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Киша спас ратар ским кул ту ра ма
Због сушног мар та и 

прве дека де апри ла, 
пре ти ла је опа сност 

од зна чај ног сма њи ва ња 
при но са пше ни це и оста лих 
стр ни на. 

 – Упра во зато, киша која 
је пала у настав ку апри ла и 
у првим дани ма маја, доне-
ла је спас рата ри ма. Зна-
чај но се попра ви ло ста ње 
ових усе ва. Киша је ство-
ри ла и иде ал не усло ве за 
ница ње про лећ них кул ту ра, 
као што су куку руз, сун цо-
крет и соја. Дакле, на овај 
начин су оства ре ни задо во-
ља ва ју ћи скло по ви биља ка 
што је пред у слов успе шне 
про из вод ње – кон ста ту-
је Горан Дроб њак, струч ни 
сарад ник у рум ској Пољо-

при вред ној струч ној слу-
жби.

Он саве ту је, да након пре-
стан ка пада ви на тре ба оби-

ћи пар це ле, и при сту пи ти 
мера ма зашти те биља ка од 
боле сти и ште то чи на, када 
су у пита њу стр ни не, као и 

зашти ти од коро ва, када су 
у пита њу про лећ не кул ту ре.

Горан Вуко вић, пољо-
при вред ни про из во ђач из 
Ири га, посе јао је пше ни-
цу, куку руз, соју и сун цо-
крет. Он исти че да је киша 
добро до шла, јер су зали хе 
вла ге у земљи после зиме 
биле мале. 

– Да није било киша, не 
би има ли усе ва, али сада 
би могла и да ста не, као 
и ове ниске тем пе ра ту ре. 
Тре ба ло би већ да при ме-
ни мо хер би ци де и пести ци-
де, ми то може мо и да ура-
ди мо, али ништа нам  не 
зна чи, ако ће после пасти 
киша – рекао је за наше 
нови не Горан Вуко вић.

С. Џ.

Горан Дроб њак Горан Вуко вић

Успо рен раст воћа

Већи на воћ них врста 
се нала зе у фено 
фази пло да вели чи-

не лешни ка до фено фазе 
пло да вели чи на ора ха. 

Вели ка коли чи на пада-
ви на у послед ње три неде-
ље, од 70 до 80 лита ра по 
ква драт ном метру, дво ја-
ко ути че на више го ди шње 
заса де. 

– Добар ути цај вели-
ких пада ви на је што оне 
повољ но ути чу на раст и 
раз вој пло до ва и самих 
биља ка и што се пове-

ћа ва ју резер ве воде за 
наред ни пери од. Лош ути-
цај се мани фе сту је кроз 
веће испи ра ње макро и 
микро еле ме на та у дубље 
земљи шне сло је ве, као и 
немо гућ но сти пра во вре-
ме не зашти те више го ди-
шњих заса да од боле сти и 
ште то чи на – исти че Лазар 
Кље шта но вић, струч ни 
сарад ник у Пољо при вред-
ној струч ној слу жби Рума. 

Недо ста так лако при-
сту пач них макро и микро 
еле ме на та као и могу ћа 

поја ве хло ро зе лишћа, 
непо вољ но ути че на раст 
и раз вој биља ка и њихо ву 
отпор ност на стрес и поја-
ву боле сти и ште то чи на. 

– Чим вре мен ске при ли-
ке то дозво ле, потреб но 
је у више го ди шње заса де 
уне ти, фоли јар но или кроз 
систе ме за навод ња ва ње, 
ђубри ва са микро еле мен-
ти ма, а пре све га гво жђе, 
ман ган и цинк. Тре ти ра ње 
више го ди шњих заса да са 
пести ци ди ма тре ба интен-
зи ви ра ти, а сва ки трет ман 

после кога је пало више 
од 30 лита ра по ква драт-
ном метру кише, тре ба 
поно ви ти – саве ту је Лазар 
Кље шта но вић и дода је, да 
ниже тем пе ра ту ре ути чу на 
успо рен раст и раз вој воћа 
и вино ве лозе. С. Џ.

Лазар Кље шта но вић

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА РУМА
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Игра глувих телефона
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Pi{e: Svetlana
Cucani}

Већи на нас се у детињ ству игра ла глу
вих теле фо на. За оне који не зна ју, то 
је оно кад сви посе да ју јед но до дру гог, 

па реч коју сми сли први у реду шапа том пре
но си оном до себе, он сле де ћем и тако све 
до кра ја реда. Послед њи је изго во ри наглас. 
И то обич но не буде ни слич но прво бит ној 
речи. На при мер, ако први шап не „музи ка“ 
то до кра ја може да буде „трак тор“. Све 
зави си шта ко чује.

На ову игру ме нео до љи во под се ћа кому
ни ка ци ја изме ђу нас и пиар слу жби вели ких 
ком па ни ја. Пиар, или одно си с јав но шћу 
нису наша ствар ност од јуче. Има неко ли ко 
деце ни ја од кад су нас усре ћи ли сво јим 
посто ја њем. Е, сад, пиаро ва има разних, то 
је стру ка магле и пра ши не, а у послед ње 
вре ме душу дало и за пар тиј ско запо шља
ва ње. По јед ној од дефи ни ци ја одно си с 
јав но шћу су про ми шље но, пла ни ра но и кон
ти ну и ра но дело ва ње неке ком па ни је на 
успо ста вља њу и одр жа ва њу раз у ме ва ња 
изме ђу те ком па ни је и њеног окру же ња. То 
је у тео ри ји, а како може то да изгле да у 
прак си на рела ци ји бан ка – кли јент може те 
чита ти у овом бро ју.

Сушти на дома ћег пиара је изгле да да се 
никад тач но и пре ци зно не одго во ри на 
поста вље но пита ње. Као да их на кур се ви
ма и обу ка ма уче и тре ни ра ју како да се 

игра ју глу вих теле фо на. Па кад ви каже те 
„музи ка“ они одго во ре „трак тор“. И неће оду
ста ти од свог „трак то ра“ ма коли ко ви били 
упор ни, а то може ићи тако дале ко да пот пу
но изгу би те жив це дока зу ју ћи да „музи ка“ 
није „трак тор“. И док вама расте при ти сак, 
јер схва та те да ма шта ради ли, ма коли ко 
поку ша ли да обја сни те свој про блем, ма 
коли ко обр та ли речи и тра жи ли нај ја сни ји 
начин да поста ви те пита ње, неће те сазна ти 
ништа од оног што вас зани ма. А, они вам се 
захва љу ју на поста вље ном пита њу на који 
нема ју наме ру да вам дају одго вор. Тај 
цини зам нема гра ни цу. Што кажу, небо им је 
гра ни ца, јер људи који раде на тим посло ви
ма запра во уоп ште не зани ма те ни ви, ни 
ваш про блем. Они су ту да вас зама ја ва ју и 
исцр пљу ју не бисте ли до кра ја оду ста ли и 
тако их спа сли беде и потре бе да реша ва ју 
про блем, који је запра во само ваш. Па ви 
сад, реша вај те како зна те, само њих ништа 
кон крет но не питај те, а они ће вам се и 
даље захва љи ва ти на томе што има те про
блем. Тако нека ко ја раз у мем пиар вели ких, 
наро чи то стра них ком па ни ја, међу који ма су 
бан ке, мобил ни и каблов ски опе ра те ри шам
пи о ни. Али, и сви оста ли интен зив но тре ни
ра ју како би већ у бли ској будућ но сти ста ли 
раме уз раме са поме ну тим, и тако нас сви 
зајед но пра ви ли мај му ни ма.

Тај цини зам нема 
гра ни цу. Јер људе 

који раде на тим 
посло ви ма

запра во уоп ште
не зани ма те ни ви, 

ни ваш про блем. 
Они су ту да вас 

зама ја ва ју и
исцр пљу ју не 

бисте ли до кра ја 
оду ста ли и тако их 

спа сли беде
и потре бе да

реша ва ју про блем, 
који је запра во 

само ваш. Па ви 
сад, реша вај те то 

како зна те, само 
њих ништа
кон крет но

не питај те, а они
ће вам се и даље 

захва љи ва ти на 
томе што има те 

про блем
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МИНИ СТАР УДО ВИ ЧИЋ СА МЛА ДИМ СПОР ТИ СТИ МА И УЧЕ НИ ЦИ МА РУМЕ

Усме ри ти децу на спо рт
Вања Удо ви чић, мини

стар омла ди не и спо р та 
посе тио је 11. маја рум

ску општи ну, тач ни је ста ди он 
„Сло ге“ у Вог њу, као и пути
нач ку ОШ „Доси теј Обра до
вић“, која је од Мини стар ства 
за омла ди ну и спо рт доби ла 
спорт ску опре му.

Њему је дома ћин био Сла
ђан Ман чић, пред сед ник рум
ске општи не, а Вања Удо ви
чић је прво оби шао ста ди он 
који је, захва љу ју ћи локал ној 
само у пра ви, рено ви ран, тач
ни је поста вље ни су рефлек
то ри, ком плет но су сре ђе не 

свла чи о ни це и мокри чво ро
ви, а изгра ђе на је већа сала у 
пот кро вљу згра де.

То је била и при ли ка да 
се мини стар упо зна са мла
ђим кате го ри ја ма фуд ба ле
ра вогањ ске „Сло ге“. После 
тог оби ла ска дома ћи ни су му 
били уче ни ци и про фе со ри 
пути нач ке основ не шко ле. 

Ова шко ла је доби ла на 
поклон већи број лоп ти за 
кошар ку, одбој ку, руко мет и 
фуд бал, мре жу за одбој ку, као 
и коше ве.

Сне жа на Сто јић, дирек тор
ка ОШ „ Доси теј Обра до вић“ 

из Пути на ца је рекла мини
стру Удо ви чи ћу да је дона ци
ја доби је на од Мини стар ства 
изу зет но дра го це на, јер је 
ово вре ме када деца нај ви ше 
вре ме на про во де кори сте ћи 
мобил не теле фо не и ком пју
те ре, док су спорт и рекре а ци
ју заме ни ле видео игри це. 

– Бавље ње спо р том је у 
сва ком пери о ду живо та бит
но, али посеб но код мали ша
на када кре ћу да се раз ви ја
ју и зато је вео ма важно их 
усме ри ти на пра ви пут и на 
бавље ње спо р том. Зато нам 
је посеб но дра го што је шко лу 

посе тио мини стар Удо ви чић, 
да деца ужи во виде нашег 
тро феј ног ватер по ли сту и да 
их он у раз го во ру поса ве ту
је, охра бри, да сања ју сво је 
сно ве и да се, уз уло жен труд 
и пре дан рад, може поста ти 
и одли чан спор ти ста, али и 
исто ри чар, прав ник, мате ма
ти чар – иста кла је Сне жа на 
Сто јић.

Сво је задо вољ ство посе том 
изра зио је и први човек рум
ске општи не Сла ђан Ман чић. 

– Види мо да је мини стар, 
као изу зе тан спо р ти ста, попу
ла ран међу децом и  веру јем 

Вања Удо ви чић са малим спор ти сти ма

У посе ти пути нач кој шко ли
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Дони ра на опре ма шко ли
и фуд бал ским клу бо ви ма

Мини стар омла ди не и 
спо р та Вања Удо ви
чић посе тио је 11. маја 

општи ну Пећин ци, где су га 
доче ка ли пред сед ник пећи
нач ке општи не мр Жељ ко 
Трбо вић са сарад ни ци ма и 
пред сед ник Спорт ског саве
за „Раз вој спо р то ва‟ Сини ша 
Ђокић. Мини стар Удо ви чић 
је у прат њи дома ћи на нај пре 
оби шао Основ ну шко лу „Сло
бо дан Бајић Паја‟ у Пећин ци
ма, а потом и Фуд бал ски клуб 
„Сло бо да‟ у Доњем Товар ни
ку.

Током посе те шко ли, мини
стар је раз го ва рао са дирек
тор ком ове уста но ве Мили ја
ном Срдић, настав ни ци ма и 
уче ни ци ма, као и са пред сед
ни ком ФК „Доњи Срем 2015‟ 
Мило шем Гми зи ћем, а шко ли 
је на поклон донео опре му за 
фискул тур ну салу  голо ве за 
руко мет, коше ве, одбој ка шке 
мре же и 40 лоп ти за раз ли чи
те спор то ве. „Доњем Сре му 
2015‟ мини стар је покло нио 
ком плет опре ме која садр жи 
16 играч ких и два гол ман ска 
дре са, као и пет фуд бал ских 
лоп ти.

У Доњем Товар ни ку мини
стра Удо ви чи ћа и општин ско 
руко вод ство доче као је пред
сед ник ФК „Сло бо да‟ Милан 
Алек сић зајед но са децом из 
шко ле фуд ба ла овог клу ба.

Пред сед ник Трбо вић се 

захва лио мини стру што је 
нашао вре ме на да посе ти 
општи ну Пећин ци и да се упо
зна са ста њем спор та у нашој 
општи ни.

– У општи ни Пећин ци реги
стро ва но је 40 спо рт ских 
клу бо ва који оку пља ју око 
2.000 спор ти ста и спо рт ских 
рад ни ка. Општи на Пећин ци 
доста ула же у спорт, пре све
га у ама тер ски, омла дин ски 
и школ ски спо рт, и успе ла је 
да ство ри повољ не усло ве 
за мла де да се баве спор том. 
Зато и има мо све више мла
дих људи окре ну тих спор ту и 
здра вом начи ну живо та. Вео
ма нам је зна чај на ова дона
ци ја коју смо доби ли од мини
стра и нада мо се да ћемо и 
убу ду ће има ти подр шку Мини
стар ства омла ди не и спор та – 
рекао нам је први човек пећи
нач ке општи не.

Мини стру се на дона ци ји 
захва лио и Сини ша Ђокић, 
који је нагла сио да сва ка 
подр шка, уз сред ства која у 
спорт већ ула же пећи нач ка 
локал на само у пра ва, допри
но си ома со вље њу спо р та и 
пома же да се деца скло не са 
ули це и дове ду на спорт ска 
бори ли шта.

Мини стар Удо ви чић је 
нагла сио да му је циљ да у 
директ ној кому ни ка ци ји са 
локал ним само у пра ва ма 
на одго во ран начин при сту

пи реша ва њу про бле ма на 
лока лу који су, како је рекао, 
можда мали за репу блич ки 
ниво, али поне кад нере ши ви 
за локал ни ниво.

– Нама је жеља да кроз 
директ ну кому ни ка ци ју сазна
мо какво је ста ње спор та на 
лока лу и да помог не мо раз
во ју локал ног спо р та, али и 
да под стак не мо мла де да 
уђу у систем спо р та и да сво
јим дело ва њем дају додат ну 
вред ност локал ној зајед ни
ци. Дра го ми је да сам посе
тио шко лу у Пећин ци ма и да 
смо дони ра ли опре му. Циљ 
нам је да до кра ја годи не 250 
основ них шко ла доби је нову 
опре му, а самим тим да доби
је и боље усло ве за бавље
ње спо р том. Кроз дона ци је 
пома же мо и раз вој локал них 
спорт ских клу бо ва и на овај 
начин пока зу је мо да не пра
ви мо раз ли ку изме ђу, севе ра 
и југа, исто ка и запа да земље, 
да не води мо поли ти ку из 
Бео гра да, већ да жели мо да 
буде мо са сви ма на тере ну, 
да се суо чи мо са про бле ми ма 
и да их реша ва мо – изја вио је 
Удо ви чић.

Удо ви чић је и доњо то вар
нич ким фуд ба ле ри ма дони
рао ком плет опре ме, а Милан 
Алек сић је замо лио мини стра 
да помог не да се на ста ди о ну 
ФК „Сло бо да‟ изгра ди помоћ
ни терен.

да ће ова посе та моти ви са
ти мно ге деча ке и девој чи це 
из наше општи не да се баве 
спор том. Зајед нич ки циљ нам 
је да деца пра вил но и здра во 
одра ста ју, да се игра ју, дру
же и има ју усло ве за бавље
ње спо р том. Дого во ри ли смо 
се са мини стром Удо ви чи ћем 
да пре ко Кан це ла ри је за мла
де успо ста ви мо још чвр шћу и 
бољу сарад њу са Мини стар
ством за омла ди ну и спорт – 
иста као је Сла ђан Ман чић.

Мини стар Вања Удо ви чић 
је похва лио кон ти ну и ран раст 
ула га ња у раз вој спо р та у 
рум ској општи ни.

– Наша је жеља да у 
директ ној кому ни ка ци ји на 
одго во ран начин раз го ва ра мо 
са пред став ни ци ма локал не 
само у пра ве, како би сагле да
ли шта је то ура ђе но и види
мо шта је потреб но ура ди ти 
у наред ном пери о ду. Раз го
ва ра мо о буду ћој сарад њи, 
вели ким инфра струк тур ним 
про јек ти ма, али и о малим 
локал ним, сео ским клу бо ви
ма и како побољ ша ти њихо ве 
усло ве за бавље ње спо р том 
и ква ли тет рада – рекао је 
мини стар Удо ви чић.

Он је додао и да се наста
вља акци ја помо ћи клу бо ви
ма и шко ла ма, а циљ је да 
се у овој годи ни опре ми 250 
фискул тур них сала. 

– Упра во зато, да деца има
ју нову опре му и спорт ске 
рекви зи те, да буду моти ви
са на да се баве спор том, да 
настав ни ци физич ке кул ту ре 
има ју усло ве за ква ли тет ни ји 
час, шко ла је база за срп ски 
спорт, а настав ни ци су тако
ре ћи први селек то ри – иста
као је зна чај школ ског спо р та 
Вања Удо ви чић. С. Џ.

Мини стар Удо ви чић у Пећин ци ма
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Мини стар пољо при вре де, шумар ства и пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић изја-
вио је да се оче ку је чак 250 лита ра кише по ква драт ном метру, да су упо зо ре не све 
локал не само у пра ве, водод при вред на пред у зе ћа су ста вље на у функ ци ју и сви пра-
те ста ње и доче ку ју спрем ни поне де љак. Тако ђе је рекао да се нада да неће бити 
већих про бле ма осим уко ли ко се поја ве бујич не попла ве

Пре ма наја ви Хидро ме те
о ро ло шког заво да оче
ку ју се обил не пада ви

не, услед цикло на који ће нас 
пого ди ти, од неде ље 12. маја 
па све до пет ка 17.маја. Због 
наја вље них пада ви на, сва 
водо при вред на и кому нал на 
пред у зе ћа ста вље на су у ста
ње при прав но сти. 

С обзи ром на то да посто ји 
могућ ност пора ста водо ста ја 
на река ма и кана ли ма, гра до
на чел ник Срем ске Митро ви це 
и шеф Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је Вла ди мир Сана дер 
одр жао је данас, у Град ској 
кући, седи цу Шта ба у ужем 
саста ву.

– Данас (10. маја) смо у 
Град ској кући одр жа ли Штаб 
за ван ред не ситу а ци је у ужем 
саста ву, с обзи ром на то да је 
за наред ну неде љу наја вљен 
црве ни мете о а ларм што зна
чи да се оче ку ју вели ке коли
чи не пада ви на како у Срби ји 
тако и у Репу бли ци Срп ској 
али и у Хрват ској. Из тог раз
ло га смо анга жо ва ли сва 
водо при вред на и кому нал на 
пред у зе ћа која су заду же на да 
воде бри гу о овим ства ри ма 
јер оче ку је мо да ће у Сре му 
пасти око 130 лита ра кише по 
метру ква драт ном што је тек 

нешто мање него што је то 
било 2014. годи не када смо 
17. маја у Срем ској Митро ви
ци има ли нај ви ши ниво реке 
Саве забе ле жен у исто ри ји. 
На дана шњем састан ку пред
у зе ли смо све нео п ход не мере 
како бисмо испра ти ли наја
вље не хидро ме те о ро ло шке 
усло ве почев ши од неде ље 
уве че када се оче ку је поја чан 
ниво пада ви на и раст водо
ста ја како на реци Сави тако и 
на канал ској мре жи која посто

ји и избе гли евен ту ал но изли
ва ње. За то су заду же ни ДВП 
„Хидро срем“, ВП „Сава“, кому
нал на поли ци ја и кому нал на 
пред у зе ћа која ће бити у при
прав но сти 24 часа почев ши 
од неде ље тако да смо пре ве
тив но пред у зе ли све нео п ход
не мере и про ве ри ли ста ње 
зали ха у слу ча ју потре бе 
одра не од изли ва ња воде. 
Надам се да овај талас који ће 
усло ви ти пораст реке Саве 
неће ути ца ти на без бед ност 

људи и имо ви не. Осим тога, у 
поне де љак ће бити сазва на и 
цивил на зашти та, која је фор
ми ра на на тери то ри ји Гра да 
Срем ска Митро ви ца. Локал на 
само у пра ва је ту да обез бе ди 
сва нео п ход на сред ства и 
рас по ло жи ве капа ци те те 
људи и меха ни за ци је – рекао 
је гра до на чел ник Сана дер.

Мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и пољо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић изја
вио је да се оче ку је чак 250 

На пето го ди шњи цу
одбра не од попла ва, 
спре ма ју ли нам се
нове попла ве?

САОП ШТЕ ЊЕ СЛУ ЖБЕ ЗА ИНФОР МИ СА ЊЕ

Са сед ни це Шта ба за ван ред не ситу а ци је у Срем ској Митро ви ци
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лита ра кише по ква драт ном 
метру, да су упо зо ре не све 
локал не само у пра ве, водод
при вред на пред у зе ћа су ста
вље на у функ ци ју и сви пра те 
ста ње и доче ку ју спрем ни 
поне де љак. Тако ђе је рекао 
д а се нада да неће бити већих 
про бле ма осим уко ли ко се 
поја ве бујич не попла ве. 

Да под се ти мо, у мају месе

цу, 2014. годи не вели ке кише 
су пого ди ле Срби ју. 17. маја 
на реци Сави у Срем ској 
Митро ви ци забе ле жен је 
рекорд ни водо стај од 863 цен
ти ма ра. До тада је нај ве ћи 
изме ре ни водо стај био онај 
забе ле жен 1974. годи не и 
изно сио је 801 цен ти ме тар. 

Слу жба за инфор ми са ње
Гра да Срем ска Митро ви ца

Сава Риста но вић, Мачван ска Митро-
ви ца: Ја се не пла шим могу ћих попла ва. 
Сећам се да је пре пет годи на овде било 
стра шно, али смо се ипак одбра ни ли 
нека ко. Народ се ску пио, пунио џако ве са 
песком. Мислим да смо, поу че ни иску
ством, спрем ни да се опет нека ко одбра
ни мо од попла ва.

Мило рад Мале тић, Мачван ска 
Митро ви ца: Страх посто ји, али се надам 
да се неће поно ви ти 2014. годи на. По 
мени, тре ба да се пре вен тив но делу је, а 
не да се чека. Када су овде биле попла ве 
пре пет годи на, људи су се ску пи ли и 
нека ко се одбра ни ли. После попла ва, 
однет је песак и даље се ништа није 
пред у зи ма ло пово дом пита ња одбра не 

од попла ва, а то није добро. Доду ше, у 
Мачван ској Митро ви ци има мо мало 
виши терен, тако да смо у мало бољој 
пози ци ји у одно су на срем ску стра ну. 

Дра го љуб Мар ти но вић, Мчван ска 
Митро ви ца: Попла ве смо већ који пут 
пре жи ве ли да бисмо се сада пла ши ли. 
Можда и неће бити тако опа сно. Власт 
није ништа пред у зе ла пово дом одбра не 
од попла ва, оно што је пре ура ђе но да 
нас зашти ти, то тако сто ји годи на ма, али 
какво је вре ме, то није довољ но. Мора се 
наћи новац за те ства ри.

Гор да на Томац, Срем ска Митро ви-
ца: Нисам забо ра ви ла 2014. годи ну, то 
ста ње пани ке, али  и енту зи ја зма ста нов
ни ка нашег гра да да се зајед нич ким сна

га ма зау ста ви про дор воде у насе ља.
Ружи ца Туца ко вић, Срем ска Митро-

виц: Добро се сећам стра ха од попла ва 
од пре пет годи на, то се не забо ра вља. 
Надам се да киша коју пред ви ђа ју мете
ре о ло зи неће бити тако стра шна као она 
од пре пет годи на. 

Сло бо дан Нико лић, Рава ње: Искре
но да кажем наје жио сам се. Пре пет 
годи на сам супру гу и ћер ку ева ку и сао. 
На наси пу сам био сво вре ме, вода је већ 
пре ли ва ла. Има и сада стра ха, још су 
сећа ња све жа. Није згод но. Ако се не дај 
боже то поно ви, не знам шта ће бити. 
Сви су у при прав но сти са меха ни за ци
јом, а ми ћемо се опет ода зва ти. Нада мо 
се да се неће поно ви ти.

АНКЕ ТА: Да ли се пла ши те нових попла ва?

