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ПУТИНЦИ

Отворенвртићза60малишана
Путинчанисудобилиноввртић

у који је, за почетак, смеште
но шездесетак малишана из

овогсела,алииЖарковцаиДоњих
Петроваца.
Функционалан и савремено опре

мљенвртић је смештенуделупро
стораОШ„ДоситејОбрадовић“,аза
те намене је локална самоуправа
утрошилаоко11милионадинара.
Вртићјесвечаноотворен10.окто

бра, када је званично и започео са
радом, а за отварање је, на поклон
одлокалнесамоуправе,добиовели
ки број занимљивих играчака, на
радостсвојихмалихполазника.
Отварањем овог објекта запосле

нојеиседамновихрадника–четири
васпитача, којима је ово прво запо
слење, као и спремачица, сервирка
икуварица.
–Наовајначинсморешилипро

блемсмештајадецеизоватрисела,
коју су родитељиморали да воде у
Руму,анекинисуниималиместау
вртићу. Подсећам, од јануара је у
нашој општини вртић бесплатан за
сву децу, а нама је жеља да буде
и доступан за сву децу. Зато нас у
наредномпериодуочекујеотварање
вртићауграду,укојиможедасесме
сти90малишана,каоиуПлатичеву,
запреко60деце.Такоћемо,готово
анулирати постојећу листу чекања,
на којој је тренутно 140 малишана.
Дакле,дасместимосвудецууврти
ће, уфинансијскомсмислу,то језа
локалнусамоуправуоко300милио
надинаранагодишњемнивоуими
то можемо лако да финансирамо –
кажепредседникМанчић.
Када се у новембру буде отворио

и вртић у Платичеву, запослиће се
новихтридесетаклица,амеђуњима

је20васпитачаимедицинскихсеста
ра, тако да ће млади људи добити
прилику да се запосле у струци. За
ово ново запошљавање је добијена
сагласност Министарства финанси
ја,каоизаповећањемасезарадаза
Полетарац, које додатно на месеч
номнивоу,износитримилионадина
ра.
СлађанМанчићнајављујеирадо

венадругојфазивртићаКоцкица у
граду,чимећесекомплетнорешити
смештајсведецеуобјектеПолетар
ца,заједандужипериод.
ДиректорУПВОПолетарац, Радо

слав Машић истиче, да се у овој
установи труде да  предшколство
будедоступносвакомдетету.
 –Ми смо једини који имамо пот

пунобесплатанвртићзасвудецуи
садавећимамовеликибројдецеса
селауцелодневномборавку.Захва
лан сам локалној самоуправи, шко
ли, као и МЗ Путинци што су нам
омогућилидаотворимоједановакав
новисавременобјекат–кажеРадо
славМашић.
Овај вртић има велики значај за

Путинце,јержитељиовогселачекају
скоротридецениједасеонотвори.
 – У румској општини има доста

нових фабрика, родитељи раде и
билојепроблемаштосудецумора
лидавозеу град,увртић.Садаће
им бити знатно лакше. Мештани су
заистазадовољништојевртићотво
рен–рекаојеБранкоМандић,пред
седникСаветаМЗПутинци. С.Џ.

БранкоМандић,СлађанМанчићиРадославМашић
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УВОДНИК

Од Бана та
пре ма Сре му ...

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Тешко може те наћи село у Сре му 
у ком се не одр жа ва нека мани
фе ста ци ја, било да је кроф ни ја

да, штру дли ја да, гушчи ја да, или нека 
дру га „ија да“ углав ном пове за на са 
гастро но ми јом и пољо при вре дом. 
Жите љи тих села се свој ски тру де да 
баш њихо ва „ија да“ буде нај леп ша и 
нај по се ће ни ја. Сад, како коме испад
не... Неке мани фе ста ци је су мање, 
неке више успе шне, у неком селу се 
леп ше про ве де те, у неком баш и не, 
али зајед нич ко им је јед но, све оне су, 
бар по мом мишље њу, дир љи ви и 
очај нич ки поте зи да се срем ским сели
ма да неки импулс и удах не живот који 
пла ко цури из њих. 

Мно ги међу нама има ју погре шну 
сли ку о Сре му, као реги ји вели ких и 
еко ном ски јаких села. Доду ше, има 
доста таквих села, да их сад не набра
јам и не „рекла ми рам“, али све је више 
села, посеб но оних фру шко гор ских, у 
који ма живи по неко ли ко сто ти на људи 
и који ма озбиљ но пре ти оду ми ра ње. 
Мла ди људи одла зе у гра до ве, и то не 
само оне вели ке, селе се и у општин
ске цен тре, попут Митро ви це, Руме, 
Инђи је ... Они који оста ју, оста ју на 
земљи, а земља је поста ла неси гу ран 
извор при хо да. Наро чи то ако је нема 
довољ но, јер некад је мак сим земље 
(десет хек та ра) био више него дово
љан да се живи и хра ни поро ди ца, 
данас ни десет пута по десет, неће 
бити таман. 

Зато су мени те сео ске мани фе ста
ци ји баш дир љи ве. На њима ћете 
млад свет зате ћи у кул тур но – умет
нич ким дру штви ма, међу лов ци ма или 
рибо лов ци ма, нарав но у спорт ским 
клу бо ви ма, ако их има. Биће их сву да 
око ло, око ора ни ја, котли ћа, кува ће 
папри ка ше, игра ће кола, уче ство ва ти 
на маскен ба ли ма, ради ће све оно што 
тре ба да се ради, али кад бисте их 
пита ли сви ма би очи заси ја ле на 
помен гра да. И то је сасвим нор мал но, 
град пру жа мно го више од села, а мла
дост је по дефи ни ци ји нера зум на. 

Када сам јед ну жену из Нера ди на 
пита ла да ли има мла дих жена у селу, 
које би се данас бави ле руч ним радом, 
везом или шлин га њем, њен одго вор је 
био не. И то не зато што не зна ју, већ 
зато што сма тра ју да је то без везе. 
Моја саго вор ни ца је она ко, ско ро 

резиг ни ра но, рекла да мисли да ће 
њена деца све те руч не радо ве, кад 
ње више не буде, поба ца ти и запа ли
ти. Искре но се надам да је пре те ри ва
ла, али да посто ји неза ин те ре со ва
ност у јед ном делу мла ђе попу ла ци је, 
посто ји. И зато су потреб не те наше 
„ија де“. И нису оне бог зна како ни ску
пе, али вре де сигур но више него што 
је у њих уло же но. 

Да њих нема мно ги би забо ра ви ли 
како изгле да пра ва дома ћи колач, онај 
на ком смо одра сли, каквог је уку са 
дома ће вино. Да нема тих сео ских 
мани фе ста ци ја ови мали, да не кажем 
мла ди, би мисли ли да је чиз кејк наш 
спе ци ја ли тет, а они мало ста ри ји, да 
су пиво и пелин ко вац једи на пића на 
све ту. Коме мама за рођен дан пра ви 

прац ле са рошчи ћи ма, бре скви це или 
цари град ску питу? Ко зна шта је шира? 
Коме мати брон хи тис лечи гушчи јом 
масти? Мора ли су Нор ве жа ни да нам 
отво ре про дав ни це посте љи не и да 
нас под се те на пер ја не јасту ке. А кад 
сам већ код јасту ка, у тој фен си рад њи 
за њега ћете мора ти да пла ти те и 
седам – осам хиља да, али сигур но 
нисте зна ли да вам у Шатрин ци ма још 
бољи јастук, од пра вог дома ћег пер ја, 
госпо ђа Мар ги та може напра ви ти за 
хиља ду и по дина ра. 

У истим тим Шатрин ци ма на Гушчи
ја ди један момак је носио маји цу са 
нат пи сом „Убио би се да нисам Сре
мац“. Лепо, дрч но и ори ги нал но. Само 
да нам Срем, у оној њего вој сушти ни и 
лепо ти опста не ... И не посу ста не ...

На тим мани фе ста ци ја ма ћете млад свет зате ћи у кул
тур но – умет нич ким дру штви ма, међу лов ци ма или 
рибо лов ци ма, нарав но у спорт ским клу бо ви ма, ако их 
има. Биће их сву да око ло, око ора ни ја, котли ћа, кува ће 
папри ка ше, игра ће кола, уче ство ва ти на маскен ба ли ма, 
ради ће све оно што тре ба да се ради, али кад бисте их 
пита ли сви ма би очи заси ја ле на помен гра да. И то је 
сасвим нор мал но, град пру жа мно го више од села, а 
мла дост је по дефи ни ци ји нера зум на
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ОДР ЖАН ПРВИ СРЕМ СКИ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ САЈАМ НА МИТРО ВАЧ КОМ ХИПО ДРО МУ

Бога та пону да дома ћих
и стра них изла га ча

Оно што могу да обе ћам јесте да ће пора сти про це нат повра та пре ми је оси гу ра ња 
за оне про сто ре који су наро чи то изло же ни уда ри ма гра да. Пре све га, мислим на под
руч је уз Дри ну, због непо сто ја ња зајед нич ке интер вен ци је када дође до гра да. Издво
ји ће мо додат ни новац и ако стиг не мо до 1718 одсто оси гу ра них пољо при вред них 
повр ши на сле де ће годи не, то ће бити вели ки корак, рекао је мини стар Неди мо вић

Први по реду Срем ски пољо при
вред ни сајам Агро сирм, у орга
ни за ци ји Казне нопоправ ног 

заво да у Срем ској Митро ви ци, Реги
о нал не при вред не комо ре Срем ског 
управ ног окру га, као и Гра да Срем
ска Митро ви ца, одр жан је про те клог 
викен да на срем ско ми тро вач ком хипо
дро му. Подр шку овом зна чај ном дога
ђа ју у обла сти агро би зни са дали су 
и Аген ци ја за рурал ни раз вој Гра да 
Срем ска Митро ви ца, као и митро вач ка 
Тури стич ка орга ни за ци ја, а гене рал ни 
спон зор сај ма била је ком па ни ја Дунав 
оси гу ра ње. 

Овај, од почет ка међу на род ни 
Сајам,  зва нич но је отво рио гра до на
чел ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер, а међу при сут ни ма били су 
и пред став ни ци Покра јин ске вла де, 
митро вач ке локал не само у пра ве, као 
и мини стар пољо при вре де Бра ни слав 
Неди мо вић. 

Мини стар Неди мо вић ука зао је на 
зна чај овог сај ма за раз вој пољо при
вре де у овим кра је ви ма, као и на то 
да су Дубра ви не при ко ли це, које се 

про из во де у окви ру Казне нопоправ
ног заво да, једи не које се про из во де 
у Срби ји и нала зе се у систе му повра
ћа ја. 

– Ова кви дога ђа ји су при ли ка да 
људи пока жу шта су про из ве ли у 
Срби ји или шта нуде срп ским пољо

при вред ни ци ма, а ми смо ове годи не 
доста нов ца издво ји ли за пољо при
вред ну меха ни за ци ју. Финан си ра мо 
50 посто цене кошта ња јед не алак те, 
при кључ не маши не. Трак то ре финан

Наставак на страни 6

Министар Бранислав Недимовић у обиласку Сајма

Вла ди мир Сана дер Алек сан дар Алим пић
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У скло пу Срем ског пољо при вред
ног сај ма, а у орга ни за ци ји Галоп ског 
саве за Срби је и Коњич ког клу ба 
Срем, на митро вач ком хипо дро му 
одр жан је још један ово го ди шњи 
Коњич ки дан. 

У окви ру ове пра те ће мани фе ста
ци је, одр жа но је укуп но пет галоп ских 
трка, а, поред тога, при сут ни ма су се 
пред ста ви ли и пола зни ци шко ле јаха
ња у окви ру Коњич ког клу ба Срем, 
који су при сут ни ма пока за ли шта су 
све нау чи ли у про те клом пери о ду. 

Заме ник управ ни ка Казне но
поправ ног заво да Небој ша Дра га но
вић, иста као је да је задо во љан овим 
Коњич ким даном, јер је све про те кло 
у нај бо љем реду. 

– Уче ство ва ло је 31 грло, што је 

дово љан број за јед ну ова ко лепу 
мани фе ста ци ју. Има ли смо пет трка, 
а изме ђу дру ге и тре ће трке наша 
деца из Коњич ког клу ба Срем пока за
ла су шта су нау чи ла у окви ру пре зен
та ци је шко ле јаха ња. Има мо пре ко 80 
чла но ва у коњич ком клу бу. Сре ди ли 
смо и ста зу, која је сада мало кра ћа, 
али је зато мно го боља и више неће 
бити иска ка ња и падо ва, пошто су 
кри ви не мало бла же у одно су на 
рани ји пери од – исти че Дра га но вић. 

Вла ди мир Вуко тић, пред сед ник 
Коњич ког клу ба Срем рекао је да у 
окви ру њега тре нут но посто је два 
коња са који ма се ради на дре сур ном 
јаха њу, а сви оста ли су у шко ли јаха
ња. Како каже, тре нин зи су углав ном 
одр жа ва ни викен дом, а током рас пу

ста ради ло се и рад ним дани ма. Тако
ђе, у наред ном пери о ду, у про гра му 
пре ко гра нич не сарад ње Срби је и 
Хрват ске, у пла ну је да се изгра ди 
мањеж од 800 ква драт них мета ра, 
што би омо гу ћи ло кон ти ну и ран рад 
шко ле јаха ња током целе годи не. 

Вла сник коби ле Фирен це, побед ни
це јед не од галоп ских трка, Давид 
Крај чи но вић из Гло гов ца, изра зио је 
задо вољ ство овом побе дом. 

– Фирен цу има мо три годи не. Так
ми чи ли смо се и до сада и било је 
доста побе да. Што се тиче трке у 
Срем ској Митро ви ци, могу рећи да 
сам задо во љан – рекао је Давид. 

Трке је овог пута пра тио вели ки број 
посе ти ла ца, како ста рих љуби те ља 
коња, тако и оних нај мла ђих. 

Још један Коњич ки дан

Небој ша Дра га но вић Вла ди мир Вуко тић Давид Крај чи но вић

Детаљ са трке
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си ра мо кроз ИПАРД, а поло ви ном 
новем бра биће обја вље на листа 396 
пољо при вред ни ка који су доби ли сред
ства из овог фон да за набав ку трак то
ра и пози вам све да се при ја ве јер ће 
уско ро бити рас пи сан нови кон курс, а 
нов ца има. Рок ће бити до 15. јану а ра 
– иста као је Неди мо вић, ука зав ши и на 
важност рада оси гу ра ва ју ћих дру шта
ва у обла сти пољо при вре де, наја вив
ши да би до кра ја годи не тре ба ло да 
буде доне сен нов пра вил ник о оси гу
ра њу, који ће обез бе ди ти да оси гу ра
ва ју ће куће делу ју брзо и ефи ка сно. 
Пре ма њего вим речи ма, до сада је 
на тери то ри ји Срби је оси гу ра но само 
око 11 одсто пољо при вред них повр
ши на, што је мало, а нови пра вил ник, 
како каже, биће изра ђен у корист свих 
пољо при вред них про из во ђа ча. 

– Оно што могу да обе ћам јесте да 
ће пора сти про це нат повра та пре ми
је оси гу ра ња за оне про сто ре који су 
наро чи то изло же ни уда ри ма гра да. 
Пре све га, мислим на под руч је уз Дри
ну, због непо сто ја ња зајед нич ке интер
вен ци је када дође до гра да. Издво ји
ће мо додат ни новац и ако стиг не мо до 
1718 одсто оси гу ра них пољо при вред
них повр ши на сле де ће годи не, то ће 
бити вели ки корак – рекао је мини стар 
Неди мо вић, додав ши да ће буџет за 
пољо при вре ду наред не годи не бити  
при лич но висок. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
изра зио је задо вољ ство бро јем посе
ти ла ца Сај ма, којих је заи ста и било 
мно го, као и самих изла га ча. 

– На ова квим мани фе ста ци ја ма се 
нај лак ше сусре ћу потре бе про из во
ђа ча и агро би зни са, а жели мо да у 
нашем гра ду буде што више фабри ка 
које се баве пре ра дом пољо при вред
них пори зво да и то је наш циљ код 
при вла че ња директ них инве сти ци ја. 
Удру же ни пољо при вред ни ци, који се 
баве рад но интен зив ним про из вод
ња ма, воћар ством и повр тар ством, 

једи но тако могу да напре ду ју и сами 
себи обез бе де тржи ште. Циљ нам је 
да има мо пове ћан при ход по хек та ру 
у одно су на ратар ске кул ту ре. Срем 
и Срем ска Митро ви ца су пољо при
вред ни крај који има нај бо љу земљу у 
Евро пи на којој ско ро све успе ва. Са 
Фру шком гором то је крај као ство рен 
за пољо при вре ду и наша је оба ве за 
да је под сти че мо, а наша Аген ци ја за 
рурал ни раз вој је сер вис свим пољо
при вред ни ци ма који кон ку ри шу код 
Мини стар ства и Покра ји не и дру гих  
фон до ва – иста као је гра до на чел ник 
Сана дер. 

У окви ру Сај ма, орга ни зо ван је 
Гастротури стич ки дан, на којем су 
пред ста вље ни раз ли чи ти про из во ђа чи 
меса, вина, млеч них и пче ли њих пре
ра ђе ви на и дру гих пре храм бе них про
из во да, као и број на удру же ња жена. 
Поред тога, као нај зна чај ни ји део Сај
ма, и оно због чега су га број ни пољо
при вред ни ци и посе ти ли, била је изло
жба пољо ме ха ни за ци је, као и дру ге 
опре ме за пољо при вред ну про из вод
њу и сточ не хра не. 

Пре ма речи ма управ ни ка Казне но
поправ ног заво да, Алек сан дра Алим

пи ћа, на Сај му је било више од сто 
изла га ча, од чега око 40 пред став ни ка 
дома ћих и стра них про из во ђа ча пољо
при вред не меха ни за ци је, и око 70 
изла га ча у окви ру гастротури стич ког 
дела мани фе ста ци је.

– Да под се тим да смо про шле годи
не орга ни зо ва ли изло жбу пољо при
вред не меха ни за ци је, која је ове годи
не пре ра сла у међу на род ни сајам 
пољо при вре де. Казне нопоправ ни 
завод већ 50 годи на про из во ди пољо
при вред ну меха ни за ци ју, а то је, пре 
све га, бренд при ко ли це Дубра ва. Про
шле годи не смо про да ли 141 при ко ли
цу, а сада ћемо иза ћи са нешто пре
ко 100 при ко ли ца.  Поред при ко ли ца 
које пра ви мо за ратар ски и повр тар ски 
про грам, има мо и при ко ли це за обра ду 
земље, сред ње тешке и тешке дрља че 
и под ри ва че. На овој мани фе ста ци ји 
смо про да ли про шле годи не 18 при ко
ли ца, а ове годи не нада мо се слич ном 
резул та ту – исти че Алек сан дар Алим
пић. 

При сут ни ма на Сај му обра тио се 
и помоћ ник покра јин ског секре та ра 
за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство Саша Сте ва но вић, који је 
тако ђе изра зио задо вољ ство посе ће
но шћу, али и наја вио да ће наред не 
годи не бити обез бе ђе на зна чај на бес
по врат на сред ства за пољо при вред ни
ке. 

Сви при сут ни могли су да ужи ва ју и 
у бога том кул тур ноумет нич ком про
гра му, а љуби те љи доброг зало га ја 
могли су да дегу сти ра ју број не изло же
не намир ни це, али и папри ка ше који су 
се крч ка ли у неко ли ко котли ћа. Поред 
тога, за све заљу бље ни ке у трак то ре 
орга ни зо ва но је и так ми че ње у упра
вља њу трак то ри ма мар ке Басак, од 
којих је један био и глав на награ да. 

Сајам је тра јао два дана, а у неде љу, 
14. окто бра, као кру на на чита вој овој 
мани фе ста ци ји, одр жан је и Коњич ки 
дан. 

Н. Мило ше вић

Са стране 4

Саша Сте ва но вић

Детаљ са Сај ма
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ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР У МИН ХЕ НУ

Пред ста вље ни потен ци ја ли 
Сремске Митро ви це
Град Срем ска Митро ви ца, у сарад њи са 

Покра јин ским секре та ри ја том за реги о нал
ни раз вој, међу на род ну сарад њу и локал

ну само у пра ву и Раз вој ном Аген ци јом Вој во ди
не, насту па на сај му некрет ни на и иве сти ци ја 
EXPO REAL који се одр жа ва од 8. до 10. окто
бра у Мин хе ну. 

– Град Срем ска Митро ви ца је на сај му пред
ста вио сво је инве сти ци о не потен ци ја ле, како 
на пољу инду стри је и пољо при вре де, тако и на 
пољу тури зма. Заи те ре со ва ним посе ти о ци ма 
сај ма пре зен то ва ли смо инду стриј ске зоне у 
Срем ској Митро ви ци као и погод но сти за раз
вој посло ва ња у нашој земљи и гра ду. Поред 
ово га, инве сти то ри ма из обла сти хоте ли јер
ства пону ди ли смо могућ ност ула га ња у неки 
од посто је ћих хоте ла у гра ду, као и одре ђе не 
лока ци је које су погод не за изград њу нових, 
с обзи ром на то да Град Срем ска Митро ви ца 
нема довољ но сме штај них капа ци те та – иста
као је гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер. 

Под се ћа ња ради, кра јем 2017. годи не, у 
циљу пре зен та ци је инве сти ци о них потен ци
ја ла, пот пи сан је Спо ра зум о сарад њи чија је 
свр ха реа ли за ци ја ини ци ја ти ве Покра јин ске 
вла де о њеном зајед нич ком насту пу са осам 
локал них само у пра ва са ста ту сом гра да на 
зна чај ним међу на род ним сајам ским мани фе
ста ци ја ма инве сти ци о ног карак те ра. У пита
њу су гра до ви: Нови Сад, Субо ти ца, Пан че во, 
Зре ња нин, Сом бор, Кикин да, Вршац и Срем
ска Митро ви ца. 

Вла ди мир Сана дер на сај му у Мин хе ну

КАРИ ТАС  СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Отво рен Днев ни цен тар
за осо бе са инва ли ди те том
Про шлог уто рак, 9. окто бра, све ча

но је отво рен Кари та сов Днев ни 
цен тар за осо бе са инва ли ди те

том Св. Тере за, као део про јек та Cre den
ce Cari ta sas Немач ке, отво ре не зашти те 
и инте гра ци је осо ба са инте лек ту ал ним, 
мен тал ним и теле сним инва ли ди те том.

Днев ни цен тар за осо бе са инва ли
ди те том ће води ти Кри сти на Дра ги шић, 
соци јал ни рад ник и коор ди на тор Кари
та са Срем ска Митро ви ца, а све ча ном 
отва ра њу су при су ство ва ли пред став
ни ци дона то ра и парт не ра Кари та са 
Немач ке, Тоби ас Ноел ке, као и менаџ
мен та Кари та са Срби је, Петар Дујић.  
Кри сти на Дра ги шић је у свој ству дома
ћи на изра зи ла вели ко задо вољ ство 
због толи ког бро ја оку пље них, међу 
који ма су били  пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца Томи слав 
Јан ко вић и начел ник Упра ве за опште 
посло ве Миро слав Јокић, затим при ја
те љи из Дома здра вља Срем ска Митро

ви ца, Опште бол ни це, Заво да за јав но 
здра вље и Урба ни зма, као и Небој ша 
Илић и Ђор ђе Томић испред локал не 
само у пра ве општи не Шид  и репре зент 
Цен тра за соци јал ни рад из Шида.

Бла го слов је водио Еду ард Шпа
но вић, заме ник биску па срем ско га уз 
дирек то ра Биску пиј ског Кари та са Срем, 
Јозу Дуспа ра. 
 Т. С.

Са све ча ног отва ра ња
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САЈАМ СТВА РА ЛА ШТВА СЕО СКИХ ЖЕНА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Вред не руке 
Митров чан ки
У Мастер цен тру Ново сад ског сај

ма, у неде љу 14. окто бра, одр жан 
је 10. Сајам ства ра ла штва сео ских 

жена Вој во ди не, у орга ни за ци ји Заво да 
за рав но прав ност поло ва.

Сајам ства ра ла штва сео ских жена у 
Вој во ди ни је тра ди ци о нал на мани фе ста
ци ја Заво да за рав но прав ност поло ва, 
чији је циљ да про мо ви ше акти ви зам, 
кре а тив ност и пред у зет нич ки дух жена 
из рурал них под руч ја Вој во ди не, пове ћа 
видљи вост ове дру штве не гру пе, али и 
ука же на мно го број не допри но се жена са 
села, очу ва њу кул ту ре и живо та сео ских 
зајед ни ца Вој во ди не.  Била је ово при ли
ка да се посе ти о ци, али и пред став ни ци 
инсти ту ци ја, струч на јав ност и меди ји 
упо зна ју са бога тим ства ра ла штвом сео
ских жена, које пред ста вља ју зна ча јан 
ресурс за раз вој пољо при вре де, тури зма 
али и локал них зајед ни ца уоп ште. 

