за кри вич но дело посре
до ва ња у врше њу про сти ту ци је. Од 
осам де се то ро осу ђе них, 39 је и рани је 
осу ђи ва но, углав ном за кри вич на дела 
из обла сти имо вин скихкри вич них 
дела, док је тро је њих и рани је осу ђи
ва но за исто вр сна кри вич на дела. 

На издр жа ва њу казне за почи ње
но кри вич но дело тешко уби ство, у 
Казне но поправ ном заво ду Срем ска 
Митро ви ца нала зи се 84 осу ђе них 
лица. Пси хо лог Маја Нов ко вић која у 
том заво ду ради на трет ма ни ма ресо
ци ја ли за ци је осу ђе ни ка, изне ла је 
недав но у Субо ти ци, на кон фе рен ци
ји о безе бед но сти деце „Без бед ност и 
одго вор ност 2017“ Фон да ци је Тија на 
Јурић, неке од ста ти стич ких пода та ка 
наста лих у истра жи ва њу о про фи лу 
сек су ал них пре ступ ни ка.

 Сек су ал ни пре ступ ни ци су углав
ном мла ђи и сре до веч ни мушкар ци, и 
оно што гово ре истра жи ва ња, посто је 
два оквир на, нај че шћа узра ста почи
ни ла ца, а то су они који има ју 17 и 30 
годи на. Они који зло ста вља ју децу у 

Оно што већи ну људи инте ре су је, 
јесте одго вор на пита ње да ли је могу
ће да осо бе које почи не кри вич но 
дело тешко уби ство, могу да се про
ме не, одно сно ресо ци ја ли зу ју.

 Ресо ци ја ли за ци ја је један про цес, 
кори го ва ње дру штве но при хва тљи вог 
пона ша ња, а трет ман је један део те 
ресо ци ја ли за ци је. Трет ман у затво ри
ма почи ње када осу ђе ни дође на 
издр жа ва ње казне и састо ји се у томе 
да откри је мо узро ке инкри ми ни са ног  
пона ша ња, да суо чи мо осу ђе ног са 
узро ци ма, да пове ћа мо њего ву само
кри тич ност и да јача мо моти ва ци ју за 
про ме ном. Моти ва ци ја за про ме ном 

може бити усло вље на стра хом од 
казне, одо сно могу ћим поврат ком у 
затвор. У Казне но поправ ном заво ду 
Срем ска Митро ви ца актив но сти у које 
су укљу че ни осу ђе ни ци су рад, обра
зо ва ње, има оних који уче ству ју у 
актив но сти сло бод ног вре ме на, и оно 
на шта смо посеб но поно сни јесу спе
ци ја ли зо ва ни про гра ми  они који се 
одно се на кон струк тив но реша ва ње 
про бле ма, асер тив ни тре нин зи, про
грам који се бави упра вља њем емо
ци ја ма, кон тро лом беса и про грам 
који се тиче корек ци је реци ди ва код 
сек су ал них пре ступ ни ка  иста кла је 
Маја Нов ко вић.

Ресо ци ја ли за ци ја
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про се ку су нешто ста ри ји. Број сек су
ал них дели ка та је мно го већи од оно га 
што ми зна мо из ста ти стич ких пока
за те ља. Педо фи ла има у свим про
фе си ја ма, у свим сло је ви ма дру штва 
и углав ном су то осо бе које су деци 
биле бли ске. Што се тиче реци ди ва, 
код ове врсте пре ступ ни ка он је мање 
засту пљен него код дру гих врста кри
вич них дела. Сек су ал ни пре ступ ни ци 
по пра ви лу нису спе ци јал но поврат
ни ци, што зна чи да и када дође до 
реци ди ва код ове врсте пре ступ ни ка, 
они врше разно вр сна кри вич на дела, 
не само кри вич на дела про тив пол не 
сло бо де. Оно што истра жи ва ња пока
зу ју јесте да што рани је кре ну да врше 
кри вич на дела про тив пол не сло бо
де, већа је веро ват но ћа да ће касни
је има ти реци див у врше њу тих кри
вич них дела. Када је у пита њу рани ја 
осу ђи ва ност, извр ши о ци кри вич них 
дела про тив пол не сло бо де, рани је 
су нај че шће осу ђи ва ни за имо вин ско 
 кри вич на дела. Спе ци јал ни поврат 
је нај ма ње засту пљен код сек су ал них 
пре ступ ни ка, али ако они поно во извр
ше кри вич но дело про тив пол не сло
бо де, тада по пра ви лу бира ју жртве 
истог узра ста и пола и уко ли ко су 
при ли ком извр ше ња првог кри вич ног 
дела про тив пол не сло бо де кори сти ли 
при ну ду, вели ка је веро ват но ћа да ће 
то поно ви ти  поја сни ла је Нов ко вић.

Раз ма тра ју ћи пита ње уво ђе ња 
казне дожи вот ног затво ра, Маја 
Нов ко вић каже да би тре ба

ло води ти рачу на о неко ли ко ства ри. 
Пре ма њеном мишље њу, с јед не стра
не тре ба потра жи ти одго вор на пита
ње да ли ће се неко про ме ни ти или не 
након издр жа не казне од 40 годи на, 
као и да ли ће дожи вот на казна пре
вен тив но дело ва ти на буду ће извр ши
о це тешких уби ста ва. 

 С дру ге стра не, реал но је да раз ми
шља мо о томе шта да ради мо са оним 
људи ма који дођу до кра ја казне, када 
тре ба да их отпу сти мо са издр жа ва ња 
исте а ми и даље про це њу је мо да су 
они висо ко ризич ни  рекла је Нов ко
вић.

У јав но сти посто ји опште уве ре
ње да у затво ру бора ве пси хо па те, 
међу тим, истра жи ва ња пока зу ју да у 
затво ри ма има људи са изра же ним 
пси хо пат ским црта ма лич но сти има у 
затво ри ма, али не у оној мери о којој 
мисли мо и не више него што их има 
на сло бо ди. 

 Данас нема јед но гла сних нала за 
када је у пита њу уло га пси хо пат ских 
црта лич но сти у про дук ци ји одре ђе них 

типо ва кри вич них дела, међу тим, када 
ови људи са таквом струк ту ром лич но
сти врше кри вич на дела, та кри вич на 
дела, посеб но када су у пита њу сек су
ал ни делик ти и уби ства, има ју одре ђе
не спе ци фич не карак те ри сти ке а то су 
кон тро ли са на агре сив ност, углав ном 
кри вич на дела врше про ра чу на то и 
посто ји уми шљај при њихо вом врше
њу. Пси хо па те чешће уби ја ју осо бе са 
који ма нису биле бли ске, а када је у 
пита њу пси хо па ти ја и сек су ал ни пре
сту пи они који се нала зе на издр жа
ва њу казне због почи ње них кри вич них 
дела про тив пол не сло бо де, уко ли ко 
има ју изра же ну пси хо пат ску струк ту ру 
лич но сти, већа је веро ват но ћа да ће 
има ти реци див  каже пси хо лог. 

Посеб но се посма тра ју могућ но
сти про ме не „тешких кли је на та“, 
под који ма се под ра зу ме ва ју они 

са изра же ним пси хо пат ским црта ма 
лич но сти. 

 Уве ре ње струч не јав но сти јесте 
да је пси хо па ти ја јако отпор на на про
ме не и да дуго трај на пси хо те ра пи ја 
често не даје резул та те. Међу тим, оно 
што пока зу ју нова истра жи ва ња и што 
бисмо могли да сма тра мо раз ло зи
ма за опти ми зам, јесте да се те црте 
могу мења ти у току пси хо ло шких трет
ма на и да је мали про це нат оних који 
реа гу ју нега тив но на трет ман, а доста 
бољи резул та ти пости жу се на мла ђем 
узра сту код адо ле сце на та. Про блем у 
раду са овим кли јен ти ма јесте то што 
су често са пси хо пат ском струк ту ром 
лич но сти удру же не и неке дру ге симп
то ма то ло ги је, попут дру гих поре ме ћа ја 
лич но сти, рекла је на кра ју Нов ко вић.

Већи на струч ња ка засту па став да 
након извр ше не казне, ресо ци ја ли за
ци ја и све што се постиг не трет ма ном 
током борав ка у затво ру, не би тре ба
ли да пре ста ну, већ да пре ђу у про цес 
који би се наста вио и на сло бо ди.

Фон да ци ја Тија на Јурић

Она каже да је ситу а ци ја у затво
ри ма тешка. 

 Оно што оте жа ва наш посао јесте 
изу зет но вели ки број осу ђе них лица. 
У про се ку на јед ног слу жбе ни ка трет
ма на дола зи по 100 до 120 осу ђе них 
лица. То је број који вас оне мо гу ћа ва 
да ради те она ко како стру ка зах те ва, 
и да на кра ју оче ку је те про ме не и 
резул та те рада  каже она.

Једи ни сигу ран и непо гре ши ви 
одго вор на пита ње да ли осу ђе ни ци 
могу дожи ве ти про ме ну, јесте онај 
који се тиче њихо вих годи на. 

 Раз ми шља ју ћи о томе шта може 
да се про ме ни код људи који се 
нала зе на издр жа ва њу казне затво
ра од 40 годи на, оно што бисмо 
могли да каже мо да је изве сно јесте 
да ће ти људи оста ри ти. Оно око 
чега бисмо се сло жи ли јесте да је 
про ме на про цес а не дога ђај, чиње
ни це пока зу ју да се неки људи про
ме не, неки не, а има и оних који се 
про ме не на горе. Кључ ни фак тор 

про ме не јесте моти ва ци ја за про ме
не, нарав но, уз посто ја ње капа ци те
та. Моти ва ци ја за про ме ном може 
бити страх од поврат ка у затвор, 
међу тим како иза ђу из затво ра ово 
осе ћа ње поста је све сла би је а 
ризич но пона ша ње све при ма мљи
ви је. Неки науч ни ци твр де да, како 
вре ме про ла зи, страх од казне више 
нема ту уло гу моти ва то ра у про ме ни 
пона ша ња. 