Сава Риста но вић, Мило рад Мале тић, Дра го љуб Мар ти но вић, Гор да на Томац, Ружи ца Туца ко вић и Сло бо дан Нико лић

Сава у мају 2014. године: Рекорд ни водо стај од 863 цен ти ма ра

Сава код Срем ске Митро ви це:
За 16. мај РХМЗ прог но зи ра 508 цен ти ме та ра
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АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ ГРА ДА

Дона ци ја митро вач ким пче ла ри ма
Покра јин ска вла да одо бри

ла је дона ци је једи ни ца ма 
локал них само у пра ва за 

реги стро ва на пче лар ска дру штва 
у виду леко ва и пре па ра та. Вред
ност дона ци је за митро вач ке пче
ла ре је око 200.000 дина ра, а њен 
садр жај чине лек Варо том и пре
па рат Ами но том. Варо том је шта
пић импрег ни ран леком за тера
пи ју варое пче ла, а Ами но том је 
вита мин скомине рал ни пре па рат, 
који садр жи вита мин Ц, комлекс Б 
вита ми на и есен ци јал не ами но ки
се ли не, који у ком би на ци ји јача ју 
отпор ност пче ли њег дру штва, 

што је зна чај но за пра ви лан раст 
и раз вој пче ли ње зајед ни це.

На тери то ри ји Гра да Срем
ска Митро ви ца актив но је пре ко 
100 пче ла ра, који посе ду ју пре ко 
4.000 кошни ца, а гру пи са ни су у 
три пче лар ска дру штва. 

Леко ве и пре па ра те је пче ла
ри ма дистри бу и ра ла Аген ци ја 
за рурал ни раз вој Гра да Срем
ска Митро ви ца, ода кле под се
ћа ју да се зах те ви за суб вен ци
је по кошни ци (720 дин) пре да ју 
Мини стар ству пољо при вре де до 
31.маја.

П. С.

У Град ској кући је у 
уто рак 7. маја орга
ни зо ва но слу ша ње 

радиоеми си је „Жена у кути
ји“ аутор ки Мили це Кра вић 
Акса мит и Тама ре Сри је
мац. На позив Локал ног 
тима за бор бу про тив трго
ви не људи ма, сред њо школ
ци ма Срем ске Митро ви це је 
пред ста вље на полу ча сов на 
еми си ја „Жена у кути ји“, која 
се бави про бле ми ма трго ви
не људи ма, поло жа ју жена, 
наси љу над жена ма, наси
љу у поро ди ци и сте ре о ти
пи ма веза ним за ове фено
ме не. Циљ овог предавања 
јесте да се кроз интер ак тив
но пре да ва ње мла ди људи 
упо зна ју са фено ме ном 
трго ви на људи ма. 

– У току 2018. годи не 
у окви ру про јек та, који је 
подр жа ло Мини стар ство 
инфор ми са ња смо поку ша
ли да сво ју радиоеми си ју 
„Жена у кути ји“, тако ре ћи, 
изба ци мо из кути је, како би 

се што више људи упо зна
ло са про бле мом трго ви не 
људи ма, поло жа ју жена, 
али и мушка ра ца. Ура ђен је 
спе ци јал о трго ви ни људи
ма, али смо као аутор ке 
иза шле и у шко ле. Посе ти
ли смо шест сред њих шко
ла у Вој во ди ни, а одр жа ли 
смо и обу ку за нови на ре и 
нови нар ке на тему тргво ви
на људи ма. Иде ја је да мла

ди људи одслу ша ју еми си ју 
од 30 мину та, а онда сле
ди диску си ја. Када се чују 
испо ве сти жрта ва и струч
но мишље ње, углав ном се 
поста вља ју сте ре о тип на 
пита ња, а наш зада так је да 
раз би је мо упра во сте ре о ти
пе из којих та пир та ња поти
чу. Јер је лако мисли ти да је 
жртва има ла избо ра, али је 
то у ства ри мно го сло же ни

ји про блем, рекла је Мили ца 
Кра вић Акса мит.

Коор ди на тор Локал ног 
тима за бор бу про тив трго
ви не људи ма Бра ни слав 
Вук мир је навео да је ово 
пре да ва ње још јед на од 
актив но сти тима. 

– Јед на од првих актив но
сти Локал ног тима за бор
бу про тив трго ви не људи ма 
је била посе та про фе со ра 
Сави ћа, који је одр жао пре
да ва ње струч ној јав но сти о 
про бле му трго ви не људи ма. 
Сада су на овом пре да ва њу 
циљ на гру па сред њо школ
ци, који ће слу ша ти испо
ве сти жртве тргов не људи
ма. Ми ћемо виде ти на који 
начин они раз ми шља ју о 
том про бле му, како би реа
го ва ли у слич ној ситу а ци ји 
у којој се нала зи ла жртва. 
Циљ је да се шира јав ност 
упо зна са ком плек сно шћу 
овог про бле ма, рекао је 
Бра ни слав Вук мир.

З. П. 

ПРЕ ДА ВА ЊЕ О ТРГОВИНИ ЉУДИМА У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Жена у кути ји

Мили ца Кра вић АксaмитБра ни слав Вук мир
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Обе ле жен дан Опште бол ни це
8. маја је у Цен тру за еду ка ци је Опште 

бол ни це Срем ска Митро ви ца при ре ђе на 
све ча ност пово дом обе ле жа ва ња Дана 
бол ни це. Пре 193 годи не 7. маја запо че та 
је град ња бол ни це, која је нај пре слу жи
ла потре ба ма Петро ва ра дин ског пука за 
вре ме аустроугар ске вла да ви не, а затим 
је кроз гото во два века, стал но догра ђи
ва на. Дирек тор бол ни це док тор Жив ко 
Врцељ је поздра вио коле ге, сарад ни
ке, пред став ни ке Покра јин ске вла де и 
локал не само у пра ве, исти чу ћи важност 
раз ли чи тих дона ци ја које је бол ни ца 
доби ла у про те клом пери о ду. Тако ђе,  др 
Врцељ је иста као и сарад њу са Покра јин
ским секре та ри ја том за здрав ство који је 
издво јио 100 мили о на дина ра за Општу 
бол ни цу у Срем ској Митро ви ци. Све ча
ност овом при ли ком су упот пу ни ли уче ни
ци Музич ке шко ле „Петар Крањ че вић“, а 
Казне нопоправ ном дому, Сир ми ум бусу и 
медиј ским кућа ма су уру че не захвал ни це. 

– Оче ку јем да ћемо прво да реа ли зу

је мо, што се тиче меди цин ске опре ме, 
набав ку ендо скоп ског сту ба за Оде ље ње 
гастро ен те ро ло ги је. Затим, оче ку је мо и 
набав ку мони то ра за собе за интен зив ну 
негу. Поред тога, током ове годи не, ради
ће мо и побољ ша ње усло ва на Оде ље њу 
неу ро ло ги је, како би се отво ри ла нео у ро
ло шка интен зив на нега. Тако ђе, наста
вља се и рад пали ја тив не неге, иако је 
про је кат завр шен 14. фебру а ра и надам 
се да ћемо успе ти да про ши ри мо и капа
ци тет сме шта ја за тер ми нал не и тешко 
обо ле ле паци јен те, рекао је Врцељ.

Док тор Жив ко Врцељ је иста као да је 
у пла ну да се на Оде ље њу пси хи ја три је 
напра ве одво је не собе за мушке и жен ске 
паци јен те.

Док тор ка Сне жа на Боја нић, помоћ ни
ца покра јин ског секре та ра за здрав ство 
је истакла да Покра јин ски секре тар за 
здрав ство од апри ла ове годи не бри не о 
свим здрав стве ним уста но ва ма у Вој во
ди ни.

– Сарад ња са Општом бол ни цом је 
дале ко дужа и дале ко пло до но сни ја. 
Покра јин ски секре та ри јат за здрав ство је 
у про те клом пери о ду издво јио 100 мили о
на дина ра за ову уста но ву, то врло важно 
за рад лека ра, и за зашти ту наших паци
је на та. У наред ном пери о ду се спре ма 
рекон струк ци ја бол ни це, дакле, биће још 
мно го посла како бисмо обез бе ди ли гра
ђа ни ма што бољу здрав стве ну зашти ту, 
рекла је др Бојанић.

Томи слав Јан ко вић, пред сед ник Скуп
шти не Гра да Срем ска Митро ви ца је навео 
да је Општа бол ни ца рет ка инсти ту ци ја у 
гра ду која може да се похва ли јуби ле јом 
од 193 годи не.  

– Локал на само у пра ва ће наста ви ти да 
подр жа ва рад ове уста но ве. Пред сто ји 
нам општа рекон струк ци ја бол ни це, коју 
ћемо реа ли зо ва ти зајед но са Фон дом за 
капи тал на ула га ња, рекао је Јан ко вић.

 З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

др Сне жа на Боја нић др Жив ко Врцељ Томи слав Јан ко вић

Све ча ност пово дом Дана бол ни це
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ПРИ ПРЕ МА ЗА ИЗГРАД ЊУ СТА НО ВА ЗА ПРИПАДНИКЕ БЕЗ БЕД НО СНИХ СНА ГА

Руше ње неле гал них обје ка та
У сре ду 8. маја, пору

ше ни су неле гал ни 
објек ти у стам бе ном 

насе љу „Мар ко Пери чин 
Каме њар“, како би се при
пре ми ла пар це ла за изград
њу ста но ва за при пад ни ке 
сна га без бед но сти. На том 
земљи шту су се нала зи ла 
два бес прав но изгра ђе на 
објек та. Пре ма речи ма гра
ђе вин ског инспек то ра Дра
га на Бао ши ћа, вла сни ци су 
НН лица.

– Град ска упра ва за 
опште и зајед нич ке посло
ве и имо ви ну је недав но 
под не ла зах те ве за укла ња
ње два неле гал на објек та у 
Каме ња ру, због тога што ће 
се на овом про сто ру изгра
ди ти три стам бе не згра де 
за при пад ни ке сна га без
бед но сти. И поред нашег 
интен зив ног истра жи ва ња, 
ко су вла сни ци ових обје
ка та, нисмо дошли до тог 
пода тка, тако да је руше

ње ових згра да убр за но. У 
току је посту пак оза ко ње
ња обје ка та на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це. Сва ки 
неле га лан обје кат је добио 
реше ње за руше ње, а сви 
вла сни ци таквих обје ка та 

могу да поку ша ју да их оза
ко не. Тек кад про ђе оза ко
ње ње, виде ће мо какав ће 
бити став Вла де Репу бли ке 
Срби је у вези са тим, рекао 
је Бао шић.

 З. П.
Дра ган Бао шић

Руше ње неле гал них обје ка та

ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Обе ле жен Дан физич ке актив но сти
У петак 10. маја обе ле

жен је Међу на род ни 
дан физич ке актив но

сти под сло га ном „Кре та њем 
до здра вља“.  Тим пово дом 
Завод за јав но здра вље у 
Срем ској Митро ви ци је у 
сарад њи са Основ ном шко
лом „Јован Јова но вић Змај“ 
из Јар ка орга ни зо вао крос за 
уче ни ке ове шко ле. Спе ци ја
ли ста соци јал не меди ци не 
док тор ка Бран ка Мал ба шић 
је том при ли ком изја ви ла да 
је физич ка актив ност изу зет
но важна, а посеб но у вре ме 
савре ме ног чове ка, који је 

постао доста ста ти чан.
Она је дода ла да је сва ка 

физич ка актив ност добра, 
али је важно да се она 
при ла го ди с обзи ром на 
пол, ста рост и здрав стве
но ста ње осо бе. Пре по ру ке 
за децу и омла ди ну су да 
редов на и уме ре на физич ка 
актив ност тре ба да буде сат 
вре ме на днев но, а за ста ри
је осо бе сат и по до два сата 
недељ но. Тако ђе, важно је 
про ве ри ти сво је здрав стве
но ста ње уко ли ко неко жели 

да се бави физич ком актив
но шћу. 

Настав ник физич ког вас
пи та ња у Основ ној шко
ли „Јован Јова но вић Змај“ 
у Јарку, Дејан Козе љац је 
рекао да уче ни ци има ју два 
часа физич ког вас пи та ња и 
један час недељ но иза бра
ног спор та, али је по њего
вом мишље њу то мало, јер 
би тре ба ло да уче ни ци сва
ки дан има ју неку физич ку 
актив ност.

Уче ни ца осмог раз ре да 

Хеле на Бојић је рекла да 
је физич ка акти ност вео ма 
важна, нај пре због здра вља, 
и да би сви мла ди тре ба ло 
да се баве неком врстом 
физич ке актив но сти. 

– Здра ви ји смо када смо 
физич ки актив ни. Не тре
ни рам ништа, моја једи на 
физич ка актив ност је на 
часу физич ког вас пи та ња, 
али би тре ба ло због здра
вља да и ја и моји дру га ри 
буде мо актив ни ји, рекла је 
Хеле на.  З. П.

Крос уче ни ка 

Др Бран ка Мал ба шић
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САСТА НАК У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Посе та Хрват ског наци о нал ног вије ћа
У петак 10. маја у Град ској кући је 

одр жан саста нак Хрват ског наци
о нал ног вије ћа и пред став ни ка 

локал не само у пра ве у Срем ској Митро
ви ци. Прак са новог сази ва Хрват ског 
наци о нал ног вије ћа у Репу бли ци Срби
ји, који је кон сти ту и сан у децем бру 2018. 
годи не, јесте да оби ла зи локал не само у
пра ве и пред сед ни ке локал них скуп шти
на. Прва посе та у Сре му јесте при јем код 
гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це.

– Локал на хрват ска зајед ни ца је изу
зет но задо вољ на сарад њом са град ском 
упра вом и волео бих да се она и наста ви 
на свим ниво и ма. Нама је вео ма важна 

реа ли за ци ја пре го во ра и дого во ра у вези 
са отку пом Хрват ског дома у Срем ској 
Митро ви ци. То је и био дого вор са пред
сед ни ком Срби је Алек сан дром Вучи ћем, 
изја вио је члан Хрват ског наци о нал ног 
вије ћа Дар ко Вуко вић. 

Тако ђе, Дар ко Вуко вић је и додао да ће 
се 18. маја у Срем ској Митро ви ци одр жа
ти и мани фе ста ци ја „Срем ци Сре му“ која 
је пока зу је пове за ност срем ских зајед ни
ца на кул тур ном нивоу.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер је 
изја вио да ће Град Срем ска Митро ви
ца као и до сада пома га ти раз вој свих 
мањин ских зајед ни ца, као и да се путем 

буџе та Гра да пома жу одре ђе на удру же
ња наци о нал них мањи на, али и кул тур
ноумет нич ка дру штва. 

– Ми се овом при ли ком упо зна је мо 
са новим чла но ви ма Хрват ског вије ћа 
у Репу бли ци Срби ји. Све про бле ме који 
се јаве поку ша ће мо да реши мо у раз го
во ри ма са пред став ни ци ма Вије ћа, а све 
што се дого во ри на репу блич ком нивоу, 
локал на само у пра ва ће то и подр жа ти. 
Срем ска Митро ви ца је позна та по томе 
да негу је кул ту ру свих мањин ских зајед
ни ца које живе на овом про сто ру, рекао 
је Сана дер.

З. П.

АГЕНЦИЈА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Митровчани на Сајму
Мај ски сајам пољо при вре де у 

Новом Саду, 86. по реду, оку пља 
нај зна чај ни је акте ре агро би зни

са и пред став ни ке при вред них гра на 
које се насла ња ју на пољо при вре ду, у 
овом делу Евро пе, али и из 60 зема ља, 
са свих кон ти не на та. На нај ве ћој и нај
зна чај ни јој смо три агра ра у цен трал ној 
и југо и сточ ној Евро пи, исто вре ме но се 
пре зен ту ју нај но ви ја тех нич ка и тех но ло
шка достиг ну ћа у агра ру, при ме на нау ке 
у пољо при вре ди, изло жбе орган ске хра
не, као и оне са озна ка ма гео граф ског 
поре кла, богат ство дома ћег гено фон да, 
нај са вре ме ни ја пољо при вред на меха
ни за ци ја, про из во ди и услу ге из нај у да
ље ни јих кра је ва све та. Сто га је и Аген
ци ја за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца, као и прет ход них годи на, и 
ове годи не орга ни зо ва ла посе ту Сај му за 
локал не пољо при вред ни ке.

– Опре де ли ли смо се за неде љу 12. 
мај, нерад ни дан и „црве но сло во“, када 
пољо при вред ни ци има ју нај ви ше сло
бод ног вре ме на. Аген ци ја је обез бе ди

ла ауто бу ски пре воз и ула зни це за 100 
митро вач ких пољо при вред ни ка, што 
пред ста вља неку врсту локал не мере 
подр шке нашим пољо при вред ни ци ма. И 
ове, као и прет ход них годи на, пажњу су 
при вла чи ле нај ску пље, нај а трак тив ни
је пољо при вред не маши не, али оне су 
више за гле да ње, и пољо при вред ни ци се 
углав ном одлу чу ју за набав ку нешто јеф
ти ни је, махом при кључ не меха ни за ци је, 
коју купу ју по сајам ским цена ма. Тако је 
било и ове годи не, неко ли ко пољо при
вред ни ка је посе ту Сај му иско ри сти ло 
за набав ку при ко ли ца, сетво спре ма ча и 
мул че ра, а ми ћемо им бити на рас по ла
га њу по пита њу адми ни стра тив но тех
нич ке помо ћи око доби ја ња повра та дела 
сред ста ва које су инве сти ра ли у набав
ку нових маши на и опре ме, с обзи ром 
на то да се кон кур си које Мини стар ство 
пољо при вре де рас пи су је за те наме не, 

тек оче ку ју у наред ним месе ци ма. Посе
та је зна чи ла и нама из Аген ци је, јер и 
нас оче ку је „Агро Сирм” пољо при вред ни 
сајам на град ском хипо дро му 8. и 9. јуна, 
тако да је од вели ког зна ча ја била кому
ни ка ци ја са потен ци јал ним изла га чи ма. 
Ова кви дога ђа ји су бер за инфор ма ци ја 
и омо гу ћа ва ју сусре те субје ка та из раз
ли чи тих обла сти пољо при вре де и рурал
ног раз во ја – каже Петар Самар џић, 
дирек тор Аген ци је за рурал ни раз вој. 
– Зна че нам ова кве посе те, када груп но 
иде мо на Сајам пољо при вре де, јер нам 
је омо гу ће на међу соб на раз ме на инфор
ма ци ја и иску ста ва, и нарав но дру же ње. 
Бавим се повр тар ством, нај ви ше узго јем 
пара дај за, па сам иско ри стио при ли ку да 
пораз го ва рам и са ита ли јан ским про из
во ђа чи ма маши на и опре ме која се кори
сти у овој гра ни пољо при вре де –  рекао 
је Тихо мир Боја нић, повр тар из Чал ме.

Посе ти о ци на новосадском Пољопривредном сај му

Петар Самар џић 
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ОПШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Бес плат на бањ ска
реха би ли та ци ја
Репу блич ки фонд за пен

зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње и ове годи

не ће омо гу ћи ти бес плат ну 
реха би ла та ци ју у здрав стве
носта ци о нар ним уста но ва ма 
и бања ма за кори сни ке ста
ро сних, инва лид ских и поро
дич них пен зи ја, тач ни је за 
оне који испу ња ва ју одре ђе не 
усло ве. 

Основ ни услов је да пен зи
ја није већа од 26.324 дина ра, 
да нема ју дру гих при ма ња, а 
ако има ју и део стра них пен
зи ја, опет да укуп на при ма ња 
не пре ма шу ју поме ну ти износ, 
као и да бес плат но лече ње 
нису кори сти ли у послед њих 
пет годи на.

При ја вљи ва ње за кори шће
ње овог пра ва је запо че ло 6. 
маја и тра ја ће до 21. маја. 

У рум ској општи ни за бес
плат но лече ње вла да вели ко 
инте ре со ва ње, а доку мен та
ци ја се под но си Општин ском 
удру же њу пен зи о не ра Рума.

Петар Бабић, пред сед ник 
Општин ског удру же ња дода
је да се мора доне ти уве ре ње 
да пен зи ја не пре ла зи лимит, 
чек од пен зи је, фото ко пи
ја лич не кар те и потвр да од 
лека ра.

 – Потвр да може и од лека
ра опште прак се, нека потвр
да коју има ју од рани је, само 
да се види о којој боле сти је 
реч, због тера пи је и како би 
при ли ком одлу ке Коми си је 
се зна ло у коју бању тре ба 
посла ти кори сни ка. Реч је о 
укуп но 24 бање, у том бро ју 
је и пет вој во ђан ских бања. 
При ли ком при ја ве, пен зи о нер 

се опре де љу је за две вој во
ђан ске и јед ну из уже Срби је, 
а Коми си ја у Срем ској Митро
ви ци одлу чу је ко ће и где ићи 
– каже Бабић. 

По про це ду ри, одлу ка 
Коми си је се потом ста вља 
на огла сну таблу у Општин
ском удру же њу пен зи о не ра 
и посто ји могућ ност жал бе на 
пре ли ми нар ну листу, а после 
реша ва ња жал би, иде конач
на листа. 

– Морам да кажем да је 
про шле годи не 78 пен зи
о не ра из рум ске општи не 
кори сти ло пра во на бес плат
но лече ње. Ина че, у нашој 
општи ни има око 11.500 пен
зи о не ра и сви има ју пра во, 
ако испу ња ва ју усло ве, да 
под не су зах тев за бес плат но 
лече ње и реха би ли та ци ју – 

рекао је Петар Бабић.
У бес плат ну реха би ли та

ци ју су укљу че ни и тро шко ви 
пре во за, пла ћа ју се и тро шко
ви борав ка и пре во за пра
ти о ца, за дете које кори сти 
поро дич ну пен зи ју по осно ву 
неспо соб но сти за само ста лан 
живот и рад. Исто важи и за 
пра ти о ца сле пог лица.

Члан ство у пен зи о нер ским 
орга ни за ци ја ма није услов за 
кори шће ње овог пра ва.

 С. Џ.

Петар Бабић

ГРАД СКО ГРО БЉЕ

Почаст анти фа ши зму
Дан побе де, 9. мај, обе

ле жен је у рум ској 
општи ни на Град ском 

гро бљу, пола га њем вена ца 
на спо мен обе леж ја жртва
ма фаши зма и поги ну лим 
бор ци ма у Дру гом свет ском 
рату. Вен це су поло жи ли 
пред став ни ци локал не само
у пра ве и борач ких орга ни за
ци ја.

Томи слав Милић, пред сед
ник СУБ НОРа Рума је иста
као да је Дру ги свет ски рат, 
по оби му стра да ња, био нај
тра гич ни ји сукоб у исто ри ји 
чове чан ства. Онда шња Југо
сла ви ја је током овог рата 
изгу би ла 1,8 мили о на ста
нов ни ка и по том стра да њу је 
била тре ћа земља у Евро пи.

– Анти фа ши зам није иде
о ло шко или поли тич ко уве
ре ње, већ дубо ко људ ско 
опре де ље ње за мир и сло
бо ду, про тив наци о на ли зма, 
мржње и раси зма. У осно
ви, анти фа ши зам је хума ни
стич ка иде ја која заго во ра 
бес ком про ми сан отпор злу и 
неправ ди. Дан побе де у Дру
гом свет ском рату је и Дан 
Евро пе, а то је при ли ка да се 
ода ва њем поча сти стра да
ли ма, истак не опре де ље ње 
за очу ва ње теко ви на оства
ре них том вели чан стве ном 

побе дом – пору чио је Томи
слав Милић.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је рекао да 
је Дан побе де при ли ка да се 
ода почаст свим цивил ним 
и вој ним жртва ма у Дру гом 
свет ском рату.

– Допри нос нашег наро
да побе ди над фаши змом је 
немер љив. Срп ски народ је 
један од наро да, који је под
нео нај ве ћи број жрта ва у 

том рату. Зато је наша оба ве
за да се тих жрта ва сећа мо, 
то је наш дуг пре ма жртва ма, 
али и наша оба ве за пре ма 
будућ но сти. Фаши зам, као 
нај ве ће зло у 20. веку, пока
зу је амби ци ју да ожи ви и у 
вре ме ну у којем ми живи
мо. У бор би про тив фаши
зма су посто ја ле две стра не, 
жртве и џела ти, и ми не сме
мо дозво ли ти да се жртве 
и џела ти изјед на че. То нам 

пре ци ника ко не би опро сти
ли, а будућ ност то не би раз
у ме ла – пору чио је Сте ван 
Кова че вић.

Пред став ни ци борач ке 
орга ни за ци је из Руме су у 
попо днев ним сати ма орга ни
зо ва но оти шли у Нови Сад, 
како би уче ство ва ли у шет
њи Бесмрт ног пука, која је 
одр жа на у 11 гра до ва Срби
је, пово дом Дана побе де над 
фаши змом. С. Џ.

Пола га ње вена ца на Град ском гро бљу
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Заме на сто ла ри је
на школ ској згра ди
У под руч ном оде ље њу 

рум ске ОШ „Змај Јова 
Јова но вић“ у Малим 

Радин ци ма, при во де се кра
ју радо ви на заме ни сто ла
ри је. На овој згра ди, у којој 
је и шко ла и вртић, већих 
захва та на изме ни сто ла
ри је није било у послед њих 
четр де се так годи на.

 – Захва љу ју ћи Покра
јин ском секре та ри ја ту за 
обра зо ва ње, доби ли смо 
сред ства у вред но сти 1,2 
мили о на дина ра за заме
ну сто ла ри је, тако да ће 
ова шко ла конач но личи ти 
на уста но ву у којој су деца. 