Сва ке годи не сво је про из во де из 
дома ће ради но сти, пре све га руко тво
ри не, вез, тка ни це, суве ни ре и тра
ди ци о нал ну вој во ђан ску хра ну при
пре мље ну по ста рин ским рецеп ти ма, 
пред ста ви бли зу 200 сео ских удру же ња 
жена из свих општи на и гра до ва Вој во
ди не. Уз подр шку митро вач ке Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и спорт 
и Аген ци је за рурал ни раз вој, Срем ска 
Митро ви ца је има ла сво је пред став ни
ке на Сај му. Руч не радо ве и сре мач ке 
спе ци ја ли те те пред ста ви ли су Удру же
ња жена Лаћар ку ше, Дика из Кузми на, 
„Десан ка Мак си мо вић“ из Шаши на ца, 
Беше нов ке, Жен ски свет из Чал ме, а 
руко тво ри не, суве ни ре и слат косла
ну зим ни цу су, посе ти о ци ма пону ди
ли Злат но руно Сир ми у ма, Пло до ви 
Мачве из Ноћа ја, Руко тво ри не Срем ска 
Митро ви ца, ПГ Сава тић из Заса ви це, 

Кози рис из Срем ске Митро ви це и МЗ 
Лаћа рак.

Посе ти о ци су ове годи не има ли при
ли ку да виде руко тво ри не од сла ме, 
љушти ке, лут ке крпењ че, тка не шало
ве, крпа ре, вез, и да про ба ју роло ва ни 
сир, кисач ку сар му, ста пар ску листа ру, 
сре мач ки и мачван ски ајвар и пин ђур, 
ком по те, сала те и дру ге посла сти це из 
кухи ње вој во ђан ских жена.

Сајам ства ра ла штва сео ских жена у 
Вој во ди ни је одр жан пово дом обе ле жа
ва ња Међу на род ног дана сео ских жена 
(15. окто бар). Овај дан уста но вљен је 
Резо лу ци јом Гене рал не скуп шти не Ује
ди ње них наци ја 2007. годи не, како би 
земље широм све та ука за ле на посе бан 
допри нос жена на селу, на њихо ву кључ
ну уло гу на селу у уна пре ђе њу пољо при
вре де и рурал ног раз во ја, уна пре ђе њу 

Детаљ са сајма

ОСНО ВИ БЕЗ БЕД НО СТИ ДЕЦЕ  НАСТА ВАК ПРО ЈЕК ТА

Сти хов ни ца  бојан ка
за без бед но детињ ство
Поли циј ска упра ва у 

Срем ској Митро ви ци 
вели ку пажњу покла ња 

пре вен ци ји без бед но сти деце 
и мла дих, путем реа ли за ци је 
раз ли чи тих про је ка та, три би
на и пре да ва ња. С тим циљем 
је про шле годи не поче ла реа
ли за ци ја про јек та Осно ви без
бед но сти деце, про то ко лом 
закљу че ним изме ђу Мини стар
ства уну тра шњих посло ва  и 
Мини стар ства про све те, нау
ке и тех но ло шког раз во ја која 
је наста вље на и ове годи не, 
сери јом пре да ва ња уче ни ци
ма четвр тог и шестог раз ре да 
основ них шко ла.

Зајед нич ком ини ци ја ти вом 
Поли циј ске упра ве Срем ска 
Митро ви ца и Пред школ ске 
уста но ве Пче ли ца, на осно ву 
раз ми шља ња и потре бе да и 
на нај мла ђем узра сту може 
без бед но сно пре вен тив но да 
се делу је, наста ла је Сти хов
ни ца  бојан ка За без бед но 
детињ ство, при ре ђе на на 
осно ву еду ка тив нопро мо тив
ног мате ри ја ла Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва. Наме
ње на је мали ша ни ма пред
школ ског узра ста и уче ни ци
ма првог раз ре да на под руч ју 
Гра да Срем ска Митро ви ца, а 
пред ста вље на про шлог пет ка, 

12. окто бра, у објек ту Зве зди
ца у насе љу Каме њар. Поред 
при ре ђи ва ча и сарад ни ка на 
бојан ци, про мо ци ји су при сту
ство ва ли начел ник Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, спорт 
и кул ту ру Срем ска Митро ви ца 
Или ја Недић, заме ни ца гра
до на чел ни ка Све тла на Мило
ва но вић, начел ник Оде ље ња 
за ван ред не ситу а ци је Сте
ван Пејић, заме ник начел ни
ка Поли циј ске упра ве Жељ ко 
Секу ло вић. 

Осно ви без бед ног пона ша
ња се уче у кући и поро ди ци, 
али чиње ни ца је и да се вео ма 
озбиљ не теме могу при бли жи

ти деци на попу ла ран и њима 
при сту па чан начин. 

Тако се у овој књи жи ци 
нашло осам тема  Поли ци ја у 
слу жби гра ђа на, Наси ље као 
нега тив на дру штве на поја ва, 
Пре вен ци ја и зашти та деце 

Про мо ци ја у врти ћу Зве зди ца

Мини стар ство трго ви не, тури зма и теле
ко му ни ка ци ја упу ти ло је јав ни позив заин
те ре со ва ним невла ди ним орга ни за ци ја ма 
 удру же њи ма, заду жби на ма и фон да ци ја
ма за под но ше ње пред ло га про гра ма од 
јав ног инте ре са у обла сти раз во ја инфор
ма ци о ног дру штва.

Пред мет кон кур са је доде ла сред ста ва 
за про гра ме у обла сти раз во ја инфор ма
ци о ног дру штва, одно сно реа ли за ци ја 
про гра ма који за циљ има ју поди за ње 

нивоа диги тал не писме но сти и диги тал них 
ком пе тен ци ја жена из рурал них обла сти.

Мак си мал ни износ који може бити одо
брен по пред ло гу про гра ма је 2.000.000,00 
дина ра.

Рок за под но ше ње про гра ма је 29. окто
бра, а заин те ре со ва не митро вач ке невла
ди не орга ни за ци је подр шку при апли ци ра
њу могу доби ти у про сто ри ја ма Аген ци је 
за рурал ни раз вој Гра да Срем ска Митро
ви ца.

Поди за ње диги тал не
писме но сти жена у рура лу
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ГРАД СКА КУЋА

Посе та кине ске деле га ци је

У поне де љак, 15. окто бра, деле га ци
ја кине ског гра да Анђи посе ти ла је 
Срем ску Митро ви цу, пово дом раз

го во ра са пред став ни ци ма митро вач ке 
локал не само у пра ве о могу ћој сарад њи 
у обла сти при вре де и урба ни зма. Деле
га ци ју је у Град ској кући при мио пред сед
ник Скуп шти не гра да Томи слав Јан ко
вић, зајед но са дирек то ром митро вач ког 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
Љуби шом Шула јом. 

– Пред ста ви ли смо све оне потен ци ја
ле које град има. То су пре све га наше 
инду стриј ске зоне, с обзи ром на то да је 
деле га ци ја заин те ре со ва на за ула га ње 
у при вре ду у Репу бли ци Срби ји. Наше 
инду стриј ске зоне су јако добро инфра
струк тур но опре мље не, а пред ста ви ли 
смо и наше тури стич ке потен ци ја ле. Оно 
што нас посеб но раду је, ово је већ пета 
деле га ци ја из Народ не репу бли ке Кине, 

која дола зи у наш град за непу не две 
годи не. Они су још увек у фази пре го во ра 
и упо зна ва ња, али веру је мо да ће после 
ових саста на ка бити и кон крет них дого
во ра, одно сно, ула га ња у нашу при вре ду 
– исти че Томи слав Јан ко вић. 

Пред сед ник Скуп шти не општи не Анђи, 
Лу Вејмин  похва лио је митро вач ке дома
ћи не и изра зио задо вољ ство због могу ће 
сарад ње.

– Дра го ми је што сам имао при ли ку да 
посе тим Срем ску  Митро ви цу. Циљ ове 
посе те била је потра га за могућ но сти ма 
сарад ње са Репу бли ком Срби јом. Кон
крет но, раз го ва ра ли смо у обла сти кул
тур не, али и при вред не сарад ње, у инте
ре су обе стра не – изја вио је Лу Вејмин. 

Изме ђу оста лих, у окви ру деле га ци
је, Срем ску Митро ви цу посе ти ли су и 
неки од кине ских при вред ни ка, одно сно, 
потен ци јал них инве сти то ра.  Н. М.

Раз го вор са кине ском деле га ци јом

ква ли те та хра не и ели ми ни са њу сиро
ма штва на селу.

Рад са сео ским жена ма пред ста вља 
јед ну од воде ћих и нај ва жни јих делат
но сти Заво да. Сарад њом, са пре ко 300 
удру же ња жена на селу, кроз еду ка тив
ни и истра жи вач ки рад, инфор ма тич ке 
обу ке и обу ке за уна пре ђе ње послов них 
вешти на, Завод насто ји да допри не се 
побољ ша њу поло жа ја и ква ли те та сва
ко днев ног живо та жена у сео ским сре
ди на ма. Раз ли чи те кул тур не, соци о е ко
ном ске и род не карак те ри сти ке њихо вог 
поло жа ја, жене на селу чине гру пом, 
којој су потреб не спе ци фич не мере 
подр шке, јер су глав не карак те ри сти
ке њихо вог поло жа ја одре ђе не радом 
у пољо при вре ди и сма ње ним могућ но
сти ма за фор мал но запо шља ва ње ван 
пољо при вре де.

од трго ви не људи ма, без бед
но уче шће деце у сао бра ћа ју, 
Зашти та од пожа ра и Зашти
та од тех но ло шких опа сно сти, 
које су аде кват но обра ђе не и 
при ла го ђе не узра сту којем су 
наме ње не. У пред ста вља њу 

без бед но сних тема кори шће не 
су реал не ситу а ци је илу стр о
ва не црте жи ма и про пра ће не 
крат ким песми ца ма, како би их 
деца још боље схва ти ла. 

– Захва љу јем се Мини стар
ству уну тра шњих посло ва и 

Поли циј ској упра ви Срем ска 
Митро ви ца, јер ми на овај 
начин наста вља мо дуго го ди
шњу сарад њу. Циљ нам је, 
кроз овај про је кат, да нашим 
нај мла ђим сугра ђа ни ма при
бли жи мо појам зна ча ја поли ци
је, да су они наши при ја те љи, 
да су увек ту да нам помог ну. 
Тако ђе се захва љу јем сви ма 
који су уче ство ва ли и  ради ли 
на изда ва њу ова ко лепе сли
ков ни це, рекао је Или ја Недић, 
начел ник упра ве за обра зо ва
ње, спорт и омла ди ну. 

Жељ ко Секу ло вић, заме ник 
начел ни ка Поли циј ске упра ве 
Срем ска Митро ви ца је изра зио 
задо вољ ство због сво је посе
те врти ћу, као и сарад њом на 
про јек ту.

– Мини стар ство уну тра шњих 
посло ва Репу бли ке Срби је и 
Поли циј ска упра ва Срем ска 
Митро ви ца, зајед но са Мини
стар ством про све те, ула жу 
огром не напо ре, као и прет

ход них годи на, како би помо
гли, кроз еду ка тив не актив но
сти, да наши нај мла ђи схва те 
уло гу поли ци је у зајед ни ци и 
да се деца осе ћа ју без бед но. 
Деца тре ба сва ког поли цај ца 
и ватро га сца да при хва те као 
неког ко ће нам заи ста помо
ћи и у сва ком тре нут ку бити на 
рас по ла га њу било ком нашем 
сугра ђа ни ну, наро чи то нај мла
ђи ма.  

У току при ре ђи ва ња сти
хов ни цебојан ке кон сул то ва ни 
су Мини стар ство уну тра шњих 
посло ва, Пред школ ска уста но
ва Пче ли ца, Школ ска упра ва 
Нови Сад, поли циј ски слу жбе
ни ци  еду ка то ри, роди те љи и 
ува же не су пред ло же не суге
сти је. Сти хов ни цу  бојан ку 
је при ре ди ла Жељ ка Аврић, 
аутор илу стра ци ја је Милан 
Кар даш, а изда вач Упра ва за 
обра зо ва ње, кул ту ру и спорт 
гра да Срем ска Митро ви ца. 

Т. С.
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Нове услу ге за
гра ђа не Инђи је
Почев од поне дељ ка 15. окто бра, 

сви гра ђа ни инђиј ске општи не 
адми ни стра тив не так се могу пла ти

ти плат ним кар ти ца ма на шал те ру у при
јем ном оде ље њу општи не Инђи ја.

Како је иста као први човек општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, та локал на само у
пра ва је прва у Срби ји, изу зев вели ких 
гра до ва, која је омо гу ћи ла ову нову услу
гу гра ђа ни ма.

– Директ но у шал терсали општи не, 
сви наши сугра ђа ни могу да пла те кар ти
цом адми ни стра тив не так се, раз не изво
де, доку мен те и оба ве нео п ход не посло
ве. На тај начин још јед ном пока зу је мо да 
бри не мо о ефи ка сно сти наших услу га и 
ства ра мо још боље усло ве за све гра ђа

не –рекао је Гак и додао да је са радом 
почео и издво је ни шал тер ЈП Ингас, који 
се нала зи на адре си, Вој во де Сте пе 20.

– Руко во ди о ци Ингаса и Кому нал ца, 
пости гли су дого вор, да на месту бла гај не 
кому нал ног пред у зе ћа усту пе про стор, тј. 
шал тер на којем ће бити омо гу ће но пла
ћа ње гаса и оста лих оба ве за гра ђа на 
пре ма дистри бу те ру гаса – иста као је Гак 
и додао да посто ји могућ ност, да уско ро 
на том месту пла ћа ње омо гу ћи и ЈКП 
Водо вод и кана ли за ци ја.

– На овај начин смо гра ђа ни ма омо гу
ћи ли, да пла те оба ве зе пре ма поме ну тим 
јав ним пред у зе ћи ма, на јед ном месту и 
то у самом цен тру Инђи је – каже Гак.

 М. Ђ.
Шал тер Ингаса на новој адре си

САСТА НАК СИСТЕ МА 48

Интен зи ви ра се град ња
На послед њем састан ку 

Систе ма 48 у Инђи
ји одр жа ном у петак, 

12. окто бра гово ри ло се о 
дво не дељ ним изве шта ји
ма Уста но ве Спорт ски цен
тар, Пред школ ске уста но
ве „Бошко Буха“, ЈП Инђи ја 
пут и Општин ске упра ве. 
Пре ма изве шта ју Оде ље ња 
за урба ни зам, кому нал но
стам бе не посло ве и зашти ту 
живот не сре ди не, до окто
бра теку ће годи не изда та 
је 81 гра ђе вин ска дозво ла. 
Како је иста као пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак, то је доказ да се у Инђи
ји интен зив но гра ди за раз
ли ку од прет ход них годи на.

– Пара ме тар за то коли ко 
се гра ди у јед ној општи ни 
јесте број изда тих гра ђе
вин ских дозво ла. Ми има мо 
ситу а ци ју да је 2016. годи не 
изда то 56 дозво ла, а про
шле годи не 72. Сада је, за 
10 месе ци, изда то више од 

80 дозво ла, што зна чи да 
има мо мно го већи број гра
ди ли шта него прет ход них 
годи на – иста као је пред сед
ник општи не Инђи ја и додао 

да гра ђа ни све то могу запа
зи ти и на тере ну.

– Вео ма смо поно сни на 
ову чиње ни цу и тру ди ће мо 
се да број изда тих гра ђе вин

ских дозво ла буде још већи 
– каже Гак.

Гово ре ћи о инфра струк
тур ним про јек ти ма, први 
човек општи не Инђи ја освр
нуо се и на изград њу кру
жног тока код Град ског ста
ди о на. Како је потвр дио, 
обез бе ђе ни су про је кат и 
нео п ход не дозво ле, али се 
ради на про на ла же њу нео п
ход них сред ста ва.

– У овом тре нут ку има
мо важни јих про је ка та, али 
смо кон ку ри са ли код Мини
стар ства при вре де и чека мо 
њихов одго вор. Ми ћемо сва
ка ко, када дође до изград ње 
под во жња ка у непо сред ној 
бли зи ни, про на ћи сред ства 

Непри јат ни мири си, који су се шири ли из 
постро је ња за про из вод њу хра не за кућ не 
љубим це Фар ми на, од пре неко ли ко дана су 
само ружна про шлост. Како је потвр дио 
пред сед ник општи не Инђи ја, поста вљен је 
нови фил тер који регу ли ше про ток непри јат
них мири са, за шта је издво је но око мили он 
евра.

– Тај про блем је посто јао од самог почет ка 
рада фабри ке, више од пет годи на. Ми смо 

се на све начи не бори ли да га реши мо и 
успе ли смо пре ко одре ђе них инсти ту ци ја да 
про из вод њу у Фар ми ни дове де мо на неки 
виши ниво, одно сно да се пре ду зму нео п
ход ни кора ци ка сузби ја њу непри јат них 
мири са – каже Гак и дода је:

– То пита ње је сада реше но и на састан ку 
Систе ма 48, уки ну ли смо оба ве зу ју ћи закљу
чак који се одно сио на кон стант не кон тро ле 
рада Фар ми не, јер за то више нема потре бе.

Нема више непри јат них мири са
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СЕД НИ ЦА СО ИНЂИ ЈА

Усво јен тре ћи
реба ланс буџе та
Одбор ни ци Скуп шти не 

општи не Инђи ја усво
ји ли су тре ћи, ово

го ди шњи реба ланс буџе та, 
на 25. сед ни ци одр жа ној у 
четвр так, 11. окто бра. Како 
су обја сни ли пред став ни
ци локал не само у пра ве, до 
новог реба лан са дошло је 
из више раз ло га, а један од 
њих је како би се увр сти ли 
одре ђе ни про јек ти, чија је 
реа ли за ци ја зах те ва ла да 
дође до корек ци ја у буџе
ту. У одно су на укуп ну суму, 
након реба лан са, буџет 
је ума њен за 472.636.044 
дина ра. Захва љу ју ћи овој 
корек ци ји, до кра ја годи
не поче ће, изме ђу оста лог, 
изград ња тримста зе у Леја
ма и рекон струк ци ја згра де 
суда у цен тру Инђи је.

– Инђи ја је већ дуги 
низ годи на суд ска једи ни
ца Основ ног суда у Ста
рој Пазо ви и сви посло ви 
се тамо завр ша ва ју, а то је 
недо пу сти во – рекао је први 
човек општи не Вла ди мир 
Гак.

– Како бисмо под не ли 
ини ци ја ти ву, одно сно зах
тев Мини стар ству прав де, 
да Инђи ја поно во доби је 
Основ ни суд и тужи ла штво, 
важно је пока за ти гест 
добре воље и уре ди ти згра
ду – исти че Гак.

Рекон струк ци ја ће под ра
зу ме ва ти заме ну сто ла ри је 
на згра ди, као и у уну тра
шњо сти, кре че ње и набав
ку новог наме шта ја, јер је 
посто је ћи стар  више од 50 
годи на.

– Има ли смо наме ру да 
подиг не мо још један спрат, 

где би се нала зи ло тужи
ла штво, али ћемо то оста
ви ти за неку наред ну фазу 
– рекао је пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Изу зев згра де суда, 
локал на само у пра ва у 
наред ној годи ни пла ни
ра и рекон струк ци ју згра
де поли ци је у Инђи ји као и 
згра ду Ватро га сног дома.

Послед њим реба лан сом 
увр ште на је и пози ци ја, 
која се одно си на набав ку 
видео над зо ра. Нај са вре
ме ни ји видео над зор биће 
поста вљен на шета ли шту, у 
објек ти ма врти ћа и шко ла, 
како би пре све га, нај мла ђи 

сугра ђа ни били без бед ни ји.
Како је иста као Гак, видео 

над зор са савре ме ним 
каме ра ма биће поста вљен 
и на шета ли шту код рам пе, 
помо ћу којег ће моћи лако 
да се иден ти фи ку ју евен ту
ал ни изгред ни ци, који су у 
прет ход ном пери о ду у неко
ли ко навра та уни шти ли 
рам пу за про ла зак ауто мо
би ла, код Кул тур ног цен тра.

Ипак, усва ја њем реба
лан са одре ђе ни про јек ти 
пре не ти су у наред ну буџет
ску годи ну, а реч је о завр
шет ку радо ва на објек ту 
нове спорт ске хале, одно
сно њеном пар тер ном уре
ђе њу. Пред сед ник Општи не 
Инђи ја потвр дио је да се 
за завр ше так овог про јек та 
оче ку ју сред ства са виших 
нивоа вла сти и да је реч 
о вео ма ком пли ко ва ном и 
ску пом про јек ту.

– Реч је о вео ма замр
ше ној про це ду ри и папи ро
ло ги ји, која је ста ра сада 
већ 10 годи на, али ми халу 
мора мо завр ши ти и при ве
сти је наме ни – иста као је 
први човек инђиј ске општи
не.

 М. Ђ.

На 25. сед ни ци Скуп шти
не општи не Инђи ја, поред 
реба лан са буџе та, усво је на 
је и Стра те ги ја упра вља ња 
ризи ци ма општи не Инђи ја 
за пери од 20182021. годи
не. Како су рани је обја сни ли 
пред став ни ци локал не само у
пра ве, Стра те ги ја упра вља ња 
ризи ци ма пред ста вља стра

те шки доку мент, који упот
пу њу је даљи раз вој систе ма 
финан сиј ског упра вља ња и 
кон тро ле и има за циљ да се у 
локал ној упра ви, јав ним пред
у зе ћи ма и уста но ва ма, уве де 
прак са упра вља ња ризи ци ма 
и успо ста ви оквир којим ће се 
и у буду ћем пери о ду раз ви ја
ти сам про цес упра вља ња.

На послед њем засе да њу 
Скуп шти не општи не Инђи ја 
усво је на је одлу ка која се 
тиче конач не део бе, одно
сно раз гра ни че ња имо ви не 
цигла не. Под се ти мо да је 
од 2005. годи не Општи на 
Инђи ја поста ла сувла сник 
земљи шта на којем се нала
зи цигла на у којој је  про шле 
поно во покре ну та про из
вод ња. Како би про ши ри ли 
про из вод њу важно је било 
реши ти доку мен та ци ју о 
део би имо ви не са локал
ном само у пра вом. Спо ра зу
мом о раз гра ни че њу имо ви
не Општи на Инђи ја је доби
ла део који ће на кори шће
ње доби ти два јав на пред у
зе ћа, ЈП Ингас и ЈКП Кому
на лац.

 Руко вод ство Кому нал ца 
се нала зи у про сто ри ја ма на 
шета ли шту у ули ци Вој во де 
Сте пе, а сва меха ни за ци ја 

се нала зи у изнајм ље ном 
про сто ру у Мара ди ку. Раз
гра ни че њем имо ви не, 
Општи на Инђи ја је доби ла 
целу управ ну згра ду на пар
це ли цигла не, те ће меха ни
за ци ја Кому нал ца бити пре
ме ште на на ово место, а ЈП 
Ингас ће доби ти сво је мага
ци не и ради о ни це на том 
про сто ру  обја снио је Вла
ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја и додао:

 Поди же мо ниво функ ци
о ни са ња и ефи ка сно сти оба 
јав на пред у зе ћа на виши 
ниво, да не гово ри мо да 
ћемо пости ћи и зна чај не 
уште де.

Спо ра зу мом из 2005. 
годи не, пред ви ђе но је да 
општин ска имо ви на не може 
бити мања од 300.000 евра. 
Новим спо ра зу мом општи на 
је доби ла имо ви ну у вред
но сти 355.000 евра.

Усво је на Стра те ги ја
о упра вља њу ризи ци ма

Део ба инђиј ске цигла не

Сва деца која бора ве у 
врти ћи ма на тери то ри ји 
инђиј ске општи не, има ју 
бес плат не ужи не. Како је 
рекао пред сед ник општи
не, локал на само у пра ва 
пре у зе ла је на себе ову 
оба ве зу како би иза шли 
роди те љи ма у сусрет.

– Нису то нека вели ка 
сред ства у пита њу, јер су 
ужи не око 1.200 дина ра 
месеч но. Међу тим, мислим 
да то роди те љи ма зна чи, 
јер је у пита њу само корак 
ка нашем крај њем циљу, а 
то је да свој деци обез бе
ди мо место у врти ћи ма и 
бес пла тан бора вак. Ми 
већ у фебру а ру сле де ће 
годи не кре ће мо са изград
њом новог објек та, захва
љу ју ћи којем више неће 
посто ја ти листе чека ња. 
Након изград ње новог 
врти ћа моћи ћемо да обез
бе ди мо и бес пла тан бора
вак за сву децу – рекао је 
Гак.