Када врше кри вич на дела пре ступ
ни ци су нај че шће моти ви са ни доби
ти ма од врше ња тог кри вич ног дела. 
Мало је оних који раз ми шља ју о 
казни, а посто је они попут диле ра 
дро ге који то што раде схва та ју као 
ризи чан посао и при хва та ју тај ризик 
да ће бити ухва ће ни и да ће оти ћи на 
издр жа ва ње казне. Посто ји јед на 
гру па зло чи на која се врши у афек ту 
где је упит на спо соб ност раци о нал
ног закљу чив ња и ту смо гото во 
сигур ни да нису раз ми шља ли о 
после ди ца ма оно га што чине. 

Моти ва ци ја за про ме не

Маја Нова ко вић на кон фе рен ци ји о безе бед но сти деце
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ЗУБУ ВРЕ МЕ НА ОДО ЛЕ ВА БИВ ШИ ДВО РАЦ ОДЕ СКАЛ СКИ КОД ВЕЛИ КИХ РАДИ НА ЦА

Лет њи ко вац саму је у мору њива

У ата ру Вели ких Ради на
ца, на пола пута изме
ђу Руме и Срем ске 

Митро ви це, у мору куку ру за 
и срем ске рав ни це саму је и 
одо ле ва зубу вре ме на лет
њи ко вац Вишње вац. Настао 
је 1903. годи не, по про јек
ту Хер ма на Болеа, чуве ног 
архи тек те чешког поре кла, 
који га је сагра дио као лук
су зну при зем ну поро дич ну 
згра ду за бора вак кне жев ске 
поро ди це Бал та за ра Оде
скал ски ја. Од 1927. годи не, 
поло ви ном овог рас ко шног 
лет њи ков ца газду је поро
ди ца Кова че вић из Вели ких 
Ради на ца, која га је отку пи
ла од тада шње Загре бач ке 
бан ке, док је дру гу поло ви ну 
двор ца 1945. годи не купио 
Мир ко Бајић из Руме. Они су 
и сада шњи њего ви вла сни ци.

Дво рац је данас у вео ма 
лошем ста њу, потреб на му је 
сана ци ја и реста у ра ци ја. Гли
го ри је Кова че вић (72) један 
од вла сни ка двор ца, бора ви 
повре ме но, лети, кад има 
посла у обли жњим њива ма.

 Отац ми је при чао да је 
мој деда Мило ван Кова че
вић 1927. годи не дошао у 
сукоб са јед ним Нем цем, 
у селу Вемен у Мађар ској, 
што је био глав ни раз лог да 
побег не ода тле. Те исте годи
не сти гао је у ове кра је ве и 
купио поло ви ну двор ца, где 
се наста нио и живео до смр

ти са њего вом супру гом, а 
мојом баком Саром. Од деце 
има ли су мог оца Мила на и 
три ћер ке – осве жа ва сећа
ња Гли го ри је, сада шњи вла
сник Вишњев ца.

Дво рац који има око 800 
ква драт них мета ра повр ши
не, још под се ћа на нека да
шњу кне жев ску рас кош. У 
вре ме док је при па дао поро
ди ци Оде скал ски овде је 
била и коло ни ја са два де сет 
кућа биро ша. Кнез Бал та зар 
је лет њи ко вац и госпо дар
ске објек те и земљу изнајм
љи вао поро ди ци Фај фер из 
Руме, која је овде држа ла 
ерге лу са 11 коња – пуно крв
них арап ских коби ла.

Про паст Аустро у гар ског 
цар ства дове ла је поро ди цу 
кне же ва Оде скал ски, до про
па сти. Иако су од беч ког дво
ра доби ли на дар гото во цео 
Срем, јер су вој но и нов цем 
пома га ли аустриј ског цара 

Лео пол да II, у вре ме одбра
не ових кра је ва од Тура ка, 
ипак су лет њи ко вац мора ли 
дати као депо зит за кре ди те. 
Међу тим, због дуга Загре бач
ка бан ка је одлу чи ла да га 
про да и нами ри сво ја потра
жи ва ња.

Тако је лет њи ко вац на 
Вишњев цу, дошао у руке 
Срби на, бегун ца из Мађар
ске и рум ских трго ва ца.

 Деда је после купо ви
не пола двор ца и 20 јута ра 
обра ди ве земље сру шио 20 
биро шких кућа и нами ри
вао свој изда так про да ју ћи 
тај гра ђе вин ски мате ри јал. 
Данас нема шан се да лет
њи ко вац обно ви мо. Он је 
гра ђе вин ски у вео ма добром 
ста њу, али, за њего ву обно
ву потреб но је мно го нов
ца, којег ми нема мо. Прво је 
сме штен у ата ру и до њега 
се сти же земља ним путем, 
чети ри кило ме тра је уда љен 

од Вели ких Ради на ца, а од 
села Ерем два. Дво рац нема 
стру ју, нема воду...  каже 
Кова че вић, тре ћи по реду 
наслед ник лет њи ков ца.

У бли зи ни објек та нала
зи се и ста ри бунар са ђер
мом, тако ђе гра ђен кад и 
дво рац, као и кото ба ња за 
сме штај куку ру за. Дру ги 
сувла сник двор ца, Мир ко, 
отка ко је 1997. годи не оти
шао у Аустра ли ју, нити дола
зи, нити се јавља.

У Заво ду за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре у Срем ској 
Митро ви ци, напо ми њу да 
Вишње вац има ста тус добра 
које ужи ва прет ход ну зашти
ту, те да је обје кат – лет њи
ко вац гра ђен у духу обно
ве народ ног сти ла, који је 
башти нио тра ди ци ју сео ског 
гра ди тељ ства карак те ри
стич ног за про сто ре Сре ма и 
Сла во ни је. Русти чан изглед 
изра жен је по кори шће
њу при род них мате ри ја ла, 
у деко ра тив но резба ре ном 
дрве ном тре му. С. Костић

После Дру гог свет ског 
рата лет њи ко вац и 20 јута
ра обра ди ве земље нашли 
су се на уда ру наци о на ли
за ци је. Дво рац је у то вре
ме био у вла сни штву Мила
на Кова че ви ћа и поро ди це 
Бајић, из Руме. Дво рац и 
земљи ште су реше њем 
тада шње вла сти оду зе ти 

1947. годи не, да би после 
сил них суд ских про це са 
био вра ћен вла сни ци ма 
1952. годи не. У вре ме ну од 
наци о на ли за ци је до 
поврат ка, пре ма све до че
њи ма, тада шња власт је у 
лет њи ков цу држа ла овце, 
што је тако ђе допри не ло 
њего вом про па да њу.

Наци о на ли за ци ја

Лет њи ко вац Вишње вац

Гли го ри је Кова че вић

Дво рац који
има око 800
ква драт них 

мета ра
повр ши не,

још под се ћа
на нека да шњу 

кне жев ску
рас кош
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СРП СКА ЧИ ТА О НИ ЦА ИРИГ

Ми хи зо ва на гра да
Ди ми три ју Ко ка но ву

Ово го ди шња на гра да за драм ско 
ства ра ла штво ко ја но си име Бо
ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, 

јед ног од на ших нај ве ћих дра ма тур га, 
књи жев них кри ти ча ра и пи са ца, при па
ла је Ди ми три ју Ко ка но ву. Ову на гра ду 
до де љу је исто и ме ни фонд и Срп ска 
чи та о ни ца у Ири гу, а пот пред сед ник 
По кра јин ске вла де Ђор ђе Ми ли ће вић 
овај пут уру чио је на гра ду Ко ка но ву у 
уто рак, 17. ок то бра, на дан Ми хи зо вог 
ро ђе ња. 

 Из у зет на ми је част што сам у при
ли ци да у име По кра јин ске вла де уру
чим при зна ње ко је но си име на шег 
нај зна чај ни јег књи жев ног кри ти ча ра 
још од вре ме на Јо ва на Скер ли ћа и 
Бог да на По по ви ћа. Ми хиз је био из у зе
тан дра ма тург и драм ски пи сац, све то 
га је свр ста ло у сам врх нај зна чај ни јих 
лич но сти на ше кул ту ре. Бо ри слав ни
кад ни је за бо ра вио свој за ви чај, а ни 
за ви чај ни је за бо ра вио Ми хи за. То ме 
све до чи об но ва Ми хи зо ве ку ће, а ми 
смо, као По кра јин ска вла да, тај про је
кат по др жа ли и да ље ће мо по др жа ва
ти – ре као је пот пред сед ник По кра јин
ске вла де  Ђор ђе Ми ли ће вић. 

Жи ри на гра де за драм ско ства ра ла
штво „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“, 
ко ју до де љу ју Фонд „Бо ри слав Ми
хај ло вић Ми хиз“ и Срп ска чи та о ни ца 
Ириг, а у са ста ву: Да рин ка Ни ко лић, 
по зо ри шна кри ти чар ка, Ксе ни ја Кр нај
ски, ре ди тељ ка и Све ти слав Јо ва нов, 
те а тро лог, до нео је, јед но гла сну од лу

ку да се На гра да за драм ско ства ра ла
штво „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“ за 
2017. го ди ну до де ли Ди ми три ју Ко ка
но ву, драм ском пи сцу из Бе о гра да, за 
до са да шњи оства ре ни опус.

У обра зло же њу за до де лу на гра де 
сто ји да Ди ми три је Ко ка нов има иза 
се бе већ уз бу дљив драм ски опус, на 
ко јем би му по за ви де ли и већ ета бли
ра ни пи сци. Аутор дра ма Ја ни сам Во
рен Би ти, Ле та чи, Ви лин ска пра ши на, 
Мит о ком бај ну, сце на ри ста фил мо ва 
Ни ког не ма, Све је ви ше ства ри ко је 
до ла зе, из дво јио се убе дљи во из ово
го ди шње кон ку рен ци је драм ских пи са
ца ко ји иду Ми хи зо вим тра гом. 

Ко ка нов је ис та као да је ова на гра да 
ве о ма ва жна за ње га, те да ићи Ми хи
зо вим сто па ма за ње га зна чи  ба ви ти 
се по зо ри штем у свим ње го вим сег
мен ти ма. 

Ве ра Нов ко вић, ди рек тор ка Срп ске 
чи та о ни це у Ири гу ка же да је ово 13. 
на гра да за драм ско ства ра ла штво ко
ја но си Ми хи зо во име. Она је до да ла 
да се на да да ће ово го ди шњи до бит
ник, као и сви прет ход ни ци, оправ да ти 
по ве ре ње жи ри ја. По ја сни ла је да се 
на гра да до де љу је мла дим, не до вољ
но афир ми са ним драм ским ауто ри ма 
ко ји су до вољ но му дри и аро гант ни да 
за па зе шта то све у на шем дру штву 
тре ба ме ња ти и до вољ но сме ли да то 
јав но и ка жу. 

