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Кул ту ра је ору ђе уни вер зи тет
ских про фе со ра за про из вод
њу уни вер зи тет ских про фе со

ра ко ји ће про из во ди ти уни вер зи
тет ске про фе со ре. Не, ни сам ово ја 
сми сли ла, , то су ре чи Фран цу ски
ње Си мон Вејл. Же на се ба ви ла 
фи ло зо фи јом, а умр ла је то ком 
Дру гог свет ског ра та бу квал но од 
гла ди у сво јој 34. го ди ни. Ни сам 
упо зна та са ства ра лач ким опу сом 
мад ма зел  Вејл, али ова ре че ни ца, 
ко ју сам не дав но про чи та ла, је 
до вољ на да ми се же на сви ди. 
Одав но ни сам на ши ла на са же ти ји 
опис и кул ту ре и уни вер зи те та. 
Ма е страл но.

Кад смо код уни вер зи те та, да ли 
са мо у Ср би ји по сто је та кви уни
вер зи те ти по пут Ме га трен да? И да 
ли ли ко ви ко ји се по ми њу као вла
сни ци и рек то ри та квих уни вер зи те
та са мо код нас мо гу да оп ста ју у 
јав ној ор би ти, уз то да мла те ло ву 

до кро ва, или има то га још не где 
под ка пом не бе ском? Три де сет 
го ди на ха ра ња „на уч ном сце ном“ 
ове на па ће не и по лу пи сме не 
зе мље, а да то ни ко ни је за у ста
вио? А би ло је вла сти сва ко ја ких, и 
цр ве них и жу тих и пла вих и ша ре
них. И ни шта. Оста Ми ћа бог. А 
ових да на се за вр тео спин ка ко је 
Ми ћа, за ову при ли ку зва ће мо га 
Ми ћа бр. 1, сво је че до, тј. Ме га
тренд, про дао Ми ћи бр. 2, од но сно 
из ве сном Де ја ну. Ми ћа број 2 за 
раз ли ку од Ми ће бр. 1 ни је ни ка кав 
хе до ни ста, то му се ви ди и по 
фа ци, не го строг и на мр го ђен чо век 
нео бич них иде ја гле де рад ног ан га
жма на сво јих бу ду ћих за по сле ни ка, 
од но сно уни вер зи тет ских про фе со
ра. Па та ко Ми ћа бр. 2 ка же: „Ја 
сам за тво рио фи нан сиј ску кон
струк ци ју та ко што ће про фе со ри 
код ме не ра ди ти без нов ца, јер ће 
им глав ни мо тив би ти да уче сту

ден те, а не да при ма ју пла ту. Ни сам 
пла ћао се кре та ри це, јер је тре ба ло 
да ра де за иде а ле, а не за пла ту.“ 
Крај ци та та. Ми ћа број 2 је мој 
идол, ма ме ми, док се не по ја ви 
Ми ћа број 3 ко ји ће зах те ва ти да 
про фе со ри пла ћа ју ка ко би др жа ли 
пре да ва ња на Ме га трен ду. То би 
био, што ка жу клин ци, врх.

И пре не го што за вр шим, мо рам 
да ка жем да сам би ла у пра ву 
кад сам твр ди ла да се да на

шњем се ља ку ко ји има 56 хек та ра 
зе мље по љо при вре да мо же ис пла
ти ти је ди но ако га ји ма ри ху а ну. И 
ето га до ма ћин из Ста ре Па зо ве. 
Про бао све, ор ган ски па ра дајз 
(пре ми јер ки се здра во до па дао, а 
ми ни стар Ву лин га лич но брао), 
ор ган ске рот кви це, кра став це, 
са ла ту  и ни шта. Би ло ту и суб вен
ци ја ми ни стар ства, ал’ ба да ва. Све 
то би ло ор ган ско ал’ гу ра ва ра бо та 
та по љо при вре да. 

Јасамзатвориофинансијскуконструкцијутакоштоћепрофесорикод
менерадитибезновца,јерћеимглавнимотивбитидаучестуденте,а
недапримајуплату.Нисамплаћаосекретарице,јерјетребалодараде
заидеале,анезаплату.Крајцитата.Мићаброј2јемојидол,мамеми
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ПОЧЕЛИРАДОВИНААУТОПУТУРУМА–ШАБАЦ

Вучић:Добресаобраћајнице
значевишеинвеститора

Радо ви на изград њи аутопута и 
брзе сао бра ћај ни це Рума
ШабацЛозни ца запо че ли су зва

нич но 5. децем бра, а све ча но сти пово
дом почет ка овог вели ког посла при су
ство ва ли су пред сед ник Срби је Алек
сан дар Вучић, мини стар ка гра ђе ви
нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре 
Зора на Михај ло вић, заме ник пред сед
ни ка азер беј џан ске фир ме „Азвирт“ 
Кара ман Ахме дов која је изво ђач 
радо ва, амба са дор Азер беј џа на Елдар 
Хаса нов, као и пред став ни ци рум ске 
општи не.

Обра ћа ју ћи се оку пље ни ма, пред
сед ник Вучић је иста као да је сада
шња власт има ла два пута пред собом: 
један је био уоби ча је но лак и сво дио 
се на то да вла да ју и поста ну бога ти, 
као они пре њих, да обез бе де себе и 
да не ура де ништа за земљу и људе 
који живе у њој. Дру ги је био пут којим 
се у Срби ји рани је није ишло. 

– Иза бра ли смо тај дру ги пут, иза
бра ли смо да напра ви мо раз ли ку, да 
ради мо и мно го тога ура ди мо. Иза бра
ли смо оно што је теже, за шта је 
потреб но мно го зно ја, одри ца ња, рада, 
тру да и озбиљ не сва ко днев не посве
ће но сти. Чак и уз то, да мора те да 
трпи те број не неи сти не и лажи, али да 
наста ви те да се бори те, да пада те, да 
се поди же те и бори те да земља буде 
успе шни ја, а народ задо вољ ни ји. Да 
то тада нисмо ура ди ли, данас не би 

ста ја ли овде, као што ћемо и за десе
так дана ста ја ти на отва ра њу део ни це 
Сур чинОбре но вац, као што ћемо ста
ја ти на почет ку град ње Морав ског 
кори до ра, аутопута Ниш Мер да ре, 
оног ка црно гор ској гра ни ци, оног ка 
Руму ни ји…Зато што смо иза бра ли пут 
на којем су путе ви, на којем је раз вој и 
раст, на којем је она леп ша, боља, уре
ђе ни ја и при стој на Срби ја – рекао је 
пред сед ник Алек сан дар Вучић. 

Он је додао да су напра ви ли раз ли ку 

изме ђу ниша ње ња и пове зи ва ња, 
изме ђу мржње и при ја тељ ства, ука зао 
је да они који раде и гра де путе ве 
нико га не мрзе.

– То је наша поли ти ка и једи ни одго
вор који ћемо да има мо. Зато што зна
мо да је оних који мрзе ипак мно го 
мање него оних који хоће при стој ну 
Срби ју. Уве рен сам да ћемо сва ку 
мржњу пре вла да ти, уве рен сам да 
ћемо мно го тога уме ти и успе ти да 
изгра ди мо и ту нема ста ја ња. Ми неће

ПредседникВучићотварарадове
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мо да гле да мо у мете, хоће мо да гле
да мо у будућ ност – пору чио је пред
сед ник Вучић.

Он је пору чио људи ма у Сре му и 
Мачви, Руми и Шап цу да ће аутопут и 
брза сао бра ћај ни ца бити ура ђе ни на 
вре ме и да ће то бити врхун ског ква ли
те та, а добре сао бра ћај ни це зна че и 
више инве сти то ра. Под се тио је на 
нека од ула га ња, а зва нич но се обра
тио и пред сед ни ку рум ске Општи не 
Сла ђа ну Ман чи ћу и под се тио да је 
само у Руми отво рио пет фабри ка. 

– Чести там људи ма овде у Мачви, у 
Сре му, чести там свим људи ма у Срби
ји, јер наша земља изгле да дру га чи је, 
наша земља са Морав ским кори до
ром, са Срем скомачван ским кори до
ром изгле да ће пот пу но дру га чи је, лак
ше ће бити да се иде у Репу бли ку 
Срп ску и БиХ… Не мисли мо овде да 
ста не мо, мисли мо да наста ви мо да 
гра ди мо. Ово је вели ка све ча ност, 
вели ки су дани, шта год да се деси у 
будућ но сти, и на поли тич кој сце ни, ово 
не може те да избри ше те. Не може те 
да избри ше те то да смо пут од Сур чи
на до Чач ка, па и до Поже ге изгра ди ли 
ми, да смо Источ ни кори дор до бугар
ске гра ни це изгра ди ли ми, да смо 
изгра ди ли аутопут кроз Грде ли цу, да 
ћемо и овај овде див ни кори дор да 
изгра ди мо ми  наша гене ра ци ја, наши 
људи, нашом срп ском сна гом – рекао 
је пред сед ник Срби је и сво је обра ћа
ње завр шио речи ма: 

– Живе ло при ја тељ ство и брат ство 
срп ског и азер беј џан ског наро да! 
„Азвирт“ је одлич на фир ма, има ће те 
још мно го посла у Срби ји.

Одго ва ра ју ћи потом на нови нар ска 
пита ња, пред сед ник Вучић је изра зио 
задо вољ ство што је ово четвр ти ауто
пут који почи ње да се гра ди: ради ло се 
на аутопуту КузминСрем ска Рача, 
сада РумаШабац са мостом, тре ћи је 
Пре љи наПоже га и четвр ти, Морав ски 
кори дор.

– За три и по годи не од Бео гра да до 
Дри не ће се сти за ти за сат вре ме на – 
рекао је пред сед ник Вучић и позвао 

чла но ве СНС да му не пру жа ју подр
шку на ули ца ма, јер су избо ри место 
где се одлу чу је о будућ но сти Срби је, а 
ту ће побе ди ти.

Зора на Михај ло вић, мини стар ка гра
ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра
струк ту ре, иста кла је да је ово велики 
дан за Срби ју, не само зато што је пот
пи сан комер ци јал ни уго вор за Морав
ски кори дор, већ и због почет ка радо ва 
на овом делу пута, уз кон ста та ци ју да 
оче ку је да ће све бити у скла ду са пот
пи са ним уго во ром са „Азвир том“.

Kараман Ахме дов, заме ник пред сед
ни ка азер беј џан ске ком па ни је „Азвирт“ 
је рекао да ће овај пут бити арте ри ја 
реги о нал не еко но ми је и пове за ти реги
он.

Он је чести тао Вла ди Срби је, јер је 
дала вели ки зна чај раз во ју инфра
струк ту ре која игра вели ку уло гу у раз
во ју земље и додао да ће ком па ни ја 
завр ши ти радо ве у пред ви ђе ном року, 
и да оче ку је даљу сарад њу са Срби
јом. 

– Сва ки нови пут и мост има зна чај, 
а нада мо се да ће овај допри не ти 
новим инве сти ци ја ма – закљу чио је 
Кара ман Ахме дов.

Амба са дор Азер беј џа на Елдар 
Хаса нов ука зао је да је реа ли за ци ја 
овог про јек та при мер успе шне сарад ње 
две земље.

Све ча но сти пово дом почет ка радо ва 
на аутопуту при су ство ва ли су и пред
став ни ци рум ске општи не. Сла ђан 
Ман чић, први човек рум ске Општи не, 
иста као је да је ово диван дан, јер су 
поче ли радо ви на изград њи наја вљи ва
ног и дуго оче ки ва ног пута РумаШабац. 

– Како је рекао и пред сед ник Вучић, 
путе ви су нај бит ни ји, јер они доно се 
нов живот тери то ри ја ма кроз које про
ла зе. Ми ћемо има ти бене фи те од тога, 
све ће ићи у мно го бољем прав цу него 
до сада. На тери то ри ји рум ске општи не 
ће се укр шта ти два вели ка аутопута, 
што ће бити посеб но важно у при вред
ном сми слу   про ток робе ће бити без
бед ни ји и бржи, а ми ћемо учвр сти ти 
нашу гео стра те шку пози ци ју, што ће 
резул ти ра ти поди за њем живот ног стан
дар да гра ђа на – рекао је Сла ђан Ман
чић.

Под се ти мо се и пода та ка веза них за 
овај вели ки про је кат, за који је комер ци
јал ни уго вор са азер беј џан ском ком па
ни јом пот пи сан 19. новем бра  укуп на 
дужи на сао бра ћај ни це је 77 кило ме та
ра, а про це ње на вред ност про јек та је 
467,5 мили о на евра. Изград ња ауто пу
та РумаШабац и брзе сао бра ћај ни це 
ШабацЛозни ца један је од при о ри тет
них про је ка та у друм ском тран спор ту, с 
обзи ром на то да је реч о про јек ту 
важном за раз вој и пове зи ва ње Сре ма, 
Мачве и запад не Срби је и Вој во ди не, 
али и овог дела Срби је са реги о ном, 
пре све га са БиХ.

Про је кат је поде љен на три део ни це. 
Аутопут ће се гра ди ти од Руме до леве 
оба ле Саве и села Кле нак у дужи ни од 
21, 14 кило ме та ра. Са десне оба ле 
Саве гра ди ће се брза сао бра ћај ни ца 
дуга око 55 кило ме та ра. Спа ја ће их 
нови мост на Сави дуг више од 1,3 
кило ме тра.

На прав цу од Шап ца ка Руми, кроз 
Kленак, Пла ти че во, Хрт ков це и Јарак, 
про ђе днев но и до 15.000 вози ла.  

Е.М.Н.
ПочетакрадованааутопутуРумаШабац

СлађанМанчић:БенефитизаРуму
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ХРТКОВЦИ

Асфалтирандео
УлицеНиколeТеслe
Послед њи радо ви на 

одр жа ва њу пут не 
инфра струк ту ре у рум

ској општи ни за ову годи
ну су завр ше ни почет ком 
децем бра, асфал ти ра њем 
дела Ули це Нико ле Тесле 
у Хрт ков ци ма. Реч је о делу 
у дужи ни око 300 мета ра 
који није био асфал ти ран, а 
захва љу ју ћи овим радо ви ма, 
асфал том су спо је не ули це 
Нико ле Тесле и Цара Лаза ра. 

– Савет Месне зајед ни це 
Хрт ков ци је ука зао на потре
бу да се овај крак Ули це 
Николe Теслe асфал ти ра и 
тако при бли жи цен тар села, 
људи ма који живе у доњем 
делу ове ули це. Вред ност 
радо ва на асфал ти ра њу, као 
и на наси па њу и рав на њу 
коло во за туца ни ком у Ули ци 
Све то за ра Мар ко ви ћа, које 
ће се тако ђе реа ли зо ва ти 
је око 2,6 мили о на дина ра – 
рекао је пред сед ник Сла ђан 
Ман чић, 2. децем бра, при ли
ком оби ла ска радо ва у Хрт
ков ци ма.

Ана Уми ће вић, пред сед
ни ца Саве та МЗ Хрт ков ци, 
иста кла је да је ово зна чај
но за Хрт ков ча не, посеб но 
за оне који живе у ули ца ма 
Николe Теслe и Царa Лазарa. 

– У тим ули ца ма су сагра
ђе не вели ке куће, мла ди 
људи живе у њима, раде, има 
пуно деце… На овај начин је 
обез бе ђен кра ћи пут за шко
лу, деца не иду на глав ни пут 

где је и сао бра ћај гушћи, па 
им је самим тим, и одла зак 
до шко ле без бед ни ји. Ови 
радо ви су дав но обе ћа ни, а 
сада је обе ћа ње испу ње но. 
Оста је још наси па ње коло
во за туца ни ком у Ули ци Све
то за ра Мар ко ви ћа. Наши 
сугра ђа ни су захвал ни чел
ни ци ма локал не само у пра ве 
што су испу ни ли дата обе ћа
ња – рекла је Ана Уми ће вић.

Први човек рум ске општи
не је иста као да ће се до кра
ја годи не иза ћи у сусрет и 
зах те ву ком па ни је „DAG Co“, 
тако што ће се ура ди ти при
пре ма за ста зу пре ма фабри
ци, која ће олак ша ти при лаз 
запо сле ни ма, док је асфал

ти ра ње ста зе оста вље но за 
сле де ћу годи ну. 

– Насу ће мо туца ни ком и 
коло воз у јед ној ули ци у рум
ском насе љу „Аеро дром“, где 
има десе так кућа – додао је 
Ман чић.

За ову годи ну је у окви ру 
ком плет ног уго во ра о одр жа
ва њу пут не инфра струк ту ре 
у рум ској општи ни, опре де
ље но и утро ше но око 100 
мили о на дина ра.

С.Џакула

СлађанМанчићиАнаУмићевић

Асфалтнирадови

ДОМЗДРАВЉА

Средствазапројекат
квалитетниједијагностике
За финан си ра ње и реа

ли за ци ју про је ка та на 
уна пре ђе њу ква ли те та 

здрав стве них услу га у при
мар ној здрав стве ној зашти
ти, Репу бли ка Срби ја је кроз 
уго во ре, опре де ли ла 270 
мили о на дина ра. Сред ства 
су доби ла 83 дома здра вља, 
а међу њима је и рум ски, 
који је добио 3,5 мили о на 
дина ра. 

Уго во ре је 29. новем бра у 
Бео гра ду, пред став ни ци ма 
ових здрав стве них уста но ва, 
уру чио мини стар здра вља 
др Зла ти бор Лон чар. Уру
чу ју ћи дирек то ри ма домо ва 
здра вља уго во ре о бес по
врат ним финан сиј ским сред
стви ма, мини стар др Зла ти
бор Лон чар је иста као да је 
чвр сто опре де ље ње Мини
стар ства здра вља да се ква

ли тет здрав стве не услу ге 
у при мар ној здрав стве ној 
зашти ти додат но уна пре ди.

Дом здра вља Рума је 
добио сред ства за про је кат 
„Зна ње и ква ли тет на дијаг
но сти ка  нада за будућ
ност“. 

– Циљ про јек та је сма
ње ње ризи ка обо ље ва ња 
од малиг ни те та репр о дук
тив них орга на код жена, 

пове ћа ње ква ли те та здрав
стве не зашти те и про цен
та реги стро ва них жен ских 
осо ба, укљу че них у циља ни 
пре глед за рано откри ва ње 
кар ци но ма грли ћа мате ри
це у рум ској општи ни – каже 
дирек тор ка Дома здра вља 
др стом. Јеле на Сто ја нац 
Мра че вић.

У окви ру про јек та рум ског 
Дома здра вља реа ли зо ва ће 
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УговорзарумскиДомздравља

се пре вен тив ни гине ко ло
шки пре гле ди за све жене 
од 25 до 64 годи не живо та, 
без обзи ра на здрав стве но 
оси гу ра ње, кол по скоп ски 
пре гле ди жена са откри ве
ним абнор мал но сти ма ПАП 
теста, спро во ђе ње интен
зив них здрав стве но  вас
пит них актив но сти са сред
њо школ ском омла ди ном, на 
одго вор но сти и уло зи у чува
њу репро дук тив ног здра вља 
и упо тре би кон тра цеп ци је. 

– Да би се реа ли зо вао 
про је кат, биће наба вљен 
кол по скоп који ће се кори
сти ти за дијаг но сти ку у 
пре вен тив ним пре гле ди ма, 
биће при пре мљен еду ка
тив но  про мо тив ни мате ри

јал, пла ни ра но је спро во ђе
ње здрав стве но вас пит них 
пре да ва ња и ради о ни ца за 
еду ка ци ју жена. Да би одзив 
жена на ради о ни це био 
што већи, орга ни зо ва ће мо 
медиј ску кам па њу да би се 
јав ност детаљ но упо зна ла о 
актив но сти ма на про јек ту – 
исти че др Јела на Сто ја нац 
Мра че вић.

Подр шка за оства ре ње 
овог про јек та обез бе ђе на 
је кроз гран то ве за про јек
те у окви ру „Дру гог про јек та 
раз во ја здрав ства Срби је“ 
и „Додат ног финан си ра ња 
за Дру ги про је кат раз во ја 
здрав ства Срби је“, од стра
не Вла де Срби је и Свет ске 
бан ке. С.Џ.

АКЦИЈА„ЗЕЛЕНАНЕДЕЉАУАПВОЈВОДИНИ“

Новесаднице
зачистијиваздух
У акци ју „Зеле на неде ља у АП Вој

во ди ни“, коју орга ни зу је Покра јин
ски секре та ри јат за урба ни зам и 

зашти ту живот не сре ди не, у сарад њи са 
ЈП „Срби ја шу ме“ и ЈП „Вој во ди на шу ме“, 
укљу чи ла се и рум ска општи на. 

Акци ја је уста но вље на на осно ву Декла
ра ци је о зашти ти живот не сре ди не, коју је 
на пред лог Покра јин ске вла де усво ји ла 
Скуп шти на Вој во ди не. У окви ру акци је, од 
2. до 6. децем бра на зеле ним повр ши на
ма око јав них уста но ва у целој Покра ји ни 
је заса ђе но 10.000 нових сад ни ца.

Рум ска општи на је доби ла 2.640 ста
ба ла, носи лац посла на озе ле ња ва њу 
је ЈП „Кому на лац“, али се у акци ју укљу
чио и вели ки број волон те ра. Сад ни це су 
заса ђе не у Доњим Петров ци ма и Сте ја
нов ци ма, на више места у гра ду и рум
ском изле ти шту Бор ко вац. У Бор ков цу је 
6. децем бра био и пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић.

– Ова кве акци је озе ле ња ва ња би тре
ба ло да ради мо сва ке годи не, јер је еви
дент но да се наша Бор ко вач ка шума из 
разних раз ло га про ре ђу је. Сад њом ово
ли ког бро ја сад ни ца про ме ни ће се сли ка 
наших шума и пар ко ва – изја вио је Сла
ђан Ман чић.

Дирек тор ЈП „Кому на лац“ Дра ган Панић 
је рекао да је до сада у Бор ков цу заса ђе
но пре ко 300 сад ни ца црног бора и да ће 
се у наред ном пери о ду заса ди ти свих 885 
сад ни ца овог чети на ра. 

– Наста ви ће мо са сад њом топо ле и 
хра ста, како у гра ду, тако и сели ма рум
ске општи не. Шуме у Бор ков цу су плу ћа 
нашег гра да, а много ста рог дрве ћа је 
стра да ло током невре ме на, тако да ћемо 
на овај начин те шуме обно ви ти – иста као 
је Дра ган Панић. 

Међу доби је ним сад ни ца ма је 885 сад
ни ца црног бора, 1.015 ста ба ла топо ле 
и око 740 ста ба ла хра ста. У ову акци ју 

су се 4. децем бра, укљу чи ли и кори сни
ци и запо сле ни у Герон то ло шком цен тру 
„Срем“ који је добио 90 сад ни ца црног 
бора. На тај начин је вели ки парк око згра
де Герон то ло шког цен тра постао бога ти ји 
за више десе ти на ста ба ла, што ће допри
не ти и разно вр сно сти, али и есте ти ци 
овог пар ка, кога са пуно тру да и пажње 
одр жа ва ју сви зајед но.

Међу они ма који су уче ство ва ли у 
сад њи боро ва је Све то зар Јан ко вић из 
Доњих Петро ва ца, дуго го ди шњи ста нар 
ГЦ „Срем“. 

– Иако имам 73 годи не, нау чио сам да 
радим пуно и ово ми није тешко. Кад год 
ме позо ву, ја се при кљу чим актив но сти ма 
које се орга ни зу ју. Овде ми је одлич но, 
пре за до во љан сам. Мислим да је зеле
ни ло и дрве ће важно за здра вље, тре ба 
га него ва ти и сади ти, то су наша плу ћа – 
рекао је Све то зар. 

Милош Буно вић је запо слен у ГЦ „Срем“ 

и пред сед ник је Еко ло шке сек ци је.
– Осим што смо се укљу чи ли у ову лепу 

акци ју, то је и при ли ка да наш парк улеп
ша мо додат ним сад ни ца ма црног бора. 
Све ћемо заса ди ти данас, а од 32 чла на 
Еко ло шке сек ци је у којој су и кори сни ци и 
запо сле ни, у ову акци ју је укљу че на поло
ви на члан ства – рекао је Милош Буно вић.

Ове актив но сти у Герон то ло шком цен
тру је пра ти ла и Мили ца Девр ња, рад но 
 оку па ци о ни тера пе ут, буду ћи да се оне 
озна ча ва ју и као рад но  оку па ци о на тера
пи ја. 

