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Иако на тржи ште Европ ске уни је 
изво зи мо 12 пута више робе 
него у Руси ју и целу Евро а зиј ску 

уни ју, недав но пот пи сан трго вин ски 
спо ра зум о бес ца рин ском изво зу са 
пото њом орга ни за ци јом сна жно је 
медиј ски одјек нуо. Није било теле ви
зи је ни нови на, који са вели ком 
пажњом нису пре не ли вест о пот пи си
ва њу овог уго во ра, као да смо у нај ма
њу тим чином „ухва ти ли Бога за бра
ду“. А што смо доби ли, а да то већ 
нисмо има ли? Мало тога, гото во 
ништа. Чиње ни цу да ћемо поред хула
хоп ки и јабу ка моћи да изво зи мо и 
козји сир. Твр ди. Руси и оста ли „казах
стан ци“ одо бри ли су нам још бес ца
рин ски извоз виња ка, неких раки ја, 
кво те за цига ре те, али Фиа то ве ауто
мо би ле, јок. Мада, нама би нај ви ше 
паси ра ло да смо доби ли то за ауто мо
би ле, међу тим кажу струч ња ци да то 
никад, ни под којим усло ви ма не може
мо доби ти, јер Фиат није наш, већ ита
ли јан ски ауто. То што се он у Кра гу јев
цу скла па, то не важи, може да се 
скла па и на Месе цу, али у Руси ју неће 
без цари не. Тач ка. Клац ка ње се наста
вља.

Али добро, мани мо ми Фиат, сна ћи 
ће се они и без нас (а како би нама 
било без њих, не знам) него да се вра
ти мо ми сиру. Ем твр дом, ем кози јем. 
Поч ни мо од евро а зиј ског тржи шта. 
Кажу да тамо има 180 мили о на људи. 
Коли ко тих 180 мили о на могу да поје
ду козјег сира ствар но не знам. Кажу 
да коза даје око 90 лита ра мле ка 
месеч но, а да за кило грам сира тре ба 
осам лита ра мле ка, што зна чи да срп
ска коза даје око 135 кило гра ма сира 
годи шње. Пре ма неким пода ци ма у 
Срби ји има 100 хиља да коза (у Фран
цу ској их има мили он) и када би коза
ри сво мле ко пре ра ди ли у сир, има ли 
бисмо 13.500 тона сира на годи ну. И 
када бисмо сав тај сир, без остат ка 
изве зли, сва ки од тих 180 мили о на 
потро ша ча на евро а зиј ском тржи шту 
би годи шње могао да поје де 75 гра ма 
нашег сира. Један дору чак у 365 дана. 
Па ви сад види те какав потен ци јал 
лежи у коза ма. Када бисмо реши ли да 
евро а зиј ци ма обез бе ди мо дору чак бар 
јед ном месеч но, могли бисмо да изве
зе мо 12 пута више сира, али бисмо 

мора ли и да има мо 12 пута више коза. 
А где да нађе мо толи ке козе? Да не 
спо ми њем коли ко коза бисмо мора ли 
да има мо када бисмо били амби ци о
зни па реши ли да нашим сиром хра ни
мо 180 мили о на људи сва ки дан. Коли
ко би то коза мора ло бити, и коли ко 
људи би мора ло да их музе? Ух, завр
те ло ми се у гла ви од ове рачу ни це.

Али, као што наслов каже, ово су 
само раз ми шља ња јед не козе. То 
нипо што не зна чи да ће тако бити, 

нити да тако јесте. Шта зна коза? Зову 
је и сиро тињ ска кра ва. Била је сиро та, 
после Дру гог свет ског рата, про га ња
на, забра њи ва на, али, ево сада је 
дошло њених пет мину та. Где је она 
ихахај у одно су, реци мо на коко шке. 
Коко шка ни у сну не може да сања оно 
што се кози деша ва. Месо живи не још 
није на бес ца рин ској листи. А да ли ће 
бити, ко зна? Све у све му, испа да да је 
у Срби ји перспективније бити коза 
него коко шка.

ПреманекимподацимауСрбијиима100хиља
дакоза(уФранцускојихимамилион)икадаби
козарисвомлекопрерадилиусир,ималибисмо
13.500 тона сира на годину. Даље, када бисмо
сав тај сир, без остатка извезли, сваки од тих
180милионапотрошачанаевроазијскомтржи
штубигодишњемогаодапоједе75граманашег
сира.Једандоручаку365дана.Пависадвиди
текакавпотенцијаллежиукозама
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ВЛАДИМИРСАНАДЕР,ГРАДОНАЧЕЛНИКСРЕМСКЕМИТРОВИЦЕ

СремскаМитровица
сеубрзаноразвија

Срем ска Митро ви ца ове годи не 
доче ку је Дан гра да, 8. новем бар, 
са мно штвом завр ше них, али и 

вели ким бро јем инфра струк тур них про је
ка та који су у току. Годи на је, може се 
рећи, већ на изма ку. Како је у раз го во ру 
за М нови не иста као гра до на чел ник Вла
ди мир Сана дер, у гра ду су до сада завр
ше ни деце ниј ски про јек ти, попут под во
жња ка, базе на, Хирур шког бло ка, пешач
ког моста... 

– Нарав но, базен и под во жњак су 
нешто што ће обе ле жи ти овај ман дат 
Срп ске напред не стран ке у Срем ској 
Митро ви ци, и што ће сва ка ко обе ле жи ти 

исто ри ју инфра струк ту ре и оста ви ти заи
ста упе ча тљив траг у гра ду, поред пешач
ког моста, Бол ни це, Хирур шког бло ка. То 
су импо зант не гра ђе ви не које ће, нарав
но, тра ја ти и после нас. Надам се да ће 
таквих гра ђе ви на, које ће дове сти до 
раз во ја гра да, бити више у наред них 
десет, пет на ест, два де сет годи на. Оно на 
чега смо се ми мало више фоку си ра ли 
јесте пут на инфра струк ту ра и уре ђе ње 
одре ђе них ули ца. Пре све га, морам 
изра зи ти вели ку захвал ност Вла ди Срби
је, пред сед ни ку Репу бли ке Срби је Алек
сан дру Вучи ћу, ЈП „Путе ви ма Срби је“, 
који су нам при ско чи ли у помоћ и финан

си ра ли зна чај не сао бра ћај ни це у гра ду. 
Ту, пре све га, мислим на Желе знич ку 
ули цу. У пита њу је део гра да који је бли зу 
цен тра, али је увек нека ко изгле дао као 
пери фе ри ја. Сада уз под во жњак, кру жне 
рас кр сни це, цен трал ни део код спо ме ни
ка Осло бо ђе ња и Желе знич ке ста ни це, 
овај део Митро ви це доби ја сасвим нов 
изглед и нову коно та ци ју. Згра ду Желе
знич ке ста ни це је рекон стру и са ло ЈП 
„Желе зни це Срби је“ и захвал ни смо им 
на томе, јер су сре ди ли свој нај ста ри ји 
после рат ни обје кат у Срби ји, изгра ђен 
1946. годи не. Тај обје кат сада заи ста 
лепо изгле да. Ми ћемо у скло пу тог дела 

Проширилисмо
зону„Север“

изнадауто
пута,урадили

планску
документацијуи

ширимозону
„Језеро“.
Имаћемо

инвеститорима
дапонудимо

земљишта,само
јепитањедали

ћемоимати
раднеснаге.

Затонамтребају
технолошки
напредније

фабрике,оне
којепрате
сировину

најидеалнија
бибилапрерада
пољопривред
нихпроизвода,
невишеауто
индустрија
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гра да отку пи ти и Дом вој ске, од Вој ске 
Срби је. Посла ли смо зах тев за купо ви ну 
непо сред ном погод бом и на том месту 
тре ба да буде изгра ђе на јед на модер на 
згра да, која би била и место нове стру
ков не Ака де ми је. Сада шњи обје кат је 
уру шен и њего ва адап та ци ја није могу ћа. 
И на њего вом месту ће се гра ди ти нов, 
моде ран обје кат, који би тре ба ло да 
осве жи цео тај крај. Обје кат ће бити у 
јав ној наме ни, за обра зо ва ње ИТ струч
ња ка. Може мо рећи да пра ти мо еру 
диги та ли за ци је и поку ша ва мо да обез бе
ди мо, да што више мла дих Митров ча на 
и оних који гра ви ти ра ју ка Митро ви ци, 
има ју место где могу да завр ша ва ју такве 
шко ле. То је нео п ход но, пре све га, због 
потре ба при вре де за одре ђе ном врстом 
инже ње ра, рекао је Вла ди мир Сана дер.

МНОВИНЕ:ПоредЖелезничкеули
цеидела градаокоЖелезничке ста
нице,радилосетокомгодинеиудру
гимделовимагарда?
Владимир Санадер: Рекон струк ци ја 

Фру шко гор ске и Желе знич ке ули це кре
ну ла у јед ном у сарад њи са „Путе ви ма 
Срби је“. Заи ста је то нај ве ћа инве сти ци ја 
у гра ду. Међу тим, оно што је још ура ђе
но, јесте и пут изме ђу Мачван ске Митро
ви це и Заса ви це, који је пред сед ник 
Алек сан дар Вучић обе ћао у кам па њи 
„Будућ ност Срби је“, при ли ком посе те 
Срем ској Митро ви ци и Сре му. Тај пут је 
ура ђен у рела тив но крат ком вре мен ском 
року и његов наста вак се оче ку је веро
ват но, на про ле ће. Изград ња дру гог 
дела, дела кроз Мачван ску Митро ви цу је 
врло ком пли ко ван поду хват, што се тиче 
самог изво ђе ња и зах те ва добре вре
мен ске усло ве и дужи вре мен ски пери
од. Ули ца је изу зет но уска, а потреб но је 
и да се водо вод на инфра струк ту ра заме
ни, јер не бисмо да само ста ви мо асфалт, 
а да после има мо пуца ње ста рих цемент 
 азбест них цеви, и да онда сече мо пут 
који смо недав но ура ди ли. То не би било 
у реду пре ма гра ђа ни ма Мачван ске 
Митро ви це. Тако да ћемо саче ка ти 

погод не вре мен ске при ли ке, јер ће ти 
радо ви мора ти да тра ју нај ма ње три 
месе ца, што се тиче водо во да, кана ли
за ци је. ЈП „Срем гас“ ће тако ђе про ву ћи 
инста ла ци је, „Теле ком“, стру ја, сва 
инфра струк ту ра води кроз ули цу, а због 
самог наси па и кућа које су бли зу, то је 
зах те ван гра ђе вин ски поду хват. Ту је још 
про блем атмос фер ска кана ли за ци ја, 
одно сно одво ђе ње атмос фер ских вода. 
То мора опет бити ура ђе но са неким 
посеб ним  бетон ским кана ли ма, који се 
угра ђу ју у решет ке изме ђу пута и тро то а
ра, тако да то све поску пљу је инве сти ци
ју и из тог раз ло га смо се одлу чи ли да 
саче ка мо сле де ћу годи ну, како бисмо то 
ура ди ли како тре ба. 

Део града према Липи и Црвеној
чесми,саотварањемтржногцентраи
изградњомновихсаобраћајница,сад
сасвимдругачијеизгледа.

– Град је инве сти рао у при ступ не и 
сер ви сне сао бра ћај ни це за трго вин ски 
цен тар, који је дао сасвим јед ну нову 
ноту насе љу Ста ри мост, Липи и Црве ној 
чесми. Мислим да ће тај про стор и у 
наред ном пери о ду још више мења ти свој 
тре нут ни изглед, с обзи ром на то да су 

„Стоп шоп“ и „Лидл“ заи ста про ме ни ли 
сли ку кра ја. Ту је нека да била уру ше на 
фабри ка, про стор који је годи на ма био 
дева сти ран. Цео тај потес Босут ског пута 
ми пла ни ра мо да про ме ни мо, да град 
иза ђе на Саву са јед ним новим стам бе
ним насе љем и то је нешто што ће кроз 
план ске доку мен те бити дефи ни са но у 
наред ном пери о ду. Ту смо са јед ним при
ват ним инве сти то ром, у ства ри, наста ви
ли запо че ти про је кат изградње Буле вара 
Кон стан ти на Вели ког. С обзи ром на то да 
смо ура ди ли у први мах само глав не сао
бра ћај ни це, а да су пла ни ра не и сер ви
сне поред тог пута, уло жи ли смо негде 
око 40 мили о на дина ра за сер ви сне сао
бра ћај ни це, расве ту, зеле ни ло, све оно 
што је било нео п ход но како би сад тај 
део био и сао бра ћај но функ ци о на лан, а 
са дру ге стра не и да буде урба ни стич ки 
уре ђен. Тај пут је заи ста про ме тан, има 
око седам до осам хиља да вози ла, сва ки 
дан се ту нешто деша ва, и мислим да је 
тај пут, уз сит ни це које би тре ба ло откло
ни ти, заи ста постао трго вин ски цен тар 
гра да. То је добро да се један део трго
ви не пола ко изме шта из пешач ке зоне.

M NOVINE :

РеновираназградаЖелезничкестанице

РеконструисанаЖелезничкаулица
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Кад смо већ код Саве, у току је
изградња, односно реконструкције
градског кеја како би се створила
могућностзапостављањепокретних
панелакојибитајдеоградабранили
одевентуалнихвисокихвода.

– По мени то је нај зна чај ни ја инве сти
ци ја у гра ду с обзи ром на иску ства из 
2014. годи не, и она се реа ли зу је захва
љу ју ћи Мини стар ству пољо при вре де и 
Свет ској бан ци. Бив ши гра до на чел ник и 
сада шњи мини стар пољо при вре де, Бра
ни слав Неди мо вић се врло добро сећа 
маја 2014. и про бле ма који су тада били 
у гра ду. Овај про је кат је заи ста њего ва 
ини ци ја ти ва, тако да могу да будем врло 
сре ћан што ћемо има ти реше но више од 
кило ме тра нај о па сни јег дела наси па у 
Срем ској Митро ви ци. Сава је на том 
делу нај у жа, нај ду бља нај лак ше може 
да напра ви про блем, а сва ка ко ће такви 
про бле ми бити мно го мањи, када буде
мо има ли поста вље не мобил не пане ле. 
Сад се ради при пре ма за анке ри са ње 
наси па и испо ру ку мобил них пане ла, 
који неће ста ја ти на наси пу све до 
момен та када то не буде потреб но. Врло 
се брзо мон ти ра ју, ради се и скла ди ште 
за њих, Водо при вред но пред у зе ће 
„Сава“ ће ура ди ти  скла ди ште, где ће 
бити одла га ни ти пане ли. Што се тиче 
кру не наси па, ради мо беха тон, тар тан 
ста зу, моби ли јар, клу пе, расве ту и зеле
ни ло ћемо мало поја ча ти у том делу, и 
то ће бити још јед на лепа, осве же на 
дести на ци ја уз Саву. 

Далисепланирадасеидругидео
насипапремаРиболовцузаштитина
тајначин?

– Дру ги део наси па од „Сре мо вог“ ста
ди о на до Рибо лов ца није толи ко кри ти
чан, зато што се Сава раз ли ва у том 
поја су и она није толи ко брза на том 
месту. Нарав но, нај и де ал ни је би било 
да ми то може мо, али то је изу зет но ску
па инве сти ци ја и зах те ва мно го нов ца. 
Ово што се сада ради кошта пре ко 
мили он евра. Стру ка ће одлу чи ти о 
томе, да ли на још неким дело ви ма оба
ле, можда у Мачван ској Митро ви ци, тре
ба поста вља ти мобил не пане ле, а ту 
пре све га, мислим на „Воде Вој во ди не“, 
Репу блич ку дирек ци ју за воде и све дру
ге, који су над ле жни за регу ли са ње овог 
про бле ма. 

Јунскекишеипроблемисаподзем
нимводамасунасподсетиледаима
много посла у делу каналскемреже,
атмосферске и фекалне канализаци
је.Штасерадинатомплану?

– Што се тога тиче, атмос фер ске и 
канал ске мре же, ту мора мо мно го да 
поја ча мо актив но сти. Обез бе ђе на су 

сред ства за побољ ша ва ње мре же, 
после те ван ред не ситу а ци је коју смо 
има ли 1. јуна, и то из Кан це ла ри је за јав
на ула га ња. Обу хва ћен је град, али и 
села, и Лаћа рак је обу хва ћен, сва места 
где смо има ли про блем. Нај ве ћи про
блем смо има ли у гра ду и у Лаћар ку, јер 
су то нај ур ба ни ји дело ви. Има ту кри ви
це и до гра ђа на који ту живе, њихо вог 
нема ра, али и одго вор но сти нас као 
локал не само у пра ве, што нисмо пред у
зе ли одре ђе не мере. Када месец дана 
има те вели ку коли чи ну пада ви на, и када 
огром не коли чи не воде иду и са Фру шке 
горе и испод земље, онда се тек види 
коли ко не сме мо да се игра мо са таквим 
ства ри ма. Ми смо у току ван ред не ситу
а ци је мно го тога откло ни ли. Има ли смо 
и интер вен ци је инспек ци је, руше ње 
одре ђе них ћупри ја и ура ди ли смо све 
оно што смо мора ли да ура ди мо. Сада 
ћемо ићи на побољ ша ње целог систе ма. 
Тамо где смо уочи ли лоша места, ми 
смо то кан ди до ва ли за ова сред ства и 
Вла да  Срби је је одо бри ла неких 60 
мили о на да се та канал ска мре жа попра
ви, да се про чи сте сва уска грла. Надам 
се, да ћемо ми то после спро ве де ног 
тен де ра, у току ове годи не оства ри ти. 
Радо ви ће бити завр ше ни у скла ду са 
могућ но сти ма. Кана ли се могу чисти ти и 
зими, али бетон ски радо ви мора ју саче
ка ти лепо вре ме. Чишће ње и уни шта ва
ње расти ња ће моћи да се ура ди у току 
зим ском пери о да. 

Када смо правили интервју пред
крај прошле године, рекли сте да су
селабиламалозапостављена,алида
ћететонадокнадити.Штајеовегоди
не урађено у селима на територији
ГрадаСремскаМитровица?

– Што се тиче села, ми смо завр ши ли 
про је кат јав но  при ват ног парт нер ства и 
тен дер тре ба да иза ђе ових дана. Овај 
про је кат под ра зу ме ва ула га ње у пут ну 

инфра струк ту ру, изград њу недо ста ју ћих 
дело ва пут не инфра струк ту ре, и рекон
струк ци ју оште ће них дело ва путе ва кроз 
села. Пет годи на тра је про је кат јав но  
при ват ног парт нер ства, али радо ви би 
били изво ђе ни у току наред не три годи
не. Вред ност инве сти ци је је око три 
мили о на евра. Ули це које су месне 
зајед ни це озна чи ле као нај ве ће про бле
ме, ушле су у реа ли за ци ју овог јав но  
при ват ног парт нер ства. Одр жа ва ње ће 
при па сти при ват ном парт не ру на пет 
годи на, с тим да посто ји одре ђе на ска ла 
у изно су сред ста ва. Добро је што се 
град финан сиј ски не заду жу је код 
послов них бана ка, него са изво ђа чем 
радо ва финан си ра радо ве. Грејс пери од 
је јед на годи на, чети ри годи не је отпла
та. Парт нер ће, нарав но, гле да ти да то 
што пре ура ди, јер им је то у инте ре су. 
Све месне зајед ни це су при ја ви ле сво је 
про бле ме у ули ца ма, негде око педе се
так ули ца нај ма ње, обу хва ће но је по 
свим сели ма.

Незаобилазно питање је канализа
цијауЛаћарку.Далијенештоурађе
ноовегодине?

– Није ове годи не ништа ура ђе но. 
Сма трам да ула га ње од 10 мили о на 
дина ра није ништа и ми смо оду ста ли 
ове годи не од кана ли за ци је у Лаћар ку, с 
тим да је ове годи не и после ван ред них 
ситу а ци ја, држа ва кре ну ла у јед ну вели
ку акци ју изград ње кана ли за ци о них мре
жа, и озбиљ но се при пре ма доку мен та
ци ја, обра ђу ју се пода ци са тере на. Ми 
смо као Град доби ли од Мини стар ства 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфре а
струк ту ре зах тев, којим смо обра ди ли 
апсо лут но све наше потре бе у гра ду, не 
само за кана ли за ци ју, већ и за пре чи стач 
отпад них вода, који је нео п ход но ура ди
ти када се раде кана ли за ци о не мре же. 
Нарав но да нам је Лаћа рак при о ри тет 
што се тиче изград ње кана ли за ци о не 
мре же, с обзи ром на то да смо Митро ви
цу прак тич но завр ши ли, има мо још неке 
ули це по Малој Босни, Малој Сла во ни ји, 
где још нисмо имо вин ско  прав но реши
ли одре ђе не ства ри, али да каже мо да је 
95 посто изгра ђе на кана ли за ци о на мре
жа у гра ду и сада је при о ри тет Лаћа рак. 
Добро је што Лаћа рак има про је кат 
десне стра не, одно сно север не стра не, и 
добро је то што већ у првој годи ни може
мо да кан ди ду је мо тај про је кат. То је заи
ста озбиљ на коли чи на пара, тре ба још 
200 мили о на дина ра да би се завр ши ла 

Што се тиче Опште бол ни це, чека мо 
про је кат рекон струк ци је и вред ност 
тих радо ва ће бити пре ко мили јар ду 
дина ра. Локал на само у пра ва ће ту 
инве сти ци ју реа ли зо ва ти са Покра ји
ном, одно сно са Кан це ла ри јом за јав
на ула га ња. Има мо онај ста ри део, 
који не може да се одр жа ва, а који је 

дели мич но рекон стру и сан. У Хирур
шком бло ку ради ће се само оно што је 
нео п ход но, реци мо ангио сале. Ура ди
ће се нова вен ти ла ци ја, инста ла ци је и 
изгра ди ти неки дело ви који недо ста ју, 
као што је про стор за пали ја ти ву. У 
пла ну је још јед на згра да, уз посто је ћи, 
ради ће се нови обје кат Хит не помо ћи.