Шко ла је украс овог села, 
као и наша црква, коју, тако
ђе, се тру ди мо да сре ди мо. 
У пла ну нам је, у дого во ру 
са локал ном само у пра вом, 
да се ове годи не ура ди на 
шко ли и фаса да са изо ла
ци јом, тако бисмо завр ши ли 
ком плет ну рекон струк ци ју 
згра де. Ове годи не је локал
на само у пра ва поста ви ла 

у школ ском дво ри шту нове 
моби ли ја ре за децу, све у 
циљу уна пре ђе ња усло ва 
обра зо ва ња у малим сре ди
на ма – казао је Жив ко Стој
ко вић, пред сед ник Саве та 
МЗ Мали Радин ци.

Он дода је да су мешта ни 
захвал ни на помо ћи, како 
Покра ји ни, тако и локал ној 
само у пра ви. 

– У овој згра ди има мо 
око четр де се то ро деце, што 
уче ни ка, што пред шко ла ца. 

Беле жи мо и пораст бро ја 
деце која тре ба да се упи
шу у вртић, што нас вео ма 
раду је и нада мо се да ће у 
шко ли, из годи не у годи ну, 
бити све више деце – рекао 
је за наше нови не Жив ко 
Стој ко вић. С. Џ.

Нова сто ла ри ја на школ ској згра ди

Жив ко Стој ко вић

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“

Дани сло вен ске писме но сти и кул ту ре
Деве ти „Дани сло вен ске писме но

сти и кул ту ре“ ове годи не ће бити 
одр жа ни од 14. до 25. маја, а 

током тих дана публи ка ће има ти при
ли ку да се упо зна са срп ском и руском 
књи жев но шћу, музи ком и фил мо ви ма.

Ово је мани фе ста ци ја коју орга ни зу
је Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој
ко вић“, под покро ви тељ ством рум ске 
општи не, са иде јом да пред ста ви нај
зна чај ни је сег мен те тра ди ци о нал ног и 
савре ме ног ства ра ла штва сло вен ских 
наро да. 

„Удар ни ци и отпад ни ци у делу 
Андре ја Пла то но ва“ је назив првог 
пре да ва ња које ће одр жа ти проф. др 
Кор не ли ја Ичин, 14. маја у Град ској 
библи о те ци. То ће бити и сво је вр сна 
наја ва мани фе ста ци је, која зва нич но 
почи ње све ча ним отва ра њем 17. маја 
у вели кој дво ра ни Кул тур ног цен тра, 

поздрав ном реч ју дома ћи на. Потом ће 
гово ри ти про то пре зви тер Сре тен Лаза
ре вић, архи је реј ски наме сник рум
ски, док ће бесе ду ове годи не држа ти 
проф. др Мило Лом пар. 

У умет нич ком про гра му ће насту пи
ти Хор Епар хи је срем ске, ГТО „Бран ко 
Ради че вић“ Рума као и АНИП „Бран ко 
Ради че вић“ Рума.

Сле де ћег дана, љуби те љи сед ме 
умет но сти могу погле да ти филм „Мај
стор и Мар га ри та“, док ће 20. маја о 
послед њој деце ни ји срп ског рома на, 
гово ри ти др Миле та Аћи мо вић Ивков. 

О чуде сном све ту Гого ље ве про
зе, гово ри ће 21. маја проф. др Тања 
Попо вић, а сле де ћег дана др Јасми на 
Ахме то вић гово ри о рели ги о зној дра ми 
Вла ди ке Дани ла „Нека буде што бити 
не може“.

Бра ни слав Матић, уред ник Наци о

нал не реви је „Срби ја“ ће 23. маја про
ми шља ти о сло вен ском недо вољ ном 
само ра зу ме ва њу и путе ви ма за њего
во пре ва зи ла же ње, док ће 24. маја о 
сва ко дне ви ци и веч но сти у рома ну 
„Мај стор и Мар га ри та“ гово ри ти др 
Оли ве ра Жижо вић. 

Деве ти „Дани сло вен ске писме но сти 
и кул ту ре“ се затва ра ју 25. маја кон
цер том уче ни ка Музич ке шко ле „Тео
дор Тоша Андре је вић“ из Руме.

Тех нич ку помоћ у орга ни за ци ји ове 
мани фе ста ци је пру жа ју Гим на зи ја 
„Сте ван Пузић“, ОШ „Душан Јер ко вић“, 
Тури стич ка орга ни за ци ја Рума, Зави
чај ни музеј Рума и Удру же ње „Вор ки 
тим“. 

Сви про гра ми ће бити реа ли зо ва ни у 
чита о ни ци Град ске библи о те ке и Кул
тур ном цен тру „Бра на Црн че вић“.

С. Џ.
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Изве шта ји о раду јав них 
пред у зе ћа и уста но ва

Чла но ви Општин ског већа су, на 
сед ни ци одр жа ној 10. маја, усво
ји ли изве шта је о раду више рум

ских јав них пред у зе ћа и уста но ва.
ЈП „Кому на лац“ је, по речи ма дирек

то ра Дра га на Пани ћа, у мину лој годи
ни ква ли тет но и кон ти ну и ра но оба
вљао оба ве зе пред ви ђе не њихо вим 
ста ту том. 

– Пла ни ра ни при ход смо реа ли зо ва
ли са 96 про це на та, а рас хо ди су око 
89 одсто од пла ни ра них, док је пози ти
ван нето доби так нешто пре ко 900.000 
дина ра. Што се тиче свих наших оба
ве за, оне су оства ре не у већем про
цен ту него 2017. годи не, а у овој ћемо 
се тру ди ти да ради мо још боље – кон
ста то вао је дирек тор Панић. 

Он је под се тио и да је ура ђен део 
ста за у беха то ну на Град ском гро бљу, 
сре ђен је кров на капе ли на гро бљу 
Бару но вац, заме ње не су дотра ја ле 
клу пе, као и да је попра вљен сани тар
ни чвор на Град ском гро бљу који годи
на ма није био у функ ци ји. 

– При хо ди од ваша ра су пове ћа ни, 
као и од вага, али нам, у одно су на 
пове ћан обим посла, недо ста је рад ни
ка – каже Дра ган Панић.

Дом здра вља Рума, како је иста кла 
дирек тор ка др Јеле на Сто ја нац Мра
че вић, оба вља при мар ну здрав стве ну 
зашти ту, а пре ма мишље њу Заво да за 
јав но здра вље у Срем ској Митро ви ци, 
план рада је реа ли зо ван успе шно, уз 
одре ђе на одсту па ња било у сма ње њу 
или пове ћа њу услу га у поје ди ним слу
жба ма. 

– Извр ше на је и тре ћа редов на 

посе та тима спо ља шњих оце њи ва
ча за акре ди та ци ју како би се про це
ни ло да ли се сви про це си оба вља ју 
по утвр ђе ним пра ви ли ма и да ли се 
спро во де све про це ду ре. Инси сти
ра ли смо и на пре вен тив ном раду, а 
морам да истак нем и добру сарад њу 
са локал ном само у пра вом, када је реч 
о финан сиј ској подр шци, где су при хо
ди пове ћа ни за 78 про це на та – ука за
ла је др Сто ја нац Мра че вић.

 – Спорт ски цен тар послу је као сер
вис и наших спорт ских клу бо ва, али и 
гра ђа на који се спор том баве рекре
а тив но, а све чешће смо дома ћи ни 
наших, али и стра них репре зен та ци ја 
које овде дола зе на при пре ме. Базен 
у Бор ков цу је лане имао зара ду од 
4,3 мили о на дина ра, а за његов рад 
је заду же но Рад но тело које је и ове 
годи не фор ми ра но за упра вља ње и 
кон тро лу рада базе на који је отво рен 
4. јула 2015. годи не – рекао је дирек
тор Добри ца Маку ље вић.

Сло бо дан Кра сић је под нео изве
штај о раду Цен тра за соци јал ни рад 
Рума и ука зао да има ју про бле ма 
када је про стор за рад у пита њу, што 
се посеб но огле да код виђа ња деце и 
роди те ља у кон тро ли са ним усло ви ма, 
а исто важи и за меди ја ци ју код раз во
да бра ко ва. 

– Пре ко нас поје дин ци и поро ди це 
оства ру ју пра во на соци јал ну помоћ, 
потом туђу негу и помоћ, као и поро
дич ни сме штај. Има мо 18 хра ни тељ
ских поро ди ца са 34 кори сни ка, док у 
Срби ји има мо 2.800 таквих поро ди ца. 
Ми се бави мо и дом ским сме шта јем и 

из рум ске општи не је у домо ве сме
ште но око 170 кори сни ка, што инва
лид не деце, што ста рих лица, као и 
ста ра тељ ством. Тако ђе, све до ци смо 
број них слу ча је ва наси ља у поро ди ци. 
Од почет ка ове годи не је забе ле же но 
74 слу ча је ва наси ља, а Поли циј ска 
ста ни ца Рума је по хит ном поступ ку 
изре кла 57 хит них мера. То су посло ви 
који су нам пове ре ни, ради мо и посло
ве из про ши ре ног пра ва, а има мо и 
услу ге лич ни пра ти о ци, пер со нал но 
педа го шки аси стен ти као и днев ни 
бора вак за лица са смет ња ма у раз во
ју  – рекао је Сло бо дан Кра сић.

На овој сед ни ци су усво је ни и изве
шта ји о раду ЈУП „План“, ЈПК „Пар кинг 
и инфра струк ту ра“, као и УПВО „Поле
та рац“. 

Тако ђе, име но ва ни су и чла но ви 
Рад ног тела за упра вља ње и кон тро
лу рада рум ског базе на за ову годи ну, 
на чијем је челу Алек сан дар Бун да
ло, члан Општин ског већа заду жен за 
спорт. Он је ука зао да је Рад но тело 
први пут фор ми ра но про шле годи не 
и да се пока за ло да је то био добар 
потез, тако да ће бити у истом саста ву 
и ове годи не. 

– Оче ку је нас да утвр ди мо ста ње 
на базе ну, пред сто је ула га ња у обно
ву самог постро је ња, али и сре ђи ва ње 
пла тоа око базе на и заме на оште ће
них пло чи ца. Надам се да ће нам и 
вре мен ске при ли ке ићи на руку и да 
ће бити доста посе ти ла ца током купа
ли шне сезо не – рекао је Алек сан дар 
Бун да ло.

С. Џаку ла

Др Јела на Сто ја нац Мра че вић и Сло бо дан Кра сић Дра ган Панић
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Анга жо ва ње неза по сле них лица
У мају су запо че ли јав

ни радо ви у ири шкој 
општи ни, у које је 

укљу че но десет неза по
сле них лица са еви ден ци
је Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње, испо ста ве у 
Ири гу. Реч је о лици ма која 
су дуго на еви ден ци ји неза
по сле них, као и из кате го ри
ја теже запо шљи вих и соци
јал но угро же них лица. 

Срђан Будим чић, коор
ди на тор Удру же ња „Ириг 
мој град“ каже, да од 2015. 
годи не апли ци ра ју сво јим 
про јек ти ма код Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње, 
Фили ја ле у Срем ској Митро
ви ци и да је током тог пери
о да, у окви ру јав них радо ва, 
било анга жо ва но педе се так 
наза по сле них лица.

– Током чети ри месе ца 
упо сле ни ће ради ти на уре
ђи ва њу пар ко ва, коше њу 
зеле них повр ши на, сре ђи
ва њу и фар ба њу моби ли ја
ра, а пла ни ра мо да ура ди мо 

и десе так мура ла у Ири гу. 
Они ће месеч но при ма ти по 
22.000 дина ра за ово сво
је анга жо ва ње – рекао је 
Будим чић. 

Он дода је да је у пери о ду 
од орга ни зо ва ња првих јав
них радо ва до данас, окре

че но пет шко ла у ири шкој 
општи ни, фар ба ни су деч ји 
моби ли ја ри, напра вље но 
је сто ти нак дрве них кор пи 
за отпат ке, као и пар кић за 
децу у Фру шко гор ској ули ци 
у Ири гу.

С. Џ.

Пар кић за децу у Фру шко гор ској ули ци

Срђан Будим чић

ВРТИЋ „ВИЛА“ ВРД НИК

Еко – маскен бал
Цело днев ним дру же

њем, и на кра ју еко
маскен ба лом, мали

ша ни из врти ћа „Вила“ у 
Врд ни ку са сво јим гости ма, 
обе ле жи ли су Дан пла не те 
Земље.

Гости су били мали ша ни 
са сво јим вас пи та чи ма из 
пред школ ске уста но ве „Сун
цо кре ти“ из Вла ди ми ра ца, 
„Игра ли ште“ из Зему на, као 

и деца из под руч них оде ље
ња Кру ше дол, Јазак и Риви
ца.

 – Зајед но смо овде како 
бисмо скре ну ли пажњу јав
но сти на зна чај очу ва ња 
пла не те и живот не сре ди не. 
Децу учи мо емпа ти ји, толе
ран ци ји и неким вред но
сти ма које одма ле на тре ба 
да раз ви ја ју и негу ју. Деч је 
маске су изра ђе не од реци

кла жног мате ри ја ла у скла ду 
са темом маскен ба ла, а то 
су еко ло шке пору ке. Роди те
љи су пока за ли заи ста вели
ку кре а тив ност, а неке маске 
смо ради ли зајед но на ради
о ни ца ма – рекла је дирек
тор ка ДУ „Дечи ја радост“ из 
Ири га Јеле на Вида но вић. 

Око 150 деце је 8. маја 
уче ство ва ло у дефи леу, од 
врти ћа „Вила“ до игра ли

шта. У пре по днев ним сати
ма мали ша ни и њихо ви 
гости су посе ти ли мана стир 
Малу Реме ту и етносело 
„Лугар ни ца“, где је орга ни зо
ва на и акци ја „Лов на биљ
ку“ у окви ру међу на род ног 
про гра ма Екошко ла.

Екокоор ди на тор врти ћа 
„Сун цо кре ти“ Маја Мир ко
вић, каже да им је ово дру
ги пут да су гости врд нич ког 
врти ћа, а ту су и узврат не 
посе те.

 – Ми смо ековртић, као 
и ири шки. Посто је одре ђе
ни усло ви, који мора ју да 
се испу не да би се тај назив 
добио. Ми већ чети ри годи
не има мо ста тус екошко ле, 
и мора мо у скла ду са тим 
да спро во ди мо одре ђе не 
еко ло шке актив но сти и да 
ради мо на поди за њу еко
све сти код деце. У „Лову 
на биљ ку“ ми, кроз шет њу, 
упо зна је мо децу са окол ним 
био ди вер зи те том, гово ри
мо о биљ ка ма и упо зна је мо 
децу са зна ча јем тих биља
ка – рекла је за наше нови не 
Маја Мир ко вић.

С. Џ.
Маја Мир ко вић и Јеле на Вида но вић са мали ша ни ма



16 15. MAJ 2019.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

СЕДНИЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

На лици та ци ји 4.057 хек та ра

На сед ни ци Скуп шти не општи не 
Пећин ци, 9. маја, усво јен је Годи
шњи про грам зашти те, уре ђе ња 

и кори шће ња пољо при вред ног земљи
шта у држав ној сво ји ни на тери то ри ји 
општи не Пећин ци за 2019. годи ну, а 
по речи ма пред сед ни ка коми си је за 
изра ду про гра ма Мила на Алек си ћа, 
прет ход но је сагла сност на Годи шњи 
про грам дало и Мини стар ство пољо
при вре де, водо при вре де и шумар ства.

– Од укуп но 6.436 хек та ра обра ди вог 
пољо при вред ног земљи шта у општи
ни Пећин ци ове годи не ће у закуп 
путем јав не лици та ци је бити пону ђе но 

4.057 хек та ра, док ће 1.800 хек та ра на 
осно ву пра ва пре чег заку па доби ти 36 
реги стро ва них сто ча ра из пећи нач ке 
општи не. Од оства ре них сред ста ва од 
заку па земљи шта по 30 посто одла зи у 
репу блич ки и покра јин ски буџет, док ће 
у општин ском буџе ту оста ти 40 посто 
сред ста ва и та сред ства ће поно во 
бити уло же на у раз вој пољо при вре де, 
кроз уре ђе ње канал ске мре же у ата
ри ма, уре ђе ње атар ских путе ва, опре
ма ње про тив град не слу жбе и финан
си ра ње бес плат не ана ли зе земљи шта 
за реги стро ва на пољо при вред на 
газдин ства са наше тери то ри је – рекао 

је Алек сић и наја вио да се први круг 
лици та ци је за пољо при вред но земљи
ште у држав ној сво ји ни оче ку је почет
ком сеп тем бра, како би закуп ци бла го
вре ме но ушли у посед и запо че ли агро 
годи ну. 

Одбор ни ци су усво ји ли и изве штај 
о ста њу без бед но сти сао бра ћа ја у 
општи ни Пећин ци за пери од 1. август 
2018. – 31. децем бар 2018. годи не. 
Како нам је рекао пред сед ник Саве та 
Милан Сте па но вић, у том пери о ду је 
на тери то ри ји општи не Пећин ци у сао
бра ћа ју поги ну ло само јед но лице, што 
је дво стру ко мање у одно су на исти 

Са сед ни це

ДОЊИ ТОВАР НИК

Кон церт фол кло ра 
Чла но ви Фол клор ног дру штва „Извор Доњи 

Товар ник“ 11. маја су у хали Спорт ског цен тра 
одр жа ли свој четвр ти годи шњи кон церт и том 

при ли ком се пред ста ви ли публи ци игра ма и песма ма 
из целе Срби је. Фол клор но богат ство срп ског наро да 
кроз ношње, музи ку и игру товар нич ки фол кло ра ши, 
вео ма успе шно негу ју, чува ју и раз ви ја ју већ чети ри 
годи не под буд ним оком коре о гра фа Вла ди ми ра и 
Дани је ле Бар нак. 

До сада су насту па ли на број ним так ми че њи ма, али 
ово го ди шњи кон церт, пре ма речи ма Дани је ле Бар нак, 
је за мла де фол кло ра ше од изу зет ног зна ча ја, јер 
први пут насту па ју сами на годи шњем кон цер ту, без 
гости ју.

„Извор“ у свом про гра му до сада има 10 коре о гра
фи ја, побра ли су број не ова ци је публи ке игра ма из 
Шума ди је, игра ма из Леско вач ке Мора ве, игра ма из 
Врањ ског поља, игра ма из Бана та, Вла шким игра ма, 
игра ма из Бана та и Спле том ига ра из Срби је, док су 
нај мла ђи фол кло ра ши при ка за ли сво је сцен ско уме
ће кроз коре о гра фи је „Десна нога пре ко леве“, „Хопа 
цупа ско чи“ и „Игре из Бана та“. 
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БРА НИ О ЦИ ДОМО ВИ НЕ УВЕК ДОБРО ДО ШЛИ
У ОПШТИ НИ ПЕЋИН ЦИ

Дру же ње у Кар лов чи ћу

Савет Месне зајед ни це Кар лов чић, 
уго стио је 2. маја бор бе ну поса ду 
3. ракет ног диви зи о на 250. ракет не 

бри га де ПВО Југо сла ви је из 1999. годи
не, која је током НАТО агре си је на нашу 
земљу са ватре них поло жа ја у Шима нов
ци ма и Кар лов чи ћу обо ри ла два аме рич
ка бор бе на ави о на, од којих је један био 
леген дар ни Ф117А ави он дизај ни ран да 
буде неви дљив за радар ске систе ме, 
који ника да до тада није обо рен у бор би.

Један, од 15 гости ју из једи ни це, која 
је 27. мар та 1999. годи не изве ла једи но 
ика да потвр ђе но оба ра ње Ф117А, био је 
и пуков ник Зол тан Дани, офи цир који је 
те вече ри коман до вао бор бе ном поса
дом.

Међу гости ма су били и пуков ни ци 
Сла ви ша Голу бо вић и Бошко Дотлић, 
који је 1999. годи не био коман дант ове 

једи ни це. Иста једи ни ца је 2. маја 1999. 
годи не, ово га пута са ватре ног поло жа ја 
у Кар лов чи ћу, обо ри ла аме рич ки бор бе
ни ави он Ф16.

Сва ке годи не при пад ни ци ове једи
ни це 2. маја дола зе у Кар лов чић да се 
зајед но са мешта ни ма при се те рат них 
дана и лепог дру же ња, упр кос НАТО 
бом ба ма, које је изра сло у две деце ни је 
дуго при ја тељ ство.

Зајед но са дома ћи ни ма, госте је доче
као и заме ник пред сед ни ка општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић, који им се у име 
пећи нач ке локал не само у пра ве захва
лио на пожр тво ва но сти коју су пока за
ли у одбра ни земље. Вој кић је ујед но 
нагла сио да се ова кви сусре ти мора ју 
орга ни зо ва ти и убу ду ће, и да ће бра ни
о ци домо ви не увек бити добро до шли у 
општи ни Пећин ци.

Са дру же ња у Кар лов чи ћу

пери од прет ход не годи не.
– У пери о ду од 1. сеп тем бра до 31 

децем бра 2018. годи не дого ди ло се 20 
сао бра ћај них незго да, што је 20 посто 
мање у одно су на исти пери од 2017. 
годи не, када је реги стро ва но 25 незго
да. То је добар пока за тељ, да мере и 
акци је које Савет пред у зи ма на пове
ћа њу без бед но сти сао бра ћа ја дају 
резул та те. Оно што није добро то је 
да је пове ћан број пеша ка и бици кли
ста који не пошту ју сао бра ћај не про
пи се и зато ћемо у наред ном пери о ду 
еду ка ци ју усме ри ти на ове кате го ри је 
уче сни ка у сао бра ћа ју – рекао нам је 
Сте па но вић.

Он је нагла сио да су и даље нај
че шћи узро ци сао бра ћај них незго да 
крше ње дозво ље не брзи не кре та ња, 
вожња под деј ством алко хо ла и неу
сту па ње првен ства про ла за. Сте па но
вић је наја вио да ће уско ро бити одр
жа на акци ја усме ре на на пове ћа ње 
без бед но сти деце у вози ли ма, током 
које ће чла но ви Саве та, зајед но са 
поли ци јом, зау ста вља ти ауто мо би ле у 
који ма се пре во зе деца и роди те љи ма 
дели ти при руч ни ке о зашти ти деце у 
вози ли ма.

На сед ни ци су доне те нове одлу ке о 
накна да ма за кори шће ње јав них повр
ши на и о локал ним кому нал ним так
са ма, чиме су ове општин ске одлу ке 
ускла ђе не са новим Зако ном о накна
да ма за кори шће ње јав них доба ра.

Одбор ни ци пећи нач ког пар ла мен
та усво ји ли су и изве шта је о раду ЈКП 
„Водо вод и кана ли за ци ја‟, ЈКП „Путе
ви општи не Пећин ци‟, ЈП „Про јек то ва
ње‟, Општин ског пра во бра ни ла штва, 
Кул тур ног цен тра Пећин ци, Народ
не библи о те ке и пећи нач ког Црве ног 
крста, као и Одлу ку о рад ном вре ме ну 
Пред школ ске уста но ве „Вла да Обра
до вић Каме ни‟. 

ПЕЋИН ЦИ И ДЕЧ ДОБИ ЛИ НОВЕ ЛЕЖЕ ЋЕ ПОЛИ ЦАЈ ЦЕ

Већа без бед но ст сао бра ћа ја
Завр ше ни су радо ви на поста вља

њу пре пре ка за успо ра ва ње сао
бра ћа ја (леже ћи поли ца јац) са 

пра те ћом сиг на ли за ци јом, у Пећин ци
ма и Дечу. Како нам је рекао Милан 
Сте па но вић заме ник дирек то ра ЈКП 
„Путе ви општи не Пећин ци“, два леже

ћа поли цај ца поста вље на су у Ули ци 
Јове Негу ше ви ћа на рас кр сни ци са 
оби ла зни цом, један из прав ца Сиба ча, 
а дру ги из прав ца Пећи на ца у непо
сред ној бли зи ни рас кр сни це, док је 
један леже ћи поста вљен у Дечу, у Ули
ци Бра ће Нешко вић код шко ле.

– Неће мо ста ти док не обез бе ди мо 
све зоне шко ла у нашој општи ни, тако 
да је у пла ну, упра во због вели ке фре
квен ци је деце и сао бра ћа ја да се 
поста ве леже ћи поли цај ци и у Доњем 
Товар ни ку на цен тру код шко ле и 
испред Спорт ске хале где се одр жа ва
ју број не спорт ске мани фе ста ци ја, као 
и у Прхо ву испред врти ћа и шко ле – 
рекао је Сте па но вић.

Општи на Пећин ци је за изво ђе ње 
ових радо ва доби ла под сти цај на сред
ства по кон кур су Покра јин ског секре
та ри ја та за енер ге ти ку, гра ђе ви нар
ство и сао бра ћај на осно ву уго во ра о 
доде ли сред ста ва за поста вља ње тех
нич ких сред ста ва за успо ра ва ње сао
бра ћа ја у два насе ља. Укуп на вред
ност радо ва изно си 342.540 хиља да 
дина ра, од чега је 274.032 дина ра 
обез бе дио Покра јин ски секре та ри јат, а 
Општи на Пећин ци 68.500 дина ра.