– Наши кори сни ци пуно вре ме на про во
де у пар ку, па не чуди што су желе ли да 
се укљу че у сад њу и допри не су да наш 
парк буде још леп ши. Нарав но, то им је 
и при ли ка да се мало рекре и ра ју и кори
сно про ве ду сло бод но вре ме, јер доби ја ју 
и накна ду за сво је анга жо ва ње – иста кла 
је Мили ца Девр ња.

 С.Џакула

АкцијауБорковцу
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СРЂАНСТЕПАНОВ,ДИРЕКТОРЈКП„БЕОЧИН“

Постепеновраћамо
дуговепретходневласти

Пунотогајеурађено,
такодамислимдаје

садаситуација
сасвимдобра.

Наравно,увекможе
боље,истичеСрђан

Степанов,којидодаје
дасуљудисклонида
заборавеукаквомје

стањуЈавно
комуналнопредузеће

„Беочин“билопре
самотригодине,
дарадницинису

ималиредовнеплате
нитиопремуза

обављањепосла

На изма ку ове годи не, дирек тор 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Бео чин“ Срђан Сте па нов, 

исти че да је иза овог кому нал ног 
пред у зе ћа успе шна годи на, као и да 
је у току 2019. годи не завр ше но мно
го про је ка та, који нису могли бити 
реа ли зо ва ни у послед њих десе так 
годи на. 

–У овој годи ни смо купи ли два 
нова трак то ра, до сада смо има ли 
ста ре трак то ре од 40 и 30 годи на. 
Затим, успе ли смо да купи мо и два 
ками о на за одно ше ње сме ћа, јер 
досад нисмо има ли чиме да изно си
мо ђубре, а ско ро све кон теј не ре смо 
заме ни ли новим. Када гово ри мо о 
зеле ни лу, успе ли смо јав не повр ши
не да одр жавамо поко ше ним и 
чистим. Било је мно го дивљих депо
ни ја. Нека да  се кру пан отпад одно
сио у про ле ће и јесен, а сад то чини
мо сва ки дан. Веро ват но је сада 
боља и финан сиј ска ситу а ци ја, па 
људи чешће мењају намештај. Нека

да смо отпад из Бео чи на гра да изно
си ли два пута недељ но и јед ном 
недељ но из окол них месних зајед ни
ца. У овој годи ни смо уве ли чети ри 
пута недељ но одно ше ње сме ћа. 
Мислим да је сада хиги је на на задо
во ља ва ју ћем нивоу, каже Сте па нов. 

Он је додао да је до пре неко ли ко 
годи на у општи ни Бео чин посто јао 
један ками он којим се отпад одно
сио, а да је посао мно го олак шан 
откад је ЈКП „Бео чин“ купи ло два 
ками о на сме ћа ра.

– Сада има мо и један трак тор за 
одно ше ње сме ћа а уве ли смо и рад
ну неде љу да бисмо могли да одр
жавамо хиги је ну на потребном нивоу. 
Можда би могло бити боље, али 
тре нут но су такви капа ци те ти. По 
неким нашим ста ти сти ка ма, у 
послед њих годи ну до две дана, 
дупло се пове ћала коли чи на отпа да 
у Бео чи ну. Прет по ста вљам да се 
сада у Бео чи ну више зара ђу је. Има
мо један део Бео чи на који се зове 

СрђанСтепанов
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Рад нич ка коло ни ја, где има 200 ста
но ва, а ми смо ту одне ли пре ко 300 
кре ве та, 300 кухи ња, 400 фоте ља. 
Сада један трак тор јед ном днев но 
оби ла зи Бео чин и одно си каба сти 
отпад, обја шња ва Срђан Сте па нов.

Тако ђе, он је под се тио да је ово 
пред у зе ће било у лошем финан сиј
ском ста њу 2016. годи не, када је 
Срп ска напред на стран ка дошла на 
власт у општи ни Бео чин. Међу тим, 
ова фир ма сада већ три годи не 
солид но послу је и може се рећи да 
је кон со ли до ва ла сво је финан си је.

Срђан Сте па нов исти че да се до 
добрих резул та та дола зи искљу чи во 
радом и мар љи во шћу. Пре ма њего
вом мишље њу, дирек тор неког пред
у зе ћа свој посао не би тре бало да 
оба вља само у кан це ла ри ји, већ 
мора буде и на тере ну у неп со ред
ном кон так ту и раз го во ру и са рад ни
ци ма и са гра ђа ни ма.

– Дуг ЈКП „Бео чин“ је изно сио 16 
мили о на дина ра. Сва ке годи не смо 
се тру ди ли да тај дуг сма њу је мо. 
Ове годи не смо успе ли да га сма њи
мо за око мили он и седам сто ти на 
хиља да дина ра. Пла те су касни ле 
више од два и по месе ца. Сада пла
те испла ћу је мо сва ког 25. у месе цу. 
Сма њи ли смо неле гал но кори шће ње 
воде, које је било сигур но око 50 
про це на та. Дома ћин ства која су 
неле гал но кори сти ли воду смо при
кљу чи ли на систем. Затим, сма њи ли 
смо потро шњу стру је и хло ра, тако 
да смо и ту напра ви ли уште де. 
Обно ви ли смо  возни парк, наба ви ли 
смо два полов на пут нич ка ауто мо би
ла, наба ви ли три ме ре, рај де ре, ХТЗ 
опре му, тако да мислим да је сада 
ситу а ци ја сасвим добра. Нарав но, 
увек може боље, исти че Срђан Сте
па нов, који дода је да су људи скло ни 
да забо ра ве у каквом је ста њу ЈКП 
„Бео чин“ било пре само три годи не, 
да рад ни ци нису има ли редов не 

пла те нити опре му за оба вља ње 
посла. 

Срђан Сте па нов наво ди да је мно
го ура ђе но и у фабри ци воде.

 – До пре три годи не смо сва ког 
лета има ли рестрик ци ју воде зато 
што нисмо могли да обез бе ди мо 
вели ку коли чи ну воде. Сад смо 
ремон то ва ли пум пе, ура ди ли довод
ни ке, избу ши ли још један бунар, сре
ди ли мре жу да нема мо губит ке, 
ремон то ва ли све под ста ни це. Сад 
нема  рестрик ци ја воде. Ура ди ли смо 
про је кат ремон та фабри ке воде, који 
ће коштати 120 мили о на дина ра. За 
овај про је кат смо апли ци ра ли код  
Покра јин ске вла де, која је обе ћа ла 
да ће нам помо ћи, тако да би тај про
је кат тре ба ло реа ли зо ва ти сле де ће 
годи не. Онда у наред них десет годи
на не бисмо има ли про бле ма са 
водо снаб де ва њем, исти че Сте па
нов.

Он исти че да би гра ђа ни тре ба ло 
више рачу на да пове ду о хиги је ни 
Бео чи на и одла га њу отпа да. 

– Свест гра ђа на се у том сми слу 
вео ма спо ро мења, и даље оста
вља ју сме ће поред кон теј не ра, иако 
је он пра зан. Ради мо на томе да на 
неким кри тич ним лока ци ја ма поста
ви мо каме ре па да про ба мо то да 
реши мо неким видом кажња ва ња, 
исти че Сте па нов. 

Он дода је да је кадров ско ста ње 
на задо во ља ва ју ћем нивоу. 

– Доду ше, има ли смо мали про
блем с бро јем воза ча, који су напу
сти ли пред у зе ће, али смо убр зо 
нашли заме не. Иако код нас пла те 
нису толи ко кон ку рент не, за сада 
успе ва мо да задржимо потребне 
кадрове. Добро је када људи виде 
резул та те, и то је онда мотив сви ма 
да наста ве даље, закљу чу је Сте па
нов.  

З.Поповић
Б.Туцаковић

АКЦИЈАОЗЕЛЕЊАВАЊА
ВОЈВОДИНЕ

Зеленанедеља
иуШиду

„Зеле на неде ља“ у АП Вој во ди ни 
уста но вље на је на осно ву Декла ра ци
је о зашти ти живот не сре ди не, коју је 
на пред лог Покра јин ске вла де, усво
ји ла Скуп шти на Вој во ди не. Тра ја ла 
је од 2. до 6. децем бра, у окви ру које 
је на зеле ним повр ши на ма око јав них 
уста но ва у целој Покра ји ни, поса ђе
но 10.000 нових сад ни ца топо ле, бре
зе, црног бора, хра ста и катал па. Овој 
акци ји при дру жи ла се и шид ска општи
на, па је у уто рак, 3. децем бра заса ђе
но 365 ста ба ла топо ле, дуж бици кли
стич ке и пешач ке ста зе од Шида пре ма 
Ада шев ци ма. 

У акци ји су уче ство ва ла еко ло шка 
удру же ња, сред њо школ ци, пред став
ни ци локал не само у пра ве и запо сле ни 
у „Шума ри ји“ из Срем ске Митро ви це. 
Заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић, тако ђе је уче ство
вао у овој акци ји.

– Општи на Шид је наста ви ла акци ју 
коју је запо че ла Покра јин ска вла да на 
озе ле ња ва њу целе Вој во ди не. Нама је 
част да уз подр шку Јав ног пред у зе ћа 
„Вој во ди на шу ме“, данас поса ди мо 365 
сад ни ца. То је сим бо лич но, за сва ки 
дан у годи ни по јед на сад ни ца. Зна чај
но је при су ство мла дих, сред њо шко ла
ца, спо р ти ста, као и пен зи о не ра, који су 
се ода зва ли овој нашој акци ји. Нада мо 
се да ћемо сле де ће годи не наста ви ти 
акци ју и озе ле ни ти мно го више повр
ши на – каже Зоран Семе но вић.

Сад ни це за ову акци ју обез бе ди ло је 
„Шум ско газдин ство“ из Срем ске Митр
о ви це, које ће и води ти бри гу о подиг
ну том дрво ре ду.

ПРОМОЦИЈАКЊИГЕ

ПричеРадета
Милојевића

Мали Раша про тив Рај те ра – Умет ност 
машта ре ња, назив је прве књи ге Раде та 
Мило је ви ћа која је про мо ви са на у ста ро
па зо вач кој Народ ној библи о те ци „Доси
теј Обра до вић“. У пита њу је ауто би о
граф ска књи га четр де се то го ди шњег 
ауто ра из Ста ре Пазо ве који је и изда
вач, а састо ји се од шезде се так при ча на 
око 160 стра ни ца. У цен тру при че је 
Раде тов пут у бор би про тив Рај те ро вог 
син дро ма са којим се борио.
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ЈАВНОКОМУНАЛНОПРЕДУЗЕЋЕ„СТАНДАРД“

„Стандард“стандарднодобар
О чисто ћи и уред но сти у 

Шиду, деце ни ја ма се 
бри не ЈКП „Стан дард“ 

и поред број них про бле ма 
које углав ном пра ве неса
ве сни гра ђа ни, што нео д го
вор ним одла га њем сме ћа по 
цен трал ним ули ца ма у гра ду, 
тако и ства ра њем број них 
дивљих депо ни ја. 

Сла ви ца Сре мац, дирек
тор ка овог пред у зе ћа дала је 
одго во ре на пита ња око којих 
се „диже нај ви ше пра ши не“.

Уредан и чист град је
ваша основна премиса.
Какотопостижете?

– Рад ни ци ЈКП „Стан дард“ 
су се потру ди ли да град буде 
чист, а ове годи не акце нат 
је био ста вљен на ква ли тет 
наших услу га, тако да смо то 
и реа ли зо ва ли. Град се чисти 
сва ко днев но, и субо том и 
неде љом, а у току лет њег 
пери о да ради ло се и у две 
сме не. Добр ом орга ни за ци
јом рада и зала га њем рад
ни ка, успе ли смо да нам град 
буде она кав како смо и желе
ли  чист и уре дан.

Оно што је карактери
стичнозаШид јеичувени
вашар сваког 15. у месе
цу,аионспадауделокруг
вашихактивности.Далиће
сенаставититатрадиција?

– Да, сва ка ко да хоће. Сва
ког 15. у месе цу ми уре ђу је мо 
вашар, про дав ци при сти жу 
дан пре. Иако је тра ди ци
ја ваша ра дуга, посе ће ност 
ваша ра је све мања, али и 

поред тога наше пред у зе ће 
ће се потру ди ти да ту тра ди
ци ју не пре ки не и да подиг
не мо вашар на један виши 
ниво. 

„Паркингсервис“јеорга
низационајединицауокви
рувашегпредузећајошод
2010. године.Далитуима
некихновостиилипробле
ма?

– У почет ку су гра ђа ни пру
жа ли отпор, јер нису има ли 
ту нави ку, али из годи не у 
годи ну кон ста ту је мо да „Пар
кинг сер вис“ све боље ради, 
да попри ма мо те нави ке и 
пла ћа мо пар кинг место.

Токомовегодинеспрове
дена јеиакцијауклањања

дивљихдепонија.Далиће
сеакцијанаставити?

– Жели мо да се укло не 
све депо ни је на тери то ри ји 
општи не Шид. Ми одно си мо 
сме ће из свих месних зајед
ни ца, пре ма утвр ђе ном рас
по ре ду на депо ни ју у Шиду. 
Сви гра ђа ни сме ће тре ба да 
одла жу испред сво јих кућа, а 
наши рад ни ци ће то поку пи
ти и одне ти. Нема потре бе 
да се по месним зајед ни ца ма 
пра ве дивље депо ни је. Апе
лу јем на гра ђа не да не пра ве 
дивље депо ни је, жели мо да 
се сма њи број таквих депо
ни ја. 
Планови за идућу годи

ну?
–Жели мо и даље да одр

жа ва мо ниво наших услу га 

и да их подиг не мо на виши 
ниво, да сугра ђа ни буду 
задо вољ ни нашим услу га
ма. Наши кори сни ци су нама 
увек на првом месту. Тру ди
ће мо се да обез бе ди мо сред
ства, како би услу ге пру жа ли 
брже и ква ли тет ни је. Мислим 
да ће сле де ћа годи на бити 
таква, да ћемо наше делат
но сти оба вља ти још боље.

Да ли ће цене ваших
услуга бити повећане иду
ћегодине?

– Хоће, нарав но не све. 
ЈКП „Стан дард“ у свом посло
ва њу има више делат но сти, 
а пораст цена ће ићи до пет 
про це на та за одно ше ње сме
ћа и напла те пар кинг места.
 Д.Попов

СлавицаСремац

КУЛТУРНООБРАЗОВНИЦЕНТАР

Трибина„Стопнасиљу“
Општи на Шид се и ове 

годи не при кљу чи ла 
кам па њи „16 дана акти

ви зма про тив наси ља над 
жена ма“. Коми си ја за род ну 
рав но прав ност напра ви ла је 
план актив но сти у окви ру ове 
кам па ње, како би поди гла 
свест и скре ну ла пажњу на 
овај про блем. У поне де љак, 
2. децем бра у сали Кул тур но 
 обра зов ног цен тра одр жа на 
је три би на под нази вом „Стоп 
наси љу“, у којој су уче ство ва
ли пси хо ло зи, пред став ни ци 
Поли циј ске ста ни це и Цен тра 
за соци јал ни рад. Пре почет ка 
рада три би не, глу ми це Ама
тер ског позо ри шта „Бра ни слав 
Нушић“ су изве ле пред ста ву 

„Рође не“, у режи ји Цве ти на 
Ани чи ћа. 

Сне жа на Павли ца, одбор ни
ца у локал ном пар ла мен ту и 
пред сед ни ца Коми си је за род
ну рав но прав ност, обја сни ла је 
глав не циље ве ове гло бал не 
акци је и ука за ла на про блем 
наси ља над жена ма. Зоран 
Семе но вић, заме ник пред сед
ни ка Општи не Шид пово дом 
одр жа ва ња три би не изнео је и 
свој став о наси љу, уоп ште.

– Ми овде тре ба да при ча
мо о наси љу у сва ком обли ку, 
посеб но о наси љу над жена
ма. Углав ном се ради о наси
љу супру жни ка, мушкар ца и то 
је само један облик наси ља. 
Мно го гора наси ља су у окви

ру поро ди це, када сино ви зло
ста вља ју мај ке, физич ки и пси
хич ки, када бра ћа зло ста вља ју 
сестре. Про блем је ћута ње о 
све му томе. Тре ба да се чује 
ваш глас, глас ком ши ја, ваших 
при ја те ља, позна ни ка  да сви 
зајед но о томе бри не мо и пози
ва мо орга не реда, Цен тар за 
соци јал ни рад, Дом здра вља, 
све оне који тре ба да пре ду зму 
мере да се насил ни ци лече – 
рекао је Семе но вић и додао 
да наси ља има и над жена ма, 
мушкар ци ма, у шко ла ма, јачих 
над сла би ји ма... 

– И та бор ба про тив наси ља 
мора да тра је 365 дана. Сва ки 
вид наси ља тре ба спре чи ти – 
под ву као је Зоран Семе но вић. ЗоранСеменовићнатрибини
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ШИДСКОЈАВНОКОМУНАЛНОПРЕДУЗЕЋЕ„ВОДОВОД“

Доброводоснабдевање
каоприоритет
Током 2019. годи не сви 

запо сле ни у ЈКП „Водо
вод“ су се тру ди ли да 

оства ре нај бо ље резул та те 
када је њихо ва основ на делат
ност у пита њу, а то је водо
снаб де ва ње. Кад се спо ме не 
„Водо вод“, прва асо ци ја ци ја је 
има ли воде и да ли је добар 
при ти сак? О актив но сти ма 
овог јав ног пред у зе ћа, гово ри 
дирек тор Алек сан дар Јова но
вић.

Како би оценили рад ЈКП
„Водовод“у2019.години?

– Задо во љан сам овом годи
ном, јер смо реализовали неке 
инве сти ци је и реши ли про бле
ме који су нас годи на ма пра
ти ли. Током овог лета, било 
је можда само јед ном или два 
пута, пре ки да водо снаб де ва
ња. То је зато што смо успе ли 
да избу ши мо два буна ра и да 
тиме надок на ди мо потреб
ну коли чи ну воде која нам је 
недо ста ја ла у лет њим месе
ци ма. Буше њем та два буна ра 
ми смо обез бе ди ли ту коли чи
ну воде и зато није било ноћ
них рестрик ци ја. Успе ли смо 
да ста ви мо и мера че про то ка 
на сва ки бунар, како би могли 
да кон тро ли ше мо коли чи ну 
воде и про ток. Заме ни ли смо 
и пум пе на дотра ја лим буна
ри ма, како би сва ки бунар 
давао одре ђе ну коли чи ну 
воде. Ради ло се и на уна пре
ђе њу рада фир ме, а у пита њу 

су про гра ми за кон тро лу рада 
саме фир ме. Успе ли смо уз 
помоћ Општи не да завр ши мо 
и про је кат водо снаб де ва ња 
у Љуби, где нико никад није 
испу нио обе ћа ње мешта ни
ма. ЈКП „Водо вод“ и Општи на 
Шид испу ња ва то обе ћа ње. 
Пре тога ура ђе ни су водо во
ди у При ви ној Гла ви, Бикић 
Долу и Соту. Ми се нада мо 
да ће водо вод уско ро доби ти 
и Моло вин. У пла ну је да то 
буде почет ком иду ће годи не, 
тако ће цела општи на бити 
покри ве на водо во дом. После 
тога посве ти ће мо се водо
снаб де ва њу гра да, заме ном 
неких дотра ја лих цеви, рекон
струк ци јом неких ули ца и при
кљу ча ка. За сле де ћу годи ну 
пла ни ра мо изград њу пара лел
ног водо во да са резер во а ром 
у Ваши ци, и тако ћемо доби ти 
додат ну коли чи ну воде. Извр
ши ли смо све потреб не рад
ње и то при во ди мо кра ју. За 
наред не фазе веза не за овај 
про је кат, помоћ ћемо потра жи
ти у Фон ду за капи тал на ула
га ња и Кан це ла ри ји за јав на 
ула га ња. Ради мо и на про јек
ту пре чи ста ча отпад них вода 
и на кана ли за ци ји како бисмо 
и ту попра ви ли ства ри. Поче
ли смо да ради мо и на пољу 
атмос фер ске кана ли за ци је, 
јер смо тек про шле годи не 
доби ли уго вор са општи ном 
о одр жа ва њу атмос фер ске 
кана ли за ци је.

Токомове годинебило је
великих успеха, а вероват
ноипроблема?

– Нај ве ћи про блем нам се 
десио у лет њем пери о ду, кад 
нам се запа лио тра фо и тог 
момен та смо има ли ван ред ну 
ситу а ци ју, засе дао је и штаб 
за ван ред не ситу а ци је где је 
брзо доне та одлу ка да се про
на ђе решење. Успе ли смо у 
врло крат ком пери о ду, за 24 
часа, да успо ста ви мо поно
во водо снаб де ва ње. Допре
ми ли смо мобил ни тра фо, а 
таквих је два у Срби ји, и да га 
у току ноћи тран спор ту је мо на 
наше изво ри ште. Наши људи 
су целу ноћ ради ли и спа ја ли 
кабло ве на мобил ни тра фо. 
Сада смо наба ви ли нови тра
фо. 

Да ли је завршетак радо
ва и подизање водоторња
уЉубикрунаовогодишњих
успеха?

– За нас јесте. Нисмо има
ли иску ства са тим, али нам 
је био иза зов. Поно сни смо 
што смо и у том сег мен ту 
водо снаб де ва ња сте кли иску
ство. У сле де ћој годи ни ћемо 
виде ти како то функ ци о ни ше 
и ради.

Каква је квалификациона
структуразапосленихуЈКП
„Водовод“?

– Рад ни ка увек тре ба, али је 
на сна зи забра на запо шља ва
ња. Има мо сре ће да су мом
ци који раде на изград њи и 
одр жа ва њу цево во да, мла ди 
људи. Раде пер фект но, интер
вен ци је раде и ноћу, како ста
нов ни штво не би осе ти ло да је 
дошло до неког про бле ма. То 
су за мене нај бо љи рад ни ци у 
Срби ји.

Далићеценаводапора
стиидућегодине?

– Веро ват но да хоће и то 
због неких енер ге на та који су 
поску пе ли, пре све га наф та и 
елек трич на енер ги ја. Пре ко 
два мили о на дина ра месеч но 
издва ја мо за стру ју, то бит но 
ути че на цену воде. Иде мо ка 
водо снаб де ва њу које изи ску је 
додат не инве сти ци је. Све што 
напла ти мо ула же мо у инфра
струк ту ру, те апе лу јем на гра
ђа не да редов но пла ћа ју рачу
не, а захва љу јем се они ма који 
то чине. На тај начин се омо гу
ћу је да наше пред у зе ће функ
ци о ни ше, обез бе ђу ју се нове 
инве сти ци је и нор мал но водо
снаб де ва ње у нашој општи ни.

АлександарЈовановић

На три би ни су гово ри ли 
Јован Комле нац, дипл. пси
хо лог у шид ској Гим на зи ји, 
Љиља на Петро вић, поли циј
ски инспек тор, Нико ла Вукић, 
дипл. прав ник из Цен тра 
за соци јал ни рад, др Сања 
Тор ма, пси хи ја тар и Гор да на 
Огри зо вић, дипл. пси хо лог. 
Сва ки од уче сни ка три би
не, гово рио је из свог угла 
о наси љу и мера ма које се 
пред у зи ма ју како би се оно 
спре чи ло.

Савре ме на тех но ло ги ја 
доне ла је и један нови вид 
наси ља, као што је елек трон
ско наси ље, а потен ци јал не 
жртве су мла ђе попу ла ци је 
које кори сте дру штве не мре
же. Дру штве на зајед ни ца 
је спрем на да се ухва ти „у 
коштац“ са овим про бле мом и 
да учи ни све, како би се било 
који вид наси ља спре чио.
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ДобарживотуАдашевцима
Гор да на Мишко вић, 

пред сед ни ца Саве та 
месне зајед ни це Ада

шев ци, и Пре драг Симић, 
члан Саве та МЗ Ада шев
ци, одр жа ли су у про сто ри
ја ма стран ке у четвр так, 5. 
децем бра кон фе рен ци ју за 
меди је. 