РеконструкцијаБолнице

Штосе тиче села,мисмо завршилипројекат
јавно  приватног партнерства и тендер треба
даизађеовихдана.Овајпројекатподразумева
улагање у путну инфраструктуру, изградњу
недостајућих делова путне инфраструктуре, и
реконструкцију оштећених делова путева кроз
села.Петгодинатрајепројекат јавно приват
ногпартнерства,алирадовибибилиизвођени
утокунареднетригодине.Вредностинвестици
јејеокотримилионаевра
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север на стра на Лаћар ка. Што се тиче 
јужне стра не, Дирек ци ја Гра да је сво је
вре ме но ура ди ла про је кат који ћемо 
иско ри сти ти, при ла го ди ти га новим про
пи си ма о пла ни ра њу и изград њи. Мора
ће мо поно во да сни ми мо ста ње, про шло 
је мно го годи на и веро ват но се сва шта 
изде ша ва ло у тим ули ца ма. Тамо мора 
да се гра ди мно го црп них ста ни ца, и 
врло је незго дан терен за изград њу, јер 
пада ка Сави. Ми смо већ фор ми ра ли 
рад ну гру пу, која тре ба да при пре ми нову 
про јект ну доку мен та ци ја у току иду ће 
годи не, и биће мо спрем ни већ сле де ће 
годи не да апли ци ра мо за овај део који 
нам је остао. Опет кажем, то су вели ки 
радо ви, и тре ба завр ши ти јед ном север
ну стра ну. У току иду ће годи не тре ба 
завр ши ти про је кат за јужну стра ну и она 
ће бити спрем на за изво ђе ње, да ли у 
току сле де ће годи не или наред не. Пет 
годи на тра је Наци о нал ни инве сти ци о ни 
про грам. Данас уоп ште није лако доћи 
до ква ли тет них про јек та на та. Мно го је 
посла у Срби ји, мно го се ради и у при
ват ном и у јав ном сек то ру, и заи ста са 
про јек тан ти ма се води вели ка бит ка. 

Што се тиче изградње станова,
Митровица је доживела неку врсту
експанзије, све што се гради, све је
продато.Какотокоментаришете?

– То је после ди ца пове ћа ња бро ја рад
них места. По некој зва нич ној ста ти сти ци 
Митро ви ца сад има бли зу 21 хиља ду 

запо сле них, што је вели ки број, број из 
осам де се тих годи на када смо били на 
врхун цу при вред не сна ге, и прет по ста
вљам да људи који се запо шља ва ју у 
фабри ка ма иду ка гра ду. Тржи ште у 
пољо при вре ди је врло суро во. Укруп ња
ва ње посе да је нешто што сле ди, већ са 
шест, седам јута ра земље не може да се 
живи годи ну дана, као што је било пре. 
Људи су то схва ти ли, они који има ју 
мале посе де веро ват но их про да ју или 
рен ти ра ју, дола зе да раде, мно ги су 
завр ши ли факул те те. Јед но став но, 
мигра ци ја ста нов ни штва у земљи и ван 
ње је гло бал на поја ва. То је пита ње 
тржи шта и рад не сна ге, они који могу да 
зара де, оста ће овде, они који не могу 
поку ша ва ју да оду. Има неких који и не 
желе да зара де, јед но став но живе такав 
живот. Ту ми не може мо нешто мно го да 
учи ни мо. Може мо да побољ ша мо усло ве 
и ква ли тет живо та у самом гра ду  пут на 
инфра струк ту ра, кул ту ра, спорт, дру ги 
садр жа ји, да могу људи брзо да оду у 
Нови Сад, Бео град, да могу да оду у ино
стран ство, и то је пове ћа ње живот ног 
стан дар да на неки ниво. Поче ла је 
изград ња ста но ва за при пад ни ке сна га 
без бед но сти, ми смо један од гра до ва 
који је међу први ма у том про јек ту. Тако
ђе, са мини стар ством про све те пот пи сан 
је уго вор за изград њу врти ћа у Лаћар ку.

Слика Сремске Митровица се из
данауданмења.Градсеубрзанораз

вијаитојевидљивонасвакомкора
ку.

– Ми већ има мо про блем са недо стат
ком рад не сна ге, што сам наја вио још 
2017. годи не и дошло је сад то вре ме. 
Има мо на Бироу пет посто неза по сле них 
људи, има мо људе који су завр ши ли 
факул те те, а који тешко могу да се запо
сле. То су углав ном неки факул те ти из 
обла сти дру штве них нау ка и тржи ште за 
тај кадар је заси ће но. Нама је бит но је 
да „про ра ди“ дуал но обра зо ва ње, и да 
деца и роди те љи буду све сни, да су 
зана ти вео ма добро пла ће ни и да није 
све у завр ше ном факул те ту са којим не 
може да се доби је посао. Онај ко се 
бави зана том, може дупло више да 
зара ди од гра до на чел ни ка, то је сигур
но. Ми сад не може мо да дове де мо 
неког инве сти то ра коме је потреб ан 
вели ки број рад ни ка, гле да мо да то буду 
инве сти то ри који пра те сиро ви ну, пре 
све га у пољо при вред ној про из вод њи. 
Почи ње да ради „Бати мат“, фир ма 
машин ске инду стри је, која ће има ти 
запо сле но 50  60 рад ни ка у зони „Језе
ро“, и конач но ћемо тамо има ти јед ну 
фабри ку. Међу тим, мислим да су сада 
мно го изве сни ји логи стич ки цен три, с 
обзи ром на то да ће три ауто  пута бити 
око нас. Поред посто је ћег, ту је ауто  пут 
пре ма Срем ској Рачи и даље пре ма 
Сара је ву, затим ауто  пут од Шап ца пре
ма Руми и Новом Саду.„Адам шпед“ из 
Субо ти це је купио земљи ште и при ват не 
пар це ле, и пра ви ће један леп логи стич
ки цен тар у зони „Север“. „Џон Дир“, 
чуве ни про из во ђач трак то ра, дола зи у 
зону „Север“. Оче ку јем и  дру ге инве сти
то ре, који су купи ли земљи ште да подиг
ну хале. Про ши ри ли смо зону „Север“ 
изнад ауто  пута, ура ди ли план ску доку
мен та ци ју и шири мо зону „Језе ро. Има
ће мо инве сти то ри ма да пону ди мо 
земљи шта, само је пита ње да ли ћемо 
има ти рад не сна ге. Зато нам тре ба ју 
тех но ло шки напред ни је фабри ке, оне 
које пра те сиро ви ну  нај и де ал ни ја би 
била пре ра да пољо при вред них про из
во да, не више ауто инду стри ја.

СветланаЦуцанић

Добројетоштовећупрвојгодиниможемода
кандидујемо пројекат канализације за северну
странуЛаћарка за који треба још200милиона
динара.Штосетичејужнестранемисмофор
мирали радну групу која треба да припреми
нову пројектну документацију у току идуће
године и бићемо спремни већ следеће године
дааплицирамозасредства

Радовинареконструкцијикеја
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Вишеодседамдеценија
слободеинапретка

Најмањештоможемода
урадимозаљуде,којису
далисвојживотзавреме

Другогсветскограта,
кадасунатериторији
Митровицеизвршени

стравичнизлочиниНДХ,
јестедаихсесећамо

идаобележавамо
ослобођењенаовакав
исличанначин.Онису
тикојисунамдонели

слободуитоникаконе
смемодазаборавимо.

Некасветлосткоја
обасјаваовајСпоменик
ослободиоцимаградаи
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вечнеславе,напретка
овогградакојијемного

пропатиоусвојој
прошлости,рекаоје

БраниславНедимовић

Све ча но шћу на ново у ре ђе ном 
пла тоу изме ђу пот пу но рекон
стру и са не згра де Желе знич ке 

ста ни це и обно вље ног Спо ме ни ка 
осло бо ди о ци ма гра да, у четвр так, 31. 
окто бра, обе ле же на је 75. годи шњи ца 
од осло бо ђе ња Срем ске Митро ви це. 
Све ча ни про грам су обе ле жи ле пору
ке мира и сло бо де, а о исто риј ским 
чиње ни ца ма о осло бо ђе њу нај ве ћег 
срем ског гра да гово ри ли су др Ненад 
Нин ко вић, доцент на Фило зоф ском 
факул те ту у Новом Саду и вете ран 
Дру гог свет ског рата Гаври ло Вин чић. 
При сут ним гра ђа ни ма, који су се оку
пи ли у вели ком бро ју, обра тио се и 
бив ши гра до на чел ник Срем ске 

Митро ви це, а сада шњи мини стар 
пољо при вре де Бра ни слав Неди мо
вић. Све ча но сти обе ле жа ва ња овог 
важног дату ма за Срем ску Митро ви
цу при су ство вао је и гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер и оста ли пред
став ни ци локал не само у пра ве, као и 
пред став ни ци Саве за удру же ња 
бора ца Народ но о сло бо ди лач ког 
рата. 

Бра ни слав Неди мо вић је овом при
ли ком иста као да се осло бо ди о ци 
Срем ске Митро ви це ника да не сме ју 
забо ра ви ти, а да се сло бо да мора 
чува ти.

– Нај ма ње што може мо да ура ди мо 
за људе, који су дали свој живот за 

БраниславНедимовић ГаврилоВинчићНенадНинковић

Обележено75годинаодослобођењаСремскеМитровице
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вре ме Дру гог свет ског рата, када су на 
тери то ри ји Митро ви це извр ше ни 
стра вич ни зло чи ни НДХ, јесте да их 
се сећа мо и да обе ле жа ва мо осло бо
ђе ње на ова кав и сли чан начин. Они 
су ти који су нам доне ли сло бо ду и то 
ника ко не сме мо да забо ра ви мо. Нека 
све тлост која оба сја ва овај Спо ме ник 
осло бо ди о ци ма гра да и Желе знич ку 
ста ни цу, који су сим бо ли обно ве 
Митро ви це после 1944. годи не, буде 
сим бол веч не сла ве, напрет ка овог 
гра да који је мно го про па тио у сво јој 
про шло сти, рекао је Неди мо вић.

Др Ненад Нин ко вић је навео да је 
Срем ска Митро ви ца има ла важну 
уло гу у осло бо ђе њу током Дру гог 
свет ског рата.

– Срем ска Митро ви ца је град који је 
чинио један део Срем ског фрон та, 
наста лог одмах по паду Бео гра да. 
Митро ви ца је била град који је омо гу
ћа вао даље осло бо ђе ње и про дор 
пар ти за на и совјет ских арти ље риј
ских сна га ради доно ше ња сло бо де. 
Овде су се оди гра ле важне бор бе, 
било је анга жо ва но мно го једи ни ца 
Народ но о сло бо ди лач ке вај ске. Сва
ка ко, нај по зна ти ја је 16. Диви зи ја, која 
је ушла у град и доне ла сло бо ду 
Митров ча ни ма. Јед на од бор би, вође
на је упра во на месту где се сада 
нала зи мо, на ново у ре ђе ном пла тоу. 
Када је пру га пре ки ну та, пар ти за ни су 
јед ним делом ушли у град кроз терен 
на коме обе ле жа ва мо овај зна чај ни 
јуби леј, а дру ги део вој ске је ушао 
кроз Јали ју. То су биле глав не сна ге 
које су осло бо ди ле Срем ску Митро
ви цу, навео је Нин ко вић.

Вете ран дру гог свет ског рата Гаври
ло Вин чић је изја вио да се бор ба за 
сло бо ду мора чува ти од забо ра ва.  

– Као уче сник у Дру гом свет ском 
рату желео бих да пре не сем мла ђим 
гене ра ци ја ма – чувај мо сло бо ду, јер 
смо за њу дали мно го жрта ва, није је 
лако осво ји ти, зато је мора мо сачу ва
ти, изја вио је Гаври ло Вин чић.

З.Поповић

У окви ру „Дана оклоп них једи ни
ца“, у четвр так, 31. окто бра све
ча но је отво ре на спо менсоба у 

Касар ни „Бошко Пал ко вље вић Пин ки“. 
Све ча но сти су при су ство ва ли пред
став ни ци Вој ске, локал не само у пра ве, 
пред став ни ци кул тур них инсти ту ци ја 
које су уче ство ва ле у опре ма њу спо
менсобе и све ште ни ци. При пад ни ци 
Гар ни зо на Срем ска Митро ви ца покре
ну ли су ини ци ја ти ву да се спо менсоба 
након десет годи на поно во ста ви на 
рас по ла га ње свим људи ма, који би се 
на тај начин упо зна ли са исто ри јом 
вој ске у Касар ни „Бошко Пал ко вље вић 
Пин ки“. 

– Град Срем ска Митро ви ца је стао 
уз овај про је кат, који је важан и за 
град, реги он, нашу земљу, али пре 
све га је зна ча јан за наше сугра ђа не, 
за све који су ради ли у овој касар ни, 
али и за поро ди це чији су чла но ви 
били део ове једи ни це. Први саста нак 
смо одр жа ли у фебру а ру ове годи не и 
након девет месе ци је поно во фор ми
ра на спо менсоба. Ова спо менсоба 
пред ста вља храм сећа ња на све 
људе, одно сно пери од током којег је 
вој ска при сут на на тери то ри ји Срем
ске Митро ви це  од Сир ми ју ма па до 
рат них деша ва ња 1999. годи не. Узи
ма ју ћи у обзир зна чај Вој ске Срби је, 
као систе ма одбра не наше земље, 
цене ћи све што она ради у  нашем гра
ду и окру же њу, ми смо се врло радо 
ода зва ли пози ву да подр жи мо овај 

про је кат, тако да смо кроз финан сиј ска 
сред ста ва, али и кроз подр шку инсти
ту ци ја кул ту ре у нашем гра ду, дали 
свој скром ни допри нос да би ова соба 
након 10 годи на била поно во успо ста
вље на. Нада мо се да више ника да 
нико ме неће пасти на памет да ова кву 
исто риј ску гра ђу поме ра из ове собе, 
већ ова постав ка тре ба да буде темељ 
који ће се про ши ри ва ти и догра ђи ва ти, 
рекао је пред сед ник град ске Скуп шти
не Томи слав Јан ко вић. 

Музеј Срем је јед на од кул тур них 
инсти ту ци ја која је уче ство ва ла у фор
ми ра њу постав ке спо менсобе.

– Посе ти лац у овој соби може да 
види јед ну вој ну исто ри ју кроз веко ве: 
од анти ке до бом бар до ва ња 1999. 
годи не. Пери од анти ке смо пре зен то
ва ли  пре ко опре ме рим ских леги о на
ра, затим ту је нао ру жа ње из сред њег 
века. Тако ђе, напра ви ли смо паное 
Првог и Дру гог свет ског рата, као и 
пано нови јих вре ме на – гра ђан ских 
рато ва у бив шој Југо сла ви ји. За при
пад ни ке ове једин це сигур но је зна чај
но што могу да погле да ју пре зен та ци ју 
рада ове касар не. Међу тим, по мени, 
нај ве ћи зна чај ове спо менсобе јесте и 
што су овде изло же на име на и сли ке 
при пад ни ка вој ске и циви ла, који су 
дали сво је живо те у рату у бив шој 
Југо сла ви ји, и на тај начин су сачу ва ни 
од забо ра ва, рекао је кустос Музе ја 
Сре ма Ненад Рад ма но вић.

З.Поповић

НАКОН10ГОДИНАПОНОВООТВОРЕНАСПОМЕН
–СОБАУКАСАРНИ„БОШКОПАЛКОВЉЕВИЋПИНКИ“

Херојидомовине
сачуваниодзаборава

Свечаноотворенаспоменсоба
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Уславуичастборцима
ижртвамаДругогсветскограта

Све ча на ака де ми ја пово дом Дана 
осло бо ђе ња Срем ске Митро ви це 
је одр жа на 1. новем бра у Град ској 

кући. Вели ки број оку пље них вете ра на 
Дру гог свет ског рата и њихо вих пото ма ка 
при су ство ва ло је све ча но сти у скуп штин
ској сали, а уз при го дан кул тур ноумет
нич ки про грам, чуле су се и пору ке за 
очу ва ње сло бо де и мира. Том при ли ком, 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це је 
иста као да је фаши зам нај мрач ни ја иде
о ло ги ја која је посто ја ла у XX веку, да се 
не сме забо ра ви ти зло чин на Спо мен

гро бљу када је уби је но шест хиља да 
родо љу ба из целог Сре ма. 

– Наша је оба ве за да негу је мо дан и 
сећа ње на све оне који су поги ну ли за 
нашу сло бо ду, да је негу је мо, али да 
негу је мо и мир, без којег нема напрет
ка. Ми сада има мо оба ве зу да се бори мо 
про тив иде о ло ги је фаши зма, да чува мо 
Уста вом и зако ном дефи ни са не нор
ме про тив таквог начи на раз ми шља ња. 
И даље посто је људи који подр жа ва ју 
фаши зам, такви не сме ју бити део наше 
дру штве нополи тич ке зајед ни це. Не сме

мо забо ра ви ти нијед ну жртву која је је 
пала за нашу сло бо ду. Мора мо да еду ку
је мо и гене ра ци је које дола зе после нас и 
да их стал но под се ћа мо на опа сност која 
увек пре ти. Тако ђе, наша оба ве за је да 
се у миру и сло бо ди бори мо за нова рад
на места, фабри ке, веће пла те и пен зи је, 
рекао је Сана дер. 

Касни је тог дана, гра до на чел ник Срем
ске Митро ви це Вла ди мир Сана дер и 
пред сед ник митро вач ке Скуп шти не су са 
пред став ни ци ма Вој ске Срби је, борач
ких орга ни за ци ја из Сре ма и пред сед ни
ком Покра јин ског СУБ НОРа Све то за ром 
Ата нац ко ви ћем све ча но поло жи ли вен
це на Спо ме ник осло бо ди о ци ма гра да. 
Све то зар Ата нац ко вић је том при ли ком 
под се тио на тешку бор бу и жртве које су 
пале за осло бо ђе ње Сре ма.

– Након јед ног дугог и тешког мар
ша из источ не Босне пре ко Црне Горе, 
дола ском у Срби ју, осло ба ђа њем Бео
гра да, Вој во ђан ски кор пус је са 16. и 36. 
Диви зи јом кре нуо у осло ба ђа ње Сре ма. 
На овом пла тоу где се нала зи Спо ме
ник осло бо ди о ци ма, води ла се крва ва и 
тешка бор ба зато што је Митро ви ца била 
вео ма зна чај на за непри ја те ља, који је 
доче као наше бор це са јаком одбра ном, 
услед које је мно го људи изгу би ло свој 
живот. Мора мо води ти рачу на да нико од 
бора ца за сло бо ду не буде забо ра вљен, 
а анти фа ши зам буде одред ни ца будућ
но сти наше деце и буду ћих гене ра ци ја, 
иста као је Ата нац ко вић. З.Поповић

Свечанаакадемијауградскојкући

ВладимирСанадериТомиславЈанковићполажувенце



116. NOVEMBAR 2019.         M NOVINE

ПРЕЗЕНТОВАЊЕНОВЕУСЛУГЕЦЕНТРА
ЗАСОЦИЈАЛНИРАДУГРАДСКОЈКУЋИ

Привремени
породичнисмештај

У четвр так, 31. окто бра у 
Град ској кући одр жа но 
је пре зен то ва ње, саве

то ва ње и обу ка струч них 
сарад ни ка митро вач ког, рум
ског и шид ског Цен тра за 
соци јал ни рад на тему „При
вре ме ни поро дич ни сме штај“. 
Пре да ва чи су били запо сле ни 
из Цен тра за поро дич ни сме
штај и усво је ње из Новог 
Сада. Наи ме, при вре ме ни 
поро дич ни сме штај је услу га 
која у Новом Саду посто ји већ 
три годи не, сми шље на је у 
циљу подр шке био ло шкој 
поро ди ци која бри не о дете ту 
са смет ња ма у раз во ју.

– На овој дана шњој пре зен
та ци ји услу ге „При вре ме ни 
поро дич ни сме штај“ при сут ни 
су и струч ни сарад ни ци цен
та ра за соци јал ни рад, али су 
укљу че ни и роди те љи и хра
ни те љи. Ова услу га се омо гу
ћа ва поро ди ца ма са децом, 
која има ју смет ње у раз во ју, 
да дете сме сте у при вре ме ну 
хра ни тељ ску или срод нич ку 
поро ди цу. Сми сао ове услу ге 
јесте да се поро ди ци да јед на 
врста пре да ха. Бора вак дете
та у при вре ме ном поро дич
ном сме шта ју може да тра је 
нај ду же до 60 дана годи шње, 
одно сно нај ду же 15 дана у 
кон ти ну и те ту, рекао је дирек
тор Цен тра за соци јал ни рад 

„Сава“ Бра ни слав Вук мир.
Ива на Џигур ски, савет ник у 

Цен тру за при вре ме ни поро
дич ни сме штај у Новом Саду, 
иста кла је овом при ли ком да 
је ова услу га нови на у систе
му соци јал не зашти те.

– Ова услу га је наме ње на 
био ло шким, хра ни тељ ским и 
ста ра тељ ском поро ди ца ма 
које бри ну о деци са смет ња
ма у раз во ју. У току пери о да 
када дете бора ви код при вре
ме ног хра ни те ља, поро ди ца 
има могућ ност да напра ви 
пре дах. Циљ јесте очу ва ње 
капа ци те та поро ди це, а дете, 
које има одре ђе не поте шко
ће, има при ли ку да стек не 
нова иску ства и вешти не, и 
поста не функ ци о нал ни је у 
сво јој поро ди ци. Потреб но је 
само да роди те љи под не су 
зах тев Цен тру за соци јал ни 
рад како би се ова услу га 
могла реа ли зо ва ти. Тре нут но 
у Новом Саду има мо 15 при
вре ме них хра ни тељ ских 
поро ди ца у који ма бора ви 21 
дете, рекла је Ива на Џигур
ски.

Она је дода ла да пру жа лац 
услу ге може бити било која 
осо ба која је бли ска поро ди
ци, као и да је зада так био ло
шке поро ди це да сама иза бе
ре осо бу код које ће дете 
повре ме но бора ви ти.  З.П.

БраниславВукмир ИванаЏигурски

ИЗЛОЖБАУМУЗЕЈУСРЕМАУОКВИРУ
НОВЕМБАРСКИХДАНА

Фотографије
посвећене
Данупобеде

У окви ру обе ле жа ва ња 
Новем бар ских дана у 
Музе ју Сре ма 1. 

новем бра све ча но је отво
ре на изло жба фото гра фи ја 
из фон да Архи ва Москве 
посве ће не Дану побе де. 
Изло жба ће тра ја ти десет 
дана и том при ли ком, посе
ти о ци ће на око 40 углав ном 
фото гра фи је пара да које су 
посве ће не Дану побе де над 
фаши змом у Москви. Хро
но ло шки постав ка обу хва та 
пери од од 1942. годи не па 
све до деве де се тих годи на. 
Захва љу ју ћи сарад њи изме
ђу Архи ва Сре ма и Руског 
Дома у Бео гра ду, ова 
постав ка је први пут при ка
за на у Срби ји изван Руског 
дома. Пред сед ник Скуп шти
не гра да Срем ске Митро ви
це Томи слав Јан ко вић је 
том при ли ком свим гра ђа ни
ма чести тао Дан осло бо ђе
ња и иста као да се овом 
изло жбом и слич ним дога
ђа ји ма ода је почаст свим 
жртва ма које су пале у бор
би про тив фаши зма.