Поста вље не пре пре ке за успо ра ва ње сао бра ћа ја
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СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА ДОМА УЧЕ НИ КА СРЕД ЊИХ ШКО ЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Обе ле же на крсна сла ва

У сре ду 8. маја у Позо
ри шту „Добри ца 
Милу ти но вић“ одр

жа на је све ча на ака де ми ја 
пово дом Дана Дома сред
њих шко ла и крсне сла
ве Све тог Мар ка. Након 
поздрав не речи дирек то ра 
Милен ка Тоди ћа, број ни 
гости су могли да ужи ва ју у 
про гра му који су при пре ми
ли настав ни ци и уче ни ци. 
Ака де ми ју је обле жи ло кази
ва ње сти хо ва песме „Пијан
ство“ Вла ди сла ва Пет ко

Ручак у Дому уче ни ка

Ломље ње слав ског кола ча

Дом уче ни ка сред њих шко ла



1915. MAJ 2019.  M NOVINE

ви ћа Диса, пред ста ва која 
се бави тема ти ком одра
ста ња и тинеј џер ских про
бле ма, фол клор и музич ки 
део про гра ма. Након све ча
не ака де ми је, усле ди ло је 
ломље ње слав ског кола ча 
и дру же ње у Дому уче ни ка. 

– Већ 11 годи на 8. маја 
сла ви мо Дан Дома, али и 
крсну сла ву Мар ков дан, 
када је вла ди ка осве штао 
наш Дом, који посто ји још 
од 1945. годи не. Капа ци тет 
нашег Дома је 184 места 
за уче ни ке сред њих шко ла. 
Сва ке годи не су наши капа
ци те ти попу ње ни, а посто
ји и листа чека ња. Тако ђе, 
тру ди мо се да сва ке годи не 
ула же мо у нашу уста но ву 
како бисмо деци омо гу ћи ли 
што бољи сме штај и усло ве 
за уче ње, рекао је Тодић.

Пре ма речи ма дирек то ра 
Милен ка Тоди ћа, основ ни 
циљ у будућ но сти ове уста
но ве је поди за ње обра зов
ног, али и вас пит ног рада, 

како би уче ни ци из Дома 
одла зи ли са више зна ња.

– Један од глав них циље
ва јесте да деца из Дома 
доби ју што боље обра зо ва
ње, али и да са сво јим зна
њем оста ну у нашој земљи, 
иста као је Тодић. 

Тако ђе, дирек тор ове 
уста но ве је навео да је 
вели ки про блем што се из 
годи не у годи ну сма њу је 
број деце, а да се запо сле
ни у Дому уче ни ка тру де да 
тај број пове ћа ју.

– Ми сва ке годи не посе
ћу је мо шко ле које су потен
ци јал ни наши кори сни ци, то 
су шко ле у Бач кој Палан ци, 
Руми, Вој ки, Инђи ји, Апа ти
ну. То омо гу ћу је да се наше 
сред ње шко ле у Срем ској 
Митро ви ци попу не, одно сно 
да има ју више ђака, навео 
је директор.

Милен ко Тодић је додао 
и да кори сник Дома уче ни
ка може поста ти сва ки ђак 
који тре ба да упи ше сред њу 

шко лу, а глав ни кри те ри јум 
на кон кур су је постиг ну ти 
успех у току шко ло ва ња, 
али и соци јал ни ста тус уче
ни ка.

Жељ ка Стај чић, вас пи тач 
Дома уче ни ка, наве ла је да 
је све ча на ака де ми ја пово
дом крсне сла ве и Дана 
дома уче ни ка при пре мљен 
кроз рад сек ци ја које посто
је у Дому, а тај све ча ни про
грам је пред ста вљен и на 
„Доми ја да ма“. 

– Иде ја за ова кав про грам 
је поте кла од самих уче ни
ка, коју смо ми зајед нич ким 
радом спро ве ли у дело. 
Дода ла бих и да је заи ста 
лепо бити вас пи тач у овом 
Дому. Одлич на је сарад
ња са децом, која су вео ма 
инспи ра тив на за рад, рекла 
је Жељ ка Стај чић.

Уче ни ца дру ге годи не 
Меди цин ске шко ле „Дра ги
ња Ник шић“ Боја на Гак из 
Инђи је је кори сни ца Дома 
већ годи ну дана.

– Овде ми се сви ђа, сте
кла сам мно го при ја те ља. 
Лепа је сарад ња са вас пи
та чи ма, лепо се пона ша
ју пре ма нама. Задо вољ
на сам сме шта јем, заи ста 
имам све похва ле и пре по
ру ке. Овде посто је и кул тур
не и спорт ске сек ци је, стал
но се нешто деша ва. Сва ко 
ко дође да живи у Дому ће 
се оса мо ста ли ти за даљи 
живот и то је важно. Пла
ни рам да до кра ја сред ње 
шко ле будем овде, рекла је 
Боја на Гак. 

Ана Крзман из Бач ке 
Палан ке је тако ђе уче ни ца 
дру ге годи не Меди цин ске 
шко ле „Дра ги ња Ник шић“ и 
у Дому је већ две годи не.

– Овде је сме штај сасвим 
добар, добро је дру же ње. 
Вас пи та чи су заи ста одлич
ни, имам само речи хва ле 
за овај Дом, рекла је Ана 
Крзман.

З. Попо вић
фото: Ж. Петрас

Све ча на ака де ми ја Музич ки део про гра ма

Милен ко Тодић Боја на Гак Ана КрзманЖељ ка Стај чић
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НОВИ СЛАН КА МЕН

При пре ма
за асфал ти ра ње

Након Инђи је, Јар ко ва ца, 
Љуко ва и Нових Кар ло ва ца, 
на ред за асфал ти ра ње дошле 
су и неас фал ти ра не ули це у 
Новом Слан ка ме ну. Меха ни
за ци ја која врши при пре ме за 
асфал ти ра ње, нала зи се у ули
ца ма Иве Андри ћа, Млин ска и 
Кара ђор ђе ва. Како је иста као 
пред сед ник Месне зајед ни це 
Нови Слан ка мен Дра ган Кри
во ши ја, про је кат у скло пу којег 
ће бити асфал ти ра не све ули
це без асфал та на тери то ри ји 
општи не Инђи ја, од вели ког је 
зна ча ја и за мешта не тог инђиј
ског села, пого то во за оне, који 
су на ули це без бла та чека ли и 
по неко ли ко деце ни ја.

– Мешта ни поме ну тих ули
ца и оних у који ма ће се тек 
изво ди ти радо ви, на асфалт 
су чека ли вео ма дуго и сада 
су вео ма задо вољ ни што се и 

у нашем селу ради нешто што 
је за њих бит но. Поред поме
ну тих, још неко ли ко ули ца 
биће асфал ти ра но у наред ном 
пери о ду, а део њих и током 
јесе ни. Асфал ти ра ње ули ца 
Иве Андри ћа, Млин ске и Кара
ђор ђе ве кре ну ће одмах након 
изве де них при прем них радо
ва и у скла ду са вре мен ским 
при ли ка ма – обја снио је Кри
во ши ја.

Под се ти мо, радо ви у Новом 
Слан ка ме ну изво де се у окви
ру вели ког инфра струк тур ног 
про јек та асфал ти ра ња више 
од 70 неас фал ти ра них ули ца 
на тери то ри ји општи не Инђи ја. 
Реа ли за ци ја про јек та поче ла је 
8. мар та ове годи не и за сада, 
како исти чу чел ни ци локал не 
само у пра ве, одви ја се пред ви
ђе ном дина ми ком.

М. Ђ.

У четвр так, 9. маја обе
ле жен је Дан побе де 
над фаши змом и у 

општи ни Инђи ја. За уче сни
ке и пошто ва о це ове тра ди
ци је орга ни зо ван је све ча ни 
при јем у згра ди Општи не 
Инђи ја, којем су при су ство
ва ли пред став ни ци локал не 
само у пра ве, Руске феде
ра ци је, пред став ни ци ОО 
СУБ НОР, као и нај ста ри ји 
живи борац у Инђи ји, Крста 
Заго рац.

Дра ги ца Кова че вић, пред
сед ни ца инђиј ског СУБ
НОРа иста кла је да у Срби
ји не посто ји данас човек, 
који се не сећа сво јих пре да
ка који су сво јом хра бро шћу 
и живо том допри не ли да ми 
данас сла ви мо Дан побе де.

– Наша мала земља је 
дала огро ман допри нос 
побе ди, а дана 9. маја 1945. 
годи не, Срби ја је узе ла 
тапи ју на пра во да буде део 
Евро пе и циви ли зо ва ног 
сло бод ног све та, јер Срби ја 
ника да није била на погре
шној стра ни. Дан побе де 
над фаши змом је веро ват
но нај зна чај ни ји зајед нич ки 
пра зник чове чан ства и дан 
побе де сло бод ног све та, 
који су чини ли Совјет ски 
Савез, САД, Вели ка Бри та

ни ја, Фран цу ска и Југо сла
ви ја, а Срби ја је и тада била 
на бољој стра ни све та. Овај 
дан је био и оста ће, наш 
глав ни пра зник! То је дан 
наци о нал ног три јум фа за 
срп ски и руски народ, дан 
народ не гор до сти, дан туге 
и веч ног сећа ња, али и дан 
сло бо де – иста кла је Дра ги
ца Кова че вић.

При сут ни ма се обра тио 
пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак, нај пре 
чести та ју ћи Дан побе де, 
речи ма да ника да не тре
ба забо ра ви ти шта су наши 

пре ци тада учи ни ли за чита
во чове чан ство.

– Заи ста смо поно сни 
на анти фа ши стич ку сло
бо дар ску тра ди ци ју нашег 
наро да. Сва ке годи не обе
ле жа ва мо 9. мај, при је мом 
наших сугра ђа на који су 
орга ни зо ва ни кроз СУБ НОР, 
али и сви оних, који ода
ју почаст жртва ма и сла ве 
дан побе де над фаши змом. 
У свим општи на ма у Срби
ји, послед њих годи на се све 
више спо ми њу жртве Првог 
и Дру гог свет ског рата, рато
ва деве де се тих, као и НАТО 

агре си је. Први пут у нови јој 
исто ри ји Срби је, биће орга
ни зо ва на шет ња „Бесмрт ног 
пука“ у Новом Саду, а општи
на Инђи ја ће се при кљу чи ти 
оста лим гра до ви ма. На тај 
начин ћемо дати наш допри
нос и ода ти почаст свим 
жртва ма – казао је Гак.

После при год ног про гра
ма, у којем су уче ство ва ли 
ђаци Основ не шко ле „Петар 
Кочић“ и певач ка гру па КУД 
„Соко“, поло же ни су и вен ци 
на спо ме ник Поду нав ско
пар ти зан ском одре ду у цен
тру Инђи је. М. Ђ.

ДАН ПОБЕ ДЕ

Све ча ни при јем

Све ча но сти при су ство вао нај ста ри ји живи борац у Инђи ји, Крста Заго рац

Слу жба сто ма то ло шке 
здрав стве не зашти те Дома 
здра вља „Др Мило рад Мика 
Павло вић“ у Инђи ји, након 
деце ниј ског неу ла га ња и про
па да ња опре ме, у овој уста
но ви обно ви ла је сто ма то ло
шке, тера пе ут ске и сто ли це 
у про сто ри ја ма зуб не тех ни
ке. Соп стве ним сред стви ма 
ове здрав стве не уста но ве, и 
уз подр шку локал не само у

пра ве, обез бе ђе ни су нај са
вре ме ни ји и нај ква ли тет ни ји 
мате ри ја ли, како би се паци
јен ти ма пру жи ла врхун ска 
услу га. 

Тако ђе су окре че не про сто
ри је, сани ра ни пла фо ни, али 
су обез бе ђе ни и рачу на ри 
и сто ли це за сто ма то ло шку 
орди на ци ју, која се нала зи у 
ОШ „Петар Кочић“.

 М. Ђ.

Нека д и сад

СТО МА ЛО ТО ШКА СЛУ ЖБА

Нова опре ма
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СВЕТ СКИ ДАН ЦРВЕ НОГ КРСТА

Деца у хума ни тар ној акци ји
У сре ду 8. маја, обе ле

жен је Свет ски дан 
Црве ног крста пред

ста вља њем Црве ног крста 
Инђи ја у цен тру гра да, 
на тргу код Поште где је, 
поред про мо ци је прве помо
ћи, бор бе про тив трго ви не 
људи ма, дифу зи је, без бед
но сти деце у сао бра ћа ју, 
пре вен ци је ХИВа/АИДСа и 
дру гих актив но сти, цен трал
ни дога ђај ове годи не био 
је пра вље ње моза и ка од 
чепо ва вели чи не пет са пет 
мета ра, у сарад њи са Удру
же њем „Чепом до осме ха“. 
Црве ни крст Инђи ја и Удру
же ње „Чепом до осме ха“ већ 
годи на ма сара ђу ју на при ку
пља њу чепо ва, у свр ху еко
ло шкохума ни тар не акци је 
помо ћи деци са инва ли ди
те том.

 Овог пута смо желе ли 

да нагла си мо ту ком по нен ту 
акти ви ста и на тај начин под
стак не мо све наше сугра ђа
не да се при кљу че акци ји, 
како би што већи број деце 

могао да доби је потреб на 
пома га ла  рекла је Мире ла 
Седлан, секре тар ОО Црве
ног крста у Инђи ји.

Из Удру же ња „Чепом до 

осме ха“ пору чу ју да су током 
шест годи на тра ја ња акци је, 
при ку пи ли пре ко 230 тона 
пла стич них чепо ва и на тај 
начин помо гли 23 мали ша на 
из целе наше земље.

 Одлу чи ли смо да деца 
из инђиј ских шко ла скло
пе моза ик од пла стич них 
чепо ва, како бисмо посла ли 
зајед нич ку пору ку и упу ти ли 
апел да се што више људи 
укљу чи у нашу акци ју, како 
би се помо гло што већем 
бро ју мали ша на. Тако ђе, 
циљ нам је и да еду ку је
мо децу о зна ча ју очу ва ња 
живот не сре ди не и бит но
сти реци кла же, како би на 
вре ме нау чи ли како да сачу
ва ју пла не ту  рекла је Ања 
Петро вић, пред сед ни ца 
Удру же ња „Чепом до осме
ха“.

М. Ђ.

Деца напра ви ла моза ик од пла стич них чепо ва

ВОЋА РИ ИЗ СЛАН КА МЕ НА НА САЈ МУ У РИМИ НИ ЈУ

Кон так ти за буду ћу сарад њу
Више од 180 воћа ра из 

Новог Слан ка ме на, 
зајед но са пред став ни

ци ма локал не само у пра ве и 
сту ден ти ма Пољо при вред
ног факул те та, бора ви ли су 
од 8. до 10. маја на Међу на
род ном сај му пољо при вре де 
„Макр фут“ у ита ли јан ском 
гра ду Риминиjу. Дру гу годи
ну заре дом слан ка ме нач ки 
воћа ри доби ли су при ли ку да 
пред ста ве сво је про из во де, 
али и да успо ста ве кон так те 
како са ита ли јан ским, тако и 
са коле га ма из дру гих дело ва 
Евро пе.

Током три дана Сај ма, 
забе ле же на је вели ка посе та 
штан ду, а воћа ри и пред став
ни ци општи не Инђи ја при су
ство ва ли су вели ком бро ју 
саста на ка са пред став ни ци
ма Сај ма.

Луи ђи Бјан ки, дирек тор 
Међу на род ног сај ма воћар
ства „Мак фрут“ Рими ни, 
посе тио је штанд воћа ра из 
Новог Слан ка ме на, и том 
при ли ком иста као да су вео
ма задо вољ ни сарад њом са 
јед ном од нај ве ћих воћар
ских задру га у нашој земљи.

– Вео ма сам задо во љан 
што воћа ри из Слан ка ме
на и ове годи не уче ству ју на 
нашем сај му, јер кон так ти 

који се оства ре овде, тре ба 
да послу же сви ма и за убу ду
ће – рекао је Бјан ки.

Како су иста кли пред став
ни ци Земљо рад нич ке задру
ге „Воћар“ нада ју се сарад њи 
са ита ли јан ским коле га ма, 
као и да ће се наста ви ти 
тра ди ци ја уче шћа њихо ве 
задру ге на овом сај му у 
Рими ни ју.

– Наши воћ ња ци су бољи 
од ита ли јан ских. Захва љу
ју ћи про фе со ру Кесе ро ви ћу 
и Задру жном саве зу Вој во

ди не, успе ли смо да напра
ви мо савре ме не воћ ња ке – 
иста као је Нико ла Кота рац, 
дирек тор ЗЗ „Воћар“ из Новог 
Слан ка ме на, и додао је да су 
захва љу ју ћи Покра јин ском 
секре та ри ја ту за пољо при
вре ду доби ли зна чај на сред
ства за суб вен ци је, међу тим, 
када је пре ра да у пита њу да, 
ипак, доста зао ста је мо. 

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, задо
во љан је уче шћем воћа ра 
из Новог Слан ка ме на на Сај

му, исти чу ћи да су за јед ну 
општи ну такви сај мо ви зна
чај ни, исто коли ко и дола зак 
нових инве сти то ра.

– Под се ти ћу да је ово дру
го уче шће наших воћа ра на 
Сај му, а дирек тор Бјан ки, 
недав но је бора вио у нашој 
општи ни. Нај ва жни је у све
му је да, Инђи ја где год да се 
пред ста вља, заи ста има шта 
да пону ди и да се ника да не 
задо во ља ва мо про сеч ним 
резул та ти ма – рекао је Гак.

М. Ђ.

Воћа ри из Слан ка ме на на Сај му у Рими ни ју
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У ЦЕН ТРУ ИНЂИ ЈЕ БАХА ТОСТ БЕЗ ПРЕМЦA 

Посе че на ста бла липе
Доказ да поје ди ним, 

баха тим поје дин ци ма 
„ништа није све то“ је 

недав на сеча два ста бла 
липе у самом цен тру Инђи
је, у Ули ци Вој во де Сте пе. 
Ово дрве ће ста ро више од 
30 годи на, засме та ло је 
новом вла сни ку објек та који 
се нала зи у бли зи ни и он је, 
само и ни ци ја тив но, одлу чио 
да тре ба да их посе че. Све 
се оди гра ло 1. маја, а пред
став ни ци „Кому нал ца“ 
одмах су позва ли кому нал
ну инспек ци ју и поли ци ју, 
док су над ле жне инспек циј
ске слу жбе општи не тако ђе, 
иза шле на терен и пред у зе
ле све мере.

Пре ма запи сни ку Поли ци
је, нало го да вац овог дела је 
Д. В. из Инђи је, док је саму 
сечу извр ши ло више лица из 
Инђи је и Крче ди на. Винов ни
ци овог кри вич ног дела 
одмах су при ве де ни, а пре ма 

инфор ма ци ја ма са послед
њег састан ка Систе ма 48 у 
Инђи ји, инспек ци ја је доне ла 
реше ње да се ста бла вра те 
у прво бит но ста ње.

– То неће бити могу ће на 
тај начин. Зато смо доне ли 

одлу ку да се поста ве две 
липе слич ног изгле да, висо
ке око 10 мета ра, које ће на 
неки начин вра ти ти тај визу
ел ни моме нат. Почи ни лац 
овог пре кр ша ја има закон
ски рок да поста ви нова ста

бла, ако то не ура ди, поста
ви ће „Кому на лац“ о тро шку 
почи ни о ца. Не може се неко 
пра ви ти луд и уни шта ва ти 
јав ну имо ви ну. Исто тако је 
могао да скло ни спо ме ник, 
одне се клу пе или сат из 
цен тра. Што се нас тиче, 
овај слу чај неће про ћи нека
жње но – под ву као је пред
сед ник Општи не Вла ди мир 
Гак.

Пред сед ник је напо ме нуо 
да ће иско ри сти ти сва 
закон ска сред ства, од пре
кр шај них и кри вич них при ја
ва, накна де ште те и дру го.  

– Нада мо се да је ово 
први и послед њи ова кав 
слу чај, и да се нико више 
неће усу ди ти на уни шта ва
ње јав не сво ји не. Када се 
сабе ру сви тро шко ви почи
ни о ца, они неће бити мањи 
од 2,5 мили о на дина ра –  
казао је Гак.

М. Ђ.

Посе че на ста бла липе у цен тру Инђи је

На послед њем састан ку 
Систе ма 48 у Инђи ји, 
одр жа ном у петак 10. 

маја, било је речи о про јек ту 
који се одно си на изград њу 
трга код Гим на зи је, у самом 
цен тру гра да. Пре ма речи ма 
пред сед ни ка Oпш тине Вла ди
ми ра Гака, начи њен је про
пуст, који се одно си на гео ме
ха нич ка истра жи ва ња, а која 
су била нео п ход на да се спро
ве ду, како би локал на само у
пра ва доби ла зва нич ну доку
мен та ци ју нео п ход ну за изда
ва ње гра ђе вин ске дозво ле.

– Про је кат је завр шен, али 

за рас пи си ва ње јав не набав ке 
нео п ход но је да има мо, пре 
све га, гео ме ха нич ка истра жи

ва ња. Ради се о спе ци фич ним 
истра жи ва њи ма, пого то во што 
се трг нала зи у самом цен тру 

гра да – каже Гак и дода је, да 
додат ни про блем пред ста вља 
цистер на за мазут, која лежи у 
непо сред ној бли зи ни, а која се 
кори сти ла за потре бе гре ја ња 
стам бе не и згра де у који ма су 
сме ште не сред ње шко ле.

– Сада су потреб ни додат ни 
усло ви за њено вађе ње и 
изме шта ње у скла ду са без
бед но сним про це ду ра ма, али 
оче ку је мо сва ког дана да ће то 
бити реше но, и да ћемо моћи 
да рас пи ше мо јав ну набав ку, а 
затим и да кре не мо у изград
њу трга – рекао је Гак. 

М. Ђ.

Пред сед ник Oпш тине 
Инђи ја Вла ди мир Гак, наја
вио је нову инве сти ци ју на 
послед њем састан ку Систе
ма 48.

– Про це ду ра је завр ше на и 
већ за који дан ћемо пот пи са
ти уго вор за јуби лар ну, десе
ту инве сти ци ју за непу не три 

годи не у нашој општи ни. 
Инве сти тор је отку пио 
земљи ште повр ши не око 3,5 
хек та ра у инду стриј ској зони. 
Пре ма наја ва ма, нови инве
сти тор запо сли ће изме ђу 80 
и 100 рад ни ка, али више о 
све му томе гово ри ће мо за 
који дан – изја вио је Гак.

Сти же десе ти инве сти тор

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Изград ња трга код Гим на зи је
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SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Урош 
Андрић и Мар ти на Матић, 
Мило рад Мај кић и Ива на 
Фили по вић.

ДОБИ ЛИ СИНА:  Адам и 
Јули ја на Љуби шић  Лежи
мир, Бран ко и Алек сан дра 
Сто ја ко вић  Срем ска 
Митро ви ца, Сте ван и Миле
на Рибић Путин ци, Сини
ша и Миро сла ва Ради но
вић  Рума, Дани јел и Вања 
Наку Мачван ска Митро ви
ца, Дра ган и Мари ја Соја ко
вић  Вишњи ће во, Вла ди
мир и Кати ца Бла го је вић  
Срем ска Митро ви ца, Ма р
ко и Јова на Гми зић  Пећин
ци, Ран ко и Мили ца Јова но
вић  Кузмин.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Мар ко 
и Јеле на Радој чић  Куку јев
ци, Дара ган и Мари на 
Игња то вић  Инђи ја, Дејан и 
Сања Совиљ  Рума, Злат
ко и Једран ка Хре це шин  
Лаћа рак, Миро слав и Ива на 
Ромић  Љуко во, Сте ван и 
Сања Сав чић  Кузмин.

УМР ЛИ: Петро вић Мило
са ва рођ. 1946, Сто ја но вић 
Милан рођ.  1937, Вуке лић 
Божо рођ. 1952, Грба ти нић 
Душан рођ. 1949, Весић 
Љуби ца рођ. 1928, Даво гић 
Љуби ца рођ. 1935, Котур 
Зор ка рођ. 1934, Мар ти но
вић Ана рођ. 1956, Кору га 
Анки ца рођ. 1952, Шан дор 
Невен ка рођ. 1955, Божић 
Раден ко рођ. 1939, Бујић 
Милош рођ. 1966, Секу лић 
Лазар рођ. 1950, Дити гер 
Дра го слав рођ. 1932, Мили
ће вић Љуби ца рођ. 1939, 
Јова но вић Мар ко рођ. 
2000, Јенеи Сте ван рођ. 
1942, Мило ше вић Сава 
рођ. 1951, Ђако вић Сре тен 
рођ. 1942, Коп чок Ђура 
рођ. 1952, Јови ће вић 
Љиља на рођ. 1949, Боги че
вић Јела рођ. 1954, Кра ји
но вић Душан рођ. 1949, 
Раду но вић Јован рођ. 1934, 
Арсић Горан рођ. 1974, 
Тубић Пера рођ. 1953, Сте
па но вић Нада рођ. 1943, 
Миље вић Дра ги ца рођ. 
1932, Мари ја но вић Мата 
рођ. 1936, Него ва но вић 
Софи ја рођ. 1926.