С. Станетић
Фо то: Ж. Петрас 

Ово го ди шња
на гра да за драм ско
ства ра ла штво ко ја

но си име Бо ри сла ва 
Ми хај ло ви ћа

Ми хи за, јед ног од
на ших нај ве ћих

дра ма тур га,
књи жев них

кри ти ча ра и пи са ца, 
при па ла је
Ди ми три ју

Ко ка но ву. На гра ду 
до де љу је исто и ме ни 

фонд и Срп ска
чи та о ни ца у Ири гу

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић уручио је награду Димитрију Коканову
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Две деценије доброг
духа званог Михиз

О значају Михизових књижевних критика говори и реченица српског нобеловца Иве 
Андрића да је тек после Михизовог текста о роману „Проклета авлија” схватио шта 
је написао

Дaнас изгледа сасвим 
незамисливо да књижевни 
критичар има такав утицај на 

писце и на читаоце какав је пре 
неколико деценија имао Борислав 
Михајловић Михиз. Једно од 
објашњења за то могу да буду и 
вишестраност и ерудиција Михизове 
личности писца, песника, 
драматурга, есејисте, човека који је 
био опчињен политиком као још 
једним видом креативног мишљења, 
и који је и критику за НИН писао као 
импресиониста, протејски се 
преображавајући кроз светове 
аутора о чијим делима је 
просуђивао.

Заправо је пишући о себи, Михиз 
говорио о другима (Аутобиографија о 
другима), а бирајући о коме ће да 
пише, на неки начин проговарао је о 
себи.

Ове године навршава се 20 година 
од смрти овог виспреног Сремца 
волтеријанског духа, као и 70 година 
од почетка његовог књижевног рада 
(прву књигу поезије објавио је 1947. 
године). Професор Владета 
Јанковић за Михиза је говорио да је 
„конзервативац без искључивости, 
традиционалиста без ситничавости и 
националиста без шовенског грча”. Да је 
овај „благородни циник” заправо широм 
отворио врата модерним струјањима у 
поезији и прози.

„Више но ико у историји наше уметничке 
критике, градио је писце, сликаре и глумце, 
пратећи њихова дела у настанку, кадар да 
уочи и сугестивно посаветује. Михиз је то 
могао само зато што је и сам био 
креативан – као што сведоче његове 
продуховљене, а сценски виталне драме 
(зар се није ’Бановић Страхиња’ ту скоро, 
док је његов писац гаснуо, разбуктао новим 
жаром?) и сребрнаста проза 
’Аутобиографије о другима’. Жалио се да 
је лењ, али је квантитативно урадио 
заправо више од неких који се сматрају 
вреднима”, писао је Владета Јанковић.

Рођен у свештеничкој породици 17. 
октобра 1922. године, у Иригу, Михиз је 
похађао Карловачку гимназију, а затим 
Филозофски факултет у Београду. Радио је 
у Вуковом и Доситејевом музеју, био је и 
управник библиотеке Матице српске, 
уметнички директор „Авала филма” и 
уметнички саветник у „Атељеу 212”.

Нека пријатељства почињао је 
негативним виђењем прозе, а тако је било 
и са Добрицом Ћосићем, чију је приповетку 
критиковао. Иако се нису у свему и увек 
слагали, Михиз и Ћосић били су присни 
пријатељи, почев од 1946. године, када су 
се упознали у Омладинском дому на Котеж 
Неимару у Београду. Са Ђиласом је Михиз 
водио дуге разговоре у шетњама дуж 
напуштеног савског купалишта...

„Закон о забрани дружења са 
Милованом Ђиласом није донесен, али је 
дејствовао”, сматрао је Михиз.

Српски писци слали су Михизу своје 
књиге не само због тога да би о њима дао 
свој суд или им посветио текст, упућивали 
су их на адресу Борислава Михајловића 
Михиза из неке врсте културолошке 
обавезе, као што би Народној библиотеци 
слали обавезне примерке нових издања.

На почетним страницама тих књига, које 
су савременици слали Михизу, страсном 
читаоцу и оснивачу НИНове награде, 
биле су исписане посвете, које су сабрали 
Владета Јанковић и Милан Јанковић и 
објавили у књизи „Други о Михизу”. О 
значају Михизових књижевних критика 
говори и реченица српског нобеловца Иве 
Андрића да је тек после Михизовог текста 
о роману „Проклета авлија” схватио шта је 
написао. Поклањајући Михизу ову књигу, 
Андрић је написао: „Б. Михајловићу, без 
свечаних речи посвете, а са искреним и 
добрим жељама”. Матија Бећковић 
исписао је у делу „Метак луталица” 
духовиту посвету: „Не знајући шта да ти 
поклоним за 24. март, на брзину сам 
написао ову књигу”.

Прве утиске о Михизу, Душан Ковачевић 
стекао је још као студент Академије, у 
Атељеу 212, а сусрет са њим описивао је 
касније као разговор са „ужурбаним, 
сувоњавим човеком, погледа налик на 
сокола који прати плен и за кога се у 
Клубу књижевника причало да одређује 
судбину српске литературе”. Михиз је 
младом драмском писцу предочавао 

драгоценост тих првих доживљаја 
позоришта, којих ће се сећати 
читавог живота. Ковачевић је, при 
том, знао да оно што Михиз 
„прогласи” за ваљано – то ваља, а 
оно што он занемари, то је заправо 
било узалудно трошење папира и 
оловке.

„Посматрао сам га док је причао, 
лупкајући врхом десне ципеле у 
ритму реченица, а посебно важне 
речи `подвлачио` отресањем пепела 
цигарете у већ препуну пепељару. И 
још ми је нешто рекао, нешто 
испричао из сопственог искуства, 
али сам само ово, прво, заувек 
запамтио, и данас га видим и чујем. 
Свако сећање на господина 
Борислава Михајловића Михиза је 
истовремено осећање дубоког 
поштовања, радости и неке 
необјашњиве туге...”, причао је 
Душан Ковачевић.

Последњих година живота Михиз 
се повукао у ћутњу, која је говорила 
више од речи, и „умро од намере да 
умре”, као што је то учинио и 
Црњански, који је одбијао да прима 
лекове. Мотив издаје занимао је 
српског критичара и писца читавог 
живота, не само са моралног и 

психолошког становишта, већ и као 
историјскоментални проблем. Последњих 
година осећао је да су његове идеје 
издане. Његов умни „Предлог за 
размишљање у десет тачака” за 
разрешење југословенске кризе без 
сукоба, које је објавио НИН 1991. године, и 
који је подразумевао да се у Србији 
образује коалициона влада, да та влада 
најави вишестраначке изборе и да Србија 
призна самосталност Словеније и 
Хрватске, уз поштовање права Срба изван 
матице, итд., остао је неуслишен. Михиз је 
затим Депосу дао велику енергију, био је 
чак и посланик у Скупштини Србије као 
ванстраначка личност, а у априлу 1993. 
године поднео је оставку. Пре коначног 
мука, рекао је:

„За последње три године, не решивши 
ништа, потрошили смо три рата, десетак 
избора и референдума, петнаестак 
републичких и савезних влада и бар 
толико донетих и промењених устава, за 
пет фантомских српских република. 
Окрњили смо углед Цркве, Универзитета, 
Академије, Француске 7 и готово свих 
јавних личности, које су нешто значиле. 
Спискали смо народну привреду, 
проћердали државу и стандард њеног 
становништва, а српски народ обесрамили 
на рубу света. Питање свих наших питања: 
како да овај народ прибере памет и 
поново стане на снагу коју смо узалуд 
расточили на наџаке и буздоване...”

Марина Вулићевић
(преузето из „Политике“)
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ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА

Цена дик ти ра сетву
Окто бар је и у току је 

опти мал ни рок за 
сетву пше ни це. Мно

ги рата ри су тај посао већ 
завр ши ли, пошто им је вре
ме било накло ње но. Сви 
се нада ју да ће сле де ћа 
годи на бити боља, када су 
при но си и цена у пита њу. О 
томе коли ко ће хек та ра ове 
годи не бити под пше ни цом 
још се не зна, док је про
шле годи не на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
било укуп но 12.340 хек та ра, 
од чега су пољо при вред на 
пред у зе ћа и задру ге има ле 
1.890 хек та ра, а инди ви ду
ал на газдин ства 10.450 хек
та ра пше ни це.

Пре ма речи ма агро но ма, 
рата ри се одлу чу ју за сетву 
пше ни це из разних раз ло
ге. Вре мен ске при ли ке су 
погод не, зато што у про ле ће 
има довољ но вла ге која јој 
је потреб на. Поред добрих 
вре мен ских при ли ка који 
одго ва ра ју пше ни ци ту су 
и мања ула га ња у сми слу 
реду ко ва не обра де, код које 
нема кла сич ног ора ња, већ 
само тањи ра ње пре сетве и 
кли ме ри са ње после сетве, 
што је мно го јеф ти ни је и 
ефи ка сни је. 

Када је цена у пита њу, 
наспрам цене пше ни це 
одре ђу је се цена оста лих 
пољо при вред них кул ту ра. 
Цена пше ни це у Срби ји  
одре ђу је се пре ма цени која 
се пости же на бер зи. Тре нут
но, цена пше ни це је ниска 

и на свет ским бер за ма, те 
тако ни у Срби ји не може да 
буде виша. Узрок ниске цене 
у све ту је јеф ти ни ја про из
вод ња.

Већи на рата ра се ове, као 
и про шле годи не, жали на 
цену и због тога се одлу чу ју 
да сма ње про из вод њу.

– Ове годи не сам посе јао 
15 јута ра, исто као и про
шле годи не. Суша ове годи
не није ума њи ла при но се, 
што се тога тиче задо во љан 
сам, али нисам задо во љан 
ценом. Инфор ми шем се о 
новим сор та ма, јер при ли
ком пре да је се почео гле
да ти и ква ли тет, а не само 
кван ти тет. Сеја ти пше ни цу 
се испла ти, зато што ја сам 
радим и што имам сво ју 
земљу. Цена је иста за про
шлу и за ову годи ну, и изно
си 17 дина ра по кило гра му 
– рекао је Дра шко Савић, 
пољо при вред ник из Мар ти
на ца.

