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Super cena, super ponuda
*supernova

Od apri la mese ca lan si ran je novi brend na kablov-
skom nebu Srbi je, *super no va. Naj bo lja pre po ru ka da 
posta ne te i vi deo ove poro di ce koja već bro ji više od 
300.000 čla no va sva ka ko je naj kom plet ni ja ponu da tele vi-
zij skog sadr ža ja u Srbi ji po vrlo povolj nim cena ma. Više od 
260 tele vi zij skih i radio kana la, od čega 50 u vrhun skom, 
HD for ma tu, inter net brzi ne do 120 Mb/s te fi k sna tele fo ni-
ja sa neo gra ni če nim pozi vi ma ka svim mts fi k snim i mobil-
nim bro je vi ma naj bo lji su argu ment koji će vas uve ri ti da 
posta ne te deo ras tu će poro di ce *super no va.

Sve nove kori sni ke koji se odlu če za *super no va 
pake te oče ku je atrak tiv na pro mo ci ja - šest mese ci 
u toku kojih će nji ho va pret pla ta izno si ti jedan dinar 
meseč no.

Lju bi te lji spor ta i naj bo ljeg serij skog sadr ža ja pre po-
zna će u ponu di *super no ve ono što su odu vek žele li od 
svog ope ra to ra. Sve o bu hvat na ponu da sport skih kana la 
u *super no va domo ve će done ti naj bo lji fud bal, košar ku i 
trkač ke spor to ve, dok će vas  sa dr ža ji kana la Super Star TV 
i Fox u ve ri ti da je doma ća pro duk ci ja u ran gu holi vud ske. 
Super no va je brend inspi ri san sva ko dnev nim živo tom i u 
nje ga želi da une se opti mi zam i što više dobrog sadr ža ja.

Više od 60 gra do va i opšti na u Srbi ji deo su sazvež đa 
super no ve i pozi va mo sve sta nov ni ke Sre ma da se pri dru-
že galak si ji sjaj nih uslu ga. 

Napra vi super izbor!
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УВОДНИК

Смрт жене на Бал ка ну

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

У неде љу, 14. апри ла, у 77. годи ни умр ла је Мир ја на 
Мар ко вић, удо ви ца покој ног Сло бо да на Мило ше ви ћа. 
Умр ла је у поли тич ком про гон ству у Руси ји. Неко ли ко 

дана рани је, Апе ла ци о ни суд у Бео граду је уки нуо прво сте
пе ну пре су ду, којом је про шле годи не била осу ђе на на годи
ну дана затво ра због опту жбе да је пре 19 годи на ути ца ла на 
нека кву вла ди ну коми си ју да дади љи свом уну ку доде ли 
држав ни стан. Тре ба ло је да суђе ње у овом бизар ном про це
су кре не поно во, али ето, неће мо доче ка ти да се Мири Мар
ко вић конач но пре су ди због тог фамо зног ста на. Надам се 
да наре че на дади ља и даље живи у пред мет ном ста ну, али 
то није више важно. То никад није било важно, ни дади ља, 
ни стан, али у овој земљи је све нагла вач ке па и про цес про
тив удо ви це Сло бо да на Мило ше ви ћа. То посеб но.

Ако ништа дру го нису могли да јој нађу, за тај стан ствар но 
нису мора ли да поте жу суд ску маши не ри ју и да нас све ком
плет пра ве буда ла ма. 

Међу тим, смрт ове жене иза зва ла је на дру штве ним мре
жа ма (што је дру го име за сеп тич ку јаму нај го рег вер бал ног 
ижи вља ва ња) неве ро ват не изли ве мржње, беса и бести јал
них комен та ра које при сто јан човек не може ни зами сли ти. 
Оди јум јав но сти пре ма њој може се поре ди ти можда са 
мржњом којом је Срби ја мрзе ла реци мо Дра гу Обре но вић, 
или Ире ну Кан та ку зи ну (Бран ко вић), а која је ушла у народ ну 
песму. Уоп ште, срп ска јав ност је кроз исто ри ју уме ла несе
бич но, дослед но и уби тач но да мрзи жене сво јих вла да ра. 

Мрзе ла је можда и вла да ре, али њихо ве жене неу по ре ди во 
живо пи сни је и јаче. Јер, шта је била жена у Срби ји? Живин
че, нешто мало боље тре ти ра но од кра ве. То је патри јар хал
на тра ди ци ја и дру штве ни обра зац, неу ни штив и вечан. И ко 
том жен ском живин че ту уоп ште даје пра во да нешто мисли, 
одлу чу је или не дај боже вла да? Са њом је нај бо ље на бајо
нет, ко са Дра гом Обре но вић, коју упор но нази ва ју Дра гом 
Машин.

За Сло бо да ном Мило ше ви ћем се пла ка ло, за Миру Мар
ко вић су се јуна ци са тви те ра нада ли да је има ла дугу и 
бол ну смрт. Он је у срци ма већи не, твр дим, остао јунак 
отпо ра мрском Запа ду, борац за срп ство који само није 
имао мало гео по ли тич ке сре ће, а она је сво зло овог све та. 
За њега се гла са ло, па није ред да се сад пљу не на соп
стве ни избо р. Са њом је ситу а ци ја лак ша, лак ша за тран
сфер фру стра ци је због свих пора за у које нас је С. Мило
ше вић и сви који су гла са ли за њега водио целу деце ни ју и 
дуже. Не, нисмо криви ми, није крив ни Мило ше вић, за све 
је кри ва Мира Мар ко вић. Она је уби ла Стам бо ли ћа, она је 
уби ла Ћуру ви ју, поку ша ла да уби је Вука Дра шко ви ћа, она 
је опљач ка ла земљу, рас ту ри ла Југо сла ви ју, поби ла мусли
ма не у Сре бре ни ци, опсе да ла и гра на ти ра ла Сара је во 
чети ри годи не, орга ни зо ва ла Бље сак и Олу ју, и све тако 
редом до кра ја, и на кра ју, она је бом бар до ва ла Срби ју. Она 
је црве на вешти ца, а ми, ми нисмо ништа кри ви. А ни Сло
ба.

Уоп ште, срп ска
јав ност је кроз

исто ри ју уме ла
несе бич но, дослед но 

и уби тач но да мрзи 
жене сво јих вла да ра. 

Мрзе ла је можда и 
вла да ре, али њихо ве 

жене неу по ре ди во 
живо пи сни је и јаче
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МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛА В НЕДИ МО ВИ Ћ У КЛЕН КУ

Држа ва ником
неће оста ти дужна

Ста ри ји мешта ни
су комен та ри са ли

да је ово први
мини стар

пољо при вре де
који је посе тио

ово село. Сва ко
ко није био данас

на њиви био је
у дома ћин ству

Вла да на Вули ћа

Мини стар пољо при вре де Бра
ни слав Неди мо вић, у прат њи 
пред сед ни ка Општи не Сла ђа на 

Ман чи ћа, оби шао је 10. апри ла дома
ћин ство Вла да на Вули ћа у Клен ку и са 
пољо при вред ни ци ма из овог села раз
го ва рао о про бле ми ма који их муче, 
акту ел ној ситу а ци ји у пољо при вре ди, 
суб вен ци ја ма али и оста лим мера ма 
аграр не поли ти ке.

По окон ча њу раз го во ра мини стар 
Неди мо вић је иста као да је основ ни 
раз лог дола ска у Кле нак да од пољо
при вред ни ка чује да ли је било неких 
гре ша ка у погле ду мера, а ако је било, 
да се испра ве. Он је наја вио и да ће 
се све суб вен ци је из прет ход не годи не 
испла ти ти до 25. апри ла и да држа ва 
ником неће оста ти дужна, а они који 
нису под не ли зах те ве могу још да то 
учи не. 

– Ја бих поку шао да охра брим ове 
људе, пого то во мла ђе, који има ју 
жеље, да уђу у дру ге врсте пољо при
вред не про из вод ње, не само ратар
ство. Знам да је теже, али може и више 
да се зара ди. Држа ва ће то помо ћи са 
под сти ца ји ма, опре мом, меха ни за ци
јом, систе ми ма за навод ња ва ње, за 
сва ку од ових ства ри даје мо пола нов
ца. Мно го је незна ња и нео ба ве ште

но сти где могу људи да кон ку ри шу и 
шта могу да доби ју. Моја миси ја је да 
идем од места до места и да про бам 
да ширим при чу о томе и упо знам што 
више људи са мера ма у пољо при вре
ди, ука зао је Бра ни слав Неди мо вић.

На пита ње нови на ра шта је дома ћи
не из Клен ка нај ви ше зани ма ло, мини
стар пољо при вре де је рекао да их је 
инте ре со ва ло како до ИПАРДа, да ли 
је про це ду ра ком пли ко ва на и да ли 
тре ба пуно доку мен та ци је. 

– Поку шао сам да им обја сним кроз 
прак тич не при ме ре. Са дру ге стра
не то су пита ња да ли ће бити веће 
суб вен ци је по хек та ру. Морам да их 
раз у ве рим, неће бити. Биће већих 
суб вен ци ја за под сти ца ње пољо при
вред не про из вод ње у сми слу набав ке 
опре ме, маши на, скла ди шта, систе ма 
за навод ња ва ње, тога ће бити више. 
Ове годи не је држа ва одво ји ла за те 
наме не 53 мили јар де дина ра, иста као 
је Бра ни слав Неди мо вић.

Сла ђан Ман чић је рекао да је Рума 
у срцу пољо при вред ног земљи шта и 
већи на ста нов ни штва зави си од про
из вод ње под отво ре ним небом. 

– Мини стар је пока зао и сво ју лич
ну, али и одго вор ност држа ве и жељу 
да попри ча са тим људи ма, чује про

Вла дан Вулић, Бра ни слав Неди мо вић и Сла ђан Ман чић
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Мини стар Неди мо вић је иста као да је основ ни раз лог дола ска у Кле нак 
да од пољо при вред ни ка чује да ли је било неких гре ша ка у погле ду мера, 
а ако је било, да се испра ве. Он је наја вио и да ће се све суб вен ци је из 
прет ход не годи не испла ти ти до 25. апри ла и да држа ва ником неће оста
ти дужна, а они који нису под не ли зах те ве могу још да то учи не

бле ме, да им каже шта је могу ће и 
реал но. Ста ри ји мешта ни су комен та
ри са ли да је ово први мини стар пољо
при вре де који је посе тио ово село. 
Сва ко ко није био данас на њиви био 
је у дома ћин ству Вла да на Вули ћа. 
Он и њего ва поро ди це живе од пољо
при вре де, воде ћи је на овом тере
ну по про из вод њи боста на. Могли су 
да чују о вели ком бро ју суб вен ци ја и 
о начи ну како се држа ва опре де ли ла 
да свим тим људи ма помог не. И ми у 
нашем буџе ту има мо низ мера који

ма пома же мо пољо при вред ни ци ма: 
суб вен ци о ни ше мо кама те на кре ди те 
за оси гу ра ње, крат ко роч не кре ди те за 
купо ви ну репро мате ри ја ла, сти му ли
ше мо про тив град не стрел це додат ним 
сред стви ма за зара де, пла ћа мо узор
ко ва ње земљи шта, уре ђу је мо атар ске 
путе ве. Тре ба да мења мо сво ју свест 
и да пра ти мо нове тех но ло ги је и тржи
шта, јер само на тај начин, зајед но са 
држа вом и локал ном само у пра вом, 
може мо доћи до ква ли тет ни јег нивоа 
живо та, рекао је Сла ђан Ман чић.

Дома ћин Вла дан Вулић је, у име 
свих пољо при вред ни ка из Клен ка, 
захва лио на посе ти и рекао да посао 
пољо при вред ни ка није лак.

 – Ја радим 20 хек та ра боста на, 30 
хек та ра ратар ских кул ту ра и имам 
нешто више од хек та ра под кру шком и 
шљи вом. Држа ва то пра ти суб вен ци ја
ма.

Сва ко ко вред но ради може се нада
ти да ће бити боље – иста као је на кра
ју посе те мини стра Неди мо ви ћа дома
ћин Вла дан Вулић. С. Џаку ла

Оби ла зак дома ћин ства

Раз го во ри са пољо при вред ни ци ма
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МИНИ СТАР ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ БРА НИ СЛАВ НЕДИ МО ВИЋ У ПЕЋИН ЦИМА

Суб вен ци је глав на тема

Зна чај но је то што у овом кра ју про из во ђа чи пока зу ју све веће инте ре со ва ње за 
систе ме за навод ња ва ње, јер без систе ма за навод ња ва ње нема ни ква ли тет не 
пољо при вре де. Оба ве стио сам их да ће од 15. апри ла сту пи ти на сна гу пра вил ник 
који ће сва ком пољо при вред ни ку омо гу ћа ва ти да доби је до 50 одсто повра ћа ја сред
ста ва од држа ве уко ли ко купи било коју пољо при вред ну маши ну, рекао је Бра ни слав 
Неди мо вић

Мини стар пољо при вре де, водо
при вре де и шумар ства Бра
ни слав Неди мо вић посе тио је 

данас општи ну Пећин ци и том при ли
ком се састао са општин ским руко вод
ством и раз го ва рао пољо при вред ним 
про из во ђа чи ма из пећи нач ке општи
не. Како нам је рекао на кра ју посе те, 
доми нант на тема у раз го во ру са пољо
при вред ни ци ма су биле суб вен ци је.

– Зани ма ло их је како ће се ове годи
не кре та ти систем суб вен ци ја у погле ду 
набав ке пољо при вред не меха ни за ци је. 
Оба ве стио сам их да ће од 15. апри ла 
сту пи ти на сна гу пра вил ник који ће сва
ком пољо при вред ни ку омо гу ћа ва ти да 
доби је до 50 одсто повра ћа ја сред ста
ва од држа ве уко ли ко купи било коју 

пољо при вред ну маши ну. Зна чај но је 
то што у овом кра ју про из во ђа чи пока
зу ју све веће инте ре со ва ње за систе
ме за навод ња ва ње, јер без систе ма 
за навод ња ва ње нема ни ква ли тет не 
пољо при вре де. Могу да наја вим да ће 
до 25. апри ла сви пољо при вред ни ци 
из целог Срем ског окру га има ти на сво
јим рачу ни ма упла ће на сва сред ства 
за која су кон ку ри са ли про шле годи не 
веза но за тов и за меха ни за ци ју, док 
су под сти цај на сред ства за гори во и 
по хек та ру већ испла ће на, изја вио је 
Неди мо вић.

Пред сед ник пећи нач ке општи не мр 
Жељ ко Трбо вић иста као је да је посе та 
мини стра пољо при вре де изу зет но зна
чај на за општи ну Пећин ци, јер је пољо

при вре да један од три стра те шка прав
ца раз во ја те општи не.

– Има мо 34.000 хек та ра обра ди
вог пољо при вред ног земљи шта и 
2.100 реги стро ва них пољо при вред них 
газдин ста ва, од тога 1.900 актив них. У 
послед ње вре ме при мет но је да наши 
пољо при вред ни ци све више кори сте 
под сти цај на сред ства која дају Вла да 
Репу бли ке Срби је и Покра јин ска вла да. 
Пећи нач ка локал на само у пра ва и Удру
же ње пољо при вред них про из во ђа ча 
инфор ми шу пољо при вред ни ке, путем 
СМС сер ви са и еду ка ци ја, о томе која су 
им све под сти цај на сред ства доступ на, 
а пома же мо им и у при ку пља њу доку
мен та ци је при ли ком апли ци ра ња за 
сред ства. Уко ли ко постиг не мо да нам 
се и пољо при вре да раз ви ја као инду
стри ја успе ће мо да мла де задр жи мо 
овде и да зау ста ви мо тренд опа да ња 
бро ја ста нов ни ка, изја вио је Трбо вић.

Пољо при вред ни про из во ђач из Пећи
на ца Дра ган Плав шић каже да је мини
стро ва посе та кори сна за пећи нач ке 
пољо при вред ни ке, јер су има ли при
ли ку да се из „прве руке‟ инфор ми шу о 
суб вен ци ја ма.

– Добра вест је да ће све зао ста ле 
суб вен ци је бити испла ће не до 25. апри
ла, а зна чај но нам је и то што смо чули 
да ће и ове годи не бити под сти цај них 
сред ста ва за набав ку меха ни за ци је. Ја 
лич но сам заин те ре со ван за купо ви ну 
јед ног мањег трак то ра и сва ка подр шка 
држа ве би ми била од вели ке кори сти, 
рекао нам је Плав шић.

Мини стар Неди мо вић у раз го во ру са пећи нач ким пољо при вред ни ци ма

мр Жељко Трбовић, Бранислав Недимовић, Милорад Пантић и Драган Плавшић
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Са пре да ва ња

Еду ка ци јом про тив
трго ви не људи ма

У сре ду 10. апри ла у Град
ској кући одр жа на је 
три би на под нази вом 

„Еду ка ци јом про тив трго ви не 
људи ма“. Орга ни за тор три
би не је Удру же ње Ати на, а 
дома ћин Цен тар за соци јал ни 
рад „Сава“. Локал ни тим про
тив трго ви не људи ма у Срем
ској Митро ви ци је пре по знао 
озбиљ ност овог про бле ма и 
потре бу да се локал на зајед
ни ца о тој теми што више 
инфор ми ше. На овој три би ни, 
посеб на пажња је посве ће на 
упра во пре по зна ва њу, карак
те ри сти ка ма, при ја вљи ва њу и 
доку мен то ва њу слу ча је ва род
нозасно ва ног наси ља и трго
ви не људи ма.

– Годи не 2017. доне та је 
нова стра те ги ја у вези са трго
ви ном људи ма где је на нивоу 
Репу бли ке Срби је доне та 
одлу ка да се у свим гра до ви
ма офор ме рад на тела која ће 
се бави ти овим про бле мом. У 
2018. годи ни је оформ ље но и 
јед но рад но тело у Срем ској 
Митро ви ци. Делат но сти тог 
рад ног тела јесте пре вен ци ја 
и адхок рад. Нај пре су пред
ви ђе не три би не, како би се 
шира јав ност упо зна ла са про
бле мом трго ви на људи ма, јер 
сви везу ју ову про бле ма ти ку 
за под во ђе ње, али је то шири 
про блем. Ово је прва акци ја у 
низу у току 2019. годи не, рекао 
је коо ор ди на тор локал ног 
тима про тив трго ви не људи ма 
и дирек тор Цен тра за соци јал
ни рад „Сава“ Бра ни слав Вук
мир.

У 2018. годи ни је забе ле же

но 190 сум њи, које су се одно
си ле на трго ви ну људи ма, а 78 
осо ба су биле жртве.

– У Срем ској Митро ви ци је 
било неко ли ко забе ле же них 
слу ча је ва трго ви ном људи
ма. Кон крет но, ради ло се о 
сек су ал ној екс пло а та ци ји. Те 
жртве су биле сме ште не код 
нас у Сигур ној кући до тре нут
ка збри ња ва ња у сарад њи са 
невла ди ним сек то ром, изјавио 
је Вук мир.

На овој три би ни је при су
ство вао проф. др Сло бо дан 
Савић са Меди цин ског факул
те та у Бео гра ду, који је поде
лио сво ја више го ди шња иску
ства у раду на пре по зна ва њу 
и при ку пља њу дока за у слу
ча је ви ма трго ви не људи ма и 
свих обли ка род нозасно ва ног 
наси ља.

– Свр ха ове три би не је 
упо зна ва ње са суд скомеди
цин ским при сту пом жртва ма 
трго ви не људи ма. Један од 
основ них циље ва јесте да се 
упо зна мо са тим да је трго ви на 
људи ма врло озби љан и соци
јал ни и меди цин ски про блем. 
Затим, циљ је да се ука же и 

какви про бле ми и здрав стве не 
тешко ће наста ју код осо ба које 
су жртве тргов не људи ма, где 
у нај го рим ситу а ци ја ма дола зи 
до смрт ног исхо да. Као спе
ци ја ли ста суд ске меди ци не, 
сусре ћем се са смрт ним исхо
ди ма и обдук ци ја је нео п ход на 
да би се дока за ло да је осо ба 
пре ми ну ла упра во услед кри
вич ног дела трго ви на људи ма. 
Важно је ука за ти да је трго ви
на људи ма данас посеб но кри
вич но дело, што до сада није 
био слу чај. Мој посе бан зада
так је да ука жем на про бле ме 
који се јавља ју у прак тич ном 
дока зи ва њу овог кри вич ног 
дела у суд ском поступ ку. До 
сада смо били све до ци да 
мно ги извр ши о ци овог кри вич
ног дела нису доби ли аде кват
не закон ске казне, упра во због 
недо стат ка дока за, а добар 
део тих дока за су упра во 
меди цин ски, навео је проф. др 
Сло бо дан Савић.

Андреа Радој чић, пред
став ни ца Удру же ња гра ђа на 
Ати на и коор ди на тор ка Тима 
директ не подр шке је овом 
при ли ком иста кла да су овква 

пре да ва ња важна јер има ју 
за циљ да ука жу како пре по
зна ти потен ци јал не жрта ве, 
али и како пру жи ти подр шку 
жртва ма. 

– Ми у Удру же њу гра ђа на 
Ати на већ 16 годи на пру жа
мо подр шку жртва ма трго ви не 
људи ма, а јед на од нај зна чај
них услу га које спро во ди мо 
је и лицен ци ра на услу га ста
но ва ња уз подр шку. После 
годи ну дана спро во ђе ња ове 
услу ге, могу да кажем да је 
тре ћи на жрта ва, која је иден
ти фи ко ва на 2018. годи не про
шло кроз про грам ста но ва ња. 
Кон крет но, ради ло се о 23 
девој чи це и жене. На жалост, 
жртве трго ви не људи ма су и 
даље девој чи це узра ста од 
17 до 18 годи на, али и ста ри је 
жене. Овај фено мен не пога ђа 
само одре ђе ну попу ла ци ју, већ 
дру штво у цели ни, тако да није 
реч само о ром ским девој чи
ца ма, већ свим оним жена ма 
и девој чи ца ма које се нала зе 
на мар ги ни дру штва, наве ла је 
Андреа Радој чић.