– Исто риј ски архив Москве 
је усту пио ове фото гра фи је 
и ово је први дога ђај у окви
ру Новем бар ских дана. Ове 
фото гра фи је су неми све до
ци јед ног вре ме на у бор би 
про тив фаши зма при ја тељ
ске и брат ске Руси је, која је 

дала вели ки допри нос у 
бор би про тив фаши зма. 
Мислим да сла ви мо један 
вели ки јуби леј – 75 годи на 
сло бо де, а само у миру и 
сло бо ди може мо напре до
ва ти и то не сме мо забо ра
ви ти, рекао је Јан ко вић.  

Дирек тор Архи ва Срем 
Дејан Уме тић је на отва ра
њу изло жбе изја вио да се 
овом изло жбом обе ле жа ва 
75 годи на од осло бо ђе ња 
Срем ске Митро ви це.

– Тако ђе, овом изло жбом 
Архив Сре ма са Руским 
домом и дру гим инсти ту ци
ја ма се при пре ма да низом 
актив но сти обе ле жи Дан 
побе де 9. маја, навео је 
Уме тић.  

З.Поповић

ДејанУметић

ИзложбафотографијаАрхиваМосквеуМузејуСрема

Овауслугасеомогућавапородицамаса
децом, која имају сметње у развоју, да
дете сместе у привремену хранитељску
или сродничку породицу. Смисао ове
услугејестедасепородицидаједнаврста
предаха,рекаоједиректорЦентразасоци
јалнирад„Сава“БраниславВукмир
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Пријављено25хиљада
сезонаца

NALED и GIZ пре да ли су 25. окто бра, 
софт вер за елек трон ску реги стра ци ју 
сезон ских рад ни ка у пољо при вре ди, 
Поре ској упра ви Срби је у трај но вла сни
штво и тако све ча но обе ле жи ли успе шан 
завр ше так про јек та Немач ке раз вој не 
сарад ње „Пове ћа ње при ли ка за запо
шља ва ње сезон ских рад ни ка“.

Током две годи не, GIZ и NALED су 
подр жа ли ресор не инсти ту ци је у кре и ра
њу и доно ше њу Зако на о појед но ста вље
ном рад ном анга жо ва њу на сезон ским 
посло ви ма у одре ђе ним делат но сти ма, и 
раз ви ли веб пор тал и мобил ну апли ка ци
ју за ефи ка сни ју при ја ву, што је резул ти
ра ло пове ћа њем бро ја реги стро ва них 
сезон ских рад ни ка од чак 600 про це на та, 
у одно су на 2017.

У првих девет и по месе ци при ме не 
новог реше ња, којим је ели ми ни са на ком
пли ко ва на про це ду ра закљу чи ва ња уго
во ра на папи ру и одла ска на шал те ре, 
при ја вље но је чак 25.600 сезон ских рад
ни ка, који су ради ли више од 700.000 
дана и за њих је пла ће но 211 мили о на 
дина ра поре за и допри но са. Пор тал и 
апли ка ци ју кори сти ло је 290 посло да ва
ца, од којих су више од 80 физич ка лица.

– Био бих сре ћан да смо у првој годи ни 
реги стро ва ли 10.000 рад ни ка, а ми смо 
успе ли два и по пута више, и у легал не 
токо ве уве ли добар део од 80.000 сезо на
ца који раде на црно. Ово је почет ни 
корак и циљ нам је да еупра ва функ ци о
ни ше и у пољо при вре ди и да успо ста ви
мо систем еаграр, као плат фор му за 
раз ме ну инфор ма ци ја у овој обла сти – 
изја вио је мини стар пољо при вре де Бра
ни слав Неди мо вић, на дру гом реги о нал
ном Окру глом сто лу о сезон ском раду, 
којем су при су ство ва ли гости из Алба ни је, 
Север не Маке до ни је, БиХ и Црне Горе.

Током ове годи не, успо ста вље ни су 
сер ви сни цен три у 97 гра до ва и општи на, 
за подр шку пољо при вред ни ци ма у кори
шће њу пор та ла и мобил не апли ка ци је. 
Одр жа не су 54 обу ке за 990 кори сни ка 
систе ма и обу че но је 150 инспек то ра за 
кон тро лу при ме не зако на. Један од 
резул та та јесте и раз вој реги стра сезо на
ца при НСЗ за подр шку посло дав ци ма у 
про на ла же њу рад ни ка.

Јед на од локал них само у пра ва у којој 
је фор ми ран сер ви сни цен тар и ода кле је 
кре ну ла ини ци ја ти ва за овај про грам, 
јесте и Срем ска Митро ви ца. Функ ци ју 
сер ви сног цен тра је још про шле годи не 
пре у зе ла митро вач ка Аген ци ја за рурал
ни раз вој, а Петар Самар џић, дирек тор 
Аген ци је, уче ство вао је на Окру глом сто
лу о сезон ском раду, као пред став ник 
локал не само у пра ве која је пио нир у про
мо ци ји и реа ли за ци ји ове ини ци ја ти ве. 

– После ско ро две годи не напор ног 
рада на пове ћа њу при ли ка за запо шља

ва ње сезон ских рад ни ка у пољо при вре
ди, дошло је вре ме да се ана ли зи ра ју и 
суми ра ју резул та ти и ефек ти. Оно што 
мало ко зна, јесте да је ини ци ја ти ва за 
ова квим про јек том кре ну ла упра во из 
Срем ске Митро ви це још пре ско ро пет 
годи на. Наи ме, због уни ште них пољо при
вред них ком би на та, због уни ште них 
пољо при вред них доба ра, арми ја рад ни
ка који су били анга жо ва ни на раз ли чи
тим пољо при вред ним посло ви ма, или је 
оста ла без посла, или је и даље рад но 
анга жо ва на, али без било каквог уго вор
ног одно са – изја вио је Самар џић. 

Било да се ради о посло ви ма бра ња 
воћа или повр ћа, резид бе, упра вља ња 
маши на ма, зашти те биља, скла ди ште
њем пољо при вред них про из во да, и број
ним дру гим пољо при вред ним посло ви
ма, ових рад ни ка има на десе ти не хиља
да, а пора жа ва ју ћа чиње ни ца јесте да је 
ско ро 95 про це на та њих ради ло „на 
црно“, то јест иле гал но. 

– Упра во из тих раз ло га, још 2015. 
годи не, на састан ку фру шко гор ских воћа
ра са тада шњим гра до на чел ни ком Срем
ске Митро ви це, а дана шњим мини стром 
пољо при вре де, покре ну та је иде ја о 
потре би уре ђе ња обла сти запо шља ва ња 
у пољо при вре ди, како би се овим рад ни
ци ма омо гу ћи ло оства ре ње одре ђе них 
пра ва, као и да би се сма њи ла сива еко
но ми ја у овој обла сти. Са тим се можда 
кре ну ло доста сти дљи во у јав ност, али се 
та иде ја ипак на кра ју реа ли зо ва ла – 
иста као је Самар џић.  

Нај пре је са NALEDом и GIZом орга

ни зо ва но неко ли ко кон фе рен ци ја на ову 
тему, а у мају 2018. годи не, кад је Закон о 
појед но ста вље ном рад ном анга жо ва њу 
на сезон ским посло ви ма у одре ђе ним 
делат но сти ма био још у фази пред ло га, у 
Срем ској Митро ви ци је одра ђе на и прва 
про мо ци ја ове ини ци ја ти ве на штан ду 
„Сезон ски посло ви у пољо при вре ди“ у 
окви ру митр о вач ког Сај ма запо шља ва
ња. 

– Офор ми ли смо сер ви сни цен тар у 
слу жби адми ни стра тив но  тех нич ке 
помо ћи посло дав ци ма и у слу жби пове
зи ва ња посло да ва ца са заин те ре со ва
ним сезон ци ма. Дра го ми је, што смо 
пока за ли да ова кви про гра ми могу да 
зажи ве и у Срби ји и надам се да ћемо у 
наред ним годи на ма има ти још више 
посло да ва ца из обла сти пољо при вре де, 
који ће на овај врло прак ти чан начин, 
при ја вљи ва ти рад ни ке које анга жу ју. 
Надам се да ће бити и мно го већи број 
уред но при ја вље них рад ни ка, и да ће ова 
плат фор ма бити при ме ње на на још 
неким при вред ним гра на ма, где и даље 
вла да сива еко но ми ја у обла сти запо
шља ва ња – рекао је на Окру глом сто лу 
Петар Самар џић, дирек тор Аген ци је за 
рурал ни раз вој.

Пре ма изве шта ју митро вач ког сер ви
сног цен тра, са тери то ри је Срем ске 
Митро ви це је укуп но 23 посло дав ца 
путем веб пор та ла при ја ви ло сво је рад
ни ке. Укуп но је при ја вље но око 800 рад
ни ка, што је врло задо во ља ва ју ћа ста ти
сти ка, посеб но ако се узме у обзир да 
сезо на још увек није гото ва.

ПетарСамарџићБраниславНедимовић

Пројекат:„УСРЕДИШТУПАЖЊЕ:Митровицајуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаГрадаСремскаМитровица–Градскауправазаобразовање,културуиспорт.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

Према извештају митровачког сервисног центра, са
територијеСремскеМитровице јеукупно23послодавца
путем веб портала пријавило своје раднике. Укупно је
пријављенооко800радника,штојеврлозадовољавајућа
статистика, посебно ако се узме у обзир да сезона још
увекнијеготова
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ЦРВЕНИКРСТ

Продужениборавак
престаодаради
После 15 годи на, про ду

же ни бора вак за ром
ску и децу из соци јал но 

угро же них поро ди ца при ири
шком Црве ном крсту је пре
стао са радом.

 – Про је кат је финан си
рао вели ки број међу на род
них дона то ра пре ко Црве ног 
крста Вој во ди не и Срби је: 
дан ски и шпан ски Црве ни 
крст, а у послед ње вре ме 
била је акту ел на Швај цар ска 
орга ни за ци ја за раз вој  SDC. 
Захва љу ју ћи њихо вој помо
ћи, сва ке годи не смо има ли, 
у про се ку, два де се то ро деце 
из соци јал но угро же них поро
ди ца, која су у нашем рад ном 
про сто ру про во ди ла вре ме. 
Има ли смо учи те љи цу која 
им је пома га ла око уче ња, а 
била им је обез бе ђе на и ужи
на. Деца су редов но поха ђа
ла шко лу, а два сата пре или 
после шко ле, сва ког рад ног 
дана су дола зи ли у наше про
сто ри је – каже Бобан Ћирић, 
секре тар Црве ног крста Ириг.

Про ду же ни бора вак је 
радио у окви ру про јек та „Ром
ски вртић за децу из социо  
еко ном ских угро же них поро
ди ца“ у ком је уче ство вао и 
Црве ни крст Ириг, са још 26 
општи на у Срби ји. Про је кат 
је отпо чео 2004. годи не у 
Јаску, као про ду же ни бора
вак уче ни ка из ром ских соци
јал но угро же них поро ди ца. 

Изград њом соп стве ног про
сто ра, Црве ни крст Ириг је у 
про ду же ном борав ку радио и 
са дру гом децом из еко ном
ски угро же них поро ди ца. 

Про је кат се реа ли зо вао 
до про шле годи не, захва љу
ју ћи број ним међу на род ним 
дона то ри ма са наме ром да 
се деца скло не са ули це и 
да ква ли тет но про во де вре
ме. Захва љу ју ћи дона то ри
ма, орга ни зо ва ни су и број ни 
изле ти, одла сци на позо ри
шне пред ста ве у Бео град и 
Нови Сад, посе те ЗОО врту, 
а нај у спе шни јим и нај ре дов
ни јим ђаци ма, Црве ни крст 
Срби је је омо гу ћа вао одла
зак на море. 

Бог да на Глип ко вић, учи те
љи ца и коор ди на тор ка про

јек та, каже да су деца радо 
дола зи ла у про ду же ни бора
вак.

– Деца су се нави кла са 
дола зе, игра мо се, учи мо, 
игра мо дру штве не игре које 
они код куће нема ју. У про те
кле три годи не смо има ли и 
кре а тив не ради о ни це. Били 
смо на „Пудар ским дани ма“ 
и на „Гушчи ја ди“ у Шатрин
ци ма, где смо изла га ли деч је 
руч не радо ве који су наста ли 
на тим кре а тив ним ради о ни
ца ма. Слу ша ли смо музи ку, 
гле да ли црта не фил мо ве, 
кори сти ли спорт ски терен. 
Деца су овде заи ста ква ли
тет но и кре а тив но про во ди ла 
сво је вре ме – каже учи те љи
ца Бог да на. 

Вест да више неће бити 

про ду же ног борав ка рас ту
жи ла је и децу и роди те ље, 
али и оне који су ради ли са 
њима.

Како сазна је мо од Боја не 
Дри нић, ПР ири шке Општи
не, дона то ри су се пову кли 
из свих 27 општи на у Срби
ји током про те кле годи не. 
Ири шка Општи на је ове 
годи не пре у зе ла финан си ра
ње настав ка овог про јек та у 
скла ду са сво јим могућ но сти
ма, чети ри месе ца пре ко јав
них радо ва, али је тај јав ни 
рад завр шен. 

– Захвал ни смо локал
ној само у пра ви на подр шци, 
међу тим, тај пери од од чети
ри месе ца је про шао. Воле
ли бисмо да наста ви мо наш 
рад са децом, али тре нут но 
не посто је сред ства за то. 
Као непро фит ној орга ни за
ци ји, једи на нада нам је да 
неко пре по зна зна чај ова квог 
про јек та и помог не да се он 
наста ви – додао је Бобан 
Ћирић. 

У том кон тек сту је и ова 
при ча о 15 годи на успе шне 
реа ли за ци ји про јек та помо
ћи ром ској и деци из соци
јал но угро же них поро ди ца, 
да у леп шим усло ви ма, уз 
струч не људе, уче и раз ви ја ју 
сво је могућ но сти, уз жељу да 
се ипак јаве неки дона то ри и 
помог ну наста вак рада про
ду же ног борав ка. С.Џакула

БобанЋирић БогданаГлипковић

ЗАВРШЕНПРВИКРУГЛИЦИТАЦИЈЕ

Излицитирано207хектара
У првом кру гу лици та ци

је држав ног пољо при
вред ног земљи шта 

у ири шкој општи ни, који је 
завр шен 21. окто бра,  било 
је  пону ђе но  укуп но 766,2 
хек та ра, а изли ци ти ра но је 
207,13 хек та ра. Оста так од 
559,2 хек та ра биће пону ђе
но у дру гом кру гу лици та
ци је, који ће се нај ве ро ват
ни је, одр жа ти до кра ја ове 
годи не.

Како сазна је мо од Нена да 
Авра мо ви ћа, чла на Коми си
је за спро во ђе ње поступ ка 
изда ва ња држав ног земљи

шта у закуп,  било је пону ђе
но 362 ката стар ске пар це ле 
у окви ру 14 јав них над ме та
ња, а чак у 13, пар це ле су 

дате у закуп на пери од од 
десет годи на.

– Пости гли смо про сеч
ну цену од 326,7 евра по 

хек та ру, а као и на рани јим 
лици та ци ја ма, у првом кру
гу су оти шле нај ква ли тет ни
је повр ши не. Тако ђе, забе
ле жи ли смо и пораст бро ја 
сто ча ра, који су земљи ште 
узе ли у закуп по пра ву пре
чег првен ства. Са 46 сто ча ра  
смо пот пи са ли 61 уго вор – 
каже за наше нови не, Ненад 
Авра мо вић.

У ири шкој општи ни, пре
ма про гра му је пред ви ђе но 
дава ње у закуп укуп но 1.327 
хек та ра пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји
ни. С.Џ.

Другикруглицитациједокрајагодине

Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасеизбуџетаОпштинеИриг.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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СПРЕМНИПРОЈЕКТИЗАСЛЕДЕЋУГОДИНУ

Наставакреновирањаулица
Током ове годи не неко

ли ко ули ца у гра ду је 
доби ло нов изглед, 

било да се ради ло о мањим 
захва ти ма као што је асфал
ти ра ње, потом о већим, 
типа поста вља ња беха то на 
и уре ђе ња пар кин га, па до 
ком плет них рекон струк ци
ја и вели ких радо ва, какви 
су били у ули ца ма Мило ша 
Црњан ског и Срем ској.

Пред сед ник рум ске 
Општи не Сла ђан Ман чић је 
наја вио да ће и у наред ној 
годи ни бити вели ких радо
ва, а за неке су про јек ти већ 
спрем ни. 

На ини ци ја ти ву жите ља, 
ради ће се ком плет на рекон
струк ци ја две вели ке ули
це у бли зи ни цен тра гра да, 
које су и изу зет но про мет не 
 ули це 15. мај и 15. август. 

– Про је кат рекон струк
ци је ули ца 15. мај и 15. 
август, које се наста вља
ју јед на на дру гу, вре дан је 
око 245 мили о на дина ра и 
са њим ће наша општи на 
кон ку ри са ти код Упра ве за 
капи тал на ула га ња АП Вој

во ди не. У ове две ули це ће 
се ком плет но мења ти под
зем не и над зем не инста ла
ци је, коло воз у дело ви ма 
где је ужи ће се про ши ри ти 
на шест мета ра, и већ по 
про це ње ној вред но сти се 
види да ће и те ули це бити 
сре ђе не као што је Срем
ска – изја вио је пред сед ник 

Ман чић. Он је додао да су 
ове ули це изу зет но зна чај не 
за град и то ће се пре до чи ти 
Упра ви за капи тал на ула га
ња.

– Оче ку јем да ћемо почет
ком наред не годи не кре ну ти 
са радо ви ма, зато бих замо
лио гра ђа не за још мало 
стр пље ња. Про јект на про

це ду ра је нешто дуже тра
ја ла и то је глав ни раз лог 
зашто рани је нисмо иза шли 
са кон крет ним пода ци ма. 
Сада има мо јасну ситу а ци
ју и спрем ни смо за кон курс 
Упра ве за капи тал на ула га
ња – пору чио је гра ђа ни ма 
Сла ђан Ман чић.

С.Џакула

Улица15.мај

УРЕЂЕЊЕГРАДСКОГЈЕЗГРА

Радовинапаркингу
Радо ви на уре ђе њу пар кинг 

про сто ра и при ла зног пута, 
који се нала зе иза Роб не куће 

запо че ли су 29. окто бра. Меха ни за
ци ја је поче ла укла ња ње око 1.200 
ква драт них мета ра посто је ћег бето
на, који је у при лич но лошем ста њу, 
а пла ном је пре ви ђе но да се ова 
повр ши на делом покри је беха тон 
пло ча ма, а делом асфал ти ра.

Радо ви  се изво де у скло пу рекон
струк ци је и уре ђе ња самог град ског 
језгра, који су запо че ли обим ним 
радо ви ма на ком плет ној рекон
струк ци ји дела Глав не ули це про
шле годи не. Кра јем јула је поче ло 
уре ђе ње  Желе знич ке и Орло ви ће
ве ули це и то поста вља њем беха
то на на тро то а ре и асфал ти ра њем 
пар кинг места, потом асфал ти ра
ње Ули це Вељ ка Дуго ше ви ћа, од 
Орло ви ће ве до 27. окто бра, и сада 
сле де поме ну ти радо ви на про сто
ру иза Роб не куће.

Сви поме ну ти радо ви се финан
си ра ју из општин ског буџе та, а 
тен дер је био вре дан 21 мили он 
дина ра. Oчекује се да се радо ви 
на пар кин гу окон ча ју за два де се так 
дана. С.Џ.

ГЦ„СРЕМ“

Посетадеце
извртића

У окви ру окто бра  Месе
ца соли дар но сти са ста ри
ма, мали ша ни из УПВО 
„Поле та рац“ објек та „Вељ ко 
Дуго ше вић“, су са сво јим 
вас пи та чи ца ма,  посе ти ли 
кори сни ке Герон то ло шког 
цен тра „Срем“ у Руми.

После забав ног дела про
гра ма, када су са хором 
Герон то ло шког цен тра отпе
ва ли неко ли ко песа ма, и 
про ше та ли пар ком, мали
ша ни су се при хва ти ли 
посла и помо гли у саку пља
њу лишћа. С.Џ.
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РУМСКИУЧЕНИЦИПОКАЗАЛИСВОЈУХУМАНОСТ

ХуманитарнитурнирзаСтефу

Мали Сте фан Гон чин, који уско ро 
пуни две годи не, болу је од рет ке 
и по живот опа сне тубе ро скле ро зе 

мозга. Лече ње би тре ба ло да се спро ве
де у Тур ској, а за то су поро ди ци Гон чин 
потреб на зна чај на сред ства  гово ри се о 
цифри од пре ко 120.000 евра. Током целе 
годи не мно га удру же ња, као и поје дин ци, 
орга ни зо ва ли су хума ни тар не тур ни ре, 
кон цер те, акци је како би се при ку пи ла 
сред ства за малог Сте фу.

У те напо ре да се што пре при ку пе 
сред ства, укљу чи ли су се и уче ни ци ССШ 
„Бран ко Ради че вић“, који су орга ни зо ва ли 
1. новем бра у Спорт ској хали хума ни тар
ни тур нир у баске ту, под нази вом „М3 за 
Сте фу“ (М3  мла ди са мла ди ма за мла
де). Пози ву за уче шће на тур ни ру ода
звао се вели ки број еки па саста вље них 
од сред њо шко ла ца и осно ва ца, уче ни ка 
ста ри јих раз ре да, тако да су овим мла ди 

Румља ни и њихо ви про фе со ри пока за
ли да могу да доби ју и одлич ну оце ну из 
хума но сти. 

Иде ја је поте кла од Жељ ке Ничић, уче
ни це четвр тог раз ре да, сме ра моде лар 
оде ће, коју су подр жа ли и њени дру га ри 
из Уче нич ког пар ла мен та. Жељ ку смо на 
тур ни ру зате кли са малим Сте фа ном, а 
није кри ла задо вољ ство што је њена иде
ја реа ли зо ва на и што се на тур ни ру поја
ви ло много еки па, али и гле да ла ца који су 
нави ја ли за сво је, али и оста ви ли нов ча ни 
при лог за лече ње. 

– Захва љу јем сви ма који су помо гли да 
се ова моја и иде ја мојих дру га ра, реа ли
зу је – пору чи ла је Жељ ка.

