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УВОДНИК

Шта све (не)може 
поро ди ља у Срби ји

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Поле ми ка изме ђу мини стар ке Зора не Михај ло вић и 
вла ди ке Ири не ја Було ви ћа сем медиј ске нема неку 
наро чи ту тежи ну. Мини стар ка Михај ло вић је одав но 

на себе пре у зе ла уло гу заштит ни це европ ских вред но сти, 
па самим тим у кон зер ва тив ном дру штву какво је овда
шње и при ли ку да јој лепи ети ке те сва ки поште ни Србин 
енд Срп ки ња који се зала же за чува ње тра ди ци је и све 
оста ло што та дисци пли на под ра зу ме ва. 

Можда се неко пона дао да ће пре ми јер ка Ана Брна бић 
ста ти у одбра ну жена, али дотич на се пот пу но погу би ла 
на нај ја чој поли тич кој функ ци ји у земљи, па док се не про
на ђе или док је Вучић на сме ни, нека госпо ђа – госпо ђи ца 
вред но ради на диги та ли за ци ји, да је не узне ми ра ва мо.

При ча о ната ли те ту је као при ча о при вред ном расту. 
Није дово љан, али ради мо све што је у нашој моћи да се 
он подиг не. И при вред ни раст и ната ли тет.

А како зашти та поро ди ља ни труд ни ца изгле да у ствар
но сти, од које су под јед на ко дале ко и вла ди ка Ири неј и 
мини стар ка Михај ло вић и диги тал на пре ми јер ка Брна бић? 
Када би неко од поме ну тих бар јед ном поку шао да се 
избо ри за поро диљ ско боло ва ње било које запо сле не 
жене у Срби ји можда би му заи ста било јасно о чему се 
ради. Ова ко, могу да се гађа ју висо ко ум ним гово ри ма док 
не изне мог ну, али труд ни цама од тога боље бити неће. 

Ске ни ран спи сак потреб них доку ме на та за труд нич ко 
боло ва ње изгле да поду га чак, али не бој те се, у поје ди ним 
став ка ма тре ба запра во при ба ви ти више десе ти на папи ра, 
што све зајед но чини пого ле му хрпу папи ра. Па кад тако 
нато ва ре ни доку мен та ци јом дође те на шал тер било које 
општи не, онда вам при ча о ната ли те ту изгле да сасвим 
дру га чи је.

Све у све му, у овој држа ви лак ше је оства ри ти повра ћај 
ПДВ од, реци мо 100 мили о на дина ра, него пра во на поро
диљ ско боло ва ње. Бар што се тиче про це ду ре и доку мен
та ци је. За повра ћај ПДВа довољ но је да у ПДВ при ја ви 
шти кли ра те кући цу за поврат, а за поро диљ ско боло ва ње 
има још јед ном да се поро ди те пред општин ским шал те
ром. Међу тим, у лов на доку мен та за поро диљ ско обич но 
не иду поро ди ље, него посло дав ци, па је сасвим јасно 
зашто сви беже ко ђаво од крста од труд не рад ни це. Није 
овде реч о нов цу, него о губље њу вре ме на и жива ца. И 
сва ки посло да вац ће рећи, ма дале ко ти лепа кућа, иди па 

се пора ђај код неког дру гог. Доду ше има и оних који саве
сно и про пи сно извр ша ва ју сво је оба ве зе пре ма труд ни ца
ма, али такве нико не поми ње нити се тру ди да им помог
не. 

На при ло же ном спи ску посеб но је зани мљи ва став ка 
под ред ним бро јем 2. Чуве ни извод из матич не књи ге 
рође них. И може Брна бић ка да тру би коли ко хоће, може 
да мења закон о управ ном поступ ку и про пи су је казне, 
могу секи ре да пада ју, не вре ди, извод тре ба, па тре ба. А 
сушти на је у томе да се он (извод) изва ди на јед ном 
општин ском шал те ру, па се одне се на дру ги општин ски 
шал тер. И тако у круг. Док не попа да мо. Или изу мре мо.

У овој држа ви лак ше је
оства ри ти повра ћај ПДВ од,

реци мо, 100 мили о на дина ра, него 
пра во на поро диљ ско боло ва ње
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ЈОШ ЈЕДНА ОД АФЕ РА У МИ ТРО ВАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ ЗА ВРЕМЕ ДОК ЈЕ ДИРЕКТОР 
БИО ДР МИРОСЛАВ КЕНДРИШИЋ

Смрт у присуству лекара
Дра гу тин Ба њац по бе гао је из Оси је ка у Шид, ка ко би од стра хо та ра та 

спа сао сво ју по ро ди цу. Смрт је на шао у ми тро вач кој Бол ни ци, ка ко твр ди 
ње го ва по ро ди ца, због не а де кват ног ле че ња, с об зи ром да је бо ло вао од 
ше ћер не бо ле сти. Због то га, ње го ва по ро ди ца је Основ ном су ду у Срем ској 
Ми тро ви ци под не ла ту жбу. Бивши ди рек тор Бол ни це др Ми ро слав Кен дри
шић од би јао је да о овом слу ча ју раз го ва ра за М НО ВИ НЕ.   

За раз ли ку од бившег ди рек то ра Бол ни це, хи рург др Вла ди мир Фи ли по
вић ре као је но ви на ру М НО ВИ НА да би ра до од го во рио на сва но ви нар ска 
пи та ња, али, као и сви за по сле ни, има за бра ну од стра не ди рек то ра Бол
ни це, да са мо стал но да је из ја ве за јав ност. Да ли је то нешто и шта је то 
же лео да са кри је од јав но сти бивши директор др Ми ро слав Кен дри шић?

По чет ком де ве де се тих про шлог 
ве ка, бе же ћи од ужа са ра та, у 
Шид се са сво јом по ро ди цом 

до се лио из Оси је ка, Дра гу тин Ба њац. 
Ако је спа сао гла ву од ра та, ни је је 
спа сао у ми тро вач кој Бол ни ци, где је 
пре ми нуо 3. апри ла прошле го ди не. 
Ње го ва ћер ка Алек сан дра Тр бо је
вић, при ват на пред у зет ни ца из Срем
ске Ми тро ви це, твр ди да је њен отац 
умро услед не а де кват ног ле че ња и 

због то га је, за јед но са бра том Рај ком 
и мај ком На дом Ба њац, ту жи ла 
ми тро вач ку Оп шту бол ни цу, где се 
још увек води судски спор. 

Ка ко сто ји у ту жби, Дра гу тин Ба њац 
је по чет ком фе бру а ра, при ме тио 
ра ни цу на но зи, из над aхилове те ти
ве, преч ни ка јед ног цен ти ме тра. Као 
ди ја бе ти чар од мах се ја вио ле ка ру 
спе ци ја ли сти, али по што су га док то
ри за вла чи ли, бо лест је кре ну ла 

наго ре, па је у бол ни цу при мљен 15. 
мар та прошле го ди не, на хи рур шко 
оде ље ње, као па ци јент др Вла ди ми
ра Фи ли по ви ћа. Ме ђу тим, ле ка ри и 
да ље оте жу са пред у зи ма њем од го
ва ра ју ћих ме ра. Док тор Фи ли по вић 
га пи та где је био до са да и ка же да 
ни је си гу ран да ли ће ус пе ти да му 
спа се но гу, али по ре чи ма ту жи ла ца 
не пред у зи ма ни шта до 20. мар та. 
Док тор Фи ли по вић од ћер ке Алек

МИТРОВАЧКА БОЛНИЦА НА СУДУ ЗБОГ ЛЕКАРСКИХ ГРЕШАКА СВОЈИХ ЛЕКАРА

Грешке лекара Болницу 
коштале 12 милиона динара

О ЧЕМУ СУ М НОВИНЕ ПИСАЛЕ ПРЕ ГОДИНУ 

Судско медицинско вештачење Медицинског 
факултета у Београду, потврдило је да је 
Драгутин Бањац, који је 3. априла 2015. године 
умро у митровачкој Општој болници – 
неадекватно лечен, пошто су уочени пропусти 
ординирајућих лекара (види текст доле). То се 
види из извештаја који потписују лекари вештаци 
проф. др Ђорђе Алемпијевић и доц. др Михаило 
Илие, у извештају који је достављен Основном 
суду у Сремској Митровици, где се води судски 
спор за накнаду штете. То је био повод да 
затражимо мишљење директора Опште болнице 
др Живка Врцеља о судским процесима који 
Болницу прилично коштају  

Про тив Опште бол ни це у Срем
ској Митро ви ци због учи ње не 
лекар ске гре шке у послед њих 

пет годи на вође но је укуп но 15 суд
ских спо ро ва. Седам је окон ча но и у 
свих седам слу ча је ва Бол ни ца је 
изгу би ла, док је осам суд ских поступ
ка и даље у току. На осно ву ових 
седам суд ских пре су да, Општа бол
ни ца у Срем ској Митро ви ци је поро
ди ца ма оште ће них испла ти ла укуп но 
12.150.000 дина ра. Нај ни жа сума 
која је испла ће на изно си 500.000 
дина ра, а нај ви ша 2,5 мили о на дина
ра. Укуп на потра жи ва ња по тужбе
ним зах те ви ма за ових 15 суд ских 
посту па ка изно се 17 мили о на дина
ра. То зна чи да се нов цем поре ских 
обве зни ка Сре ма пла ћа ју гре шке 
лека ра. 
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сан дре тра жи да ку пи апа рат PI CO 
(не ка вр ста хи пер ба рич не ко мо ре), 
чи ја је це на 30.000 ди на ра по ко ма ду. 
Тач ни је, два та ква апа ра та, с об зи
ром да је век тра ја ња јед ног не де љу 
да на. Уз те апа ра те, ћер ка Алек сан
дра ку пу је и при па да ју ћу опре му, 
али ста ње ње ног оца не иде на 
бо ље. 

 Уме сто да му бу де бо ље, мом оцу 
се ста ње по гор ша ва, а ше ћер му ска
че на вред ност 24. Ка да сам ви де ла 
у ка квом је ста њу мој отац, да му је 
но га по мо дре ла, оте кла и да тр пи 
не сно сне бо ло ве, тра жи ла сам да му  
се тај апа рат ски не са но ге. Док тор 
Фи ли по вић у том мо мен ту ни је у 
бол ни ци, оти шао је са по сла на кон 

де жур ства, а ни ко од ле ка ра не зна 
да ру ку је тим апа ра том. Уз по моћ 
док то ра Ђор ђа Те о до ро ви ћа, на чел
ни ка хи рур ги је, ко ји му ски да апа рат 
са но ге, по мом ми шље њу при лич но 
не струч но, про сто га ки да ју ћи, при
кљу чу ју га на ин фу зи ју. Ја тра жим да 
ле че ње на ста ви др Го ран Ивић, а 24. 
мар та мог оца опе ри шу, уз на по ме ну 
да ће оста ти без но ге. Уме сто без 
но ге, остао је без гла ве. Умро је 3. 
априла у по ла де сет уве че, од сеп се, 
у 67. го ди ни – при ча за М НО ВИ НЕ  
ћер ка по кој ног Дра гу ти на Бањ ца, 
Алек сан дра Тр бо је вић.

Још уочи почетка парнице, 
децембра прошле године,  по ку ша ли 
смо да до би је мо и из ја ву ди рек то ра 

Оп ште бол ни це у Срем ској Ми тро ви
ци, др Ми ро сла ва Кен дри ши ћа, као 
пр вог од го вор ног уста но ве ко ју 
по ро ди ца по кој ни ка ту жи. Ба ха то и 
без обра зло же ња, као што ина че 
че сто чи ни у ко му ни ка ци ји са М 
НО ВИ НА МА, др Кен дри шић од био је 
да нам да би ло ка кву из ја ву, упу ћу ју
ћи нас на пиара, ко ји по стру ци ни је 
ме ди цин ски рад ник.           

Дра гу тин Ба њац по бе гао је из Оси
је ка у Шид, ка ко би од стра хо та ра та 
спа сао сво ју по ро ди цу. Смрт је 
на шао у ми тро вач кој Бол ни ци, ка ко 
твр ди ње го ва по ро ди ца, због не а де
кват ног ле че ња, с об зи ром да је 
бо ло вао од ше ћер не бо ле сти. Због 
то га, ње го ва по ро ди ца је Основ ном 
су ду у Срем ској Ми тро ви ци под не ла 
ту жбу про тив Оп ште бол ни це. 

За раз ли ку од ди рек то ра Бол ни це, 
хи рург др Вла ди мир Фи ли по вић, 
ко ји је ина че ле чио по кој ног Дра гу ти
на Бањ ца, ре као је но ви на ру М 
НО ВИ НА да би ра до од го во рио на 
сва но ви нар ска пи та ња, али, као и 
сви за по сле ни, има за бра ну од стра
не тадашњег ди рек то ра Бол ни це, да 
са мо стал но да је из ја ве за јав ност. Да 
ли је и шта је то же лео да са кри је од 
јав но сти др Ми ро слав Кен дри шић?

Упра во због ма фи ја шкопар тиј ских 
ве за, ко је вла да ју у По кра ји ни,  
до бри љу ди су по ро ди цу по кој ног 
Дра гу ти на Бањ ца, ко ја је ту жи ла 
ми тро вач ку Бол ни цу због не са ве
сног ле че ња њи хо вог оца и су пру га, 
са ве то ва ли да зах те ва ве шта че ње 
ле ка ра ко ји ни су из Вој во ди не. 

Вла ди мир Ћо сић

УМРО ЗБОГ ЛЕКАРСКОГ 
НЕМАРА: Драгутин Бањац

ТУЖИ БОЛНИЦУ ЗБОГ СМРТИ 
ОЦА: Александра Трбојевић

Дирек тор митро вач ке Опште 
бол ни це др Жив ко Врцељ напо
ми ње и да отка да се он нала зи 
на челу ове здрав стве не уста
но ве није покре нут није дан 
тужбе ни зах тев по осно ву 
лекар ске гре шке. 

 Од авгу ста про шле годи не 
до данас нико није тужио Бол
ни цу због лекар ске гре шке. То је 
захва љу ју ћи томе што се укљу
чу јем у све те про це се. Оби ла
зим фами ли је паци је на та и мак
си мал но гле дам да се не дого де 
кон фликт не ситу а ци је. Када 
дође до про бле ма, пози вам 
коле ге да раз го ва ра ју са фами
ли јом, како би се ситу а ци ја 
изгла ди ла. Тако ђе сам замо лио 
коле ге да не опањ ка ва ју јед ни 
дру ге – наво ди др Врцељ.   

Пре ма пода ци ма које смо 
доби ли из Бол ни це, у 2012. 
годи ни су покре ну та два суд ска 
спо ра, један је окон чан. У 2013. 
чети ри суд ска спо ра су вође на 
по осно ву лекар ске гре шке, од којих 
су два окон ча на, док су у 2014. годи
ни вође на три спо ра, од којих су два 
окон ча на. 2015. је рекорд на и у њој је 

покре ну то пет суд ских спо ро ва, од 
којих су два завр ше на, а у 2016. годи
ни је покре нут један суд ски посту пак, 
који још није окон чан. 

Бол ни ца је та која испла ћу је 
изгу бље ње суд ске спо ро ве из 
соп стве них сред ства, напо ми ње 
др Врцељ. 

 Сва ка ко да ови суд ски про це
си опте ре ћу ју Бол ни цу, тим пре 
што је буџет бол ни це за ову 
годи ну мањи у одно су на прет
ход ну годи ну. Одно сно, буџет је 
већи само по осно ву пове ћа ња 
пла та од пет одсто, али када се 
одби је то пове ћа ње за пла те, 
буџет за 2017. за потро шни 
сани тет ски и меди цин ски мате
ри јал, леко ве, је мањи него онај 
за 2016. годину – каже дирек тор.

На пита ње шта ће он као 
дирек тор Опште бол ни це у 
Срем ској Митро ви це пре ду зе ти 
пово дом лека ра који су ради ли 
на ште ту паци је на та, др Врцељ 
одго ва ра:

 Све ове лекар ске гре шке су 
се дого ди ле пре мог ман да та и 
ја на осно ву тога немам пра ва 
директ но да их реша вам, јер је 

то било у ман да ту мојих прет ход ни ка 
и то је њихо ва одго вор ност. Они су 

ДАНА У БРОЈУ ОД 9. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

КОЛИКО КОШТАЈУ СУДСКЕ
ОДШТЕТЕ: Др Живко Врцељ
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тре ба ли бити санк ци о ни са ни рани је 
за то шта су ура ди ли. 

Општа бол ни ца у Срем ској Митро
ви ци има 155 лека ра, а неко ли ци на 
њих је до сада напра ви ла по неко ли
ко лекар ских гре ша ка. 

 Бол ни ца ће, док има сред ста ва, 
плаћати те суд ске тро шко ве. Уко ли ко 
се дове де у пита ње ликвид ност бол
ни це, тј. финан сиј ско функ ци о ни са
ње бол ни це, ми ћемо тра жи ти рефун
ди ра ње од лека ра који су напра ви ли 
лекар ску гре шку. По зако ну има мо 
пра во да тра жи мо да они пар ти ци пи
ра ју у испла ти суд ских пре су да. Било 
би довољ но да 30 одсто суме пла те 
– нагла ша ва Врцељ. 

Осим пред судом, лека ри могу да 
одго ва ра ју и пред есна фом, тј. пред 
судо ви ма части Лекар ске комо ре 
Срби је. Крај ња мера је оду зи ма ње 
лицен це лека ру, без које би он тешко 
могао да се запо сли негде. Међу тим, 
у незнат ном бро ју слу ча је ва лека ри 
су због начи ње не лекар ске гре шке 
оста ли без дозво ле за рад.  

Е. М. Н.

Др Жив ко Врцељ за М нови не каже 
да су испла ће ни разни дуго ви које су 
му оста ви ли њего ви прет ход ни ци, 
попут дуга од 9,5 мили о на дина ра 
Веле фар му.

 Што се тиче суд ских спо ро ва које 
смо ми окон ча ли пози тив но за Бол
ни цу је спор са Инсти ту том за тран
сфу зи ју крви Срби је, који нам је 
дужан пре ко два мили о на дина ра. У 
току је суд ски спор про тив две рад ни
це бла гај не које су 2010. оту ђи ле 
660.000 дина ра. Јед на рад ни ца је 
про це су и ра на и дошло је до Суда, а 
дру гу Тужи ла штво још није обра ди
ло. Има мо суд ске спо ро ве про тив 
запо сле них лека ра који су напу сти ли 
бол ни цу, а нису одра ди ли по уго во ру 
оба ве зан стаж након спе ци ја ли за ци
је. Ни про цес након пожа ра у бол ни
ци од 2010. није окон чан – каже др 
Врцељ. 

Суд ради спо ро СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА ОПШТИ НЕ ШИД

Кома са ци ја
у Моро ви ћу

Чла но ви Општин ског већа Општи
не Шид су на сед ни ци која је 
одр жа на у сре ду 25. октоб тра, 

изме ђу оста лих тача ка днев ног реда, 
утвр ди ли пред ло ге одлу ка о спро во
ђе њу кома са ци је земљи шта у општи ни 
Шид у Моро ви ћу, затим пред лог изме
не одлу ке о мак си мал ном бро ју запо
сле них на нео д ре ђе но вре ме у Општи
ни Шид за 2017. годи ну, а усво јен је 
и пред лог одлу ке о спро во ђе њу јав
ног кон кур са за избор дирек то ра јав
ног пред у зе ћа. Тако ђе, доне се ни су и 
одре ђе ни закључ ци веза ни за поче так 
спро во ђе ња про це са избо ра дирек то
ра у јав ним пред у зе ћи ма, а који ма је 
ман дат исте као. 

Како је након сед ни це на кон фе рен
ци ји за нови на ре изја вио члан Општин
ског већа Дра ган Гутић, више го ди шњи 
про блем кома са ци је до сада је решен 
у неко ли ко ката стар ских општи на.

 Након доно ше ња одлу ке Скуп
шти не, покре ну ће се про це ду ра око 
спро во ђе ња кома са ци је у Моро ви ћу, 
јер су за тај део посла обез бе ђе на 
сред ста ва. Иду ће годи не уз одо бре на 
сред ства из обла сти пољо при вре де, 
отво ри ће се могућ ност и за дру ге ката
стар ске општи не у који ма кома са ци ја 
није завр ше на  иста као је Гутић.

Када је реч о мак си мал ном бро ју 
запо сле них у опшптин ској упра ви, како 
нам је рече но, одлу ка је у изра ди и до 
кра ја годи не ће бити конач но доне се
на.

 Тре ну тан број запо сле них у Општи
ни Шид је у скла ду са зако ном и у скла

ду са буџе том, као и са свим оста лим 
под за кон ским акти ма који регу ли шу 
ову област  рекао је Гутић.

