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и знам циљ 
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„Митрос“ 
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у овом броју:

Про хлад но вре ме, ки ша и сум-
га ли ца ни су оме ли нај хра бри је 

да на Бо го ја вље ње, 19. ја ну а ра, на 
срем ским ре ка ма и је зе ри ма пли ва ју 
до Ча сног кр ста.

На Са ви код Срем ске Ми тро ви це 
ове го ди не се над ме та ло 137 од ва-
жних, ме ђу њи ма и се дам же на, на 
Бор ков цу у Ру ми 25 пли ва ча и пли-
ва чи ца, а за Ча сни  крст пли ва ло се 

и у шид ској и ста ро па зо вач кој оп-
шти ни.

 С. Н.
 Фо то: М. Ми ле у снић
 Стра не 20 – 21.

Стра на 37.
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Бес пла тан 
пре воз 
за пен зи о не ре
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Представљена 
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ТРАДИЦИОНАЛНА 
АНКЕТА СРЕМСКИХ 

Драгана 
Томашевић, 
нај спортиста 
СремаСтра на 5.
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Пи ше: 
Си ни ша Ко ри ца

Пу но за пра зно
Ка жу да је у Тур ској у 17. 18. И 19. ве ку био на сна зи 

си стем ко јим се по је дин цу до де љу је пра во на рад но 
ме сто, а он не ка се да ље сна ла зи ка ко зна и уме.  Ка ко 
ства ри сто је имам ути сак да је Ср би ја на „си гур ном пу ту“ 
пре ма том си сте му. Ка ко? Пла те у јав ном сек то ру су ма ле, 
по себ но код ле ка ра и оста лог ме ди цин ског осо бља, про-
све та ра, по ли ца ја ца, пра во су ђа. Пре ти им се да ће им се 
и то ма ло сма њи ти. Они ћу те, не што из стра ха, не што због 
оног тур ског, има ју пра во на рад но ме сто па ће се не ка-
ко већ сна ћи. И кре ну ло то сна ла же ње на раз не на чи не. 
Ра ди се по под не у па ра лел ним ин сти ту ци ја ма, ожи вља ва 
ми то и ко руп ци ја, на до ме шта се оно са че га се др жа ва 
по ву кла, по ву кла се са пла ћа ња ра да оста вља ју ћи са мо 
пра во  на рад но ме сто. Та ко се си стем по сте пе но, али не-
чуј но из ме шта из ре ал не кон фи гу ра ци је у си ву зо ну. А 
та мо цве та ју „сто ти ну цве то ва“.  Не ка да су Тур ци оти шли 
то ли ко да ле ко у раз во ју овог си сте ма да су по је дин ци-
ма до де љи ва ли пра ва на уби ра ње по ре за. Код нас  не-
што слич но ра де пар ти је, и оне до де љу ју сво јим „вер ним“ 
при пад ни ци ма пра ва на рад на ме ста, а он да ће се они већ 
не ка ко сна ћи. Сна ћи се, у овом слу ча ју, зна чи не ра ди ти 
ни шта, а при ма ти пла ту. 

Ка ко то сна ла же ње из гле да по ка зу је јед но со ци о ло шко 
ис тра жи ва ње ко је ка же да је у др жав ној ад ми ни стра ци-
ји Ре пу бли ке (28.000 за по сле них) нај ма ње јед на тре ћи-
на пот пу но не у по тре бљи ва, па за то мо ра ју да  ан га жу ју 
струч на ли ца ко ја ће кре и ра ти ам би јент, са вет ни ке, а њих 
је пре ма пи са њу „Бли ца“ већ 7.000 са мо у ре пу блич кој 
ад ми ни стра ци ји. Шта се кри је у тих 7.000 то ни ко не зна. 
А шта са оном тре ћи ном не у по тре бљи вих за по сле них, и 
то ни ко не зна. Бив ши ми ни стар фи нан си ја Ла зар Кр стић 
ка же да се са мо у по след њих ме се ци 2013. го ди не, да-
кле, од ка да је ова но ва еки па на вла сти ме сеч но при ма-
ло по хи ља ду но во за по сле них у др жав ну ад ми ни стра ци ју. 

Др жав на ад ми ни стра ци ја на свим ни во и ма не ће иза ћи у 
јав ност са јед ним јед но став ним по дат ком, ко ли ко је на-
сле ди ла чи нов ни ка на дан ка да је пре у зи ма ла власт, а 
ко ли ко их да нас има. Не ће ре ћи ко ли ко има са вет ни ка 
око пред сед ни ка ре пу бли ке, вла де и дру гих ин сти ту ци ја 
и шта они по је ди нач но ра де. То се кри је као „зми ја но-
ге“, али се за то за де фи ци те оп ту жу ју пен зи о не ри ко ји не 
мо гу да ис ко ри сте сво је пра во на пен зи ју, не мо гу да се 
сна ђу. Њи хо ве гла сач ке ли сти ће ис ко ри сти ли чи нов ни-
ци њи хо ве пар ти је да се бе удо ме, а он да их пре пу сти ли 
„објек тив ним окол но сти ма“ ко ји на ла жу но ми нал но сма-
ње ње пен зи ја. 

Тре ба би ти ре а лан и при зна ти да ак ту ел ној вла сти ни је 
ла ко у ла ви рин ти ма број них огра ни че ња на сле ђе них и но-
вих. Мо же им се за ме ри ти да не зна ју на пра ви ти ре да нај-
пре код се бе, а он да и код дру гих. Прет по ста вљам да ови 
ко ји су на вла сти пред ста вља ју по след ње из дан ке оних 
ко ји су у из бор но по ли тич ким по ну да ма ну ди ли емо ци је. 
На дам се да до ла зи не ка но ва сна га Ср би је (мла ди, но ва 
пар ти ја) ко ја ће ства ри мно го ра ци о нал ни је по ста ви ти, 
да ће уз сво је про гра ме ну ди ти на цр те бу џе та, при хо де и 
рас хо де, при о ри те те у на ме на ма тро ше ња, па ће мо има ти 
за шта да гла са мо, а не „пу но за пра зно“. На дам се да ће 
не ко за о ра ти и но ву бра зду у ад ми ни стра ци ји.  Док нам се 
Кр стић хва тао за гла ву ка да је ре као да се сва ког ме се-
ца ад ми ни стра ци ја пу ни са 1000 но вих, ве ро ват но не по-
треб но, за по сле них, до тле Ко ри Удо вич ки из ја ви да не ма 
ви шка у ад ми ни стра ци ји. Има ли не ког ко јој још ве ру је? 
Ре че, а не треп не. На дам се кон цеп ту про ме на у ад ми ни-
стра ци ји, ко ји ће, ре ци мо, ре ћи сви слу жбе ни ци ко ји ра де 
на шал те ру су је дан та бак, а они из над шал те ра се под вр-
га ва ју те сту зна ња и то под ши фром, па ко не по ло жи тај 
не иде ауто мат ски на ули цу већ на за јам че ни две го ди не 
док се не сна ђе. То је за по шља ва ње и у ад ми ни стра ци ји 
на од ре ђе но вре ме, као код при ват ни ка.  Не ка на ме ста 
оних ко ји су не спо соб ни до ђу спо соб ни ји, јер на ма тре ба 
мо дер на, ефи ка сна и упо тре бљи ва ад ми ни стра ци ја за то 
што од ње за ви се ПРА ВИ ЛА, за ви си ам би јент, за ви си упо-
шља ва ње у це лој Ср би ји. Док то га не ма, има ће мо тур ско 
пра во на рад но ме сто, а он да ће се већ не ка ко сна ћи онај 
ко ме је ово пра во нај че шће пар ти ја до де ли ла. Има ће мо 
не си стем ко ји се за вр ша ва на ста ди о ни ма бил до ван ру-
ши лaч ким не за до вољ стви ма мла дих.

ИН ТЕР ВЈУ • МИ ЛАН ШО ДИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ БЕ О ЧИН

Др жав на ад ми ни стра ци ја на 
свим ни во и ма не ће иза ћи у јав-

ност са јед ним јед но став ним по дат-
ком, ко ли ко је на сле ди ла чи нов ни ка на 
дан ка да је пре у зи ма ла власт, а ко ли ко 
их да нас има
"

Пре не пу них ме сец да на, на ван-
ред ној сед ни ци СО Бе о чин, на 
функ ци ју пред сед ни ка оп шти-

не иза бран је Ми лан Шо дић, члан 
Срп ске на пред не стран ке, ко ји је до 
та да оба вљао ду жност од бор ни ка у 
про те кла три ман да та. До ла ском на 
ову по зи ци ју за те као је не ко ли ко 
про је ка та ко је је за по че ла прет ход на 
власт, а за ко је ве ру је да ће би ти ре-
а ли зо ва ни у овој го ди ни. 

- Пре све га, реч је о из град њи ка-
на ли за ци је у Ба но што ру и Лу гу, за-
тим о за вр шет ку пр ве фа зе уре ђе ња 
ин ду стриј ске зо не у Бе о чи ну, за ме ни 
азбест них це ви у фа бри ци во де и за-
вр шет ку ра до ва на бе о чин ском си-
ло су ко ји је у вла сни штву пред у зе ћа 
„Агро гр ња“. У пла ну су нам, та ко ђе, 
и ула га ња у обла сти по љо при вре де, 
спор та и ту ри зма, а сред ства за то су 
већ пред ви ђе на у бу џе ту. Осим то га, 
на про ле ће нам пред сто ји и са на ци-
ја ло кал них пу те ва, као и на си па ње 
атар ских пу те ва, а сред ства за то у 
из но су од шест ми ли о на ди на ра већ 
су нам одо бре на и на ла зе се у на шем 
бу џе ту. Иако је го ди на тек по че ла, ја 
сам оп ти ми ста и ве ру јем да, уко ли ко 
сви за јед но бу де мо мар љи во ра ди ли, 
ни успех та да не ће из о ста ти. На рав-
но, у го ди ни ко ја је пред на ма на пр-
вом ме сту по ку ша ће мо да сма њи мо 
број не за по сле них, јер је то пред у-
слов за уку пан да љи раз вој оп шти не. 
По че ћу од не ких ма лих ства ри ко је 
зна че мно го за жи вот сва ког чо ве ка, 
а ко је ће он мо ћи ди рект но да ви ди и 
да осе ти у сво јој сва ко дне ви ци. Же-
лим да гра ђа ни ви де да се не ко бри-
не и да раз ми шља о њи ма, од но сно 
да је не ко део њих. Же лим да бу дем 
део на ро да, не ко ко за сту па њи хо ве 
ин те ре се и у ко га они ве ру ју – ка же 
но во и за бра ни пред сед ник Оп шти не 
Бе о чин Ми лан Шо дић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, иако 
је бе о чин ски крај по знат као по-
љо при вред ни јер ве ли ки број ста-
нов ни ка жи ви упра во од те де лат-
но сти, до са да се за ову област из 

оп штин ског бу џе та ни је из два ја ло 
го то во ни шта.

- Са да ће мо то про ме ни ти, јер ће-
мо ре ба лан сом бу џе та си гур но је дан 
део сред ста ва, не ма њи од два ми-
ли о на, опре де ли ти за раз вој по љо-
при вре де. Та ко ђе, део сред ста ва 
би ће на ме њен и за об но ву ин фра-
струк ту ре спорт ских клу бо ва, јер су 
њи хо ви објек ти вла сни штво оп шти-
не, а ра ди ће мо и на да љем раз во ју 
ту ри зма, у че му за са да, као нај а-
трак тив ни ја ло ка ци ја, пред ња чи Ба-
но штор. У том сми слу бри ну ће мо се 
о рав но мер ном раз во ју свих ме сних 
за јед ни ца, а од њих оче ку је мо да 
нам до ста ве сво је пред ло ге о то ме 
шта им је нај по треб ни је. На ша пред-
ност је чи ње ни ца да се на ла зи мо у 
бли зи ни Но вог Са да, та ко да се раз-
вој ве ли ког гра да сва ка ко по зи тив-
но ре флек ту је и на на шу оп шти ну. 
Ми је смо у Сре му, али смо са свим 
усме ре ни ка Но вом Са ду, на ша де ца 
иду та мо у шко лу, а и до ста љу ди је 
за по сле но у тој сре ди ни – об ја шња-
ва пред сед ник Шо дић.

Ка ко ка же, ка да је реч о ин ду-
стриј ској зо ни она је у пот пу но сти у 
вла сни штву Оп шти не Бе о чин и про-
сти ре се на 25 хек та ра. Глав ни про-
је кат на си па ња и ин фра струк тур ног  
уре ђе ња је већ за вр шен, а са да сле-
ди на си па ње де ла зо не. За ту на ме ну 
из Фон да за ка пи тал не ин ве сти ци је 
одо бре но је 72 ми ли о на ди на ра, а це-
ла ин ве сти ци ја ко шта ће око пет ми-
ли о на евра.

Јед на од иде ја ко ју има на ме ру да 
ре а ли зу је у ско ри је вре ме је сте и ус-
по ста вља ње ви део над зо ра на ве ћем 
де лу те ри то ри је Оп шти не Бе о чин, 
чи ме би се по ве ћа ла без бед ност и 
сма њи ла мо гућ ност вр ше ња не до зво-
ље них рад њи на имо ви ни гра ђа на. - 
По зи вам све оне ко ји има ју иде је за 
по бољ ша ње жи во та гра ђа на Бе о чи на 
да до ђу у Оп шти ну, да пре до че сво је 
иде је јер нам је сви ма за јед нич ки ин-
те рес раз вој ове сре ди не и бо љи жи-
вот свих нас – по ру чу је пред сед ник 
Ми лан Шо дић. Пред сед ник на по ми ње 
да је лич но спре ман за по сао ко ји га 
че ка, да има ви зи ју, да зна шта хо ће 
и шта му је циљ и до да је:

- Спре ман сам на рад, а про бле ми 
ко ји су при сут ни су они ко је и оче-
ку јем. Све сам са гле дао и при хва тио, 
та ко да ћу по ла ко ре ша ва ти. Убе ђен 
сам да имам зна ња и мо гућ но сти, а 
осим то га имам и тим љу ди уз ме не 
ко ји су струч ни и ко ји ће ми на том 
пу ту по мо ћи. Упра во је то и био је-
дан од нај ве ћих раз ло га што сам се 
при хва тио ове функ ци је, што знам да 
имам по у зда не и ис кре не са рад ни ке 
и при ја те ље на ко је се увек и у све му 
мо гу осло ни ти.

 Са ња Ми хај ло вић
 фо то: Ми лан Ми ле у снић

Имам ви зи ју и знам 
шта ми је циљ
По че ћу од не ких ма лих ства ри ко је мно го  зна че за жи вот сва ког чо ве ка. 
Же лим да гра ђа ни ви де да не ко бри не и да раз ми шља о њи ма, же лим да 
бу дем део на ро да, не ко ко за сту па њи хо ве ин те ре се и у ко га они ве ру ју – 
ка же но во и за бра ни пред сед ник Оп шти не Бе о чин Ми лан Шо дић

Је дан од ве ћих про бле ма ко-
је је Шо дић за те као по до ла ску на 
функ ци ју пред сед ни ка Оп шти не је-
сте бе о чин ска „То пла на“, од но сно 
ве ли ки гу би ци ко је ово јав но пред-
у зе ће има.

- Ка ко би ре ши ли овај про блем, 
при сту пи ће мо ре а ли за ци ји про јек-
та за ула зак у јав но парт нер ство. 

Тај про је кат под ра зу ме ва да ће за-
ин те ре со ва ни парт нер ис ко ри сти ти 
мре жу од То пла не и ње ну ин фра-
струк ту ру, а за уз врат ће гра ђа ни-
ма обез бе ди ти гре ја ње на не ки од 
ал тер на тив них на чи на – об ја шња-
ва пред сед ник Шо дић, до да ју ћи да 
је тај про је кат већ ура ђен у пот пу-
но сти.

Прет ход на власт
Нај ве ћи про блем прет ход не 

вла сти и бив шег пред сед ни ка, 
ка ко ка же Шо дић, био је у то ме 
што ни је имао ко му ни ка ци ју са 
гра ђа ни ма и што ни је ослу шки-
вао глас на ро да. Ни од бор ни ци 
ни су би ли за до вољ ни ње го вим 
ра дом, што је ре зул ти ра ло ти ме 
да су га на пу сти ли и да су сво је 
по ве ре ње да ли не ко ме дру гом.

Ми лан Шо дић, 
пред сед ник 
Оп шти не Бе о чин

То пла на

Цен тар Бе о чи на



Од бор по ве ри ла ца срем-
ско ми тро вач ког “Ми тро-
са” при хва тио је по ну ду 

аустриј ског „Ги ер лин гер хол-
дин га“ за ку по ви ну ове ин ду-
стриј ске кла ни це и фа бри ке 
кон зер ви. Про це ње на вред ност 
за не што ви ше од 13 хек та ра 
зе мљи шта са пра вом ко ри шће-
ња и укуп но 36 обје ка та Ми-
тро са, би ла је 478.600.500 ди-
на ра, док је је ди ни за ин те ре-
со ва ни ку пац по ну дио 800.000 
евра, од но сно око 97 ми ли о на 
ди на ра. Пре ма На ци о нал ном 
стан дар ду, сте чај ни управ ник 
је ду жан да, ако нај ви ша до-
ста вље на по ну да из но си ма-
ње од 50 од сто од про це ње не 
вред но сти, пре при хва та ња та-
кве по ну де за тра жи са гла сност 
Од бо ра по ве ри ла ца. Сед ни ци 
Од бо ра по ве ри ла ца ни је при-
су ство вао са мо пред став ник 
„Сви сла јо на“, а оста ли чла но ви 
су јед но гла сно при хва ти ли ову 
по ну ду.

Ка ко је Јо хан Ги ер лин гер 
из ја вио то ком по след ње по се-
те Срем ској Ми тро ви ци, ње гов 
план је да у пр вој фа зи за по-
сли 300 рад ни ка и од мах уло жи 
из ме ђу осам и де сет ми ли о на 
евра у но ву опре му. Он же ли 
да се про из вод ња по кре не већ 
по чет ком ју ла, а крај њи циљ је 

да фа бри ка има ви ше од хи ља-
ду рад ни ка, да се у но ву опре-
му укуп но уло жи ви ше од 20 
ми ли о на евра и да се це ло куп-
на про из вод ња из во зи у Ру си ју 
и Ки ну.

- Пре го ди ну да на, још пре 
санк ци ја из ме ђу ЕУ и Ру си ји, 
по че ли смо пла ни ра ти до ла зак 
у Ср би ју. Наш план је да се из-
во зи у Ру си ју и Ки ну, а за по-
сли ће мо и ве ли ки број љу ди. На 
по чет ку, у пр вој фа зи по треб но 
нам је 300 рад ни ка. Али, крај-
њи циљ је да у „Ми тро су“  ра-
ди од 1.000 до 1.500 рад ни ка 
и тај циљ ће мо оства ри ти за 
пар го ди на - на вео је Ги ер лин-
гер.- Ве ру је мо да већ кра јем ју-
на или по чет ком ју ла по че ти с 
про из вод њом. Ис по ру ка но вих 
ма ши на тра ја ће ми ни мал но че-

ти ри ме се ца. Ру ски сер ти фи кат 
за из воз ни је јед но став но до би-
ти јер су Ру си уве ли нор ме ко-
је су стан дар ди ЕУ, прак тич но 
мо ра мо ис по што ва ти стан дар де 
као да из во зи мо у ЕУ. 

Јо хан Ги ер ли нер је на ја вио 
и огром на ула га ња.

- Са мо у пр вој фа зи, за по-
кре та ње про из вод ње уло жи ће-
мо из ме ђу осам и 10 ми ли о на 
евра. Да би „Ми трос“ на кра ју 
из гле дао ка ко же ли мо, укуп на 
ин ве сти ци ја би ће из ме ђу 20 и 
30 ми ли о на евра. Све што за-
ра ди мо, све ће мо по но во ин ве-
сти ра ти  у фа бри ку – ре као је 
Ги ер лин гер.

Ожи вља ва ње „Ми тро са“ 
мно го ће зна чи ти и за опо ра вак 
сто чар ства у Сре му у Ма чви, а 
уз Ги ер лин ге ра сти жу и ком па-

ни је ко је ће ула га ти у по ве ћа-
ње ква ли те та и ге нет ског по-
тен ци ја ла сточ ног фон да у Ср-
би ји. Пр ви је не мач ки „Те нис“, 
је дан од нај ве ћих про из во ђа ча 
ме са у Евро пи, ко ји ће из гра ди-
ти шест фар ми ши ром Ср би је, 
од ко јих ће две би ти у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ка ко смо са зна ли, 
на јед ној од фар ми би ће 3.000 
кр ма ча и ова фар ма ће за у зи-
ма ти око 10.000 ква драт них 
ме та ра про сто ра. Циљ ула га ча 
је да с овог под руч ја срп ском 
тр жи шту го ди шње ис по ру чу је 
80.000 пра са ди нај ква ли тет ни-
јих ме сних ра са. Пре ма са зна-
њи ма „Срем ских но ви на“, овом 
ин ве сти то ру су по ну ђе не ло ка-
ци је „Глац“ и крај пу та пре ма 
Чал ми. 

 Ж. Н.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

ИРИГ • ТУР БУ ЛЕН ЦИ ЈЕ У ВР ХУ ВЛА СТИ

Ириг би, по све му су де ћи, 
уско ро мо гао да до би је но-

ву вла да ју ћу ве ћи ну. Та ко ба-
рем на го ве шта ва 12 од бор ни ка 
Срп ске на пред не стран ке, Со-
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и 
Ли ге со ци јал де мо кра та Вој во-
ди не ко ји су под не ли зва ни чан 
зах тев за са зи ва ње ван ред не 
сед ни це Скуп шти не Оп шти не 
на ко јој би се гла са ло о (не)
по ве ре њу пр вом чо ве ку ло-
кал не са мо у пра ве Вла ди ми-
ру Пе тро ви ћу, пред сед ни ку 
ири шког од бо ра Де мо крат ске 
стран ке.

Све до ско ро, Де мо крат ска 
стран ка и ње ни са рад ни ци из 
Је дин стве не Ср би је, ЛДП-а, 
ПУПС-а, СРС-а и Гру пе гра ђа-
на ко ју су чи ни ла че ти ри бив-
ша од бор ни ка СНС-а има ли су 
над по ло вич ну ве ћи ну од 16 од-
бор ни ка. 

Ка ко ис ти чу на ши из во ри, 
фор ми ра ње но ве ве ћи не до шло 
је као ре зул тат по врат ка че ти ри 
од бор ни ка СНС-а у ре до ве ове 
пар ти је, од но сно услед ти хог 
рас це па уну тар Де мо крат ске 

стран ке чи ји су глав ни ак те ри 
Вла ди мир Пе тро вић и још увек 
ак ту ел ни за ме ник пред сед ни ка 
Оп шти не Сте ван Ка зи ми ро-
вић ко ји се све че шће по ми ње 
као но ви пр ви чо век Ири га.

Ова де ша ва ња пра ти ло је и 
укљу чи ва ње од бор ни ка СРС-а, 

УРС-а и ЈС-а у ре до ве СНС- а, 
као и два бив ша чла на ДС-а, 
чи ме је и зва нич но оформ ље на 
Од бор нич ка гру па СНС-а ко ја, 
пре ма ре чи ма на шег са го вор-
ни ка, оче ку је бр зи рас плет си-
ту а ци је и кон сти ту и са ње но ве 
ло кал не са мо у пра ве.  С. Л.

Пот пред сед ник СНС Не бој-
ша Сте фа но вић  је 16. 

ја ну а ра на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре пред ста вио но вог  
чла на СНС - гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це Бра ни-
слав Не ди мо вић. Ти ме је и 
озва ни че но при сту па ње „Вред-
не Ми тр о ви це″ Срп ској на пред-
ној стран ци.

- Же ли мо да по ка же мо као 
стран ка да код нас не ма су је те, 
да уме мо да пре по зна мо и бо ље 
љу де од оних ко је ми има мо, 
ква ли тет ни је и спо соб ни је и да 
на та кав на чин ја ча мо СНС, а 
све у ци љу да учи ни мо не што 
за гра дја не. Је ди ни раз лог за-
што то ра ди мо је да би смо по-
сти гли бо ље ре зул та те - ре као 
је Сте фа но вић.

Не ди мо вић је, на пи та ње но-
ви на ра за што је по стао члан 

СНС, ре као да је раз лог за то 
за јед нич ка же ља да се спро ве-
ду ре фор ме, не са мо у ло кал ној 
са мо у пра ви, већ у це лој др жа-
ви.

- Пoдржавамо ре фор ме, раз-
вој ло кал них са мо у пр ва и пре-
ми је ра Алек сан дра Ву чи ћа и 
то је био раз лог пре ла ска у СНС 
– на вео је Не ди мо вић.- „Вред-
на Ми тр о ви це“ је ис пу ни ла оно 
што је обе ћа ла, ис пу њен је нај-
ве ћи део обе ћа ња гра ђа ни ма, а 
и пре о ста ли по ста вље ни ци ље-
ви се ре а ли зу ју.

Ка ко са зна је мо, сви од бор-
ни ци и фун ци о не ри „Вред не 
Ми тр о ви це“ су по др жа ли пре-
ла зак у СНС, а на сле де ћој 
сед ни ци Скуп шти не гра да и 
зва нич но ће се ин те гри са ти од-
бор нич ке гру пе СНС и „Вред не 
Ми тр о ви це“. С. Н.

Уско ро но ва ве ћи на?

 Уско ро но ва ве ћи на?

„Вред на Ми тр о ви ца“ 
при сту пи ла у СНС

Бра ни слав Не ди мо вић и Алек сан дар Ву чић 
при ли ком пре ми је ро ве по се те Срем ској Ми тро ви ци 

„Ми трос“ про да ли Ги ер лин ге ру
Ка ко је Јо хан Ги ер лин гер из ја вио то ком по след ње по се те Срем ској Ми тро ви ци, ње гов план је да у пр вој фа зи 
за по сли 300 рад ни ка и од мах уло жи из ме ђу осам и де сет ми ли о на евра у но ву опре му

„Ми трос“ нај зад до био но вог вла сни ка

Јо хан Ги ер лин гер
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ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА "СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА" НА СТА ВЉА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ СОП СТВЕ НИМ СРЕД СТВИ МА

Ме шта ни не ко ли ко се-
ла у шид ској оп шти ни, 
од но сно на  кон зум ном 

под руч ју Елек тро ди стри бу ци је 
"Срем ска Ми тро ви ца", уско ро 
ће има ти још си гур ни је и ква-
ли тет ни је снаб де ва ње елек-
трич ном енер ги јом јер је ова 
елек тро ди стри бу тив на ку ћа 
на ста ви ла да из два ја сред ства 
и усме ра ва их у ин ве сти ци је те 
вр сте. Ово га пу та елек три ча ри 
и мон те ри су до шли у три се-
ла шид ске оп шти не - у Ер де-
вик, Бин гу лу и Ада шав це, где 
су за по че ли да ра де око 10. 
де цем бра, а ти по сло ви су на-
кон бо жић них и но во го ди шњих 
пра зни ка на ста вље ни ових ја-
ну ар ских да на. 

Да ли се по шту ју пла ни ра-
ни ро ко ви, ка ко те ку ра до ви и 
до кле се сти гло? Од го во ри на 
ова пи та ња би ли су ди рек тан 
по вод  да на те рен по ме ну тих 
се ла про шле не де ље до ђу над-
ле жни из Елек тро ди стри бу ци је 
„Срем ска Ми тро ви ца“ – ди рек-
тор Ђор ђе Фа ор и ру ко во ди лац 
сек то ра за енер ге ти ку и ин ве-
сти ци је Ду шко Ви то ро вић.   

То ком ове по се те и раз го во-
ра на те ре ну са зна ли смо да се 
ра до ви из во де по пла ну и про-
гра му ра да ове елек тро ди стри-
бу ци је и да те ку пла ни ра ном 
ди на ми ком. Што се ти че Бин-
гу ле и Ер де ви ке, уна пре ђу ју се 
елек тро е нер гет ски објек ти ко-

ји ма ће се по сти ћи бо ље снаб-
де ва ње елек трич ном енер ги јом 
и по у зда ни ји на пон.

Кон крет ни је, у то ку су ра-
до ви на ре кон струк ци ји ме шо-
ви тог во да 20/04 ки ло вол та у 
ули ца ма кра ља Пе тра Пр вог и  
Јан ка Чме ли ка у Ер де ви ку као 
и  адап та ци ји јед не стуб не тра-
фо ста ни це Ма са ри ко ва у Ер де-
ви ку. Уз ово ра ди се и да ле ко-
вод од Ер де ви ка до Бин гу ле  од 
20 ки ло вол ти, а у Бин гу ли ра ди 
се та ко ђе, ме шо ви ти вод  20/04 
ки ло вол та у Пин ки је вој у и на 

кра ју се ла адап та ци ја за тра фо 
ста ни це цен тар у Бин гу ли.

- Укуп но се ра ди 1.100 ме-
та ра ме шо ви тог во да, као и 
2,7 ки ло ме та ра да ле ко во да и 
адап та ци ја  две стуб не тра фо 
ста ни це, ре као је Ду шко Ви-
то ро вић, ру ко во ди лац Сек то-
ра за енер ге ти ку и ин ве сти ци-
је Ек тро ди сти бу ци је „Срем ска 
Ми тро ви ца“.

Вред ност ра до ва у Ер де ви ку 
и Бин гу ли је 15 ми ли о на ди на ра 
и фи нан си ра ју се у пот пу но сти 
од стра не Елек тро ди стри бу ци је 
„Срем ска Ми три о ви ца“.

Сам за вр ше так ра до ва, сва-
ка ко ће за ви си ти од вре мен-
ских усло ва, али су ин ве сти-
то ри у до го во ри са из во ђа чи ма 
гле да ли да и до са да и у бу ду ће 
се бу де за вр ше но пре ма ро ко-
ви ма. 

Ина че, ак ту ел ни ра до ви су 
зна чај ни за по тро ша че елек-
тро ди стри бу ци ју али и по тро-
ша че елек трич не енер ги је јер 
до но се по ве ћа ње си гур но сти у 
снаб де ве но сти овим енер ген-
том на под руч ју  Бин гу ле али и 
у Ер де ви ку. Та ко ђе, ра до ви су 
у функ ци ји при пре ма елек тро-
е нер гет ских обје ка та за ви ши 
на пон ски но ви што је да ља мо-
дер ни за ци ја у по ве ћа њу ква ли-
те та и по у зда но сти снаб де ва ња 
али и за по бољ ша ње елек трич-
не енер ги је у Бин гу ли и де лу 
Ер де ви ка.

При ли ком про јек ци је про-
гра ма ових ра до ва, са зна ли 
смо од ди рек тор Елек тро ди-
стри бу ци је „Срем ска Ми тро-
ви ца“ Ђор ђа Фа о ра, во ди ло се 
ра чу на о ефи ка сно сти ра да на 
те ре ну, али и о ко ли ко је то мо-
гу ће ви ше и о по тре ба ма ста-
нов ни ка...

- Сва ко на се ље но ме сто има 
у елек тро ди стри бу ци ји исти 
трет ман, без об зи ра ко ли ко ста-
нов ни ка има ло. Не ма  из у зи ма-
ња да ли је у пи та њу град или 

се ло од хи ља ду ста нов ни ка. 
Во ди мо ра чу на овим вре мен ски 
по вољ ним да ни ма да ура ди мо и 
по сло ве ко ји се оба вља ју у њи-
ва ма, на да ле ко во ди ма. То је 
са да по год но, јер не ма по љо-
при вред них ра до ва у њи ва ма, 
на во ди ди рек тор Фа ор.

При ли ком ра до ва у овим се-
ли ма нео п ход на су ис кљу че ња 
стру је од ви ше са ти, а ка да су 
се ти ра до ви пла ни ра ли и во ди-
ли над ле жни су во ди ли ра чу на 
да ли су тих да на не ки вер ски 
пра зни ци. 

Ина че, на род ним је зи ком 
ре че но, сту бо ве но са че у Бин-
гу ли, ко ји се ових да на ме ња ју 
бе тон ским, по је ло је вре ме, јер 
ни су ме ња ни де це ни ја ма. Са да 
се елек тро мре жа по ста вља на  
но ве сту бо ве и би ће нај са вре-
ме ни ја, а циљ је да се обез бе де 
усло ви елек тро снаб де ва ња ко-
ји су на до бро бит оних ко ји у 
тим се ли ма жи ве. 

Ду шко Ви то ро вић је до дао 
да су ак ту ел ни ра до ви у  Бин гу-
ли кру на по сла ко ји се у обла-
сти елек тро снаб де ва ња во ди  

про те клих не ко ли ко го ди на. Уз 
две тра фо ста ни це но ву мре жу, 
ак ту ел ним ра до ви ма на овом 
под руч ју ће би ти све спрем но 
за ква ли тет но и по у зда но елек-
тро снаб де ва ње у на ред ним де-
це ни ја ма.

 С. Ђа ко вић

За бо ље и ква ли тет ни је 
елек тро снаб де ва ње 
Елек тро ди стри бу ци ја "Срем ска Ми тро ви ца" је то ком де цем бра про шле го ди не у  Ер де ви ку, Бин гу ли 
и Ада шев ци ма по че ла, а ових да на на ста ви ла, ра до ве на из град њи и адап та ци ји елек тро е нер гет ских обје ка та. 
Ра до ви су укуп не вред но сти 22 ми ли о на ди на ра, а но вац је у пот пу но сти обез бе ди ла ова елек тро ди стри бу ци ја. 
Циљ ула га ња је до при нос бо љем и по у зда ни јем снаб де ва њу по тро ша ча елек трич ном енер ги јом 

Ових да на на ста вље ни су 
за по че ти ра до ви на уна пре-
ђе њу елек тро е нер гет ских 
обје ка та и у Ада шев ци ма. Ра-
ди се, кон крет но у Фру шко-
гор ској ули ци, а обје кат ко ји 
се ра ди чи не ме шо ви ти бод 
од 20 и 04 ки ло вол та, стуб на 
тра фо ста ни ца од 20/04 ки ло-
вол та "Фру шко гор ска" са ни-

ско на пон ским скло пом. Ра-
до ве из во ди Елек тро ди стри-
бу ци ја „Срем ска Ми тро ви ца“ 
и у скла ду су са пла ном ин-
ве сти ци ја. 

Ра до ви у овом се лу по че ли 
су 18. де цем бра и  фи нан си ра 
их у пот пу но сти ЕД „Срем ска 
Ми тро ви ца“, а вред ност им је 
се дам ми ли о на ди на ра.

По ди за ње стуб не траф сор ма тор ске ста ни це у Ада шев ци ма

Ра до ви у Ада шев ци ма

Ду шко Ви то ро вић и  Ђор ђе Фа ор у Бин гу лиРа до ви у Бин гу ли

Уград ња ABS MV 20 
и 20/04 ки ло вол та

Ер де вик
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Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра

Бећар ски би се ри 
срем ских там бу раша

Избор: 
Златко Зрилић

ПАОРСКИ

Ој мотико одбићу ти уши,
ти си мојој додијала души.

ЈАДИ

Нико не зна шта су муке тешке,
ко не гази преко брда пешке.

?

Дико моја моји тешки јади,
где су паре од наши' крмади?

СМЕШНА СТРАНА СРЕМА

На пи сао: Ра бош Ра ки ја ве ли

Афо ри зми
• Онај, који се за све пита, тај никоме, 

ни за шта, не одговара.

• Некада смо се борили за светлију 

будућност, а сада – дај шта даш.

• Да нас нису тукли за наше добро, 

воштили би нас из неког другог, 

племенитог, разлога.

• Ми смо убеђени да не можемо 

потонути, зато што нам је глава 

празна.

• У правосуђу је све сређено – правда 

нема никакве шансе.

• Генератори наше среће су покварени.

• Овце се надају да ће вучић, када 

порасте, постати ован предводник.

• Величина култа личности изражава 

се полтронским набојем.

• У нашим владама влада олимпијски 

дух. Нису важни резултати, важно је 

учествовати.

• Зло је када политичари мисле да је 

боље оно што је горе.

• Супротстави се Курти, само ако није 

у седлу, али пази да не чује Мурта.

КАРТ: 
Жарко

Гаћеша

Ма ке та бу ду ћег спо ме ни ка "ма лом чо-
ве ку и то ле ран ци ји", оли че ног у по-

ја ви Шеф ка Али ма но ви ћа Ју се (1945 – 
2008), ма ско те и оми ље ног жи те ља ва ро-
ши срем ско ми тро вач ке, пред ста вље на је 
но ви на ри ма, 16. ја ну а ра, у згра ди Град-
ске скуп шти не. Сто је ћа фи гу ра у при род-
ној ве ли чи ни (око 150 см), рад ака дем ског 
ва ја ра и про фе со ра Вла ди ми ра То ви ћа, 
би ће из ра ђе на у брон зи и по ста вље на на 
Тр гу Ћи ре Ми ле ки ћа, на спрам бро ја 10, 
где је по пу лар ни Ју са обич но до че ки вао 
про ла зни ке и де лио им осме хе. По што је 
реч о скром ном "про сја ку и џентлме ну", 
ве дрог ду ха и по сло вич ног по ште ња, ак-
ци ја при ку пља ња сред ста ва је и на зва на 
"Ди нар за Ју син спо ме ник".

Пред ста вља ју ћи ма ке ту спо ме ни-
ка овом не сва ки да шњем град ском ли ку, 
пред сед ник Ини ци ја тив ног од бо ра Сло-
бо дан Си мић је под се тио да је ак ци ја, 
по кре ну та пу тем ин тер не та, до би ла ве-
ли ку по др шку гра ђа на ко ји жи ве у Ми-
тро ви ци и ши ром све та. По ста вље ни су 
блог и зва нич на феј сбук стра ни ца, об ја-
вљен ве ли ки број но вин ских и ТВ при ло-
га, отво ре ни ди нар ски и де ви зни ра чу ни 
за до на ци је.  

Про сла вље ни ми тро вач ки му зи чар, 
ет но лог и пе да гог Ђор ђе Или јин, ко ји 

жи ви и ства ра у Њу јор ку, 
од ма те ри ја ла до ступ ног на 
ин тер не ту при ре дио је ви-
део спот по све ћен ак ци ји 
по ди за ња спо ме ни ка "ма-
лом чо ве ку и то ле ран ци-
ји". У спо ту су ко ри шће не 
фо то гра фи је Ни ко ле Ник-
ши ћа, ка ри ка ту ре Пе тра 
Пи сме стро ви ћа и сли ке 
Го ра на Ми тро ви ћа, као и 
члан ци из "Срем ских но ви на" 
и дру гих ли сто ва. За ову при-
ли ку, Или јин је спе ци јал но ком-
по но вао му зич ку под ло гу. 