– Месна зајед ни ца Ада
шев ци уз помоћ и подр шку 
локал не само у пра ве је ура
ди ла рекон струк ци ју згра
де Дома кул ту ре и то прву 
фазу. Дру га фаза ће се ура
ди ти у наред ној буџет ској 
годи ни  пре се ца ње вла ге и 
уну тра шње уре ђе ње. Пла
ни ра мо уре ђе ње и мале 
сале која се нала зи у скло
пу Дома кул ту ре, као и уре
ђе ње пешач ких ста за које 
су у лошем ста њу. Ради ће
мо и на дру гим посло ви ма, 
који ће уна пре ди ти ква ли
тет живо та наших мешта на 
– рекла је Гор да на Мишко
вић.

Пре драг Симић пове ре
ник СНСа Месног одбо ра 
Ада шев ци је гово рио и о 

поли тич кој актив но сти.
– Редов но одр жа ва мо 

састан ке где наше чла но
ве упо зна је мо са актив
но сти ма које нам стран ка 
пре до чи. Орга ни зу је мо и 
акци је које се одно се на 

уре ђе ње села, као што 
је сађе ње дрве ћа, цве
ћа, чишће ње цен тра села. 
Оби ла зи мо ста ри је осо бе 
и у зим ском пери о ду чисти
мо снег. Уче ство ва ли смо 
и у акци ји сад ње дрво ре да 

изме ђу Шида и Ада ше ва
ца. Ми ћемо као стран ка и 
у буду ћем пери о ду бити уз 
наш народ, а све у инте ре
су побољ ша ња ква ли те та 
живо та у нашем селу, каже 
Пре драг Симић. Д.П.

ГорданаМишковићиПредрагСимић

ВИШЕРЕДАУТАКСИПРЕВОЗУ

Новеознакезатаксисте
Заме ник пред сед ни ка 

Општи не Шид Зоран 
Семе но вић и сао бра ћај

ни инспек тор Игор Михај ло
вић су у сре ду, 4. децем бра 
поде ли ли нове кров не так си 
озна ке за све реги стро ва
не так си пре во зни ке. У сали 

Скуп шти не Шид, пред саму 
доде лу так си озна ка, Зоран 
Семе но вић је поздра вио так
си сте, нагла сив ши да раде у 
оте жа ним усло ви ма, и дању 
и ноћу, а да ће на овај начин, 
са новим так си озна ка ма бити 
видљи ви ји.

– Општи на Шид из сред ста
ва доби је них за без бед ност 
сао бра ћа ја је део опре де ли
ла за уна пре ђе ње так си пре
во за. У дого во ру са так си сти
ма, ми смо омо гу ћи ли сва ком 
од њих нове так си табле на 
који ма пише да је то Општи

на Шид и њихов број. Сада ће 
они бити једин стве ни, на неки 
начин уни фор ми са ни и тако 
ће бити пре по зна тљи ви да су 
из Шида – обја снио је Семе
но вић.

И так си сти су задо вољ ни 
што ће се напо кон раз ли ко
ва ти од „дивљих“ так си ста. 
Рај ко Анђе лићЧича, дуго
го ди шњи так си ста, о новим 
кров ним озна ка ма је рекао да 
су сада сви так си сти јед но о
бра зни у Шиду.

– Ко не буде имао ова кву 
таблу сма тра ће се „дивљим“ 
так си стом. Захва љу јем се 
Општи ни Шид и људи ма који 
су се анга жо ва ли око овог 
посла, каже Рај ко.

Сход но одред ба ма Зако на 
о пре во зу пут ни ка у друм
ском сао бра ћа ју и Одлу ке о 
так си пре во зу и лимо сер ви су 
на тери то ри ји Општи не Шид, 
про пи сан је изглед кров них 
озна ка који ма се обе ле жа ва ју 
так си вози ла. На тај начин је 
47 реги стро ва них пре во зни
ка, доби ло нове кров не озна
ке. Д.П.

Уручењеновихтаксиознака
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Наградазапримередобрепраксе

У Бео гра ду је 4. децем бра упри
ли че на доде ла награ да Општи
ни Рума, Гра ду Нови Пазар, 

Општи ни Вла со тин це и бео град ској 
град ској Општи ни Вра чар за при ме
ре нај бо љих прак си у при ме ни прин
ци па добре упра ве током 2018. годи
не. Реч је о награ да ма Мини стар ства 
држав не упра ве и локал не само у пра
ве и Сталнe кон ференцијe гра до ва и 
општи на, које су доде ље не на осно ву 
обја вље ног јав ног пози ва. 

Сред ства су обез бе ђе на из про јек
та „Уна пре ђе ње добр ог упра вља ња 

на локал ном нивоу“, као дела ширег 
про гра ма „Подр шка Вла де Швај цар
ске раз во ју општи на кроз уна пре ђе ње 
добр ог упра вља ња и соци јал не укљу
че но сти – Swiss PRO“. 

Циљ овог јав ног пози ва и награ да је 
да се кроз про мо ци ју нај бо љих прак си 
и пред ста вља ње оства ре них резул
та та на локал ном нивоу, про мо ви ше 
раз вој прин ци па добре упра ве у раду 
локал них вла сти. Сва ка локал на само
у пра ва која је награ ђе на на овом кон
кур су је доби ла награ ду у вред но сти 
3.000 дола ра.

У име рум ске Општи не, награ ду је 
при мио Саша Ради во је вић, шеф Оде
ље ња за локал ни еко ном ски раз вој. Он 
је рекао да су сред ства доби је на као 
награ да за тран спа рент ност и уче шће 
јав но сти у раду локал не само у пра ве, 
пре све га се то одно си на про цес пар
ти ци па тив ног буџе ти ра ња, а иско ри
шће на су за набав ку меди цин ске опре
ме за рум ски Дом здра вља.

Током ове годи не, Општин ска упра
ва Рума је доби ла три награ де за свој 
успе шан рад.

 С.Џ.

Уручењенаграда

Превентивни
прегледи

У Међу оп штин ској орга
ни за ци ји сле пих и сла бо
ви дих у Руми, 3. децем
бар, Међу на род ни дан 
осо ба са инва ли ди те том 
је обе ле жен тако што су 
орга ни зо ва ни бес плат ни 
пре вен тив ни пре гле ди за 
чла но ве ове орга ни за ци је.

Наи ме, лека ри и меди
цин ски рад ни ци из Цен тра 
за пре вен ци ју рум ског 
Дома здра вља су чла но
ви ма Међу оп штин ске 
орга ни за ци је сле пих и 
сла бо ви дих, мери ли ниво 
шеће ра у крви, про ве ра
ва ли тежи ну и индекс 
теле сне масе, али су их 
упо зна ли и са фак то ри ма 
ризи ка и мера ма за очу ва
ње и уна пре ђе ње здра
вља.

С.Џ.

СедницаШтабазаванреднеситуације

Сед ни ца Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
Општи не Рума одр жа на је 6. децем
бра, а на њој је закљу че но да су све 

над ле жне слу жбе спрем не за рад и дело ва
ње у зим ским усло ви ма. На сед ни ци је 
усво јен план зим ског одр жа ва ња пут не 
инфра струк ту ре рум ске општи не. 

Чла но ви Шта ба су инфор ми са ни да је 
меха ни за ци ја зим ских слу жби исправ на и 
спрем на за евен ту ал не интер вен ци је, а да 

зали ха соли има довољ но. Зали хе енер ге
на та, намир ни ца и леко ва су на задо во ља
ва ју ћем нивоу, а соци јал но угро же но ста
нов ни штво је на вре ме доби ло помоћ у 
огре ву.

У скла ду са Зако ном о сма ње њу ризи ка 
од ката стро фа и упра вља њу ван ред ним 
ситу а ци ја ма, усво је но је и неко ли ко план
ских одлу ка важних за функ ци о ни са ње 
Шта ба. С.Џ.

СедницаШтабазаванреднеситуације
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Обимнирадови
иследећегодине

Покра јин ски секре тар за пољо при
вре ду, водо при вре ду и шумар ство  
Вук Радо је вић са пред сед ни ком 

Општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђем Ради но
ви ћем, оби шао је радо ве на изград њи 
водо вод не и кана ли за ци о не мре же у 
Новој Пазо ви, чија је укуп на вред ност око 
71 мили он дина ра.

Радо је вић је под се тио на то да је на 
ово го ди шњем кон кур су за доде лу бес по
врат них сред ста ва за изград њу, сана ци ју 

и рекон струк ци ју вод них обје ка та у јав ној 
сво ји ни и обје ка та фекал не кана ли за ци је 
на тери то ри ји АП Вој во ди не, ста ро па зо
вач ка Општи на кон ку ри са ла са већ при
пре мље ним про јек ти ма и тако доби ла 
део сред ста ва, од вели ког зна ча ја за 
теку ће радо ве.

– Реч је о зајед нич ким ула га њи ма 
Секре та ри ја та за пољо при вре ду и ове 
локал не само у пра ве у про јек ту рекон
струк ци је водо во да у Ули ци кне за Михај

ла, затим у Ули ци вој во де Пут ни ка, и 
изград њи кана ли за ци о не мре же у Вој во
ђан ској ули ци и Ули ци Пољ ски пут, иста
као је Радо је вић.

Он је при ли ком оби ла ска радо ва на 
изград њи кана ли за ци о не мре же у Вој во
ђан ској ули ци и Пољ ском путу иста као да 
је Општи на Ста ра Пазо ва у 2019. годи ни 
била чвр сто опре де ље на да инве сти ра у 
водо вод ну и кана ли за ци о ну мре жу на 
под руч ју Нове Пазо ве, што је од ресор ног 

ПОКРАЈИНСКАВЛАДА

20милионазаводоводуНовојПазови
У петак 6. децем бра пред сед ник 

Покра јин ске вла де Игор Миро вић 
уру чио је уго во ре пред став ни ци ма 

осам локал них само у пра ва, међу који ма 
је и ста ро па зо вач ка општи на за суфи
нан си ра ње изград ње, сана ци је и рекон
струк ци је вод них обје ка та у јав ној сво ји
ни ради уна пре ђи ва ња живот них усло ва 
у град ским, при град ским и сео ским 
насе љи ма.

Реч је о инве сти ци ји вред ној 165 
мили о на дина ра, док је уче шће Покра
јин ске вла де 80 посто од укуп не инве
сти ци је, одно сно 120 мили о на дина ра 
бес по врат них сред ста ва.

– За наред ну годи ну пла ни ра мо зна
чај на ула га ња путем кон кур са које ћемо 
наста ви ти, али и финан си ра њем при
пре ме про јект не доку мен та ци је за 
изград њу вели ких постро је ња за про из
вод њу пит ке воде и пре чи ста че отпад
них вода у локал ним само у пра ва ма. Тај 
вели ки посао реа ли зо ва ће мо уз подр
шку пред сед ни ка Алек сан дра Вучи ћа и 
Вла де Срби је, путем Наци о нал ног инве
сти ци о ног пла на, казао је пред сед ник 
Миро вић.

Циљ је, додао је Миро вић, да се ово 
важно пита ње, пита ње снаб де ва ња 

водом и пита ње сани тар но чисте пија ће 
воде вра ти у први план.

Покра јин ски секре тар за пољо при вре
ду, водо при вре ду и шумар ство Вук 
Радо је вић казао је да је Покра јин ска 

вла да само ове годи не путем секре та
ри ја та за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство пот пи са ла укуп но 24 уго во
ра за које је из покра јин ског буџе та 
издво је но 570 мили о на дина ра за 

СапотписивањауговорауПокрајинскојвлади

ВукРадојевићиЂорђеРадиновићуобиласкурадова
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секре та ри ја та при хва ће но. Како је поја
снио, за радо ве у ове две ули це покра ји
на је издво ји ла укуп но око 30 мили о на 
дина ра за изград њу секун дар не кана ли
за ци о не мре же. Уз Пин ки је ву ули цу то је 
укуп но 1.400 мета ра нове кана ли за ци о не 
мре же у овом насе љу.

Када је реч о ули ца ма кнез Михај ла и 
Вој во де Пут ни ка, Радо је вић је навео да 
пара лел но теку радо ви на заме ни пре ко 
1.000 мета ра азбест них новим поли е ти
лен ским цеви ма, у вред но сти око 40 
мили о на дина ра.

Он је изнео пода так да је само у овој 
годи ни у реви та ли за ци ју водо вод не и 
кана ли за ци о не мре же у овој срем ској 
општи ни уло же но бли зу 100 мили о на 
дина ра, само у Новој Пазо ви. Радо је вић 
је изра зио задо вољ ство сарад њом 
ресор ног секре та ри ја та са овом општи
ном, која неу мор но при пре ма про јек те 
ради уна пре ђе ња живо та локал ног ста
нов ни штва и скре нуо пажњу на то да је 
од фор ми ра ња Покра јин ске вла де у 
Општи ну уло же но без ма ло 160 мили о на 
дина ра.

Пре ма речи ма пред сед ни ка Општи не 
Ста ра Пазо ва Ђор ђа Ради но ви ћа ова 
подр шка локал ној само у пра ви је од вели
ког зна ча ја. Он је спо ме нуо да је важно 
што се у наред ној годи ни реша ва цело
куп но пита ње Бло ка IX, где се ина че 
одви ја ју радо ви. Како је наве де но радо ви 
на водо вод ној мре жи биће завр ше ни до 
кра ја годи не, а кана ли за ци ја у првој 
поло ви ни наред не годи не.

– Зајед нич ким ула га њи ма заме ни ће мо 
азбест не водо вод не цеви на кри тич ним 
дело ви ма ули ца у Новој Пазо ви, и изгра
ди ти кана ли за ци ју пре ма про јек ти ма, где 
је нај хит ни је, иста као је Ради но вић и 
наја вио обим не радо ве и у дру гим насе
љи ма општи не Ста ра Пазо ва.

изград њу и рекон струк ци ју водо вод не 
мре же.

– Одго вор но пла ни ра мо буџет и за 
наред ну годи ну, у којој ћемо наста ви ти с 
још зна чај ни јом подр шком овој обла сти 
и мера ма рурал ног раз во ја, иста као је 
секре тар Радо је вић.

Уго во ри су данас доде ље ни гра до на
чел ни ци ма и пред став ни ци ма осам 
општи на и реа ли зо ва ће се у насе ље
ним мести ма Чуруг, Кањи жа, Сон та, 
Нова Пазо ва, Мило ше во, Надаљ, Дебе
ља ча и Рав ње. У згра ди Вла де Вој во ди
не пот пи сан уго вор о суфи нан си ра њу 
про јек та рекон струк ци је водо вод не мре
же у ули ци Мило ша Оби ли ћа у Новој 
Пазо ви у вред но сти од 20 мили о на 
дина ра.

Уго вор је пот пи сао пред сед ник општи
не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић који 
је том при ли ком иста као ће се са овом 
инве сти ци јом прак тич но реши ти про
блем са водо во дом и кана ли за ци јом у 
нај кри тич ни јим дело ви ма Нове Пазо ве.

– У иду ћој годи ни општи на Ста ра 
Пазо ва код покра јин ске адми ни стра ци је 
наста ви ти да кон ку ри ше за сред ства за 
изград њу кана ли за ци је у чита вом Бло ку 
9 у Новој Пазо ви као и сана ци ју глав ног 
колек тор ског прав ца изме ђу Ста ре и 
Нове Пазо ве, казао је Ради но вић.

ДОМЗДРАВЉА

ЦТГапарат
напоклон

Ста ро па зо вач ком Дому здра вља уру
чен је ЦТГ апа ра та за пра ће ње труд но ће 
који ће се током ове неде ље наћи на 
оде ље њу гине ко ло ги је у Новој Пазо ви 
захва љу ју ћи хума ни тар ној акци ји коју је 
орга ни зо вао ста ро па зо вач ки Рота ри 
клуб. У окви ру ове хума ни тар не акци је 
изве де на је позо ри шна пред ста ва „Све о 
жена ма“ у којој игра ју чла но ви Ама тер
ског позо ри шта „Мир ко Тата ло вић Ћира“ 
који су дру гу годи ну за редом пока за ли 
хума ност на даска ма које живот зна че, 
док је сала од 400 седи шта била испу
ње на до послед њег места. Рота ри клуб 
у Ста рој Пазо ви ове годи не обе ле жио је 
десе то го ди шњи цу посто ја ња и за то вре
ме спро ве де не су акци је у обла сти школ
ства, здрав ства, еко ло ги је и зашти те 
живот не сре ди не.

ЦЕНТАРЗАСОЦИЈАЛНИРАД

Састанакдиректора
У про сто ри ја ма Цен тра за соци јал ни 

рад Ста ра Пазо ва одр жан је редо ван 
саста нак дирек то ра цен та ра за соци јал
ни рад Срем ског окру га и Бач ке Палан
ке. Општи на Ста ра Пазо ва из свог буџе
та издва ја 8,1 посто за соци јал ну зашти
ту и то су вели ка сред ства, иста кла је 
дирек тор ка Ста ро па зо вач ког Цен тра за 
соци јал ни рад Рада Жугић. Пред сед ник 
општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради но
вић је у раз го во ру са дирек то ри ма осам 
цен та ра за соци јал ни рад рекао да је 
задо во љан радом ста ро па зо вач ког Цен
тра, када је соци јал на зашти та гра ђа на у 
пита њу и иста као зна чај уза јам ног 
инфор ми ра ња и саве то ва ња. Сви при
сут ни су се сло жи ли да ова кав вид 
сарад ње даје добре резул та те. Уз подр
шку ста ро па зо вач ке локал не само у пра
ве наред не годи не, а у циљу побољ ша
ња соци јал не зашти те гра ђа на срем ског 
реги о на, биће решен и про блем при хва
ти ли шта за бес кућ ни ке.

ХУМАНИТРНАПРЕДСТАВА

„Ленка“заВељка
Хума ни тар ни пред ста ва „Лен ка Дун

ђер ски – коб ни час“ у којој игра Тео до ра 
Кушић из Ста ре Пазо ве изве де на је у 
Позо ри шној сали у Ста рој Пазо ви са 
циљем да се помог не дво го ди шњем 
Вељ ку Сави ћу из Вој ке. Вељ ко не може 
само стал но да седи, пузи или хода. Већ 
у тре ћем месе цу јави ле су се ком пли ка
ци је, затим су сле ди ла испи ти ва ња 
након којих се утвр ђу је хипо то ни ја миши
ћа и спа зам вра та. Сва ка три месе ца 
Вељ ку је потреб но око 1.400 евра како 
би добио одго ва ра ју ћу тера пи ју која би 
бар мало олак ша ла њего во здрав стве но 
ста ње. Њего ви роди те љи нису у могућ
но сти да обез бе де нов ча на сред ства 
која би помо гла даљи ток лече ња. Изво

ђе њем моно дра ме Тео до ра Кушић се 
радо укљу чи ла у ову хума ни тар ну акци
ју, а циљ јој да сво ју позо ри шну пред ста
ву оди гра и у дру гим насе љи ма ста ро па
зо вач ке општи не. Од про да тих ула зни ца 
при ку пље но је 53.800 дина ра. Уко ли ко и 
ви жели те да помог не те у бор би за Вељ
ко ве прве кора ке, поша љи те 739 на 
3030. Дона ци ју може те упла ти ти и на 
динар ски рачун: 16055532770.

САРАДЊАРУМЕИПАЗОВЕ

Заједничкипројекат
У Белој згра ди у Ста рој Пазо ви одр жа

на је медиј ска пре зен та ци ја про јек та 
„Инте гри са ни при ступ упра вља њу јав
ном имо ви ном у општи на ма Ста ра Пазо
ва и Рума“, који финан си ра ЕУ. У пита њу 
је про је кат који се уз подр шку Европ ске 
уни је реа ли зу је у окви ру Про гра ма 
Exchan ge 5 а спро во ди га Мини стар ство 
држав не упра ве и локал не само у пра ве у 
сарад њи са Стал ном кон фе рен ци јом 
гра до ва и општи на. Про је кат има за циљ 
да допри не се уна пре ђе њу локал не еко
но ми је путем инте гри са ног упра вља ња 
јав ном сво ји ном у општи на ма Ста ра 
Пазо ва и Рума. Тра је 18 месе ци а одо
бре на вред ност је нешто више од 170 
хиља да еура.

ШОСО„АНТОНСКАЛА“

Пчелицероботи
ШОСО „Антон Ска ла“ из Ста ре Пазо ве 

убу ду ће ће у раду са децом има ти мале 
помоћ ни ке, пче ли це робо те који ће 
мали ша ни ма омо гу ћи ти зани мљи ви је 
уче ње, а настав ни ци ма при ли ку да на 
здрав и узбу дљив начин при до би ју 
пажњу сво јих ђака. У окви ру акци је „Бит
ка за зна ње“ орга ни зо ва на је обу ка за 50 
настав ни ка запо сле них у шко ла ма за 
децу са смет ња ма у раз во ју из Бео гра
да, Пан че ва, Умке, Обре нов ца, Ста ре 
Пазо ве и Вршца за кори шће ње робо та 
пче ли ца у наста ви. У пита њу су робо ти у 
обли ку пче ле уз помоћ којих се на ино ва
ти ван и кре а ти ван начин уче сло ва, бро
је ви, пред ме ти, живо ти ње, мате ма ти ка, 
при ро да, језик или било која дру га 
област коју настав ник осми сли. 

БИБЛИОТЕКА

Изложбаслика
Број на публи ка која се нашла на дечи

јем оде ље њу ново па зо вач ке библи о те ке 
„Петар Пето вић Његош“ срдач но је 
поздра ви ла отва ра ње изло жбе радо ва 
Ката ри не Устић и Васи ли ја Гру би ћа. 
Ката ри на и Васи ли је су уче ни ци основ не 
шко ле „Раст ко Нема њић Све ти Сава“ и 
чла но ви ликов не ради о ни це КУД „Мла
дост“ из Нове Пазо ве. Радо ве мла дих 
умет ни ка публи ка може погле да ти у 
наред не две неде ље у про сто ри ја ма 
дечи је библи о те ке, где је тако ђе у току и 
хума ни тар на про дај на изло жба мини ја
ту ра по цени коју сам посе ти лац одре ди.
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ЈЕЛЕНАЈАНКОВИЋ,ДИРЕКТОРИЦАМИТРОВАЧКОГПОЗОРИШТА

Нашепредставе
одолевајувремену

Уовојгодини
највишесе

играла
представа

„ЉубавиЏорџа
Вашингтона“,

„Тамодалеко“,
„Сремнаша
кућа“.Тосу
представе

којеопстају.
Премијера
представе

„Сремнаша
кућа“јебила
2013.године.

Драгомијешто
нашепредставе
трају.Натосам
врлопоносна.

Такође,
издвојилабих
исарадњуса
Хрватском,

Македонијом,
гостовањеу
Русији,каже

ЈеленаЈанковић

Јеле на Јан ко вић је на 
челу Позо ри шта 
„Добри ца Милу ти но

вић“ седам годи на, а за 
себе каже да је начел но 
глу ми ца и да је у све ту теа
тра већ два де сет годи на. 
За ову годи ну, која је на 
изма ку, каже да је изу зет но 
задо вољ на посе том публи
ке, а наро чи то издва ја 
госто ва ња позо ри шних 
ансам ба ла из дру гих гра до
ва, али и из ино стран ства, 
јер је важно да кон так ти 
изме ђу инсти ту ци ја кул ту
ре буду уче ста ли и да умет
ни ци раз ме њу ју иску ства. 

– Већ две деце ни је сам у 
овом позо ри шту, при том 
мислим и на моје ама тер
ско бавље ње глу мом, прве 
сусре те са сце ном, поха ђа
ње драм ске шко ле  код 
Дра га на Јови чи ћа Јови ћа, 
али и моје сту дент ске дане 
када сам била анга жо ва на 
у неко ли ко про фе си о нал
них пред ста ва овде, каже 
Јеле на Јан ко вић.

За митро вач ку публи ку 
Јеле на каже само речи хва
ле, као и да су се гра ђа ни 
пола ко вра ти ли у позо ри
ште.

– Заи ста посто ји озбиљ
но инте лек ту ал но, гра ђан
ско, зна ти жељ но језгро 
Митров ча на, које пра ти све 
што ми ради мо. Публи ком 
сам заи ста пре за до вољ на. 
Mного су посе ће не и пред
ста ве наше про дук ци је, али 
и оне госту ју ће. Митро ви ца 
је пуна радо зна лих људи 
који заи ста чине лепу, 
памет ну, обра зов ну публи
ку, почев ши од нај мла ђих 
до нај ста ри јих. Мислим да 
се та интер ак ци ја публи ке 
и Позо ри шта „Добри ца 
Милу ти но вић“ сигур но неће 
нару ши ти, може само да 
иде на боље. Задо вољ ство 
је ради ти за Митров ча не, 
каже Јеле на. 