Цена пше ни це усло ви ла 
је да већи на рата ра гле да 
на пше ни цу као на јед ну од 
чети ри кул ту ре у пло до ре ду, 
зајед но са сојом, куку ру зом 
и сун цо кре том.

– Ове годи не сма њио сам 
повр ши ну под пше ни цом. 
Посе ја ли смо девет јута
ра, а про шле годи не смо 
има ли 24 јутра под пше ни
цом. Више не сејем толи ко 
пше ни це, сада више сејем 
соју чија је цена добра. 
Цена дик ти ра шта ћемо да 
сеје мо. Ове годи не цена је 
ниска тако да се не испла
ти, пого то ву оном ко узи ма 
земљу у закуп. Кад се узме 
у обзир цена гори ва, семе
на и  ђубри ва, рачу ни ца је 
јасна. Кад се све на кра ју 
изра чу на, нема зара де, а 
свој труд и рад не рачу нам 
– иста као је Дра ган Шумар
ски, пољо при вред ник из 
Мар ти на ца.

Светлана Кота ра нин

Сетва пше ни це

Дра шко Савић Дра ган Шумар ски

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA
СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Новак 

Коса но вић и Мај да Калач, 
Иван Беа дер и Рад ми ла Гузи
јан, Илић Бра ни слав и Тот 
Мари на.

ДОБИ ЛИ СИНА: Милан и 
Дра га на Пет ко вић  Вито јев ци, 
Нема ња и Вери ца Гли го ре вић 
 Ириг, Дали бор и Сла ви ца 
Рако вић  Кузмин, Дејан и 
Весна Мања рић  Јазак, Или ја 
и Јеле на Авра мо вић  Јарак, 
Зоран и Сања Мунић  Мачван
ска Митро ви ца, Зoран и Алек
сан дра Ште фа но вић, Мар ко и 
Тама ра Недељ ко вић  Рума, 
Саша и Бра ни сла ва Форо  
Срем ска Митро ви ца, Љубо
мир и Сања Кула ча нин  
Ваши ца

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Дра ган и 
Биља на Симић  Мачван ска 
Митро ви ца, Милан и Мили ца 
Тадић  Шид, Ненад и Лиди ја 
Пут ник, Алек сан дар и Маја 
Будим чић  Срем ска Митро ви
ца, Бра ни слав и Алек сан дра 
Вар га  Сот, Алек сан дар и 
Дина Бело вић  Рума, Дамир и 
Дра га на Џаку ла  Нови Слан
ка мен, Милош и Сан дра Стој
ко вић  Гра бов ци, Урош и 
Мили ца Дукић – Рав ње, 
Милан и Мили ца Сaвић  Кра
љев ци, Пре драг и Рај ка Сто
јић  Рума, Алек сан дар и Мир
ја на Панић  Ноћај, 

УМР ЛИ: Воћ кић Нада, рођ. 
1937; Мак си мо вић Љепо са ва, 
рођ. 1933; Гој ко вић Анђел ка, 
рођ. 1957; Вра нић Олги ца, 
рођ. 1947; Медош Ники ца, 
рођ. 1964; Дра ги че вић Душан, 
рођ. 1956; Грчић Дарин ка, рођ. 
1938; Каса ба шић Зден ка, рођ. 
1961; Шпи рић Мари ца, рођ. 
1950; Брда лић Петар, рођ. 
1937; Оро зо вић Миле ва, рођ. 
1935; Шола ја Сло бо дан, рођ. 
1960; Тасић Ружа, рођ. 1956; 
Мијић Слав ко, рођ. 1965; 
Сото ни ца Ђор ђе, рођ. 1955; 
Витри сал Стје пан, рођ. 1938; 
Гро зда но вић Љиља на, рођ. 
1959; Лон чар Јеле на, рођ. 
1935; Шан дор Или ја, рођ. 
1940; Мило бра то вић Радин ка, 
рођ. 1942; Ђур ђе вић Вла ди
мир, рођ. 1940; Баста шић 
Радо слав, рођ. 1939; Пешић 
Косов ка, рођ. 1939; Радој чић 
Петар, рођ. 1939; Нико лић 
Стев ка, рођ. 1939.

RUMA
УМР ЛИ: Мили вој Недић, 

рођ. 1926; Љуби ца Жива но
вић, рођ. 1938; Мари ја Мрвић, 
рођ. 1941; Маке дон ка Ста ни
шић, рођ. 1941; Љуби ца Дуду
ко вић, рођ. 1926; Јован Мишић, 
рођ. 1942.

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на

19.00 и 21.00 час

25.10. Ана Каре њи на, сећа ње 
Врон ског 
26.10 – 1.11. С.М.А.Р.Т. Поте ра
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БИБЛИ О ТЕ КА „ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“ 

Вели ка сестра

У пре пу ној сали Библи о те ке „Гли го ри
је Воза ро вић“ у Срем ској Митро ви ци, 
у поне де љак, 16. окто бра, успе шно 

је одр жа на про мо ци ја књи ге Митров чан
ке Софи је Фимић која носи назив „Вели ка 
сестра“. О књи зи је гово ри ла Тања Вуки
ће вић, испред изда вач ке куће Књи жев на 
омла ди на Срби је, Јасна Кала у зо вић, про

фе сор ка књи жев но сти је чита ла одлом ке 
из књи ге, а на кра ју се обра ти ла и аутор ка 
која је иста кла да је књи га наста ла као њен 
више го ди шњи рад. 

У музич ком делу про гра ма уче ство ва ле 
су: Ива на Миро са вље вић, гита ра и Љуби
ца Јова но вић, вио ли на, a про грам је води ла 
библи о те кар ка Морав ка Тодић.

МИТРО ВАЧ КА ГАЛЕ РИ ЈА

Коло рит не сли ке 
за јесе ње дане
У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ у Срем

ској Митро ви ци про шле сре де, 18. 
окто бра отво ре на је изло жба сли ка 

три аутор ке, Ште фи це Радо ва нов, Јадран ке 
Дими три је вић и Сне жа не Мана сић. 

Гово ре ћи о сва кој сли кар ки пона о соб, 
исто ри чар ка умет но сти Мари ја Вукај ло вић 
исти че да је за Ште фи цу Радо ва нов карак
те ри стич но то што моти ве који су сву да око 
ње про јек ту је у гео ме триј ске обли ке који се 
пре кла па ју ства ра ју ћи архи тек тон ске кули
се и неку нову ствар ност. 

Са дру ге стра не, Јадран ка Дими три је вић 

је зао ку пље на темом пеј за жа и њен дожи
вљај при ро де сли кан је у лаком и све жем 
коло ри стич ком мани ру. Сне жа на Матић је 
аутор ка мла ђе гене ра ци је која инспи ра ци ју 
нала зи у соп стве ном ликов ном виђе њу уну
тра шњег емо тив ног чове ко вог ста ња.

Јадран ка Дими три је вић и Ште фи ца Радо
ва ном су Митров чан ке, добро позна те 
митро вач кој публи ци, а Сне жа на Мана сић 
из сли кар ка из Пан че ва.

Сви заин те ре со ва ни изло жбу која носи 
назив „АРТ3“ могу погле да ти до 4. новем
бра.  Б. С.

БИБЛИ О ТЕ КА

Моде ли или 
иску ства

У срем ско ми тро вач кој 
Библи о те ци „Гли го ри је 
Воза ре вић“ 19. окто бра одр
жа на је про мо ци ја књи ге 
„Моде ли или иску ства“ ауто
ра Дар ка Мар ков ца.

Пре ма речи ма ауто ра про
блем дана шњи це је то што 
нам није дозво ље на сло бо
да и то је јед на од тема књи
ге.

На промoцији су о књи зи 
гово ри ли про фе сор Дамир 
Сми ља нић и доцент Неве на 
Јеф тић са Фило зоф ског 
факул те та у Новом Саду. 
Про грам је води ла библи о
те кар ка Морав ка Тодић, а у 
музич ком делу про гра ма 
насту па ла је вокал на 
солист ки ња Све тла на 
Митро вић уз прат њу хар мо
ни ке.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ
У ЛАЋАР КУ

Сага о поро ди ци 
Кузми нац

У уто рак 17. окто бра у 
Месној зајед ни ци у Лаћар ку, 
одр жа на је про мо ци ја књи ге 
„Поет ска сага о поро ди ци 
Кузми нац“ аутор ке Љиља не 
Брљак Сана дро вић. 

Књи га гово ри о стра да њу 
поро ди це Кузми нац из 
Лаћар ка 1942. годи не, када 
је цела поро ди ца Кузми нац 
одве де на у лого р и тамо 
муче на. Децу поро ди це 
Кузми нац је после неког 
вре ме на изба ви ла жена 
като лич ке вере, која им је 
помо гла да побег ну из лого
ра, док су оста ли чла но ви 
поро ди це стра да ли.

– Ја сам хте ла да ста вим 
на папир при че које сам 
чула, које су се пре но си ле 
са коле на на коле но и да се 
тако никад не забо ра ве. Ово 
је пое ма о живо ту моје тет ке 
Миле не Кузми нац, која је са 
сво јом поро ди цом пре жи ве
ла гол го ту те коб не 1942. 
годи не – рекла је Љиља на 
Брљак, аутор ка књи ге.

С. К.

Изложба слика „АРТ-3“

У библиотеци промовисана књига Софије Фимић
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Прва помоћ – пра ва помоћ

У Град ској кући у Срем ској Митро
ви ци про шлог пет ка, 20.окто бра 
пред сед ник Скуп шти не Гра да 

Срем ска Митро ви ца Томи слав Јан ко
вић, при мио је децу из Помор ске шко
ле у Задру и децу из Меди цин ске 
шко ле из Шибе ни ка и Пакра ца, који 
су дошли у посе ту пово дом про јек та 
Прва помоћ – пра ва помоћ.