Ка ко је ис та као ми тро вач ки ва јар 
Вла ди мир То вић, ши рој јав но сти по знат 
по би ста ма Ми ле ве Ма рић Ајн штајн и Ђу-
ре Јак ши ћа, у свом при сту пу је био ин спи-
ри сан Ју си ном скром но шћу и па ро лом: 
"Ни чег од ви ше!" Ње гов ли ков ни ју нак – 
про сјак од про ла зни ка је тра жио "са мо 
ди нар", али и знао да им по мог не, увек 
ну де ћи и из ма мљу ју ћи ши ро ки осмех. 
У слич ном то ну су го во ри ли и оста ли 
при сут ни чла но ви Ини ци ја тив ног од-
бо ра (Н. Си мић Ле ма јић, Ђ. До ма зет, 
Д. По зна но вић), а же ља свих је би ла 
да се овим спо ме ни ком гра ду вра те 
осмех и то ле ран ци ја. Да Ју са и по сле 
то ли ко го ди на фи зич ког од су ства 
Ми тро ви цом ши ри по зи тив ну енер-
ги ју, до бар дух и то ле ран ци ју ме ђу 
љу ди ма, па бу де и зна чај на ту ри-
стич ка атрак ци ја.

Пре ма ре чи ма Сло бо да на Си ми-
ћа, спо ме ник Шеф ку Али ма но ви ћу 
Ју си, "ма лом чо ве ку и то ле ран ци ји", 
тре ба ло би да бу де по диг нут до 1. ју на. 
Ње го ва из ра да ће ко шта ти око осам хи-
ља да евра. Та сред ства би се са ку пи ла 
"ма лим при ло зи ма" ве ли ког бро ја гра ђа-
на, јер  је же ља по кре та ча ак ци је да 
што ви ше љу ди ста не иза овог про јек-
та. Би ће ор га ни зо ва не раз не при ред-
бе, кул тур ни и дру ги ску по ви у ко рист 
што успе шни јег про мо ви са ња ак ци је 
"Ди нар за Ју син спо ме ник". 

 Д. По зна но вић  

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА • АК ЦИ ЈА "ДИ НАР ЗА ЈУ СИН СПО МЕ НИК" 

Пред ста вље на ма ке та спо ме ни ка 
"ма лом чо ве ку и то ле ран ци ји" 
Спо ме ник Шеф ку Али ма но ви ћу Ју си, рад ва ја ра Вла ди ми ра То ви ћа, 
тре ба ло би да бу де по ста вљен до 1. ју на

Ра чун за упла ту
Сред ства за по ди за ње спо ме-

ни ка Шеф ку Али ма но ви ћу Ју си, у 
цен тру Срем ске Ми тро ви це, мо гу се 
упла ћи ва ти на ди нар ски ра чун код 
Ban ke In te sa број 160-399817-30 
са на зна ком "До на ци ја за спо ме-
ник ма лом чо ве ку и то ле ран ци ји". 
При ма лац је По крет го ра на Срем ска 
Ми тро ви ца. 

Де таљ ни је ин фор ма ци је, ко мен-
та ри и број де ви зног ра чу на мо гу 
се про на ћи на зва нич ном бло гу ак-
ци је  http://dobriduhmitrovice.
wordpress.com. Ма ке та спо ме ни ка ми тро вач ком 

"про сја ку и џентлме ну"
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Све тла на 
Хла дик, 
Срем ска 
Ми тро ви ца

- Нор мал на 
ко му ни ка ци ја 
ме ђу љу ди-
ма се  до ста 

из ме ни ла. У по чет ку су нај-
ви ше мла ди би ли ко ри сни ци 
ин тер не та и мо бил них те ле-
фо на, а са да све ве ћи број 
ста ри јих осо ба ко ји ко ри сте 
овај вид ко му ни ка ци је. У не-
ким слу ча је ви ма је то до бро, 
али сма трам да у то ме не 
тре ба пре те ри ва ти. 

Ру же на 
Чер вен ски, 
Ста ра Па зо ва

- Ин тер нет и 
мо бил ни те ле-
фо ни уда љу ју 
чо ве ка од чо-
ве ка и род би ну 
од род би не. Као ста ра учи те-
љи ца мо гу да ка жем да су не-
кад би ла и пре ла и дру же ње и 
зи ми су љу ди јед ни код дру гих 
че сто од ла зи ли, а са да ни ко 
ни ко га не ви ди, ни ти ко ко га 
по се ћу је. Све се оба вља пу тем 
ин тер не та и мо бил ним те ле-
фо ном.

Пре драг 
Алек сић, 
Ин ђи ја

- Не ми слим да 
су мо бил ни те-
ле фон и ин тер-
нет уни шти ли 
ко му ни ка ци ју 

ме ђу љу ди ма, на про тив ми-
слим да је да ле ко бо ља не го 
икад. Али, ка да го во ри мо о 
при сно сти ме ђу љу ди ма, то га 
је све ма ње баш због мо дер не 
тех но ло ги је и ла жне иде је да 
нам је не ко ту.

Је ле на 
Бу ду ли ца, 
Шид

- Иако је ко му-
ни ка ци ја пре-
ко те ле фо на 
и дру штве них 
мре жа уче ста-
ли ја не го она „очи у очи“, ипак 
ми слим да мо жда и ни је то ли-
ко до бра за то што је дру же-
ње ужи во мно го бо ље. Је ди на 
пред ност вир ту ел не ко му ни ка-
ци је је у то ме што на тај на чин 
мо же мо са не ким бр же да сту-
пи мо у кон такт.

Ми ра 
Ба јић, 
Ру ма:

- Не ко ри стим 
ин тер нет, а мо-
бил ни те ле фон 
са мо по по-
тре би. То ни су 

ства ри за пра ву ко му ни ка ци ју, 
не мо гу да за ме не дру же ње 
ни ти не го ва ње род бин ских ве-
за. За ме не је пра во дру же ње 
ка да сед ни мо и по при ча мо уз 
ка фи цу. Ка да љу ди хо ће да се 
дру же, увек се на ђе вре ме на, 
све је пи та ње во ље.

ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ:

Да ли су ин тер нет 
и мо бил ни „уби ли“ 
нор мал ну 
ко му ни ка ци ју?

И док се у мно гим ло кал-
ним сре ди на ма још увек 

спе ку ли ше хо ће ли пен зи о не ри 
и у ком из но су пла ћа ти кар те 
за јав ни пре воз, чел ни љу ди 
ло кал не са мо у пра ве у Ин ђи ји 
на ја вљу ју и ове го ди не бес пла-
тан ауто бу ски пре воз за пен зи-
о не ре, шко лар це, и дру ге по-
вла шће не ка те го ри је. Ка ко је 
по ру чио пр ви чо век оп шти не 
Пе тар Фи ли по вић, у си ту а-
ци ји ка да су сма ње не пен зи је, 
нај ма ње што мо гу да учи не у 
сфе ри со ци јал них да ва ња је сте 
бес пла тан пре воз. 

- Пред крај 2014. го ди не, ка-
да смо усва ја ли бу џет за те ку ћу 
го ди ну, не ко ли ко пу та сам на-
по ме нуо да смо за др жа ли ви-
сок ни во со ци јал них да ва ња из 
пред ход них го ди на и то у ни воу 
од око 25 од сто. Из ме ђу оста лих 
да ва ња, део сред ста ва је опре-
де љен за бес пла тан пре воз пен-
зи о не ра са те ри то ри је оп шти не 
Ин ђи ја. Сви пен зи о не ри ће у 
2015. го ди ни има ти бес плат не 
кар те у си сте му јав ног пре во за 
без об зи ра на ви си ну при ма ња - 
ре као је Фи ли по вић.

У на ред них не ко ли ко да на би-
ће спрем ни спи ско ви пен зи о не-

ра ко ји су про шле го ди не ко ри-
сти ли бес пла тан пре воз, ка ко би 
им се на кућ ну адре су по сла ле 
кар ти це за јав ни пре воз, а док 
не до би ју но ве ко је су у из ра ди, 
мо ћи ће да се пре во зе кар ти ца-
ма из прет ход не го ди не.

Сви пен зи о не ри ко ји ни су до 
са да има ли кар ти це ће на сво-

ју кућ ну адре су до би ти од ка-
би не та пред сед ни ка оп шти не 
кар ти це и не ће мо ра ти ниг де 
ићи да би их пре у зе ли.

Ка ко је ис та ко пред сед ник 
Фи ли по вић, по сто ји ини ци ја-
ти ва да кар те за бес пла тан 
пре воз до би ју још не ке ка те-
го ри је:

- Ста ри ји од 65 го ди на и осо-
бе ко је се на ла зе на еви ден ци-
ји Цен тра за со ци јал ни рад ће 
та ко ђе мо ћи да стек ну пра во 
на бес пла тан пре воз, а ми ће-
мо прет ход но ме ња ти на шу оп-
штин ску од лу ку. Раз ма тра мо ту 
мо гућ ност и уко ли ко се стек ну 
усло ви да про ме ни мо од лу ку 
јав ност ће би ти оба ве ште на .

Под се ћа мо, оп шти на Ин ђи-
ја је то ком про шле го ди не из-
дво ји ла око 50 ми ли о на ди на ра 
као суб вен ци ју за јав ни пре воз, 
а сли чан из нос је пред ви ђен и 
ове го ди не.

- Суб вен ци ја ни је у ди рект-
ној ве зи са бро јем пут ни ка, већ 
са пре ђе ним ки ло ме три ма. Ни-
је ва жно да ли пре во зи мо два 
пут ни ка или пе де сет, та ко да 
по ве ћан број бес плат них кар ти 
не ће ути ца ти на из нос суб вен-
ци је, по ја снио је пред сед ник и 
на кра ју под се тио:

- На ши основ ци, сред њо-
школ ци, пен зи о не ри и труд ни-
це мо гу бес плат но да се пре ве-
зу ка ко у гра ду та ко и у на се-
ље ним ме сти ма на ше оп шти не 
и ми од ова квог ви да со ци јал-
ног да ва ња не ће мо од у ста ти.

 М. Ба ла ба но вић

У ми тро вач кој Оп штој бол-
ни ци, кра јем про шле го-

ди не, у са рад њи са доц. др 
Зо ра ном Ба шча ре ви ћем из 
ИОХ Ба њи ца у Бе о гра ду, ура-
ђе на је пр ва опе ра ци ја ко ле на. 
Реч је о уград њи то тал не про-
те зе ко ле на и она је од са да на 
ре дов ном опе ра тив ном про гра-
му Слу жбе ор то пе ди је.

Пр ви па ци јент, Па вле Ку-
руц из Срем ске Ми тро ви це, 
три не де ље на кон опе ра тив ног 
за хва та, осе ћа се до бро, а уз 
по моћ по ма га ла, био је на но-

га ма већ дру ги дан по сле опе-
ра ци је.

- По ло ви ном про те кле го-
ди не, на ша бол ни ца је до би ла 
одо бре ње Ми ни стар ства здра-
вља Ре пу бли ке Ср би је за уво-
ђе ње ове но ве тех но ло ги је у 
рад, са ци љем да се сма ње ли-
сте че ка ња за ур гад њу то тал-
не про те зе ко ле на у кли ни ка-
ма у Бе о гра ду и  Но вом Са ду. 
Та ко ће, од са да, па ци јен ти са 
под руч ја Срем ског окру га, ове 
опе ра ци је за ка зи ва ти у ми тро-
вач кој бол ни ци – ре као је на-

кон пр ве успе шне опе ра ци је 
ко ле на др Де јан Маљ ко вић.

Ор то пе ди бол ни це се за ове 
опе ра ци је, об у ча ва ли у кли-
нич ким цен три ма у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду и Аустри ји и у пот-
пу но сти су спрем ни да пру же 
мак си мал но ква ли тет ну хи-
рур шку услу гу па ци јен ти ма из 
Сре ма. У то ку је обу ка свих ор-
то пе да за ове вр сте опе ра ци ја.

- Уво ђе њем но вих ме то да 
и њи хо вом при ме ном ми тро-
вач ка бол ни ца до ка зу је ви сок 
ни во ква ли те та ра да у бол нич-
ком ле че њу,и за то смо, из ме ђу 

оста лог, јед на од нај у спе шни-
јих оп штих бол ни ца у зе мљи. 
У при лог то ме и по да так, да је 
на ша уста но ва,тре ћа у Вој во ди-
ни, по ред Ор то пед ске кли ни ке 
у Но вом Са ду и Оп ште бол ни це 
у Су бо ти ци, где се из во де опе-
ра ци је ко ле на - ис ти че прим. 
др Ми ро слав Кен дри шић, 
ди рек тор Оп ште бол ни це Срем-
ска Ми тро ви ца.  Уз струч ност и 
про фе си о на ли зам на ших ор то-
пе да, ве ру јем у по зи ти ван ис-
ход свих на ред них опе ра ци ја.

 
 С. Н.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА •  У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

Пр ва опе ра ци ја ко ле на
Реч је о уград њи то тал не про те зе ко ле на и она је од са да на ре дов ном опе ра тив ном 
про гра му Слу жбе ор то пе ди је

Уград ња то тал не про те зе ко ле на

Па ци јент се до бро осе ћа

ИН ЂИ ЈА • СО ЦИ ЈАЛ НА ДА ВА ЊА ОД КО ЈИХ СЕ НЕ ОД У СТА ЈЕ

Бес пла тан пре воз за пен зи о не ре

 Пен зи о не ри ма бес пла тан пре воз

Из ме ђу оста лих социјалних да ва ња, део сред ста ва је опре де љен за бес пла тан пре воз 
пен зи о не ра са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја. Сви пен зи о не ри ће у 2015. го ди ни има ти 
бес плат не кар те у си сте му јав ног пре во за без об зи ра на ви си ну при ма ња 
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Дра ги ца 
Дра жић, 
Ин ђи ја

- Тех но ло ги ја 
је на пре до ва ла 
а ко му ни ка ци ја 
ме ђу љу ди ма 
се мно го про-

ме ни ла, све ла на вир ту ел ни 
свет и по ста ла „пла стич на“. 
Љу ди се све ма ње дру же, ла-
га не шет ње и при чу у ка фи-
ћи ма је за ме ни ло ча то ва ње. 
Ко ли ко ви дим, до шло је вре ме 
да кад сед не те са дру штвом у 
ка фић пр во пи та те ко но ба ра 
за ин тер нет ши фру па он да 
„дру же ње“.

Угље ша 
Тр ку ља, 
Ру ма:

- Ин тер нет 
и раз не дру-
штве не мре же 
омо гу ћа ва ју 
но ви на чин ко му ни ка ци је, али 
уни шта ва ју и онај ста ри - ко 
ви ше пи ше пи сма, све ре ђе су 
се дељ ке по ку ћа ма. Мо де ран 
на чин ко му ни ка ци је је од ли ка 
но вог са вре ме ног до ба, све се 
про ме ни ло, па и то. Ме ђу тим, 
те шко да се не ки озби љан по-
сао, или зна чај ни ји кон такт 
ме ђу осо ба ма, мо же за вр ши ти 
СМС по ру ком, раз го вор у че ти-
ри ока је још увек за кон.

Сне жа на 
Ви да ко вић, 
Срем ска 
Ми тро ви ца

- Ко ри шће њем 
дру штве них 
мре жа и мо бил-

ног те ле фо на ко му ни ка ци ја 
се по бољ ша ла. Имам мно го 
при ја те ља ко ји жи ве да ле ко и 
са ко ји ма се ни сам го ди на ма 
ви де ла. Уз по моћ ин тер не та и 
мо бил ног те ле фо на имам мо-
гућ ност да раз го ва рам са њи-
ма, а по мо ћу Скај па мо гу и да 
се ви дим са мно ги ма.

Све тла на 
Ру дић, 
Ста ра Па зо ва

- Да мо гу, уки-
ну ла бих мо-
бил ну те ле фо-
ни ју и ин тер нет 
од мах, у пот пу-
но сти и то тал но. Мла ди ви ше 
не пе ва ју, не раз го ва ра ју, они 
ша љу по ру ке и ка да се де у 
ис тој про сто ри ји, шта нам се 
с омла ди ном де ша ва, па то је 
стра шно.

Та ма ра 
Жи во тић, Шид

- Ми слим да је у 
да на шње вре ме 
ко му ни ка ци ја 
пре ко смс по ру-
ка и дру штве них 
мре жа по ста ла 

уоби ча је на и да све то по ма-
ло уби ја ре ал ну ко му ни ка ци ју. 
Иако је ужи во леп ше, ја ипак 
пред ност да јем ко му ни ка ци ји 
пре ко ком пју те ра и те ле фо на 
јер је лак ша и бр жа.

ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ:

Да ли су ин тер нет 
и мо бил ни „уби ли“ 
нор мал ну 
ко му ни ка ци ју?

Мо гло би се то мо жда на-
зва ти но вим су ко бом, 
не спо ра зу мом, или тем-

пи ра ним ''ди са њем иза уши ју'' 
пред ства ни ка опо зи ци је ак ту-
ел ној вла сти, тек по ли тич ке 
(не)при ли ке у Ру ми, слич но је 
и у оста лим цен три ма у ре ги-
о ну, нео до љи во под се ћа ју на 
убр за ни ри там сме на пли ме и 
осе ке. Мо жда је по ма ло не у о-
би ча јен овај мор ски жар гон за 
срем ску рав ни цу, али се згод но 
укла па у те му те веч не ''оба ле'', 
и оног шта на њој оста не по сле 
тих пли ма и осе ка - дру гим ре-
чи ма, ко ће у све му то ме оста ти 
''су вих га ћа'', а ко га ће од не ти 
та ла си до не ке но ве ''пу чи не''. 
Би ло ка ко би ло, тек нај но ви-
је ''смет ње на ве за ма'' из ме-
ђу вла сти и опо зи ци је до би ле 
су и ви ши (по кра јин ски) ни во, 
су де ћи по ан га жма ну не ких 
елек трон ских ме ди ја ко ји су се 
''спу сти ли на ло кал'', што ина-
че рет ко чи не. Те ма су ово га 
пу та че ти ри ди рек то ра рум ских 
јав них пред у зе ћа ко ји ма је ис-
те кло в.д. ста ње, ман дат ће им, 
нај ве ро ват ни је, би ти про ду жен 
на на ред ном скуп штин ском за-
се да њу, а пре мо шћа ва ње на-
ста лог ва ку у ма јед ни (опо зи ци-
ја) на зи ва ју кри вич ним де лом, 
а дру ги (власт) - тех нич ким 
ман да том и обич ним пре ла зним 
пе ри о дом.

Јав ност је по но во уз бур ка-
ла опо зи ци о на Де мо крат ска 
стран ка у Ру ми и њен ли дер 
Не над Бо ро вић ка да је на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре, 13. 
ја ну а ра, оп ту жио ли де ра рум-
ских на пред ња ка Алек сан дра 
Мар ти но ви ћа да је из вр шио 
кри вич но де ло зло у по тре бе 
слу жбе ног по ло жа ја, због че-
га су де мо кра те про тив ње га 
под не ле и кри вич ну при ја ву. 
Рум ске де мо кра те твр де да се 
у слу ча ју че ти ри рум ска јав на 
пред у зе ћа - ''Стам бе но'', ''Ди-
рек ци ја за из град њу Ру ме'', 
ЈУП ''План'' и ''Гас-Ру ма'', ''без 
ика квог за кон ског осно ва рас-
по ла же ма те ри јал ним и фи нан-
сиј ксим сред стви ма, јер им је 
ман дат про ду жен на осно ву до-
пи са пред сед ни ка СО Мар ти но-
ви ћа, ко ји се по зи ва на од лу ку 
сед ни це Скуп шти не оп шти не, 
ко ја чак ни је ни одр жа на''.

Је ли би ло 
кне же ве ве че ре...

- Ми ко ји смо од бор ни ци, и 
сви ко ји пра те рад Скуп шти не, 
зна мо да 30. де цем бра 2014. 
го ди не ни је одр жа на ни ка ква 
сед ни ца, и да је ово је дан оби-
чан фал си фи кат-твр ди Бо ро-
вић

Из ре до ва вла сти сти жу ди-
ја ме трал но су пр от на ту ма че-
ња, и то на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре одр жа ној два да на 
ка сни је, 15. ја ну а ра, на ко јој 
је го во рио пред сед ник Оп шти-
не Ру ма Сла ђан Ман чић. Том 
при ли ком је ре че но да је, од-
лу ком СО од 6. де цем бра 2014. 
го ди не, рас пи сан кон курс за 
из бор ди рек то ра по ме ну та че-
ти ри пред у зе ћа, рок за под но-
ше ње при ја ва био је 30 да на. 
Ди рек то ри на ве де них пред у зе-
ћа су у свој стви в.д. ди рек то-
ра име но ва ни до 30. де цем бра 
2014. го ди не. Има ју ћи у ви ду 
да ће Ко ми си ја за име но ва ње 
ко ја спро во ди кон курс свој по-
сао за вр ши ти ве ро ват но кра-
јем ја ну а ра 2015, ка да ће би ти 
одр жа на сед ни ца СО, на ко јој 
ће би ти име но ва ни ди рек то ри, 

би ло је по треб но, ра ди нор-
мал ног функ ци о ни са ња јав них 
тих пред у зе ћа, са тим в.д. ди-
рек то ри ма за кљу чи ти но ве уго-
во ре о ра ду ко ји ће би ти вре-
мен ски огра ни че ни од мо мен та 
по сто је ћих, па до сту па ња на 
ду жност ди рек то ра иза бра ног 
по осно ву кон кур са, ка жу у оп-
шти ни.

''Ово је на ро чи то бит но код 
ЈП ''Стам бе но'' и ЈП ''Гас-Ру ма'', 
има ју ћи у ви ду да су в.д. ди-
рек то ри у овим пред у зе ћи ма 
ан га жо ва ни на од ре ђе но вре-
ме, те би њи ма, у слу ча ју да не 
бу ду за кљу че ни но ви уго во ри 
о ра ду, на кон ис те ка пет рад-
них да на, рад ни од нос на од ре-
ђе но вре ме пре ра стао у рад ни 
од нос на нео д ре ђе но вре ме. То 
би би ло у су пр от но сти са Уред-
бом о по ступ ку за при ба вља ње 
са гла сно сти за но во за по шља-
ва ње и до дат но рад но ан га жо-
ва ње. По зи вам пред сед ни ке 
над зор них од бо ра да по шту ју 
на ве де ну Уред бу Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је, и да са в.д. ди-
рек то ри ма у то ку да на шњег да-
на (30.12.2014.) за кљу че но ве 
уго во ре о ра ду на пе ри од до 
сту па ња на ду жност ди рек то-
ра ЈП'', ка же се у до пи су Алек-
сан дра Мар ти но ви ћа упу ће ном 
над зор ним од бо ри ма ових ЈП, 
а ко ји је пре зен то ван и но ви-
на ри ма.

Бри го мо ја, 
пре ђи на дру го га

-Не над Бо ро вић је из нео 
низ не и сти на око овог кон кур-
са у че ти ри јав на пред у зе ћа, 
то су ма ни пу ла ци је Де мо крат-
ске стран ке, по ку шај бла ће-
ња по ли тич ке сце не у на шој 
оп шти ни. Бо ро ви ћу је глав ни 
ар гу мент нео др жа на сед ни ца 
СО, а на њу се ни ко и не по зи-
ва. Реч је о пре по ру ци пред-
сед ни ка СО Алек сан дра Мар-
ти но ви ћа  да се по шту је Уред-
ба Вла де Ср би је о по ступ ку 
за при ба вља ње са гла сно сти 
за но во за по шља ва ње. Он је 
на вре ме по звао пред сед ни ке 

над зор них од бо ра ових пред-
у зе ћа да по шту ју за кон. Бри га 
Де мо крат ске стран ке за јав на 
пред у зе ћа је не по треб на, у 
вре ме њи хо ве вла сти упра во 
то ''Стам бе но'' је би ло ве ли ки 
гу би таш, са да по слу је нор мал-
но. У овом мо мен ту, оп шти на 
ни јед ном јав ном пред у зе ћу 
не ду гу је ни ди на ра. Бив шу 
де мо крат ску власт, ко ја са-
да кри ти ку је, оче ку ју пре кр-
шај не и кри вич не при ја ве на 
осно ву из ве ша та ја Др жав не 
ре ви зор ске ин сти ту ци је због 
зло у по тре ба слу жбе ног по ло-
жа ја, не на меснког тро ше ња 
сред ста ва и про тив за ко ни тог 
по сту па ња, бо ље да о то ме 
бри ну. Ми ДС ни смо ома ло-
ва жа ва ли, ни ти на па да ли, не 
ви дим по тре бу за њи хо вим 
ла жи ма и кле ве та ма-ре као је 
пред сед ник Сла ђан Ман чић на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре.

И та ко да ље, и та ко ре дом.
Све ово по ма ло ли чи на рум-

ска ''По тем ки но ва се ла'', на 
''тра же ње дла ке у ја је ту'', на 
по зна те из ре ке ''Са ми се бе за-
пли ће мо'', или ''У ту ђем оку ви-
ди трун, у свом не ви ди пањ'' 
- за ви си из ког се угла гле да 
на ства ри. 

А мо гло је бо ље. И лак ше. И 
док се сви по зи ва ју на по што-
ва ње за ко на, за кон се мо гао и 
де си ти - са мо да су по ме ну ти 
ди рек то ри раз ре ше ни на не ком 
прет ход ном за се да њу, да кле, 
на вре ме, и да се ни је ушло у 
''цајт нот''. 

Мо гло је, али ни је. Јед ни са-
да ка жу да за све то ни је би-
ло пра ве ''ма те ма ти ке'', дру ги 
да је све то по ли тич ка игра, а 
тре ћи да је  то већ одав но ''ви-
ше од игре''. Е, сад, оно ''Са-
ми се бе за пли ће мо'' се де си ло, 
а на ста вак у сти лу ''Са ми се бе 
рас пли ће мо'' тек сле ди. Ко ће 
на кра ју ве се ло пе ва ти ''Ко ла-
ри ћу, па ни ћу, пле те мо се са-
ми ћу...'' по ка за ће пред сто је ће 
про ле ће. Ако уоп ште бу де ве-
се ло.

 К. Ку зма но вић

РУ МА ● НО ВЕ ''СМЕТ ЊЕ НА ВЕ ЗА МА'' ИЗ МЕ ЂУ ВЛА СТИ И ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ

Са ми се бе за пли ће мо...
Јед ни пре те кри вич ним при ја ва ма, дру ги из ве шта јем Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је

Сла ђан Ман чић: За што ла жи и кле ве те?

Центар Руме
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Ста на 
Мар ки ће вић, 
Пе ћин ци

- Ја се не сна-
ла зим до бро 
са ин тер не-
том. Имам 
бра та ко ји 

жи ви у Ни шу и ако се не чу-
је мо те ле фо ном, обич но се 
ви ди мо пре ко ин тер не та, али 
то нам де ца сре ђу ју. Ми слим 
да је то ко ри сно, а што се 
ти че ко му ни ка ци је, она је 
спа ла на ни ске гра не не због 
ин тер не та, не го због те шког 
жи во та и за тво ре но сти љу ди 
у се бе. 

Дра га на 
Ва траљ, 
Ги ба рац

- Ми слим да 
је ко му ни ка-
ци ја ужи во 
мно го бо ља, 
јер је на тај на чин лак ше 
да се ре ше не ке евен ту ал не 
не до у ми це или не су гла си-
це ко је мо гу да се ја ве ме ђу 
љу ди ма. 

Аде ла 
Са вић, 
Ин ђи ја

- Због све ве-
ћег бро ја ко-
му ни ка циј ских 
ка на ла и дру-
штве них мре-

жа, ко му ни ка ци ја ме ђу љу-
ди ма се све ла на пар по ру ка 
или те ле фон ских по зи ва, а 
дру же ња је све ма ње. Ни ка-
да ни је би ло лак ше до ћи до 
не ког, а све те же се до го во-
ри ти и ви де ти.

Ма ри ја 
Ко то лен ко, 
Ста ра Па зо ва

- Си гур но 
су уни шти-
ли људ ски 
кон такт и 
нор мал ну ко-
му ни ка ци ју. Љу ди се ви ше 
не дру же и не по се ћу ју, не 
раз го ва ра ју, све је то за ме-
нио ин тер нет и мо бил ни те-
ле фон. Уда љи ли смо се јед-
ни од дру гих. Ни у по ро ди ци 
не ма при сне ко му ни ка ци је, 
а ка ко ли ме ђу ро ђа ци ма и 
при ја те љи ма.

Сан да 
Кље шта но вић, 
Ру ма:

- Вр ста ко му ни-
ка ци је је ствар 
лич но сти, шта 
сва ко од нас 
уства ри же ли. 
Уко ли ко не ко 

же ли жи ву ко му ни ка ци ју, он 
ће је и оства ри ти, на ћи ће 
вре ме на. На ша сред ња ге не-
ра ци ја још увек је са чу ва ла 
ко му ни ка ци ју у ви ду жи вог 
кон так та, мла ди су скроз по-
то ну ли у СМС по ру ке и ин-
тер нет, то је њи хов стил жи-
во та - чак и љу бав не по ру ке 
ша љу мо бил ним те ле фо ном. 

ПИ ТА МО ЧИ ТА О ЦЕ:
Да ли су ин тер нет 
и мо бил ни „уби ли“ 
нор мал ну 
ко му ни ка ци ју?

Про те кле не де ље, по-
кра јин ски се кре тар за 
кул ту ру и јав но ин фор-

ми са ње Сла ви ша Гру јић 
по се тио је, са са рад ни ци ма 
и рад ни ци ма у ми тро вач ком 
За во ду за за шти ту спо ме ни-
ка кул ту ре, ви ше слој но ар-
хе о ло шко на ла зи ште Го мо-
ла ва у бли зи ни Хрт ко ва ца, 
Му зеј хле ба у Пе ћин ци ма, 
Обед ску ба ру, Ет но ком плекс 
у Ку пи но ву, као и нај ста ри-
ју сре мач ку ку ћу у Обре жу. 
Циљ по се те би ло је до дат но 
упо зна ва ње са то ко ви ма об-
но ве и мо гућ но сти ма очу ва-
ња и уна пре ђе ња ових кул-
тур них исто риј ских и при-
род них спо ме ни ка у ко је је, 
ка ко је на по ме нуо, По кра-
јин ска вла да и да ље на ста-
ви ти да ула же.

При ли ком оби ла ска Го мо-
ла ве ди рек тор За во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре Љу-
би ша Шу ла ја, ис та као је да 
нај ве ће про бле ме они ма ко ји се 
бо ре за очу ва ње овог зна чај ног 
ар хе о ло шког на ла зи шта пра ве 
че сте еро зи је ре ке Са ве на том 
де лу при о ба ља ко је угро жа-
ва ју на се ље, због че га је, ка-
ко је ре као, а се кре тар Гри јић 
се сло жио, нео п ход но уло жи ти 
до дат не на по ре на што бо љем 
утвр ђи ва њу оба ло у твр да.

По себ не ре чи хва ле, по кра-
јин ски се кре тар имао је на ра-
чун пе ћи нач ког „Му зе ја хле ба“, 
ис ти чу ћи у пр ви план чи ње ни-
цу да се ту ра ди о при ват ном 
вла сни штву и лич ном на по ру 
јед ног чо ве ка да отрг не од за-
бо ра ва и мла дим ге не ра ци ја ма 
пред ста ви ста ре тех но ло ги је 
про из вод ње хле ба.

- Без об зи ра на то што је 
овај Му зеј при ват но вла сни-
штво, он је при мер оно га о 
че му се да нас у све ту кул ту ре 
пу но го во ри, а то је кре а тив на 
еко но ми ја, а она као та ква је-
сте бу дућ ност раз во ја кул ту ре, 
ре као је Гру јић.

По кра јин ски се кре тар био је 
за до во љан из гле дом нај ста ри-
је ку ће у Сре му ко ја се на ла зи 
у пе ћи нач ком се лу Ога ру, чи ја 
ћа ком плет на об но ва, ка ко је 
ре че но, би ти го то ва то ком на-
ред не го ди не.

Сво ју по се ту се кре тар Гру-
јић за вр шио је оби ла ском Спе-
ци јал ног ре зер ва та при ро де 
Обед ска ба ра и Ет но-пар ка у 
Ку пи но ву, где се на ла зи и нај-
ста ри ја цр ква у Вој во ди ни, чи ји 
кти тор је био Ђу рађ Бран ко вић 
и да ти ра из 1453. го ди не.

- Про шле го ди не смо из-
дво ји ли сред ства за кон зер-
ва тор ске ра до ве на ет но ку ћи 
у Ога ру и уве рио сам се да се 
озбиљ но ра ди ло. Ове го ди не 
смо у скла ду са мо гућ но сти ма 
опре де ли ли зна чај на сед ства 
за те ри то ри ју Сре ма. Оп шти-
на Пе ћин ци је кон ку ри са ла за 
по моћ у одр жа ва њу овог Ет но 
пар ка, па смо же ле ли на ли цу 
ме ста да ви ди мо ка кви су пла-
но ви и у шта ће мо да ин ве сти-
ра мо у бу дућ но сти. Бит но нам 
је да зна мо ко ли ко ши ро ко и 
ко ли ко ду го роч но ло кал на за-
јед ни ца пла ни ра раз вој кул ту-
ре, из ја вио је Гру јић при ли ком 
по се те Ку пи но ва и на гла сио 
да га ра ду је да у оп шти ни Пе-
ћин ци по сто ји иде ја о по тре би 
ула га ња у раз ли чи те кул тур не 
и ту ри стич ке са др жа је.

Ду шан ка Стан ко вић, 
ет но лог За во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре уз Срем-
ске Ми тро ви це ка же да је и 
За вод де лом уче ство вао у 
при ку пља њу до ку мен та ци-
је за про је кат ин ве сти ци-
о ног одр жа ва ња обје ка та 
у окви ру Ет но пар ка у Ку-
пи но ву, ко јим је Аген ци ја 
за раз вој оп шти не Пе ћин ци 
апли ци ра ла за сред ства код 
По кра јин ског се кре та ри ја та 
за кул ту ру и јав но ин фор-
ми са ње.

Љу би ца Бо шко вић из 
Ту ри стич ког ин фо-цен тра 
оп шти не Пе ћин ци је из ра-
зи ла за до вољ ство што по-
кра јин ски се кре тар по ка зу-
је ин те ре со ва ње за кул тур-
но исто риј ске спо ме ни ке у 
пе ћи нач кој оп шти ни.

- По кра јин ски се кре тар и 
ње гов тим су нам по све ти ли 

ве ћи део да на и пру жи ли нам 
при ли ку да их про ве де мо ту-
ри стич ком ту ром кроз оп шти-
ну Пе ћин ци. Раз го ва ра ли смо 
о све му што је ин те ре сант но 
са кул тур ног и ту ри стич ког 
аспек та. Ту ри стич ки ин фо-
цен тар упра во и ра ди на спо-
ју кул ту ре и ту ри зма, јер су 
кул тур но-исто риј ски спо ме-
ни ци, по ред при ро де, је дан 
од глав них ту ри стич ких аду-
та на ше оп шти не. Ко ли ко сам 
мо гла да при ме тим по кра јин-
ски се кре тар је оду ше вљен 
на шом оп шти ном и на дам се 
да ће По кра ји на опре де ли ти 
сред ства за одр жа ва ње обје-
ка та у окви ру ку пин ског Ет но 
пар ка, из ја ви ла је Љу би ца 
Бо шко вић.

 С. Л.

Про те кле не де ље у Ши ду 
је одр жа на кон фе рен ци ја 

за но ви на ре Зе ле не еко ло шке 
пар ти је на ко јој је пред сед ник 
По кра јин ског од бо ра те стран-
ке Де јан Бу ла то вић го во рио о 
ре фор ма ма по ли ци је. 

- Сме ње ни су до ско ра шњи 
на чел ни ци Сма јић и Ко вљен. 
Да нас има мо но вог на чел ни ка 
шид ске по ли ци је а то је Мир ко 
Ђу кић, на че му сам за хва лан 
Ми ни стар ству уну тра шњих по-
сло ва  и син ди ка ту По ли ци је – 
ре као је Бу ла то вић.

Он је но ви на ри ма при ка-
зао сли ку раз би је ног ста кла 
у стра нач ким про сто ри ја ма и 
ре као да је ште та ве ли ка те 
да је нај ве ро ват ни је на ста ла 
од пе тар де.

- По ли ци ја је од мах ре а го-
ва ла и до шла на уви ђај. Ка да 
за вр ши мо ре фор ме у по ли ци-
ји на ста вља мо са ре фор ма ма 
пра во су ђа, јер оно не ра ди 
свој по сао ка ко тре ба. Не ће мо 
ста ти док се не спро ве ду ре-
фор ме, а на кон то га кре ће мо 
да раз от кри ва мо афе ре и тај-
ку не. Ми смо стран ка ко ја се 
не пла ши и ко ја ре ша ва про-
бле ме, ра ди мо и има мо ре зул-
та те. „Зе ле ни“ ће кре ну ти и у 
бор бу за при род ни ре зер ват 
Бо сут и Сту два, бо ри мо се за 
сва ки глас и по но сни смо што 
су нам чла но ви „обич ни“ љу-
ди - ис та као је пред сед ник Бу-
ла то вић.

 С. М.

ШИД ● КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ ЗЕ ЛЕ НЕ ЕКО ЛО ШКЕ ПАР ТИ ЈЕ

О ре фор ма ма у по ли ци ји и пра во су ђу

Кон фе рен ци ја за но ви на ре у Ши ду

РУ МА - ПЕ ЋИН ЦИ ● ПО СЕ ТА СЛА ВИ ШЕ ГРУ ЈИ ЋА

Ула га ња у кул тур но 
и исто риј ско на сле ђе
- На кон оби ла ска Го мо ла ве, Му зе ја хле ба, Огра, Обед ске ба ре и Ку пи но ва мо же мо 
да за кљу чи мо да се на овом под руч ју Сре ма пу но ура ди ло на очу ва њу ка ко кул тур но 
- исто риј ских до ба ра, ар хе о ло шких на ла зи шта, та ко и на уна пре ђе њу ту ри стич ких 
по ну да ових ло ка ли те та, ре као је се кре тар Гру јић

По се та Ет но ком плек су у Ку пи но ву
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МАТИЧАР

МАТИЧАР

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: Му ра ти Ал-
сим и Ша у лић Ел за на, Обен ха у ер 
Алек сан дер и Па вло вић Је ле на.

ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ:  Пан те лић 
То ми слав и Љи ља на – Срем ска 
Ми тро ви ца, Јер кић Ми лен ко и 
Сла ђа на – Ла ћа рак, То па ло вић 
Го ран и Ми ли ца – Ша шин ци, Ми-
ја то вић Не дељ ко и Ве сна – Бо сут, 
Си мо вље вић Љу би ша и Би ља на – 
Ја рак, Мо ро вић Ми ро слав и Ру жи-
ца – Рав ње, Ђу рић Ђор ђе и Ива на 
– Ириг, Ђор ђе вић Ми лош и Дра га-
на, Ба ни ће вић Пре драг и Та ма ра 
– Шид, Ни ко лић Жи ка и Бран ки ца 
– Су бо ти ште, Бо шко вић Не дељ ко 
и Ми ла на, Пи ли по вић Бра ни слав 
и Дра ги ца – Ру ма, Чо лић Дра ган 
и Ми ла на – Но ви Сад, Опа чић 
Да ли бор и Зо ри ца – Ста ра Па зо-
ва, Ву ко тић Сла ви ша и Да ни је ла 
– Кра љев ци, Ву ко је вић Жи во јин 
и Мар ле на – Не ра дин, Кне же вић 
Бо јан и Све тла на – Љу ко во, Ћу-
ли брк Дра ган и Ива на – Ин ђи ја, 
Рај че вић Бра ни слав и Би ља на – 
Кла нак.

                                                                                                                                             
ДО БИ ЛИ СИ НА: Чо ке ша Да-

мир и Тер зић Чо ке ша Ан ки ца, То-
до ро вић Дра ган и Ду ши ца – Ла-
ћа рак, Трив ко вић Дра ган и Са ња 
– Но ћај, Га гић Бо јан и Мир ја на, 
Сто кић Бра ни слав и Сан дра – 
До брин ци, До бро је вић Ми лош и 
Со ња, Бер тић Игор и Ва ња – Ва-
ши ца, Ри бар Да ни јел и Да риа 
– Ер де вик, Дра ги че вић Жар ко и 
Да ни је ла – Во гањ, Ла лић Пре драг 
и Са ња – Шид, Вук ми ро вић Бла го-
ја и Бран ки ца – Ви то јев ци, Ра кић 
Пе тар и Ива на – Ба чин ци, Јо ва но-
вић Јо ви ца и Ми ли ца – Пе ћин ци, 
Чен до Пе тар и Да ни је ла – Ру ма.

УМР ЛИ: Ме дић Ју суф рођ.1938, 
Ла за ре вић Ми ле на рођ.1933, Кли-
су рић Вла ди мир рођ.1948, Јо вић 
То ми слав рођ.1934, Бе ре жни Ми-
тар рођ.1935, Јо вић Алек сан дар 
рођ.1963, Спа со је вић Да рин ка 
рођ, 1932, Стан ко вић Бра ни-
слав рођ.1954, То ма ше вић Ду шан 
рођ.1961, Ко стић Сев да рођ.1935, 
Ри бић Ми ра рођ.1953, Ра јић Ра-
до сла ва рођ.1940, Жде рић Ана 
рођ.1925, Ко чи ја ше вић Ми лан 
рођ.1953, Бу лат Ду шан рођ.1934, 
Јел чић Сте ван рођ.1934, Ти ца 
Ми ло са ва рођ.1943, Бар зут Го-
ран рођ.1950, По по вић Је ли-
ца рођ.1929, Ду бов ски Дра ги-
ца рођ.1941, Ста ни шић Пе тар 
рођ.1930, Ћа ћић Ве сна рођ.1970, 
Тре бо вац Зо ран рођ.1963, Ћи рић 
Ми ли ца рођ.1932, Жив ко вић Ан-
ђел ка рођ.1951. го ди не.

 ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР

По зо ри ште
22. ја ну ар, у 20 ча со ва, 

"Кон траш" - на род ска ко ме ди-
ја, мо но дра ма Љу бо ми ра Бан до-
ви ћа 

23. ја ну ар, пред ста ва "Пу-
то ва ње Све тог Са ве " из во ђе-
ње у  ОШ "Сло бо да Ба јић Па ја 
" у 13,30 ча со ва и Ман ђе ло су у 
15 ча со ва 

24. ја ну ар, у 12 са ти "Пу-
то ва ње Све тог Са ве" пред ста-
ва за де цу 

26. ја ну ар, пред ста ва " 
Пу то ва ње Све тог Са ве" из во-
ђе ње у Ма чван ској Ми тро ви ци и 
у вр ти ћу "Ма ја" 

27. ја ну ар, пред ста ва "Пу-
то ва ње Све тог Са ве" у вр ти ћу  
на се ља "Орао" у 9 ча со ва и вр-
ти ћу на КПД у 10 ча со ва

28. ја ну ар, пред ста ва " 
Пу то ва ње Све тог Са ве"  - из-
во ђе ње у вр ти ћу "Зве зди ца" у 9 
ча со ва и у шко ли у Ла ћар ку у 10 
и 11 ча со ва

29. ја ну ар, пред ста ва " Пу-
то ва ње Све тог Са ве " из во ђе-
ње у вр ти ћу на се ља "Ма ти ја Ху-
ђи" у 9 и 10 ча со ва

30. ја ну ар, пред ста ва "Пу-
то ва ње Све тог Са ве" из во ђе-
ње у вр ти ћу на се љу "29. но вем-
бар"  у 9 и 10 ча со ва

31. ја ну ар, у 12 са ти, пред-
ста ва за де цу " Ан ђе ли на ба-
ле ри на" 

Скуп шти на гра да Срем ска Ми-
тро ви ца усво ји ла је про гра-

ме ра да свих јав них ко му нал них 
пред у зе ћа. Су де ћи по из ја ва ма 
ди рек то ра ЈКП "Ко му на ли је" Ра-
до сла ва Је вре мо ви ћа и ди рек-
то ра ЈКП "Во до вод" Са ше Бу га-
џи је, при о ри тет  пред у зе ћа на 
чи јем су че лу у овој го ди ни би ће 
на ста вак за по че тих и но ви про-
јек ти са, услов но ре че но, ци љем 
да љег по ди за ња ква ли те та услу-
га ко је пру жа ју су гра ђа ни ма.

- У скла ду са по слов ном стра-
те ги јом пред у зе ћа, а на осно ву 
пла ни ра них ула га ња у уна пре-
ђе ње и раз вој по слов не ак тив-
но сти, "Ко му на ли је" у на ред ном 
пе ри о ду пла ни ра ју ин ве сти ци је 
са ци љем по бољ ша ња ква ли те та 
услу га. У 2015. го ди ни пла ни ра-
на је на бав ка још два ка ми о на 
сме ћа ра на ме ње них за од во же ње 
смећa са це ле те ри то ри је гра да. 
Од оста ле ме ха ни за ци је пла ни-
ра се на бав ка два ка ми о на са 
ки пом, са мо ход на чи сти ли ца за 
снег, ма ши на за бри ке ти ра ње, 
трак тор и зглоб ни та руп, ре као 
је Ра до слав Је вре мо вић, ди рек-

тор "Ко му на ли ја", до да ју ћи ка ко 
да је у пла ну и на ста вак са на ци је 
ка пе ле на Но вом гро бљу, ре но ви-
ра ње јав ног то а ле та на Град ској 
пи ја ци, и из ра да про јек та за по-
крив ку пи ја це. 

У ЈКП "Во до вод" у Срем ској Ми-
тро ви ци ак тив но сти ће да  усме ре 
на одр жа ва ње по сто је ћег си сте-
ма во до снаб де ва ња са ци љем до-
при но са сма ње њу гу би та ка, али 
ће ре а ли зо ва ти и но ве по сло ве 

у свом до ме ну. Ак це нат ће би ти 
дат уна пре ше њу ка на ли за ци о не 
мре же, по себ но у Ма чван ској Ми-
тро ви ци и Ла ћар ку, као и град њи 
во до во да у Са ла шу Но ћај ском и 
Ра ден ко ви ћу где они не по сто је. 
У овом пред у зе ћу пла ни ра ју да 
ра де на по вољ ша њу во до снаб де-
ва ња у ви кенд на се љи ма на Фру-
шкој го ри код Ман ђе ло са и Ле жи-
ми ра, са зна ли смо од ди рек то ра 
"Во до во да" Са ше Бу га џи је.

Дан при пад ни ка ру син ске 
на ци о нал не ма њи не у Ср-

би ји 17. ја ну ар,  у Срем ској 
Ми тро ви ци обе ле жен је све-
ча ном ака де ми јом чи ји про-
грам су при пре ми ли чла но ви 
Дру штва Ру си на и Удру же ња 
гра ђа на "Ру си ни" са број ним 
го сти ма. Про грам је из ве ден 
у не де љу, 18. ја ну а ра, у са-
ли па ро хиј ског до ма цр кве 
Ваз не се ња Го спод њег, а ме-
ђу мно го број ним при сут ни ма 
на ака де ми ји би ли су На та ша 
Ре хак, за ме ни ца пред сед ни-
ка На ци о нал ног са ве та Ру си на 
у Ср би ји, То ми слав Јан ко-
вић, за ме ник гра до на чел ни ка 
и дру ги. 

На кон фе рен ци ји за но ви на-
ре, одр жа ној у су срет овом пра-
зни ку,  Вла ди мир Ба ла шћак, 
пред сед ник Дру штва Ру си на 
ре као је да су бо гат про грам 
и број ни уче сни ци до каз бри-
ге и успе шних ре зул та та ко је 
оства ру ју Ру си ни у очу ва њу 
свог иден ти те та .  

У про гра му ко ји је ре а ли зо-
ван ода бра но је оно нај бо ље 
од нај бо љег, а бо гат ство про-
гра ма до вољ но го во ри о ре-
зул та ти ма и же љи да Ру си ни 
на пра ви на чин пре зен ту ју се-
бе, свој град и сре ди ну у ко јој 
жи ве, ко мен тар је на чел ни ка 

за обра зо ва ње Или је Не ди-
ћа. Гр ко ка то лич ки све ште ник 
Вла ди слав Вар га ис та као је 
на кон фе рен ци ји, зна чај 17. 
ја ну а ра  као да ту ма ко ји под-
се ћа на чи ње ни цу да Ру си ни 
на овим про сто ри ма жи ве већ 
ви ше од 260 го ди на. 

На кон кур су ,,Са знај на 
се ми на ру и при ме њуј у 

прак си’’, ко ји сва ке го ди не 
об ја вљу је За вод за уна пре-
ђе ње обра зо ва ња и вас пи та-
ња, рад Сло бо дан ке Гр чић, 
вас пи та чи це у Пред школ ској 
уста но ви „Пче ли ца’’ Сло бо-
дан ке Гр чић по оце ни ко ми-
си је је ме ђу 15 нај бо љих у 
чи та вој Ср би ји. 

- Те ма мог ра да је би ла 
„При ме на зна ња сте че ног на 
он ли не се ми на ру – ала ти за 
Е-учи о ни цу“. У За во ду за уна-
пре ђе ње обра зо ва ња и вас-
пи та ња одр жа ла сам пре зен-
та ци ју  ра да пред ко ми си јом 
ко ји су чи ни ли за по сле ни За-
во да. У окви ру пре зен та ци је 
пред ста вље ни су про гра ми и 
ала ти ко ји су са де цом при ме-
њи ва ни у прак си, кроз крат-

ке ани ми ра не фил мо ве, пу-
тем Pow еr Po int пре зен та ци је, 
аудио за пи са, кроз пра вље не 
че стит ки, по зив ни ца, пла ка та, 
као и пи са ње са мих при пре ма. 
Рад је био ве о ма за ни мљив за 

Ко ми си ју, а оно што је но ви на, 
је сте чи ње ни ца да овај на чин 
ра да до са да у об да ни шту ни је 
то ли ко при ме њи ван, об ја сни-
ла је вас пи та чи ца Сло бо дан ка 
Гр чић.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ

О јав ним 
пар ки ра ли шти ма

У пе так, 23. ја ну а ра, са по чет-
ком у 10 са ти, би ће одр жа на 

сед ни ца Скуп шти не гра да Срем-
ска Ми тро ви ца. На  днев ном ре ду 
ове сед ни це су пред лог од лу ке о 
из ме на ма и од лу ке о јав ним пар-
ки ра ли шти ма и пред лог Ло кал ног 
ак ци о ног пла на за за по шља ва-
ња гра да Срем ска Ми тро ви ца за 
2015. го ди ну. Пред од бор ни ци ма 
ће би ти  про длози про гра ма по-
сло ва ња за 2015. го ди ну Аген ци је 
за ру рал ни раз вој гра да, ПУ "Пче-
ли ца”, уста но ва из обла сти здрав-
ства, со ци јал не за шти те, кул ту ре, 
спор та и ту ри зма и дру го.

СА ВЕЗ СЛЕ ПИХ 

Оба ве ште ње 
чла но ви ма

У окви ру про це са пре ла ска са 
ана лог ног на ди ги тал но еми-

то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма 
Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зи ма 
и те ле ко му ни ка ци ја упу ћу је јав-
ни по зив угро жним по тро ша чи ма 
да се при ја ве за до де лу опре ме 
за при јем сиг на ла ди ги тал не те-
ле ви зи је, од но сно СТБ уре ђа ја. 
Овај уре ђај омо гу ћу је при јем ди-
ги тал ног те ле ви зиј ског сиг на ла 
на те ле ви зо ри ма на ко ји ма се 
про грам пра ти пу тем соб не или 
кров не ан те не.

Чла но ви Град ске од бо ра Са-
ве за сле пих Срем ска Ми тро ви ца 
ко ји ис пу ња ва ју усло ве за до би-
ја ње опре ме за при јем сиг на ла 
ди ги тал не те ле ви зи је, а то су: 
ко ри сни ци нов ча не по мо ћи, ко-
ри сни ци не ге и по мо ћи дру гог 
ли ца и пен зи о не ри ко ји жи ве са-
ми и чи ји из нос пен зи је ни је ве ћи 
од нај ни жег из но са пен зи је утвр-
ђе ног у оси гу ра њу за по сле них, 
тре ба да се обра те кан це ла ри ји 
сво је ор га ни за ци је у Ули ци Па ро-
брод ска  15,  до 21. ја ну а ра ка ко 
би до би ли оба ве ште ња  и по моћ 
при по пу ња ва њу ове при ја ве, ре-
кла је се кре тар овог град ског од-
бо ра Мир ја на Те о до ро вић. 

ПО ЗО РИ ШТЕ
Кон траш на сце ни 
У По зо ри шту „До бри ца Ми лу-

ти но вић“  у че твр так, 22. ја-
ну а ра, у 20 са ти, би ће из ве де на 
пред ста ва Ду шка Пре мо ви ћа „Кон-
траш“ са бра ву ро зним Љу бо ми ром 
Бан до ви ћем у уло зи не по но вљи-
вог По ња ве – бив шег вул ка ни зе-
ра, сим па ти зе ра, и са мо у ког ин те-
лек ту ал ца у оба прав ца.

Пред ста ва је на ста ла као омаж 
свим оним на ма зна ним и не зна-
ним, искре ним иде а ли сти ма, а по-
не кад и на ма са ми ма.  До дат не ин-
фор ма ци је и ре зер ва ци је ка ра та 
мо гу да се до би ју по зи вом на број 
022/615-115.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА "ПЧЕ ЛИ ЦА"

За па жен стуч ни рад Сло бо дан ке Гр чић

Сло бо дан ка Гр чић на пре зен та ци ји струч ног ра да 

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН РУ СИ НА

Чу ва ју на ци о нал ни иден ти тет

Из про гра ма

ПЛА НО ВИ ЈАВ НИХ КО МУ НАЛ НИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА

До ква ли тет ни јих услу га 

Са ша Бу га џи ја, 
ди рек тор "Во до во да"

Ра до слав Је вре мо вић, 
ди рек тор "Ко му на ли ја"
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МА ТИ ЧАР
Вен ча ни: Мар ко Ља љић и 
Су за на Ку змић, Вла ди мир 
Ми ло ва но вић и Ма ја Дра-
жић, Не ма ња Ли чи на и Да-
ни је ла Сто ја но вић, Сте во 
Тр бо је вић и Ма ри ја Че лић

Умр ли: Ми лу тин Бје ло пе-
тро вић, ро ђен 1951. го ди-
не, Ду шан Дра гић - 1948, 
Ви до са ва Бо жић - 1933, 
Ми ли ца Опа чић - 1926, 
Љу би ца Ма ти је вић - 1931, 
Бран ка Бр кић - 1925, Љу-
бан Ве се ли но вић - 1919, 
Вла да Си мић - 1931, Ма ра 
Ко лун џи ја - 1928, Ми лош 
То до ро вић - 1936, Дми тра 
Гр му ша - 1928, Сло бо дан 
Па вло вић - 1942, Је ли ца 
Чо ла ко вић - 1957. го ди не

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР
Филм ски про грам

''Деч ко мрав'' - 21. ја ну ар 
(од 19 са ти)
''Го луб сед ни на гра ни...'' - 
21. ја ну ар 8од 21 сат)
''Се ба сти јан и Бе ла'' - од 
22. до 28. ја ну а ра (од 18 
са ти)
''Топ је био врео'' - од 22. 
до 28. ја ну а ра (од 21 сат)
''Пре не го што за спим'' - од 
29. ја ну а ра до 4. фе бру а ра

По зо ри шни про грам

Пред ста ва ''Та ко је мо ра-
ло би ти'', Ју го сло вен ско 
драм ско по зо ри ште Бе о-
град - 31. ја ну ар у 20 ча-
со ва

Тол стој је дав но на пи сао - све 
срећ не по ро ди це ли че јед на 

на дру гу. Јед на по ро ди ца у Ру-
ми, у Ули ци ''Иве Ло ле Ри ба ра'' 
132,  за си гур но је срећ на - по-
чет ком ја ну а ра ове 2015. го ди-
не до би ла је но вог чла на. Реч 
је о по ро ди ци Ћен до, а ма ла 
''зве зди ца'' у ку ћи је ма ли Ни-
ко ла, исто вре ме но и пр ва рум-
ска бе ба у овој го ди ни.

Ни ко ла је ро ђен 4. ја ну а ра 
у срем ско ми тро вач кој бол ни-
ци, отац Пе тар, за по слен у 
''Ми та су'', и мај ка Да ни је ла, 
рад ни ца Фа бри ке обу ће, ни-
су се ни тру ди ли да са кри ју 
сре ћу - са да су пра ва, ком-
плет на по ро ди ца, по ред Ни-
ко ле има ју и ше сто го ди шњу 
Ва лен ти ну. По но сан је и де-
да Дар ко, же ља му је, ка же, 
да јед ног да на за и гра на уну-
ко вој свад би.

Ни ко ла је до био име по пра-
де ди и та ко се ово име вра ти-
ло у по ро ди цу Ћен до. Бе ба је 

ро ђе на у по по днев ним са ти ма, 
би ла је те шка 3,750 гра ма, ду-
га 55 сан ти ме та ра, а све то је 

би ло до вољ но да у по ро ди ли-
шту до би је оце ну 8 на 9.

По по врат ку из по ро ди ли-
шта, по ро ди цу Ћен до по се тио 
је пред сед ник оп шти не Сла-
ђан Ман чић, уз цве ће за ма-
му, опре му за бе бу, сти гла је 
и по клон че стит ка у вред но сти 
од 50 хи ља да ди на ра. Ни су из-
о ста ле ни ле пе же ље - да де це 
у Ру ми бу де још ви ше, а бри га 
ло кал не са мо у пра ве за усло ве 
у ко ји ма ће она од ра ста ти би ће 
кон стант на.

Жа гор у ку ћи бр зо је про бу-
дио ма лог Ни ко лу, би ло је то 
ње го во пр во по зи ра ње пред 
фо то апа ра ти ма и ка ме ра ма, 
ју нач ки је из др жао ово ''ва тре-
но кр ште ње'',  ни је за пла као, 
ма ло се  сме шкао - мо жда и за-
то што у овој фа зи ни је мо рао 
да од го ва ра на но ви нар ска 
пи та ња.

У Град ској ку ћи је 14. ја ну а ра 
ор га ни зо ва на кон фе рен ци ја 

за но ви на ре, по сле ви ше ча сов-
них раз го во ра го сти ју из Бе о-
гра да са пред сед ни ком оп шти не 
Сла ђа ном Ман чи ћем, и за ме ни-
ком пред сед ни ка Ма ри јом Стој-
че вић, за кључ ка да је још увек 
ра но за кон крет не ин фор ма ци је, 
уме сто стан дард ног обра ћа ња 
ме ди ји ма усле дио је кра так ко-
мен тар овог ску па.

У по се ти Ру ми би ла је по моћ-
ник ми ни стра при вре де Је ле на 
Спа сић, те ма раз го во ра од но-
си ла се на но ве ин ве сти ци је на 
''Рум ској пе тљи''.

Ми ни стар ство при вре де ће на-
ста ви ти са рад њу са Оп шти ном Ру ма, 
пре све га на да љем ин фра струк тур-
ном опре ма њу ''Рум ске пе тље'', је-
дан је од за кљу ча ка са овог са стан-
ка. Пред сед ник Ман чић је на ја вио 
да по сто ји ин те ре со ва ње ино стра-
них ком па ни ја за ин ве сти ра њем на 
ин ду стриј ској зо ни ''Рум ска пе тља'', 
ка ко би она би ла аде кват но опре-
мље на, би ће по треб на и фи нан сиј-
ска по моћ Ми ни стар ства при вре де. 
У то ку су пре го во ри са две ве ли ке 
ино стра не ком па ни је, ви ше по да та-
ка о то ме јав но сти ће би ти пре зен-
ти ра но ка да се ови раз го во ри при-
ве ду кра ју.

У Ру ми је 16. ја ну а ра зва нич но 
отво ре на Кан це ла ри ја за ин-

клу зи ју Ро ма, би ло је то уства ри 
фи на ле про јек та ко ји фи нан си ра 
над ле жни по кра јин ски се кре та-
ри јат. У но вим про сто ри ја ма но-
ви на ри ма су се обра ти ли на чел-
ник Оде ље ња за Оп шту упра ву 
Ду шан Љу би шић, пре сед ник 
Окру жне кан це ла ри је ром ског 
на ци о нал ног са ве та за Срем Бра-
ни слав Јо ва но вић, као и бу ду-
ћи ко ор ди на тор за ром ска пи та-
ња у Ру ми Дар ко Мар ко вић.

Уна пре ђе по ло жа ја при пад ни-
ка ром ске по пу ла ци је у рум ској 
оп шти ни би ће глав ни за да так ове 
кан це ла ри је, за јед нич ки је за-
кљу чак са овог ску па.

-Ово је ре а ли за ци ја про јек та 
По кра јин ског се кре та ри ја та, По-
кра ји на ће у пр вој по ло ви ни го-
ди не фи нан си ра ти пла ту ко ор ди-
на то ра, у дру гој по ло ви ни го ди не 
тај по сао пре у зи ма оп шти на, тру-
ди ће мо се да овај про је кат одр-
жи мо и у на ред ном пе ри о ду. У те 
свр хе на го ди шњем ни воу би ће 
из дво је но од 500 хи ља да до ми-
ли он ди на ра. У то ку је из ра да Ло-

кал ног ак ци о ног пла на за Ро ме у 
ко ме ће би ти по ве за на сва бит на 
пи та ња за жи вот ове по пу ла ци је-
ис та као је на чел ник Љу би шић.

Дар ко Мар ко вић је, уз за хвал-
ност рум ској оп шти ни за па жњу 
пре ма Ро ми ма, на гла сио да је ово 
зна ча јан ко рак за уна пре ђе ње 
жи во та ове по пу ла ци је, јер ће 
Ро ми убу ду ће зна ти ко ме тре ба 
да се обра те, ка да је реч о уна-
пре ђе њу обра зо ва ња, здрав ства, 
усло ва ста но ва ња и свих дру гих 
жи вот них пи та ња.

То ком функ ци о ни са ња ове 
кан це ла ри је, од ве ли ког зна ча ја 
ће би ти ко му ни ка ци ја са уста-
но ва ма као што су Цен тар за со-
ци јал ни рад, Цр ве ни крст, Дом 
здра вља и оста ле уста но це со ци-
јал но-здрав стве ног ти па.  

Пре ма по да ци ма из по след њег 
по пи са, у рум ској оп шти ни жи ви 
од 2.500 до три хи ља де при пад-
ни ка ром ске по пу ла ци је, ми сли 
се да је тај број са да и ве ћи, сто-
га ће све по ме ну те ак тив но сти 
би ти од ве ли ког зна ча ја за њи хо-
во лак ше укла па ње у са вре ме не 
дру штве не то ко ве.

Ка да смо ових да на по се ти ли 
По љо при вред но-струч ну слу-

жбу ''Ру ма'', за кљу чи ли смо да 
су ов де нај ак ту е ли је ак тив но сти 
при пре ме за пред сто је ћу Зим ску 
шко лу за по љо при вред ни ке, али 
и струч ни са ве ти за бо љи раст и 
раз вој пше ни це.

Зим ска шко ла за по љо при-
вред ни ке за по че ће кра јем ја ну-
а ра, а од ви ја ће се све до кра ја 
мар та. У пла ну је да се пре да-
ва ња одр же у 14 ме ста рум ске, 
ири шке и ин ђиј ске оп шти не, том 
при ли ком об ра ди ће се те ме из 

сто чар ства, ра тар ства, во ћар-
ства, ор ган ске про из вод ње, као 
и под сти ца ја у аграр ној по ли ти-
ци. По ред са ве то да ва ца из ПСС 
''Ру ма'', уче шће у Зим ској шко ли 
узе ће и пред став ни ци се мен ских 
и хе миј ских ку ћа ко је ће пред-
ста ви ти но ви сор ти мент, и но ве 
ви до ве за шти те би ља.

- Ка да је реч о ра тар ској про-
из вод њи, ак ту ел не су при пре ме 
за пр ву при хра ну пше ни це. Пре 
при пре ме по треб но је узе ти узор-
ке зе мље и из вр ши ти ла о бо ра то-
риј ске ана ли зе, ка ко би се уста-

но ви ле пра ве по тре бе зе мљи шта 
за ђу бри вом. Пше ни ца ко ја је по-
се ја на у оп ти мал ном ро ку, да кле 
у ок то бру, са да је у фа зи пу ног 
бо ко ре ња, пше ни ца ко ја је ка-
сни је за е ја на у фа зи је ни ца ња 
од јед ног до три ли ста. Углав ном, 
пше ни ца је до бро под не ла ове 
ни ске тем пе ра ту ре. Про из во ђа-
чи су би ли су о че ни и са на је здом 
гло да ра, то тре ба по но во про ве-
ри ти јер ти гло да ри пра ве ште ту 
на њи ва ма све до са мог ком бај-
ни ра ња пше ни це - ка же са ве то-
да вац Ђу ро Па ић.

Ду бо ко ора ње је при кра ју, 
пре о ста ло је да се уз о ре још 
око 10 про це на та по вр ши на а 
тај по сао ће се за вр ши ти чим 
то до зво ле вре мен ске при ли ке.
По сто ји мо гућ ност да се за јед-
но из вр ше ора ње, при пре ма 
зе мље и се тва, али у том слу-
ча ју, ора ње мо ра би ти пли ће 
не го ина че, са зна је мо у ПСС 
''Ру ма''.

Ка да је реч о по вр ћу, у пла-
сте ни ци ма су већ са ла та, спа-
наћ, бли тва, ра ни ку пус, као и 
оста ло хлад но по вр ће.

ПО СЕ ТА ПР ВОЈ РУМ СКОЈ БЕ БИ

По кло ни и ле пе же ље из оп шти не
Ни ко ла Ћен до ро ђен 4. ја ну а ра у Срем ској Ми тро ви ци

По ро ди ца Ћен до са пред сед ни ком оп шти не

РА ПОРТ СА ПО ЉА

Пр ва при хра на пше ни це у фе бру а ру
Са вет по љо при вред ни ци ма да обра те па жњу и на на је зду гло да ра у њи ва ма за се ја ним пше ни цом

Ђу ро Па ић

СУ СРЕТ У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

На ја ва но вих ин ве сти то ра

Раз го во ри у Град ској ку ћи

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА ИН КЛУ ЗИ ЈУ РО МА

За бо љи жи вот 
ром ске по пу ла ци је
Ко ор ди на тор за ром ска пи та ња 
је Дар ко Мар ко вић
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Ра до ви на ха ли
Ка ко су ис та кли над ле-

жни из ЈП „Ди рек ци ја за из-
град њу оп шти не“, по чет ком 
мар та тре ба да бу де отво рен 
тен дер за тре ћу фа зу ра до ва 
на из град њи спорт ске ха ле у 
Ин ђи ји. По след ња фа за под-
ра зу ме ва уре ђе ње пар кинг 
про сто ра и зе ле них по вр ши-
на око ха ле, као и пар тер но 
уре ђе ње и то пло вод. Ка ко је 
да ље на ја вље но то ком ове 
го ди не тре ба да бу ду окон ча-
не пр ва и дру га фа за ра до ва, 
на кон че га ће кре ну ти ра до-
ви на тре ћој фи нал ној фа зи, 
на кон че га ће овај спорт ски 
обје кат би ти у функ ци ји.

Зим ски ред во жње
Ка ко су по ру чи ли над ле-

жни из ЈП „Ди рек ци ја за из-
град њу“ слу жбе за са о бра ћај 
јав ног пре во за Ин ђи ја ауто-
бу си у при град ском и град-
ском пре во зу, на кон по чет ка 
дру гог по лу го ди шта по но во 
са о бра ћа ју по уста ље ном 
зим ском ре ду во жње. Због 
зим ског школ ског рас пу ста 
по је ди ни по ла сци и ли ни је у 
град ском и при град ском пре-
во зу би ли су из ме ње ни. 

„Сед мо не бо“
Још јед на са мо стал на из-

ло жба ра до ва отво ре на је 
про шлог пет ка у га ле ри ји 
Ку ће Вој но ви ћа. Реч је о из-
ло жби ра до ва под на зи вом 
„Сед мо не бо“ ауто ра Ми не 
Гло го вац из Бе о гра да. Сви 
ра до ви на из ло жби из ве де-
ни су у тех ни ци акри лик на 
плат ну фор ма та 150 x 150 
цен ти ме та ра. Из ло жба ће за 
све по се ти о це би ти отво ре на 
до 29. ја ну а ра 2015. го ди не.

Ин до фуд
Ин до не жан ски ин ве сти тор 

ко ји је за ку пио зе мљи ште у 
Ин ђи ји би тре бао да за поч не 
град њу фа бри ке на про ле ће. 
Због про ме не ин тер них пла-
но ва у ком па ни ји, ин ве сти тор 
ни је за по чео град њу про шле 
го ди не као што је би ло ре чи, 
али је из ве сно да ће фа бри ка 
би ти из гра ђе на то ком ове го-
ди не. Реч је о ком па ни ји ко ја 
се ба ви про из вод њом те сте-
ни на, у ко јој би по сао мо гло 
да про на ђе у пр вој фа зи око 
150 рад ни ка.

Иако се ме шта ни на се ље ног 
ме ста Ин ђи ја у по след њем 

пе ри о ду су сре ћу са про бле мом 
по ве ћа ног та ло га у во ди ка ко 
ис ти чу над ле жни кон статнтно 
се вр ши ис пи ра ње во до вод-
не мре же. Све слу ча је ве мо гу 
при ја ви ти слу жби ЈКП „Во до-
вод и ка на ли за ци ја“, ко ји ће 
од мах по по зи ву иза ћи на те-
рен и ис пи ра ти мре жу. Ка ко се 
да ље на во ди пре ма по след њим 
ана ли за ма ко је су вр ше не, во-
да  је пот пу но бак те ри о ло шки 
и ми кро би о ло шки ис прав на и 
без бед на за пи ће и при пре му 
хра не. Ка ко је ис та као Пе тар 
Фи ли по вић, пред сед ник оп-
шти не, у скла ду са за кон ским 
нор ма ма у Ин ђи ји се сва ке не-
де ље вр ши ана ли за ква ли те та 
во де.

- Од ка ко ни је ви ше на сна-
зи за бра на о упо тре би во де из 
ин ђиј ског во до во да, све до са-
да шње ана ли зе су по ка за ле 
ап со лут ну ис прав ност. Је ди но 
што се по вре ме но по ја вљу је 
као про блем је сте та лог у мре-
жи, али то ни је је дин ствен слу-
чај у на шој во до вод ној мре жи, 
већ по сто ји и у дру гим оп шти-
на ма. Ми смо пред у зе ли од ре-
ђе не ме ре, од но сно по ја ча но 
хло ри са ње ка ко би но во ни три-
та до ве ли до пред ви ђе них гра-
ни ца - ис та као је пред сед ник и 
об ја снио:

- Сло бо дан хлор ски да та лог 
са мре же, по ди же га и из тог 
раз ло га се у од ре ђе ним де ло-
ви ма гра да по ја вљу је за му ће на 
во да. Је ди ни на чин да тај про-
блем ре ши мо је сте кон стант но 
ис пи ра ње мре же, а уко ли ко 
гра ђа ни че сто има ју про блем 
са овом по ја вом тре ба да при-

ја ве про блем и по зо ву слу жбу 
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја“ 
ко ја ће од мах ин тер ве ни са ти.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка 
у то ку је про це ду ра за спро во-
ђе ње тен де ра за из град њу два 
но ва бу на ра, ко ји тре ба да бу-
ду у функ ци ји до ле та, на кон 
че га се оче ку је пот пу на ста-

би ли за ци ја си ту а ци је са во до-
снаб де ва њем.

- Не оче ку је мо да ће мо има-
ти про блем са ка па ци те том во-
де, по стро је ње ће мо ћи да ра ди 
не сме та но, а уз два но ва бу на-
ра и то ком лет њих ме се ци не ће 
би ти про бле ма са во дом - ре-
као је на кра ју пред сед ник.

Где се на ла зе уче ни ци то ком 
штрај ка про свет них рад ни ка 

и ко ли ко су без бед ни јед на је 
од те ма о ко јој су раз го ва ра-
ли пред став ни ци по кра јин ског 
се кре та ри ја та за обра зо ва ње, 
упра ву, про пи се и на ци о нал-
не за јед ни це са над ле жни ма 
из Тех нич ке шко ле „Ми хај ло 
Пу пин“ у Ин ђи ји , то ком про-
шло не дељ ног са стан ка. Реч је 
о ак ци ји ко ју ре а ли зу ју пред-
став ни ци ре сор ног се кре та ри-
ја та оби ла зе ћи све оп шти не у 
Вој во ди ни.

- Ба ви мо се пи та њем да ли је 
шко ла и на ко ји на чин обез бе-
ди ла тај „пра зан ход“ шта се де-
ша ва са ђа ци ма и да ли су без-
бед ни - ре као је Алек сан дар 
Јо ва но вић, за ме ник по кра јин-
ског се кре та ра за обра зо ва ње, 
упра ву, про пи се и на ци о нал не 

за јед ни це и на гла сио да су овом 
ак ци јом же ле ли да се упо зна ју 
са си ту а ци јом на те ре ну.

Ово је пр ва по се та по се та 
по кра јин ске де ле га ци је Тех-
нич кој шко ли, а пре ма ре чи ма 
за ме ни ка се кре та ра же ле ли су 
да пру же по др шку шко ли и на 
не ки на чин да ју прав ну про моћ 
уко ли ко по сто је од ре ђе не не-
до у ми це:

- Про свет ни рад ни ци се на-
ла зе у те шкој си ту а ци ји, а са 
дру ге стра не то су све љу ди 
ко ји има ју ви со ко раз ви је ну 
свест о од го вор но сти пре ма 
де ци као вас пи та чи и као не-
ко ко обра зу је де цу. Ак ци ја ће 
тра ја ти и у на ред ном пе ри о ду, 
а уко ли ко до ђе до об у ста ве 
штрај ка, на ста ви ће мо да оби-
ла зи мо шко ле и раз го ва ра мо о 
го ру ћим про бле ми ма, али и да 
пред ста вља мо ак ту ел не кон-
кур се и про јек те.

И Љу би ца Ср ђа нов, по-
моћ ни ца по кра јин ског се кре та-
ра за обра зо ва ње за ду же на за 
ре сор обра зо ва ња је на гла си ла 
да су над ле жни из По кра ји-

не то ком ове али и прет ход не 
го ди не уло жи ли све на по ре да 
по мог ну шко ла ма у Вој во ди ни 
у пре ва зи ла же њу сва ко днев-
них про бле ма.

- Тру ди мо се да ви ше бу-
де мо на те ре ну а не у кан це-
ла ри ји и у ко му ни ка ци ји са 
шко ла ма чу је мо ко ји су то њи-
хо ви про бле ми и по ку ша мо да 
их ре ши мо. Наш циљ је сте да 
при ђе мо уче ни ци ма и са ве ти-
ма ро ди те ља као и школ ским 
од бо ри ма као и на шим ко ле га-
ма из шко ла да схва те да тре-
ба за јед нич ки да де лу је мо и 
да про бле ме ре ша ва мо. Осим 
фун да мен тал них про бле ма 
ко ји ма се ба ви мо, ја вља ју се 
и не ка дру га пи та ња ко ји ма 
ће мо се у на ред ном пе ри о ду 
по за ба ви ти - ис та кла је по-
моћ ни ца и на гла си ла:

- Про шле го ди не смо има ли 
2,5 од сто сма ње ње бро ја де це 
у шко ла ма ши ром Вој во ди не 
што до дат но отва ра но ви про-
блем ве ли ког бро ја за по сле них 
ко ји ће оста ти без по сла. Фор-
ми ран је рад ни тим на ни воу 
По кра ји не ко ји ће се ба ви ти и 
де мо гра фи јом и за по шља ва-
њем и ко ји ће ви де ти ко ја су то 
нај бо ља ре ше ња за јед ну ло-
кал ну за јед ни цу.

Сне жа на Жив ко вић, за-
ме ни ца ди рек то ра Тех нич ке 
шко ле је на гла си ла зна чај по-
се те по кра јин ске де ле га ци је и 
по ди за ње ква ли те та са рад ње 
ме ђу њи ма. Она је на кра ју ис-
та кла да по сто ји од ре ђе ни број 
на став ни ка ко ји др же на ста ву 
у тра ја њу од 30 ми ну та, а у пе-
ри о ду ка да ни су на на ста ви ду-
жни су да бу ду де жур ни и бри-
ну о без бед но сти уче ни ка. 