Бес плат не 
ужи не у 
врти ћи ма

како би у исто вре ме отпо
че ли и рекон струк ци ју ове 
рас кр сни це на Оби ли ће вом 
вен цу, код ста ди о на – рекао 
је Гак и додао:

– Поме ну та рас кр сни ца 
вео ма је фре квент на и опа
сна, те је сва ка ко нео п ход но 
извр ши ти њену рекон струк
ци ју и изгра ди ти кру жни ток, 
из функ ци о нал них, али и 
естет ских раз ло га. М. Ђ.
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Општи на Инђи ја и ове 
годи не доде ли ће 
Окто бар ске награ де, 

на све ча ној ака де ми ји пово
дом Дана осло бо ђе ња 
општи не од оку па тор ских 
сна га у Дру гом свет ском 
рату, у поне де љак, 22. окто
бра. Окто бар ска награ да 
доде љу је се за изу зет не 
резул та те и нај ви ша достиг
ну ћа у обла сти при вред ног 
и дру штве ног живо та општи
не Инђи ја, а доде љу је се 
пред у зе ћи ма, уста но ва ма и 
дру гим орга ни за ци ја ма чије 
је седи ште на тери то ри ји 
општи не Инђи ја, као и гра
ђа ни ну или гру пи гра ђа на за 
зајед нич ко дело и оства ре
ње, који раде или су ради ли 
на тери то ри ји општи не 
Инђи ја. Ово го ди шњи добит
ни ци су: ком па ни је МВ Тим 
Бешка, Агро мар кет, ЗАМ 

дооЖути драг сто ри, а у 
кате го ри ји поје ди на ца Ђура 
Ман дић, начел ник Поли циј
ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци и Мио драг Јак
шић, књи жев ник и орга ни за
тор Крче дин ске умет нич ке 
коло ни је. Ово го ди шњим 
добит ни ци ма биће уру че не 
пла ке те и нов ча не награ де у 

поје ди нач ном изно су од 
50.000 дина ра. 

У окви ру све ча не ака де
ми је, при сут ним гости ма 
обра ти ће се чел ни људи 
општи не Инђи ја, пред сед
ник Општи не Вла ди мир Гак 
и пред сед ник СО Милан 
Пре до је вић, који ће ујед но и 
уру чи ти Окто бар ске награ де 

за ову годи ну. Након све ча
не сед ни це пред ви ђен је 
кул тур ноумет нич ки про
грам и при го дан кок тел.

Све ча ној сед ни ци тог 
дана, прет хо ди ће у општи
ни, тра ди ци о нал ни при јем 
пред став ни ка удру же ња 
бора ца и рат них вој них 
инва ли да, који ће зајед но са 
пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве, поло жи ти вен
це на спо ме ник  бор ци ма 
Поду нав скопар ти зан ског 
одре да.

У скло пу обе ле жа ва ња 
дана гра да, у Инђи ји ће 
бити одр жа не тра ди ци о нал
не 54. улич не атлет ске трке, 
у петак 19. окто бра, са 
почет ком у 10 часо ва, на 
који ма ће уче ство ва ти ђаци 
из основ них и сред њих шко
ла инђиј ске општи не.

М. Ђ.

У СУСРЕТ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊУ ДАНА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА 22. ОКТО БРА

Иза бра ни добит ни ци Окто бар ских награ да

ОСНО ВАН СОЦИ ЈАЛ НОЕКО НОМ СКИ САВЕТ ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Успо ста вља ње
соци јал ног дија ло га
Пред став ни ци општи

не Инђи ја, Саве за 
само стал них син ди ка

та општи не Инђи ја и Уни је 
посло да ва ца у Срби ји, пот
пи са ли су спо ра зум о осни
ва њу Соци јал ноеко ном ског 
саве та општи не Инђи ја у 
петак, 12. окто бра у згра ди 
те срем ске локал не само
у пра ве. Како су иста кли 
пред став ни ци све три стра
не, циљ је да се успо ста ви 
соци јал ни дија лог у пита
њи ма од зна ча ја за оства
ри ва ње еко ном ских и соци
јал них сло бо да и пра ва, као 
и поло жа ја запо сле них и 
посло да ва ца. Пот пи си ва њу 
Спо ра зу ма при су ство вао је 
и покра јин ски пред став ник 
Соци јал ноеко ном ског саве
та и покра јин ски секре тар 
за при вре ду и тури зам Иван 
Ђоко вић, као и сви чла но ви 
покра јин ског Соци јал ноеко
ном ског саве та.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, иста
као је да ће бене фи те има
ти сви пот пи сни ци спо ра зу
ма као и да је циљ њего вог 

осни ва ња побољ ша ње 
усло ва рад ни ка, уна пре ђе
ње при вре де и уоп ште но 
послов ног амби јен та у тој 
општи ни.

– Инђи ја је јед на од рет
ких општи на у Вој во ди ни у 
којој је осно ван Соци јал но
еко ном ски савет – иста као 
је Гак и додао да вели ку 
захвал ност дугу ју локал ном 
Саве зу само стал них син ди
ка та чији су пред став ни ци 
били ини ци ја то ри осни ва ња 
саве та.

– Ми ћемо као општин
ско руко вод ство дати пун 
допри нос да Соци јал ноеко
ном ски савет не буде фор
мал но сло во на папи ру, већ 
да заи ста ради и функ ци о
ни ше. Соци јал ноеко ном ски 
савет ће засе да ти на сед ни
ца ма јед ном месеч но и том 
при ли ком доно си ти одлу ке, 
које су од зна ча ја како за 
посло дав це и локал ну само
у пра ву, тако и за рад ни ке у 
Инђи ји – рекао је пред сед
ник општи не.

Локал но руко вод ство у 
Инђи ји има план како да 
задр жи мла де струч не кадр
о ве, те ће сле де ће годи не 
запо че ти про је кат изград
ње 180 кадров ских ста но
ва, у првој фази биће их 60. 
Сви мла ди струч ни кадр о
ви има ће при ли ку да реше 
стам бе но пита ње, а локал
на само у пра ва ће дати на 
кори шће ње ста но ве не само 
запо сле ни ма у јав ном, већ и 
у при ват ном сек то ру.

М. Ђ.

Пројекат „Инђија на длану  све информације на једном месту“  реализован уз финансијску подршку општине Инђија

Осно ван Соци јал ноеко ном ски савет општи не Инђи ја
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РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНЕ УЛИЦЕ

Асфалтирање прилазних улица
Како је и наја вљи ва но, 

упо ре до са радо ви ма у 
Глав ној ули ци, сре ђу ју 

се и коло во зи у боч ним ули
ца ма, 27. окто бра и Орло ви
ће вој ули ци.

Радо ви су већ завр ше ни 
у Ули ци 27. окто бар, иако је 
прво бит но наја вље но да ће 
се коло воз ради ти до Ули ца 
Вељ ка Дуго ше ви ћа, додат
но је асфал ти ран и део до 
попреч не Ули це 15. маја.

Радо ве на тере ну, оби
шао је 9. окто бра пред сед
ник рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић, који је ука зао да се 
и ови радо ви финан си ра ју 
из општин ског буџе та по уго
во ру о теку ћем одр жа ва њу 
пут не инфра струк ту ре. 

– По окон ча њу радо ва на 
овој лока ци ји у дужи ни од 
око 250 мета ра, меха ни за
ци ја се сели у Орло ви ће ву 
ули цу, а пара лел но са тим 
теку и радо ви у Глав ној ули
ци. Ради мо у ета па ма, тру
ди мо се коли ко је могу ће 
да гужве у сао бра ћа ју буду 
мање, да нема нер во зе код 
воза ча. Међу тим, реч је о 
вели ким радо ви ма у цен тру 
гра да, који се раде сад па ко 
зна кад, у овом оби му и зато 
апе лу је мо на стр пље ње. До 
кра ја овог месе ца оче ку је
мо завр ше так оних удар них 
радо ва, а након целе рекон

струк ци је град ског језгра, 
има ће мо мно го леп ши и 
уре ђе ни ји град – каже Сла
ђан Ман чић.

Он је иста као и да ће, по 
окон ча њу ком плет них радо
ва у Глав ној ули ци, Ули ца 
27. окто бар бити јед но смер
на и то из прав ца Глав не 
ули це.

Про ду жет ка радо ва ће 
бити и у Орло ви ће вој ули ци, 
тако ђе до Улице 15. маја, јер 

тек када се иза ђе на терен, 
види се коли ко је заи ста 
потреб но радо ва.

Радо ви ма на пре свла че
њу новог асфалт ног сло
ја ће бити обу хва ћен и део 
Пар ти зан ске ули це и то од 
ЈНА до згра де Општин ске 
упра ве.

Јед но смер на ће поста ти 
и Пар ти зан ска ули ца и то у 
делу од ЈНА ули це, до Глав
не, а у том прав цу ће се сао

бра ћај и одви ја ти. 
 – Ште та би било про пу

сти ти при ли ку, када нам је 
вели ка меха ни за ци ја већ 
ту, на ули ци, да не ком пле
ти ра мо уре ђе ње коло во за. 
Желе знич ка ули ца је ура
ђе на про шле годи не, тако 
да ћемо са радо ви ма у Пар
ти зан ској ули ци уре ди ти 
све при ла зе Глав ној ули ци 
у цен тру гра да – иста као је 
пред сед ник Ман чић. С. Џ.

Оби ла зак радо ва у Ули ци 27.окто бар

Завр ше на Бел докс ехо тур не ја
Бел докс ехо тур не ја 

реа ли зо ва на је у Руми 
током јула, сеп тем бра 

и окто бра, а у окви ру тог 
про гра ма, публи ка је могла 
да погле да десет инте ре
сант них фил мо ва. Послед
њи део је реа ли зо ван од 8. 
до 10. окто бра, када је рум
ска публи ка могла да погле
да фил мо ве Водич кроз црну 
рупу, Мир са да и Послед ња 
аван ту ра Как тус Бате. 

– Фил мо ве са Бел докс ехо 
тур не је виде ло је око 140 
посе ти ла ца, а по бро ју гле
да ла ца, нај по се ће ни ји је био 
филм Валд хај мов вал цер. 
У раз го во ру са публи ком, 
закљу чио сам да је било 
речи о добрим фил мо ви ма, 
а поред поме ну тог, посеб
но зани мљи ви су им били 
Водич кроз црну рупу, Срећ
на зима, Наш нови пред сед

ник и дру ги – каже Дра ган 
Цакић, пред сед ник рум ског 
Удру же ња Вор ки тим.

Посеб но зани мљив је био 
и филм Послед ња аван ту ра 
Как тус Бате, чији је идеј ни 
тво рац Алек сан дар Зограф, 

позна ти стрип цртач. Как тус 
Бата је био стрип, који је 
изла зио током Дру гог свет
ског рата у Бео гра ду, а филм 
гово ри о одно су умет но сти 
и вла сти, уз осврт на дана
шње вре ме.

Тур не ја је реа ли зо ва на у 
сарад њи Бел докс фести ва
ла и Вор ки тима, про јек ци је 
фил мо ва су биле у Кул тур
ном цен тру „Бра на Црн че
вић“, а улаз је био бес пла
тан. С. Џ.

Рум ска публи ка на про јек ци ји
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МАЛИ РАДИН ЦИ

Реше но водо снаб де ва ње
После Сте ја но ва ца, 

бустер ста ни цом, 
одно сно пумп ном ста

ни цом за пове ћа ње при ти
ска, решен је на исти начин 
и про блем снаб де ва ња 
водом жите ља Малих Ради
на ца, пого то во виших дело
ва овог села.

Зва нич но, пумп на ста
ни ца је са радом поче ла 5. 
окто бра, а њена изград ња је 
финан си ра на покра јин ским 
сред стви ма, као и сред стви
ма локал не само у пра ве и 
самог Водо во да.

 – Нај ва жни је је да смо 
реши ли вели ки про блем 
ста нов ни ка Малих Ради на
ца, пого то во оних који живе 
у Новој ули ци. На покра
јин ском кон кур су смо доби

Оби ла зак бустер ста ни це у Малим Радин ци ма

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Одлу ка о суфи нан си ра њу 
уре ђе ња фаса да

Одлу ка о бес по врат
ном суфи нан си ра њу 
актив но сти на уре

ђе њу фаса да и побољ ша
њу енер гет ске ефи ка сно сти 
обје ка та колек тив ног ста
но ва ња у Руми, усво је на је 
на 64. сед ни ци Општин ског 
већа, која је одр жа на 8. 
окто бра.

Како је иста кла Тања Дро
бац, шефи ца Оде ље ња за 
урба ни зам и гра ђе ње, овом 

одлу ком се пре ци зни је утвр
ђу је посту пак под но ше ња 
зах те ва, потреб на доку
мен та ци ја, кри те ри ју ми по 
који ма ће се дели ти сред
ства као и про це нат уче шћа 
општин ских сред ста ва у 
уре ђе њу фаса да. 

Она је под се ти ла да је 
пре ове, Општин ско веће 
усво ји ло и одлу ку о уре ђе
њу фаса да згра да, у окви ру 
рекон струк ци је Глав не ули

це, која је у току. 
– Одлу ка се одно си на 

објек те у цен трал ном делу 
гра да, као и дру гим зона
ма колек тив ног ста но ва ња 
и поје ди нач не колек тив не 
стам бе не објек те, а мак си
мал ни износ који даје мо, 
је две тре ћи не вред но сти 
радо ва на фаса ди. Чла
ном 10 су опре де ље ни кри
те ри ју ми за ран ги ра ње и 
избор про јек та, пред сед ник 

Општи не доно си одлу ку,  
уго вор се закљу чу је изме ђу 
локал не само у пра ве, под
но си о ца при ја ве и изво ђа
ча радо ва, а посту пак јав не 
набав ке спо ро во ди Општин
ска упра ва. За ове наме не, 
сада је опре де ље но шест 
мили о на дина ра у буџе ту, а 
доби ли смо до сада 14 зах
те ва – обја сни ла је Тања 
Дро бац.

Сла ђан Ман чић је иста као 

Сед ни ца Општин ског већа
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ГЕРОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ“

Међу на род ни 
дан ста рих

Пово дом Међу на род ног 
дана ста рих, Герон то
ло шки цен тар „Срем“ у 

Руми  5. окто бра, су посе ти ли 
пред став ни ци Црве ног крста, 
Хиги јен ског заво да за јав но 
здра вље и уче ни ци Сред ње 
меди цин ске шко ле „Дра ги ња 
Ник шић“ из Срем ске Митро
ви це.

Том при ли ком је епи де ми
о лог др Јасми на Кочић, одр
жа ла пре да ва ње о кар ци но
му дој ке и хепа ти ти су, док је 

настав ни ца прак тич не наста
ве физи о те ра пе у та, Јеле на 
Колон џи ја одр жа ла пре да ва
ње о болу у леђи ма. 

У сали за физи кал ну тера
пи ју ове уста но ве, уче ни ци 
Сред ње меди цин ске шко
ле, смер физи о те ра пи је, су 
при ка за ли тех ни ке маса же и 
вежбе, које се при ме њу ју код 
боло ва у леђи ма.

Наја вље но је да ће се ова 
сарад ња наста ви ти.

 С. Џ.

Мла ди физи о те ра пе у ти и кори сни ци

Пре ко гра нич на 
сарад ња
Поред вели ких радо ва 

на ком плет ној рекон
струк ци ји и адап та ци ји 

Герон то ло шког цен тра „Срем“ 
у Руми, чија је вред ност око 
мили он евра, ова уста но ва је 
и у јед ном вред ном про јек ту 
пре ко гра нич не сарад ње.

Како сазна је мо од дирек
то ра др Зора на Сла ву је ви ћа, 
зајед но са Домом здра вља 
у Вуко ва ру, реч је о град
њи дела објек та у којем би 
били сме ште ни кори сни ци са 
Алцхај ме ро вом боле шћу. 

Вред ност цело куп ног про
јек та је тако ђе, мили он евра, 
одно сно оба уче сни ка про јек
та би доби ла по пола мили о
на евра за ове неме не.

 – Живот ни век људи је про
ду жен и све је више оних, који 
се суо ча ва ју са овом боле шћу 
 оду ми ра ње цен трал ног нер
вног систе ма. Лици ма, који 
има ју Алцхај ме ро ву болест, 
потреб на је цело днев на нега 

и ми мора мо раз ми шља ти 
у том прав цу, како би могли 
пру жи ти сме штај и негу и 
овим кори сни ци ма – каже др 
Зоран Сла ву је вић.

Сме штај за ова лица сада 
посто ји делом у Герон то ло
шком цен тру у Футо гу, као и за 
тешке слу ча је ве ове боле сти 
у Молу. С. Џ.

др Зоран Сла ву је вић

ли око 2,2 мили о на дина
ра, локал на само у пра ва је 
издво ји ла мили он, док је 
јав но пред у зе ће из соп стве
них сред ста ва, обез бе ди ло 
пола мили о на дина ра. Зна
мо коли ко је до ско ро било 
про бле ма и дра го ми је да 
су они реше ни на задо во
ља ва ју ћи начин – ука зао је 
Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
рум ске општи не.

Жив ко Стој ко вић, пред
сед ник Саве та МЗ Мали 
Радин ци, изја вио је да је ово 
село пре те жно сто чар ско, 
па је и због тога, изу зет но 
важно редов но снаб де ва ње 
водом, пого то во лети. Тре
нут но у селу има око 5.000 
товље ни ка, који се хра не за 
кла ни цу и извоз. 

 – Неста нак воде, за људе 
који се баве узго јем товље
ни ка, пред ста вља вели ки 
про блем. Нарав но, о упо
тре би воде за сва ко днев
не људ ске потре бе да и не 

гово рим. Захва љу јем локал
ној само у пра ви на  реше њу 
овог  про бле ма,  који је годи
на ма био игно ри сан – иста
као је Стој ко вић.

Сло бо дан Ста нић, дирек
тор ЈП Водо во да исти че, да 
су потреб на вели ка сред
ства, како за одр жа ва ње 
водо вод не мре же, тако и 
њено уна пре ђе ње и модер
ни за ци ју. Упра во зато се 
кон стант но ради на обно ви 
обје ка та, сва ке годи не по 
нешто.

 – Од сада Мало ра дин ча
ни неће има ти про бле ме са 
водом, јер сада има мо при
ти сак од чети ри бара, што 
је довољ но да и они у нај
ви шим дело ви ма села има ју 
воду. У нашој мре жи је само 
пија ћа вода, ми дру ге нема
мо и могу да кажем да је 
одлич ног ква ли те та – рекао 
је дирек тор Сло бо дан Ста
нић. 

 С. Џ.

да су се за доно ше ње одлу
ке опре де ли ли, да не би 
било недо у ми ца при ли ком 
доде ле сред ста ва, а она је 
рађе на по моде лу Стал
не кон фе рен ци је гра до ва и 
општи на. 

– Њоме су про пи са на сва 
пра ви ла од почет ка до кра
ја реа ли за ци је про јек та. Сви 
који су спрем ни за суфи нан
си ра ње, како би пове ћа ли 
енер гет ску ефи ка сност и 
изглед сво је згра де, сва ка
ко ће доћи на ред и доби
ти бес по врат на сред ства, а 
нарав но да нам је при о ри
тет цен трал но језгро гра да. 
У том кон тек сту сам издао и 
налог пре ко над ле жних слу
жби, да доста ве мол бе свим 
вла сни ци ма одре ђе них 
послов них и при ват них згра
да које су при ва ти зо ва не, а 
нала зе се у лошем ста њу, 
да мора ју да пове ду рачу
на о изгле ду тих обје ка та. 
Пре све га, мислим на згра
де које су пре више годи на 
или деце ни ја при ва ти зо ва
не и нала зе се на сто ти нак 
мета ра од цен тра гра да и 
неу ре ђе не су, да ли чека ју 
нове вла сни ке не инте ре су
је ме, али вла сни ци мора ју 
да пове ду рачу на, јер изглед 
тих згра да је и изглед нашег 
гра да – рекао је пред сед ник 
Ман чић.

На овој сед ни ци су усво
је не и одлу ке о изра ди пла
на детаљ не регу ла ци је за 
општин ске путе ве Кле нак
Гра бов ци и Добрин циДоњи 
Петров ци. 

Сла ђан Ман чић је иста
као да је ово први корак на 
осно ву којег се потом раде 
про јек ти, који ма може да се 
кон ку ри ше за сред ства са 
виших нивоа вла сти, с обзи
ром да је реч о зна чај ним 
финан сиј ским сред стви ма.

– Пут Доњи Петров ци
Добрин ци, је дуго го ди шња 
жеља мешта на Доњих 
Петро ва ца, који би на овај 
начин отво ри ли сво је село 
пре ма Добрин ци ма, Пећин
ци ма и аутопуту. Иста ситу
а ци ја је и са Гра бов ци ма, 
који су уз Доње Петров це, 
једи но село у нашој општи
ни у које се може ући и иза
ћи само из јед ног прав ца, 
дакле ауто бус и даље окре
ће у та два села. Пове зи ва
њем Гра бо ва ца са Клен ком, 
обез бе ђу је се при лаз маги
страл ном путу М21 и Шап
цу. Посто ја ла је опци ја да се 
про јек ту је пут пре ма Обре
жу, али је већи на сма тра ла 
да је мно го боље реше ње 
отва ра ње села пре ма Клен
ку – иста као је Сла ђан Ман
чић.

Чла но ви Општин ског већа 
су доне ли и пред лог одлу
ке о изра ди пла на детаљ не 
регу ла ци је за део Бло ка 21
2 у цен трал ној зони у Руми, 
који се одно си на део гра да 
изме ђу Глав не ули це, ЈНА 
и тржни це на зеле ној пија
ци, како би се дефи ни са ли 
усло ви град ње, пре све га, 
због згра де ста рог Дома кул
ту ре.

С. Џ.
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РУМА: 55. ФЕСТИ ВАЛ МУЗИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Златна плакета за
КУД „Бран ко Ради че вић“ Бешка

Рума је про те клог викен
да, 13. и 14. окто бра, 
била дома ћин 55. 

Фести ва ла музич ких дру шта
ва Вој во ди не чији су орга ни
за то ри Савез умет нич ког 
ства ра ла штва ама те ра Вој
во ди не и Кул тур ни цен тар 
„Бра на Црн че вић“ где је 
фести вал и одр жан.

Током два фести вал ска 
дана насту пи ло је 14 фол
клор них ансам ба ла – ГКУД 
„Лаза Нан чић“ Вршац, ОКУД 
„Све ти Сава“ Нова Пазо
ва, КУД „Бран ко Ради че вић“ 
Ста ра Пазо ва, ЦТКУ „Коста 
Абра ше вић“ Бач ка Палан
ка, АНИП „Бран ко Ради че
вић“ Рума, АКУД УНС „Соња 
Марин ко вић“ Нови Сад, МКЦ 
„Кодаљ Зол тан“ Бач ка Топо
ла, КУД „Срби ја“ Кула, КУД 
„Сте ван Мокра њац“ Каћ, ДК 
„3.окто бар“ Банат ско Ново 
Село, СКЦ „Вук Сте фа но вић 
Кара џић“ Бач ка Топо ла, Дом 
кул ту ре Сивац, КУД „Бран
ко Ради че вић“ Бешка и КУД 
„Стан ко Пау но вић“ НИС
РНП Пан че во.

Све насту пе пра тио је 
струч ни жири у саста ву: др 
Дра ги ца Панић, етно му
зи ко лог, мр Мир ја на Дро
бац, етно му зи ко лог, Даја на 
Костић, коре о граф, Радо ји
ца Кузма но вић, коре о граф и 
Иван Тер зић, етно лог.

Фести вал је зва нич но 
отво рио Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума који је 

ука зао да је Фести вал, кроз 
све деце ни је које посто ји у 
Руми, један од оних са којим 
се Румља ни поно се.

 – Он је отво ре ни излог 
него ва ња наше музич ке тра
ди ци је кроз који су, годи на
ма, ста са ва ле гене ра ци је 
рум ских музи ча ра, игра ча и 
кул тур ноуме тич ких ства ра
ла ца уоп ште и дава ли зна
ча јан печат кул ту ри овог гра
да. Упра во зато, као локал на 
само у пра ва и подр жа ва мо 
ову мани фе ста ци ју. Ова 
мани фе ста ци ја је чво ри ште 
у којем се саста ју тра ди ци
о нал ност и модер ност и то 
је оно што тре ба да буде 
обе леж је сва ке здра ве и 
успе шне кул тур не поли ти
ке – рекао је Сте ван Кова
че вић. Он је додао да овог 

Фести ва ла не би било ни без 
вред них и упор них кул тур
ноумет нич ких рад ни ка, због 
којих и опста је и да се нада 
да ће тако бити и убу ду ће.

Саво Мучи ба бић, секре тар 
Саве за умет нич ког ства ра
ла штва ама те ра Вој во ди не 
је годи на ма на Фести ва лу у 
Руми и оце њу је да је умет
нич ко ства ра ла штво ама те
ра у успо ну и да то дока зу је 
и ФМДВ у Руми.

 – Јед на од глав них уло
га овог фести ва ла јесте да 
успо ста ви више вред но сне 
стан дар де, афир ми ше оно 
што је ква ли тет но. Посеб
но нам је дра го што се поја
вљу ју и ансам бли из мањих 
места, на при мер из Бешке, 
и може мо бити задо вољ ни 
ниво ом и ква ли те том при ка

за них про гра ма. Овде нема 
сла бих ансам ба ла, сви су 
при бли жно ујед на че ни и то 
на висо ком ква ли те ту изво
ђе ња. Румља ни су одлич ни 
дома ћи ни, сала је пре ле па, 
то је један од нај ста ри јих 
фести ва ла у Вој во ди ни и 
зани мљи во, једи ни који није 
мењао место, одно сно од 
почет ка се орга ни зу је само у 
Руми – каже за наше нови не 
Саво Мучи ба бић.

Покро ви те љи 55. ФМДВ 
били су Општи на Рума и 
Покра јин ски секре та ри јат за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње 
и одно се са вер ским зајед ни
ца ма. С. Џ.