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Бра ни слав Вук мир Сло бо дан Савић Андреа Радој чић
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ПОСЕ ТА МИНИ СТРА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, СОЦИЈАЛНА И БОРАЧКА ПИТАЊА 
ЗОРА НА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ И ИРИГУ

Подршка цивилном сектору

У петак 12. апри ла мини стар 
рада, запо шља ва ња, борач ких 
и соци јал них пита ња Зоран 

Ђор ђе вић је посе тио Срем ску Митро
ви цу. Мини стра Ђор ђе ви ћа су у Град
ској кући доче ка ли пред сед ник Скуп
шти не Гра да Томи слав Јан ко вић, 
заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 

Мило ва но вић, начел ник Град ске 
упра ве за здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту Воји слав Мир нић и дирек тор 
Цен тра за соци јал ни рад „Сава“ Бра
ни слав Вук мир. Мини стар Зоран Ђор
ђе вић је нај пре при су ство вао Ускр
шњој изло жби у холу Град ске куће, а 
на којој су били изло же ни руч ни радо

ви Днев ног борав ка ШОСО „Ради вој 
Попо вић“, Кари та са, али и Удру же ња 
гра ђа на „Све тлост“, Дру штва за цере
брал ну пара ли зу Срем ског окру га. 
Ђор ђе вић је посе тио и Днев ни бора
вак ШОСО „Ради вој Попо вић“. Пред
став ни ци локла не само у пра ве су са 
мини стром Ђор ђе ви ћем одр жа ли и 

Ускр шња изло жба у холу Град ске куће

Зоран Ђор ђе вић посе тио је 12. 
апри ла и ири шку општи ну, где је 
прво раз го ва рао са пред сед ни ком 

Општи не Сте ва ном Кази ми ро ви ћем, 
а потом оби шао Цен тар за соци јал ни 
рад, који се од недав но нала зи у новим 
про сто ри ја ма, на Рибар ском тргу.

Доче ка ла га је Сил ва на Лаћа рац, 
дирек тор ка Цен тра, као и роди те љи и 
деца, која кори сте услу ге пер со нал ног 
аси стен та. Она је иста кла да је бит но 
што се нов про стор нала зи у при зе мљу, 
тако да су сада доступ ни ји кори сни
ци ма, пого то во ста ри јим, боле сним и 
инва лид ним лици ма, а бит но је иста ћи 
и да се бро је ви теле фо на нису мења ли. 

– Захвал ност дугу је мо локал ној само
у пра ви која нам је омо гу ћи ла кори шће
ње ових про сто ри ја, као и сви ма који 
су нам помо гли при пре се ље њу, али и 
мини стру Ђор ђе ви ћу на подр шци, коју 
нам пру жа у насто ја њи ма да побољ
ша мо ква ли тет наших услу га соци јал
не зашти те. Мини стар ство је одо бри ло 

ири шкој општи ни намен ске тран сфе ре 
у виси ни 2,5 мили о на дина ра, а тиме 
финан си ра мо услу гу лич ни пра ти лац 
дете та. Њихов зада так је да дете пра ти 
до шко ле, бора ви са њим тамо и вра ти 
га кући – каже Сил ва на Лаћа рац. 

Локал на само у пра ва је омо гу ћи ла 
да се одр жи кон ти ну и тет ове услу ге 
у пери о ду изме ђу две јав не набав ке, 
тако што је орга ни зо ва ла пре воз за 
четво ро деце која иду у шко лу „Милан 
Петро вић“ у Новом Саду, финан си ра
ла гори во и обез бе ди ла прат њу, што 
је било посеб но важно роди те љи ма те 
деце. 

– Самим тим, роди те љи има ју могућ
ност да се запо сле, као и да бри ну о 
дру гој деци, ако их има ју. Тако се пома
же деци са смет ња ма у раз во ју и њихо
вим роди те љи ма, и дра го ми је што 
сада могу да дођу у наше про сто ри је 
– иста кла је дирек тор ка.

Бори сла ва Бла же тић из Ири га је мај
ка аути стич ног деча ка који иде у четвр

ти раз ред шко ле у Новом Саду, а лич
ног пра ти о ца има од дру гог раз ре да.

– Када је ишао у први раз ред, ја сам 
мора ла да напу стим посао како бих га 
сва ки дан води ла и вра ћа ла из шко ле. 
Он има аути зам и воли рути ну, да сва ки 
дан буде исто. Сада је нави као да дођу 
по њега кући и да га вра те, и сви ма је 
боље, и њему и нама. Пра ти о ци су се 
мења ли сва ке годи не, мало је у почет
ку про блем, али се навик не на њих, 
а возач је исти. Имам и мла ђег сина, 
који иде у први раз ред и њега тре ба 
одве сти у шко лу, а повре ме но имам и 
могућ ност да радим, да се посве тим 
дру гом дете ту и кући – каже Бори сла ва 
Бла же тић.

Мини стар Зоран Ђор ђе вић је ука зао 
да се у Ири гу раз го ва ра ло о рефор ми 
Цен та ра за соци јал ни рад, про бле ми
ма које има ју и како да их пре ва зи ђу, 
као и про бле ми ма са недо вољ ним бро
јем запо сле них. 

– Држа ва зна да посто ји про блем 

Министарство подржава
персоналне асистенте
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саста нак на којем је било речи, изме
ђу оста лог, о функ ци о ни са њу Цен тра 
за соци јал ни рад „Сава“, Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње и недо стат
ку кадра.

– Моја посе та није има ла везе са 
Ускр шњом изло жбом у Град ској кући, 
али се испо ста ви ло да се она одр жа
ва баш у дану кад сам пла ни рао да 
дођем у Срем ску Митро ви цу. Нека од 
тих удру же ња, која уче ству ју у Ускр
шњој изло жби, су подр жа на од Мини
стар ства за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, а неки 
од њих се махом осла ња ју на локал ну 
само у пра ву. Оно о чему смо раз го вар
ли на саст на ку су све наше додир не 
тач ке. Теме су биле, изме ђу оста лог, 
како и на који начин функ ци о ни ше 
Цен тар за соци јал ни рад, Наци о нал
на слу жба за запо шља ва ње, коли ка је 
неза по сле ност у Срем ској Митро ви
ци, који су про бле ми кад је у пита њу  
недо ста так кадра, и евен ту ал но о 
буду ћим инве сти ци ја ма. Тако ђе, раз
го ва ра ли смо и о удру же њи ма гра ђа
на, пошто их делом Мини стар ство за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња финан си ра, а делом 
локал на само у пра ва. Закљу чак је да 
недо ста је та јед на кари ка, а то је 
финан си ра ње од Покра јин ске Вла де. 
Сто га, виде ће мо да у неком наред ном 
пери о ду, можда и на зајед нич кој сед
ни ци Вла де Репу бли ке и Покра јин ске 
Вла де про ба мо да види мо како може 
Покра јин ска Вла да да се укљу чи у 
финан си ра ње. Тако би сва ко удру же
ње било под стак ну то да може да 
ради за добро бит одре ђе ног дела 
наших гра ђа на. Мини стар ство ће, 
сва ка ко, да им помог не. Раз го ва ра ли 

смо о Цен тру за соци јал ни рад и 
њего вом функ ци о ни са њу. Ја као 
мини стар могу да кажем да сам гене
рал но задо во љан како то функ ци о ни
ше у Срем ској Митро ви ци и видим да 
је у овом Днев ном борав ку функ ци о
ни са ње добро, да су усло ви за бора
вак овде одлич ни. Уко ли ко било шта 
буде потреб но, Мини стар ство је ту да 
помог не да се усло ви побољ ша ју и 
ради ће мо на томе и у буду ће, рекао је 
мини стар Ђор ђе вић.

Тако ђе, мини стар Ђор ђе вић се 
освр нуо и на Сигур ну кућу у Срем ској 
Митро ви ци и рекао да је њено посто
ја ње пот пу но оправ да но и да на 
жалост посто ји и већа потре ба за 
таквим објек ти ма.

– Ми као држа ва и из раз ли чи тих 
фон до ва може мо да се усме ри мо ка 
отва ра њу што више сигур них кућа. 
Било би добро да се локал не само у
пра ве међу соб но пове зу ју, јер на тај 
начин доби ја ју веће могућ но сти за 
доби ја ње нов ца из Европ ских фон до
ва. Уз Подр шку Мини стар ства је изве
сно да ће локал не само у пра ве и доћи 
до тог нов ца, навео је Ђор ђе вић. 

Томи слав Јан ко вић, пред сед ник 
Скуп шти не Гра да Срем ска Митро ви
ца, је овом при ли ком иста као да је на 
састан ку са мини стром Ђор ђе ви ћем 
било речи и о тренут ној сто пи неза по
сле но сти у Срем ској Митро ви ци.

– Ми смо данас иско ри сти ли при ли
ку и посе ту мини стра Ђор ђе ви ћа да 
га упо зна мо са свим сег мен ти ма 
функ ци о ни са ња локал не само у пра ве, 
које су осло ње не на Мини стар ство за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња и да ука же мо на актив
но сти које смо има ли у прет ход ном 

пери о ду, као што је сма ње ње сто пе 
неза по сле нор сти. Сто па нез по сле
нот сти у Срем ској Митро ви ци је око 
осам про це на та, што је зна ча јан иско
рак када гле да мо пери од од прет ход
них 10 годи на. На тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це тре нут но више од 20.000 
људи има стал но запо сле ње са тен
ден ци јом раста. Раз го ва ра ли смо о 
свим соци јал ним услу га ма, које су 
веза не за Мини стар ство, њихо вом 
ква ли те ту, изно су сред ста ва, који је 
нео п хо дан да би се оне реа ли зо ва ле. 
Тако ђе, раз го ва ра ли смо и о теми 
финан си ра ња удру же ња гра ђа на. Као 
локал на само у пра ва смо доби ли 
пози тив ну оце ну од мини стра Ђор ђе
ви ћа и ми ћемо се тру ди ти  да у буду
ће пове ћа мо ква ли тет услу га, али и 
износ сред ста ва који издва ја мо. 
Данас у овом Днев ном борав ку има ли 
смо при ли ку да види мо како он функ
ци о ни ше, да су усло ви рада добри и 
да је то оно што је локла на само у пра
ва ста ви ла као при о ри тет да се свим 
услу га ма кори си ни ца и ма обез бе ди 
ква лит зет ни усло ви, навео је Јан ко
вић. 

Дирек тор ШОСО „Ради вој Попо вић“  
Него ван Нико лић је изја вио да му је 
вели ко задо вољ ство да у Днев ном 
борав ку уго сти мини стра Зора на Ђор
ђе ви ћа.

–Мини стар је у овој посе ти могао да 
види коли ко су наша деца кре а тив на, 
али и важност изло жби на који ма се 
пред ста вља ју њихо ви радо ви, али и 
ква ли тет борав ка 35 деце, која су тре
нут но у нашем Днев ном борав ку, 
рекао је Нико лић.

 З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

лич них пра ти ла ца. Већи на њих је анга
жо ва на годи на ма, али за њихов рад, 
осим накна де, до сада није било пред
ви ђе но пла ћа ње поре за и допри но са. 
Ми сма тра мо да се њихов рад  тре ба да 
пла ћа и ини ци ја ти ва посто ји. Сле де ћа 
изме на зако на је, да поред сезон ских 
рад ни ка, буду још неке кате го ри је, као 
што су дома ћи це које бри ну о ста ри ма, 
али и лич ни пра ти о ци, буду укљу че ни у 
пла ћа ње поре за и допри но са. Мислим 
да ће до кра ја годи не то бити реше но – 
обе ћао је мини стар Ђор ђе вић. 

– Цен тар је сада у новим про сто ри
ја ма и мислим да ће кори сни ци ма бити 
мно го лак ше да дођу до њих, рани је 
су били на тре ћем спра ту. Што се тиче 
сарад ње Мини стар ства и наше локал не 
само у пра ве, она је добра и надам се да 
ћемо убу ду ће још више сара ђи ва ти. Ми 
смо од 2015. годи не кре ну ли са лич ним 
пра ти о ци ма и док се не одра ди кон курс
на доку мен та ци ја, локал на само у пра ва 
финан си ра ту услу гу, како се она не 
би пре ки да ла. Доби ли смо сада сред
ства, тако да има мо пра ти о це, воза ча 
и општин ско вози ло и мислим да тако 
мно го пома же мо роди те љи ма са инва
лид ном децом – ука зао је пред сед ник 
Општи не Сте ван Кази ми ро вић.

С. Џаку ла
Мини стар Ђор ђе вић у Цен тру за соци јал ни рад
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ГРАД СКИ ОДБО Р СНС СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Заштита избор не воље

У поне де љак, 15. апри ла одбор нич
ка гру па Срп ске напред не стран ке 
је одр жа ла кон фер не ци ју за меди

је у холу Град ске куће. Повод за ову кон
фер не ци ју су дога ђа ји 13. и 14. апри ла у 
Бео гра ду, када су одр жа ни вели ки про
те сти опо зи ци је. Пре ма речи ма пред
сед ни ка Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца Томи сла ва Јан ко ви ћа, 
одбор ни ци митро вач ког СНС а су током 
13. и 14. апри ла дежу ра ли у град ском 
пар ла мен ту.

– Одбор ни ци са избор не листе Алек
сан дар Вучић  Срби ја побе ђу је у Град
ском пар ла мен ту доне ли су одлу ку да од 
пет ка 12. апри ла од 17.00 часо ва дежу
ра ју у Скуп шти ни Гра да Срем ска Митро
ви ца, а све због дога ђа ја у Бео гра ду, 
када су пред став ни ци опо зи ци је има ли у 
пла ну да зау зму Скуп шти ну Гра да Бео
гра да и Скуп шти ну Репу бли ке Срби је. 
Ми смо у неде љу, 14. апри ла у 17.00 
часо ва одлу чи ли да пре ки не мо дежур
ство, рекао је Јан ко вић.

Томи слав Јан ко вић је иста као да је 
повод за ово дво днев но оку пља ње у 
Скуп шти ни Гра да зашти та избор не 
воље гра ђа на са избо ра из 2016. годи не.

 – Све до ци сте да у нашем гра ду и у 
чита вој земљи већ месе ци ма одре ђе на 
гру па људи шета и про те сту је и то је 
сасвим леги тим но. У реду је да у нашем 
гра ду посто је људи који подр жа ва ју 
Ђила са, Обра до ви ћа и Јере ми ћа. Међу
тим, није добро и ни леги тим но да се на 
тим про те сти ма пона вља говор мржње и 
људи ма пре ти. Пре ти ло се пред сед ни ку 
Репу бли ке, пре ми јер ки, чла но ви ма 
њихо вих поро ди ца, али и нама, локал
ним функ ци о не ри ма, нао ро чи то на дру
штве ним мре жа ма. Због тога, посто ја ла 
је реал на могућ ност да неко од пред

став ни ка опо зи ци је у нашем гра ду уђе у 
Скуп шти ну Гра да и поку ша да избор ну 
вољу гра ђа на угро зи, навео је Јан ко вић

Тако ђе, пред сед ник Скуп шти не Гра да 
се освр нуо и на митинг СНСа, који је 
одр жан у Новом Саду.

 – У послед њих неко ли ко дана, виде ли 
смо две сли ке Срби је. Прва сли ка је 
била у четвр так, 13. апри ла када се у 
Новом Саду оку пи ло 40.000 људи у окви
ру кам па ње Алек сан дар Вучић  Срби ја 
побе ђу је. Виде ли сте да су људи у вели
ком бро ју, међу који ма су били и гра ђа ни 
Сре ма, али и Срем ске Митро ви це, који 
су се ода зва ли пози ву, има ли при ли ку да 
виде и чују шта је све ура ђе но у Срби ји, 
али пла но ве за будућ ност. Дру га сли ка 
Срби је је била у субо ту 13. апри ла, када 
је по наво ди ма опо зи ци је тре ба ло да 
буде тако зва ни Дан Д. Број оку пље них 
људи на том митин гу не желим да комен
та ри шем. Није добро што је на том ску пу 
поно вљен говор мржње.

Овом при ли ком, Јанковић се освр нуо 
на изја ву пред сед ни ка Покре та сло бод
них гра ђа на Сер ге ја Три фу но ви у ћа упу
ће ну Мађа ри ма у Срби ји, и пот пу но је 
осу дио. Три фу но вић је на митин гу 13. 
апри ла рекао да пред сед ник Вучић насе
ља ва Мађа ре у Срби ју зајед но са Сириј
ци ма. 

– Скуп шти на Гра да Срем ска Митро ви
ца, сви при сут ни одбор ни ци, осу ђу ју нео
д го вр ну изја ву Сер ге ја Три фу но ви ћа упу
ће ну Мађа ри ма који живе у Срби ји. Ми 
ујед но пози ва мо све инсти ту ци је да тим 
пово дом и реа гу ју. Свим Мађа ри ма који 
живе у Срем ској Митро ви ци овим путем 
жели мо да пору чи мо да смо уз њих, да 
има ју нашу подр шку и да тре ба да се 
осе ћа ју сигур но, иста као је Јан ко вић. 

Пред сед ник Скуп шти не гра да је 

подвукао да је добро што у субо ту 13. 
апри ла није било наси ља, иако је оно 
при зи ва но, упа да у инсти ту ци је, мотор
них тесте ра и раз би је них гла ва. 

– Желим у име Скуп шти не Гра да да 
похва лим при пад ни ке Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва, јер су низом акци ја 
спе чи ли бати на ше који су били орга ни зо
ва ни и желе ли су да напра ве екс цес и 
про бле ме у Бео гра ду. Лоше је што се 
говор мржње из дана у дан, из месе ца у 
месец пона вља. Није добро што је поно
во посла та лоша сли ка о нашем гра ду, 
земљи, лош сиг нал за буду ће инве сти ро
ре, а њих је све више у Срби ји, рекао је 
Јан ко вић.

Томи слав Јан ко вић је овом при ли ком 
рекао да ће се рад Скуп шти не Гра да 
наста ви ти 24. или 25. апри ла. Тако ђе, 
позвао је  пред став ни ке опо зи ци је да се 
вра те у Скуп шти ну, који су напу сти ли 14. 
фебру а ра 2019. годи не. 

– Опо зи ци ја је при ли ком напу шта ња 
тада шње сед ни це изја ви ла да је неза до
вољ на. Ја прет по ста вљам да су неза до
вољ ни чиње ни цом да је сто па неза по
сле но сти у Срем ској Митро ви ци нешто 
испод 8 про це на та,  да су неза до вољ ни 
изград њом базе на, под во жња ка, рекон
струк ци јом Желе знич ке ули це, Жит ног 
трга, изград њом бици кли стич ке ста зе 
Мачван ска Митро ви ца  Заса ви ца, завр
ше ном првом фазом изград ње основ не 
шко ле Мачван ској Митро ви ци, да смо 
запо че ли изград њу новог објек та шко ле 
„Јован Попо вић, да ради мо и на дру гим 
про јек ти ма. Нису задо вољ ни тиме што 
ћемо брзо завр ши ти про блем моста на 
Бога зу, да ће се уско ро изгра ди ти тржни 
цен тар у 29. Новем бру, да ће у пот пу но
сти бити рекон стру и са на желе знич ка 
ста ни ца, изгра ди ти кру жну рас кр сни цу 

Кон фе рен ци ја у Град ској кући
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ОПШТИН СКОГ ОДБО РА СНС ШИД 

У одбра ни 
интереса грађана

Општин ски одбор Срп ске напред
не стран ке, орга ни зо вао је у 
петак, 12. апри ла ван ред ну кон

фе рен ци ју за меди је у сали Скуп шти не 
општи не . Повод кон фе рен ци је је било 
саоп ште ње за јав ност,  које је про чи тао 
пред сед ник Скуп шти не општи не Шид 
Вели мир Рани са вље вић.

– Ми, одбор ни ци Срп ске напред
не стран ке Општин ског одбо ра Шид, 
одлу чи ли смо да поу че ни дога ђа ји ма 
који се деша ва ју у Скуп шти ни гра
да Бео гра да, уста не мо и зашти ти мо 
инсти ту ци је Општи не Шид и не дозво
ли мо терор и насил но пона ша ње 
мањи не. Шид је општи на вред них и 
добрих људи, место где се про из во ди 
нај бо љи срем ски кулен и пију нај бо

ља срем ска вина, пре сто ни ца кул ту
ре, станиште Шума но ви ћа и Боси ља, 
а не општи на мржње и наси ља. Сма
тра мо да Шид тре ба да оста не општи
на која иде напред и убр за но раз ви ја, 
у којој се отва ра ју нова рад на места, 
гра де шко ле и путе ви, у којој се ства
ра ју бољи усло ви за живот свих гра
ђа на. Ми, одбор ни ци Срп ске напред
не стран ке, које су гра ђа ни бира ли 
огром ном већи ном гла со ва, дужни 
смо да инте ре се гра ђа на шти ти мо 
у овој важној инсти ту ци ји као што је 
Скуп шти на општи не Шид, а не на ули
ци. Оста је мо овде док над ле жни орга
ни не поч ну да раде свој посао и обра
чу на ју се са насил ни ци ма – иста као је 
Рани са вље вић.

Одбор ни ци Срп ске напред не 
стран ке Шид су про те клог викен да 
48 сати бра ни ли инсти ту ци је Општи
не Шид од оних који поку ша ва ју да 
их пре у зму и уни ште, и пору чу ју да 
ако буде било потреб но, бра ни ће их 
поно во.

Скуп опо зи ци је оку пље не око Саве
за за Срби ји, 13. апри ла, на којој је 
при су ство ва ло 7.500 људи је пот пу ни 
дебакл. То је још један доказ да гра
ђа ни Срби је не подр жа ва ју наси ље, и 
да они не могу да дове ду импре си ван 
број, очи глед но су има ли про блем у 
одзи ву људи, али и у току самог про
те ста број људи је опа дао.

Пози ва мо све људе добре воље, 
гра ђа не Срби је и општи не Шид, да 
у петак 19. апри ла при су ству ју мир
ном ску пу пред сед ни ка Репу бли ке 
Срби је Алек сан дра Вучи ћа у окви ру 
кам па ње „Будућ ност Срби је“, јер то 
ће бити један од нај ве ћих ску по ва у 
послед њих 10 годи на у Бео гра ду. На 
истом месту, али ће сли ка бити пот
пу но дру га чи ја, моћи ћете да види те 
како ће ули це изгле да ти када буде 
било 100.000 људи. Пору чу је мо 
Ђила су, Обра до ви ћу и Јере ми ћу, да 
ће у петак 19. апри ла моћи да напра
ве раз ли ку и виде како изгле да када 
је на ули ца ма 7.000 и 100.000 људи. 

Саоп ште ње за јав ност СНС Шид

код наплат не рам пе, да ћемо у Срем ској 
Митро ви ци, Лаћар ку и Мачван ској 
Митро ви ци поста ви ти нову јав ну расве
ту. Не раз у мем део опо зи ци је који каже 
да није задо во љан радом Скуп шти не, 
јер ради мо по послов ни ку из 2008. годи
не, који је опо зи ци ја и доне ла. Ми га од 
почет ка вла сти СНСа нисмо мења ли. 
Нијед на опо ме на није изре че на опо зи ци
ји, без обзи ра што је више пута било и 
пово да за то. Мислим да смо били мак
си мал но толе рант ни, обја снио је Томи
слав Јан ко вић

На наред ној сед ни ци Скуп шти не Гра
да Срем ска Митро ви це у пла ну је усва ја
ње новог Послов ни ка.