RUMA

УМР ЛИ: Саво Тесла, рођ. 
1952. год, Недељ ко Лаке тић, 
рођ. 1955. год, Вера Дра гу ти
но вић, рођ. 1933. год, Небој
ша Петро вић, рођ. 1960. 
год, Дра ги ца Радо вац, рођ. 
1931.год, Љуби ца Шевић, 
рођ. 1946. год, Ман да Мујић, 
рођ.1934. год, Дани ца Радић, 
рођ. 1936. год, Дани ца Јови
чић, рођ. 1928. год.

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Про је кат Мату ра 2019

У петак 10. маја у Сред њој 
тех нич кој шко ли „Нико
ла Тесла“ при пад ни ци 

Поли циј ске упра ве у Срем ској 
Митро ви ци су  запо че ли про је
кат „Мату ра 2019“ и то у свим 
сред њим шко ла ма на под руч
ју Сре ма. Циљ ове акци је је 
пове ће ње без бед но сти уче
ни ка завр шних раз ре да сред
њих шко ла, али и очу ва ња 
без бед но сти током матур ских 
про сла ва и дру гих школ ских 
мани фе ста ци ја.Током овог 
про јек та поли циј ски слу жбе
ни ци ће мату ран ти ма одр жа
ти низ пре да ва ња о штет но
сти кон зу ми ра ња алко хо ла и 
дро га и апе ло ва ти на њих да 
током про сла ва не реме те јав
ни ред и мир и да се дослед
но при др жа ва ју сао бра ћај них 
про пи са, јер тако чува ју и сво
ју без бед ност и без бед ност 
дру гих уче сни ка у сао бра ћа ју. 

Дирек тор Сред ње тех нич ке 
шко ле „Нико ла Тесла“ Мили
сав Дани чић је поздра вио ову 
акци ју, сма тра ју ћи да се пона
вља њем ових пре да ва ња и 
акци ја поли ци је може напра
ви ти систем ско реше ње када 
су у пита њу матур ске про сла
ве.

– Мислим да је пре десе

так годи на било више про
бле ма, јер није било ова квих 
про је ка та. Тако ђе, и ми као 
шко ла пре вен тив но делу је
мо, мно го посла смо оба ви ли 
у вези са овом тема ти ком и 
то на састан ци ма са оде љен
ским ста ре ши на ма, ука зу ју ћи 
на про блем опи ја ња и небе
збед но сти до које оно дово
ди. Затим, у дого во ру са орга
ни за то ром матур ске вече ри 
смо реши ли пре воз уче ни ка 
од шко ле до сале. Додао бих 
и да ће на матур ској вече ри 
бити већи број настав ни ка, 
који ће моћи да кон тро ли шу 
уче ни ке, у сали се неће, као и 
досад, слу жи ти жесто ка пића, 
већ само пиво и сок, рекао је 
Дани чић.

Школ ски поли ца јац Геор
ги је Сту пар је овом при ли
ком навео да је циљ про јек
та „Мату ра 2019“ да уче ни ци 
без бед но про сла ве мату ру и 
завр ше так шко ле.

– У окви ру пре да ва ња биће 
речи о пре вен ци ји недо лич ног 
и насил ног пона ша ња, одр жа
ва ња јав ног реда и мира, пре
вен ци ји зло у по тре бе алко хо ла 
и дро га и без бед ност у сао
бра ћа ју. Поли циј ски слу жбе
ни ци ће поја ча но кон тро ли са

ти јав ни ред и мир у бли зи ни 
шко ла, школ ских дво ри шта и 
бли зи ни обје ка та у којим се 
одр жа ва ју про сла ве мату ре. 
Мату ран ти ма жели мо да без
бед но и лепо про сла ве завр
ше так шко ле, рекао је Геор ги
је Сту пар.

Сао бра ћај ни поли ца јац 
Миро слав Јела ча је изја вио 
да ће се пово дом про сла ве 
мату ре спро во ди ти поја ча на 
кон тро ла сао бра ћа ја у бли
зи ни шко ла, ули ца, трго ва и 
места где се одр жа ва ју матур
ске вече ри.

– Апе лу је мо на мла де воза
че да се дослед но при др жа
ва ју сао бра ћај них про пи са, 
не кон зу ми ра ју алко хол када 
упра вља ју мотор ним вози
ли ма. То је вео ма важно, јер 
тиме могу да угро зе себе и 
оста ле уче сни ке у сао бра ћа
ју. Уко ли ко се и деси да попи
ју поне ко пиће, увек могу да 
кући оду так си јем или неким 
дру гим алтер на тив ним пре
во зом. Скре нуо бих пажњу на 
оба ве зно вези ва ње поја са на 
пред њем и зад њем седи шту, 
забра ну упо тре бе моби ли
них теле фо на у току вожње и 
пошто ва ње огра ни че ња брзи
не, рекао је Јела ча. З. П.

Мили сав Дани чић Геор ги је Сту пар Миро слав Јела ча

56. Фести вал ама тер ских 
дру шта ва Вој во ди не биће 
одр жан од 17. до 25. маја у 
Ста рој Пазо ви, у орга ни за ци ји 
Саве за умет нич ког ства ра ла
штва Вој во ди не и Саве за ама
те ра општи не Ста ра Пазо ва 
под покро ви тељ ством општи
не Ста ра Пазо ва и подр шку 
ста ро па зо вач ког Цен тра за 
кул ту ру. У окви ру смо тре биће 
при ка за но осам пред ста ва из 
Нове Пазо ве, Црвен ке, Куле, 

Сив ца, Шида, Узди на, Кови на 
и Ста ре Пазо ве. Све пред ста
ве се изво де у 20 часо ва у 
Позо ри шној сали у Ста рој 
Пазо ви, а нај бо ље ама те ре 
Вој во ди не оце њи ва ће струч ни 
жири. Улаз за све пред ста ве је 
сло бо дан. Вој во ђан ски ама те
ри ове годи не одлу чи ли су се 
за постав ку драм ских кома да 
Мира Гавра на, Дари ја Фоа, 
Аугу ста Стринд бер га, Бра ни
сла ва Нуши ћа, Ене Рајс, Јова

на Сте ри је Попо ви ћа, Бори
сла ва Пеки ћа и Хане Зели но
ве, а с њима су ради ли реди
те љи: Алек сан дер Бако, Игор 
Павло вић, Фуад Табу чић, 
Мили во је Мла ђе но вић, Цве
тин Ани чић, Миро слав Жужић, 
Јован Гру јић и Ањич ка Балаж. 
Нај бо ље оче ку је пла сман на 
Репу блич ки фести вал ама тер
ских дру шта ва Срби је који се 
одр жа ва у јуну у Кули.

 С. С.

СТАРА ПАЗОВА

Фести вал ама тер ских
дру шта ва Вој во ди не
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НАЈ МО ДЕР НИ ЈА АВИО-ИДУ СТРИ ЈА СТИ ЖЕ У СТА РУ ПАЗО ВУ

Посао за 450 рад ни ка
Општи на Ста ра Пазо ва послед

њих дана у жижи је инте ре со
ва ња не само дома ћих, него 

и свет ских меди ја. Вест, да немач ки 
про из во ђач авиомото ра „МТУ аеро
енџинс“ ула же у овај део Сре ма, обра
до ва ла је општин ско руко вод ство, али 
и гра ђа не овог кра ја. Пре ма наво ди ма 
меди ја, пот пи си ва ње уго во ра немач ке 
ком па ни је, уко ли ко се одлу че за ову 
лока ци ју, оче ку је се наред ног месе ца.

Око 450 рад ни ка у почет ку биће 
запо сле но у немач кој ком па ни ји „МТУ 
аероенџинс“ која би тре ба ла да инве
сти ра у ста ро па зо вач кој општи ни, тач
ни је у инду стриј ској зони дуж ауто пу та 
Бео град  Нови Сад. Пре ма писа њу 
меди ја, фабри ка би се нала зи ла на 15 
кило ме та ра од аеро дро ма.

Пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић иста као је при ли ком пот пи си ва
ња Мемо ран ду ма о раз у ме ва њу изме
ђу Мини стар ства при вре де и поме
ну те ком па ни је, да је у Срби ју сти гла 
нај мо дер ни ја авиоинду стри ја, те да је 
у пита њу инве сти ци ја која зна чи висо
ко тех но ло шки живот и раз вој наше 
земље.

– 200 мили о на евра у послед њих 
девет годи на уло жи ле су дома ће и 
стра не ком па ни је које послу ју у југо и
сточ ном делу Сре ма, што је ути ца ло 
на сма ње ње бро ја неза по сле но сти – 
иста као је пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић.

Обја снио је зашто је Ста ра Пазо ва 
повољ но окру же ње.

– Код нас у наше инду стриј ске зоне 

дола зе вели ки свет ски и европ ски 
брен до ви, ком па ни је које пажљи во 
и дуго роч но пла ни ра ју сва ку инве
сти ци ју, узи ма ју ћи у обзир и локал но 
окру же ње, могућ ност ства ра ња потен
ци јал них коо пе ра на та, посто ја ње 
срод них бран ши из обла сти про из вод
ње, обу че не кадро ве и рас по ло жи ву 
рад ну сна гу. Наш рецепт даје резул та
те, а о томе све до че и акту ел не наја ве 
дола ска нових инве сти то ра, који су у 
самом врху европ ске и свет ске при
вре де. Пошто је то увек про цес, ова
ква наја ва нас охра бру је да наста ви мо 
да ради мо нај бо ље што може мо, јер 
на тај начин пра ти мо еко ном ски раз
вој који је уцр та ла репу блич ка Вла да 

зајед но са пред сед ни ком Алек сан
дром Вучи ћем – иста као је Ради но вић.

Јед на од зна чај них инве сти ци ја реа
ли зо ва на у послед њих годи ну дана 
јесте отва ра ње логи стич ког цен тра 
немач ког пре храм бе ног трго вин ског 
лан ца „Лидл“ у Новој Пазо ви, а на 
тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи
не у чети ри инду стриј ске, пот пу но 
опре мље не зоне на 1.500 хек та ра 
повр ши не, нала зе се постро је ња и 
пред став ни штва нај у спе шни јих свет
ских ком па ни ја као што су „Мер це дес 
Бенц“, „Алу мил“, „Нестле“, „Хусвар на“, 
ДХЛ, „Горе ње“, „Ска ни ја“, „Вол во“ и 
дру ге.

С. Стан ко вић

Ђор ђе Ради но вић

Инду стриј ска зона
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САВЕТ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ
САО БРА ЋА ЈА

Про је кат регу ли са ња 
сао бра ћа ја

Савет са без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Ста ра Пазо ва реа ли зо вао је 
про је кат тех нич ког регу ли са ња сао
бра ћа ја у свим насе ље ним мести ма у 
овом кра ју у сарад њи са Мини стар
ством гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и 
инфра струк ту ре и Јав ним пред у зе ћем 
„Путе ви Срби је“. Актив но сти у окви ру 
про јек та тра ја ле су око годи ну дана, а 
вред ност изра де истог је пет мили о на 
дина ра које је обез бе ди ла локал на 
само у пра ва. Где који сао бра ћај ни знак 
тре ба да сто ји и чија је над ле жност 
када се гово ри у путе ви ма у ста ро па
зо вач кој општи ни, само су нека од 
пита ња чији одго во ри су се нашли у 
недав но завр шном про јек ту који се 
тиче поме ну тог про јек та. При ме ном 
истог ста ро па зо вач ко ЈКП „Чисто ћа“ ће 
ште де ти и до чети ри мили о на дина ра 
на годи шњем нивоу, с обзи ром на то 
да ће за ште те наста ле на путе ви ма у 
овом кра ју, бити над ле жно ЈП „Путе ви 
Срби је“. Зна чај про јек та огле да се и у 
чиње ни ци да све важне сао бра ћај ни
це пре се ца ју тери то ри ју ове општи не 
попут аутопута Бео градЗагреб и Бео
градНови Сад, затим маги страл ни пут 
М22 и реги о нал ни путе ви Р106 и 
Р121, а кроз овај део Сре ма про ла зе 
и зна чај ни желе знич ки прав ци. С. С.

ЈКП „ЧИСТО ЋА“

Одвоз каба стог 
отпа да

Ста ро па зо вач ко ЈКП „Чисто ћа” 
током маја, спро ве шће акци ју одно
ше ња каба стог отпа да на тери то ри ји 
ста ро па зо вач ке општи не. У субо ту 

11. маја, рад ни ци поме ну тог кому нал
ног пред у зе ћа ову врсту отпа да одно
си ли су из Нове Пазо ве, Вој ке и 
Крње ше ва ца, а 18. маја акци ја ће 
бити спро ве де на у Ста рој Пазо ви и 
Голу бин ци ма, док ће каба сти отпад у 
Ста рим и Новим Банов ци ма и насе
љу Банов ци Дунав, бити одно шен 25. 
маја. Из над ле жног пред у зе ћа под се
ћа ју да се под каба стим отпа дом под
ра зу ме ва: ста ри наме штај, мали и 
вели ки уре ђа ји, мадра ци, пећи, бици
кли, ков че зи и слич но и моле гра ђа не 
да не изно се шут и гра ђе вин ски 
отпад. С. С.

ЛОКАЛ НА СМО У ПРА ВА

Сузби ја ње крпе ља 
и кома ра ца

Општи на Ста ра Пазо ва издво ји ла је 
сред ства за сузби ја ње крпе ља и одра
слих фор ми кома ра ца са земље и из 
вазду ха, а ова актив ност ће се оба ви
ти на 200 хек та ра повр ши не када се 
гово ри о крпе љи ма, одно сно на 1.400 
хек та ра повр ши не када су у пита њу 
одра сле фор ме кома ра ца са земље, у 
више трет ма на и 2.000 хек та ра повр
ши не у два трет ма на када је у пита њу 
пре па рат којим ће се извр ши ти сузби
ја ње одра слих фор ми кома ра ца из 
вазду ха. Повр ши не обу хва ће не трет
ма ном су врти ћи, основ не и сред ње 
шко ле, игра ли шта, пич тере ни и цркве
не пор те на тери то ри ји општи не у 
свим насе љи ма, а акце нат ће бити и 
на при о ба љу Дуна ва. С. С.

КУД „БРАН КО РАДИ ЋЕ ВИЋ“

Нова фол клор на 
ношња

За набав ку нове и поправ ку и заме
ну нове ношње КУДа „Бран ко Ради че
вић” у Ста рој Пазо ви, локал на само у
пра ва издво ји ла је 410 хиља да дина
ра. У пита њу је дру штво ста ро 47 
годи на, које бро ји око 400 чла но ва у 
неко ли ко сек ци ја, а орга ни за то ри су и 
Међу на род ног фести ва ла дечи јег 
фол кло ра „Видов дан ски сусре ти” у 
Ста рој Пазо ви. Поред тога, добит ни ци 
су нај ви ших дру штве них при зна ња ове 
општи не и Сре ма, као и вели ког бро ја 
злат них, сре бр них и брон за них пла ке
та са Фести ва ла музич ких дру шта ва 
Вој во ди не. С. С.

АНА ЛИ ЗА ЗЕМЉИ ШТА

Мили он дина ра
из буџе та

За ана ли зу земљи шта са узор ко ва
њем Општи на Ста ра Пазо ва пред ви
де ла је у буџе ту мили он дина ра. Ана
ли за земљи шта под ра зу ме ва узи ма ње 
узо ра ка за ратар ске и повр тар ске кул
ту ре до дуби не од 30 цен ти ме та ра, 
одре ђи ва ње садр жа ја мине рал них 
мате ри ја у земљи шту и пре по ру ка 
ђубре ња пар це ле по пла ни ра ним 
биљ ним врста ма у наред не чети ри 
годи не. Узор ко ва ње и ана ли за врши ће 
се у свих девет ката стар ских општи на 
на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва. 
Услу га испи ти ва ња узо ра ка земљи шта 
врши ће се сук це сив но и обу хва та ће, 
поред узи ма ња, при пре ме и ана ли зе 
узо ра ка, одре ђи ва ње реак ци је земље 
и земље у води, одре ђи ва ње кар бо на
та, хуму са, лако при сту пач ног фос фо
ра и кали ју ма, кла си фи ка ци ју доби је
них резул та та и доста вља ње изве шта
ја са пре по ру ка ма по ката стар ским 
општи на ма. С. С.

ВОЈ КА 
Гре ја ње у хра му

Више од девет мили о на дина ра 
општи на Ста ра Пазо ва издво ји ла је за 
уград њу под ног гре ја ња у Хра му Пре
но са мошти ју Све тог оца Нико ла ја у 
Вој ки, ста рог више од 160 годи на. Под
се ти мо, током про шле годи не обно
вље на је фаса да на овом сакрал ном 
објек ту, спо ља шње ико не Све тог 
Архан ге ла Михај ла и Све тог Нико ле и 
кров, а сре ђе на је и огра да и цркве на 
сала. Поред локал не само у пра ве, у 
обно ви ове све ти ње уче ству је и Срп
ска пра во слав на цркве на општи на Вој
ка. С. С.
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ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ ОПШТИ НЕ 

Усвојен план рада
У сали Скуп шти не општи не Шид, 8. 

маја одр жа на је сед ни ца Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је.

Сед ни цом је пред се да вао коман дант 
Шта ба, пред сед ник Општи не Шид, Пре
драг Вуко вић. Чла но ви Шта ба за ван ред
не ситу а ци је усво ји ли су изве штај о раду 
општин ског Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
за 2018. годи ну, годи шњи план рада за 
2019. годи ну, пред лог опе ра тив ног пла на 
одбра не од попла ва и леда на под руч ју 
општи не Шид и опе ра тив ни план спро
во ђе ња пре вен тив них мера зашти те од 
пожа ра на отво ре ном про сто ру и шум ских 
пожа ра, на под руч ју општи не Шид.

Сед ни ци је при су ство вао и Пре драг 
Вла ди са вље вић шеф Одсе ка за упра
вља ње ризи ци ма и цивил ну зашти ту 
Срем ска Митро ви ца. Д. П.

Пре драг Вла ди са вље вић, Пре драг Вуко вић и Сне жа на Моми ров ски 

ПОПИС ИМО ВИ НЕ

Јав ни кон курс за попи си ва че
На зва нич ном сај ту 

Општи не Шид обја
вљен је јав ни кон курс 

за избор попи си ва ча на 
про јек ту „Имо ви на локал не 
само у пра ве  важна кари ка 
локал ног еко ном ског раз во
ја  фаза II”. Овај про је кат 
финан си ра Европ ска уни ја 
у окви ру Про гра ма Еxchan ge 
5 из ало ка ци је за ИПА 2014, 
а спро во ди Мини стар ство 
држав не упра ве и локал
не само у пра ве (МДУЛС) у 
сарад њи са Стал ном кон фе
рен ци јом гра до ва и општи на 
(СКГО) као импле мен та ци о
ним парт не ром. 

Тело за уго ва ра ње свих 
про је ка та грант шеме је 
Мини стар ство финан си ја, 
одно сно Сек тор за уго ва
ра ње и финан си ра ње про
гра ма из сред ста ва Европ
ске уни је (CFCU). Про је кат 
спро во де општи не Бео чин 
и Шид, и удру же ње Цен тар 
за рав но мер ни реги о нал ни 
раз вој из Бео гра да.

– По аген ди коју има мо, 
веза но за пот пи са ни мемо
ран дум са општи ном Бео чин 
и аген ду, која је веза на за 
про је кат „Имо ви на локал не 
само у пра ве важна кари
ка локал ног раз во ја  фаза 
II”, а који је почео зва нич но 
у децем бру про шле годи
не, сада смо у ситу а ци ји да 
опре де љу је мо три попи си
ва ча, која ће уз подр шку рад
ног тима ради ти оно што је 

глав ни део целог поступ ка, 
а то је попу ња ва ње одре ђе
не базе са пода ци ма, који се 
одно се на имо ви ну Општи не 
Шид у јав ној сво ји ни. Зна чи, 
кори сти ће се неки пода ци 
које већ има мо у одре ђе ним 
база ма, јер не тре ба забо ра
ви ти да је ово наста вак про
јек та који смо има ли 2014. 
годи не. Један део пода та ка 
смо већ уне ли у одго ва ра
ју ћу апли ка ци ју, сада ћемо 
кроз про је кат доби ти над
град њу апли ка ци је и биће 
омо гу ћен унос неких некрет
ни на као што је гра ђе вин
ско земљи ште – каже Ром ко 
Папу га, коор ди на тор рад ног 
тима  овог про јек та и дода
је нека обја шње ња у вези 
попи са.

– Ради ће се кон тро ла 

одре ђе них обје ка та на тере
ну, веза но за само ста ње 
обје ка та. Неки објек ти због 
дотра ја ло сти нису можда 
више у функ ци ји, неки објек
ти ће можда бити и сру ше ни. 
Углав ном, ми смо у фази да 
иза бе ре мо попи си ва че, и 
да после тро днев не обу ке, 
првог јуна кре не мо у сав тај 
посту пак – рекао је Папу га.

Сам попис и додат не рад
ње би тра ја ле шест месе ци. 
У том пери о ду се оче ку је да 
ће бити попи са на ком плет на 
имо ви на Општи не Шид и да 
основ ни зада так, везан за 
про је кат буде испу њен. 

– Сва лица која буду иза
бра на за попи си ва че, тре ба 
да испу ња ва ју днев не нор
ме. Општин ска имо ви на није 
зане мар љи ва, па они који 

буду иза бра ни за попи си ва
че, има ће днев не и месеч
не нор ме које ће мора ти да 
испу не. Веза но за овај про
је кат, биће орга ни зо ва на 
обу ка и за лица из књи го вод
ства, која ће након завр шет
ка попи са, утвр ђи ва ти вред
ност те имо ви не на осно ву 
про це не тржи шне вред но сти 
и уво ди ти те подат ке у одре
ђе не књи го вод стве не базе.  
Има ће мо и додат не еду
ка ци је са свим кори сни ци
ма јав не сво ји не, пре све га 
мислим на јав на пред у зе ћа 
и уста но ве. Има ју ћи у виду, 
да смо на про шлој сед ни ци 
Скуп шти не општи не усво ји
ли две одлу ке, јед на се тиче 
самог упра вља ња, рас по
ла га ња и кори шће ња сред
стви ма у сво ји ни Општи не 
Шид, а дру га се одно си на 
ста но ве у сво ји ни Општи не 
Шид, прак тич но их упо зна је
мо са пра ви ли ма пона ша ња 
веза на за имо ви ну коју кори
сте, а чији је носи лац прав
не сво ји не Општи на Шид. 
Надам се да ћемо у неким 
фаза ма и роко ви ма, како 
је то зацр та но самим про
јек том и њего вом аген дом, 
испо што ва ти и тај про је кат 
дове сти до кра ја, како је и 
пред ви ђе но – нада се Ром ко 
Папу га.

Кон курс за попи си ва че је 
отво рен до 14. маја, а попи
си ва чи ће бити анга жо ва ни 
на шест месе ци. Д. Попов

Ром ко Папу га
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СЛО ВАЧ КИ ДОМ: ФЕСТИ ВАЛ ДЕЧ ЈИХ НАРОД НИХ ПЕСА МА

Кад ја запевам
Сло вач ко кул тур но умет нич ко дру

штво „Јед но та” орга ни за тор је 
четвр тог по реду фести вал деч јих 

сло вач ких народ них песа ма. Фести вал је 
одр жан у неде љу, 12. маја у про сто ри ја ма 
Дру штва, а под нази вом „Кад ја запе вам”.

 Фести вал се орга ни зу је са циљем да 
се на мла ђа поко ље ња пре не су сло вач ке 
народ не песме, а самим тим и при пре ме 
мла ди соли сти за даље фести ва ле који 
се орга ни зу ју у Вој во ди ни. Ове годи не смо 
при пре ми ли мале покло не за све, у чему 
нам је помо гла Мати ца сло вач ка у Срби ји 
и Наци о нал ни савет Сло ва ка у Вој во ди ни 
 каже Бла жен ка Ђиер чан, пред сед ни ца 
Орга ни за ци о ног одбо ра Фести вал. Број 
уче сни ка на фести ва лу је соли дан. То и 
госпо ђа Ђиер чан потвр ђу је.

 На фести вал се при ја ви ло 16 уче
сни ка из Боље ва ца, Ста ре Пазо ве, Ило
ка, Ерде ви ка, Бин гу ле, Шида и Луга. 
Уче ству ју деца од пет до 15 годи на. Све 
изво ђа че ће пра ти ти деч ји орке стар из 
Селен че, под руко вод ством про фе со ра 
др Јури ја Суђи ја. Фести вал орга ни зу је мо 
у пот пу но сти сами. Ове годи не ће то бити 
нешто скром ни је. Сва кул тур ноумет нич
ка дру штва у Сре му, при хва ти ла  су овај 
фести вал, као добар начин да се ради са 
децом. Из Шида ће ове годи не уче ство ва
ти три пред став ни ка, а то су Лука Валент, 
Сте фан Трку ља и Хана Ћосић. Са њима 
ради Ната ша Колар и види се по ква ли
те ту да се са њима добро ради. Фести вал 
је и при ли ка да се оку пе руко во ди о ци кул

тур ноумет нич ких дру шта ва и раз ме ни мо 
иску ства –дода ла је Ђиер чан. 