Што се тиче кадров ских про ме на и 
избо ра дирек то ра у поје ди ним јав ним 
пред у зе ћи ма, Дра ган Гутић је рекао:

 С обзи ром на то да исти че ман дат 
врши о ци ма дужно сти дирек то ра у поје
ди ним јав ним пред у зе ћи ма, доћи ће до 
отва ра ња кон кур са и огла са за та рад
на места. Да ли ће бити кадров ских 
про ме на у одно су на сада шња реше
ња, виде ће мо по завр шет ку кон кур са, 
где ће конач ну реч дати Општин ско 
веће а затим Скуп шти на.

На сед ни ци је изгла сан и пред лог 
одлу ке о оту ђе њу послов ног про сто
ра  лока ла у сво ји ни Општи не Шид, 
након спро ве де ног јав ног над ме та ња, 
као и одлу ка која се тиче оту ђе ња гара
жа у сво ји ни Општи не. Тиме је отво рен 
про цес да има о ци као и сви дру ги гра
ђа ни уче ству ју на јав ном над ме та њу 
веза ном за њихов откуп, који ће поче ти 
након усва ја ња те одлу ке на скуп штин
ском засе да њу. 

Изме ње на је и одлу ка о изме ни 
реше ња о име но ва њу чла на управ
ног одбо ра у Пред школ ској уста но ви 
„Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља“ као и 
изме на реше ња о име но ва њу при вре
ме ног тела месне зајед ни це Гиба рац. 
Послед ња тач ка днев ног реда одно си
ла се на доно ше ње изме не про гра ма 
кори шће ња сред ста ва за уна пре ђе ње 
без бед но сти сао бра ћа ја на тери то ри ји 
шид ске општи не за 2017. годи ну. 

М. Н.

Члан Општин ског већа Дра ган Гутић

Ми ћемо
тра жи ти
рефун ди ра ње
од лека ра који су 
напра ви ли лекар ску 
гре шку, нагла ша ва
др Живко Врцељ
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СКУП ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Жене су хра бри је у послу
Скуп пред у зет ни ца „Бизнис ћоше“ 

одр жан је про шлог четврт ка, 26. 
окто бра у Срем ској Митро ви

ци. Успе шне пред у зет ни це са тери то
ри је Гра да гово ри ле су на тему „Како 
посло ва ти у Срби ји када сте жена“. 

Сво ја иску ства са при сут ни ма у 
кафеу Тали ја поде ли ла је и комер
ци јал на дирек тор ка фир ме „Хра на 
про дукт“ из Сала ша Ноћај ског Весна 
Стан ко вић. „Хра на про дукт“ се бави 
про из вод њом сточ не хра не и ове годи
не обе ле жи ла је 25 годи на посто ја ња. 

 Поче так нам је био ствар но тежак и 
пун непо зна ни ца. Има ли смо и лепих и 
ружних тре ну та ка, али смо се избо ри
ли, јер смо били упор ни и веро ва ли да 
је наш начин рада и схва та ње посла 
испра ван и да ће дру ги то пре по зна ти. 
Тако је и било. Сада је наше пред у зе
ће, које запо шља ва 170 рад ни ка од 
тога 40 жена, сино ним за ста бил ност 
и поу зда ност. Ове годи не се и наша 
деца укљу чу ју у посао са новим иде
ја ма и визи јом у ком прав цу тре ба да 
иде мо, шта да про ме ни мо како да се 
при ла го ди мо новим зах те ви ма тржи
шта – рекла је Весна Стан ко вић.

На пита ње, да ли је тешко бити пред
у зет ни ца у Срби ји, каже:

 Увек веру јем у жене зато што се 
жене увек лак ше при ла го ђа ва ју про
ме на ма, што су издр жљи ви је, кре а тив
ни је.

Ина че, Весна Стан ко вић је ово го

ди шња добит ни ца награ де Капе тан 
Миша Ана ста си је вић за Нај жену Сре
ма, али напо ми ње да јој је нај дра
жа награ да то што поро дич на фир ма 
добра послу је.

На ску пу у Срем ској Митро ви ци при
сут ни су из прве руке могли да чују 
како се покре ће посао, који су кора ци 
ка успе шном посло ва њу, како се пре
ва зи ла зе пре пре ке и како се дола зи до 
успе ха. 

О томе како је посло ва ти у Срби ји су 
гово ри ле и Алек сан дра Сто јиљ ко вић, 
вла сни ца цве ћа ре „Уба ви ло“, Гор да на 
Трнић из фир ме „Хемик“ која се бави 
про из вод њом боја и лако ва и Татја на 
Бере жни Сти ја чић, вла сни ца даро те ке 
„Кедар“. 

Орга ни за тор овог дога ђа ја био је 
Еду ком из Новог Сада, а подр шку про
јек ту који за циљ има еко ном ско осна
жи ва ње жена су дали Раз вој на аген ци
ја Срби је и При вред на комо ра Срби је. 
Бизнис ћоше ту у Срем ској Митро ви ци 
при су ство ва ла је и Ста на Јевић, само
стал на струч на сарад ни ца Реги о нал не 
при вред не комо ре Сре ма.

Б. С.

Весна Стан ко вић 

ПРО ДАВ НИ ЦА ЗА СОЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НЕ ПОРО ДИ ЦЕ У ШИДУ

Помоћ у обу ћи и оде ћи
У Шиду је недав но отво ре на про

дав ни ца за соци јал но угро же не 
поро ди це у којој ће они пот пу но 

бес плат но моћи узе ти топлу гар де ро
бу, обу ћу и сред ства за лич ну хиги је ну. 
Тако ђе сви ма њима се нуди  могућ ност 
да тако ђе бес плат но опе ру и осу ше свој 
веш у ново о тво ре ном веше ра ју на истој 
адре си.  Једи ни услов је да су то лица 
која су у соци јал ној потре би, да има ју 
потвр ду Цен тра за соци јал ни рад, као и 
да су кори сни ци Народ не кухи ње. 

Про дав ни ца је отво ре на захва љу ју ћи 
невла ди ним орга ни за ци ја ма „Цен тар 
за раз вој Сре ма” и  „Сло бо да избо ра” 
из Шида. При ли ком првог дола ска гра
ђа ни доби ја ју ини ци јал ни пакет у коме 
се нала зе топли одев ни пред ме ти и 
хиги јен ски паке ти, а након тога они ће 
се пози ва ће  један пут месеч но како би 
редов но доби ја ли сво је паке те. 

Ова ква про дав ни ца прва је такве 
врсте у Срби ји, а основ ни циљ је помоћ 
соци јал но угро же ним лици ма. Невла
ди на орга ни за ци ја „Сло бо да избо ра” 
осно ва на је 2015. Годи не. Како исти чу 
у овој невла ди ној орга ни за ци ји, основ
но наче ло којим се руко во де јесте бити 
на првом месту човек, сход но томе се 
пона ша ти и пру жа ти помоћ они ма који
ма је помоћ сва ке врсте у овим тешким 
вре ме ни ма и нај по треб ни ја. Како исти
чу, на осно ву пода та ка Црве ног крста 
Шид, тре нут но је 350 нај у гро же ни јих 

лица на под руч ју шид ске општи не који
ма ће пру жа ти ове услу ге.

 Пре ко Цен тра за соци јал ни рад 
пози ва ју се лица која се нала зе на 
њихо вој еви ден ци ји, који ће доби ти рас
по ред када могу да дођу код нас и узму 
оно што им је потреб но  исти че коор
ди на тор НВО „Цен тар за раз вој Сре ма” 
Јова на Вук сан.

Циљ им је да оства ре сарад њу са 
локал ним ста нов ни штвом и како кажу, 
да све ства ри које дистри бу и ра ју соци
јал но угро же ним лици ма, купу ју у 
локал ној сре ди ни коју ће затим дели ти 
људи ма у потре би у шид ској општи ни.

Отва ра ње соци јал не про дав ни це у 
Шиду подр жа ла је и локал на само у пра
ва Шид. На њеном отва ра њу при су ство
вао је и помоћ ник пред сед ни ка Општи
не Шид заду жен ѕа соци јал на пита ња 
Небој ша Илић, који је том при ли ком 
иста као зна чај ова кве врсте про дав ни
це за соци јал но угро же на лица.

Про дав ни ца за соци јал но угро же не 
поро ди це нала зи се у Ули ци Вука Кара
џи ћа број 69. Рад но вре ме је од 9 до 17 
часо ва или по пози ву. Уско ро се оче ку је 
отва ра ње још јед не про дав ни це таквог 
типа у при хват ном цен тру Прин ци по
вац. М. Н.

Бес плат но пра ње и суше ње веша
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ РУМА

Уста но вље на при зна ња
рум ске општи не

Сед ни ца Скуп шти не општи не 
Рума, 13. по реду, запо че ла је 
потвр ђи ва њем новог одбор

нич ког ман да та др Сне жа ни Јеф тић, 
са избор не листе СПС и Једин стве на 
Срби ја, буду ћи да је на про шлој сед
ни ци одбор ник са исте листе Дра ган 
Крстић под нео остав ку због пре ла ска 
на ново рад но место.

За ову сед ни цу може мо рећи да је 
било карак те ри стич но то што, сем 
обра зло же ња, није било диску си ја ни 
при мед би ни по јед ној тач ки днев ног 
реда. 

Одбор ни ци су доне ли одлу ку 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 Општи не Рума за теку ћу 
годи ну, а Душан Љуби шић, начел ник 
Општин ске упра ве је иста као да је 
она у скла ду са репу блич ком стра те
ги јом о сма њи ва њу бро ја запо сле них 
у јав ном сек то ру и вла ди ном уред
бом у делу који се одно си на систем 
локал не само у пра ве. По њој, у рум
ској општи ни у том систе му може да 
ради 693 запо сле на на нео д ре ђе но 
вре ме. 

– Ми сада има мо 698 запо сле них, а 
када смо слич ну одлу ку доно си ли за 
2015. годи ну било је могу ће упо сли
ти 759 рад ни ка. Тако ђе, од децем бра 
2013. годи не, када је прва таква уред
ба доне се на, ми смо сма њи ли број 
запо сле них за 161 рад ни ка и тако сва
ке годи не у буџе ту уште де ли око 100 
мили о на дина ра – рекао је Љуби шић 

и кон ста то вао да потре бе за отпу шта
њи ма неће бити јер је десе так рад
ни ка наја ви ло да ће ићи у пен зи ју. 
Нарав но, у скла ду са овом одлу ком 
сле ди и ускла ђи ва ње систе ма ти за ци
је рад них места.

На овој сед ни ци, која је одр жа на 25. 
окто бра, доне та је Стра те ги ја соци
јал не поли ти ке за пери од од 2017. до 
2022. годи не.

Ова стра те ги ја је усме ре на на 
актив но сти које ће допри не ти укљу
чи ва њу свих рањи вих гру па у дру
штве ни живот општи не, ефи ка сни јем 
сузби ја њу сиро ма штва и одго ва ра

ју ће соци јал не зашти те они ма који
ма је она нај по треб ни ја. Сред ства 
за изра ду ове стра те ги је су доби је на 
кроз про је кат „Уна пре ђе ње соци јал не 
инклу зи је осо ба са инте лек ту ал ним и 
мен тал ним смет ња ма“ кроз пројeкaт 
подр шке Европ ске уни је инклу зив ном 
дру штву. 

На тра гу ове стра те ги је су и усво је
не изме не и допу не Акци о ног пла на 
за уна пре ђе ње поло жа ја Рома у рум
ској општи ни.

Одбор ни ци су доне ли и јед ну зна чај
ну одлу ку веза ну за доде лу награ да и 
јав них при зна ња општи не Рума, буду
ћи да читав низ годи на, још од доде ле 
Окто бар ских награ да – нису посто ја
ле утвр ђе не награ де и при зна ња, као 
и посту пак кан ди до ва ња, али и коме 
се могу доде ли ти. Овом одлу ком је 
утвр ђе но да се може доде ли ти зва ње 
поча сног гра ђа ни на, Рум ска пове ља, 
захвал ни ца и нов ча на награ да.

– У скла ду са одлу ком на прет ход ној 
сед ни ци о пра зни ку и сла ви гра да, ми 
сада доно си мо ову одлу ку која је вео
ма зна чај на, јер смо ми до сада, били 
јед на од рет ких општи на која није има
ла такву одлу ку о јав ним при зна њи ма 
и награ да ма. Тако има мо могућ ност 
да се рум ска општи на захва ли сво јим 
нај и стак ну ти јим пре га о ци ма и ства
ра о ци ма, поје дин ци ма, колек ти ви ма 
и орга ни за ци ја ма који су дали зна ча
јан допри нос на уна пре ђе њу живо та у 
нашој општи ни. Ове награ де ће први 
пут бити доде ље не на све ча ној сед

Сед ни ца СО Рума

Сте ван Кова че вић
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ни ци СО Рума која ће бити одр жа на 
24. новем бра, на којој ћемо и први пут 
обе ле жи ти пра зник Општи не – рекао 
је Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума.

О при сти глим пред ло зи ма одлу чи
ва ће Коми си ја за одли ко ва ња.

На овој сед ни ци је дата и сагла сност 
на одлу ку о доде ли јав ног уго во ра 
за реа ли за ци ју про јек та јав но  при
ват ног парт нер ства са еле мен ти ма 
кон це си је за оба вља ње делат но сти 
јав ног пре во за пут ни ка на тери то ри
ји општи не Рума и дава њу сагла сно
сти на кона чан нацрт јав ног уго во ра 
о пове ра ва њу оба вља ња делат но сти 
јав ног пре во за пут ни ка на тери то ри
ји општи не Рума, одно сно да пред
сед ник Општи не може пот пи са ти тај 
уго вор. Како сазна је мо сти гла је само 
јед на пону да, а реч је о „Мастер бу су“ 
који и сада оба вља ту делат ност.

Како је обра зло жио Душан Љуби
шић, начел ник Општин ске упра
ве читав посао око регу ли са ња ове 
обла сти тра јао је пре ко годи ну дана и 
рум ска општи на је прва која је доно си 
ова кву одлу ку у скла ду са новим Зако
ном о јав но  при ват ном парт нер ству, 
а што ће убу ду ће бити и оба ве за свих 
локал них само у пра ва.

Одбор ни ци СО Рума су дали и 
сагла сност на ценов ник ЈУП „План“ 
на цене изра де урба ни стич ких пла но
ва, урба ни стич ко  тех нич ких доку ме
на та, урба ни стич ких усло ва и оста лих 
услу га, као и одлу ке о укла ња њу сне
га и леда и о зеле ним повр ши на ма на 
тери то ри ји рум ске општи не.

Тако ђе, бит на је и одлу ка о рад ном 
вре ме ну у уго сти тељ ским, трго вин
ском и занат ским објек ти ма којa је 
ускла ђе на са новом закон ском регу
ла ти вом, буду ћи да је ста ра доне та 
још пре 12 годи на.

– Сагле да ва ју ћи при мед бе ових при
ват ни ка, одлу чи ли смо да им доне кле 
иза ђе мо у сусрет. Нај ва жни је нови не 
су да смо након кра ја рад ног вре ме на 
оста ви ли про стор од 15 мину та да сви 
гости напу сте обје кат, пека ра ма и кио
сци ма који се баве про да јом брзе хра
не смо омо гу ћи ли да пет ком и субо
том раде до 2 сата по поно ћи. Тре ћа 
ствар је да смо објек ти ма од пре ко 
150 ква драт них мета ра, који испу ња
ва ју усло ве да се реги стру ју као ноћ ни 
клуб, дозво ли ли да пет ком и субо том 
раде до три сата после поно ћи. Код 
ове кон крет не одлу ке смо се руко
во ди ли и регу ла ти ва ма у сусед ним 
општи на ма. Позна то је да вели ки број 
мла дих из Руме викен дом одла зи, 
нпр. у Срем ску Митро ви цу где је дуже 
рад но вре ме и можда овом одлу ком 
инди рект но ути че мо и на побољ ша ње 
без бед ност у сао бра ћа ју – каже Сла
ђан Ман чић.

Одбор ни ци СО Рума су доне ли 
и одлу ку о дава њу сагла сно сти на 
услов ни отпис дуга по осно ву усту
пље них јав них при хо да за субјек та 
при ва ти за ци је Гале ни ка а.д.

Сми ља Џаку ла

Има ју ћи у виду да се, у послед ње 
вре ме, деси ло неко ли ко тешких 
слу ча је ва наси ља над жена ма и 

децом који су резул ти ра ли и смр ћу две 
жене и јед ног дете та при цен три ма за 
соци јал ни рад, над ле жно Мини стар
ство је одр жа ло више саста на ка са 
свим дирек то ри ма ових уста но ва и 
пре по ру чи ло да се анга жу је обез бе ђе
ње. 

Ту пре по ру ку је испо што ва ла и рум
ска општи на, која је при Цен тру за 
соци јал ни рад Рума анга жо ва ла физич
ко обез бе ђе ње, како за жене које ту 
дола зе са децом тако и за саме запо
сле не који се, тако ђе, често суо ча ва ју 
са непри јат ним и опа сним ситу а ци ја ма. 

Тако ђе, обез бе ђе ње је анга жо ва но и 
за дечи ји парк Бро дић Пар кић који је 
недав но и ком плет но уре ђен за шта је, 
кроз про јект но буџе ти ра ње, издво је но 
око чети ри мили о на дина ра.  

– Одлу чи ли смо се за физич ко обез
бе ђе ње јер се пока за ло да видео над
зор није реше ње, јер је и он уни шта ван. 

Аген ци ја „Кобран“, коју смо анга жо ва
ли, ће у пар ки ћу врши ти обез бе ђе ње у 
две сме не, сва ког дана од 15 часо ва до 
7 ују тро. Ја се надам да ће људи у 
обез бе ђе њу добро ради ти свој посао – 
рекао је пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић првог дана рада обез бе ђе ња. 

Он их је оби шао на њихо вом новом 
рад ном месту и упо знао се са начи ном 
функ ци о ни са ња обез бе ђе ња. 

 С обзи ром на то да има мо ста бил ну 
финан сиј ску ситу а ци ју у буџе ту одлу чи
ли смо се и за поста вља ње физич ког 
обез бе ђе ња у Цен тру за соци јал ни рад 
 да се без бед но осе ћа ју како они који 
раде, тако и гра ђа ни који тамо дола зе 
по раз ли чи те видо ве помо ћи, да избег
не мо неже ље не ситу а ци је – исти че 
Ман чић.

Сло бо дан Кра сић, дирек тор Цен тра 
за соци јал ни рад Рума каже да се 
нада да код њих неће бити таквих дра
стич них слу ча је ва, којих није било ни 
рани је. 

 С. Џаку ла

РУМА

Физич ко обез бе ђе ње
Цен тра за соци јал ни рад

Сла ђан Ман чић са рад ни ци ма обез бе ђе ња у Бро ди ћу – Пар ки ћу

Поде ла дрва и бри ке та
Олуј но невре ме које је рум ску општи ну 

захва ти ло 17. сеп тем бра сру ши ло је 
вели ки број ста ба ла како у гра ду, тако 

и у Бор ков цу. Ста бла из гра да су одмах при
ку пље на, исе че на и поде ље на као огрев нај
у гор же ни јим поро ди ца ма. 

Тада је 12 поро ди ца доби ло ова дрва за 
огрев, а 26. окто бра поче ла је и поде ла дрва 
која су била сру ше на у Бор ков цу или су 
накнад но сече на зато што су пред ста вља ла 
опа сност.

Још 22 поро ди це ће доби ти по три куби
ка дрва, тако да ћемо обез бе ди ти укуп но 
34 поро ди це. Поред тога, данас ће доби
ти и неке поро ди це у Буђа нов ци ма, а сле
ди и одво же ње дрва у Вогањ, Жар ко вац и 
још нека села ако те поро ди це одре ди мо 
као при о ри тет не – каже Сло бо дан Кра сић, 

дирек тор Цен тра за соци јал ни рад. 
Осим тога, за ову греј ну сезо ну је већ 

поче ла и поде ла бри ке та, а прво је то ура
ђе но у ром ском насе љу Ваша ри ште, као и 
делом, у Путин ци ма и Доњим Петров ци ма.

 – Дру ги део је на тен де ру и оче ку је мо да 
ће се уско ро завр ши ти тако да ћемо још неке 
пор ди це обез бе ди ти бри ке том. Реч је о око 
500 поро ди ца које ми сва ке зиме снаб де ва
мо бри ке том – исти че Сло бо дан Кра сић.