АК ТУ ЕЛ НО У ВО ДО СНАБ ДЕ ВА ЊУ

Нео п ход но че сто ис пи ра ње мре же

Испирањем водоводне мреже се решава проблем грађана

ПО СЕ ТА ПО КРА ЈИН СКЕ ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈЕ ТЕХ НИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Без бед ност уче ни ка при о ри тет

Представнци покрајинског секретаријата 
са надлежнима из школе

Безбедност ученика најважнија
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Вој на еви ден ци ја
По оп штем по зи ву ко ји је 

об ја ви ло Ми ни стар ство од бра-
не Ре пу бли ке Ср би је, уво ђе ње 
у вој ну еви ден ци ју ре гру та с 
те ри то ри је оп шти не Ста ра Па-
зо ва, оба вља ће се у Цен тру 
Ми ни стар ства од бра не у Ста рој 
Па зо ви у Ули ци Ћи ри ла и Ме-
то ди ја, број 18 у со би 21 на пр-
вом спра ту сва ког рад ног да на 
од 2. до 27.фе бру а ра ове го ди-
не од 9 до 14 са ти. У вој ну еви-
ден ци ју уво де се омла дин ци 
ро ђе ни 1997.го ди не и ста ри ји, 
од 1985-тог до 1996-тог го ди-
шта ко ји из би ло ко јих раз ло-
га ни су ре гру то ва ни. При ли ком 
уво ђе ња у вој ну еви ден ци ју, 
ре грут је ду жан да на увид до-
ста ви лич ну кар ту, уве ре ње о 
др жа вљан ству Ре пу бли ке Ср-
би је и из вод из ма тич не књи ге 
ро ђе них. Ра ди уво ђе ња у вој ну 
еви ден ци ју, ре гру ти ко ји бо ра-
ве у ино стран ству ду жни су да 
се ја ве над ле жном ди пло мат-
ско-кон зу лар ном пред став ни-
штву на ше др жа ве. 

При пре ме 
за пре ло

Чла ни це Удру же ња же-
на при СКУД-у „Хе рој Јан ко 
Чме лик“ са ста ју се сва ког по-
не дељ ка, при пре ма ју ћи се 
за пре ло ко је ће ор га ни зо ва-
ти кра јем ме се ца, та ко да су 
про шле не де ље уче ство ва ле 
на пре лу Удру же ња же на из 
Бач ке Па лан ке са ко ји ма има-
ју ду го го ди шњу са рад њу. Та-
ко ђе, и фол клор ни ан самбл 
Сло вач ког СКУД-а „Кла сје“ 
при пре ма но ву ко ре о гра фи-
ју и тра ди ци о нал ну Зу зан ску 
за ба ву, док Сло вач ко по зо ри-
ште ВХВ ових да на на ста вља 
рад на но вој пред ста ви.

Књи жев но ве че
У До му кул ту ре у Но вим Ба-

нов ци ма у ор га ни за ци ји Удру-
же ња же на „Ми мо за“ одр жа но 
је књи жев но ве че и пре да ва ње 
на ко ме се пред ста ви ла док-
тор ка Све тла на Ко стић, сто-
ма то лог из Бе о гра да, тре нер 
ре ко нек тив ног ис це ље ња и мо-
ти ва тор, ко ја је про шле го ди не 
на пи са ла две књи ге: „У пра ву 
си, ал баш ме бри га“ и „Ака-
де ми ја за сре ћо ло ги ју“. Аутор-
ка се ба ви те ма ма из обла сти 
ме ди ци не и пси хо ло ги је ко је 
ути чу на на шу под свест и ко је 
по ка зу ју ка ко да се пре ва зи ђу 
жи вот не те шко ће.

Ни зом ак тив но сти у про те-
кли пе так у Ста рој Па зо ви 

обе ле же на је сто го ди шњи ца од 
ро ђе ња (7.1.1915.) про фе со ра 
Ми ха ла Фи ли па, учи те ља мно-
гих ге не ра ци ја сло вач ке ин ти-
ли ген ци је и уте ме љи ва ча вој-
во ђан ске сла ви сти ке. Ка ко се 
чу ло у окви ру про гра ма обе ле-
жа ва ња ове, за ста ро па зо вач ке 
Сло ва ке зна чај не го ди шњи це, 
про фе сор Фи лип је у окви ру 
свог пе да го шког, на уч ног, књи-
жев ног и кур ту ро ло шког де ла 
дао зна ча јан до при нос исто ри-
ји и кул ту ри ов да шњих Сло ва-
ка. У нај плод ни јем пе ри о ду у 
окви ру свог пе да го шко-вас-
пит ног ра да пре да вао је у 
Гим на зи ји у Бач ком Пе тров-
цу (1945.-1952.го ди на), а 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду и Но вом Са ду од 
1952. до 1983. го ди не, ка да 
од ла зи у за слу же ну пен зи ју. 
Умро је 26.ма ја 1989.го ди не 
и са хра њен два да на ка сни-
је на ста ро па зо вач ком гро-
бљу. Су штин ска ори јен та ци-
ја про фе со ра Фи ли па би ла 
је пре да ва ње сло вач ког је-
зи ка и књи жев но сти, али и 
та да шњег срп ско-хр ват ског 
је зи ка и ју го сло вен ске књи-
жев но сти. За вре ме свог пе-
тро вач ког пе ри о да ор га ни зо вао 
је по зо ри шни жи вот и че сто сам 
ре жи рао по зо ри шне пред ста ве, 
а био је и при ре ђи вач чи тан ки 
и пре во ди лац с ви ше сло вен-
ских је зи ка, вред ни са ку пљач 

за о став шти не по ро ди це Хур бан 
и ду бо ки по што ва лац обим ног 
књи жев ног опу са Вла ди ми ра 
Хур ба на Вла ди ми ро ва. 

У окви ру про гра ма обе ле жа-
ва ња ове го ди шњи це, по што ва-
о ци по кој ног про фе со ра Ми ха-

ла Фи ли па, пред став ни ци 
сло вач ких ло кал них и по-
кра јин ских ин сти ту ци ја и 
ло кал не са мо у пра ве, ме ђу 
ко ји ма и ам ба са дор Сло-
вач ке Ре пу бли ке у Ср би ји 
Јан Вар шо, об и шли су и 
по ло жи ли цве ће на спо мен 
обе леж је про фе со ру Фи-
ли пу, а за тим су сло вач ки 
ам ба са дор и пред сед ник 
Са ве та МЗ Ста ра Па зо ва 
др Ми шо Фи лип, от кри ли 
спо мен пло чу на по ро дич ној 
ку ћи по кој ног про фе со ра. 

У про сто ри ја ма ста рог 
па ро хиј ског до ма Сло вач ке 
еван ге лич ке цр кве у Ста-

рој Па зо ви отво ре на је до ку мен-
тар на из ло жба по све ће на овом 
зна ме ни том чо ве ку ко ју је при-
ре ди ла ар хвар ка Ка та ри на Ве-
реш са са рад ни ци ма. По ре чи ма 
Ве ре шо ве, из ло жба се са сто ји 

од че ти ри сег мен та и то ње го-
вих пи са ма, лич них до ку ме на та, 
фо то гра фи ја и спи са. 

У но вом па ро хиј ском до му 
одр жа на је про мо ци ја књи ге 
„Сно ви и зве зде про фе со ра Ми-
ха ла Фи ли па“ ко ју је при ре дио 
но ви нар и књи жев ник Мар тин 
Пре бу ђи ла. Ова књи га је иза-
шла у из да њу Цр кве не за јед ни-
це и Цр кве ног ар хи ва Сло вач-
ке еван ге лич ке цр кве у Ста рој 
Па зо ви и Сло вач ког из да вач ког 
цен тра из Бач ког Пе тров ца уз 
фи нан сиј ску по др шку Кан це-
ла ри је за Сло ва ке у ди ја спо ри 
Сло вач ке Ре пу бли ке. У име до-
ма ћи на у про сто ри ја ма Сло вач-
ке еван ге лич ке цр кве при сут не 
је по здра вио све ште ник Игор 
Фел ди, а про грам обе ле жа ва-
ња ове го ди шњи це сво јим на-
сту пом упот пу нио је и цр кве ни 
хор „Ти ли ја“.

Због ни ских тем пе ра ту ра то-
ком зи ме по треб но је на 

вре ме за шти ти ти во до ме ре и 
уну тра шње кућ не ин ста ла ци је 
од смр за ва ња. 

– Прак са из прет ход них го-
ди на по ка зу је да се ве ли ки 
број во до ме ра на ла зи у нео д го-
ва ра ју ћим спре ми шти ма у ко ји-
ма до ла зи до смр за ва ња. Из тог 
раз ло га то ком мра зних да на 
еки пе ЈКП „Во до во да и ка на-
ли за ци је“ че сто су по зи ва не да 
от кла ња ју по сле ди це смр за ва-
ња во до ме ра. Оба ве за по тро-
ша ча је да во ди бри гу о сво јим 
уну тра шњим ин ста ла ци ја ма и 
да се ста ра да во до мер но ок но 
бу де чи сто и за шти ће но од смр-
за ва ња, као и да во до мер бу де 
до сту пан за одр жа ва ње – ка же 
Ма ра Гво зде нац, ПР ме на џер 
у ста ро па зо вач ком Во до во ду. 
Она под се ћа да до смр за ва ња 
во до ме ра до ла зи у слу ча је ви ма 
ка да они ни су про пи сно сме-
ште ни у од го ва ра ју ћим спре ми-
шти ма, у по дру ми ма без про зо-
ра, и ка да до ла зи до смр за ва-
ња уну тра шњих ин ста ла ци ја у 
објек ти ма без утро шка во де. 

– У та квим окол но сти ма 
пред ла же мо да се во до ме ри 
уто пле, као и да се ис пу сти во-

да из ин ста ла ци ја у објек ти ма 
где се не ста ну је то ком зи ме, 
те да се на тај на чин во до ме ри 
за шти те од мо гу ће ште те ко-
ја на ста је смр за ва њем. Да би 
се из бе гле не при јат не си ту а-
ци је ко је су по сле ди ца смр за-
ва ња во до ме ра и уну тра шњих 
ин ста ла ци ја, по зи ва мо све по-
тро ша че да сво је во до ме ре пре 
по чет ка пра ве зи ме уто пле и 
за шти те – до да је Гво зде нац. 
Плит ко по ста вље ни во до ме ри 

мо гу се за шти ти ти по ста вља-
њем пре ко њих тер мо и зо ла-
ци о них ма те ри ја ла као што су 
да ске, сти ро пор или ба ле сла-
ме, док по тро ша чи ко ји има ју 
про пи сно из ве де на во до мер на 
ок на не тре ба да стра ху ју од 
смр за ва ња во до ме ра јер су они 
по ста вље ни ис под зо не смр за-
ва ња. Пре зим ског уто пља ва ња 
во до ме ра, по тро ша чи тре ба 
са ми да про ве ре ста ње сво-
јих уну тра шњих ин ста ла ци ја, 

ста ње на во до ме ру, као и мо гу-
ће де фек те у во до мер ној шах ти 
и све уоче не ква ро ве при ја ве 
тех нич кој слу жби Во до во да на 
тел.022/310-680 или на де жур-
ни те ле фон 022/310-330. Уоче-
не ква ро ве на уну тра шњим 
ин ста ла ци ја ма по тро ша чи су 
ду жни да от кло не у соп стве-
ној ре жи ји ка ко би из бе гли не-
при јат но сти и ви со ке тро шко ве 
због на ста лих оште ће ња као 
и да би из бе гли из не на ђе ња 
у ве зи ви со ких ра чу на на кон 
пр вог про лећ ног очи та ва ња 
во до ме ра. 

– На жа лост, по тро ша чи 
ко ји не во де бри гу о сво јим 
ин ста ла ци ја ма и не про вре-
ра ва ју ста ње у во до мер ној 
шах ти, по не кад се су о ча ва ју 
с не при јат но сти ма као што су 
тро шко ви смр зну тог, ис то-
пље ног во до ме ра и енорм но 
ви со ких ра чу на због ква ро ва 
на уну тра шњим ин ста ла ци-
ја ма – ка же Ма ра Гво зде нац 
и до да је да ће рад ни ци „Во-
до во да“ с сво је стра не у нај-
кра ћем ро ку иза ћи на те рен 
и от кло ни ти све ква ро ве ко ји 
су на ста ли на де лу во до вод-
не мре же ко ја је у над ле жно-
сти пред у зе ћа.

ПРИ ПРЕ МА ИН СТА ЛА ЦИ ЈА И ВО ДО МЕ РА ЗА НИ СКЕ ТЕМ ПЕ РА ТУ РЕ

Про ве ра и уто пља ва ње, 
нај си гур ни ја ме ра

 Згра да Во до во да у Ста рој Па зо ви 

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО СТО ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ ЊА ПРО ФЕ СО РА МИ ХА ЛА ФИ ЛИ ПА

Се ћа ње на зна ме ни ту лич ност
Про фе сор Ми хал Фи лип је у окви ру свог пе да го шког, на уч ног, књи жев ног и кул ту ро ло шког 
де ла дао зна ча јан до при нос исто ри ји и кул ту ри ов да шњих Сло ва ка

Сло вач ки ам ба са дор Јан Вар шо 
и све ште ник Игор Фел ди

Про мо ци ја књи ге о про фе со ру Фи ли пу Ар хи вар ка Ка та ри на Ве реш
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- Пра во ку по ви не има ју сва прав на и фи зич ка ли ца,
- По ну да тре ба да са др жи укуп ну це ну са тач но на-

зна че ним ти пом  на ве де ног во зи ла. Као нај по вољ ни ја, 
при хва ти ће се по ну да ко ја са др жи нај ви шу це ну. У слу-
ча ју да бу де ви ше по ну да са истом це ном или је раз ли ка 
из ме ђу две или ви ше слич них по ну да, а ко је су нај по-
воњ ни је, ма ња од 3% отво ри ће се јав но над ме та ње у 
ко ме ће уче ство ва ти пред став ни ци по ну ђа ча са нај по-
вољ ни јим по ну да ма;

- Во зи ла се про да ју у ви ђе ном ста њу ;
- Да би се сте кло пра во на до ста вља ње по ну да нео-

п ход на је упла та га ран ци је од 10% од укуп не по чет не 
це не во зи ла. До каз о упла ти се до ста вља пред став ни ку 
Про дав ца не по сред но пред по че так отва ра ња по ну да;

- Упла те се вр ше на ра чун 355-00000001064791-62 
код „Вој во ђан ске бан ке, при ма лац је  ПД „Елек тро вој во-
ди на“ Д. О. О. Но ви Сад, „Елек тро ди стри бу ци ја Срем ска 
Ми тро ви ца“, свр ха упла те: де по зит за во зи ло;

- По сто ји мо гућ ност упла те на бла гај ни Огран ка 

дру штва „ЕД Срем ска Ми тро ви ца“ Срем ска Ми тро ви ца, 
Фру шко гор ска бб – Управ на згра да;

- Упла ће ни из нос ће би ти вра ћен ли ци ма ко ја не 
оства ре нај по вољ ни ју по ну ду у ро ку од два да на, а ли-
цу ко је оства ри нај по вољ ни ју по ну ду ће се ура чу на ти 
у це ну. Уко ли ко по ну ђач ко ји оства ри нај по вољ ни ју 
це ну од у ста не од ку по ви не, упла ће ни из нос се не ће 
вра ћа ти;  

- Уко ли ко се за во зи ла, за тво ре ном по ну дом, не до би-
је по чет на про це ње на вред ност од у ста ће се од про да је 
во зи ла;

- За ин те ре со ва на ли ца мо гу ви де ти во зи ла од 
21.01.2015. до 30.01.2015. го ди не у дво ри шту „Елек тро-
ди стри бу ци је Срем ска Ми тро ви ца“,  Сремк са Ми тро ви ца, 
Фру шко гор ска бб, у вре ме ну од 10,00 до 14,00 ча со ва 
(по зва ти Ми ла на Ра ди вој ко ва 022-638-140);

-  Ппре у зи ма ње во зи ла са ло ка ци је про дав ца ку пац 
вр ши на кон упла те фак ту ри са ног из но са, а нај ка сни је 5 
да на од при је ма фак ту ре;

- Отва ра ње по ну да оба ви ће се 02.02.2015. го ди не у 
10,00 ча со ва у хо лу Управ не  згра де „Елек тро ди стри бу-
ци је Срем ска Ми тро ви ца“;

- По ну ду за ку по ви ну во зи ла упу ти ти на адре су: ПД 
„Елек тро вој во ди на“ д. о. о. Но ви Сад „Елек тро ди стри-
бу ци ја Срем ска Ми тро ви ца“ Срем ска Ми тро ви ца“ Фру-
шко гор ска бб (са на зна ком „НЕ ОТВА РА ТИ“ – по ну да за 
ку по ви ну во зи ла). На по ну ди и на по ле ђи ни ко вер те на-
зна чи ти на зив по ну ђа ча (име и пре зи ме), адре су и кон-
такт те ле фон по ну ђа ча.                                                         

- До ста ва по ну да вр ши се до 11,00 ча со ва 30.01.2015. 
го ди не, по штом или на пи сар ни ци Огран ка. Пра во вре-
ме ност по ну де се утвр ђу је пре ма при спе ћу.

- За све до дат не ин фор ма ци је мо же те се обра ти ти на 
те ле фон 022- 630-555.

 Ди рек тор „ЕД СМ“,
 Ђор ђе Фа ор, дипл. инж. ел.

При вред но дру штво за ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је „Елек тро вој во ди на Д. О. О. Но ви Сад, „Елек тро ди стри бу ци ја Срем ска Ми тро ви ца“ Фру шко гор ска бб
         

ОГЛАШАВА
Про да ју три по лов на пут нич ка во зи ла, јед но  те рет но во зи ло и јед но спе ци ја ли зо ва но во зи ло  пу тем при ку пља ња за тво ре них по ну да и то:

Р.Б. Мар ка и тип во зи ла Го ди на 
про из вод ње Ре ги страц. Број ша си је Ста ње КМ са та По чет на 

це на-РСД

1. Пут нич ко во зи о ло „La da ni va “ бе ле бо је      1998. Од ја вљен XTA212130
1364248 100.000 10.000,00

2. Пут нич ко во зи ло „Za sta va ska la 101“ цр ве не бо је      2004. Од ја вљен Vx11128A00-01103037 167.000 10.000,00

3. Пут нич ко во зи ло „Za sta va“ цр ве не бoје      2004. Одјављен vx1128A00-01100599 128.000 15.000,00

4. Спе ци ја ли зо ва но во зи ло „ТАМ“ 
(кор па)      1981. Одјављен 810001185 187.600 500.000,00

5. Те рет но во зи ло „GAZ“ (ком би)      2004. Одјављен Z3B 3302304R001032 71.200 450.000,00

То ком 2015. го ди не у Кул тур-
ном цен тру Ин ђи ја ће ак це-

нат би ти ста вљен на еду ка ци је 
али и ре а ли за ци ју за по че тих 
про је ка та у кул ту ри по ру чи-
ли су над ле жни. Прет ход ном 
2014. го ди ном су ве о ма за до-
вољ ни, јер су ус пе ли да оства-
ре све про грам ске ци ље ве и 
ор га ни зу ју не ко ли ко ма ни-
фе ста ци ја и до га ђа ја ко ји су 
би ли од кључ ног зна ча ја ка ко 
за оп шти ну та ко и за це лу зе-
мљу. Пре ма ре чи ма Са ше Ми-
ли во је ви ћа, ди рек то ра Кул-
тур ног цен тра, на да ју се да су 
ус пе ли да ис пу не оче ки ва ња 
пу бли ке, а то је нај ва жни ји и 
нај те жи за да так.

- Ка да го во ри мо о про те-
клој го ди ни, не мо же мо да не 
по ме не мо рад на ше по зо ри шне 
ра ди о ни це и сјај но оства ре ње 
„Љу бав ник ве ли ког сти ла“ ко ја 
је обе ле жи ла по зо ри шну се зо-
ну и по ста ла пра ви хит. За тим 
са ма чи ње ни ца да смо уче ство-
ва ли у ор га ни за ци је „Шек спир 
фе сти ва ла“, ко ји је зва нич но 
про гла шен јед ним од де сет нај-
зна чај ни јих до га ђа ја у кул ту ри 
про шле го ди не - ис ти че Ми ли-
во је вић и под се ћа на број не 
про јек те Кул тур ног цен тра по-
пут пред ста ве „Хи пер тен зи ја“ 
ко ја још увек жи ва на сце ни 
Ср би је.

- Оно че му смо про шле го-
ди не по све ти ли по себ ну па жњу 
је сте уре ђе ње и адап та ци ја 
про сто ра Га ле ри је Ку ће Вој но-
вић ко ји је до био са вре мен из-

глед а мо рам да на по ме нем да 
смо до би ли ве ли ку по др шку из 
По кра ји не и ло кал не са мо у пра-
ве. За тим је усле ди ло уре ђе ње 
КЦ ка феа, ен те ри јер и екс те ри-
јер и на тај на чин смо пот пу но 
оса вре ме ни ли про стор у ко јем 
ра ди мо и де лу је мо - ка же он.

Ми ли во је вић под се ћа и да су 
то ком про шле го ди не за по че та 
два ве ли ка про гра ма „Кла си ка, 
мо лим“ и Де чи је по зо ри ште ко-
ја ће би ти на ста вље на и у овој 
го ди ни. Та ко ђе, не тре ба за бо-
ра ви ти Сце на фест, кон цер те и 
би о скоп ске про јек ци је.

- Што се ти че сред ста ва, 
рас по ла га ли смо са слич ним 
из но сом нов ца као и дру ге ин-
сти ту ци је кул ту ре у Ср би ји, али 
ду бо ко ве ру јем да но вац ни је 
увек пре су дан фак тор. Ге не-
рал но, ви ше не до ста је иде ја и 
у мно гим си ту а ци ја ма се мо же 
са ре ла тив но ма ло сред ста ва 
на пра ви ти до бра ствар - ка же 
ди рек тор Кул тур ног цен тра и 
на во ди ко ји ће то про јек ти би-
ти на ста вље ни у 2015.

- На да мо се да ће „Шек спир 
фе сти вал“ би ти по но во ор га ни-
зо ван ове го ди не, за тим ту је 
про грам „Кла си ка, мо лим“, Де-
чи је по зо ри ште, свир ке у КЦ ка-
феу, а оно што би мо гло да обе-
ле жи по зо ри шну се зо ну је сте 
об но ва са рад ње са Све ти сла вом 
Ба са ром. Пред ста ва „Љу бав ник 
ве ли ког сти ла″ ће оста ти на сце-
ни где је сте - ис ти че Са ша Ми-
ли во је вић - На ша уре ђи вач ка 
по ли ти ка ће се ове го ди не ба зи-
ра ти на еду ка тив ним про гра ми-
ма, од но сно на јед ној ло ги ци по 
ко јој је на ша уста но ва про стор 
где сви мла ди и кре а тив ни љу ди 
у овом гра ду тре ба да на ђу сво је 
ме сто. Са да по сто је две по зо ри-
шне ра ди о ни це, јед на основ но-
школ ског уз ра ста и дру га ко ју 
по ха ђа ју сред њо школ ци. 

По ред по зо ри шне ра ди о ни-
це у окви ру Кул тур ног цен тра 
по сто је и шко ле кла ви ра и там-
бу ре, а пре ма ре чи ма ди рек то-
ра, це ли на ће би ти за о кру же-
на фор ми ра њем град ског хо ра, 
што је све из ве сни је.

- Уко ли ко узме мо у об зир да 
КУД-ови де лу ју у Кул тур ном 
цен тру, по сто ји ве ли ки број 
мла дих љу ди ко ји ов де про во-
де сво је вре ме, што је су штин-
ски од ве ли ког зна ча ја – на во-
ди Ми ли во је вић и на бра ја од-
ре ђе не про бле ме са ко ји ма би 
се ова уста но ва кул ту ре мо гла  
су о чи ти, а реч је не до стат ку 
ди ги тал не опре ме.

- То је про блем са ко јим се 
ве ли ка ве ћи на гра до ва и оп-
шти на у Ср би ји су о ча ва. Про-
цес ди ги та ли за ци је би о ско па 
још увек ни је мо гућ у вре ме ну 
ка да су фи нан сиј ска сред ства 
скром на, али ве ру јем да ће и 

тај по сао би ти ура ђен у до глед-
но вре ме. Без об зи ра на све, 
ус пе ли смо да до не се мо нај-
зна чај ни ја филм ска оства ре ња 
и због то га мо же мо ре ћи да смо 
за до вољ ни.

Ка да је реч о Га ле ри ји Ку ће 
Вој но ви ћа, у то ку 2015. го ди не 
ће би ти ор га ни зо ва но 17 из ло-
жби, груп них и са мо стал них. 
Сце на фест се по ла ко при пре-
ма, кон цеп ту ал но, а пре ма ре-
чи ма Ми ли во је ви ћа, по сто ји 
иде ја да се по но во ак ту е ли зу је 
ло ка ци ја цен тра гра да где су се 
не ка да одр жа ва ли кон цер ти. 

 
 М. Ба ла ба но вић

ИН ЂИ ЈА • ПЛА НО ВИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА ЗА 2015.

Еду ка тив ним про гра ми ма до ква ли те та

Са ша Ми ли во је вић

На ста вља ју се про грам ске ак тив но сти



Среда, 21. јануар 2015.14

На осно ву чла на 18. и 37. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма ("Слу жбе ни 
лист гра да Срем ска Ми тро ви ца" бр. 15/12) , чла на 12. раз део IX и чла на 47. 
став 1. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну („Слу жбе-
ни лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца“, бр. 11/14) и Про гра ма за до де лу сред ста-
ва  не вла ди ним ор га ни за ци ја ма из обла сти спор та ко ји је до не ло Град ско ве ће 
под бро јем 401-97/2015-III од 15.01.2015. го ди не, на чел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну гра да Срем ска Ми тро ви ца да на 21.01.2015. го ди не, 
рас пи су је

КОН КУРС
за до де лу сред ста ва удру же њи ма гра ђа на  

из обла сти спор та
Рас пи су је се кон курс за до де лу сред ста ва удру же њи ма гра ђа на са под руч ја 

гра да Срем ска Ми тро ви ца из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну  
са  по зи ци је: 

205 -  ДО ТА ЦИ ЈЕ НЕ ВЛА ДИ НИМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА – ИЗ
ОБЛА СТИ  СПОР ТА

УКУП НО ПРЕД ВИ ЂЕ НА СРЕД СТВА ЗА КОН КУРС: 55.000.000,00 ди на ра

Пра во да уче ству ју на кон кур су има ју: 
-Удру же ња гра ђа на из обла сти спор та чи је је се ди ште и ко ја ре ги стро ва ну 

де лат ност оба вља ју на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
-Удру же ња ко ја има ју про гра ме ре дов них тре на жних и так ми чар ских ак тив-

но сти спорт ских ор га ни за ци ја (у да љем тек сту: ре дов них и про грам ских  ак тив-
но сти) ко ји ће би ти ре а ли зо ван у то ку 2015. го ди не,  као и фи нан сиј ски план 
утро шка сред ста ва за на ве де ни про грам, а ко ја ни су кон ку ри са ла за до де лу 
сред ста ва из дру гих обла сти из Бу џе та гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го-
ди ну.

Пред ност у до би ја њу и ко ри шће њу сред ста ва има ју не вла ди не ор га ни за ци је 
из обла сти спор та ко је за до во ља ва ју сле де ће кри те ри ју ме:

-    оства ру ју кон крет не про гра ме из обла сти так ми чар ског спор та
-    пред ло же ним про гра ми ма под сти чу и афир ми шу спорт
-    кроз про гра ме так ми че ња по себ но сти му ли шу мла ђе ка те го ри је
-    кроз сво је про гра ме так ми че ња не на пла ћу ју чла на ри ну
-    кроз сво је про гра ме до при но се раз во ју спор та ло кал не за јед ни це, на ро-

чи то раз во ју спор та у се о ским под руч ји ма
- клу бо ви ко ји има ју ма сов ност 
- ја ча ју и ор га ни зу ју струч ни рад са свим ка те го ри ја ма
- ја ча ју и ор га ни зу ју струч ни рад вр хун ског и олим пиј ског спор та
- сво јим про гра ми ма афир ми шу раз вој вр хун ског и олим пиј ског спор та
- сво јим про гра ми ма до при но се раз во ју школ ског спор та
- ства ра ју усло ве за раз вој спор та за све
- ства ра ју усло ве за раз вој ама тер ске де лат но сти
- под сти чу укљу чи ва ње мла дих за ба вље ње спор том
- под сти чу ак ти ви за ци ју жен ске по пу ла ци је
- про мо ви шу  и има ју зна ча јан и ду го тра јан ути цај на раз вој спор та у гра ду 

Срем ска Ми тро ви ца.

Пра во на до би ја ње и ко ри шће ње до та ци ја из тач ке II овог Про гра ма има ју и 
НВО - из обла сти спор та за ор га ни за ци ју ју би ле ја и слич них ма ни фе ста ци ја, 
а пред ност у сти ца њу овог пра ва има ће НВО - из обла сти спор та чи ји ју би ле ји 
или слич не ма ни фе ста ци је има ју ду жу тра ди ци ју - одр жа ва ју их нај ма ње 5 (пет) 
го ди на уза стоп но.

До та ци је НВО - из обла сти спор та мо гу да ко ри сте и за уче шће у обе ле жа-
ва њу ју би ле ја и слич них ма ни фе ста ци ја, ко је ор га ни зу ју дру га удру же ња 
гра ђа на.

Удру же ње гра ђа на из обла сти спор та ко је до би је сред ства оба ве зу је се да до 
20.12.2015. го ди не под не се из ве штај о утро шку истих, а у скла ду са ре а ли зо ва-
ним про јек том у 2015. го ди ни.

 У слу ча ју да ко ри сник не под не се из ве штај у пред ви ђе ном ро ку ду жан је да 
вра ти сред ства у бу џет Гра да нај ка сни је до 31.12.2015. го ди не и исто вре ме но 
гу би пра во да уче ству је на на ред ном кон кур су.

При ја ве  се пре да ју у град ском услу жном цен тру, са на зна ком "КОН КУР СИ“ - 
До та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма из обла сти спор та. Кон курс тра је од да на 
об ја вљи ва ња у ло кал ној штам пи и на сај ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца до утро-
шка сред ста ва.

Под не те при ја ве раз ма тра ће Ко ми си ја за до де лу сред ста ва, ко ју је име но вао 
на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну гра да Срем ска Ми тро-
ви ца.

Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве се не ће раз ма тра ти. 
О до де ли сред ста ва уче сни ци ма кон кур са на чел ник Град ске упра ве за кул ту-

ру, спорт и омла ди ну, од лу чи ће ре ше њем, а на пред лог ко ми си је, у ро ку од 30 
да на од да на при је ма при ја ве.

Про тив ре ше ња уче сник кон кур са мо же под не ти при го вор Град ском ве ћу у 
ро ку од 8 да на од да на при је ма ре ше ња.

На осно ву ко нач ног ре ше ња о до де ли сред ста ва за кљу чу је се Уго вор са ко-
ри сни ком сред ста ва, о на чи ну њи хо вог утро шка.

При ја ве на кон курс и смер ни це за под но си о це пред ло га про гра ма, удру же-
ња мо гу пре у зе ти на сај ту гра да www.sremskamitrovica.org.rs под назнаком  
ДОКУМЕНТИ/КОНКУРСИ 

 НАЧЕЛНИК
      Илија Недић с.р.

На осно ву чла на 18. и 37. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма ("Слу жбе ни 
лист гра да Срем ска Ми тро ви ца" бр. 15/12)  чла на 12. раз део IX и чла на 47. став 
1. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну („Слу жбе ни лист 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца“, бр. 11/14) и Про гра ма до де ле бу џет ских сред ста ва 
не вла ди ним ор га ни за ци ја ма за афир ма ци ју спор та, ко је је до не ло Град ско ве ће 
под бро јем 401-99/2015-III од 15.01.2015. го ди не, на чел ник Град ске упра ве за 
кул ту ру, спорт и омла ди ну гра да Срем ска Ми тро ви ца,  да на 21.01.2015. го ди не 
рас пи су је

КОН КУРС
за до де лу сред ста ва удру же њи ма гра ђа на 

из обла сти афир ма ци је спор та

Рас пи су је се кон курс за до де лу сред ста ва удру же њи ма гра ђа на са под руч ја 
гра да Срем ска Ми тро ви ца из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну  
са  по зи ци је: 

204 – ДО ТА ЦИ ЈЕ НЕ ВЛА ДИ НИМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА – ЗА АФИР МА ЦИ ЈУ СПОР ТА  

УКУП НО ПРЕД ВИ ЂЕ НА СРЕД СТВА ЗА КОН КУРС: 2.000.000,00 ди на ра

Пра во на до би ја ње и ко ри шће ње до та ци ја има ју НВО - за афир ма ци ју спор-
та чи је је се ди ште и ко ји ре ги стро ва ну де лат ност из обла сти спор та оба вља ју 
на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца, а пред ност у сти ца њу овог пра ва (на 
на док на ду за струч но - пе да го шки рад и спорт ско уса вр ша ва ње) има ће спорт-
ске ор га ни за ци је (из обла сти спор та ко ја је од ин те ре са за Град), ко је спа да ју у 
пр ву и дру гу ка те го ри ју спор то ва (по ка те го ри за ци ји Спорт ског Са ве за Ср би је) 
и чи ји тре не ри ис пу ња ва ју сле де ће про грам ске кри те ри ју ме:

- да сво ју основ ну про грам ску ак тив ност ре а ли зу је у клу бу (спорт ској ор га-
ни за ци ји) ко ји функ ци о ни ше нај ма ње 2 (две) го ди не;

-  да клуб (спорт ска ор га ни за ци ја) не на пла ћу је чла на ри ну сво јим чла но ви ма;
- да тре нер клу ба (спорт ске ор га ни за ци је) ко ји кон ку ри ше за на док на ду има 

струч не ква ли фи ка ци је у зва њу про фе сор спор та/фи зич ке кул ту ре; 
- да по се ду је ва же ћу ли цен цу од го ва ра ју ћег гран ског спорт ског са ве за;
- да клуб (спорт ска ор га ни за ци ја) по се ду је спи сак ре ги стро ва них так ми ча ра 

за 2015. го ди ну, са ко ји ма ће се оба вља ти струч но - пе да го шки рад;
- да про мо ви шу спорт и има ју зна ча јан и ду го тра јан ути цај на раз вој спор та 

у гра ду Срем ска Ми тро ви ца.

Про грам за спорт ско уса вр ша ва ње струч ња ка (тре не ра) је про грам од по-
себ ног ин те ре са за Град Срем ску Ми тро ви цу, са основ ним ци љем да се уна пре-
ди ни во спор та у це ли ни, а пре све га рад са мла ђим уз ра сним ка те го ри ја ма. 
Клу бо ви чи ји тре не ри ис пу ња ва ју усло ве кон кур са би ће ран ги ра ни од стра не 
Кон курс не ко ми си је, ко ја ће ран ги ра ти по стиг ну те ре зул та те клу бо ва у 2014. 
го ди ни (у екип ним и по је ди нач ним спор то ви ма).

            Пра во на до би ја ње и ко ри шће ње до та ци ја има ју и вр хун ски спор ти-
сти, пу тем сво јих спорт ских ор га ни за ци ја (чи је је се ди ште и ко је ре ги стро ва ну 
де лат ност из обла сти спор та оба вља ју на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца) 
за уче шће и осво је не ме да ље на зва нич ним ме ђу на род ним так ми че њи ма – ко је 
спа да ју у пр ву и дру гу ка те го ри ју спор то ва (по ка те го ри за ци ји Спорт ског Са-
ве за Ср би је).

Удру же ње гра ђа на из обла сти спор та ко је до би је сред ства оба ве зу је се да до 
20.12.2015. го ди не под не се из ве штај о утро шку истих, а у скла ду са ре а ли зо ва-
ним про јек том у 2015. го ди ни.

У слу ча ју да ко ри сник не под не се из ве штај у пред ви ђе ном ро ку ду жан је да 
вра ти сред ства у бу џет Гра да нај ка сни је до 31.12.2015. го ди не и исто вре ме но 
гу би пра во да уче ству је на на ред ном кон кур су.

При ја ве  се пре да ју у град ском услу жном цен тру, са на зна ком "КОН КУР СИ“ 
- До та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма за афир ма ци ју спор та (за ре а ли за ци ју 
вр хун ског и олим пиј ског спор та, за струч ни рад, од но сно при пре му вр хун ских 
и олим пиј ских спор ти ста за ме ђу на род на так ми че ња, с тим што уко ли ко Удру-
же ње до би је сред ства за 2015. го ди ну, мо же по но во кон ку ри са ти са но вим про-
гра мом). 

Кон курс тра је од да на об ја вљи ва ња на сај ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца  до 
кра ја го ди не, од но сно до утро шка сред ста ва. 

Под не те при ја ве раз ма тра ће Ко ми си ја за до де лу сред ста ва, ко ју је име но вао 
на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну. Не пот пу не и не бла го-
вре ме не при ја ве се не ће раз ма тра ти. 

О до де ли сред ста ва уче сни ци ма кон кур са на чел ник Град ске упра ве за кул-
ту ру, спорт и омла ди ну, од лу чи ће ре ше њем у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
при ја ве.

Уко ли ко на чел ник не до не се ре ше ње о до де ли сред ста ва у по ме ну том ро ку, 
сма тра ће се да про је кат ни је при хва ћен.

Про тив ре ше ња уче сник кон кур са мо же под не ти при го вор Град ском ве ћу у 
ро ку од 8 да на од да на при је ма ре ше ња.

На осно ву ко нач ног ре ше ња о до де ли сред ста ва за кљу чу је се Уго вор са ко-
ри сни ком сред ста ва, о на чи ну њи хо вог утро шка.

При ја ве на кон курс и смер ни це за под но си о це пред ло га про гра ма, удру же-
ња мо гу пре у зе ти на сај ту гра да www.sremskamitrovica.org.rs  под назнаком  
ДОКУМЕНТА/КОНКУРСИ 

 НАЧЕЛНИК
      Илија Недић с.р.
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ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „КО МУ НА ЛИ ЈЕ“
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Број:    89-1/15
Да тум: 13.01.2015.

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Ко му на ли је“ из Срем ске Ми тро ви це, ули ца Ста ри шор 
114, у скла ду са Од лу ком Над зор ног од бо ра пред у зе ћа бр.3598-3/14 од 16.10.2014.
го ди не и чла ном 47. Пра вил ни ка о за ку пу и ре зер ва ци ји об ја вљу је :

OБАВЕШТЕЊЕ О НА ЧИ НУ 
ПРО ДУ ЖЕ ЊА УГО ВО РА  
ЗА РАС ХЛАД НЕ ВИ ТРИ НЕ 
У ОБЈЕК ТУ „TРЖНИЦА“

I.
Јав но ко му нал но пред у зе ће „Ко му на ли је“ из Срем ске Ми тро ви це огла ша ва да ће 

се за 2015. го ди ну вр ши ти jaвна ли ци та ци ја за за куп  рас хлад них ви три на у објек ту 
„Тр жни ца“ на град ској пи ја ци.