Ове годи не Злат не пла
ке те, са осво је них од 90 
пое на и више, доби ли су 
КУД „Бран ко Ради че вић“ 
Бешка са 97,5 пое на, сле
де КУД „Стан ко Пау но вић“ 
НИС Пан че во са 96,25 пое
на, СКЦ „Вук Сте фа но вић 
Кара џић“ из Бач ке Топо ле 
са 96 осво је них пое на, 
АКУД „Соња Марин ко вић“ 
Нови Сад са 95,50 пое на, 
ГКУД „Лаза Нан чић“ Вршац 
са 91,50 пое на, МКЦ 
„Кодаљ Зол тан“ Бач ка 
Топо ла са 91 пое ном, док 
је ДК „3.окто бар“Банат ско 
Ново Село осво јио 90 пое
на. Рум ски АНИП „Бран ко 
Ради че вић“ је од струч ног 
жири ја добио 83,50 пое на.

Награ де

Сте ван Кова че вић Саво Мучи ба бић

АНИП „Бран ко Ради че вић“ Рума
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ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ

Седам пону ђе них про је ка та
Четвр ти про цес пар ти

ци па тив ног буџе ти ра
ња, по којем је рум ска 

општи на на наци о нал ном 
нивоу апо стро фи ра на као 
при мер добре прак се, ула зи 
у фазу када ће се о пону ђе
ним про јек ти ма, од 18. окто
бра гра ђа ни непо сред но 
изја шња ва ти. Они про јек ти, 
који осво је нај ви ше гла со ва, 
биће увр шће ни у општин ски 
буџет и реа ли зо ва ни током 
наред не годи не. Са сво јим 
пред ло зи ма је уче ство ва ло 
470 гра ђа на са 114 раз ли чи
тих пред ло га. 

– Неке од тих пред ло га 
смо поку ша ли да обје ди ни
мо и наста ла је листа од 
укуп но седам пред ло га, 
чети ри веза на за град и три 
за сео ске сре ди не. Пред ло
зи за град су уре ђе ње деч
јих игра ли шта у Лењи но вој 
и Косов ској ули ци, поста
вља ње тар тан атлет ске ста
зе у дво ри шту основ них 
шко ла „Душан Јер ко вић“ и 
„Вељ ко Дуго ше вић“, уре ђе
ње изле ти шта Бор ко вац, 
одно сно поста вља ње лет
њи ков ца, клу па, чесми и 
пра те ћег моби ли ја ра, као и 
нови урба ни моби ли јар на 
Град ском тргу – рекао је на 
кон фе рен ци ји за нови на ре 
Дра ган Коса но вић, шеф 
Оде ље ња за локал ни еко
ном ски раз вој. Када је реч о 

сели ма, про јек ти о који ма 
ће се гла са ти су: уре ђе ње 
цен тра села у Вито јев ци ма, 
Доњим Петров ци ма, Никин
ци ма и Павлов ци ма, поста
вља ње моби ли ја ра за деч ја 
игра ли шта у Пла ти че ву, 
Путин ци ма и Хрт ков ци ма, 
као и уре ђе ње ауто бу ских 
ста ја ли шта у Жар ков цу, 
Клен ку, Кра љев ци ма и Сте
ја нов ци ма.

Гла са ће се зао кру жи ва
њем бро ја испред пред ло га, 
а могу ће је зао кру жи ти два 
град ска и један сео ски 
пред лог или обр ну то. 

Гла са ње почи ње 18. окто
бра на Град ском тргу у 11 

часо ва. 22. окто бра при ли ку 
да гла са ју има ће Доњи 
Петров ци од  осам до 9 и 30 
часо ва, Путин ци од 9 и 45 
до 11и 15 часо ва и Жар ко
вац од 11и 30 до 13 часо ва. 
Сле де ћег дана су на реду 
жите љи Кра ље ва ца од 
осам до 9 и 30 часо ва, 
Павлов ца од 10 до 11 и 30 и 
Сте ја но ва ца од 11 и 45 до 
13,15 часо ва, 24. окто бра 
Кле нак од 9 до 10 и 30 и 
Хрт ков ци од 11 до 12 и 30 
часо ва. 25. окто бра Вито
јев ци од 9 до 10 и 30, Пла
ти че во од 10 и 45 до 12 и 15 
и Никин ци од 12 и 30 до 14 
часо ва.

Послед њи дан за гла са
ње је 27. окто бар, тада ће 
кути ја за гла са ње бити на 
Град ској пија ци у Руми од 9 
до 11 часо ва. Осим тога, 
кути је за гла са ње ће бити и 
у згра да ма Општин ске 
упра ве у Орло ви ће вој и 
Глав ној ули ци, а може се 
гла са ти и елек трон ски.

Који ће про јек ти бити 
финан си ра ни сред стви ма 
из буџе та, зна ће се почет
ком новем бра.

Про шле годи не је за пар
ти ци па тив но буџе ти ра ње 
било опре де ље но 21,5 
мили о на дина ра.

С. Џ.

Позив гра ђа ни ма да гла са ју за про јек те

Повре ђе не девој чи це у Коц ки ци
У врти ћу Коц ки ца у Руми, 12. 

окто бра у несрећ ном слу ча ју 
су повре ђе не две пето го ди шње 

девој чи це, а несре ћа се деси ла када 
је вози ло за доста ву хра не ушло у 
дво ри ште да доста ви обро ке за децу.

Јед на девој чи ца има лак ше повре
де и ука за на јој је помоћ у рум ском 
Дому здра вља, после чега је упу ће на 
на кућ но лече ње, док је дру га девој
чи ца одве же на на интен зив ну негу 
Оде ље ња деч је хирур ги је у Новом 
Саду, у ста бил ном је ста њу и ван 
живот не опа сно сти.

Пре ма незва нич ним инфор ма ци ја
ма у то вре ме је било око три де се так 
мали ша на, који су се игра ли у дво ри
шту.

Локал на само у пра ва је одмах реа
го ва ла, кон так ти ра ла роди те ље и 
пону ди ла сву потреб ну помоћ поро
ди ци, а пред сед ник Сла ђан Ман чић 
је у изја ви за Срем ску ТВ, тим пово

дом иста као да је нај ва жни је да се 
повре ђе на девој чи ца што пре опо ра
ви. 

Он је додао да ће сви одго вор
ни бити про це су и ра ни у скла ду са 
зако ном, те да су вас пи та чи, возач 
достав ног вози ла, као и лице одго
вор но за без бед ност суспен до ва ни, 

док се не окон ча истра жни посту пак у 
вези са овим несрећ ним дога ђа јем и 
утвр ди чији про пу сти су га иза зва ли.

 Узе те су и изја ве од воза ча, вас
пи та ча и оче ви да ца овог дога ђа ја, 
а поред поли ци је, оба ве ште ни су 
и про свет ни инспек тор и Школ ска 
упра ва у Новом Саду.

Обје кат Коц ки ца где се деси ла несре ћа



18 17. OKTOBAR 2018.  M NOVINE СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ

КО ИМА ПРА ВО НА НОВ ЧА НУ СОЦИ ЈАЛ НУ ПОМОЋ

Пове ћа ни зах те ви нај си ро ма шни јих
Гото во хиља ду поро ди ца у ста ро

па зо вач кој општи ни су кори сници 
соци јал не помо ћи од почет ка годи

не. Закључ но са месе цом сеп тем бром 
1.903 лица, од те број ке 547 деце, при
ми ло је неки вид нов ча не помо ћи.

– У зави сно сти од доба годи не, број
ка лица која при ма ју огра ни че ну помоћ 
је про мен љи ва – исти че Зла та Бје
лић из Слу жбе за мате ри јал на дава
ња Цен тра за соци јал ни рад у Ста рој 
Пазо ви.

– Нај ви ше њих затра жи нов ча
ну соци јал ну помоћ у зиму и при ма 
је до маја и  јуна месе ца. Касни је у 
том неком лет њем пери о ду сезон ски 
посло ви дово де до тога да има мање 
кори сни ка, али од јесе ни исти че пау за 
од три месе ца и наста вља се кори шће
ње помо ћи, каже Зла та Бје лић.

 Рад но спо соб ни кори сни ци кажу да 
тешко нала зе запо сле ње као ниско
ква ли фи ко ва ни рад ни ци, а међу њима 
је и Олга Јова но вић из Ста ре Пазо ве:

– Тра жим посао ма који, само да се 
ради, да се нешто зара ди, да се од 
нече га живи! Лак ше ми је лети, идем 
у над ни цу, могу да зара дим. Зими се 
теже живи, тада ми тре ба помоћ.

Износ помо ћи за поје дин ца од 8.232 
дина ра, сва ким наред ним чла ном сма
њу је се на нешто више од 4.000 дина
ра, а за децу од 18 годи на на 2.400 
дина ра. Поста вља се пита ње да ли 

соци јал на помоћ увек сти же у пра ве 
руке? Коли ко има зло у по тре ба, да ли 
је доби ја неко ко има од чега да живи, 
а да ли неко не сти же до ње због папи
ро ло ги је? Зла та Бје лић из Цен тра за 
соци јал ни рад одго ва ра:

– Осо ба која жели нов ча ну соци јал ну 
помоћ не сме да има непо крет ну имо
ви ну већу од 50 ари, одно сно за поро
ди цу где су сви чла но ви неспо соб ни за 
рад, до јед ног хек та ра. То мора бити 
осо ба која није дала отказ на послу, 
тј. не може да оста не без посла сво је
вољ но или кри ви цом. Тако ђе, не сме 

да има покрет ну имо ви ну веће вред но
сти. Ту су још неки слич ни кри те ри ју ми 
које мери мо и про ве ра ва мо. За сва ко 
лице које испу ња ва наве де не усло ве, 
над ле жни орган доно си реше ње о при
зна ва њу или непри зна ва њу пра ва за 
доби ја ње соци јал не помо ћи, обја шња
ва Бје лић. 

Ина че, број кори сни ка соци јал не 
помо ћи на тери то ри ји ста ро па зо вач ке 
општи не, мањи је у одно су на про шлу 
годи ну за око 100 кори сни ка, рече но је 
у Цен тру за соци јал ни рад Ста ра Пазо
ва. Љ. Јова но вић 

Зла та Бје лић

ОТМИ ЦЕ И НЕСТАН ЦИ ДЕЦЕ 

Без зва нич них
при ја ва

Про те клих неко ли ко дана на дру штве ним 
мре жа ма и у јав но сти поја ви ле су се лажне 
вести о навод ним поку ша ји ма отми це деце 
у општи ни Ста ра Пазо ва.  Пре ма сазна њи
ма РТВ Ста ра Пазо ва, не посто ји нијед на 
при ја ва поку ша ја отми це или нестан ка 
деце код над ле жних. С дру ге стра не, дирек
то ри оба врти ћа и основ них и сред њих шко
ла хит но су реа го ва ли по нало гу Покра јин
ског секре та ри ја та за обра зо ва ње које је у 
четвр так 4. окто бра нало жи ло свим про
свет ним инспек ци ја ма у Вој во ди ни да поја
ча ју мере без бед но сти у непо сред ној бли
зи ни шко ла и током борав ка деце. Дирек то
ри су упу ти ли апел роди те љи ма да у скла
ду са сво јим могућ но сти ма дово де и одво
де децу у шко лу, те да ста ри ји уче ни ци не 
иду сами већ у гру па ма, не при ча ју са 

непо зна ти ма и не при бли жа ва ју се сум њи
вим вози ли ма. С. С.

ПОКРА ЈИН СКА СМО ТРА
ЛИКОВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Осам пазо вач ких 
сли ка ра

Општи ну Ста ра Пазо ва на Покра јин ској 
смо три ликов ног ства ра ла штва ама те ра 
Вој во ди не пред ста вља ће осам сли ка ра: 
Дра ган Ђор ђе вић, Нико лај Јав кин, Бра ни
слав Јови чић, Мио драг Нико лић, Бран ко 
Оре шча нин, Милен ко Хаџић, Љиља на 

Чели ко вић и Рудолф Руди Цети нић. На 
покра јин ској смо три уче ство ва ће 21 сли кар 
из Сре ма, нај ви ше из ста ро па зо вач ке 
општи не и Гра да Срем ска Митро ви ца. 
Орга ни за тор смо тре је Савез умет нич ког 
ства ра ла штва ама те ра Вој во ди не. 

С. С.

ДАНИ СОЛИ ДАР НО СТИ

Ста ри ма с љуба вљу

Поет ско музич ко вече Змај Јо ва ње у 
окви ру 9. Окто бар ских дана соли дар но сти 
са ста ри јим људи ма који се обе ле жа ва ју 
под сло га ном Ста ри ма с љуба вљу одр жа
ни су у Клу бу за днев ни бора вак у Ста рој 
Пазо ви. Овог пута с гра ђа ни ма тре ћег доба 
дру жи ли су се песни ци Саве за књи жев ни ка 
у отаџ би ни и расе ја њу из Новог Сада међу 
чијим чла но ви ма су и песни ци са тери то ри
је ста ро па зо вач ке општи не. Змај Јо ва ње је 
тема поет ско музич ке вече ри одр жа не у 
окви ру 9. Окто бар ских дана соли дар но сти 
са ста ри јим људи ма. Орга ни за тор ове тра
ди ци о нал не мани фе ста ци је је ста ро па зо
вач ки Цен тар за соци јал ни рад, а поме ну то 
поет ско – музич ко вече само је јед на од пет 
актив но сти које се одр жа ва ју током овог 
месе ца соли дар но сти са ста ри јим људи ма.  

С. С.
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СТА РИ БАНОВ ЦИ

Боље навод ња ва ње
Покра јин ска вла да је на послед њој сед

ни ци којом је пред се да вао Игор Миро вић 
усво ји ла инфор ма ци ју о изград њи маги
страл ног кана ла код Ста рих Бано ва ца што 
ће омо гу ћи ти навод ња ва ње око 22.000 хек
та ра пољо при вред ног земљи шта у овом 
делу Сре ма. Допре ма ње воде из Дуна ва до 
пото ка Будо вар, чији про је кат је ура дио 
Инсти тут за водо при вре ду „Јаро слав Чер
ни“, под ра зу ме ва изград њу новог отво ре ног 
кана ла у дужи ни од 824 метра, а укуп на 
вред ност про јек та изно си око 23,46 мили о
на дина ра. Љ. Ј.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА И ШУМАР СТВО

Пошу мља ва ње на 
тери то ри ји општи не

Током сле де ће годи не за пошу мља ва ње 
на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва биће 
опре де ље но 4,5 мили о на дина ра, иста као 
је мини стар заж ти те живот не сре ди не 
Горан Три ван при ли ком рас пра ве посла ни
ка Скуп шти не Срби је на изме не и допу не 
Зако на о зашти ти живот не сре ди не. Три ван 
је под се тио да је у Бео гра ду про те клих 
неко ли ко годи на пошу мље но пре ко 700 
хека та ра повр ши не, те да је у току кон курс 
у изно су од 40 мили о на дина ра за пошу
мља ва ње општи не и гра до ва током сле де
ће годи не међу који ма је и општи на Ста ра 
Пазо ва.  С. С.

Пре ми нуо
Павел Домо њи

У Ста рој Пазо ви је у 78. годи ни живо та 
пре ми нуо проф. мр Павел Домо њи (1940
2018), дуго го ди шњи кул тур ни, поли тич ки и 
дру штве ни рад ник из Ста ре Пазо ве. Више 
деце ни ја је оба вљао број не одго вор не 
функ ци је у локал ној само у пра ви и покра
јин ској адми ни стра ци ји. Изме ђу оста лог, 
био је руко во ди лац нека да шњег локал ног 
СИЗа за кул ту ру, а на покра јин ском нивоу 
је пред пен зи о ни са ње био и покра јин ски 
секре тар за наци о нал не мањи не. М. Л.

РОТА РИ КЛУБ

Рачу на ри за шко лу 
у Беле ги шу

Ста ро па зо вач ки Рота ри клуб наста вља 
са реа ли за ци јом акци ја које се тичу уна пре
ђе ња ква ли те та обра зо ва ња. Пред став ни
ци ста ро па зо вач ког Рота ри клу ба уче ни ке 
четвр тог раз ре да Основ не шко ле „Вера 

Мишче вић“ у Беле ги шу дари ва ли су са два 
рачу на ра и ком пле том књи га, не би ли обо
га ти ли фонд школ ске библи о те ке. Међу 
при о ри тет ним обла сти ма дело ва ња поме
ну тог Рота ри клу ба јесте обра зо ва ње, а 
акци је овог типа реа ли зо ва не су у још неко
ли ко шко ла ста ро па зо вач ке општи не.  Рота
ри клуб у Ста рој Пазо ви у току свог десе то
го ди шњег посто ја ња реа ли зо вао је низ 
хума ни тар них актив но сти које су, поред 
обра зо ва ња, допри не ле и уна пре ђе њу 
здрав ства и еко ло ги је. С. С.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ

У про ла зу
Про мо ци ја књи ге Јаро сла ва Киша из 

Ста ре Пазо ве под нази вом У про ла зу одр
жа на је 10. окто бар ске вече ри у холу Позо
ри шне сале у Ста рој Пазо ви. На про мо ци ји 
су поред ауто ра гово ри ли лек тор књи ге 
Злат ко Пашко и про фе сор ка срп ског јези ка 
и књи жев но сти Дија на Дра гин.

Аутор пре у зи ма моти ве бар до ве срп ске 
пое зи је као што су Лаза Костић, Милан 
Ракић и Вла ди лав Пет ко вић Дис и поно во 
их про ми шља, пре жи вља ва и оса вре ме њу
је, исти че фило лог Злат ко Пашко. Поред 
ове, Киш је обја вио још две збир ке пое зи је: 
Изван сва ког зла и Глас урба ног бун тов ни
ка, а њего ве песме су пре во ђе не на енгле
ски, сло вач ки и немач ки језик. С. С.

БИЦИ КЛИ ЈА ДА

Од Нових Бано ва ца 
до Сур ду ка

Сто уче ни ка од петог до осмог раз ре да 
кре ну ло је бици кли ма на пут дуг 15 кило ме
та ра од Нових Бано ва ца до Сур ду ка. Ову 
Бици кли ја ду орга ни зо вао је Ђач ки пар ла
мент ново ба но вач ке Основ не шко ле „Нико
ла Тесла“. Коло на бици кли ста пред во ђе на 
је сао бра ћај ном поли ци јом и пра ће на 
патро на жном слу жбом. Циљ мани фе ста ци
је је заба ва, дру же ње и тести ра ње физич ке 
издр жљи во сти. И. П.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Сукоб хули га на
Две гру пе мла ди ћа суко би ле су се у 

Новим Банов ци ма у бли зи ни основ не шко
ле. Један мла дић у коми. Сукоб се дого дио 
у петак,12. окто бра, уве че изме ђу две гру пе 
„нави ја ча“ нао ру жа них мот ка ма. Дво ји ца су 
после туче оста ла да леже, јед ном се лека
ри боре за живот. Епи лог још јед ног обра чу
на хули га на на ули ца ма је један теже 
повре ђе ни мало лет ник који је у току вече ри 

при мљен на оде ље ње неу ро хи рур ги је 
Ургент ног цен тра, где је опе ри сан, и лека ри 
се боре за његов живот. Пре ма незва нич
ним  инфор ма ци ја ма у тучи која је навод но 
била дого во ре на због шара ња гра фи та, са 
обе стра не је уче сто ва ло три де се так мла
ди ћа. У суко бу су кори шће не мот ке, бакље 
и разни твр ди пред ме ти. Ј. Д.

ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА  
По че ла сетва

Сетва пше ни це, јеч ма и уља не репи це у 
току је у ста ро па зо вач ким пољи ма. Ове 
годи не рани је је поче ла због вре мен ских 
усло ва, али не напре ду је како се оче ки ва
ло упра во из истих раз ло га. Пољо при вред
ни ци кажу да је потреб на киша како би се 
семе при ми ло, јер је тре нут но земља твр
да, сува и тешка за обра ђи ва ње, па се 
под ле же паље њу жетве них оста та ка и 
тањи ра њу, што доста успо ра ва цело ку пан 
про цес.

Ј. Д.

МИНИ ТИНИ ФЕСТ

Мари ја Ради во је вић 
нај бо ља 

Побед ни ца 17. Мини Тини феста који 
орга ни зу је ста ро па зо вач ки Цен тар за кул ту
ру  и добит ни ца гранд при награ де је Мари
ја Ради во је вић, уче ни ца осмог раз ре да 
Основ не шко ле „Бошко Пал ко вље вић Пин
ки“, песмом Пиши ми, док је у кате го ри ји 
мини побед ник Нико ла Вуј но вић, уче ник 
петог  раз ре да Основ не шко ле „Милан 
Хаџић“ из Вој ке песмом Баш је лепа Мили
ца. У мини кате го ри ји  до петог раз ре да, 
так ми чи ло се десет, а у тини кате го ри ји од 
шестог до осмог раз ре да 13 уче ни ка основ
них шко ла ста ро па зо вач ке општи не. Про
грам је водио Миња Субо та. Љ. Ј.

ОЛИМ ПИ ЈА ДА У АРГЕН ТИ НИ

Брон за за
Мари ју Малић

Чла ни ца Стре љач ке дру жи не Једин ство 
Мари ја Малић из Ста ре Пазо ве оки ти ла се 
брон за ном меда љом вазду шном пушком 
дру гог дана Олим пиј ских ига ра мла дих у 
Буе нос Ајре су, где бра ни боје Срби је. Зла
то је при па ло Сте фа ни Лау ри Грунд сое из 
Дан ске, а дру га је била Меху ли Гош из 
Инди је. У Буе нос Ајре су је и Ста ро па зов ча
нин Саша Икер члан струч ног шта ба 
Спорт ског саве за Срби је за јуни ор ску 
пушку. А. О.

Про је кат „СТАРА ПАЗОВА: ГРАД ПОД ЛУПОМ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Стара Пазова. 
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ШИД: ЈКП СТАН ДАРД  РАД НА ЈЕДИ НИ ЦА ЗЕЛЕ НИ ЛО

Увек на услу зи
Јав но кому нал но пред у зе ће Стан

дард, први пут је осно ва но као 
само стал но пред у зе ће, у јулу 

1979. годи не. У децем бру 1998. годи не 
је при по је но ЈКП Водо во ду, а у окто
бру 2001. годи не поно во се фор ми ра
ло као само стал но пред у зе ће. Основ
на делат ност пред у зе ћа је одно ше ње 
и депо но ва ње кућ ног и инду стриј ског 
отпа да, а ту су и дру ге делат но сти као 
што је орга ни зо ва ње чуве ног ваша
ра сва ког пет на е стог у месе цу, одр
жа ва ње зеле не пија це, пар кинг сер
вис којим се регу ли ше одр жа ва ње и 
напла та пар кинг про сто ра у три зоне, 
погреб на слу жба,  дим ни чар ска слу
жба и рад на једи ни ца Зеле ни ло, која 
пру жа услу ге одр жа ва ња зеле них 
повр ши на, сао бра ћај ни ца, дво ри шта, 
гро ба ља. Које су тре нут не актив но сти 
у овој рад ној једи ни ци, сазна је мо од 
дип. инж. шумар ства Миле не Пет ко, 
која је и шеф оде ље ња пру жа ња кому
нал них услу га.

М НОВИНЕ: На коли ко лока ци ја у 
гра ду се врши сахра њи ва ње? 

 МИЛЕНА ПЕТКО: У гра ду посто је 
чети ри гро бља: Ста ро пра во слав но, 
Ново гро бље, Като лич ко, Русин ско и 
Сло вач ко гро бље. Повр ши на тих гро
ба ља је око 240.000 мета ра ква драт
них и која се косе углав ном јед ном 
месеч но од шест до осам  пута у сезо
ни. То су врло важне повр ши не за одр
жа ва ње јер су то места од посеб ног 
зна ча ја. Тру ди мо се да гро бља одр жа
ва мо што је боље могу ће.

Поред коше ња шта још под ра зу
ме ва те под одр жа ва њем гро ба ља?

Што се тиче рад не једи ни це Зеле
ни ло наше је да коси мо и да сади мо. 
И на тај начин допри но си мо леп шем 
изгле ду гро бља. Ове годи не пла ни ра
мо да акце нат сад ње буде на ста ром и 
новом гро бљу. На ста ром гро бљу нам 
фали зеле ни ла, мада има дрво ред 
кедро ва који тре ба под мла ди ти. Поса
ди ће мо углав ном зим зе ле не сад ни це 
и које не расту тако висо ко и које не 
пред ста вља ју опа сност за спо ме ни ке.  

И на Новом гро бљу ћемо, поред ста за 
поса ди ти дрво ред, као и про стор који 
је пред ви ђен за мали парк. Руко вод
ство наше фир ме пла ни ра да се поста
ве озна ке за гро бља, видљи ве озна ке, 
оба ве ште ње о рад ном вре ме ну,  а са 
тим ће тај про стор сасвим дру га чи је 
изгле да ти. 

Зеле не повр ши не се косе не само 
у Шиду, већ и на тери то ри ји целе 
општи не. С обзи ром да је у рад
ној једи ни ци десет рад ни ка како то 
успе ва те?