Реци мо још да је нешто спо ри је ишло са 
сече њем и извла че њем дрве та из Бор ков ца 
јер се тај посао морао оба ви ти под над зо
ром репу блич ких инже ње ра и над ле жних из 
ЈП Вој во ди нашуме који су обе ле жи ли дрва 
за сечу. Тај посао, као и извла че ње посе че
них ста ба ла из Бор ко вач ке шуме ура дио је 
ЈП Кому на лац. С. Џ.
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ШИД ПРЕ ДРАГ ВУКО ВИЋ

Инду стриј ска зона до про ле ћа

Пред сед нику Општи не 
Шид Пре дра гу Вуко ви
ћу почет ком окто бра у 

Покра јин ској вла ди уру чен 
је уго вор за изград њу зид не 
тра фо ста ни це у рад ној зони 
Ада шев ци. За ову инве
сти ци ју Општи на Шид је од 
Покра јин ске вла де доби ла 
13,5 мили о на дина ра.

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

Радо ви на инфра струк тур
ном опре ма њу инду стриј ске 
зоне у Шиду поче ли су у дру
гој поло ви ни авгу ста. Дуго 
оче ки ва на инве сти ци ја, која 
је основ ни пред у слов за 
раз вој шид ске општи не, на 
коју су гра ђа ни годи на ма 
чека ли, биће пре ма речи ма 
чел них људи Општи не Шид, 
завр ше на већ сле де ће годи

не. Тако ђе је наја вље но да 
се већ тада може оче ки ва ти 
и дола зак стра них и дома
ћих инве сти то ра. 

Пово дом поче тка радо
ва на изград њи при ступ не 
сао бра ћај ни це ка инду стриј
ској зони Пре дра г Вуко ви ћ 
је изја вио да су послед њих 
17 годи на разни поли ти ча ри 
обе ћа ва ли да ће Шид доби
ти инду стриј ску зону и сада 
се конач но кре ну ло са опре
ма њем.

 О инду стриј ској зони 
се само при ча ло, а никад 
се ништа није ради ло. Ми 
смо завр ши ли сву нео п ход
ну доку мен та ци ју, про шли 
цело куп ну прав ну про це ду
ру и запо че ли прве посло ве. 
У пита њу је при ступ на сао
бра ћај ни ца ка инду стриј ској 
зони, а вред ност радо ва је 
бли зу 33 мили о на дина ра, 
с тим што је поло ви ну сред
ста ва обез бе ди ла Општи на 
Шид, а дру гу поло ви ну Упра
ва за капи тал на ула га ња. 
Ово је вели ка ствар за све 
нас. Мислим да је ово пра во 
место за инду стриј ску зону. 

Шид ској локал ној само у
пра ви је током 2016. и 
2017. годи не одо бре но 
пре ко 210 мили о на дина ра 
за реа ли за ци ју 33 про јек
та. Уче шће шид ске локал
не само у пра ве у овим про
јек ти ма је пре ко 100 мили
о на дина ра, про јек те су 
финан си ра ли Покра јин ска 
вла да и Вла да Репу бли ке 
Срби је. Захва љу ју ћи овим 
сред стви ма у бли зи ни 
Основ не шко ле „Вук Кара
џић“ у Ада шев ци ма су 
поста вље ни сао бра ћај ни 
зна ко ви, уре ђе на је канал
ска мре жа у шид ској 
општи ни у функ ци ји одвод
ња ва ња пољо при вред ног 
земљи шта, угра ђе ни су 
хло ро ге ни у Вишњи ће ву, 
Моро ви ћу и Јаме ни. За 
избе глич ке поро ди це су 
обез бе ђе не сео ске куће и 
гра ђе вин ски мате ри јал. 

Поста вљен је видео над
зор на рас кр сни ци ули ца 
Цара Душа на, Цара Лаза
ра, Све тог Саве и Кара
ђор ђе ве у Шиду, као и у 
Основ ној шко ли „Филип 
Вишњић“ у Вишњи ће ву. 
Завр ше на је и изград ња 
водо во да у Соту, а одо бре
на су сред ства и за изград
њу водо вод не мре же у 
Бикић Долу и При ви ној 
Гла ви. У току је сана ци ја 
Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“, сани ра на је позор
ни ца у Кул тур но обра зов
ном цен тру, завр ше на сао
бра ћај ни ца у рад ној зони 
Ада шев ци, а оче ку је се и 
реа ли за ци ја про јек та 
Сачу вај мо кул ту ру Шида, 
уре ђе ње канал ске мре же и 
атар ских путе ва, као и 
изград ња зида не тра фо 
ста ни це у рад ној зони Ада
шев ци. 

Шиду пре ко 210 мили о на
за 33 про јек та

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић

О инду стриј ској 
зони се само

при ча ло, а 
никад се ништа 

није ради ло. Ми 
смо завр ши ли 
сву нео п ход ну
доку мен та ци ју, 

про шли
цело куп ну

прав ну
про це ду ру и 

запо че ли прве 
посло ве, каже 

Предраг Вуковић
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Бли зу је ауто  пут, желе зни
ца, у бли зи ни су Хрват ска и 
Босна и сма тра мо да је ова 
лока ци ја изу зет но добра. 
Убр зо ће инду стриј ска 
зона доби ти сво ју функ ци
ју и сигу ран сам да ће бити 
инве сти то ра. Већ сад има
мо пре го во ре са неко ли ко 
ком па ни ја које има ју жељу 
да ула жу у шид ску општи
ну. Наш циљ је да мла ди 
оста ју у Шиду, да не одла зе 
из Срби је и даће мо све од 
себе за њихо во боље сутра. 
То може мо оси гу ра ти само 
отва ра њем нових рад них 
места  изја вио је Вуко вић.

Пре ма њего вим речи ма, 
у дру гој фази радо ва пред
ви ђе на је изград ња канал
ске мре же у инду стриј ској 
зони. Вред ност тих радо ва 
изно си 12 мили о на дина ра. 
Општи на Шид обез бе ди ла 
је шест мили о на, а пре о
ста ла сред ства обез бе дио 
је Покра јин ски секре та ри јат 
за при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство. Тре ћа фаза 
радо ва, пре ма њего вим 
речи ма, поче ће на про ле ће. 
Након завр шет ка тих радо
ва, оче ку је се да ће инду
стриј ска зона бити пот пу но у 
функ ци ји и спрем на за дола
зак инве сти то ра.

Изво ђач радо ва на опре
ма њу инду стриј ске зоне 
је „Ката го кон стракшн“ из 
Руме.

Радо ве на изград њи при
ступ не сао бра ћај ни це у 

инду стриј ској зони Ада шев
ци сре ди ном сеп тем бра оби
шао је и пред сед ник Покра
јин ске вла де Игор Миро вић 
са сарад ни ци ма. Како је при
ли ком обра ћа ња меди ји ма 
Миро вић истак ао, изград ња 
инду стриј ске зоне у Шиду 
је од изу зет но вели ког зна
ча ја за шид ску општи ну, с 
обзи ром на то да је шид ска 
општи на до сада није има ла, 
осим у неким мање насе ље
ним мести ма.

 Ово је изу зет но добра 
лока ци ја, с обзи ром на то да 
је инду стриј ска зона на ауто
путу, на све га чети ри кило
ме тра до гра ни це са Хрват

ском. У будућ но сти општи на 
Шид ће има ти лока ци је које 
ће моћи да нуди дома ћим 
и стра ним инве сти то ри
ма и на овом месту ће се 
гра ди ти пого ни у који ма ће 
се запо шља ва ти лица из 
шид ске општи не. Зајед нич
ким сна га ма, покра јин ске и 
репу блич ке вла де и локал
не само у пра ве, насто ја ће
мо да учи ни мо мно го више 
на еко ном ском раз во ју ове 
општи не. Ово је била наша 
зајед нич ка иде ја пре годи ну 
дана и ово је већ 11. инду
стриј ска послов на зона у 
коју је Покра јин ска вла да 
уло жи ла сред ства за мање 

од годи ну дана. Наста ви ће
мо са ула га њи ма и инве сти
ци ја ма у инду стриј ске зоне, 
јер се пока за ло на при ме
ри ма Бач ке Топо ле, Ста
ре Пазо ве и мно гих дру гих 
општи на, да када има те кон
кре тан про из вод који може те 
да пону ди те, онда може те и 
да при ву че те инве сти то ра и 
оства ри те свој циљ. А то је 
на првом месту пове ћа ње 
бро ја неза по сле них у будућ
но сти не тако неса гле ди
вој, као и пове ћа ње зара да. 
Јер како се буде сма њи вао 
број неза по сле них у сва кој 
општи ни, тако ће да расте и 
потра жња за њима, а самим 
тим и цена њихо вог рада. То 
је кључ за будућ ност сва ке 
општи не, па тако и шид ске. 
Радо ви су поче ли, све се 
одви ја у пла ни ра ним роко
ви ма, вео ма смо задо вољ ни 
и наста вља мо даље. Шид ће 
конач но у будућ но сти која је 
ту пред нама има ти шта да 
пону ди и оче ку је мо већ за 
годи ну или две нове пого не 
у овом месту и знат но сма
ње ње неза по сле них  иста
као је Игор Миро вић.

Пред став ни ци Општи не 
Шид захва ли ли су се Покра
јин ској вла ди на сарад њи 
и финан сиј ској помо ћи на 
изград њи инду стриј ске зоне 
и иста кли да је ово прва 
Покра јин ска вла да која је 
пре по зна ла потен ци јал и 
могућ но сти шид ске општи не 
у њеном раз во ју.  М. Н.

Општи на Шид јед на је од 
15 општи на у Срби ји којој су 
доде ље на сред ства у изно
су од 11 мили о на дина ра за 
про јек те под сти ца ја рађа ња 
и попу ла ци о ну поли ти ку. 
Део доби је них сред ста ва 
опре де љен је за ван те ле

сну оплод њу. Општи на Шид 
ће доде љи ва ти по 250.000 
дина ра брач ним паро ви ма 
за четвр ти поку шај ван те ле
сне оплод ње. Пред ност 
има ју брач ни паро ви без 
деце, после њих они са јед
ним дете том.

Под сти цај рађа њу

Пред сед ник Вуко вић је 
сре ди ном окто бра за наше 
нови не изја вио да би ком
плет ни радо ви у Основ ној 
шко ли „Срем ски фронт“ тре
ба ли бити завр ше ни за 50 
дана. 

 Што се тиче шко ле „Бран

ко Ради че вић“, изве сно је да 
ће Општи на Шид доби ти око 
100 мили о на дина ра за 
адап та ци ју те шко ле, тако да 
ће и та шко ла тако ђе има ти 
све усло ве какве јед на обра
зов на уста но ва и заслу жу је 
– рекао је Вуко вић.

Радо ви у шко ла ма

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор Миро вић оби шао радо ве на изград њи инду стриј ске зоне у Шиду
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ГРАД СКА КУЋА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пре воз при ла го ђен рад ни ци ма

У уто рак 24. окто бра у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви ци, 
пред ста вљен је Јав ни позив за 

доде лу сред ста ва за подр шку у отва ра
њу рад них места у малим, сред њим и 
вели ким при вред ним дру штви ма на 
тери то ри ји АП Вој во ди не. Позив 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. Тако
ђе, на састан ку је пред ста вљен и 
систем јав ног пре во за у Гра ду Срем ска 
Митро ви ца.

Јав ни позив пред ста вио је Нико ла 
Жежељ, дирек тор Раз вој не аген ци је 
Вој во ди не.

– Овај позив се тиче суб вен ци о ни са
ња про је ка та који за собом повла че 
отва ра ње нових рад них места не тери
то ри ји Вој во ди не. Сви при вред ни ци 
који има ју про је кат и који отва ра ју 

изме ђу 10 и 100 рад них места на тери
то ри ји Вој во ди не има ју пра во на суб
вен ци је. Пра во на суб вен ци је има ју 
раз ви је не, а и нераз ви је не општи не. 
Они који инве сти ра ју у нераз ви је ни јим 
општи на ма има ју пра во на већу суб
вен ци ју, док они који инве сти ра ју у раз
ви је ни јим општи на ма доби ја ју мању 
суб вен ци ју. Оно што се још зах те ва је 
то да фир ме при па да ју про из вод ним 
делат но сти ма и да су ста бил не, што 
зна чи да у прет ход ном пери о ду нису 
има ле сма њи ва ње бро ја запо сле них. 
Кон курс је рас пи сан до 1. децем бра 
или до утро шка сред ста ва, оче ку је мо 
да ће и у фебру а ру сле де ће годи не 
бити рас пи сан још један ова кав кон
курс само са већим сред стви ма, вред
ност овог кон кур са је 350 мили о на 
дина ра. План је да се помог не дома
ћим инве сти то ри ма а ово је један од 

начи на – рекао је Нико ла Жежељ.
Састан ку је при су ство вао и Вла ди

мир Сана дер, гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це.

– На овом састан ку смо поред јав ног 
пози ва за доде лу сред ста ва, пре зен то
ва ли и нови вид град ског пре во за. 
Поку ша ће мо да све ком па ни је које 
послу ју на тери то ри ји Гра да буду укљу
че не у јав ни град ски пре воз, који ће 
орга ни зо ва ти Град Срем ска Митро ви
ца. Град је спре ман да иза ђе у сусрет, 
а то зна чи да лини је које иду до инду
стриј ских зона из окол них села при ла
го ди мо рад ном вре ме ну тих фир ми. На 
тај начин Град ће оства ри ти при ход и 
издва ја ће мање из буџе та. Рад ни ци би 
има ли мању цену кар те и самим тим 
би има ли сма ње не тро шко ве пре во за 
– рекао је Сана дер.
 С. Кота ра нин

Саста нак при вред ни ка у Град ској кући

ОШ „БОШКО ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ ПИН КИ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Пре да ва ње о трго ви ни људи ма
У Основ ној шко ли 

„Бошко Пал ко вље
вић Пин ки“ у Срем ској 

Митро ви ци про шле сре де 
25. окто бра одр жа но је пре
да ва ње на тему пре вен ци је 
и зашти те деце од трго ви
не људи ма. У пита њу је део 
про јек та „Осно ви без бед
но сти деце“ који реа ли зу ју 
Мини стар ство уну тра шњих 
посло ва, Мини стар ство про
све те, нау ке и тех но ло шког 
раз во ја, Поли циј ска упра ва у 
Срем ској Митро ви ци и школ
ске упра ве на под руч ју Сре
ма.

Пре да ва њу је при су ство

Поку ша ће мо да 
све ком па ни је 

које послу ју
на тери то ри ји 

Гра да буду 
укљу че не у

јав ни град ски 
пре воз, рекао је 

градоначелник 
Владимир

Сана дер

Пре да ва ње у Пин ки је вој шко ли 
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У Град ској кући у Срем
ској Митро ви ци, у уто
рак 24. окто бра, обја

вљен је позив за при ку пља
ње про јект них пред ло га у 
скло пу пре ко гра нич ног про
гра ма Срби ја и Босна и Хер
це го ви на од 2014. до 2020. 
годи не. 

Инфор ма тив ној ради о ни ци 
у Град ској кући при су ство вао 
је Дар ко Чуку ра но вић, шеф 
зајед нич ко тех нич ког секре
та ри ја та за про грам пре ко
гра нич не сарад ње Срби ја и 
Босна и Хер це го ви на.

– У окви ру овог про гра ма 
пре ко гра нич не сарад ње рас
пи са ли смо први позив за 
доде лу бес по врат них сред
ста ва за про јек те који буду 
при ја вље ни. Позив је рас пи
сан 2. окто бра и тра је до 16. 
новем бра, до када тре ба да 
се пред ло жи нацрт про јек та. 
До сада су одр жа не три 
ради о ни це на који ма смо 
оба ве шта ва ли о усло ви ма 
кон кур са и доку мен та ци ји 
која тре ба да се доста ви како 

би апли ци ра ли на кон курс. 
За овај кон курс издво је но је 
5,4 мили о на евра бес по врат
них сред ста ва, од стра не 
Европ ске уни је. Потен ци јал
ни уче сни ци мора ју да обез
бе де 15 одсто соп стве ног 
коо фи нан си ра ња на износ 
који потра жу ју а мора ју да 
има ју пре ко гра нич ног парт
не ра и срод ну инсти ту ци ју. 
На кон курс могу да се при ја
ве прав но непро фит на лица 
која су реги стро ва на на тери
то ри ји Срби је или Босне и 
Хер це го ви не. На ради о ни це 
се углав ном при ја вљу ју 
локал не само у пра ве, спорт
ске орга ни за ци је, јав на кому
нал на пред у зе ћа, уни вер зи
те ти, шко ле и реги о нал не 
раз вој не аген ци је. Ми зада је
мо иде је у којим обла сти ма 
жели мо пред ло ге про је ка та, 
а теме овог кон кур са су 
зашти та живот не сре ди не и 
зашти та кул тур но исто риј
ских спо ме ни ка – рекао је 
Чуку ра но вић.

 С. К.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Уклоњена дечија 
игралишта

Про шле сре де, 25. 
окто бра у Насе љу 
Мати ја Хуђи у Срем

ској Митро ви ци, укло ње
но је игра ли ште за децу – 
дрвен град. У циљу очу ва ња 
без бед но сти деце, локал на 
само у пра ва орга ни зо ва ла 
је укла ња ње игра ли шта која 
пред ста вља ју потен ци јал ну 
опа сност за децу. 

Сана ци ју игра ли шта 
оби шао је Саша Буга џи ја, 
начел ник Град ске упра ве за 
инфра струк ту ру и имо ви ну.

– На тери то ри ји Месне 
зајед ни це Мати ја Хуђи, 
Град ска упра ва за инфра
струк ту ру и имо ви ну у 
сарад њи са кому нал
ном инспек ци јом дала је 
налог за укла ња ње два 

дечи ја игра ли шта која су 
девaстирана. Оно што је 
дове ло до ова квог ста ња 
игра ли шта јесте зуб вре ме
на, а и немар ност гра ђа на, 
пре ма ова квој врсти јав не 
имо ви не. Лoкалној само
у пра ви је нај ва жни ја без
бед ност нај мла ђих сугра
ђа на, зато је у пла ну да се 
на истим лoкалит етима у 
наред ном пери о ду поста ве 
без бед ни ја, каме ром оси гу
ра на и мул ти функ ци о нал на 
дечи ја игра ли шта на који ма 
ће се нај мла ђи сугра ђа ни 
игра ти и бити без бед ни ји и 
сигур ни ји. Нека игра ли шта 
смо успе ли да рено ви ра мо 
а нека смо мора ли да укло
ни мо – рекао је Саша Буга
џи ја. С. К.

вао начел ник Поли циј ске 
упра ве у Срем ској Митро ви
ци Ђура Ман дић.

– У Основ ној шко ли 
„Бошко Пал ко вље вић Пин
ки“ спро во ди мо део про јек та 
„Осно ви без бед но сти деце“, 
где ће један од пре да ва ча 
гово ри ти на тему зашти
те деце од тр го ви не људи
ма. До сада је одр жа но 446 
пре да ва ња за месец и по 
дана у окви ру свих основ них 
шко ла на под руч ју Сре ма, 
на који ма је при су ство ва ло 
8.581 дете. Ова инфор ма
тив на пре да ва ња су побу
ди ла пажњу код деце и они 
су актив ни уче сни ци на овим 
пре да ва њи ма. Када је у 
пита њу овај про је кат, нама је 
бит на поврат на инфор ма ци
ја од деце како бисмо има ли 
ста ти сти ку о томе коли ко су 

пре да ва ња била ефек тив на 
– рекао је Ђура Ман дић.

Пре ма речи ма Мир ја не 
Пје вац, начел ни це Град ске 
упра ве за обра зо ва ње циљ 
овог про јек та је да деца 
стек ну одре ђе но зна ње и 
пове ре ње у поли циј ске слу
жбе ни ке.

Деци је пре да ва ње одр
жао инспек тор Слав ко Жив
чић, који се бави посло ви ма 
сузби ја ња иле гал них мигра
ци ја и трго ви не људи ма.

– Циљ овог пре да ва ња 
је поди за ње све сти о трго
ви ни људи ма. Ова пре да
ва ња пред ста вља ју један 
вид пре вен ци је јер ћемо на 
тај начин зашти ти ти децу 
тако што ћемо им пру жи ти 
инфор ма ци је које могу да 
им буду кори сне – иста као је 
Слав ко Жив чић. С. К.

Начел ник Саша Буга џи ја

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Сарад ња са Босном

Зим ски усло ви вожње
Про шлог  пет ка 27. окто

бра, начел ник Оде ље ња сао
бра ћај не поли ци је у Срем
ској Митро ви ци, Вла ди мир 
Рољић на кон фре не ци ји за 
нови на ре под се тио је воза че 
на то да 1. новем бра сту па 
на сна гу пра вил ник о упо тре
би зим ске опре ме. Под ра зу
ме ва се да сва вози ла има
ју зим ске гуме са дуби ном 
шаре од чети ри мили ме тра 
и лан це који се кори сте када 

сао бра ћај ни знак то нала же. 
 Апе лу јем на  воза че да 

што пре наба ве зим ску опре
му, јер су казне за не посе до
ва ње зим ске опре ме 3.000 
дина ра. Што се тиче пошто
ва ња пра вил ни ка, наше 
доса да шње иску ство пока
за ло је да воза чи на под руч
ју Сре ма пошту ју пра вил ник 
када је у пита њу кори шће
ње зим ске опре ме – рекао је 
Вла ди мир Рољић.  С. К.