– Меди цин ска шко ла „Дра ги ња Ник
шић“ из Срем ске Митро ви це се нала
зи у пре ко гра нич ном про јек ту Прва 
помоћ – пра ва помоћ. Град је дома
ћин овог ску па, дошли су нам уче ни
ци сред њих шко ла из Задра, Шибе ни
ка и Пакра ца, а тако ђе има мо уче ни
ке из Бео гра да и Кикин де. Посе та 

тра је три дана и за то вре ме ће уче
ни ци има ти орга ни зо ва не ради о ни це. 
Овај про је кат тра је чети ри годи не, а 
уче ни ци има ју обу ке путем скај па. 
Сле де ће годи не скуп ће се одр жа ти у 
око ли ни Загре ба, где ће уче ни ци сте
че на зна ња и иску ства моћи да пока
жу – рекао је Томи слав Јан ко вић.

Уче ни ке је дочекaо и про фе сор из 
Сред ње меди цин ске шко ле „Дра ги
ња Ник шић“ Бра ни слав Вуле тић који 
је и коoрдинатор про јек та „Е – меди
ка“.

– Овде су сви уче ни ци меди цин
ских шко ла осим Помор ске шко ле из 
Задра. Нама је циљ да нау чи мо мла
ду попу ла ци ју како нај бо ље да пру же 

прву помоћ. Након годи шњег рада ми 
пра ви мо зајед нич ки про је кат и изла
же мо га у Кумро ве цу код Загре ба, где 
је годи шња скуп шти на и сви иде мо 
тамо а ове годи не је то два на е сти 
сусрет. Ми смо као зада так поста ви
ли изра ду анкет них упит ни ка, изра ду 
еду ка тив ног мате ри ја ла, а ура ди ће
мо и бро шу ре које ћемо дели ти на 
сусре ти ма. Тако ђе, има мо у пла ну да 
свих 300 уче сни ка обу чи мо да кори
сте апа рат који покре ће срце стру јом 
који се зове АЕДЕ, ми носи мо наше 
дре на же ре, а после обу ке уче сни ци 
ће доби ти сер ти фи ка те – рекао је 
Бра ни слав Вуле тић.
 С. Кота ра нин

Уче ни ци у Град ској  ку ћи

ЈКП „ВОДО ВОД“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

При кљу чак за базен
Рад ни ци ЈКП „Водо

вод“ Срем ска 
Митро ви ца изво де 

радо ве на изград њи 
кана ли за ци о не мре же за 
потре бе буду ћег базе на, 
чија се град ња при во ди 
кра ју. Реч је о око 300 
мета ра атмос фер ске 
кана ли за ци је, која ће 
бити спо је на  са глав ним 
водом у Кузмин ској ули
ци.

Исто вре ме но, ради се 
и један мањи део фекал
не кана ли за ци је, која је 
већим делом ура ђе на 
пре шест месе ци. 

Уко ли ко вре мен ске 
при ли ке дозво ле, пре ма 
пла ну, овај посао ће 
бити завр шен до кра ја 
неде ље. Љ. Ј.

Изградња канализационе мреже за потребе базена
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СТА РА ПАЗО ВА

Позо ри шни пра зник
При пре ме за 48. Смо тру сло вач

ког ама тер ског драм ског ства
ра ла штва „Позо ри шне лово ри

ке“ су у пуном јеку. По завр шет ку 
при ја вљи ва ња на смо тру, почет ком 
окто бра у Ста рој Пазо ви се састао 
орга ни за ци о ни одбор  ко ји је одре дио 
тер мин одр жа ва ња смо тре. Тако ће 
се ово го ди шња смо тра одр жа ти у 
Ста рој Пазо ви од 27. окто бра до 5. 
новем бра. На смо тру се при ја ви ло 
десет позо ри шних ансам ба ла из 
седам сло вач ких сре ди на: Ста ре 
Пазо ве, Арад ца, Пив ни це, Киса ча, 
Пади не, Вој ло ви це и Кова чи це. 
Поред десет пред ста ва у так ми чар
ском делу на смо три ће насту пи ти и 
два госту ју ћа ансам бла. Орга ни за ци
о ни одбор име но вао је и чла но ве 
струч ног жири ја. Тако ће 48. Сусрет 
„Позо ри шне лово ри ке“ пра ти ти жири 
у саста ву: Јан Макан, реди тељ, Миро
слав Фабри, глу мац, Миро слав Бен

ка, реди тељ, сви про фе си о нал ни 
позо ри шни рад ни ци. И на ово го ди
шњој смо три ће после сва ке пред ста
ве бити раз го во ри, које ће води ти 
Мар тин Пре бу ђи ла, уред ник сло вач
ке редак ци је Радио Новог Сада и 
писац. Умет нич ки руко во ди лац је 
Алек сан дер Бако, а коор ди на тор 
Миру шка Кочиш.

Орга ни за то ри смо тре су Наци о нал
ни савет Сло ва ка, Општи на Ста ра 
Пазо ва, СКУД „Херој Јан ко Чме лик“ и 
Завод за кул ту ру вој во ђан ских Сло
ва ка. Смо тра сло вач ких ама тер ских 
позо ри шта, која је поче ла 1970. годи
не је покра јин ског карак те ра и пред
ста вља јед ну од седам мани фе ста ци
ја од посеб ног зна ча ја за Сло ва ке у 
Вој во ди ни. У почет ку је наиз ме нич но 
орга ни зо ва на у Ста рој Пазо ви, Кова
чи ци и Бач ком Петров цу, чија су позо
ри шта сачи ња ва ле и три сце не Позо
ри шта ВХВ, која су до 2003. годи не, 

када је осно ва но про фе си о нал но 
позо ри ште, има ле функ ци ју поло про
фе си о нал ног позо ри шта. Данас се 
орга ни зу ју само у Ста рој Пазо ви а 
изним но у сре ди на ма у који ма позо
ри ште има зна ча јан јуби леј.  

Смо тру финан сиј ски подр жа ва Кан
це ла ри ја за дија спо ру Сло ва ка из 
Бра ти сла ве, Наци о нал ни савет и 
Завод за кул ту ру Сло ва ка, Општи на 
Ста ра Пазо ва и Покра јин ски секре та
ри јат за кул ту ру, инфор ми са ње и 
одно се са вер ским зајед ни ца ма. 

Ина че, за крај да под се ти мо, да 
већи на позо ри шта има више од сто
го ди шњу тра ди ци ју и да су сло вач ка 
позо ри шта од осам де се тих годи на до 
данас осва ја ла број на при зна ња на 
вој во ђан ским, репу блич ким смо тра
ма и на саве зном фести ва лу у Тре би
њу. Зна чај но место у миљеу вој во
ђан ског позо ри шта има ју и данас.
 А. Симо но вић

Čosko ro diva delné
hody v Sta rej Pazo ve

Prípravy na 48. Pre hla id ku slo ven skej 
ochotníckej diva del nej tvorby  Diva delný 
vavrín sú v plnom prúde. Po skončení 
pri hla so va cej lehoty na pre hli ad ku, v Sta
rej Pazo ve sa zači at kom októbra stre tli aj 
čle no via Orga ni zač no – správnej rady a 
schválili termín pre hli adky, ktorá v Sta rej 
Pazo ve bude pre bi e hať od 27. októbra 
do 5. novem bra. Na 48. Pre hli ad ku sa 
prihlásilo 10 diva delných predstavení zo 
siedmych  slo venských prostredí: Sta rej 
Pazovy, Aradáča, Piv ni ce, Kysáča, 
Padiny, z Voj lo vi ce a Kova či ce. Okrem 
desať predstavení v súťaži a cej časti 
tohtročný Diva delný vavrín obo ha tia aj 
dva hosťujúce súbory. Orga ni zač no – 
správna rada schválila aj návrh čle nov 
odbor nej poroty. Tak výkony súťaži a cich 
na 48. Pre hli adky SODT bude sle do vať 
odborná poro ta v zložení: Ján Makan, 
režisér, Miro slav Fábry, herec a Miro slav 

Ben ka, režisér, všet ci profesionálni 
divadelníci. Aj na toh to roč nom Diva del
nom vavríne budú roz hvory po pred sta
ve ni ach a tie bude mať na sta ro sti Mar tin 
Pre bu di la, šéfre dak tor slo ven skej redak
cie Rádia Nový Sad a spi so va teľ. Ume
leckým vedúcim je Ale xan der Bako a 
koordinátorkou Miruš ka Kočišová. 

Oraizátormi Diva delného vavrínu sú 
NR SNM, obec Stará Pazo va a SKUS 
hrdi nu Jan ka Čmelíka a Ústav pre kultúru 
voj vo dinských Slovákov. Pre hli ad ka slo
venských ochotníckych diva diel, ktorá sa 
zača la 1970 je pokra jinského rázu 
a pred sta vu je jed nu zo sedem festi va lov 
ktoré sú od oso bitného význa mu pre 
Slovákov vo Voj vo di ne. Zo zači at ku pre
bi e ha la v Sta rej Pazo ve, Kov či ci a 
Báčskom Petrov ci, čie divadlá tvo ri li aj tri 
scény Diva dla VHV, ktoré do roku 2003, 
kedy je zalo žené profesionálne diva dlo, 

mali funk ciu polo pro fe si o nalného diva
dla. Dnes sa orga ni zu je v Sta rej Pazo ve 
a obča sne v pro stre di ach v ktorých 
divadlá majú významné jubi lea.

48. Pre hli ad ku SODT Diva delný vavrín 
finan čne pod po ria Úrad pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí, Národnostná rada a 
Ústav pre kultúru Slovákov, Obec Stará 
Pazo va a Pokra jinský sekretariát pre 
kultúru, verejné infor mo va nie a vzťahy s 
náboženskými spo lo čen stva mi. 

Inak na záver spomeňme aj údaj, že 
väčšina diva diel má viac ako sto ročnú 
tradíciu a že od osem de si atých rokoch 
dod nes slo venské divadlá získavali 
početné uzna nia na voj vo dinských a 
repu bli kových pre hli ad kach a na 
zväzovom festi va le v Tre bi nji. Aj dnes 
tie to divadlá majú uctyhodné mie sto vo 
voj vo din skom divadelníctve.
 A. Simonovićová
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ОВАН: 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.

БИК: 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. 

БЛИ ЗАН ЦИ: 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. 

РАК: 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. 

ЛАВ: 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. 

ДЕВИ ЦА: 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. 

ВАГА: 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. 

ШКО Р ПИ ЈА: 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. 

СТРЕ ЛАЦ: 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 . 

ЈАРАЦ: 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.

ВОДО ЛИ ЈА: 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.  

РИБЕ: 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. 