Сала Сло вач ког дома била је испу ње
на до послед њег места, а посе ти о ци су на 
почет ку могли да ужи ва ју у мини кон цер ту 
„Орке стри ћа”, како се зове деч ји орке стар 
из Селен че, а који је пра тио све мла де 
пева че. Идеј ни тво рац овог орке стра Јуриј 
Суђи је врло поно сан на мла де музи ча ре, 
који већ четвр ту годи ну сара ђу је са Сло
вач ким кул тур ноумет нич ким дру штвом 
„Јед но та” и задо вољ ство му је што се та 

сарад ња и наста вља.
Ната ша Колар је спре ма ла мла де пева

че из Шида, мно го се вежба ло. Међу њима 
је била и нај мла ђи уче сник Фести ва ла, 
пето го ди шња Хана Ћосић, која је на пита
ње да ли воли да пева, одлуч но одго во ри
ла да хоће да буде пева чи ца.

 Овај Фести вал је само један од дату ма 
у кален да ру актив но сти СКУДа „Јед но та”. 
У јуну их оче ку је путо ва ње у Сло вач ку, где 
ће се чла но ви овог Дру штва пред ста ви ти 
на фести ва лу у Ђетви. Д. П. 
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ПРИ ЈЕМ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

Хума ност без гра ни ца
Пово дом Наци о нал ног 

дана добро вољ них 
дава ла ца крви, а  у 

орга ни за ци ји Општи не Шид 
и Црве ног крста Шид, у сали 
Скуп шти не општи не у петак, 
10. маја  одр жан је при јем 
за више стру ке добр о вољ не 
дава о це теч но сти која живот 
зна чи. Међу они ма који су се 
нашли на при је му је и Јован 
Пај чин, који је крв дао 35 пута.

 Мој мотив да поста нем 
добро вољ ни дава лац крви је 
пре све га хума ност, а онда и 
сама чиње ни ца да се после 
тога добро осе ћам, нека ко 
лагод ни је, каже Пај чин.

Вели мир Рани са вље
вић, пред сед ник Скуп шти
не  општи не Шид, је изра зио 
захвал ност сви ма који се ода
зи ва ју и уче ству ју у акци ја ма 
добро вољ ног дава ња крви.

 У овој неде љи Црве ног 
крста, када обе ле жа ва мо и 
Наци о нал ни дан добро вољ
них дава ла ца крви желим и 
да се сви ма захва лим. Рећи 
хва ла, је мало. Од срца им 
желим дуг живот и да оста ну 
пле ме ни ти до кра ја и да дају 
крв док то буду могли, изја вио 
је Рани са вље вић.

Души ца Поле тан је секре
тар Црве ног крста Шид и 

пово дом овог дога ђа ја је ука
за ла на зна чај добро вољ ног 
дава ња крви.

 Тра ди ци о нал но у неде љи 
Црве ног крста, обе ле жа ва 
се Наци о нал ни дан добро
вољ них дава ла ца крви, који 
се ина че обе ле жа ва 11. маја. 
Сва ке годи не локал на само
у пра ва општи не Шид, при
ми деле га ци ју добро вољ них 
дава ла ца крви међу који ма 
су више стру ки дава о ци, како 
би зајед но ука за ли на зна чај 
добро вољ ног дава ња крви и 
да про мо ви ше мо дава ла штво 
у свр ху при ку пља ња што 
већег бро ја једи ни ца крви, 
како би бол ни це задо во љи ле 
сво је потре бе – каже Поле тан.

Црве ни крст Шид у сарад
њи са Заво дом за тран сфу
зи ју крви, орга ни зу је јед ном 
месеч но акци је добро вољ ног 
дава ла штва у Шиду, као и у 
сели ма Моро вић и Вишњи
ће во. На тери то ри ји шид ске 
општи не има око хиља ду 
актив них добро вољ них дава
ла ца крви. Д. П.

Вели мир Рани са вље вић са добро вољ ним дава о ци ма крви
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АДВО КАТ МР ЗОРАН ЛЕВА ЈАЦ  И ЊЕГО ВО ПРА ВО: ДА ЛИ КЛИ ЈЕН ТИ ТРПЕ ШТЕ ТУ 
ЗБОГ ПРО МЕ НЕ БРО ЈА РАЧУ НА У ВОЈ ВО ЂАН СКОЈ БАН ЦИ?

За сада без доброг одго во ра

Адво кат Лева јац
бан ци шаље мејл у 
ком изме ђу оста лог 

кон ста ту је да „у овом 
тре нут ку у прав ном 

систе му функ ци о ни ше 
читав низ

пра во сна жних
извр шних реше ња у 

који ма је наве ден мој 
ста ри број послов ног 
рачу на, с тим да ће та 

реше ња на напла ту 
доћи после

26. апри ла.“ 
и поста вља поно во 

пита ње: „Како ће
упла ти лац извр ши ти 
упла ту на нови број 

послов ног рачу на, 
када је у реше њу било 

које врсте, упи сан
ста ри број?“ 

Након што је при по је на ОТП бан
ци, Вој во ђан ска бан ка је прак
тич но пре ста ла да посто ји. Фор

мал но прав но, то се оди гра ло тач но 
26. апри ла 2019. годи не. Наи ме, од 
26. апри ла изме ње ни су бро је ви рач
на свим кли јен ти ма ове бан ке. То је 
код има ла ца рачу на иза зва ло мање – 
више оче ки ва не неу год но сти, гужве и 
него до ва ња. Бан ке је све кли јен те на 
вре ме оба ве сти ла о овој про ме ни, 
међу тим, нашој редак ци ји обра тио се 
митро вач ки адво кат мр Зоран Лева
јац, који је пре до чио да ће про ме на 
бро ја рачу на има ти мало ком пли ко ва
ни је после ди це за адво ка те.

– Мно ге моје коле ге нису у стар ту 
уочи ле потен ци јал ни про блем кад је 
реч о про ме ни бро ја уплат ног рачу на. 
Међу тим, то је тра ја ло крат ко, и сви 
смо схва ти ли у каквом смо запра во 
про бле му. Одмах по доби ја њу оба ве
сти од бан ке, ја сам путем имеј ла 
кон так ти рао бан ку и пре до чио им про
блем. Питао сам их шта ће бити са 
упла та ма на наш рачун од стра не 
лица који ма је реци мо доста вље но 
пра во сна жно, одно сно извр шно реше
ње у којем је наве ден ста ри број 
нашег плат ног рачу на. Замо лио сам 
за обја шње ње на који начин ће се 
пре ва зи ћи про бле ми веза ни за про ме
ну бро ја рачу на и како ћу ја као кори
сник услу га бен ке избе ћи потен ци јал
не штет не после ди це, на које ни на 
који начин нисам ути цао. На то моје 
пита ње убр зо ми је сти гао мејл у ком 
ми се бан ка „нај пре захва љу је на упу
ће ном допи су и иска за ном инте ре со
ва њу“. Након тога сле ди пасус у ком 
се каже да ће бан ка од 26. апри ла све 

упла те на ста ри број теку ћег рачу на 
вра ти ти упла ти о цу, при ча Зоран Лева
јац.

Он даље наво ди да је бан ци послао 
нови мејл у ком је изра зио „апсо лут но 
неза до вољ ство“ тим реше њем и поно
вио да ће трпе ти ште ту а да је није 
про у зро ко вао. Од стра не бан ке сле ди 
нов мејл у ком он кажу да ће „извр ши
ти про ве ру наво да и одго во ри ти у року 
од 15 дана“.

12. апри ла адво кат Лева јац доби ја 
писа но оба ве ште ње у ком се пона вља 
добар део пре пи ске, бан ка се поно во 
„захва љу је на упу ће ном допи су, обра

У вези слу ча ја који је изло жио адво
кат Зоран Лева јац наша редак ци ја се 
обра ти ла пиар слу жби Вој во ђан ској 
бан ци са истим пита њем. Тако ђе смо 
пита ли да ли је могу ће да се упла те 
на ста ри број рачу на нека ко ауто мат
ски „тран сфе ри шу“ на нове бро је ве, 
бар у неком пре ла зном пери о ду, како 
кли јен ти не би били у ште ти. 

Међу тим, зани мљи ва је та пиар 
стру ка. Ви пита те шта ви хоће те, а 
они одго ва ра ју шта они хоће. Тек 
после тре ће меј ла госпо ђа из пиар 
слу жбе је дала кон крет ни ји одго вор и 
рекла да „Ова кве ситу а ци је са про ме
ном рачу на се деша ва ју у свим слу ча
је ви ма када се јед на бан ка при па ја 
дугој. Дакле, ово није ни први ни 
послед њи слу чај да се мења ју бро је
ви рачу на кли је на та бан ке која се 
при па ја дру гој бан ци. Бан ка јед но

став но нема ути цај на про ме ну бро ја 
рачу на кли јен та у ова квој ситу а ци ји. 
Поред наве де ног, бан ка оба ве шта ва 
само кли јен та о про ме ни бро ја рачу
на, а на кли јен ту је да доста ви овај 
пода так коме је потреб но. Тако и код 
извр шних суд ских реше ња стран ка у 
поступ ку тре ба да оба ве сти суд о про
ме ни бро ја рачу на, то сва ка ко не 
може чини ти бан ка ако није стран ка у 
поступ ку нити бан ка има сазна ња у 
ком поступ ку или реше њу је наве ден 
који рачун.“ Дода ла је да није могу ће 
нека кво ауто мат ско „тран сфе ри са ње“ 
са ста рог на нови рачун јер „бан ке 
отва ра ју и воде рачу не кли је на та у 
скла ду са про пи си ма Народ не бан ке 
Срби је који не оста вља ју могућ ност 
да бан ка задр жи пре фикс (воде ћи 
тро ци фре ни број рачу на) бан ке која 
јој се при па ја“. 

Пи–ар пинг –понг

Мр Зоран Лева јац
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ћа њу, одно сно иска за ном инте ре со ва
њу“. У том доку мен ту садр жан је дели
ми чан одго вор на кон крет но пита ње, 
одно сно чиње ни ца да после 26. апри
ла неће бити могу ћа упла та на ста ри 
рачун. Бан ка адво ка та Левај ца упу ћу
је на Народ ну бан ку Срби је, цити ра 
чла но ве Зако на о зашти ти кори сни ка 
финан сиј ских услу га и Одлу ке о 
поступ ку по при го во ру и при ту жби 
прав ног лица, изра жа ва „жаље ње уко
ли ко“ адво кат Лева јац „не подр жа ва 
послов ну поли ти ку бан ке“  и на кра ју 
се „захва љу је на сарад њи и иска за
ном раз у ме ва њу“.

Адво кат Лева јац бан ци опет шаље 
мејл у ком изме ђу оста лог кон ста ту је 
да „у овом тре нут ку у прав ном систе
му функ ци о ни ше читав низ пра во сна
жних извр шних реше ња у који ма је 
наве ден мој ста ри број послов ног 
рачу на, с тим да ће та реше ња на 
напла ту доћи после 26. апри ла. Пре
ма вашем обја шње њу такве упла те ће 
се вра ћа ти упла ти о цу. У овом момен
ту ја, као и мно ги дру ги вла сни ци 
послов них рачу на код ваше бан ке, 
нисмо у могућ но сти да мења мо било 
шта у садр жи ни тих реше ња која ће 
доћи на напла ту после 26. апри ла“  и 
поста вља поно во пита ње: „како ће 
упла ти лац извр ши ти упла ту на нови 
број послов ног рачу на, када је у реше
њу било које врсте, упи сан ста ри 
број“. 

Бан ка опет одго ва ра да ће „извр ши
ти про ве ру наво да и одго во ри ти у 
року од 15 дана“. И одго во ри ла је 
послав ши поно во писа но оба ве ште
ње које носи датум 25. април, а које је 
иден тич но оба ве ште њу од 12. апри
ла. одно сно, пре пу но захва љи ва ња, 
изви ња ва ња, опет захва љи ва ња и 
упу ћи ва ња на Народ но бан ку Срби је.

Адво кат Лева јац поно во тра жи кон
кре тан одго вор, а не уоп штен. Он бан
ци потан ко обја шња ва у каквом про
бле му се нала зи и он и њего ви кли јен
ти. Даје пла сти чан при мер, опис 
потен ци јал не ситу а ци је у вези извр
шне пре су де у којој је ста ри број рачу
на. Обја шња ва да се упла та може 
извр ши ти само на тај број рачу на, с 
обзи ром на то да је тај број упи сан у 
спе ци јал ну пуно моћ која је ове ре на 
код јав ног беле жни ка, и на кра ју моли 
бан ку да га поште ди уоп ште них одго
во ра, већ да пру же кон крет но реше
ње и напо ми ње да изме на бро ја рачу
на није ствар која би кли јен та суштин
ски тре ба ло да инте ре суј, а још мање 
да му пра ви ште ту коју није иза звао.

– Међу тим, са бан ком се није могло 
иза ћи на крај, каже Зоран Лева јац и 
дода је да ово сва ка ко није крај њего
вог поку ша ја да од бан ке доби је задо
во ља ва ју ћи одго вор и реше ње про
бле ма у који је упао без сво је кри ви
це.

 Све тла на Цуца нић

Бан ка одго ва ра да ће „извр ши ти про ве ру наво-
да и одго во ри ти у року од 15 дана“. И одго во ри-
ла је послав ши поно во писа но оба ве ште ње које 
носи датум 25. април, а које је иден тич но оба ве-
ште њу од 12. апри ла. Одно сно, пре пу но захва-
љи ва ња, изви ња ва ња, опет захва љи ва ња и 
упу ћи ва ња на Народ но бан ку Срби је

Вој во ђан ска бан ка у Срем ској Митро ви ци

ЈП „СРЕМ-ГАС“

Оба ве ште ње
о пла ћа њу рачу на

За Јав но пред у зе ће „Сремгас“ 
Срем ска Митро ви ца, услу гу штам пе 
и дистри бу ци је рачу на потро ша чи
ма врши Јав но пре ду и зе ће „Пошта 
Срби је“.

При ли ком штам пе послед њег, 
април ског рачу на за потро шњу при
род ног гаса, поме ну то пред у зе ће 
гре шком је одштам па ло и поде ли ло 
по два исто вет на рачу на за сва ког 
потро ша ча. 

Овом при ли ком се изви ња ва мо 
због про пу ста ЈП „Пошта Срби је“ и 
оба ве шта ва мо цење не потро ша че, 
да при ли ком пла ћа ња април ског 
рачу на пла ћа ју само један рачун.

ВОЈ СКА СРБИ ЈЕ

Отво ре ни дан
Вој ска Срби је, у циљу про мо ви са ња 

вој ног пози ва, 18. маја у касар ни 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ у Срем
ској Митро ви ци,  реа ли зо ва ће акци ју 
„Отво ре ни дан“, у вре ме ну од 08,30 до 
14 часо ва.

Сви заин те ре со ва ни гра ђа ни могу 
да дођу у касар ну, где ће бити при ка
зан део нао ру жа ња и вој не опре ме 
којим рас по ла жу једи ни це Прве бри га
де Коп не не вој ске, као и при каз дела 
опе ра тив них спо соб но сти.

СТА РИ СЛАН КА МЕН

„Злат ни котлић“ 
У орга ни за ци ји Месне зајед ни це 

Ста ри Слан ка мен, а уз подр шку 
Тури стич ке орга ни за ци је општи не 
Инђи ја у субо ту, 18. маја у пор ти 
цркве Све тог Нико ле у Ста ром Слан
ка ме ну биће одр жа но тра ди ци о нал
но так ми че ње у кува њу рибље чор
бе, „Злат ни котлић“.

Про грам, ујед но и так ми че ње, 
почи ње у 13 часо ва, док је про гла
ше ње побед ни ка пред ви ђе но за 
15:30 часо ва. Улаз и дегу ста ци ја 
рибље чор бе је бес плат на, а так ми
ча ри пла ћа ју коти за ци ју од 1.000 
дина ра.

М. Ђ.
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МАРИ ЦА ЈОВА НО ВИЋ, ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦА ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ

Нело јал на кон ку рен ци ја и 
шверц су вели ки про бле ми

Кине ске
про дав ни це су 

нам вели ки
про блем.

Може мо да
зане ма ри мо 

њихо ве ула зне 
цене и оста ло, 

али обра ти те 
пажњу на

куца ње рачу на. 
Сигур но бисмо 

ми, и слич на 
пред у зе ћа
дру га чи је

посло ва ли, када 
би се ту довео 
ред. Ми нисмо 

хте ли да узме мо 
новац на брзи ну, 

већ смо
иза бра ли дужи и 
тежи пут, а то је 
да се издво ји мо 

ква ли те том и 
пону ди мо нешто 

чега нема на 
нашем тржи шту, 

а то су
нај пре вели чи не
гар де ро бе, каже 

Марица 
Јовановић

Бави ти се дома ћом про
из вод њом у нашој 
земљи није нима ло лак 

зада так. Вели ки наме ти, кон
ку рен ци ја, сло бо да тржи шта 
у ком исти трет ман има про
из вод из ино стран ства и 
дома ћи при звод, шверц су 
само неки од про бле ма са 
који ма се сусре ћу дома ћи 
про из во ђа чи. У Срби ји је 
било спо ра дич них акци ја и 
поку ша ја да се фаво ри зу је 
дома ћа роба, али су  углав
ном биле крат ког даха. На 
при мер, када дамо 100 дина
ра за дома ћи про из вод, често 
и до 95 дина ра оста је у 
земљи и иде на тро шко ве 
про из вод ње, пла те рад ни ка, 
инве сти ци је и издва ја ња за 
про све ту, здрав ство, пен зи је, 
а само пет дина ра одла зи као 
про фит вла сни ка фир ме. 
Како је бави ти се дома ћом 
про из вод њом раз го ва ра ли 
смо са Мари цом Јова но вић, 
вла сни цом Кро јач ке рад ње 
„Лела“ из Срем ске Митро ви
це. Сигур но је сва ки Митров
ча нин упо знат са брен дом 
„Лела“, који посто ји од 1996. 
годи не. Ова кро јач ка рад ња 
се бави про да јом жен ске и 
мушке гар де ро бе. 

– Као гра ђе вин ски инжи
њер сам ради ла у „Хидро гра
ђе ви на ру“, нисам доби ла 
отказ, него сам реши ла да 
узмем суд би ну у сво је руке. 
Зна ње сте че но на факул те ту 

нашло је при ме ну и у мом 
новом послу. Деве де се тих 
годи на, када смо почи ња ли, 
било је врло тешко наба ви ти 
мате ри јал, јер пону де није 
било код нас. Када смо почи
ња ли, нису посто ја ли кре ди
ти, сада је то мало дру га чи је. 
Ми се тру ди мо да иско ри сти
мо све под сти ца је које нам 
наше посло ва ње дозво ља ва. 
Увек гле да мо да иско ри сти мо 
суб вен ци је које даје Наци о
нал на слу жба за запо шља ва
ње и с њима заи ста има мо 

одлич ну сарад њу, гово ри 
Мари ца Јова но вић.

Ово поро дич но пред у зе ће 
има десет запо сле них. А свој 
опста нак на тржи шту Мари ца 
обја шња ва ула га њем додат
ног рада у син ди кал ну про да
ју, као и стал ном посве ћи ва
њу одр жа ва њу ква ли те та про
из во да и услу ге. про да јом на 
тере ну. Пре ма њеном мишље
њу нај ве ћи про блем су кине
ске про дав ни це, шверц и 
пија ца, које су нелој лна кон ку
рен ци ја. 

Мари ца Јова но вић

Широк асортиман
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– Кине ске про дав ни це су 
нам вели ки про блем. Може мо 
да зане ма ри мо њихо ве ула
зне цене и оста ло, али обра
ти те пажњу на куца ње рачу
на. Сигур но бисмо ми, и слич
на пред у зе ћа дру га чи је 
посло ва ли, када би се ту 
довео ред. Ми нисмо хте ли да 
узме мо новац на брзи ну, већ 
смо иза бра ли дужи и тежи 
пут, а то је да се издво ји мо 
ква ли те том и пону ди мо нешто 
чега нема на нашем тржи шту, 
а то су нај пре вели чи не гар де
ро бе. Тра жи ли смо про стор 
где је мања пону да. Циљ на 
гру па нам су нам били људи 
који су у ства ри зане ма ре ни 
на тржи шту, одно сно осо бе 
које нису стан дард не гра ђе. 
Нама због вели ких бро је ва 
дола зе људи из Шида, Руме, 
Бога ти ћа, Инђи је, Новог Сада. 
Шав мора да буде како тре ба, 
мате ри ја ле узи ма мо од ква
ли тет ног доба вља ча већ дуги 
низ годи на, цене су нам при

хва тљи ве, како бисмо и ми 
опста ли, али и муште ри је, 
наво ди Мари ца Јова но вић. 

Ова дуго го ди шња пред у зет
ни ца отва ра ња тржног цен тра 
у Срем ској Митро ви ци дожи
вља ва као још један иза зов, 
али се нада да ће куп ци и 
даље пре по зна ва ти ква ли тет 
њеног брен да. Тако ђе, Мари
ца је све сна ере диги та ли за
ци је па и у том прав цу усме
ра ва сво је актив но сти у сми
слу мар ке тин га и про да је. 

– Доби ли смо грант од 
250.000 дина ра, који нам је 
доде лио Б92 за жен ско пред
у зет ни штво. Напра ви ли смо 
један бизнис план којим смо 
про ши ри ли жен ску кон фек ци
ју, доби ли смо сред ства и 
сада у пону ди има мо кар ди га
не и пан та ло не. То је обо га ти
ло нашу пону ду и одго во ри ло 
на потре бе наших купа ца, 
обја шња ва Мари ца. 

Мари ца се нада да ће њена 
фир ма опста ти и у будућ но
сти, иако њена деца не желе 
да се баве овим послом. 

– Наша деца нису заин те
ре со ва на да се баве овим 
послом. На кра ју кра је ва, ми 
смо и кре ну ли у ову при чу 
како бисмо напра ви ли деци 
могућ ност избо ра, како би 
могла да се нор мал но шко лу
ју. Надам се да ћемо успе ти 
да нађе мо неко реше ње који 
ће функ ци о ни са ти када ја и 
муж оде мо у пен зи ју. Код нас 
рад ни ци раде по 20 годи на, 
јер је мој мото увек био да 
посао мора бити обо стра ни 
инте рес, наво ди Мари ца.

Тако ђе, Мари ца из свог 
дуго го ди шњег иску ства сма
тра да би држа ва тре ба ло да 
под сти че дома ће про из во ђа
че уки да њем нело јал не кон ку
рен ци је и сма ње њем оба ве
за. 

З. Попо вић
Б. Туца ко вић

Љубазно особље

Деч ја пред ста ва „Со вред
ни ја од зла та” ста ро па зо
вач ког Арт цен тра „Хле ба и 
ига ра” пла си ра ла се на 62. 
Покра јин ску смо тру дечи јег 
сцен ског ства ра ла штва 
„Мај ски сусре ти“, која ће се 
одр жа ти од 14. до 16. маја у 
Кул тур ном цен тру „Луки јан 
Мушиц ки“ у Теме ри ну, у 
орга ни за ци ји Саве за умет
нич ког ства ра ла штва ама те
ра Вој во ди не и општи не 
Теме рин. У окви ру тро днев
ног про гра ма биће при ка за
но 13 пред ста ва из Бач ке 
Топо ле, Ста ре Пазо ве, 
Срем ске Митро ви це, Новог 
Ите бе ја, Инђи је, Пан че ва, 
Кле ка, Пећи на ца, Бача, 
Кови на, Бач ке Топле, Црвен

ке и Куле, које су се у кон ку
рен ци ји од 38 пред ста ва у 
свим дело ви ма Вој во ди не, 
одлу ком про фе со ра и само
стал ног струч ног сарад ни ка 
на кате дри за глу му Ака де
ми је умет но сти у Новом 
Саду Миља на Вој но ви ћа, 
избо ри ле за пла сман на 
виши ранг так ми че ња. Све
ча но отва ра ње фести ва ла 
је у уто рак 14. маја, док је 
доде ла награ да зака за на за 
четвр так 16. мај у 17 часо ва, 
уочи које ће се при ка за ти 
крат ки фил мо ви о ради о ни
ци Драм ске гру пе „Цеком“ 
из Зре ња ни на и ради о ни ци 
Дечи је дра ме Град ског позо
ри шта из Руме.

 С. С.