Сун ча на је сен жи во та
У ор га ни за ци ји Удру же ња 

же на „Сир ми јум тре ће до ба“ 
и Уста но ве за не го ва ње кул
ту ре „Срем“, про шлог че тврт
ка, 26. ок то бра, у По зо ри шту 
„До бри ца Ми лу ти но вић“ одр

жан је Му зич ко – по ет ски про
грам  „Сун ча на је сен жи во та“. 

Ма ни фе ста ци ја се одр жа
ва у ок то бру, ко ји се обе ле
жа ва као Ме сец ста рих осо
ба.

Про шле субо те 28. окто
бра у позо ри шту  „Добри ца 
Милу ти но вић“ у Срем ској 
Митро ви ци, Хрват ски кул
тур ни цен тар „Сри јем“ обе
ле жио је 20. годи на посто ја
ња удру же ња. Пово дом обе
ле жа ва ња одр жан је кон церт 
„Диван је киће ни Срем“,  на 
коме су насту пи ли Хрват ски 

кул тур ни цен тар „Сри јем“, 
Кул тур но – умет нич ко дру
штво „Гра ни ча ри“ из Гуња и 
Кул тур но умет нич ко дру
штво „Шума ри“ из Вин ко ва
ца. Удру же ње је на кон цер ту 
пред ста ви ло рад сво јих сек
ци ја и све оно што су чла но
ви удру же ња нау чи ли током 
годи не. С. К.

Диван је киће ни Срем
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У пот пу но сти су завр
ше ни радо ви на ком
плет ној рекон струк

ци ји сте пе ни шта и при ла за  
код глав ног ула за у Сред њу 
тех нич ку шко лу „Михај ло 
Пупин“ у Инђи ји.

 Сада, након ових радо ва 
шко ла ће бити доступ ни ја 
уче ни ци ма и стран ка ма са 
инва ли ди те том јер је изгра
ђе на рам па за инва лид
на и сла бо покрет на лица. 
За овај про је кат сред ства 
у виси ни од мили он и 300 
хиља да дина ра издво ји ла је 
локал на само у пра ва  иста
кла је Дра га на Мла де но вић, 
дирек то ри ца СШ „Михај ло 
Пупин“ у Инђи ји.

Пре ма њеним речи ма, 

Општи на Инђи ја издво ји
ла је и сред ства за набав
ку ЦНЦ маши не која ће се 
кори сти ти као учи ло током 
прак тич не наста ве. 

 Ове годи не офор ми ли 
смо ком би но ва но, спе ци ја
ли зо ва но оде ље ње дуал
ног обра зо ва ња  Опе ра
те ри машин ске обра де и 
инду стриј ски меха ни ча ри и 
њима ће гло да ли ца ите ка
ко зна чи ти. Сада има ју при
ли ку да оба вља ју струч ну 
прак су у шко ли  каже Мла
де но вић и за дода је да су 
ове школ ске годи не оства
ри ли изу зе тан успех, јер су 
упи са ли 180 уче ни ка и тиме 
попу ни ли сва места.

 М. Ђ.

СРЕД ЊА ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИХАЈ ЛО ПУПИН“ ИНЂИ ЈА

Завр ше н при лаз шко ли

Завр ше на рекон струк ци ја сте пе ни шта

СРЕД ЊА ШКО ЛА „ДР ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ“ ИНЂИ ЈА

Обу ком до сигур ног посла

Док уче ни ци и уче ни
це сред њих шко ла у 
нашој земљи са неиз

ве сно шћу завр ша ва ју шко
ло ва ње, 11 буду ћих кро ја
чи ца из Инђи је већ има ју 
обез бе ђен посао. Посао на 
којем могу да им поза ви де 
и про фе со ри који их чети
ри годи не уна зад еду ку ју за 
буду ће зани ма ње. Уче ни ца
ма Сред ње тех нич ке шко
ле „Др Ђор ђе Нато ше вић“ 
пру жи ла се несва ки да шња 
при ли ка да одмах након 
завр шет ка шко ло ва ња у тој 
обра зов ној уста но ви доби ју 
посао. 

Како обја шња ва Хана ди 
Бје лић, дирек то ри ца СШ 

„Др Ђор ђе Нато ше вић“ јед
на бео град ска ком па ни ја, 
која на про ле ће 2018. годи
не тре ба да покре не про
из вод њу уни кат них мушких 
оде ла, кон так ти ра ла их је 
са пред ло гом да обу ча ва ју 
њихо ве уче ни це, са циљем 
да их након завр шет ка шко
ле, одмах и запо сле. 

 Обра ти ли су нам се са 
жељом да обу че наше уче
ни це у врсне моде ла ре оде
ће и тех ни ча ре дизај на тек
сти ла. Њих 11 се одлу чи ло 
на тај корак, и са тим су се 
сло жи ли и њихо ви роди те
љи  каже Бје лић и дода је:

 На тржи шту рада вели
ки је дефи цит врсних шива

ча. Ми као шко ла може мо 
да им омо гу ћи мо један вид 
обу ке, али наше маши не 
нису савре ме не и не може
мо баш да пра ти мо трен
до ве, тако да је иде ја тог 
пред у зе ћа да пара лел но са 
нама обу ча ва ју наше уче
ни ке, кроз вид прак тич не 
наста ве и бло ко ве прак тич
не наста ве, заи ста добра 
при ли ка. 

Ком па ни ја из Бео гра да 
ће ових дана опре ми ти кро
јач ки салон у шко ли сит ним 
мате ри ја лом, при бо ром, 
извр ши ти поправ ке маши
на, како би уче ни це има
ле све што је потреб но за 
прак тич ну наста ву. 

Има мо довољ но вре ме
на за обу ку, тако ре ћи целу 
четвр ту годи ну, док ће уче
ни це тре ће годи не  и ма
ти више вре ме на. Тако ђе, 
посто ји могућ ност да оне 
и после наста ве, када кре
не про из вод ња у Бео гра ду, 
обу ку има ју и на лицу места 
 каже Хана ди Бје лић, 
дирек то ри ца СШ „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“ и дода је:

 Оно што је нај бит ни је, 
неће има ти пла те кла сич
них рад ни ка у тек сти лу, које 
важе за вео ма мале, јер ће 
им пред у зе ће из Бео гра да 
обез бе ди ти месеч на при
ма ња већа и од про фе сор
ских. М.Ђ.

11 уче ни ца обу ча ва се за сигу ран посаоХана ди Бје лић

Ком па ни ја из 
Бео гра да ће 

ових дана
опре ми ти

кро јач ки салон 
у шко ли, како

би уче ни це
има ле све што 

је потреб но
за прак тич ну 

наста ву
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ИНЂИ ЈА: СИСТЕ М 48

Бор ба са дуго ви ма
На послед њем састан ку Систе ма 48 у 

Инђи ји одр жа ном у петак, 27. окто бра 
било је речи о дуго ва њи ма инђиј ског 

Дома здра вља пре ма фар ма це ут ским кућа
ма. Како је потвр дио пред сед ник Општи не 
Вла ди мир Гак, до сада је око 85 мили о на 
дина ра испла ће но, како доба вља чи ма 
леко ва, тако и рад ни ци ма који годи на ма 
нису доби ја ли пут не тро шко ве. 

У прет ход них шест месе ци око 40 мили о

на дина ра испла ће но је фар ма це ут ским 
кућа ма и око 45 мили о на дина ра за пут не 
тро шко ве. Ми смо обе ћа ли да ћемо рад ни
ци ма сред ства испла ти ти до Нове годи не, 
али смо то ура ди ли мно го рани је  каже Гак 
и дода је:

Пона вљам, са тим нов цем могли смо 
мно го тога ура ди ти, на при мер, завр ши ти 
прву фазу радо ва на изград њи новог врти
ћа. Нажа лост, мора мо да вра ћа мо дуго ве 
које смо насле ди ли и надам се да наши 
гра ђа ни има ју раз у ме ва ња јер, све што смо 
обе ћа ли, ми ћемо и испу ни ти у овом ман да
ту.

Пред сед ник Општи не Инђи ја освр нуо се и 
на про јек те асфал ти ра ња свих неас фал ти
ра них ули ца на тери то ри ји општи не Инђи ја. 
Како је рекао, поја вио се про блем са урба
ни стич ким пла но ви ма који нису у скла ду са 
ситу а ци јом на тере ну.

 Нашли смо модел како ћемо пре ва зи ћи 
и тај про блем у неко ли ко ули ца. Потреб но 
је две до три неде ље након  че га ћемо кре
ну ти у посту пак јав но  при ват ног парт нер
ства. На про ле ће би тре ба ли да кре ну радо
ви на асфал ти ра њу свих неас фал ти ра них 
ули ца. Попи са ли смо бли зу 70 ули ца у који
ма ће се изво ди ти радо ви,чија је укуп на 
дужи на око 40 кило ме та ра  каже Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја. М.Ђ.

Пред сед ник Општи не Инђи ја потвр дио 
је да ће зим ска слу жба ЈКП „Кому на лац“ 
спрем но доче ка ти први снег. 

Про шле зиме смо има ли чети ри ками о
на на рас по ла га њу, од којих су се два 
одмах поква ри ла. Ове годи не смо меха ни
за ци ју у ЈКП „Кому на лац“ поја ча ли за два 
нова ками о на, сме ћар и кипер, који ће 
моћи да вуче и рали цу. Већ зна те да смо 
купи ли рани је један ками он и ову зиму 
ћемо изгу ра ти лак ше него прет ход ну. Сле
де ће годи не ради ће мо још по пита њу 
обна вља ња меха ни за ци је и онда ћемо 
моћи рећи да смо 100 одсто спрем ни да 
оба вља мо посло ве током зиме  рекао је 
Гак.

Спрем ни за зиму

ИНЂИ ЈА

Огрев за
нај у гро же ни је

Општи на Инђи ја пре ко 
Цен тра за соци јал ни рад 
„Дунав“ и ове годи не обез бе
ди ла је огрев за нај у гро же
ни је поро ди це. Три мили о на 
дина ра издво је но је из 
локал ног буџе та за набав ку 
огрев ног дрве та за 400 поро
ди ца које при ма ју соци јал ну 
помоћ, за ста ре и боле сне, 
неспо соб не за рад и поро ди
це са више деце. 

 Завр ше на је јав на набав
ка и у скла ду са одо бре ни м 
и зно сом,извр ши ће мо набав
ку огре ва за 400 нај у гро же
ни јих поро ди ца. Дистри бу ци
ја на кућ ну адре су биће 
завр ше на до кра ја окто бра  
рекла је Жељ ка Годић Авра
мо вић, дирек то ри ца Цен тра 
за соци јал ни рад „Дунав“ у 
Инђи ји и дода ла да је за сва
ку поро ди цу пред ви ђен 
метар дрва.  

Рено ви ра ње 
одма ра ли шта

Општин ско одма ра ли ште 
у Суто мо ру биће у пот пу но
сти рено ви ра но до лета 
наред не годи не. Више од 
чети ри годи не про шло је од 
како је овај обје кат на Црно
гор ском при мор ју ван упо
тре бе. Из тог раз ло га пред
став ни ци Општи не Инђи ја 
доне ли су одлу ку да се у 
буџе ту за 2018. годи ну пред
ви де сред ства за пот пу ну 
рекон струк ци ју Виле Љуби
ца у Суто мо ру.

У скло пу радо ва на рекон
струк ци ји пла ни ра се и 
изград ња висо ког пот кро вља 
чиме ће се доби ти додат них 
10 лежа је ва са купа ти лом. 

 Више од 10 годи на обје
кат се нала зи у усло ви ма 
недо стој ним за вре ме у којем 
живи мо. Више се неће деси
ти да неко дете не оде на 
море јер ће општи на суб вен
ци о ни са ти лето ва ња, као и 
одре ђе не соци јал не кате го
ри је. Рекон струк ци јом ство
ри ће мо нај са вре ме ни је  од
ма ра ли ште које ће бити на 
услу зи свим гра ђа ни ма 
Инђи је  иста као је пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак.

Он је додао да је у пла но
ви ма општи не Бар пред ви ђе
но да се уз сам обје кат изгра
ди тра фо ста ни ца, али је у 
раз го во ру са пред сед ни ком 
те општи не дого во ре но да се 
про ме ни лока ци ја, има ју ћи у 
виду да ће у инђиј ском одма
ра ли шту углав ном бора ви ти 
нај мла ђа попу ла ци ја. М. Ђ.

ИНЂИ ЈА

Поста вља ње сто ли ца
на три би на ма
Љуби те љи руко ме та и 

малог фуд ба ла моћи ће 
да гле да ју тре нин ге и 

неке од утак ми ца које ће се оди
гра ва ти на руко мет ном тере ну код 
Дома, у бли зи ни Кул тур ног цен
тра у Инђи ји, са бетон ске три би не 
која ће бити опре мље на пот пу но 
новим сто ли ца ма. У току су радо
ви на поста вља њу пла стич них 
сто ли ца које ће, пре ма речи ма 
над ле жних, бити у боји заста ве 
Репу бли ке Срби је. Реч је о инве
сти ци ји вред ној мили он и 700 
хиља да дина ра, а коју је пре само 
пар месе ци наја вио пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак. 

Он је на све ча ног отва ра њу 
рено ви ра ног кошар ка шког тере
на у Дому, код Кул тур ног цен тра, 
иста као да су се одлу чи ли за инве сти ци је 
у рекон струк ци ју спорт ске инфра струк ту ре, 
како би спор ти сти и рекре а тив ци доби ли 
при клад не и пот пу но опре мље не спорт ске 
тере не у том делу гра да. Одмах након радо
ва на поста вља њу сто ли ца на бетон ским 
три би на ма код руко мет ног тере на, кре ну ће 

и радо ви на рено ви ра њу тени ског тере на, 
одно сно, поста вља ња при ла го ђе не под ло ге 
за тенис. Поме ну ти терен, тако ђе се нала
зи у бли зи ни Кул тур ног цен тра тј. иза згра де 
Саве за спор то ва општи не Инђи ја, у Ули ци 
Вој во де Сте пе.

 М.Ђ.
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Широм Срема, Српска напредна 
странка обележила је 27. октобра 
своју славу, Свету Петку. 

Град ски одбор СНС у Срем ској Митро ви ци 
је у стра нач ким про сто ри ја ма уз сече ње слав
ског кола ча обе ле жио Свету Пет ку. Све ча но
сти је при су ство вао врх СНС као и број ни 
чла но ви и сим па ти зе ри. Међу при сут ни ма су 
били гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер, 
мини стар пољо при вре де Бра ни слав Неди мо
вић, покра јин ски посла ник Дми тар Ста ни шић 
и дру ги.

У Ста рој Пазо ви, пред сед ник Ђор ђе Ради
но вић је изра зио задо вољ ство, што стран ка 
има сва ке годи не све више чла но ва и сва ке 
годи не све више гости ју на овој све ча но сти. 
То је по речи ма Ради но ви ћа, пока за тељ рас
по ло же ња код гра ђа на у ста ро па зо вач кој 
општи ни, који пре по зна ју рад локал не само у
пра ве и њено зала га ње да ство ри усло ве за 
запо шља ва ње и оста нак људи у месту и у 
Срби ји. 

Обе ле жа ва ње сла ве су при су ство ва ли број
ни чла но ви, сим па ти зе ри, при ја те љи, пред
став ни ци јав них уста но ва, како из општи не, 
тако и из покра јин ских инсти ту ци ја као што су 
Дамир Зобе ни ца, пот пред сед ник Скуп шти не 
АПВ и Вук Радо је вић, покра јин ски секре тар за 
пољо при вре ду, шумар ство и водо при вре ду.

Про сла ви су у Пећин ци ма при су ство ва ли 
репу блич ки и покра јин ски фуккци о не ри као 
и бли зу две ста зва ни ца из поли тич ког, при
вред ног, кул тур ног и јав ног живо та пећи нач ке 
општи не.

Пове ре ник Општин ског одбо ра СНС Пећин
ци Мило рад Пан тић чести тао је крсну сла ву 
чла но ви ма стран ке и сви ма који Све ту Пет ку 
сла ве у сво јим домо ви ма.

 Једин ство које данас пока зу је мо мора
мо сачу ва ти у вре ме ну које је пред нама, јер 
само једин стве ни може мо одо ле ти иску ше њи
ма која нас оче ку ју и као локал на зајед ни ца 
наста ви ти путем напрет ка којим смо кре ну ли 
про те клих годи на – рекао је први човек пећи
нач ких напред ња ка.

Света
слава

Ириг

Шид

Рума

Пећинци
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У име гости ју на добро до шли ци се захва
лио мини стар Неди мо вић који је том при ли
ком нагла сио да су резул та ти које пећи нач ки 
одбор СНС беле жи из годи не у годи ну импре
сив ни и који је дома ћи ни ма поже лео да оста
ну једин стве ни, а општи ни Пећин ци обе ћао 
пуну подр шку репу блич ких и покра јин ских 
инсти ту ци ја.

У Руми су пред сед ник ОО СНС Рума др 
Алек сан дар Мар ти но вић и пот пред сед ник 
Сла ђан Ман чић,  као и број ни чла но ви, сво ју 
сла ву обе ле жи ли прво при су ством литур ги ји 
која је одр жа на у хра му Сила ска Светог духа 
на апо сто ле. Литур ги ју је слу жио архи је реј ски 
наме сник рум ски Сре тен Лаза ре вић са све
штен ством рум ске цркве не општи не. Ово го ди
шњи кум сла ве је Дра ган Панић, дирек тор ЈП 
„Кому на лац“. После литур ги је при ре ђен је и 
кок тел у про сто ри ја ма стран ке.

Све та Пет ка обе ле же на је и у про сто ри ја ма 
Општин ског одбо ра СНС у Инђи ји. Као што 
оби чај нала же, ломљен је слав ски колач а 
међу при сут ни ма су били пред став ни ци ОО 
СНС Инђи ја, чла но ви и гости. Ове годи не, кум 
је био Ђор ђе Димић, заме ник пред сед ни ка 
Скуп шти не општи не Инђи ја. Пред сед ник 
Општин ског одбо ра СНС у Инђи ји и пред сед
ник Општи не Вла ди мир Гак иста као је да је и 
ове годи не сла ва обе ле же на скром но.

Обе ле жа ва ње крсне сла ве Шиду поче ло је 
све ча ном литур ги јом у хра му Све тог оца 
Нико ла ја, а затим кок те лом у про сто ри ја ма 
стран ке. Поред сим па ти зе ра Срп ске напред не 
стран ке, одбор ни ка локал ног пар ла мен та, 
кок те лу су при су ство ва ли коа ли ци о ни парт не
ри, пред став ни ци дру гих поли тич ких стра на
ка, све штен ство и при вред ни ци са тери то ри је 
шид ске општи не. Пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић, чести тао је сви ма који сла
ве крсну сла ву, а свим гра ђа ни ма шид ске 
општи не успех и про спе ри тет у живо ту и раду. 

Све ту Пет ку обе ле жи ли су и ири шки напред
ња ци у при су ству сво јих чла но ва и коа ли ци о
них парт не ра.

Е. М. Н.

Петка
СНСа

Сремска Митровица

Стара Пазова

Инђија
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Рума је ове годи не била дома ћин 
54. Фести ва ла музич ких дру шта ва 
Вој во ди не. Током два так ми чар ска 

дана овог фести ва ла са нај ду жом тра ди
ци јом у Руми насту пи ло је осам хор ских 
ансам ба ла, један мешо ви ти орке стар и 
један орке стар хар мо ни ка. То су орке
стри и хоро ви  из Селен че , Новог Сада, 
Руме, Ста ре Пазо ве, Срем ске Митро ви це 
и Вршца.

Њихо ве насту пе је оце њи вао струч
ни жири који су чини ли  дири ген ти Борис 
Чер но гу бов, про фе сор Уни вер зи те та у 
Новом Саду, Татја на Осто јић, про фе сор
ка Уни вер зи те та у Новом Саду и Божи дар 
Црњан ски, доцент на Ака де ми ји умет но
сти у Новом Саду.

Прве фести вал ске вече ри публи ци и 
уче сни ци ма се прво обра тио Саво Мучи
ба бић, секре тар Саве за умет нич ког ства
ра ла штва ама те ра Вој во ди не који је иста
као да је Рума у ова два фести вал ска 

дана пре сто ни ца музич ког ства ра ла штва 
Вој во ди не.