– Део опо зи ци је се није ода звао на тај 
позив, а део опо зи ци је је пред ло ге дао 
писме ним путем. Кори стим ову при ли ку 
да се захва лим сви ма који су нас подр
жа ли. Пре све га, свим одбор ни ци ма који 
су дежу ра ли прет ход на два дана у Скуп
шти ни Гра да, да се захва лим гра до на
чел ни ку Вла ди ми ру Сана де ру, мини стру 
Неди мо ви ћу, свим начел ни ци ма град
ских упра ва, дирек то ри ма јав них пред у
зе ћа, људи ма који су нам дава ли пдр
шку, чла но ви ма наших поро ди ца, јер смо 
и ми на лока лу били под разним при ти
сци ма. Захва љу јем се свим гра ђа ни ма, 
чла но ви ма и сим па ти зе ри ма СНСа, који 
нису дозво ли ли да буду испро во ци ра ни. 
Уко ли ко буде потреб но, ми смо опет 
спрем ни да дежу ра мо у Скуп шти ни Гра
да да бра ни мо избор ну вољу гра ђа на 
Срем ске Митро ви це. Тако ђе, пози вам 
све гра ђа не Срем ске Митро ви це да 19. 
апри ла дођу на скуп у Бео град и дају 
подр шку пред сед ни ку Алек сан дру Вучи
ћу и да на том ску пу поша ље мо јасну и 
лепу сли ку да је Срби ја нор мал на, при
стој на и уре ђе на земља, навео је пред
сед ник Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

На пита ње нови на ра да ли су посто ја
ле неке кон крет не прет ње одбор ни ци ма 
митро вач ког СНСа, Томи слав Јан ко вић 
је рекао да није било одре ђе них прет
њи, али је потре бан опрез, јер у гра ду 
посто је људи који подр жа ва ју и Дра га на 
Ђила са, Вука Јере ми ћа и Бошка Обра
до ви ћа. 

– То су оно исти људи који су упа да ли 
у про сто ри је РТСа, изно си ли раз не неи
сти не о људи ма, пре ти ли, бати на ли 
нови на ре у Бео гра ду, посто ја ла је реал
на опа сност да ће неко то наси ље да 
пре не се у Срем ску Митро ви цу. Због тога 
смо били у при прав но сти. Кон крет но, на 
локла лу није било неких прет њи, то јест, 
није их било у неком вели ком оби му. 
Али, када погле да мо дру штве не мре же, 
посто је људи који изно се раз не неи сти не 
и глу по сти  мени, гра до на чел ни ку и 
свим људи ма који су носи о ци извр шне и 
зако но дав не вла сти. Тви тер је у том сми
слу нај до минт ни ји. Посто је људи који 
желе да у овом гра ду поје дин ци ма буду 
нацр та не мете на гла ва ма. Ми се бори
мо про тив тога, про тив гово ра мржње, 
наси ља, дискри ми на ци је, стра ха и све га 
што неко жели да намет не као део поли
тич ког про гра ма у Срем ској Митро ви ци, 
али и у Срби ји уоп ште. На власт се може 
доћи једи но путем избо ра, а ми пози ва
мо на раз го вор, иста као је Јан ко вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Одбор ни ци СНС
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Одбор ни ци ће чува ти
све инсти ту ци је у гра ду
Пред сед ник СО Рума 

Сте ван Кова че вић и 
одбор ни ци СНС у рум

ској Скуп шти ни, одр жа ли су 
12. апри ла кон фе рен ци ју за 
нови на ре, на којој је саоп
ште но да су одбор ни ци Срп
ске напред не стран ке доне
ли одлу ку, да се непо сред но 
ста ве у зашти ту инсти ту ци ја 
систе ма у рум ској општи ни и 
да не дозво ле терор мањи не 
над већи ном. 

– Има ју ћи у виду шта се 
дога ђа ло током про те клих 
неде ља, поку ша ји ма упа да у 
јав не уста но ве и инсти ту ци је 
одбор ни ци СНСа у рум ској 
Скуп шти ни, као нај од го вор
ни ји и непо сред но иза бра ни 
пред став ни ци гра ђа на одлу
чи ли су да ста ну у зашти ту 
инсти ту ци ја. Ми смо послед
њих месе ци све до ци да се 
један леги тим ни поли тич ки 
про тест, који се одви јао из 
неде ље у неде љу у мно гим 
нашим гра до ви ма, од јед ног 
при хва тљи вог поли тич ког 
про те ста, који није имао 
ника ква обе леж ја наси ља, 
пре тво рио у поли тич ки про
цес. Из неде ље у неде љу, 
како је број ност про те ста на
та на ули ца ма гра до ва опа
да ла, све изра же ни ја је била 
потре ба њихо вих орга ни за
то ра да пажњу на себе скре
ну иза зи ва њем инци де на та 
– ука зао је Кова че вић. 

Под се тио је на упад у РТС, 
на бло ка ду згра де Пред сед
ни штва и Пред сед ни ка 
Срби је, поку ша ја упа да у 

Скуп шти ну гра да Бео гра да, 
до хули ган ских напа да на 
рад ни ке, који раде на изград
њи глав ног гра да.

– Неће мо дозво ли ти да се 
и у нашој општи ни тако 
нешто поку ша и ста ће мо у 
зашти ту инсти ту ци ја. Неће
мо дозво ли ти да било која, 
ма коли ко агре сив на била та 
мањи на, поку ша да сво ју 
поли тич ку вољу и амби ци је 
оства ри руши лач ким пона
ша њем, агре си јом и угро жа
ва њем физич ке без бед но сти 
било ког нашег гра ђа ни на и 

неће мо дозво ли ти да се 
угро зи без бед ност инсти ту
ци ја – ука зао је Сте ван Кова
че вић.

Он је додао, да је око 
1.000 Румља на било међу 
38.000 гра ђа на Вој во ди не у 
Новом Саду, где су пру жи ли 
недво сми сле ну подр шку 
пред сед ни ку Алек сан дру 
Вучи ћу. Поме нуо је и успе
шан раз вој рум ске општи не, 
инве сти ци је, сма ње ње неза
по сле но сти, бес пла тан 
вртић за сву децу и бес пла
тан пре воз за пен зи о не ре и 

соци јал но угро же не. 
– Биће мо у свим инсти ту

ци ја ма локал не само у пра ве, 
чува ће мо их и неће мо дозво
ли ти да их нико угро зи. Оста
ће мо овде, (пре све га је 
мислио на Град ску кућу где 
је кон фе рен ци ја и одр жа на) 
све док над ле жни држав ни 
орга ни у које има мо пове ре
ња, не поч ну да раде свој 
посао и ста ну на пут било 
каквом виду агре си је, 
дивља штва и вар вар ског 
пона ша ња – пору чио је Сте
ван Кова че вић. С. Џ.

ИНЂИ ЈА

Поче ла рекон струк ци ја згра де суда
Поче ли су радо ви на рекон струк

ци ји згра де Основ ног суда у 
Ста рој Пазо ви, суд ска једи ни ца 

у Инђи ји. У окви ру прве фазе гру бих 
гра ђе вин ских радо ва биће изве де ни 
радо ви који прет хо де заме ни цело куп
не сто ла ри је на објек ту, као и поста
вља њу нове фаса де. 

На послед њој сед ни ци Скуп шти не 
општи не Инђи ја одр жа ној у сре ду, 10. 
апри ла усво је на је и одлу ка о финан
си ра њу рекон струк ци је згра де суда, 

на осно ву које ће локал на само у пра ва 
из свог буџе та обез бе ди ти сред ства за 
уре ђе ње поме ну тог објек та.

– Како бисмо Основ ни суд вра ти ли 
у Инђи ју, један од пред у сло ва јесте 
да обје кат дове де мо у функ ци о нал но 
ста ње. Жели мо да омо гу ћи мо нашим 
сугра ђа ни ма боље усло ве за оба вља
ње свих посло ва у суду. Када радо ви 
буду завр ше ни, у пла ну је и рекон
струк ци ја објек та поли циј ске ста ни це 
у Инђи ји. Брзо ћемо доне ти одлу ку и 

за наста вак радо ва на уре ђе њу уну
тра шњо сти згра де суда. Опре ми ће мо 
суд ни це, кан це ла ри је и ход ни ке, заме
ни ти дотра ја лу сто ла ри ју и све оно 
што је нео п ход но да се ура ди – рекао 
је Вла ди мир Гак, први човек инђиј ске 
Општи не. 

Гак је напо ме нуо да ће након свих 
изве де них радо ва, Инђи ја има ти јед
ну од нај леп ших згра да суда у Срби ји, 
уко ли ко се изу зму нови објек ти.

М. Ђ.

Кон фе рен ци ја за меди је
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СЕД НИ ЦА СО ИНЂИ ЈА

Бра ти мље ње Инђи је и Павлов ска
Одбор ни ци Скуп шти не општи не 

Инђи ја на 30. сед ни ци одр жа
ној у сре ду, 10. апри ла, доне ли 

су одлу ку о успо ста вља њу сарад ње 
изме ђу те срем ске локал не само у пра
ве и руског гра да Павловск. Под се ти
мо, да су пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак и пред сед ник Општи
не Павловск Вја че слав Алек се је вич 
Шчер ба ков 27. фебру а ра пот пи са ли 
Мемо ран дум о сарад њи изме ђу две ју 
општи на. Мемо ран ду мом је пред ви
ђе но уна пре ђе ње поли тич ких одно са, 
раз ме на иску ста ва у обла сти при вре
де, кул ту ре, спор та и обра зо ва ња.

– Павловск на Дону је град, који је 
слич не вели чи не као и Инђи ја. Нала зи 
се у Воро ње шкој обла сти која је вео
ма раз ви је на и при вред но јака. Мно
го тога нас спа ја и везу је, те се надам 
да ћемо након доно ше ња ове одлу ке, 
успо ста ви ти бли жу сарад њу, јер зна те 

да је Инђи ја у тим одно си ма више него 
срдач на и искре на. Као при мер, има мо 
сарад њу дугу ско ро 60 годи на са Ђев
ђе ли јом, и не посто је гене ра ци је које 
се не сећа ју и које рани је нису дола
зи ле овде, или наше да нису одла зи

ле у Маке до ни ју. То су данас важни 
људи, који оба вља ју зна чај не функ
ци је у Општи ни Ђев ђе ли ја и нико од 
њих није забо ра вио Инђи ју – иста као 
је Вла ди мир Гак.

М. Ђ.

Сед ни ца СО Инђи ја

ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“ ИНЂИ ЈА

Град у пот пу но сти бли ста
Рад ни ци Јав ног кому нал ног пред

у зе ћа „Кому на лац“ у Инђи ји, 
заду же ни су да воде рачу на о 

чисто ћи гра да, уре ђе њу зеле них и 
пар ков ских повр ши на, јед ном реч ју, 
да овај срем ски град сва ког дана бли
ста. И са првим про лећ ним дани ма ти 
посло ви одви ја ју се поја ча ним интен
зи те том, те они који живе у овом гра ду 
ужи ва ју у лепо ти цве ћа, које је недав
но поса ђе но у цен тру гра да, али, 
како је иста као дирек тор „Кому нал ца“ 
Душан Лема ић, завр ше но је и оре зи
ва ње кро шњи ста ба ла, поко ше не су 
јав не повр ши не, а у току је и одно ше
ње каба стог отпа да. 

– Завр ши ли смо ком плет но озе ле
ња ва ње Зана тлиј ске и Дунав ске ули
це, сад њу туја у Бешки и у Слан ка ме
ну на гро бљи ма. Одлу чи ли смо да не 
поста вља мо више стан дард не огра
де од жице и бето на. Убу ду ће ћемо 
на гро бљи ма поста вља ти огра де од 
зеле ни ла, јер изгле да и леп ше, и еко
ло шки уре ђе ни је – иста као је Лема ић, 
и додао да ће уско ро поче ти и посло
ви на уре ђе њу пар ков ских повр ши на, 
тач ни је, у пар ку код Ваша ри шта.

– Чека мо идеј но реше ње, па ћемо 
кре ну ти и са радо ви ма. Оба ви ли смо 
неко ли ко саста на ка и доби ли смер ни
це шта тре ба да се ура ди. У сарад њи 
са општи ном смо обез бе ди ли сред
ства за пар ков ски и дечи ји моби ли јар 
– додао је Лема ић.

У овом пери о ду „Кому на лац“ одно
си каба сти отпад из дома ћин ста ва, 
пре ма речи ма дирек то ра, мешта ни су 
саве сни и изно се отпад испред сво

јих дома ћин ста ва, али и даље има 
оних који на непро пи сан начин одла жу 
отпад на дивље депо ни је.

– Има ли смо про шли викенд акци ју 
одно ше ња каба стог отпа да из Нових 
Кар ло ва ца и Слан ка ме на. Сав отпад 
који су мешта ни изне ли смо одне ли, 
али нажа лост и даље има мо ситу а ци
је неса ве сних поје ди на ца који отпад 
одно се на дивље депо ни је.

Како је Лема ић додао, ЈКП „Кому
на лац“ је пот пи са ло уго вор са јед ном 
фир мом за при ку пља ње елек трон ског 
отпа да, те ће гра ђа ни убу ду ће моћи да 

одла жу и ову врсту отпа да на про пи
сан начин.

– У Инђи ји је нека да посто јао кон теј
нер за одла га ње елек трон ског отпа да, 
али та иде ја ника да није зажи ве ла у 
прак си. Ми смо сада пот пи са ли уго
вор и већ смо одне ли сав при ку пље
ни елек трон ски отпад – каже дирек тор 
и за крај дода је, да ће се кон теј нер за 
елек трон ски отпад нала зи ти на сред
њем гро бљу, те ће сви ста нов ни ци 
има ти при ли ку да на ту лока ци ју доне
су елек трон ски отпад, сва ког дана до 
20 часо ва.  М. Ђ.

Уре ђен цен тар Инђи је
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У сре ду 10. апри ла поче ло је 
асфал ти ра ње при ступ не сао бра
ћај ни це на Буле ва ру Кон стан ти

на Вели ког, која ће се кори сти ти за при
лаз објек ти ма Лидл и Стоп шоп цен тру. 
Поред асфал ти ра ња ове сао бра ћај ни
це, ради се и пешач ка и бици кли стич ка 
ста за. Тако ђе, поста вља се нова јав на 
расве та и инфра струк ту ра за сема
фор ну сиг на ли за ци ју, која ће омо гу ћи

ти лево скре та ње из прав ца Срем ске 
Митро ви це пре ма Лаћар ку, како би се 
дошло до при ступ не сао бра ћај ни це, 
и на кра ју Лидлу и Стоп шоп цен тру. 
Вред ност радо ва је 45 мили о на дина
ра, које је обез бе дио Град Срем ска 
Митро ви ца. Радо ве на Буле ва ру Кон
стан ти на Вели ког је посе тио и начел
ник Град ске упра ве за опште и зајед
нич ке посло ве Миро слав Јокић.

– Ово асфал ти ра ње при ступ не сао
бра ћај ни це зна чи да радо ви теку пред
ви ђе ном дина ми ком, да се пошту ју 
пред ви ђе ни роко ви, а завр ше так радо
ва ће бити у скла ду са дого во ри ма 
при ват них изво ђа ча радо ва на објек
ти ма Лидл и Стоп шоп цен тар. Асфал
ти ра ње ће се завр ши ти истог дана, а 
оста ће да се ура де само при ла зи до 
про дај них обје ка та и наста вак изград

Асфал ти ра ње при ступ не 
сао бра ћај ни це

ИЗГРАДЊА ТРЖНОГ ЦЕНТРА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Асфал ти ра ње при ступ не сао бра ћај ни це

ЈКП „ВОДО ВОД“

Сана ци ја
кана ли за ци о не
мре же
Уви дом у ста ње кана ли за ци о не 

мре же и на осно ву при ја ва гра
ђа на, менаџ мент ЈКП „Водо вод“ 

је одлу чио да у наред ном пери о ду ста
ви акце нат на испи ти ва ње свих уоче
них недо ста та ка и реша ва ње про бле
ма на тере ну. Како је уоче но, нај ве ћи 
про блем у функ ци о ни са њу кана ли за
ци је пред ста вља ста рост посто је ћих 
цево во да и неа де кват но кори шће ње 
кана ли за ци је.

На реша ва њу про бле ма у кана ли
за ци о ном систе му рад ни ци „Водо во
да“ раде сва ко днев но. Међу тим, веће 
акци је на сана ци ји инфра струк ту ре 
поче ле су про шле годи не. У пла ну за 
ову годи ну је да се тај посао интен

зи ви ра. Упра во је завр ше на сана ци ја 
дела кана ли за ци о не мре же у насе љу 
КПД у Ули ци Змај Огње ни Вук. Ста
на ри ове ули це већ дуже вре ме има
ју про блем са честим загу ше њи ма 
цево во да и непри јат ним мири си ма. 
Стал не и честе интер вен ци је на одгу
ше њу фекал не кана ли за ци је само 
су доне кле реша ва ле про блем. Тако 
су над ле жни у срем ско ми тро вач ком 
„Водо во ду“ на осно ву иску ста ва, али и 
све чешћих пози ва гра ђа на, одлу чи ли 
да рекон стру и шу део кана ли за ци о не 
мре же у дужи ни од 25 мета ра. Вео ма 
ста ри и дотра ја ли бетон ски цево вод 
заме њен је новим од ПВЦа, преч ни ка 
200 мили ме та ра. На овај начин биће 

омо гу ће но ефи ка сни је и ква ли тет ни је 
функ ци о ни са ње фекал не кана ли за ци
је у овом делу гра да. 

Загу ше ња кана ли за ци је, подиг
нут ниво отпад них вода и непри јат ни 
мири си, наро чи то у лет њим месе ци ма, 
карак те ри стич ни су за стам бе на насе
ља КПД, „Мати је Хуђи“, „Каме њар“, 
„Ста ри мост“, због веће кон цен тра ци

Радо ви у насе љу КПД
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Миро слав Јокић

ње при ступ не сао бра ћај ни це пре ма 
стам бе ним објек ти ма и Сред њој шко
ли „9. Мај“, а то ће бити завр ше но у 
наред них 1520 дана. Тре нут но смо 
акце нат ста ви ли на овом делу сао бра
ћај ни це због тога што се уско ро отва ра 
Лидл, рекао је Јокић.

Тако ђе, начел ник Јокић је наја вио и 
рекон струк ци ју пута Мачван ска Митро
ви ца  Заса ви ца II. 

– Што се тиче рекон струк ци је сао
бра ћај не део ни це Мачван ска Митро
ви ца  Заса ви ца II ура ђе ни су пре ме
ри и пред ра чу ни. Инве сти то ри ће бити 
ЈКП „Путе ви Срби јеׅ“. Тре нут но се ради 
на при пре ма њу нало га и оче ку је мо да 
се врло брзо започ не рекон струк ци ја 
део ни це, навео је Миро слав Јокић.

З. П.

је кори сни ка, а самим тим и упо тре бе 
кана ли за ци је у колек тив ном ста но ва
њу. Из „Водо во да“ скре ћу пажњу, да 
ста на ри стам бе них згра да посеб но 
пове ду рачу на о томе да у кана ли
за ци ју не уба цу ју вла жне мара ми це, 
уло шке, пеле не и оста ли нераз гра ди
ви мате ри јал у води. То ства ра вели
ке про бле ме у систе му, а само мало 

пажње и дисци пли не довољ но је за 
бољи ква ли тет у овом сег мен ту сва ко
днев ног живо та. 

Из „Водо во да“ наја вљу ју да ће и у 
наред ном пери о ду интен зив но ради ти 
на реша ва њу ових и слич них пита ња, 
те да су им при ја ве и суге сти је гра ђа на 
увек добро до шле.

Љ. Јан ко вић

ЈКП ТОПЛИФИКАЦИЈА

Про ду же так
греј не сезо не
Греј на сезо на се зва нич но завр

ша ва 15. апри ла. Пре ма речи ма 
дирек то ра ЈКП „Топли фи ка ци ја“ 

Слав ка Сла до је ви ћа, у току ове греј не 
сезо не није било већих про бле ма. 

– Изу зев јед не интер вен ци је на глав
ном току, није било већих про бле ма. 
Што се тиче тех нич ке стра не, греј на 
сезо на је про шла у нај бо љем реду. 
Засад је доне се на одлу ка да се про ду
жи греј на сезо на, услед тре нут них вре
мен ских при ли ка. Про ду же так може 
тра ја ти до 3. маја, јер се тада ради 
ремонт, рекао је Сла до је вић.

Пре ма речи ма дирек то ра ЈКП 
„Топли фи ка ци ја“ про сеч на тем пра ту ра 
у ста но ви ма је нешто виша, него прет
ход не годи не, и то за 0,5 сте пе на Цел
зи ју са. 

– Про сеч на тем пе ра ту ра у ста но ви
ма је била пре ко 22 сте пе на Цел зи ју са, 
на осно ву инфор ма ци ја које ми има мо, 
током целе греј не сезо не. Ове годи не 
је било 3.400 кори сни ка са послов ним 
про сто ри ма. Веро ват но ће се тај број 
пове ћа ти, јер је у пла ну и изград ња 
ста но ва за без бед но сне сна ге. Ради мо 
про је кат за Дио кле ци ја но ву ули цу, али 
пла ни ра мо и заме ну топло во да у Јупи
те ро вој ули ци, чија је дужи на неких 350 
мета ра. То је прва инве сти ци ја. Дру
га вели ка инве сти ци ја је заме на дела 
маги страл ног топло во да, где се јавља
ло цуре ње. У пла ну је и модер ни за ци ја 

ста ни ца, навео је Сла до је вић.
Томи слав Петро вић из Срем ске 

Митро ви це, кори сник ЈКП „Топли фи ка
ци ја“ је навео да је задо во љан греј ном 
сезо ном.

– Није било ника квих про бле ма у 
испо ру ци топлот не енр ги је, било је 
топло током целе сезо не и вео ма сам 
задо во љан, рекао је Петро вић. 

З. П.

Слав ко Сла до је вић

МУЗИЧ КА ШКО ЛА

Вели ки успех
уче ни ка

На Петом међу на род ном так ми че
њу у Бео гра ду, уче ни ци Музич ке 
шко ле „Петар Кран че вић“ пости гли 
су изу зе тан успех. У неде љу 7. апри
ла Ана ста си ја Ску ра то вић и Биља на 
Беа ра, уче ни це 4. раз ре да сред ње 
шко ле, из кла се про фе сор ке Јован ке 
Ива нић, осво ји ле су дру ге награ де, 
док је Зоран Махо вац, уче ник 3. раз
ре да из кла се про фе сор ке Весне 
Ради во је вић, осво јио прву награ ду. 
Сво тро је су се так ми чи ли у дисци
пли ни Сол фе ђо.