СТА РА ПАЗОВА

Неде ља Црве ног крста
Међу на род ни дан Црве

ног крста обе ле жа ва се 8. 
маја, када је поче ла и Неде
ља Црве ног крста која тра је 
до 15. маја. Мото ово го ди
шњег обе ле жа ва ња ова два 
дату ма је „Љубав! Ја волим 
Црве ни крст”. За кори сни ке 
Народ не кухи ње у Ста рој 
Пазо ви на Свет ски дан ове 
орга ни за ци је поја ча ни су 
обро ци уз поде лу пара дај за, 
9. маја у про сто ри ја ма ПУ 
„Радост” у Новим Банов ци
ма одр жа но је пре да ва ња за 
роди те ље о здра вој исхра ни 
деце, док је у петак 10. маја 
одр жан саста нак у окви ру 
Клу ба мла дих волон те ра 
Црве ног крста у про сто ри ја
ма Клу ба за днев ни бора вак 
ста рих и одра слих лица у 
Ста рој Пазо ви, где су се 
при ка за ли радо ви при спе ли 
на кон курс „Крв живот зна
чи”, а награ ди ли су се и 
сарад ни ци који су у прет

ход ној годи ни допри не ли 
про мо ви са њу рада ове 
орга ни за ци је. Истог дана, 
10. маја у Новим Банов ци ма 
реа ли зо ва на је акци ја 
добро вољ ног дава ња крви у 
Дому кул ту ру, а 11. маја 
волон те ри ста ро па зо вач ког 
Црве ног крста уче ство ва ли 
су на Раид кро су у актив но
сти у којој се, кроз прак тич
не при ме ре учи о уло зи 
Црве ног крста у рат ним 
суко би ма и сти чу зна ња о 
међу на род ном хума ни тар
ном пра ву. 13. маја за волон
те ре из Вој во ди не орга ни зо
ван је при јем у Покра јин ској 
вла ди, а уочи завр шет ка 
обе ле жа ва ња овог дату ма, 
Црве ни крст уго стио је уче
ни ке ШОСО „Антон Ска ла” 
који су при ка за ли радо ве на 
тему „Љубав”, док је у ПУ 
„Поле та рац” у Ста рој Пазо
ви одр жа но пре да ва ње о 
здра вој исхра ни деце. С. С.

АРТ ЦЕН ТАР „ХЛЕ БА И ИГА РА“

Успех деч је пред ста ве
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Фудбал се враћа кући

У послед ње вре ме, често смо могли 
чути фра зу „фуд бал  се вра ћа 
кући“. Сло ган који поти че из песме 

која је сни мље на непо сред но пред поче
так Европ ског првен ства у Енгле ској 
1996. годи не, а алу ди рао је на чиње ни цу 
да је Енгле ска колев ка фуд ба ла и 
да је вре ме да се вели ки тро фе ји 
вра те на Остр во. Репре зен та ци ја се 
није про сла ви ла у зад њих неко ли ко 
деце ни ја, а песма је поно во поста ла 
хит међу енгле ским тифо зи ма про
шле годи не током Свет ског првен
ства. Како је тур нир одми цао, расле 
су наде да би њихо ва селек ци ја 
могла дале ко да доба ци, можда 
неким чудом и да осво ји тро феј. 
Сти гли су до полу фи на ла са Хрва
ти ма, даље нису могли.

Ових дана, сло ган је поно во 
постао акту е лан, ово га пута због 
клуп ског фуд ба ла. Има мо неза пам
ће ну ситу а ци ју, где чети ри енгле ска 
клу ба уче ству ју у оба фина ла 
европ ских так ми че ња. Апсо лут на 
доми на ци ја. Три од та чети ри клу ба 
су из Лон до на, што зна чи да један 
тро феј сигур но иде у тај град. А 
можда и оба. Али доста о Енгле зи
ма.

Општи је ути сак да је ова сезо на 
Лиге шам пи о на нај бо ља од када је 

настао ова кав фор мат так ми че ња. И 
ствар но, када се освр не мо уна зад и при
се ти мо се неких окр ша ја у нока ут фази 
овог про ле ћа, јасно је да смо при су ство
ва ли исто ри ји.

У осми ни фина ла смо гле да ли пре о

крет Јунај те да про тив Пари за. После 0:2 
код куће, Ман че стер доби ја 3:1 у гости
ма и про ла зи даље. Ајакс после анто ло
гиј ске утак ми це у Мадри ду и раз мон ти
ра ва ња Реа ла 4:1 пра ви још јед но чудо 
и пре о крет. Јувен тус про тив Атле ти ка 

губи први меч 2:0. Нествар ни 
Ронал до води Јуве до побе де од 3:0 
у реван шу и про ла за даље. 

У четврт фи на лу опет Ајакс пра ви 
чудо и доби ја Јувен тус у гости ма. 
Тотен хем про ла зи Сити после 
нествар ног реван ша и седам голо ва 
на Ети ха ду. 4:3 за грађане, пони
штен гол у зад њем мину ту и певци 
иду даље због мини мал не побе де у 
првом мечу и гола у гости ма.

А полу фи на ле – спек такл. Морам 
при зна ти да сам већ отпи сао Ливер
пул после пора за од 3:0 у Бар се ло
ни. Био сам убе ђен да ће им Ката
лон ци спа ко ва ти неки гол у реван шу 
и сру ши ти све наде. Није ми се чак 
ни гле да ла утак ми ца. Ипак сам је 
одгле дао из пошто ва ња пре ма тра
ди ци ји бесо муч ног пра ће ња фуд ба
ла од кад знам за себе. И нисам се 
пока јао. Све оно што смо виде ли у 
том мечу и побе ди Ливер пу ла од 4:0 
може да ста не у јед ну реч – карак
тер. То је оно што еки пи Бар се ло не 
фали у одлу чу ју ћим мече ви ма већ 

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}
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Јирген Клоп са својим играчима после утакмице са Барселоном
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неко ли ко годи на уна зад. Јед на је ствар 
игра ти у првен ству и крц ка ти бодо ве од 
неја ких про тив ни ка. Дру га је ствар оди
гра ти добро када је нај по треб ни је. И ако 
мене пита те, Меси није ника кав лидер. 
Сва ка част на игри и тален ту, али пока
жи бра те мало емо ци је. Пока жи да ти је 
ста ло, да си тужан или да си попи здео. 
Немој као миш неки да сагнеш гла ву и 
бежиш у рупу после утак ми це. Иза ђи 
пред нови на ре, буди само кри ти чан, 
пљу ни саи гра че, тре не ра, било шта... 
Ништа. 

Еки па Јир ге на Кло па, хари зма тич ног 
Нем ца са испо ли ра ним вешта ци ма који 
је сја јан моти ва тор, пока за ла је карак
тер. Не знам шта им је тре нер рекао у 
свла чи о ни ци пре меча, али игра чи 
Ливер пу ла су иза шли на терен напа ље
ни као зве ри и демо ли ра ли моћ ну Бар
су. Мла ди Трент Алек сан дер Арнолд је 
код послед њег гола напра вио мај му не 
од ком плет не одбра не Бар се ло не. Испа
ли су сме шни. Ливер пул ће игра ти дру го 
фина ле заре дом. Заслу же но.

У дру гом полу фи на лу гле да ли смо 

грч ку тра ге ди ју у режи ји Тотен хе ма и 
Ајак са. Веро ват но је читав свет био уз 
сим па тич не копљанике, који су били хит 
ове сезо не Лиге шам пи о на. Оно што им 
се деси ло у реванш мечу пред сво јом 
публи ком, после побе де у Енгле ској, 
тешко је речи ма опи са ти. После 2:0 на 
полу вре ме ну, Ајакс при ма три гола у 
настав ку и испа да из так ми че ња. Кар не
вал ска атмос фе ра на крца тој „Јохан 
Кројф Аре ни“ се у послед њем мину ту 
надок на де вре ме на пре тво ри ла у спро
вод. Рет ки су момен ти у фуд ба лу, и 
спор ту уоп ште, када види те да после 
утак ми це пла чу игра чи и јед не и дру ге 
еки пе. Утак ми ца за инфаркт.

Може се рећи да је Ајакс пла тио данак 
неис ку ству. Наста ви ли су у дру гом полу
вре ме ну да се отво ре но над и гра ва ју са 
про тив ни ком што их је кошта ло. Нарав
но, тре ба ода ти при зна ње Тотен хе му и 
неве ро ват ном Мау ри си ју Поке ти ну, који 
је без уло же ног дина ра ове сезо не сти
гао до фина ла Лиге шам пи о на. Сва ка 
част.

Што се тиче Лиге Евро пе, нере ал но је 
поре ди ти ово так ми че ње са исто риј ском 
сезо ном у Лиги шам пи о на. Ипак, и ту је 
било доброг фуд ба ла и узбу ђе ња. На 
кра ју, фина ле изме ђу Арсе на ла и Чел зи
ја. Оста је жал за сјај ном еки пом Ајн трах
та у којој насту па срп ска коло ни ја на 
челу са нашим Луком Јови ћем. Испа ли 
су од Чел зи ја у полу фи на лу после пена
ла. Слич на при ча као и Ајакс – тален то
ва на гене ра ци ја која ће се нај ве ро ват ни
је рас про да ти током лета.

Енгле ски клу бо ви има ју сезо ну за 
пам ће ње у европ ским так ми че њи ма. 
Може се рећи да су заслу жи ли с обзи
ром на то да је енгле ска Пре ми јер лига 
веро ват но и нај ја ча на све ту. Фуд бал се, 
изгле да, ствар но вра тио кући. Али не 
само у Енгле ску. Вра тио се и у домо ве и 
срца свих оних који су пре ста ли да веру
ју у њега, мисле ћи да се све врти око 
нов ца и да нема места изне на ђе њи ма. 
Без обзи ра на то шта се деси у фина ли
ма, ово га пута, фуд бал је побе дио.   

Вероватно је читав свет 
био уз симпатичне 

копљанике који су били 
хит ове сезоне Лиге 

шампиона. Оно што им се 
десило у реванш мечу 
пред својом публиком, 

после победе у Енглеској, 
тешко је речима описати. 

Ретки су моменти у 
фудбалу, и спорту уопште, 

када видите да после 
утакмице плачу и 

победници и побеђени. 
Утакмица за инфаркт

Лукас Моура, јунак утакмице у Амстердаму Маурисио Покетино

Тоби Алдервејлед теши Душана Тадића
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Чор та нов ци: ЧСК – Сло га 
(М) 3:3; Јар ков ци: Борац – 
Пла ни нац 3:4; Ириг: Рад нич ки 
– Фру шко го рац 8:1; Јазак: Цар 
Урош – Дунав 0:2; Сло га (К) је 
била сло бод на. 

1. Рад нич ки 13 10 3 0 42:9 33
2. Дунав 12 9 2 1 24:6 29
3. ЧСК 12 6 4 2 30:15 22
4. Сло га (М) 13 5 4 4 31:22 19
5. Цар Урош 13 6 1 6 25:18 19
6. Фру шко го рац 12 5 1 6 17:25 16
7. Борац 12 2 3 7 17:36 9
8. Пла ни нац 13 2 0 11 14:41 6
9. Сло га (К) 12 2 0 10 9:37 6

Нови Сад: Црве на Зве зда – 
Цемент 2:0; Субо ти ца: Бач ка 
1901 – Дунав 3:1; Кула: Хај дук 
1912 – Борац 1:2; При гре ви ца: 
Брат ство 1946 – Омла ди нац 
2:1; Срем ска Митро ви ца: Рад
нич ки (СМ) – Кабел 2:4; Нова 
Пазо ва: Рад нич ки (НП) – Желе
зни чар 3:2; Пан че во: Дина мо 
1945 – Рад нич ки (З) 0:0; Чела-
ре во: ЧСК Пива ра – ОФК Вршац 
3:2; Мла дост је била сло бод на. 

01. Кабел 27 22 2 3 66:20 68
02. Хај дук 1912 27 17 6 4 42:15 57
03. Брат ство 28 13 6 9 40:31 45
04. Омла ди нац 27 14 3 10 31:25 45
05. Бач ка 1901 27 13 3 11 38:32 42
06. Дина мо 28 11 8 9 29:25 41
07. Рад н.(З) 27 8 13 6 33:28 37
08. Желе зни чар 27 10 5 12 26:29 35
09. Рад н. (СМ) 28 9 7 12 36:37 34
10. ОФК Вршац 27 9 6 12 27:30 33
11. Борац 27 10 3 14 34:38 33
12. Дунав 27 8 7 12 36:44 31
13. ЧСК Пива ра 28 8 7 13 30:50 31
14. Мла дост 27 8 6 13 26:41 30
15. Ц. Зве зда 27 8 5 14 25:34 29
16. Цемент 27 7 8 12 26:40 29
17. Рад н. (НП) 28 7 5 16 26:52 26

Кисач: Татра – Сло га (Е) 1:1; 
Ста ра Пазо ва: Једин ство – 
Југо вић 1:1; Рума: Први Мај – 
Борац (Ш) 5:2; Вој ка: Сре мац – 
Под ри ње 0:0; Шид: Рад нич ки – 
Поду на вац 3:1; Бешка: Хај дук 
(Б) – ЛСК 4:1; Теме рин: Сло га 
(Т) – Хај дук (Д) 2:1; Хај дук (Ч) је 
био сло бо дан. 

Салаш Ноћај ски: Будућ ност 
– Борац (М) 1:2; Голу бин ци: 
Јадран – Борац (К) 4:2; Нови 
Кар лов ци: Полет – Напре дак 
0:2; Купи но во: Купи но во – 
Љуко во 0:10 (пре кид 77); Врд-
ник: Рудар – Сло вен 3:1; Инђи-
ја: Желе зни чар – Сло бо да 0:1; 
Вито јев ци: Пар ти зан – ПСК 5:0 
(пре кид 75′); Доњи Петров ци: 
Доњи Петров ци – Гра ни чар 2:1. 

01. Сло бо да 25 20 2 3 51:15 62
02. Желе зн. 25 17 5 3 52:14 56
03. Јадран 25 18 2 5 64:27 56
04. Пар ти зан 25 16 4 5 67:21 52
05. Будућ ност 25 13 4 8 70:37 43
06. ПСК 25 12 3 10 39:46 39
07. Љуко во 25 11 5 9 52:39 38
08. Рудар 25 10 7 8 39:34 37
09. Напре дак 25 11 0 14 48:45 33
10. Д. Петров ци 25 10 3 12 39:49 33
11. Борац (М) 25 9 3 13 37:44 30
12. Борац (К) 25 9 2 14 50:52 29
13. Полет 25 7 6 12 34:45 27
14. Сло вен 25 4 5 16 22:54 17
15. Гра ни чар 25 4 3 18 28:89 14
16. Купи но во 25 1 2 22 10:91 4

Буђа нов ци: Мла дост – Сло
га (Ч) 2:1; Пећин ци: Доњи Срем 
2015 – БСК 1:2; Вогањ: Сло га 
(В) – Напре дак 0:1; Обреж: Гра
ни чар – Хај дук 0:0; Рав ње: Зека 
Буљу ба ша – Кру ше дол 0:2; 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – ОФК 
Бикић 3:3; Срем ска Митро ви-
ца: Митрос – Фру шка Гора 3:0; 
Куку јев ци: Оби лић 1993 – 
Шумар 1:1. 

01. Први Мај 23 16 4 3 49:18 52
02. Југо вић 24 14 7 3 29:16 49
03. Под ри ње 24 13 6 5 40:16 45
04. Сло га (Е) 23 11 5 7 41:26 38
05. Поду на вац 24 12 1 11 37:32 37
06. Борац (Ш) 24 9 9 6 36:27 36
07. Сре мац 23 9 8 6 25:19 35
08. Сло га (Т) 23 11 2 10 30:35 35
09. Хај дук (Б) 23 9 5 9 40:38 32
10. Хај дук (Д) 23 10 1 12 40:25 31
11. Једин ство 23 8 7 8 26:27 31
12. Рад нич ки 23 9 3 11 42:35 30
13. Татра 23 6 7 10 20:23 25
14. ЛСК 24 4 3 17 22:61 15
15. Хај дук (Ч) 23 0 0 23 3:82 0

Ваши ца: Напре дак – Једин
ство (М) 4:1; Љуба: Једин ство 
(Љ) – Јед но та 3:2; Бер ка со во: 
Сре мац – Ерде вик 2017 1:0; 
Јаме на: Гра ни чар – Омла ди
нац (Б) 5:1; Бин гу ла: ОФК Бин
гу ла – Борац 2:0; Гиба рац: 
Син ђе лић – ОФК Бачин ци 3:5.
01. Сре мац 18 16 1 1 63:16 49
02. Јед но та 18 13 1 4 61:17 40
03. Ерде вик 18 11 4 3 42:16 37
04. Напре дак 18 9 3 6 49:26 30
05. Једин . (Љ) 18 9 3 6 34:32 30
06. Једин . (М) 18 8 4 6 43:30 28
07. Син ђе лић 18 5 5 8 36:39 20
08. ОФК Бачин. 18 6 2 10 36:42 20
09. Омла д.(Б) 18 6 1 11 39:54 19
10. Гра ни чар 18 4 4 10 27:36 16
11. ОФК Бин г. 18 4 2 12 19:53 14
12. Борац 18 1 2 15 14:102 5

Никин ци: Полет – Једин ство 
(К) 3:0; Хрт ков ци: Хрт ков ци – 
Борац 3:0; Мали Радин ци: Фру
шко го рац – 27.Окто бар 2:0; 
Рума: Једин ство (Ру) – Гра ни
чар 3:0; Добрин ци: Сре мац – 
Једин ство (Пл) 2:2; Вој во ди на је 
била сло бод на. 

01. Сре мац 17 12 4 1 56:16 40
02. Хрт ков ци 17 12 2 3 37:20 38
03. Фру шко г. 17 11 4 2 41:20 37
04. Једин . (Ру) 17 10 6 1 40:16 36
05. Једин .(Пл) 17 7 7 3 43:24 28
06. Вој во ди на 17 7 2 8 43:36 23
07. Борац 18 7 2 9 37:33 23
08. Полет 18 5 2 11 28:49 17
09. Гра ни чар 17 4 1 12 24:37 13
10. 27.Окто бар 17 2 1 14 23:63 7
11. Једин . (К) 18 2 1 15 15:73 7

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

Шима нов ци: Хај дук 1932 – 
ОФК Бре стач 3:8; Кар лов чић: 
Ловац – Сло вен 0:3; Прхо во: 
Мла дост 1935 – Срем 0:4; 
Субо ти ште: Витез – Каме ни 
2:2; Сре мац је био сло бо дан.

1. ОФК Бре стач 15 12 2 1 72:19 38
2. Сре мац 14 12 1 1 42:13 37
3. Срем 14 11 1 2 42:17 34
4. Сло вен 14 5 2 7 29:34 17
5. Каме ни 14 5 2 7 26:35 17
6. Хај дук 1932 13 4 0 9 20:43 12
7. Мла дост 14 3 2 9 26:40 11
8. Ловац 13 3 1 9 21:28 10
9. Витез 15 2 1 12 19:68 7

Срем ска Митро ви ца: Трго
вач ки – Ноћај 10:0; Лежи мир: 
Пла ни нац – Змај 3:0; Шашин-
ци: Сло бо да – Гра ни чар 3:1; 
Заса ви ца: Сло га – Срем (СР) 
1:1; Срем ска Митро ви ца: 
Срем (СМ) – Борац (ВР) 6:3; 
Рача: Борац (Ра) – Поле та рац 
4:1. 

01. Сло га 19 14 3 2 58:19 45
02. Трго вач ки 19 13 3 3 52:20 42
03. Срем (СР) 19 11 3 5 53:39 36
04. Сло бо да 19 11 1 7 35:29 34
05. Пла ни нац 19 9 4 6 46:29 31
06. Гра ни чар 19 10 1 8 34:28 31
07. Змај 19 7 4 8 44:39 25
08. Борац (Ра) 19 7 3 9 38:47 24
09. Срем (СМ) 19 4 5 10 44:57 17
10. Борац (ВР) 19 4 2 13 34:61 14
11. Поле та рац 19 3 4 12 34:54 13
12. Ноћај 19 4 1 14 29:79 13

01. Доњи Срем 24 18 4 2 75:17 57
02. Хај дук 24 13 8 3 48:16 47
03. Митрос 24 15 1 8 48:35 46
04. Оби лић 24 13 5 6 37:21 44
05. Кру ше дол 24 14 1 9 51:26 43
06. ОФК Бикић 24 12 5 7 42:22 41
07. БСК 24 11 6 7 38:23 39
08. Напре дак 24 11 6 7 37:28 39
09. Шумар 24 10 5 9 37:30 35
10. Ф. Гора 24 10 4 10 33:36 34
11. Гра ни чар 24 8 5 11 38:40 29
12. Сло га (В) 24 7 7 10 33:30 28
13. Зека Буљу. 24 7 2 15 29:47 23
14. Фру шко г. 24 2 7 15 16:71 13
15. Сло га (Ч) 24 3 2 19 22:75 11
16. Мла дост 24 3 2 19 15:82 11

09. Рад ник 36 12 8 16 35:45 25
10. Вождо вац 36 12 7 17 35:46 25
11. Мачва 36 10 11 15 24:35 25
12. Спар так ЖК 36 11 10 15 39:48 24
13. Рад 36 7 11 18 21:43 22
14. Земун 36 6 11 19 35:52 20
15. Дина мо 36 8 6 22 23:67 20
16. ОФК Бач ка 36 7 9 20 31:67 18

01. Ц. Зве зда 36 32 3 1 94:20 57
02. Рад нич ки 36 25 9 2 69:28 47
03. Пар ти зан 36 19 9 8 56:28 39
04. Чука рич ки 36 18 11 7 62:35 38
05. Мла дост 36 16 8 12 47:35 33
06. Напре дак 36 12 12 12 46:47 28
07. Про ле тер 36 10 11 15 34:39 22
08. Вој во ди на 36 10 10 16 26:42 21

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД ОФЛ РУ МА – ИРИГ 1

МОЛ СРЕМ
СРЕМ СКА ЛИ ГА

OФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – ИРИГ
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“

Вели ки успех 
Митров ча на
У субо ту 11. маја је одр

жан Куп Срби је за каде те, 
јуни о ре, мла ђе сени о ре и 

сени о ре, а у неде љу 12. маја 
„Међу на род ни Дунав Куп  Нови 
Сад Опен“. Дома ћин оба дана је 
био Бео чи, а орга ни за тор Кара
те Феде ра ци ја Срби је и Кара те 
Савез Вој во ди не. 

Првог дана так ми че ња за 
Кара те клуб „Срем“ насту пи ли 
су Вла ди мир Пашић у ката ма 
и бор ба ма у кате го ри ји мла
ђи сени о ри, затим  у ката ма 
за кадет ки ње Миа Тесев кић и 
Нико ли на Гру би ша, која је осво
ји ла сре бр ну меда љу у ката ма 
на овом Купу Срби је. 

На Дунав Купу на ком је уче
шће узе ло 100 клу бо ва и пре ко 
600 так ми ча ра из земље и ино
стран ства кара ти сти Иве Вин
ко вић у пуном саста ву су осво
ји ли су пехар за нај ма сов ни ји 
клуб, а тако ђе и по бро ју меда
ља зау зе ли сам врх. Осво ји ли 
су укуп но 17 меда ља, од тога 
седам зла та, шест сре бра и 

чети ри брон зе. Злат не меда ље 
су осво ји ли Анђе ла Перо вић 
(2 пута), Мио на Мурић, Мате ја 
Видо вић, Јова на Радо ва но вић, 
Хеле на Мал ба шић, Уна Бре
бан. Сре бро је при па ло Биља ни 
Дра гој ло вић у бор ба ма, Јова
ну Мата ру ги, Јова ни Жега рац, 
Андреи Ани чић, Мио ни Мурић 
и Сари Стар че вић. Брон за ну 
меда љу су осво ји ли Јана Бје
лић, Нина Дра гој ло вић, Сара 
Стар че вић и Еле на Мило ше
вић. 

Позив за уче шће на Бал кан
ском првен ству које ће се одр
жа ти кра јем маја у Бања Луци 
доби ло је  пет так ми чар ки из 
Сре ма и то Мио на Мурић, Анђе
ла Перо вић, Биља на Дра гој ло
вић, Сара Стар че вић и Еле на 
Мило ше вић. Пре ма речи ма 
њихо вог тре не ра Иве Вин ко вић 
оче ку ју их завр шне клуп ске при
пре ме, како би оства ри ле што 
бољи пла сман на Бал кан ском 
шам пи о на ту и одбар ни ле про
шло го ди шње зла то.  З. П. 
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ШИД СКА ЗЕЛЕ НА ПИЈА ЦА 

Цена црног лука
„оцр ни ла” нов ча ни ке

Куп ци на Зеле ној пија ци 
у Шиду, били су зате
че ни прет ход них дана, 

када су поже ле ли да купе 
црни лук. До пре две неде
ље, цена за кило грам ове 
намир ни це, без које нема 
јела у Сре му, изно си ла је 
90 дина ра. Уско ро су потро
ша чи били непри јат но изне
на ђе ни ско ком цене, са већ 
вели ких 90 дина ра на 120, 
одно сно 150 дина ра за кило
грам. Зашто је то тако, поку
ша ли смо одго вор да доби је
мо од про да ва ца на пија ци.

– Наш дома ћи црни лук је 
доста истру лио, а црни лук 
који се про да је на пија ци 
је из уво за. Док наш мла ди 
лук не дође, нема ништа. 
Набав на цена је висо ка, па 
се лук про да је од 120 до 150 
дина ра по кило гра му, каже 
Арпад, дуго го ди шњи про да
вац на пија ци. 

– Током про шлог лета 
биле су висо ке тем пе ра ту
ре и лук је почео да тру не. У 
про да ји нема дома ћег лука, 
већ само из уво за. Ја про
да јем лук из Руси је, по 130 

дина ра – обја сни ла је Мица 
Мрви ца, која је инси сти ра ла 
да је тако пред ста ви мо.