– Ово је једи на мани фе ста ци ја покра
јин ског зна ча ја која ника да није мења ла 
дома ћи на. Рума је са сво јом госто љу би во
шћу, сјај ном публи ком и про фе си о нал ном 
орга ни за ци јом то и заслу жи ла. Под се ти
мо и да је прва вели ка хор ска мани фе ста
ци ја у Вој во ди ни одр жа на упра во у Руми, 
на Видов дан, дале ке 1889. годи не, пово
дом обе ле жа ва ња 500 годи на од Косов ске 
бит ке – рекао је Саво Мучи ба бић.

Ово го ди шњи фести вал  је зва нич но 
отво рио Сте ван Кова че вић, пред сед ник 
СО Рума. 

Орга ни за то ри 54. Фести ва ла музич ких 
дру шта ва Вој во ди не су Савез умет нич ког 
ства ра ла штва ама те ра Вој во ди не и Кул
тур ни цен тар Рума, под покро ви тељ ством 
Општи не Рума и Покра јин ског секре та ри
ја та за кул ту ру, јав но инфо р ми са ње и вер
ске зајед ни це. С. Џаку ла 

БЕР КА СО ВО: ИЗБОР ЗА НАЈТОРТУ

Најбоља тор та из Бачинаца
У орга ни за ци ји Удру же ња 

жена Извор, у неде љу 29. 
окто бра одр жа на је мани

фе ста ци ја Нај тор та. Ове годи
не сед ми пут су се так ми чи ла 
удру же ња жена са тери то ри је 
општи не Шид, а при дру жи ла су 
се и гошће из Чере ви ћа, Лаћар
ка,  Срем ских Лаза и Ило ка. У 
кон ку рен ци ји је било пет на
ест тор ти, а жири је оце њи вао 
и укус и изглед. Иако се чини
ло да ће то бити лак зада так, 
тре ба ло је про ба ти све тор те и 
оце ни ти тек сту ру, укус, а деко
ра ци ја је има ла посе бан зна чај. 
Сала Месне зајед ни це Бер ка со
во била је испу ње на до послед
њег места љуби те љи ма слат
ког зало га ја. Уз ђако ни је које су 
при пре ми ле чла ни це Удру же ња 
жена Извор, сви су са нестр
пље њем чека ли резул та те. 

Тор та коју су напра ви ле жене 
из Удру же ња Радост из Бачи

на ца осво ји ла је прво место. 
Десан ка Алек сић из овог Удру
же ња при ми ла је награ ду. 

 Тор та је напра вље на од 
20 јаја, пла зма кек са, чоко ла
де, тешка је 3,5 кило гра ма и 
позна та је под име ном Рабин, а 
напра ви ла ју је Сун чи ца Радин  

каже Десан ка. Свих седам годи
на уче ство ва ле су на так ми че
њу и три пута осво ји ле прво 
место. 

Дру го место при па ло је Удру
же њу жена из Моро ви ћа, а тре
ће гошћа ма  из Чере ви ћа. Да 
није било лако доне ти конач

ну одлу ку ко заслу жу је награ
ду потвр ђу је и Нада Дра ку лић 
члан жири ја.

 Ја већ седам годи на оце њу
јем тор те и ту сам да им помог
нем  суге сти ја ма, иде ја ма. У 
одно су на почет ке види се зна
чај помак у сми слу ино ва ци ја 
како у изгле ду, тако и у уку су. 
Посеб но је зна чај но да је све 
више мла дих жена које су се 
укљу чи ле у ову мани фе ста ци ју. 

Избор за Нај тор ту има хума
ни тар ни карак тер, наи ме по 
про гла ше њу добит ни ка при
зна ња, тор те су про да ва не по 
цени од 50 дина ра за комад. 
Сред ства при ку пље на на овај 
начин биће усме ре на орга ни за
ци ји која бри не о деци са посеб
ним потре ба ма. Вели ку помоћ 
у орга ни за ци ји ове мани фе ста
ци је Бер ка сов чан ке су има ле у 
локал ној само у пра ви и Црве
ном крсту Шид. Д. Попов

На ово го ди шњем фести ва лу мак си ма
лан број бодо ва – 100 – по оце ни струч ног 
жири ја заслу жио је АКУД „Соња Марин ко
вић“ Нови Сад – орке стар хар мо ни ка, а они 
су, као и  мешо ви ти хор АКУД „Соња 
Марин ко вић“ (98), КУС „Све то зар Мар ко
вић“ мешо ви ти хор (95), Мешо ви ти хор „Ас“ 
Вршац (92) и Орхе стрик“ Камер ни хор „Зво
ни“ из Селен че (92) доби ли Злат не пла ке те 
Фести ва ла. Сре бр не су оти шле у руке  
Цркве ног хора „Све ти Тео дор вршач ки“ и 
„Сир ми ум кан то рум“ из Срем ске Митро ви
це, док су Брон за не пла ке те фести ва ла 
доби ли Мешо ви ти хор „Тилиа“ из Ста ре 
Пазо ве (73), Срп ско певач ко дру штво Рума 
(72) и Удру же ње срп ко  грч ког при ја тељ
ства – мешо ви ти хор „Ири да“ Срем ска 
Митро ви ца (71 бод).

Резул та ти

Доде ла награ да

54. ФЕСТИ ВАЛ МУЗИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Рума, пре сто ни ца музике

Орке стар хар мо ни ка АКУД Соња Марин ко вић
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ПЕЋИН ЦИ

Хума нитарне акци је
за Стра хи њу

У пре пу ној кафа ни „Вајат“ 
у Пећин ци ма је 24. окто
бар одр жан хума ни тар ни 

кон церт у орга ни за ци ји еки пе 
„Пет ком у 9“, а сав при ход од 
ула зни ца и про да је пића упла
ћен је у фонд за лече ње сед мо
го ди шњег Стра хи ње Мак си мо
ви ћа из Пећи на ца.

Пре ма речи ма Гора на Сте па
но ви ћа, јед ног од орга ни за то ра, 
при ку пље но је 215.150 дина ра, 
који ће зајед но са при ку пље них 
63.680 дина ра на хума ни тар
ном тур ни ру у малом фуд ба лу 
одр жа ном у субо ту у Доњем 
Товар ни ку, бити уру че ни поро
ди ци Мак си мо вић за тро шко ве 
лече ња малог Стра хи ње

Захвал ни смо кафа ни 
„Вајат“ која је била дома ћин 
овог дога ђа ја, Хопа цупа бен ду, 
Дар ку Лази ћу и Раде ту Космај

цу који су одво ји ли сво је сло
бод но вре ме да насту пе на 
овом хума ни тар ном дога ђа ју, а 
посеб но сугра ђа ни ма који су се 
синоћ ода зва ли и тако пока за
ли да зајед но може мо учи ни ти 
мно го – рекао је Сте па но вић.

У бор би за лече ње сед мо го
ди шњег Стра хи ње укљу чи ле 
су се мно ге инсти ту ци је и поје
дин ци, а само током про те кле 
две неде ље на хума ни тар ном 
тур ни ру и кон цер ту, и у акци ји 
уче ни ка и настав ни ка Основ не 
шко ле „Сло бо дан Бајић Паја“ 
при ку пље но је укуп но 346.330 
дина ра. 

Током Деч је неде ље основ
ци пећи нач ке шко ле „Сло бо дан 
Бајић Паја“, како из матич не 
тако и из под руч них шко ла, као 
и запо сле ни у овој уста но ви 
запо че ли су хума ни тар ну акци ју 

при ку пља ња нов ча них сред ста
ва за боле сног сед мо го ди шњег 
Стра хи њу Мак си мо ви ћа. Руко
во ди лац Деч јег саве за за више 
раз ре де Ире на Ради во је вић, 
уру чи ла је новац мај ци боле
сног деча ка и том при ли ком 
је наја ви ла да се у наред ном 
пери о ду пла ни ра још хума ни
тар них акци ја. Наи ме, у пећи
нач кој основ ној шко ли већ су 
поче ли са акци јом при ку пља ња 
ста ре хар ти је и лимен ки, чијом 
про да јом ће се при ку пи ти нова 
сред ства, која ће, тако ђе, ићи у 
фонд за Стра хи њи но лече ње.

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).

Свир ка за Стра хи њу: Хума ни тар ни кон церт

Нај но ви ја књи га мла дог 
тален то ва ног пећи нач ког 
ауто ра Сло бо да на Пани

ћа, оку пи ла је 25. окто бар број
не пошто ва о це њего вог рада у 
Кул тур ном цен тру у Пећин ци ма, 
на про мо ци ји пете по реду књи
ге Дру го рође ње – живот, стид, 
секс. Чита њем тек сто ва из књи
ге, али и дија ло гом са моде ра
то ром Сло бо да ном Стан ко ви
ћем, публи ка је била у при ли ци 
да чује мишље ња овог мла дог 
ауто ра веза на за мно га живот на 
пита ња. 

Про на ла же ње себе и свог 
живот ног пута, сва ко днев
но сусре та ње са про бле ми ма 
обич ног чове ка само су неке 
од одред ни ца које карак те ри шу 
пету књи гу Сло бо да на Пани ћа. 

Он веру је у два рође ња  први 
пут се он рађа физич ки, а дру
ги пут духов но, када про на ла зи 
себе и свој живот ни пут. Тако ђе, 
аутор је синоћ гово рио о инту и
ци ји, о потре би чове ка да увек 
оста не млад, о под све сти, о 
исти ни, а на самом кра ју књи
жев не вече ри, публи ка је била 
у при ли ци да раз го ва ра са ауто
ром.

Орга ни за тор књи жев не вече
ри је Пећи нач ки Кул тур ни цен
тар, који, пре ма речи ма дирек то
ра ове уста но ве Јова на Девр ње, 
пру жа без ре зер вну подр шку свим 
тален то ва ним мла дим људи ма 
са тери то ри је општи не Пећин ци, 
па тако и Сло бо да ну Пани ћу – од 
про мо ци је њего ве прве књи ге до 
ово го ди шње пете.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПЕЋИН ЦИ

Про мо ци ја књи ге

ФОН ДА ЦИ ЈА „ТИ ЈА НА 
ЈУ РИЋ“

При ку пљен 
до во љан број 
пот пи са

Про шле не де ље за вр ше на је 
ини ци ја ти ва „Ка зна до жи вот ног 
за тво ра за уби це де це – До жи
вот но за жи вот“ Фон да ци је 
„Ти ја на Ју рић“ ко ја је има ла за 
циљ при ку пља ње по ла ми ли о
на пот пи са ка ко би по сла ни ци 
Ср би је раз ма тра ли пред лог 
уво ђе ња но вог чла на у кри вич
ни за ко ник, ко јим би се за нај те
же об ли ке те шких кри вич них 
де ла, а ко је су за по сле ди цу 
има ле смрт ни ис ход де те та, 
ма ло лет ни ка или труд не же не 
тре ба ло да про пи ше ка зна 
до жи вот ног за тво ра. Ини ци ја ти
ва за пот пи си ва ње пе ти ци је 
ре а ли зо ва на је од 23. до 29. 
ок то бра и у Сре му. Та ко су 
пе ти ци ју пот пи си ва ли гра ђа ни 
Ру ме, Ин ђи је, Срем ске Ми тро
ви це... 

Ка ко на во де из Фон да ци је, за 
се дам да на спро во ђе ња ини ци
ја ти ве, пре ма шен је број 
по треб них пот пи са. 
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СТА РА ПАЗО ВА

73 године слободе

Пола га њем цве ћа и вена ца на спо мен 
обе леж је у цен тру Ста ре Пазо ве и код 
спо ме ни ка народ ног херо ја Јан ка Чме
лика у пар ку, обе ле же на је 73. годи шњи
ца осло бо ђе ња Ста ре Пазо ве. Обе ле жа
ва ње дана осло бо ђе ња Ста ре Пазо ве, је 
при ли ка када се при се ћа мо бор бе про
тив фаши зма и свих који су дали сво је 
живо те за сло бо ду, чуло се на при је му у 
згра ди СО Ста ра Пазо ва на почет ку 73. 
годи шњи це зна чај ног дату ма за ову сре
ди ну. Пред став ни ке покра јин ског, 
општин ског и месног одбо ра СУБ НОРа, 
Вој ске Срби је, гости из Руме, Шида, 
Инђи је, Срем ске Митро ви це, при мио је 
Радо је Бла го је вић, члан Општин ског 
већа. Повор ка је затим поло жи ла вен це 
и цве ће на спо ме ник у цен тру Ста ре 
Пазо ве, где су укле са на име на поги ну лих 
у дру гом свет ском рату, али и у рато ви ма 
90их годи на. Код спо ме ни ка Јан ку Чме
ли ку у град ском пар ку, Шимо Домо њи, 
пред сед ник месног одбо ра СУБ НОРа је 
под се тио на живот и дело овог народ ног 
херо ја а по тра ди ци ји, уче ни ци основ не 
шко ле, која носи име Јан ка Чме ли ка 
спре ми ли су кра ћи музич ко – поет ски 
про грам. Дан осло бо ђе ња општи не, све
ча ним пола га њем цве ћа, обе ле жио је и 
месни одбор СУБ НОРа у Новим Банов
ци ма. М. Л.

ГОЛУ БИН ЦИ

Дан шко ле

Основ на шко ла „23. окто бар“ у Голу
бин ци ма обе ле жи ла је дан шко ле четр
де се то ми нут ним про гра мом у при су ству 
уче ни ка, њихо вих настав ни ка и роди те
ља, као и мно го број них посе ти ла ца међу 
који ма су били и пред став ни ци локал не 
само у пра ве. Ово го ди шња мани фе ста ци
ја била је прот ка на духом вој во ђан ског 
песни ка Мике Анти ћа, па се тако љубав 
могла осе ти ти у њего вим сти хо ви ма, 
„даска ма које живот зна че“ и народ ним 
игра ма уз звук хар мо ни ке и гита ре. 
Дирек тор Мило рад Босан чић иско ри стио 
је при ли ку да наја ви да су руске желе

зни це до сада у обно ву саме шко ле уло
жи ле 130 хиља да дола ра, те да је од ове 
школ ске годи не у то име руски језик уве
ден као факул та тив ни пред мет. Тро днев
ном мани фе ста ци јом која ће се одр жа ти 
током сле де ће годи не јед на од нај ста ри
јих шко ла у Срби ји обе ле жи ће 260 годи
на од осни ва ње шко ле. С. С.

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ

Стратешки 
документ

Одбо р ни ци СО Ста ра Пазо ва су већи
ном гла со ва усво ји ли Про грам локал ног 
еко ном ског раз во ја Општи не у пери о ду 
2018 – 2023. годи не, који пред ста вља 
стра те шки доку мент, који пред ви ђа мере 
под сти ца ја запо шља ва ња, еко ном ског 
раз во ја и под сти цај кон ку рент но сти, а 
тако ђе је усво јен пред лог да се за Дан 
општи не Ста ра Пазо ва про гла си 2. 
август – Дан Св. Или је. Међу 25 тача ка 
днев ног реда били су реба лан си финан
сиј ских изве шта ја месних зајед ни ца, 
осим Беле ги ша, ПУ Поле та рац и Радост, 
Дома здра вља, Цен тра за кул ту ру и Цен
тра за соци јал ни рад, ЈП Топла на, Урба
ни зам и Општин ска стам бе на аген ци ја, 
Тури стич ке орга ни за ци је и Општин ског 
Црве ног крста. Одбор ни ци су усво ји ли и 
име но ва ње нових чла но ва у школ ским 
одбо ри ма у две основ не шко ле у Ста рој 
Пазо ви, а њихо ва пита ња су се нај ви ше 
одно си ла на радо ве и кому нал на уре ђе
ња места у који ма живе.

З. К.

ПРО МО ЦИ ЈА

Књи га о патри јар ху 
Павлу

Књи га „Патри јарх Павле, све тац којег 
смо позна ва ли“ ново сад ског нови на ра и 
књи жев ни ка Ђор ђа Ран де ља пред ста
вље на је у Новој Пазо ви. Аутор књи ге је 
био лич но вео ма бли зак са патри јар хом 
и имао је при ли ку да бора ви у Вла ди чан
ском дво ру у При зре ну у вре ме када је 

патри јарх Павле био епи скоп Рашкопри
зрен ски. О књи зи је поред ауто ра Ђор ђа 
Ран де ља гово рио нови нар и публи ци ста 
Јован Танур џић. Ран дељ је обја вио 26 
књи га, а како каже, књи га о патри јар ху 
Павлу је њего ва нај у спе шни ја, док је нај
ва жни ја књи га коју је напи сао „Откри ће 
Библи је (Ста ри и Нови завет)“. Књи жев
но вече, које је орга ни зо ва ла библи о те ка 
„Петар Петро вић Његош“, отпо чео је 
Цркве ни хор „Све ти вла ди ка Нико лај 
срп ски“ из Нове Пазо ве изво ђе њем 
моли тве Оче наш и Песмом патри јар ху 
Павлу. Ј. К.

МУЗИЧ КО ВЕЧЕ 
Мла ди ста ри ма

Како је ова годи на годи на међу ге не ра циј
ске соли дар но сти, послед њи про грам 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 у Ста рој Пазо ви био је у том зна ку. На 
музич кој вече ри под нази вом „Деца и мла
ди – ста ри ји ма и ста ри ма“ хор „Звон це“ ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ из Ста ре 
Пазо ве извео је кон церт духов них и тра ди
ци о нал них песа ма. Иако су овим про гра
мом завр ше ни Окто бар ски дани соли дар
но сти са ста ри јим осо ба ма, вра та Клу ба за 
днев ни бора вак и Цен тра за соци јал ни рад 
су им стал но отво ре на. З. К.

СТРЕ ЉА ШТВО

Јуни ор ке тре ће 

На финал ном тур ни ру евр оп ске лиге 
мла дих у стре ља штву који је одр жан у 
Оси је ку, јуни ор ска репре зен та ци ја Срби
је осво ји ла је тре ће место и брон за ну 
меда љу. Наша репре зен та ци ја је побе
ди ла Фран цу ску са 64:56. За Срби ју су 
насту пи ле и чла ни це стре љач ке дру жи
не Једин ство из Ста ре Пазо ве Мари ја 
Кола ре вић и Мари ја Малић, тре ћи члан 
еки пе је био Ђор ђе Савић. Један од тре
нера репре зен та ци је је био и Саша Икер 
тако ђе члан Једин ства.

Д. Б.
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„ПУ ДАР СКИ ДА НИ“ У ИРИ ГУ

Mанифестација
 препознатљива у региону

Кон цер том Џе на на Ло на ча ре ви ћа на 
Ри бар ском тр гу у Вин ској ули ци у Ири гу 
23. сеп тем бра за вр ше ни су 25. по ре ду 

„Пу дар ски да ни“. 
Пу дар ски да ни тра ја ли су од 20. сеп тем

бра, ка да је одр жа но Му зич ко – по ет ско 
ве че у ор га ни за ци ји Срп ске чи та о ни це и 
Дру штва Ири жа на. Сле де ћег да на, 21. сеп
тем бра, ор га ни зо ван је „Пу да рев из бор“, 
Са јам ви на, на ступ до ма ћег бен да „Ван најт 
стенд“ а по том и кон церт Ама де ус бен да. 

22. сеп тем бар био је обе ле жен у зна ку нај
мла ђих ко ји су има ли ор га ни зо ван ма скен
бал, по зо ри шну пред ста ву, а по том је усле
дио на ступ фол клор них ана сам ба ла. У 
пе так уве че Ири жа ни су ужи ва ли у му зи ци 
Ми ла на То па ло ви ћа То пал ка. 

У ју тар њим ча со ви ма 23. сеп тем бра ку вао 

се пу дар ски па при каш, удру же ња же на на 
сво јим штан до ви ма пред ста ви ле су ста рин
ске и тра ди ци о нал не ко ла че, ру ко тво ри не, 
руч не ра до ве, а ви на ри су из ло жи ли ши ро ку 
по ну ду ви на. У пар ку у цен тру Ири га по ста
вље не су број не те зге. Про да ва ли су се 
слат ки ши, играч ке, гро жђе... 

Пред сед ник Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи
ми ро вић, та ко ђе 23. сеп тем бра, упри ли чио 
је све ча ни при јем у Оп шти ни где је до че као 
број не го сте и при ја те ље, па та ко ни ове 
го ди не ни су из о ста ли пред став ни ци ло кал
них са мо у пра ва из Ре пу бли ке Срп ске, 
Бо сне и Хер це го ви не, срем ских оп шти на, 
али и пр ви пут пред став ник из Си сач ко  
мо сло вач ке жу па ни је из Ре пу бли ке Хр ват
ске. 