У неде љу 14. апри ла још тро је уче
ни ка из кла се про фе сор ке Јован ке 
Ива нић оства ри ло је одли чан успех 
пости гав ши резул тат, који им је донео 
прве награ де. Тео до ра Гли го ро вић, 
Ива на Велбл и Лука Ива нић су први 
уче ни ци који су срем ско ми тро вач ку 
музич ку шко лу пред ста ви ли у дисци
пли ни Вокал ног кон тра пунк та на так
ми че њу ова ко висо ког ран га. Ј. И.
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У СТА РОЈ ПАЗО ВИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН РОМА

Ста но ви за 30 ром ских поро ди ца
У Ста рој Пазо ви се при

во ди кра ју изград ња 
ста но ва и кућа за Роме 

и соци јал но угро же не коју 
финан си ра ЕУ. Пред сед
ник Општи не Ста ра Пазо ва, 
Ђор ђе Ради но вић је уру чио 
реше ња кори сни ци ма, који 
ће моћи у нове ста но ве да 
се усе ле кра јем лета. Реша
ва ње стам бе ног пита ња је 
основ ни услов за ква ли те
тан живот чему ће допри не
ти и ста но ви који се гра де у 
тзв. Фру шко гор ском насе љу 
у Ста рој Пазо ви. 

За 30 буду ћих кори сни ка 
кров над гла вом ће мно го 
зна чи ти, каже за М нови не 
Мила на Раду, јед на од буду
ћих кори сни ца ста на.

– Лак ше ће ми бити да 
завр шим шко лу када имам 
кров над гла вом, лак
ше ћемо про на ћи посао. 
Мислим да је ово важно за 
целу ром ску зајед ни цу и 
корак ка бољој будућ но сти, 
каже Мила на.

Реше ња у окви ру про
гра ма Спро во ђе ње трај них 
стам бе них реше ња и уна
пре ђе ње инфра струк ту ре у 
ром ским насе љи ма у општи
ни Ста ра Пазо ва, уру чио је 
пред сед ник општи не Ђор ђе 
Ради но вић, пово дом Свет
ског дана Рома. У име свих 
добит ни ка уго во ра захва лио 
се Бра ни слав Савић који ће 
након више деце ни ја има ти 
реше но стам бе но пита ње.

– Захвал ни смо општи
ни Ста ра Пазо ва, Цен тру 
за соци јал ни рад, Црве ном 
крсту и сви ма који су покре
ну ли акци ју доде ле ових ста

но ва. Желим им пуно сре ће 
у раду а наро чи то мом пред
сед ни ку Ђор ђу Ради но ви ћу, 
нагла сио је Савић.

Пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради
но вић је рекао да про је кат 
спро во ди Општи на Ста ра 
Пазо ва у парт нер ству са ЈП 
Општин ска стам бе на аген
ци ја и НВО „Рома но ило“ из 
Беле ги ша. 

– Укуп на вред ност овог 
про јек та изно си нешто више 
од мили он евра, од чега 
Европ ска уни ја финан си
ра 85 одсто. Сви који смо 
напор но ради ли на овом 
про јек ту осе ћа мо задо вољ
ство што ће ово насе ље 
уско ро да буде гото во и што 
ће кори сни ци има ти одлич
не усло ве за живот. Додат но 
ћемо уре ди ти око ли ну насе

ља па ће и ови људи има ти 
при ли ку да живе као што 
се живи сву да у нор мал ном 
све ту, каже Ради но вић.

Циљ овог, али и низа 
дру гих про је ка та у општи
ни јесте инте гра ци ја Рома, 
исти че Ради но вић и дода је:

–То ћемо пости ћи и кроз 
овај вид реша ва ња стам
бе ног пита ња сиро ма шних 
Рома али кроз про је кат 
њихо ве еду ка ци је, шко ло
ва ња деце и запо шља ва ња 
одра слих, да могу да живе 
ос свог рада.

У пита њу је 20 стам бе них 
једи ни ца од 55 ква драт них 
мета ра, и десет од 33 ква
дра та, где се већ уре ђу је 
и уну тра шњост. Завр ше
так изград ње кућа за Роме 
пред ви ђа се кра јем лета, 
када ће са кори сни ци ма 

пред усе ље ње бити пот пи
са ни и уго во ри о кори шће
њу. Кори шће ње ста но ва ће 
бити детаљ ни је дефи ни
са но путем уго во ра о кори
шће њу стам бе них једи ни
ца који ће се пот пи са ти по 
завр шет ку изград ње. 

Зден ка Кожик

Добит ни ци реше ња са пред сед ни ком општи не Ђор ђем Ради но ви ћем

Ђор ђе Ради но вић и Бра ни слав Савић

Миле на Раду
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ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА

Шта знаш
о сао бра ћа ју?

У основ ној шко ли „Бошко Пал ко
вље вић Пин ки“ у Ста рој Пазо ви одр
жа но је так ми че ње „Шта знаш о сао
бра ћа ју?“ у коме су се деца основ но
школ ског узра ста так ми чи ла у позна
ва њу сао бра ћај них про пи са. Основ ци 
су ради ли тесто ве из позна ва ња сао
бра ћа ја, бици клом се так ми чи ла на 
поли го ну спрет но сти и на поли го ну 
позна ва ња сао бра ћај них про пи са. 
Так ми ча ри су били поде ље ни у три 
ста ро сне гру пе. Нај бо љи су били 
Петар Кне же вић из шко ле „Симе он 
Ара ниц ки“, Дани ло Допу ђа и Нема ња 
Нико лић из шко ле „Бошко Пал ко вље
вић Пин ки“. Међу шко ла ма, прво 
место је осво ји ла шко ла „Бошко Пал
ко вље вић Пин ки“, дру го место шко ла 
„Све ти Сава“ из Нове Пазо ве а тре ће 
место је осво ји ла шко ла „23. окто бар“ 
из Голу би на ца. Так ми че ње је орга ни
зо ва но у сарад њи са Сао бра ћај ном 
поли ци јом и сао бра ћај ним сме ром 
Тех нич ке шко ле у Ста рој Пазо ви.

 М. Л.

ПУ „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Упис до 19. апри ла

Упис деце у Пред школ ску уста но ву 
„Поле та рац“ тра ја ће до 19. апри ла. 
При ја ве на кон курс, са потреб ном 
доку мен та ци јом, под но се се у објек
ти ма „Сун це“ у Ста рој, и „Буба ма ра“ у 
Новој Пазо ви, у пери о ду од 14 до 16 
часо ва, а у Голу бин ци ма, Вој ки и 
Крње шев ци ма, код вас пи та ча. Све 

додат не инфор ма ци је могу се наћи на 
зва нич ном сај ту Пред школ ске уста но
ве „Поле та рац“. М. Л.

СУР ДУК

„Злат ни котлић 2019“ 
У Сур ду ку је одр жа на тра ди ци о нал

на мани фе ста ци ја „Злат ни котлић“. У 
цен тру места се ску пи ло два де се так 
еки па из целе Вој во ди не, који су се 
так ми чи ли у кува њу рибље чор бе, као 
и вели ки број посе ти ла ца ове мани
фе ста ци је. При сут ни су могли да се 
возе фија ке ром, а у забав ном про гра
му је уче ство вао глу мац Алек сан дар 
Дуњић. Награ ду за нај бо љу рибљу 
чор бу узе ла је еки па из Шај ка ша. 
Орга ни за тор ове мани фе ста ци је је 
Месна зајед ни ца Сур дук, а покро ви
тељ Општи на Ста ра Пазо ва.

 М. Л. 
 
РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ПУТА

Завр ше так до јуна

 Након зим ске пау зе и посло ва око 
изме шта ња оптич ких кабло ва, ових 
дана наста вље ни су радо ви на изград
њи кру жног тока у Ста рој Пазо ви на 
изла зу пре ма Инђи ји. У пита њу је рас
кр сни ца Ули ца Кра ља Петра, Маса ри
ко ве и Вино град ске, која је међу нај о
па сни јим рас кр сни ца ма на ста ром 
путу Бео градНови Сад. Тре нут но се 
поста вља беха тон на тро то ар, поста
вља ју ивич ња ци на кру жни ток и при
пре ма под ло га за асфал ти ра ње. Због 
радо ва, сао бра ћај је успо рен и одви ја 
се јед ном коло во зном тра ком, а регу
ли сан је све тло сном сиг на ли за ци јом. 
Ком плет на рекон струк ци ја тре ба ло би 
да буде завр ше на до 4. јуна, а радо ви 
се одви ја ју пре ма пла ни ра ним роко ви
ма. Инве сти тор је Општи на Ста ра 
Пазо ва, а изво ђач радо ва „Срем пут“.

З. К.

ВАС ПИТ НИ ПРО ГРАМ У ВРТИ ЋУ 

Дру же ње
са умет ни ком 

Дола зак сли ка ра Бран ка Оре шча
ни на у ПУ „Поле та рац“ у Ста рој Пазо
ви и дру же ње са њим, део је вас пит

ног про гра ма који су од ове годи не 
уве ли у овој обра зов ној уста но ви. Реч 
је о про јект ном пла ни ра њу, у окви ру 
ког вас пи та чи бира ју теме на осно ву 
деч јег инте ре со ва ња, а овом при ли
ком су учи ли о свом месту. Поред тога 
што су оби шли мно ге ули це, парк, 
библи о те ку, позва ли су у госте и сли
ка ра из свог род ном места. Оре шча
нин, који ове годи не обе ле жа ва 50 
годи на свог сли кар ског рада, дру жио 
се са мали ша ни ма, при чао са њима о 
сли кар ству, о томе како наста ју сли ке 
и пока зао им сво је радо ве, упра во о 
Ста рој Пазо ви. Деца су госту поже ле
ла добро до шли цу при год ним про гра
мом, у ком су реци то ва ли, пева ли, 
али и зајед но заи гра ли уз песму „Сре
мач ко је село мало“, јер је цео Срем 
при ка зан на њего вим сли ка ма.

 З. К.

ГАЛЕ РИ ЈА „МИРА БРТ КА“

Изло жба
Мили це Никол чић

Десет радо ва раз ли чи тог фор ма та и 
тех ни ка, међу који ма пре о вла ђу ју уља 
на плат ну и ауто пор тре ти Мили це 
Никол чић, нала зе се на њеној дру гој 
само стал ној изло жби, у Гале ри ји Мира 
Брт ка у Ста рој Пазо ви. Мили ца се 
бави сли кар ством од сво је сед ме годи
не, прву само стал ну је има ла пре пет 
годи на, као сту дент сли кар ства у сво
јој род ној Новој Пазо ви. Почи ња ла је у 
Ликов ној ради о ни ци КУДа „Мла дост“ 
код про фе сор ке Мило дар ке Бра ле тић, 
која је ову изло жбу и отво ри ла. Посе
ти о ци могу погле да ти радо ве Мили це 
Никол чић до 3. маја.

 З. К.
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Пре ко сто ти ну изла га ча меха ни за
ци је, опре ме, вина, воћа и про
из во да од воћа, пче лар ских про

из во да, сухо ме сна тих пре ра ђе ви на, 
али и пред ме та дома ће ради но сти, 
нашло се 14. апри ла на дру гом делу 
Сај ма вино гра дар ства и воћар ства 
„ВИВО Ириг“.

Под се ти мо, овај наста вак наја вљен 
је на првом делу Сај ма, који је у 
децем бру про шле годи не одр жан у 
Врд ни ку, у орга ни за ци ји Аген ци је за 
рурал ни раз вој Ири га и Удру же ња 
„Агро про фит“, а под покро ви тељ ством 
ири шке општи не.   

Федор Пушић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој први је поздра вио број
не уче сни ке Сај ма и посе ти о це, ука
зав ши да Ириг заслу жу је ова кву мани
фе ста ци ју.

 – Сама чиње ни ца, што данас има мо 
сто ти нак изла га ча, гово ри о томе да су 
мно ги инве сти то ри и про из во ђа чи 
опре ме пре по зна ли ову мани фе ста ци
ју као место где могу да изла жу сво је 
про из во де, оства ре кон так те, а наша 
је оба ве за да је одр жа ва мо сва ке годи
не и тру ди ће мо се да буде дуго веч на. 
Про грам ски Савет Сај ма чине еми
нент ни про фе со ри, углед ни про из во
ђа чи воћа, вина и раки је и захва љу јем 
сви ма који су данас дошли у Ириг – 
рекао је Федор Пушић.

Др Зоран Кесе ро вић, про фе сор 
Пољо при вред ног факул те та у Новом 
Саду је пред сед ник Саве та Сај ма.

 – Задо вољ ство ми је што је ири шка 
општи на пре по зна ла потре бу за раз вој 
воћа р ства и вино гра дар ства у Фру шкој 

гори, а Ириг је заслу жио да се јед на 
ова ква спе ци ја ли зо ва на мани фе ста
ци ја одр жи упра во код њих. Фру шка 
гора је поста ла пре по зна тљи ва не 
само у овом реги о ну, него и Евро пи, по 
уво ђе њу савре ме них тех но ло ги ја, али 
и по томе што смо интен зи ви ра ли про
из вод њу и обез бе ди ли еко ном ски раз
вој поје ди них реги ја на Фру шкој гори. 
Зато има мо поје ди не сре ди не које нам 
личе као да смо у Швај цар ској. Има ли 
смо за то и подр шку Покра ји не и Репу
бли ке и то за уво ђе ње тех но ло ги ја које 
су при ла го ђе не кли мат ским про ме на
ма, које су вели ке и то се одра жа ва и 
на раз вој воћар ске про из вод ње – иста

као је у свом обра ћа њу др Кесе ро вић.
Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 

Општи не, упу тио је добро до шли цу 
сви ма који су при сти гли у Ириг, пре сто
ни цу вина. 

– Доказ да се и уз вино може бити 
тре звен, је наша одлу ка да Ириг увр
сти мо у сајам ске цен тре, а и то у оно
ме што нај бо ље зна мо, у про из вод њи 
гро жђа, вина и воћа. Ту се неће мо 
зау ста ви ти, јер су нам потреб ни капа
ци те ти за пре ра ду и чува ње. По повр
ши на ма вино гра да смо међу нај ве ћим 
реги о ни ма у Срби ји, има мо нај ве ће и 
нај са вре ме ни је воћ ња ке. Ту неће мо 
ста ти, јер има про сто ра за нове вино

Ириг  фрушкогорска 
престоница вина

САЈАМ ВОЋАРСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА „ВИВО ИРИГ“

Стеван Казимировић Федор Пушић
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гра де и воћ ња ке. Реал но је оче ки ва ти 
да уско ро воћ ња ке про ши ри мо са 
1.250 на 1.500 хек та ра. Јабу ке ће има
ти при мат, али не оне врсте која нема
ју куп ца. Поче ли смо поди за ти и заса
де шљи ва, где ћемо при ме ни ти иску
ства наших при ја те ља из Осе чи не – 
пору чио је први човек ири шке Општи
не.

Он је наја вио и да је наред ни корак 
осни ва ње задру ге или про из вод них 
гру па, са циљем да се за про из вод њу, 
где год је могу ће, обез бе ди познат 
купац, а да је овај Сајам при ли ка за 
уче ње и иско ра ке у про из вод њи.

Зва нич но, Сајам „ВИВО Ириг“ је 
отво рио Саша Сте ва но вић, помоћ ник 
покра јин ског секре та ра за пољо при
вре ду, водо при вре ду и шумар ство.

 – Овај Сајам има вели ки зна чај, не 
само за Ириг, него и за целу Вој во ди ну 
и ми смо то пре по зна ли и подр жа ли 
финан сиј ски. Ми смо пре пар дана 
поде ли ли 190 мили о на дина ра за 
воћар ску про из вод њу, за поди за ње 
нових заса да, за обра ђи ва ње воћ ња ка 
и пот пи са ли смо 195 нових уго во ра. За 
опре му за винар ство смо ове годи не 
опре де ли ли 50 мили о на дина ра. Дра го 

ми је да су овде и пче ла ри, јер је то 
пове за на про из вод ња, а за њих смо 
обез бе ди ли 25 мили о на дина ра. Зна
чи, вели ка сред ства ула же мо у воћар
ство, вино гра дар ство и пче лар ство, то 
је бит но јер има мо капа ци те те, спо
соб не и вред не људе, ква ли тет ну 
земљу – рекао је Сте ва но вић и поже
лео дуго тра ја ње Сај ма.

Сај му у Ири гу су при су ство ва ли и 
пред став ни ци Осе чи не. Све то зар 
Гачић, дирек тор Тури стич ке орга ни за
ци је каже да је реч о сјај ном сај му.

 – Ми има мо Сајам шљи ва, а ове 
годи не га орга ни зу је мо 14. пут. Са 
нашим при ја те љи ма из Ири га се тру
ди мо да вра ти мо воћар ству место 
какво заслу жу је. На тери то ри ји наше 
општи не има пре ко мили он ста ба ла 
шљи ве и има мо доста про из во ђа ча 
који је пре ра ђу ју у суву шљи ву. Поло
ви на цело куп ног изво за Срби је суве 
шљи ве је упра во из наше општи не, 
тако да смо ми пре сто ни ца суве шљи
ве, не само у Срби ји него и на Бал ка ну 
– рекао је Све то зар Гачић.

Или ја Јови чић, начел ник Општи не 
Брод из Репу бли ке Срп ске, исти че да 
већ више годи на посто ји добра сарад
ња ове две општи не.

 – Жели мо да ту сарад њу уна пре ди
мо, па смо зајед но апли ци ра ли и за 
сред ства из ИПА фон до ва. Импре си о
ни ран сам овим што видим да Ириг 
ради и како се убр за но раз ви ја – иста
као је Или ја Јови чић.

По окон ча њу овог офи ци јел ног дела, 
одр жа не су и панел диску си је на који
ма су гово ри ли истак ну ти струч ња ци у 
тим обла сти ма: „Зашти та воћа и ути
цај на пче ли ња дру штва“, „Вин ски 
тури зам, како даље“, „Ути цај кли мат

По отва ра њу Сајма је усле ди ла 
доде ла при зна ња за нови те те који 
допри но се доброј пољо при вред ној 
прак си. 

При зна ња су доби ли „РТИ“ д.о.о. 
Нови Сад за трак тор са пот пу но хер
ме ти зо ва ном каби ном, фир ма „Хем

коф“ из Футо га, за уни шта ва ње коро
ва вре лом водом, изум „јастреб на 
ветар“ која чува воћ ња ке од пти ца 
ште то чи на Алек сан дра Чере виц ког, 
и за ино ва ци је у постав ци штан да 
при зна ње је добио „Милу ро вић 
комерц“.

Награде за иновације

Стеван Казимировић и Светозар Гачић директор ТО Осечина

Проф. др. Зоран Кесеровић

Саша Стевановић
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ских про ме на на воћар ску про из вод
њу“, „Про бле ми у бер би и чува ње пло
до ва јабу ка на Фру шкој гори“, као и 
„Тржи ште јабу ка и ква ли тет“.

Иста кли смо да је био вели ки број 
штан до ва на који ма су посе ти о ци заи
ста могли да нађу ква ли тет не про из во
де и да их купе по при сту пач ним цена
ма. Ту је био и неиз бе жни Алекс Бер
мет, који каже да се тру ди да буде на 
свим мани фе ста ци ја ма и пред ста ви 
сво је про из во де. 

Нарав но, по окон ча њу Сај ма „ВИВО 
Ириг“ било је и при ли ке да уче сни ци и 
посе ти о ци оби ђу штан до ве, ужи ва ју у 
вину, сухо ме сна тим про из во ди ма, али 
и месу са ражња и рошти ља, а тако 
нешто не може про те ћи и без там бу ра
ша. А онда поздрав, и дого вор за сле
де ће виђе ње на овом Сај му!

Смиља Џаку ла
Фото: Жељко Петрас

Поред ста ри јих, ту су и мла ђи 
изла га чи који тек тра же сво је место 
под сун цем. Међу њима је Јова на 
Кара хо да, која се бави про из вод њом 
џемо ва по тра ди ци о нал ним рецеп ти
ма, под брен дом „Фру шко гор ски 
зало гај“. 

– Две годи не посто ји мо и реги стро
ва ни смо као пољо при вред но газдин
ство, а про из вод ња нам је у Кру ше
дол ском Прња во ру. Про из во ди мо 
џем од шљи ве са циме том, од јаго де, 
кај си је, дуње, дре њи не…Рецеп ту ра 
је насле ђе на од мај ке и баке. Ја сам 
из Новог Сада, али има мо кућу у Кру
ше до лу и доста вре ме на са поро ди
цом про во дим на селу, па сам одлу
чи ла да спо јим лепо и кори сно. За 
све је потреб но неко вре ме, тако да 
сада поста је мо пола ко пре по зна тљи
ви. Ја сам еко но ми ста, али се бавим 
само овим послом – рекла је за наше 
нови не Јова на Кара хо да.

Јованини 
залогаји

Јована Карахода

ШИД: ГОДИ ШЊИ ЦА ПРО БО ЈА СРЕМ СКОГ ФРОН ТА

Датум који се пам ти

На Спо мен обе леж ју „Срем ски 
фронт“, у петак, 12. апри ла обе
ле же на је 74. годи шњи ца про бо ја 

Срем ског фрон та. Све ча ну цере мо ни ју 
на ком плек су Спо мен обе леж ја, пред во
дио је држав ни секре тар Мини стар ства 
за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња Ненад Нерић. Ову све ча
ност су уве ли ча ли сво јим при су ством 
број ни дипло мат ски пред став ни ци, 
пред став ни ци Вла де Репу бли ке Срби је, 
пре жи ве ли уче сни ци Срем ског фрон
та, пред став ни ци Вој ске Срби је, вој ни 
иза сла ни ци ино стра них зема ља, као и 
мно ги гра ђа ни. Вре мен ски усло ви нису 
дозво ли ли да се про грам све ча но сти 
одр жи на отво ре ном, те је после пола га
ња вена ца, наста вљен у музеј ском про
сто ру.

Испред Општи не Шид, при сут ни ма се 
обра тио пред сед ник Скуп шти не општи
не Шид Вели мир Рани са вље вић, под се
ћа ју ћи на исто риј ски зна чај овог дога ђа ја 
из Дру гог свет ског рата.

 – Данас обе ле жа ва мо 74. годи шњи
цу про бо ја Срем ског фрон та. Не сме мо 
забо ра ви ти да будућ ност Срби је тре ба 
увек да буде на стра ни анти фа ши зма, 
исти не и чове чан ства.  Ода је мо почаст 

они ма који су изво је ва ли јед ну од нај зна
чај ни јих бита ка у нашој исто ри ји и дали 
свој живот као залог за нашу будућ ност 
– иста као је Рани са вље вић.

Ненад Нерић, држав ни секре тар гово
рио је о дана шњим „фрон то ви ма.“ 

– Срем ски фронт, дав не 1945. годи не, 
про би ја ли су сло бо да ри под коман дом 
Пеке Дап че ви ћа, а дана шње бит ке води
мо и фрон то ве про би ја мо вође ни пред
сед ни ком Вучи ћем. Ни дана шње бор бе и 
фрон то ви нису лаки и зах те ва ју мудр ост 
вође и вели ко пожр тво ва ње свих нас, 
али ћемо и из њих иза ћи као побед ни ци, 
јер се бори мо за часне циље ве за сло
бо ду и про спе ри тет Срби је. Са пије те том 
и сећа њем на уче сни ке Срем ског фрон
та, гле да мо у будућ ност, али и црпи мо 
сна гу да истра је мо у нашим бор ба ма 
про тив свих оних, који ма демо крат ске 
вред но сти нашег дру штва и про спе ри тет 
Срби је, пред ста вља ју мању вред ност од 
лич них инте ре са, јер је за нас Срби ја на 
првом месту – казао је Ненад Нерић. 