Она је иста кла да је у 
овој годи ни било мно го 
госто ва ња, али да су се 
често при ка зи ва ле и пред
ста ве митро вач ког позо ри
шта, које су се сво јим ква
ли те том дока за ле и одо ле
ле вре ме ну. 

– Нај све жи је је госто ва ње 
бања луч ког позо ри шта 
„Зло чин и казна“. Митров
ча ни су има ли при ли ку да 
одгле да ју три сата кла си ке, 
што није толи ко често код 

ЈеленаЈанковић
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нас. Ту је пред ста ва „Аве
ти“, која је госто ва ла почет
ком годи не. Пред ста ва 
„Тамо дале ко“, коју смо ура
ди ли у копро дук ци ји са сло
вач ким позо ри штем из Ста
ре Пазо ве, била је на госто
ва њу у Бања Луци и заи ста 
смо побра ли све могу ће 
ова ци је од тамо шње публи
ке и бања луч ких коле га. У 
овој годи ни нај ви ше се 
игра ла пред ста ва „Љуба ви 
Џор џа Вашинг то на“, „Тамо 
дале ко“, „Срем наша кућа“. 
То су пред ста ве које опста
ју. Пре ми је ра пред ста ве 
„Срем наша кућа“ је била 
2013. годи не. Дра го ми је 
што наше пред ста ве тра ју. 
На то сам врло поно сна. 
Тако ђе, издво ји ла бих и 
сарад њу са Хрват ском, 
Маке до ни јом, госто ва ње у 
Руси ји.То су вели ке и лепе 
ства ри, исти че дирек то ри
ца митро вач ког позо ри шта. 

Јеле на Јан ко вић наво ди 
да је Позо ри ште „Добри ца 
Милу ти но вић“ ове годи не 
има ло нешто мање сред
ста ва, па су сто га изо ста ле 
и про дук ци је нових пред
ста ва.

– Морам она ко жар гон ски 
да кажем да је позо ри ште 
ску па “играч ка“. Коли ко год 
сред ста ва да недо ста је,  

позо ри ште увек може да 
напра ви нешто, како би 
одр жао баланс у посло ва
њу.  Без обзи ра на то, ову 
годи ну ћемо испра ти ти 
пози тив но, јер су се лепе 
ства ри деша ва ле, каже 
Јеле на. 

Она дода је да је за 
наред ну у пла ну да се 
достој но обе ле жи вели ки 
јуби леј – 75 годи на од осни
ва ња Позо ри шта „Добри ца 
Милу ти но вић“. 

– Поред обе ле жа ва ња 
вели ког јуби ле ја, у пла ну је 
да у нашој про дук ци ји 
напра ви мо још пред ста ва, 
да уче ству је мо на што 
више фести ва ла. Тако ђе, 
при о ри тет нам је да одр жи
мо наше пред ста ве, да их 
про те жи ра мо на што више 
нових адре са. Воле ла бих 
да наше позо ри ште има 
глу мач ки ансамбл, тре нут
но има мо јед ног запо сле
ног глум ца. Исто тако бих 
воле ла да има мо већи број 
тех нич ког осо бља, јер ми 
смо и логи стич ка подр шка 
свим кул тур ним дога ђа ји ма 
који се у позо ри шту орга ни
зу ју, при том мислим на 
дога ђа је дру гих уста но ва 
кул ту ре, гово ри Јеле на 
Јан ко вић.

З.Поповић

САЛАШНОЋАЈСКИ

Концертза
БиљануВасиљевић

У сре ду, 4. децем бра 
у Сала шу Ноћај ском 
одр жа не је хума ни тар

ни кон церт како би се при ку
пи ла сред ства за наста вак 
лече ња Сала шчан ке Биља
не Васи ље вић, која болу је 
је од кар ци но ма пан кре а са. 
Црква Све тог Геор ги ја, у ком 
је одр жан наступ етногру пе 
„Огањ из Мачван ске Митро
ви це, била је тесна за све 
мешта не који су желе ли да 

дају добро вољ ни при лог и 
ужи ва ју у песма ма духов не 
музи ке. Вален ти на Тадић, 
вођа етногру пе „Огањ“, том 
при ли ком се захва ли ла при
сут ним мешта ни ма, јер су се 
оку пи ли у вели ком бро ју, али 
и медиј ским парт не ри ма. 
Како је рече но из Цркве не 
општи не Салаш Ноћај ски, 
овом хума ни тар ном акци јом 
је при ку пље но 110.000 дина
ра.  З.Поповић

Концертетногрупе„Огањ“

У митро вач кој Бол ни ци, у 
пар ку код Очне амбу лан те, 
заса ђе но је десе так, од укуп
но 25 сад ни ца мла дог црног 
бора, а прве сад ни це поса
дио је дирек тор др Жив ко 
Врцељ, са сарад ни ци ма и 
коле га ма. Оста ле сад ни це 
биће заса ђе не на дру гим 
мести ма у скло пу бол нич ког 
кру га. 

Озе ле ња ва ње повр ши на у 
нашој уста но ви спро во ди се 
у окви ру вели ке акци је 
„Неде ља за зеле ни ју Вој во

ди ну“, чији су орга ни за то ри 
Покра јин ски секре та ри јат за 
урба ни зам и зашти ту живот
не сре ди не у сарад њи са ЈП 
„Срби ја шу ме“ и ЈП „Вој во ди
на шу ме“.

Скуп шти на АП Вој во ди не, 
доне ла је Декла ра ци ју о 
зашти ти живот не сре ди не у 
покра ји ни, а у току прве 
неде ље децем бра орга ни зу
је се низ актив но сти, које 
под ра зу ме ва ју озе ле ња ва
ње локал них само у пра ва на 
под руч ју Вој во ди не. Б.С.

ОПШТАБОЛНИЦА
ДрВрцељпрви
засадиоцрнибор

АкцијауОпштојболници
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ДИРЕКТОРЈАВНОГКОМУНАЛНОГПРЕДУЗЕЋА„ВОДОВОД֧“БОРИСЛАВБАБИЋ

Улагањау2019.годиниуслужби
развојаипобољшањауслуга
У годи ни на изма ку у 

ЈКП „Водо вод“ Срем
ска Митро ви ца при о

ри тет је било несме та но 
снаб де ва ње потро ша ча 
хиги јен ски исправ ном водом 
за пиће, као и реви та ли за
ци ја водо вод ног и кана ли за
ци о ног  систе ма. Дирек тор 
ЈКП „Водо вод“ Бори слав 
Бабић наво ди да се у овој 
годи ни нај ве ћи број радо ва 
овог пред у зе ћа одно сио на 
заме ну ста рих и дотра ја лих 
цево во да и инста ла ци ја 
водо во да и кана ли за ци је. 
Зна чај обна вља ња дистри
бу тив не мре же је у томе да 
пове ћа ва ква ли тет водо
снаб де ва ња, јер је ризик од 
ква ро ва знат но сма њен.

– При ве ли смо кра ју 2019. 
годи ну, и то успе шно, као 
што је то било и у 2018. 
годи ни. И ове годи не је било 
мно го радо ва, јер пра ти мо 
инфра струк тур не про јек те 
које Град реа ли зу је. Ура ди
ли смо Желе знич ку ули цу па 
је водо вод на мре жа у дужи
ни од два и по кило ме та ра у 
том делу гра да рекон стру и
са на.  Ради ли смо и један 
пара лел ни вод на Буле ва ру 
Кон стан ти на Вели ког поред 
новог тржног цен тра, од 
Црве не чесме до насе ља 
Ста ри мост. Уз већ посто је
ћи цево вод, нови пред ста

вља алтер на ти ву за снаб де
ва ње у ситу а ци ја ма пове ћа
не потро шње. На овој лока
ци ји  рекон стру и сан је и део 
кана ли за ци о не мре же, као и 
кућ ни при кључ ци. На нову 
дистри бу тив ну мре жу при
кљу чен је и нови трго вин ски 
цен тар. На тај начин смо 
побољ ша ли водо снаб де ва
ње у том делу гра да. Почет
ком годи не смо завр ши ли и 
спа ја ње Чал ме на град ски 
водо вод, чија је дужи на 
седам кило ме та ра, рекао је 
Бабић.

Он је додао да је на тери
то ри ји Срем ске Митро ви це 
из годи ну у годи ну све већи 
број домаћинстава који се 
прикључују на водо во д и 
кана ли за ци ону мрежу. 

– До кра ја новем бра у 
Про јект ном бироу ЈКП 
„Водо вод“ забе ле же но је 
нових 105 при кљу ча ка на 
водо вод ну мре жу, нај ви ше у 

Урадили смо Железничку улицу па је водоводна мрежа у
дужиниоддваипокилометараутомделуградареконструиса
на.РадилисмоиједанпаралелниводнаБулеваруКонстанти
на Великог поред новог тржног центра, од Црвене чесме до
насељаСтаримост.Узвећпостојећицевовод,новипредста
вља алтернативу за снабдевање у ситуацијама повећане
потрошње,рекаојеБабић

БориславБабић

РадовиуЧалми



1911. DECEMBAR 2019.         M NOVINE

Срем ској Митро ви ци, Гргу
рев ци ма и Ноћа ју. Услу ге 
кана ли за ци је кори сти ће гра
ђа ни на 71 новом при кључ
ку, а нај ви ше их је у гра ду и 
у Лаћар ку. Тако ђе, ове годи
не је и Чал ма при кљу че на 
на јав ни систем водо снаб де
ва ња. На тра си дугој пре ко 
седам кило ме та ра, изгра ђе
на је дистри бу тив на мре жа 
од црп не ста ни це Ман ђе лос 
до црп не ста ни це Чал ма. 
Тако су   ство ре ни усло ви за 
спа ја ње локал ног водо во да 
на јав ни систем водо снаб де
ва ња. Вода за пиће која се 
допре ма из Постро је ња за 
пре ра ду воде редов но се 
кон тро ли ше у акре ди то ва
ним здрав стве ним инсти ту
ци ја ма, тако да мешта ни 
Чал ме могу бити сигур ни у 
њену здрав стве ну исправ
ност, навео је Бабић.

Он је додао да је ове годи
не запо че то и пове ћа ње 
капа ци те та фекал ноцрп не 
стан ице „Чикас“, што је био 
и при о ри тет након обил них 
пада ви на и попла ва у јуну.

– Нај пре јеура ђе на рекон
струк ци ја цев них веза, а у 
поступ ку је јав на набав ка 
пум пе већег капа ци те та и 
пра те ће опре ме. До кра ја 
годи не се оче ку је и њена 
уград ња, чиме ће одво ђе ње 
отпад них вода бити знат но 
ква ли тет ни је, обја снио је 
Бабић, који је додао да би 
ста на ри из стам бе них згра
да тре ба ло да у кана ла ли за
ци ју не уба цу ју мате ри јал 
који није раз гра див у води: 
пеле не, вла жне мара ми це и 
слич но. 

Дир ке тор ЈКП „Водо вод“ 
наво ди да је вода за пиће 
која се дистри бу и ра Митров
ча ни ма хиги јен ски исправ на 
и здрав стве но без бед на. 

– Ква ли тет воде град ског 
водо во да кон тро ли ше  наша 

интер на лабо ра то ри ја, 
Завод за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца, Завод 
за јав но здра вље Вој во ди не. 
Контролишемо и изворе 
воде на јавним чесмама, с 
тим да је немо гу ће да ути че
мо на побољ ша ње ква ли те
та те воде. Једи но што 
може мо да ура ди мо, ако 
ана ли зе пока жу да вода није 
исправ на, јесте да ста ви мо 
оба ве ште ње да људи не 
кори сте ту воду. Пери о дич но 
у току годи не испи ту је мо све 
јав не чесме и на осно ву тих 
јав них ана ли за које доби ја
мо, чесме где вода није за 
пиће ста вља мо оба ве ште
ње, обја снио је Бабић.

Он је иста као да је ово 
лето про те кло без про бле ма 
и већих ква ро ва у водо снаб
де ва њу. 

– У току лет ње сезо не, 
испо ру че но је нешто пре ко 
мили о н куб них мета ра воде, 
што одго ва ра више го ди
шњем про се ку. Засто ји су 
били рет ки, уз мини мал но 
тра ја ње – нај ви ше до два 
сата и то нај че шће због 

сана ци је ква ро ва или у 
зона ма инфра струк тур них 
радо ва. Када је реч о насе
ље ним мести ма са локал
ним систе мом водо снаб де
ва ња, нису забе ле же ни 
већи про бле ми. Једи но се 
због огра ни че них коли чи на 
рас по ло жи ве воде недо ста
так осе тио у Босу ту током 
два дана у јулу. Таква ситу а
ци ја пре ва зи ђе на је  тако 
што смо посла ли цистер не 
за воду, рекао је Бабић. 

За наред ну годи ну пла ни
ра но је да се Дивош при
кљу чи на град ски водо вод, 
као и Рав ње. 

– Због оби ма посла ове 
годи не Дивош нисмо успе ли 
да при кљу чи мо на водо вод, 
тако да ћемо с тим сле де ће 
годи не сигур но стар то ва ти. 
За тај про је кат издва ја мо 
сред ства из свог буџе та. 
Доби ли смо од Покра ји не 
сред ства за изград њу мре
же у Рав њу тако да ћемо и 
то ради ти сле де ће годи не. У 
пла ну су нам још и рекон
струк ци ја Мачван ске Митро
ви це, затим ће и у Лаћар ку 

бити неких радо ва на кана
ли за ци о ној и водо вод ној 
мре жи. Важна је набав ка 
нео п ход не опре ме за ефи
ка сни је одр жа ва ње водо
вод ног и кана ли за ци о ног 
систе ма, као и теку ће посло
ва ње, како би се побољ ша
ло водо снаб де ва ња и одво
ђе ње отпад них вода. Соп
стве ним сред сти ма пла ни
ра мо реви та ли за ци ју хло ро
ге на, сана ци ју кана ла за 
уград њу решет ке на ФЦС 
„Чикас“, изра ду ела бо ра та 
хидро ге о ло шких истра жи ва
ња и дру го,наја вио је Бабић. 

Он је додао да је и напла
та овог пред у зе ћа одлич на и 
изно си чак 95 про це на та. 
Тако ђе, ЈКП „Водо вод“ има 
и репро грам, тако да свако 
ко има  про блем са пла ћа
њем при сти глих оба ве за, 
може да дође у ЈКП „Водо
вод“, пот пи ше про то кол 
којим се оба ве зу је да у 
неком пери о ду пла ти дуг на 
рате. Број рата ће зави си ти 
од виси не дуга и при ма ња. 

Из ЈКП „Водовод“ 
напомињу да хит не интер
вен ци је под ра зу ме ва ју да се 
бла го вре ме но реа гу је на 
вели ке ква ро ве и што бржу 
сана ци ју цево во да како би 
се избе гли губи ци на мре жи. 
Пуца ње цево во да наро чи то 
је изра же но на мести ма где 
је водо вод на мре жа ста ра и 
по неко ли ко деце ни ја. 
Откла ња ње ква ра на мре жи 
у ова квим ситу а ци ја ма 
немо гу ће је пред ви де ти, па 
тако и пра во вре ме но оба ве
шта ва ње јав но сти. Радо ви 
овог типа често могу да се 
завр ше у крат ком вре мен
ском пери о ду. Потро ша чи 
инфор ма ци је о томе могу 
доби ти у за то пред ви ђе ним 
слу жба ма “Водо во да” на 
бро је ве теле фо не 626200, 
611976 или 626533.

Мерењеквалитетаводе

Радовикодаутобускестанице
Реконструкцијаканализације
наБулеваруКонстантинаВеликог
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ОДРЖАН15.ДАНМАНГУЛИЦЕ

Сланинаичварци
сенајвишетражили

Тра ди ци о нал ни Дан ман гу ли ца, 
одно сно срем ски сви њо кољ одр
жан је 15. пут у Спе ци јал ном 

резер ва ту при ро де „Заса ви ца“.  Про
из во ди од ман гу ли це и ове годи не су 
оку пи ли вели ки број посе ти ла ца, који 
су желе ли да про ба ју и купе неки од 
про из во да: сла ни ну, чвар ке, коба си це, 
шун ку. Сви ње ман гу ли це се у овом 
резер ва ту узга ја ју на тра ди ци о на лан 
начин, пуште не су на пашња ку, па је 
самим тим њихо ва исхра на при род на. 
Садр жај холе сте ро ла у месу ман гу ли
це је у про се ку за око 70 про це на та 
нижи у одно су на про сек холе сте ро ла 
у месу оста лих свињ ских раса, тако да 
су испи ти ва ња пока за ла да кон зу ми
ра њем овог меса дола зи до ства ра ња 
доброг ХДЛ холе сте ро ла, али и сма
ње на лошег холе сте ро ла ЛДЛ. 

Сла ђан Папић, заме ник управ ни ка 
Спе ци јал ног резер ва та „Заса ви ца“, 
иста као је да су вео ма задо вољ ни 
ово го ди шњом посе том, упр кос лошем 
вре ме ну. 

– Покрет Гора на, који упра вља Спе

ци јал ним резер ва том при ро де Заса
ви ца, поред при род них доба ра које 
овде узга ја, бави се и узго јем ста рих 
аутох то них раса сто ке: подол ска гове
да, бал кан ске магар це и сви ње ман гу
ли це. Овај сви њо кољ одр жа ва мо од 
када се број ман гу ли ца у резер ва ту 
пове ћао. То је пре зен та ци ја тих ста
рих раса и ква ли те та меса од сви ња 
ман гу ли ца. Да би ман гу ли ца пости гла 
тежи ну од 100 кила тре ба две годи не, 
хра ни се коре њем тра вом и про те и ни
ма које нађе у при ро ди и врло мало 
куку ру за. Зна чи, нема вештач ке хра не 
и зато сви ња ман гу ли ца има нај ма ње 
нега тив ног холе сте ро ла. Ове годи не 
се нај ви ше тра жи сла ни на, али и 
чвар ци. Нај бо ља је сла ни на од ста ри
је ман гу ли це са више масти, тако зва
на сапу ња ра, јер се заи ста топи у 
усти ма и одлич ног је уку са, а лошег 
холе сте ро ла нема. Ми овде има мо 
150 коња и немо гу ће је да опста не 50 
пасту ва, јер би дошло до суко ба међу 
њима. Сто га пра ви мо кулен, који је 
пот пу но при ро дан и ово го ди шња је 

атрак ци ја, рекао је Сађан Папић.
Жики ца Бело мар ко вић каже да се 

чвар ци од ман гу ли це топе на један 
посе бан начин.

– Важно је топи ти их пола ко, а бит на 
је и ватра. Тре ба око три сата да буду 
гото ви. При кра ју ватра тре ба да буде 
јача, али мора се стал но меша ти и 
пази ти да не би изго ре ли. Чвар ци 
мора ју бити мека ни, и да има ју лепу 
бра он боју. О уку си ма се не рас пра
вља, али по мени су нај леп ши чвар ци 
од ман гу ли це, а пра ва посла сти ца су 
сал чи ћи са салом од ман гу ли це, каже 
Жики ца.

Ина че, про из во ди од ман гу ли ца су 
вео ма рет ки, нема их мно го у про да ји 
и има ју добру цену. Маст од ман гу ли
це се про да ва ла за 500 дина ра за 
кило грам, сла ни на и чвар ци за 1500 
диан ра по кило гра му, шун ка изме ђу 
2400 и 3000 дина ра, а коба си ца 2400 
дина ра, док је кулен од коњ ског меса 
коштао 6000 дина ра за кило грам.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

СлађанПапић

ЖикицаБеломарковићНајвишесепродаваласланинаичварци

Данмангулице15.путуСПРЗасавица
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ЈП„СРЕМГАС“

Одложеноплаћањегаса
И ове годи не је Над зор ни одбор Јав ног пред у зе ћа 

„Сремгас“ Срем ска Митр о ви ца донео Одлу ку којом је 
потро ша чи ма омо гу ћен репр о грам при пла ћа њу утро ше
ног гаса. То се одно си на кате го ри ју „дома ћин ства“, и нуди 
могућ ност пла ћа ња дела рачу на за потро шњу при род ног 
гаса у пери о ду од 1. децем бра 2019. до 29. фебру а ра 
2020. годи не, тј. рачу не за децем бар, јану ар и фебру ар.

То зна чи, први део рачу на од 70 одсто пла ћа се по 
испо ста вља њу рачу на у року валу те пла ћа ња, а дру ги 
део од 30 одсто за шест месе ци од рока доспе ћа првог 
дела рачу на, тј. у јуну, јулу и авгу сту.

Како би олак шао потро ша чи ма, у ЈП „Сремгас“ је одлу
че но да на део рачу на од 30 одсто који доспе ва за шест 
месе ци, у току тог пери о да не обра чу на ва кама ту.

МИНИСТАРКУЛТУРЕВЛАДАНВУКОСАВЉЕВИЋОТВОРИОИЗЛОЖБУ„ДИЈАЛОГ“
УГАЛЕРИЈИ„ЛАЗАРВОЗАРЕВИЋ“

Делачетириауторапред
митровачкомпубликом

У митро вач кој Гале ри ји „Лазар 
Воза ре вић“ у четвр так 6. децем
бра отво ре на је изло жба под 

нази вом „Дија лог“. Изло жбу је отво рио 
мини стар за кул ту ру и инфор ми са ње 
Вла дан Вуко са вље вић, а отва ра њу су 
при су ство ва ли гра до на чел ник Срем
ске Митро ви це Вла ди мир Сана дер, 
дирек тор Наци о нал не гале ри је Миро
слав Родић и дирек тор митро вач ке 
гале ри је Милан Марин ко вић

– У окви ру изло жбе „Дија лог“ публи
ка има при ли ку да види дела Лаза ра 
Воза ре ви ћа, Алек сан дра Тома ше ви
ћа, Миле не Чубра ко вић и Мире Брт
ке. Изло жба је кон цеп циј ски одлич но 

ура ђе на и веру јем да ће бити пра ва 
посла сти ца за љуби те ље сли кар ства 
на само у Срем ској Митро ви ци и Сре
му, него и чита вој Срби ји, рекао је 
мини стар Вуко са вље вић и додао да 
ова изло жба пред ста вља добар при
мер сарад ње Наци о нал не гале ри је 
из Бео гра да и митро вач ке Гале ри је 
„Лазар Воза ре вић“.

Мини стар Вуко са вље вић је гово ре ћи 
о гале риј ском про сто ру, за који је имао 
само речи хва ле, рекао да ће мини
стар ство кул ту ре сле де ће годи не обез
бе ди ти сред ства за радо ве на депоу.

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
је рекао да је вео ма поно сан што је 

ова ко зна чај на и врхун ска изло жба 
упри ли че на у Срем ској Митро ви ци. 
Он је рекао да ће локал на само у пра ва 
ула га ти у Гале ри ју „Лазар Воза ре вић“ 
јер она поста је бренд Срем ске Митро
ви це.

Дирек тор митро вач ке гале ри је 
Милан Марин ко вић је под се тио да је 
изло жба „Дија лог“ изло жба годи не у 
Бео гра ду. Додао је да је ово наста вак 
про мо ци је дела Лаза ра Воза ре ви ћа, 
али и могућ ност да се напра ви пара
ле ла са ства ра ла штвом дру гих ауто ра.

Изло жба ће бити отво ре на до 25. 
децем бра.

Б.Т.

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

Саотварањаизложбе„Дијалог“
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АГЕНЦИЈАЗАРУРАЛНИРАЗВОЈ

Уређенаизвориштаводе
У Аген ци ји за рурал ни 

раз вој Ири га завр
шен је јав ни рад који 

се одно сио на уре ђе ње 
при род них ресур са који 
се нала зе у ата ру ири шке 
општи не, у скло пу одр жа
ва ња и зашти те живот не 
сре ди не и при ро де. Јав ни 
рад је запо чео кра јем јуна, 
тра јао је чети ри месе ца, а 
на њему је било анга жо ва но 
пет рад ни ка.

Јав ни рад је под ра зу ме
вао уре ђе ње изво ри шта 
„Точак“ и чесме у Нера ди
ну, сре ђи ва ње кори та пото
ка „Буда ко вац“ и послед ње, 
уре ђе ње пеца ро шке зоне на 
Бан ко вач ком језе ру. Сред
ства за про је кат уре ђе ња 
локал них изво ри шта воде 
обез бе ди ла је Наци о нал
на слу жба за запо шља ва
ње и, већим делом ири шка 
општи на, а укуп на вред ност 
јав ног рада је била нешто 
пре ко 730.000 дина ра. 