Пр ви чо век Оп шти не, ни је мо гао са кри ти 

Успе шно су
ор га ни зо ва ни

25. по ре ду
ју би лар ни 
„Пударски

да ни“. Ни је
ма ло ис тра ја ти

ово ли ко го ди на.
Ово је

ма ни фе ста ци ја 
ко ја је по ста ла

пре по зна тљи ва
у ре ги о ну, каже 

Стеван 
Казимировић
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за до вољ ство због успе шних да на ко ји 
су за њим, али и број них го сти ју ко ји су 
сво јим до ла ском по ка за ли ко ли ко 
по шту ју Ириг. 

 Успе шно су ор га ни зо ва ни 25. по 
ре ду ју би лар ни „Пударски да ни“. Ни је 
ма ло ис тра ја ти ово ли ко го ди на. Ово је 
ма ни фе ста ци ја ко ја је по ста ла пре по
зна тљи ва у ре ги о ну. Ово је такође 

прилика да пред став ни ци оп шти на из 
на ше зе мље али и го сти ју ко ји до ла зе 
из ино стран ства раз ме не ис ку ства, 
иде је али и да се дру жи мо. Ка да смо 
кре ну ли са осни ва њем ове ма ни фе
ста ци је био нам је циљ да оку пи мо 
на ше ви на ре. 1992. го ди не, ка да смо 
оснивали манифестацију, ви но гра дар
ство је за мр ло, има ли смо са мо је дан 

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

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

На кон све ча но сти у Оп шти ни где су 
се го сти осве жи ли и про ба ли спе ци ја
ли те те уче ни ка Сред ње струч не шко
ле „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“, 
при сут ни су кре ну ли у оби ла зак план
та же ја бу ка до ма ћи на Мир ка Па ни ћа 
где се ужи ва ло уз му зи ку и до бру хра
ну. 

А у Вин ској ули ци ве ли ки број ви на
ра, ма да се чи ни да је број по се ти ла
ца био у не што ма њем бро ју не го 
ла не.

Сво ја ви на на Пу дар ским да ни ма 
пред ста вио је и Жи ван Ка сап ски из 
Ри ви це. 

 Углав ном сам ов де сва ке го ди не. 
Не про пу штам ова кву при ли ку да пре
зен ту јем сво је про из во де. Што се ти че 
по ну де, имам цр ве но и бе ло ви но. Са 
ових про сто ра су мој пра де да, де да и 
ја ко ји сам кре нуо њи хо вим сто па ма. 
Код нас у се лу кад уђе те у дво ри ште и 
отво ри те ка пи ју, оно што ће те пр во 
ви де ти је по друм. У пре ђа шњим го ди
на ма у ви но гра ду су се углав ном 
са ди ле сто не сор те. Од 2000. го ди не 
кре ћу да се раз ви ја ју ве ли ке ви на ри је. 
По се ду јем са мо два хе к тара ви но гра
да и то ви ше сма трам хо би јем. По сло
ви у ви но гра ду кре ћу по чет ком фе бру
а ра, ре же се ло за да се ви ди ка кво је 
ста ње и већ та да мо же да се кре не са 

Бра ни слав Ко ма зец из Ин ђи је на 
ово го ди шњим Пу дар ским да ни ма 
до бит ник је на гра де за нај бо ље 
бе ло ви но и ра ки ју. Тај на успе ха се, 
ка же, кри је у то ме да по сао ко ји 
ра диш мо раш да ра диш до са вр
шен ства.

 Већ тре ћу го ди ну до ла зи мо у 
Ириг. Има мо тра ди ци ју још од 1936. 
го ди не, али је ви на ри ја кре ну ла у 

озбиљ ни ју про из вод њу пре де се так 
го ди на. Ове го ди не би ће до бар ква
ли тет гро жђа, али су при но си су 
ума ње ни до 30 од сто. Ви но гра ди су 
ми у Гр ге те гу, око ма на сти ра. Има мо 
око се дам хек та ра, по ла бе ле, по ла 
цр ве не сор те. Има мо у пла ну да 
засадимо мо жда још два  три хек та
ра, иде мо на ква ли тет, не на ма сов
ну про да ју – ка же нам Бра ни слав. 

Бра ни слав и Ра де Ко ма зец

Нај бо ље бе ло ви но и ра ки ја 
ви на ри је Ко ма зец
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ре зид бом. По што не мам ве ли ке по вр
ши не под ви но гра дом, са по сло ви ма 
кре ћем у мар ту. Углав ном ре зид бу 
оба вљам сам. Тај по сао се мо ра зна
ти, пла ни раш род са мом ре зид бом. 
Ка да се то оба ви са че ка се да се по ја
ве пу пољ ци, па иде пле вид ба, за ла
ма ње, ки да ње за пе ра ка...  при ча 
Ка сап ски из Ри ви це. Он ис ти че да 

про из ве де из ме ђу три до пет хи ља да 
ли та ра ви на, јер сма тра да је за ли тру 
ви на нео п ход но три ки ло гра ма гро
жђа. Ка же, за до во љан је овом го ди
ном, ма ли је при нос, али је ква ли тет 
до бар.  

Кроз Вин ску ули цу усле дио је и 
де фи ле фол клор них дру штва, ко ји су 
на сту пи ли пред пу бли ком и упот пу ни
ли ову ма ни фе ста ци ју сво јим на сту пи
ма. 

Ни је из о ста ла ни по др шка же на. 
Ви до са ва Авра мо вић из Не ра ди на, 
пред сед ни ца је Удру же ња же на 
„Не ра дин“ ко је бро ји 10 чла но ва. Они 
су се пред ста ви ли ра зним ко ла чи ма, 
до не ле и аро ни ју. Ка ко ка же Ви до са
ва, чла ни це се тру де да очу ва ју тра
ди ци ју, ка ко хра не, та ко и ру ко тво ри
на. 

Ко ла че, ги ба ни цу, хе кла но, ве зе но и 
ста рин ске ра до ве из ло жи ле су у пред
ста ви ле „Врд ни чан ке”. Дан ка Ју хас, 
пред сед ни ца ак ти ва же на ка же да 
Ак тив по сто ји већ 15 го ди на и да бро ји 
22 чла ни це. Оне су сва ке го ди не 
го шће на Пу дар ским да ни ма. 

На гра ду за нај бо ље ро зе ви но и нај
бо љи по друм од нео је Са ва Од ро вач
ки, вла сник ви на ри је „Од ро вач ки”. 
На гра да за нај бо ље цр ве но ви но при
па ла је ви на ри ји „Цар ски ви но гра ди” 
из Ве ли ких Ра ди на ца. Нај бо ље бе ло 
ви но и нај бо љу ра ки ју на сај му је имао 
Бра ни слав Ко ма зец из Ин ђи је ис пред 
по љо при вред ног га здин ства Ко ма зец. 

Нај бо љи па при каш скували су 
запослени кла ни це „Зма је вац“, док је 
на гра ду за нај бо љи виноград до био 
Са ва Шу ћин, та ко ђе из Ири га. Во ји
слав Ро гу ља из Ири га вла сник је нај
те жег гро зда сор та вик то ри ја. Тај на 
успе ха је, ка ко ка же Војислав, у томе 
што виноград тражи слугу, а не 
господара. 

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

Нај леп ши штанд има ле су Ја за чан
ке. Оне су сво је дру штво осно ва ле 
по чет ком ове го ди не, а већ су, ка ко 
ка же јед на од чла ни ца, Ка ти ца Јеф
тић ве о ма успе шне и мо гу да се 
по хва ле број ним на гра да ма. 

Нај бо љи штанд

Ри ви ча нин Са ва Од ро вач ки до бит
ник је на гра де за нај бо љи по друм и 
нај бо ље ро зе ви но. 

 Мо ра мо се дру жи ти и по се ћи ва ти 
ова кве ма ни фе ста ци је у ци љу про
мо ци је ма лих ви на ра. У овом  кра ју 
смо сви има ли ви но гра де и по дру ме. 
По сле де ве де се тих го ди на, по но во 
је по чео раз вој ви нар ства и ви но гра
дар ства. Пре две де це ни је, мо ја 
по ро ди ца је има ла по ла хек та ра 
ви но гра да, са да има два и по. Ме ђу
тим, по треб но је мно го вре ме на и 
улагања. Че ти ри го ди не се че ка 
први род, на кон че га се мо ра ју ку пи
ти бу рад а ка да се све обез бе ди, 
гле даш ко ме ћеш све то про да ти. 
По треб на нам је мар ке ти н шка по др
шка, али и еду ка ци ја љу ди – ка же 
Са ва Од ро вач ки ко ји до да је да ће 
ове го ди не про из ве сти око 10.000 
ли та ра ви на, а про шле го ди не је 
имао 14.000.  

Нај бо ље ро зе ви но Саве Ордовачког

Са ва Од ро вач ки 

По љо при вред ник из Ири га, Са ва 
Шу ћин ви но гра дар ством се ба ви 10 
го ди на. На ста вио је по ро дич ну тра ди
ци ју ко ју је за по чео ње гов пра де да. 
На ово го ди шњим Пу дар ским да ни ма 
до био је на гра ду за нај бо љи 
виноград. 

 Про из во дим ви но и ра ки је. Од 
ра ки ја ту су ви ља мов ка, кај си ја, шљи
ва, ло за, ко мо ви ца. Има мо до че ти ри 
хек та ра ви но гра да. Про ши ри ће мо га 
за јед но ју тро иду ће го ди не. Би ће 

ма ло и сто них сор ти. Сорте шар до не 
и мер ло има мо за са да, а пла ни ра мо 
и ита лиј ског ри зли га и пле мен ку, тра
ми нац и со ви њон. Пр во нам у ви но
гра ду сти же шар до не, бе ла сор та, то 
смо об ра ли. Искре но се ма ло пла шим 
про ши ре ња ви но гра да, је не кад не до
ста је рад не сна ге.  Нај ви ше нам по мо
ћи тре ба за бер бу и не ке про лећ не 
ра до ве – до да је Шу ћин. И ње му је ова 
го ди на ка же би ла из у зет на, та ко да 
оче ку је око пет то на гро жђа. 

На гра да за нај бо љи ви но град

Са ва Шу ћин
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Рани је је било толи ко гуса ка да смо им јед но вре ме 
забра ни ли изла зак на ули цу, јер су лете ле на жице од 
бан де ра, па нам је неста ја ло стру је, кажу Шатрин ча ни

Да су Шатрин ци поста ли пре по зна тљи
ви по гуска ма, дока за но је још јед ном 
на 13. по реду „Гушчи ја ди“, мани фе

ста ци ји која се одр жа ва у част ове пти це. 
Ово го ди шња „Гушчи ја да“ одр жа на је 7. 
окто бра. 

Општи на Ириг је покро ви тељ ством исте, 
пока за ла да ради на раз во ју тури зма.

 Општи на Ириг зајед но са Тури стич ком 
орга ни за ци јом као и сва ке годи не подр жа ва 
и пома же све мани фе ста ци је које се одр жа
ва ју на тери то ри ји општи не. Већ три на е сти 
пут одр жа ва се „Гушчи ја да“ у Шатрин ци ма. 
Ми смо пре по зна ли ову мани фе ста ци ју која 
може да помог не у раз во ју овог села – 
рекао је пред сед ник Општи не Ириг Сте ван 
Кази ми ро вић.  

Ове годи не је посе ће ност мања у одно су 
на прет ход не годи не, како кажу мешта ни, 
али су ипак задо вољ ни. Мани фе ста ци ју је 
упот пу нио богат кул тур но – умет нич ки про
грам. Кувао се гушчи ји папри каш, пекле се 
гуске на ражњу, а нису изо ста ли ни штан до
ви удру же ња жена. 

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Шатрин ци Јани ка Такач исти че да је задо
во љан како је про те кла „Гушчи ја да”.

 Сти ца јем окол но сти „Гушчи ја да” је ове 
годи не мање посе ће на у одно су на прет ход
не годи не, али задо вољ ни смо. Так ми че ње 

у кува њу котли ћа је орга ни зо ва но, као и ова 
мани фе ста ци ја, како би про мо ви са ли гуске, 
гушчи је месо, маст, пер је, а са циљем да 
ома со ви мо узгој гуса ка – пору чио је Такач. 

Шатри на ча нин Јожи ка Михај лик Доја 
испри чао нам је нешто инте ре сант но:  

 Ако хоћеш да имаш чудо у кући, имај 
сна ју, гуску или козу, веће чудо ти не тре ба 
  каже он. На пита ње због чега се те три 
ства ри сма тра ју чудом, каже да увек ура де 
оно што не тре ба. Ина че, Јожи ка Михај лик 
држи око 20 гуса ка. Каже, рани је се могло 
лепо живе ти од узго ја гуса ка, што данас 
није слу чај, па ни не чуди што се број поро
ди ца које држе гуске гото во пре по ло вио.

 Гуске гаји мо 50 годи на. Рани је је било 
мно го више гуса ка у селу, сада мла де то 
сла бо инте ре су је. Гуске када пусти мо из 
дво ри шта, оду на поток и нема их цео дан, 
онда се у коло на ма сва ко јато вра ћа сво јој 
кући. Ми про да је мо гушчи ју маст, чија је 
цена око 500 дина ра. Што се тиче саме 
мани фе ста ци је, она није ути ца ла да се број 
гуса ка у селу пове ћа – дода је Јожи ка Михај
лик. 

На мани фе ста ци ји сва ке годи не је и Руди 
Сеге ди.

 Мање је људи него прет ход них годи на, 
веро ват но је хлад но вре ме ути ца ло на то. 
Рани је је у Шатрин ци ма било толи ко гуса ка 

да смо им јед но вре ме забра ни ли изла зак 
на ули цу, јер су лете ле на жице од бан де ра 
и неста ја ло нам је стру је. Сад је то мно го, 
мно го мање, али нека тра ди ци ја узго ја је 
ипак оста ла. Ове годи не се так ми чим у 
кува њу котли ћа  исти че Сеге ди и дода је да 
је до сада на „Гушчи ја ди“ увек пекао пра се 
на ражњу, а ове годи не пекао је гуске.

На мани фе ста ци ји су се пред ста ви ле и 
жене из два удру же ња, из Ири га и Шатри на
ца. Мила дин ка Сабо из Шатри на ца каже да 
удру же ње функ ци о ни ше десе так годи на и 
да, оно што је зани мљи во, има доста девој
ка које су заин те ре со ва не да се при кљу че. 

Софи ја Сми ља нић, пред сед ни ца Акти ва 
жена Ириг исти че да су на овој мани фе ста
ци ји пред ста ви ле ста рин ске кола че и пите, 
нешто што је обе леж је њихо вог кра ја. А 
њихо во удру же ње функ ци о ни ше 17 годи на 
у кон ти ну и те ту.  

С. Ста не тић
Фото: В. Цуцанић 

ГУШЧИ ЈА ДА У ШАТРИН ЦИ МА

Село препознатљиво
по гускама 

У так ми че њу за нај леп ше јато прво 
место осво ји ла је Ружа Новак. Нај ду же 
гушчи је перо доне ла је Дани је ла Лазар. 
Дру го место у так ми че њу за нај ду же перо 
при па ло је Дуњи Мат ко вић, а тре ће Дариу 
Така чу. Нај бо љи папри каш ску ва ли су 
Мила дин ка и Дар ко Сабо. Дру го место 
при па ло је „Баба Ружи ној дру жи ни”, док 
су тре ће место одне ли „Лига ши”. 

Сви так ми ча ри и спон зо ри су награ ђе
ни, а при зна ње је доби ла Општи на Ириг.

Нај у спе шни ји
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ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА У МАЛОЈ РЕМЕ ТИ

Сваке године све боља
Око 35 кочи ја про де

фи ло ва ло је Малом 
Реме том 30. сеп тем

бра у окви ру тра ди ци о нал
не „Фија ке ри ја де“.

Овој, тре ћој по реду 
„Фија ке ри ја ди“, при су ство
вао је вели ки број гости ју, 
како из Сре ма, тако и Бач ке, 
а при сут ни су били и пред
став ни ци ири шке локал
не само у пра ве на челу са 
пред сед ни ком Општи не 
Сте ва ном Кази ми ро ви ћем.

 Када само пре две годи
не асфал ти ра ли пут који 
води из Мале Реме те ка 
Фру шкој гори, Реме та је 

ожи ве ла. Томе је допри
не ла како фир ма, која се 
нала зи у бли зи ни и која 
запо шља ва доста људи из 
села, тако и мани фе ста ци
ја „Фија ке ри ја да“. Та мани
фе ста ци ја пока зу је да је 
ово село поче ло да живи и 
нада мо се да ће из годи не 
у годи ну бити више и посе
ти ла ца и тури ста, јер Мала 
Реме та има шта да пока же 
 рекао је први човек ири
шке општи не Сте ван Кази
ми ро вић. 

Дра ган Мило ше вић, пред
сед ник Саве та месне зајед
ни це Мала Реме та додао 

је да је пре за до во љан како 
је про те кла ово го ди шња 
„Фија ке ри ја да“ и иста као да 
се на овај начин допри но си 
попу ла ри за ци ји села.

 До ско ро смо заи ста 
били одсе че ни од све та. 
Пут који нам је асфал ти ран 
ка фру шко гор ским сели
ма је нешто добро што се 
деси ло, а ова мани фе ста
ци ја је кру на све га тога. 
Што се тиче уче сни ка, има
ли смо око три де сет запре
га, а дошли су са разних 
стра на: из Бач ке, Сур чи на, 
Сур ду ка, Руме  рекао је 
Мило ше вић и захва лио се 

пред став ни ци ма и чла но
ви ма Коњич ког клу ба „Фру
шко го рац“.

На „Фија ке ри ја ди“ сва ке 
годи не уче ству је и Павле 
Јан ку ло вић из Јаска. 

 Дра го нам је што се вра
ћа оно што је било забо ра
вље но, лепо је дру жи ти се 
и упо зна ва ти нове људе. 
Заво лео сам коње још као 
мали, мој отац их није имао, 
али пра де да и деда јесу. 
Та љубав пре шла је и на 
мог сина, тако да и он има 
два коња, за сада. Коњи су 
добре и пле ме ни те живо ти
ње  каже Јан ку ло вић.

Сте ва Пију но вић сво
јим фија ке ром дола зи већ 
дру ги пут из Руме. Он је 
иста као да је ова мани фе
ста ци ја сва ке годи не све 
боља и напред ни ја. Каже, 
има коње, још од мале на, а 
сад их је и његов син Ристо 
заво лео.

Ово го ди шњу „Фија ке
ри ја ду“ нису зао би шли ни 
шаре ни штан до ви удру
же ња жена из Беше но ва 
и Јаска. Кувао се котлић и 
слу жи ле се вру ће лепи њи
це. Дома ћи не је послу жи ло 
лепо вре ме да се дру же и 
при ка жу гости ма сво је село 
у нај бо љем све тлу.

Мани фе ста ци ја је била 
реви јал ног карак те ра, тако 
да су сви уче сни ци доби ли 
пеха ре. 

С. Станетић
Представници локалне самоуправе на „Фијакеријади“ у Малој Ремети

Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг. 



311. NOVEMBAR 2017.  M NOVINEСПОРТ

Кру ше дол: Кру ше дол  Цар 
Урош меч је пре ки нут; Чор та
нов ци: ЧСК – Рад нич ки 3:1; 
Ма ра дик: Сло га (М) – Ду нав 
0:3; Јар ков ци: Бо рац  Сло га 
(К) 2:4; Ри ви ца: Пла ни нац  
Фру шко го рац меч је пре ки нут.

1. Кру ше дол 9 6 2 1 29:10 20
02. ЧСК 8 6 1 1 19:8 19
03. Рад нич ки 9 4 4 1 19:10 16
04. Ду нав 9 4 3 2 17:10 15
05. Сло га (К) 9 4 3 2 15:14 15
06. Сло га (М) 9 4 0 5 15:16 12
07. Пла ни нац 8 2 2 4 14:19 8
08. Фру шко г. 7 1 3 3 5:11 6
09. Цар Урош 8 1 1 6 6:23 4
10. Бо рац 8 0 1 7 7:25 1

Ин ђи ја: Ин ђи ја – ТСЦ 1:1; 
Ужи це: Сло бо да – Те ле оп тик 
2:1; Кру ше вац: Тем нић  Рад
нич ки (К) 2:2; Пи рот: Рад нич ки 
(П)  Но ви Па зар 1:0; Но ви Сад: 
Про ле тер – Син ђе лић су игра ли 
у по не де љак; Бе жа ни ја: Бе жа
ни ја – Ја го ди на 2:0; Вра ње: 
Ди на мо  ЧСК Пи ва ра су игра ли 
у по не де љак; До ба нов ци: 
Бу дућ ност – Ме та лац 0:0.