Посе ти о ци који су дошли на Спо мен 
обе леж је Срем ски фронт били су из 
мно гих гра до ва Срби је  Бео гра да, Новог 
Сада, Субо ти це, Ужи ца, Чач ка, Лозни це. 

Д. Попов

Међу они ма који су дошли да ода
ју почаст палим бор ци ма на Срем ском 
фрон ту био је и Вла сти мир Божи но вић 
из Лужни ца код Кра гу јев ца. Вла сти мир 
има 92 годи не, и редов но дола зи на 
ову све ча ност, иако он није уче ство вао 
у бор ба ма на Срем ском фрон ту. Био је 
пар ти зан у Шума диј ској дру гој бри га ди 
и дуго го ди шњи је секре тар СУБ НО РАа 
у свом селу. Није му напор но да путу је. 
На кра ју ме је питао да ли сам из Срем
ске Митро ви це, јер  1945. годи не је имао 
девој ку из Лаћар ка, зва ла се Невен ка 
Тадић.

Сећање на Невенку из Лаћарка

Властимир Божиновић

Полагање венаца
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ИРИГ: ПРО ЈЕ КАТ „МИХИ ЗО ВИМ СТО ПА МА“

Рено ви ра ње пар ка

Ири шка општи на је кон
ку ри са ла за сред ства 
за про је кат који под

ра зу ме ва сре ђи ва ње пар ка 
и трга који се нала зи у цен
тру Ири га, али и ста зе, која 
се про те же од тог пар ка до 
Срп ске чита о ни це. Пред
ви ђе но је, мада не у овом 
пла ну, и ста за од Михи зо ве 
куће до пар ка.

За овај про је кат обез бе
ђе но је 15 мили о на дина
ра, а он под ра зу ме ва да се 
зао кру жи јед на про сто р на 
цели на која ће, за тури сте 
који посе те Михи зо ву род ну 
кућу, бити тако ђе атрак тив
на.

 – Био сам у Мини стар ству 
трго ви не, тури зма и теле
ко му ни ка ци ја где смо 27. 
мар та пот пи са ли уго вор за 
ова сред ства. Оче ку јем да 
би после спро во ђе ња јав
не набав ке, радо ви могли 
да поч ну у јуну – иста као је 
Сте ван Кази ми ро вић.

Рок за завр ше так радо ва, 
по закљу че њу јав не набав
ке и избо ра изво ђа ча је 120 
дана.

Под се ти мо, о овом про
јек ту је гово рио и Игор 

Миро вић, пред сед ник Вла
де Вој во ди не на отва ра њу 
обно вље не куће Бори сла ва 
Михај ло ви ћа Михи за. 

– То је тако ђе део Ири га 
који ће под се ћа ти на њега, 
биће ста за, а на ста зи Михи
зо ве сто пе и цита ти из њего
вих дела, посеб но из нај по
зна ти јег, „Ауто би о гра фи ја 
о дру ги ма“ који ће пра ти ти 
тај пут од Михи зо ве куће до 
Срп ске чита о ни це – рекао 
је тада Игор Миро вић.

Још један про је кат ће 
бити везан за Михи за, а то је 
штам па ње њего вих сабра
них дела, за шта је аутор ска 
пра ва од кћер ке Миле Јан
ко вић, доби ла Срп ска чита
о ни ца у Ири гу.

Ири шка општи на је доби
ла сред ства за још чети ри 
мања про јек та, по кон кур су 
Мини стар ства без порт фе
ља заду же ног за демо гра
фи ју и попу ла ци о ну поли ти
ку, за суфи нан си ра ње мера 
попу ла ци о не поли ти ке. 
Тим про јек ти ма је пред ви
ђе на рекон струк ци ја деч јег 
игра ли шта у пар ку у цен тру 
Ири га, елек трич на расве та 
у врти ћу „Чаро ли ја“, рекон

струк ци ја згра де Рај ко вац и 
набав ка ултра звуч ног апа
ра та за Дом здра вља у Ири
гу. 

Укуп на вред ност је око 9,4 

мили о на дина ра, на кон кур
су је доби је но осам мили
о на дина ра, а оста так ће 
обез бе ди ти локал на само у
пра ва. С. Џаку ла

ИРИГ

Редов но одр жа ва ње 
путе ва

ЈП „Кому на лац“ Ириг 
има у сво јој над ле жно
сти одр жа ва ње пре ко 110 
кило ме та ра локал них и 
нека те го ри са них путе ва у 
ири шкој општи ни.

После зим ског пери о да, 
у окви ру редов ног одр жа
ва ња пут не мре же, завр
ше но је крпље ње удар них 
рупа на путе ви ма у Ири гу, 
Врд ни ку, Риви ци и Јаску. 

– У наред ном пери о
ду такав посао пред сто
ји нашим рад ни ци ма и 
у оста лим насе ље ним 
мести ма. Тако ђе, ту су 
и радо ви на одр жа ва њу 
и поста вља њу хори зон
тал не и вер ти кал не сао

бра ћај не сиг на ли за ци је, 
као и чишће ње кана ла 
поред путе ва – каже за 
наше нови не Алек сан дар 
Маној ло вић, дирек тор ЈП 
„Кому на лац“.

 С. Џ.

Алек сан дар Маној ло вић

Парк у Ири гу који ће се рено ви ра ти
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ДОМ ЗДРА ВЉА

Оба вље но 122 пре вен тив на пре гле да
Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук‟ Пећин ци био је 7. 

апри ла јед на од 150 здрав стве них уста но ва широм 
Срби је у који ма су гра ђа ни, у окви ру акци је Мини

стар ства здра вља, могли бес плат но, без зака зи ва ња и 
без здрав стве не књи жи це да оба ве пре вен тив не пре гле
де.

Како нам је рекла дирек тор ка ове уста но ве Дубрав ка 
Цвет ко вић Мићић, у пећи нач ком Дому здра вља могућ
ност да про ве ре здрав стве но ста ње је иско ри сти ло 43 
паци је на та, а дежур на меди цин ска еки па оба ви ла је 
укуп но 122 пре вен тив на пре гле да, 38 ЕКГа, 41 про ве ру 
нивоа шеће ра у крви и 43 мере ња крв ног при ти ска.

– Задо вољ ни смо одзи вом гра ђа на. Мислим да ова ко 
добар одзив пока зу је да гра ђа ни наше општи не схва та
ју зна чај пре вен тив них пре гле да, као и да су се ова кве 
акци је пока за ле као изу зет но кори сне, посеб но за гра
ђа не који нема ју здрав стве но оси гу ра ње и који ма су ове 
акци је једин стве на при ли ка да бес плат но про ве ре сво је 
здрав стве но ста ње – изја ви ла је Цвет ко вић Мићић. Пре вен тив ни пре гле ди

ПЕЋИН ЦИ ЛИДЕР У ПРИ ВЛА ЧЕ ЊУ ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА

Изград ња дистри бу тив ног цен тра
Пред сед ник општи не 

Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић оби шао је 

про шле неде ље гра ди ли
ште ком па ни је Sport Vision 
Gro up у Шима нов ци ма, а са 
токо ви ма град ње и пла но
ви ма упо зна ли су га дирек
тор Зоран Антић и дирек то
ри ца мар ке тинг гру пе Ања 
Дми тро вић.

Ком па ни ја  Sport Vision 
Gro up осно ва на је 1996. 
годи не и од тада је поста
ла лидер у про да ји спорт ске 
оде ће, обу ће и опре ме на 
тржи шту бал кан ског реги о
на. Послу је у девет зема ља 
реги о на и запо шља ва пре ко 
4.000 рад ни ка. Изград њом 
логи стич кодистри бу тив
ног цен тра у Шима нов ци ма, 
на око 50 хиља да квдрат
них мета ра, ова ком па ни ја 
доби ја нај ве ћи логи стич ки 
цен тар, који ће им омо гу ћи
ти, пре ма речи ма Ање Дми
тро вић, скла ди ште ње робе 
на јед ном месту.

– С обзи ром на то да 
послу је мо у девет зема ља 
реги о на, да смо до данас 
отво ри ли 380 мало про дај
них обје ка та, нама је био 
нео п хо дан вели ки логи стич
кодистри бу тив ни цен тар 
који ће обје ди ни ти наша 
раштр ка на скла ди шта на 
јед ном месту, а биће то и 
при ли ка да пону ди мо логи
стич ке услу ге дру ги ма. 
Морам да напо ме нем, да 
без обзи ра на усло ве које су 

нам нуди ли у дру гим земља
ма, ми смо се одлу чи ли да 
гра ди мо упра во у општи ни 
Пећин ци и Шима нов ци ма, 
пре све га због лока ци је, и 
нисмо се пока ја ли. Пла ни
ра мо да гра ди мо у три фазе. 
У првој фази биће изгра ђе
но око 30 хиља да ква дра та, 
пла ни ра мо у јулу ове годи не 
да завр ши мо, док цео ком
плекс оче ку је мо да ће бити 
завр шен на про ле ће 2020. 
годи не – рекла је Дми тро вић 
и дода ла да ће логи стич
ки цен тар бити изгра ђен у 
скла ду са нај са вре ме ни јим 
и нај ви шим стан дар ди ма, 
огра ђен, осве тљен, опре
мљен интер ним сао бра ћај
ни ца ма, тро то а ри ма, са 280 

пар кинг места за пут нич
ка вози ла и пар кин зи ма за 
терет на вози ла.

Оби ла зе ћи гра ди ли ште, 
пред сед ник Трбо вић је 
током раз го во ра иста као да 
му је изу зет но дра го што је 
јед на таква ком па ни ја, која 
послу је у чита вом реги о
ну, иза бра ла баш општи ну 
Пећин ци. 

– Наша инду стриј ска зона 
ће тиме, поред рено ми ра
них свет ских ком па ни ја, 
бити бога ти ја за још јед ну, и 
то дома ћу ком па ни ју каква 
је Sport Vision. Позна то је да 
је Општи на Пећин ци лидер 
у при вла че њу инве сти ци ја, 
што је резул тат дуго го ди
шњег кре и ра ња повољ ног 

послов ног амби јен та кроз 
инфра струк тур но опре ма
ње рад них зона. Нарав но, 
ми ћемо наста ви ти да ради
мо на томе и тру ди ће мо 
се да задр жи мо лидер ску 
пози ци ју – изја вио је Трбо
вић.

Sport Vision је заступ ник 
рено ми ра них спорт ских 
брен до ва као Cham pion, 
Еllesse, Umbro, New Balan
ce, North Face, Lot to, Еlan и 
мно гих дру гих. Тако ђе је и 
парт нер воде ћих свет ских 
спорт ских брен до ва Nike, 
Adi das, Ree bok, Con ver se, 
Puma, Under Armo ur, чији 
про из во ди се могу наћи у 
свим мало про дај ним објек
ти ма ком па ни је.

Оби ла зак гра ди ли шта
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ДОЊИ ТОВАР НИК: САЈАМ
ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ ОРИ ЈЕН ТА ЦИ ЈЕ

Избор зани ма ња

У Спорт ској хали у Доњем 
Товар ни ку, 8. апри ла  
је орга ни зо ван дру ги 

Сајам про фе си о нал не ори
јен та ци је у сарад њи Општи не 
Пећин ци, Еду ка тив ног цен
тра „Дисци пу лус“ и Удру же ња 
„Социоеко ло гич но“. 

Све ча ном отва ра њу сај ма 
при су ство ва ли су начел ни ца 
Општин ске упра ве општи
не Пећин ци Дра га на Крстић, 
пред став ник општин ског Оде
ље ња за дру штве не делат но
сти Маја Доше но вић и заме
ник пред сед ни ка Општи не 
Зоран Вој кић, који је том при
ли ком нагла сио да је зна чај 
Сај ма упра во у пра вил ном 
избо ру буду ћег зани ма ња. 

– Сви ма нама је у инте ре
су да деца пра вил но иза бе
ру буду ће зани ма ње. Мно ге 
ком па ни је из наше општи не, 
а посеб но ком па ни ја БОШ, 
при кљу чи ле су се раз во ју 
дуал ног систе ма обра зо ва

ња, који наша Сред ња тех
нич ка шко ла „Милен ко Вер
кић Неша“ спро во ди већ низ 
годи на, јер је опре де ље ње 
пећи нач ке локал не само
у пра ве да децу шко лу је за 
посао, а не за еви ден ци ју 
Наци о нал не слу жбе за запо
шља ва ње – рекао нам је Вој
кић.

Пре ма речи ма Ружи це 
Мркаљ пред сед ни це Удру
же ња „Социоеко ло гич но“, 
Сајам про фе си о нал не ори
јен та ци је је при мер добре 
прак се и сарад ње јав ног, при
ват ног и невла ди ног сек то ра.

Уче ни ци завр шних раз ре
да све три основ не шко ле са 
тери то ри је пећи нач ке општи
не, били су у при ли ци да се 
упо зна ју са сме ро ви ма и про
гра ми ма десет сред њих шко
ла, међу који ма и пећи нач
ке Сред ње тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“, коју 
су након сај ма и посе ти ли.

Са Сај ма

СТШ „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

Основци у гостима
За уче ни ке осмог раз ре да 

Основ не шко ле „Душан 
Вука со вић Дио ген“ из 

Купи но ва, у поне де љак, 8. 
апри ла је орга ни зо ва на посе
та Сред њој тех нич кој шко ли 
„Милен ко Вер кић Неша“ у 
Пећин ци ма. Уче ни ци су се 
том при ли ком упо зна ли са 
обра зов ним про фи ли ма пећи
нач ке шко ле, а доче ка ли су их 
дирек тор ове уста но ве, Дани
ло Теп ша са настав ним 
кадром, као и начел ни ца 
Општин ске упра ве Општи не 
Пећин ци Дра га на Крстић, која 
је том при ли ком рекла да 
пећи нач ка локал на само у пра
ва кон ти ну и ра но ради на 
ства ра њу што бољих усло ва 
за шко ло ва ње.

– Наша Тех нич ка шко ла је 
међу први ма у земљи која је 
уве ла дуал ни систем обра зо
ва ња, тако да већи на наших 
уче ни ка након завр ше ног 
шко ло ва ња одмах про на ђе и 
запо сле ње у број ним ком па
ни ја ма у Шима нов ци ма. 

Савре ме но опре мље на Школ
ска ради о ни ца, коју су купин
ски осма ци данас посе ти ли, 
само је један при мер добре 
сарад ње при вре де, шко ле и 
локал не само у пра ве, а ми 
ћемо наста ви ти са радом на 
ства ра њу што бољих усло ва 
за рад, како за ђаке тако и за 
настав но осо бље – изја ви ла 
је Крстић.

Уче ни ке завр шног раз ре да 
из Купи но ва у ново и згра ђе
ном делу шко ле при мио је 
дирек тор Дани ло Теп ша, који 
је зајед но са про фе со ри ма 
пока зао уче ни ци ма про сто ри
је где ће бора ви ти током сле
де ће школ ске годи не.

Пећи нач ка Сред ња тех нич
ка шко ла „Милен ко Вер кић 
Неша“ за школ ску 2019/2020. 
годи ну у први раз ред пла ни ра 
да упи ше чети ри обра зов на 
про фи ла: финан сиј ски адми
ни стра тор и тех ни чар меха
тро ни ке, као и трго вац и инду
стриј ски меха ни чар по дуал
ном систе му обра зо ва ња.

Упо зна ва ње у СТШ „Милен ко Вер кић Неша“

БРЕ СТАЧ: ЧИШЋЕ ЊЕ СТОЧ НОГ ГРО БЉА

Нео д го вор но пона ша ње ства ра про блем
Ових дана Јав но кому нал но пред у

зе ће „Сава‟ завр ши ло је чишће ње 
сточ ног гро бља у Бре ста чу, а како 

нам је рекао дирек тор овог пред у зе ћа 
Жељ ко Мили ће вић, поред чишће ња нео
п ход но је било и наси па ње дела тере на 
непо сред но уз асфалт ни пут, где је током 
ових радо ва насу то и порав на то више од 
два де сет куб них мета ра земље.

– Раз лог уле га њу земљи шта на сточ
ном гро бљу је то што нео д го вор ни 
мешта ни Бре ста ча, али и Субо ти шта, па 
чак и Пећи на ца, на сточ ном гро бљу 
директ но са асфалт ног пута, пра зне 
цистер не који ма црпе сеп тич ке јаме и 
базе не за осо ку, што је забра ње но, а 
поје дин ци на сточ но гро бље баца ју и 
кому нал ни отпад. У послед ње две годи
не смо редов но чисти ли сточ но гро бље у 
Бре ста чу, а насу ли смо и при ступ ни пут, 

али због баха тих поје ди на ца све врло 
брзо поно во буде засу то сме ћем – изја
вио је Мили ће вић.

Да је нај ве ћи про блем са сточ ним гро
бљем у Бре ста чу упра во пона ша ње нео

д го вор них поје ди на ца, сла же се и пред
сед ник Саве та Месне зајед ни це Бре стач 
Мар ко Срет ко вић.

– Услу га одно ше ња кому нал ног отпа да 
добро функ ци о ни ше у селу и нема ника
квог раз ло га да се сме ће баца на сточ но 
гро бље. У више навра та смо тра жи ли од 
ЈКП „Сава‟ да сани ра сточ но гро бље и 
сва ки пут су се ода зва ли, али то није 
дало оче ки ва не резул та те, јер сами себи 
пра ви мо про блем нео д го вор ним пона
ша њем, а после се жали мо што има мо 
заи ста ружну сли ку поред асфалт ног 
пута који води пре ма Бре ста чу. У поку
ша ју да попра ви мо ту сли ку, Савет МЗ 
Бре стач ће се обра ти ти ЈКП „Сава‟ са 
пред ло гом да се заса ди зеле ни појас 
изме ђу пута и сточ ног гро бља, како 
бисмо га и физич ки одво ји ли од пута – 
рекао нам је Срет ко вић. Редов но укла ња ње кому нал ног отпа да
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У окви рtу про це са реа ли за ци је 
про јек та пре ко гра нич не сарад
ње „ХOРИС – Коњич ке руте Сре

ма“ деле га ци ја из општи не Нијем ци у 
Хрват ској бора ви ла је 9. и 10. апри ла 
у Руми. Чла но ви деле га ци је и њихо ви 
дома ћи ни су у Пољо при вред ној шко
ли „Сте ван Петро вић Бри ле“ има ли 
еду ка тив не ради о ни це на тему тури
зма, а сагле да ва ју ћи и из угла про јек
та, тра же не су могућ но сти и раз ме на 
иску ста ва за његов успе шан раз вој.

Коор ди на тор ка про јек та у Општи ни 
Нијем ци Мари на Кара чић мисли да 
обе општи не има ју вели ки потен ци јал 
у коњар ству и да је зајед нич ки инте
рес локал них само у пра ва да се очу ва 
кул тур на башти на и тра ди ци ја. 

– Код вас се раз ви ја коњич ки спо рт, 
а код нас је више акце нат на тури зму. 
Пре месец дана смо има ли еду ка ци
је у Хрват ској, сада је дома ћин Рума. 
Жели мо да раз ме ни мо иску ства из 
тури зма, да зајед но напре ду је мо. Бит
но је што на овим еду ка ци ја ма гово
ре и људи који су кон крет но раз ви ли 
неке тури стич ке актив но сти. Ми у 
Нијем ци ма већ дуги низ годи на, кроз 
ЕУ про јек те, уна пре ђу је мо тури стич
ку пону ду, а сада, захва љу ју ћи „Хори
су“ тури сти у Нијем ци ма ће, након 
посма тра ња пти ца и вожње бро дом 
реком Босут, моћи да се возе кочи ја
ма кроз шумо ви те кра јо ли ке. Потом 
се елек трич ним бици кло ви ма поно во 
вра ћа ју до Босу та и бро дом завр ша
ва ју тури стич ки оби ла зак општи не, 
рекла је Мари на Кара чић о сада шњој 
тури стич кој пону ди, али и како ће она 
овим пре ко гра нич ним про јек том бити 
упот пу ње на новим садр жа ји ма.

Код дру гог парт не ра, рум ске општи
не, кроз про је кат је изгра ђен ком плекс 
за коњич ки спо рт који ће слу жи ти као 

осно ва за раз вој коњич ког тури зма, 
шко ле јаха ња, али и за про мо ци ју 
соци јал не услу ге хипо те ра пи је. 

– Раз вој тера пе ут ског цен тра за 
децу, мла де и одра сле који има ју 
потре бу за хипо те ра пи јом је јед на од 
при мар них ства ри за нас, али сва ка
ко је важан и раз вој коњич ког спо р та 
и коњар ства уоп ште. Захва љу ју ћи 
изград њи ком плек са за коњич ки спо
рт у Руми су нај ви дљи ви ји ефек ти 
овог про јек та, али ништа мање није 
било ни ула га ње у људе. Кроз обу ке 
и еду ка ци је ства ра мо тимо ве људи 
који ће се у нашем гра ду ста ра ти о 
шко ли јаха ња и тера пе ут ском јаха њу 
као новој соци јал ној услу зи, рекао је 
коор ди на тор про јек та у Руми Дра ган 
Коса но вић. 

Ком плекс за коњич ки спо рт ће ком
плет но са радом поче ти ове годи не, а 
у мају су пла ни ра не и прве актив но
сти. У окви ру „Хори са“ ће, у наред ном 
пери о ду, бити одр жа не и завр шне кон
фе рен ци је у Нијем ци ма и у Руми. На 
тим дога ђа ји ма биће пред ста вље ни 
резул та ти про јек та и при ка зан филм 
о зајед нич ком про јек ту који се, после 
две годи не, окон ча ва 30. авгу ста.

Под се ти мо, реч је о про јек ту који 
реа ли зу ју и суфи нан си ра ју рум ска 
општи на, хрват ска Општи на Нијем
ци, Коњо гој ско удру же ње „Вра нац“, 
рум ска Сред ња пољо при вред нопре
храм бе на шко ла „Сте ван Петро вић 
 Бри ле“ и Удру же ње Коњич ки клуб 
„Срем“ из Срем ске Митро ви це.

Укуп но одо бре на сред ства за овај 
пре ко гра нич ни про грам дости жу 
цифру од 1.417.632 евра. Рум ској 
општи ни у овим сред стви ма је при па
ло 395.888 евра, док је уче шће локал
не само у пра ве од 59.383 евра.

С. Џаку ла

Eдукација
о раз во ју тури зма

ПРО ЈЕ КАТ „ХОРИС“КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Европ ска
шко ла деба те

Пола зни ци Европ ске шко ле деба
те одр жа ли су четвр ту јав ну деба
ту ово го ди шњег циклу са у рум ском 
Кул тур ном цен тру 8. апри ла. Тема 
на коју се деба то ва ло одно си ла се 
на соци јал ну инклу зи ју и осни ва ње 
соци јал них пред у зе ћа у свим већим 
гра до ви ма и општи на ма у Срби ји.