II.
Вре мен ски пе ри од да ва ња про дај них ме ста у ре зер ва ци ју је го ди ну да на.

III.
Про дај на ме ста ко ја су пред мет об но ве уго во ра су све рас хлад не ви три не ко је се 

на ла зе у објек ту „Тр жни ца“ на град ској пи ја ци.
Про дај на ме ста – рас ха дле ви три не у тр жни ци на град ској пи ја ци :
- Рас хлад не ви три не за прав на ли ца – обе ле же на ред ним бро је ви ма од ред.бр.1 

до ред.бр.8
- Рас хлад не ви три не за фи зич ка ли ца – обе ле же на ред ним бро је ви ма од ред.бр.9 

до ред.бр.32

Ви си на го ди шњег за ку па те зги утвр ђу је се на сле де ћи на чин.
Це не:
-За фи зич ка ли ца – го ди шња це на за ку па из но си 22.364,64 ди на ра са ПДВ-ом
-За прав на ли ца- го ди шња це на за ку па и зно си 44.727,31 ди на ра са ПДВ-ом

Ви си на га ран то ва ног из но са (ка у ци је) за уче ство ва ње на ли ци та ци ји утвр ђу је се:
- за рас хлад не ви три не за фи зич ка ли ца ка у ци ја се утвр ђу је у из но су од 10.000,00 

ди на ра.
- За рас хлад не ви три не за прав на ли ца ка у ци ја се утвр ђу је у из но су од 20.000,00 

ди на ра.

IV.
Рок за под но ше ње при ја ва за ли ци та ци ју је 16.фе бру ар до 12 ча со ва.
Јав но над ме та ње пу тем ли ци та ци је ће спро ве сти Ко ми си ја ЈКП “Ко му на ли је” 

18.фе бру а ра, са по чет ком у 9,00 ча со ва на Град ској пи ја ци.

V.
За ин те ре сов ни за ре зер ва ци ју рас хлад не ви три не у тр жни ци мо ра ју ис пу ни ти је-

дан од сле де ћих усло ва да би мо гли уче ство ва ти на кон кур су:
- да ко ри сник или члан ње го вог по ро дич ног до ма ћин ства по се ду је по љо при вред но 

зе мљи ште на ко је пла ћа по рез, од но сно да има за кљу чен Уго вор о за ку пу по љо при-
врд ног зе мљи шта,

- да је по љо при вред ни про из во ђач,
- да има уред но отво ре ну рад њу за оба вља ње за нат ске де лат но сти, од но сно пред-

у зе ће ре ги стро ва но за оба вља ње де лат но сти тр го ви на – про да ја ро бе на ма ло, од-
но сно да ће из вр ши ти упис рад ње за оба вља ње де лат но сти на про дај ном ме сту на 
пи ја ци код над ле жног оп штин ског ор га на.

За све уче сни ке на ли ци та ци ји услов је да су до са да уред но из ми ри ва ли оба ве зе 
пре ма ЈКП „Ко му на ли је“ и  на мен ски ко ри сти ли про дај но ме сто, уко ли ко су већ ко-
ри сни ци про дај ног ме ста.

При ја ве за ли ци та ци ју про дај них ме ста под но се се у Пи јач ној упра ви у утвр ђе ном 
ро ку.

При ја ва за ли ци та ци ју, по ред до ка за о ис пу ње но сти усло ва за уче шће, тре ба оба-
ве зно да са др жи:

- по дат ке о под но си о цу при ја ве (за фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, фо то ко пи ја лич-
не кар те; за пред у зет ни ке: име и пре зи ме вла сни ка рад ње са адре сом пре би ва ли шта, 
на зив рад ње, ма тич ни број, ко пи ју ре ше ња о до де ље ном ПИБ-у, ко пи ју по твр де о 
из вр ше ном еви ден ти ра њу за ПДВ уко ли ко је у си сте му ПДВ-а, ко пи ју Уго во ра о отва-
ра њу и во ђе њу ра чу на код по слов не бан ке; за прав на ли ца: на зив и се ди ште, ко пи ју 
ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре ги стар код над ле жног ор га на, ко пи ју ре ше ња о 
до де ље ном ПИБ-у, ко пи ју по твр де о из вр ше ном еви ден ти ра њу за ПДВ уко ли ко је у 
си сте му ПДВ-а, ко пи ју Уго во ра о отва ра њу и во ђе њу ра чу на код по слов не бан ке),

- до каз да је под но си лац при ја ве из ми рио за куп ни ну, уко ли ко је већ за ку пац по-
слов ног про сто ра код ЈКП,

- до каз о упла ти га ран то ва ног из но са (ка у ци је).
Фи зич ко ли це од но сно пред у зет ник, ко ји про из во ди мле ко и млеч не про из во де 

у до ма ћин ству а за ин те ре со ван је за про да ју истих на про дај ним ме сти ма у тр жни-
ци, оба ве зан је да по ред на ве де них до ка за из прет ход не тач ке до ста ви и до каз да 
про из во ди по ти чу из објек та ко ји је упи сан у Ре ги стар обје ка та, од но сно у Ре ги стар 
одо бре них обје ка та.

На кон спро ве де не ли ци та ци је, Ко ми си ја од мах до но си Од лу ку о до де ли про дај ног 
ме ста нај по вољ ни јим по ну ђа чи ма и ста ра се о из вр ше њу ове Од лу ке.

Као нај по вољ ни ји по ну ђач сма тра се уче сник ли ци та ци је ко ји је по ну дио нај ве ћи 
из нос за ку па про дај ног ме ста. Нај по вољ ни ји по ну ђач ду жан је да пла ти из ли ци ти ра-
ни из нос за ку па од мах по сле за вр ше не ли ци та ци је и за кљу чи Уго вор о ре зер ва ци ји 
- за ку пу те зге. 

На ла же се ди рек то ру и Ко ми си ји за до де лу пи јач ног по слов ног про сто ра пред у зе-
ћа да про ве де све рад ње ра ди ре а ли за ци је ове Од лу ке.

VI.
Сва по треб на оба ве ште ња и ин фор ма ци је мо гу се до би ти у Пи јач ној упра ви Град-

ске пи ја це или на те ле фон 022/621-904.

На осно ву чла на 18. и 37. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма ("Слу жбе ни лист 
гра да Срем ска Ми тро ви ца" бр. 15/12, 1/14, 3/14) , чла на 12. раз део IX и чла на 47. 
став 1. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну („Слу жбе ни лист 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца“, бр. 11/14) и Про гра ма за до де лу бу џет ских сред ста ва 
као до та ци ја   не вла ди ним  ор га ни за ци ја ма из обла сти омла дин ске по ли ти ке, ко ји је 
до не ло Град ско ве ће под бро јем 401-93/2015-III да на 15.01.2015. го ди не , На чел ник 
Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну  да на 21.01.2015. го ди не, рас пи су је 

К О Н К У Р С
за до де лу бу џет ских  сред ста ва као до та ци ја 

не вла ди ним ор га ни за ци ја ма из обла сти 
омла дин ске по ли ти ке

Рас пи су је се кон курс за до де лу сред ста ва не вла ди ним ор га ни за ци ја ма из обла сти 
омла дин ске по ли ти ке са под руч ја гра да Срем ска Ми тро ви ца из бу џе та Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца за 2015. го ди ну  са  позицијe:

- 201 -  до та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма – из обла сти омла дин ске по-
ли ти ке. Укуп на пред ви ђе на сред ства за кон курс су  4.500.000,00 ди на ра.

Пра во на до би ја ње и ко ри шће ње до та ци ја из тач ке II овог Про гра ма има ју НВО 
из обла сти омла дин ске по ли ти ке чи је је се ди ште и ко ји ре ги стро ва ну де лат ност оба-
вља ју на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца и оства ру ју по тре бе и ин те ре се мла-
дих у Срем ској Ми тро ви ци, де фи ни са не За ко ном.

По ред на ве де ног, пред ност у сти ца њу пра ва из прет ход ног ста ва има ће НВО из 
обла сти омла дин ске по ли ти ке ко је за до во ља ва ју сле де ће усло ве и про грам ске кри-
те ри ју ме:

- да кон ку ри шу за сред ства за ре а ли за ци ју кон крет них про гра ма из обла сти омла-
дин ске по ли ти ке,

- да про гра ми за ко је кон ку ри шу пред ста вља ју ино ва ци је или уна пре ђе ње по сто-
је ћих ак тив но сти у обла сти по ли ти ке за мла де,

- да пред ло же ним про гра ми ма под сти чу и афир ми шу омла дин ски ак ти ви зам у гра ду,
- да ја ча ју ма сов ност, мо бил ност и ин фор ми са ње мла дих у обла сти кул ту ре и дру-

гим ви до ви ма дру штве ног ак ти ви зма,
- да сво јим про гра ми ма под сти чу во лон те ри зам омла ди не у ши рој дру штве ној за-

јед ни ци,
- да су спрем ни да пре у зму основ ну оба ве зу да до би је на бу џет ска сред ства не ће 

ко ри сти ти за ис пла ту пла та или хо но ра ра пред сед ни ка и се кре та ра НВО, као ни за 
пла ћа ње уго сти тељ ских услу га,

- да су на мен ски утро ши ли и фо то ко пи ја ма ра чу на у це ло сти оправ да ли бу џет ска 
сред ства евен ту ал но до би је на прет ход них го ди на.

УЗ ПРИ ЈА ВУ НА ПРЕД ВИ ЂЕ НОМ ОБРА СЦУ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА КОН КУР СУ ПОД-
НО СИ СЕ:

1.Ре ше ње о упи су у ре ги стар - фо то ко пи ја;
2.Це ло куп ни пред лог про јек та са кон крет ним про гра мом, вре ме ном  ре а ли за ци је 

и фи нан сиј ским пла ном за 2015. го ди ну  у пи са ној фор ми;
3.ПИБ, број   ра чу на НВО отво рен код по слов не бан ке (ко пи ја по твр де о отва ра њу 

ра чу на и ко пи ја кар то на де по но ва них пот пи са)
4.До каз о упла ти град ске ад ми ни стра тив не так се 

ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВА

При ја ве на кон курс не вла ди не  ор га ни за ци је  мо гу пре у зе ти на сај ту гра да www.
sremskamitrovica.org.rs под назнаком  ДОКУМЕНТИ/КОНКУРСИ. 

Пријаве  се предају у градском услужном центру, са назнаком "КОНКУРСИ“ - 
Дотације невладиним организацијама из области омладинске политике У ЗАТВОРЕНОЈ 
КОВЕРТИ. Конкурс траје од дана објављивања на сајту Града Сремска Митровица до 
утрошка средстава.

РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Поднете пријаве разматраће Комисија за доделу средстава, коју именује Начелник 
Градске управе за културу, спорт и омладину..

 Неблаговремене пријаве се неће ни разматрати.
Ако пријава није комплетна, Комисија је одбацује као непотпуну и о томе 

подносиоцу доставља образложено обавештење у року од 7 (седам) дана од дана 
разматрања.

Ако подносилац пријаве не испуњава услове прописане Конкурсом, Комисија 
одбацује пријаву као недопуштену и о томе НВО из области омладинске политике 
доставља образложено обавештење у року од 7 (седам) дана од дана разматрања.

За НВО из области омладинске политике чије су пријаве благовремене, потпуне и 
допуштене, Комисија у року из претходног става доставља начелнику Градске управе 
предлог за доделу буџетских средстава.

О додели дотација учесницима Конкурса начелник Градске управе ће одлучити 
решењем у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема предлога из претходног 
става.

ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА

Невладина организација из области омладинске политике  која добије средства 
обавезује се да у року од 15 дана од дана утрошка тих средстава поднесе извештај 
о утрошку истих, а најкасније до 20.12.2015. године. уз који је дужна да приложи и 
фотокопије  рачуна  и изводе из банке.            

 У случају да корисник не поднесе извештај у предвиђеном року дужан је да врати 
средства у буџет, најкасније до 31.12.2015. године  и истовремено губи право да 
учествује на наредном конкурсу. 

Уколико је учесник користио средства из буџета Града Сремска Митровица у 2014. 
години, а није поднео Извештај о утрошку истих, нема право учешћа на конкурсу у 
2015. години.

 НАЧЕЛНИК
  Илија Недић 
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Иришка 
хроника

Беочинска 
хроника

Де чи ја уста но ва „Де чи ја ра-
дост“ пр ва је уста но ва овог 

ти па на те ри то ри ји Ју жно бач-
ког и Срем ског управ ног окру-
га ко ја је би ла под врг ну та спо-
ља шњем вред но ва њу ко је је 
кра јем про шле и по чет ком ове 
го ди не спро во ди ла Школ ска 
упра ва, под буд ним оком Ми-
ни стар ства про све те. За свој 
рад, ко лек тив „Де чи је ра до сти“ 
до био је из у зет но ви со ку оце ну 
че ти ри, а ка ко ис ти че ди рек-
то ри ца ове уста но ве Ли ди ја 
То мић, ова оце на ни је са мо 
по твр да ква ли те та не го и под-
стрек да се и у бу дућ но сти на-
ста ви са за по че тим.

- Има ли смо сто по сто оства-
ре но сти свих стан дар да што се 
ти че ква ли те та обла сти ра да 
и за до вољ ни смо оце ном ко ју 
смо до би ли, јер смо још јед ном 
до ка за ли да смо на до бром пу-
ту оства ре ња вас пит но-обра-
зов ног ра да, да у пот пу но сти 
од го ва ра мо на све са вре ме не 
трен до ве у вас пи та њу и обра-
зо ва њу. Из ли ста не су све ја ке 
стра не уста но ве, ме ђу ко ји-
ма тре ба по ме ну ти све о бу-
хват ност де це пред школ ским 
вас пи та њем и обра зо ва њем, 
за тим об у хват ност де це оба-
ве зним при прем ним школ ским 
про гра мом на шта смо по себ но 
по но сни јер је сто по сто де це 
пред ви ђе ног уз ра ста укљу чен 
у ове про гра ме, а не тре ба за-

не ма ри ти ни ак тив ну по др шку 
по ро ди ци и де ци ко ју се тру-
ди мо не са мо да омо гу ћи мо 
не го и да до дат но раз ви је мо, 
об ја шња ва ди рек то ри ца Ли-
ди ја То мић и до да је: - Има-
мо ра ди о ни це и игра о ни це за 
ро ди те ље, ор га ни зје мо чи тав 
низ раз ли чи тих еду ка тив них 
са др жа ја за ра о ди те ље, три-
би не, има ју мо гућ ност да ак-
тив но уче ству ју у кре и ра њу 
вас пит но обра зов ног ра да на-
ше уста но ве, у из ра ди порт-
фо ли ја, као и стал ном пра ће-
њу на шег ра да. 

У Де чи јој уста но ви „Де чи-
ја ра дост“ по себ но су по но сни 
на ви сок сте пен укљу че но-
сти оче ва у сва ко днев ни рад. 
„Клуб са та те“ већ ду же вре ме 

је ак ти ван у Врд ни ку и у ње-
му, тач ни је у игра о ни ца ма за 
де цу мо гу да про ве ду јед ном 
днев но сво је сло бод но вре ме, 
од но сно да се кроз овај клуб 
укљу че у ве ћи број дру гих ак-
тив но сти пре ма соп стве ним 
афи ни те ти ма и по тре ба ма. 

- Ус пе ли смо да до дат но ан-
га жу је мо и де цу из дру штве но 
осе тљи вих гру па та ко што смо 
им по ну ди ли до дат не про гра-
ме ко ји се ор га ни зу ју јед ном 
днев но у по по днев ним ча со-
ви ма у цен трал ном објек ту 
„Ча ро ли ја“ у Ири гу и „Ви ла“ у 
Врд ни ку. Нај че шће се све ак-
тив но сти оба вља ју кроз кре а-
тив не ра ди о ни це, а за то вре-
ме оба вља ју се и струч ни раз-
го во ри са ро ди те љи ма те де-
це. За то, ка да се све са бе ре, 
из у зет но смо за до вољ ни ви со-
ком оце ном јер је она у исто 
вре ме и под стрек да на ста ви-
мо и да ље што је од по себ ног 
зна ча ја за ма лу сре ди ну као 
што је Ириг и ма лу уста но ву 
као што смо ми, на ста вља ди-
рек то ри ца То мић и до да је да 
за слу га за оства ре не ре зул та-
те при па да чи та вом ко лек ти-
ву. – Тим ски рад и ме ђу соб но 
ува жа ва ње су основ све га. Са 
та квим ра дом и са та квим ти-
мом мо ра се до ћи до ре зул та та 
ко је смо и ми оства ри ли и то 
је ујед но и ре цепт за све оне 
ко ји се овим по слом ба ве.

У по ступ ку спро во ђе ња из-
бо ра за чла но ве Са ве-

та Ме сне за јед ни це Ириг у МЗ 
Ириг, МЗ Врд ник, МЗ Ри ви ца, 
МЗ Кру ше дол Пр ња вор и МЗ 
Ша трин ци, за ка за них за осми 
фе бру ар, Оп штин ска из бор на 
ко ми си ја при хва ти ла је пред-
ло ге и утвр ди ла ли сту кан ди-
да та.

У Ме сној за јед ни ци Ириг 
утвр ђе но је ше сна ест кан ди да-
та, у Ме сној за јед ни ци Врд ник 
осам на ест, у Ме сној за јед ни ци 
Ри ви ца пет, у Ме сној за јед ни ци 
Ша трин ци шест.

Ка ко ис ти чу у ло кал ној са мо-
у пра ви, при го во ра ни је би ло, а 
крај њи рок за под но ше ње пред-
ло га кан ди да та је 23. ја ну ар. 

У СУ СРЕТ ИЗ БО РИ МА 
ЗА СА ВЕ ТЕ МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

Утвр ђе на ли ста 
кан ди да та

 Уско ро из бо ри у МЗ Ириг

У ДЕ ЧИ ЈОЈ УСТА НО ВИ: НА КОН СПО ЉА ШЊЕ ЕВА ЛУ А ЦИ ЈЕ 

За до во љи ли све 
кри те ри ју ме ква ли те та

 Ли ди ја То мић

Про те клих да на одр жа не су 
две сед ни це Оп штин ског 

ве ћа ко ји ма је пред се да вао 
Ми лан Шо дић, пред сед ник 
Оп шти не Бе о чин. На пр вој је 
усво јен пред лог ре ше ња о да-
ва њу прет ход не са гла сно сти 
на пред лог пра вил ни ка о из ме-
на ма и до пу на ма пра вил ни ка 
о уну тра шњој ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
у Оп штин ској упра ви Бе о чин 
од 5. ја ну а ра 2015. го ди ни, а 
због ускла ђи ва ња са За ко ном 
о ло кал ној са мо у пра ви ко ји је 
пре тр пео из ме не. Осим то га, 
чла но ви Ве ћа су раз ма тра ли 
и пред лог Ко ми си је за до де лу 
оп штин ских на гра да и при зна-
ња, а ко ји се од но си на из ме-
не од ре да ба од лу ке о оп штин-
ским на гра да ма и при зна њи-
ма, кон крет но на до де лу Све-
то сав ске по ве ље. Од лу че но 
је да ће се за област му зи ке 
и фи зич ке кул ту ре про ме ни ти 
услов и утвр ди ти ма њи про сек 
успе ха из прет ход не школ ске 
го ди не. На кон ди ску си је и за-
кључ ка да ан га жо ва ње у ове 
две обла сти зах те ва пу но вре-
ме на и да је те шко ускла ди ти 
школ ске оба ве зе са тре нин зи-
ма и са ве жба њем у му зич кој 
кул ту ри, чла но ви Ве ћа до не ли 
су за кљу чак да се при хва та 
зах тев Ко ми си је.

Под тач ком пи та ња, пред ло-
зи и зах те ви до нет је пред лог 
да се за на ред ну сед ни цу чла-
но ви ма Ве ћа до ста ви про цен ту-
ал на на пла та по ре за прав них и 
фи зич ких ли ца за 2014. го ди ну 
у бе о чин ској оп шти ни.

На ред на сед ни ца Оп штин-
ског ве ћа ко ја је одр жа на у 
по не де љак, 19. ја ну а ра би ла 
је у зна ку пред ло га ка дров-
ских про ме на. На и ме, чла но-
ви Ве ћа утвр ди ли су пред ло ге 
ре ше ња о раз ре ше њу и име-
но ва њу ско ро свих рад них 
те ла Скуп шти не оп шти не Бе-
о чин – ко ми си ја, са ве та, над-
зор них и управ них од бо ра. О 
овим пред ло зи ма од бор ни ци 

Скуп шти не оп шти не Бе о чин 
тре ба да се из ја сне на сед ни-
ци Скуп шти не оп шти не чи је је 
одр жа ва ње на ја вље но за 23. 
ја ну ар.

По ред ка дров сих про ме на 
чла но ви Ве ћа утвр ди ли су и 
пред ло ге не ко ли ко од лу ка: Од-
лу ке о утвр ђи ва њу до при но са 
за уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе-
мљи шта, Од лу ке о ме ри ли ма за 
об ра чун на кна де за уре ђи ва ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта, Од лу-
ке о из ме на ма и до пу на ма Од-
лу ке о ло кал ним  ко му нал ним 
так са ма и Од лу ке о по кре та њу 
по ступ ка јав но при ват ног парт-
нер ства у Јав ном пред у зе ћу 
„То пла на“. 

Тре ћом, за вр шном, мо ни то ринг 
по се том пред став ни ка Стал не 

кон фе рен ци је гра до ва и оп шти на 
Ср би је (СКГО), одр жа ној 16. ја ну а-
ра у Бе о чи ну, при во де се кра ју ак-
тив но сти на ре а ли за ци ји про јек та: 
„Имо ви на ло кал не са мо у пра ве – ва-
жна ка ри ка ло кал ног еко ном ског 
раз во ја“. 

На и ме, у окви ру овог Про јек-
та, чи ји је но си лац би ла Оп шти на 
Бе о чин, а парт не ри оп шти не Шид, 

Срем ски Кар лов ци, Ча је ти на и ЦЕН-
ТРИР – Цен тар за рав но мер ни ре ги о-
нал ни раз вој из Бе о гра да, по пи са на 
је имо ви на оп шти на на што су би ле 
оба ве зне по За ко ну о јав ној сво ји-
ни. Ре а ли за ци ја Про јек та по че ла је 
у фе бру а ру про шле го ди не, а за вр-
ша ва се у фе бру а ру ове го ди не.

До на тор овог про јек та је Европ-
ска уни ја, у окви ру про гра ма „EU 
Ex chan ge 4“,  а ње го ва вред ност је 
око 158.000 евра. 

МЕ ЂУ ОП ШТИН СКА СА РАД ЊА

По пи са на оп штин ска 
имо ви на

 Тре ћи мо ни то ринг у Бе о чи ну (фо то С.Пе тро вић)

ЗА СЕ ДА ЛО ОП ШТИН СКО ВЕ ЋЕ

У зна ку ка дров ских про ме на
О овим пред ло зи ма од бор ни ци Скуп шти не оп шти не Бе о чин тре ба 
да се из ја сне на сед ни ци Скуп шти не оп шти не чи је је одр жа ва ње 
на ја вље но за 23. ја ну ар

 Сед ни ца Оп штин ског ве ћа
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УКРАТ КО

Из бор спор ти сте 
го ди не 

Ра дио Шид и Спорт ски 
са вез оп шти не ор га ни зу ју 
тра ди ци о нал ни из бор нај-
у спе шни јих спор ти ста и 
спорт ских ор га ни за ци ја у 
2014. го ди ни. Све ча ност, 
на ко јој ће би ти про гла ше-
ни нај бо љи, би ће одр жа на 
у пе так, 23. ја ну а ра.

Све ча на 
ака де ми ја 

Све ча на ака де ми ја по во-
дом про сла ве Све тог Са ве, 
школ ске сла ве, у Гим на зи-
ји „Са ва Шу ма но вић“ би ће 
одр жа на у по не де љак, 26. 
ја ну а ра, са по чет ком у 18 
ча со ва. Уче ни ци и про фе-
со ри ове шко ле при пре ма-
ју и цен трал ну про сла ву 
школ ске сла ве, 27. ја ну а-
ра, у све ча ној са ли КОЦ-а.

До де ла 
мон та жних ку ћа 

Јав ни по зив за до де лу 
мон та жних ку ћа у окви ру 
че твр тог пот пр о јек та Ре-
ги о нал ног стам бе ног про-
гра ма Ре пу бли ке Ср би је 
отво рен је до 29. ја ну а ра. 
Ко ри сни ци по мо ћи тре ба 
да по се ду ју зе мљи ште на 
ко ме је до зво ље на ин ди ви-
ду ал на стам бе на град ња на 
те ри то ри ји оп шти не Шид. 
Све ин фор ма ци је мо гу се 
до би ти у По ве ре ни штву за 
из бе гла и прог на на ли ца, у 
Ши ду, у Ули ци Ца ра Ла за-
ра број 10.

Би кић До
По кра јин ски се кре та ри-

јат за ре ги о нал ну са рад-
њу и ло кал ну са мо у пра ву 
из дво јио је 200.000 ди на-
ра за из град њу Кар пат ске 
ет но ку ће у Би кић До лу. 
Из ра да глав ног про јек-
та је у то ку и оче ку је се 
да бу де за вр ше на до кра-
ја ме се ца, са зна је мо од 
пред сед ни ка Са ве та Ме-
сне за јед ни це Би кић До, 
Де ја на Бо ба ља.

На днев ном ре ду про шло не-
дељ не сед ни це Оп штин ског 

ве ћа на шли су се пра вил ни ци 
о на чи ну и по ступ ку и кри те-
ри ју ми ма за до де лу сред ста ва 
из оп штин ског бу џе та цр ква ма 
и вер ским за јед ни ца ма, спорт-
ским клу бо ви ма, удру же њи ма 
гра ђа на и ор га ни за ци ја ма из 
обла сти кул ту ре, као и пра вил-
ник о из ме ни  си сте ма ти за ци је 
Оп штин ске упра ве.

На кон сед ни це на кон фе-
рен ци ји на но ви на ре пред сед-
ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић, 
ре као је да су пра вил ни ци ма 
утвр ђе ни си сте ми бо до ва ња на 
осно ву ко јег ће се рас по ре ђи-

ва ти бу џет ска сред ства.
- Има ли смо оба ве зу од др-

жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је 
да кроз на ше пра вил ни ке ко ји 
су већ по сто ја ли угра ди мо и 
кри те ри ју ме ко ји ће се од но си-
ти на рас по де лу тих сред ста ва, 
ка ко би се ти пра вил ни ци што 
пре мо гли при ме њи ва ти. Ка да 
је реч о до де ли сред ста ва цр-
ка ва ма и вер ским за јед ни ца ма 
ми смо бу џе том за 2015. го ди-
ну утвр ди ли тај из нос ко ји ни-
је бит ни је ме њан у од но су на 
прет ход не го ди не и ко ји ће са-
да би ти рас по ре ђи ван у од но су 
на те кри те ри ју ме. Они ће се 
од но си ти на број ста нов ни ка и 

на за сту пље ност вер ских обје-
ка та, од но сно на њи хов број на 
те ри то ри ји оп шти не Шид. Што 
се ти че пра вил ни ка по ко ји-
ма се од ре ђу ју бу џет ска сред-
ства за про гра ме и про јек те 
из обла сти кул ту ре и спор та, 
као и за ре дов не ак тив но сти 
удру же ња на те ри то ри ји оп-
шти не, они су пре тр пе ли од-
ре ђе не, али не ве ли ке из ме не. 
Ко ри сни ци сред ства ће би ти у 
оба ве зи да се ја ве са сво јим 
про јек ти ма на кон кур се ко ји 
ће би ти рас пи са ни и на осно-
ву ко јих ће над ле жне ко ми си је 
до де љи ва ти сред ства – ре као 
је пред сед ник Оп шти не Ни ко-

ла Ва сић, на по ми њу ћи да ће 
сред ства ко ја су ко ри сни ци 
и до са да до би ја ли оста ти на 
при бли жно истом ни воу.

Ме шта ни Бин гу ле из гла са ли 
су про те клог ви кен да но ви 

пе то го ди шњи са мо до при нос. 
Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Са-
ве та МЗ Мар ка Кра ма ра, од 
644 упи са них гла са ча, 340 је 
гла са ло за, 67 про тив, а осам 
ли сти ћа су би ла не ва же ћа. 
Сред ства са мо до при но са би ће, 
из ме ђу оста лог, на ме ње на за 

уре ђе ње атар ских пу те ва, пе-
шач ких ста за, одр жа ва ње зе-
ле них по вр ши на у се лу и по моћ 
со ци јал но угро же ним по ро ди-
ца ма. Са мо до при нос се за во ди 
по сто пи од три од сто на за ра де 
и за нат ске де лат но сти, од но сно 
у про ти вред но сти 30 ки ло гра ма 
пше ни це по хек та ру за по љо-
при вред ни ке.

Пр вој ово го ди шњој ак ци ји до-
бро вољ ног да ва ња кр ви ко ја 

је про те клог че тврт ка одр жа на 
у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста 
Шид, у са рад њи са Цен тром за 
тран сфу зи ју кр ви из Срем ске 
Ми тро ви це, ода зва ло се 82 да-
ва о ца, од то га је 68 њих да ро ва-
ло дра го це ну теч ност.

Пре ма ре чи ма Ду ши це По-
ле тан, струч ног са рад ни ка у 
Цр ве ном кр сту, на ак ци ју је 
по зва но ви ше од 500 да ва о ца, 
а 12 осо ба се ода зва ло пр ви 
пут. Од њих 12 де ве то ро је да-
ло крв, а ме ђу њи ма је био и 
брач ни пар Кри сти на и Алек-
сан дар Не шић из Ши да.

- Слу чај но сам вест о ак-
ци ји да ва ња кр ви чу ла на ра-
ди ју па сам пред ло жи ла су-
пру гу да до ђе мо и да  за јед-
но да мо крв, а он је ту мо ју 
иде ју од мах при хва тио. Ово 
нам је пр ви пут, али са свим 
си гур но не и по след њи, јер 
ће мо и убу ду ће да се ода зи-
ва мо  ху ма ним ак ци ја ма ко је 
мо гу да спа су не чи ји жи вот – 
ре кла је Кри сти на Не шић из 
Ши да.

Сле де ћа ак ци ја до бро вољ-
ног да ва ња кр ви би ће одр жа на 
22. ја ну а ра у Ви шњи ће ву, а у 
њој ће уче ство ва ти и ме шта ни 
Мо ро ви ћа и Ја ме не.

Уче ни ци Oсновне шко ле 
„Бран ко Ра ди че вић“ у Ши ду, 

при кљу чи ли су се ме ђу на род-
ном про јек ту „Si er pin ski Car pet 
Pro ject“. Про је кат се ре а ли зу-
је у са рад њи са Ма те ма тич ким 
фа кул те том Уни вер зи те та у Ал-
ме ри ји у Шпа ни ји, а циљ је да 
се 2016. го ди не обе ле жи сто го-
ди на од на стан ка фрак та ла Те-
пих Сјер пин ског. Овај фрак тал 
де фи ни сао је пољ ски ма те ма-
ти чар Вац лав Сјер пин ски 1916. 

го ди не. Иде ја је да се у Шпа ни ји 
скло пи сед ма ите ра ци ја Те пи ха 
Сјер пин ског ко ји ће би ти нај ве-
ћи те пих Сјер пин ског на све ту и 
би ће са ста вљен од 512 те пи ха 
че твр те ите ра ци је ко је скла па ју 
уче ни ци ши ром све та. 

Је дан део тог те пи ха су са-
ста ви ли уче ни ци ОШ „Бран-
ко Ра ди че вић“, а ко ор ди на тор 
про јек та је Го ра на Гњи дић, 
на став ни ца ма те ма ти ке у тој 
шко ли.

Пре ма по да ци ма На род не би-
бли о те ке „Си ме он Пи шче вић“ 

у про те клој го ди ни нај чи та ни је 
књи ге на Оде ље њу за од ра сле 
би ле су: „Јо ва но во за ве шта ње“ 
Ва ње Бу ли ћа, „По след ње про ле ће 
у Па ри зу“ Је ле не Ба чић Алим пић 
и „Ако су тра не по сто ји“ Ги ја Му-
соа. Нај чи та ни је књи ге на Деч јем 
оде ље њу би ле су: „Кри ве су твр-

ђа ве“ Џо на Гри на, „До бра ми сао 
за сва ки дан“ Па ме ле Еспе ланд и 
„Нај бо ље дру га ри це за у век“ Ели 
Мек Кејн.

Ина че, про те кле го ди не Би-
бли о те ка у Ши ду је има ла око 
2.000 ко ри сни ка ко ји су про чи-
та ли ви ше од 25.000 књи га, а 
на ба вље но је 2.600 но вих на-
сло ва.

ЧЛА НО ВИ ОП ШТИН СКОГ ВЕ ЋА УСВО ЈИ ЛИ СЕТ ПРА ВИЛ НИ КА

О рас по де ли бу џет ских сред ста ва

Ни ко ла Ва сић, 
пред сед ник Оп шти не Шид

Ка да је реч о до де ли сред ста ва цр ка ва ма и вер ским за јед ни ца ма 
ми смо бу џе том за 2015. го ди ну утвр ди ли тај из нос и он ни је бит ни-
је ме њан у од но су на прет ход не го ди не – ре као је Ни ко ла Ва сић, 
пред сед ник Оп шти не 

У БИН ГУ ЛИ

Из гла сан са мо до при нос 

НА АК ЦИ ЈИ У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ 

Ве ли ки од зив 
да ва ла ца кр ви

 Ак ци ја у Цр ве ном кр сту

У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ „СИ МЕ ОН ПИ ШЧЕ ВИЋ“

Нај чи та ни је књи ге 
у 2014. го ди ни 

УЧЕ НИ ЦИ ОШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ“

Уче ству ју у пројекту
„Si er pin ski Car pet“

На став ни ца Го ра на Гњи дић са ђа ци ма



Про те кле не де ље, До њи То-
вар ник по се ти ла је пред-
сед ни ца оп шти не Ду брав-

ка Ко ва че вић Су бо тич ки и том 
при ли ком, у прат њи функ ци о не-
ра ло кал не са мо у пра ве об и шла 
ра до ве на из град њи спорт ске ха-
ле у До њем То вар ни ку. Ка ко је у 
свом оба ћа њу Ко ва че вић Су бо-
тич ки ис та кла, ра до ви на јед ном 
од нај ве ле леп ни јих спорт ских 
обје ка та у оп шти ни су у пу ном 
је ку, ди на ми ком ко јом се ра до-
ви из во де је за до вољ на и по ред 
чи ње ни це да је пр во бит ни рок за 
за вр ше так из град ње про би јен.

- Као што је по зна то, из град-
ња ове спорт ске ха ле је тре ба ло 
да бу де за вр ше на око но ве го ди-
не, али вре мен ски усло ви нам ни-
су ишли на ру ку и то је је дан од 
раз ло га за про ду же ње ро ка. Дру-
ги раз лог је што смо ин си сти ра ли 
на ква ли те ту из ве де них ра до ва, 
јер про ду же ње ро ка од не ко ли ко 
да на не зна чи ни шта, а за уз врат 

до би ја мо пу но на ква ли те ту. Ха-
ла је за и ста им пре сив на и ова кав 
спорт ски обје кат до са да ни је по-
сто јао у на шој оп шти ни, та ко да 
то што смо че ка ли, вре де ло је че-
ка ти, ре кла је пред сед ни ца Ко ва-
че вић Су бо тич ки из ра зив ши при 
то ме ве ру да ће спорт ска ха ла у 
зна чај ној ме ри до при не ти ожи-
вља ва њу дру штве ног жи во та у 
До њем То вар ни ку.

Да ра до ви те ку за до во ља ва ју-
ћим тем пом, ис та као је у име ин-
ве сти то ра Ми ро слав Пе тро вић, 
ди рек тор Ди рек ци је за из град њу 
оп шти не, об ја снив ши да на кон 
гра ђе вин ских ра до ва по чи ње по-
ста вља ње по да и уград ња гре ја-
ња.

- Ка да смо ре ша ва ли не ка нај-
зна чај ни ја пи та ња ве за на за ову 
ин ве сти ци ју, све сно смо се опре-
де ли ли за ква ли тет ни ји под не го 

што је на шим пр во бит ним про јек-
том би ло пла ни ра но. Под ће има-
ти знат но бо ље ка рак те ри сти ке 
уги ба и от пор но сти на удар. Што 
се ти че по чет ка ње го вог по ста-
вље ња оче ку је мо да се у по сао 
кре не у што ско ри је вре ме, од-
но сно чим се  из ли ве на бе тон ска 
под ло га до вољ но осу ши. Та ко ђе, 
по тру ди ли смо се да на ква ли те-
тан на чин ре ши мо и пи та ње гре-
ја ња. Пре ма пр во бит ним пла но-
ви ма тре ба ло је да ин ста ли ра пећ 
на чвр сто го ри во, али смо се на-
кнад но опре де ли ли за пећ на пе-
лет, због лак шег ло же ња и скла-
ди ште ња огре ва. Уко ли ко не бу де 
екс трем них вре мен ских не по го да 
ова фа за ра до ва би тре ба ло да 
бу де за вр ше на до кра ја ја ну а ра, 
ре као је Пе тро вић уз на по ме ну да 
фи нал ни ра до ви ко ји ће усле ди-
ти на кон ре ша ва ња пи та ња по да 

и за гре ва ња под ра зу ме ва ју ком-
плет но опре ма ње ха ле спорт ским 
ре кви зи ти ма и три би на ма.

Пре ма ре чи ма ше фа гра ди ли-
шта Мар ја на Са ви ћа по след њи 
ра до ви на уре ђе њу са мог објек та 
су у за вр шној фа зи, а тре нут но 
глав ну реч има ју мо ле ри и елек-
три ча ри ко ји угра ђу ју ра све ту. 

- Ни шта ни је пре пу ште но слу-
ча ју. По себ на па жња по кла ња се 
ква ли те ту, што зна чи да су ис по-
што ва ни сви мо дер ни стан дар ди 
град ње, чак и на уштрб вре ме на, 
због че га фи на ли за ци ја објек-
та тра је не што ду же не го што је 
пла ни ра но. Ни смо во ди ли ра чу-
на о бр зи ни, тру ди ли смо се да 
оно што ра ди мо бу де ква ли тет но 
и да за до во љи по тре бе ме шта на 
До њег То вар ни ка, окол них се ла, 

али и свих ме шта на Пе ћи на ца ко-
ји су у крај њем пре ко сво је ло-
кал не са мо у пра ве и фи нан си ра-
ли ра до ве, ре као је Са вић. 