– Јав ни рад се одно си на 
чишће ње, кре че ње, уре ђе
ње при ступ них путе ва и ста
за и обе ле жа ва ње лока ци ја. 

За сва ку од чети ри лока ци
је има ли смо, по про јек ту, 
по месец дана за реа ли за
ци ју, исти че Федор Пушић, 
дирек тор Аген ци је за рурал
ни раз вој ири шке општи не. 

Федор Пушић дода је да 
људи и даље дола зе по 
воду на изво ри ште „Точак“ 
и нера дин ску чесму, које су 
сада пот пу но сре ђе не, јер 
сма тра ју да је реч о ква ли

тет ној води. 
– Морам да кажем да се 

ови изво ри лабо ра то риј ски 
не кон тро ли шу често и ми 
има мо поста вље на оба ве
ште ња о томе, али људи 
ипак, стал но иду по воду 
тамо – каже Пушић и дода
је да је дру штве ни инте рес 
у овом јав ном раду иска зан 
кроз одр жа ва ње места која 
су зна чај на за локал ну сре

ди ну, јер пред ста вља ју кул
тур но и при род но богат ство 
ири шке општи не.

– Реа ли за ци јом пла ни
ра них мера, ова места смо 
кул ти ви са ли и омо гу ћи ли 
локал ној зајед ни ци лак ши 
при ступ иза бра ним лока
ци ја ма – рекао је пово
дом завр шет ка јав ног рада 
Федор Пушић.

С.Џакула

Нерадинскачесма ФедорПушић

ЈП„КОМУНАЛАЦ“

Зимскаслужбау
пунојприправности
Зим ска слу жба ири шког ЈП „Кому

на лац“ је од 28. новем бра у ста
њу пуне при прав но сти. Како 

сазна је мо од дирек то ра Алек сан дра 
Маној ло ви ћа, за сада је наба вље но 50 
тона соли. 

– Ми смо у ста њу пуне при прав но

сти до 15. мар та, а у ири шкој општи
ни смо над ле жни за одр жа ва ње 137 
кило ме та ра пут не мре же. Лане смо 
потро ши ли 151 тону соли, сада има мо 
тре ћи ну, по потре би ћемо наба вља ти 
нове коли чи не – каже за наше нови не 
дирек тор Маној ло вић.

Спрем на је и меха ни за ци ја, коју 
чине ками он са ножем и поси па чем, 
три трак то ра са ножем и поси па чем, 
маши на „ком би нир ка“, УЛТ маши на за 
сме то ве и гре дер. Зави сно од потре ба, 
у овом јав ном пред у зе ћу на чишће
њу путе ва се може анга жо ва ти око 25 
лица.

Први снег се мало забе лео на Фру
шкој гори у ноћи изме ђу 2. и 3. децем
бра. – Били смо у оби ла ску путе ва 
током ноћи, али није било потре бе за 
интер вен ци јом и баца њем соли, јер је 
тем пе ра ту ра била у плу су – каже Алек
сан дар Маној ло вић. С.Џ.

АлександарМанојловић

ЗабелелосенаИришкомВенцу
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ЈКП„ВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА“

Даљинскимочитавањем
доефикаснијенаплате
У прет ход не три и по 

годи не уло же ни су 
мили о ни како би се 

побољ ша ло водо снаб де
ва ње за све ста нов ни ке на 
тери то ри ји општи не Инђи ја 
а самим тим и за потро ша че 
који послу ју у инду стриј ским 
зона ма. Како је иста као 
дирек тор Јав ног кому нал ног 
пред у зе ћа „Водо вод и кана
ли за ци ја“ Дра го љуб Три фу
но вић, само про шле и ове 
годи не један број потро ша ча 
у инђиј ским сели ма по први 
пут су доби ли могућ ност да 
сво ја дома ћин ства при кљу
че на водо вод ну мре жу.

– Међу њима је Ули ца 
Мике Анти ћа у Бешки, и 
то чети ри кра ка, а затим 
и про ду же так Ули це кне
за Мило ша. Сле де ће годи
не пла ни ра мо да ура ди мо 
мре жу у Срем ској ули ци у 
Новим Кар лов ци ма. Када је 
у пита њу Инђи ја, мре жа је 
ура ђе на у ули ца ма Бач ка, 
Банат ска, део Бран ка Ћопи
ћа, Сре тен ске, Видов дан ске 
и Сте ва на Срем ца, рекао 
је Три фу но вић и додао да 
сле де ће годи не неће бити 
нијед не ули це у овој срем
ској општи ни без изгра ђе не 
водо вод не мре же.

Ула га ња се наста вља ју, 
како каже дирек тор „Водо
во да“, те је за одре ђе не про
јек те већ спрем на план ска 
доку мен та ци ја.

– Ако се буду поја ви ле 
нове кон курс не лини је код 
виших нивоа вла сти или 
одре ђе ни гран то ви за обна

вља ње мре же која је ста ра 
више од 40 годи на, ми ћемо 
бити спрем ни да реа гу је мо. 
Тако ђе, један од пла но ва је 
и уво ђе ње даљин ског очи
та ва ња потро шње. Са овим 
систе мом, моћи ћемо да ути
че мо и на нере дов не пла ти
ше, обја шња ва Три фу но вић 

и дода је да ће на тај начин 
моћи лак ше да искљу че са 
мре же оне потро ша че који 
не изми ру ју редов но оба ве
зе пре ма кому нал ном пред
у зе ћу. 

Он каже да су ове годи не 
поста вље ни и видео над зо
ри на свим буна ри ма због 
без бед но сти и пра ће ња, јер 
се нала зе у ата ри ма. Сле де
ће годи не каме ра ма ће бити 
покри ве не и црп не ста ни це.

Дирек тор инђиј ског „Водо
во да“ још јед ном је под се
тио на резул та те исправ но
сти воде. Инсти тут „Милан 
Јова но вић Батут“ спро вео 
је истра жи ва ње у више од 
40 вој во ђан ских гра до ва, 
у окви ру којег се Инђи ја 
нашла међу девет са нај ква
ли тет ни јом водом.

– Сва ког четврт ка Завод 
за јав но здра вље у Срем ској 
Митро ви ци ради ана ли зу 
воде по соп стве ном избо ру 
лока ци ја у нашој општи ни и 
до сада нисмо има ли неис
пра ван резул тат. О томе 
сва ког пет ка изве шта ва мо 
на састан ку Систе ма 48 и 
нема диле ме да ли је вода 
исправ на за пиће или не, 
каже дирек тор „Водо во да“. 

М.Ђ.

ДиректорпредузећаДрагољубТрифуновић

САСТАНЦИПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕСАПРЕДСТАВНИЦИМАМЕСНИХЗАЈЕДНИЦА

Приоритетизаследећугодину
Пред сед ник општи не Инђи ја Вла

ди мир Гак са сарад ни ци ма оба
вио је про шле неде ље низ раз го

во ра са свим пред став ни ци ма месних 
саве та о кључ ним инфра струк тур ним 
про јек ти ма за наред ну годи ну.

У петак, 6. децем бра први човек 
општи не Инђи је раз го ва рао је са пред
став ни ци ма Месне зајед ни це 
Нови Кар лов ци. Као при о ри тет 
наве де на је изград ња пешач
ких ста за, пре све га због без
бед но сти школ ске деце. Тако
ђе, на састан ку је дого во ре но 
да се ура де про јек ти за изград
њу кана ли за ци о не мре же и то 
за сва насе ље на места као и 
асфал ти ра ње оних дело ва ули
ца и кра ко ва које су изо ста вље
не током првог дела реа ли за ци
је про јек та асфал ти ра ња свих 
неас фал ти ра них ули ца.

Истог дана, одр жан је и саста нак 
са пред став ни ци ма Месне зајед ни це 
Нови Слан ка мен где уско ро почи ње 
уре ђе ње цен тра села а затим и изград
ња пешач ке ста зе од ула ска до цен тра 
села. Тако ђе, као један од про је ка та за 
сле де ћу годи ну, пред ви ђе на је и рекон
струк ци ја објек та сео ске амбу лан те.

Послед њи саста нак у окви ру оби
ла за ка месних зајед ни ца одр жан је 
у Ста ром Слан ка ме ну, селу које има 
нај ве ћи потен ци јал за раз вој тури зам 
у општи ни Инђи ја па су самим тим и 
радо ви пред ви ђе ни за наред ну годи ну 
у корист све у куп не тури стич ке пону де.

– У Ули ци Др Бори во је Гња тић 
изгра ди ће мо пешач ку ста зу од 
беха тон пло ча. Има ју ћи у виду 
тури стич ки потен ци јал насе ља, 
пла ни ра ни су број ни „сит ни ји“ 
радо ви као што су сани ра ње 
кли зи шта, поста вља ње нових 
клу па, кан ти, жар ди ње ра, дечи
јих моби ли ја ра, уре ђе ње дунав
ске оба ле, поста вља ње заштит
них и деко ра тив них огра да, 
иста као је пред сед ник општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак након оби
ла ска Ста рог Слан ка ме на.

М.Ђ.
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ЈКП„САВА“

Апелграђанима
Јав но кому нал но пред у зе ће „Сава“, 

у чијој над ле жно сти је уре ђе ње и одр
жа ва ње јав них повр ши на на тери то
ри ји општи не Пећин ци, у наред ном 
пери о ду ће, зајед но са општин ском 
кому нал ном инспек ци јом и инспек ци
јом за зашти ту живот не сре ди не, поја
ча ти над зор над при ме ном мера про
тив нео д го вор них физич ких и прав них 
лица која непро пи сно одла жу кому
нал ни отпад на јав ним повр ши на ма.

Пре ма одред ба ма Зако на о кому
нал ним делат но сти ма и општин ске 
Одлу ке о уре ђе њу и одр жа ва њу јав них 
повр ши на, није дозво ље но изно си ти 
сме ће, земљу, шут, отпат ке и гра ђе
вин ски мате ри јал на јав не повр ши не, 
а за пре кр ши о це су про пи са не казне у 
изно су од 10.000 до 25.000 дина ра за 
физич ка лица, и од 10.000 до 150.000 
дина ра за пред у зет ни ке и прав на лица.

Дивље депо ни је, поред тога што 

нару ша ва ју изглед наших насе ља, 
зага ђу ју земљи ште и водо то ко ве и 
пред ста вља ју ста лан здрав стве ни 
ризик по ста нов ни штво, јер могу бити 
извор број них зара зних боле сти. ЈКП 
„Сава“ већ годи на ма ула же зна чај не 
напо ре у сана ци ју дивљих депо ни ја 
у свих 15 насе ља пећи нач ке општи
не, али нео д го вор ни поје дин ци и при
вред ни субјек ти наста вља ју да одла жу 
отпад на сани ра ним повр ши на ма, што 
у пот пу но сти пони шта ва пози тив не 
ефек те сана ци је и поску пљу је тро шко
ве одр жа ва ња јав них повр ши на.

ЈКП „Сава“ пру жа услу гу одно ше ња 
кому нал ног отпа да у свим насе љи ма 
по вео ма при сту пач ној цени. У окви ру 
те цене, без додат не накна де, одно
си и каба сти отпад који не може да се 
одла же у кан те за сме ће и кон теј не
ре, на позив гра ђа на путем теле фо на 
022/2436510 или путем меј ла info@
jkpsa va.rs.

Нема оправ да ња за баца ње отпа да 
на јав не повр ши не. Они који то чине 
крше закон и нано се трај ну ште ту 
људи ма у свом окру же њу. Пози ва мо 
сугра ђа не да такве слу ча је ве при ја ве 
инспек то ру за зашти ту живот не сре
ди не (022/400725) или кому нал ном 
инспек то ру (022/400752), како бисмо 
сви зајед но ста ли на пут зага ђи ва чи
ма и омо гу ћи ли нашој деци да расту у 
чистом и здра вом окру же њу.

Сме ће не сме бити насле ђе које 
ћемо оста ви ти нашој деци!

ШИМАНОВЦИУПРОЈЕКТУ„500ЗАДРУГАУ500СЕЛА“

Бесповратнасредства
запрепородсела
У окви ру про јек та „500 

задру га у 500 села“ 
у Пала ти „Срби ја“ у 

Бео гра ду, 25. новем бра, 
мини стар Милан Крко ба
бић заду жен за реги о нал
ни раз вој и копред сед ник 
Наци о нал ног тима за пре
по род села Срби је, пот пи
сао је 58 уго во ра за доде лу 
бес по врат них сред ста ва са 
пред став ни ци ма општи на и 
земљо рад нич ких задру га, 
међу који ма и са Општи ном 
Пећин ци и Земљо рад нич
ком задру гом „Шима нов ци“.

Сред ства се доде љу ју у 
окви ру Про гра ма подр шке 
спро во ђе њу мера рав но
мер ног реги о нал ног раз во ја 
Репу бли ке Срби је уче шћем 
држа ве у еко ном скофинан
сиј ским под сти ца ји ма за 
осни ва ње нових задру га 
и инве сти ци о не про јек те 
посто је ћих задру га у 2019. 
годи ни, а по речи ма пред
сед ни ка Општи не Пећин ци 
мр Жељ ка Трбо ви ћа, изу
зет но је зна чај но што се 
међу тих 58 задру га нашла 
и јед на из општи не Пећин
ци.

– Иако је општи на Пећин
ци већ инду стриј ски раз
ви је на, пољо при вре да је, 
тако ђе, један од кључ них стра те шких 
пра ва ца раз во ја наше општи не. Због 
тога је ула га ње у пољо при вре ду изу
зет но зна чај но, јер још увек један 
део ста нов ни штва у нашој општи ни 
живи од пољо при вред не про из вод
ње. Земљо рад нич ка задру га „Шима
нов ци“ је само један при мер, како се 
може уна пре ди ти и раз ви ја ти пољо
при вред на про из вод ња, те се надам 
да ће наред не годи не више задру га са 
тери то ри је наше општи не, апли ци ра ти 
за сред ства, а локал на само у пра ва ће 
им, као и до сада, пру жи ти пуну подр
шку – иста као је пред сед ник Трбо вић.

Земљо рад нич ка задру га „Шима нов
ци“ оства ри ла је пра во на бес по врат на 
сред ства у изно су од око 14,2 мили о
на дина ра, а како нам је рекао Саша 
Ради во је вић, дирек тор Задру ге, у пита
њу су намен ска сред ства која ће бити 
иско ри шће на за набав ку две сило сне 
ћели је капа ци те та по 190 тона, ваге од 
60 тона, лабо ра то ри је за испи ти ва ње 
ква ли те та жита ри ца, као и за набав ку 
оста ле при па да ју ће опре ме.

– Нарав но, изу зет но нам зна че ова 
сред ства, првен стве но ћемо сма њи
ти губит ке који су наста ја ли при ли
ком уто ва ра и исто ва ра. До сада смо 

врши ли при јем и откуп жита ри ца од 
коо пе ра на та у под но скла ди ште, тако 
да смо има ли доста ште те при ли
ком тран спор та, што више неће бити 
слу чај када се уто вар и исто вар буде 
вршио тран спор те ри ма – рекао је 
Ради во је вић.

Мини стар Крко ба бић изја вио је да 
је држа ва у послед ње три годи не уло
жи ла доста у раз вој задру гар ства, као 
и да то пред ста вља сигу ран обра зац 
напрет ка.

– У пита њу су и вели ка и мала сред
ства. Вели ка, јер први пут држа ва на 
такав начин ула же у задру гар ство и 
носи о це пољо при вред них газдин ста
ва; мала, ако узме мо у обзир коли ко 
је заи ста потреб но ула га ти. Оче ку је мо 
да у наред ном пери о ду ово буде кључ
на тема Срби је. Хоће мо и мора мо да 
зау ста ви мо пра жње ње села – изја вио 
је мини стар Крко ба бић, и додао да је 
од 2017. годи не бес по врат ним сред
стви ма помог нут рад 152 задру ге и 
начи њен исто риј ски помак у задру гар
ству Срби је, као и да са овим про јек
том и про јек ти ма Наци о нал ног тима за 
пре по род села Срби је, његов Каби нет 
актив но ради на изгле ди ма да села у 
Срби ји спа се пра жње ња и оду ми ра ња.

Потписивањууговораприсуствовали
мрЖељкоТрбовићиСашаРадивојевић
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АКЦИЈА„ЧЕПЗАХЕНДИКЕП“

Прикупљено230килограмачепова
У окви ру акци је „Чеп за хен ди кеп“, у 

којој пећи нач ка локал на само у пра
ва, као и број на пред у зе ћа, јав не и 

обра зов не уста но ве уче ству ју већ неко ли
ко годи на, у Пећин ци ма је у четвр так, 5. 
децем бра, пре да та нова коли чи на при ку
пље них чепо ва од пла стич не амба ла же.

Удру же њу „Чеп за хен ди кеп” пре да
то је око 230 кило гра ма чепо ва од пет 
амба ла же, а по речи ма Маје Доше но вић 
из општин ског Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти, акци ја је уве ли ко зажи ве ла у 
општи ни Пећин ци и чепо ви редов но сти
жу из пећи нач ке локал не само у пра ве, 
пред у зе ћа, јав них и обра зов них уста но ва 
и удру же ња гра ђа на, а нај ве ће коли чи
не при ку пља ју пред у зе ће „Луки комерц“, 
Пред школ ска уста но ва „Вла да Обра до
вић Каме ни“ и пећи нач ки Дом здра вља.

– Изу зет но ми је дра го и вео ма сам 
поно сна на наше сугра ђа не који, сада већ 
редов но, одва ја ју чепо ве од петамба ла
же, доно се их и одла жу у кути је са озна
ком „Чеп за хен ди кеп“, а то само пока зу
је њихо ву спрем ност и жељу да са тако 
малим гестом помог ну неко ме коме то 
пуно зна чи – иста кла је Маја Доше но вић.

Како нам је рекао Зоран Мар ти нов 
пред сед ник Удру же ња „Чеп за хен ди кеп”, 
од про да је при ку пље них чепо ва обез бе
ђу ју се сред ства за купо ви ну орто пед ских 
пома га ла за пара пле ги ча ре, а од послед
ње испо ру ке из пећи нач ке општи не до 
данас, купи ли су и пре да ли 11 пома га ла.

– Два пута годи шње дола зи мо у Пећин
це, и даље сто јим при томе да сте нај
ор га ни зо ва ни ја Општи на у Срби ји, а 
посеб но ми је дра го када видим да акци
ја наи ла зи на све већи одзив код људи. 
Увек смо сигур ни да у Пећин ци ма може мо 
напу ни ти ком би. Када смо послед њи пут 
били, купи ли смо и испо ру чи ли 86 орто
пед ских пома га ла, сада смо на 97. Циљ 
наше кам па ње је да на нај бр жи начин, на 

тери то ри ји целе Срби је, помог не мо осо
ба ма са инва ли ди те том – рекао је Мар ти
нов и позвао осо бе са инва ли ди те том са 
тери то ри је општи не Пећин ци да се јаве 
удру же њу „Чеп за хен ди кеп“ и да апли ци
ра ју за пома га ла која су им потреб на, и 
то путем сај та удру же ња www.cep za hen
di kep.org , где се, тако ђе, може пре у зе ти 
фор му лар за доде лу орто пед ских пома
га ла.

Акција„Чепзахендикеп“

ЦРВЕНИКРСТ

Едукацијајенајбољапревенција
Црве ни крст Пећин ци и ове годи не 

разним актив но сти ма обе ле жио је 
Свет ски дан бор бе про тив сиде, 

током којих су волон те ри и запо сле ни 
инфор ми са ли јав ност о акту ел ној епи
де ми о ло шкој ситу а ци ји, зна ча ју тести
ра ња на ХИВ, али пре све га о начи ни ма 
зашти те од ове инфек ци је.

Ово го ди шња кам па ња у Срби ји се реа
ли зу је под сло га ном „Дру штво допри но
си напрет ку“, а по речи ма Гор да не Коње
вић секре та ра пећи нач ког Црве ног крста 
Свет ски АИДС дан оку пља људе широм 
све та са циљем усме ра ва ња пажње на 
ХИВ пан де ми ју.

– У сарад њи са Народ ном библи о те

ком у Пећин ци ма, у про сто ри ја ма њихо
ве чита о ни це, одр жа не су еду ка ци је, нај
пре за сред њо школ це Тех нич ке шко ле 
„Милен ко Вер кић Неша“, које је одр жа ла 
настав ни ца био ло ги је Биља на Ради са
вље вић волон тер нашег Црве ног крста, 
а затим и за уче ни ке ђач ког пар ла мен
та 7. и 8. раз ре да Основ не шко ле „Сло
бо дан Бајић Паја“, које је одр жа ла др 
Боја на Јова но вић, тако ђе наш волон тер. 
Еду ка ци је су обу хва ти ле интер ак тив но 
пре да ва ње са пре зен та ци јом, као и пре
зен та ци ју еду ка тив ног фил ма Црве ног 
крста Срби је „Деч ко који се сти део“. Тру
ди мо се да сва ке годи не орга ни зу је мо 
низ актив но сти у циљу пре вен ци је и еду
ка ци је, пре све га, мла дих људи – изја ви
ла је Коње вић.

Уче ни ци Основ не шко ле „Душан Вука
со вић Дио ген“ у Купи но ву су, тако ђе, има
ли при ли ку да у сво јој шко ли при су ству ју 
пре да ва њу Биља не Ради са вље вић, а по 
завр ше ном пре да ва њу, ура ди ли су тест 
зна ња као пра те ћи сег мент еду ка ци је у 
циљу про ве ре зна ња уче ни ка.

Свет ски дан бор бе про тив сиде у све ту 
се обе ле жа ва 1. децем бра, а ове годи не 
обе ле жен је 31. пут.

Едукацијајенајбољапревенција

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

Двемилијардединараза
инвестицијеу2020.години
Ста нов ни ци општи не 

Инђи ја од пет ка, 6. 
децем бра има ју увид 

у Инве сти ци о ни план локал
не само у пра ве за наред ну 
годи ну. У згра ди Општи не 
Инђи ја пред ста вље не су 
све инве сти ци је које ће бити 
реа ли зо ва не у току 2020. 
годи не, а како је потвр дио 
Дра ган Ибро чић, начел ник 
Оде ље ња за при вре ду и 
инве сти ци је, око две мили
јар де дина ра пла ни ра но је 
за раз ли чи те инфра струк
тур не радо ве. 

Међу капи тал ним про јек
ти ма је и изград ња модер
ног трга са фон та ном и 
пра те ћим садр жа ји ма на 
лока ци ји сада шњег пар ки ћа 
код Гим на зи је.

– Радо ви на изград њи трга 
кре ну ће на про ле ће, јер је 
окон ча на гра ђе вин ска сезо
на за ову годи ну. Про је кат за 
изград њу трга код Гим на зи је 
ура ђен је про шле годи не и 
пре ма пла ну радо ви су тре
ба ли да поч ну ове годи не, 
али су их одло жи ле непред
ви ђе не поте шко ће наста ле 
услед геомеха нич ких испи
ти ва ња – рекао је Ибро чић и 
додао да ће Цен трал ни парк 
садр жа ти фон та ну димен
зи ја 15×7 мета ра, нове клу
пе, јав ну расве ту и пра те ће 
садр жа је, док ће спо ме ник 
оста ти на истом месту. 

– Вред ност овог про јек та 
који се финан си ра из буџе

та општи не, изно си око 60 
мили о на дина ра – додао је 
Ибро чић.

Како је рекао начел ник 
Оде ље ња за при вре ду и 
финан си је, Инве сти ци о
ни план општи не Инђи ја 
за 2020. годи ну изра ђен је 
након оби ла ска свих месних 
зајед ни ца, где су мешта ни 
има ли при ли ку да пред ло же 
про јек те за сле де ћу годи ну. 

– Иза шли смо у сусрет 
свим месним зајед ни ца ма 
у сми слу изград ње нових 
врти ћа и рекон струк ци је 

посто је ћих обје ка та. Акце
нат је ста вљен на рекон
струк ци ју пешач ких ста за, 
одно сно тро то а ра, и ради ће 
се на побољ ша њу ква ли те
та елек тро снаб де ва ња – 
иста као је Ибро чић.