Међу ово го ди шњим пола зни ци ма 
је и Румља нин Ђор ђе Јоц ков, те је 
зато и јед на од деба та за Вој во ди
ну одр жа на упра во у Руми. Јова на 
Здје ла ре вић из ЕУ инфо кут ка Нови 
Сад каже да су пола зни ци током ове 
шко ле у при ли ци да нау че шта је то 
деба то ва ње и како да аргу мен ту ју 
сво је ста во ве. 

 – Одзив је добар. Шко ла тра је два 
месе ца, мла ди се уче и да саслу ша ју 
неког дру гог који има дру га чи је ста
во ве, а то је оно што нам сада сви ма 
фали у дру штву, исти че Јова на.

Ђор ђе Јоц ков, уче сник деба
те каже да је за уче шће потреб но 
широ ко опште обра зо ва ње и ста лан 
рад на себи и да је вешти на деба
то ва ња бит на да се млад човек нау
чи да аргу мен ту је сво је мишље ње и 
ста во ве.

Тео до ра Реше тар, сту дент ки ња 
Фило ло шког факул те та и коо р ди на
тор ка Европ ске шко ле деба те дода је 
да се на кур су учи фор мат деба те по 
бри тан ском пар ла мен тар ном систе
му.

Европ ска шко ла деба те је про је кат 
који орга ни зу ју Инфор ма ци о ни цен
тар ЕУ, ЕУ инфо кутак Нови Сад и 
дебат на ака дем ска мре жа Отво ре на 
кому ни ка ци ја, а подр жа ва га Деле га
ци ја Европ ске уни је у Срби ји. 

Циљ про јек та је еду ка ци ја сред
њо шко ла ца и сту де на та о Европ ској 
уни ји, про це су европ ских инте гра ци
ја и вешти ни деба то ва ња, а за мину
лих пет годи на је ову шко лу поха ђа
ло пре ко 300 мла дих људи из више 
од 30 гра до ва, уз орга ни зо ва ње пре
ко 20 јав них деба та. Завр шна деба та 
и доде ла дипло ма се одр жа ва у мају, 
на Дан Евро пе у Народ ној скуп шти
ни Срби је. С. Џ.

Тео до ра Реше тар и Ђор ђе Јоц ков
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ИЗЛО ЖБА У РУМ СКОМ ЗАВИ ЧАЈ НОМ МУЗЕ ЈУ

Мате ма ти ка није баук
„Мате ма ти ка није баук“ је 

назив зани мљи ве госту ју ће 
изло жбе Педа го шког музе ја 
из Бео гра да која је 9. апри ла 
отво ре на у Зави чај ном музе ју 
Рума у при су ству број них рум
ских осно ва ца. Аутор ка изло
жбе је Маја Нико лов, кусто
ски ња Педа го шког музе ја која 
је гово ри ла о изло жби, а ђаци 
нижих раз ре да су потом има
ли при ли ку да реша ва ју и неке 
задат ке из мате ма ти ке, оне 
које су ради ли уче ни ци у 19. 
веку.

– Учи ло се тада оно основ но 
из мате ма ти ке, а основ на шко
ла је тра ја ла чети ри годи не. 
Циљ рачу на је тада, а и данас, 
био да раз ви ја мате ма тич ко 

мишље ње и инте ли ген ци ју. 
Сре ди ном 19. века штам па на 
је прва рачу ни ца, која је има ла 
мање димен зи је него дана шње 
све ске. То је било пре Вуко ве 
рефор ме, а после 1870. годи
не штам па ни су први буква ри 
и рачу ни ца на Вуко вој азбу ци, 
рекла је Маја Нико лов. 

Аутор ка изло жбе је рум
ским основ ци ма рекла и да је 
у 19. веку дисци пли на у шко ла
ма била јака, да су уче ни ци и 
физич ки кажња ва ни, да су кле
ча ли на куку ру зу у ћошку, а да 
је посто јао и „уче нич ки затвор“ 
у којем су били уче ни ци који 
нису ура ди ли дома ћи зада так 
и да су тамо били док га не 
ура де. С. Џ.

ПОТ ПИ СА НА ТРИ УГО ВО РА

24 мили о на дина ра 
рум ској општи ни

Рум ска општи на је пот пи са ла три 
уго во ра, који ма ће доби ти зна
чај на сред ства, укуп но око 24 

мили о на дина ра, за уре ђе ње канал ске 
мре же, кома са ци ју пољо при вред ног 
земљи шта и уна пре ђе ња у обла сти 
соци јал не зашти те.

АП Вој во ди на, Покра јин ски секре та
ри јат за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство, ЈВП „Воде Вој во ди не“ и 
Општи на Рума пот пи са ли су 12. апри
ла уго вор о уре ђе њу канал ске мре же 
ради одвод ња ва ња пољо при вред
ног земљи шта. За уре ђе ње канал ске 
мре же у Сте ја нов ци ма, Вог њу, Руми, 
Путин ци ма, Никин ци ма и Пла ти че ву, 
биће издво је но око 12,4 мили о на дина
ра без ПДВа. Од тог изно са Покра ји
на ће обез бе ди ти 4.879.431 дина ра, 
док ће Општи на издво ји ти 7,5 мили о на 
дина ра и сно си ти тро шко ве ПДВа. 

АП Вој во ди на, Покра јин ски секре
та ри јат за пољо при вре ду, водо при
вре ду и шума р ство и рум ска општи на 
су пот пи са ли и уго вор о доде ли бес
по врат них сред ста ва за суфи нан си
ра ње радо ва на настав ку про це са 
кома са ци је. Сред ства су наме ње на 
за наста вак кома са ци је у ката ста р ској 
општи ни Вогањ, а вред ност про јек та је 
14.694.722 дина ра без ПДВа. Покра ји
на ће обез бе ди ти поло ви ну ових сред
ста ва. 

Тре ћи је уго вор о намен ским тран
сфе ри ма у соци јал ној зашти ти, изме
ђу Репу бли ке Срби је, Мини стар ства за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња и Општи не Рума и по 
том уго во ру рум ској општи ни су одо
бре на намен ска сред ства у изно су 
12.230.283 дина ра.

С. Џ.

Са пот пи си ва ња уго во ра у Покра јин ској вла ди

ЦРВЕНИ КРСТ

Такмичење
из прве помоћи

Општин ско так ми че ње у пру жа њу 
прве помо ћи и реа ли стич ном при ка зу 
ста ња и повре да, одр жа но је 13. апри ла 
у ОШ „Змај Јова Јова но вић“, у орга ни
за ци ји Црве ног крста Рума. Уче ство ва
ло је 14 еки па из град ских основ них и 
сред њих шко ла, као и јед на еки па Црве
ног крста. За ово го ди шње так ми че ње је 
при ја вље но укуп но 23 еки пе са 138 
осно ва ца и сред њо шко ла ца, који су 
поха ђа ли дво ме сеч ну основ ну обу ку, а 
по пра ви ли ма, сва ка шко ла може има ти 
нај ви ше по две так ми чар ске еки пе. 

Др Миро слав Мило ше вић, интер ни
ста, пра тио је и так ми че ње у делу пру
жа ња прве помо ћи, а исто вре ме но је и 
пред сед ник Црве ног крста Рума.

 – Мислим да ради мо озбиљ ну ствар, 
ми пома же мо људи ма и обу ча ва мо их 
да могу да пру же помоћ дру ги ма када 
то затре ба. Ми потен ци ра мо тај хума ни 
однос пре ма дру гим људи ма – каже др 
Мило ше вић.

По завр шет ку так ми че ња постиг ну ти 
су сле де ћи резул та ти: у кате го ри ји под
млат ка, нај бо ља је била еки па уче ни ка 
осмог раз ре да ОШ „Душан Јер ко вић“, а 
омла ди не, еки па Црве ног крста Рума. 
Ове две прво пла си ра не еки пе су избо
ри ле пра во да се так ми че на Покра јин
ском так ми че њу, које ће се 1. јуна одр
жа ти у Срем ској Митро ви ци. С. Џ.
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ИНФОР МИ СА ЊЕ НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Важан део
медиј ског сек то ра
Јав но инфор ми са ње на јези ци ма 

наци о нал них зајед ни ца су важан део 
медиј ског сек то ра сва ке земље, а 

посеб но мул ти ет нич ких. Вој во ди на је по 
том пита њу заи ста спе ци фич на. И поред 
тога што је срп ски језик зва нич ни језик у 
Срби ји, у упо тре би су и дру ги. Бла жен ка 
Ђиер чан је аутор и уред ник еми си је „Сло
вач ки мага зин”, која се еми ту је на про гра
му Копер ни кус РТВ Шид. 

М НОВИ НЕ: По вашем мишље њу, 
какво је инфор ми са ње сло вач ке наци
о нал не зајед ни це у шид ској општи ни?

Бла жен ка Ђиер чан: Мислим да је 
сасвим задо во ља ва ју ће. Могло би можда 
бити мало боља покри ве ност села, Љуба, 
Бин гу ла, Ста ра Бин гу ла. То је мало даље 
од Шида, па због неких адми ни стра тив
них ства ри, тамо одла зим јед ном или два 
пута на терен, и тада гле дам да покри јем 
терен са више при ча, дога ђа ја, тако да 
би могло бити боље. На осно ву поврат
них инфор ма ци ја од слу ша ла ца „Сло вач
ког мага зи на”, видим да су задо вољ ни. 
Садр жај мага зи на обо га ћу је мо при ло зи
ма коле га из оста лих радио ста ни ца.

Са каквим про бле ми ма се суо ча ва
те?

– Нај че шћи про блем је одла зак на 
терен.  Има доста лепих при ча и у Шиду, 
што се тиче пољо при вре де, кул ту ре, и  
уоп ште. Нарав но, људи ма није инте ре
сант но да при чам само о Шиду, већ желе 
да то буду при че и о сели ма у који ма 
живе Сло ва ци. Они живе у Љуби, Бин гу
ли, Ерде ви ку. Пре ма ста ти сти ци, у Шиду 
живи 980 Сло ва ка. Све нас је мање, тен
ден ци ја је одла ска због посла. Људи из 
села углав ном одла зе у Сло вач ку, али 
оста ју мла ђи, који иду у шко лу, и ста ри ји 
људи. 

Поред ове еми си је, како се Сло ва ци 
још инфор ми шу?

– Изла зе нови не „Hlas ludu“, недељ
ни и месеч ни часо пи си за децу, као што 
је „Vzlet“. „Hlas ludu“ су нови не у који ма 
има тек сто ва од поли ти ке, кул ту ре, дога
ђа ја из раз ли чи тих сре ди на, спор та. Има 

и кутак за децу. Од недав но сам и допи
сник ових нови на. Пишем о дога ђа ји ма из 
шид ске општи не. 

Да ли има те помоћ Наци о нал ног 
саве та или Мати це сло вач ке?

– Да. Ја сам тако и поче ла. Овај посао 
је иза брао мене, јер је Наци о нал ни савет 
орга ни зо вао кур се ве за нови на ре, који су 
у мно го ме помо гли почет ни ци ма као што 
сам ја тад била. И Наци о нал ни савет и 
Мати ца сло вач ка, у сво јим могућ но сти ма 
пома жу део којим се и они баве, а то је 
инфор ми са ње. И ове при ло ге које раз
ме њу је мо, уства ри је ини ци ја ти ва Наци
о нал ног саве та од пре пар годи на, да се 
орга ни зу је допи снич ка мре жа сло вач ких 
нови на ра у Вој во ди ни. Тада радиоста
ни це још нису биле при ва ти зо ва не, па је 
било и више допи сни ка. При ва ти за ци јом 
су неки људи оти шли, негде су се и уга си
ле еми си је на сло вач ком јези ку. Актив но 
раз ме њу је мо при ло ге са Кова чи цом, Ста
ром Пазо вом, Бач ким Петров цем. Дра го 
ми је и част ми је, што из ове сре ди не где 
има дале ко мање Сло ва ка него, реци мо, 
у Бач ком Петров цу, има више дога ђа
ја. Допи сник сам и сло вач ке редак ци је у 
Радиотеле ви зи ји Вој во ди не.

 Д. Попов

Бла жен ка Ђиер чан

ПОВЕ РЕ НИ ШТВО ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ

Помоћ избе глицама
Коми си ја за избор кори сни ка за доде

лу помо ћи за реша ва ње стам бе них 
потре ба избе гли ца кроз купо ви ну 

сео ских кућа и доде лу паке та помо ћи у 
окви ру Реги о нал ног стам бе ног про гра ма 
доне ла је одлу ку на осно ву ранг листе.

– Општи на Шид је у сарад њи са Коме
са ри ја том за избе гли це и мигра ци је Репу
бли ке Срби је, а у окви ру Реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма који се спро во ди 
на тери то ри ји Срби је доне ла одлу ку о 
доде ли 28 паке та гра ђе вин ског мате ри

ја ла поро ди ца ма избе гли ца у вред но сти 
до 9.000 евра, по паке ту. У окви ру Реги
о нал ног стам бе ног про гра ма доне та је и 
одлу ка о отку пу седам сео ских кућа са 
малим гран том чија је вред ност до 11.000 
евра. Реа ли за ци ја овог про јек та се оче ку
је уско ро. Сле ди конач на ранг листа, јав
не набав ке, тако да би тре ба ло до јесе
ни да реа ли зу је мо овај про је кат, изја вио 
је Митар Ђури кин из Пове ре ни штва за 
избе гли це Општи не Шид.

 Д. П.
Митар Ђури кин

M NOVINE :

ПОСЕ ТА ЗАМЕ НИ КА
АМБА СА ДО РА СЛО ВАЧ КЕ 

Сло вач кој зајед ни ци 
сва подр шка 

Заме ник амба са дор ке Сло вач ке у 
Бео гра ду, Игор Вен цел, посе тио је у 
петак, 12. апри ла шид ску општи ну. 
Након све ча но сти на Спо мен обе
леж ју „Срем ски фронт”, у Сло вач ком 
дому у Шиду орга ни зо ван је сусрет са 
пред став ни ци ма сло вач ке зајед ни це. 

У раз го во ру са чел ни ци ма Месног 
одбо ра Мати це сло вач ке, Кул тур но 
умет нич ког дру штва „Јед но та” и Сло
вач ке еван ге лич ке цркве, упо знат је 
са живо том и радом овда шњих Сло
ва ка, који се боре са све већим про
бле ми ма мигра ци је, аси ми ла ци је и 
малим ната ли те том. Самим тим, како 
се могло чути током раз го во ра, угро
жен је и опста нак Сло ва ка на овим 
про сто ри ма, очу ва ње сло вач ког јези
ка, тра ди ци је и оби ча ја.

Ипак, и поред наве де них про бле ма, 
који ма тре ба дода ти и оне финан сиј
ске при ро де, све три орга ни за ци је су 
врло актив не и успе шне. Вен цел је 
иста као пре све га, нео п ход ност дово
ђе ња сло вач ких инве сти то ра у шид
ску општи ну и ожи вља ва ње при вре
де, те обе ћао помоћ, коли ко је то у 
могућ но сти сло вач ке амба са де. 

Д. П.
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ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА У МУЗЕ ЈУ СРЕ МА

Мила моја  деч је играч ке
од пра и сто ри је до данас
Изло жба „Мила моја  

деч је играч ке од пра и
сто ри је до данас“ све

ча но је отво ре на у сре ду 10. 
апри ла у Музе ју Сре ма, а 
тра ја ће до 7. маја. Ова изло
жба је наста ла као резул тат 
сарад ње Народ ног музе ја у 
Заје ча ру са музе ји ма у Кња
жев цу, Јаго ди ни, Пожа рев цу, 
Него ти ну и Срем ској Митро
ви ци. Гру па ауто ра сво ју при
чу о детињ ству и деч јим 
играч ка ма пред ста вља 
путем избо ра  раз ли чи тих 
екс по на та. У постав ци се 
могу наћи тра ди ци о нал не 
играч ке, као што су оне изра
ђе не грн чар ским вешти на ма 
и обра дом дрве та, затим и 
руч но рађе не лут ке од крпи
ца. Тако ђе, на изло жби су и 
зоо морф не и антро по морф
не фигу ри не пра и сто риј ског 
доба, звеч ке, лут ке, мале 
фигу ре живо ти ња и коц ки ца 
за игру антич ког доба. Међу 
екс по на ти ма изло жбе у 
Срем ској Митро ви ци је изло
жен ода бир лута ка из колек
ци је Боја не Бугар ски, уче ти
љи це у пен зи ји из гра да на 
Сави.

Етно лог Суза на Антић, која 
је јед на од аутор ки ове изло
жбе, је наве ла да су сред
ства за ову изло жбу доби је на 
од Мини стар ства кул ту ре, а 
да овај про је кат потвр ђу је 
добру сарад њу међу музе ји
ма у Срби ји 

– Народ ни музеј у Заје ча ру 
је апли ци рао 2018. годи не за 
сред ства која обез бе ђу је 
Мини ста р ство кул ту ре и то 
са овом иде јом изло жбе 
Мила моја  од пра и сто ри је 
до данас. Све моје коле ги ни
це са који ма сам има ла кон
сул та ци ју су подр жа ле ову 

иде ју. По про јек ту, отва ра ње 
изло жбе је запо че то у Заје ча
ру, затим у Јаго ди ни, Пожа
рев цу и тре нут но је у Срем
ској Митро ви ци, а на кра ју ће 
бити у Кња жев цу и Него ти ну, 
рекла је Суза на Антић.

Тама ра Огње вић, исто ри
чар ка умет но сти и пот пред
сед ни ца Наци о нал ног коми
те та међу на род ног саве та 
музе ја ИКОМ у Срби ји је 
овом при ли ком иста кла да је 
ова излођ жба доказ да 
посто је про јек ти у нашој 
земљи који под ра зу ме ва ју 
вели ку интер сек тор ску музеј
ску сарад њу. 

– На теме љу кон цеп та 
Суза не Антић, која је један 
од ауто ра ове постав ке, оку
пље на је јед на зани мљи ва 
еки па. Нису у пита њу само 

раз ли чи ти музе ји, већ је у 
пита њу јед на интер ди сци
пли нар на еки па коју чине 
исто ри ча ри умет но сти, архе
о ло зи и етно ло зи. Један део 
игра ча ка су архе о ло шки 
нала зи са раз ли чи тих тере на 
на ширем под руч ју наше 

земље, укљу чу ју ћи и тери то
ри ју Срем ске Митр о ви це. 
Пред ме та има из антич ког и 
пра и сто риј ског пери о да, али 
вели ки број пред ме та из 
етно ло шких и етно граф ских 
колек ци ја. У постав ци су и 
играч ке које су поклон, у том 
сми слу је посеб но зани мљив 
Зви чај ни музеј из Кња жев ца. 
Зави чај ни музеј из Јаго ди не 
је у ову постав ку увр стио две 
лут ке, које носе јед ну потре
сну при чу, а то је послед њи 
кон такт мај ке са сво јом 
децом. Један број екс по на та 
је покло њен музе ју, а један 
део је позајм љен за ову 
изло жбу, наве ла је Тама ра 
Огње вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Суза на Антић Тама ра Огње вић

Екс по на ти на изло жби 
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Про мо ци ја одбој ке
за пред школ це
У четвр так 11. апри

ла у Основ ној шко ли 
„Јован Попо вић“ одр

жан је школ ски час одбој
ке у орга ни за ци ји Град
ског одбој ка шког саве за, 
Спорт ског саве за Срем ске 
Митро ви це и Град ске упра
ве за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спорт. Про је кат је наме њен 
деци пред школ ског узра ста 
како би се у нај ра ни јем добу 
раз ви ла љубав пре ма спор
ту и здрав начин живо та. 
На дана шњем часу одбој ке 
били су при сут ни мали ша ни 
из врти ћа  „Леп ти рић“. Или
ја Недић, начел ник град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул
ту ру и спорт је овом при ли
ком уру чио поклон, а то су 
сред ства која раз ви ја ју деч
ју коор ди на ци ју,

– Ово је зајед нич ка акци ја 
Град ског спорт ског саве за, 
Град ске упра ве за обра
зо ва ње, кул ту ру и спорт 
и  Пред школ ске уст но ве 
„Пче ли ца“, а циљ је да се 
мали ша ни ма који бора
ве у врти ћи ма пока же које 
могућ но сти бавље ње спор
том пру жа. Има мо лепу 
сарад њу и са атлет ским 
ста ди о ном и већ наред не 
неде ље ће бити одр жа но 
и атлет ско спорт ско так ми
че ње, а фина ле је одре ђе
но за  поче так маја, а уче

сни ци ће бити деца из пет 
град ских обје ка та, рекла је 
дирек то ри ца ПУ „Пче ли ца“ 
Биља на Цви је тић.

Срђан Радо ва но вић, 
спорт ски дирек тор Жен ског 
одбој ка шког клу ба „Срем“, 
је навео да је ово про је кат 
који се дуго пла ни рао, а 
сада је напо кон дошло до 
њего ве реа ли за ци је.

– На зах тев дирек то
ри це ПУ „Пче ли ца“ и на 
моје вели ко задо вољ ство 
и подр шку Град ског одбој
ка шког саве за, Град ског 
спорт ског саве за и Школ
ске упра ве кре ће про је кат 
у врти ћи ма  школ ски час 
одбој ке. Морам да кажем 
да је одбој ка је нај по пу
лар ни ји спорт у Срем ској 

Митро ви ци и ми се тру ди
мо да кроз про мо ци ју овог 
спор та акти ви ра мо што 
више деце. Сва ки вртић, 
који буде уче ство вао у овом 
про јек ту доби ће на покл
он  сред ства која раз ви ја ју 
деч ју коор ди на ци ју, навео је 
Радо ва но вић

Нема ња Црнић, гене рал
ни секре тар Спорт ског саве
за Срем ска Митро ви ца, је 
иста као да су ова кви про јек
ти важни.

– Град ска упра ва за кул
ту ру, обра зо ва ње и спо рт, 
Спорт ски савез Гра да Срем
ска Митро ви ца и Одбој ка
шки савез Гра да Срем ска 
Митро ви ца кре ну ли су у 
зајед нич ку реа ли за ци ју јед
ног про гра ма који је битан 

за наш град, а то је про
мо ци ја спо р та међу децом 
пред школ ског узра ста са 
тери то ри је Срем ске Митро
ви це. Наш циљ је да се ова 
деца баве спор том, да им 
он буде начин живо та и да 
од малих ногу стек ну здра
ве нави ке и љубав пре ма 
спор ту. Про грам је озби љан 
и теме љан. Спорт ски савез 
Гра да Срем ска Митро ви ца 
је од недав но и члан Саве за 
за пред школ ски спо рт Срби
је, чиме смо поста ли прва 
инсти ту ци ја у Сре му, која у 
свом сва ко днев ном раду и 
годи шњем про гра му води 
рачу на и о нашим нај ма ђим 
сугра ђа ни ма. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Биља на Цви је тић Срђан Радо ва но вић Нема ња Црнић

Или ја Недић уру чу је поклон
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РУМА: ТРИ БИ НА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ 

Две деце ни је од НАТО агре си је
Пово дом две деце ни је од почет ка 

бом бар до ва ња СР Југо сла ви је 
од стра не НАТО али јан се, у рум

ском Кул тур ном цен тру је 9. апри ла 
одр жа на три би на, у орга ни за ци ји ОО 
СПС Рума, на којој су гово ри ли исто
ри чар Алек сан дар Расто вић и Нико
ла Шаи но вић, који је био члан срп ског 
пре го ва рач ког тима у Рам бу јеу.