Ми смо ове годи не доби ли јед но 
вози ло за коше ње, које се пока за ло 
као изу зет но ква ли тет но и добро, а 
нада мо се, да ће се за сле де ћу годи
ну наба ви ти још јед но. Тако да ћемо 
можда, моћи ради ти још неке повр ши
не које до сада нисмо. Уз помоћ маши
на, не мора бити и вели ки број рад
ни ка. За рав не повр ши не јако добро 
слу же те трак тор ске коса чи це. 

Које повр ши не коси те?
Повр ши не у Шиду су поде ље не у две 

кате го ри је. Повр ши не, које се косе два 
до чети ри пута у току месе ца и зеле не 
повр ши не, које се косе јед ном месеч
но. И нарав но коше ња по месним 
зајед ни ца ма. Ако узме мо да сезо на 
тра је шест месе ци, то би било око 5,5 
мили о на ква драт них мета ра на годи
шњем нивоу, повр ши на које се косе. 
Некад сезо на тра је и седам месе ци, 
па је прво коше ње у мар ту,  а зад ње 
у новем бру.  Тај број ква драт них мета

Миле на Пет ко

Ове годи не пла ни ра мо 
да акце нат сад ње буде 

на ста ром и новом
гро бљу. На ста ром 
гро бљу нам фали 

зеле ни ла, мада има 
дрво ред кедро ва који 

тре ба под мла ди ти. 
Поса ди ће мо углав ном 

зим зе ле не сад ни це 
и које не расту тако 

висо ко и које не
пред ста вља ју

опа сност за спо ме ни ке
Градски парк у Шиду

M NOVINE :
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ра је и већи, јер коси мо повр ши не због 
неких мани фе ста ци ја, а нису у нашем 
пла ну и про гра му.

Коси мо и по нало зи ма кому нал
не инспек ци је или сао бра ћај не. Сад 
почи ње и сезо на оре зи ва ња расти ња, 
има мо пуно бре сто ва, мора мо их оре
за ти испод елек тр о во до ва и по нало
гу Коми си је за уре ђе ње и пла ни ра ње 
зеле них повр ши на општи не Шид и по 
зах те ви ма наших сугра ђа на. 

Одр жа ва те и про стор Спо мен-обе
леж ја Срем ски фронт.

Да, то је вели ка повр ши на, негде 
око 180.000 мета ра ква драт них. Ове 
годи не нисмо коси ли сва ког месе ца, 
јер годи на је била таква да смо има
ли мно го посла. И све што ради мо гле
да мо да испо шту је мо план и про грам 
рада. 

Поред коше ња, Ваша рад на једи
ни ца и сади нова ста бла како у 
Шиду, тако и по целој општи ни.

Окто бар месец је вре ме за сад њу 
зим зе ле них врста. До сада смо поса
ди ли ста бла у дво ри шту око шко ла у 
Моло ви ну и Бер ка со ву, а сада ћемо 
уре ди ти гро бља и пар ко ве. Пар ко ви су 
живи орга ни зми где тре ба увек нешто 
дода ти, због про па да ња ста ба ла, а ми 
поку ша ва мо да их под мла ди мо. 

Дакле, може те се похва ли ти да 
успе шно ради те?

Јако добро посло ва ње рад не једи ни
це Зеле ни ло,  про ис ти че из тога што, 
наше пред у зе ће има подр шку локал не 
само у пра ве, те при хва та ју све наше 
пла но ве и про гра ме, јер виде коли ко 
се зала же мо на тере ну и мислим, да 
ако оста не тако,  сле де ће годи не ћемо 
још поди ћи ниво ква ли те та наших 
услу га. Д. Попов

Сушио мари ху а ну
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци про на шли 
су руч но пра вље ну суша ру за мари ху а ну у 
викенд насе љу поред Ири га и ухап си ли З. 
К. (51) из Новог Сада, због посто ја ња 
осно ва сум ње да је почи нио кри вич но 
дело нео вла шће на про из вод ња и ста вља
ње у про мет опој них дро га. Поли ци ја је 
при ли ком пре тре са кампкући це, у којој се 
нала зи ла суша ра, запле ни ла  5,3 кило гра
ма цве та мари ху а не, око 4,3 кило гра ма 
сиро вих дело ва биљ ке индиј ске коно пље 
и 15 биља ка индиј ске коно пље. 

Ухап шен због кра ђе
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Руми расве тли ли су кра ђу извр
ше ну кра јем сеп тем бра у викенднасе љу 
у бли зи ни гра да и ухап си ли  Ј. М. (37) из 
Руме, због посто ја ња осно ва сум ње да је 
учи нио ово кри вич но дело. Сум ња се да је 
он, кори сте ћи одсу ство вла сни ка викен ди
це, из помоћ них про сто ри ја украо два аку
му ла то ра, пре тва рач напо на и трак тор
коса чи цу, чија се укуп на вред ност про це
њу је на око 300.000 дина ра. Поли ци ја је 
про на шла све укра де не пред ме те и вра
ти ла вла сни ку. Након задр жа ва ња до 48 
часо ва и саслу ша ња у Основ ном јав ном 
тужи ла штву у Руми, осум њи че ном је, суд
ским реше њем, одре ђен при твор до 30 
дана. 

Насил нич ко
пона ша ње

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Инђи ји ухап си ли су Г. С. (19) из 
Инђи је, због посто ја ња осно ва сум ње да 
је извр шио кри вич на дела насил нич ко 
пона ша ње и угро жа ва ње сигур но сти. Сум
ња се да су Г. С. и дво ји ца седам на е сто го
ди шња ка вер бал но и физич ки напа ли 
вла сни ка уго сти тељ ског објек та у којем су 

се нала зи ли, њего ву супру гу и позна ни ке, 
а након тога раз лу па ли инвен тар и побе
гли. Њих тро ји ца су се потом, зајед но са 
још дво ји цом мла ди ћа ста ро сти 21 и 23 
годи не, вра ти ли до згра де у којој се нала
зи локал, пре ти ли вла сни ку и њего вој 
супру зи, а затим оште ти ли ста кло на згра
ди лока ла и ауто бу ском ста ја ли шту. По 
нало гу над ле жног тужи о ца, Г. С. је одре
ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва, након 
чега је саслу шан у Основ ном јав ном тужи
ла штву у Ста рој Пазо ви. Суд ским реше
њем одре ђен му је при твор до 30 дана. 
Дво ји ца мало лет ни ка осум њи че на су за 
кри вич на дела насил нич ко пона ша ње и 
угро жа ва ње сигур но сти, док се дво ји ца 
мла ди ћа тере те за угро жа ва ње сигур но
сти.

Крао фри жи де ре
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Инђи ји расве тли ли су чети ри 
тешке кра ђе фри жи де ра поред кио ска и 
про дав ни ца, извр ше них на под руч ју Инђи
је у прет ход ном пери о ду и про на шли три
де сет дво го ди шњег мушкар ца који се сум
њи чи за ова кри вич на дела. Осум њи че ни 
је зате чен при ли ком поку ша ја још јед не 
кра ђе фри жи де ра у бли зи ни желе знич ке 
ста ни це у Инђи ји, у пут нич ком ауто мо би лу 
на којем су се нала зи ле непри па да ју ће 
реги стар ске табли це. Поли ци ја је про на
шла све укра де не фри жи де ре који ће бити 
вра ће ни вла сни ци ма.

Украо новац и накит
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли 
су маке дон ског држа вља ни на И. С. (24), 
непо сред но након што је извр шио кра ђу у 
јед ном објек ту за пре но ћи ште у гра ду.

Сум ња се да је он, од вла сни ка објек та 
чије је услу ге кори стио, украо 84.000 
дина ра и чети ри злат на лан чи ћа и побе
гао, али га је поли ци ја убр зо ухап си ла. 
Поли ци ја је про на шла укра де не лан чи ће 
и вра ти ла их вла сни ку.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

У ноћи изме ђу 11. и 12. окто бра су на 
пар кин гу иза згра де Општи не у Пећин ци ма 
изго ре ла два кон теј не ра за сме ће. Захва
љу ју ћи брзој реак ци ји пећи нач ке Ватро га
сноспа си лач ке једи ни це, пожар је уга шен и 
није се про ши рио на окол не кон теј не ре, а 
како је рекао дирек тор ЈКП Сава, Жељ ко 
Мили ће вић, узрок пожа ру је био жар из 
пећи који је неки нео д го вор ни мешта нин 
Пећи на ца изру чио током ноћи у кон теј нер, 
о чему је оба ве ште на и поли ци ја.

– Ово није први пут да стра да ју кон теј не
ри због баха тих поје ди на ца који упор но 
баца ју свеж жар у њих, иако је то стро го 
забра ње но и кажњи во. До сада нам је из 
овог раз ло га изго ре ло три де се так кон теј не
ра поста вље них на јав ним повр ши на ма, 
нај ви ше у Пећин ци ма и Шима нов ци ма. 
Јасно је да је у пита њу вели ка мате ри јал на 
ште та, која пове ћа ва тро шко ве услу ге одно
ше ња сме ћа, а потен ци јал но ште та може 
да буде и знат но већа уко ли ко би се пожар 

про ши рио на окол не објек те. Пре гле да ће мо 
сним ке над зор них каме ра и иден ти фи ко ва
ти почи ни о ца, а од општин ских инспек циј
ских слу жби тра жи ће мо да поштре казне ну 
поли ти ку пре ма нео д го вор ним гра ђа ни ма, 
који сво јом баха то шћу пра ве мате ри јал ну 
ште ту и потен ци јал но угро жа ва ју окол не 
објек те, јер мора мо посла ти јасну пору ку да 
се ова кво пона ша ње више неће толе ри са ти 
– рекао је Мили ће вић и додао да рад ни ци 
ЈКП Сава у окви ру услу ге одно ше ња сме ћа, 
одно се и пепео, уко ли ко је хла дан и упа ко
ван у пла стич не вре ће тежи не до 20 кило
гра ма, тако да гра ђа ни пећи нач ке општи не 
нема ју ника кву потре бу да крше закон и 
свеж жар баца ју у кон теј не ре поста вље не 
на јав ним повр ши на ма.

У непо сред ној бли зи ни кон теј не ра који су 
изго ре ли нала зе се гасне инста ла ци је, а 
дво ри ште пећи нач ке Пред школ ске уста но
ве „Вла да Обра до вић Каме ни“ гра ни чи се 
са општин ским пар кин гом.

ЈКП САВА ПЕЋИНЦИ

Изго ре ло 30 кон теј не ра
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ЖЕЉ КО ТРБО ВИЋ И ЗОРАН ВОЈ КИЋ ОБИ ШЛИ КОМ ПА НИ ЈУ СИЛ БО

Сарад ња са при вред ни ци ма
обез бе ђу је рад на места
Пред сед ник општи не 

Пећин ци мр Жељ
ко Трбо вић и његов 

заме ник Зоран Вој кић оби
шли су 11. окто бра ком па
ни ју Сил бо у инду стриј ској 
зони у Шима нов ци ма, где их 
је доче као сувла сник ком па
ни је Милан Ста нић, који је 
посе ти о це из Општи не про
вео кроз пого не и том при
ли ком изја вио да су ова кве 
посе те изу зет но зна чај не.

– Ово није прва ова ква 
посе та. Ми смо од првог 
дана наи шли на пози ти ван 
при ступ од стра не Општи не 
Пећин ци, која нам се увек 
нашла при руци када смо 
има ли про бле ма. Јако смо 
задо вољ ни доса да шњом 
сарад њом са локал ном 
само у пра вом и надам се 
да ће тако бити и у будућ
но сти. Добре одно се има мо 
и са сусед ним фир ма ма, са 
који ма зајед нич ке про бле
ме реша ва мо у дого во ру са 
пред став ни ци ма Општи не 
и то је до сада бес пре кор но 
функ ци о ни са ло – рекао је 
Ста нић.

Пред сед ник Трбо вић је 
под се тио да је један од при
мар них циље ва општи не 
Пећин ци ства ра ње пози тив
ног при вред ног амби јен та.

– Општи на Пећин ци је 
про те клих годи на зна ча
јан труд и сред ства уло
жи ла у ства ра ње ефи ка

сне Општин ске упра ве која 
може на ефи ка сан начин 
да одго во ри потре ба ма како 
гра ђа на, тако и при вре де. 
Јако је важно да ослу шку
је мо потре бе при вред ни ка 
који послу ју на нашој тери
то ри ји и да им изла зи мо 
у сусрет коли ко год смо у 
могућ но сти, јер на тај начин 
обез бе ђу је мо рад на места 
и егзи стен ци ју за наше гра
ђа не. Због тога су ова кви 
директ ни кон так ти са при
вред ни ци ма за нас увек дра

го це ни – изја вио је Трбо вић.
Основ на делат ност ком

па ни је Сил бо је дистри бу
ци ја и снаб де ва ње вели
ких трго вин ских лана ца и 
малих купа ца све жим про
из во ди ма, сухо ме сна тим 
про из во ди ма, сире ви ма и 
спе ци јал ним дели ка те сним 
про из во ди ма, као и асор
ти ма ном про из во да који су 
у про из вод ном порт фи о ли
ју Пара ћин ке, која је у вла
сни штву комап ни је Сил бо. 
Ком па ни ја посто ји од 1991. 

годи не, сада шњом делат но
шћу се бави од 2001. годи
не, а погон у Шима нов ци ма 
ради од авгу ста 2015. годи
не. Тре нут но упо шља ва око 
500 рад ни ка, што у Шима
нов ци ма, што у пого ни ма 
Пара ћин ке.

Ком па ни ја Сил бо недав но 
је дони ра ла пет рачу на ра у 
акци ји опре ма ња инфор ма
тич ких каби не та у свим шко
ла ма у пећи нач кој општи ни, 
коју је покре ну ло општин ско 
руко вод ство.

Жељко Трбо вић и Зоран Вој кић оби шли ком па ни ју Сил бо

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА ШИМА НОВ ЧАН КЕ

Оде ћа и обу ћа за нај у гро же ни је
Чла ни це Удру же ња жена Шима нов

чан ке ода зва ле су се на апел пећи
нач ког Црве ног крста и испо ру чи ле 

овој уста но ви знат ну коли чи ну кори шће
не оде ће и обу ће. Како је рекла Души ца 
Мило ше вић, пред сед ни ца Шима нов чан
ки, овај пут су пре те жно при ку пи ле оде ћу 
и обу ћу за децу – од беба до тинеј џе ра, 
али и доста топлих јак ни за одра сле, као 
и јед на коли ца за бебе и носиљ ку за 
бебу ста ру до шест месе ци.

– Захва љу ју ћи анга жо ва њу наших 
чла ни ца и свих Шима нов ча на успе ли 
смо да при ку пи мо све ово и да испо ру
чи мо Црве ном крсту. Све сни смо потре
ба њихо вих кори сни ка и наша акци ја 
при ку пља ња кори шће не гар де ро бе тра

је током чита ве годи не. Овим путем апе
лу јем на све наше сугра ђа не да не баца
ју оде ћу по кон теј не ри ма, него да нас 
кон так ти ра ју и доне су у наше удру же ње, 
јер се ми, поред при ку пља ња гар де ро бе 
за пећи нач ки Црве ни крст, тру ди мо да 
помог не мо сва ко ме коме је помоћ 
потреб на. Недав но смо посла ли одре ђе
ну коли чи ну гар де ро бе јед ној поро ди ци 
из Кур шу мли је, затим поро ди ци код 
Ваље ва, а при ку пи ли смо и нео п ход ну 
топли ју гар де ро бу за јед ну жену из Јако
ва. Поред при ку пља ња гар де ро бе, тру
ди мо се да на сва ки начин уве се ли мо и 
нашу децу, тако да смо, захва љу ју ћи пре 
све га помо ћи Општи не Пећин ци, током 
Дечи је неде ље шима но вач ким пред

школ ци ма покло ни ле сли ков ни це, књи ге 
и слат ки ше – рекла је Мило ше вић.

Поред хума ни тар ног рада, Шима нов
чан ке се тру де да редов но посе ћу ју 
изло жбе које орга ни зу ју њихо ва при ја
тељ ска удру же ња. Тако су само током 
про те клог месе ца посе ти ле 11 мани фе
ста ци ја, на који ма су осва ја ле број не 
награ де, као што су прве награ де у Јако
ву, Моро ви ћу и Ога ру на Кур зо ви на 
фесту. Тако ђе, пре ма речи ма Души це 
Мило ше вић, чла ни це удру же ња актив не 
су и у орга ни зо ва њу мани фе ста ци ја, 
тако да већ 20. окто бра у шима но вач ком 
Дому кул ту ре орга ни зу ју књи жев носли
кар ско вече, пето по реду, У срцу 
Срем(а).
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У север ном делу инду стриј ске 
зоне у Шима нов ци ма уве ли ко 
ниче обје кат дистри бу тив ног 

цен тра ком па ни је Семе нар на, чије 
седи ште је у Нишу, а из цен тра у 
Шима нов ци ма биће снаб де ван овај 
део Срби је. Гра ди ли ште су оби шли 
пред сед ник општи не Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић и његов заме ник 
Зоран Вој кић, а са инве сти ци јом вред
ном бли зу мили он и по евра упо знао 
их је пред став ник ком па ни је Бори слав 
Пла ме нац.

– Обје кат се про сти ре на 6.700 ква
драт них мета ра, укљу чу ју ћи и послов
ни анекс, а поред дистри бу ци је семе
на за агро про и звод њу и агро е ко но ми

ју, Семе нар на има и соп стве ну про из
вод њу. Завр ше так радо ва се оче ку је 
кра јем годи не, а почет ком наред не 
годи не дистри бу тив ни цен тар почи ње 
са радом и упо шља ва ће педе се так 
рад ни ка. Са пећи нач ком локал ном 
само у пра вом већ има мо одлич на иску
ства. Пра те нашу дина ми ку и увек су 
спрем ни да помог ну у реша ва њу про
бле ма, а то је одлич на пре по ру ка и за 
буду ће инве сти то ре – изја вио је Пла
ме нац и додао да се обје кат гра ди по 
свим модер ним стан дар ди ма, а да ће 
бити гре јан топлот ним пум па ма.

Пред сед ник Трбо вић је нагла сио да 
је за Општи ну Пећин ци сва ко ново 
рад но место дра го це но и да је сто га 

увек спрем на да пру жи пуну логи стич
ку подр шку инве сти то ри ма.

– Доказ да смо успе ли да ство ри мо 
добре усло ве за инве сти то ре је чиње
ни ца да је у овом тре нут ку на тери то
ри ји општи не око 200.000 ква дра та 
послов ног про сто ра у фази град ње 
или у фази завр шет ка изра де доку
мен та ци је за град њу. Пре ма пода ци ма 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње, 
у сеп тем бру ове годи не на еви ден ци ји 
неза по сле них у општи ни Пећин ци је 
било 768 лица, а наш циљ је да сва
ком гра ђа ни ну наше општи не који 
жели да ради омо гу ћи мо да про на ђе 
запо сле ње – изја вио је први човек 
пећи нач ке општи не.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

У сусрет вели ком јуби ле ју
Ове јесе ни навр ша ва се четр де

сет годи на од када је Скуп шти
на општи не Пећин ци осно ва ла 

Дом кул ту ре под нази вом Пећи нач ко 
пар тиј ско саве то ва ње  данас Кул
тур ни цен тар Пећин ци, који је сте ци
ште кул ту ре у овој општи ни. Јуби лар
них 40 годи на посто ја ња и рада, ова 
уста но ва ће обе ле жи ти сед мо днев
ном мани фе ста ци јом, која ће оку пи
ти око 200 уче сни ка, а пре ма речи
ма дирек то ра пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра Јова на Девр ње, посе ти о ци ће 
бити у при ли ци да ужи ва ју у народ
ним песма ма и игра ма свих фол клор
них дру шта ва са тери то ри је општи

не, затим там бу ра шко – песнич ким, 
позо ри шним, филм ским, књи жев ним 
и музич ким вече ри ма.

– При пре ми ли смо богат сед мо
днев ни про грам, како бисмо зајед
но са нашим чла но ви ма и дра гим 
сугра ђа ни ма обе ле жи ли овај све ча ни 
тре ну так. Мани фе ста ци ју смо назва
ли Сајам кул ту ре мла дих на селу и 
нада мо се да ће она поста ти тра ди
ци о нал на, а о томе коли ко је наша 
уста но ва зна чај на за децу и мла де, 
али и за чита во ста нов ни штво у нашој 
општи ни, гово ри пода так да је само 
током про шле годи не у нашим актив
но сти ма уче ство ва ло око 1.000 деце, 

а наше про гра ме је виде ло пре ко 
2.000 посе ти ла ца  – рекао је Девр ња.

Све ча но отва ра ње мани фе ста ци је 
је у субо ту 20. окто бра, када ће бити 
при ка зан доку мен тар ни филм под 
нази вом Кул тур ни цен тар Пећин ци – 
40 годи на са вама, док је за сам крај, 
26. окто бар, пла ни ран наступ чла но ва 
квар те та Мае стре из Срем ске Митро
ви це и кон церт под нази вом Наше 
три.

Обе ле жа ва ње вели ког јуби ле ја Кул
тур ног цен тра подр жа ли су Општи на 
Пећин ци, Мини стар ство кул ту ре Репу
бли ке Срби је и Покра јин ски секре та
ри јат за кул ту ру и јав но инфор ми са ње.

Дола зак нишке Семе нар не

ШИМА НОВ ЦИ
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САСТА НАК ДИРЕК ТО РА СРЕМ СКИХ ЦЕН ТА РА ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Дефи ни са не нове смер ни це

Саста нак дирек то ра 
цен та ра за соци јал ни 
рад срем ских општи

на одр жан је 12. окто бра у 
Ири гу.

– Реч је о већ тра ди ци о
нал ним сусре ти ма уста но ва 
соци јал не зашти те на који
ма увек дефи ни ше мо неке 
нове смер ни це ка бољем и 
ква ли тет ни јем раду. Састан
ци су се пока за ли као вео ма 
кори сни, јер на њима раз ме
њу је мо иску ства, ујед на ча
ва мо прак су, раз го ва ра мо 
о про бле ми ма и нала зи мо 
реше ња за њих – каже Сил
ва на Лаћа рац, дирек тор ка 
Цен тра за соци јал ни рад у 
Ири гу и дода је да је један од 
циље ва и зајед нич ки наступ 
ка над ле жном Мини стар
ству за рад, запо шља ва ње, 
соци јал на и борач ка пита
ња.

До одре ђе них реше ња се 
већ дошло, као што је отва
ра ње при хва ти ли шта у Ста
рој Пазо ви за којим посто
ји вели ка потре ба, Цен тар 
за соци јал ни рад Пећин
ци је добио од митро вач
ког Цен тра паниктасте ре, 
раз ма тран је нацрт Зако на 
о соци јал ној зашти ти, те 
кон ста то ва но да је сву да 
про блем мањак струч них 
кадро ва.

Тема састан ка у Ири гу је 
била веза на за само про це
ну цен та ра за соци јал ни рад 
на осно ву кон трол них листа.

Наи ме, сва ке годи не над

ле жно Мини стар ство тра
жи од цен та ра за соци јал ни 
рад да попу не кон трол не 
листе, у који ма они оце њу ју 
свој рад и про це њу ју ризик 
који може бити у распо ну од 
незна тан до кри ти чан. 

– Ови кри те ри ју ми за оце
њи ва ње нису јасни па могу 
ство ри ти про стор за гре шку. 
Зато смо упо ре ди ли наша 
иску ства у попу ња ва њу кон
трол них листа и уса гла си ли 
кри те ри ју ме за оце њи ва ње 
на нивоу Сре ма. Закључ
ке ћемо, у виду суге сти ја и 
смер ни ца, упу ти ти над ле
жном Мини стар ству, одно
сно Оде ље њу за инспек циј
ски над зор – исти че за наше 
нови не дирек тор ка Сил ва на 
Лаћа рац.

Један део састан ка одно
сио се и на сарад њу цен та
ра за соци јал ни рад и локал
них само у пра ва. Зато су том 
делу ску па при су ство ва ли 
и Вла ди слав Илкић, пред
сед ник СО Ириг и Оли ве ра 
Фили по вић Про тић, начел
ни ца Општин ске упра ве.

Када је реч о сарад њи 
Цен тра за соци јал ни рад 
Ири га и локал не само у пра
ве, дирек тор ка Лаћа рац је 
иста кла да је кому ни ка ци ја 
сва ко днев на и добра.

 – То се не одно си само на 
основ не функ ци је Цен тра 
већ и пру жа ње локал них 
соци јал них услу га. Има ли 
смо рани је неко ли ко про
је ка та на уво ђе њу локал
них услу га, то је по зако ну 

сада пре шло у над ле жност 
општи на и ове годи не је 
путем јав не набав ке општи
на анга жо ва ла лич не пра
ти о це деце. Та услу га ће се 
реа ли зо ва ти до кра ја годи
не, надам се да ће тако бити 
и наред них годи на. Има мо 
чети ри лич на пра ти о ца који 
раде са пето ро деце, а има
мо орга ни зо ван и пре воз 
деце до Новог Сада – рекла 
је Сил ва на Лаћа рац. 

Начел ни ца Општин ске 
упра ве Оли ве ра Фили по вић 
Про тић потвр ђу је ту добру 
сарад њу и зајед нич ко реша
ва ње про бле ма који се поја
вљу ју у раду, на при мер, код 
испла та јед но крат них нов ча
них помо ћи које се испла ћу
ју пре ко Цен тра за соци јал
ни рад. 