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

Бе чеј: Бе чеј 1918  Брат ство 
1946 2:0; Пан че во: Ди на мо 
1945 – Оџа ци 1:0; Но ви Сад: 
Цр ве на Зве зда – Це мент 0:1; 
Бач ки ја рак: Мла дост (БЈ) – 
Омла ди нац 1:2; Са ку ле: Бо рац 
 Рад нич ки (З) 0:2; Но ва Па зо
ва: Рад нич ки (НП)  Бач ка 1901 
2:0; Шид: Рад нич ки (Ш)  Рад
нич ки (СМ) 1:0; Ста ри Ба нов
ци: Ду нав – Же ле зни чар 0:1.

01. Бе чеј 1918 11 11 0 0 37:4 33
02. Ди на мо 11 8 0 3 19:5 24
03. Бо рац 11 7 2 2 19:10 23
04. Це мент 11 7 1 3 21:16 22
05. Омла ди нац 11 7 1 3 18:14 22
06. Брат ство 11 6 2 3 20:7 20
07. Рад ни. (НП) 11 6 1 4 16:14 19
08. Рад ни. (З) 11 6 0 5 18:14 18
09. Оџа ци 11 6 0 5 14:16 18
10. Же ле з. 11 5 1 5 13:10 16
11. Мла до. (БЈ) 11 4 3 4 16:17 15
12. Цр. Зве зда 11 3 2 6 15:22 11
13. Ду нав 11 2 1 8 14:25 7
14. Бач ка 1901 11 0 3 8 5:24 3
15. Рад ни. (Ш) 11 1 0 10 7:37 3
16. Рад ни. (СМ) 11 0 1 10 4:21 1

Шај каш: Бо рац (Ш)  Хај дук 
(Д) 3:1; Но ви Сад: Ин декс – 
ЛСК 0:2; Ер де вик: Сло га (Е) – 
Ју го вић 3:0; Но ви Сад: Бо рац 
(НС)  Хај дук (Ч) 1:0; Вој ка: 
Сре мац – По ду на вац 4:3; Те ме
рин: Сло га (Т) – Сла ви ја 3:1; 
Ку пи но во: Ку пи но во – Ка бел 
1:2; Ста ра Па зо ва: Је дин ство  
Хај дук (Б) 1:0.

Ада шев ци: Гра ни чар 1923  
Бо рац (М) 1:0; Хрт ков ци: Хрт
ков ци  Бо рац (К) 1:4; Ста ра 
Па зо ва: Же ле зни чар – На пре
дак 4:0; Љу ко во: Љу ко во  
Пр ви Мај 0:7; Ви то јев ци: Пар
ти зан – Сло бо да 0:1; Ру ма: 
Сло вен – ПСК 0:3; Ма чван ска 
Ми тро ви ца: Под ри ње – Ру дар 
5:0; Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – Ја дран меч је пре ки нут.
1. Под ри ње 11 10 0 1 23:6 30
02. Гра ни ч. 11 8 1 2 22:11 25
03. Сло бо да 11 8 1 2 14:3 25
04. Же ле з. 11 7 3 1 26:6 24
05. Пр ви Мај 11 6 4 1 29:9 22
06. Бо рац (К) 11 6 1 4 20:14 19
07. ПСК 11 5 3 3 14:9 18
08. Ру дар 11 5 0 6 14:21 15
09. Бу дућ ност 10 4 0 6 17:21 12
10. На пре дак 11 3 2 6 13:19 11
11. Бо рац (М) 11 3 2 6 13:19 11
12. Пар ти зан 11 3 2 6 11:16 8
13. Хрт ков ци 11 1 4 6 14:32 7
14. Сло вен 11 1 3 7 13:25 6
15. Љу ко во 11 2 0 9 7:20 6
16. Ја дран 10 1 2 7 4:23 5

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

01. Сло га (Е) 11 9 1 1 26:6 28
02. Је дин ство 11 8 3 0 23:7 27
03. Бо рац (Ш) 11 7 3 1 30:17 24
04. Хај дук (Д) 11 6 2 3 18:15 20
05. Хај дук (Ч) 11 5 3 3 17:13 18
06. По ду на вац 11 5 2 4 20:15 17
07. Сло га (Т) 11 5 2 4 15:17 17
08. Бо рац (НС) 11 5 1 5 12:10 16
09. Ка бел 11 4 4 3 15:14 16
10. Ин декс 11 3 3 5 11:13 12
11. Сре мац 11 3 3 5 14:19 12
12. ЛСК 11 3 2 6 20:28 11
13. Хај дук (Б) 11 3 1 7 11:18 10
14. Ју го вић 11 3 1 7 17:25 10
15. Сла ви ја 11 2 1 8 13:27 7
16. Ку пи но во 11 0 2 9 8:26 2

Мо ро вић: Је дин ство (М) – 
На пре дак 0:3; Бер ка со во: Сре
мац – Јед но та 0:2; Ку ку јев ци: 
Оби лић 1993  Ер де вик 2017 
меч је пре ки нут; Љу ба: Је дин
ство (Љ) – Син ђе лић 2:4; 
Ба тров ци: Омла ди нац – Гра ни
чар меч је од ло жен; Бин гу ла: 
ОФК Бин гу ла  ОФК Ба чин ци 
меч је пре ки нут.
01. На пре дак 11 9 2 0 34:7 29
02. Оби лић 10 8 1 1 35:10 25
03. Ер де вик 10 7 1 2 19:10 22
04. ОФК Ба чи. 10 5 4 1 25:14 19
05. Је дин ство 11 6 1 4 19:16 19
06. Сре мац 11 4 2 5 25:19 14
07. Јед но та 11 4 2 5 20:19 14
08. Син ђе лић 11 3 3 5 17:25 12
09. ОФК Бин г. 10 2 3 5 13:18 9
10. Омла ди . 10 3 0 7 15:26 9
11. Гра ни чар 10 1 2 7 10:35 5
12. Је дин . (Љ) 11 0 1 10 11:44 1

Ша трин ци: 27. Ок то бар  
Је дин ство (К) мец је пре ки нут; 
Во гањ: Сло га – Бо рац меч је 
пре ки нут; Па влов ци: Мла дост 
– Вој во ди на меч је пре ки нут; 
Пла ти че во: Је дин ство (П) – 
Гра ни чар меч је пре ки нут; Ма ли 
Ра дин ци: Фру шко го рац  Сре
мац меч је пре ки нут; Ни кин ци: 
По лет  Је дин ство (Ру) 3:0.

01. Је дин с. (Ру) 10 7 1 2 13:8 22
02. Сло га 9 7 0 2 39:8 21
03. По лет 9 6 3 0 20:5 21
04. Је дин с. (К) 9 6 0 3 23:11 18
05. Сре мац 8 5 1 2 23:10 16
06. Фру шко. 9 4 3 2 15:14 15
07. Је дин с. (П) 9 4 2 3 17:11 14
08. Гра ни чар 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 10 1 1 8 10:29 4
12. Вој во ди на 8 1 0 7 7:18 3

Лу ча ни: Мла дост – Ма чва 
2:0; Зе мун: Зе мун  Цр ве на 
Зве зда 0:1; Ниш: Рад нич ки – 
На пре дак 1:3; Бе о град: Рад – 
Вој во ди на 0:3; Бе о град: Чу ка
рич ки – Во ждо вац 2:1; Сур ду
ли ца: Рад ник  Спар так ЖК 5:1; 
Бач ка Па лан ка: ОФК Бач ка  
Ја ворМа тис 2:1; Ча чак: Бо рац 
– Пар ти зан 1:2.

01. Д. Пе тров ци 11 8 1 2 32:9 25
02. На пре дак 11 8 1 2 28:9 25
03. Гра ни. (О) 10 7 0 3 17:15 21
04. Мла дост 10 6 2 2 21:12 20
05. Фру шк. 11 6 2 3 19:17 20
06. По лет 10 6 1 3 25:11 19
07. Сло га 11 5 1 5 20:18 16
08. Бре стач 10 5 1 4 17:26 16
09. Ф. Го ра 11 4 3 4 21:23 15
10. Хај дук 11 4 3 4 18:19 14
11. Ми трос 11 4 2 5 14:16 14
12. Д. Срем 10 3 1 6 14:18 10
13. З. Бу љу. 11 3 1 7 18:23 10
14. Би кић Дол 11 3 0 8 9:17 8
15. Сло бо да 10 1 1 8 13:33 4
16. Гра ни ч. (К) 11 1 2 8 8:28 4

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГМЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

01. Ц. Зве зда 15 13 1 1 32:3 40
02. Пар ти зан 15 11 3 1 32:12 36
03. Вој во ди на 15 9 3 3 20:11 30
04. Во ждо вац 15 8 4 3 26:13 28
05. Спар так ЖК 15 7 5 3 28:18 26
06. Чу ка рич ки 15 7 4 4 14:11 25
07. На пре дак 15 7 2 6 26:22 23
08. Рад нич ки 15 6 5 4 19:21 23
09. Мла дост 15 5 3 7 20:21 18
10. Рад ник 15 5 3 7 18:27 18
11. Ма чва 15 5 1 9 19:26 16
12. Зе мун 15 3 5 7 11:20 14
13. ОФК Бач ка 15 3 4 8 14:26 13
14. Ја вор 15 3 2 10 9:22 11
15. Рад 15 2 2 11 13:31 8
16. Бо рац 15 2 1 12 10:27 7

ГРАД СКА КУЋА РУМА

При јем за спор ти сте

Спор ти сти и тре не ри са Сла ђа ном Ман чи ћем

Четво ро спор ти ста – Јова
на Васи ље вић, Ана Бје
лић, Ирис Јовић Вуја

ко вић и Дра шко Јова нов, са 
тре не ри ма Бор ком Кости ћем 
и Бра ни сла вом Бје ли ћем били 
су гости пред сед ни ка Општи не 
Сла ђа на Ман чи ћа. 

Реч је о спор ти сти ма који су 
меда ље осва ја ли не само у 
реги о ну, него и на европ ским 
и свет ским так ми че њи ма. Тако 
је Јова на Васи ље вић осво ји
ла злат ну меда љу на Европ
ском кадет ском првен ству које 
је почет ком окто бра одр жа но у 
Будим пе шти, Ирис Јовић Вуја
ко вић је уче ство ва ла на Лет њој 

Уни вер зи ја ди која је у авгу сту 
одр жа на у кине ском Тај пе ху, где 
је као чла ни ца репре зен та ци
је Срби је у теквон доу осво ји ла 
злат ну меда љу у екип ној кон ку
рен ци ји, док је Дра шко Јова нов 
осво јио тре ће место на Европ
ском првен ству и прво у Срби ји 
у про шлој годи ни – сви они су 
чла но ви Теквон до клу ба „Змај“. 
Ана Бје лић из Џудо клу ба „Сло
вен“ је, као репре зен та тив ка 
Срби је, на Олим пи ја ди мла дих 
у Будим пе шти осво ји ла тре
ће место, док је на Свет ском 
првен ству за каде те у Чилеу 
зау зе ла одлич но сед мо место.

С. Џ.
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ПРЕ ТИ ЛИ НАШИМ ВОЋА РИ МА ОГРА НИ ЧЕ ЊЕ ИЗВО ЗА ЗА РУСИ ЈУ? 

Руси су добри куп ци, 
а ми има мо ква ли тет но воће

Са Руси ма је 
наше Удру же ње 

воћа ра
„Фру шко го рац“ 

ради ло директ но 
про шле годи не, 

ове годи не 
нисмо  ишли 

директ но, али 
нисмо има ли 

про бле ма што се 
тиче изво за, 

каже Јован 
Чарубџић

Ис тра жи ва ли смо на 
те му из во за во ћа за 
ру ско тр жи ште, а 

по во дом не дав них ин фор
ма ци ја ка ко би Ру си ја мо гла 
да огра ни чи увоз во ћа из 
Ср би је. То је те ма ко ја се 
ти че по љо при вред ни ка и 
јед не од нај ва жни јих гра на 
срп ске еко но ми је – по љо
при вре де. 

По сле на вод них прет њи 
Мо скве да би мо гла да 
огра ни чи увоз воћа из 
Ср би је због бре скви ло шег 
ква ли те та или пре па ки ва
ња ја бу ка, и да ли је до го
во ре но да наш из воз иде 
не сме та но с об зи ром на то 
да је би ло спе ку ла ци је да 
би мо гао да бу де огра ни
чен, ми ни стар по љо при вре
де во до при вре де и шу мар
ства Бра ни слав Не ди мо вић 
бо ра вио је у Ру си ји. Ка кав 
је епи лог са стан ка са 
ру ским зва нич ни ци ма, 
ми ни стар је не дав но го сту
ју ћи у јед ној еми си ји ре као: 

 Љу ди же ле да ми њи ма 
пот пу но до ка же мо ко је су 
то по вр ши не под воћ ним 
за са ди ма у Ср би ји.  Глав но 

пи та ње је би ло да ли је то 
ствар но та ко као што ми 
пред ста вља мо. Чи ње ни ца 
је да у по след њих се дам, 
осам го ди на има мо из ра
жен раст за са да под во ћар
ским кул ту ра ма, али исто 
та ко и раст из во за пре ма 
Ру си ји.  Чи ње ни ца је да 
по сто је про бле ми из ме ђу 
Ру си је и Европ ске уни је, 
по тен ци јал ни про бле ми са 
ре ек спор том и то су ства ри 
ко је смо уса гла ша ва ли. Ми 
смо их по зва ли да се са ми 
уве ре ко ли ко има за са да и 
ка ко те че чи та ва про це ду
ра. Што се ти че ја бу ка 
ни смо има ли ни ка квих при
мед би. Има ли смо при мед
бе на бре скве и кру шке у 
по гле ду не ких вр ста евен
ту ал них по сто ја ња ви ру са 
на на шим про сто ри ма а 
ко ји не по сто је на про сто ру 
Ру си је. Ми овом тре нут ку 
има мо не где око 189 ми ли
о на до ла ра из во за во ћа 
пре ма Ру си ји. Има мо ста
лан по раст у по след њих 10 
го ди на. По сто ји тра жња, јер 
у Ру си ји не ма до вољ но 
во ћа, за бра њен је увоз 

во ћа из Европ ске уни је ка 
Ру си ји и це на по ко јој ми 
про да је мо во ће у Ру си ји 
знат но ви ша не го це на во ћа 
тог истог у Европ ској уни ји 
и он да до ла зи до евен ту ал
ног иза зо ва и ри зи ка ко ји се 
мо гу по ја ви ти ре ек спор том 
– ре као је ми ни стар Не ди
мо вић. 

Он је до дао да се не ће 
до во ди ти у пи та ње би ло 
ка кав по ку шај ре ек спор та. 

 Ако не ко бу де по ку шао 
да се ба ви ре ек спор том, 
ми ни стар ство по љо при вре
де ће ини ци ра ти су ро ви 
об ра чун са ова квим ли ци
ма. Раз го ва ра ли смо са 
љу ди ма са ца ри не, из 
Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва, ни шта не сме да 
угро зи наш из воз пре ма 
Ру си ји. Нул та то ле ран ци ја 
на би ло ка кав по ку шај ре ек
спор та. Овај спо ра зум са 
Ру си јом о сло бод ној тр го ви
ни је по ди гао на ше во ћар
ство, не сме мо да се игра
мо са ова квим ства ри ма. 
По ја ча не су кон тро ле и 
ин спек ци је – до дао је Не ди
мо вић. 

Јован Чаруб џић у воћ ња ку
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Жељ ко Шер фе зи, пред
сед ник Удру же ња во ћа ра 
„Фру шко го рац“ ка же да 
ни су исти ни те тврд ње да су 
има ли про бле ма са  из во
зом во ћа, те да во ћа ри ни су 
то осе ти ли. Он до да је да су 
сви ко ји су има ли ја бу ке и 
бре скве про да ли, што за 
Ру се, што за пре ра ду. Це на 
је ове го ди не ве ћа не го 
прет ход не, као и по тра жња. 

 Ру си су пре за до вољ ни 
на шом ро бом, све су ис по
што ва ли и љу ди са да не 
ви де се бе на кван та шу. Све 
ви ше љу ди се окре ће ка 
из во зу за Ру се, јер је це на 
од лич на, а сле де ће го ди не 
оче ку је мо још бо љу са рад
њу. Мо мен тал но је удру же

њу око 25 во ћа ра и ни ко 
ни је имао ни ка квих про бле
ма – ис ти че Шер фе зи. 

Јо ван Ча руб џић из Гр гу
ре ва ца, во ћар ством се 
ба ви 25 го ди на. На сво јим 
за са ди ма има око 24 хек та
ра ја бу ка, то је пре ко  40.000 
ста ба ла, 2.500 ста ба ла 
бре скве, око 7.000 ста ба ла 
нек та ри не и око 2.000 ста
ба ла шљи ве. Под мре жом 
је око 10 хек та ра ја бу ке, у 
воћ ња ку су и са вре ме не 
хлад ња че, на вод ња ва ње 
кап на кап. Он ка же да се 
ни јед ног тре нут ка ни је 
до во дио у пи та ње из воз за 
Ру си ју. 

 Са Ру си ма је на ше Удру
же ње во ћа ра „Фру шко го

рац“ ра ди ло ди рект но про
шле го ди не, ове го ди не 
ни смо  ишли ди рект но, али 
ни смо има ли про бле ма што 
се ти че из во за. Ру си су 
по ста ли ма ло зах тев ни ји, а 
мо жда смо за пра во и ми 
по ста ли аљ ка ви ји. Они су 
ан га жо ва ли аген ци је ко је 
ра де на уви ду ква ли те та, 
пред став ник аген ци је до ђе 
код ме не ка да па ку јем и 
пре гле да во ће, а сво јим 
пот пи сом га ран ту је  да је 
ро ба у ре ду. У том сми слу 
су по ја ча ли кон тро лу. Пла
ћа ли су на око 15 да на, сад 
се ис пла ћу је 24 рад на да на 
од при је ма. До ста љу ди 
од у ста не, да ју во ће и јеф
ти ни је са мо да до би ју 
од мах па ре. До са да ни смо 
има ли ха ва ри ја са Ру си ма. 
Они пла ћа ју око 50,60 цен
ти, за ви си од са ме сор те 
ја бу ке. Сва ка гај ба мо ра 
има ти 12.300 гра ма. До бра 
је це на с об зи ром на то да 
је Пољ ска ове го ди не оста
ла без во ћа, као и ју жна 
Ср би ја. Про шле го ди не је 
ин ду стриј ска це на би ла до 
10 ди на ра а ове го ди не је 
25 ди на ра. Имао сам око 
50, 60 то на ја бу ке за ин ду
стриј ску про из вод њу  и 70 
до 80 то на пр ве кла се ја бу
ке ко ја иде за из воз. Сву 
бре скву ко ју смо об ра ли 
смо про да ли.  Око 70 то на 
оти шло је за Ру си ју, 30 то на 
је про да то на на шем тр жи
шту – ка же во ћар Јо ван 
Ча руб џић. 

Ова го ди на је би ла 
су шна, што во ћу ни је по го
до ва ло. Кон крет но, ја бу ке 
нај ви ше во ле уме ре но кон
ти нен тал ну кли му. 

 Ова го ди на је би ла 
су шна, а пре то га је би ла 
ки шо ви та, кад има ви ше 
во де, он да су ве ћа ис па ре
ња. Кад су ве ћа ис па ре ња, 
он да се ја вља ве ћа за ра за 
у во ћу и са мим тим се мо ра 
ви ше пр ска ти. Ко ли чи на 
по сла је иста, увек се мо ра 
ин тен зив но ра ди ти. Ја бу
ка ма по го ду је уме ре но кон
ти нен тал но вре ме, да бу де 
10, 15 да на ле по вре ме па 
он да да бу де ки ша, да не 
бу де ја ко сун це да не би 
до шло до оже го ти на и опе
ко ти на, али то је на рав но 
не мо гу ће. Због то га је 
до бра мре жа ко ја чу ва, не 
са мо од ле да и гра да, и од 
сун ца, пра ви хла до ви ну, 
про ма ју и шти ти од опе ко
ти на – до да је Ча руб џић. 

Во ћар Ду шан Ста ни шић 
све ја бу ке пр ве кла се да је 
у ве ле про да ју ода кле се 
из во зе за Ру си ју. Ка ко 
ка же, це ном је пре за до во
љан. 