Ина че, ре ци мо и то да је вред-
ност ових ра до ва 55 ми ли о на ди-
на ра, а ка да спорт ска ха ла бу де 
за вр ше на Оп шти на Пе ћин ци ће 
до би ти аде ква тан про стор за ор-
га ни зо ва ње школ ских и клуб ских 
так ми че ња, ко ји ис пу ња ва са вре-
ме не стан дар де и ко ји ће сва ка ко 
ути ца ти на по бољ ша ње усло ва за 
из во ђе ња спорт ских ак тив но сти. 

Са ма фи скул тур на са ла ће за-
у зи ма ти пре ко 1000 ква драт них 
ме та ра на ме ње них спорт ским са-
др жа ји ма, а на око 250 ква дра та 
ће би ти из гра ђе не до пун ске про-
сто ри је – свла чи о ни це, ту ше ви, 
то а ле ти и слич но.
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ПЕЋИНАЧКА
ХРОНИКА
Припрема: С. Лапчевић

У ци љу ме ђу соб ног по ве зи ва-
ња и уна пре ђе ња са рад ње, у 

Ку пи но ву је про те кле не де ље ор-
га ни зо ван са ста нак пред став ни ка 
ту ри стич ких ор га ни за ци ја из чи та-
вог Сре ма. До ма ћин са стан ка под 
на зи вом „Ту ри стич ка ре ги ја Срем“ 
био је Ту ри стич ки ин фо-цен тар 
Пе ћи на ца, а при су ство ва ли су му и 
ту ри стич ки по сле ни ци из Бе о чи на, 
Срем ских Кар ло ва ца и Сур чи на.

Ка ко је у свом са оп ште њу да том 
тим по во дом ис та кла Љу би ца Бо-
шко вић, ру ко во ди лац пе ћи нач ког 
Ту ри стич ког ин фо-цен тра, са ста-
нак је ис пу нио сва оче ки ва ња, па 
је та ко до го вер но да све срем ске 
оп шти не за јед нич ки на сту пе на 
бе о град ском Сај му ту ри зма, за ка-
за ном за крај фе бру а ра, тач ни је за 
пе ри од од 19. до 22. фе бру а ра.

- Ово је пр ви пут да ће Срем 
сво је ту ри стич ке про из во де об је-
ди ње но пред ста ви ти на штан ду од 
90 ква дра та, ко ји ће но си ти на зив 

„Ди ван је ки ће ни Срем“. За јед нич-
ка те ма свих да на Сај ма ће би ти ак-
тив ни ту ри зам у Сре му, а има ће мо и 
те мат ске да не. Та ко ће 19. фе бру ар 
на на шем штан ду би ти еко дан, 20. 
ће би ти по све ћен кул ту ри и тра ди-
ци ји Сре ма, а 21. фе бру ар ће би ти 
га стро и ет но дан. Да нас смо се до-
го во ри ли и о из ра ди за јед нич ког 
про мо ма те ри ја ла. На овај на чин 
ће мо оства ри ти и знат ну уште ду, 
али то ни је при ма ран циљ, при мар-
но је то што ће мо кроз за јед нич ки 
на ступ по ста ти ви дљи ви ји, од че га 
сви мо же мо има ти ко ри сти, из ја ви-
ла је Љу би ца Бо шко вић.

Прак са но во го ди шњег са стан-
ка ту ри стич ких по сле ни ка Сре ма 
у Ку пи но ву је на ини ци ја ти ву Ту-
ри стич ког ин фо-цен тра оп шти не 
Пе ћин ци за по че та про шле го ди не, 
а на кра ју ово го ди шњег са стан ка 
го сти ма је пре ми јер но при ка зан 
филм „У Обед ској ба ри“, сни мљен 
дав не 1930. го ди не.

На при год ној све ча-
но сти, ор га ни зо ва-

ној у До њем То вар ни ку, 
Спорт ски са вез  „Раз вој 
спор то ва“ на гра дио је 
нај бо ље еки пе и по је-
дин це у пе ћи нач кој оп-
шти ни, ко ји су сво јим 
ре зул та ти ма обе ле жи-
ли 2014. го ди ни.

- Же ли мо да од ра-
ног де тињ ства раз ви-
ја мо спорт и усва ја мо 
здра ве на ви ке и здра-
ве сти ло ве жи во та - 
из ја ви ла је, из ме ђу 
оста лог, пред сед ни ца 
пе ћи нач ке оп шти не 
Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки - Огром ну 
по др шку нам да је нам 
Спорт ски са вез „Раз вој 
спор то ва“ и на да мо се 
да ће мо успе шну са рад њу има ти 
и да ље, као и до са да.

Сла во до бит ни ци су: се ни ор ска 
еки па - Бо влинг клуб Ме та лац из 
Ши ма но ва ца (пр вак Ср би је);  ју-
ни ор ска еки па -  Жен ски од бој-
ка шки клуб Мла дост 07 из Пе ћи-
на ца; спор ти ста се ни ор - Зо ран 
Јак шић (Стре љач ки клуб Ри ко шет, 
Бе о град); спор ти ста ју ни ор - Сте-
фан Мар ко вић (Те квон до клуб 
Змај, Пе ћин ци) и Лав Цвет ко вић 
(Ко шар ка шки клуб Срем ба скет, 
Пе ћин ци); спор тист ки ња ју ни ор-
ка - Со фи ја Си мо вић (Ка ра те клуб 
УН СУ, Ба тај ни ца); тре нер - Бор ко 
Кр стић (Те квон до клуб Змај, Пе-
ћин ци); спорт ски рад ник - Не бој-
ша Са вић (ОФК Бре стач); за слу-
жни спорт ски рад ник - Ми ли во је 
Пет ко вић (Ко њич ки клуб Ка ни са, 

Пе ћин ци); уче ник-спор ти ста  - 
Ми лан Ерић, ко шар ка (ОШ „Ду шан 
Јер ко вић Уча“, Ши ма нов ци) и Де-
јан То мић, те квон до (СШ „Ми лен ко 
Вер кић Не ша“ Пе ћин ци);  (, уче-
ни ца-спор ти ста - Ни ко ли на Бо жић 
и Ка та ри на Го јић, од бој ка (ОШ 
„Со бо дан Ба јић Па ја“ - Пе ћин ци), 
као и Та ма ра Три фу но вић, од бој-
ка (СШ „Ми лен ко Вер кић Не ша“ 
); нај у спе шни ја шко ла - ОШ „Ду-
шан Јер ко вић Уча“; нај у спе шни ји 
пе да гог фи зич ке кул ту ре - Бо јан 
Жи ва нић (ОШ „Ду шан Јер ко вић 
Уча).Пла ке те су до би ли и они ко-
ји ак тив но ра де на раз во ју и про-
мо ци ји спор та: Оп шти на Пе ћин ци, 
Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук“ 
Пе ћин ци, По ли циј ска стра ни ца 
Пе ћин ци, Срем ска ТВ и Фуд бал ски 
клуб До њи Срем.

Спорт ски са вез „Раз вој спор-
то ва“ обез бе дио је па ке те спорт-
ске опре ме за 36 клу бо ва и Шко-
ла фуд ба ла, као и за основ не и 
сред њу шко лу. Спорт ску опре му 
ис пред Са ве за уру чио је Си ни ша 
Ђо кић, ко ји се том при ли кјом за-
хва лио ло кал ној са мо у пра ви на 
све срд ној по др шци и на гла сио 
да „Раз вој спор то ва“ по мна же и 
фи нан си ра сво је чла ни це у раз-
ли чи тим сте пе ни ма так ми че ња, 
та ко што по кри ва тро шко ве пре-
во за, ко ти за ци ја, ле кар ских пре-
гле да и из ра де за вр шних ра чу на, 
али и снаб де ва клу бо ве спорт-
ском опре мом и ре кви зи ти ма нео-
п ход ним за одр жа ва ње тре нин га, 
трак ми че ња и тур ни ра.

 Ж. Ра ди во је вић

ДО ЊИ ТО ВАР НИК • ИЗ ГРАД ЊА СПОРТ СКЕ ХА ЛЕ

На ко рист свим Пе ћин ча ни ма
Вред ност ових ра до ва из но си 55 ми ли о на ди на ра, а ка да спорт ска ха ла бу де за вр ше на 
Оп шти на Пе ћин ци ће до би ти аде ква тан про стор за ор га ни зо ва ње школ ских и клуб ских 
так ми че ња ко ји ће ути ца ти на по бољ ша ње усло ва за из во ђе ња спорт ских ак тив но сти

Уско ро по ста вља ње по да

Пред сед ни ца за до вољ на ди на ми ком ра до ва

СПОРТ СКИ СА ВЕЗ НА ГРА ДИО НАЈ БО ЉЕ

У зна ку бо влин га и мла дих

 Нај бо љи у 2014. го ди ни

КУ ПИ НО ВО • СА СТА НАК ТУ РИ СТИЧ КИХ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СРЕ МА

За јед но пред 
бе о град ском пу бли ком

 Са са стан ка у Ку пи но ву
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ВОЈ КА • УРУ ЧЕ НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА ПРИ ЗНА ЊА

ШИД • НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОМ ВА ША РУ

Уочи Но ве го ди не по Ју ли јан-
ском ка лен да ру МЗ Вој ка је 

по де се ти пут на гра ди ла нај у-
спе шни је су гра ђа не из обла-
сти при вре де, по љо при вре де, 
еко ло ги је, кул ту ре и спор та 
за 2014.го ди ну. Ка ко је ис та-
као Љу бан Ско пљак, пред-
сед ник Ме сне за јед ни це Вој ка, 
циљ ове ма ни фе ста ци је ко ја 
се ор га ни зу је на дан до че ка 
Срп ске но ве го ди не је да се 
под стак ну сви гра ђа ни да те-
же ти ту ли нај у спе шни јих. За 
нај бо љег по љо при вред ни ка у 
про те клој го ди ни про гла шен је 
Жељ ко Ха џић, а за нај у спе-
шни јег при вред ни ка Ру жи ца 
Ра га сто вац. Сла ви ци Ни ко-
лин при па ла је на гра да из 
еко ло ги је, док је ко шар каш 
Ми лош Ми ло ва но вић про-
гла шен за нај бо љег спор ти-
сту у 2014.го ди ни, а Ми лош 
Ке пић за нај бо љег рад ни ка 
у кул ту ри. За за слу жног гра-
ђа ни на Вој ке пост хум но про-
гла шен је пред рат ни учи тељ 
Ми лош Ми шче вић.

Нај у спе шни ји во јач ки по љо-
при вред ник у про те клој го ди ни, 
мла ди Жељ ко Ха џић на ста вља 
по ро дич ну тра ди ци ју ба вље ња 
ра тар ством и сто чар ством, на-

сле ђе ну од оца и де де. 
Вр ло ра но је по чео да 
по ма же у до ма ћин ству 
ко је се де це ни ја ма ба-
ви по љо при вре дом. 
Ње го ва по ро ди ца об-
ра ђу је 30 хек та ра зе-
мље и до бро је снаб де-
ве на по љо при вред ном 
ме ха ни за ци јом ко ја 
му омо гу ћу је пру жа ње 
услу га и дру ги ма. На 
има њу по ро ди це Ха џић 
од ра тар ских кул ту ра 
пре те жно су за сту пље-
ни пше ни ца и ку ку руз, 
а уз то, ово до ма ћин-
ство се тра ди ци о нал но 
ба ви и сто чар ством. 

Ру жи ца Ра га сто вац, 
ди рек тор ка и вла сни-
ца пред у зе ћа „Бе ли 
брег“ из Вој ке, вред-
на до ма ћи ца и мај ка тро је де-
це, ко ја је уда јом из Ма ра ди-
ка до спе ла у Вој ку, при ват ним 
пред у зет ни штвом по че ла је да 
се ба ви 1990.го ди не, на пу стив-
ши по сао у Оп штин ском су ду 
у Но вом Са ду. На ста вља ју ћи 
тра ди ци ју и раз ви ја ју ћи по сао 
по ро ди це Ра га сто вац ко ја је 
1982.го ди не отво ри ла за нат ску 
рад њу за про из вод њу пред ме-

та од гу ме, пла сти ке и ме та ла, 
Ру жи ца је отво ри ла три ма ло-
про дај на објек та за тр го ви ну 
на ма ло пре храмб ном ро бом, 
а од 1999. го ди не и ка фе клуб 
„Елит“ у по ро дич ној ку ћи у Вој-
ки. Од 2008.го ди не де лат ност 
пред у зе ћа Ру жи це Ра га сто вац, 
све де на је на про из вод њу по-
љо при вред них ма ши на, та њи-
ра ча, се тво спре ма ча... У тој 
про из вод њи за по шља ва пет 
рад ни ка, а ове го ди не у мар ту 
обе ле жи ће 25 го ди на пред у-
зет нич ког ра да. У пла ну јој је 
про ши ре ње би зни са, за по шља-
ва ње но вих рад ни ка и отва ра-
ње пред став ни штва за про да ју 
ње них по љо при вред них ма ши-
на у Ма ђар ској.

Сла ви ца Ни ко лин има нај-
у ре ђе ни је дво ри ште ко је је 
опле ме ни ла и уре ди ла сво јим 
ра дом. Та ле нат за ле по, склад 
и бо је, по ред цве ћа и укра сног 
би ља ко је га ји, ис ка зу је и у 
сли кар ству, а нај леп ши про-

стор за из ла га ње су јој зи до ви 
ње не ку ће. Сва ки по се ти лац 
ње ног до ма ћин ства има при-
ли ку да ужи ва у бо гат ству бо ја 
и об ли ка, соб ног и ба штен ског 
би ља и цве ћа.

Ми лош Ми ло ва но вић је је дан 
од осни ва ча, игра ча и пред сед-
ник Ко шар ка шког клу ба Вој ка. 
Клуб је 2011. ушао у вој во ђан-
ски ранг так ми че ња и са да за-
у зи ма зна чај но ме сто ме ђу клу-
бо ви ма Сре ма и Ју жног Ба на та 
у дру гој Вој во ђан ској ко шар ка-
шкој ли ги где су так ми че ње за-
вр ши ли на тре ћем ме сту.

Ми лош Ке пић сво ју ве ли-
ку љу бав пре ма кул ту ри ис ка-
зао је кроз ду го го ди шњи рад у 
КУД-у „Слав ко Га јин“. Сем што 
је играо, био је и у ру ко вод ству 
КУД-а и да нас је за до во љан 
што је до при нео да ово ама тер-
ско дру штво тра је.

Спе ци јал но при зна ње за-
слу жни гра ђа нин Вој ке до де-
ље но је пост хум но Ми ло шу 

Ми шче ви ћу, пред рат-
ном учи те љу ко ји је у 
Срем 1921.го ди не сти-
гао из Бо сан ске Кру пе 
и учи те љо вао у Но вим 
Кар лов ци ма, Вој ки, 
Но вој Па зо ви и Ин ђи-
ји. По сле де сет го ди-
на учи тељ ског ра да у 
Вој ки је 1935.го ди не 
по ста вљен за упра ви-
те ља во јач ке шко ле. 
По сле Дру гог свет ског 
ра та по ста вљен је за 
учи те ља у Но вој Па зо-
ви, а за тим и пр вог по-
сле рат ног упра ви те ља 
но во па зо вач ке шко ле. 
Ка ко је оста ло за пам-
ће но и упи са но, ра дио 
је „на сва ком по ди за-
њу се ла“ па је ство рио 
„мле кар ску за дру гу, 

ме шта не је под у ча вао у пче-
лар ству и во ћар ству“. По-
след ње го ди не ра да и жи во та 
про вео је са су пру гом у Ин-
ђи ји. Пла ке ту за слу жни гра-
ђа нин Вој ке у име по кој ног 
учи те ља Ми ло ша при ми ла је 
ње го ва се стри чи на Љу би ца 
Бу ла то вић. Сем пла ке та и 
по ве ља, на све ча ној до де ли 
при зна ња у Вој ки, на гра ђе ни 
су при ми ли ва у чер од 5000 
ди на ра тр го вин ског пред у зе-
ћа „Ме ди ус“ из Но ве Па зо ве. 

Све ча но сти су, по ред оста-
лих при су ство ва ли и пред-
сед ник оп шти не Ста ра Па зо ва 
Ђор ђе Ра ди но вић и пред-
сед ник Скуп шти не Ра до је 
Бла го је вић са са рад ни ци-
ма, а у кул тур но-умет нич ком 
де лу про гра ма уче ство ва ли 
су чла но ви ет но гру пе КУД 
„Слав ко Га јин“.

 Г. М. 

За хва љу ју ћи не у о би ча је но 
то плом вре ме ну за ово до ба 

го ди на, на пр вом ово го ди шњем 
ва ша ру у Ши ду, ко ји је одр жан 
про те клог че тврт ка, 15. ја ну-
а ра, био је ве ли ки број по се-
ти ла ца ко ји су углав ном са мо 
раз гле да ли по ну ђе ну ро бу. 

Пре ма ре чи ма про да ва ца, 
сла бо ко се хва тао за нов ча-
ник, а раз лог за то су ве ро ват но 
про те кли пра зни ци то ком ко јих 
су се сви ис тро шли ли та ко да 
су са да ку по ва ли са мо оно нај-
не оп ход ни је, а то су углав ном 
на мир ни це и слат ки ши ко ји су 
се и овог ме се ца ну ди ли по ве-
о ма по вољ ним це на ма. За три 
кон зер ве па ште та тре ба ло је 
из дво ји ти са мо сто ди на ра, ко-
ли ко су ко шта ле и две кон зер ве 
ту ње ви не, по ла ки ло гра ма ки-
ки ри ки ја се про да ва ло по 150 
ди на ра, а иста це на је би ла и 
за 200 гра ма ка фе. Кекс „пла-
зма“ у па ко ва њу од 300 гра ма 
ну дио се по 100 ди на ра, ки ло-

грам ка ра ме ла по 300 ди на ра, 
док је ки ло грам еуро кре ма ко-
штао 200 ди на ра.

Осим про да ва ца слат ки ша 
про да јом је био за до во љан још и 

Пе тар Мар ко вић, вла сник кро-
јач ке рад ње „Ше шир“ из Шап ца. 
Он је на свом штан ду у по ну ди 
имао ра зно вр сне бун де ко је су 
у про се ку ко шта ле сто евра. А 

с об зи ром да је зим ска се зо на 
у пу ном је ку, бун де су тог да на, 
ка же он, би ле ве о ма тра же не.

На раз о ча ре ње по се ти ла ца 
ва шар је ово га пу та про шао 

без тра ди ци о нал ног пе че ња, 
иако су мно ги са мо због то га 
про ше та ли до ва ша ри шта.

 С. М. – М. М.

Ме сна за јед ни ца на гра ди ла 
нај у спе шни је су гра ђа не

Гости

Рет ко ва ди ли нов ча ни ке

Штанд са слат ки ши ма нај по се ће ни јиПо се ти о ци углав ном са мо раз гле да ју

Сви на гра ђе ни Вој ча ни
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Про хлад но вре ме, 
ки ша и сум га ли ца 
ни су оме ли нај-

хра бри је да на Бо го ја-
вље ње, 19. ја ну а ра, на 
срем ским ре ка ма и је зе-
ри ма пли ва ју до Ча сног 
кр ста.

Три де се то го ди шњи 
Ду шан Жив ко вић, из 
Ла ћар ка, пр ви је до-
пли вао до Ча сног кр ста 
у Са ви код Срем ске Ми-
тро ви це, у кон ку рен ци ји 
137 пли ва ча уче сни ка 
ово го ди шњег пли ва ња 
за Бо го ја вље ње. Ду ша-
ну је ово ово че твр то 
уче шће у пли ва њу на 
Бо го ја вље ње и, ка ко је 
из ја вио, од лич но осе ћа 
на кон што је по бе дио у 
та ла си ма ре ке.

- Пре див но се осе ћам, 
дра го ми је што сам пр ви 
сти гао до Ча сног кр ста. 
Ни сам се по себ но при-
пре мао за пли ва ње, јер 
не уче ству јем пр ви пут, 
а пли ва ћу док год бу дем 
мо гао - по ру ка је Ду ша-
на Жив ко ви ћа, ово го ди-
шњег по бед ни ка Бо го ја-
вљен ског пли ва ња на Са ви код 
Срем ске Ми тро ви це.   

Све бор дру жи на „Све ти Ди-
ми три је“ и Храм Све тог  пр во му-
че ни ка и ар хи ђа ко на Сте фа на,  
уз бла го слов вла ди ке  срем ског 
го спо ди на Ва си ли ја,  а под по-
кр о ви тељ ством Град ске упра ве 
Срем ске Ми тро ви це ор га ни зо ва-
ли су  на ре ли ги о зно - на род ни 
на чин про сла ву Бо го ја вље ња, 
јед ног од нај ста ри јег и нај ве ћег 
хри шћан ског пра зни ка. 

На оба ли Са ве, код Ма ле цр-
кве у по не де љак 19. ја ну а ра 
оку пи ло се ви ше хи ља да вер ни-
ка и гра ђа на да би, по 16. пут, 
по сма тра ли тра ди ци о нал но про-
сла вља ње Бо го ја вље ња и пли-
ва ње у ре ци Са ви за Ча сни крст. 
Пли ва чи су ове го ди не до шли из 
Срем ске Ми тро ви це, ви ше ме-
ста Сре ма, Вој во ди не и Ср би је, 

би ло их је 137, а ме ђу њи ма и 
се дам де во ја ка. Јед на од њих је 
мај ка и че твр ти пут је пли ва ла 
ове го ди не. Про шле го ди не је 
ов де уче ство ва ло је 138 пли ва ча 
и се дам пли ва чи ца, ре кли су ор-
га ни за то ри.

- Сви пли ва чи су про шли до-
бро, здра ви су, до ла зе из мно гих 
ме ста ши ром на ше зе мље. Нај-
ста ри ји уче сник пли вач је Слав-
ко Па вљук из Ла ћар ка ко ме је 
око 70 го ди на,  а нај мла ђи је  15-
го ди шњи Сла во љуб Ер де љан 
из Ма чван ске Ми тр о ви це, ре као 
је Дра ган Са бљов, ста ре ши на 
Све бор  дру жи не Све ти Дим ти-
ри је".

Пре пли ва ња у Ма лој цр кви 
је одр жа на све та ар хи је реј ска 
ли тур ги ја, на кон ко је је осве-
ће на во да, из ве ден је при го дан 
кул тур но - умет нич ки про грам 

са ка та ма ра на на ре-
ци за ко ји се по бри нуо 
"Сир ми ју март", а по том 
су бла го си ља ни пли ва-
чи ко ји су, пра ће ним 
ки шом и по здра ви ма 
оку пље них, си шли до 
сав ског ке ја. Ка да је у 
Са ву пр во ба чен ле де-
ни крст, па Крст ча сни, 
а у во ду су их за јед но 
спу сти ли пред став ник 
Ам ба са де Ру ске Фе де-
ра ци је и пред став ник 
Све бор дру жи не "Све-
ти Ди ми три је", хра бри 
мла ди ћи и де вој ке су 
за пли ва ли, а нај бр жи је 
био Ду шан Жив ко вић.    

У ма си оку пље них 
на ке ју би ли су Го-
ран и Пе тра Осто јић 
из Шуљ ма, отац и мај-
ка јед ног од уче сни ка 
пли ва ња  Ра до ми ра 
Осто ји ћа. Ле по су се 
осе ћа ли јер им је син, 
ко ме су 22 го ди не, пр ви 
пут уче ство вао у овој 
свет ко ви ни. По но сан на 
се бе и уче ство ва ње у 
пли ва њу је и Да ли бор 
Ми ли че вић из Ла ћар-

ка. Он је уче ство вао  дру ги пут, 
има ис ку ства, а за хлад но ћу не 
ха је. Ду шан Ба бић, из Срем ске 
Ми тро ви це, ре дов но пли ва за 
Бо го ја вље ње,  а то му је тра ди-
ци ја, ве ра и ри ту ал. Уче ство ва ла 
је ове го ди не и Ми ли ца Лу кић, 
сту дент еко но ми је из Срем ске 
Ми тро ви це. Пре две го ди не је 
би ла по бед ни ца, под се ћа. Ни-
је се при пре ма ла за пли ва ње у 
хлад ној Са ви, не бо ји се хлад но-
ће, јер ка же, уда ри адре на лин и 
не ма зи ме. 

На кон пли ва ња, сви уче сни-
ци пли ва чи оку пи ли су се са ор-
га ни за то ри ма у Цар ској па ла ти. 
По де ље не су за хвал ни це уче-
сни ци ма, а по бед ни ку Ду ша ну 
Жив ко ви ћу до де љен је по бед ник 
злат ник, за хвал ни ца и пре ла зни 
крст. 

У Ру ми по бе ди ла Ири жан ка 
Сла ђа на Ман дић

Хла но вре ме, је се ња ки ша 
и гу ста ма гла ни су оме ли мно-
го број не Ру мља не да на Бо го-
ја вље ње, 19. ја ну а ра, до ђу на 
Бор ко вач ко је зе ро. На рум ском 
је зе ру се то га да на, по че твр ти 
пут за ре дом, тач но у под не, од-
ви ја ло пли ва ње за Ча сни крст. 

По тра ди ци ји, ста за ко јом су 
пли ва ли так ми ча ри, њих 25, а 
ме ђу њи ма по пр ви пут и јед-
на же на, би ла је ду га 33 ме тра, 
што је у сим бо лич ном од но су са 
го ди на ма Ису са Хри ста у вре ме 
ка да је ра за пет. За ор га ни за ци ју 
ово го ди шњег пли ва ња за ча сни 
крст по бри ну ли су се Оп шти на 
Ру ма, Срп ска пра во слав на црк ва 

и Са вез спо р то ва. Ма ни фе ста ци-
ју је, на кон мо ли тве рум ског све-
штен ства, и по здрав не ре чи ар-
хи је реј ског на ме сни ка Сре те на 
Ла за ре ви ћа, отво ри ла за ме ник 
пред сед ни ка оп шти не Ма ри ја 
Стој че вић.

Све до са мог Бо го ја вље ња 
у Ру ми је ове го ди не би ло не-
из ве сно да ли ће се так ми че ње 
уоп ште и одр жа ти, из објек тив-
ног раз ло га -  је зе ро је би ло за-
ле ђе но. Гру па од пет-шест  од-
ва жних рум ских мла ди ћа, уче-
сни ка пли ва ња за ча сни крст, 
од ва жи ла се и на сво ју ини ци-
ја ти ву ор га ни зо ва ла раз би ја-
ње ле да на је зе ру - све се за-
вр ши ло у нај бо љем ре ду, ка ко 
укла ња ње ле да, та ко и пли ва-
ње. Раз ли ка у од но су на прет-
ход не го ди не би ла је у то ме што 
су мно ги по сма тра чи, па и пли-
ва чи, уме сто ста ја ња на оба ли 
ко ју за пљу ску ју та ла си је зе ра, 
би ли у при ли ци да, по пут пин-
гви на, сто је на ле ду. Али, све је 
то зи ма, све је то спо рт, све је 
то Бо го ја вље ње.

На са мом ста р ту, де си ло се 
не што што је за при сут не би ло 
не пред ви ђе но, исто то ли ко џен-
тлмен ски, и хри шћан ски - му-
шки део пли ва ча, уз пе ва ње 
хим не ''Бо же прав де'', дао је 
пред ност у ду жи ни го то во це ле 
ста зе је ди ној же ни - пли ва чу. 
Би ла је то ујед но по бед ни ца овог 

Нај хра бриј
до Ча сног 

Хи ља де оку пље них на ми тр о вач ком ке ју

Срем ска Ми тро ви ца: По бед ник Ду шан Жив ко вић

Ли тур ги ја у Ма лој цр кви На гра де пли ва чи ма у Ста рим Ба нов ци ма

Осве ће ње 
Бо го ја вљен ске во де

По бед ни ци са Ду на ва
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так ми че ња - Сла ђа на Ман дић 
из Ири га. Сла ђа на је по за ни ма-
њу хе миј ски тех ни чар, ба ви се 
уго сти тељ ством, де лат ност оба-
вља углав ном у ино стран ству, у 
Ириг је сти гла са рат ним ви хо-
ром 90-тих. До са да ни је пли ва-
ла за Ча сни крст, ка же да се ни-
је спе ци јал но при пре ма ла за ово 
так ми че ње, ако се из у зму ту ши-
ра ња са хлад ном во дом.

Нај мла ђи пли вач и ове го ди-
не био је Или ја Ха џић из Ру ме, 
он је на пли ва ње за ча сни крст 
до шао са још два чла на сво је 
по ро ди це, бра том Сте фа ном 
и оцем Слав ком. Уме сто би ло 
ка квих из ја ва, ве се ло су нам 
мах ну ли ис под де ке у ко ју су се 
ушу шка ли, уз по ру ку - во да ни-
је би ла хлад на, до ћи ће и сле-
де ће го ди не.

Та ко ђе по тра ди ци ји, по бед-
ни ци ма су при па ле и на гра де. 
Нај мла ђем уче сни ку Или ји Ха џи-
ћу при па ла је нов ча на на гра да 
од пет хи ља да ди на ра, а по бед-
ни ци Сла ђа ни Ман дић нов ча на 
на гра да у из но су од де сет хи ља-
да ди на ра, злат ник, и сре бр ни 
крст. Би ће да је, ипак, су де ћи по 
њи хо вим осме си ма, нај ве ћа на-
гра да за њих био гро мо гла сни 
апла уз мно го број них Ру мља на 
ко ји су та ко на гра ди ли за ода-
ност ве ри и тра ди ци ји, спо рт ски 
дух, али и за - хра брост.

На Сот ском је зе ру 
30 так ми ча ра

 
На кон све те ли тур ги је у хра му 

Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла у 
Со ту и ли ти је до је зе ра, на Сот-
ском је зе ру пли ва ло се за ча сни 
крст. У кон ку рен ци ји 30 так ми ча-
ра из Бе о гра да, Но вог Са да, Бач-
ке Па лан ке, Срем ске Ми тро ви це, 
Ши да и дру гих гра до ва, пр ви је 
до Ча сног кр ста, уда ље ног 33 
ме тра од оба ле, до пли вао 21-го-
ди шњи Мир ко Шко рић из Ја ме-
не. По бед ни ку су при па ли Ча сни 
крст и плашт, а оста лим уче сни-
ци ма су уру че не  ме да ље.

Ина че, ма ни фе ста ци ја се од-
ви ја ла по бла го сло ву Срп ске 
пра во слав не цр кве, Епа р хи је 
срем ске, на ме сни штва шид ског 
и над ле жне па ро хи је Мо ло вин – 
Сот, а ор га ни зо ва ли су је Ме сна 
за јед ни ца Сот и Ор га ни за ци о ни 
од бор.

До го во ром до по бед ни ка

Ове го ди не на Бо го ја вље ње, 
пр ви пут на Ду на ву у Ста рим 
Ба нов ци ма, у ор га ни ца зи ји две 
па ро хи је Срп ске пра во слав не 
цр кве из Но вих и Ста рих Ба но-
ва ца и Удру же ња „Кра ље ви на 
Ср би ја“, уз све срд ну по др шку 
оп шти не Ста ра Па зо ва и ње не 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је, као и 
ме сних за јед ни ца Ста ри и Но ви 
Ба нов ци, одр жа но је пли ва ње за 
Ча сни крст. Од 30 уче сни ка пр-
ви до Ча сног кр ста до пли вао је 
21-но го ди шњи Бран ко Че пр ња 
из Ста рих Ба но ва ца а за по бед-
ни ка је, по ин тер ном до го во ру 
уче сни ка, про гла шен дру го пла-
си ра ни 22-во го ди шњи Ми лош 
Мар ја нов из Ин ђи је. 

– Са да сам пр ви пут пли вао. 
Осе ћај је сја јан. Док сам пли вао 
раз ми шљао сам са мо о кр сту – 
ка же Ми лош Мар ја нов. 

– По но сан сам. Ни сам се спре-
мао за ово пли ва ње – до дао је 
Бран ко Че пр ња ко ји је пр ви до-
пли вао до Ча сног кр ста. 

По бед ни ку Ми ло шу Мар ја-
но ву, пред сед ник Скуп шти не 

оп шти не Ста ра Па зо ва Ра до-
је Бла го је вић уру чио је Ча сни 
крст ко ји је сам на пра вио, а од 
Удру же ња „Кра ље ви на Ср би ја“ 
до био је књи гу „Краљ Пе тар“ 
и знач ку пре сто ло на след ни ка 
Алек сан дра. Свим уче сни ци ма 
од стра не ор га ни за то ра уру че не 
су за хвал ни це и књи га „Ду хов не 
по у ке“ оца Сте фа на, игу ма на ма-
на сти ра Ве ли ка Ре ме та. 

Над ме та њу за Ча сни крст 
прет хо ди ле су све те ли тур ги је 
у хра мо ви ма Св.оца Ни ко ла ја у 
Ста рим Ба но ви ма и Св.Ва си ли ја 
Остр о шког у Но вим Ба нов ци ма, 
а за тим је ли ти ја пред во ђе на ко-
њи цом КК „Ба нов ци“ до шла до 
пла же „Ве не ци ја“ у Ста рим Ба-
нов ци ма где је Ду нав осве штао 
и спу стио Ча сни крст у во ду про-

то је реј ста вро фор Ми ле Јо кић, 
ар хи је риј ски на ме сник ста ро-
па зо вач ки, упу тив ши бла го слов 
так ми ра чи ма и при сут ним ве ни-
ци ма.

Пр во тра ди ци о нал но бо го-
ја вљен ско пли ва ње отво рио је 
пред сед ник оп шти не Ста ра Па-
зо ва Ђор ђе Ра ди но вић ко ји 
је упу тио че стит ке пли ва чи ма 
на хра бро сти да пли ва ју у овим 
усло ви ма. 

Пли ва ње за Ча сни крст на Ду-
на ву пра тио је ве ли ки број ме-
шта на и го сти ју, а свој до при нос 
но во у ста но вље ној ма ни фе ста ци-
ји да ла су и удру же њаљ же на из 
Ста рих и Но вих Ба но ва ца и Го-
лу би на ца.

 
 Е. С. Н.

 ји пли ва ли 
кр ста

Осве шта ва ње Ду на ва

За пли ва ли нај хра бри ји

По бед ник у Со ту: Мир ко Шко рић из Ја ме не (фо то Ра дио Шид)

Бор ко вац: Нај ма ђи уче сни ци - Или ја и Сте фан Ха џић

Бор ко вац: По бед ни ца Сла ђа на Ман дић
Ли ти ју у Ба нов ци ма пред во ди ла ко њи ца
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА • У ЦАР СКОЈ ПА ЛА ТИ

Ши ђан ка Да ни е ла Ро ман за-
вр ши ла је Ви шу ме ди цин ску 

шко лу, али с об зи ром да ни је још 
увек на шла по сао у стру ци по че-
ла је да се ба ви јед ним нео бич-
ним за ни ма њем, ко је је ре зер-
ви са но углав ном за при пад ни ке 
му шке по пу ла ци је. На и ме, ова 
23-го ди шње де вој ка по ста ла је 
су ди ја у му шком фуд ба лу.

А о то ме ка ко је до шло до то га 
да се на ђе у све ту фуд ба ла ко ји 
је углав ном ре зер ви сан са мо за 
му шкар це, Да ни е ла при ча:

- Све се де си ло са свим слу чај-
но. Пре че ти ри го ди не сре ла сам 
јед ног дру га ра из де тињ ства и он 
је по чео да ми при ча о то ме да је 
по стао су ди ја и ко ли ко му је за-
ни мљи во то што ра ди, та ко да је 
он нај ве ћи „кри вац“ што сам се 
уоп ште и на шла у том све ту ко ји 
је ре зер ви сан углав ном са мо за 
му шкар це. Нај пре сам кре ну ла са 
њим на утак ми це, што ми се ве о-
ма сви де ло, ма да се бе у то вре ме 
још увек ни сам ви де ла у том све-
ту, ис кљу чи во за то што сам жен-
ско. Ме ђу тим, де си ло се да им је 
на јед ној при ја тељ ској утак ми ци 
ко ју сам та да гле да ла  не до ста јао 
су ди ја па су по зва ли ме не и та-
ко је све и кре ну ло, то је за пра-
во би ло мо је „ва тре но кр ште ње“. 
По ка за ла сам се до бро, ме ни се 
сви де ло и ви де ла сам да то мо-
гу и да знам, јер сам од у век би ла 
спорт ски тип па сам има ла пре-
ди спо зи ци је ка то ме – кроз осмех 
при ча Да ни е ла, до да ју ћи да се те 
пр ве утак ми це увек ра до се ћа и 
да су та да игра ли „Рад нич ки“ из 
Ши да и „Гра ни чар“ из Ада ше ва ца 
и да је већ у че твр тој ми ну ти био 
до су ђен ка зне ни уда рац.

На кон то га Да ни е ла је по че ла 
да ула же у се бе, да тре ни ра, учи 
пра ви ла фуд бал ске игре, гле да 

сним ке пре ко ин тер не та и да ку-
пу је опре му, ка ко би по ста ла што 
бо ља у том по слу и ка ко не би ни 
по че му за о ста ја ла за сво јим му-
шким ко ле га ма. У пр ви мах ро ди-
те љи су би ли за чу ђе ни ње ним из-
бо ром и ми сли ли су да је то не ки 
њен хир и да ће бр зо да је про ђе. 
Ме ђу тим, Да ни е ла ни је од у ста ла 
јер се у то ме про на шла, с об зи ром 
да то во ли и да је ис пу ња ва.

- Ка да сам по чи ња ла би ла 
сам у оп штин ској, а са да сам у 
Срем ској ли ги ко ја об је ди њу је 
оп штин ске са ве зе из Ши да, Ми-
тро ви це, Ин ђи је, Ста ре Па зо ве и 
Ру ме и у тој ли ги сам је ди но жен-
ско ме ђу свим су ди ја ма. По сто је 
још две де вој ке у Сре му ко је се 
та ко ђе ба ве тим по слом, али су 
оне мла ђе од ме не и тре нут но су-
де са мо у оп штин ским ли га ма – 
при ча Да ни е ла.

То што је је ди на да ма у му-
шком све ту не сме та јој ни ма ло, 
ни ти јој до но си не ке не при јат но-
сти. На про тив, ми сли да на те-
ре ну има ве ли ко по што ва ње од 
свих игра ча.