Aлександар Расто вић је ука зао да је 
два де се то го ди шњи ца добар повод да 
се да конач на оце на ових деша ва ња, 
по њему, то је била вар вар ска, неле
гал на и неле ги тим на зло чи нач ка агре
си ја, какве није било на тлу Евро пе. 
Он је иста као да је ово био и пери од 
вели ког народ ног једин ства, а потом 
је гово рио и о поли тич кој ситу а ци ји и 
одно си ма сила у све ту, као и узро ци ма 
који су дове ли до НАТО агре си је.

 – Наш је зада так да негу је мо кул ту
ру сећа ња – пору чио је, на кра ју свог 
обра ћа ња број ним Румља ни ма, исто
ри чар Расто вић.

Нико ла Шаи но вић је прво под се тио 
да смо, као зајед нич ка држа ва, били 
јед на лепа земља, и у оба рата саве
зни ци упра во они ма који су нас 1999. 
годи не тако жесто ко бом бар до ва ли. 
Шаи но вић је гово рио о нашем поло жа
ју од Дру гог свет ског рата, па до руше
ња Бер лин ског зида и рас па да СССР, 

када је и нару ше на рав но те жа у све ту, 
када је на сце ни био рат про тив Руси је, 
и како ми у томе нисмо били саве зни
ци Запа ду. 

Он је иста као да су раз го во ри у Рам
бу јеу, после чијег неу спе ха је и усле
ди ло бом бар до ва ње, били фар са и 
улти ма тум, јер су Аме ри кан ци обе ћа
ли Албан ци ма на Косо ву, ства ра ње 
држа ве.

По окон ча њу бом бар до ва ња, усво је
на је и Резо лу ци ја 1244 у којој се нала
зи ло оно што су срп ски пре го ва ра чи 
тра жи ли у Рам бу јеу, као неки мини мум 

за пот пи си ва ње. Оста је пита ње зашто 
то одмах није пону ђе но у Рам бу јеу. 

На кра ју, Нико ла Шаи но вић је ука
зао да су и неки наши људи чини ли 
зло чи не и да су тако баци ли љагу на 
цео народ, да се ми мора мо дис тан ци
ра ти од тих зло чи на, да су они који су 
желе ли пока за ти родо љу бље то могли 
пока за ти у бор би про тив ОВК, а не на 
циви ли ма.

– Али ми смо наше казне издр жа
ли, и зато тра жи мо осу ду и за зло чи не 
пре ма нама – рекао је Нико ла Шаи но
вић. С. Џ.

Нико ла Шаи но вић и Алек сан дар Расто вић

РЕПУ БЛИЧ КА СМО ТРА МУШКИХ И ЖЕН СКИХ ФРИ ЗЕ РА

Румља ни први

На 23. Репу блич кој смо три мушких и 
жен ских фри зе ра, која је 6. и 7. апри ла 
одр жа на у Новом Паза ру, сво јим кре а

ци ја ма су се пред ста ви ли и уче ни ци сме ра за 
жен ске фри зе ре ССШ „Бран ко Ради че вић“ из 
Руме.

Међу так ми ча ри ма из целе репу бли ке, уче
ни ци Ран ко Крњу лац и Мили ца Мале шић са 
сво јим настав ни ца ма и мен то ри ма Татја ном 
Мати је вић и Тама ром Нико лић, су осво ји ли 

прво место у поје ди нач ној кон ку рен ци ји за 
први рад, дру го место за први, дру ги и тре ћи 
рад, тре ће место за изра ду све ча не фири зу
ре, као и прво место екип но.

– Сва ка ко је ово вели ки успех за нашу 
шко лу, као и доказ кре а тив но сти и резул тат 
уло же ног тру да уче ни ка и настав ни ца сме
ра жен ски фри зер – рекао је дирек тор шко ле 
Мир ко Зрнић.

С. Џ.

Фри зе ри у Новом Паза ру

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Обу ка
за ори га ми

У Герон то ло шком цен тру 
„Срем“ се тру де, да кроз раз
не рад но оку па ци о не ради о
ни це кре а тив но осми сле 
сло бод но вре ме сво јих кори
сни ка. Од недав но, заин те
ре со ва ни могу да се посве те 
и савла ђи ва њу ори га ми ја, 
нада ле ко позна те јапан ске 
вешти не пра вље ња пред ме
та од папи ра. Кори сни ке ГЦ 
„Срем“ овој вешти ни под у ча
ва Нико ла Пје вац, пред сед
ник Удру же ња срп скојапан
ског при ја тељ ства, који је и 
запо слен у Герон то ло шком 
цен тру. С. Џ.
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Репу бли ка Срби ја
Ауто ном на  Покра ји на  Вој во ди на

Град  Срем ска  Митро ви ца
ГРАД СКА УПРА ВА 

ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ И
ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

На осно ву чла на 81. Зако на о зашти ти живот не сре ди не 
( „Сл.гла сник РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09др.закон, 72/09
др.закон, 43/11одлу ка УС, 14/16, 76/18 , 95/18 и 95/18др.
закон) и чла на 20. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну 
сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС”,  број 135/2004 и 36/2009)

ОГЛАШAВА СЕ
јав ни увид Сту ди је о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну 
про јек та: Изград ња пре чи ста ча отпад них вода пољо
при вред ног ком плек са, фар ме за сви ње, спрат но сти 

П+0 и еко ном ског објек та (тови ли ште за сви ње) у 
окви ру пољо при вред ног ком плек са, фар ме за сви ње, 
мак си мал не спрат но сти П+1 на ката стар ским пар це ла

ма број 2770/1 и 2779 к.о. Заса ви ца
  
Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та: Изград ња пре чи
ста ча отпад них вода пољо при вред ног ком плек са, 
фар ме за сви ње, спрат но сти П+0 и еко ном ског објек та 
(тови ли ште за сви ње) у окви ру пољо при вред ног ком
плек са, фар ме за сви ње, мак си мал не спрат но сти П+1, 
чија реа ли за ци ја  се пла ни ра на ката ста р ским пар це ла ма 
бр.2770/1 и 2779 к.о. Заса ви ца, на тери то ри ји гра да Срем
ска Митро ви ца.
Носи лац  про јек та је Мило ван Иван ко вић из Заса ви це, 
ули ца Вој во ђан ска бр.113.
Обра ђи вач Сту ди је од апри ла 2019. годи не  је «Euro 
Green“ д.о.о Нови Сад, Миро сла ва Анти ћа 14, Нови Сад.
Студија о процени утицаја на животну средину пројекта 
изградње пре чи ста ча отпад них вода пољо при вред ног 
ком плек са, фар ме за сви ње, спрат но сти П+0 и еко ном
ског објек та (тови ли ште за сви ње) у окви ру пољо при вред
ног ком плек са, фар ме за сви ње, мак си мал не спрат но сти 
П+1, чија реа ли за ци ја  се пла ни ра на ката стар ским пар
це ла ма бр.2770/1 и 2779 к.о. Заса ви ца, на територији 
Града Сремска Митровица, на животну средину, садржи 
податке: опис локације на којој се планира извођење 
пројекта, опис пројекта, приказ  главних алтернатива које 
је носилац пројекта разматрао, приказ стања животне 
средине на локацији и ближој околини (микро и макро 
локација), опис могућих значајних утицаја пројекта на 
животну средину, процену утицаја на животну средину у 
случају удеса, опис мера предвиђених у циљу спречавања, 
смањења и, где је то могуће, отклањање сваког значајнијег 
штетног утицаја на животну средину, програм праћења 
утицаја на животну средину,  нетехнички краћи приказ 
података наведених у тач. 2) до 9), подаци о техничким 
недостацима или непостојању одговарајућих стручних 
знања и вештина или немогућности да се прибаве 
одговарајући подаци.
На осно ву чла на 20. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну 
сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС”, 135/2004 и 36/2009) 
oдржаће се:
1. ЈАВ НИ УВИД сту ди је у тра ја њу од 20 дана од 18.4.2019. 
годи не до  8.5.2019. годи не.
Сту ди ја ће бити изло же на на јав ни увид сва ког рад ног 
дана од 1014 часо ва у згра ди Град ске куће Срем ска 
Митро ви ца, соба број 53.
Све бли же инфор ма ци је о месту изла га ња и потреб на 
обја шње ња про јек та могу се доби ти у Град ској упра ви за 
пољо при вре ду и зашти ту живот не сре ди не.
Физич ка и прав на лица могу доста ви ти при мед бе на сту
ди ју у писа ном обли ку Град ској упра ви за пољо при вре ду  
и зашти ту живот не сре ди не.
2. ЈАВ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА И ЈАВ НА РАС ПРА ВА о сту
ди ји о про це ни утицајa одр жа ће се 13.5.2019. годи не у 
Срем ској Митро ви ци у про сто ри ја ма Град ске упра ве за 
пољо при вре ду и зашти ту живот не сре ди не,  ули ца  Све
тог Дими три ја  број 13 у 11,00 часо ва.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
У ПРОЈЕКТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Митровчани
у Вара жди ну

У Вара жди ну је од 10. 
до 12. апри ла одр
жа на кон фе рен ци ја 

о Про јек ту Европ ске уни
је  „Пове зи ва ње гра ђа на и 
гра до ва путем кул ту ре за 
инклу зив ни раст“ као део 
про гра ма Евро па за гра ђа
не, мера „Бра ти мље ње гра
до ва.“

Лидер Про јек та је ПОУ 
Вара ждин, док су парт не ри, 
Људ ска уни вер за Ормож 
(ЛУО) из Ормо жа, Сло ве
ни ја, Људ ска уни вер за Птуј 
(ЛУП) из Пту ја, Сло ве ни
ја, Mura men ti Nem ze tiségi 
Terület fej lesztési Társulás из 
Tótszerdahely,  Мађар ска 
и Тури стич ка орга ни за ци ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
Срби ја.

Срем ска Митро ви ца је 
пред ста вље на као тури
стич ка дести на ци ја кроз 
кул тур не и при род не потен
ци ја ле, тра ди ци ју, мани
фе ста ци је... При мер добре 
прак се удру жи ва ња широ
ког кре а тив ног потен ци ја ла, 
при ват ног и јав ног сек то ра у 
раз во ју кул ту ре нашег гра да 
је Фести вал „Цар ски Сир
ми јум град леген ди“ који је 
кроз при чу и кра так филм 
иза звао вели ко инте ре со ва
ње и одлич не реак ци је.

Кроз панел диску си је и 
ради о ни це, сто ти нак уче
сни ка је раз ме ни ло иску
ство, пред но сти и поте
шко ће у раду, на разним 
при ме ри ма су пред ло же на 
нова реше ња за под сти ца

ње раз во ја кул ту ре и еко
ном ски раст раз ли чи тих 
гра до ва. Забав ни део је 
осми шљен као Кул тур ни 
квиз, о позна ва њу гра до ва 
из којих смо дошли. Награ
де су биле кор пе суве ни ра 
које је сва ко од нас при пре
мио и дон нео.

Уче сни ци су упо зна ти са 
раз ли чи тим успе шним при
ме ри ма у све ту и пред ста
вљен је про грам Кре а тив на 
Евро па, који отва ра кон курс 
на јесен. Дефи ни са не су 
теме који ма ће се бави ти 
буду ћи зајед нич ки про јек ти. 

Кру на дога ђа ја у Вара
жди ну је пот пи са ње Мемо
ран ду ма о раз у ме ва њу 
носи о ца и сва чети ри парт
не ра Про јек та. 

Тури стич ка орга ни за ци ја 
оку пи ла је тим људи који су 
актив но уче ство ва ли у раду 
кон фе рен ци је, пред ста ви ли 
сво је суве ни ре, ста ре зана
те, гово ри ли о умет нич ким 
актив но сти ма и мани фе
ста ци ја ма у гра ду, опи са ли 
сарад њу на број ним зајед
нич ким насту пи ма. 

У тиму Срем ске Митро
ви це уче ство ва ли су: Све
тла на Сабо, Милан Кар
даш, Лазар Кон ста ти но вић, 
Душан ка Стан ко вић, Јеле на 
Тупе на рац, Олги ца Савић, 
Јеле на Алар гић, Ната
ша Дра гој ло вић, Дани је
ла Ратић, Дра га на Ћакић, 
Душка Савић и Чедо мир 
Недељ ко вић.

С. Сабо
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Наш про сла вље ни ас Вла де Дивац, 
ових дана глав на је вест у меди ји
ма који пра те кошар ка шка деша ва

ња. Про шле неде ље је добио вели ко 
при зна ње и при мљен је у кошар ка шку 
Кућу слав них у Спринг фил ду. Постао је 
дру ги срп ски кошар каш са ова квим при
зна њем. Пре њега, 2004. годи не, Дра жен 
Дали па гић је ушао у дру штво леген ди. 
Тако ђе, ту су и Алек сан дар Нико лић и 
Бора Стан ко вић због допри но са у раз во
ју кошар ке.

Упо ре до са овом вешћу, поја ви ла се и 
вест да је Дивац про ду жио уго вор са 
Сакра мен то Кинг си ма и да ће функ ци ју 
гене рал ног мена џе ра оба вља ти барем 
до 2023. годи не. Неду го затим, запо чео 
је сво је вр сну чист ку у редо ви ма клу ба из 
Кали фор ни је. Фасо ва ло је неко ли ко бит
них људи из струч ног шта ба и упра ве 
клу ба, укљу чу ју ћи и тре не ра Деј ва Јер ге
ра.

Дивац је ина че у Кинг си ма од 2015. 
годи не. Вра тио се у клуб у којем је сте
као нај ве ћу сла ву са задат ком да му 
помог не да ста не на ноге и поно во поста
не фак тор у НБА лиги. Његов успон у 
клуп ској хије рар хи ји је био брз. Био је 
поста вљен на место пот пред сед ни ка за 
кошар ка шке опе ра ци је. Већ на самом 
почет ку је било јасно да ужи ва вели ко 
пове ре ње вла сни ка клу ба. Исте годи не, 
тада шњи гене рал ни мена џер Пит Д’Але
сан дро напу шта клуб и у року од неко ли
ко месе ци Дивац дола зи на њего ву пози
ци ју.

Њего ви поте зи веза ни за вође ње клу
ба и тран сфе ре игра ча су при ву кли доста 
пажње у Аме ри ци. Неки су мисли ли да је 
буда ла и да ће упро па сти ти клуб. Врло 
брзо се одре као свог нај бо љег игра ча 
Дема р ку са Казин са и напра вио место у 
тиму за неке мла де и тален то ва не игра
че. Пока за ло се то као одли чан потез, с 
обзи ром на то да су неки од њих изра сли 
у лиде ре. При до дао им је и два игра ча 
пре ко „срп ске везе“. Бог да но вић и Бје ли

ца су доби ли шан су да пока жу шта уме ју 
и ути сак је да су се сјај но укло пи ли у тим.

Сакра мен то је имао запа же ну уло гу у 
послед њој НБА сезо ни, али им је плеј оф 
ипак изма као. Општи је ути сак да се 
ради о еки пи која само може вре ме ном 
да расте и буде све боља.

Елем, Вла де је сада пот пи сао нови 
уго вор и добио одре ше не руке да напра
ви резо ве који су потреб ни. У духу Бал
ка на ца који ма није стра но вође ње чвр
стом руком, латио се посла и педа ли рао 
неке људе које је видео као смет њу у 
оства ри ва њу сво јих пла но ва.

Отпу стио је свог аси стен та Брен до на 
Вили јам са који је био у цен тру пажње у 
новем бру и децем бру због јед не „шпи јун
ске афе ре“. Наи ме, неде ља ма је један 
интер нет пор тал обја вљи вао дета ље из 
клуп ске свла чи о ни це, а уста но ви ло се 
да је Вили јамс био тај који је откри вао 
инфор ма ци је. Ушао је у сукоб са тада
шњим тре не ром који га је уда љио из 
хале и забра нио му да при су ству је тре
нин зи ма. Дивац је решио да напра ви рез 
и испур дао је из клу ба и Вили јам са и 
тре не ра Јер ге ра са све помоћ ни ци ма.

За новог тре не ра иза брао је Лука 
Вол то на. Бив ши тре нер Леј кер са 
зву чи као добар избор с обзи ром на 

то да воли брзу игу која одго ва ра Кинг си
ма. Тре ба напо ме ну ти и то да су Дивац и 
Вол тон јед но вре ме игра ли зајед но у Леј
кер си ма. Свакaко да је довео чове ка 
којем може да веру је и са којим може да 
сара ђу је на дуже ста зе.

Очи глед но је да се Вла де Дивац при
лич но добро сна ла зи у новој уло зи коју је 
добио након завр шет ка кари је ре про фе
си о нал ног кошар ка ша. Чиње ни ца је  да 
ника да до сад нисмо виде ли јед ног 
нашег чове ка на тако одго вор ној пози ци
ји у јед ном НБА клу бу. Вла де је сво јом 
хари змом, али и играч ким заслу га ма 
заслу жио то место. Нама у Срби ји је дао 
још један раз лог више да пра ти мо кошар
ку пре ко баре.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Вече пое зи је

У уто рак, 9. апри ла, у про сто ри ја ма 
Месне зајед ни це „Блок Б”, одр жа но је 
Вече пое зи је, у орга ни за ци ји Цен тра за 
кул ту ру „Сир ми у март” и  Месне зајед
ни це. Песме су гово ри ли чла но ви Реци
та тор ског сту ди ја „Кали о па”, а вече су 
сво јим музич ким уме ћем упот пу ни ли 
гости, Хај ру дин Дур ма но вић, гита ра и 
Љуби ца Јова но вић, вио ли на.

Овај дога ђај је при ву као вели ки број 
љуби те ља и пошто ва ла ца пое зи је. 
На опште изне на ђе ње, поред ста ри
јих жите ља Срем ске Митро ви це, међу 
публи ком се могло виде ти и мно го мла
дих лица, што је и био циљ орга ни зо
ва ња ова квог дога ђа ја, да се при ву ку и 
заин те ре су ју пошто ва о ци свих ста ро
сних гру па, а наро чи то мла ди.

РУМА: „ЧАЈ У 8“

Квар тет „Мае стре“

У окви ру музич ког про гра ма „Чај у 8“, 
свој кон церт су 11. апри ла у рум ском 
Кул тур ном цен тру, одр жа ле „Мае стре“. 

Овај квар тет чине чети ри про фе сор
ке Музич ке шко ле „Петар Кран че вић“ 
из Срем ске Митро ви це, пија нист ки ње 
Мил да Кузми нац и Душан ка Гаври ло
вић, фла у тист ки ња Јеле на Вла о вић и 
Зори ца Опа чић, там бу ра. 

Репер то ар овог зани мљи вог квар те та 
чине дела кла сич не и попу лар не лите
ра ту ре, која при ла го ђа ва ју свом саста
ву, пишу ћи само стал но аран жма не.

Рум ској публи ци „Мае стре“ су изве
ле и позна ту „Хаба не ру“, Брам со ве 
„Мађар ске игре“, Шоста ко ви чев „Вал
цер бр 2“, као и музи ку из фил мо ва 
„Чуде сна суд би на Аме ли је Пулен“ и 
„Пира ти са Кари ба“. Кон церт, у којем је 
публи ка ужи ва ла, завр шен је песма ма 
из Сре ма у аран жма ну Зори це Опа чић.

С. Џ.
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Риви ца: Пла ни нац – Дунав 
0:4; Мара дик: Сло га (М) – Цар 
Урош 1:0; Крње шев ци: Сло га 
(К) – Рад нич ки 0:5; Чор та нов
ци: ЧСК – Борац 6:0; Фру шко го
рац је био сло бо дан.

01. Рад нич ки 10 7 3 0 26:6 24
02. Дунав 10 7 2 1 19:6 23
03. ЧСК 10 5 3 2 24:11 18
04. Цар Урош 10 5 1 4 22:15 16
05. Сло га (М) 10 4 3 3 21:15 15
06. Фру шко г. 9 4 1 4 15:14 13
07. Борац 9 1 3 5 10:27 6
08. Сло га (К) 10 2 0 8 8:31 6
09. Пла ни нац 10 1 0 9 10:30 3

Рад нич ки 1923 – Бежа ни ја 
0:0; ТСЦ – Инђи ја 1:0; Мета лац 
– Син ђе лић 3:0; Јавор Матис – 
Зла ти бор 4:1; Будућ ност – Нови 
Пазар 1:0; ОФК Бечеј 1918 – 
Борац 1:1; ОФК Жар ко во – Сло
бо да 2:0; Траyал – Теле оп тик су 
игра ли у поне де љак.

Бео чин: Цемент – Рад нич ки 
(З) 0:0; Пан че во: Желе зни чар 
– ОФК Вршац 0:2; Нови Банов
ци: Омла ди нац – Мла дост 1:2; 
Пан че во: Борац – ЧСК Пива ра 
1:2; Ста ри Банов ци: Дунав – 
Дина мо 1945 2:1; Нови Сад: 
Црве на Зве зда – Рад нич ки (НП) 
4:1; Субо ти ца: Бач ка 1901 – 
Рад нич ки (СМ) 1:0; Кула: Хај дук 
1912 – Брат ство 1946 0:0; Кабел 
је био сло бо дан. 

01. Кабел 22 17 2 3 46:15 53
02. Хај дук 1912 22 15 5 2 31:7 50
03. Брат ство 23 12 6 5 36:23 42
04. Омла ди нац 22 13 3 6 27:16 42
05. Дина мо 23 9 7 7 25:18 34
06. Рад н. (З) 23 7 11 5 25:23 32
07. Желе зни чар 23 9 5 9 20:20 32
08. Бач ка 1901 22 9 2 11 25:29 29
09. Рад н. (СМ) 23 7 7 9 28:28 28
10. ОФК Вршац 23 8 4 11 20:24 28
11. Цемент 23 7 7 9 24:29 28
12. Борац 22 7 3 12 28:32 24
13. Дунав 22 6 6 10 28:35 24
14 Мла дост 23 6 6 11 18:34 24
15. Ц. Зве зда 22 6 5 11 20:26 23
16. ЧСК Пива ра 23 5 7 11 21:37 22
17. Рад н. (НП) 23 4 4 15 16:42 16

Ста ра Пазо ва: Једин ство – 
Сло га (Е) 2:1; Вој ка: Сре мац – 
Татра 1:1; Шид: Рад нич ки – Хај
дук (Ч) 9:0; Бешка: Хај дук (Б) – 
Југо вић 2:2; Теме рин: Сло га (Т) 
– Борац (Ш) 2:1; Дивош: Хај дук 
(Д) – Под ри ње 0:2; Лаћа рак: 
ЛСК – Поду на вац 0:1; Први Мај 
је био сло бо дан. 