VREMEPLOV
25. ок то бар

1949. Спро во де ћи бло ка ду Ју го
сла ви је по сле Ре зо лу ци је 
Ин фор мби роа, СССР от ка зао 
го сто прим ство ам ба са до ру 
СФРЈ у Мо скви, што су по том 
учи ни ле и оста ле зе мље ко му
ни стич ког бло ка. Бло ка да Ју го
сла ви је тра ја ла до 1955.

26. ок то бар
1961. Но бе ло ву на гра ду за књи
жев ност до био ју го сло вен ски 
књи жев ник Иво Ан дрић и по стао 
пр ви до бит ник те пре сти жне 
свет ске на гра де из Ју го сла ви је.
2002. У ак ци ји осло ба ђа ња око 
800 та ла ца ко је су че чен ски 
те ро ри сти др жа ли три да на у 
јед ном мо сков ском по зо ри шту 
стра да ло 128 осо ба. Ли кви ди
ра но свих 50 те ро ри ста.

27. ок то бар
2000. Због ја ке олу је, ро ни лач ка 
еки па ни је ус пе ла да уђе у под
мор ни цу Курск. Дан ра ни је су 
от кри ве ни до ка зи да су 23 мор
на ра пре жи ве ла пр ву екс пло зи
ју због ко је је ова ру ска атом ска 
под мор ни ца по то ну ла 12. ав гу
ста у Ба рен цо вом мо ру. Струч
ња ци су про це ни ли да мор на ри 
ни су мо гли жи ве ти ду же од 
осам са ти од по чет ка ове ка та
стро фе у ко јој је свих 118 чла но
ва по са де из гу би ло жи вот.

28. ок то бар
1492. Кри сто фер Ко лум бо на 
пр вом пу то ва њу пре ко Атлан ти
ка от крио Ку бу и про гла сио је 
по се дом Шпа ни је.
1919. У САД на сна гу сту пио 
за кон о про хи би ци ји, ко јим је 
за бра ње на про да ја пи ћа с ви ше 
од по ла од сто ал ко хо ла.

29. ок то бар
1929. Крах Њу јор шке бер зе, 
по знат као „цр ни уто рак“, озна
чио је по че так ве ли ке кри зе ко ја 
је уз др ма ла те ме ље аме рич ке 
при вре де, а ка сни је се про ши
ри ла на цео свет. Ин ду стриј ска 
про из вод ња је па ла у раз ви је
ним зе мља ма на ни во с по чет ка 
ве ка, а без по сла је оста ло 26 
ми ли о на љу ди.

30. ок то бар
1973. Пу штен је у са о бра ћај 
мост на Бос фо ру ко ји по ве зу је 
Евро пу и Ази ју. 
1974. Но ка у том над Џор џом 
Фор ма ном, Му ха мед Али се у 
32. го ди ни три јум фал но вра тио 
бок су.

31. ок то бар
1517. Огор чен мно го број ним 
зло у по тре ба ма цр кве, не мач ки 
све ште ник Мар тин Лу тер на 
вра та ка те дра ле у Ви тен бер гу 
ока чио и на јав ну рас пра ву ста
вио 95 те за о ре фор ми цр кве. 
Ти ме у не мач ким зе мља ма 
по че ла Ре фор ма ци ја, а Лу тер 
по стао је дан од ње них во ђа.
1984. Ис пред ре зи ден ци је у Њу 
Дел хи ју уби је на Ин ди ра Ган ди, 
пре ми јер ка Ин ди је. Уби ство 
из вр ши ли екс тре ми сти Си и ки, 
при пад ни ци ње ног обез бе ђе ња.

HOROSKOP

Сре да, 25. (12) окто бар  
Све ти муче ни ци Тарах, Пров и 
Андро ник

Четвр так, 26. (13) окто бар  
Св. муче ник Карп; Све та ново
му че ни ца Зла та Меглин ска

Петак, 27. (14) окто бар  
Пре по доб на мати Пара ске ва – 
Све та Пет ка

Субо та, 28. (15) окто бар  
Св. све ште но му че ник Луки јан; 
Пре по доб ни Јев ти ми је

Неде ља, 29. (16) окто бар  
Све ти муче ник Лон гин Сот ник

Поне де љак, 30. (17) окто бар  
Све ти про рок Оси ја; Пре по доб
но му че ник Андреј Крит ски

Уто рак, 31. (18) окто бар  
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Лука; Св. Петар Цетињ ски

Crkveni
kalendar

• Поља где су наши вели-
ка ни чува ли овце про-
гла ше на су за наци о нал-
не пар ко ве.
• Бати на има два кра ја и 
оба су на нашој стра ни.
• Гле да но из нашег угла 
– сате ра ни смо у ћошак.

Ла га на
воћ на тор та

Са стој ци: ки се ла па вла ка 20% 
мм 2 ча ше, До бро ју тро мар га рин 
са ма сла цем 250 г, ше ћер у пра ху 
250 г, пла зма кекс 300 г, во ће – 
ма ли не, аро ни ја, ди вље ја го де 1/2 
кг. 

При пре ма: Уму ти ти мар га рин, 
па вла ку и ше ћер у пра ху. Пла зма 
кекс из ло ми ти, па из ме ша ти са 
уму ће ним мар га ри ном. По де ли ти 
сме су на 3 де ла. У ка луп за тор ту, 
преч ни ка 20 цм си па ти пр ви део 
фи ла, па пре ко фи ла по ре ђа ти 
ма ли не и аро ни ју. За тим ста ви ти 
дру ги део фи ла, па пре ко ње га 
ди вље ја го де. За вр ши ти тре ћим 
де лом фи ла. Во ће мо же да се 
ком би ну је, а мо же и јед на вр ста 
во ћа. Та ко сло же ну тор ту ста ви ти 
у фри жи дер да се сје ди ни и кекс 
упи је во ће (нај бо ље да пре но ћи).
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ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У СТО НОМ ТЕНИ СУ

Пећин ча ни нај бо љи
У спорт ској хали у Доњем Товар

ни ку‚ про шлог четврт ка, 19. 
окто бра одр жа но је прво так ми

че ње у сто ном тени су на општин ском 
нивоу у школ ској 2017/2018. годи ни, 
под покро ви тељ ством пећи нач ког 
Спорт ског саве за „Раз вој спор то
ва“. Сво је уме ће пока за ли су уче ни
ци сто но те ни се ри из ОШ „Сло бо дан 
Бајић Паја“ из Пећи на ца, ОШ „Душан 
Вука со вић Дио ген“ из Купи но ва и ОШ 
„Душан Јер ко вић Уча“ из Шима но ва
ца.

Како нам је рекао Сини ша Ђокић, 
пред сед ник Раз во ја спор то ва, зна чај 
бавље ња спор том у школ ском узра
сту један је од при о ри те та Спорт ског 
саве за.

 Пећи нач ка локал на само у пра
ва и Спорт ски савез чине све да у 
сва ком погле ду помог не мла ди ма у 
бавље њу спор том, а при о ри тет нам је 
школ ски узраст. Набав ком сто ло ва за 
сто ни тенис и пра те ће спорт ске опре
ме, пома же мо и овај спорт. Веру је мо 
да ће ови мла ди спор ти сти наста ви
ти да се баве сто ним тени сом, како 
кроз школ ске сек ци је, тако и касни је у 
неким клу бо ви ма – иста као је Ђокић.

Так ми ча ри из Пећи на ца побе ди ли 

су у обе кон ку рен ци је, Шима нов ча ни 
су били дру ги, док су так ми ча ри ма и 
так ми чар ка ма из Купи но ва при па ле 
брон за не меда ље.

Резул та ти: мушка кон ку рен ци ја, 
ОШ „Душан Вука со вић Дио ген“  ОШ 
„Душан Јер ко вић Уча“ 1:2, ОШ „Сло
бо дан Бајић Паја“ – ОШ „Душан Вука
со вић Дио ген“ 2:0 и ОШ „Душан Јер ко
вић Уча“ – ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ 

2:0. Побед нич ка еки па: Сер геј Цвет ко
вић и Нико ла Сте па но вић.

Жен ска кон ку рен ци ја: ОШ „Душан 
Вука со вић Дио ген“ – ОШ „Душан Јер
ко вић Уча“ 0:2, ОШ „Сло бо дан Бајић 
Паја“ – ОШ „Душан Вука со вић Дио ген“ 
2:0 и ОШ „Душан Јер ко вић Уча“ – ОШ 
„Сло бо дан Бајић Паја“ 0:2. Побед нич
ка еки па: Јеле на Гво здић и Миља на 
Лаза ре вић.

ХУМА НИ ТАР НИ ТУР НИР У ДОЊЕМ ТОВАР НИ КУ

Фуд бал и штру дла за Стра хи њу
У субо ту, у пре пу ној Спорт ској хали 

у Доњем Товар ни ку, одр жан је 
хума ни тар ни тур нир у малом 

фуд ба лу под нази вом „Да Стра хи ња 
побе ди“, који је орга ни зо ва ла еки па 
„Петак у 9“ уз логи стич ку подр шку 
пећи нач ког Спорт ског саве за „Раз вој 
спор то ва“, док је Јав на уста но ва 
„Спорт ски цен тар“ бес плат но усту пи ла 
спорт ску халу.

Како нам је рекао Ненад Алек сић, 
члан тима орга ни за то ра, иде ја је поте

кла на јед ном оку пља њу пет ком у 
девет, а сви чла но ви су пока за ли жељу 
да помог ну поро ди ци Мак си мо вић и 
њихо вом сед мо го ди шњем сину Стра
хи њи, који болу је од тумо ра на мозгу.

Ужи ва ла су деца, публи ка, ужи вао је 
и Стра хи ња, а за оно што је пока зао на 
тере ну, награ ђен је спе ци јал ним пеха
ром. Стра хи ња није скри вао осмех, а 
ни њего ва мај ка Татја на Мак си мо вић, 
која нам је искре но рекла да није оче
ки ва ла ова кав одзив еки па и публи ке 

на тур ни ру.
 Заи ста нисам оче ки ва ла да ће се 

ово ли ко људи анга жо ва ти око помо ћи 
Стра хи њи и морам да нагла сим да, 
захва љу ју ћи свим људи ма добре 
воље, Стра хи њи но лече ње сада иде 
мно го лак ше. Стра хи ња је данас био 
пре сре ћан, пого то во када је видео 
сво је дру га ре из шко ле на тере ну, како 
игра ју за њега. Хва ла од срца сви ма 
који нам пома жу – рекла је Татја на.