- Мо жда на по чет ку кад ме 
тек ви де ка ко из ла зим на те рен 
у ко пач ка ма и са за ста ви цом и 
бу де не ких пред ра су да, све док 
не поч нем да су дим. Он да бр зо 
стек нем њи хо во по што ва ње, јер 
фуд ба ле ри це не по ште но су ђе ње 
без об зи ра на то ко су ди. Са дру-
ге стра не и ја све игра че ве о ма 
по шту јем, та ко да они ви де тај 
мој став пре ма њи ма и ни ка да се 

ни су бу ни ли ни за јед ну мо ју од-
лу ку ко ју сам до не ла то ком утак-
ми це. На кон сва ке утак ми це сви 
они до ђу, фер и ко рект но пру же 
ру ку, по здра ве се, че сти та ју, без 
ика кве љут ње или не го до ва ња и 
то ми је нај ве ћа са тис фак ци ја – 
об ја шња ва Да ни е ла ко ја је до са-
да у про те кле че ти ри го ди не су-
ди ла на сто ти њак пр вен стве них 
утак ми ца.

У пла ну јој је да ис пу ни нор-
му па да сле де ће се зо не пре ђе да 
су ди у Вој во ђан ској ли ги. Да би 
оства ри ла те сво је же ље вред но 
тре ни ра сва ког да на, јер су ди ја 
мо ра би ти мак си мал но фи зич ки 

при пре мљен, а с об зи ром да су 
све утак ми це углав ном не де љом, 
од ре кла се и ка сних ноћ них из-
ла за ка ви кен дом.

- На дам се да ћу уско ро до би-
ти по сао за ко ји сам се шко ло ва-
ла, али и та да не мам на ме ру да 
пре ста нем да се ба вим овим, са-
мо се на дам да ћу ус пе ти вре мен-
ски све да укло пим. Ово је ле по 
за ни ма ње, али од ње га ипак не 
мо же да се жи ви. За пра во, мо же, 
али са мо док сам код ма ме и та те 
као што је то са да слу чај – кроз 
осмех ка же Да ни е ла.

Ина че, ка да ски не ко пач ке и 
пре сву че су диј ски дрес, Да ни-
е ла се ни по че му не раз ли ку је 
од де во ја ка ње них го ди на. Во ди 
ра чу на о свом из гле ду, во ли да 
бу де до те ра на, а ка да из ла зи нај-
че шће но си ха љи не и шти кле. 

 
 С. Ми хај ло вић
 фо то: М. Ми ле у снић 
 и лич на ар хи ва

Пр ва са мо стал на из ло жба 
под на зи вом „Тај на срећ них 

огле да ла“ Са ње Ри бић Ми ли-
во је вић отво ре на је про шле не-
де ље у Цар ској па ла ти Сир ми ју-
ма и тра ја ће до 25. ја ну а ра. Сви 
за ин те ре со ва ни има ју при ли ку 
да по гле да ју је дин стве на огле-
да ла руч но укра ше на шкољ ка-
ма, мор ским зве зда ма, др ве том 
и фру шко гор ским ка ме ном. 

- Огле да ла сам по че ла да 
пра вим пре две го ди не, углав-
ном за ро ђа ке и при ја те ље. По-
што су им се сви де ла, ре ши ла 
сам да се из ра ди ова квих ру-
ко тво ри на по све тим озбиљ ни-
је. Вре ме ном је на стао на зив 
„Срећ на огле да ла“ из раз ло га 
што су се љу ди осе ћа ли срећ-
но и за до вољ но док су у њи ма 
по сма тра ли свој од раз. Ина че, 
ин спи ра ци ју за сво ја де ла на-

ла зим у при ро ди и због то га 
ко ри стим ис кљу чи во при род не 
ма те ри ја ле – ре кла је Са ња Ри-
бић Ми ли во је вић.

Све ча но отва ра ње из ло жбе 
про пра ће но је на сту пом Сла-
ви це Сре до је вић Је фи ми је, 
во кал не со лист ки ње ет но и ду-
хов не му зи ке, уз прат њу Оли-
ве ре Јел кић на ги та ри и Иго-
ра Ску ра то ви ћа, џез кла ви ри-
сте, а при год ну бе се ду о Цар-
ској па ла ти одр жао је Пе тар 
Са мар џић, ди рек тор Цен тра 
за кул ту ру „Сирмиjумарт“. При-
сут ни ма су се обра ти ли Или-
ја Не дић, на чел ник Град ске 
упра ве за кул ту ру, спо рт и 
омла ди ну и Де јан Лу чић, пи-
сац и пу бли ци ста, а за ор га-
ни за ци ју је за ду жен Цен тар за 
кул ту ру „Сирмиjумарт“.  

 М. Т. – М. М. 

От кри ве на „Тај на Срећ них огле да ла“

Са из ло жбе
Са ња Ри бић Ми ли во је вић, 
аутор ка Срећ них огле да ла 

ШИД ● ДА НИ Е ЛА РО МАН, СУ ДИ ЈА У МУ ШКОМ ФУД БА ЛУ

Ко пач ке и шти кле на ис тој по ли ци
- Све се де си ло са свим слу чај но. Пре че ти ри го ди не сре ла сам јед ног дру га ра из де тињ ства и он је по чео да ми 
при ча о то ме да је по стао су ди ја и ко ли ко му је за ни мљи во то што ра ди, та ко да је за пра во он нај ве ћи „кри вац“ 
што сам се уоп ште и на шла у том све ту ко ји је ре зер ви сан углав ном са мо за му шкар це – ка же 23-го ди шња 
Да ни е ла Ро ман из Ши да, по за ни ма њу ви ша ме ди цин ска се стра

Ко пач ке на но га ма, 
шти кле на ма ји ци

Да ни е ла Ро ман из Ши да

Да ни е ла са ко ле га ма на те ре ну
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Ка ко би би ла не за мен љи ва, 
же на мо ра увек би ти ма ло 

дру га чи ја. Мо да ни је пи та ње 
оде ће. Мо да је у зра ку, ро ђе-
на из над ве тра. Мо ра те има ти 
ин ту и ци ју за њу, го во ри ла је 
по чет ком про шлог ве ка чу ве на 
мод на кре а тор ка Ко ко Ша нел. 
Да же на за и ста мо же би ти дру-
га чи ја, љуп ка, хра бра, шар-
мант на и по ма ло бун тов ни ца 
по ка зу је нам кроз сво је одев не 
пред ме те ин ђиј ска мод на ди зај-
нер ка Бран ка Ћа ћић, ко ја је 
сво је де чи је сно ве из „ку ћи це 
за лут ке“ пре не ла на уни кат не 
одев не мо де ле. Спо јив ши на ра-
зли чи ти је бо је, прин то ве и ма-
те ри ја ле, ова мла да ди зај нер ка 
је у мод ни свет уне ла дах сен-
зу ал но сти и жен стве но сти на 
је дан пот пу но дру га чи ји на чин. 
Иако из ла же на дру штве ним 
мре жа ма и свом бло гу, Бран ка 
се про шле го ди не опро ба ла и 
на хр ват ском „Fas hion We ek-u“, 
где је до би ла од лич не кри ти ке, 
а од та да ње на ка ри је ра кре ће 
уз ла зном пу та њом. 

- Тих кри зних де ве де се тих 
го ди на ка да смо се до се ли ли из 
За гре ба, као де се то го ди шња 
де вој чи ца има ла сам ве ли ку 
же љу да бу дем дру га чи ја и да 
се раз ли ку јем, па се та да ро ди-
ла мо ја љу бав пре ма „кр пи ца-
ма“ и пра вље њу одев них пре-
ме та. Све је по че ло од ши ве ња 
оде ће за лут ке, у то вре ме бар-
би ке, а ка да сам то пре ра сла, 
по че ла сам да па рам ма ми не 
ства ри да бих се би на пра ви ла 
не ку ле пу ха љи ну или сук њу - 
се ћа се Бран ка и ка же да је би-
ла са мо у ка па је та ко на у чи ла 
да ши је.

- Мо ји ро ди те љи ни су би ли у 
по чет ку баш оду ше вље ни иде-
јом да ши јем, али сам не ка ко 
ко рак по ко рак ус пе ла да ис пе-
чем за нат и пот пу но се по све-
тим по слу. На кра ју се та мо ја 

упор ност ис пла ти ла и та ко не-
ка ко све по чи ње - ка же она.

- Се ћам се да сам то ком 
сред њо школ ских да на ши ла 
нај бо љој дру га ри ци и она ми је 
би ла пр ва му ште ри ја, а та тра-
ди ци ја се одр жа ла и дан да нас. 
У ме ђу вре ме ну сам се за по сли-
ла, па сам се би ши ла по слов ну 
гар де ро бу - ис ти че она и ка же 
да ни ка да ни је ши ла „по кро ју“ 
већ она ко по свом осе ћа ју. 

- Са да имам кро ја чи цу ко ја 
ми ши је ко шу ље са краг ном, 
ка пу те и пан та ло не и она то 
од лич но ра ди, јер све ма ње 
имам вре ме на за ши ве ње. 

Фо ку си ра ла сам се на кре и ра-
ње, ком би но ва ње бо ја и ма те-
ри ја ла као и ко му ни ка ци ју са 
кли јен ти ма ко ја је ве о ма ва жна 
у овом по слу.

Бран ка је јав но сти по зна та 
и по свом мод ном бло гу„Lo vely 
by Bran ka“ на ко јем пред ста-
вља одев не ком би на ци је ко је 
је кре и ра ла, а за сво је „кр-
пи це“ ка же да су љуп ке. Гар-
де ро ба је на ме ње на ја ким и 
са мо стал ним же на ма, де вој ка-
ма ко је има ју са мо по у зда ња, 
али и бун тов ни ца ма, од но сно 
ја чем и леп шем по лу, твр ди 
она.

- Ко ма ди оде ће су пре по зна-
тљи ви по бо ја ма, кро је ви су 
јед но став ни али су ком би на-
ци је бо ја и ма те ри ја ла не сва-
ки да шњи и аутен тич ни - при ча 
Бран ка. - Тру дим се да пра вим 
уни кат не ко ма де оде ће ко је не 
мо же те ви де ти че сто и љу ди их 
са да већ пре по зна ју.

Пре не де ље мо де у Хра ват-
ској, на ко јој је до жи ве ла ве ли-
ки успех, Бран ка је уче ство ва ла 
на још не ко ли ко ре ги о нал них 
ма ни фе ста ци ја и так ми че ња.

- Игром слу ча ја сам апли-
ци ра ла за уче шће на „Fas hion 
we ek-u“ па су се не ке коц ки це 
сло жи ле. Ис ку ство је би ло фан-
та стич но, а са мо уче шће ми је 
да ло огро ман кре ди би ли тет код 
дру гих љу ди и отво ри ло вра та 
у мод ном све ту.

Ова мод на ди зај нер ка се се-
ћа и сво јих пр вих ре ви ја ко је 

је има ла у свом гра ду и ко је је 
ус пе ла да ор га ни зу је уз по моћ 
и по др шку при ја те ља. Ка ко са-
ма ка же, сан јој је да на пра ви 
још јед ну та кву са мо стал ну из-
ло жбу где ће оку пи ти све сво је 
бли ске љу де.

С об зи ром да су мод ни бло го-
ви по ста ли пра ви би знис, Бран ка 
је осми сли ла свој блог на ко јем 
пред ста вља сво је мо де ле. Ка ко 
ка же, ни је пре ви ше ак тив на на 
ње му, али успе ва да пра ти трен-
до ве и бу де у ко му ни ка ци ји са 
ко ле га ма из све та мо де.

Ин спи ра ци ју ви ди го то во у 
све му у му зи ци, љу ди ма, пу то-
ва њи ма, сун ча ном да ну и оним 
обич ним ма лим ства ри ма ко је 
је чи не срећ ном. Во ли да ра ди 
но ћу, ма да све че шће би ра дан 
ка да је нај кре а тив ни ја. У свом 
мод ном ате љеу ка ко га по пу-
лар но зо ве „ку ћи ца за лут ке“, 
ра до во ли да уго сти сво је при-
ја те ље, кли јен те, по пи је до бру 
ка фу и осми сли но ве иде је.

- Че сто ми се де си да про на-
ђем ко ма де не ког за бо ра вље-
ног ма те ри ја ла, про стрем их на 
зе мљу и та да се ро ди иде ја за 
но ви мо дел. Не дав но сам по че-
ла да кре и рам и за мом ке, пр-
во леп тир ма шне, а од ско ро и 
ко шу ље и пан та ло не. Же лим да 
се по ну да про ши ри па да поч-
нем да кре и рам и за де цу и му-
шкар це - ис ти че она. - Пре по-
ру ка је увек нај бо ља ре кла ма, 
он лајн про да ја је фан та стич на 
и мо гу ре ћи да сам ве о ма за до-
вољ на по слом. Мо ја стра ни ца 
има ви ше од 6.000 фа но ва, ва-
жно је да су де вој ке и же не за-
до вољ не мо де ли ма и да се увек 
по но во вра ћа ју.

На кра ју раз го во ра Бран ка 
ка же да се од по сла мод ног ди-
зај не ра мо же ле по жи ве ти, под 
усло вом да је то ме чо век мак си-
мал но по све ћен. Твр ди да је ди-
зајн оде ће ње на нај ве ћа љу бав 
ко јом же ли да се ба ви до кра ја 
жи во та. Не ма ве ли ке сно ве, јер 
сво је сно ве жи ви сва ко днев но. 
По сао је за њу игра а нај срећ-
ни ја је јер се ба ви оним што во-
ли...и то је ви ше не го до вољ но.

 М. Ба ла ба но вић

ИН ЂИ ЈА ● БРАН КА ЋА ЋИЋ, МОД НА ДИ ЗАЈ НЕР КА

Оства ру је сно ве у „ку ћи ци за лут ке“
- Ко ма ди оде ће су пре све га пре по зна тљи ви по бо ја ма, кро је ви су јед но став ни али су ком би на ци је бо ја 
и ма те ри ја ла не сва ки да шњи и аутен тич ни - ка же Бран ка. Тру дим се да пра вим уни кат не ко ма де оде ће ко је 
не мо же те ви де ти че сто и љу ди их са да већ пре по зна ју

Са Fas hion we ek-a

Део ко лек ци јеБран ка Ћа ћић, мод на ди зај нер ка

Ро ман тич ни и уни кат ни ко ма ди



У Срем ској Ми-
тро ви ци од не-

дав но по сто ји Удру-
же ње гра ђа на "Сре-
мач ка тра ди ци ја". 
Као што му име го-
во ри ово удру же ње 
и ње го ви осни ва чи, 
а њих је 12, има ју 
за да так да до при-
но се очу ва њу све га 
оно га што се од но-
си на Срем, ње го ву 
тра ди ци ју, чу ва ње 
ства ри из сва ко-
днев ног жи во та и са мог на чи на 
жи во та ко ји  се ов де  ве ко ви ма 
при су тан. 

- Удру же ње "Сре мач ка тра ди-
ци ја"  до бр о вољ но су осно ва ли 
љу би те љи сре мач ких оби ча ја 
ко ји жи ве на те ри то ри ји Сре ма 
да би не го ва ли све у куп не сре-
мач ке оби ча је, исто ри јат, спе-
ци фич но сти и то по себ но оне у 
на чи ну ис хра не, из вор ним пе-
сма ма, спра вља њу ви на и ра-
ки ја, по себ но сти ко ри шће ња 
ре чи и из ра за, сти лу град ње, 
ор га ни зо ва њу из ло жби, про мо-
ци ја, сај мо ва -  са зна ли смо од 
Ни ко ле Тра ви це, пред сед ни-
ка Управ ног од бо ра удру же ња. 
А, иде ја о ства ра њу удру же њу 
ро ди ла се у јед ном ов да шњем 
-  по дру му. 

Ни ко ла Тра ви ца ве ли да је 
све кре ну ло та ко што је ње гов 
зет  Дра ган Ђу ро вић, ве ли ки 
ен ту зи ја ста ка да су у пи та њу 
ко лек ци о нар ство, ста ре ства-
ри, сли ка ње и слич но, по чео да 
сре ђу је по друм у  ку ћи у ко јој 
ста ну је. Би ло је ту све га и сва-
че га, као и у дру гим по дру ми-
ма, али то ипак ни је био оби чан 

по друм. Ста рин ски, 
ози дан, са сво до-
ви ма од ци га ла, 
огром ног про сто ра, 
до вољ не ви си не да 
се у ње му мо гу да 
сва ко ја ки ску по ви 
мо гу одр жа ва ти ни-
је мо гао да оста не 
не ис ко ри шћен. 

- Ка сни је је тај 
по друм и про ши-
рен, уз са гла сност 
дру гог ста на ра те 
згра де, на ста вља 

да ље Ни ко ла Тра ви ца, па се 
ро ди ла иде ја да он бу де и ко-
ри шћен за ак тив но сти  Удру-
же њу "Сре мач ка тра ди ци ја". 
По друм ко га је ње гов вла сник 
и члан но во фор ми ра ног удру-
же ња на звао "Дра га нов гушт" 
убу ду ће ће слу жи ти по ме ну тој 
на ме ри.

- Ме ђу осни ва чи ма удру же-
ња, по ло ви ну чи не чла но ви на-
ше фа ми ли је, при ја те љи, а ту 
су и они дру ги ко ји су да ва ли 
иде је о ра ду. Оку пи ли смо љу-
де ра зних про фе си ја ко ји ће 
до при не ти да Ми тр о ви ца има 
још јед но ме сто у ко ме ће мо-
ги да до ђу по се ти о ци и про ве ду 
вре ме у при јат ној ат мос фе ри – 
при ча Ни ко ла. - Тај по друм има 
три це ли не: улаз са ду гач ким 
ход ни ком ко ји спа ја две про-
сто ри је. У јед ној сто ји бу рад, 
раз не фла ше и ту се се ди око 
бу ра ди јер је све на пра вље но 
од де ло ва бу ра ди. У дру гом де-
лу су сто ло ви бу рад, се ди се 
око ло, има ка мин ко ји се ло жи 
и он је по себ на це ли на.

Има у том по дру му, као 
укра са, ра зних сли ка, по ру ка 

о ви ну на пи са них на др ве ту, 
ми сли му дрих љу ди и дру гих 
спе ци фич них укра са и де ли ћа 
про шло сти ко ји овом ам би јен ту 
да је по се бан уго ђај. Са ку пље-
не су раз не ру ко тво ри не ве за не 
за Срем, па су ту не са мо руч-
ни ра до ви већ и де ло ви плу га. 
Ов де ће до ла зи ти, на да ју се 
оку пље ни око удру же ња,  ту-
ри сти ко ји по се ћу ју град ра ди 
ипо зна ва ња са кул тур но-исто-
риј ским и при род ним спо ме ни-
ци ма. Би ће то још јед но ле по 
ме сто ко је град и над ле жни за 
ту ри зам мо гу да по ка жу го сти-
ма, јер та кав про стор  за са да 
ов де не по сто ји. Ина че, вра та 
Удру же ња "Сре мач ка тра ди ци-
ја" су отво ре на за но ве чла но-
ве и но ве иде је.

 С.Ђ. - М.М. 
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

РУ МА ● ПРА ВО СЛАВ НА НО ВА ГО ДИ НА

У сјај ној ат мос фе ри без ијед ног 
ин ци ден та про те као је до чек 

Пра во слав не Но ве го ди не на Град-
ском тр гу у Ру ми. У окви ру му зич-
ког про гра ма ко ји је ор га ни зо ва ла 
ло кал на са мо у пра ва за Ру мља не 
су пе ва ли и сви ра ли там бу ра ши 
"Аdagio" ко је ма хом чи не чла но ви 
ГТО "Бран ко Ра ди че вић", ет но са-
став "Вре ло", бенд "Мо мо и До дир", 

мла да пе ва чи ца Алек сан дра Стој-
ко вић Џи џа и зве зда ве че ри Ми-
лан То па ло вић То пал ко.

На кон за јед нич ког од бр о ја ва ња 
ви ше од 2.000 по се ти ла ца и То пал-
ка, у по ноћ је усле дио ва тр о мет. 
Све штен ство Срп ске пра во слав не 
цр кве је на кон ва тр о ме та слу жи ло 
мо ле бан.

 С. Н.

Сјај на ат мос фе ра

ОСНО ВА НО НО ВО УДРУ ЖЕ ЊУ ГРА ЂА НА   

Сре мач ка тра ди ци ја - из  по дру ма 
Се ди ште удру же ња је у јед ном ми тр о вач ком по дру му ко ји ће, на да ју се чла но ви, у до глед но вре ме, 
би ти ме сто за ни мљи вих  ту ри стич ких и ет но де ша ва ња 

Ни ко ла Тра ви ца

По друм "Дра га нов гушт"

Ви ше од две хи ља де по се ти ла ца



КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ 

-  Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа 
(Ка зан џи лук). Тел: 063/534-929

- Про да јем но ву ку ћу у Ла ћар ку по вр-
ши не 140м2, на се ље Бе ла Ру жа. Тел: 
626-025

-Про да јем но ви ју ку ћу на од лич ној ло-
ка ци ји у скло пу ку ће за се бан јед но со-
бан стан. Тел: 064/4420412

- Про да јем екс тра сре ђе ну ку ћу – стан, 
на се ље Ни ко ла Те сла, га ра жа три шу-
пе, зе мљи ште при ват на сво ји на. Тел: 
060/6150415

- Про да јем ку ћу у Ла ћар ку или ме шам 
за стан у Срем ској Ми тро ви ци, Но вом 
Са ду или Цр но гор ском при мор ју. Тел: 
064/5639206

- Про да јем 35 ари пла ца у Ша шин ци ма-
за пла сте ни ке, мо же ком пен за ци ја за 
трак тор или ком би. Тел: 022/461-441

СТА НО ВИ

- Про да јем тро со бан стан 83,5 м2 на-
се ље Ма ти је Ху ђи, при зе мље, са за ста-
кље ном те ра сом, мо гућ ност при кљу че-
ња на град ски то пло вод. Тел: 064/28-
11-422

- Из да јем стан уче ни ца ма упо тре ба ку-
па ти ла и ку хи ње, на се ље Ма ти је Ху ђи. 
Тел: 061/2463389

-Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у 
стам бе ној згра ди, це на 70 евра. 
Тел:063/616-150 и 625-751

- Из да јем стан уче ни ца ма са упо тре бом 
ку хи ње и ку па ти ла у Ма ти је Ху ђи. Тел: 
061/2463389

- Из да јем дво ри шни стан у Ла ћар ку по-
се бан улаз, гре ја ње на гас или чвр сто 
го ри во. Тел: Тел: 064/2339326

- Из да јем на ме штен стан у Ка ме ња ру 
100м2, ЦГ, Тел: 062/1542910

- Из да јем јед но и по со бан не на ме штен 
стан, 42м2 са ЦГ ули ца Вод на, Срем ска 
Ми тро ви ца. Тел: 625-741 и 063/655-
741

- Из да јем на ме штен јед но со бан стан са 
ку па ти лом, гре ја ње на гас, улаз по се-
бан. Тел: 061/1555110 и 671-845

- Из да јем дво со бан не на ме штен стан у 
на се љу Ка ме њар. Тел: 062/8445880

- Из да јем на ме штен дво ри шни стан у 
цен тру за де вој ке и уче ни це. Це на 50 
евра. Тел: 063/404809 и 069/704809

- Из да јем дво со бан на ме штен стан у 
цен тру. Тел: 064/5994687

- Из да јем на ме ште ну гар со ње ру у 
цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 
064/6660864

ЛО КА ЛИ

-Из да јем ло кал у Ла ћар ку, Бран ко. 
Тел: 064/6151682

ВО ЗИ ЛА

- Ку пу јем ауто мо би ле ис прав не, не ис-
прав не ха ва ри са не до 2.000 евра. Тел: 
069/133-2132

РА ЗНО

- Но ва ло ка ци ја нај јеф ти ни јег и нај бо-
љег во ћа у гра ду, са да је на пи ја ци у 
на се љу Ма ти је Ху ђи. Нај бо ље бре скве, 
нек та ри не, кај си је, шљи ве и ја бу ке, 
све вр сте воћ них ра ки ја и мед. 
Дра ган - Ал ма Мон са. 
Бо ље код ме не по во ће, не го у апо те ку!
Тел: 065/36-84-652 и 064/16-84-652.

- Про да јем ме ка но др во.Тел:064/382-
8534

- Во до ин ста ла тер ски ра до ви, ква ли тет-
но и по вољ но. Тел: 064/22-42-197

- Услу жно мо лер ски ра до ви/кре че-
ње, гле то ва ње, изо ла ци ја. По пуст за 
пен зи о не ре 30%. Тел: 022/613-245 и 
061/681-62-32

- Про да јем ма ши ну за ши ве ње ба гат, 
4 де чи ја би ци кла, пак тре гер за ауто. 
Тел: 641-193 и 062/641-193
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МАРКЕТИНГ 
610-496

ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА

БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО

Стоматолошка 
ординација

Стари шор 48
Сремска Митровица

022 611-199

Др Филиповић


���� ���� 59

НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
  Специjалистичка  
   интернистичка ординациjа

Др Невенка Аћимовић 
- интерниста - кардиолог

Pregledi:
• Kardiološki
• Endokrinološki
• Hematološki
• Reumatološki
• Gastroenterološki
Комплетна ултразвучна 
диjагностика

Тел: 063 70-86-028, 022 617-276
Краља А. Карађорђевића 46

Sremska Mitrovica

NA NOVOJ ADRESI

Sremska Mitrovica
Trg Nikole Pašića lok.8
Tel: 022 622-301
064 19-15-847

OČNA KUĆA
RADOVANČEVIĆ

PIVARSKA 13
Sremska Mitrovica

- Сли кам пор тре те  у свим тех-
ни ка ма( олов ка, па стел, уље)
про да јем сли ке( уља на плат ну, 
аква ре ли и дру ге тех ни ке). Тел: 
062/971-37-52

- По треб ни ши ва чи на ин ду стриј-
ским ма ши на ма са ис ку ством 
фир ма Спин. Тел: 022/655-030

-Про да јем пр во кла сну ра ки ју од 
кај си је, шљи ве и кру шке. Тел: 
065/542-53-73

- ШМИНКАЊЕ за све прилике.
Снежана. Тел: 060/621-31-60

022 610-808, 064 12-89-426
Ратарска 17, Сремска Митровица

Моj педиjатар 
Др Андрић

Др Сања Андрић
Специјалиста педијатар

Ул. Кузминска 109, 
Сремска Митровица

022/651-515 и 066/651-51-51

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

РЕЦЕПТ ЗА ЗДРАВЉЕ

Апотека I Kраља Петра I 46, 022/639-257

Апотека II Трг Ћире Милекића 18, 022/617-215

Апотека III Шећер сокак 59, 022/624-475

Апотека IV Соларски Трг 1, 022/626-210

• Израда свих магистралних 
галенских и козметичких 

препарата

• Широк асортиман козметике 
и хране за бебе 

по најповољнијим ценама

• Najnovija laserska 
  metoda izbeljivanja 
  zuba i lečenja 
  parodontopatije

• Sve vrste 
  protetskih radova

• Oralna hirurgija

• Implantologija

Sremska 
Mitrovica
Trg Nikole 
Pašića bb

022/611-225
063/404-801

Dr StojšićStomatološka 
ordinacija



РА ЗНО

- Ку пу јем бу тан – плин ске бо це, раз-
не елек тро мо то ре, руч ни и елек трич ни 
алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њи-
ра че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те 
и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/113 
– 83 – 56.

- Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор 
те ле ви зо ре,LCD, пла зма, но ви је лап 
топ ра чу на ре, кла вир не хар мо ни ке. 
нон стоп – Мла ден.Тел: 021/421-516 и 
064/157 25 14 

- Про да јем но ви је ко лор Те ле ви зо ре 
свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72, кла ви не 
хар мо ни ке свих ве ли чи на до ста вљам 
на адре су- нон стоп – Мла ден.Тел: 
021/421-516 и 064/157 25 14.

- Про да јем пр во кла сну шљи ву ра ки ју 
на ве ли ко из ср ца Ср би је Ја го ди на, це-
на 300дин/ли тра. Тел: 064/1263698

-Вр шим услу жно се лид бу ком би јем. 
Бра ца пре воз. Тел.065/6311122

- Про да јем до ма ће ви но цр ве но и бе ло 
це на 150дин/ли тар. Тел:064/9925874

- Про да јем по ло ван на ме штај, до бро 
очу ван. Тел: 066/9339508.

- Про да јем др ва од ја бу ке2500м2, ба-
гре мо ве сту бо ве, ре за не, по цин ча ну 
жи цу за ви но гра де и воћ ња ке. Ку змин. 
Тел: 063/7799066

- Про да јем ста ри на ме штај, пећ Маг му 
10. Тел: 061/2542687
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МА ЛИ ОГЛА СИ 615 - 200

vulkanizerska radnja 
i pranje automobila

NOVO! geometrijsko 
centriranje trapa

SAVE KOVAČEVIĆА 25
SREMSKA MITROVICA

022 613-869
063 523-442

NUDI NOVE
AUTO GUME

- PRODAJA CRNE METALURGIJE

- OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA:
BAKAR, MESING, ALUMINIJUM,

LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA 
I STAKLO

OTKUPLJUJEMO 
STARE AUTOMOBILE I KAMIONE

ISPLATA ODMAH !

VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, 
KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR 

- ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 
5 - 15 t, SANDUČARI - KIPERI

OGREVNO DRVO

NOVO U SREMU !
Uslugu sečenja i cepanja vršimo  
najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira 
željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji.

• Prodaja • Sečenje i cepanje po meri 
• Donošenje na kućnu adresu

"Sto posto metar"

064 642-96-21, 064 642-96-20, 
022 615-955
Planinska 16, Sremska Mitrovica
(Stara Šalabara, preko puta Doma učenika)

Telefon: 064 3-888-450

Сезонски 

попуст 

од 5-10%

11

SLUŽBA FIZIČKO 
- TEHNIČKOG 
OBEZBEĐENJA

WWW. NINTEL-TEAM.COM

065/939-1300
022/639-130

DUO
TEHNIČKI PREGLED

ALL INCLUSIVE REGISTRACIJA

FRUŠKOGORSKA 22, 
SR. MITROVICA
022/624-810

Najjeftinija registracija teretnih 
i putničkih vozila, na 6-12 rata.

Najniže cene zimskih novih 
i polovnih guma.

• 175/70/13 - 3790 din.
• 185/65/14 - 3890 din.
• 195/65/15 -4700 din.
• 205/55/16 - 5790 din.
...i ostale dimenzije
Proizvođač Cooper (bivši Trajal)

Nameštanje i balansiranje u 
našem servisu.

VELIKI IZBOR POLOVNIH GUMA

Sremska Mitrovica, Stari Most bb

Laćarak Savska 42A
Sremska Mitrovica Zanatlijska 22

SIGURAN, USPEŠAN 
I BEZBEDAN VOZAČ

AM, A1, A2, A, B i F 
kategorije

Teorijska nastava
pre i posle podne

Do vozačke - 3 meseca

Tel: 022/670-497 i 
063/518-520

MARKETING
063/8526-021

SREMSKA

POLJOPRIVREDA
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SMS MALI OGLASI
Pošaljite Vaš 
mali oglas 
sms-om na broj

1202

SN (razmak) TEKST 
OGLASA

Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara

Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202

Kafe - poslastičarnica

FAMILY-M
Supermarket IDEA
Sremska Mitrovica

Kafe - poslastičarnica

FAMILY 2
U RODA CENTRU

e-mail: sm.familym@gmail.com

Osvežavajuća kupovina 
u supermarketu IDEA

• Sve vrste kafa
• Alkoholna 
i bezalkoholna pića
• Dezerti
• Sendviči
• Sladoled

022 615-615

Dežurna služba

066 615-1-615

SMS na broj 063 615-200
Mail: infosm@ptt.rs

www.sremskamitrovica.org.rs

КАМЕНИ И ДРВЕНИ, 
БУКОВ БРИКЕТ
НАЈКВАЛИТЕТНИЈЕ
НАЈЈЕФТИНИЈЕ !!!

SREMSKI POTRČKO
Kurirska služba - kućna dostava

"САМО СУНЦЕ БОЉЕ ГРЕЈЕ ОД НАС"

УГАЉ Наручите на време 
и може до 12 рата!

"МЕЗГРАЈА" 
у старом "Пољостроју", 

Ср. Митровица
022/627-338

062/12-27-338

tel: 022/624-345
069/680-800
066/680-8000

Facebook: sremski potrčko
www. sremskipotrcko.com

• Kamionski i kombi prevoz, selidbe, 
prevoz ogreva, ketering, plaćanje računa, 
donošenje lekova i drugo

• Kućna dostava plina

• Saradnja sa pravnim licima

Donosimo - odnosimo 
- prenosimo - kupujemo
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На осно ву  чла на 18. и 37. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма ("Слу жбе ни лист 
гра да Срем ска Ми тро ви ца" бр. 15/12, 1/14, 3/14), чла на 12. раз део IX и чла на 47. 
став 1. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну („Слу жбе ни лист 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца“, бр. 11/14), Про гра ма за до де лу бу џет ских сред ста ва као 
до та ци ја не вла ди ним ор га ни за ци ја ма - вер ским за јед ни ца ма, ко ји је до не ло Град ско 
ве ће да на 15.01.2015. го ди не под бро јем 401-94/2015-III, На чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну да на 21.01.2015. го ди не, рас пи су је

К О Н К У Р С
за до де лу бу џет ских сред ста ва као до та ци ја 

не вла ди ним ор га ни за ци ја ма – вер скким за јед ни ца ма
Рас пи су је се кон курс за до де лу сред ста ва не вла ди ним ор га ни за ци ја ма- вер ским 

за јед ни ца ма са под руч ја гра да Срем ска Ми тро ви ца из Бу џе та гра да Срем ска Ми тро-
ви ца за 2015. го ди ну  са  по зи ци је:

- 193 – до та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма – вер ске за јед ни це

УКУП НО ПРЕД ВИ ЂЕ НА СРЕД СТВА  ЗА КОН КУРС: 9.000.000,00

Пра во да уче ству ју на кон кур су има ју: 
- Цр кве, вер ске за јед ни це и њи хо ве ор га ни за ци је чи је је се ди ште и ко је ре ги-

стро ва ну вер ску де лат ност  оба вља ју на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца, и ко ји 
кон курс ном при ја вом до ка жу да:

-  има ју пра во ко ри шће ња над упи са ним вер ским објек том или су под не ли зах тев 
за ле га ли за ци ју 

- има ју пот пу ну до ку мен та ци ју нео п ход ну за оба вља ње ра до ва на вер ским објек-
ти ма: пред ме ре ра до ва и пред ра чу не.

Бу џет ска сред ства се рас по ре ђу ју за очу ва ње тра ди ци је, оба вља ње гра ди тељ ске, 
до бро твор не и ис тра жи вач ке  де лат но сти овла шће них вер ских су бје ка та , ко је они оба-
вља ју у скла ду са За ко ном и дру гим про пи си ма, као и ра ди пру жа ња фи нан сиј ске по мо-
ћи у по ступ ку вра ћа ња имо ви не цр ква ма и вер ским за јед ни ца ма, а на ро чи то за:

- ин ве сти ци о не ра до ве на цр кве ним хра мо ви ма и дру гим са крал ним објек ти ма,
- из град њу но вих цр кве них хра мо ва,
- об но ву по сто је ћих цр кве них хра мо ва ко ји су без об но ве ду же од 10 и ви ше 
го ди на, а по себ но цр кве них хра мо ва ко ји су спо ме ни ци кул ту ре,
- об но ву па ро хиј ских до мо ва,
- уре ђе ње и ре ви та ли за ци ју про сто ра вер ских гро ба ља,
- из град њу и об но ву ка пе ла на гро бљи ма, 
- из град њу но вих и об но ву про па лих тор ње ва и зво ни ка на вер ским објек ти ма,
- об но ву ико на у вер ским објек ти ма,
- ста вља ње но вих фа са да и кре че ње цр кве них хра мо ва,
- об но ву про па лог кро ва ко ји про ки шња ва,
- пре се ца ње и са ни ра ње вла ге на цр кве ним зи до ви ма,
- уре ђи ва ње про сто ра око цр кве - озе ле ња ва ње, из град ња при ступ них ста за и
   обез бе ђи ва ње клу па за се де ње,
- об но ву про па лих огра да око цр кве,
- до бро твор не и ху ма ни тар не ак тив но сти цр ка ва и вер ских за јед ни ца ,
- ор га ни зо ва ње тра ди ци о нал них го ди шњи ца и да ту ма - ко ји су по све ће ни 
име ну ко је цр ква но си,
- тро шко ве струч них услу га ко ји су на ста ла у по ступ ку вра ћа ња имо ви не цр ква ма 
и вер ским за јед ни ца ма,
- ор га ни зо ва ње цр кве них ма ни фе ста ци ја,
- не го ва ње и раз вој ра да цр кве них хо ро ва и њи хо вог уче шћа на хор ским фе сти-

ва ли ма,
- из да вач ку и на уч ну де лат ност цр ка ва и вер ских за јед ни ца,
- на уч на ис тра жи ва ња ве за на за цр кву, ор га ни зо ва ње струч них, на уч них ску по ва, 

па нел ди ску си ја, "окру глих сто ло ва" ве за них за ре ли ги ју и ду хов не те ме.
 Цр кве, вер ске за јед ни це и њи хо ве ор га ни за ци је  ко је до би ју сред ства оба ве зу ју 

се да до 20.12.2015. го ди не под не су из ве штај о утро шку истих, а у скла ду са ре а ли-
зо ва ним про јек том у 2015. го ди ни. 

У слу ча ју да ко ри сник не под не се из ве штај у пред ви ђе ном ро ку ду жан је да вра ти 
сред ства нај ка сни је до 31.12.2015.го ди не и исто вре ме но гу би пра во да уче ству је на 
на ред ном кон кур су.

Цр кве, вер ске за јед ни це и њи хо ве ор га ни за ци је под но се при ја ве на кон курс - 
шал тер Услу жног цен тра, са на зна ком за До та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма -  вер-
ске за јед ни це  (при ја ва се мо же под не ти са мо за   је дан про је кат). Кон курс тра је од 
да на об ја вљи ва ња на сај ту гра да до кра ја те ку ће го ди не, од но сно до утро шка пла-
ни ра них сред ста ва. 

При ја ве на кон курс и фор му ла ре, вер ске за јед ни це  мо гу пре у зе ти на сај ту гра да 
www.srem ska mi tro vi ca.org.rs  под на зна ком  ДО КУ МЕН ТИ/КОН КУР СИ - ВЕР СКЕ ЗА ЈЕД-
НИ ЦЕ 

Под не те при ја ве раз ма тра ће Ко ми си ја за до де лу сред ста ва, ко ју је име но вао На-
чел ник град ске упра ве за кул ту ру , спорт и омла ди ну, гра да Срем ска Ми тро ви ца

При ја ву, на пред ви ђе ном обра сцу, са пра те ћом до ку мен та ци јом Ко ми си ја раз ма-
тра и оце њу је ис пу ње ност свих усло ва про пи са них Кон кур сом.