Нарав но, уче нич ку иде ју су подр жа ли и 
про фе со ри. 

– Циљ нам је био да се што више сред
ста ва при ку пи за Сте фа но во лече ње. Дра
го ми је што има мо ова ко вели ки одзив, 

ми смо данас сви побед ни ци, а игра мо да 
побе ди мали Сте фан – иста као је дирек
тор „Бран ко ве“ шко ле Мир ко Зрнић.

Од Деја на Сер бе џи је, пред сед ни ка Уче
нич ког пар ла мен та сазна је мо да су биле 
при ја вље не 42 еки пе са пре ко 150 уче
сни ка. 

– Ту су и пуне три би не и ово је при ли ка 
да се захва лим сви ма који су се ода зва
ли нашем пози ву како би помо гли нашем 
Сте фи. Захва љу јем на помо ћи у орга ни
за ци ји овог тур ни ра, и Спорт ској хали и 
локал ној само у пра ви – рекао је Сер бе
џи ја.

Он је апе ло вао на све који нису могли 
доћи на овај хума ни тар ни тур нир, да у 
свом мобил ном теле фо ну уку ца ју број 
664 и поша љу на број 3030, и тако дони
ра ју 200 дина ра у фонд за Сте фа о но во 
лече ње и омо гу ће му да у децем бру оде 
на лече ње у Тур ску. С.Џ.

Хуманитарнибаскеттурнир ЖељкаималиСтефа

СЕТВАПШЕНИЦЕ

Засејанопреко90одстоповршина
Опти ма лан рок за сетву пше

ни це је био окто бар. У том 
опти мал ном агро тех нич ком 

року је засе ја но пре ко 90 одсто 
пла ни ра них повр ши на за сетву 
ове кул ту ре. Као и рани јих годи на, 
у рум ској општи ни би тре ба ло око 
10.000 хек та ра да се засе је пше ни
цом. 

– Овај пода так охра бру је, јер 
је сетва у опти мал ном року један 
од пред у сло ва за успе шну про из
вод њу. Пше ни ца засе ја на почет
ком окто бра је већ никла, док би 
за касни је засе ја ну кул ту ру, добро 

дошле пада ви не које омо гу ћа ва
ју брже и ујед на че ни је ница ње. 
После ница ња усе ва, пољо при
вред ни ци тре ба да их редов но 
оби ла зе, у циљу раног откри ва ња 
ште то чи на и њихо вог пра во вре
ме ног сузби ја ња – саве ту је Горан 
Дроб њак, струч ни сарад ник у 
Пољо при вред ној струч ној слу жби 
Рума.

Нај ве ће ште те у јесе њем и зим
ском пери о ду на пше ни ци може 
да напра ви бау љар, а посеб но код 
сетве пше ни це у моно кул ту ри, и 
пољ ски гло да ри. С.Џ.

ГоранДробњак

Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПШТИНЕ

Добрареализацијабуџета
идругиребаланс
Дру ги реба ланс општин

ског буџе та одбор ни ци 
СО Рума су усво ји ли на 

26. скуп штин ској сед ни ци, која 
је одр жа на 1. новем бра. По 
обра зло же њу Мари ја не 
Колон џи је, шефи це Оде ље ња 
за финан си је, при вре ду и 
пољо при вре ду, овим реба лан
сом се при хо ди и при ма ња 
ускла ђу ју са рас хо ди ма и 
изда ци ма на вишем нивоу, 
одно сно за 4.185.428 дина ра 
буџет ских при хо да и рас хо да, 
док се при хо ди и рас хо ди из 
додат них изво ра, ускла ђу ју на 
нижем нивоу за око 6,2 мили о
на, одно сно дру гим реба лан
сом се ком пле тан буџет ума
њу је за 1,9 мили о на дина ра. 

Први раз лог реба лан са је 
изме на Зако на о буџет ском 
систе му, у чла ну који се одно
си на пове ћа ње пла та у једи
ни ца ма локал не само у пра ве и 
то: у уста но ва ма кул ту ре за 10 
про це на та, пред школ ских 
уста но ва и уста но ва соци јал не 
зашти те за девет и код кори
сни ка сред ста ва буџе та локал
не вла сти за осам про це на та. 
Пове ћа ње пла та у овим кате
го ри ја ма ће се врши ти почев 
од пла те за новем бар ове 
годи не, што зна чи да ће по 
овом осно ву, све локал не 
само у пра ве у Срби ји мора ти 
да раде реба лан се буџе та. 

Дру ги раз лог је везан за 
закљу чак Вла де Срби је, да се 
запо сле ни ма који раде у пред
школ ским уста но ва ма, испла
ти јед но крат на нов ча на помоћ 
у нето изно су од 5.000 дина ра. 
Ова јед но крат на испла та се 
врши из буџе та локал них 
само у пра ва.

– Један од раз ло га за реба
ланс је била и потре ба отва ра
ња нове апро при ја ци је веза не 

за про је кат „Вој ни ком плекс 
Клуб вој ске Срби је“ и за то је 
опре де ље но 10 мили о на 
дина ра. Исто тако је иска за на 
и потре ба да се изме не поје
ди не апро при ја ци је, како би се 
обез бе ди ло несме та но функ
ци о ни са ње Општи не – поја
сни ла је раз ло ге реба лан са 
Мари ја на Колон џи ја.

Сагле да ва ју ћи изме не у 
прет ход ној одлу ци о буџе ту, 
пред ло же ни обим буџет ских 
сред ста  ва  изно си 
2.096.435.780 дина ра, а пред
ло же ни обим сред ста ва из 
додат них изво ра је 53,8 мили
о на дина ра.

Гово ре ћи о реба лан су, 
Ненад Боро вић одбор ник СНС 
је ука зао да је посеб но важно 
што се пове ћа ва ју пла ни ра на 
сред ства од при хо да од поре
за на дохо дак, добит и капи
тал не добит ке, што ука зу је на 
оче ки ва ња да ће бити још 
инве сти ци ја и нових рад них 
места.

– Добро је иста ћи и да се у 
обла сти здрав ства пла ни ра 
пове ћа ње сред ста ва за три 
мили о на, иако Дом здра вља 
више није у инге рен ци ја ма 
локал не само у пра ве, а посеб
но тре ба иста ћи пода так да 
рум ска Општи на у пот пу но сти 
финан си ра изград њу нове 
котлар ни це са 120 мили о на 
дина ра, што рет ко која само у
пра ва може – рекао је Боро
вић.

На овој сед ни ци дру га бит
не тач ка је била веза на за 
реа ли за ци ју ово го ди шњег 
буџе та за девет месе ци и ту 
су пока за те љи изу зет но задо
во ља ва ју ћи. Наи ме, закључ
но са сеп тем бром, укуп ни 
при хо ди и при ма ња у општин
ском буџе ту су изно си ли 
1,388 мили јар ди дина ра, 
одно сно 64,56 про цен та од 
пла ни ра них сред ста ва. Ова 
цифра обје ди њу је теку ће при
хо де од ско ро 1,3 мили јар де 
дина ра, при ма ња од про да је 

нефи нан сиј ске имо ви не у 
виси ни од 23,2 мили о на, при
хо де из оста лих изво ра буџет
ских кори сни ка од 16,6 мили
о на и пре не тих и неу тро ше
них сред ста ва у виси ни 49,3 
мили о на дина ра.

– По струк ту ри, нај ви ше је 
при хо да од поре за на дохо
дак, добит и капи тал не добит
ке 581,5 мили о на дина ра, 
тран сфе ри са дру гих нивоа 
вла сти су били 287,6 мили о на 
а при хо ди од поре за на имо
ви ну 234,4 мили о на дина ра. 
Нај ви ше сред ста ва, са дру ге 
стра не, је утро ше но на реа ли
за ци ју про гра ма опште услу ге 
локал не само у пра ве, потом 
про грам орга ни за ци је сао бра
ћа ја и сао бра ћај на инфра
струк ту ра, и пред школ ско 
вас пи та ње и обра зо ва ње. У 
овом пери о ду није било заду
жи ва ња локал не само у пра ве 
– рекла је одбор ни ци ма 
Мари ја на Колон џи ја.

У истом пери о ду рас хо ди су 
дости гли цифру од око 1,2 
мили јар де дина ра, што је 55,4 
одсто у одно су на план. Гово
ре ћи о извр ше њу буџе та, 
одбор ник Ненад Боро вић је 
изра зио задо вољ ство висо
ким сте пе ном оства ре ња 
општин ског буџе та, али и 
добром дина ми ком месеч ног 
пуње ња, која ука зу је да ће и 
ове годи не бити реа ли зо ва но 
пре ко две мили јар де при хо да 
у буџет.

– Нај бо ље је то што код 
реа ли за ци је при хо да од поре
за на зара де има мо 72 про
цен та од пла на, што је за 62 
мили о на више него про шле 

СтеванКовачевић МаријанаКолонџија ТатјанаДошен

СедницаСОРумеоребалансу
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годи не за исти пери од, када 
смо има ли рекорд но извр ше
ње буџе та. Добро је и да су се 
рас хо ди држа ли под кон тро
лом, те да су испо што ва ни 
прин ци пи пра вед но сти и 
тран спа рент но сти – рекао је 
Ненад Боро вић. 

– Реба ланс и реа ли за ци ја 
буџе та су пока за ли да се у 
рум ској општи ни наста вља 
тренд успе шног буџет ског 
посло ва ња. Изве штај нам 
даје за пра во да оче ку је мо 
добру реа ли за ци ју и да смо 
добро пла ни ра ли буџет. Оста
је нам још три месе ца интен
зив ног пуње ња буџе та, пре 
све га по осно ву упла та поре
за на зара де. Јако је бит но да 
ти изво ри, из којих се пуни 
буџет, гаран ту ју дуго роч ну 
ста бил ност, а то су поре зи на 
зара де и дохо дак, потом тран
сфе ри, што гово ри да води мо 
про ак тив ну поли ти ку пре ма 
вишим орга ни ма вла сти и да 
смо за рум ску општи ну зна
чај на сред ства, доби ли за 
реа ли за ци ју инфра струк тур
них про је ка та. Код реба лан са 
тре ба иста ћи да до њега 
дола зи више због мера које је 
доне ла Вла да Срби је, веза но 
за пове ћа ње зара да и испла
те јед но крат не помо ћи за 
пред школ ске уста но ве, али је 
ту и нова пози ци ја за купо ви
ну Дома вој ске (Дом ЈНА) и 
што брже њено попра вља ње 
– рекао је Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума.

На овој сед ни ци је доне та и 
одлу ка о доно ше њу изме на и 
допу на Пла на гене рал не 
регу ла ци је Хрт ко ва ца, као и 
изме не и допу не одлу ке о 
доде ли сти пен ди ја, награ да и 
дру гих видо ва помо ћи сту ден
ти ма, уче ни ци ма и спор ти сти
ма са тери то ри је рум ске 
општи не.

Име но ван је и Општин ски 
савет роди те ља. У окви ру 
избо ра и име но ва ња, раз ре
ше на је, на лич ни зах тев, в.д. 
дирек тор ка Тури стич ке орга
ни за ци је Мир ја на Вуја си но
вић, док је за в.д. дирек тор ку 
име но ва на Татја на Дошен.

На почет ку ове сед ни це 
Сте ван Кова че вић је инфор
ми сао да је дошло и до изме
на у одбор нич ким гру па ма. 
Наи ме, Ненад Боро вић је 
напу стио одбор нич ку гру пу 
ДС и пре шао у редо ве СНС 
одбор ни ка, Горан Сава тић је 
напу стио одбор нич ку гру пу 
ДС и постао само ста лан 
одбор ник. 

 Фор ми ра на је нова гру па, 
ДС и само стал ни одбор ни ци, 
коју чине Борис Шикић и 
Милан Лукић, који су и били 
само стал ни одбор ни ци, и 
Јеле на Арсе но вић (ДС).

С.Џакула

ДОМЗДРАВЉА

Бесплатни
превентивнипрегледи

У пре вен тив не пре гле де, које спро во ди 
Мини стар ство здра вља, редов но се 
укљу чу је и Дом здра вља „Рума“, те је 

тако било и 3. новем бра. Циљ акци ја је поди
за ње нивоа све сти о зна ча ју пре вен ци је за 
рано откри ва ње боле сти, али и ризи ка који 
дово де до настан ка боле сти. 

Румља ни су и овом при ли ком могли да про
ве ре ниво шеће ра у крви, индекс теле сне 
масе, да ура де ЕКГ, и поса ве ту ју се о фак то ри
ма ризи ка и мера ма за очу ва ње и уна пре ђе ње 
здра вља.

Поред наве де ног, паци јен ти који су желе ли, 
а нису дуже вре ме или до сада били на 
офтал мо ло шком пре гле ду, могли су га оба ви
ти и про ве ри ти ста ње вида. 

– Мамо граф ске пре гле де су оба ви ле паци
јент ки ње које су уз кон сул та ци ју лека ра и спе
ци ја ли сте ради о ло га, биле у доб ном узра сту 
за овај вид дијаг но сти ке и које овај пре глед 

нису оба ви ле у послед ње две годи не.
Акци ја је као и сва ки пут до сада, била више 

него успе шна. Бес плат ни пре гле ди су реа ли
зо ва ни на чети ри пунк та: у Дому здра вља у 
Руми и три у здрав стве ним амбу лан та ма у 
Клен ку, Хрт ков ци ма и Путин ци ма – каже др 
стом. Јеле на Сто ја нац Мра че вић, дирек тор ка 
Дома здра вља Рума.

Оба вље но је 118 пре гле да, шећер у крви је 
кон тро ли са ло 112 паци је на та, коли ко је про ве
ри ло и свој крв ни при ти сак. Офтал мо ло шки 
пре глед је ура ди ло 34 паци јен та, а 19 жена је 
ура ди ло мамо граф ски пре глед.

– И овај пут апе лу јем на паци јен те, да се 
ода зо ву на пози ве које упу ћу је мо за пре вен
тив не и скри нинг пре гле де, као и да се убу ду
ће ода зи ва ју на ова кве и слич не акци је. Зајед
нич ким сна га ма може мо учи ни ти мно го на 
очу ва њу и уна пре ђе њу нашег здра вља – исти
че др Јеле на Сто ја нац Мра че вић. С.Џ.

ПревентивнипрегледиуДомуздрављаРума

Асфалтиранкрак
Краљевачкеулице

Како је и наја вље но, после 
завр шет ка асфал та у Ули ци Вељ
ко Дуго ше вић у самом цен тру гра
да, поче ли су радо ви на пар кин гу 
иза Роб не куће, али и асфал ти ран 
и један крак Кра ље вач ке ули це. 
Ради се о дужи ни од 200 мета ра, 
а у том делу Кра ље вач ке ули
це нала зи се неко ли ко стам бе
них кућа, као и про из вод ни погон 
„Евро то ма“.

Од тих 200 мета ра, око 120 
мета ра овог дела ули це никад 
није ни има ло асфалт.

– Сви ћемо има ти кори сти од 
овог асфал та, али ће сва ка ко бити 
олак ша но и функ ци о ни са ње моје 
фир ме. Дра го ми је што је локал
на само у пра ва пози тив но одго во
ри ла на нашу мол бу, јер уре ђе ње 
нашег дела ули це чека мо више од 
деце ни је – рекао је Тома Павлић, 
вла сник „Евро то ма“. С.Џ.

ТомаПавлић:Последеценијеасфалт
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ОПШТИНАШИДУПРОЈЕКТУ„БРИГАЗАДЕЦУЈЕЗАЈЕДНИЧКАОДГОВОРНОСТ“

Задецуувекнајбоље

У сали Скуп шти не општи не Шид 
одр жа на је у сре ду, 30. окто
бра пре зен та ци ја и уво ђе ње у 

про је кат „Бри га за децу је зајед нич ка 
одго вор ност,“ који спро во ди Општи на 
Шид. Мини стар ство про све те, нау
ке и тех но ло шког раз во ја Репу бли ке 
Срби је је уз подр шку Свет ске бан
ке покре ну ло про је кат „Инклу зив но 
пред школ ско вас пи та ње и обра зо
ва ње“(ECEC). Циљ про јек та је уна
пре ђе ње доступ но сти, ква ли те та и 
јед на ко сти пред школ ског вас пи та ња 
и обра зо ва ња за сва ко дете од њего
вог рође ња до 6,5 годи на, као и уна
пре ђе ње коор ди на ци је и сарад ње 
изме ђу реле вант них акте ра у пру жа
њу холи стич ких и висо ко ква ли тет них 
услу га пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња, са акцен том на децу из 
дру штве но осе тљи вих гру па.

Мини стар ство је у скло пу Ком по
нен те III Про јек та  „Кому ни ка ци ја са 
роди те љи ма и децом из осе тљи вих 
дру штве них гру па“, спро ве ло Кон курс 
за финан си ра ње пред ло га про је ка та, 
а Општи на Шид је јед на од 20 локал
них само у пра ва у Репу бли ци Срби
ји, којој су опре де ље на сред ства у 
изно су од 4.600.000 дина ра из сред
ста ва про јек та ECEC, за реа ли за ци ју 
про јек та „Бри га за децу је зајед нич ка 
одго вор ност“, одно сно за купо ви ну 
ком би вози ла, које ће бити на рас
по ла га њу свим парт не ри ма на овом 
про јек ту. 

Импле мен та ци јом овог про јек та 
обез бе ди ће се зна чај ни бене фи ти 
за сву децу пред школ ског узра ста и 
њихо вих поро ди ца, локал ну зајед ни
цу, као и уна пре ђе ње услу ге пред

школ ских уста но ва и институцијa 
држав не упра ве, у чијој над ле жно сти 
је пред школ ско вас пи та ње и обра зо
ва ње, и дру гих субје ка та.

Коор ди на тор ка про јек та Бра ни мир
ка Риђо шић из Кан це ла ри је за локал
ни раз вој, ујед но је била и пре зен тер, 
те је изне ла неке основ не подат ке.

– Апли ци ра ли смо за овај про је кат, 
који је био рас пи сан 24. маја ове годи
не, баш из раз ло га што смо из Цен тра 
за соци јал ни рад доби ли подат ке да 
је број поро ди ца које су мате ри јал но 
угро же не, а које има ју децу овог узра
ста (06,5 годи на) у пора сту, и вео ма 
мали број те деце поха ђа пред школ
ску уста но ву. Циљ про јек та је да се 
сви акте ри, који су укљу че ни у про
цес пру жа ња услу га пред школ ског 
вас пи та ња и обра зо ва ња, укљу че у 
пла ни ра ње, пред ла га ње мера и услу
га које под ра зу ме ва овај ниво обра
зо ва ња. Тре ба ло би да те услу ге учи
не доступ ни јим не само деци, већ и 
њихо вим роди те љи ма – поја сни ла је 
Бра ни мир ка Риђо шић.

После пре зен та ци је про јек та, пред
став ни ци парт нер ских инсти ту ци ја су 
обра зло жи ли сво ју уло гу у про јек ту. 
Потом је пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић, пот пи сао Уго вор 
о сарад њи са парт не ри ма Општи не 
Шид, који уче ству ју у реа ли за ци ји и 
спро во ђе њу про јек та, и то са Пред
школ ском уста но вом „Јели ца Ста
ни ву ко вић Шиља“, Домом здра вља 
Шид, Цен тром за соци јал ни рад и 
Црве ним крстом Шид.

Дра га на Сви тли ца, дирек тор ка 
Пред школ ске уста но ве „Јели ца Ста
ни ву ко вић Шиља“, после пот пи са ног 

уго во ра је гово ри ла о актив но сти ма у 
овој уста но ви.

– Јед на од актив но сти Пред школ
ске уста но ве је и „Дан отво ре них 
вра та”, која ће тра ја ти од апри ла 
2020. годи не, до јану а ра 2021. годи
не. У овој актив но сти ће поред деце 
уче ство ва ти и роди те љи. Могу доћи 
у вртић јед ном недељ но и то у обје
кат „Чаро ли ју“, где ће деца да бора
ве у гру па ма са сво јим вршња ци ма. 
Први сат је пла ни ран за дру же ње, а 
у дру гом сату еду ко ва ће мо роди те
ље и упо зна ти их са вас пит но  обра
зов ним радом. Ту су и про гра ми које 
ћемо спро во ди ти у сео ским сре ди на
ма – рекла је дирек тор ка Сви тли ца. 

Пред сед ник Општи не Шид Пре
драг Вуко вић није крио задо вољ ство 
после пот пи са ног уго во ра.

– Увек сам посеб но сре ћан и задо
во љан када се ради о нашој деци. 
Захва љу јем се Мини стар ству про све
те на изно су од 4.600.000 дина ра, и 
што су Шид увр сти ли у ових два де сет 
општи на који ма тре ба да се помог не. 
За нас је ово вели ка ствар и захва љу
јем се свим уче сни ци ма у овом про
јек ту. Надам се да ћемо оправ да ти 
пове ре ње Мини стар ства и сред ства 
потро ши ти како тре ба – изја вио је тим 
пово дом Пре драг Вуко вић.

Овај про је кат обу хва та ради о ни це, 
инфор ма тив но  еду ка тив не кам па
ње и купо ви ну вози ла, којим ће бити 
омо гу ћен пре воз деце и роди те ља са 
села, до места одр жа ва ње ради о ни
ца. Еду ка тив не ради о ни це ће води ти 
пси хо лог и педа гог и одр жа ва ће се у 
седам села шид ске општи не.

Д.Попов

ПредрагВуковићсапредставницимапартнерскихинституција
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КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕСРПСКЕНАПРЕДНЕСТРАНКЕШИД

РадовиуМоровићу
У про сто ри ја ОО Срп

ске напред не стран
ке у четвр так, 31. 

окто бра кон фе рен ци ју за 
меди је одр жао је Алек сан
дар Кузми нац, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це 
Моро вић. 

– Од фебру а ра ове годи
не Савет месне зајед ни це 
Моро вић је вео ма актив но 
кре нуо ка реа ли за ци ји пла
ни ра них радо ва у скла ду 
са финан сиј ским пла ном, а 
који је подр жан од локал не 
само у пра ве којој се захва
љу јем на јако доброј сарад
њи и подр шци коју нам пру
жа ју – изја вио је Кузми нац, 
а  затим, у настав ку кон фе
рен ци је навео све радо ве 

који су изве де ни у Моро ви
ћу.