– Код мене је цена лука 
120 дина ра, дру ги про да ју 
и по 150 дина ра. Про шле 
годи не је истру лио, сад 
дома ћег лука нема – каже 
Мила дин Кова че вић из Бер
ка со ва. 

И тако... до новог дома ћег 
црног лука спре ми те се да 
пла ћа те цену, коју тржи ште, 
а и неке дру ге окол но сти 
дик ти ра ју.

 Д. П.

Арпад Мица Мрви ца Мила дин Кова че вић

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
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ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УРБА НИ ЗАМ,
ПРО СТОР НО ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА
Број: 350 – 172/ 2019– VI  
Дана: 15. 05. 2019. год.
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Град ска упра ва за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње и изград њу обје ка та Гра да Срем ска Митро ви ца у скла ду са 
чла ном 45а Зако на о пла ни ра њу и изград њи (“Слу жбе ни гла сник РС”, број:72/2009 и 81/2009 – исправ ка, 64/2010 – УС, 
24/2011, 121/2012,42/2013УС, 50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018и 31/2019), и чла ном 40 Пра вил
ни ка о садр жи ни, начи ну и поступ ку изра де доку ме на та про стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња (“Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 32/2019), изла же на

РАНИ ЈАВ НИ УВИД
МАТЕ РИ ЈАЛ ЗА ИЗРА ДУ ПЛА НА ДЕТАЉ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ КОМ ПЛЕК СА „ХРА НА ПРО ДУКТ“

ДЕО РАД НЕ ЗОНЕ САЛАШ НОЋАЈ СКИ 2 У К.О. САЛАШ НОЋАЈ СКИ

1. РАНИ ЈАВ НИ УВИД  ће се оба вља ти у холу згра де 
Град ске куће Гра да Срем ска Митро ви ца, у Срем ској 
Митро ви ци, ули ца Све тог Дими три ја број 13 и тра ја ће 15 
дана и то: од 15. маја 2019. до 29. маја2019. годи не.

У току тра ја ња раног јав ног уви да заин те ре со ва на 
прав на и физич ка лица има ју пра во упо зна ва ња са 
општим циље ви ма и свр хом изра де пла на, могу ћим 
реше њи ма за раз вој про сто р не цели не, могу ћим реше
њи ма за урба ну обно ву и ефек ти ма пла ни ра ња.

Оба ве шта ва ју се и пози ва ју орга ни, орга ни за ци је и јав
на пред у зе ћа који су овла шће ни да утвр ђу ју усло ве за 

зашти ту и уре ђе ње про сто ра и изград њу обје ка та да дају 
мишље ње у погле ду усло ва и нео п ход ног оби ма и сте пе
на ути ца ја на живот ну сре ди ну.

Заин те ре со ва на прав на и физич ка лица могу доста ви
ти при мед бе и суге сти је у писа ном обли ку на Град ску 
упра ву за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње и изград њу 
обје ка та Гра да Срем ска Митро ви ца, ули ца Све тог Дими
три ја, број 13. у Срем ској Митро ви ци.

НАЧЕЛ НИК,
Весна Вуја но вић, дипл. прав ник,

Седморо
у ауту

При пад ни ци Мини стар
ства уну тра шњих посло ва у 
Руми, откри ли су 10. маја, 
око пет ују тро, при ли ком 
кон тро ле сао бра ћа ја, два
де сет де ве то го ди шњег воза
ча са проб ном возач ком 
дозво лом, који је под деј
ством алко хо ла, у пут нич
ком ауто мо би лу пре во зио 
седам осо ба.

Про тив воза ча, сао бра
ћај на поли ци ја под не ла је 
пре кр шај не при ја ве за 
вожњу под ути ца јем алко хо
ла, за пре воз већег бро ја 
осо ба него што је наве де но 
у сао бра ћај ној дозво ли и за 
вожњу са проб ном возач ком 
дозво лом која не важи од 23 
до 6 часо ва ују тро. Возач је 
искљу чен из сао бра ћа ја, а 
свих осам осо ба је наста ви
ло пут так сивози ли ма. 

Апе лу је мо на све уче сни
ке у сао бра ћа ју, да дослед
но пошту ју сва сао бра ћај на 
пра ви ла, због  сво је и без
бед но сти дру гих уче сни ка у 
сао бра ћа ју.

Наро чит апел упу ћу је мо 
воза чи ма мотор них вози ла 
да не кон зу ми ра ју алко хол и 
да не упра вља ју вози ли ма 
под ути ца јем алко хо ла! 

СА ОП ШТЕ ЊА 
ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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ПРИ ЧА ИЗ РАВ ЊА

Јаго де из Миро сла ви не баште

Цена јаго да је ове годи не одлич на, каже Миро сла ва. 
По 200 дина ра за кило грам доби ја на кућ ном пра гу. Јаго-
де су одлич ног ква ли те та, круп не и слат ке, али да би 
биле такве, каже Миро сла ва, тре ба их ђубри ти, зали ва-
ти, него ва ти. Она дода је да би дого ди не воле ла да про-
ши ри повр ши не под јаго да ма. Једи ни про блем је рад на 
сна га, које је све мање и која је све ску пља

Како живе мла ди пољо при вред ни ци 
у Срби ји почет ком 21 века? Да ли 
има шан се за оне који обра ђу ју 

2030 хек та ра земље, или је будућ ност 
све тла само за оне са неко ли ко сто ти на 
хек та ра земље? Миро сла ва (34) и Сло
бо дан (39) Нико лић из Рав ња обра ђу ју 
пре ко 20 јута ра земље. Живе у зајед
нич ком дома ћин ству са Сло бо да но вим 
роди те љи ма, има ју шесто го ди шњу ћер
ки цу Иво ну. Њих дво је су, рекло би се, 
про се чан брач ни пар који на сво јој 
земљи, оче ви ни и дедо ви ни, поку ша ва 
да обез бе ди егзи стен ци ју за себе и 
поро ди цу.

Миро сла ва, меди цин ска сестра по 
стру ци, ради у јед ној митро вач кој орди
на ци ји, а Сло бо дан, ина че вари лац, 
није успео да посао на има њу ускла ди 
са послом у бро до гра ди ли шту, па га је и 

напу стио. Није због тога зажа лио. 
Миро сла ву смо зате кли у бер би јаго

да. У том послу јој пома же све кр ва 
Миља. На десет ари јаго да, каже Миро
сла ва, може да се зара ди пет пута више 
него на десет ари куку ру за. Она је у 
поро ди ци Нико лић побор ник повр тар
ства, док њен супруг ипак пре фе ри ра 
ратар ство и сто чар ство. Тре нут но има ју 
око сто ти нак бра ва ца, десе так ова ца, а 
гове да више не држе. Ова мла да жена 
се не боји посла. Вред на је и ради, што 
се каже од јутра до сутра. И не само 
што ради, него и добро рачу на. Јер, 
данас је у пољо при вре ди нај ва жни ја 
тач на рачу ни ца. Ако ту човек погре ши, 
џабе што осва не и омрк не на њиви.

– Ове годи не има мо 10 ари јаго да, 
седам ари кор ни шо на, 28 ари црве не 
папри ке и 15 ари папри ке патли џан ке, 

Миро сла ва Нико лић: Јаго де ове годи не има ју одлич ну цену и ква ли тет

Све кр ва Миља пома же у бер би јаго да
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20 ари куку ру за шећер ца и чети ри ара 
пара дај за, то је више од хек та ра под 
повр ћем. Поред тога има мо пет хек та ра 
куку ру за, по два хек та ра пше ни це и соје 
и 1,5 хек та ра јеч ма и нешто дете ли не. 
Од самог ратар ства се баш и не може 
живе ти, каже Миро сла ва.

У поврт ња ку нај ви ше раде Миро сла
ва и Миља. Иво на, пома же. Бере јаго де, 
али како сама каже, више воли да их 
једе.

Цена јаго да је ове годи не одлич на, 
каже Миро сла ва. По 200 дина ра за 
кило грам доби ја на кућ ном пра гу. Јаго
де су одлич ног ква ли те та, круп не и 
слат ке, али да би биле такве, каже 
Миро сла ва, тре ба их ђубри ти, зали ва
ти, него ва ти. Она дода је да би дого ди не 
воле ла да про ши ри повр ши не под јаго
да ма. Једи ни про блем је рад на сна га, 
које је све мање и која је све ску пља.

Њена све кр ва Миља се при се ћа и 
каже да се некад више ради ло.

– Све је било руч но. Пре нисмо ово 
ради ли, папри ку и повр ће. Нисам има
ла с ким. Ради ло се на њиви, а ја оста
ја ла код сто ке. Цена сто ке је некад била 
ста бил на. Данас нато ва риш сви ње по 
170, сутра већ пад ну на 150, 120. дина
ра. И моја деца су има ла све га, али 
нисам ја била газда. Била ми све кр ва. 

На пита ње ко је данас газда, Миља 
спрем но одго ва ра: сна ја.

Миро сла ва дода је, да се она са све
кр вом све дого ва ра и обја шња ва каква 
је рачу ни ца за јаго де:

– Прве годи не се доста ула же, дру ге 
годи не већ мање. Сад је цена 200 дина
ра и то је одлич но. Да зара ди мо мало и 
ми што гаји мо јаго де, а не само они што 
је пре про да ју. На 10 ари куку ру за не 
може доби ти више од јед не при ко ли це, 
а она кошта 30 хиља да дина ра. А на 10 

ари јаго да можеш узе ти и 150 хиља да 
дина ра. Али, више се ради, више се 
ула же. И у папри ку доста ула же мо, али 
паре се увек изву ку. Не дај боже само 
лед да не поту че, али ми папри ку оси гу
ра ва мо и кори сти мо суб вен ци је за пре
ми је оси гу ра ња, каже Миро сла ва.

Њен супруг ипак „бра ни“ ратар ство и 
сто чар ство.

– Вели ки је атар села Рав ња, али 
доста је земље у небра ње ном делу. Ако 
ствар но буде оних 250 лита ра, који се 
наја вљу ју, то ће све про па сти. Повр тар
ство је испла ти во, ја не пори чем то. 
Али, све је мање рад не сна ге, а оно не 
може без живог рада. Што се тиче 
ратар ства, све је ску по, ђубри во, семе, 
ску по гори во. Ризи ци су вели ки, а не 
може се баш ни све пла ни ра ти. Међу
тим ако се човек добро орга ни зу је и ако 
је финан сиј ски пот ко ван, све иде боље. 
Али, ако се заду жу је те, онда није згод
но. Ја пла ни рам да  затво рим  циклус у 
сто чар ској про из вод њи. Да напра вим 
обје кат за крма че, да имам сво је пра си
це, сво ју хра ну већ имам. То ми је циљ. 
Про блем је и ста тус газдин ства, пошто 
је сва земља на мом оцу. Са заку пом не 
може да се дође до кре ди та. Отац је 
лоши ји са здра вљем. Радио сам и шест 
месе ци у „Ваха ли ју“, про бао сам, али је 
немо гу ће ускла ди ти посао код куће са 
рад ним местом. Опре де лио сам се за 
пољо при вре ду, али све је теже и теже. 
Себе видим на селу, у пољо при вре ди, 
ту сам ко риба у води. Радим је и на 
про вр ћу, зајед нич ки све ради мо, зали
ва мо, прска мо, бере мо… каже Сло бо
дан.

Али, Миро сла ва ипак закљу чу је  
Више смо зара ди ли од повр ћа, него од 
ратар ства и сви ња. 

С. Цуца нић

ПОКРА ЈИН СКА СРЕД СТВА ЗА 
ЛОКАЛ НИ И РЕГИ О НАЛ НИ РАЗ ВОЈ 
Ири гу мили он
дина ра

Уго во ри за суфи нан си ра ње про је ка
та локал них само у пра ва у Вој во ди ни, 
који су од стра те шког зна ча ја у обла
сти реги о нал ног раз во ја, пот пи са ни су 
10. маја од стра не под се кре та ра 
Секре та ри ја та за реги о нал ни раз вој, 
међу ре ги о нал ну сарад њу и локал ну 
само у пра ву, Небој ше Вој но ви ћа и 
пред став ни ка чети ри гра да и 15 
општи на.

Вред ност пот пи са них уго во ра је 17,7 
мили о на дина ра. Реч је о бес по врат
ним сред стви ма бит ним за локал ни и 
реги о нал ни раз вој, изра ди пројект нo
тех нич ке доку мен та ци је за инду стриј
ске зоне и изра ди сту ди ја изво дљи во
сти за стра те шке про јек те.

– Кон ти ну и ра но ула же мо напо ре да 
суб вен ци ја ма за стра те шке про јек те 
поспе ши мо и убр за мо раз вој локал них 
само у пра ва, воде ћи се прин ци пом 
рав но мер ног реги о нал ног раз во ја. 
Томе у при лог гово ри и чиње ни ца да 
од 19 локал них само у пра ва које су 
испу ни ле кон курс не усло ве, дeвет 
општи на при па да тре ћој кате го ри ји 
раз ви је но сти, одно сно сла бо раз ви је
ним општи на ма – рекао је Вој но вић.

Он је апе ло вао на пред став ни ке 
оста лих општи на, да редов но пра те 
кон кур се које рас пи су је секре та ри јат и 
апли ци ра ју за сред ства која ће допри
не ти све у куп ном ква ли тет ни јем живо
ту гра ђа на.

Међу локал ним само у пра ва ма које 
су доби ле сред ства је и ири шка општи
на, а уго вор је пот пи сао Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка Општи
не.

Ири шка општи на је доби ла мили он 
дина ра за изра ду про јект нотех нич ке 
доку мен та ци је за наста вак изград ње 
кана ли за ци о не мре же у Ири гу. 

С. Џ.

Мио драг Бебић пот пи су је уго вор
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ОВАН: Пошто има те 
тен ден ци ју да мно ге 
ства ри започ не те, али 
не и завр ши те  

пожељ но је напра ви ти селек ци ју, 
кон цен три са ти се на јед ну од њих. 
Мудро уле ће те у нове послов не 
поду хва те. Схва та те да нема те 
шта да изгу би те. Ко рески ра, тај 
доби ја. Супер. Нер вна напе тост 
реак ци ја је на пољу ља но само по
у зда ње.
 

БИК: За див но чудо, 
није вам лоше. Сви 
око вас се нер ви ра ју, 
а ви  мртви хлад ни. 

Пита те се шта им је? Успе ли сте 
да схва ти те дубљи сми сао живо
та.  Чувај те се про ма је. Због опа
сно сти од пре хла де и про бле ма 
са грлом, буди те опре зни са хлад
ним напи ци ма и сла до ле дом. 
Нала зи те се у диле ми. Због нече
га стра ху је те. Мора те бити опре
зни и избе га ва ти вер бал не дуе ле 
који ниче му не воде.

БЛИ ЗАН ЦИ: Роман
тич но сте рас по ло же
ни. Пошто сло бод но 
вре ме про во ди те у 

дру штву, лепо се осе ћа те. Схва
ти ли сте да је оно чега се ужа са
ва те  само ћа. Нисте задо вољ ни 
послом којим се бави те, посеб но 
ако се он сво ди на рути ну. Раз ми
шља те о томе да га про ме ни те 
или да у њега уне се те ино ва ци је. 
Мора те савла да ти хипо хон дрич ну 
црту карак те ра. Мно го вре ме на 
про во ди те у стра ху од боле сти.

РАК: Нова љубав је 
на види ку. Ужи ва те у 
загр ља ју воље не осо
бе. Не може те да 

пове ру је те да је то ствар ност  
суви ше је лепо да би било исти
ни то. Пре пу сти те се пози тив ним 
вибра ци ја ма и ужи вај те. Уко ли ко 
се поја ви сиви ло, сети те се осо бе 
која је на мала вра та ушла у ваш 
живот. Здрав стве не про бле ме 
ћете савла да ти уко ли ко се на вре
ме посве ти те њихо вом сани ра њу.

ЛАВ: Ситу а ци ја од 
вас зах те ва стр пље
ње. То је за Овно ве 
тешко, али мора те 

тре ни ра ти. Ушли сте у период 
финан сиј ских изда та ка. Новац 
вам кли зи из руку, али га и зара ђу
је те, па не бри ни те. Иако је у наго
ве шта ју нова веза, пред ност даје
те лич ној сло бо ди. Избир љи ви 
сте кад је љубав у пита њу. Лука во 
при сту па те овом про бле му. Ваша 
нер во за одра жа ва се на здра вље.

ДЕВИ ЦА: Ништа леп
ше него кад се раци о
нал на Деви ца заљу
би. Пре пу сти те се 

парт не ру и ужи вај те. Пред вама 
су дуги топли дани. Настој те да на 
аде ква тан начин реши те јед ну 
диле му. Пошто разум тре нут но не 
пома же, реа гуј те срцем. Дозво ли
те себи и такав лук суз. Могу ћи су 
про бле ми са јетром и пан кре а сом 
услед лошег рада орга на за варе
ње.

ВАГА: После дугих 
завр зла ма, ушли сте у 
мир ни ји период. Осе
ћа те да сте духов но и 

инте лек ту ал но ста бил ни. Све 
акци је су урав но те же не. Доби ја те 
уна пре ђе ње које, међу тим, касни 
већ дуже вре ме. Ако се узме у 
обзир да лепе ства ри сти жу у пра
во вре ме, сла вље нич ки сте рас
по ло же ни. Тре нут на ситу а ци ја 
зах те ва пуно толе ран ци је; теши те 
се  ипак зна те шта хоће те.
 

ШКОР ПИ ЈА: Ушли 
сте у сре ћан период. 
Добро сте рас по ло же
ни, мада нема те кон

крет них раз ло га за то. Од изве сне 
ситу а ци је мно го оче ку је те, па се 
може те раз о ча ра ти. Или мно го 
ради те, или сте без посла. Са 
сарад ни ци ма ства ри не сто је нај
бо ље, али нека ко ипак испли ва
ва те. Буди те разум ни ји и реал ни
ји, бар кад су емо ци је у пита њу. 
Оста ле обла сти живо та засад су 
под кон тро лом.

СТРЕ ЛАЦ: Осе ћа те се 
боле сно. Све што се 
око вас деша ва дожи
вља ва те емо тив но. 

Могућ је сусрет са инсти ту ци ја ма 
затво ре ног типа. Потреб но је пуно 
стр пље ња и здра вог разу ма да 
бисте савла да ли кри тич не дога
ђа је који су пред вама ове сед ми
це. Буди те опре зни! Уко ли ко се 
јаве сто мач ни про бле ми, обра ти
те се лека ру. Исхра ну све ди те на 
разум ну меру. 

ЈАРАЦ: Ушли сте у 
мир ни ји период. Биће
те у ситу а ци ји да 
пома же те мање успе

шним сарад ни ци ма  све зарад 
оства ре ња зајед нич ких инте ре са. 
Чувај те се бур них реак ци ја и вре
ђа ња, јер на тај начин одби ја те 
парт не ра. Потру ди те се да не 
доспе те у ста ње афек та. Буди те 
опре зни кад су емо ци је у пита њу, 
јер ваша твр до гла вост ква ри оно 
у шта сте мно го инве сти ра ли.
 

ВОДО ЛИ ЈА: Јавља се 
жеља да се намет не те 
у оно ме чему нисте 
вич ни. Мора те бити 

објек тив ни ји пре ма себи уко ли ко 
жели те да из тре нут не ситу а ци је 
изву че те мак си мум. У све што 
ради те уно си те целог себе. Емо
тив ни ји сте него што то окол но сти 
на послу зах те ва ју. Неко од сарад
ни ка кочи вас у акци ја ма. Про бле
ми су веза ни за некон тро ли са но 
уно ше ње хра не.

РИБЕ: Уко ли ко буде те 
били напе ти, мора ће
те да се кон тро ли ше
те. Пошто нисте спо

соб ни да упра вља те собом, скло
ни сте сва ђа ма и екс це си ма. Са 
парт не ром сте скло пи ли при мир
је, па оче куј те мир ни ји период. 
Уко ли ко сте сло бод ни, нова 
љубав чека вас у авгу сту. Честа 
про ме на рас по ло же ња пра ће на 
депре си јом. Иако нема те кон
кретнх раз ло га за такво ста ње, 
тешко ћете га избе ћи.

VREMEPLOV
15. мај

1940. У САД су по че ле да се 
про да ју пр ве нај лон ча ра пе. 
1943. Рас пу ште на је Ко му ни
стич ка ин тер на ци о на ла 
(Ко мин тер на). 
1957. Ве ли ка Бри та ни ја је 
из вр ши ла пр ву про бу хи дро
ген ске бом бе у цен трал ном 
Па ци фи ку. 

16. мај
1881. У око ли ни Бер ли на у 
са о бра ћај пу штен пр ви елек
трич ни трам вај. 
1917. У Јон ском мо ру код 
Кр фа уто пио се срп ски пи сац 
Вла ди слав Пет ко вић Дис.
1972. Пред сед ни ци СФРЈ и 
Ру му ни је Јо сип Броз Ти то и 
Ни ко лае Ча у ше ску у рад 
пу сти ли хи дро е нер гет ски 
си стем „Ђер дап“ на Ду на ву

17. мај
1749. Ро ђен ен гле ски ле кар 
Едвард Џе нер, про на ла зач 
вак ци не про тив ве ли ких бо ги
ња. 
1917. У Ни ци умро срп ски вој
во да Ра до мир Пут ник, про сла
вље ни вој ско во ђа у бал кан
ским ра то ви ма и у Пр вом свет
ском ра ту. Ру ко во дио је по вла
че њем срп ске вој ске 1915. и 
ус пео да осу је ти на ме ре 
не мач ке Вр хов не ко ман де да 
је оп ко ли и уни шти

18. мај
1872. Ро ђен бри тан ски фи ло
зоф и ма те ма ти чар Бер транд 
Ра сел, осни вач и пред сед ник 
Ме ђу на род ног су да за утвр ђи
ва ње рат них зло чи на у Ви јет
на му. 
1998. Вла да САД под не ла 
ве ли ку ту жбу про тив кор по ра
ци је Мај кро софт због мо но по
ла.

19. мај
1906. Ита ли јан ски краљ и 
швај цар ски пред сед ник зва
нич но отво ри ли „Сим плон“, 
ту нел кроз Ал пе ко јим су по ве
за не Ита ли ја и Швај цар ска. 
1928. Ро ђен кам бо џан ски дик
та тор Са лот Сар, по знат као 
Пол Пот. То ком ње го ве вла да
ви не по би је но ви ше од ми ли
он љу ди.

20. мај
1498. Пор ту гал ски мо ре пло
вац Вас ко да Га ма сти гао у 
лу ку Ка ли кат, на ју го за па ду 
Ин ди је, от крив ши но ви мор ски 
пут око Рта до бре на де. 
1985. Филм „Отац на слу жбе
ном пу ту“ ју го сло вен ског 
ре жи се ра Еми ра Ку сту ри це 
осво јио је Злат ну пал му на 
фе сти ва лу у Ка ну.

21. мај
1904. У Па ри зу осно ва на Свет
ска фуд бал ска фе де ра ци ја
1982. Бри тан ске тру пе се 
ис кр ца ле на Фо кланд ска остр
ва, ко ја је оку пи ра ла Ар ген ти
на, у нај ве ћој вој ној ак ци ји 
Лон до на, од Су ец ке кри зе 
1956.

HOROSKOP

Сре да, 15. (2) мај   
Све ти Ата на си је Вели ки; Све ти 
Миха ил

Четвр так, 16. (3) мај   
Све ти муче ни ци  Тимо теј и 
Мавра

Петак, 17. (4) мај   
Све та муче ни ца Пела ги ја Тар
сиј ска

Субо та, 18. (5) мај   
Све та вели ко му че ни ца Ири на

Неде ља, 19. (6) мај   
Пре по доб ни Јов; Пре нос 
мошти ју Све тог Саве

Поне де љак, 20. (7) мај   
Поја ва часног Крста у Јеру са ли
му

Уто рак, 21. (8) мај   
Све ти апо стол и Јеван ђе лист 
Јован Бого слов

Crkveni
kalendar

• Не одла жи за сутра оно 
што можеш одло жи ти за 
пре ко су тра.
• Не посто ји могућ ност 
отво ре ног пре ло ма, наша 
орга ни за ци ја гаран ту је 
дис кре ци ју у раду.
• Не оста вљај ништа 
недо вр…

Чоко лад на 
бом ба

Састој ци: 2 јаја, 50 гра ма 
какао пра ха, 150 гра ма бра шна, 
мало соли каши чи ца пра шка за 
пеци во, 70 гра ма шеће ра, 6 малих 
каши ка коко со вог или биљ ног 
уља, 50 мили ли та ра мле ка, пола 
каши ке екс трак та вани ле

При пре ма: Поме шај те суве 
састој ке. Потом додај те теч не и и 
све добро про ме шај те. Сме су 
ста ви те у мањи калуп за тор те те 
пеци те 20 мину та у рер ни на 180 
Цел зи ју са. Ако жели те мало да је 
деко ри ше те, чоко лад на гла зу ра 
или шећер у пра ху биће брзо и 
одлич но реше ње.