Акци ји при ку пља ња добро вољ ног 
при ло га за Стра хи њи но лече ње, су се 
при дру жи ле и чла ни це Удру же ња 
жена „Сун чев цвет“ из Доњег Товар ни
ка, које су при пре ми ле штру длу за све 
уче сни ке и при сут не.

Како нам је рекао Горан Сте па но
вић, члан еки пе, ово неће бити једи ни 
хума ни гест ових мома ка.

 При ку пи ли смо укуп но 63.680 дина
ра, што ћемо зајед но са добро вољ ним 
при ло гом који саку пи мо у Пећин ци ма, 
пре да ти поро ди ци Мак си мо вић – иста
као је Сте па но вић. 

При ло зи за лече ње Стра хи ње Мак
си мо вић, могу се упла ти ти и на рачун 
355 0003200019385 60 Вој во ђан ска 
бан ка, на име Татја на Мак си мо вић 
(назна ка  помоћ за Стра хи њу).

Турнир у стоном тенису

Прикупљена помоћ за Страхињу Максимовића
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Ја зак: Цар Урош – Пла ни нац 
1:6; Кр че дин: Фру шко го рац – 
Бо рац 2:1; Кр ње шев ци: Сло га 
(К)  Сло га (М) 2:1; Но ви Слан-
ка мен: Ду нав – ЧСК 3:0; Ириг: 
Рад нич ки – Кру ше дол 1:0.

01. Кру ше дол 8 5 2 1 26:10 17
02. Рад нич ки 8 4 4 0 18:7 16
03. ЧСК 7 5 1 1 16:7 16
04. Ду нав 8 3 3 2 14:10 12
05. Сло га (М) 8 4 0 4 15:13 12
06. Сло га (К) 8 3 3 2 11:12 12
07. Пла ни нац 8 2 2 4 14:19 8
08. Фру шко. 7 1 3 3 5:11 6
09. Цар Урош 7 1 1 5 6:20 4
10. Бо рац 7 0 1 6 5:21 1

Бач ка То по ла: ТСЦ – Бу дућ
ност 1:0; Гор њи Ми ла но вац: 
Ме та лац – Ди на мо 0:2; Че ла ре-
во: ЧСК Пи ва ра – Бе жа ни ја се 
игра ло у по не де љак; Ја го ди на: 
Ја го ди на – Про ле тер 2:2; Бе о-
град: Син ђе лић  Рад нич ки (П) 
2:0; Но ви Па зар: Но ви Па зар – 
Тем нић 1:1; Кра гу је вац: Рад
нич ки (К) – Сло бо да 0:2; Зе мун: 
Те ле оп тик – Ин ђи ја 2:1.

01. Ди на мо 10 8 1 1 17:6 25
02. Син ђе лић 10 5 5 0 10:3 20
03. Про ле тер 10 6 1 3 18:10 19
04. Ме та лац 10 6 1 3 11:6 19
05. Рад ни (К) 10 6 1 3 11:7 19
06. ТСЦ 10 4 4 2 9:6 16
07. Н. Па зар 10 3 6 1 11:8 15
08. Сло бо да 10 3 3 4 6:11 12
09. ЧСК Пи ва ра 9 3 2 4 13:15 11
10. Бу дућ ност 10 3 2 5 9:11 11
11. Ин ђи ја 10 3 2 5 10:14 11
12. Тем нић 10 3 2 5 9:13 11
13. Те ле оп тик 10 2 3 5 9:13 9
14. Ја го ди на 10 2 3 5 7:12 9
15. Бе жа ни ја 9 2 1 6 11:17 7
16. Рад ни (П) 10 1 1 8 9:18 4

При гре ви ца: Брат ство 1946 
– Ду нав 4:0; Пан че во: Же ле
зни чар  Рад нич ки (Ш) 3:0; 
Срем ска Ми тро ви ца: Рад нич
ки (СМ)  Рад нич ки (НП) 1:3; 
Су бо ти ца: Бач ка 1901 – Бо рац 
0:2; Зре ња нин: Рад нич ки (З)  
Мла дост (БЈ) 5:1; Но ви Ба нов-
ци: Омла ди нац  Цр ве на Зве
зда 3:1; Бе о чин: Це мент  Ди на
мо 1945 0:1; Оџа ци: Оџа ци  
Бе чеј 1918 0:2.
01. Бе чеј 10 10 0 0 35:4 30
02. Бо рац 10 7 2 1 19:8 23
03. Ди на мо 10 7 0 3 18:5 21
04. Брат ство 10 6 2 2 20:5 20
05. Це мент 10 6 1 3 20:16 19
06. Омла ди . 10 6 1 3 16:13 19
07. Оџа ци 10 6 0 4 14:15 18
08. Рад ни. (НП) 10 5 1 4 14:14 16
09. Рад ни. (З) 10 5 0 5 16:14 15
10. Мла до. (БЈ) 10 4 3 3 15:15 15
11. Же ле зн. 10 4 1 5 12:10 13
12. Ц. Зве зда 10 3 2 5 15:21 11
13. Ду нав 10 2 1 7 14:24 7
14. Бач ка 1901 10 0 3 7 5:22 3
15. Рад ни. (СМ) 10 0 1 9 4:20 1
16. Рад ни. (Ш) 10 0 0 10 6:37 0

Ди вош: Хај дук (Д) – Је дин
ство 0:0; Бе шка: Хај дук (Б) – 
Ку пи но во 1:1; Но ви Сад: Ка бел 
 Сло га (Т) 2:0; Но ви Сад: Сла
ви ја – Сре мац 2:1; Бе ле гиш: 
По ду на вац  Бо рац (НС) 2:1; 
Чу руг: Хај дук (Ч)  Сло га (Е) 
1:1; Каћ: Ју го вић – Ин декс 1:4; 
Ла ћа рак: ЛСК  Бо рац (Ш) 3:5.

Мар тин ци: Бо рац (М) – 
Бу дућ ност 0:3; Го лу бин ци: 
Ја дран – Под ри ње 0:3; Врд ник: 
Ру дар – Сло вен  4:1; Пу тин ци: 
ПСК – Пар ти зан 3:0; До њи 
То вар ник: Сло бо да – Љу ко во 
1:0; Ру ма: Пр ви Мај – Же ле зни
чар 2:2; По пин ци: На пре дак – 
Хрт ков ци 7:2; Кле нак: Бо рац (К) 
 Гра ни чар 1923 1:3.

01. Под ри ње 10 9 0 1 18:6 27
02. Гра ни чар 10 7 1 2 21:11 22
03. Сло бо да 10 7 1 2 13:3 22
04. Же ле зни ч. 10 6 3 1 22:6 21
05. Пр ви Мај 10 5 4 1 22:9 19
06. Бо рац (К) 10 5 1 4 16:13 16
07. ПСК 10 4 3 3 11:9 15
08. Ру дар 10 5 0 5 14:16 15
09. Бу дућ ност 10 4 0 6 17:21 12
10. На пре дак 10 3 2 5 13:15 11
11. Бо рац (М) 10 3 2 5 13:18 11
12. Пар ти зан 10 3 2 5 11:15 8
13. Хрт ков ци 10 1 4 5 13:28 7
14. Љу ко во 10 2 0 8 7:13 6
15. Сло вен 10 1 3 6 13:22 6
16. Ја дран 10 1 2 7 4:23 5

Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Мла дост 2:1; Бре стач: Бре стач 
– Сло бо да 4:1; Но ви Кар лов-
ци: По лет  Фру шка Го ра 5:0; 
Би кић До: Би кић Дол  До њи 
Срем 2015 0:2; Обреж: Гра ни
чар (О)  Зе ка Бу љу ба ша 1:0; 
До њи Пе тров ци: До њи 
Пе тров ци – Хај дук 4:3; Жар ко-
вац: На пре дак – Ми трос 3:0; 
Чал ма: Сло га  Гра ни чар (К) 
5:1.

01. Сло га (Е) 10 8 1 1 23:6 25
02. Је дин ство 10 7 3 0 22:7 24
03. Бо рац (Ш) 10 6 3 1 27:16 21
04. Хај дук (Д) 10 6 2 2 17:12 20
05. Хај дук (Ч) 10 5 3 2 17:12 18
06. По ду на вац 10 5 2 3 17:11 17
07. Сло га (Т) 10 4 2 4 12:16 14
08. Бо рац (НС) 10 4 1 5 11:10 13
09. Ка бел 10 3 4 3 13:13 13
10. Ин декс 10 3 3 4 11:11 12
11. Ју го вић 10 3 1 6 17:22 10
12. Хај дук (Б) 10 3 1 6 11:17 10
13. Сре мац 10 2 3 5 10:16 9
14. ЛСК 10 2 2 6 18:28 8
15. Сла ви ја 10 2 1 7 12:24 7
16. Ку пи но во 10 0 2 8 7:24 2

Ва ши ца: На пре дак  ОФК 
Бин гу ла 8:0; Ба чин ци: ОФК 
Ба чин ци – Омла ди нац 5:4; 
Ја ме на: Гра ни чар  Је дин ство 
(Љ) 2:2; Ги ба рац: Син ђе лић  
Оби лић 1993 1:7; Ер де вик: 
Ер де вик 2017 – Сре мац 3:2; 
Шид: Јед но та  Је дин ство (М) 
4:1.

01. На пре дак 10 8 2 0 31:7 26
02. Оби лић 10 8 1 1 35:10 25
03. Ер де вик 10 7 1 2 19:10 22
04. ОФК Ба ч. 10 5 4 1 25:14 19
05. Је дин с. (М) 10 6 1 3 19:13 19
06. Сре мац 10 4 2 4 25:17 14
07. Јед но та 10 3 2 5 18:19 11
08. ОФК Бин г. 10 2 3 5 13:18 9
09. Син ђе лић 10 2 3 5 13:23 9
10. Омла ди . 10 3 0 7 15:26 9
11. Гра ни ч. 10 1 2 7 10:35 5
12. Је дин с. (Љ) 10 0 1 9 9:40 1

Ни кин ци: По лет  27.Ок то бар 
2:1; Ру ма: Је дин ство (Ру) – 
Фру шко го рац 2:0; До брин ци: 
Сре мац  Је дин ство (П) 2:0; 
Гра бов ци: Гра ни чар – Мла дост 
6:0; Не ра дин: Вој во ди на – Сло
га 0:1; Сте ја нов ци: Бо рац  
Је дин ство (К) 2:6.