– У Про ле тер ској ули ци 
изгра ђе на је пешач ка ста
за у дужи ни од 40 мета ра, 
као и два мости ћа у истој 
ули ци. Поста вље не су кова
не капи је на пра во слав ном 
гро бљу, ура ђен је и тоа лет 
у капе ли. Током лета ура
ђе на је пла жа, уз помоћ и 
подр шку фон да ци је „Ана 
и Вла де Дивац“, а Месна 
зајед ни ца је орга ни зо ва ла 
мани фе ста ци ју отва ра ња 
пла же у Моро ви ћу. Локал
на само у пра ва је омо гу ћи ла 
нови асфалт на оба моста у 
селу, што је било од нај ве ће 
важно сти за мешта не Моро
ви ћа – дода је Кузми нац.

Атар ски путе ви су порав
на ни, уре ђе но је сточ но 
гро бље  потез пре ма Вој
ном лови шту, тре нут но се 
при во де кра ју радо ви на 
поста вља њу беха тон пло
ча испред згра де Дома 
кул ту ре у цен тру села, а о 
пла но ви ма до кра ја годи не 
Алек сан дар Кузми нац каже, 
да оста је да ура де у Митро
вач кој ули ци два ауто бу ска 
ста ја ли шта, као и то да се 
бли жи зима и мора ју бити 
актив ни на укла ња њу сне га 
по ули ца ма. Д.П.

ОБЕЛЕЖЕНСВЕТСКИДАНШТЕДЊЕ

Далиштедитеновац?
Свет ски дан штед ње 

уста но вљен је 31. окто
бра 1924. годи не на 1. 

Међу на род ном кон гре су ште
ди о ни ца у Мила ну, у Ита ли ји. 
Свет ски дан штед ње је дан 
када се под се ћа мо коли ко 
је важно има ти финан сиј ску 
сигур ност у виду уште ђе ви не 
и коли ко је важно ште де ти за 
поста вље не циље ве.

Да ли се ште ди и на који 
начин одго ва ра ли су Шиђа ни.

– Тешко може да се уште ди. 
Радим у овим годи на ма пуно, 
држим кафић, имам пен зи ју, 
а радим и додат не посло ве и 
све то да бих пре жи вља ва ла. 
Не може да се уште ди, увек 
су ту неки додат ни тро шко ви, 

каже Кати ца Мра вик.
Веља мин Буљ чик на пита

ње о штед њи је ова ко одго
во рио:

– Од почет ка до кра ја месе
ца је штед ња. Не поди жем 
ком плет ну пен зи ју, него на 
рате. Про лон ги ра мо тро ше

ње и дода мо чеко ве, каже 
Вења мин.

Мара Боро је вић твр ди да 
ште ди.

– Ште дим новац у бан
ци, доби јам од деце и тако 
ште дим. Углав ном је то нека 
мања сво та, јер пен зи ја ми је 

мала, рече нам Мара.
Јан ко Хнат ко каже да више 

нова ца нема.
– Једва се пре жи вља ва. 

Пре је било вишка нов ца, али 
сада не, јер све се потро ши 
што се зара ди, искрен је Јан
ко Хнат ко. Д.П.

КатицаМравик,ВењаминБуљчик,МараБоројевићиЈанкоХнатко

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ПанорамаМоровића

АлександарКузминац
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УШИМАНОВЦИМАПОЛОЖЕНКАМЕНТЕМЕЉАЦ

Градисеноввртић

Пред сед ник Покра јин
ске вла де Игор Миро
вић и пред сед ник 

Општи не Пећин ци мр Жељ
ко Трбо вић, поло жи ли су 30. 
окто бра камен теме љац за 
нови обје кат Пред школ ске 
уста но ве „Вла да Обра до
вић Каме ни“ у Шима нов ци
ма, зајед но са дирек то ром 
Упра ве за капи тал на ула га
ња АП Вој во ди не Недељ
ком Кова че ви ћем и пред
сед ни ком Саве та месне 
зајед ни це Шима нов ци 
Алек сан дром Ман ди ћем.

Вред ност радо ва на 
изград њи IА фазе новог 
објек та је 66,7 мили о на 
дина ра, а сред ства је пре ко 
Упра ве за капи тал на ула га
ња, обез бе ди ла Покра јин
ска вла да. Про це ње на 
вред ност укуп не инве сти ци
је је 120 мили о на дина ра.

– Наша наме ра је да 
зајед но са локал ном само у
пра вом реши мо овај више
де це ниј ски про блем. До 
кра ја наред не годи не завр
ши ће мо овај обје кат од 

1.700 ква драт них мета ра, 
који ће деци и запо сле ни ма 
пру жи ти нај бо ље усло ве за 
бора вак и рад. Пита ње 
демо гра фи је и ната ли те та 

је нај ва жни је пита ње данас 
у Срби ји, а изград ња нових 
врти ћа даје сигур ност роди
те љи ма, што допри но си и 
про ши ре њу поро ди це. 

Општи на Пећин ци се убр за
но раз ви ја, јер има мо број
не дома ће и стра не инве
сти то ре који овде послу ју, и 
ми ћемо зајед нич ким сна га
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ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Концерти
дружењемладих

Кори сни ци  услу га Днев
ног борав ка за децу и 
мла де са смет ња ма у 

раз во ју из Субо ти шта, посе
ти ли су у сре ду, 30. окто бра, 
Сту дио за музич ку еду ка ци
ју и обра зо ва ње у Пећин ци
ма. Дру же ње је, на позив 
Сту ди ја, орга ни зо вао пећи
нач ки Цен тар за соци јал
ни рад, а како нам је рекла 
Бра ни сла ва Мак си мо вић 
Ћускић, за мла де из Днев
ног борав ка при ре ђен је 
мини  кон церт који су вео
ма пажљи во одслу ша ли.

– Након кон цер та, пола
зни ци Сту ди ја су их упо
зна ли са инстру мен ти ма 
на који ма уче и сви ра ју, чак 
су се неки и опро ба ли на 
кла ви ру. Дру же ње је вео
ма бит но за наше кори сни
ке, као и све актив но сти 
које се спро во де ван Днев
ног борав ка. За њих је ово 
нешто ново и дру га чи је, и 
ужи ва ли су у сва ком тре
нут ку. Била је то још јед на 
при ли ка да се боље соци
ја ли зу ју, као и да се, што 
је нај ва жни је, осе ћа ју да 
при па да ју локал ној зајед
ни ци – рекла је Мак си мо
вић Ћускић, и дода ла да је 
дого во ре на узврат на посе
та пола зни ка Сту ди ја Днев
ном борав ку, где би одр жа

ли још један мини  кон церт, 
али и упо зна ли се са радом 
ове инсти ту ци је.

Да су заи ста сви ужи ва ли 
у дру же њу, потвр ди ла нам 
је и Бран ка Савић, педа гог 
Сту ди ја, која је рекла да су 
са овим про гра мом желе
ли да кори сни ци ма услу
га Днев ног борав ка, пру же 
при ли ку да ужи во виде и 
чују музич ке инстру мен
те  кла вир и хар мо ни ку, да 
сами про из ве ду тоно ве, али 
и да истак ну моћ музи ке, 
чији језик раз у ме цео свет и 
која руши гра ни це и ства ра 
мосто ве.

– Желе ли смо, пре све
га, да тим мла дим људи ма 
пру жи мо подр шку, а посеб
но њихо вим спо соб но сти
ма, јер сва ко од њих заси
гур но има неку даро ви тост. 
Са дру ге стра не, вео ма је 
важно код мале деце про
бу ди ти свест да посто је 
деца и људи са посеб ним 
потре ба ма, који ма је јед на
ко потреб на пажња, љубав 
и раз у ме ва ње, као и да они 
могу бити и дру га ри. Тако
ђе, деца тре ба да схва те 
да, уства ри, међу нама и 
нема раз ли ке, и да ста ње 
у којем су они, ми тре ба да 
при хва ти мо – изја ви ла је 
Бран ка Савић.

Музикарушиграницеиградимостове

ма реши ти нај ур гент ни је 
про бле ме ове општи не,  
иста као је пред сед ник 
Миро вић.

Сада шњи про стор шима
но вач ког врти ћа, који се 
нала зи на спра ту згра де 
основ не шко ле, није аде ква
тан ни по усло ви ма које пру
жа, ни по капа ци те ту. Због 
тога је ово изу зет но зна чај
на инве сти ци ја за општи ну 
Пећин ци, нагла сио је пред
сед ник Општи не мр Жељ ко 
Трбо вић.

– Новим објек том реша ва
мо про блем са сме шта јем 
деце у вртић, не само роди
те љи ма из Шима но ва ца, 
већ и роди те љи ма из целе 
општи не, који су запо сле ни 
у Шима нов ци ма и који желе 
да децу овде упи шу у пред
школ ску уста но ву. Реч је о 
капи тал ној инве сти ци ји, за 
коју наша општи на не би 
била у могућ но сти сама да 
обез бе ди сред ства. Зато 
сам захва лан Покра јин ској 
вла ди и пред сед ни ку Миро
ви ћу, на раз у ме ва њу које 
пока зу ју за потре бе гра ђа на 
пећи нач ке општи не и надам 
се да ће ова ко добра сарад
ња изме ђу локал не само у
пра ве и Покра јин ске вла де 
бити наста вље на и у будућ
но сти – изја вио је Трбо вић.

Пола га њу каме на темељ
ца при су ство ва ли су и мали
ша ни из врти ћа са сво јим 
вас пи та чи ца ма, али и број
ни гра ђа ни Шима но ва ца.

Бран ка Мило ше вић, мај ка 
пето го ди шњег Тади је и 
деве то ме сеч не Таја не, каже 
да ће роди те љи ма и деци 
нови обје кат мно го зна чи ти.

– Про стор сада шњег врти
ћа није неу ре ђен, али је неу
сло ван, јер се нала зи на 
спра ту и тешко ми је да се 
сва ко га дана пењем са дво
је деце. Због спра та је, тако
ђе, немо гу ће изво ди ти 
јасле ну гру пу у парк. Нови 
обје кат ће нам мно го зна чи
ти, јер ће нам реши ти све 
ове про бле ме – рекла нам је 
Бран ка Мило ше вић.

Да је нови обје кат нешто 
што шима но вач ки роди те
љи једва чека ју, потвр ди ла 
нам је и Жеља на Крстић, 
мај ка дво го ди шњих бли зна
ки ња Лене и Ларе, које су 
овом тре нут ку на листи 
чека ња за упис у вртић.

– Мно го ће ми зна чи ти 
могућ ност да упи шем децу у 
вртић, јер ћу тада моћи да 
радим, а да знам да су ми 
деца за то вре ме на сигур
ном и у одлич ним усло ви ма 
– каже Жеља на Крстић.

Пред школ ска уста но ва 
„Вла да Обра до вић Каме ни“ 
има објек те у свих 15 насе
ља пећи нач ке општи не, а 
обје кат у Шима нов ци ма је 
једи ни у којем посто ји листа 
чека ња. 

– У објек ту у Шима нов ци
ма тре нут но је упи са но 164 
деце, а на листи чека ња је 
још 35 мали ша на. Нови 
обје кат ће нам омо гу ћи ти да 
у пот пу но сти уки не мо листе 
чека ња. Иако оче ку је мо да 
ће, захва љу ју ћи убр за ном 
при вред ном раз во ју наше 
општи не, број деце у објек
ту у Шима нов ци ма расти у 
наред ним годи на ма, овом 
инве сти ци јом дуго роч но се 
обез бе ђу ју потреб ни капа
ци те ти – каже дирек тор ка 
пред школ ске уста но ве Ани
та Вол чев ски.

Теме ље новог врти ћа 
осве штао је архи је реј ски 
наме сник пећи нач ки Бојан 
Мија но вић, уз саслу же ње 
шима но вач ког месног паро
ха Жељ ка Кре ти ћа и доњо
то вар нич ког паро ха Саше 
Мили ја ше ви ћа.

Покра јин ска вла да је од 
јула 2016. годи не до данас, 
уло жи ла 224 мили о на дина
ра за финан си ра ње и суфи
нан си ра ње про је ка та на 
тери то ри ји општи не Пећин
ци, за реа ли за ци ју про је ка
та у обла сти ма здрав стве не 
зашти те, пред школ ског и 
основ ног обра зо ва ња и вас
пи та ња, водо снаб де ва ња и 
зашти те вода, локал ног и 
реги о нал ног еко ном ског 
раз во ја, као и сао бра ћај не 
инфра струк ту ре.
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ТУРИСТИЧКАОРГАНИЗАЦИЈА

Награднопутовање
зађакегенерације
Пећи нач ки, купин ски и шима но

вач ки ђаци гене ра ци је, вуков ци 
и уче ни ци који су пости гли запа

же не резул та те на окру жним и репу
блич ким так ми че њи ма током про шле 
школ ске годи не, посе ти ли су у поне
де љак, 28. окто бра, Срем ске Кар лов
це у окви ру наград ног путо ва ња које је 
орга ни зо ва ла Тури стич ка орга ни за ци
ја општи не Пећин ци, а финан си ра ла 
пећи нач ка локал на само у пра ва.

Уче ни ке из све три основ не шко ле 
са тери то ри је пећи нач ке општи не на 
наград но путо ва ње испра тио је и пред
сед ник Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, зајед но са Мајом Доше но
вић из општин ског Оде ље ња за дру
штве не делат но сти, дирек то ри цом 
пећи нач ке Основ не шко ле Мили ја ном 
Срдић и дирек то ри цом ТО Љуби цом 
Бошко вић.

– Надам се да ће им са дана шњег 
изле та оста ти лепе успо ме не, које ће 
пре но си ти оста лим уче ни ци ма и да ће 
на тај начин и њих под ста ћи да више 
раде и да се потру де да наред не годи
не буду међу награ ђе ни ма – пору чио је 
пред сед ник Жељ ко Трбо вић.

Како нам је рекла Маја Доше но вић 
из општин ског Оде ље ња за дру штве
не делат но сти ове годи не награ ђе но 
је укуп но 35 уче ни ка изле том у Срем

ске Кар лов це, као и седам награ ђе них 
настав ни ка, који су, зајед но са уче ни
ци ма оства ри ли нај бо ље резул та те на 
окру жним и репу блич ким так ми че њи
ма.

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци, осми сли ла је про грам оби
ла ска Срем ских Кар ло ва ца, а по речи
ма дирек то ри це Љуби це Бошко вић, 
овај излет је при ли ка да се деца упо
зна ју и са зна ме ни то сти ма Сре ма.

– Наша ТО има један про је кат под 
нази вом „Упо знај мо сво ју општи ну да 
би смо је више воле ли“, током којег оне 
нај мла ђе – прва ке, упо зна је мо са зна
ме ни то сти ма наше општи не. Ови мало 
ста ри ји, нај у спе шни ји, у при ли ци су да 
упо зна ју сусед не општи не, јер наша 
ТО има одлич ну сарад њу са дру гим 
срем ским општи на ма. Прет про шле 
годи не води ли смо нај бо ље уче ни
ке да упо зна ју Шид, про шле Срем ску 
Митро ви цу, а ове годи не води мо децу 
да упо зна ју Срем ске Кар лов це, јер 
тамо заи ста могу доста тога да виде и 
да про ве ду један ква ли те тан, еду ка ти
ван и заба ван дан – рекла је Бошко
вић.

Ана ста си ја Матић, уче ни ца ОШ 
„Душан Јер ко вић Уча“ из Шима но ва ца, 
наград но путо ва ње заслу жи ла је са 
осво је ним дру гим местом на окру жном 

так ми че њу из исто ри је, и дру го место 
на окру жном так ми че њу из физи ке, 
а како нам је рекла дра го јој је да је 
заслу жи ла ово наград но путо ва ње, и 
да ће зајед но са дру га ри ма про ве сти 
леп дан у Срем ским Кар лов ци ма. 

Наград но путо ва ње запо че ло је у 
Голу бин ци ма, где су деца оби шла 
замак Шлос, затим се наста ви ло до 
мана сти ра Кру ше дол. Пут је даље 
водио до Срем ских Кар ло ва ца, где 
су се уче ни ци упо зна ли са позна том 
Кар ло вач ком гим на зи јом, Бого сло ви
јом, Сабор ном црквом, чесмом „Чети
ри лава“, Маги стра том, и еду ка тив ном 
ради о ни цом у орга ни за ци ји Мла дих 
гора на из Срем ских Кар ло ва ца, поред 
Дуна ва.

Ово је само јед на од мера којом 
Општи на Пећин ци пру жа подр шку 
нај у спе шни јим уче ни ци ма. Тако ђе, 
Општи на Пећин ци нов ча но награ ђу је 
ђаке гене ра ци је са по 30.000 и носи о це 
Вуко ве дипло ме са по 15.000 дина ра, 
а само ова мера је од про шле годи не 
уве ћа на за 50 одсто. Поред тога, уче
ни ци који оства ре нај бо ље резул та те у 
уче њу и у школ ском спор ту током годи
не, награ ђу ју се бес плат ним лето ва
њем, а сви одлич ни уче ни ци награ ђу ју 
се бес плат ним ула зом на пећи нач ке 
Базе не током целе купа ли шне сезо не.

ИзлетуСремскеКарловце

Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаОпштинеПећинци.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ОПШТАБОЛНИЦА:АкцијаМинистарстваздравља

Прегледибеззаказивања
По пре по ру ци Мини

стар ства здра вља 
Репу бли ке Срби је и у 

Општој бол ни ци Срем ска 
Митро ви ца, у неде љу, 3. 
новем бра у окви ру бес плат
них пре вен тив них пре гле да 
су рађе ни неу ро ло шки, очни 
и пре гле ди дој ки мамо гра
фи јом. Бол ни ца је обез бе
ди ла дово љан број лека ра, 
меди цин ских сеста ра и тех
ни ча ра за рад са паци јен ти
ма, како би сви који дођу и 
били пре гле да ни. 

– Ово је 17. акци ја по 
реду у којој уче ству је митр
о вач ка бол ни ца. С обзи ром 
на чиње ни цу да се редов
ним недељ ним акци ја ма 
ода зи ва вели ки број гра ђа
на, несум њи во је да покре
та ње акци је Мини ста р ства 
здра вља, даје оче ки ва не 
резул та те и да гра ђа ни ма 
ова ква могућ ност за про ве
ру здра вља у пот пу но сти 
одго ва ра. Сва ко доби ја 
при ли ку да оба ви бес плат
не пре вен тив не пре гле де 
без зака зи ва ња и здрав
стве не кар ти це, рекао је за 
меди је, дирек тор бол ни це 

др Жив ко Врцељ и додао 
да се пре вен тив ни пре гле
ди ово га пута раде и у свим 
срем ским домо ви ма здра
вља, и на тај начин омо гу
ћа ва гра ђа ни ма да пре гле
де оба ве у нај бли жим амбу
лан та ма, а део бол нич ких 
слу жби рас те ре ти у сми слу 
бро ја паци је на та.

У Општој бол ни ци Срем
ска Митро ви ца пре гле да но 
је 75 паци је на та, ура ђе но је 

30 мамо гра фи ја, 34 неу ро
ло шка пре гле да и 46 офтал
мо ло шких пре гле да, док је 
у Дому здра вља пре гле да
но 263 паци јен та.

У акци ји је уче ство ва ло 
шест лека ра и седам меди
цин ских сеста ра/тех ни ча ра, 
а за коор ди на ци ју су били 
заду же ни дирек тор др Жив
ко Врцељ, глав на сестра 
бол ни це Мил ки ца Кај тез и 
глав на сестра Сек то ра 

зајед нич ких меди цин ских 
посло ва Вери ца Вола ре
вић.

 У Дому здра вља Рума 
оба вље но је 19 мамо гра
фи ја, 34 очна пре гле да и 
112 интер ни стич ких пре гле
да. Дом здра вља Шид оба
вио је 210 интер ни стич ких 
пре гле да, Дом здра вља 
Ириг 16 пре гле да и Дом 
здра вља Инђи ја 198 пре
гле да.   

АкцијаМинистарстваздрављауОпштојболници

МЕДИЦИНСКАШКОЛА„ДРАГИЊАНИКШИЋ“

Базарздравља
У поне де љак, 4. новем бра на Тргу 

Ћире Миле ки ћа одр жан је Базар 
здра вља у орга ни за ци ји Сред ње 

меди цин ске шко ле „Дра ги ња Ник шић“. 
Мани фе ста ци ја је одр жа на у окви ру 
Новем бар ских дана, a сви заин те ре со
ва ни Митров ча ни су могли да изме ре 
ниво шеће ра у крви, арте риј ски крв ни 
при ти сак, али и да купе неки од про

из во да уче ни ка тре ће годи не фар ма
це ут ског сме ра, које про из во де са про
фе со ри цом Јели цом Зече вић током 
прак се: кре ме про тив бора, анти ре у
мат ске масти, пилин ге, хидра тант не 
кре ме за лице, тело и руке. Тако ђе, 
уче ни ци физи о те ра пе ут ског сме ра су 
дели ли лет ке са илу стра ци ја ма вежби 
за кич му, док су ђаци сме ра гине кол

шкоаку шерк се сестре про мо ви са ли 
здра ву исхра ну труд ни ца ма. 

Орга ни за тор наста ве струч них пред
ме та Јеле на Дра го је вић овом при ли
ком је изја ви ла да су ова кви дога ђа ји 
кори сни и за сугра ђа не, али и за уче
ни ке.

– У овој, сада већ тра ди ци о нал ној 
мани фе ста ци ји, уче ству ју сви сме ро
ви наше шко ле. Циљ ове акци је јесте 
про мо ци ја здра вља, здра вог начи на 
живо та, али и пре вен ти ва. Сугра ђа ни 
увек радо про ве ре сво је здра вље на 
База ру, а морам да истак нем да су и 
уче ни ци врло заин те ре со ва ни да уче
ству ју на овој мани фе ста ци ји, рекла је 
Јеле на Дра гој ло вић.

Тија на Јане, уче ни ца тре ће годи не 
сме ра здрав стве ни него ва тељ СШМ 
„Дра ги ња Ники шић“, први пут уче ству
је на База ру здра вља.

– Мој зада так је да свим заин те ре со
ва ним гра ђа ни ма изме рим арте риј ски 
крв ни при ти сак.  Ове акци је су врло 
кори сне, јер оно што учи мо у шко
ли може мо да при ме ни мо и у прак си, 
наве ла је Тија на Јане.  З.ПоповићНаБазаруздрављаМитровчанисумоглидапровренивошећераукрви
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МалепричеВеликограта
У сусрет обе ле жа ва њу Дана осло

бо ђе ња у Првом свет ском рату, 8. 
новем бра, у пешач кој зони у Инђи

ји поста вље ни су екс по на ти изло жбе 
„Мале при че Вели ког рата“, која ће на 
овом месту бити до 15. новем бра. Изло
жбу чини пет екс по на та, одно сно „књи га“ 
на који ма су испи са не при че о зна ме ни
тим поје дин ци ма, који су има ли запа же
ну уло гу у срп ској вој сци током рат них 
деша ва ња.