Пре ма Инве сти ци о ном 
пла ну, у току 2020. годи не 
биће завр ше ни радо ви на 
новој спорт ској хали, а сред
ства за те наме не оче ку ју се 
са виших нивоа вла сти.

– Има мо обе ћа ње од 
Репу бли ке да ћемо доби
ти недо ста ју ћа сред ства, 

како би конач но завр ши ли 
обје кат нове спорт ске хале. 
Тако ђе, сле де ће годи не гра
ди ће мо и спо рт ску халу у 
Бешки. Биће завр ше ни и 
они кра ко ви ули ца на тери
то ри ји општи не Инђи ја, који 
су мора ли накнад но да се 
раде у окви ру вели ког про
јек та асфал ти ра ња свих 
неас фал ти ра них ули ца. 
Сле де ће годи не пла ни ра на 
је и изград ња нове пија це у 
Инђи ји – обја снио је Дра ган 
Ибро чић.

М.Ђ.

ИзгледбудућегтргакодГимназије

ЈАРКОВЦИ

АдаптацијадворцагрофаПејачевића
При ли ком недав не посе те пред сед ни ка Oпш

тине Инђи ја Вла ди ми ра Гака Mесној зајед ни ци 
Јар ков ци, било је речи о новим про сто ри ја ма 

шко ле и врти ћа. Наи ме, деца из овог села наста ву 
поха ђа ју у објек ту нека да шњег двор ца гро фа Пеја че
ви ћа, који дати ра из 19. века и годи на ма се нала зи у 
вео ма лошем ста њу. Учи о ни це су поста ле неу слов
не, те се јави ла потре ба за новом лока ци јом за ђаке 
Основ не шко ле „Душан Јер ко вић“.

Иако у при лич но лошем и руи ни ра ном ста њу, пода
ци гово ре да је згра да била и у лоши јем ста њу, па 
је почет ком деве де се тих годи на ура ђе на темељ на 
адап та ци ја објек та, која је обу хва та ла сана ци ју кро
ва и уну тра шњих инста ла ци ја. Како су иста кли пред
став ни ци Oпш тине Инђи ја, овај обје кат се тако ђе 
нала зи под зашти том држа ве, и у пла ну је адап та ци
ја, пре све га због без бед но сти нај мла ђих. М.Ђ.

Некададворац,садашкола
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СИМПОЗИЈУМУОКВИРУПРОЈЕКТА„PARAINSPIRED!“

Социјалнаинтеграција
крозпараспорт

У окви ру реа ли за ци је про јек та пре
ко гра нич не сарад ње „Соци јал
на инте гра ци ја кроз пара спорт 

 Para in spi red!“ у уто рак, 3. децем бра у 
згра ди Општи не Инђи ја одр жан је сим
по зи јум на тему „При ли ке соци јал не 
инте гра ци је кроз пара спорт“. Поме ну ти 
про је кат спро во де Покра јин ски секре
та ри јат за спорт и омла ди ну, као воде
ћи парт нер, Фонд „Европ ски посло ви“ 
АП Вој во ди не, Општи на Инђи ја и Олим
пиј ски коми тет Босне и Хер це го ви не, у 
окви ру ИПА II про гра ма пре ко гра нич не 
сарад ње Срби ја  Босна и Хер це го ви на.

Вла ди мир Батез, покра јин ски секре
тар за спорт и омла ди ну још јед ном је 
под се тио да про је кат има изу зе тан зна
чај за раз вој и рекре а тив ног и так ми
чар ског спор та међу осо ба ма са инва
ли ди те том.

– Циљ про јек та Para in spi red! је пове
ћа ње уче шћа осо ба са инва ли ди те том 
у спорт ским актив но сти ма у погра нич
ном под руч ју, као и ства ра ње усло ва за 
већу доступ ност спорт ске инфра струк
ту ре осо ба ма са инва ли ди те том, иста

као је Батез и додао да то под ра зу ме ва 
низ актив но сти, које ће се реа ли зо ва ти 
у тра ја њу од 15 месе ци.

– То су: истра жи ва ње о уче шћу осо ба 
са инва ли ди те том у спорт ским актив
но сти ма у Сре му и кан то ну Сара је во, 
на осно ву кога ће бити ура ђен настав
ни мате ри јал за спорт ске струч ња ке 
анга жо ва не у спор ту осо ба са инва ли
ди те том, затим чети ри ради о ни це  две 
у Сара је ву и две у Инђи ји, сим по зи ју
ми на који ма ће бити пред ста вље ни 
резул та ти истра жи ва ња и ино ва ци је 
за укљу чи ва ње осо ба са инва ли ди те
том у спорт ске актив но сти, анга жо ва
ње чети ри спорт ска струч ња ка, који 
ће осам месе ци ради ти на про мо ци ји 
спор та осо ба са инва ли ди те том. Тако
ђе, набав ка спорт ске опре ме за локал
не спорт ске орга ни за ци је које раде са 
спор ти сти ма са физич ким инва ли ди те
том, и пре во зног сред ства за осо бе са 
инва ли ди те том – поја снио је Вла ди мир 
Батез.

У окви ру про јек та „Para in spi red!“, 
15оро деце са смет ња ма у раз во ју са 

тери то ри је општи не Инђи ја, доби ла су 
ком би при ла го ђен њихо вим потре ба ма, 
самим тим могућ ност да се баве спорт
ским актив но сти ма.

– Када при ча мо о кон крет ним резул
та ти ма, они се сво де на то да је данас 
у Инђи ји, кроз овај про је кат, 15оро 
деце кре ну ло на тре нин ге. Од роди
те ља, тре не ра и лич них пра ти ла ца те 
деце, чули смо да су они по први пут на 
њихо вим лици ма виде ли посеб ну врсту 
осме ха. Срећ ни су, јер кроз овај про је
кат им је омо гу ће но да се баве спор том, 
а бавље ње спор том код ове деце заси
гур но даје вид не резул та те по опште 
здрав стве но ста ње – иста као је Вла ди
мир Гак, пред сед ник Општи не Инђи ја.

Сред ства за спро во ђе ње про јек та 
изно се 263.914,43 евра, Европ ска уни
ја кофи нан си ра у изно су од 224.327,27 
евра. Вла ди мир Батез, покра јин ски 
секре тар за спорт и омла ди ну на кра ју 
је нагла сио да овај про је кат има изу зе
тан дру штве ни зна чај, као и да су бене
фи ти више стру ки.

М.Ђ.

Пројекат:„ОпштинаИнђијаопштинаразвоја“финансирасеизбуџетаОпштинеИнђија.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

НОВИКАРЛОВЦИ

НаградаПредрагуБањеглаву
Кул тур ни цен тар „Кар ло вач

ка умет нич ка ради о ни ца“, чувар 
успо ме не на про фе со ра Кар
ло вач ке гим на зи је и уред ни ка 
листа „Бран ко во коло“ Павла 
Мар ко ви ћа Ада мо ва, доде љу је 
књи жев не награ де које носе име 
тог кул тур ног делат ни ка с кра ја 
девет на е стог и почет ка два де се
тог века. Про фе сор Павле Мар
ко вић Ада мов је рођен у Саса ма 
1855. годи не (дана шњим Новим 
Кар лов ци ма), умро 1907. годи не 

у Срем ским Кар лов ци ма.
Тро чла ни жири, који чине 

Дани ца Вуј ков, Мило ван Вите
зо вић и Жар ко Димић доде лио 
је награ де четво ри ци умет ни
ка, међу који ма и књи жев ни ку и 
ваја ру Пре дра гу Бање гла ву из 
Нових Кар ло ва ца. Награ да се 
састо ји од дипло ме и пла ке те  
брон за ног одлив ка лика Павла 
Мар ко ви ћа Ада мо ва, рад ака
дем ског ваја ра Ђор ђа Лази ћа 
Ћап ше. 

ВладимирГакУчесницисимпозијума

Садоделенаграде
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ОСНОВНАШКОЛАСЛОБОДАНБАЈИЋПАЈА

Оекологијисеучиодмалихногу
Чини се да ће 21. век обе ле жи ти 

кли мат ске про ме не и при род не 
ката стро фе, уко ли ко се не пре

ду зму кора ци који ма би се то спре чи
ло. Са еко ло шког аспек та, ову годи ну 
ће на гло бал ном нивоу, нај ви ше обе
ле жи ти пожа ри у Ама зо ни ји, када је 
вели ки део кишних шума изго рео. 
Сигур на сам да смо сви све сни коли
ко су кишне шуме важне у бор би про
тив гло бал ног загре ва ња. С дру ге 
стра не, када погле да мо нашу земљу, 
један од добрих кора ка, који је мали, 
али и врло важан, јесте напла та пла
стич них кеса. Тиме се упо тре ба пла
стич них вре ћи ца сма њи ла. С дру ге 
стра не, има ли смо и поку шај изград
ње мини хидро е лек тра на, на зашти
ће ном под руч ју на Ста рој пла ни ни. 
Еко ло ги ја је у рука ма буду ћих гене ра

ци ја, а свест о очу ва њу живот не око
ли не се мора буди ти још од малих 
ногу, нај пре код куће, па онда и у шко
ли. 

Један од нај бо љих начи на да деца 
уче о живот ној сре ди ни јесте да дожи
ве и иску се чари које при ро да пру жа.  
Деца могу мно го да нау че о при ро ди 
ако је виде и ако су део ње. Уче ћи о 
еко ло ги ји и о зашти ти живот не сре ди
не мали ша ни сти чу нави ке које ће 
при ме њи ва ти до кра ја живо та. Такву, 
услов но рече но при ви ле ги ју, има ју 
уче ни ци Основ не шко ле „Сло бо дан 
Бајић Паја“. Ова шко ла се нала зи у 
мир ном кра ју Митро ви це, ушу шка на у 
зеле ни лу и има вели ко дво ри ште у 
којем неће те виде ти није дан једи ни 
папи рић. 

Дирек тор ОШ „Сло бо дан Бајић 

Паја“ Ђор ђе Цви ја но вић исти че да је 
та шко ла још од 2003. годи не уви де ла 
коли ко је еко ло ги ја важна, али и коли
ко се о тој теми у нашој земљи не 
при да је зна чај.

– Што се тиче еко ло ги је и очу ва ња 
живот не сре ди не, наша шко ла је још 
2003. годи не уве де на у ТИМС тести
ра ње, где смо ми као држа ва били 
међу послед њи ма. Тада смо одлу чи
ли да је врло важно да наша шко ла 
више пажње посве ти еко ло ги ји. Али 
не само очу ва њу живот не сре ди не, то 
је један мали сег мент еко ло ги је, већ 
смо желе ли да поја ча мо свест наших 
уче ни ка о ком плет ном био ди вер зи те
ту, сто га смо фор ми ра ли школ ски 
раз вој ни тим. У под руч ним оде ље њи
ма у Ман ђе ло су, Лежи ми ру и Шиша
тов цу посто је пар це ле земљи шта које 

ЂорђеЦвијановић ВеснаГрабић ТатјанаБерисављевић
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при па да ју шко ли. Тада смо ушли про
је кат са нашим био ло зи ма и нашим 
уче ни ци ма, који су тамо сади ли биљ
ке. Тај про је кат је тра јао годи ну дана, 
и могу иста ћи да се свест деце о еко
ло ги ји вео ма поја ча ла. Тако смо тај 
свој про је кат пре зен то ва ли 2006. 
годи не у Сло ве ни ји,  у Радо вљи ци, 
каже Цви ја но вић.

Тако ђе, он исти че, да се згра да 
шко ле нала зи у мир ном окру же њу, у 
ком пред ња чи лепо та при ро да.

– То је одлич но за децу, јер на тај 
начин су директ но пове за ни са при ро
дом, наш зада так јесте да их нау чи мо 
да ту при ро ду и чува ју, али и раз ви ја
ју. Било је пла но ва да овде напра ви
мо бота нич ку башту, за чега ми про
стор но има мо усло ва. Кон ку ри са ли 
смо и тај про је кат нам је одо брен. 
Пла ни ра но је да су ту одр жа ва и  
оглед ноочи глед на наста ва, где би се 
укљу чи ле и оста ле шко ле у Митро ви
ци. Међу тим, када смо поче ли да се 
при пре ма мо за реа ли за ци ју, уста но
вље но је да ова пар це ла од 1972. 

годи не није пре ве де на на школ ску, 
одно сно општин ску над ле жност, већ 
при па да КП Дому. Нажа лост, нисмо 
успе ли да реа ли зу је мо тај про је кат, 
иста као је Ђор ђе Цви ја но вић.

Он је додао да се са свим уче ни ци
ма ОШ „Сло бо дан Бајић Паја“ од 
првог раз ре да ради на раз ви ја њу еко
ло шке све сти кроз раз ли чи те актив
но сти.

– Нај бо ље је када се деца од малих 
ногу уче да чува ју живот ну око ли ну, 
јер они су, хај де да кажем, наша еко
ло шка будућ ност. Фор ми ра ли смо 
струч ни тим, пре по зна ли и еко ло шке 
про бле ме и кре ну ли у само о бра зо ва
ње. Посто ји интер нет у нашој шко ли, 
све могу ће инфор ма ци је су доступ не. 
Наши настав ни ци су добри прак ти ча
ри и мето ди ча ри. Седам учи те ља је 
село и усво ји ло оно што смо ми на 
струч ним акти ви ма пре по зна ли као 
потре бу ове шко ле, а то је, изме ђу 
оста лог, и тај еко ло шки сег мент. Онда 

ЕнаПанзаловић Наулазушколесеналазебиљкеокојимапонекадбринуиученици

РадовиналитерарномконкурсуЈКП„Комуналије“

Миувекакценат
стављамонапрваке,

кадаговоримо
оекологији.Међутим,
морамдакажемдаје

великомбројудеце,која
постајупрваци,свест

оекологијинепознаница.
Децаученапримерима,
затоимсвојомбригом
оживотнојсредини,
показујемокакодана
правиланначинреагују
насветокосебе,говори

ЂорђеЦвијановић
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смо одр жа ли за све шко ле у Срем ској 
Митро ви ци јед но струч но науч но пре
да ва ње, које је касни је обја вље но као 
чла нак у науч ном часо пи су. Ми се 
тру ди мо и да уну тра шњост шко ле 
буде испу ње на биљ ка ма, тако да на 
самом ула зу посто ји цве ће о којем и 
уче ни ци воде рачу на. Има ју могућ
ност да ужи ва ју у при ро ди нашег 
школ ског дво ри шта, које је оку па но 
зеле ни лом. Посто ји и кутак на отво ре
ном где часо ве држи мо у при ро ди 
када је лепо вре ме. Акце нат ста вља
мо на прва ке, када гово ри мо о еко ло
ги ји. Међу тим, морам да кажем да је 
вели ком бро ју деце, која поста ју прва
ци, свест о еко ло ги ји непо зна ни ца и 
сма трам да о томе и роди те љи мора
ју води ти рачу на.  Деца уче на при ме
ри ма, зато им сво јом бри гом о живот
ној сре ди ни, пока зу је мо како да на 
пра ви лан начин реа гу ју на свет око 
себе, каже Ђор ђе Цви ја но вић.

Татја на Бери са вље вић, учи те љи ца 
првог раз ре да, исти че да са сво јим 
уче ни ци ма сва ко днев но раз го ва ра о 
еко ло ги ји и учи их о зна ча ју очу ва ња 
живот не сре ди не. 

– Еко ло ги ја је наша сва ко днев на 
тема, како на часо ви ма, тако и на 
школ ском одмо ру и ван на став ним 
актив но сти ма. Тако ђе, у настав ном 

пла ну и про гра му има мо из раз ли чи
тих пред ме та садр жа је који обра ђу ју 
теме из еко ло ги је. Кон крет но, уче
ство ва ли смо на лите рар ном кон кур
су „Кому на ли ја“, чија је тема била 
реци кла жа и одла га ње отпа да. Уче
ни ца наше шко ле је зау зе ла дру го 

место. При пре ма тог ликов ног рада је 
у ства ри била раз го вор и моти ва ци ја 
о очу ва њу живот не сре ди не. Сада 
има мо про јект ну наста ву, где је у пла
ну да реци кли ра мо, и да од упо треб
них пред ме та изра ђу је мо неке нове 
пред ме те. То пла ни ра мо сада за 
ново го ди шње и ускр шње пра зни ке, па 
ћемо децу мало више упу ти ти о про
це су реци кла же и одла га њу отпа да. 
Они кроз сва ко днев ни рад и при чу, 
сва ка ко, зна ју шта зна чи то еко ло ги ја, 
гово ри Татја на. 

И заи ста, учи о ни ца овог раз ре да са 
29 ђака заи ста уред но и лепо изгле
да.  Када мале “баји ћев це“ упи та те 
шта зна ју о еко ло ги ји, они ће вам 
одмах пока за ти сво је школ ско дво ри
ште, које је чисто. Прва ки ња Ена Пан
за ло вић каже да за њу еко ло ги ја зна
чи како се неко пона ша, а да су нај ве
ћи зага ђи ва чи фабри ке и издув ни 
гасо ви ауто мо би ла.

– Еко ло ги ја зна чи чува ње сре ди не у 
којој живиш, да не бацаш сме ће где 
му није место, да не кида мо биљ ке. 
Сви ђа ми се наше дво ри ште, има 
пуно дрве ћа, а биљ ке нам дају чист 
ваздух. Воле ла бих да има мо још 
биља ка, мислим да ћемо их поса ди ти 
на про ле ће. Мислим да сва ка фабри
ка мора има ти фил те ре, а да је за 
при ро ду боље да се возе елек трич ни 
ауто мо би ли, обја шња ва Ена.  

И Весна Гра бић, учи те љи ца првог 
раз реда, исти че да се у ОШ „Сло бо
дан Бајић Паја“ и те како води рачу на 
о еко ло ги ји. 

– У окви ру про јект не наста ве смо 
обра ди ли тему реци кла же, а када 
буде леп ше вре ме пла ни ра мо да одр
жи мо акци је којим бисмо још више 
опле ме ни ли наше дво ри ште, наво ди 
Весна Гра бић. 

З.Поповић
Фото:Б.Туцаковић
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ОШ„СлободанБајићПаја“
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ОГАР

Сакупљена
половнаодећа

Савет Месне зајед ни це Огар испо ру
чио је 6. децем бра пећи нач ком Црве
ном крсту педе се так кути ја полов не 
зим ске гар де ро бе, наме ње не нај у гро
же ни јим гра ђа ни ма пећи нач ке општи
не. По речи ма пред сед ни ка Саве та 
Мила на Алек си ћа, Месна зајед ни ца 
Огар већ три годи не у кон ти ну и те ту 
спро во ди ову хума ни тар ну актив ност, 
а до сада је испо ру чи ла пре ко 400 
кути ја полов не оде ће и обу ће за децу и 
одра сле, као и мање коли чи не полов
них уџбе ни ка. 

ДОБРИНЦИ

Завршенакапела
насеоскомгробљу

У Добрин ци ма су окон ча ни радо ви 
на завр шет ку капе ле на месном гро
бљу. Обје кат је сази дан још 2010. 
годи не, али од тада није уре ђе на уну
тра шњост, нити при лаз, тако да капе
ла није ни кори шће на. За прво бит не 
радо ве је утро ше но 10 мили о на дина
ра, али се онда ста ло, тако да је, за 
ком пле тан завр ше так, било потреб но 
додат них два мили о на дина ра, што је 
обез бе ди ла локал на само у пра ва. 
Захва љу ју ћи томе завр ше на је ком
плет на фаса да, сани тар ни чво ро ви, 
при ла зни тро то а ри, нат кри вен пла то и 
при кљу че на стру ја. Мир ко Честић, 
пред сед ник Саве та МЗ Добрин ци  је 
рекао да су, кори шће њем ком плет но 
завр ше не капе ле, ство ре ни усло ви да 
се пре ми ну ли не држе, до сахра не у 
кући, као и да више нема погреб них 
повор ки по сео ским ули ца ма. С.Џ.

МИТРОВАЧКАКАНЦЕЛАРИЈАЗАМЛАДЕ

Светскиданволонтера

Пово дом Међу на род ног дана волон
те ра, у четвр так 5. децем бра у 
митро вач кој Кан це ла ри ји за мла

де је одр жа на кон фе рен ци ја за меди је, 
а  волон те ри ма уру че не књи жи це, који
ма ће моћи бес плат но да посе ћу ју музеј, 
библи о те ку и базен. Тре нут но у Кан це ла
ри ји за мла де посто ји 70 волон те ра. 

– Цела неде ља је у нашој Кан це ла ри
ји посве ће на обе ле жа ва њу Међу на род
ног дана волон те ра. Орга ни зо ва ли смо 
раз ли чи те темат ске вече ри, ради о ни це, 
посе ти ли смо и позо ри ште. Волон тер ске 
књи жи це које смо овом при ли ком поде
ли ли су додат ни мотив мла ди ма да буду 

волон те ри. Сва ко ко жели да поста не 
волон тер, потреб но је само да се се јави 
код нас у Кан це ла ри ју. Могу да кажем 
да су мла ди у нашем гра ду врло заин
те ре со ва ни да волон ти ра ју, а то зави си 
и од теме. На при мер, уско ро се отва ра 
„Магич ни трг“ и мно го мла дих Митров ча
на волон тер ски уче ству је у том про јек ту, 
рекла је Биљ на Матић.

Помоћ ник покра јин ског секре та ра 
за спо рт и омла ди ну Дра ган Милић је 
иста као да волон ти ра њем мла ди има ју 
могућ ност да, пома жу ћи дру ги ма, помог
ну и себи за бољу будућ ност. 

 З.П.

ПОЛАВЕКАГТО„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“РУМА

Слављеничкиконцерт
Град ски там бу ра шки орке стар „Бран

ко Ради че вић“ одр жао је 5. децем
бра свој годи шњи, сла вље нич ки 

кон церт којим је обе ле жио пола века 
посто ја ња, под нази вом „Там бу ром кроз 
вре ме 1969  2019.“

Кон церт је одр жан у пре пу ној вели кој 
дво ра ни рум ског Кул тур ног цен тра, а 
запо чео је насту пом Квар те та ГТО „Бран
ко Ради че вић“, а затим и дечи јег ансам
бла „Пла ви чупе рак“. После тих насту па, 
усле дио је и кон церт изво ђач ког ансам
бла, под дири гент ском пали цом Сми ља
не Јан чић, која је и умет нич ки руко во ди
лац орке стра. 

Да се пред ста ви у пра вом све тлу, ГТО 

„Бран ко Ради че вић“ су помо гли и број
ни гости, који су насту па ли као соли
сти: прво проф. др Аго та Вит каи Куче ра, 
потом Дејан Љуто вац, Вери ца Пејић у 
прат њи хора Епар хи је срем ске „Све ти 
Нико лај“, Милош Авра мо вић, као и соли
ста на при му Дејан Ћир ко вић. Дру ги део 
кон цер та је био зами шљен као Бал кан
ски спој, одно сно сплет ига ра и песа ма у 
којем су, поред ГТО „Бран ко Ради че вић“ 
насту пи ли и ДННТ „Пећин ци“ и жен ска 
гру па Срп ског певач ког дру штва у Руми. 
Овај сла вље нич ки кон церт ГТО „Бран ко 
Ради че вић“ одр жан је захва љу ју ћи помо
ћи број них спон зо ра, а под покро ви тељ
ством рум ске општи не.   С.Џакула

Учесницислављеничкогконцерта
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ЗНАМЕНИТИСРЕМЦИИСРЕМИЦЕ(5)
НИЋИФОРНИНКОВИЋ

Пише:ДрСнежанаБулат

Писациберберин
кнезаМилоша

Каописар,учесники
сведокПрвогсрпског

устанка,Нићифор
јепролазиокроз

различитаискушења.
Упочеткује

службоваокаописар
иучитељкод

поцерскогкнеза
ИлијеМарковића,
писаркодкнеза

ЈованаРашковића,
азатимод1809.код
старовлашкогкнеза
МаксимаРашковића

Нићи фор Нин ко вић, кон тро верз на 
лич ност пусто лов ног духа, писац 
Мемоaра, рођен је у срем ском 

селу Добрин ци ма 1788. годи не. Као 
„први мај стор од Срби на“ у Бео гра ду је 
отво рио бер бер ску рад њу, а неду го 
затим постао је лич ни бер бин кне за 
Мило ша Обре но ви ћа (Мато вић). Нићи
фор се у девет на е стој годи ни из 
Аустро у гар ске сели у Срби ју, и одмах 
се при ја вљу је бео град ском народ ном 
суду. „Буду ћи да сам за мла до моје 
дoба девет на е сте годи не возра ста 
био, и тако ми паде на ум, чују ћу Кара
ђор ђа да воју је и с Тур ци ма се бије, да 
и ја пре ђем што год роду и оте ће ству 
ста ром од помо ћи бити; и тако баш и 
сама може бити суд би на хотје ла је са 

мном тако учи ни ти. 1807. пре ђем у 
Вишњи цу уве че и сутра дан из Вишњи
це дођем у Бео град“, речи су путем 
којих Нићи фор отва ра сво је Жизнио
писаније“.