– Они има ју еви ден ци ју 
свих кори сни ка соци јал не 
помо ћи па зато и раде тај 
део посла, док ми обез бе ђу
је мо сред ства. Поме ну ћу и 
про је кат који смо запо че ли 
2015. годи не, везан за лич
не пра ти о це, а сада има мо 
и пове ћан број пра ти ла ца. 
Обез бе ђен је и ауто за пре
воз деце и њихо вих лич них 
пра ти ла ца до Спе ци јал не 
шко ле „Милан Петро вић“ у 
Новом Саду – каже Оли ве
ра Фили по вић Про тић.

На састан ку дирек то ра 
цен та ра за соци јал ни рад у 
Ири гу је дого во ре но да се 
сле де ћи одр жи у Инђи ји.

С. Џ.
Оли ве ра Фили по вић Про тић и Сил ва на Лаћа рац

Уче сни ци састан ка у Ири гу
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СРПСКА ЧИТАОНИЦА

Сабор библи о те ка ра Сре ма
У Срп ској чита о ни ци у Ири гу, одр

жан је 5. окто бра, 55. Сабор 
библи о те ка ра Сре ма. Срп ска 

чита о ни ца у Ири гу je, по тра ди ци ји, 
дома ћин ове мани фе ста ци је која оку
пља библи о теч ке рад ни ке Сре ма, али 
послед њих годи на и библи о те ка ре 
Срби је. 

Током сабо ра, уче сни ци су могли 
чути бесе ду проф. др Душа на Ива ни
ћа, о Сави Мрка љу и Вуку Кара џи ћу, 

док је Мили ја на Дми тро вић Тор ма из 
библи о те ке „Гли го ри је Воза ре вић“ из 
Срем ске Митро ви це, при ре ди ла изло
жбу о позна том песни ку Алек си Шан
ти ћу.

Награ да „Доси теј Обра до вић“ за 
допри нос библи о те кар ству, ове годи не 
је јед но гла сном одлу ком Подру жни це 
библи о теч ких рад ни ка Сре ма оти шла 
у руке Вере Нов ко вић, дирек тор ке 
Срп ске чита о ни це у Ири гу.

Татја на Јан ко вић из библи о те ке 

„Вук Кара џић“ из Кра гу јев ца је библи
о те карписац, која је на ово го ди шњем 
Сабо ру пред ста ви ла свој књи жев ни 
рад. О њеном раду је гово рио Мир ко 
Демић, дирек тор кра гу је вач ке библи о
те ке.

Уче сни ци ово го ди шњег, јуби лар ног 
55. Сабо ра библи о те ка ра Сре ма, су 
посе ти ли и мана стир Ново Хопо во, 
чију је мана стир ску библи о те ку струч
но обра ди ла Срп ска чита о ни ца у Ири
гу. С. Џ.

Вера Нов ко вић са награ дом
Доси теј Обра до вић

Библи о те ка ри Сре ма

УРВИ РУМА

Четврт века рада
Општин ско удру же

ње рат них вој них 
инва ли да Рума, ове 

годи не обе ле жа ва 25 годи
на посто ја ња. Тим пово дом 
рено ви ра не су про сто ри је и 
оформ ље на Соба сећа ња 
у којој се, за сада, нала зе 
фото гра фи је 54 поги ну ла 
бор ца из рато ва деве де се
тих годи на про шлог века.

Мили ја Вере си ја, пред
сед ник УРВИ Рума, каже да 
ће на сла ву удру же ња, 8. 
новем бра ова Соба сећа ња 
бити и зва нич но отво ре на. 

– Ми смо за ове актив но
сти кори сти ли подат ке који 
се нала зе у књи зи Да се не 
забо ра ви, Хаџи Божи да ра 
Пау ко ви ћа, у којој се гово
ри о та 54 поги ну ла лица. 
Ја пози вам све оне који су 
неког изгу би ли у тим рато
ви ма, да дођу до нас и да 
нам доне су фото гра фи ју и 
тач не подат ке поги ну лих, да 

би и њихо ве сли ке ста ви ли 
у ову собу – каже Мили ја 
Вере си ја.

УРВИ је кон ку ри сао за 
сред ства  Покра јин ског 
секре та ри ја та за демо гра
фи ју и соци јал ну поли ти ку 
и добио 150.000 дина ра за 
реа ли за ци ју овог про јек та. 
За адап та ци ју ком плет ног 
про сто ра, сред ства су доби

је на од локал не само у пра
ве, а делом и из чла на ри не.

Про сто ри је УРВИ Рума  
нала зе се у Глав ној ули ци 
број 139, а чла но ви поро
ди ца, који желе да доне су 
сли ке пре ми ну лих бора ца 
послед њих рато ва и чла
но ва овог удру же ња, могу 
да дођу сва ки рад ни дан од 
осам до 12 часо ва. С. Џ.

Мили ја Вере си ја у Соби сећа ња

Жена страдала
у пожару

У пожа ру, који је избио 
у ста ну на тре ћем спра ту 
згра де у насе љу Игра ли
ште, живот је изгу би ла Ана
ста зи ја Рагуж (77). 

Како незва нич но сазна
је мо, до пожа ра је дошло 
због екс пло зи је уља ног 
ради ја то ра у ста ну тра гич
но пре ми ну ле жене, која је 
умр ла од гуше ња, а пожар 
се десио око 20 часо ва 9. 
окто бра.

На тере ну су интер ве ни
са ле три ватро га сне еки пе, 
које су уга си ле пожар и тако 
спре чи ле можда и већи број 
жрта ва, јер је пожар лока ли
зо ван и уга шен пре но што 
се про ши рио на оста ле ста
но ве. 

Том при ли ком, теже 
су повре ђе не две осо бе, 
који ма је пру же на хит на 
меди цин ска помоћ, док на 
жалост, за несрећ ну жену 
није било помо ћи. Исто вре
ме но, ватро га сци су ева ку и
са ли 19 осо ба. С. Џ.
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У сим па тич ном и пито мом срем
ском селу које се нала зи у југо
и сточ ном делу ири шке општи не, 

Шатрин ци ма, одр жа на је у субо ту, 13. 
окто бра,  четр на е ста по реду Гушчи
ја да. Гушчи ја да је тури стич ко забав на 
мани фе ста ци ја која негу је тра ди ци ју 
гаје ња гуса ка и спре ма ња спе ци ја ли
те та од гушчи јег меса. Ово село, које 
бро ји око 350 ста нов ни ка,  је оду век 
било позна то по вели ком бро ју гуса
ка, али и по одлич ним кули нар ским 
мај сто ри ма, један део мани фе ста ци
је је кува ње гушч јег папри ка ша, тако 
да посе ти о ци има ју при ли ку и да се 
лич но уве ре у ква ли тет овог спе ци ја
ли те та. Гушчи ја ду је зва нич но отво рио 
Мио драг Бебић, заме ник пред сед ни ка 
општи не Ириг.

– Општи на Ириг ће и у наред ном 
пери о ду наста ви ти да подр жа ва ова
кве и слич не мани фе ста ци је, с обзи
ром да је ово нај бо љи начин да се 
сачу ва и одр жи наше село и ово је 
нај бо љи начин да се општи на раз ви ја 

у свим сфе ра ма. Шатрин ци се нала
зе на лепој лока ци ји, има ју у бли зи ни 
два пре ле па језе ра, која су тотал но 
неис ко ри шће на и у наред ном пери
о ду ће доби ти један тури стич ки обје
кат, Шум ски спацен тар, какав тре
нут но не посто ји у држа ви. То је један 
европ ски про је кат, који се реа ли зу је у 
сарад њи са Мађа ри ма. Све до ци смо, 
што се види у мно гим дело ви ма наше 
општи не попут Врд ни ка,  Јаска и мале 
Реме те, да тури зам може бити вео ма 
испла тив, рекао  је Мио драг Бебић.

Јани ка Такач, пред сед ник Месне 
зајед ни це Шатрин ци каже да је ово 
тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја, зами
шље на као тури стич ка, али је успут 
доби ла и комер ци јал ни карак тер.

– Ово под руч је је нека да било 
позна то по узго ју гуса ка, али је у мно
гим мести ма број гуса ка десет ко ван, 
тако да ми сад поку ша ва мо да, у овом 
наше мало село, вра ти мо тра ди ци
ју узго ја гуса ка. То је врло испла ти во 
како на мало, тако и на вели ко, а већ 

има заин те ре со ва них који би се тиме 
бави ли, јер је захва лан посао, пошто 
гуска мало тра жи, а пуно даје. Ту је 
првен стве но месо, које је врло ква ли
тет но, затим чуве на гушч ја џиге ри ца 
и, нарав но, гушч ја маст која је леко

ОДР ЖА НА 14. ГУШЧИ ЈА ДА

Рана јесен у Шатрин ци ма 

Мио драг Бебић Јани ка Такач Видо са ва Авра мо вић
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ви та и врло тра же на. Пер је је вео ма 
иско ри сти во, на жалост оно је сла би
је тра же но и то је вели ка ште та. Овом 
мани фе ста ци јом смо успе ли да под
стак не мо људе, како мешта не тако и 
ста нов ни ке из око ли не, да се поно во 

акти ви ра ју и баве узго јем гуса ка, јер је 
пре пет на е стак годи на дошло до тога 
да сва ка кућа има тек јед ну, две, или 
нијед ну гуску. Сада већ има пар дома
ћин ста ва која се тиме озбиљ ни је баве, 
има ју јата од 30 до 40 гуса ка. Има мо и 
мак си мал ну подр шку општи не у вези 
саме мани фе ста ци је, каже Јани ка 
Такач.

Међу број ним изла га чи ма који су 
пред ста ви ли сво је про из во де и руко
тво ри не било је Удру же ње жена из 
Нера ди на, које посто ји већ десет годи
на и тре нут но бро ји пет чла ни ца, које 
шлин га ју и неца ју (вез на мре жи).

– Ја имам раз бој и ткам код куће. 
Пре неко ли ко годи на сам тка ла тор би
це и лепо је ишло.  Било нас је више, 
али мла де девој ке нису заин те ре со ва
не, иако зна ју да тка ју, каже Видо са ва 
Авра мо вић, чла ни ца удру же ња. 

Про грам мани фе ста ци је је сва ке 
годи не дру га чи ји и бога ти ји, тако да 
је овај пут отпо чео дефи ле ом деце из 
ДУ Деч ја радост, под руч на оде ље ња 

из Шатри на ца, Нера ди на и Кру ше до
ла, на опште задо вољ ство и понос 
мали ша на. Уче ство ва ла су кул тур
ноумет нич ка дру штва из око ли не, из 
Ири га, Добро до ла, Мара ди ка.

Мешта ни су нам обја сни ли да је 
гушчи ја маст вео ма кори сна за про
бле ме са дисај ним орга ни ма, пого то во 
код деце.

– Нама же се гушч ја маст и мед на 
лист купу са, и то се ста ви дете ту на 
плу ћа и на леђа, пре но си нам Мар ги
та Бири њи. Она каже да про да је сво је 
про из во де, укљу чу ју ћи и јасту ке пуње
не гушч јим пер јем, за које је, по цени 
од хиља ду и по дина ра по кома ду има
ла куп це из Сре ма, али и из Босне и  
Хрват ске. 

Сун ча но и топло вре ме, са мало 
ветра, тек да се ватра испод котли ћа 
раз го ри, послу жи ло је број не оку пље
не који су, уз музи ку и дома ћу хра ну, 
ужи ва ли у опу ште ној и госто љу би вој 
атмос фе ри.

Т. С.

Јед на од уче сни ца кули нар
ског дела, Мила дин ка Сабо, 
нам је пре по ру чи ла тра ди ци о
нал ни рецепт за гушч ји папри
каш.

– Насец ка се две киле лука 
на пет кила меса, исе че се цела 
гуска, ски не масно ћа, дода ју се 
зачи ни и мало кром пи ра, и то 
се дин ста. Оби чај је био да се 
гушч ји папри каш спре ма кад је 
жетва и кад се бере вино град, 
каже Мила дин ка.

Рецепт
за гушчи ји 
папри каш

Мила дин ка Сабо

Наступ КУД „Петефи Шандор“ из Шатринаца Ручни радови
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ДОКТОРИ НА СУДУ

Болница и судске одштете
због лекарских грешака
Aпелациони суд у Новом Саду одбио 

је жалбу Опште болнице у Сремској 
Митровици на пресуду Основног 

суда у Сремској Митровици по тужби 
за одштету чланова породице покојног 
Рајка Бањца. Основни суд у Сремској 
Митровици изрекао је првостепену 
пресуду по којој се Општа болница 
обавезује да на име накнаде исплати 
тужиоцима (Бањац Нади, Бањац Рајку и 
Александри Трбојевић) нематеријалну 
штету у износу од пола милиона динара 
(сваком посебно, укупно милион и по), на 
име душевних болова због смрти члана 
породице због неадекватног лечења, плус 
трошкови парничког поступка. М новине 
су о овој тужби и самом почетку парнице у 
више наврата писале. 

Оно по чему ова пресуда заслужује 
нашу пажњу, свакако није висина казне. 
У питању је нешто много важније. То 
је однос јавности и друштва уопште о 
лекарској грешци и професионалном 
немару у овој важној области. Из неког 
нејасног разлога, лекари су до сада дуго 
времена били  професија заштићена као 
бели медведи. Лекарски немар не ретко 
је многе коштао главе и око тога се у 
јавности није дизала нека нарочита бука. 
Људи су некако на „докторе“ гледали 
као на богове, а боговима се не суди. 
На жалост многи лекари су некритично 
сами себе прихватили као богом дане и 
није овде забележен случај некога ко је 
признао кривицу која је неког пацијента 
коштала живота.

На овом суђењу, десило се и нешто 
до сада неуобичајено и  незабележено 
у пракси: један лекар је отворено 
прозвао своје колеге, оптуживши их за 
непрофесионално лечење. Како год, човек 
чија је смрт разлог за тужбу (Драгутин 
Бањац), можда би данас био жив да није 
лечен неадекватно. То је много важније од 
пола милиона казне колико Болница треба 
да плати по првостепеној пресуди. Суд 
је утврдио да је у току лечења  покојног 
Драгутина Бањца, др Богдан Дејановић 
пропустио да обави радње прописане 
лекарским протоколом, а пропуст  у 
лечењу Драгутина Бањца је направио и др 
Владимир Филиповић.

Ћерка покојног Драгутина Бањца, 
Александра Трбојевић, која се у овом 
судском предмету нашла као једна од 
оштећених, каже да је с нестрпљењем  
чекала правоснажну пресуду, али не 
због наплате штете. Кад пресуда буде 
правоснажна и ако закон остане на њеној 
страни. Она жели да постави Болници 
питање, шта ће конкретно бити предузето 
против несавесних лекара.

А нешто би морало. Нису ни лекари 
свете краве?

В. Ћосић
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ПРО МО ЦИ ЈА РОМА НА СИНИ ШЕ КОВА ЧЕ ВИ ЋА

Има нешто у дуби ни
срца и дуби ни земље
У пре пу ној Гале ри ји „Лазар Воза ре

вић“ у Срем ској Митро ви ци, про
шлог утор ка, 9.окто бра је пред

ста вљен први роман јед ног од наших 
нај плод ни јих драм ских писа ца, ака дем
ског про фе со ра, еру ди те и сугра ђа ни
на, Сини ше Кова че ви ћа, под нази вом 
Годи не вра на. О овом рома ну, који је је 
почет ком јуна иза шао из штам пе, а већ 
је дожи вео сво је тре ће изда ње и до сад 
про дат у пет хиља да при ме ра ка, пред 
љуби те љи ма писа не речи су изла га ли 
про фе сор књи жев но сти Пре драг Кова
че вић, изда вач Маној ло Мањо Вуко
тић, као и сам аутор. Про грам је води ла 
библи о те кар Ружи ца Стан ко вић, док су 
глу ми ца Гор да на Лукић, хор Библи о те
ке Сир ми ум Кан то рум и соли ста Мар ко 
Јели са вац сво јим уме ћем на тре ну так 
пове ли посе ти о це читав век у про шлост. 

Роман се бави живо том људи у оку
пи ра ном Бео гра ду током Првог свет ског 
рата и по осло бо ђе њу, које некад може 
бити горе и од самог рата. Град је пот
пу но лишен мушка ра ца, у њему живе 
деца, удо ви це и кан ди дат ки ње за удо
ви це, а у сре ди шту је поро ди ца Рајић, 
чије досто јан ство чува ју 74 орде на, чији 
су се сви мушки чла но ви шко ло ва ли у 
Бечу и ни један није умро при род ном 
смр ћу. Те три и по рат не годи не обе
ле же не су леде ним зима ма, неза пам
ће ном наје здом вра на које напа да ју 
људе јер нема хра не, веша ли ма изме ђу 
хоте ла Москва и Бал кан која непре ста
но раде, јер веша се и за кан ти цу угља, 
поли циј ским часом, гла ђу, пре о бли ко
ва њем деч јих умо ва, да би се на сву ту 
муку успе шно при мио и осам на е сто ве
ков ни оби чај да се кон флик ти реша ва ју 
дво бо јем.  

– Ја сам 30 годи на био јако даро вит за 
режи ју, за писа ње дра ме, за мно го ства
ри и онда је тај дар нетра гом нестао, 
тако да сам ја сад изра зи то неда ро вит 
кад су бео град ска позо ри шта у пита њу, 
и не знам како се десио овај иско рак 
у роман. Могу ће да је сав мој тале нат 
пре шао код Ристов ског и код Бје ло гр
ли ћа, шали се на свој рачун Сини ша 
Кова че вић. Али шалу на стра ну, ово је 
дубо ко потре сно дело које се, како је 
рекао Пре драг Кова че вић, ипак не чита 
у јед ном даху, зато што, чита ју ћи, про
сто оста не те без даха. 

– Има мо јед ну фину нара тив ну лини
ју и ком по зи ци ју која је рађе на на прин
ци пу кон тра ста. Човек зна да испри ча 
при чу и то је мај стор ство и рет ко зна ње. 
Питао сам се  „како то изгле да?“  док 
су вој ни ци на фрон то ви ма, где се пише 
исто ри ја, шта је са оним људи ма који 
оста ју иза тих лини ја, који живе у нека
квом зато че ни штву, а воћ њак, пар кет, 
рага сто ли, наме штај, све то буквал но 
оде у дим  надах ну то казу је митро вач
ки про фе сор књи жев но сти и наста вља  

Зами сли те библи о те ку која се ску пља ла 
годи на ма, из гене ра ци је у гене ра ци ју, и 
то је све спа ље но да би се људи огре
ја ли. Како каже Кати ца, један од мојих 
оми ље них лико ва  нај бо ље су ишле 
немач ке књи ге.

Вла сник и дирек тор изда вач ке куће 
Вуко тић Медиа, Маној ло Вуко тић, који 
је 50 годи на живо та про вео као нови нар 
и уред ник нај по зна ти јих бео град ских 
нови на, каже да је ово нај бо љи роман, 
роман чи на, који се послед њих неко ли ко 
годи на поја вио у Срби ји.

– Рас ко шан језик, доста оно вре ме ни, 
пре ци зни и рески дија ло зи, надах ну ти 
опи си који пла ве као широк Дунав или 
се усе ца ју у месо као леде на бео град
ска зима и цела та уско ви тла на атмос
фе ра  веша ла на Тера зи ја ма, и глад, и 

љубав, и мире ња, и рађа ња, све је то 
Кова че вић мае страл но исплео у даху и 
зано су, каже Вуко тић. 

 Кори сте ћи фан та сти чан модел под 
нази вом Ја у датим окол но сти ма, 
где поста ви те себе у дате окол но сти и 
пусти те машти на вољу, а исто вре ме но 
се снаб де ва те инфор ма ци ја ма из лите
ра ту ре и архи ва, изу зет ни  ум је успео 
да оне о би чи тему којом су се мно ги до 
сад бави ли и да нам доча ра сли ку реал
ног живо та у јед ном вре ме ну о коме је 
исто ри ја писа ла у свом мани ру.

– Исто ри ја нема пра во на фал си фи
ка те, а оба ве за умет но сти је да ства ри 
фор ми ра на начин на који су се могле 
дого ди ти и постиг не прин цип увер љи во
сти, каже аутор.

Уз фасци нант ну ства ра лач ку има ги
на ци ју роман оби лу је ствар ним лико ви
ма и дога ђа ји ма.

– Нево ља никад не иде поје ди нач
но. Сре ћа наи ђе поје ди нач но и она 
врло често про ђе поред вас зато што 
је сама, док нево ље иду у коло на ма. 
Три нај хлад ни је зиме се деша ва ју упра
во у том пери о ду. И сад погле дај те тај 
систем вред но сти, даљи ну оче ва за које 
се ни не зна ју да ли су живи и пот пу но 
доми нант ни модел јед не жесто ке оку
па ци је у којој су једи ни сна жни мушкар
ци уства ри аустро у гар ски вој ни ци. То 
вам је оквир за при чу. Онда може те да 
зами сли те кад тој хлад но ћи, тој одма
зди, дода те глад, индок три на ца и ју мале 
деце и тај дале ки ехо неких вести које 
дола зе са дале ког крф ског или солун
ског југа, пре ко Швај цар ске и Црве ног 
крста. Кад се све то завр ши на начин на 
који се завр ши ло, 1. новем бра, виде ће
те како ће то бити про сла вље но, као да 
се тог дана није дого ди ло ништа, каже 
Кова че вић. 

Т. С.

Са про мо ци је
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ЉУКО ВО

Село у којем живе
про фе си о нал ни лажо ви

Љуко во је јед но од нај мла ђих 
фор ми ра них насе ља на 
тери то ри ји општи не Инђи ја. 

Нала зи се у запад ном делу општи не, 
на само пет кило ме та ра уда ље но сти 
од Инђи је. Насе ља ва ње ста нов ни ка 
поче ло је изме ђу Првог и Дру гог свет
ског рата, тач ни је 1927. годи не, а осно
ва ли су га солун ски добро вољ ци. Тада 
је у Љуко ву живе ло око 500 људи. Од 
тада се број ста нов ни ка кон ти ну и ра но 
пове ћа вао и пре ма послед њем попи су 

из 2002. годи не, у овом инђиј ском селу 
живи 1800 људи. 

Пољо при вре да је основ на делат
ност локал ног ста нов ни штва, у нај ве
ћој мери узга ја ју се ратар ске кул ту ре. 
Ипак, може се рећи, да нај ве ћи део 
ста нов ни штва ипак гра ви ти ра ка Инђи
ји. Бли зи на гра да олак ша ва сва ко
днев но функ ци о ни са ње, јер је потреб
но све га пет мину та вожње неким од 
пре во зних сред ста ва, а ско ро и сав 
дру штве ни живот пре се љен је у Инђи

Љуко во  нај мла ђе село у општи ни Инђи ја

КУД Чигра Љуко во

Љуков ча ни има ју, 
веро ва ли или не,

Клуб лажо ва.
Ову зани мљи ву

дру жи ну пре
40 година, оку пио

је Мир ко Бера
у локал ном подру му 

пића, а после њего ве 
смр ти Клуб је пре у зео 

Ста мен ко Бера,
његов син. Он је пре 
неко ли ко годи на, за 
један днев ни лист,

иста као да су се
љуко вач ки лажо ви 

дав но уми ри ли
и да данас сви лажу 

више од њих
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ју, каже за наше нови не Радо мир 
Илић, пред сед ник Месне зајед ни це 
Љуко во.

– У селу ради Кул тур но умет нич ко 
дру штво Чигра, које посто ји неких пет
на е стак годи на и углав ном се кул тур ни 
живот одви ја код њих. Они орга ни зу ју 
Видов дан ске сусре те и сео ску сла ву 
28. авгу ста, тако да се деша ва ња везу
ју за лето, ту почи ње и ту се све завр
ша ва – каже Илић и дода је да су ове 
годи не успе ли да орга ни зу ју и јед ну 
био скоп ску про јек ци ју у сарад њи са 
Кул тур ним цен тром из Инђи је.

– На тај начин смо успе ли макар 
мало да обо га ти мо кул тур ни живот у 
селу. Поред био скоп ске про јек ци је 
орга ни зо ва ли смо и јед ну позо ри шну 
пред ста ву за нај мла ђе, тако ђе у сарад
њи са Кул тур ним цен тром – каже пред
сед ник МЗ Љуко во и наставља:

– Око КУДа су роди те љи мак си мал
но анга жо ва ни и они су нај ви ше веза
ни за вође ње дру штва. Они то доста 
добро раде, већи ном ула жу соп стве на 
сред ства и анга жу ју се зарад сво је 
деце. Тако се уче тра ди ци ји и оним 
лепим ства ри ма, насу прот општој тен
ден ци ји дегра ди ра ња кул ту ре – каже 
Илић.

Пред став ни ци села исти чу да је Дом 
кул ту ре нека да био место оку пља ња 
мла дих Љуков ча на, а они се тру де и 
данас, да овај обје кат сачу ва ју и одр
же у добр ом ста њу. У сео ском дому 
кул ту ре се одр жа ва ју про бе КУДа 
Чигра али, како Илић каже, недо ста је 
им бина како би на овом месту одр жа
ва ли насту пе и кон цер те.