Како су иста кли пред став ни ци Гале ри
је „Куће Вој но ви ћа“, о тим поје дин ци ма 
који су сво јим поступ ци ма често мења
ли исхо де бита ка, јав ност нема пуно 
инфор ма ци ја, те су поме ну том изло
жбом желе ли да боље упо зна ју јав ност 
Инђи је.

Ове годи не се обе ле жа ва 101 годи
на, од исто риј ског ула ска срп ске вој ске 
у Инђи ју под коман дом поруч ни ка Јули
ја Вапа. Под се ти мо, про шле годи не у 

Инђи ји је на вели чан
ствен начин обе ле
же на сто го ди шњи ца 
осло бо ђе ња тог гра да 
и Срби је у Вели ком 
рату, када су у све
ча ној повор ци кроз 
цен тар гра да, уче
ство ва ли при пад ни ци 
Вој ске Срби је, поли
ци је, број на удру же
ња, основ не и сред ње 
шко ле и руко вод ство 
гра да. М.Ђ.

ВРТИЋ„МАСЛАЧАК“

Завршени
радови

Током прет ход на два месе ца извр ше
ни су инве сти ци о ни радо ви на теку ћем 
одр жа ва њу објек та врти ћа „Масла чак“ 
у Бешки. Извр ше но је уну тра шње и 
спо ља шње уре ђе ње објек та. Међу 
изве де ним радо ви ма су молер ски, који 
се одно се на гле то ва ње и кре че ње 
зидо ва, а у прет ход ном пери о ду поста
вље ни су изо ла ци ја и фаса да на спољ
ном делу згра де врти ћа. 

Како каже Јеле на Кре со ја, дирек то
ри ца инђиј ске Пред школ ске уста но ве 
„Бошко Буха“, поста вље ни су и нови 
олу ци на објек ту, а извр ше на је и 
поправ ка одре ђе них дело ва кро ва.

– Обје кат „Масла чак“ је добио у пот
пу но сти нов изглед и што је нај ва жни је, 
сада је функ ци о на лан и у пот пу но сти 
без бе дан за бора вак деце. Током лет
њег рас пу ста, сти гле су и нове спра ве 
за игру, а које су уса гла ше не са Пра
вил ни ком о без бед но сти деч јих игра ли
шта – иста кла је Јеле на Кре со ја. М.Ђ.

СТАРИСЛАНКАМЕН:РАДОВИНАПРОЈЕКТУГРАНИЦЕРИМСКОГЦАРСТВА

Дунавскилимес
Током 2019. годи не струч ња ци 

Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул
ту ре у Срем ској Митро ви ци, под 

руко вод ством Биља не Лучић и уз помоћ 
исто ри чар ке Гора не Лема јић, архе о ло га 
Але сан дра Де Росе, Радо сла ва Мужде
ке и исто ри ча ра Уро ша Нико ли ћа из 
Зави чај ног музе ја у Руми, при дру жи ли 
су се раду на про јек ту „Рим ски лимес  
гра ни це нека да шњег Рим ског цар ства“, 
који финан си ра Мини стар ство кул ту ре и 
инфор ми са ња Репу бли ке Срби је.

Како се наво ди на зва нич ном сај
ту Тури стич ке орга ни за ци је општи не 
Инђи ја, про је кат на ширем нивоу обу
хва та уче сни ке из 20 зема ља Евро пе, 
Бли ског исто ка и север не Афри ке, које 
окру жу ју Сре до зем но море и под руч је 
дужи не пре ко 7.500 кило ме та ра. У окви
ру ове ини ци ја ти ве, тежи се ста вља њу 
дела Панон ског лиме са који се нала зи 
на тери то ри ји наше земље, под зашти ту 
УНЕ СКОа како би се, као део нај ве ћег 
спо ме ни ка кул тур не башти не на све ту, 
попу ла ри зо ва ло и про мо ви са ло кул тур
но насле ђе и наше земље.

У про це су при пре ме лока ли те та у 
Ста ром Слан ка ме ну за номи на ци ју, 
Општи на Инђи ја и Тури стич ка орга ни за
ци ја општи не Инђи ја над ле жним инсти
ту ци ја ма пру жа ју подр шку и помоћ.

– Панон ски део лиме са у Срби ји, 
који се нала зи у север ном делу наше 
земље, чинио је систем рим ских вој них 
утвр ђе ња, првен стве но на десној, али 
и на левој оба ли Дуна ва дуж обро на ка 
дана шње Фру шке горе. Ефи ка сна орга
ни за ци ја гра ни це током рим ског пери о
да, била је основ ни начин да се одр жи 
вла да ви на над огром ним цар ством, а 
вешти на рим ских гра ди те ља, кон цепт 

орга ни за ци је, ути цај утвр ђе ња на раз
вој насе ља, и данас под сти чу вели ко 
инте ре со ва ње. Тако ђе, дунав ска оба ла 
веко ви ма је пру жа ла погод не усло ве за 
наста њи ва ње, а тра го ви при сут но сти 
људ ског живо та од пале о ли та до дана
шњих дана, нала зе се скри ве ни дуж 
лесних про фи ла који се над ви ја ју над 
реком – исти че Биља на Лучић, дипло
ми ра ни архе о лог, кон зер ва тор Заво да 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре у Срем
ској Митро ви ци. 

Угро же ност ове врсте насле ђа, услед 
инду стри ја ли за ци је и раста гра до ва, 
интен зи ви ра ла је пита ње њего ве зашти
те. Код нас се оста ци Рим ског лиме са 
нала зе на архе о ло шким лока ли те ти ма, 
видљи вим или скри ве ним испод земље. 
На пре ли ми нар ној листи УНЕ СКОа, 
на адми ни стра тив ном под руч ју Сре ма, 
укљу че на су само три лока ли те та, од 

60 коли ко их је увр ште но на тери то ри ји 
наше земље: Миха ље вач ка шума у Чор
та нов ци ма (Ад Хер ку лем), Гра ди на у 
Ста ром Слан ка ме ну (Аку мин кум) и Гра
ди на у Сур ду ку (Рити јум). 

– На ода бир лока ли те та ути ца ло је 
ста ње истра же но сти, могућ но сти пре
зен та ци је и сарад ње са локал ном само
у пра вом у циљу спро во ђе ња ефи ка сне 
номи на ци је. Номи на ци ја под ра зу ме ва 
да се држав не, реги о нал не и локал не 
вла сти укљу че у пре зен та ци ју архе о
ло шког насле ђа. Од нашег зајед нич ког 
рада, тру да и зала га ња, зави си да ли 
ћемо поста ти део Дунав ског лиме са као 
брен да, и да ли ћемо успе ти да очу ва
мо архе о ло шко насле ђе као део колек
тив ног сећа ња чове чан ства – наве ла је 
Биља на Лучић, током сни ма ња тере на у 
Ста ром Слан ка ме ну.

М.Ђ.

СтариСланкамен
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Безбедностдецеусаобраћају
Пред сед ник Општи не 

Инђи ја Вла ди мир Гак 
уру чио је 300 сигур

но сних седи шта за ауто мо
би ле, роди те љи ма нај мла
ђих ста нов ни ка ове срем ске 
општи не. Општин ски Савет 
за без бед ност сао бра ћа ја 
про це нио је, на осно ву ста
ти стич ких пода та ка да је 
угро же ност деце још увек 
на висо ком нивоу и пред ло
жио је руко вод ству локал не 
само у пра ве да на овај начин 
помог не роди те ље  воза че. 
Ауто седи шта доби ла су сва 
деца рође на у 2019. годи ни и 
која има ју место пре би ва ли
шта на тери то ри ји општи не 
Инђи ја.

Током цере мо ни је у Кул
тур ном цен тру Инђи ја, први 
човек инђиј ске општи не иста
као је да је бри га о деци и 
мла ди ма у теме љу локал не 
поли ти ке, па је тако у про те
кле три годи не руко вод ство 
општи не кон стант но поди
за ло ниво ула га ња за децу 
и мла де, од акци ја подр шке 
вештач ке оплод ње и накна

да за прво и тре ће дете, пре
ко инве сти ра ња у пред школ
ску уста но ву, награ ђи ва ња 
нај бо љих уче ни ка и стал ног 
раста сту дент ских сти пен ди
ја, до одлу ке да се изград
њом новог врти ћа, обез бе де 
усло ви да сва ко дете поха ђа 
пред школ ску уста но ву.

– Жели мо да наша деца 

буду зашти ће на у сао бра ћа
ју, те су ауто седи шта само 
један од видо ва зашти те. 
Нарав но да се мора мо бави
ти без бед но шћу наше деце 
сва ко днев но и на мно го 
више нивоа, него што је само 
вожња у ауто мо би лу – иста
као је Гак.

Пре поде ле сигур но сних 

седи шта за ауто мо би ле, 
орга ни зо ва но је и струч но 
пре да ва ња о без бед но сти 
деце у сао бра ћа ју, упо тре би 
седи шта и закон ским одред
ба ма којих тре ба да се при
др жа ва ју сви уче сни ци у сао
бра ћа ју, о чему је гово рио 
док тор сао бра ћај них нау ка 
Бра ни мир Миле тић. М.Ђ.

ВладимирГакуручиоаутоседишта

ПРИЧАИЗСЛАНКАМЕНАЧКИХВИНОГРАДА

Школасачетириђака
Прва шко ла у Слан ка ме

нач ким Вино гра ди ма 
поче ла је са радом 1909. 

годи не, а њен осни вач био је 
све ште ник Адам Вереш. Пре
да ва ња су се тада одр жа ва ла 
у при ват ној кући, која је при па
да ла немач кој поро ди ци Кеи
ле ров цов. У то вре ме, наста
ву је поха ђа ло око 200 деце 
да би се у нове про сто ри је, 
у који ма се и данас нала зи, 
шко ла пре се ли ла 1957. годи
не. Од тада број ђака опа да 
као и број ста нов ни ка, којих 
пре ма послед њем попи су има 
све га 253.

Данас, наста ву на сло
вач ком јези ку, поха ђа све га 
четво ро ђака. Са њима ради 
учи те љи ца Мар ти на Фабри, 
која исти че да деца у Слан
ка ме нач ким Вино гра ди ма 
поха ђа ју наста ву до четвр тог 
раз ре да, а затим шко ло ва ње 
наста вља ју у матич ној шко ли 
„22. јул“ у Крче ди ну.

– Ове годи не нема мо уче ни
ка у првом раз ре ду, у дру гом 
има мо два, у тре ћем и четвр

том по јед ног ђака. Ужи вам у 
раду са њима, иако ми тре ба 
мало више вре ме на да се при
пре мим за сва ки рад ни дан, с 
обзи ром на то да радим са три 
раз ли чи те гене ра ци је – опи су
је учи те љи ца рад са децом и 
исти че да је због тога и посе

бан.
– Ради мо у јед ној учи о ни

ци и има мо могућ ност физич
ког вас пи та ња у про сто ри ји 
поред, али само када је топли
је вре ме, јер нема мо гре ја ње 
у том делу згра де. Сва ки дан 
који про ве де мо зајед но, ни по 

чему се не раз ли ку је од оног 
у шко ла ма које су број ни је од 
наше. Деца се одлич но сла жу 
– каже Мар ти на Фабри.

Иако шко ла у Слан ка ме
нач ким Вино гра ди ма изгле
да вео ма скром но, ипак има 
ско ро све што је нео п ход но за 
несме та но одви ја ње наста ве. 

– Од Наци о нал ног Саве та 
сло вач ке наци о нал не мањи не 
доби ли смо лап топ, про јек тор, 
и белу таблу од Кан це ла ри је 
за Сло ва ке у дија спо ри, што 
нам је доста олак ша ло сва ко
днев ни рад – изја ви ла је учи
те љи ца Мар ти на и дода је да 
посе ду ју и мини библи о те ку, 
која бро ји 1.400 насло ва, те 
се нада да ће сти ћи још нека 
дона ци ја на њихо ву адре су. 

Зани мљив је и пода так, 
да су Слан ка ме нач ки Вино
гра ди свог првог ста нов ни ка 
са висо ком струч ном спре
мом доби ли тек 2009. годи не. 
Можда ће баш неко од ових 
четво ро мали ша на, поста ти 
буду ћи ака дем ски гра ђа нин.

М.Ђ.

УчитељицаМартинаФабрисасвојимученицима

Пројекат:„ОпштинаИнђијаопштинаразвоја“финансирасеизбуџетаОпштинеИнђија.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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На осно ву одлу ке дирек то ра ПСЦ „Пин ки“ у скла ду са чла ном 55 Ста ту та Уста но ве 
Послов но спорт ски цен тар „Пин ки“ Срем ска Митр о ви ца број 1697 од 13.11.2015.годи не 
и у скла ду са одлу ком Управ ног одбо ра ПСЦ „Пин ки“ број 669 од 07.06.2013.годи не, 
ПСЦ„ПИНКИ“СремскаМитровица

ОГЛАШАВА
ЛИЦИТАЦИЈУ

РАДИДАВАЊАУЗАКУППОСЛОВНОГПРОСТОРА
НАОДРЕЂЕНОВРЕМЕУСМЕНИМНАДМЕТАЊЕМ

ПРЕДМЕТЛИЦИТАЦИЈЕ:

Послов ни про сто ри у ПСЦ „Пин ки“ 
Срем ска Митро ви ца, Све тог Дими три ја 
36:

- локал бр. 5 у фоа јеу ПСЦ „Пин ки“ 
повр ши не 21м²

- локал бр. 7 у фоа јеу ПСЦ „Пин ки“ 
повр ши не 18 м²

- локал бр. 10 уфоа јеу ПСЦ „Пин ки“ 
повр ши не 6 м²

- локалбр.11на север ној стра ни ПСЦ 
„Пин ки“ повр ши не 19м²

- локалбр.13на север ној стра ни ПСЦ 
„Пин ки“ повр ши не 33м²

- локалбр.14 на север ној стра ни ПСЦ 
„Пин ки“ повр ши не 11м²

- локалбр.18 на север ној стра ни ПСЦ 
„Пин ки“ повр ши не 20м²

који ће се изда ва ти под сле де ћим усло
ви ма:

- почет на цена закуп ни не је 293,25 
дина ра по м² без ПДВа

- вре ме тра ја ња заку па је 1 ( јед на) 
годи на

- изли ци ти ра на закуп ни на уве ћа на за 
износ ПДВа, као и зави сни тро шко ви 
заку па (по ценов ни ку јав них пред у зе
ћа) пла ћа ју се месеч но до дату ма 
валу те иска за не на фак ту ри 

- потра жи ва ње Заку по дав ца се обез бе
ђу је депо зи том у изно су дво ме сеч не 
закуп ни не или соло мени цом

- послов ни про стор се при ма у зате че
ном ста њу

- при мо пре да ја послов ног про сто ра се 
врши уз запи сник о зате че ном ста њу

Послов ни про стор се може виде ти сва
ког рад ног дана у вре ме ну од 07:00 до 
15:00 часо ва, уз прет ход ну наја ву на 
кон так теле фон 022/611555.

Право учешћа у лицитацији имају
сва правна и физичка лица која
доставедоказо:

1. прав на лица: извод из АПРа, а 
физич ка лица:фото ко пи ју лич не кар
те

2. упла ти депо зи та у изно су од 2.000,00 
дина ра за уче шће на лици та ци ји; 

упла та се врши на рачун ПСЦ „Пин ки“ 
број 84087966809 или на бла гај ни 
ПСЦ „Пин ки“ Ср. Митр о ви ца

Мини мал ни лици та ци о ни корак изно
си 30,00 дина ра.

Нај по вољ ни јим Пону ђа чем се сма тра 
лице које изли ци ти ра нај ви ши износ 
закуп ни не.

Након спро ве де не лици та ци је, Уста
но ва ПСЦ „Пин ки“ ће са Закуп цем 
закљу чи ти Уго вор о заку пу послов ног 
про сто ра.

Депо зит се не вра ћа уче сни ку јав ног 
над ме та ња који изли ци ти ра, а не 
закљу чи уго вор са ПСЦ „Пин ки“ у року 
од 6 дана од дана закљу че ња јав ног 
над ме та ња.

Уче сни ци ма који нису изли ци ти ра ли 
послов ни про стор, упла ће ни депо зит се 
вра ћа у року од 8 дана од дана закљу
че ња поступ ка јав ног над ме та ња.

Заин те ре со ва ни При ја ве уз доку мен
та ци ју доста вља ју, у затво ре ној ковер ти 
са назна ком за који локал се заин те ре
со ва но лице јавља, непо сред но на 
писар ни ци ПСЦ „Пин ки“ Срем ска Митр
о ви ца, Све тог Дими три ја 36 или поштом 
„пре по ру че но“. 

Рок за под но ше ње При ја ве је 15 дана 
од дана обја вљи ва ња Огла са у сред
стви ма инфор ми са ња.

БлаговременеПријавесусамооне
које,безобзирананачиндоставе,
стигнунаадресу,додатумаичаса

наведеногуОгласу.

РОКИСТИЧЕ ДАНА: 21.11.2019.годи
неу14:30часова.
НепотпунеинеблаговременеПрија

весенеразматрају.

Усменојавнонадметањећесеоба
вити у просторијама ПСЦ „Пинки“
СремскаМитровицадана22.11.2019.
године (петак) са почетком у 12:00
часова.

Заин те ре со ва ни за уче шће на лици
та ци ји инфор ма ци је могу доби ти у ПСЦ 
„Пин ки“ Св. Дими три ја 36, Срем.Митро
ви ца или на теле фон 022/611555.

IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛОПИЛИ БРАК: Уби
па рип Алек сан дар и Сто ја
но вић Суза на, Дар ко Сен ци 
и Маја Недељ ко вић.
ДОБИЛИ СИНА: Зоран 

и Сил ва на Сто ја ди но вић 
 Бер ка со во, Бра ни слав и 
Све тла на Туру дић  Срем
ска Митро ви ца, Нико ла и 
Дали бор ка Борић  Вишњи
ће во, Дра ги ша и Биља на 
Савић  Срем ска Митро
ви ца, Нико ла и Ката ри на 
Сми ља нић  Рума, Ђуро и 
Дани је ла Савић  Лаћа рак, 
Јован и Јеле на Пре ра до
вић  Буђа нов ци, Дани јел 
и Дани је ла Јов чић  Рума, 
Алек сан дар и Боја на Јањић 
 Срем ска Митро ви ца, Вла
ди мир и Дра га на Тадић  
Срем ска Митро ви ца, Дејан 
и Љуби ца Тир кај ло  Шид.
ДОБИЛИ ЋЕРКУ: Небој

ша и Боја на Којић  Срем ска 
Митро ви ца, Зоран и Бран
ки ца Ушље бр ка  Рума, 
Алек сан дар Сто ја но вић и 
Сте фа ни Бор со ваСто ја но
вић  Срем ска Митро ви ца, 
Милан и Нада Милу ти но вић 
 Кузмин.
УМРЛИ: Жига Јано рођ. 

1946, Волф Анка рођ. 1948, 
Опа чић Дамјан рођ. 1938, 
Стој ков Петар рођ. 1969, 
Мило шев Ђур ђев ка рођ. 
1932, Вуко је вић Милу на 
рођ. 1927, Бање глав Бран
ка рођ. 1948, Нова ко вић 
Душан ка рођ. 1943, Божић 
Јован рођ. 1948, Поштић 
Дра ги ца рођ. 1951, Тоља гић 
Нико ла рођ. 1934, Ђокић 
Бошко рођ. 1935, Сте фа но
вић Миле рођ. 1951, Мари
ја но вић Војин рођ. 1948, 
Вуја но вић Ста на рођ. 1923, 
Сабо Веро ни ка рођ. 1933, 
Радо ва но вић Вера рођ. 
1932, Добри ко вић Сока 
рођ. 1926, Кајиш Мили ца 
рођ. 1939, Црнић Сава рођ. 
1952, Ристић Љубин ко рођ. 
1936, Кли ча рић Рада рођ. 
1950, Бири њи Ервин рођ. 
1967, Андри шко Нов ка рођ. 
1952, Мат ко вић Љуби ца 
рођ. 1946, Зарић Јелен ко 
рођ. 1954, Вуја кли ја Мил ка 
рођ. 1937, Тодо ро вић Рат ка 
рођ. 1948, Арсе нић Дра ган 
рођ. 1948.

RUMA

УМРЛИ: Анђа Ваја гић, 
рођ. 1937. год, Мило ван 
Ћули брк, рођ. 1954. год, 
Жељ ко Мркић, рођ. 1960. 
год, Сте ван Шевић, рођ. 
1939. год, Сло бо дан Никић, 
рођ. 1939. год, Ђуро Раду
ло вић, рођ. 1949. год, Јован 
Коцо ље вац, рођ. 1929. год.
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ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА

Већибројпаркингместа

Про блем са пар ки ра њем у Ули
ци Вла ди ми ра Хур ба на у Ста рој 
Пазо ви, напо кон ће бити решен, 

с обзи ром на то да су у току радо ви 
на уре ђе њу пар кинга, које финан си ра 
Општи на Ста ра Пазо ва, а вред ност 
изно си  нешто више од два мили о
на дина ра. У пре по днев ним сати ма у 
Ули ци Вла ди ми ра Хур ба на у Ста рој 
Пазо ви, у којој се нала зе вртић и Дом 
здра вља, гото во је немо гу ће пар ки ра
ти ауто мо бил, те је недо во љан број 
пар кинг места пра вио поте шко ће и 
паци јен ти ма и роди те љи ма који дово
зе децу у вртић.

Ове годи не уре ђе но је 14 пар кинг 
места, а тре нут но се уре ђу је про стор 
за пар ки ра ње још 17 вози ла. У ста
ро па зо вач ком ЈКП „Чисто ћа” исти чу 
да се кори шће ње ових пар кинг места 

неће напла ћи ва ти, те да би у наред
ном пери о ду ова ули ца тре ба ла да 
поста не јед но смер на. Изво ђач радо ва 
је гра ђе вин ска фир ма из Нових Бано
ва ца, у којој исти чу да се завр ше так 
истих оче ку је до кра ја месе ца, а поред 
тога уре ди ће се и при ла зне ста зе Дома 
здра вља.

Општи на Ста ра Пазо ва финан си ра 
радо ве са нешто више од два мили
о на дина ра, што је само један у низу 
инфра струк тур них про је ка та који 
допри но си бољем функ ци о ни са њу 
сао бра ћа ја у овом делу Сре ма, иста
као је пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва Ђор ђе Ради но вић.