Као писар, уче сник и све док Првог 
срп ског устан ка, Нићи фор је про ла зио 
кроз раз ли чи та иску ше ња. У почет ку је 
слу жбо вао као писар и учи тељ код 
поцер ског кне за Или је Мар ко ви ћа, 
писар код кне за Јова на Рашко ви ћа, а 
затим од 1809. код ста ро вла шког кне за 
Мак си ма Рашко ви ћа. Са Рашко ви ћем 
сти жу и прве Нићи фо ро ве нево ље. 
Опту жен за пљач ку, бива при мо ран да 
ста не пред лице Совје та. Доно си мо 
део саслу ша ње коме је био под врг нут:

„Онда кнез Сима пре се че му реч и 

упи та ме:
– Ода кле си ти?
Реко’ му:
– Из Сре ма.
– Из ког села?
– Из Добри на ца.
Онда он:
– ... мај ку вам швап ску, сви сте из 

Немач ке ђаво ли! (...) Таки да се у град 
одве де и да се оку је, па тре ћи дан да 
се обе си, зашто Шва бе мло го нам зла 
по земљи чине и муте“. 

Од погу бље ња ће мла дог Нићи фо ра 
спа си ти бла го на кло не и мило сти ве 
речи, тада већ оста ре лог Доси те ја 
Обра до ви ћа: „Није, госпо до, овај 
момак ни да се оку је ни да се обе си. 
Он је, сиро ма, морао бега ти за живот 
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свој оте ти. А да је он тога Мак си ма 
поа рао, то он не би смео вама доћи; а 
и на лицу му се види да он није такав 
човек. Па зашто да му живот оду зи ма
те? Тако се не држи земља ни цар
ства! Ако ви ста не те све писа ре уби ја
ти, то ћете без њи’ оста ти (...) па ћете 
после земљу с рабо шом држа ти. А 
ника ква земља с рабо шом нити се 
држа ла нити се држа ти могла“!

Нићи фор је једва спа сао живу гла
ву и без раз ми шља ња је уте као у 
Бео град. При кљу чи ће се вој сци 

Сте фа на Жив ко ви ћа, која је бра ни ла 
Дели град, а потом ће ради ти као писар 
код вој во де ЋорМили је Здрав ко ви ћа. 
Тада се Нићи фо ру ука зу је част да упо
зна лик и дело слав ног вође Првог срп
ског устан ка: „Но нама у Ћупри ју дође 
писмо око ло ићин ди је од Петра буљук
ба ше да ћеду доћи ноћас. И ја гово рим 
Милу ти ну Чапа ку: – Буди ноћас у пре
прав но сти доче ка ти га, зашто ако дође 
без доче ка, учи ни ће какав пача риз. 
Ске ле џи ја ма кажи нека с оба две стра
не ватру нало же кад дође да се види 
пре во зи ти (...) Кад пред пол ноћи, ал’ 
ето ти један момак у бур дељ. Сав 
жало сти ју упла шен. Каже мене: – 
Забо га ћато про бу ди буљук ба шу. 
Дошао госпо дар Ђор ђе и пре се че Ста
но ја ске ле џи ју на две поле (...) Кад он 
дође, вели, с оне стра не на ске лу, ске
ле џи је поспа ли. Ватре ни с јед не стра
не ни с дру ге. Помра чи на, ништа се не 
види. Започ ну људ ство пре во зи ти, па 
не могу да потре ве на насип, веће 
мимо наси па. А људи све у воду до 
трбу ва коњ ма упа да ју и вичу: ’Пода ви
смо се!’ Госпо дар чује лар му на оној 
стра ни, пре ђе и он ова мо. А они, ил’ су 
пија ни или упла ше ни, опет на спруд, те 
и госпо дар из воде изи ђе на суво. И 
уква сио се. Кад ске ле џи је изва ди ше 
све људе онда Госпо дар и њи’ изва ди 
па рече: ‘....Кад Тур чин дође, а ви по 
сву ноћ ватре ложи те и мрзне те на сне
гу, и леду данноћ, по неде љу дана 
доче ку је те докле про ђе, а мене у сто 
годи на један пут, па и то неће те да ме 
доче ка те. Оба ли!’ Сад оба лу све ске
ле џи је и поч ну и’ бити. А Петар буљук
ба ша сви ма виче: ’Вичи море, дери се, 
ако те и не боли.’ Тако ове све редом 
изби ше. Дође ред и на Ста но ја. Оба ли
ше га. Петар му виче: ’Вичи и ти, море, 
као и оста ли.’ Но овај, враг би га знао, 
или је пијан ил’ се упла шио, и не кте да 
вик не. Онда Кара ђор ђе истр же сабљу, 
па рече: ’Чекај, по души те, оће л’ те од 
мене забо ле ти.’ Један пут га уда ри, 
пре ко полак.“ Нићи фор се оче вид но 
није усте зао да Кара ђор ђа пред ста ви 
као суро вог и пара но ид ног вожда... 

Као писар, Нићи фор је уче ство вао и 
у одре ду вој во де КараМар ка Васи ћа, 
чове ка који је „сви ре по убио дво ји цу 
сво јих кумо ва“ и који се са неве ро ват
ном лако ћом од „кова ча узди гао до 
вој во де“. Са вој во дом се писар суко
бља ва због Васи ће ве похлеп но сти, 
пљач ке наро да и црка ва. По саве ту 
Јако ва Нена до ви ћа, кра јем 1812, 
Нићи фор бежи пре ко Дуна ва у Вла шку. 

Тада наста је њего во дуго го ди шње 
лута ње по Леван ту. Бора вио је нај пре у 
Буку ре шту, Гал цу, Цари гра ду... На свим 
овим про пу то ва њи ма радио је, не као 
писар, но као бер бе рин.

Нићи фор Нин ко вић се у Срби ју вра
ћа 1819. годи не. У Бео гра ду је отво рио 
бер бер ску рад њу, фино је зара ђи вао, 
а неду го затим је скло пио брак са Хри
сти ном, „ван ред ном лепо ти цом“. 
Таман када је дело ва ло да сре ћи бео
град ског бер бе ри на нема кра ја, усле
ди ле су нево ље. У Меоморима Нићи
фор пише: „Морам сутра у Кра гу је вац 
ићи оног мато рог тира ни на бри јат“ и 
тако запо чи ње при чу о суро вом, горо
пад ном и непи сме ном срп ском вла да
ру. Кнез Милош, изме њао је 36 бер бе
ри на за три годи не, „ком’ раз био гла ву, 
ком’ пре био ногу, ком’ одбио ребро, 
ком’ уда рио сто бати на, ком’ уда рио 
два на ест сики ра“. Кад му Ђор ђе 
Ћелеш, Мило шев слу га, пре но си 
позив кне жев, иако је знао да нема 
избо ра, сиро ти Нићи фор је рекао: „Еј, 
несре ће моје! Ја тамо ићи нећи, нити 
њега бри ја ти, да би овде гла ву изгу би
ти знао! Волем да ми овде одсе чеш 
гла ву и да је у Кра гу је вац поша љеш, 
нека га она бри је, него л’ тамо са свим 
телом ићи и мојим рука ма њега бри ја
ти!“ 

Но, при њихо вом првом сусре ту 
дошло је до изне на ђу ју ћег вер бал ног 
окр ша ја:

„Помо зи Бог, госпо да ру – рек нем му 
и при сту пим. 

– Бог добра дао, бра те! – и трже руку 
натраг.

Мислим у себе: жало стан брат. 
Данас брат, а сутра пас. Било како му 
дра го.

– Јеси ли ти Ники вор бер бе рин, 
вели.

– Јесам.
– А, оца му ј..., цигло један сат да си 

пре дошао, не би се оном псу више 
пустио да ме бри ја!

Вну тре но се на то наљу тим. Како 
моја мисл, тако одма да се осве до чи, 
па му реко’: 

– Госпо да ру, ако оћеш да те пси бри
ју, ти псе тра жи, па нека те они бри ју. 
Ако ли оћеш људе тра жи ти да те бри ју, 
а ти људе тра жи. Од ово га дво га иза
бе ри које оћеш.

Тај ти издра чи сво је очи на мене: 
– Шта ти то рече?
– Ето то, одго во ри’ му.
– Ма кажи, чое че, ја те не раз у мем?
– Ја сам ти већ један пут казао.
(...)
– Доста зло да толи ко не раз у ме те, а 

засе ли сте суди ти јези ком, машу ћи 
гла вом. Ово сад управ и могу назва ти 
четво ро но жна живо ти ња да су пору га
ни ја достој ни. Та кад то не раз у меш, и 
толи ко, које ника кве поли ти ке нема, а 
ти видиш да није то за тебе, већ уста
ни с тога места, па подај оно ме који ће 
сва шта раз у ме ти, и који би вре дио тога 
места, био кому дра го“!

Већ после првог бри ја ња, неми ло

УМеоморима
Нићифорпише:
„Морамсутрау
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маторогтиранина
бријат“итако

започињепричуо
суровом,горопадном
инеписменомсрпском
владару.КнезМилош,

измењаоје
36бербериназатри
године,„ком’разбио
главу,ком’пребио
ногу,ком’одбио

ребро,ком’удариосто
батина,ком’ударио
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муЂорђеЋелеш,
Милошевслуга,

преносипозивкнежев,
иакојезнаоданема

избора,сироти
Нићифорјерекао:
„Еј,несрећемоје!Ја
тамоићинећу,нити
његабријати,даби
овдеглавуизгубити
знао!Волемдами
овдеодсечешглаву
идајеуКрагујевац
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срд ни кнез шаље свог слу гу Никол чу 
да уби је бри цу. Тако Нићи фо ра брат
Никол че, по наред би кне же вој ухав ти 
и дове де пред кне за, а овај рече: 
„Јесам ја тебе казао да ми га жива не 
дово диш, већ је њего ву гла ву да доне
сеш и мет неш овде пре да ме на астал, 
пак ова ко у њего ву гла ву гла дју ћи 
могао би’ сла ђе вече ра ти. А знаш ли 
да ћу сад тво ју гла ву на место њего ве 
овде на астал ста ви ти.“

На дво ру кне за Мило ша Нићи фор је 
радио и као лекар, јер је и „док то ри ја“ 
ула зи ла у опис њего вог посла. Сво је
гла ви Нићи фор, оштрог јези ка, упор но 
није при ста јао да извр ша ва кне же ва 
наре ђе ња, због чега је често био изло
жен увре да ма и бати на ма. Ни њего ва 
жена Хри сти на није била поште ђе на. 
Хри сти на и Пела биле су при ну ђе на 
да одла зе код кне ги ње Љуби це „у 
конак на кулук да јој тан ку сви лу пре
ду“ без јела и одмо ра. Да зло буде 
горе, мора ли су Нин ко ви ћи да иска зу ју 
пошто ва ње и пре ма Мило ше вој 
љубав ни ци, Стан ки, жени демон ске 
при ро де. Стан ка је све кон це држа ла у 
рука ма, одлу чи ва ла је „кога ’оће обе
си ти, кога ’оће пусти ти“. Посеб но је 
Нићи фор стре пео за сво ју мла ду, 
зано сну супру гу. Скри вао је живот ну 
сапут ни цу од очи ју остра шће ног кне за 
Мило ша. „Ово је чудо да му жени 
ника ко не могу очи да видим. Нити је 
пас оће који пут да је дово е де да ме у 
руку пољу би. И коли ко год пути поред 
њего ве куће про ђем, нити у авли ји 
могу да је видим. Све је под кљу чем 
држи оца му.“

Вид но изму че ни Нићи фор је запи
сао: „у чети ри годи не јед ног дана 
добра види јо нисам. Све горе иза 
горег тиран ства трпи ти сам морао. 
Ево кажем, опи са ти се не може на 
какве је мене начи не и муке овај човек 
нату рао.“ На једви те јаде, бер бе рин 
доби ја отпуст из слу жбе шкр тог, суро
вог и бес кру пу ло зног кне за, те кра јем 
1830. напу шта Срби ју. Одла зи на остр
во Ада Кале код Османбега, сина 
Сулеј манпаше Ско пља ка, где ради 
као тумач за немач ки и вла шки језик. 
Тако је отпо че ло њего во дуго го ди шње 
лута ње по Тур ској и Вла шкој. Када је 
чуо „да је Милош умро, и да је Срби ја 
њего ва сина на вла де ни је поста ви ла“ 
само је крат ко кон ста то вао: „да се јад
на Срби ја јед ног нео пи са ног тира на 
ослбо ди ла.“ У Бео град је Нићи фор 
сти гао 1842. да би „поно во запео као 
бер бе рин“. То је ипак била „гро зна 
годи на рато ва ња у Срби ји“. Ухва ти ће 
га гро зни ца када крај Сопо та угле да 
гла ву Милу ти на Гара ша ни на натак ну
ту на колац...

Овај сре мач ки писар и бер бе рин, 
оче вид но се пла шио сутра шњи це. На 
кон цу сво га Жизниописанија, сет но је 
рекао: „Мило ше ва епо ха била је: ’како 
ја оћу’. Миха и ла епо ха како ’кња же ска 
наме сни че ства оће ду’... а сад (под 
вла да ви ном кне за Алек сан дра Кара
ђор ђе ви ћа): ’како ви оће те’. И нијед но 
не ваљa...“ 

РЕПУБЛИКАСРБИЈА,АПВОЈВОДИНА,ОПШТИНАИНЂИЈА
Одељењезаурбанизам,комуналностамбенепослове
изаштитуживотнесредине
Број:501111/2019IV026
Дана:11.12.2019.године
Инђија

Оде ље ње за урба ни зам, кому нал но стам бе не посло ве и зашти ту живот не 
сре ди не Општин ске упра ве општи не Инђи ја, у скла ду са чла ном 29. Зако на 
о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник РС’’, број 135/04 
и 36/09) обја вљу је:

ОБАВЕШТЕЊЕ
Одонетомрешењуданијепотребнапроцена

утицајапројектанаживотнусредину

ОПШТИНАПЕЋИНЦИ
ОДЕЉЕЊЕЗАПРИВРЕДУ,ЛОКАЛНИЕКОНОМСКИРАЗВОЈ,ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕСРЕДИНЕИИНСПЕКЦИЈСКЕПОСЛОВЕ
Пећинци, Слободана Бајића 5

На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
ОПОСТУПКУОДЛУЧИВАЊАОПОТРЕБИПРОЦЕНЕ

УТИЦАЈАНАЖИВОТНУСРЕДИНУ

Оде ље ње за урба ни зам, кому нал
но стам бе не посло ве и зашти ту 
живот не сре ди не, на зах тев носиoца 
про јек та „УНИВЕРЗУМ ЕКСПОРТ –
ИМПОРТ “ Д.о.о. из Аран ђе лов ца, 
Крће вач ки пут бб, спро ве ло је посту
пак одлу чи ва ња о потре би про це не 
ути ца ја на живот ну сре ди ну за Проје
катизградњепроизводногобјекта
(хала за млин за фино млевење
глине)на ката стар ској пар це ли број 
2366/25 КО Инђи ја, на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. У спро ве де ном 
поступ ку доне то је реше ње да за 
пред мет ни обје кат није потребна 
про це на ути ца ја на живот ну сре ди ну.
Доне то реше ње засни ва се на ана ли
зи зах те ва носи о ца про јек та и пода
та ка о лока ци ји, карак те ри сти ка ма и 
могу ћим ути ца ји ма про јек та на живот
ну сре ди ну, при чему су узе ти у обзир 
про пи са ни кри те ри ју ми за про јек те 

наве де не у Листи I Уред бе о утвр ђи
ва њу листе про је ка та за које је оба ве
зна про це на ути ца ја и Листе II про је
ка та за које се може зах те ва ти про це
на ути ца ја на живот ну сре ди ну (‘’Слу
жбе ни гла сник РС’’, број 114/08).
Пред став ни ци заин те ре со ва не јав но
сти, орга на и орга ни за ци ја могу извр
ши ти увид, сва ког рад ног дана у вре
ме ну од 9001200 часо ва у про сто ри ја
ма Оде ље ња за урба ни зам, кому нал
но стам бе не посло ве и зашти ту 
живот не сре ди не Цара Душа на број 1 
и изја ви ти жал бу на доне то реше ње 
Покра јин ском секре та ри ја ту за урба
ни зам и зашти ту живот не сре ди не из 
Новог Сада, у року од 15 дана од 
дана обја вљи ва ња овог оба ве ште ња 
путем овог орга на.

Оде ље ње за урба ни зам,
кому нал но стам бе не посло ве

и зашти ту живот не сре ди не

На осно ву уред ног зах те ва који је 
под нео носи лац про јек та „ЛУКИ
КОМЕРЦ“ д.о.о. Пећинци, Слобо
данаБајића12спро ве ден је посту
пак про це не ути ца ја на живот ну сре
ди ну за про је кат Станица за снаб
девање горивом превозних сред
става у друмским саобраћају на 
лока ци ји у Шима нов ци ма, рад на 
зона, на кат. парц. бр. 3687к.о Шима
нов ци, на тери то ри ји општи не 
Пећин ци. У спро ве де ном поступ ку 
про це не ути ца ја доне то је реше ње 
број 50197/2019III02 од 09.12.2019. 
годи не којим је утвр ђе но да није 
потреб на про це на ути ца ја пред мет
ног про јек та на живот ну сре ди ну и да 
носи лац про јек та може при сту пи ти 
реа ли за ци ји про јек та под усло вом 
да се при ме не мере које су дефи ни
са не поме ну тим реше њем над ле

жног орга на и испо шту ју сви усло ве и 
сагла сно сти дру гих над ле жних орга
на и инсти ту ци ја, у скла ду са посеб
ним зако ном.

Доне то реше ње се засни ва на ана
ли зи зах те ва носи о ца про јек та и 
пода та ка о лока ци ји, карак те ри сти
ка ма про јек та, као и на осно ву уред
бе о утвр ђи ва њу Листе про је ка та за 
које је оба ве зна про це на ути ца ја и 
Листе про је ка та за које се може зах
те ва ти про це на ути ца ја на живот ну 
сре ди ну (“Сл. гла сник РС“, број 
114/08).

Про тив овог реше ња заин те ре со
ва на јав ност може изја ви ти жал бу 
Покра јин ском Секре та ри ја ту за урба
ни зам и зашти ту живот не сре ди не у 
Новом Саду, непо сред но или путем 
овог орга на у року од 15 дана од дана 
обја вљи ва ња овог оба ве ште ња.
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РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНАПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА
ГРАДСКАУПРАВАЗАУРБАНИЗАМ,
ПРОСТОРНОПЛАНИРАЊЕИИЗГРАДЊУОБЈЕКАТА
Број:350358/2019VI
Дана:11.12.2019.год.
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Град ска упра ва за урба ни зам, про стор но пла ни ра ње 
и изград њу обје ка та Гра да Срем ска Митр о ви ца у скла
ду са чла ном 45а Зако на о пла ни ра њу и изград њи 
(“Слу жбе ни гла сник РС”, број:72/2009 и 81/2009 – 
исправ ка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012,42/2013УС, 
50/2013УС, 98/2013УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019и 37/2019 др. закон), и чла ном 40 Пра вил ни ка о 
садр жи ни, начи ну и поступ ку изра де доку ме на та про
стор ног и урба ни стич ког пла ни ра ња (“Слу жбе ни гла
сник РС”, број 32/2019), изла же на

РАНИЈАВНИУВИД
МАТЕРИЈАЛЗАИЗРАДУПЛАНА

ДЕТАЉНЕРЕГУЛАЦИЈЕПРОШИРЕЊА
ГРОБЉАУК.О.БЕШЕНОВО

1.РАНИЈАВНИУВИДће се оба вља ти у холу згра де 
Град ске куће Гра да Срем ска Митро ви ца, у Срем ској 
Митро ви ци, ули ца Све тог Дими три ја број 13 и тра ја ће 
15 дана и то: од 11.децем бра 2019. до 26. децем
бра2019. годи не.

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

Оба ве шта ва ју се и пози ва ју орга ни, орга ни за ци је и 
јав на пред у зе ћа који су овла шће ни да утвр ђу ју усло ве 
за зашти ту и уре ђе ње про сто ра и изград њу обје ка та да 
дају мишље ње у погле ду усло ва и нео п ход ног оби ма и 
сте пе на ути ца ја на живот ну сре ди ну.

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

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

Зла ти бор – Рад нич ки 1923 
0:0; Нови Пазар – Сме де ре во 
1924 3:1; Будућ ност – Рад нич ки 
Пирот 1:1; Гра фи чар – Земун 
1:0; Колу ба ра – Кабел 1:2; ОФК 
Жар ко во – ОФК Бач ка 1:0; Син
ђе лић – Мета лац 1:2; Траyал – 
Дина мо 2:0.

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

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ

1. Гра фи чар 23 12 5 6 33:21 41
2. Мета лац 23 12 4 7 32:27 40
3. Зла ти бор 23 9 10 4 19:14 37
4. ОФК Бач ка 23 11 4 8 28:24 37
5. Кабел 23 12 8 3 28:16 34
6. Колу ба ра 23 9 7 7 23:18 34
7. Рад н. (П) 23 9 6 8 27:24 33
8. Н. Пазар 23 9 5 9 24:21 32
9. Дина мо 23 8 7 8 29:25 31

10. ОФК Жар к. 23 8 7 8 26:24 31
11. Рад нич ки 23 8 6 9 22:19 30
12. Траyал 23 6 8 9 19:25 26
13. Земун 23 6 7 10 19:22 25
14. Син ђе лић 23 6 5 12 24:40 23
15. Сме де ре во 23 8 1 14 21:37 15
16. Будућ ност 23 3 6 14 16:33 15

1. Ц. Зве зда 19 17 1 1 42:12 52
2. Вој во ди на 20 13 3 4 34:19 42
3. Пар ти зан 19 13 2 4 47:15 41
4. Чука рич ки 19 12 4 3 28:17 40
5. ТСК 20 10 6 4 36:21 36
6. Вождо вац 20 10 5 5 34:26 35
7. Рад нич ки 19 10 1 8 30:22 31
8. Спар так ЖК 20 9 1 10 27:32 28
9. Мла дост 20 7 4 9 17:26 25

10. Напре дак 20 7 3 10 27:30 24
11. ЈаворМатис 20 5 5 10 27:41 20
12. Рад ник 19 5 4 10 21:31 19
13. Про ле тер 19 5 4 10 16:28 19
14. Инђи ја 20 4 2 14 15:34 14
15. Рад 20 3 2 15 14:38 11
16. Мачва 20 1 5 14 10:33 8

Ђор ђе Субо тић, члан 
Глав ног одбо ра Анти фа ши
ста Вој во ди не и дуго го ди
шњи пред сед ник Вој во ђан
ског клу ба, пре ми нуо је 5. 
децем бра у Кли нич ком цен
тру Вој во ди не.

Ђор ђе је био Румља нин, 
Сре мац, Вој во ђа нин и Југо
сло вен. Био је посла ник у 
Скуп шти ни Вој во ди не у 
пери о ду од 2000. – 2004. 
годи не, као и пред сед ник 
скуп штин ског Одбо ра за 
инфор ми са ње. Био је леви
чар, хума ни ста, вели ки 
борац, изу зе тан при ја тељ и 
добар човек – рекао је пово
дом њего ве смр ти пред сед

ник Саве за анти фа ши ста 
Вој во ди не проф. др Душко 
Радо са вље вић.

Ђор ђа Субо ти ћа, већи на 
њего вих бив ших сугра ђа на 
Румља на, сва ка ко нај ви ше 
зна као дирек то ра Радио 
„Сре ма“ Рума. Ђор ђе је био 
дирек тор у два ман да та у 
овој инфор ма тив ној кући, 
током осам де се тих годи на 
про шлог века, а потом се, 
због нових дужно сти и анга
жо ва ња пре се лио у Нови 
Сад.