– Нео п ход но је и да се про ши ри 
сала. Када би то све успе ли да ура ди
мо, тада би мно га кул тур на умет нич ка 
дру штва могла да нам дођу у госте. 
Онда не би били анга жо ва ни само нај
мла ђи, већ цело село, јер је то нео п
ход но за орга ни за ци ју фести ва ла и 
кон це ра та – исти че Радо мир Илић, 
пред сед ник МЗ. 

У селу се нала зи и огра нак Основ не 
шко ле „Петар Кочић“ из Инђи је, а уско

ро ће, захва љу ју ћи сред стви ма фон
да ци је Новак Ђоко вић и Општи не 
Инђи ја, бити уре ђен про стор за фор
ми ра ње гру пе врти ћа Пред школ ске 
уста но ве „Бошко Буха“. 

У цен тру насе ља сме ште на је ново
и згра ђе на пра во слав на цркваХрам 
Успе ња Пре све те Бого ро ди це. Пре ма 
цркве ним пода ци ма изград ња хра ма је 
поче ла 1990. годи не на ини ци ја ти ву 
про то је ре јаста вро фо ра Божи да ра 
Ћур чи ћа, паро ха у Инђи ји, а у сарад
њи са мешта ни ма и Дими три јем Цре
ва ром. Изград ња хра ма завр ше на је 
2014. годи не, а у пери о ду од 2012. до 
2014. годи не ура ђе на је фаса да, заме
ње ни вра та и про зо ри, уве де но гре ја
ње, те се запо че ло и са осли ка ва њем 
цело куп ног хра ма, руком Раде та Сари
ћа, а уз бла го слов епи ско па срем ског 
Васи ли ја. Живо пи са ње хра ма завр ше
но је у јесен 2016. годи не. Исто вре ме
но се при сту пи ло и уре ђе њу екс те ри је
ра, одно сно пор те хра ма, која је нај зад 
огра ђе на и уре ђе на поста вља њем 
висо ког расти ња, беха то на и тра ве. У 
Љуко ву, под покр о ви тељ ством срп ске 
пра во слав не паро хи је и кул тур но
умет нич ког дру штва, се обе ле жа ва ју 
28. јун, Видов дан и 28. август, Успе ње 
Пре све те Бого ро ди це, хра мов на и 
сео ска сла ва при год ним духов ним 
сабра њи ма, пра ће ним кул тур ноумет
нич ким про гра мом, а уз при су ство 
вели ког бро ја људи не само из Љуко
ва, него и шире око ли не.

Фуд бал је и у овом селу нај ва жни ја 
спо ред на ствар на све ту. Сео ски ФК 
Љуко во. так ми чи се у Срем ској лиги.  
Фуд ба ле ри, као и Љуков ча ни, заслу
жни су што бар викен дом, када се игра 

на дома ћем тере ну, село жив не. Ту су, 
нарав но, и нај ва жни ја места за сва ко 
село – дућан и кафа на, поред неза о
би ла зног сео ског игра ли шта.

Љуко во се ипак по нече му раз ли ку је 
од оста лих инђиј ских села. Док нека 
има ју бога ту исто ри ју, при род не лепо
те и мно штво мани фе ста ци ја, Љуков
ча ни има ју, веро ва ли или не, Клуб 
лажо ва. Ову зани мљи ву дру жи ну, пре 
40 година, оку пио је Мир ко Бера у 
локал ном подру му пића, а после њего
ве смр ти Клуб је пре у зео Ста мен ко 
Бера, његов син. Он је пре неко ли ко 
годи на, за један днев ни лист, иста као 
да су се љуко вач ки лажо ви дав но уми
ри ли и да данас сви лажу више од 
њих. Љуко вач ки лажо ви, у ства ри су 
људи весе ле нара ви, увек жељ ни дру
же ња и лепих при ча. За покој ног Мир
ка Беру, мешта ни кажу да је био вели
ки шаљив џи ја и да је Клуб лажо ва 
осно вао како би људи, после тешког 
посла у пољу, свра ти ли у подрум пића, 
да се наша ле и испри ча ју. Нај бо љи 
сео ски лажо ви су при ма ни у удру же ње 
без испи та, док су дру ги мора ли да 
лажу пред коми си јом, која би касни је 
одлу чи ла да ли ће поста ти чла но ви 
Клу ба лажо ва или не.

– Међу чла но ви ма било је разних 
про фе си ја, па и нови на ра, који су 
пола га ли испит и са поно сом касни је 
пока зи ва ли црве ну члан ску књи жи цу, 
која их је свр ста ва ла у кате го ри ју про
фе си о нал них лажо ва. Сада се мно го 
више лаже на све стра не, али то је 
нека дру га врста лажо ва, који код 
људи не иза зи ва ју пози тив не реак ци је, 
попут сме ха – обја сни ли су нам мешта
ни Љуко ва. М. Ђ.

Храм Успе ња Пре све те Бого ро ди це
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Тра гом сећа ња
поро ди це Кузми нац Пише:

Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

У Ста ром шору, јед ној од нај ве
ћих митро вач ких ули ца, која се 
са запад не стра не надо ве зу је 

на Буле вар Кон стан ти на Вели ког, а са 
источ не на Буле вар Арсе ни ја Чар но
је ви ћа, нала зи се кућа поро ди це 
Кузми нац. Као јед на од нај ра ско шни
јих кућа на глав ном тран зит ном путу, 
који про ла зи кроз град нала зи се у 
непо сред ној бли зи ни згра де митро
вач ке Опште бол ни це сагра ђе не 
сред стви ма мно го број них при ло жни
ка 18241826. годи не. Почет ком 19. 
века потре бе за савре ме ном бол ни
цом у Митро ви ци, као седи шту шта ба 
Петро ва ра дин ске реги мен те биле су 
вели ке, па су вој не вла сти покре ну ле 
ини ци ја ти ву за њену изград њу, коју су 
поред гра ни ча ра сво јим добро вољ
ним при ло зи ма помо гли и углед ни 
митро вач ки тргов ци и зана тли је.

Тала сом сео ба под Арсе ни јем 
Шака бен том из 1730. годи не, поро ди
ца дола зи у Кузмин, збир но избе глич
ко насе ље ода кле су се расе ља ва ли 
даље. Нај ве ћи број досе ље ни ка 
одла зио је у окол на места, нај ви ше у 
Лаћа рак, Митро ви цу и Шуљам али 
сећа ње на прву избе глич ку ста ни цу у 
новој домо ви ни нису забо ра ви ли, о 
чему све до че име на ули ца, али и 
број на пре зи ме на. Тако поро ди ца 

поре клом из око ли не Охри да, из рода 
Брзја ка доби ја ново пре зи ме током 
сво јих гра ни чар ских дана. Прво поми
ња ње поро ди це Кузми нац нала зи мо 
у ана ли ма 1786. годи не у вези спо ра, 
који је Петар Кузми нац водио про тив 
Мар ка Пеја че ви ћа, око воде ни це 
пото ча ре у Ман ђе ло су. Пре дак Гри го
ри је (1730) је по пре да њу поги нуо у 
аустриј скотур ском рату,  а иза себе 
је оста вио два на ест ћер ки и сина 
Несто ра. Хри сти на Кузми нац, ћер ка 
сина Несто ра била је уда та за Саву 
Боро ту, а њихов син Нико ла, ће бити 
један од нај ве ћих дома ћих инду стри
ја ла ца и про из во ђа ча наме шта ја.

Осми шље на као одбрам бе ни штит 
аустро у гар ске држа ве про тив Тур ске, 
вој на гра ни ца је поред вој ног, има ла 
вели ки поли тич ки, кул тур ни и еко
ном ски зна чај за држа ву и живаљ. 
Вој ну гра ни цу одли ко ва ла је већа 
насе ље ност него у дру гим дело ви ма 
Цар ства, а поро ди це гра ни ча ра живе
ле су у поро дич ним зајед ни ца ма. За 
вре ме Вој не гра ни це, гра ни ча ри су 12 
годи на слу жи ли вој ску, пре него што 
су доби ја ли на кори шће ње земљу, а 
боље орга ни зо ва ни напре ду ју, купу ју 
земљу и посте пе но уве ћа ва ју соп
стве ну имо ви ну. 

Поро ди ца Кузми нац вре ме ном 

напре ду је сле де ћи гене зу од гра ни ча
ра, рата ра до посед ни ка. Живе ло се у 
поро дич ним задру га ма, које су се 
дуго одр жа ле у овим кра је ви ма, а 
прво одва ја ње, које поро ди ца пам ти 
је из 1815. годи не, када су се издво ји
ла два чла на Цве ја и Јован и насе ли
ли се у Цвет ној (Чоп ка ло ви) и Обор
ској ули ци. На пери фе ри ји гра да 
нала зи ли су се у то вре ме вели ки 
обо ри, по чему је ули ца доби ла име. 
Поро ди ца је изво зи ла сви ње у Беч 
током Аустроугар ске монар хи је, што 
је било вео ма уно сно зани ма ње и 
касни је за вре ме Кра ље ви не Југо сла
ви је.

После спро ве де не арон да ци је 
1912. годи не, поро ди ца Кузми нац 
доби ја укруп ње ни посед на кра ју 
митро вач ког ата ра пре ма Вог њу, где 
поди жу салаш. Био је у упо тре би све 
до кра ја рата, када је спа љен.

 Оду зи ма њем земље првих после
рат них годи на, мно ги сала ши губе 
сво ју рани ју функ ци ју, а у жељи за 
пове ћа њем обра ди вог земљи шта 
бива ју зао ра ни, чиме се често бри ше 
сва ки траг њихо вог посто ја ња, као 
јед не од кари ка у лан цу пољо при
вред не про из вод ње. Ипак, поне ко 
уса мље но дрво у пољу можда нај ре
чи ти је и нај жи ла ви је беле жи место, 
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где је нека да посто јао сре мач ки 
салаш. Сала ши пола ко неста ју на 
уда ру рат них, али и мир но доп ских 
при ли ка и непри ли ка.

Пре дак Живан Кузми нац, био је 
један од град ских заступ ни ка у вре ме 
вла де првог миро вач ког гра до на чел
ни ка Ћире Миле ки ћа, чији заступ ни
ци су бира ни пре ма виси ни поре ске 
сто пе коју су пла ћа ли. Као посед ни
ци, гене ра ци ја ма су зау зи ма ли зна
чај на места у дру штве ном и при вред
ном живо ту гра да, па је Сте ван био 
пред сед ник цркве не општи не, син 
Нико ла заступ ник осеч ке фабри ке 
шеће ра, а брат од стри ца Живан, 
народ ни посла ник Демо крат ске 
стран ке Љубе Дави до ви ћа и пред
сед ник Житар ске задру ге, што је у 
оно вре ме била вео ма пре сти жна 
функ ци ја, а уче ству је и у осни ва њу 
Мле ка ре.

На месту ста ре куће у Ста ром шору 
Нико ла Кузми нац, са бра том од стри
ца Жива ном, 1923. годи не гра ди нову, 
пот по мог нут оче вим капи та лом. При
ли ком град ње нови је куће сачу ван је 
прво би тан подрум ски про стор, на 
чијем ула зу још сто ји нат пис са годи
на ма 18671923 као дра го цен запис о 
град њи обе куће. Радо ве је изво ди ло 
чуве но гра ђе вин ско пред у зе ће Иван 
Волер, а била је међу првим при ват
ним кућа ма где је при ме њен бетон ски 
темељ. У пита њу је при зем на гра ђан
ска кућа, гра ђе на у карак те ри стич ној 
меша ви ни ака де ми зма и нео сти ло ва, 
где је рани ји насле ђе ни архи тек тон
ски оквир нео ба рок ног поре кла сти
ли зо ван у духу сеце си је. Фаса да је 
реше на у симе трич ном рас по ре ду 
маса са цен трал но поста вље ним 
ајнфор том и два плит ко изба че на 
боч на риза ли та нагла ше на пила стри
ма и тро дел ним про зор ским отво ри
ма. Са обе стра не про стра ног ајнфор
та, нала зи се по пар про зо ра, а улаз 
је нагла шен пила стри ма, који носе 
вели ки забат и ори ги нал ном дрве ном 
капи јом, са нат про зор ни ком и укра си
ма од кова ног гво жђа.. У ком по зи ци ји 
про че ља, исти че се дина ми ка изло
мље них лини ја, која пра ти визу ру 
баро ки зи ра них про зор ских заба та. 
Богат ство хори зон тал них, плит ко 
про фи ли са них вена ца, сна жно истак
ну тих про зор ских заба та, поста ме на
та сокла и пила ста ра, ода ју симе
трич ном ком по зи ци јом и склад ним 
про пор ци ја ма ути сак јед не рас ко шне 
град ске куће, која једи но сво јим вели
ким ајнфор том све до чи при пад ност 
дома ћин ском типу кућа. Дво ри ште 
попло ча но циглом било је окру же но 
еко ном ским згра да ма типич ним за 
поро ди це, које се баве земљо рад
њом и има ло је нека да у свом скло пу 
шта ле за коње и кра ве, чар дак, мањи 
млин, пре кру пач и пеца ру за раки ју. У 
сре ди шту дво ри шта нала зио се један 
од тада нај ду бљих буна ра (40 мета
ра), са два вели ка точ ка, где се дола
зи ло по нај чи сти ју воду у гра ду. Вода 
из буна ра се спро во ди ла у резер во

ар, сме штен у таван ском про сто ру и 
хидро фо ром спро во ђе на у дело ве 
куће и купа ти ло, па је кућа била јед на 
од првих са вла сти тим водо во дом.

Нико лин син Сте ван је још као 
девет на е сто го ди шњак 1932. годи не 
сту пио у КПЈ, а после рата био народ
ни посла ник и први после рат ни пред
сед ник општи не. Сте ван је био оже
њен Аном, из кне жев ске поро ди це 
Кара пан џић, њене оси ро ма ше не гра
не. На раз ме ђи иде о ло ги је и иде а ла, 
пла ћа ло се гла вом, али беле жи ли и 
голо о точ ки дани. Милош, Сте ва нов 
син, рано оста је без оца, живи са мај
ком у кући, а поро ди ца оче ве сестре 
Јован ке, поста је му вео ма бли ска. 
Уда та за адво ка та Жар ка Радо сав, 
Јован ка је била агро ном, што је била 
вели ка рет кост у првим после рат ним 
годи на ма и дирек тор пољо при вред
ног добра Кара ђор ђе во, а њеном 
заслу гом спа сен је вели ки део поро
дич не имо ви не.

У поро ди ци се цени ла спо соб ност, 
обра зо ва ње, вред но ћа. Милош је као 
тех но лог био дирек тор Матроз инже
ње рин га, а супру га Мари ја (рођ. Мар
ти но вић) дирек тор Тех нич ког школ
ског цен тра. Милош ће јед но вре ме 
води ти при ват ну фир му Кузми нац 
инже ње ринг, за саве то ва ње у целу
ло зној, папир ној инду стри ји. Више од 
јед не деце ни је орга ни зо вао је ску по
ве инду стри је целу ло зе и папи ра југо
и сточ не Евро пе, који су се сва ке 
годи не одр жа ва ли од Истам бу ла, 
Солу на, Бра шо ва, Албе на до Опа ти
је, Врњач ке бање и Охри да, тих деве
де се тих годи на про шлог века. 

Мена џер ски дух од оца Мило ша 
насле дио је син Сте ван, који данас 
води про из вод њу јед не вели ке мул ти
ком па ни је у Кана ди. Супру га Мил да 
Кузми нац (рођ. Желем)  ради као 
про фе сор кла ви ра у Музич кој шко ли 
„Петар Кран че вић“. Ћер ка Мина, сту
ди ра пра ва и шпан ски језик  и сви ра 
кла вир. До 1979. годи не кућа је била 
у вла сни штву поро ди це Кузми нац, а 
након тога, десни део насле ђу је Вуко
са ва Нико лић, уда та за Ита ли ја на 
Дани је ле.

Више од два века поро ди ца сти че 
име так, гра де ћи добру еко ном ску 
осно ву, пре него што, као кру на све га 
ниче ово веле леп но зда ње пре ко 
пута митро вач ке бол ни це, што је и 
опре де ли ло њену нај но ви ју наме ну, 
као Поли кли ни ку или Дијаг но стич ки 
цен тар Сир ми јум. 

У кући Кузми нац, неко ли ко умет
нич ких сли ка и фото гра фи је пре да ка 
у вре ме шним, фино изре зба ре ним 
рамо ви ма, пру жа ју сво је вр сно путо
ва ње кроз поро дич ну исто ри ју. Дом 
кра си ико на Све тог Ђор ђа, коју је 
насли као Сте ван Алек сић из чуве не 
сли кар ске поро ди це Алек сић, доби је
на као кумов ски, свад бе ни дар поро
ди ци Радо сав, насле ђе на је у ама нет, 
а поро ди ца је кроз дуго тра ја ње нау
чи ла да чува сво ја зна ме ња и сво ја 
сећа ња.

Пре дак Живан
Кузми нац, био је

један од град ских 
заступ ни ка у вре ме 

вла де првог
миро вач ког

гра до на чел ни ка
Ћире Миле ки ћа, чији 
заступ ни ци су бира ни 
пре ма виси ни поре ске 
сто пе коју су пла ћа ли. 

Као посед ни ци,
гене ра ци ја ма су

зау зи ма ли зна чај на 
места у дру штве ном

и при вред ном
живо ту гра да

На месту ста ре куће у 
Ста ром шору Нико ла 
Кузми нац, са бра том 
од стри ца Жива ном, 
1923. годи не гра ди 
нову, пот по мог нут 
оче вим капи та лом. 
При ли ком град ње 

нови је куће сачу ван је 
прво би тан подрум ски 

про стор, на чијем
ула зу још сто ји нат пис 
са годи на ма 18671923 

као дра го цен запис
о град њи обе куће
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ОВАН: Закљу чу је те 
да вам недо ста је 
шира подр шка и поу
зда не инфор ма ци је о 

основ ним дога ђа ји ма на послов
ној сце ни. Немој те дозво ли ти да 
се то нега тив но одра зи на ниво 
послов не сарад ње или на резул
та те које оче ку је те. Важно је да се 
пра вил но зашти ти те од нега тив
них ути ца ја. 

БИК: Коле ба те се 
изме ђу две послов не 
пону де. Међу тим 
пока за ће се да ни јед

на од њих није одго ва ра ју ће 
реше ње које задо во ља ва ваша 
оче ки ва ња. Потреб но је да про
ме ни те нека основ на пра ви ла у 
дого во ру са сарад ни ци ма зарад 
већег успе ха. Нема раз ло га да 
пре те ра но исти че те сво је зах те ве 
у дру штву воље не осо бе. Обра
ти те пажњу на здра ви ји начин 
исхра не. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је те 
неза ин те ре со ва но за 
одре ђе не теме које 
зах те ва ју додат ни 

послов ни ризик. Ипак хла дан тон 
и стил одби ја ња наи ла зе на лош 
одјек у послов ним кру го ви ма. 
Нажа лост несве сно под сти че те 
послов ни рива ли тет. Осе ћа те 
емо тив ну тен зи ју у нечи јем при су
ству. Ста ло вам је да одго нет не те 
парт не ро ву изне над ну ћудљи вост 
у пона ша њу.

РАК: Посто је раз ли чи
ти неспо ра зу ми у 
послов ним пре го во
ри ма, што вам даје за 

пра во да инси сти ра те на сво јим 
циље ви ма и дока зи ва њу исти не. 
Уко ли ко вам је ста ло да оства ри
те послов ни успех, потреб но је да 
пре у зме те одго вор ност за сво је 
поступ ке. У сусре ту са воље ном 
осо бом делу је те напе то јер мно ге 
ства ри изне на да изми чу вашој 
вољи.  

ЛАВ: Оче ку је те пози
ти ван одго вор или 
одре ђе но при зна ње 
за свој рад. Али, до 

вас допи ру нео д ре ђе ни комен та
ри и нечи је него до ва ње. Немој те 
дозво ли ти да вас неко испро во
ци ра на импул сив но пона ша ње и 
погре шну одлу ку. Воље на осо ба 
оче ку је да дослед но испу ни те 
сво ја обе ћа ња. Тешко вам је да 
ускла ди те све зајед нич ке потре бе 
и инте ре со ва ња. 

ДЕВИ ЦА:  Уко ли ко 
вас ири ти ра нечи је 
непро  фе си  о  нал  но 
пона ша ње, потру ди те 

се да кон тро ли ше те сво је нега
тив не импул се и избе га вај те 
потен ци јал но ривал ство. Потен
ци ра ње послов ног суо че ља ва ња 
ства ра и низ додат них про бле ма. 
Искре ност пред воље ном осо бом 
ути че на боље раз у ме ва ње. 
Потреб на вам је емо тив на бли
скост како бисте пре ва зи шли сум
ње. 

ВАГА: Нема раз ло га 
да оче ку је те нове 
уступ ке од осо бе која 
не подр жа ва ваше 

послов не ста во ве и циље ве које 
заго ва ра те. Губи те дра го це но 
вре ме, непо треб но инси сти ра те 
на исти ни о којој дру ги не желе 
јав но да се изја шња ва ју у вашу 
корист. Потреб на вам је емо тив на 
дис кре ци ја, буди те пажљи ви и 
избе га вај те аван ту ри стич ке иде
је. При у шти те себи оми ље ну 
заба ву. 

ШКОР ПИ ЈА: Неко 
вам јасно даје до зна
ња, да се нала зи те у 
доброј пози ци ји и да 

подр жа ва ваше ста во ве. Потреб
но је да про це ни те добар тре ну
так за акци ју и да над му дри те 
сво је рива ле. Важно је да ваше 
иде је или емо тив на инте ре со ва
ња наи ла зе на пози ти ван одго
вор. Уко ли ко сте сло бод ни пла ни
рај те нови љубав ни сусрет. 

СТРЕ ЛАЦ: Уко ли ко се 
већи на сарад ни ка 
про ти ви вашим иде ја
ма и вољи, нема 

потре бе да упор но инси сти ра те 
на сво јим прво бит ним наме ра ма. 
Неко вам отво ре но даје до зна ња 
да неће има ти пре ви ше раз у ме
ва ња за ваше зах те ве. Делу је те 
узне ми ре но, лак ше вам је да 
неког опту жи те за сво је емо тив но 
ста ње. Потреб но је да се боље 
при ла го ди те бли ској осо би. 

ЈАРАЦ: Не може те да 
про ме ни те основ не 
усло ве или рас по ло
же ње које вла да у 

послов ним кру го ви ма, пла но ви 
које има те зави се од нечи јег ути
ца ја и воље. Немој те дозво ли ти 
да у вама пре вла да сује та или 
жеља за побед нич ким три јум
фом. Мора те има ти довољ но стр
пље ња за сво ју поро ди цу. Избе га
вај те пси хо – физич ка опте ре ће
ња или так ми чар ску атмос фе ру. 

ВОДО ЛИ ЈА: Изне над
на послов на непри јат
ност или сукоб са јед
ном осо бом нате ра ће 

вас да ства ри посма тра те дру гим 
очи ма. Избе га вај те осе тљи ве 
теме које пред ста вља ју ризик за 
ваш послов ни углед. Буди те 
довољ но про ми шље ни. Важно је 
да пра вил но про це ни те нечи ју 
уло гу и емо тив не наме ре. Парт
нер не жели да вас додат но опте
ре ћу је сво јим зах те ви ма. 

РИБЕ: Дого вор са јед
ном осо бом ука зу је на 
могу ће неспо ра зу ме и 
потен ци јал ни неу спех. 

Недо ста је вам добар увид у раз
ли чи те токо ве послов них дога ђа
ја. Делу је те суви ше резер ви са но 
и непо вер љи во али парт нер нема 
наме ру да вас пре те ра но раз у ве
ра ва у вашим емо тив ним сум ња
ма. Важно је да пра вил но усме ра
ва те. Важно је да пра вил но усме
ра ва те кре а тив ну енер ги ју. 

VREMEPLOV
17. ок то бар

1849. У Па ри зу умро пољ ски 
ком по зи тор и пи ја ни ста Фре де
рик Шо пен.
1931. Кри ми на лац Ал Ка по не 
осу ђен на 11 го ди на за тво ра 
због из бе га ва ња пла ћа ња по ре
за. 
1997. У по жа ру из го ре ло Ју го
сло вен ско драм ско по зо ри ште у 
Бе о гра ду. 

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

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

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

21. ок то бар
1805. У би ци код Тра фал га ра 
Бри тан ци под Хо ра ци јом Нел со
ном по ра зи ли су фран цу ско
шпан ску фло ту без ијед ног из гу
бље ног бро да. 
1833. Ро ђен је швед ски хе ми
чар, ин ду стри ја лац и про на ла
зач Ал фред Бер нард Но бел.
1941. Нем ци су у Кра гу јев цу у 
Дру гом свет ском ра ту стре ља ли 
ви ше од 7.000 ци ви ла, међ|у 
ко ји ма и уче ни ке кра гу је вач ке 
гим на зи је.