01. Је дин с. (Ру) 9 7 1 1 13:5 22
02. Сло га 9 7 0 2 39:8 21
03. По лет 8 5 3 0 17:5 18
04. Сре мац 8 5 1 2 23:10 16
05. Је дин с. (К) 8 5 0 3 19:9 15
06. Фру шк 9 4 3 2 15:14 15
07. Је дин с. (П) 9 4 2 3 17:11 14
08. Гра ни ч. 9 3 0 6 18:27 9
09. Бо рац 9 2 1 6 15:34 7
10. Мла дост 9 1 2 6 4:29 5
11. 27. Ок то бар 9 1 1 7 8;25 4
12. Вој во ди на 8 1 0 7 7:18 3

Ша бац: Ма чва – Бо рац 1:0; 
Бе о град: Пар ти зан  ОФК Бач
ка 3:1; Ива њи ца: Ја ворМа тис 
– Рад ник 1:0; Су бо ти ца: Спар
так ЖК – Чу ка рич ки 0:0; Бе о-
град: Во ждо вац – Рад 3:0; Но ви 
Сад: Вој во ди на – Рад нич ки 1:1; 
Кру ше вац: На пре дак – Зе мун 
2:1; Бе о град: Цр ве на Зве зда – 
Мла дост 2:1.

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

Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац 
(ВР) – Срем 0:4; Бе шен по во: 
БСК – Но ћај 10:2; Ле жи мир: 
Пла ни нац  Сло га (З) 1:2; 
На пре дак је био сло бо дан.

01. На пре дак 10 8 1 1 28:8 25
02. Д. Пе тров ци 10 7 1 2 31:9 22
03. Гра ни ч. (О) 10 7 0 3 17:15 21
04. Мла дост 10 6 2 2 21:12 20
05. По лет 10 6 1 3 25:11 19
06. Фру шко. 10 6 1 3 18:16 19
07. Бре стач 10 5 1 4 17:26 16
08. Сло га 10 5 0 5 20:18 15
09. Ф. Го ра 10 4 3 3 20:20 15
10. Ми трос 10 4 1 5 14:16 13
11. Хај дук 10 3 3 4 17:19 11
12. Зе ка Бу љ. 10 3 1 6 18:22 10
13. До њи Срем 10 3 1 6 14:18 10
14. Би кић Дол 10 2 0 8 6:16 5
15. Сло бо да 10 1 1 8 13:33 4
16. Гра ни ч. (К) 10 1 1 8 7:27 3

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 13 11 1 1 30:3 34
02. Пар ти зан 13 9 3 1 27:10 30
03. Во ждо вац 14 8 4 2 25:11 28
04. Вој во ди на 14 8 3 3 17:11 27
05. Спар так ЖК 13 7 5 1 27:12 26
06. Чу ка рич ки 14 6 4 4 12:10 22
07. На пре дак 14 6 2 6 23:21 20
08. Рад нич ки 13 5 5 3 16:17 20
09. Ма чва 14 5 1 8 19:24 16
10. Мла дост 13 4 3 6 17:19 15
11. Рад ник 14 4 3 7 13:26 15
12. Зе мун 13 3 5 5 10:16 14
13. Ја вор 14 3 2 9 8:20 11
14. ОФК Бач ка 14 2 4 8 12:25 10
15. Рад 14 2 2 10 13:28 8
16. Бо рац 14 2 1 11 9:25 7

01. БСК 6 4 2 0 32:5 14
02. Срем 5 4 1 0 17:1 13
03. Сло га (З) 6 3 2 1 10:9 11
04. Пла ни нац 5 2 1 2 9:11 7
05. Но ћај 6 1 2 3 12:18 5
06. На пре дак 6 1 1 4 5:24 4
07. Бо рац (ВР) 6 0 1 5 1:18 1

01. Мла дост 7 6 0 1 20:5 18
02. Хај дук 1932 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

САВА ТЕ БОКС КЛУБ „РУМА“
Два зла та у Вара жди ну

Так ми ча ри СБК „Рума“ су били 
нај у спе шни ји од клу бо ва из 
Срби је на Свет ском купу клу бо
ва у асо сава теу које је одр жа но 
21. окто бра у Вара жди ну. На 
овом так ми че њу насту пи ла су 
три клу ба из Срби је, са 11 спор
ти ста који су укуп но осво ји ли 
чети ри злат не и пет брон за них 
меда ља. Так ми ча ри Сава те бокс 
клу ба „Рума“, од њих четво ро, 
тро је су осво ји ли меда ље.

Злат не меда ље су осво ји ли 
јуни ор Мар ко Вида ко вић, у кате
го ри ји до 75 кило гра ма и Крста 
Јан ко вић, у кате го ри ји до 56 

кило гра ма, док је брон зу осво јио 
кадет Петар Јова нов, у кате го ри
ји до 50 кило гра ма.

– Наши спор ти сти су пока за ли 
одлич не бор бе и они у фина лу 
су били без пора за. Коли ко је 
ово так мич ње јако пока зу је и 
пода так да наш Петар Јова нов, 
свет ски првак, није успео да се 
пла си ра у фина ле, већ се морао 
задо во љи ти брон за ном меда
љом. Ово је још један успех 
наших мла дих спор ти ста – каже 
Мио драг Ракић, тре нер и пред
сед ник СБК „Рума“.

 С. Џ.
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ИВАН МЛА ДЕ НО ВИЋ ИЗ ШИДА

Бици клом оби ла зи свет

Када су јед ног стра стве ног алпи
ни сту пита ли зашто се пење на 
пла ни не, он је лакон ски одго во

рио, зато што посто је. Сли чан одго вор 
доби ли смо од Ива на Мла де но ви ћа, 
чове ка који бици клом путу је у бес крај
не даљи не, а наме ра му је, како сам 
каже, да оби ђе цео свет. 

 Даљи не ме при вла че, и ја им мојим 
бици клом идем у сусрет. Пре две годи
не кре нуо сам на сво је прво дуже путо
ва ње. Ишао сам 410 кило ме та ра до 
мана сти ра Острог у Црној Гори, затим, 
про шле годи не, сам ишао до Алба ни је 
пре ко Косо ва и Мето хи је и Маке до ни је, 
потом сам се вра ћао пре ко Црне Горе, 
Босне и Хрват ске. За два на ест дана 
пре шао сам 1.720 кило ме тра – при ча 
Иван Мла де но вић.

У мају ове годи не Иван Мла де но
вић, ког сви у Шиду зна ју под надим ком 
Аркан, кре нуо је из Шида бици клом за 
Москву. За седам на ест дана пре шао је 
пут дуг 2.745 кило ме та ра. 

 Ишао сам пре ко Мађар ске, Сло
вач ке, Пољ ске, Бело ру си је и Руси је. 
У Мин ску сам био на руко мет ној утак
ми ци Бело ру си ја  Срби ја, и ту сам се 

срео са поро ди цом Карић. Лепо су ме 
доче ка ли и уго сти ли, а ја сам после 
кра ћег задр жа ва ња кре нуо даље пре
ма Москви. Возио са бицикл од јутра 
до мра ка, спа вао сам где се затек
нем, поне кад је то било и у шуми. На 
бици клу имам око два де сет кило гра ма 
опре ме, шатор, вре ћу за спа ва ње, под
ло гу за спа ва ње, гар де ро бу и хра ну. 
Руси ја је огром на земља  изно си сво ја 
запа жа ња Иван и дода је да је поне кад 
возио и по три сто ти не кило ме та ра а да 
није наи шао ни на какво насе ље, нити 
је срео било кога успут.

Није, каже, на путо ва њу имао већих 
непри јат но сти, напро тив сте као је мно
го познан ста ва, скло пи ла су се и нека 
трај на при ја тељ ства, људи су љуба
зни, спо ра зу ме ва ју се и поред језич
ке раз ли чи то сти и увек су спрем ни да 
помог ну.

 У Пољ ској сам зано ћио, у нека квом 
малом сео це ту где је само јед на жару
ља горе ла на цен тру села, на клу пи, 
ују тро ме је мешта нин, нека кав ста ри ји 
сеља нин позвао у кућу, а дома ћи ца ме 
је поча сти ла уку сним кифли ца ма. Мало 
чуд но су ме гле да ли на гра нич ним пре

ла зи ма, ипак је то вели ка даљи на на 
коју сам се упу тио бици клом. На Пољ
ско  Руској гра ни ци пољ ски цари ни ци 
ми нису дозво ли ли улаз у Руси ју јер се 
навод но ту не може пре ћи бици клом, 
па сам морао да идем 200 кило ме та ра 
пре ко Литва ни је да бих ушао у Руси ју – 
при ча нам наш саго вор ник.

Када је сти гао у Москву, Ива на су 
доче ка ли њего ви земља ци, дру го ви из 
детињ ства из Срп ског Миле ти ћа, где је 
рођен. Про вео је седам дана у Москви, 
оби шао мно ге њене зна ме ни то сти, 
наро чит ути сак оста вио је на њега 
Бољ шој теа тар, Црве ни трг, Кремљ и 
москов ски метро. Ави о ном се вра тио 
назад у Срби ју.

Сле де ће путо ва ње које пла ни ра, у 
мају иду ће годи не, је пут у Пекинг. Ићи 
ће пре ко Руси је, Казах ста на, Мон го ли
је, пусти ње Гоби, Кином до Пекин га. 
Овај четр де сет ше сто го ди шњи Шиђа
нин има воље, сна ге и жеље да то и 
оства ри. Поже ли мо му сре ћу на том 
дуго путу и да нам се вра ти са новом 
при чом о кра је ви ма кроз које је про шао 
и људи ма које је на том путо ва њу сре
тао. З. Мар ко вић

Иван Мла де но вић бици клом сти гао до Москве

Сле де ће
путо ва ње 
које Иван 

Младеновић 
пла ни ра, у мају 

иду ће годи не, 
је пут у Пекинг. 

Ићи ће пре ко 
Руси је,

Казах ста на,
Мон го ли је, 

пусти ње
Гоби, Кином

до Пекин га