Испра ћај за кре ма ци ју 
Ђор ђа Субо ти ћа одр жан је 
9. децем бра на Новом гро
бљу у Новом Саду.

INMEMORIAM

ЂорђеСуботић
(1952–2019.)

АПЕЛГОПОКРЕТАОБНОВЕ
КРАЉЕВИНЕСРБИЈЕ

Повуцитебоксере
изпродаје
Град ски одбор Покре та 

обно ве Кра ље ви не Срби
је у Срем ској Митро ви ци 

пози ва над ле жне да реа гу
ју и нало же ком па ни ји „Sava 
Home“ да пову ку из про да је 
бок се ре који се про да ју као 
играч ке.

 Недо пу сти во је да се хлад
но оруж је про да је као играч ка 
за децу. Све до ци смо огром
ног пора ста вршњач ког наси
ља у нашој земљи. То је озби
љан про блем у чије реша ва ње 
мора ју да се укљу че сви. На 
првом месту поро ди ца, затим 
обра зов не инсти ту ци је и 
држа ва. Тако ђе и при ват не 
ком па ни је мора ју да пока
жу одре ђен ниво дру штве не 
одго вор но сти. Мно ги струч
ња ци твр де да није пожељ но 
деци купо ва ти играч ке оруж је, 

јер шаљу деци погре шну сли
ку и под сти чу их на наси ље. 
Има и оних који твр де да је то 
у реду, али ако се дете ту обја
сни да посто ји бит на раз ли ка 
изме ђу играч ке и пра вог оруж
ја. Како год, сигур но би се и 
јед ни и дру ги сло жи ли да је 
ово што смо виде ли у тржном 
цен тру ван сва ке паме ти. Јер, 
ови бок се ри нису играч ке, 
већ пра во оруж је. Шта оче
ки ва ти сутра када неко дете 
доби је ову играч ку, да дру
га ру из шко ле полу па гла ву? 
Да неко га озбиљ но повре ди? 
Апе лу је мо на ком па ни ју „Sava 
Home“ да ове „играч ке“ пову
че из про да је, ако не, онда 
над ле жни да реа гу ју, изја
вио је Мили во је Тодо ро вић, 
пред сед ник Град ског одбо ра 
ПОКС Срем ска Митро ви ца.
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Нешто се чуд но деша ва са овим 
све том у послед ње вре ме. Ства
ри које се деша ва ју јед ном у 100 

годи на, поста ле су редов на поја ва. 
Све до ци смо сва ко днев них изве шта ја 
о исто риј ским попла ва ма, ура га ни ма, 
рато ви ма, мигра ци ја ма... 

Па ипак, када је реч о нов цу, о бога
та ши ма и њихо вим пози ци ја ма, ства ри 
се не мења ју. Бога ти су и даље ти који 
доно се одлу ке и доми ни ра ју. Спорт је 
нај бо љи при мер за то. Так ми че ња ево
лу и ра ју и ства ра се (не)при род на 
селек ци ја у којој за сиро ти њу нема 
места.

У таквом одно су сна га, про сто неве
ро ват но зву чи чиње ни ца да је један 
сићу шни Лестер успео да над је бе 
чита ву Пре ми јер лигу и осво ји титу лу 
2016. годи не. Изо ло ва ни инци дент, 
рекло би се, раван Брег зи ту или паду 
Бер лин ског зида.

Сто га, још неве ро ват ни је зву чи 
чиње ни ца да је тај исти Лестер, који у 
међу вре ме ну ништа осво јио није и који 
је рас про дао сво је нај бо ље игра че, 
тре нут но дру ги у Пре ми јер лиги, а у 
леђа му гле да ју моћ ни ци попут  Сити
ја, Чел зи ја и Тотен хе ма.

Два су чове ка које би тре ба ло издво
ји ти као покре та че новог чуда у режи ји 
Лисица. Први је, нарав но, неве ро ват
ни Џеј ми Вар ди. Овај суво ња ви чова, 
који каже да ужи ва у жва ка њу дува на, 
је био лидер еки пе у сезо ни у којој су 
узе ли титу лу. Голо ви су се ређа ли као 
на тра ци, а успео је да обо ри рекорд 
Руда ван Нис тел ро ја и да постиг не гол 
на 11 уза стоп них утак ми ца.

Живот му није био лак, у исто вре ме 

је радио као тех ни чар при пра вље њу 
меди цин ских про те за и играо ама тер
ски фуд бал. А онда је, после неко ли ко 
добрих сезо на у ниже ра зред ним клу
бо ви ма, пре шао у Лестер из изве сног 
Фли тву да за рекорд них мили он фун ти. 

Познат је и као кав га џи ја, па је тако 
2007. годи не играо за свој клуб са 
нано ги цом чита вих шест месе ци, због 
кафан ске туче.

Исти тај Вар ди није при вла чио пре
ви ше пажње у послед њих неко ли ко 
сезо на, да би ове годи не поно во екс

пло ди рао. Игра као мла дић, стр пао је 
11 голо ва у послед њих осам утак ми ца, 
а укуп но 16, и први је стре лац лиге.

Ту дола зи мо до дру гог чове ка који је 
при ву као пажњу ове сезо не и који је у 
вели кој мери заслу жан за Вар ди је ву 
рап со ди ју. Реч је о тре не ру Брен да ну 
Роџер су. Чим је дошао у клуб на почет
ку ове сезо не, иста као је брзо но гог 
напа да ча као глав ног игра ча на којег 
ће се осла ња ти и којем ће дати сву 
сло бо ду у игри. Овај му се оду жио на 
нај бо љи могу ћи начин.

Ина че, Роџерс спа да у ред пер
спек тив них тре не ра са Остр ва. 
Овај Ирац је после неко ли ко 

пре ми јер ли га шких клу бо ва, сео на 
клу пу Ливер пу ла и 2014. годи не осво
јио са њима дру го место на табе ли 
после дра ма тич не завр шни це. Из 
Ливе р пу ла одла зи у Сел тик где за три 
сезо не осва ја све што се осво ји ти 
може и оба ра гоми лу рекор да. На 
почет ку ове сезо не се вра тио у Енгле
ску и сео на клу пу Лесте ра, који је био 
уздр ман поги би јом вла сни ка клу ба али 
и про да јом нај бо љег игра ча, Хари ја 
Мегва је ра Ман че стер Јунај те ду.

Ма коли ко биле зани мљи ве био гра
фи је ова два поје дин ца – Вар ди ја и 
Роџер са, тре ба иста ћи да је Лестер 
пре све га еки па у пра вом сми слу те 
речи. Игра ју атрак ти ван и брз фуд бал 
са пуно акци је и голо ва, што се може 
пости ћи само врхун ском уигра но шћу 
еки пе. На колек тив и тим ски дух не 
може те ока чи ти ети ке ту са ценом, а то 
је тре нут но нај ве ћа пред нос малог 
Лесте ра у одно су на сво је пре бо га те 
рива ле.

ТребаистаћидајеЛестер
пресвегаекипауправом
смислутеречи.Играју

атрактиванибрзфудбал
сапуноакцијеиголова,

штосеможепостићисамо
врхунскомуиграношћу
екипе.Наколектив

итимскидухнеможете
окачитиетикетусаценом,
атојетренутнонајвећа
предносмалогЛестера

уодносунасвоје
пребогатеривале
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ДОЊИТОВАРНИК:КУПСРБИЈЕУГИРЕВОЈУ

Резултатисепоправљају,
амедаљенижу
Општи на Пећин ци је 

8. децем бра била 
дома ћин 2. Купа 

Срби је у гире во ју. Орга ни
за тор так ми че ња одр жа ног 
у спорт ској хали у Доњем 
Товар ни ку, које је због уче
шћа так ми ча ра из Хрват ске, 
Мађар ске и Босне и Хер це
го ви не има ло међу на род ни 
карак тер, било је Спорт ско 
удру же ње „Гире вој спо рт“ 
(Gire voy spo rt) из Пећи на
ца. Пећи нач ка општи на је 
дома ћин Купа дру гу годи
ну заре дом. И ово га пута 
покро ви тељ је био Спо рт
ски савез „Раз вој спор то ва“, 
а Јав на уста но ва „Спо рт ски 
цен тар“ бес плат но је усту
пи ла спорт ску халу.

– Захва љу ју ћи вели кој 
анга жо ва но сти чла но ва 
удру же ња „Гире вој спо рт“ 
из Пећи на ца, гире вој је као 
спо рт све попу лар ни ји у 
нашој општин. Пре по зна ли 
смо све ква ли те те и доса
да шње резул та те так ми ча
ра из овог мла дог удру же ња 
и пру жа мо им мак си мал ну 
подр шку – изја вио је Томи
слав Ћир ко вић, дирек тор 
ЈУ „Спот ски цен тар“.

Так ми чар ска 2019. годи
на је за пећи нач ки „Гире вој 
спо рт“ била врло успе шна.

– Ова годи на је годи на 
вели ког узле та гире во ја 
као спо р та, али и чла но ва 
нашег удру же ња. Уче ство
ва ли смо на так ми че њи ма 
у Хрват ској и Мађар ској, 
као и на Срби ја опе ну, са 
којих смо се вра ћа ли с 
новим меда ља ма. Поред 
тога, на свет ском првен
ству у Новом Саду, наша 
Љуби ца Ште тић осво ји ла је 
брон за ну меда љу. У сва ком 
слу ча ју, лич ни резул та ти 
се попра вља ју, а меда ље 
нижу – рекао нам је пред
сед ник удру же ња Милин ко 
Митро вић и нагла сио да 
би било немо гу ће за тако 

крат ко вре ме оства ри ти 
тако добре резул та те без 
подр шке Спорт ског саве за 
и пећи нач ке локал не само
у пра ве. Митро вић се ујед но 
захва лио и број ним спон зо
ри ма који су, како је рекао, 
помо гли Удру же њу да уго
сти руског шам пи о на и да 
подиг не ниво так ми че ња.

Спе ци јал ни гост на так
ми че њу био је Иван Мар
ков, репре зен та ти вац 
Руси је и свет ски рекор дер 
у дисци пли на ма изба чај и 
трзај. У реви јал ном делу, 
Иван Мар ков је пока зао део 
сво је вешти не: џрк (jerk), 
117 пона вља ња за седам 

мину та и снеч (snatch), 220 
пона вља ња за 10 мину та. У 
оба слу ча ја је радио са гир
ја ма од 32 кило гра ма.

У кон ку рен ци ји 30 так ми
ча ра из 12 клу бо ва (пет из 
ино стран ства), пећи нач ки 
так ми ча ри су обо ри ли лич
не рекор де и осво ји ли чак 
14 меда ља  осам злат них, 
три сре бр не и три брон за не 
меда ље.

Сви так ми ча ри су има ли 
успе шан дан и дали су свој 
мак си мум, па су тога дана 
у Доњем Товар ни ку поста
вље ни нови наци о нал ни 
рекор ди Срби је и Мађар
ске.

АТЛЕТИКА:АК„СРЕМ“

Добрирезултати
Током викен да атле ти ча ри АК 

„Срем“ су били актив ни и пости
гли добре резул та те. 

На Реци кла жном мара то ну одр жа
ном у Новом Саду у орга ни за ци ји АРК 
„Фру шка гора“ Алек сан дра Коста ди
но вић је побе ди ла у кате го ри ји полу
ма ра тон ки и то у вре ме ну свог лич ног 
рекор да који сада изно си 1:28:09. Тако 
у одлич ној фор ми завр ша ва ово го ди
шњу сезо ну и са одлич ном осно вом 
ула зи у нову так ми чар ску годи ну са 
надом да ће се још више при бли жи ти 
резул та ту 1 сат и 25 мину та.

Поче ла су и дво ран ска так ми че ња и 
то у Бео гра ду где је Бео град ски атлет
ски клуб орга нит зо вао митинг „Бео
град ски тро феј“ за кате го ри је атлет
ских шко ла.

Насту пи ло је 14 Сре ма ца, а меда

љом се оки ти ло девет. Зла то је осво
ји ло чак пет так ми ча ра, Нико ла Доста
нић у трци на 50 мета ра (7,63), Мар ко 
Лукач на 200 мета ра (30,14, Ката ри на 
Шко рић у ско ку у даљ из зоне одско ка 
са сјај них 4,29м, Иси до ра Мак си мо вић 
на 200 мета ра (34,23) и Мила Божо вић 
у трци на 150 мета ра (26,89). 

Осва ја чи сре бр них меда ља су Мио
на Мак си мо вић на 50 мета ра (7,83), 
Анђе ла Мишић са 3,48 мета ра и Лена 
Божо вић са 3,87 мета ра у ско ку у 
даљ из зоне одско ка. Брон зу је осво
ји ла Ива  Ска кић у трци на 200 мета
ра резул та том 30,12. Четвр та је била 
Мари ја Мак си мо вић  (50 мета ра), 
пета Тара Жарић, док су Ива Бежа но
вић, Душан Пан за ло вић и Лазар Лав 
Комле нић били деве ти, десе ти и једа
на е сти.

СаКупаСрбијегиревоју
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ОВАН: Посто је пита
ња која се реша ва ју 
или тај не које се 
откри ва ју, искљу чи во 

у бли ском сусре ту са дра гом осо
бом. У дого во ру са сарад ни ци ма 
потреб но је да оства ри те сагла
сност и ува жа ва ње раз ли чи тих 
инте ре со ва ња или прак тич них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми. Важно је да пра вил но 
ускла ди те сво је жеље и могућ но
сти како бисте избе гли нове 
непри јат но сти. 

БИК:Без обзи ра коли
ко делу је те тајан стве
но пред воље ном осо
бом, не успе ва те да 

при кри је те сво је нерас по ло же ње 
или ства ри које поти ску је те у 
себи.Не дозво ли те да вам неко 
покре ће ниске стра сти или жељу 
за послов ним ривал ством. Добро 
раз ми сли те о сво јим пред но сти ма 
и недо ста ци ма. Олак шај те сво ју 
савест у искре ном раз го во ру са 
бли ском осо бом. 

БЛИЗАНЦИ: Уко ли ко 
наи ла зи те на хла дан 
при јем у нечи јем дру
штву, раз ми сли те о 

сво јим мана ма. Негде сте погре
ши ли. Избе га вај те непо зна те 
ситу а ци је или сарад ни ке који сво
јим пона ша њем реме те вашу кон
цен тра ци ју. Важно је да сачу ва те 
при себ ност духа и само кон тро лу. 
Дина ми ка нових деша ва ња и зао
штре на послов на кли ма нате ра ће 
вас да пову че те нове поте зе. 

РАК: Уме сто да раз
ми шља те о нечи јим 
мана ма боље је да 
озбиљ ни је ана ли зи ра

те сво је пона ша ње. Поку ша вај те 
да импре си о ни ра те сво ју око ли ну 
на раз ли чи те начи не. Ста ло вам 
је да при ву че те нечи ју пажњу и да 
оправ да те свој углед. Важно је да 
има те јаку моти ва ци ју и добру 
вољу. Раз ми сли те на који начин 
тре ба да саоп шти те свом парт не
ру неке одлу ке о уре ђе ње зајед
нич ког живо та.

ЛАВ: Посто је неке 
изне над не ком пли ка
ци је које вас објек тив
но успо ра ва ју, тако да 

непре кид но у ходу сми шља те раз
ли чи та реше ња и кори сти те сво је 
скри ве не аду те. У сусре ту са 
сарад ни ци ма под сти че те ства ра
лач ко рас по ло же ње, јер не жели
те да се поми ри те са про сеч ним 
резул та ти ма. Пока жи те већу ноту 
само кри тич но сти. 

ДЕВИЦА: Прак ти чан 
дух и пред у зи мљи
вост коју изра жа ва те 
гаран ту ју успе шне 

резул та те на раз ли чи тим стра на
ма. Уме то да намет не те сво је ста
во ве, чак и у неким ситу а ци ја ма 
када око ли на не пока зу је посеб но 
инте ре со ва ње за ваше иде је. У 
одно су са парт не ром све сни сте 
да има те одре ђе ну пред ност и 
неће те дозво ли ти да зајед нич ка 
деша ва ња иду мимо ваше воље. 

ВАГА: Делу је те напе
то, буди те довољ но 
стр пљи ви пред парт
не ро вим зах те ви ма. 

Не пре на гљу је те сво јим одлу ка
ма. У одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма 
потреб на вам је нечи ја аси стен ци
ја. Нема раз ло га да пре це њу је те 
сво је могућ но сти. При ја ће вам 
изла зак или шет ња као релак са
ци ја. Важно је да пра вил но ускла
ди те свој разум и осе ћа ња. 

ШКОРПИЈА:  Има те 
неке лепе и рела тив
но мир не и спо кој не 
дане иза себе али 

изгле да да је са тим завр ше но. 
Мно го тога вам сме та када је 
пона ша ње емо тив ног или брач
ног парт не ра у пита њу. Често 
обо је неће те успе ва ти да се 
суздр жи те од кри ти ко ва ња. 
Послов на ситу а ци ја је доста 
повољ на. Оче куј те неде љу са 
вели ким актив но сти ма.

СТРЕЛАЦ: Неде ља ће 
кре ну ти кроз потре бу 
да буде те мак си мал но 
одго вор ни и посве ће

ни сво јим оба ве за ма. Не пре ска
чи те неке ства ри и не оста вљај те 
их за сутра, јер је више него изве
сно да ћете бити искри ти ко ва ни 
од стра не парт не ра или над ре ђе
них. Доно си те закљу чак на осно ву 
субјек тив ног ути ска, уза луд раз
ми шља те о сусре ту са осо бом 
која није у вашем емо тив ном 
доме ту.   

ЈАРАЦ: Делу је те врло 
амби ци о зно и непре
кид но про ши ру је те 
пла но ве или дого во ре 

које има те са сарад ни ци ма. Неко 
може успе шно да реши ваше 
финан сиј ске диле ме, потреб но је 
да се обра ти те одго ва ра ју ћој осо
би. Сво јом ком плет ном поја вом 
или сти лом изра жа ва ња, при вла
чи те вели ку пажњу и делу је те 
врло шар мант но да дру штво око 
себе. 

ВОДОЛИЈА: Саче кај
те да чује те нечи ји 
комен тар, пре него 
што доно се те нову 

одлу ку. Нема раз ло га да ула зи те у 
нову рас пра ву са неис то ми шље
ни ци ма већ сво ју енер ги ју посве
ти те кон крет ном реша ва њу неких 
акту ел них пита ња. Сло бод но 
може те да се осло ни те на сво је 
при ја те ље и да им пове ри те неке 
дели кат не задат ке. Супрот ста ви
те се осо би која под ри ва ваш 
послов ни углед.  

РИБЕ: Ове неде ље 
ћете бити у при лич но 
мут ном рас по ло же њу, 
неси гур ни и забри ну ти 

јер се ништа не одви ја она ко како 
сте пла ни ра ли. Парт не ра не 
може те и даље зава ра ва ти само 
лепом при чом. Пре ђи те на дела. 
Неко олак ша ње и побољ ша ње 
рас по ло же ња јесте у дани ма 
викен да. Води те рачу на на шта 
тро ши те новац, извла чи вам се из 
џепа без ика квог пла на. 

VREMEPLOV
11.децембар

1894. У Па ри зу је отво ре на 
пр ва свет ска ауто мо бил ска 
из ло жба на ко јој се пред ста ви
ло де вет про из во ђа ча. 
1941. Не мач ка и Ита ли ја су 
об ја ви ле рат САД, а Кон грес 
САД је истог да на об ја вио рат 
тим две ма зе мља ма. 

12.децембар
1873. У Ср би ји уве ден ди нар 
као нов ча на је ди ни ца, чи ме су 
от кло ње ни мо не тар ни ха ос и 
упо тре ба ви ше од 40 вр ста 
ту ђег ме тал ног нов ца. 
1915. По ле тео пр ви ави он 
на чи њен у пот пу но сти од ме та
ла. Кон стру и сао га Не мац Ху го 
Јун керс. 

13.децембар
1642. Хо ланд ски мо ре пло вац 
Абел Та сман от крио Но ви 
Зе ланд. 
2003. Аме рич ке сна ге ухап си
ле сврг ну тог пред сед ни ка Ира
ка Са да ма Ху се и на. 

14.децембар
1900. Не мач ки фи зи чар Макс 
Планк об ја вио Квант ну те о ри ју, 
пре ма ко јој енер ги ја ра ди ја ци је 
по ти че из не ви дљи вих де ли ћа, 
кван та, и ни је кон ти ну и ра на, 
ка ко се ра ни је ми сли ло. 
1911. Нор ве шки ис тра жи вач 
Ру ал Амунд сен пр ви сти гао на 
Ју жни пол. Амунд сен пре те као 
ен гле ског по лар ног ис тра жи ва
ча Ро бер та Ско та, ко ји је на 
Ју жни пол сти гао 18. ја ну а ра 
1912.
1939. Ли га на ро да ис кљу чи ла 
СССР због агре си је на Фин ску. 

15.децембар
1914. Осло ба ђа њем Бе о гра да 
у Пр вом свет ском ра ту за вр ше
на је Ко лу бар ска бит ка.
1961. Бив ши на ци стич ки функ
ци о нер Адолф Ајх ман, ор га ни
за тор и из вр ши лац ге но ци да 
над Је вре ји ма у Дру гом свет
ском ра ту, осу ђен је на смрт у 
Је ру са ли му, а по том обе шен. 

16.децембар
1934. Пу штен је у са о бра ћај 
пр ви бе о град ски друм ски мост 
пре ко Са ве, на зван „Зе мун ски 
мост кра ља Алек сан дра“. Диг
нут је у ва здух у апри лу 1941, а 
на ме сту ви се ћег мо ста по диг
нут је 1957, мост не зва нич но 
на зван „Бран ков мост“. 
2001. Пр ви аме рич ки брод од 
1962. ка да су САД уве ле 
ем бар го про тив Ку бе, сти гао је 
у лу ку у Ха ва ни, но се ћи око 
500 то на смр зну те хра не. 

17.децембар
1538. Па па Па вле III ис кљу чио 
је из ри мо ка то лич ке цр кве 
ен гле ског кра ља Хен ри ја VIII, 
ко ји је прет ход но се бе про гла
сио по гла ва ром ан гли кан ске 
цр кве. 
1989. У Ру му ни ји су из би ле 
ма сов не де мон стра ци је про тив 
дик та тор ског ре жи ма Ни ко лае 
Ча у ше скуа, у ко ји ма је по ги ну
ло око 1.000 љу ди.

HOROSKOP

Среда,11.децембар
(28.новембар)

Пре по доб но му че ник Сте фан; 
Све ти муче ник Хри сто

Четвртак,12.децембар
(29.новембар)

Св. муч. Пара мон и Филу мен; 
Св. Мар да ри је, Еп. Аме рич ко – 
канад ски

Петак,13.децембар
(30.новембар)

Све ти апо стол Андреј Прво зва
ни

Субота,14.(1)децембар
Св. про рок Наум; Св. Фила рет 
Мило сти ви
Недеља,15.(2)децембар

Св. про рок Ава кум; Св. цар 
Урош, Преп. Јоа ни ки је Девич ки
Понедељак,16.(3)децембар
Све ти про рок Софо ни је; Пре по
доб ни Јован Ћутљи ви

Уторак,17.(4)децембар
Све та вели ко му че ни ца Вар ва
ра; Преп. Јован Дама скин

Crkveni
kalendar

•Колумбонијеслучајно
откриоАмерику.Велики
јетосрбомрзац.
•Оноштосунашиочеви
успешноградили,мора
мо сваким даном поду
пирати.
• Мој тата је геније. Он
се не разуме у обичне
ствари.

Парадајзчорба
Потребно је: 200 мили ли та

ра кува ног пара дај за, 1,5 л воде; 
дома ћи резан ци; пер шу нов лист; 
целе ров лист; 1 зеле на папри
ка; 50 мл масли но вог уља; мало 
соли

Припрема: У шер пу са 
водом дода мо уље и сипа мо 
куван пара дајз. Дода мо целе ров 
лист зајед но са дршком као и 
зеле ну папри ку коју мало избоц
ка те ножем или изва ди те семе. 
Оста ви те да кува од шест до 
седам мину та. изва ди те виљу
шком целер па уба ци те резан
це. Посо ли те и додај те сит но сец
кан пер шу нов лист. Покло пи те и 
искљу чи те шпо рет. Уко ли ко не 
пости те, при ли ком сипа ња у 
тањир може те дода ти каши чи цу 
кисе ле павла ке.