 Имам пет хек та ра ја бу
ка, под мре жом је свих пет. 
Ове го ди не сам до бро про
шао што се ти че це не, про
шле го ди не се ја бу ка пла
ћа ла 40 евро цен ти, док је 
ове го ди не 50. При че да су 
Ру си пре ти ли да ће да сма
ње увоз во ћа са на ше те ри
то ри је ни су тач не. Ру си ја је 
то ли ка зе мља да је по тра
жња огром на. Би ло би 
до бро да што ви ше љу ди 
по са ди ја бу ке, јер Ру си 
во ле ве ли ко тр жи ште. Све 
се уред но ра ди, во ди се 
књи га пр ска ња, за шти тар 
мо ра да пот пи ше ког да ту
ма се упо тре бља ва ла ко ја 
хе ми ја и за ко ју сор ту. Све 
то на пи сме но иде Ру си ма, 
а фи то па то лог из Ру си је 
до ла зи стал но. Углав ном, 
до бро је да по сто ји по тра
жња. Наш крај под Фру
шком го ром је са вр шен за 
во ћар ство, тек ће во ћар
ство има ти сво ју пер спек
ти ву – по ру чу је Ста ни шић. 

Он до да је да су се про
шле го ди не по ја ви ли про
бле ми око уво за во ћа у 
на шу зе мљу из Ма ке до ни је 
и Пољ ске по знат но ни жој 
це ни, а из во зи ло се на 
ру ско тр жи ште по ве ћој 
це ни, те да је од та да ма ло 
по ја ча на кон тро ла, али да 
до за сто ја ни је до ла зи ло. 

Са ња Ста не тић 

При че да су Руси пре ти ли да ће да 
сма ње увоз воћа са наше тери то ри
је нису тач не, каже Душан Ста ни
шић, про из во ђач јабу ка из Гргу ре
ва ца

Душан Ста ни шић
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ОВАН: Потреб но је 
да се рас те ре ти те од 
додат них оба ве за, 
али нема те довољ но 

енер ги је да се анга жу је те на 
више стра на исто вре ме но. У 
досто јан стве ном сти лу и без 
суви шних пита ња при хва ти те све 
кори сне суге сти је или речи кри ти
ке које вам упу ћу ју бли ски сарад
ни ци. Желе ли бисте да успо ста
ви те бољу кон тро лу над новим 
дога ђа ји ма у љубав ном живо ту. 

БИК:Оче ку је вас нови 
успех или шира афир
ма ци ја у послов ним 
кру го ви ма. Потру ди те 

се да пра вил но испу ни те све сво је 
оба ве зе, без пси хо ло шког при ти
ска или так ми чар ских аспи ра ци ја. 
Завр шни резул та ти пред ста вља ју 
нај бо ље мери ло вред но сти. У 
љубав ном одно су пре пу сти те 
свом парт не ру пра во на одре ђе не 
уло ге или изве сну доми на ци ју. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Кад год 
се нала зи те пред 
неком сло же ном 
ситу а ци јом или 

послов ним иза зо вом, упо тре би те 
сво је нај ја че аду те и тра жи те 
ефи ка сно реше ње. Има те низ 
пред но сти у одно су на сво је 
сарад ни ке из окру же ња и добру 
вољу да се иска же те у нај бо љем 
све тлу. Све оно што чини те у 
овом пери о ду би тре ба ло да вам 
доне се дуго роч не ефек те. 

РАК: Ако раз ми шља
те на пози ти ван 
начин, онда мно ге 
послов не при ли ке 

може те успе шно да реа ли зу је те 
без обзи ра на почет не ком пли ка
ци је. Посре ћи ло вам се да има те 
ширу накло ност у кру гу сарад ни
ка и да су сим па ти је ути цај них 
осо ба на вашој стра ни. Сада је 
пово љан тре ну так да инве сти ра
те на више стра на. У љубав ном 
одно су са парт не ром пред о се ћа
те да вам пред сто ји нека још 
узбу дљи ви ја деша ва ња. 

ЛАВ: Откри ва те нове 
и кори сне дета ље о 
послов ној сарад њи и 
у вези про бле ма који 

вас пра ти на рела ци ји са јед ном 
мла ђом осо бом. Дакле, мора ће те 
неког раз у ве ри ти да су вас непра
вед но опту жи ва ли, али немој те 
зане ма ри ти ни помоћ коју вам 
нуде бли ски при ја те љи. Лак ше 
вам је кад сте сами и онда пот пу
но сми ре но ана ли зи ра те свој 
однос са воље ном осо бом. 

ДЕВИ ЦА: Добро сте 
инфор ми са ни о 
новим при ли ка ма на 
послов ној сце ни и 

ста ло вам је да оства ри те низ 
зна чај них циље ва у дого во ру са 
бли ским сарад ни ци ма. Нала зи те 
се у сјај ној фор ми и оправ да но са 
вели ком дозом опти ми зма про це
њу је те исход у послов ним пре го
во ри ма. Сми шље но одла же те 
суо ча ва ње са одре ђе ним диле
ма ма у љубав ном живо ту. 

ВАГА: Под стак ну ти 
сте нечи јом при чом о 
новим иде ја ма али о 
послов ној сарад њи, 

тако да има те жељу да се опро
ба те у неким нео бич ним ситу а ци
ја ма. Ако се орга ни зу је те на 
добар начин, онда врло успе шно 
може те да завр ши те низ послов
них дого во ра на раз ли чи тим 
стра на ма. У љубав ном живо ту 
или од свог парт не ра оче ку је те 
више роман тич них ужи та ка. 

ШКОР ПИ ЈА: При ме
ћу је те про ме не у свом 
окру же њу и тра жи те 
нај бо ље реше ње за 

низ пита ња која вам се наме ћу. 
Посто је оба ве зе које зах те ва ју 
стрикт но пошто ва ње пра ви ла или 
вре мен ских роко ва. У одно су са 
воље ном осо бом све сте бли жи 
оства ре њу зајед нич ких жеља. 
Пре пу сти те се осе ћа њи ма да вас 
воде и то ће вас још више при бли
жа ва ти осо би која вам је дра га. 

СТРЕ ЛАЦ: Нала зи те 
се у доброј фор ми и у 
сјај ној при ли ци да 
оства ри те неке дуго

роч ни је послов не инте ре се. Учи
ни те све што је потреб но да при
до би је те подр шку код већи не 
сарад ни ка из свог окру же ња. 
Нови дога ђа ји који вас пра те у 
љубав ном живо ту делу ју зани
мљи во и охра бру ју ће. Осе ћа те 
вели ки емо тив ни занос и задо
вољ ство уз бли ску осо бу. 

ЈАРАЦ: Нала зи те се у 
ства ра лач кој фази и у 
дого во ру са сво јим 
сарад ни ци ма поку ша

ва те да ускла ди те раз ли чи те 
послов не инте ре се. Избе га вај те 
ривал ске одно се са неис то ми
шље ни ци ма. Нај бо ље је да сво ју 
енер ги ју посве ти те тема ма које 
спа да ју у при о ри тет не оба ве зе. 
Иако инси сти ра те на откри ва њу 
исти не и суче ља ва њу, има те осе
ћај да бли ска осо ба при кри ва 
неке дета ље.  

ВОДО ЛИ ЈА: Сва ки 
потез добро испла ни
рај те и немој те дозво
ли ти да због сит них 

инте ре са напра ви те почет ни про
пуст или да изгу би те пове ре ње 
неких сарад ни ка. Осе ћа те нови 
емо тив ни узлет и жели те да 
оства ри те све сво је наме ре, без 
обзи ра на повре ме но парт не ро во 
нера зу ме ва ње. Задр жи те само
по у зда ње и опти ми зам као сво ју 
глав ну ори јен та ци ју. 
 

РИБЕ: Пажљи во ана
ли зи рај те сво је сарад
ни ке и ком плет ну 
ситу а ци ју на послов

ној сце ни како бисте доне ли низ 
исправ них одлу ка. Ста ло вам је 
да у дого во ру са око ли ном дефи
ни ше те пра ве вред но сти и да 
оства ри те све сво је циље ве. 
Неко вам је накло њен и то пози
тив но делу је на ваше само по у
зда ње. Раду је вас нови дога ђа ји у 
при ват ном живо ту. 

VREMEPLOV
1. но вем бар

1509. Јав но сти пр ви пут пред
ста вље не Ми ке лан ђе ло ве 
сли ке на пла фо ну Сик стин ске 
ка пе ле. 
1995. У аме рич кој вој ној ба зи 
у Деј то ну, Оха јо, САД, по че ли 
ми ров ни пре го во ри о Бо сни и 
Хер це го ви ни. 

2. но вем бар
1721. По сле ра то ва про тив 
Ото ман ског цар ства и Швед
ске, ко ји ма је учвр стио Ру си ју 
на Цр ном мо ру и Бал ти ку, 
Пе тар Ве ли ки про гла шен за 
ца ра це ле Ру си је. 
1785. Лон дон ски про из во ђач 
ко чи ја Ли о нел Лу кин па тен ти
рао ча мац за спа са ва ње. 

3. но вем бар
1534. Ен гле ски пар ла мент 
усво јио по ве љу ко јом је краљ 
Хен ри VIII по стао по гла вар 
цр кве, чи ме је па пи од у зе та 
власт над цр квом у Ен гле ској. 
1957. СССР лан си рао пр ви 
са те лит са жи вим би ћем, 
„Спут њик 2“, у ко јем је био пас 
Лај ка. 

4. но вем бар
1307. Швај цар ска Кон фе де ра
ци ја про гла си ла не за ви сност 
од Аустри је.
1890. У Лон до ну отво ре на, 
пр ва на све ту, ли ни ја под зем
не елек трич не же ле зни це. 
1956. Со вјет ске тру пе угу ши
ле по бу ну у Ма ђар ској.

5. но вем бар
1913. Ро ђе на бри тан ска по зо
ри шна и филм ска глу ми ца 
Ви ви јен Ли.
1943. У Јај цу у Дру гом свет
ском ра ту осно ва на Те ле
граф ска аген ци ја Но ве Ју го
сла ви је, Тан југ. Пр ви ди рек тор 
био Вла ди слав Риб ни кар.

6. но вем бар
1787. Ро ђен је Вук Сте фа но
вић Ка ра џић, ре фор ма тор 
срп ског је зи ка и пра во пи са. 
Умро је у Бе чу 1864, а ње го ви 
по смрт ни оста ци су 1897. пре
не ти из Бе ча у Бе о град и 
са хра ње ни уз До си те ја Об ра
до ви ћа ис пред Са бор не цр кве 
у Бе о гра ду.
1814. Ро ђен је бел гиј ски про
из во ђач ду вач ких ин стру ме на
та Адолф Сакс, ко ји је 1840. 
из у мео му зич ки ин стру мент 
на зван по ње му сак со фон.
1893. У Пе тро гра ду је умро 
слав ни ру ски ком по зи тор 
Пе тар Иљич Чај ков ски.

7. но вем бар
1917. У Петро гра ду је под вод
ством вође бољ ше ви ка Вла
ди ми ра Иљи ча Лењи на поче
ла Окто бар ска соци ја ли стич
ка рево лу ци ја. Црве на гар да 
зау зе ла је све зна чај не пунк
то ве у гра ду, сру ше на је при
вре ме на вла да Алек сан дра 
Керен ског и фор ми ра на прва 
совјет ска вла да с Лењи ном на 
челу. 

HOROSKOP

Сре да, 1. новем бар
(19. окто бар)  

Св. про рок Јоил; Преп. Про хор 
Пчињ ски; Преп. Јован Рил ски

Четвр так, 2. новем бар
(20. окто бар)  

Све ти вели ко му че ник Арте ми је 

Петак, 3. новем бар
(21. окто бар)  

Преп. Ила ри он; Св. Ила ри он 
Меглин ски; Св. Виса ри он Испо
вед ник

Субо та, 4. новем бар
(22. окто бар)  

Све ти рав но а по сто ли Авер ки је 
Јера пољ ски – Заду шни це

Неде ља, 5. новем бар
(23. окто бар)  

Све ти апо стол Јаков, први епи
скоп Јеру са лим ски

Поне де љак, 6. новем бар
(24. окто бар)  

Све ти вели ко му че ник Аре та

Уто рак, 7. новем бар
(25. окто бар)  

Све ти муче ни ци Мар ки јан и 
Мар ти ри је

Crkveni
kalendar

• Ко данас ради за дво ји
цу, сутра му се нато ва ри 
тре ћи. 
• Пости гао сам одлич но 
про ла зно вре ме. Уоп ште 
не знам где ми је про шао 
живот. 

Са ви ја ча
са ви шња ма 

Са стој ци: За те сто: бра шно 
500 г, ја је, уље 1/2 дл, со пр сто
хват, мле ко 2,5 дл. За си руп: 
ше ћер 300 г, во да 3 дл, ва ни лин 
ше ћер. По треб но је још: уље 130 
мл, ше ћер 200 г, ви шње (за мр зну
те) 800 г.

При пре ма: Уму ти ти мле ко, ја је, 
уље, со, до да ти бра шно и за ме си
ти те сто, по де ли ти на 24 лоп ти це и 
оста ви ти 1015 ми ну та. Узе ти јед ну 
лоп ти цу и тан ко раз ва ља ти. Tе стo 
пре ма за ти уљем, по су ти ка ши чи
цом ше ће ра, на је дан крај по ре ђа
ти 910 ви ша ња без ко шти це, уро
ла ти и са ви ти у круг. Ста ви ти у 
под ма зан плех. По ме ша ти ка ши ку 
уља и ка ши ку во де пре ма за ти и 
пе ћи на 180 сте пе ни 3035 ми ну та. 
У по су ду ста ви ти ше ћер, во ду и 
ва ни лу.  Кад про ври 23 ми ну та и 
оста ви ти да се про хла ди. Мла ким 
си ру пом пре ли ти то пле савијаче. 
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Др Љиља на
Стан че тић Бачва нин

САЈАМ КЊИГА 

Поклон за патри јар ха

На ово го ди шњем Сај му књи га у Бе о
гра ду, ко ји се одр жао од 22. до 29. ок то
бра пред ста вље но је и дру го, про ши ре но 
из да ње књи ге „Ра ди ти, ди је те, свој по
сао!“ Ми тров ча ни на Мо ми ра Ва си ље ви
ћа у из да њу Ин фор ма тив не фон да ци је 
Срп ске пра во слав не цр кве. Књи га је на 
Сај му би ла из ло же на на штан ду Срп ске 
пра во слав не цр кве где је и  26. ок то бра, 
уру че на па три јар ху Ири не ју.  С. С. 

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Јуби леј Иси до ре 
Секу лић 

Пово дом 140 годи на од рође ња јед не 
од нај по зна ти јих срп ских књи жев ни ца и 
прве жене ака де ми ка, Иси до ре Секу лић, 
у Град ској библи о те ци „ Ата на си је Стој ко
вић“ у Руми је 26. окто бра одр жа на три
би на на којој су о вели кој књи жев ни ци 
гово ри ле Ива на Јано ше вић, дирек тор ка 
библи о те ке у Обре нов цу и Лау ра Бар на, 
књи жев ни ца.

Рум ска публи ка је прво има ла при ли
ку да погле да доку мен тар ни филм „Иси
до ра“ у којем о живо ту ове вели ке књи
жев ни це гово ри Лау ра Бар на, и то кроз 
пред ме те које је Иси до ра, сво јим теста
мен том, као легат заве шта ла Уни вер
зи тет ској библи о те ци. Ти пред ме ти су 
вео ма рет ко доступ ни јав но сти, а део се 
могао виде ти на изло жби која је при ре ђе
на у фебру а ру про шле годи не. 

 С. Џ.

СВЕТ СКИ ДАН МОЖДА НОГ УДА РА

У пора сту број
обо ле лих од шло га

Свет ски дан 
бор бе про тив 
можда ног уда
ра обе ле жа ва се 
29. окто бра, ове 
годи не под сло га
ном „Шлог напа да 
сва ко га  због тога 
сви има мо раз лог 
да га спре чи мо“. 
Тим пово дом је у 
Новом Саду је 26. 
окто бра у орга ни
за ци ји Кли нич ког цен тра Вој во ди не  Неу
ро ло шке кли ни ке Нови Сад, одр жа но низ 
пре да ва ња који се одно се на нове могућ
но сти ургент ног збри ња ва ња обо ле лих 
од шло га. При ка за ни су и доме ти лече ња 
новом мето дом. 

Обе ле жа ва њу Свет ског дана бор бе 

про тив можда ног уда ра у Новом Саду, 
при су ство ва ле су спе ци ја ли сти неу ро ло
ги је Опште бол ни це Срем ска Митро ви
ца, др Љиља на Стан че тић Бачва нин и др 
Ката ри на Павло вић Ивић.
 Важно је поме ну ти да ће јед на од шест 
осо ба у свом живо ту дожи ве ти шлог. Код 
90 одсто можда них уда ра посто ји јасна 
пове за ност са јед ним или више од 10 
позна тих фак то ра ризи ка за наста нак 
шло га. Шлог наста је када пре ста је дово
љан доток крви у одре ђе ни део мозга. У 
зави сно сти од прет ход не функ ци је оште
ће ног дела мозга, брзи не и сте пе на 
оште ће ња, и брзи не запо че тог лече ња, 
ефе кат шло га оста вља раз ли чи те нега
тив не ефек те на телу паци јен та, на 
мобил ност и говор, али и раз ми шља ње и 
емо тив но ста ње осо бе. Због тога је шлог 
воде ћи узрок смр ти и оне спо со бље но сти 
неких суб гру па укуп не попу ла ци је. На 
жалост, само може мо да кон ста ту је мо да 
зна тан део попу ла ци је коју збри ња ва мо у 
свом раду, пре поја ве боле сти, није се 
при др жа вао прин ци па здра вог живо та, а 
који под ра зу ме ва и начин исхра не без 
масти са мало соли, пуше ње, алко хол, 
сме ње ну физич ку актив ност, гоја зност - 
изја ви ла је др Љиља на Стан че тић 
Бачва нин.

 Б. Срем чић

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

„Мој деда је аут“

„Мој деда је аут“ је назив пред ста ве 
Бео град ског драм ског позо ри шта коју је 
рум ска публи ка има ла при ли ку да види 
24. окто бра у вели кој дво ра ни Кул тур ног 
цен тра „Бра на Црн че вић“.

Реч је о новој пред ста ви која је сво ју 
пре ми је ру има ла у апри лу ове годи не, а у 
цен тру пажње је поро ди ца која после 
смр ти јед ног чла на, сазна је да није све 
баш она ко иди лич но како је изгле да ло.

Режи ју ове пред ста ве, по тек сту Душа
на Јан ко ви ћа, пот пи су је Ђур ђа Тешић, а 
игра ју позна та глу мач ка име на  Борис 
Ком не нић, Сло бо дан Бода Нин ко вић, 
Љубин ка Кла рић, Срђан Дедић, а мла ђе 
сна ге пред ста вља ју Суза на Лукић и 
Мило рад Дамја но вић. С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Посе та коле га из 
срем ских општи на

Запо сле ни у Герон то ло шком цен тру 
„Срем“ у Руми били су 25. окто бра дома
ћи ни сво јим коле га ма из цен та ра за соци
јал ни рад Сре ма – пред став ни ци ма орга
на ста ра тељ ства и упут них орга на за 
сме штај свих кори сни ка ГЦ „Срем“ из 
Руме, Срем ске Митро ви це, Шида, Ири га, 
Пећи на ца, Ста ре Пазо ве и Инђи је. 

Исто вре ме но, про сла ва ље ни су и 
рођен да ни 36 кори сни ка који су рође ни у 
окто бру, а за све њих музич ки про грам су 
при пре ми ли и изве ли уче ни ци Музич ке 
шко ле „Тео дор Тоша Андре је вић“.

ТО СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Про сла ва рођен да на

У поне де љак, 30. окто бра у Гале ри ји 
„Лазар Воза ре вић“ у Срем ској Митро ви
ци, при год ном све ча но шћу, обе ле жен је 
дан осни ва ња Тури стич ке орга ни за ци је 
Гра да Срем ска Митро ви ца. Пре ма речи
ма дирек тор ке, Све тла не Сабо, про сла
ва деветог рођен да на је прил ка да се 
оку пе сви они са који ма је Туристичка 
организација сара ђи ва ла током годи не.

 С. К.

ФК „ИНЂИ ЈА“

Бла го је вић
нови тре нер

Три уза стоп на пора за и не баш сјај на 
пози ци ја на табе ли Прве лиге Срби је, 
били су раз ло зи да се упра ва ФК „Инђи
ја“ захва ли на сарад њи доса да шњем 
тре не ру Спа со ју Јела чи ћу и да „на кор
ми ло“ поста ви новог стра те га. Одлу ка 
је доне та да то буде Срђан Бла го је вић, 
мла ди струч њак, који је пре само годи
ну дана имао при ли ку да са клу пе води 
„зеле нобеле“. Бла го је вић је спорт ској 
јав но сти пред ста вљен на кон фе рен ци ји 
за меди је у уто рак, 24. окто бра, дан пред 
Куп утак ми цу са ива њич ким „Јаво ром“. 

 М. Ђ.

СА СВИХ СТРАНА