– У функ ци ји су две коло во зне тра ке 
на путу Ста ра Пазо ва  Ста ри Банов ци 
на део ни ци од изла ска из Ста ре Пазо
ве до петље на ауто  путу. Без бед ни ји 

и рас те ре ће ни ји сао бра ћај, нај ве ћа су 
корист коју ће има ти сви који се кре
ћу овом део ни цом или се укљу чу ју или 
искљу чу ју на ауто  пут Бео град  Нови 
Сад. С обзи ром на то да овај пут про
ла зи и кроз инду стриј ску зону, у којој 
послу је неко ли ко већих ком па ни ја, 
при ступ терет ним вози ли ма биће олак
шан – под ву као је Ђор ђе Ради но вић.

Ради но вић под се ћа, да је уре ђе
ње ове део ни це запо че то прет про
шле, наста вље но ове, а кра јем годи
не оче ку је се да ће пут ни пра вац од 
Ста ре Пазо ве до Ста рих Бано ва ца, 
дуга чак осам кило ме та ра, бити у пот
пу но сти рекон стру и сан и догра ђен. 
Реч је о држав ном путу IIа реда број 
127, Путин ци  Ста ра Пазо ва  Ста
ри Банов ци, чија је укуп на дужи на 24 
кило ме тра.

СЕДНИЦАСКУПШТИНЕОПТИНЕ

Усвојенребалансбуџета
На 46. сед ни ци Скуп шти не општи не 

Ста ра Пазо ва одбор ни ци су усво ји ли 
свих 14 тача ка днев ног реда. Нај ви ше 
рас пра ве иза зва ла је прва тач ка днев
ног реда, која се одно си ла на реба
ланс буџе та општи не Ста ра Пазо ва за 
теку ћу годи ну. На сед ни ци Скуп шти не 
општи не одбор ни ци су доне ли одлу
ке и о изме на ма и допу на ма пла но
ва гене рал не и детаљ не регу ла ци је 
Бано ва ца, Голу би на ца и севе ро и сточ
не рад не зоне, а раз ма тра ли су и усво
ји ли изме не и допу не Одлу ке о так си 
пре во зу и о допу ни Одлу ке о испо ру ци 
топлот не енер ги је. На кра ју сед ни це су 
усле ди ла одбор нич ка пита ња која су 
се одно си ла на цене гасних при кљу
ча ка, јав ни пре воз, паље њу њива итд.

Завршетакрадовадокрајамесеца
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ГОЛУБИНЦИ

Асфалтиранеулице

Уре ђи ва њем ули ца у бли зи ни игра
ли шта ФК „Јадран“ у Голу бин ци ма, у 
којој је пут на инфра струк ту ра била у 
вео ма лошем ста њу, наста вље ни су 
радо ви асфал ти ра ња у ста ро па зо вач
кој општи ни. Током сеп тем бра сани ран 
је асфалт у поје ди ним ули ца ма у Ста
рој Пазо ви, а изво ђач радо ва „Срем  
пут“ Рума, анга жо ван је био и у Новој 
Пазо ви. Асфалт су доби ли и мешта ни 
неас фал ти ра них ули ца Зоре Ава ку
мо вић и Пала нач ке у  Голу бин ци ма. У 
про те кле две годи не у општи ни Ста ра 
Пазо ва асфал ти ра но је пре ко 150 ули
ца. Пут на инфра струк ту ра у наред ном 
пери о ду биће обно вље на и у Сур ду ку 
и Банов ци ма, а ради се и реги о нал ни 
пут Ста ра Пазо ва  Ста ри Банов ци, 
зајед но са „Путе ви ма Срби је“.

ОШ„СИМЕОНАРАНИЦКИ“

Пројекат
„Наукакрозигру“

Да нау ка може да буде игра, потвр
ђу ју уче ни ци нај мла ђе основ не шко
ле у општи ни Ста ра Пазо ва,у којој се 
реа ли зу је про је кат под нази вом „Нау ка 
кроз игру“, који финан си ра срем ско ми
тро вач ки Цен тар за еко ном ско уна пре
ђе ње Рома. 250 уче ни ка виших раз ре
да Основ не шко ле „Симе он Ара ниц ки“ 
у Ста рој Пазо ви, пре зен то ва ли су екс
пе ри мен те из физи ке, хеми је, био ло
ги је и мате ма ти ке и потвр ди ли да се 
међу њима кри ју пра ви мали науч ни
ци. Пре зен та ци ја екс пе ри ме на та упри
ли че на је у окви ру про јек та „Нау ка 
кроз игру“ који финан си ра срем ско ми
тро вач ки Цен тар за еко ном ско уна пре
ђе ње Рома. За уче ни ке који пока зу ју 
изу зет не резул та те на так ми че њи ма 
која про мо ви шу нау ку, обез бе ђе но 
је поклон путо ва ње у окви ру којег ће 

посе ти ти Музеј ски ком плекс Михај ла 
Пупи на у Идво ру.

НАРОДНАБИБЛИОТЕКА

Промоцијакњиге
Про мо ци ја књи ге „Моја уку сна Срби

ја”, аутор ке Јеле на Зелин ске и Татја не 
Риба ко ве, про мо ви са на је у Народ ној 
библи о те ци „Доси теј Обра до вић” у 
Ста рој Пазо ви, а глав на тема књи ге је 
срп ска гастро но ми ја. Про мо ци ја овог 
тури стич ког води ча кроз Срби ју, кроз 
који се упо зна је мо са при род ним лепо
та ма, кул ту ром, оби ча ји ма и срп ском 
кухи њом, про ис те кла је из сарад ње 
ста ро па зо вач ке библи о те ке и Тури
стич ке орга ни за ци је. Књи га је пред ста
вље на на ово го ди шњем Сај му књи га у 
Бео гра ду, а тре ба напо ме ну ти и то да 
је књи га иза зва ла вели ко инте ре со ва
ње Руса, који су на Москов ском сај
му, за сат вре ме на поку по ва ли читав 
тираж, а била је и поклон срп ског пред
сед ни ка Алек сан дра Вучи ћа руском 
пред сед ни ку Вла ди ми ру Пути ну.

ЗАВОДЗАУРБАНИЗАМ

Нова
бициклистичкастаза

Завод за урба ни зам Вој во ди не обја
вио је нацрт Про стор ног пла на под руч
ја посеб не наме не држав ног пута (IIа, 
бр. 100) за потре бе рекон струк ци је и 
модер ни за ци је пута и изград ње бици
кли стич ке ста зе на део ни ци Нови Сад 
 Ста ра Пазо ва. Дужи на бици кли стич
ке ста зе уз држав ни пут 100, је 49,6 
кило ме та ра, од чега су 42,4 кило ме тра 
ста зе, а 7,2 кило ме та ра тра ке на коло
во зу. Бици кли стич ка ста за ће, како је 
пред ви ђе но, ићи до гра ни це са адми
ни стра тив ним под руч јем Гра да Бео
гра да. Про стор ним пла ном обу хва ће
ни су дело ви ката стар ских општи на: 
Петро ва ра дин (Нови Сад), Срем ски 
Кар лов ци, Чор та нов ци, Бешка, Мара
дик и Инђи ја, Голу бин ци, Ста ра Пазо
ва и Нова Пазо ва. Укуп на повр ши на 
обу хва та око 335,55 хек та ра.

ОПШТИНАСТАРАПАЗОВА

Споразумосарадњи
Спо ра зум о сарад њи изме ђу Зајед

нич ког већа општи на Вуко вар и Општи

не Ста ра Пазо ва, пот пи сан је у при су
ству пред став ни ка Срђа на Јере ми ћа и 
Ђор ђа Ради но ви ћа, који су у Вуко ва ру 
иста кли да у овој срем ској општи ни 
живи вели ки број суна род ни ка про
те ра них у рату, те да ста ро па зо вач
ка локал на само у пра ва пома же рад 
Зајед нич ког већа општи на и дру гих 
срп ских орга ни за ци ја из Вуко вар ско  
срем ске жупа ни је. Пот пи си ва њу овог 
спо ра зу ма при су ство ва ли су и пред
став ни ци Глав не скуп шти не Само
стал не демо крат ске срп ске стран ке, 
начел ни ци општи на Боро во, Него слав
ци, Трпи ња и Јаго ди њак, и пред став ни
ци Срп ске пра во слав не цркве. Након 
што је сли чан спо ра зум пот пи сан и са 
гра дом Новим Садом, после Општи не 
Ста ра Пазо ва сарад ња ће бити озва
ни че на и са општи ном Љубо ви ја и дру
гим мести ма с леве стра не Дуна ва.

ЈКП„ЧИСТОЋА“

Одношење
кабастогсмећа

Један од глав них раз ло га ства ра
ња дивљих депо ни ја је баца ње тзв. 
каба стог сме ћа. Ове ства ри поста
ју вишак наро чи то у про ле ће и јесен, 
након зим ских, одно сно лет њих вели
ких спре ма ња. Сто га се у Ста рој Пазо
ви сва ког про ле ћа и јесе ни, орга ни зу је 
одно ше ње овог каба стог сме ћа, како 
не би завр ши ло на некој дивљој депо
ни ји. У ста ро па зо вач кој општи ни прве 
субо те у новем бру, запо че ла је јесе
ња акци ја одно ше ња каба стог отпа да, 
који често завр ша ва поред кон теј не ра 
или на дивљим депо ни ја ма, а свест 
гра ђа на у овом делу Сре ма о одла га
њу овог отпа да, у послед ње вре ме све 
је већа. Два пута годи шње, с про ле ћа 
и с јесе ни, мешта ни свих 10 насе ља 
ста ро па зо вач ке општи не, има ју при
ли ку да изне су каба сти отад испред 
сво јих кућа, а рад ни ци над ле жног ЈКП 
„Чисто ћа“ пот пу но бес плат но одно се 
исти. Прве субо те у новем бру мешта
ни Нове Пазо ве, Вој ке и Крње ше ва ца 
има ли су при ли ку да одло же ову врсту 
отпа да. Јесе ња акци ја одно ше ња 
каба стог отпа да наста вља се у субо ту 
9. новем бра, када ће бити спро ве де на 
у Ста рој Пазо ви и Голу бин ци ма, док је 
за 16. новем бар пла ни ра на у Ста рим и 
Новим Банов ци ма и насе љу Банов ци 
Дунав.

Пројекат:„ПАЗОВАЧКАПАНОРАМА:Одсредедосреде“финансирасеизбуџетаОпштинеСтараПазова.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ОВАН: Посто је раз ли
чи та гле ди шта међу 
сарад ни ци ма у реша
ва њу неких послов них 

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

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

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

БЛИЗАНЦИ: Делу је те 
сна ла жљи во и уме те 
да при до би је те нечи је 
пове ре ње. Тим ски рад 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРЕЛАЦ: Јасно вам 
је да пре те ра но екс по
ни ра ње или додат ни 
ризик у послов ним 

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

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

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

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

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

РИБЕ: Успех који сте 
оства ри ли даје вам за 
пра во да при ме ти те 
нове кри те ри ју ме или 

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

VREMEPLOV
6.новембар

1814. Ро ђен је бел гиј ски про из
во ђач ду вач ких ин стру ме на та 
Адолф Сакс, ко ји је 1840. из у
мео му зич ки ин стру мент 
на зван по ње му сак со фон.
1893. У Пе тро гра ду је умро 
слав ни ру ски ком по зи тор 
Пе тар Иљич Чај ков ски

7.новембар
1944. Френ клин Ру звелт че твр
ти пут иза бран за пред сед ни ка 
САД, што је је дин ствен слу чај у 
исто ри ји САД. 
1946. За вр ше на пр ва са ве зна 
рад на ак ци ја омла ди не Ју го
сла ви је, на же ле знич кој пру зи 
Брч коБа но ви ћи. Око 70.000 
мла дих из це ле зе мље и 2.000 
из ино стран ства за 190 да на 
из гра ди ло пру гу ду гу 90 ки ло
ме та ра. 

8.новембар
1519. Шпан ски осва јач Ер нан 
Кор тес сти гао у Мек си ко, где су 
га Асте ци, ве ру ју ћи да је ре ин
кар на ци ја асте шког бо жан ства 
Ке цал ко атл, при ми ли с нај ве
ћим по ча сти ма. 
1793. Лу вр отво рен за јав ност. 
Дво рац фран цу ских кра ље ва 
од 1204, од лу ком ре во лу ци о
нар не вла де 1791. пре тво рен у 
му зеј. 

9.новембар
1799. На по ле он Бо на пар та вој
ним уда ром сру шио вла ду 
Ди рек то ри ју ма и као пр ви кон
зул пре у зео власт у Фран цу
ској. 
1985. Ру ски ве ле мај стор Га ри 
Ка спа ров у 23. го ди ни по стао 
нај мла ђи свет ски пр вак у исто
ри ји ша ха. У ме чу за ти ту лу 
по бе дио ру ског ве ле мај сто ра 
Ана то ли ја Кар по ва 13:11. 

10.новембар
1759. Ро ђен не мач ки пи сац 
Јо хан Кри стоф Фри дрих фон 
Ши лер. На ње го ву „Оду ра до
сти“ Бе то вен ком по но вао чу ве
ни за вр шни став Де ве те сим
фо ни је. 
1991. У Ву ко ва ру по че ле улич
не бор бе при пад ни ка Ју го сло
вен ске на род не ар ми је и 
хр ват ских по ли циј ских сна га. 
Је ди ни це ЈНА осво ји ле Ву ко
вар 18. но вем бра. 

11.новембар
1918. Ка пи ту ла ци јом Не мач ке 
за вр шен је Пр ви свет ски рат у 
ко јем је уче ство ва ло 36 др жа
ва. Жи вот је из гу би ли око 10 
ми ли о на љу ди. 
2004. У вој ној бол ни ци у Па ри
зу умро је па ле стин ски пред
сед ник Ја сер Ара фат

12.новембар
1933. На ци о налсо ци ја ли стич
ка рад нич ка пар ти ја Адол фа 
Хи тле ра до би ла је из бо ре и 
пре у зе ла власт у Не мач кој. 
1956. Бе о град ско по зо ри ште 
“Ате ље 212” је у адап ти ра ном 
де лу згра де “Бор бе” из ве ло 
пр ву пред ста ву, “Фа у ста” Јо ха
на Вол фган га Ге теа. 

HOROSKOP

Среда,6.новембар
(24.октобар)

Све ти муче ник Аре та
Четвртак,7.новембар

(25.октобар)
Све ти муче ни ци Мар ки јан и 
Мар ти ри је

Петак,8.новембар
(26.октобар)

Све ти вели ко му че ник Дими три
је – Mитровдан

Субота,9.новембар
(27.октобар)

Све ти муче ник Нестор
Недеља,10.новембар

(28.октобар)
Све ти муче ник Терен ти је; Св. 
Арсе ни је Сре мац, Архи е пи скоп 
срп ски
Понедељак,11.новембар

(29.октобар)
Све ти Авра ми је Затвор ник; 
Пре по доб но му че ни ца Ана ста
си ја Римљан ка

Уторак,12.новембар
(30.октобар)

Св. краљ Милу тин; Преп. Теок
тист и Јеле на; Св. Вар на ва Хво
стан ски Испо вед ник

Crkveni
kalendar

• Не треба се плашити
будућности. Нећемо је
доживети.
•Кадљудипостануброј
ке, сваки резулат је
могућ.
• Ко докаже да живи од
поштеног рада, стиче
право на социјалну
помоћ.

Колачод
поморанџе

Састојци: чети ри јаја, јед на и 
по шоља шеће ра, пола шоље 
уља, две шоље бра шна, чети ри 
каши чи це пра шка за пеци во, пола 
каши чи це соли, пола шоље све
жег сока од помо ран џе, кори ца од 
јед не или две помо ран џе, каши
чи ца вани лин шеће ра
Припрема: Загреј те рер ну на 

180 Цел зи ју са и мик се ром уму ти
те јаја и шећер.Поме шај те бра
шно, пра шак за пеци во, со и вани
лин шећер.Спо ји те две сме се и 
након тога додај те све же исце ђен 
сок од помо ран џе. Мешај те док 
сме са не поста не глат ка и на кра
ју додај те кори цу од помо ран џе.
Пеци те око 40 мину та.
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НЕОБИЧНАПРИЧАБРАЧНОГПАРАСИСОЈЕВИЋ

Септембаркојијошувектраје
Нео бич на при ча брач ног пара 

Здрав ка Лале и Дра ги це Сисо
је вић ука зу је да пра ве вред но

сти, још увек посто је, да је љубав 
изнад све га и да тре ба веро ва ти у њу. 
Овај сре до веч ни пар је недав но про
сла вио 60 годи на зајед нич ког живо та 
у склад ном бра ку и ско ро седам деце
ни ја сво је љуба ви. 

МНОВИНЕ:Примерстеуспешног
и дуговечног брачног пара. Шта
мислите да је било пресудно у
дугом трајању ваше брачне зајед
нице? Поред љубави потребно је
да се сложе, још неке коцкице у
мозаику брачног живота. Шта је
вамабилонајважнијеичиместесе
руководилиувашембраку?
Драгица: Искре ност је та која је 

била увек при сут на. Без искре но сти 
тешко да може бити срећ ног бра ка. 
Пошто ва ње јед но пре ма дру гом, 
вели ка љубав и пове ре ње нас је 
води ло кроз живот пра вим путем. 
Увек пози тив но мисле ћи зајед нич ки 
смо доно си ли важне одлу ке, зајед
нич ки смо пре бро ди ли тешке тре нут
ке, али и дели ли оне лепе, и тако 
доче ка ли дубо ку ста рост. 

Којесутоособиненајважнијеза
одржање срећног и успешног бра
ка?Данассемладиупознају,заљу
бе, али посустану услед многих
обавеза, проблема и брига, које
животнеизоставноносисасобом.

– Вели ка љубав, поштен однос јед
но пре ма дру гом и пове ре ње су нај ва
жни ји. Нисмо се никад сва ђа ли, него 
смо се о све му увек дого ва ра ли. Тако
ђе, о све му што ћемо у живо ту ради ти 
зајед нич ки смо доно си ли одлу ке. Гле
да ли смо увек напред, не освр ћу ћи се 
за лошим ства ри ма. Увек смо били 
опти ми сти и веро ва ли да ће бити 
боље и да ће се про бле ми реши ти.

Заволели сте се једног септем
барскогдана,напалубиброда?

– Били смо уче ни ци VII раз ре да 
митро вач ке Гим на зи је 1951. годи не и 
те јесе ни два раз ре да Гим на зи је су 
ишла на вели ку екс кур зи ју у Дубров
ник и дру га при мор ска места. До тада 
се нисмо позна ва ли, иако смо ишли у 
исту шко лу. На тој екс кур зи ји смо се 
сре ли на палу би тури стич ког бро да, 
који је тре бао да пло ви за Рије ку, упо
зна ли се, пољу би ли и роди ла се 
љубав изме ђу нас за цео живот, и та 
љубав тра је до дана дана шњег.

Уследио је период забављања,
студирања,војске...

– Оти шли смо на факул те те, сва ко 
на сво ју стра ну, ја у Бео град, Лала у 
Сара је во на Вете ри нар ски факул тет. 

Кому ни ци ра ли смо путем писа ма, 
пуни љуба ви и жеље да што пре 
буде мо зајед но. После две годи не 
сту ди ја у Сара је ву, Здрав ко се пре ба
цио на бео град ски Вете ри на р ски 
факул тет. Ја сам ста но ва ла у Сту
дент ском гра ду, а убр зо је и Лала 
добио место у том дому. Ту смо про
ве ли нај леп ше дане наше мла до сти, 
ишли смо у дуге шет ње у сло бод но 
вре ме. У пау за ма од уче ња, често 
смо ишли у био скоп или у шет њу до 
ста рог аеро дро ма који се нала зио у 
бли зи ни. 

Здравко: Кад сам дипло ми рао слу
жио сам вој ску у Сара је ву, у шко ли 
резер вних вој них ста ре ши на вете ри
нар ске слу жбе. Из те шко ле сам иза
шао у чину вод ни ка за вре ме слу же
ња редов ног вој ног рока. Касни је сам 
рас по ре ђен у Пех че во, на југо сло вен
ско  бугар ској гра ни ци, где сам оба
вљао посло ве вете ри на ра. Ту сам 
упо знао др. Нико лу Џуму ро ва, сре
ског вете ри нар ског инспек то ра за 

општи ну Штип, који ми је пре по ру чио 
да ста жи рам у овој маке дон ској 
општи ни. Одлу чио сам да при хва тим 
пону ду, јер ми је тре бао посао.

Драгица: Вен ча ли смо се у сеп тем
бру, у истом месе цу када смо се и 
упо зна ли, тач ни је 27. сеп тем бра 1959. 
годи не. После само два дана спа ко
ва ла сам свој мираз и кре ну ла са њим 
у нама непо зна ту и дале ку Маке до ни
ју. Лала је тамо добио место вете ри
на ра, а ја место настав ни це срп ског 
јези ка у основ ној шко ли у Вини ци крај 
Коча на. Већ сле де ће годи не сам пре
да ва ла био ло ги ју и хеми ју, наред не 
чети ри годи не коли ко смо оста ли у 
Маке до ни ји. Тамо смо били лепо при
хва ће ни, има ли смо и узак круг при ја
те ља са који ма смо се интен зив но 
дру жи ли.

Ту, у Македонији десило се и
прво, велико искушење у вашем
браку.
Драгица: Нисмо одмах има ли деце, 

ДрагицаиЗдравкоСисојевић:Ускладномбракушестдеценија
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желе ли смо да се мало одмо ри мо од 
напор них сту ди ја и вој ске. Али, после 
годи ну дана нашег брач ног живо та 
поже ле ли смо да се оства ри мо као 
роди те љи и родио се Зоран, наше 
прво дете и вели ка радост. На жалост, 
убр зо се раз бо лео и мора ли смо хит
но у бол ни цу у Штип, као сре ско 
место. Усле ди ла је бор ба за његов 
живот, имао је висо ку тем пе ра ту ру, 
коју лека ри нису успе ва ли да ски ну и 
као јед но ме сеч на беба наш Зоран је 
умро. Био је то вели ки шок, уда рац од 
кога сам запа ла у депре си ју. Изгу би ли 
смо дете које смо неиз мер но желе ли 
и воле ли, туга је била толи ко вели ка 
да сам у јед ном тре нут ку била при ну
ђе на да затра жим меди цин ску помоћ. 
Ипак, после три месе ца вра ти ла сам 
се сво ме послу. Успе ли смо зајед нич
ким сна га ма да пре бро ди мо ово 
тешко и нај ве ће иску ше ње у нашем 
живо ту, а наша љубав нам је помо гла 
у томе. Побе ди ла је вера да ћемо 
има ти још деце и тако про на ћи уте ху. 
Наша вера се оби сти ни ла, јер смо 
касни је доби ли три кћер ке и живот је 
поно во имао сми сао. Увек смо се 
руко во ди ли да ће у живо ту бити боље, 
нада ли смо се добром, веро ва ли у то 
и живот нам је доно сио боље сутра.