Нови Кар лов ци: Полет – 
Борац (М) 1:1; Купи но во: Купи
но во – Јадран 0:4; Врд ник: 
Рудар – Будућ ност 4:7; Инђи ја: 
Желе зни чар – Борац (К) 1:0; 
Вито јев ци: Пар ти зан – Напре
дак 4:2; Доњи Петров ци: Доњи 
Петров ци – Љуко во 4:2; Ада
шев ци: Гра ни чар – Сло вен 2:2; 
Путин ци: ПСК – Сло бо да 2:4. 

01. Желе зни ч. 21 15 5 1 46:7 50
02. Сло бо да 21 16 2 3 43:15 50
03. Јадран 21 15 2 4 47:22 47
04. Пар ти зан 21 14 4 3 59:17 46
05. Будућ ност 21 11 3 7 61:31 36
06. ПСК 21 11 2 8 33:34 35
07. Д. Петров ци 21 9 3 9 36:43 30
08. Љуко во 21 8 5 8 35:35 29
09. Рудар 21 7 7 7 30:26 28
10. Полет 21 7 5 9 32:29 26
11. Напре дак 21 8 0 13 34:43 24
12. Борац (К) 21 7 2 12 37:44 23
13. Борац (М) 21 6 3 12 25:34 21
14. Сло вен 21 3 5 13 19:46 14
15. Гра ни чар 21 4 2 15 26:80 14
16. Купи но во 21 1 2 18 8:65 4

Буђа нов ци: Мла дост – Сло
га (В) 2:1; Обреж: Гра ни чар – 
Доњи Срем 2015 0:4; Рав ње: 
Зека Буљу ба ша – Сло га (Ч) 5:0; 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – БСК 
0:1; Срем ска Митр о ви ца: 
Митр ос – Напре дак 2:2; Куку
јев ци: Оби лић 1993 – Хај дук је 
одло же но; Огар: Шумар – Кру
ше дол 1:0; Рума: Фру шка Гора 
– ОФК Бикић 1:0. 

01. Југо вић 20 13 4 3 26:14 43
02. Први Мај 19 13 3 3 37:15 42
03. Под ри ње 20 10 5 5 30:13 35
04. Сло га (Е) 20 9 4 7 33:23 31
05. Борац (Ш) 20 8 7 5 28:19 31
06. Поду на вац 20 10 1 9 30:23 31
07. Сре мац 19 8 6 5 19:15 30
08. Хај дук (Д) 19 9 1 9 32:18 28
09. Хај дук (Б) 19 8 4 7 32:29 28
10. Рад нич ки 19 8 2 9 35:28 26
11. Сло га (Т) 19 8 2 9 20:27 26
12. Татра 20 6 6 8 19:20 24
13. Једин ство 20 6 6 8 22:26 24
14. ЛСК 20 4 3 13 15:41 15
15. Хај дук (Ч) 20 0 0 20 2:69 0

Ваши ца: Напре дак – Сре мац 
1:2; Јаме на: Гра ни чар – Једин
ство (Љ) 0:1; Бин гу ла: ОФК 
Бин гу ла – Једин ство (М) 0:1; 
Гиба рац: Син ђе лић – Јед но та 
0:2; Бачин ци: ОФК Бачин ци – 
Ерде вик 2017 0:1; Илин ци: 
Борац – Омла ди нац (Б) 4:3. 

01. Сре мац 14 12 1 1 55:16 37
02. Јед но та 14 11 1 2 48:11 34
03. Ерде вик 14 9 3 2 34:12 30
04. Једин . (Љ) 14 8 3 3 31:20 27
05. Једин . (М) 14 6 4 4 33:24 22
06. Напре дак 14 6 2 6 30:23 20
07. Син ђе лић 14 4 3 7 27:31 15
08. Гра ни чар 14 3 4 7 19:23 13
09. ОФК Бачин . 14 4 1 9 21:33 13
010. Омла д. (Б) 14 4 1 9 27:41 13
011. ОФК Бин г. 14 3 2 9 14:34 11
012. Борац 14 1 1 12 12:83 4

Хрт ков ци: Хрт ков ци – Једин
ство (К) 1:1; Мали Радин ци: 
Фру шко го рац – Вој во ди на 4:3; 
Рума: Једин ство (Ру) – Полет 
2:1; Пла ти че во: Једин ство (Пл) 
– Борац 1:1; Гра бов ци: Гра ни
чар – 27.Окто бар 4:1; Сре мац је 
био сло бо дан.

01. Сре мац 13 9 3 1 40:13 30
02. Хрт ков ци 14 9 2 3 28:18 29
03. Фру шко г. 14 8 4 2 35:18 28
04. Једин . (Ру) 14 7 6 1 29:14 27
05. Борац 14 7 2 5 36:22 23
06. Једин . (Пл) 13 5 5 3 29:20 20
07. Вој во ди на 14 5 2 7 33:31 17
08. Полет 14 4 2 8 22:40 14
09. Гра ни чар 13 3 1 9 19:28 10
10. Једин . (К) 14 2 1 11 13:54 7
11. 27.Окто бар 13 2 0 11 19:45 6

Црве на Зве зда – Рад нич ки 
Ниш 3:0; Мла дост – Напре дак 
2:1; Пар ти зан – Чука рич ки 3:0; 
Вој во ди на – Про ле тер 0:1; Рад
ник – ОФК Бач ка 1:1; Мачва – 
Дина мо 2:0; Вождо вац – Земун 
2:2; Спар так ЖК – Рад 2:0.

Прхо во: Мла дост 1935 – Хај
дук 1932 1:3; Субо ти ште: Витез 
– Сре мац 1:2; Аша ња: Каме ни 
– ОФК Бре стач 1:1; Срем ски 
Миха љев ци: Срем – Сло вен 
4:0; Ловац је био сло бо дан. 

01. Сре мац 11 9 1 1 29:10 28
02. ОФК Бре ст. 11 8 2 1 43:14 26
03. Срем 11 8 1 2 29:16 25
04. Каме ни 11 5 1 5 22:27 16
05. Хај дук 1932 11 4 0 7 16:28 12
06. Мла дост 10 3 2 5 23:21 11
07. Ловац 10 3 1 6 21:19 10
08. Витез 11 2 0 9 12:46 6
09. Сло вен 10 1 2 7 15:29 5

Шашин ци: Сло бо да – Ноћај 
4:1; Заса ви ца: Сло га – Пла ни
нац 4:2; Срем ска Митро ви ца: 
Срем (СМ) – Трго вач ки 1:2; 
Раден ко вић: Борац (Ра) – Змај 
0:1; Лаћа рак: Поле та рац – Гра
ни чар 2:6; Вели ки Радин ци: 
Борац (ВР) – Срем (СР) 2:3. 

01. Сло га 15 12 2 1 52:16 38
02. Трго вач ки 15 10 3 2 36:16 33
03. Срем (СР) 15 9 2 4 38:29 29
04. Сло бо да 15 9 0 6 28:20 27
05. Гра ни чар 15 8 1 6 25:19 25
06. Пла ни нац 15 7 3 5 38:26 24
07. Змај 15 5 4 6 36:34 19
08. Борац (Ра) 15 5 2 8 27:38 17
09. Срем (СМ) 15 3 5 7 34:43 14
10. Борац (ВР) 15 4 1 10 29:47 13
11. Поле та рац 15 2 4 9 25:40 10
12. Ноћај 15 2 1 12 23:63 7

01. Доњи Срем 20 15 4 1 58:14 48
02. Хај дук 19 12 5 2 43:13 41
03. Оби лић 19 12 3 4 32:14 39
04. ОФК Бикић 20 11 4 5 35:13 37
05. Кру ше дол 20 11 1 8 42:23 34
06. Митр ос 20 11 1 8 40:33 34
07. БСК 20 9 4 7 32:19 31
08. Шумар 20 9 4 7 32:24 31
09. Напре дак 20 8 5 7 31:27 29
10. Сло га (В) 20 6 7 7 27:25 25
11. Ф. Гора 20 7 4 9 23:31 25
12. Гра ни чар 20 7 3 10 35:36 24
13. Зека Буљ. 20 7 1 12 27:38 22
14. Сло га (Ч) 20 3 2 15 20:59 11
15. Фру шко г. 20 2 4 14 10:63 10
16. Мла дост 20 2 2 16 12:67 8

09. Спа р так ЖК 31 11 8 12 34:40 22
10. Вождо вац 31 11 5 15 30:39 20
11. Рад ник 31 11 6 14 26:36 20
12. Мачва 31 9 8 14 18:26 19
13. ОФК Бач ка 31 6 8 17 27:55 14
14. Рад 31 4 9 18 16:41 11
15. Земун 31 3 10 18 21:49 10
16. Дина мо 31 5 5 21 18:64 10

09. ОФК Жар к. 33 13 8 12 40:39 27
10. Будућ ност 33 11 9 13 30:35 26
11. Тра јал 32 13 6 13 30:33 25
12. Бечеј 1918 33 10 8 15 36:41 20
13. Борац 33 7 9 17 28:46 18
14. Теле оп тик 32 6 9 17 26:46 14
15. Сло бо да 33 5 7 21 17:61 12
16. Нови Пазар 33 4 8 21 15:59 12

01. Ц. Зве зда 31 28 3 0 83:16 45
02. Рад нич ки 31 23 6 2 58:20 38
03. Пар ти зан 31 16 9 6 48:20 30
04. Чука рич ки 31 15 9 7 48:28 27
05. Мла дост 31 14 7 10 41:30 26
06. Про ле тер 31 10 11 10 32:29 22
07. Напре дак 31 10 11 10 33:37 21
08. Вој во ди на 31 10 9 12 24:27 20

01. ТСЦ 33 23 8 2 72:22 43
02. Јавор 33 21 6 6 70:33 38
03. Инђи ја 33 18 6 9 52:25 32
04. Мета лац 33 15 10 8 50:32 31
05. Рад нич ки 33 15 9 9 38:33 30
06. Зла ти бор 33 16 2 15 43:40 25
07. Бежа ни ја 33 14 5 14 42:40 25
08. Син ђе лић 33 11 12 10 31:31 23

Тa бе ла плеј оф:
Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:
Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОФЛ ШИД
ОФЛ РУ МА – ИРИГ 1

МОЛ СРЕМСРЕМ СКА ЛИ ГА
OФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – ИРИГ – СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Срем
ској Митро ви ци ухап си ли су Б. 
В. (41) из Руме, А. С. (45) из 
Мла де нов ца и Д. Т. (36) из 
Инђи је, због посто ја ња осно ва 
сум ње да су извр ши ли кри вич
но дело фал си фи ко ва ње 
испра ве. 
Сум ња се да је Б. В. фал си фи
ко вао 107 реги стра ци о них 
листо ва у које је унео лажне 

подат ке. Фал си фи ко ва не реги
стра ци о не листо ве је, како се 
сум ња, лич но или уз помоћ А. 
С. и Д. Т, уз нов ча ну накна ду, 
про да вао осо ба ма на под руч ју 
Бео гра да и Мла де нов ца, које 
су их упо тре би ле при ли ком 
реги стра ци је или про ду же ња 
реги стра ци је сво јих вози ла.
Осум њи че ни су при ве де ни на 
саслу ша ње у Основ но јав но 
тужи ла штво у Руми.

Фал си фи ко ва ња испра ве
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ОВАН: Делу је те сна
ла жљи во и уме те да 
при до би је те нечи је 
пове ре ње. Тим ски рад 

пред ста вља сјај ну при ли ку да про
ши ри те сво је сазна ње из одре ђе
них обла сти и да напре ду је те на 
раз ли чи тим стра на ма. У љубав
ном живо ту има те осе ћај да 
непра вед но трпи те због нечи јег 
нерас по ло же ња или нера зу ме ва
ња. Ваш однос са воље ном осо
бом све више под се ћа на зајед
нич ку игру над му дри ва ња. 

БИК: Делу је те актив но 
и уме те да упо тре би те 
успе шну фор му лу у 
посло ва њу, без обзи ра 

на ситу а ци ју у којој се нала зи те. 
Ако успо ста ви те пра вил ну меру 
вред но сти изме ђу сво јих прак тич
них циље ва емо тив ног задо вољ
ства оче ку је вас добит на ком би на
ци ја успе ха, љуба ви и сре ће. 
Потру ди те се да делу је те довољ
но под сти цај но на свог парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Посто је 
раз ли чи та гле ди шта 
међу сарад ни ци ма у 
реша ва њу неких 

послов них инте ре са, нови неспо
ра зу ми ства ра ју напе ту атмос фе
ру у вашем окру же њу. Избе га вај те 
јав не рас пра ве, послов на над му
дри ва ња или дока зи ва ње исти не 
пред сарад ни ци ма који рас по ла жу 
са већим ауто ри те том. Буди те 
мудри, нема потре бе да отво ре но 
при ча те о сво јим интим ним пла но
ви ма. 

РАК: Има те ути сак да 
се при ли ке на послов
ној сце ни мења ју у 
пози тив ном прав цу и у 

скла ду са вашим инте ре си ма. 
Због суко ба раз ли чи тих инте ре са , 
често наи ла зи те на изне над не 
про бле ме у сусре ту са сарад ни ци
ма. Воље на осо ба неће дозво ли ти 
да поро ди ца трпи због ваше кари
је ре или вели ких амби ци ја које вас 
међу соб но уда ља ва ју. Усме ри те 
сво је стра сти и емо ци је у прав цу 
зајед нич ке визи је. 

ЛАВ: Потреб но је да 
пре ци зни је раз гра ни
чи те сво је послов не 
оба ве зе. Пре те ра на 

анга жо ва ност на раз ли чи тим стра
на ма може да про у зро ку је низ неу
год них ситу а ци ја. Немој те дозво
ли ти да вам неко наме ће напор не 
оба ве зе за које нема те довољ но 
инте ре со ва ња. Има те осе ћај да 
вам недо ста је нечи је при су ство и 
емо тив на пажња. На сре ћу, 
љубав на кри за се уско ро реша ва 
на ваше задо вољ ство. 

ДЕВИ ЦА: Успех који 
сте оства ри ли даје 
вам за пра во да при
ме ти те нове кри те ри

ју ме или усло ве у послов но –
фи нан сиј ској сарад њи. Делу је те 
нескром но и уме те да пре те ру је те 
у сво јим зах те ви ма. У љубав ном 
живо ту оче ку ју вас неки нови али и 
интри гант ни дога ђа ји. Ако сте сло
бод ни пра те вас инте ре сант ни 
сусре ти. Инспи ри са ни сте за нову 
љубав ну везу. 

ВАГА: Неке ста ре везе 
и при ја тељ ства, могла 
би се испо ста ви ти 
важна кроз реша ва ње 

бит них послов них циље ва. Ако 
вам је већ потреб на сагла сност 
шефа, не би било мудро да га пре
ско чи те. Не при хва та те туђе 
комен та ре здра во за гото во. 
Финан сиј ска ситу а ци ја је добра. 
Познан ство до кога дође, током 
ове неде ље, пре ко при ја те ља или 
рођа ка, могло би вас убр за но 
води ти у зајед нич ки живот. 

ШКОР ПИ ЈА:  Ове 
неде ље ћете бити рас
по ло же ни роман тич но. 
Ако тра жи те љубав, 

окре ни те се дру же њи ма с људи ма 
на неким кре а тив ним ради о ни ца
ма или рас пра ва ма, тамо ћете 
нај ве ро ват ни је оно што вам тре ба. 
Накло ње но вам је дру же ње, а 
можда и сим па ти је с осо бом стра
ног поре кла. Могли бисте оти ћи на 
мање путо ва ње у којем ћете ужи
ва ти. Кад је у пита њу посао при па
зи те на свој тем пе ра мент. 

СТРЕ ЛАЦ: Ако пада те 
с ногу, ове неде ље ће 
вам и пла не те бити 
накло ње не за одмор и 

опу шта ње уз дру штво и воље ну 
осо бу. Посве ти те се себи и сво јим 
потре ба ма, а оста ле пусти те мало 
по стра ни. Тре нут но вам је то нај
ва жни је. Пра ва осо ба ће раз у ме ти 
да је ово само при вре ме но. 
Финан сиј ски ова неде ља није иде
ал на. 

ЈАРАЦ: Ста ло вам је 
да оства ри те висо ко
про фе си о нал не стан
дар де, али ваши 

сарад ни ци има ју дру га чи ја мери ла 
вред но сти и често мења ју сво ју 
стра те ги ју дело ва ња. У љубав ном 
одно су сачу вај те тре зве ност духа 
и мудро сти , парт нер може да вас 
изне на ди на неу го дан начин сво
јим пона ша њем или новом одлу
ком. Не жели те да при хва ти те спо
ред ну емо тив ну уло гу коју вам 
неко наме њу је. 

ВОДО ЛИ ЈА: Јасно 
вам је да пре те ра но 
екс по ни ра ње или 
додат ни ризик у 

послов ним сусре ти ма пред ста
вља ју лош избор, боље је да сле
ди те зацр та на пра ви ла и утвр ђе не 
кри те ри ју ме. Поне кад је тешко 
пред ви де ти ток дога ђа ја у ситу а
ци ја ма када се суко бља ва ју раз
ли чи ти послов ни инте ре си. Не 
може те да оста не те рав но ду шни , 
пред осо бом која вас про во ци ра 
на бур ну емо тив ну реак ци ју. 

РИБЕ: Нала зи те се у 
доброј фор ми у пози
тив ном окру же њу. 
Добра послов на про

це на пред ста вља основ ни услов за 
успе шну сарад њу. При ја ло би вм 
неко кра ће путо ва ње, про ме на или 
излет у при јат ном дру штву. Осе ћа
те уну тра шњи немир и потре бу да 
са емо тив не дис тан це ана ли зи ра те 
нечи је пона ша ње. Буди те мир ни, 
након љубав ног затиш ја оче ку је 
вас изне над на сре ћа. 

VREMEPLOV
17. април

1941. Вла да ста ре Ју го сла ви је 
је пот пи са ла без у слов ну ка пи
ту ла ци ју, под Не мач ком оп са
дом. 
1961. Уз по др шку САД, ку бан
ски де сни ча ри у ег зи лу ис кр ца
ли су се у „За ли ву сви ња“ у 
на ме ри да обо ре ре жим Фи де
ла Ка стра. У тро днев ним бор
ба ма уби је но је око 100, а 
за ро бље но ви ше од хи ља ду 
на па да ча. 

18. апри ла
1946. Зва нич но је рас пу ште на 
Ли га на ро да, а ње на имо ви на 
пре не та је на но во о сно ва не 
Ује ди ње не на ци је. 
1980. Ју жна Ро де зи ја је под 
на зи вом Зим баб ве по ста ла 50. 
не за ви сна зе мља Афри ке. На 
дво го ди шњи цу сти ца ња не за
ви сно сти, глав ни град Сол збе
ри пре и ме но ван је у Ха ра ре.

19. април
1867. Тур ски иза сла ник, на 
Ка ле мег да ну кне зу Миха и лу 
Обре но ви ћу пре дао кљу че ве 
Бе о гра да и дру гих срп ских гра
до ва из ко јих се по ву кла тур ска 
по са да. Као сим бол осман ске 
су ве ре но сти над Ср би јом оста
ла тур ска за ста ва, уз срп ску, на 
зи ди на ма Бе о град ске твр ђа ве.
1951. У Лон до ну одр жа но пр во 
так ми че ње за Мис све та. По бе
ди ла Мис Швед ске.

20. април
1653. Во ђа ен гле ске ре во лу ци
је Оли вер Кром вел рас пу стио 
Пар ла мент, Вој но ве ће до не ло 
нов Устав, а Кром вел име но
ван зa до жи вот ног лор дапро
тек то ра.
1889. У Аустри ји ро ђен Адолф 
Хи тлер.

21. април
1856. Аустра ли ја пр ва у све ту 
уве ла осмо ча сов ни рад ни дан.
1918. По ги нуо не мач ки пи лот 
Ман фред фон Рихт хо фен, 
по знат као Цр ве ни Ба рон, ко ји 
је у Пр вом свет ском ра ту обо
рио 80 ави о на.
1960. Пре сто ни ца Бра зи ла 
пре ме ште на из Рио де Жа не и
ра у Бра зи ли ју.

22. април
1870. Ро ђен Вла ди мир Иљич 
Уља нов Ле њин, во ђа Ок то бар
ске ре во лу ци је у Ру си ји 1917.
1994. Умро Ри чард Ник сон, 
пред сед ник САД од 1969. 
По ву као се 1974, пре ис те ка 
дру гог ман да та, због уме ша но
сти у „афе ру Во тер гејт“.

23. април
1564. Ро ђен ен гле ски драм ски 
пи сац Ви ли јам Шек спир. Умро 
истог да ту ма 1616. 
1913. Тур ци у Пр вом бал кан
ском ра ту пре да ли Ска дар 
Цр но гор ци ма. Од лу ком ве ли
ких си ла 14. ма ја Цр но гор ци се 
по ву кли, Ска дар при пао Ал ба
ни ји.
1975. Пред сед ник САД Џе ралд 
Форд при знао је  по раз у Ви јет
нам ском ра ту.

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) април  
Пре по доб ни Јосиф Хим но граф 

Четвр так, 18. (5) април  
Све ти муче ни ци Ага то под и 
Тео дул

Петак, 19. (6) април  
Све ти Евти хи је Цари град ски

Субо та, 20. (7) април
Преп. Геор ги је Мити лен ски – 
Лаза ре е ва субо та Врби ца  

Неде ља, 21. (8) април  
Ула зак Госпо да Ису са Хри ста у 
Јеру са лим – Цве ти

Поне де љак, 22. (9) април  
Све ти муче ник Евпси хи је 

Уто рак, 23. (10) април  
Све ти муче ник Терен ти је

Crkveni
kalendar

• Боље шест сати у шко
ли него не спа ва ти уоп
ште.
• Није све у нов цу, има 
нечег и у некрет ни на ма.
• Није важно сти ћи први. 
Важно је сти ћи пре дру
гог.

Мака ро не
са спа на ћем
и суса мом

Потреб но: 450 гра ма спа на ћа 
(може у бри ке ти ма), 450 гра ма 
тесте ни не, 3 каши ке масли но вог 
уља; 1 чен белог лука, со и бибер.

При пре ма: Ску вај те тесте ни ну 
па је про це ди те и оста ви те са 
стра не. У тига њу на уљу про пр жи
те спа наћ и када лишће све не 
(када се рас то пи и упр жи спа наћ, 
ако је у бри ке ти ма) додај те му со 
и бибер и сит но исец кан бели лук. 
Све пржи те нај ви ше 5 мину та па 
скло ни те са рин гле. Спа наћ пре
лиј те пре ко мака ро на. Сусам пре
пр жи те тако да доби је злат ну боју 
па га поме шај те са мака ро на ма.