22. ок то бар
1811. Ро ђен ма ђар ски ком по зи
тор Франц Лист.
1964. Фран цу ски књи жев ник 
Жан Пол Сар тр од био Но бе ло ву 
на гра ду за књи жев ност. 
1964. Сло ве нач ки гим на сти чар 
Ми ро слав Це рар осво јио злат ну 
ме да љу на Олим пи ја ди у То ки ју.

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

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) окто бар 
Све ти Сте фан и преп. Јеле на – 
Јели са ве та (Шти ља но вић)

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

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

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

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

Поне де љак, 22. (9) окто бар 
Све ти апо стол Јаков; Све ти 
Сте фан Срп ски (Сле пи)

Уто рак, 23. (10) окто бар 
Све ти муче ни ци Евлам пи је и 
Евлам пи ја

Crkveni
kalendar

• Дођи, живи у мом срцу 
и немој пла ћа ти ста на
ри ну.
• Вера чини све ства ри 
могу ћим – љубав чини 
све ства ри лак шим.
• Љубав гле да кроз теле
скоп, завист гле да кроз 
микро скоп. 

Теле ће пече ње
Састој ци: 1 кило грам теле ће 

плећ ке, со, бибер, 150 мили ли та ра 
сун цо кре то вог уља, 200 гра ма 
кром пи ра, 3 гла ви це лука, 1 каши
чи ца бра шна, 1 дл теле ће супе, 1 
гран чи ца рузма ри на.

При пре ма: Месо одво ји те од 
кости, раши ри те га на дасци и 
добро исту ци те с уну тра шње стра
не. Посо ли те, поби бе ри те и савиј
те у рол ну. Ова ко при пре мље но 
месо спу сти те у загре ја но уље, 
пржи те око пола сата и окре ћи те га 
да пору ме ни са свих стра на. Додај
те огу ље ни и опра ни кром пир и лук 
наре зан на колу то ве, који сте пре
пр жи ли на масла цу. Посо ли те, 
поби бе ри те и ста ви те у загре ја ну 
рер ну на 200 Цел зи ју са, пеци те 
док месо не омек ша. Повре ме но га 
поли вај те соком. Пре него што 
послу жи те месо, додај те бра шно 
раз му ће но с супом, про ме шај те по 
дну посу де да се ски не запе че ни 
сок, па вра ти те јело у рер ну, још 
десе так мину та.
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Аме рич ки сан
Спорт ски дога ђај број један ових 

дана сва ка ко је поче так нове 
кошар ка шке НБА сезо не. Путу ју ћи 

цир кус нај бо ље свет ске кошар ке, почео 
је у уто рак и тра ја ће све до лета. Сва ки 
тим оди гра ће укуп но 82 утак ми це у регу
лар ном делу сезо не. У плеј оф ће ући по 
осам нај бо љих еки па из Источ не и 
Запад не кон фе рен ци је. Посла сти ца за 
све љуби те ље кошар ке.

Исти на, има људи који не воле аме
рич ку кошар ку и који пре фе ри ра ју европ
ски стил игре, али јед на ствар је сигур на, 
Аме ри кан ци од сва ког спор та уме ју да 
напра ве спек такл. Почев ши од игра ча на 
тере ну који су напу ца ни до крај њих гра
ни ца и изгле да ју као да су са дру ге пла
не те, пре ко инфра струк ту ре, ста ди о на, 
ТВ пре но са, ста ти сти ке, рекла ма, па све 
до мили о на људи широм све та, који све 
то пра те путем теле ви зи је, интер не та, 
вести и разних мобил них апли ка ци ја. 
Све у све му, инду стри ја која зара ђу је 
мили ја р де. Кад се узме у обзир да поред 
кошар ке, Аме ри има ју још неко ли ко 
наци о нал них спор то ва попут хоке ја, аме
рич ког фуд ба ла и беј збо ла, доби ја ју се 
цифре од којих боли гла ва.

Љуби те љи ма спор та у Срби ји је 
нарав но нај ин те ре сант ни ја НБА лига, 
због све веће коло ни је срп ских игра ча и 
тре не ра који су део тог цир ку са. Чини се 
да никад није било више наших људи у 
нај ја чој кошар ка шкој лиги. И то не само 
Срба, већ и игра ча са про сто ра бив ше 
Југо сла ви је, па и Евр о пе.

Сва ка ко нај број ни ја срп ска коло ни ја 
ове годи не је у Сакра мен ту. Вла де Дивац 
и Пеђа Сто ја ко вић су се лага но ува ли ли 
у струч ни штаб клу ба из Кали фор ни је 
(исти ни за вољу, дебе ло су их заду жи ли) 
и сада су дову кли Бог да на Бог да но ви ћа 
и Нема њу Бје ли цу. Вели ка ствар за обо
ји цу је што им је ука за на шан са. Бог да но
вић је у првој сезо ни имао одлич ну мину
та жу с обзи ром да је руки, а Бје ли ца је 
био већ виђен у Евро пи поно во, пре него 
што га је Дивац довео у свој клуб. Кинг си 
и нема ју баш неки кон ку рен тан тим, али 
сва ка ко ће бити зани мљи во гле да ти два 
наша репре зен та тив ца који ће сигур но 
има ти добру мину та жу. Нарав но, ако их 
здра вље послу жи.

Нико ла Јокић је наша нај ве ћа кошар
ка шка зве зда у овом момен ту. Дебељ ко 
из Сом бо ра, који је један део кари је ре 
про вео и у Срем ској Митро ви ци игра ју ћи 
за Мегу, пот пи сао је пето го ди шњи уго вор 
са Ден ве ром вре дан 148 мили о на дола
ра. Тач но се сећам када сам га први пут 
гле дао у Митро ви ци. Она ко незграп но 
гра ђен и са вишком кило гра ма пре во дио 
је лоп ту, орга ни зо вао напа де, аси сти рао 
и пога ђао трој ке. А играо цен тра. Тале
нат се пре по зна је одмах на први поглед, 
оста ло је рад и труд. Тре нер Мило је вић 
је испри чао анег до ту да Јокић када је 
дошао у Мегу, није могао није дан склек 
да ура ди!? Сада је он већ гро ма да, која 

се рве са оста лим зве ри ма под кошем у 
Аме ри ци. Деч ко је један од нај та лен то
ва ни јих игра ча у лиги, а лако ћа са којом 
игра и пои гра ва се са про тив нич ком 
одбра ном је запа њу ју ћа. Ода је ути сак 
скром ног мом ка који не хаје за мили о не 
и који само жели да игра кошар ку. Надај
мо се да ће оста ти на земљи и да ће 
конач но успе ти да одве де сво ју еки пу до 
плеј офа.

Још два Срби на су саи гра чи у јед ној 
НБА еки пи. Реч је о Мило шу Тео до си ћу и 
Боба ну Мар ја но ви ћу. Лос Анђе лес Кли
пер си нису ни налик еки пи од пре пар 
годи на, а у то сиви ло се укло пио и Тео до
сић про шле сезо не. Није имао сре ће, 
мучи ла га је повре да. Виде ће мо шта 
може у овој сезо ни и коли ко је спре ман. 
Ради се о игра чу који има пре ди спо зи ци је 
да буде један од атрак тив ни јих плеј меј ке
ра у лиги, уко ли ко се укло пи и тре нер га 
пусти да игра. Ту је и Боби. Торањ испод 
коша који се није наи грао за све ове годи
не про ве де не у Аме ри ци. Нека ко не могу 
да се отмем ути ску да је човек јед но став
но маско та, која ето тако уђе пар мину та 

у игру, а људи се чуде њего вој поја ви. 
Оно што ми је нај ту жни је од све га је, да 
је и он изгле да при хва тио ту уло гу, па се 
у скла ду са тим и пона ша. Нешто као 
игра, пева, репу је, сни ма кли по ве... Ниђе 
везе са кошар ком. Али добро, човек јури 
неки свој аме рич ки сан, не тре ба му 
заме ри ти. Ваљ да ће у овој сезо ни конач
но поче ти да игра кошар ку.

И на кра ју, не тре ба изо ста ви ти чиње
ни цу да Срби ја има и јед ног тре не ра у 
НБА. Тач ни је, има их више, али Игор 
Коко шков је први Србин који је постао 
глав ни тре нер јед не НБА еки пе. У пита
њу је Финикс, еки па која је поср та ла у 
неким прет ход ним сезо на ма, а виде ће мо 
шта наш струч њак, који је са Сло вен ци
ма узео Европ ско првен ство, може да 
напра ви. Сва ка ко вели ко при зна ње за 
нашу кошар ку.

Кошар ка шки НБА кара ван је почео. 
Фана ти ци неће спа ва ти, оста ли ће чита
ти у вести ма сутра дан како су наши 
кошар ка ши игра ли. А они? Они ће наста
ви ти да јуре свој аме рич ки сан. Срећ но 
мом ци.

Никола Јокић у дресу Денвера
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Риви ца: Пла ни нац – Сло га 
(К) 7:0; Крче дин: Фру шко го рац 
– ЧСК 1:1; Нови Слан ка мен: 
Дунав – Борац 3:1; Јазак: Цар 
Урош – Рад нич ки 1:2; Сло га (М) 
сло бо дан.

01. Дунав 6 5 1 0 12:3 16
02. Рад нич ки 7 4 3 0 14:5 15
03. Цар Урош 6 4 0 2 17:9 12
04. ЧСК 6 2 3 1 14:7 9
05. Фру шко го . 6 2 1 3 10:11 7
06. Сло га (К) 6 2 0 4 5:19 6
07. Сло га (М) 6 1 2 3 8:14 5
08. Борац 6 1 2 3 8:15 5
09. Пла ни нац 7 1 0 6 10:15 3

Бео град: Син ђе лић – Инђи ја 
0:0; Чаје ти на: Зла ти бор – 
Будућ ност 2:0; Ива њи ца: Јавор 
– Бежа ни ја 4:1; Гор њи Мила
но вац: Мета лац – Нови Пазар 
2:1; Жар ко во: ОФК Жар ко во – 
Рад нич ки 1923 0:1; Сен та: ТСЦ 
– Борац 0:0; Бечеј: Бечеј 1918 
– Сло бо да 3:0; Кру ше вац: Тра
јал – Теле оп тик су игра ли у 
поне де љак.

01. Зла ти бор 11 9 1 1 23:6 28
02. Инђи ја 11 8 2 1 18:4 26
03. Јавор 11 7 3 1 25:7 24
04. Син ђе лић 11 6 5 0 13:4 23
05. Мета лац 10 4 5 1 11:7 17
06. ТСЦ 11 4 5 2 12:9 17
07. Бежа ни ја 11 5 1 5 16:15 16
08. Рад нич ки 10 4 1 5 6:11 13
09. Теле оп тик 10 3 3 4 9:13 12
10. Бечеј 11 4 0 7 11:20 12
11. ОФК Жар ко. 11 3 2 6 11:13 11
12. Борац 11 2 5 4 8:15 11
13. Будућ ност 11 2 4 5 8:10 10
14. Тра јал 10 2 3 5 5:10 9
15. Н. Пазар 11 0 4 7 4:16 4
16. Сло бо да 11 0 2 9 3:23 2

Бео чин: Цемент – Бач ка 
1901 2:1; Нови Сад: Црве на 
Зве зда – Хај дук 1912 1:1; Ста ри 
Банов ци: Дунав – Брат ство 
1946 1:3; Саку ле: Борац – Рад
нич ки (СМ) 4:1; Нови Банов ци: 
Омла ди нац – Рад нич ки (НП) 
1:0; Нови Сад: Кабел – Дина мо 
1945 1:0; Пан че во: Желе зни чар 
– ЧСК Пива ра 1:0; Зре ња нин: 
Рад нич ки (З) – Мла дост 1:0; 
Вршац: ОФК Вршац – Србо
бран 2:0.

01. Хај дук 10 8 2 0 14:1 26
02. Омла ди нац 10 8 1 1 13:4 25
03. Кабел 10 7 2 1 23:8 23
04. Брат ство 10 7 1 2 21:13 22
05. Рад ни.(З) 10 4 6 0 9:2 18
06. Желе зни чар 10 5 2 3 8:6 17
07. ОФК Вршац 10 5 1 4 12:8 16
08. Дина мо 10 4 2 4 11:8 14
9. Рад ни. (СМ) 10 3 3 4 13:13 12
10. Ц. Зве зда 10 3 3 4 12:12 12
11. Дунав 10 3 3 4 11:12 12
12. Мла дост 10 4 0 6 8:17 12
13. Борац 10 3 2 5 12:12 11
14. Србо бран 10 2 3 5 5:14 9
15. Цемент 10 2 2 6 7:13 8
16. Бач ка 10 2 1 7 9:16 7
17. ЧСК Пива ра 10 1 1 8 7:19 4
18. Рад ни. (НП) 10 0 3 7 2:19 3

Дивош: Хај дук (Д) – Сло га 
(Е) 0:1; Теме рин: Сло га (Т) – 
ЛСК 1:0; Бешка: Хај дук (Б) – 
Поду на вац 0:1; Шид: Рад нич ки 
– Под ри ње 0:0; Вој ка: Сре мац 
– Борац (Ш) 0:0; Рума: Први 
Мај – Југо вић 2:0; Ста ра Пазо
ва: Једин ство – Хај дук (Ч) 4:0; 
Татра сло бо дан.

Ада шев ци: Гра ни чар – 
Борац (М) 1:0; Доњи Петров
ци: Доњи Петров ци – ПСК 0:2; 
Вито јев ци: Пар ти зан – Сло бо
да 2:0; Инђи ја: Желе зни чар – 
Сло вен 3:0; Врд ник: Рудар – 
Љуко во 3:3; Купи но во: Купи но
во – Напре дак 2:3; Нови Кар
лов ци: Полет – Борац (К) 3:0; 
Голу бин ци: Јадран – Будућ
ност 2:0.

01. Сло бо да 9 8 0 1 20:9 24
02. Желе зни . 9 7 2 0 23:2 23
03. Пар ти зан 9 7 1 1 29:6 22
04. ПСК 9 7 0 2 18:11 21
05. Јадран 9 6 1 2 19:9 19
06. Д. Петров . 9 5 0 4 18:17 15
07. Рудар 9 3 4 2 13:12 13
08. Љуко во 9 3 2 4 10:16 11
09. Будућ ност 9 3 1 5 20:13 10
10. Борац (К) 9 3 1 5 16:18 10
11. Напре дак 9 3 0 6 15:21 9
12. Сло вен 9 2 2 5 4:13 8
13. Полет 9 2 1 6 11:17 7
14. Гра ни чар 9 2 1 6 12:32 7
15. Борац (М) 9 2 0 7 9:14 6
16. Купи но во 9 1 0 8 5:32 3

Чал ма: Сло га (Ч) – Мла дост 
3:1; Беше но во: БСК – Доњи 
Срем 2015 1:2; Жар ко вац: 
Напре дак – Сло га (В) 0:0; 
Вишњи ће во: Хај дук – Гра ни
чар 1:0; Кру ше дол: Кру ше дол 
– Зека Буљу ба ша 5:1; Бикић 
До: ОФК Бикић – Фру шко го рац 
6:0; Рума: Фру шка Гора – 
Митрос 1:3; Огар: Шумар – 
Оби лић 1993 1:0.

01. Југо вић 9 6 1 2 10:7 19
02. Борац (Ш) 9 5 3 1 14:5 18
03. Под ри ње 9 5 3 1 13:4 18
04. Први Мај 8 6 0 2 17:10 18
05. Сло га (Е) 8 5 1 2 17:9 16
06. Сре мац 8 4 3 1 7:4 15
07. Поду на вац 9 4 1 4 13:8 13
08. Једин ство 8 3 2 3 9:9 11
09. Хај дук (Б) 8 3 1 4 9:11 10
10. Сло га (Т) 8 3 1 4 6:10 10
11. Хај дук (Д) 8 3 0 5 12:8 9
12. Татра 8 2 3 3 8:7 9
13. ЛСК 9 2 1 6 5:19 7
14. Рад нич ки 8 1 2 5 10:15 5
15. Хај дук (Ч) 9 0 0 9 1:25 0

Бин гу ла: ОФК Бин гу ла – 
ОФК Бачин ци 2:0; Ваши ца: 
Напре дак – Син ђе лић 1:1; Бер
ка со во: Сре мац – Омла ди нац 
(Б) 4:2; Јаме на: Гра ни чар – 
Борац 4:0; Моро вић: Једин
ство (М) – Јед но та 2:4; Љуба: 
Једин ство (Љ) – Ерде вик 2017 
1:1.

01. Јед но та 8 7 1 0 35:7 22
02. Сре мац 8 6 1 1 32:12 19
03. Ерде вик 8 5 2 1 20:7 17
04. Једин с. (Љ) 8 3 3 2 11:16 12
05. Гра ни чар 8 3 2 3 15:14 11
06. ОФК Бачин . 8 3 1 4 18:17 10
07. ОФК Бин гу л. 8 3 1 4 11:19 10
08. Напре дак 7 2 2 3 16:13 8
09. Син ђе лић 8 2 2 4 20:18 8
10. Једин с. (М) 8 2 2 4 14:21 8
11. Омла ди . (Б) 7 2 1 4 16:19 7
12. Борац 8 0 0 8 6:51 0

Ноћај: Ноћај – Трго вач ки 2:5; 
Ноћај: Змај – Пла ни нац 4:1; 
Кузмин: Гра ни чар – Сло бо да 
1:0; Срем ска Рача: Срем (СР) 
– Сло га 0:3; Вели ки Радин ци: 
Борац (ВР) – Срем (СМ) 3:4; 
Лаћа рак: Поле та рац – Борац 
(Ра) 2:5.

01. Сло га 8 7 1 0 26:7 22
02. Трго вач ки 8 5 2 1 18:10 17
03. Гра ни чар 8 5 1 2 14:8 16
04. Срем (СР) 8 5 0 3 23:15 15
05. Пла ни нац 8 3 3 2 23:14 12
06. Сло бо да 8 4 0 4 13:12 12
07. Борац (ВР) 8 3 1 4 20:21 10
08. Змај 8 2 3 3 20:17 9
09. Борац (Ра) 8 2 2 4 14:23 8
10. Срем (СМ) 8 1 3 4 14:24 6
11. Поле та рац 8 1 2 5 14:22 5
12. Ноћај 8 1 0 7 10:36 3

01. Доњи Срем 9 8 1 0 29:7 25
02. ОФК Бикић 9 6 1 2 19:7 19
03. Хај дук 9 6 1 2 18:6 19
04. Кру ше дол 9 6 0 3 20:6 18
05. Оби лић 9 5 2 2 13:7 17
06. Сло га (В) 9 4 4 1 16:7 16
07. Гра ни чар 9 5 1 3 16:8 16
08. Напре дак 9 4 2 3 14:9 14
09. Шумар 9 4 1 4 9:9 13
10. Ф. Гора 9 4 0 5 14:12 12
11. Митрос 9 4 0 5 15:21 12
12. БСК 9 3 2 4 15:11 11
13. З. Буљу ба. 9 2 0 7 11:22 6
14. Сло га (Ч) 9 1 1 7 13:27 4
15. Фру шко го . 9 1 1 7 5:40 4
16. Мла дост 9 0 1 8 3:31 1

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

МОЛ СРЕМ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Кра љев ци: Једин ство (К) – 
Полет 1:3; Сте ја нов ци: Борац 
– Хрт ков ци 5:0; Шатрин ци: 
27.Окто бар – Фру шко го рац 3:7; 
Гра бов ци: Гра ни чар – Једин
ство (Ру) 0:2; Пла ти че во: 
Једин ство (Пл) – Сре мац 11.
новем бра; Вој во ди на сло бо дан.

01. Сре мац 6 6 0 0 19:5 18
02. Фру шко го . 7 5 2 0 19:8 17
03. Борац 8 5 0 3 23:13 15
04. Једин с. (Ру) 6 3 3 0 9:3 12
05. Једин с. (Пл) 6 3 1 2 15:8 10
06. Хрт ков ци 7 3 1 3 13:13 10
07. Полет 8 2 2 4 9:16 8
08. Вој во ди на 7 2 1 4 14:13 7
09. Гра ни чар 7 2 0 5 9:10 6
10. 27–Окто бар 6 2 0 4 8:21 6
11. Једин с. (К) 8 0 0 8 7:35 0

Субо ти ште: Витез – Срем 
0:3; Прхо во: Мла дост 1935 – 
Сло вен 3:3; Кар лов чић: Ловац 
– ОФК Бре стач 1:3; Шима нов
ци: Хај дук 1932 – Сре мац 1:2; 
Каме ни сло бод на.

01. ОФК Бре ст. 6 5 0 1 27:10 15
02. Сре мац 5 5 0 0 16:3 15
03. Срем 5 4 0 1 16:6 12
04. Ловац 5 3 0 2 16:6 9
05. Мла дост 4 1 1 2 11:12 4
06. Сло вен 5 1 1 3 9:12 4
07. Хај дук 5 1 0 4 6:17 3
08. Каме ни 5 1 0 4 9:21 3
09. Витез 6 1 0 5 5:28 3

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

OФЛ ПЕЋИНЦИ

ЕВРОП СКО ПРВЕН СТВО У ДЕЧ ЈЕМ ФИТ НЕ СУ

Шима нов ча ни
ушли у Топ шест

На недав но одр жа ном 
Европ ском првен ству у деч јем 
фит не су у Новом Саду, уче
ство ва ла су чети ри так ми ча ра 
шима но вач ког фит нес клу ба 
Топ фор ма који су се пла си ра
ли у Топ шест. У кон ку рен ци ји 
пре ко 10 репре зен та ци ја и 
пре ко 100 уче сни ка, деве то го
ди шња Иси до ра Савић осво ји
ла је шесто место, десе то го ди
шња Тама ра Ђурић осво ји ла 
је шесто место и два на е сто го
ди шња Дуња Радо са вље вић 
осво ји ла је тако ђе шесто 
место у сво јој кате го ри ји, док 
је два на е сто го ди шњи Милан 
Мави ја осво јио четвр то место.

Како је рекла Маја Радо са
вље вић, тре нер шима но вач ког 

клу ба Топ фор ма и деч је фит
нес репре зен та ци је, ово је 
први пут да су деца из Срби је 
ушла у Топ шест на Европ ском 
првен ству, што је вели ки 
успех.

– Заи ста сам пре за до вољ на 
постиг ну тим резул та ти ма. 
Међу тим, нема мо вре ме на да 
спа ва мо на лово ри ка ма, него 
наста вља мо даље са тре нин
зи ма и так ми че њи ма. Нарав
но, сва наша так ми че ња, сви 
постиг ну ти резул та ти, резул
тат су напор ног рада, али пре 
све га помо ћи и подр шке 
Општи не Пећин ци и Спорт ског 
саве за Раз вој спор то ва на 
чему сам им вео ма захвал на 
– рекла је Радо са вље вић.
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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Изло жба Тра га ње за лепо том
У Зави чај ном музе ју Рума отво ре на 

је зајед нич ка изло жба сли ка Срећ
ка Раду ло ви ћа и Миро сла ва Биу ко

ви ћа, чла но ва Ликов не гру пе СМАРТ, под 
нази вом Тра га ње за лепо том.

Жељ ка Ћур чин, исто ри чар ка умет но
сти иста кла је да јој је част, што упра во 
она отва ра ову изло жбу два мај сто ра 
поет ског реа ли зма. 

– Зани мљи во је и што ова два умет
ни ка кон стант но изла жу зајед но, што је 
данас у кул тур ном живо ту пра ва рет кост. 
Они овим не при ка зу ју само сво ју умет
ност, него и упу ћу ју на нешто што смо 
ми поти сну ли у дру ги план, а то је јед
но искре но при ја тељ ство, које је могу ће 
изме ђу два умет ни ка, што тре ба посеб но 
поздра ви ти. Вече рас овде кре ће те у јед
ну потра гу за лепо том, коју може те наћи 
у сва ком овом изло же ном делу. У духу 
поет ског реа ли зма, на сли ка ма су обра
ђе не раз ли чи те теме са јед ном новом, 
лир ском цртом – иста кла је Жељ ка Ћур
чин.

Срећ ко Раду ло вић је, у обра ћа њу број
ној публи ци не смо из Руме, рекао да 
ће има ти при ли ке да виде сли ке које, 
можда, мало ређе виђа ју, јер у рум ској 
сре ди ни нема толи ко ауто ра који при па
да ју прав цу реа ли зма.

– Ја волим изло жбе, и сво је, али и туђе. 
То је при ли ка да се оку пи мо ми, сли ка ри 
који се не виђа мо баш тако често. То је 
при ли ка да раз ме ни мо нека иску ства, 
да опле ме ни мо сами себе и омо гу ћи мо 
посе ти о ци ма да ужи ва ју у сли ка ма. Сва
ка изло жба је, на неки начин пра зник, 
свет ко ви на, при ли ка да ски не мо пау чи ну 
са неког сиви ла сва ко дне ви це, рија ли

ти ја, зато волим изло жбе, онда се лепо 
и све ча но обу чем. Захва љу јем на овој 
лепој посе ти и ужи вај те – пору чио је сли
кар Миро слав Биу ко вић.

Рум ска публи ка у Лега ту Мили во ја 
Нико ла је ви ћа може да погле да 35 сли
ка уља на плат ну, ова два умет ни ка који 
при па да ју прав цу поет ског реа ли зма.

С. Џ.

Отва ра ње изло жбе Тра га ње за лепо том