Билисте студент године, добит
ник Новембарске награде града
Сремске Митровице и похвале
Покрајинске просветне заједнице

запросветнирадтокомседамдесе
тихгодина.Раднивекстепровели
каонаставникхемијеуОШ„Бошко
Палковљевић Пинки“. Колико је
тешкоженамадасепрофесионал
но остваре, а истовремено буду
добремајкеисупруге?
Драгица: Врло брзо сам поче ла да 

радим и ускла ђу јем сво је при ват не и 
про фе си о нал не оба ве зе. Сво је вре
ме но сам била добар сту дент и оба
вља ње наста ве ми није било тешко. 
Воле ла сам свој посао, била сам стр
о га али пра вич на, због чега су ме 
ђаци воле ли и дан данас ме са пошто
ва њем поздра вља ју. У чува њу деце 
помо гла ми је девој ка, која је дошла 
са нама из Маке до ни је Стан ка Нико
ло ва, која се из наше куће касни је и 
уда ла. Мно го ми је помо гла и моја 
мај ка Етел ка, која је гото во сво вре ме 
живе ла са нама. 

Насупрот увреженом мишљењу
дазетовииташтенемогузаједно,
вистеоповрглитутезу.
Здравко: Ми смо се увек одлич но 

сла га ли. У кући је вла да ла сло га и 
пошто ва ње, а њена помоћ нам је пуно 
зна чи ла, јер смо обо је ради ли. Зна ли 
смо да децу оста вља мо у сигур ним 
рука ма. По поврат ку из Маке до ни је 
две годи не смо про ве ли у Врба су, где 
смо обо је ради ли у тамо шњем ком би
на ту, ја као вете ри нар, а Дра ги ца као 
про свет ни савет ник. По дола ску у 

Митро ви цу, прво сам радио у Чал ми, 
а потом у Шашин ци ма као вете ри нар. 
Пошто смо уште де ли нешто нов ца, 
купи ли смо плац са мањом ста ри јом 
кућом и поче ли да гра ди мо нову кућу, 
по про јек ту архи тек те Дра га на Ман
ди ћа, Дра ги ци ног рође ног бра та. 

Вама се десила та несрећа да
изгубитевидпретринаестгодина.
Како сте после тога пронашли
поновосмисаоихрабронаставили
даље?
Драгица: Нисам пала у оча ја ње ни 

јед ног тре нут ка. Пра ва, искон ска 
љубав све побе ђу је, све се да пре
бро ди ти и пре жи ве ти уз љубав. Није 
било лако, желе ла сам да видим 
супру га, децу, уну ке. Али не обу зи ма 
ме туга, већ ме обу зи ма радост, кад 
их загр лим, пољу бим, опи пам. Када 
слу шам о њихо вим успе си ма неиз
мер но сам срећ на.

Заваскажудастевеселогдуха,
увек расположени зашалу, а сми
сао за хуморвас не напушта ни у
деветојдеценијиживота.
Здравко: Сте кли смо уну тра шњу 

сна гу да иде мо напред. Дра ги ца често 
каже да сам ја њене очи. Ту су и наша 
зајед нич ка оку пља ња и сла вља, која 
не про пу шта мо, јер су важна да држе 
поро ди цу на оку пу. Од малих ногу сам 
волео да зби јам шале, прво заба вља
ју ћи сво ју бра ћу и сестре. Касни је сам 
то пре нео и у поро дич ни живот. Увек 
је било про сто ра да се ства ри посма
тра ју и са оне њихо ве ведри је и 
шаљи ви је стра не. А шала и виц су 
били неза о би ла зни у нашој сва ко
днев ни ци, после доброг вица сви 
аргу мен ти за лоше ства ри би неста ја
ли. 

Давних50тихсклопилистебрак,
који траје доданас.Био је то гра
ђански брак, који сте желели пре
мањеоддесетак годинадапотвр
дитеипредолтаром.
Драгица: Јед но вре ме смо поче ли 

да раз ми шља мо да наш брак потвр
ди мо и у цркви. Зака за ли смо цркве но 
вен ча ње у мана сти ру Пет ко ви ци, које 
је оба вље но 2012. годи не. У цркве
ним ана ли ма оста ће мо забе ле же ни 
као нај ста ри ји вен ча ни пар под сво до
ви ма овог древ ног фру шко гор ског 
мана сти ра. Осе ћа ли смо се посеб но, 
можда и све ча ни је него кад смо скла
па ли наш гра ђан ски брак. Било је то 
непо но вљи во иску ство. После цркве
ног вен ча ња, наш брак је постао још 
про ду бље ни ји и про ду хо вље ни ји. 

Којајетајнасложногихармонич
ногпородичногживота?
Драгица: Ако дође до било какве 

несло ге или несу гла си це, реше ње 
смо нала зи ли увек у раз го во ру о про
бле му, раз у ме ва њу и дого во ру. Љубав 
тре ба него ва ти и учи ти децу љуба ви, 
јер какви смо ми, такви ће бити и они, 
наша деца. М.Вукајловић

Љубавтраје70година
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Вечитии„вечити“

Машина

У неде љи за нама, сва ка ко је вест 
која завре ђу је нај ви ше пажње, нова 
титу ла Нова ка Ђоко ви ћа. Поко рио је 
Париз, испи здив ши при лич но убе дљи
во сво је про тив ни ке. У фина лу је 
фасо вао Кана ђа нин Денис Шапо ва
лов, а нашем асу је тре ба ло нешто 
више од сат вре ме на да му пока же ко 
вози трак тор, а ко отва ра капи ју. Ово је 
Нова ко ва 34. титу ла на мастерс тур ни
ри ма, а до ње је дошао без изгу бље
ног сета.

С обзи ром на то да је Надал пре дао 
свој полу фи нал ни меч, Ђоко вић сада 
има при ли ку да се на завр шном тур ни
ру у Лон до ну поно во вра ти на место 
број један у свет ском тени су.

О нашем нај бо љем спор ти сти не 
тре ба пуно тро ши ти речи. Човек је 
маши на која меље и тре ба му само 
поже ле ти што дужу кари је ру, како би 
за собом оста вио сво је кон ку рен те  
Нада ла и Феде ре ра. Ина че, мно ги већ 
сада сма тра ју да је Новак Ђоко вић 
нај бо љи тени сер свих вре ме на, па ко 
смо ми да твр ди мо дру га чи је, јел да?

Блато
Неко ли ко речи о вечитим. Увек 

неис црп на тема су вечи ти рива ли, 
било да је реч о фуд ба лу или кошар
ци. И као да није доста бла та и бале ге 
у који ма се ваља ју наша дома ћа так
ми че ња и клу бо ви у њима, него се 
сада јавио мини стар Сини ша Мали, са 

број ка ма ко је коли ко добио кин те од 
држа ве.

Фрљао се Мали ту неким мили о ни
ма, ником ништа није било јасно, а 
онда је под ву као црту и изра чу нао да 
су доби ли под јед на ко нов ца. Овим 
гестом је, барем на крат ко, ућут кан 
црно  бели табор, који се опа сно куро
пе цао у послед ње вре ме и сво је неза
до вољ ство иска зи вао како у меди ји ма, 
тако и на три би на ма.

Јед на дру га ствар је овде потен ци
јал ни про блем. Наи ме, мно ги ма про
ми че важна чиње ни ца да је ина че 
забра ње но да се држа ва на било који 
начин меша у посло ва ње клу бо ва. 
Ово се посеб но одно си на фуд бал и 
УЕФУ која има стро ге регу ла ти ве. 
Пита ње је само да ли жели да их се 
држи. Нави ја чи ма у Срби ји оста је само 
да се нада ју да су њихо ви воље ни клу
бо ви, вешто зама ски ра ли ова држав на 
дава ња кроз раз не уго во ре о спон зор
стви ма. На кра ју кра је ва, тре ба учи ти 
од нај бо љих  ако је неко добар у 
финан сиј ским мал вер за ци ја ма и 
сакри ва њу тока нов ца, онда је то 
УЕФА.

СунђерБоб
НБА сезо на је ушла у тре ћу неде љу, 

а љуби те љи кошар ке у Срби ји нема ју 
баш раз лог да буду задо вољ ни. Наши 
пред став ни ци у нај ја чој кошар ка шкој 
лиги не бли ста ју на почет ку.

Сакра мен то изгу био, Бог да но вић 
соли дан. Нави кли смо на ова кве 
насло ве из про шле сезо не, а и у овој 

се ништа бит ни је није про ме ни ло. Бог
да но вић и Бје ли ца су се уто пи ли у 
сиви ло Кинг са, који има ју доста про
бле ма на почет ку сезо не. И док Бје ли
ца, она ко шља кер ски одра ђу је свој 
уго вор, код Боги ја је нешто дру га чи ја 
при ча.

Кроз меди је се про не ла вест да наш 
кошар каш није задо во љан трет ма ном 
у клу бу и да би на лето могао да про
ме ни сре ди ну. Не одго ва ра му уло га 
шестог игра ча и ту му се заи ста не 
може ништа заме ри ти. Једи ни пра ви 
шко ло ва ни играч у еки пи (уз Бје ли цу) 
би морао има ти већу уло гу, ако ове 
аме рич ке муве без гла ве, уоп ште желе 
да напра ве неки резул тат. Ина че, у 
меди ји ма се већ поја ви ла гла си на да 
би га Њујорк желео у сво јим редо ви ма.

Нико ла Јокић је, сход но сво јим 
физи ка ли ја ма, тро мо ушао у нову 
сезо ну. Еки па му се мучи, мно го ства
ри не шти ма, а ту је и фак тор при ти
ска, с обзи ром на то да се од Ден ве ра 
оче ку је бор ба за шам пи он ски прстен.

Јокић нека ко делу је неза ин те ре со
ва но и нер во зно на тере ну, као да су 
га на силу про бу ди ли из зим ског сна. 
Доста је кри ти ка на његов рачун, а 
еви дент но је да је Сом бо рац наба цио 
још коју килу и да се спо ри је кре ће на 
тере ну. На дру штве ним мре жа ма се 
могу про чи та ти разни комен та ри, а 
побе ди ло је запа жа ње јед ног од 
фано ва, који каже да има ути сак као 
да је Јокић цело лето гутао чоко ла ди
це и гле дао Сун ђер Боба. Сце на која, 
када је он у пита њу, сва ка ко није 
нере ал на.
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Зла ти бор – Нови Пазар 1:0; 
Колу ба ра – Сме де ре во 1924 
2:1; ОФК Жар ко во – Гра фи чар 
су оди гра ли у поне де љак; ОФК 
Бач ка – Дина мо 2:0; Рад нич ки 
1923 – КАБЕЛ 0:1; Син ђе лић – 
Земун 2:1; Траyал – Будућ ност 
2:1; Мета лац – Рад нич ки 
Пирот1:0.

Нови Бановци: Омладинац 
– ОФК Вршац 3:1; Стари 
Бановци: Дунав – Војводина 
1928 3:4; Кула: Хајдук 1912 – 
ОФК Бечеј 1918 0:2; Суботица: 
Бачка 1901 – Динамо 1945 3:1; 
Сремска Митровица: Раднички 
(СМ) – Козара 1:0; Сомбор: 
Раднички 1912 – Братство 1946 
1:1; Сакуле: Борац – 
Железничар 0:2; Зрењанин: 
Раднички (З) – Први Мај 2:1.

01. Железничар 12 10 2 0 21:4 32
02. Бачка 1901 12 9 2 1 23:11 29
03. Радни.(З) 12 8 2 2 22:8 26
04. Раднички 12 5 5 2 21:12 20
05. ОФК Вршац 12 6 1 5 17:18 19
06. Динамо 12 5 2 5 20:14 17
07. ОФК Бечеј 12 5 2 5 21:18 17
08. Братство 12 5 2 5 16:13 17
09. Радни. (СМ) 12 4 3 5 14:17 15
10. Први Мај 12 5 0 7 12:15 15
11. Борац 12 4 2 6 15:23 14
12. Омладинац 12 2 7 3 9:9 13
13. Војводина 12 3 4 5 12:20 13
14. Хајдук 1912 12 3 0 9 11:22 9
15. Козара 12 2 3 7 9:21 9
16. Дунав 12 1 1 10 12:30 4

Инђи ја – Јавор Матис 2:3; 
Мачва – Чука рич ки 0:0; Напре
дак – Спар так ЖК 0:1; Рад – 
Мла дост 0:0; Рад ник – Вождо
вац 2:2; ТСЦ – Рад нич ки Ниш 
2:0; Пар ти зан – Вој во ди на 4:0; 
Про ле тер – Црве на Зве зда 0:2.

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ СРПСКАЛИГАВОЈВОДИНА

Каћ: Југовић – Раднички 3:1; 
Темерин: Слога (Т) – Јединство 
3:1; Дивош: Хајдук – Подриње 
1:0; Ердевик: Слога (Е) – 
Слобода 4:0; Голубинци: 
Јадран – Младост (НС) 1:8; 
Нови Сад: Црвена Звезда – 
Цемент 1:2; Војка: Сремац – 
Подунавац 1:0; Шајкаш: Борац 
– Младост (БЈ) 4:2.

Сремска Митровица: 
Митрос – Борац (К) 0:0; Бешка: 
Железничар – Борац (М) 2:1; 
Шид: Раднички – ЛСК 1:0; 
Љуково: Љуково – Рудар 5:5; 
Витојевци: Партизан – Хајдук 
(Б) 4:0; Пећинци: Доњи Срем 
2015 – ПСК 4:0; Доњи 
Петровци: Доњи Петровци – 
Хајдук (В) 3:0; Салаш Ноћајски: 
Будућност – Напредак 3:3.

01. Доњи Срем 12 7 3 2 21:8 24
02. Раднички 12 7 2 3 18:9 23
03. Будућност 12 5 6 1 26:16 21
04. Љуково 12 6 2 4 27:24 20
05. Партизан 12 6 1 5 22:10 19
06. Доњи Петр. 12 5 3 4 18:14 18
07. Железнич. 12 5 3 4 18:19 18
08. Рудар 12 4 5 3 17:20 17
09. ПСК 12 4 3 5 11:17 15
10. Митрос 12 4 3 5 15:22 15
11. Хајдук (Б) 12 4 3 5 10:17 15
12. Напредак 12 4 2 6 16:19 14
13. Борац (М) 12 4 2 6 10:15 14
14. Хајдук (В) 12 3 3 6 17:23 12
15. ЛСК 12 3 3 6 12:21 12
16. Борац (К) 12 2 2 8 16:20 8

01. Борац 12 9 2 1 25:4 29
02. Подриње 12 9 1 2 31:8 28
03. Млад. (НС) 12 8 2 2 29:9 26
04. Слога (Е) 12 8 1 3 23:10 25
05. Хајдук 12 8 0 4 17:12 24
06. Јединство 12 6 2 4 18:16 20
07. Млад. (БЈ) 12 6 0 6 22:21 18
08. Цемент 12 5 2 5 12:17 17
09. Подунавац 12 5 1 6 16:16 16
10. Раднички 12 4 3 5 15:16 15
11. Слога (Т) 12 4 3 5 13:14 15
12. Сремац 12 4 1 7 11:23 13
13. Ц. Звезда 12 2 3 7 9:20 9
14. Југовић 12 2 2 8 14:24 8
15. Слобода 12 2 1 9 11:31 7
16. Јадран 12 1 2 9 10:35 5

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

СРЕМСКАЛИГА

01. Златибор 17 9 5 3 16:10 32
02. Металац 17 9 3 5 24:18 30
03. Кабел 17 8 6 3 19:13 30
04. Колубара 17 8 3 6 18:14 27
05. Графичар 16 7 5 4 20:15 26
06. Нови Пазар 17 7 4 6 18:14 25
07. ОФК Бачка 17 7 4 6 20:20 25
08. Смедерево 17 8 1 8 18:25 25
09. Радни. (П) 17 7 3 7 20:18 24
10. Динамо 17 6 5 6 19:16 23
11. Синђелић 17 6 4 7 20:25 22
12. ОФК Жарк. 16 5 6 5 16:13 21
13. Траyал 17 4 8 5 14:17 20
14. Раднички 17 5 4 8 14:16 19
15. Земун 17 3 5 9 12:18 14
16. Будућност 17 1 4 12 10:26 7

01. Ц. Звезда 14 13 0 1 33:10 39
02. Чукарички 14 10 3 1 19:8 33
03. Војводина 15 9 3 3 28:15 30
04. Партизан 14 9 2 3 32:9 29
05. ТСК 15 8 4 3 26:15 28
06. Вождовац 15 7 4 4 27:21 25
07. Раднички 15 8 1 6 20:19 25
08. Спартак ЖК 15 7 0 8 17:23 21
09. ЈаворМат. 15 5 4 6 22:23 19
10. Младост 15 5 4 6 15:19 19
11. Пролетер 15 4 4 7 13:20 16
12. Напредак 15 4 3 8 17:21 15
13. Радник 14 4 3 7 15:23 15
14. Рад 15 2 2 11 10:31 8
15. Инђија 15 2 1 12 11:28 7
16. Мачва 15 0 4 11 7:27 4

Добринци: Сремац (До) – 
Напредак 3:1; Деч: Сремац (Дч) 
– ОФК Брестач  неодиграно; 
Нови Сланкамен: Дунав – ЧСК 
0:3; Сремски Михаљевци: 
Срем – Хртковци 3:0; Нови 
Карловци: Полет – Граничар 
3:1; Огар: Шумар – Раднички 
5:2; Крушедол: Крушедол – 
Младост 7:2. 
01. Сремац (До) 11 9 1 1 26:12 28
02. ЧСК 11 7 1 3 26:12 22
03. Срем 11 6 3 2 16:8 21
04. Граничар 11 5 2 4 21:16 17
05. Хртковци 11 5 2 4 14:15 17
06. ОФК Брест. 10 5 1 4 23:14 16
07. Напредак 11 4 4 3 11:9 16
08. Раднички 10 5 1 4 15:14 16
09. Дунав 11 4 3 4 19:17 15
10. Шумар 11 3 2 6 11:21 11
11. Сремац (Дч) 10 3 1 6 18:14 10
12. Крушедол 11 3 1 7 16:25 10
13. Полет 10 3 1 6 17:28 10
14. Младост 11 1 1 9 8:36 4

МОЛСРЕМИСТОК
Сремска Митровица: 

Трговачки – Фрушка Гора 0:0; 
Бешеново: БСК – Слобода 4:1; 
Кукујевци: Обилић 1993 – 
Слова (В) 1:0; Шид: Једнота – 
Зека Буљубаша 0:2; Чалма: 
Слога (Ч) – Сремац 0:8; 
Манђелос: Фрушкогорац – ОФК 
Бикић 0:0; Рума: Словен – 
Граничар 1:1. 

01. БСК 11 8 1 2 27:11 25
02. Фрушкогор. 11 7 2 2 27:14 23
03. Сремац 11 7 1 3 31:15 22
04. Зека Буљ. 11 6 2 3 22:18 20
05. Словен 11 4 6 1 23:8 18
06. ОФК Бикић 11 4 5 2 28:17 17
07. Ф. Гора 11 5 1 5 26:18 16
08. Обилић 11 5 1 5 24:19 16
09. Слова (В) 11 3 4 4 8:10 13
10. Граничар 11 3 3 5 15:15 12
11. Слобода 11 3 2 6 11:27 11
12. Једнота 11 3 2 6 11:27 11
13. Трговачки 11 2 2 7 20:29 8
14. Слога (Ч) 11 1 0 10 7:52 3

МОЛСРЕМЗАПАД

У рани је одло же ној утак ми ци 
послед њег јесе њег кола у 
Срем ској рачи, Срем је за про
тив ни ка имао еки пу Бор ца из 
Вели ких Ради на ца. Дома ћин је 
на кра ју јесени окон чао са 
побе дом 3:0.

Стејановци: Борац – 
Јединство (П) 1:2; Грабовци: 
Граничар – Полет 5:1; Рума: 
Јединство (Р) – Јединство (К) 
2:1; Фрушкогорац је био 
слободан. 

01. Једин. (П) 8 7 1 0 25:1 22
02. Једин. (Р) 7 5 1 1 24:12 16
03. Фрушког. 7 4 0 3 20:19 12
04. Једин. (К) 7 4 0 3 19:18 12
05. Борац 7 3 0 4 11:14 9
06. Граничар 8 1 0 7 10:22 3
07. Полет 8 1 0 7 8:31 3

01. Змај 8 6 0 2 32:6 18
02. Сремац 8 6 0 2 24:7 18
03. Граничар 8 6 0 2 22:11 18
04. Планинац 8 4 2 2 13:13 14
05. Полетарац 8 4 1 3 14:15 13
06. Срем (СР) 8 2 2 4 19:18 8
07. Борац (Р) 8 2 1 5 12:25 7
08. Борац (ВР) 8 1 1 6 13:30 4
09. Срем (СМ) 8 1 1 6 13:37 4

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОФЛРУМАИРИГ1

АК„СРЕМ“

Јесењикрос
На 43. по реду тра ди

ци о нал ном „Јесе њем 
кро су Пар ти за на”, уче

ство ва ло је сед мо ро атле ти
ча ра АК „Срем“ и осво је но је 
пет меда ља. 

У трци ста ри јих јуни о ра 
на 2.000 мета ра побе дио је 
Дејан Анту но вић. Њего ва 
побе да нијед ног момен та 
није дола зи ла у пита ње и 
пот пу но заслу же но је понео 
титу лу осва ја ча мемо ри ја
ла „Горан Раи че вић“. У трци 
девој чи ца 2011. годи ште на 
250 мета ра, зла то је осво ји
ла и Иси до ра Мак си мо вић 

након вели ке бор бе. 
Сре бр ну меда љу осво јио 

је Нико ла Доста нић у трци 
деча ка 2009. годи шта, док су 
брон за не меда ље осво ји ли 
у трци ста ри јих јуни о ра на 
1.000 мета ра Андреј Јок си
мо вић, и Мар ко Лукач у трци 
деча ка 2008. годи шта на 500 
мета ра. Врло добар, шести, 
у трци ста ри јих пио ни ра био 
је Алек сан дар Анђел ко вић, 
док је сед мо место осво ји ла 
Мари ја Мак си мо вић у трци 
девој чи ца 2009. годи шта на 
200 мета ра.

Б.К.

„ЈесењикросПартизана“