Не бла го вре ме не при ја ве се не ће ни раз ма тра ти.
Ако при ја ва ни је ком плет на, Ко ми си ја је од ба цу је као не пот пу ну и о то ме под но-

си о цу до ста вља обра зло же но оба ве ште ње у ро ку од 7 (се дам) да на од да на раз ма-
тра ња.

Ако под но си лац при ја ве не ис пу ња ва усло ве про пи са не тач ком III овог Про гра ма, 
Ко ми си ја од ба цу је при ја ву као не до пу ште ну и о то ме уче сни ци ма јав ног Кон кур са до-
ста вља обра зло же но оба ве ште ње у ро ку од 7 (се дам) да на од да на раз ма тра ња.

За цр кве, вер ске за јед ни це и њи хо ве ор га ни за ци је чи је су при ја ве бла го вре ме-
не, пот пу не и до пу ште не, Ко ми си ја у ро ку из прет ход ног ста ва до ста вља на чел ни ку 
Град ске упра ве пред лог за до де лу бу џет ских сред ста ва.

О до де ли до та ци ја уче сни ци ма Кон кур са, на чел ник Град ске упра ве ће од лу чи ти ре-
ше њем, у ро ку од 30 (три де сет) да на од да на при је ма пред ло га из прет ход ног ста ва. 

Про тив ре ше ња о до де ли бу џет ских сред ста ва уче сник Кон кур са мо же под не ти 
при го вор Град ском ве ћу у ро ку од 8 (осам) да на од да на при је ма ре ше ња.

На осно ву ко нач ног ре ше ња о до де ли до та ци је за кљу чу је се Уго вор о до де ли сред-
ста ва са цр квом и вер ском за јед ни цом - за вер ске објек те.

 НА ЧЕЛ НИК
Или ја Не дић 

На осно ву чла на 18. и 37. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма ("Слу жбе ни лист гра да 
Срем ска Ми тро ви ца" бр. 15/12, 11/14, 3/14), чла на 12. раз део IX и чла на 47. став 1. Од лу ке 
о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну („Слу жбе ни лист Гра да Срем ска Ми-
тро ви ца“, бр. 11/14) и Про гра ма за до де лу бу џет ских сред ста ва као дотацијa удру же њи ма 
гра ђа на  и оста лим не про фит ним ин сти ту ци ја ма из обла сти кул ту ре, ко ји је до не ло Град ско 
ве ће под бро јем 401-95/2015-III да на 15.01.2015. го ди не, На чел ник Град ске упра ве за кул-
ту ру, спорт и омла ди ну  да на 21.01.2015. го ди не, рас пи су је

К О Н К У Р С
за до де лу бу џет ских  сред ста ва као до та ци ја 
удру же њи ма гра ђа на и оста лим не про фит ним 

ин сти ту ци ја ма из обла сти кул ту ре
Рас пи су је се кон курс за до де лу сред ста ва не вла ди ним ор га ни за ци ја ма са под руч ја гра да 

Срем ска Ми тро ви ца из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну  са  по зи ци ја:
-194 -  до та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма – удру же ња гра ђа на. 
Укуп на пред ви ђе на сред ства за кон курс су  11.500.000,00 ди на ра
-195 - до та ци је оста лим не про фит ним ин сти ту ци ја ма 
Укуп на пред ви ђе на сред ства за кон курс су  500.000,00 ди на ра

Пра во на до би ја ње и ко ри шће ње до та ци ја из тач ке II овог Про гра ма има ју НВО чи је је 
се ди ште и ко ји ре ги стро ва ну де лат ност оба вља ју на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца, 
ко је су ди рект но од го вор не за при пре му и ре а ли за ци ју про гра ма ко јим кон ку ри шу, ко је су 
на мен ски утро ши ле и на ра тив ним и фи нан сиј ским из ве шта ји ма у це ло сти оправ да ле сред-
ства до би је на из бу џе та гра да по ра ни јим кон кур си ма, а пред ност у сти ца њу овог пра ва 
има ће НВО ко је за до во ља ва ју сле де ће про грам ске кри те ри ју ме:

- оства ру ју кон крет не про гра ме из обла сти кул ту ре, дру штве ног ак ти ви зма и оста лих 
обла сти

- пред ло же ним про гра ми ма под сти чу и афир ми шу кул тур ну сце ну гра да 
- кроз про гра ме ал тер на тив не кул тур не сце не по себ но сти му ли шу уз раст ну ка те го ри ју 

мла дих
- пред ло же ним про гра ми ма до при но се по ди за њу кул тур ног ни воа мла дих
- кроз сво је про гра ме до при но се оп штем раз во ју ло кал не за јед ни це на ро чи то раз во ју 

се о ских под руч ја
- ја ча ју ка па ци те те не вла ди ног сек то ра у обла сти ме ђу на ци о нал них од но са
- ја ча ју ма сов ност, мо бил ност и ин фор ми са ње у обла сти кул ту ре и дру гим ви до ви ма 

дру штве ног ак ти ви зма
- сво јим про гра ми ма под сти чу во лон те ри зам у ши рој дру штве ној за јед ни ци
- ства ра ју усло ве за раз вој ама тер ске де лат но сти
- под сти чу укљу чи ва ње мла дих у про цес из град ње ци вил ног дру штва
- афир ми шу ак ти ви за ци ју жен ске по пу ла ци је
- под сти чу укљу чи ва ње по пу ла ци је са по себ ним по тре ба ма од но сно осо бе са ин ва ли ди-

те том и со ци јал но угро же не гру пе, у све ви до ве дру штве ног жи во та
- ор га ни зу ју од но сно уче ству ју у обе ле жа ва њу не ког зна чај ни јег ју би ле ја или ма ни фе-

ста ци је НВО
- ства ра ју усло ве за ра зно вр сну по ну ду ба вље ња ак тив но сти ма у сло бод но вре ме (хо-

би) и 
- укљу чу ју ве ћи број за ин те ре со ва них гра ђа на у раз не ак тив но сти ци вил ног дру штва
Пра во на до би ја ње и ко ри шће ње до та ци ја има ју и НВО за ор га ни за ци ју ју би ле ја и слич-

них ма ни фе ста ци ја, а пред ност у сти ца њу овог пра ва има ће НВО чи ји ју би ле ји или слич не  
ма ни фе ста ци је има ју ду жу тра ди ци ју - одр жа ва ју их нај ма ње 5 (пет) го ди на уза стоп но.

До та ци је НВО  мо гу да ко ри сте и за уче шће у обе ле жа ва њу ју би ле ја и слич них ма ни фе-
ста ци ја, ко је ор га ни зу ју дру га удру же ња гра ђа на.

УЗ ПРИ ЈА ВУ НА ПРЕД ВИ ЂЕ НОМ ОБРА СЦУ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА КОН КУР СУ ПОД НО СИ СЕ:

1. Ре ше ње о упи су у ре ги стар - фо то ко пи ја;
2. Це ло куп ни пред лог про јек та са кон крет ним про гра мом, вре ме ном ре а ли за ци је и фи-

нан сиј ским пла ном за 2015. го ди ну  у пи са ној фор ми;
3. ПИБ, број   ра чу на НВО отво рен код по слов не бан ке (ко пи ја по твр де о отва ра њу ра-

чу на и ко пи ја кар то на де по но ва них пот пи са)
4.  По зив за уче шће на ју би ле ју или ма ни фе ста ци ји (так ми че ње или са јам),
5. Про грам одр жа ва ња ју би ле ја или ма ни фе ста ци је, уко ли ко је у пи та њу ју би леј или 

ма ни фе ста ци ја ко ју ор га ни зу је НВО
6. До каз о упла ти град ске ад ми ни стра тив не так се 
(Тач ке 4. и 5. су оба ве зне са мо ка да НВО кон ку ри ше за ор га ни зо ва ње ју би ле је  или ма-

ни фе ста ци је или за уче шће на ју би ле ју или ма ни фе ста ци ји)

ПОД НО ШЕ ЊЕ ПРИ ЈА ВА

При ја ве на кон курс не вла ди не  ор га ни за ци је мо гу пре у зе ти на сај ту гра да www.srem-
ska mi tro vi ca.org.rs под на зна ком  ДО КУ МЕН ТИ/КОН КУР СИ. 

При ја ве  се пре да ју у град ском услу жном цен тру, са на зна ком "КОН КУР СИ“ - До та ци је 
удру же њи ма гра ђа на и оста лим не про фит ним ин сти ту ци ја ма У ЗА ТВО РЕ НОЈ КО-
ВЕР ТИ. Кон курс тра је од да на об ја вљи ва ња на сај ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца до 
утро шка сред ста ва.

РАЗ МА ТРА ЊЕ ПРИ ЈА ВА И ДО НО ШЕ ЊЕ ОД ЛУ КЕ

Ли ста вред но ва ња и ран ги ра ња при ја вље них про гра ма, ко ју утвр ђу је Кон курс на ко ми-
си ја, би ће  об ја вље на на огла сној та бли Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

Од лу ку о до де ли и ви си ни до та ци ја до но си на чел ник Град ске упра ве, на пред лог Ко ми-
си је, а на осно ву јав ног Кон кур са и кри те ри ју ма утвр ђе них  Про гра мом.

Ко ми си ју из прет ход ног ста ва обра зу је на чел ник Град ске упра ве, по себ ним ре ше њем, 
ко јим се утвр ђу је са став и број чла но ва Ко ми си је као и ње ни за да ци.

ПРАВ ДА ЊЕ СРЕД СТА ВА

Не вла ди на ор га ни за ци ја   ко ја до би је сред ства оба ве зу је се да у ро ку од 15 да на од да-
на утро шка тих сред ста ва под не се из ве штај о утро шку истих, а нај ка сни је до 20.12.2015. 
го ди не. уз ко ји је ду жна да при ло жи и фо то ко пи је  ра чу на  и из во де из по слов не бан ке..            

 У слу ча ју да ко ри сник не под не се из ве штај у пред ви ђе ном ро ку ду жан је да вра ти сред-
ства у бу џет гра да , нај ка сни је до 31.12.2015. го ди не и исто вре ме но гу би пра во да уче ству-
је на на ред ном кон кур су. 

Уко ли ко је уче сник ко ри стио сред ства из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца у 2014. го-
ди ни, а ни је под нео Из ве штај о утро шку истих, не ма пра во уче шћа на кон кур су у 2015. 
го ди ни.

  НА ЧЕЛ НИК
 Или ја Не дић
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ПИ О НИР СКО ОСТВА РЕ ЊЕ МИ ТРО ВАЧ КОГ СНИ МА ТЕ ЉА МИ О ДРА ГА ТРАЈ КО ВИ ЋА

ИЗ ПРО ШЛО СТИ СРП СКЕ ГРА ЂАН СКЕ ЧИ ТА О НИ ЦЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Кра јем про те кле го ди не, у 
Бе о гра ду и Но вом Са ду, 

а по том и у ви ше срп ских 
гра до ва (на ја вље на и Ру ма), 
пре ми јер но је при ка зан пр-
ви срп ски филм сни мљен у 
3D тех но ло ги ји, "Пе ти леп-
тир", ре ди те ља Ми ло ра да 
Ми лин ко ви ћа. Пр вен стве-
но на ме ње но де ци, ра ђе но  
пре ма бест се лер ро ма ну – 
бај ци Уро ша Пе тро ви ћа, 
ово филм ско оства ре ње спа-
да у ред пи о нир ских по ду хва-
та, с об зи ром да се не мо же 
пра ти ти без спе ци јал них 3D  
на о ча ра (се ти те се "Ава та ра" 
или "Ха ри ја По те ра"). 

А иза ка ме ре "Пе тог леп-
ти ра" ста јао је наш су гра-
ђа нин Ми о драг Трај ко вић 
(Срем ска Ми тро ви ца, 1965), 
ди рек тор фо то гра фи је по-
знат по игра ним оства ре-
њи ма "Ло по ви пр ве кла се", 
"Про ме ни ме" и "Чи ту ља за 
Еско ба ра", до ку мен тар цу "Ду го 
пу то ва ње кроз исто ри ју, хи сто-
ри ју и по ви јест", се ри ји "Над-
ре а ли сти", као и број ним ТВ 
при ло зи ма, ре пор та жа ма, ре-
кла ма ма и спо то ви ма, умет нич-
ким фо то гра фи ја ма.

Као ди рек тор фо то гра фи-
је пр вог 3D фил ма у ре ги о ну, 

хр ват ског оства ре ња "Слу чај ни 
про ла зник" (Злат на аре на у Пу-
ли за тех но ло шку ино ва ци ју), 
Ми о драг Трај ко вић нам је, пре 
две го ди не, об ја снио су шти ну 
тог по ступ ка. Реч је о ра ду са 
две ка ме ре, по ста вље не на но-
сач ко ји им по ма же да бу ду у 
ис тој хо ри зон тал ној рав ни са 

од ре ђе ним раз ма ком 
(па ра лак сом). А тај 
раз мак омо гу ћа ва сте-
ре о скоп ско гле да ње 
и сли чан је раз ма ку 
људ ских очи ју. 

Не по сред но пред 
пре ми је ру ду го оче-
ки ва не филм ске бај-
ке, сни мље не но вом 
тех но ло ги јом ("3D је 
са мо је дан од ала та 
ко је ко ри сти мо у при-
ча њу при че"), Ми о-
драг Трај ко вић је об-
ја снио:

- 3D нам при ка зу је 
свет на плат ну ре ал-
ни је не го 2D, тј. као 
да смо при сут ни у том 
све ту. Има мо леп ши 
осе ћај. Ако се ка ме ра 
кре ће а ми има мо осе-
ћај да смо део сце не, 
си гур но смо уву че ни у сце-
ну. Из дво јио бих је дан при-

мер из "Пе тог леп ти ра". Глав ни 
ју нак има спо соб ност да се пре-
ба ци у дру ги про стор. Да бих 
ство рио илу зи ју по ја вљи ва ња 
на дру гом ме сту, ко ри стио сам 
ha ze (дим). Су бјек тив ни ка дар 
је у пи та њу. По што де чак на-
ме шта на о ча ре, вид му се му ти 
и из о штра ва. Час на са др жај у 

да љи ни час на пред њи план, 
тј. дим у пред њем пла ну. Тај 
дим сам ста вио ис пред рав ни 
екра на, од но сно из ме ђу екра на 
и гле да о ца. 3D нам по ма же да 
до жи ви мо то ста ње, ве ру јем да 
та фик ци ја ре ал но сти до при но-
си да уче ству је мо у до жи вља ју 
ства ра ња при че. 

На пи та ње о бу дућ но сти 
сни ма ња фил мо ва, Трај ко вић 

од го ва ра да тех ни ка 
по ста је све јеф ти ни ја 
и при сту пач ни ја. Ка-
ме ре су све ма ње и 
ква ли тет ни је. Нај пре 
ће се до го ди ти да гле-
да мо оштри ју сли ку, а 
што се ти че 3D фил мо-
ва, ва ља се на да ти и 
гле да њу без на о ча ра! 

Ина че, пр ви срп ски 
3D филм "Пе ти леп-
тир" је сни ман на ло-
ка ци ја ма у Бе о гра ду и 
на Та ри, про шлог ле-
та, а филм ски струч-
ња ци сма тра ју да су 
пре див ни пеј за жи ове 
пла ни не и сјај на сце-
но гра фи ја ви ше не го 
до вољ но оправ да ње 
за ко ри шће ње но ве 
тех но ло ги је. Стро га 
кри ти чар ка "По ли ти ке" 

Ду брав ка Ла кић оце њу је да у 
фил му има ма ло спе ци јал них 3D 
ефе ка та, све сна да би са њи ма 
чи тав по ду хват био мно го ску-
пљи. Ипак ће до да ти да "Ми лин-
ко вић пра ви за ни мљи ву глу мач-
ку по де лу и де це и од ра слих, 
баш као што ис прав но би ра 
осло нац у ди рек то ру фо то гра-
фи је Ми о дра гу Трај ко ви ћу..." 

 Д. По зна но вић 

По чет ком 19. ве ка, на пред-
но гра ђан ство, по себ но 

на под руч ју Вој во ди не, осе ћа 
све ве ћу по тре бу за при ме ном 
европ ских ис ку ста ва у кул ту ри 
и про све ти. Осни ва ју се пр ва 
чи та ли шта, ко ја за тим по кре-
ћу и осни ва ју по зо ри шна дру-
штва, оку пља ју гра ђа не у ра зна 
удру же ња, про па ги ра ју чи та ње 
и пи са ну реч, не гу ју иден ти тет 
свог на ро да, свог је зи ка и кул-
тур не ба шти не.

Срп ска гра ђан ска чи та о ни ца 
у Ми тро ви ци осно ва на је 1866, 
а пр ву све то сав ску бе се ду при-
ре ди ла је 1867. го ди не. Са чу-
ва них за пи са о при пре ма ма и 
про гра му не ма, а по твр ду да се 
одр жа ла на ла зи мо у при ка за-
ном при хо ду за ту го ди ну. На 
Глав ној скуп шти ни, одр жа ној 
7. ја ну а ра 1868. го ди не, се-
кре тар Чи та о ни це др Љу бо мир 
Не на до вић, из ме ђу оста лог, 
пред ла же "да се дан Св. Са-
ве, про све ти те ља срп ско га, и у 
овој шко ли гра ђан ског жи во та 
до стој но про сла ви; а по чем је 
вре ме крат ко до Св. Са ве, те се 
ни шта ви ше при ре ди ти не мо-
же, то пред ла же, да се по сле 
бо жан стве не ле тур ђи је во да 
осве ти у двор ни ци Чи та о ни це и 
згод но сло во го во ри".

Већ сле де ће, 1867. го ди не, 
про сла ва Све тог Са ве при пре-
ма на је вр ло озбиљ но, та ко да 
је уз ве о ма леп про грам, пр ви 
пут пре се чен све чар ски ко лач. 
Во ди цу је осве тио и ко лач пре-
се као све ште ник Ко ста Зме а-
но вић, бе се де одр жа ли Ко ста 
Тру мић и Жив ко Оџић, а у му-
зич ком де лу уче ство ва ла Срп-

ска цр кве на пе вач ка дру жи на.
Хро ни чар Мо јо Ме дић у сво-

јој Спо ме ни ци о ше зде се то-
го ди шњи ци оснут ка Срп ске 
Гра ђан ске Чи та о ни це у Срем. 
Ми тро ви ци (1866. – 1926.) бе-
ле жи да се пр ви пут 1888. го-
ди не би ра кум ко ји на бе се ди 
за јед но са све ште ни ком се че 
све чар ски ко лач. За ку ма је 
иза бран ува же ни гра ђа нин и 
члан Чи та о ни це Па вле Па на о-
то вић, тр го вац, ко ји је још пре 
не ко ли ко го ди на Чи та о ни ци 
по кло нио ве ли ку сли ку све тог 
Са ве и по знат је као ро до љуб и 
пре га лац ми тро вач ки.  

Све то сав ску бе се ду 1894. 
при ре ђу је учи тељ Јо ван Ву ча-
нов са сво јим уче ни ци ма и уче-
ни ца ма IV раз ре да, а из ве де на 
је и по зо ри шна пред ста ва Ко-
сте Триф ко ви ћа По ла ви на, по-
ла во де.  

За 1896. го ди ну (ве ро ват но 
да су и те го ди не би ле кри зне) 
ка рак те ри стич но је то што је 
Од бор Чи та о ни це ре шио "да се 
што уме ре ни је це не од ре де за 
улаз, да би до бра си ро ма шна 
де ца са сво јим ро ди те љи ма на 
За ба ву до шла". 

Го ди не 1897. уво ди се но ви-
на "да се да де деч ја про сла ва 
по сле под не (у 3 ½  са та), да 
бу ду де кла ма ци је при клад них 
пе са ма и да се да де жи ва сли ка 
Св. Са ва бла го си ља Срп чад; те 
кад се диг не за стор и сли ка се 
ука же, да пе ва ју сва де ца Ус-
клик ни мо." 

Ја ча ње па три от ског ду ха и 
чвр шћих ве за са мај ком Ср би јом 
пре по зна је се већ у го ди на ма ко-
је прет хо де Пр вом свет ском ра ту. 

Пред сед ник Чи та о ни це др 
Ми лан Ко стић, 1907. го ди не, 
у свом обра ћа њу Скуп шти ни, 
мо ли чла но ве да Све то сав ска 
бе се да бу де што све ча ни ја и 
што до сто јан стве ни ја: "...не ка 
про грам бу де што кра ћи, што 
јед но став ни ји, али што бо љи 
и што ода бра ни ји... и да но си 
на ци о нал ни и па три от ски ка-
рак тер...". У про грам је ушла 
драм ска сли ка До ла зак Раст ков 
у ма на стир Ва то пед од др Или-
је Ба ји ћа и Јан ко вић Сто јан од 
Јо ва на Про ти ћа. 

У про гра му за све то сав ску 
бе се ду 1910. го ди не уча ству ју 
с јед ном тач ком Срп ски со ко ли, 
као кул тур на уста но ва, за тим 
драм ско де ло др Или је Ба ји ћа 

Ама нет Све том Са ви, а пе сми це 
су де кле мо ва ла два ђа ка Срп-
ске основ не шко ле, Ва са Ти мо-
ти је вић и Ба ја Ба јић.

Го ди не 1913. о Све том Са ви 
при ка зан је ко мад Раст ко Не ма-
њић од Јо ва на Уди цог, а Срп ско 
за на тлиј ско удру же ње је узе ло 
уче шћа с "јед ном тач ком".

По след ња све то сав ска 
бе се да, пред Пр ви свет ски 
рат, одр жа на је 1914. го ди-
не: "...учи ни ла је  ван ред но 
леп ути сак на гле да о це тач ка 
про гра ма Срп че из Ко сов ских 
но вих да на од Јо ва на Удиц-
ко га. По ред Срп ске Цр кве не 
Пе вач ке Дру жи не пе ва ло је и 
Срп ско За натл. Пев. Дру штво 
Стра жи ло во."

Те го ди не по чи ње и Пр ви 
свет ски рат. Срп ски дом би ва 
бом бар до ван и раз ру шен, рад 
свих срп ских дру шта ва и упо-
тре ба ћи ри ли це и оста лих па-
три от ских обе леж ја би ва ју нај-
стро жи је за бра ње ни.

Пр ва по сле рат на све то сав-
ска бе се да одр жа на је тек 1920. 
го ди не. Сво јим па три от ским са-
др жа јем и на бо јем то ли ко је ус-
пе ла да је 31. ја ну а ра у це ло-
сти по но вље на. "А те 1920. го-
ди не при ка за ли су ђа ци Срп ске 
Основ не Шко ле Од јек сло бо де 
од Јо ва на Удиц ког. Тај је ко мад 
код пу бли ке на и шао на ве ли ко 
оду ше вље ње." 

"На Све то сав ској Бе се ди го-
ди не 1922. го ди не пре да вао је 
пак Јо ван Удиц ки О на шој ва-
лу ти (т.ј. де ци), а при ка зан је 
и ње гов ко мад Де ца у за ро бље-
ној Отаџ би ни с епи ло гом До ла-
зак Срп ске Вој ске." 

До 1926. го ди не, до ка да бе-
ле жи ова хро ни ка, одр жа не су 
још че ти ри све то сав ске бе се де 
у Срп ској гра ђан ској чи та о ни-
ци, а укуп но 54.

У тим  по сле рат ним го ди на-
ма Чи та о ни ца је опет би ла ва-
жан про свет ни чи ни лац у кул-
ту ри гра да. Све то сав ске бе се де 
у ор га ни за ци ји Срп ске гра ђан-
ске чи та о ни це у про сто ри ја ма 
об но вље ног Срп ског до ма би ле 
су ве о ма по се ће не, а члан Чи-
та о ни це мо гао је би ти сва ко, 
без об зи ра на ве ру и на род-
ност. Ти ме је и Срп ска гра ђан-
ска чи та о ни ца до би ла из ра зи то 
ју го сло вен ски ка рак тер.

 Ру жи ца Стан ко вић

�� �� �� ��� ��j ��� �� ��� ���� �� �� �� 

 Срп ски дом кра јем 19. ве ка

"�� �� ��� ���" – �� �� ��� ��� 3D ���� 

Ми о драг Трај ко вић на сни ма њу 
3D фил ма "Пе ти леп тир"    
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УКРШТЕНИЦА

ВИЦЕВИ

По ква рио се пла ву ши ауто, па га од-
ве зла код мај сто ра. По сле пре гле да, пи та 
она мај сто ра:

- Шта му је? 
Мај стор од го во ри:
- Ма не ки кра так спој.
- А мо же те ли да га про ду жи те?

- Где за вр ши Чак Но рис кад 
ско чи са тре ћег спра та? 

- На пе том.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Олак ша но пла ћа ње га са
Јав но пред у зе ће „Срем-гас“ Срем ска Ми тро ви ца и ове го ди не из ла зи у су-

срет сво јим по тро ша чи ма, омо гу ћив ши им пла ћа ње га са на ра те. Ре про грам 
се, као и до са да, од но си на нај хлад ни је зим ске ме се це - де цем бар, ја ну ар и 
фе бру ар.

На осно ву Од лу ке Над зор ног од бо ра, до не те на сед ни ци одр жа ној 5. де цем-
бра те ку че го ди не, куп ци ма у ка те го ри ји до ма ћин ства омо гу ћа ва се од ло же но 
пла ћа ње де ла ра чу на за по тро шњу при род ног га са у пе ри о ду од 01.12.2014. 
го ди не до 28.02.2015. го ди не.

По тро ша чи ће, но вим ре про гра мом, пла ћа ти пр ви део ра чу на за гас, у из-
но су од 75 од сто, по ус по ста вља њу ра чу на до 17. у ме се цу. Дру ги део ра чу на, 
ко ји из но си 25 од сто, мо ћи ће да пла те за шест ме се ци од да ту ма тј. ро ка до-
спе ћа пр вог де ла ра чу на.

ВО ДО РАВ НО: 1. Ме сто око нас, 7. Део те ла, 13. Управ ник ви со ке шко-
ле, 14. Озна ка за се кун ду, 15. Вр ста троп ске биљ ке, 16. Би ло ко, 17. Чу-
ва ри ста да, 20. Зла то (франц.), 21. озна ка за Ва ље во, 22. Озна ка за Ре о-
мир, 23. Елек трон ска цев, 24. Скра ће ни ца за грам, 25. Ле па књи жев ност 
(франц.), 29. Тр го вин ска рад на ор га ни за ци ја (скр.), 31. Ре ка у Афри ци, 32. 
Хе миј ски знак за сре бро, 33. Аме рич ка ре ди тељ ка („Оже ни се ве шти цом“), 
35. Ша раф, 37. Је ди ни ца ел. от по ра (мн.), 38. Про из во ђач ико на, 40. Лек 
про тив ма ла ри је, 42. Пи сац по е ме Ја ма, 43. Град на ита ли јан ској стра ни 
Ја дра на.

УС ПРАВ НО: 1. Вла сник при ват ног пред у зе ћа, рад ње, 2. Ве ћи во де ни 
ток, 3. Ор ган чу ла ви да, 4. Ме ђу на род на озна ка све ти, 5. Те шко ар ти ље-
риј ско оруж је, 6. Вр ста мор ске ри бе (мн.), 7. Озна ка за рим ски бр. 90, 
8. Шев чен ков ју нак, 9. По ка зна за ме ни ца, 10. Бри тан ски сред ње пру гаш, 
Фа рах, 11. Фран цу ски ре жи сер, Жан Жак, 12. Фе нич ки град у с. Афри ци, 
14. При по вет ка, при ча (енг.), 18. Не знат не ве ли чи не, 19. Сли чи ца о ле пом 
жи во ту, 22. Дру га но та сол ми за ци је, 24. Фран цу ски пи сац, Мо па сан, 25. 
На пра вљен од бо ра, 26. Ауто о зна ка за Ло зни цу, 27. Лич на за ме ни ца, 28. 
Соб но ог њи ште, 30. Дал ма тин ско му шко име, 34. Жен ско име, 35. Пи лот ска 
фи гу ра, 36. Бе о град ска му зич ка гру па, 37. Оп ште на род на од бра на (скр.), 
39. Бу да ла, глу пан (турц.), 41. Ин ду стриј ски ком би нат (скр.).

 СА СТА ВИО: Т. Зе ман       



Љу бав ни, на ви јач ки, 
по ли тич ки и дру ги 
гра фи ти већ де це ни-

ја ма уна зад пред ста вља ју про-
блем у на шој зе мљи. Ви ђа мо их 
у ра зним фор ма ма, од умет нич-
ких ко је на зи ва ју и гра фи ти ма 
му ра ли ма, па све до обич них 
шкра бо ти на, а че сто и увре-
дљи вих нат пи са. 

Гра фи ти су да нас део суб кул-
ту ре, а да ти ра ју још из вре ме на 
Ста рих Гр ка и Ри мља на. Не ки 
сма тра ју да су део умет но сти 
и да има ју сво ју вред ност, док 
их мно ги до жи вља ва ју као чин 
ван да ли зма. Ово дру го схва та-
ње је сте тач но уко ли ко се гра-
фи ти на ла зе на по вр ши на ма за 
ко је ни су при ме ре ни и ка да је 
сам са др жај гра фи та не при ме-
рен, а чи ње ни ца је да је та квих 
мно го код нас. Ме ђу тим, још 
увек не по сто ји од го вор пи та-
ње ко и ка ко тре ба да укло ни 
ова кве гра фи те у гра ду.

- У Ср би ји су за кон тро лу 
гра фи та за ду же не ко му нал на 
ин спек ци ја и ко му нал на по ли-
ци ја, али да би се тај про блем 
ефи ка сни је ре ша вао по треб на 
нам је и по моћ гра ђа на ко ји 
би при ја ви ли по чи ни о це не-
за ко ни тог пи са ња и цр та ња 
гра фи та. Град мо же да по др-
жи на ста нак гра фи та, на рав но 
у кон тро ли са ним усло ви ма, уз 
од ре ђе не до зво ле и са од ре ђе-
ним ци љем и на ме ном. Са дру ге 
стра не, сти хиј ски гра фи ти ко-
јих је мно го, сва ка ко су не што 
што се санк ци о ни ше, уко ли ко 
се от кри ју по чи ни о ци. Та да се 
ка зне кре ћу од 5.000 до 20.000 

ди на ра за фи зич ко ли це. Што 
се ти че укла ња ња гра фи та, за 
то су за ду же не ме сне за јед ни-
це на чи јим се те ри то ри ја ма на-
ла зи оште ћен обје кат, од но сно 
град ске ин сти ту ци је, ка да се 
ра ди о објек ту ко јим упра вља 
град. Ако је обје кат од ши рег 
дру штве ног и кул тур ног зна ча-
ја ко му нал на по ли ци ја сно си 
„те рет“ укла ња ња гра фи та – 
ка же Ми ро слав Јо кић, на чел-
ник Ко му нал не по ли ци је Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца. 

Гра фи ти има ју ве ли ко кул-
тур но и со ци јал но на сле ђе као 
је дан од об ли ка не фор мал не ко-
му ни ка ци је и ин тер ак ци је, на-
ро чи то ме ђу мла ди ма, при ча со-
ци о лог Ти ја на Бо јић и до да је: 

- Они гра фи ти ма до ка зу-
ју сво ју ег зи стен ци ју и ша љу 
по ру ке ко ји ма по твр ђу ју сво ју 
жи вот ну фи ло зо фи ју, а то је 
нај че шће кри ти ка са вре ме ног 
дру штва. Мла ди увек на сто је 
да из гра де вла сти ту кул ту ру, а 
гра фи ти су од раз њи хо вог ми-
шље ња и вред но сти. Сам чин 
пи са ња гра фи та мла ди ви де 
као са мо по твр ђи ва ње сво је ге-
не ра ци је, по бе ду над за бра на-
ма и на ви ка ма од ре ђе ног дру-
штва, те као мо гућ ност из град-
ње вла сти тог иден ти те та.

Ме ђу тим, за мно ге љу де гра-
фи ти не пред ста вља ју ни фи-
ло зо фи ју ни из град њу не чи јег 
иден ти те та, већ про блем са ко-
јим те шко из ла зе на крај. Ку ће 
мно гих су де це ни ја ма че ста ме та 
гра фи та. Је дан од жи те ља Срем-
ске Ми тро ви це не бро је но пу та је 
мо рао да кре чи фа са ду, на рав-

но о соп стве ном тро шку. Ка да се 
обра ћао по ли ци ји, го во ри ли су 
да му не мо гу по мо ћи из раз ло га 
што се не зна ју по чи ни о ци, та-
ко да ње го ву ку ћу, али и ку ће 
ње го вих ком ши ја и да нас ру же 
гра фи ти, те су мно ги од њих од-
у ста ли од кре че ња. Ка ко ка жу 
за њих је ово за ча ра ни круг. Са-
ми не мо гу да ре ше про блем, а 
сма тра ју да се град овом те мом 
не ба ви до вољ но.

Пре о ста је са мо за кљу чак да 
гра фи ти мо гу би ти део кул ту ре 
и умет нич ког из ра жа ја уко ли ко 
на ста ју у кон тро ли са ним усло-
ви ма. У сва ком дру гом слу ча ју 
гра фи ти се, без об зи ра на ле-
по ту или до се тљи вост по ру ке, 
ту ма че као чин ван да ли зма, 
чи је по сле ди це у ви ду пла ћа ња 
тро шка за кре че ње на че шће 
сно се не ду жни по је дин ци.         

 М. Т. – Сл. Н.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА • ГРА ФИ ТИ КАО ОД РАЗ (НЕ)КУЛ ТУ РЕ

РУ МА • У АНИП "БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ"

Ан самбл на род них ига ра и 
пе са ма «Бран ко Ра ди че-

вић» Ру ма вр ши упис у све гру-
пе шко ле фол кло ра, Из во ђач ки 
са став и На род ни ор ке стар. 

Чла но ви ан сам бла по зи ва ју 
све мла де ко ји во ле да се дру-
же, игра ју, сви ра ју, пу ту ју да 
им се при дру же и ква ли тет но 
про ве ду сво је сло бод но вре ме.

Све ин фор ма ци је о упи су мо-
гу се до би ти те ле фо ном на бро-
је ве: 022/431-179 и 062/824-
56-31. 

 С. Н.

Упис но вих чла но ва

Је дан од са ста ва АНИП-а

Не ко то све, на кра ју, пла ти
Пи са ња гра фи та мла ди ви де као са мо по твр ђи ва ње сво је ге не ра ци је, по бе ду над за бра на ма и на ви ка ма 
од ре ђе ног дру штва, те као мо гућ ност из град ње вла сти тог иден ти те та. Ме ђу тим, за мно ге гра фи ти су про блем 
са ко јим те шко из ла зе на крај

И по сле гра фи та...гра фит

Од ли ка свих на ви јач ких 
гру па на све ту је су сва ка ко 
и на ви јач ки гра фи ти. Сва-
ка од тих гру па гра фи том 
же ли да до ка же се бе, сво-
ју по себ ност, ор га ни зо ва-
ност, љу бав пре ма клу бу, 
гра ду. У ве ли ким гра до-
ви ма где има ви ше гру па 

на ви ја ча, не из бе жна су 
пре пу ца ва ња и "ра то ви" 
гра фи ти ма. Ко ли ко су на-
ви јач ким гру па ма ва жни 
гра фи ти и до ко је ме ре се 
схва та ју озбиљ но го во ри и 
чи ње ни ца да су они узро ци 
ве о ма че стих ту ча и су ко ба 
ме ђу на ви ја чи ма.

На ви јач ки гра фи ти

 Ис ка зи ва ње љу ба ви пре ма клу бу

И цр та ни ју на ци мо гу да „пре кр ше“ за кон
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ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић,  Те ле фо ни: 610-144 (цен тра ла и телефакс), 610-496 (маркетинг) 
e-mail: redakcija@sremskenovine.co.rs, Те ку ћи ра чун: 160-928856-27 Banca Intesa
Штам па "Борба а.д.", Београд.
ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.550,00 ди на ра, за го ди ну да на 3.100,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко.

На осно ву чла на 18. и 37. став 3. Од лу ке о град ским упра ва ма ("Слу жбе ни 
лист гра да Срем ска Ми тро ви ца" бр. 15/12) , чла на 12. раз део IX и чла на 47. 
став 1. Од лу ке о бу џе ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну („Слу жбе ни 
лист Гра да Срем ска Ми тро ви ца“, бр. 11/14) и Про гра ма за до де лу сред ста ва  
не вла ди ним ор га ни за ци ја ма за спорт ске објек те, ко ји је до не ло Град ско ве ће 
под бро јем 401-96/2015-III од 15.01.2015. го ди не, на чел ник Град ске упра ве 
за кул ту ру, спорт и омла ди ну гра да Срем ска Ми тро ви ца да на 21.01.2015. го-
ди не, рас пи су је

KOНКУРС
за до де лу сред ста ва удру же њи ма гра ђа на  

за спорт ске објек те

Рас пи су је се кон курс за до де лу сред ста ва удру же њи ма гра ђа на са под руч ја 
гра да Срем ска Ми тро ви ца из бу џе та Гра да Срем ска Ми тро ви ца за 2015. го ди ну  
са  по зи ци је: 

211 -  ДО ТА ЦИ ЈЕ НЕ ВЛА ДИ НИМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА – ЗА СПОРТ СКЕ ОБЈЕК ТЕ

УКУП НО ПРЕД ВИ ЂЕ НА СРЕД СТВА ЗА КОН КУРС: 6.500.000,00 ди на ра

Пра во да уче ству ју на кон курс има ју: 

- Удру же ња гра ђа на из обла сти спор та чи је је се ди ште и ко ја ре ги стро ва ну 
де лат ност оба вља ју на те ри то ри ји гра да Срем ска Ми тро ви ца, 

- Удру же ња ко ја има ју до каз о вла сни штву над спорт ским објек том или пра-
вом ко ри шће ња. 

- Има ју пот пу ну до ку мен та ци ју нео п ход ну за оба вља ње ра до ва на спорт-
ским објек ти ма и те ре ни ма: пред ме ре ра до ва и пред ра чу не.

У слу ча ју да је уче сник кон кур са ко ри стио сред ства из бу џе та Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца у 2014. го ди ни, а ни је под нео из ве штај о утро шку истих до 
утвр ђе ног ро ка, не ма пра во уче шћа на кон кур су у 2015. го ди ни.

Пред ност у до би ја њу и ко ри шће њу сред ста ва има ју не вла ди не ор га ни за ци је 
из обла сти спор та ко је за до во ља ва ју сле де ће кри те ри ју ме:

 
- до при но се  по бољ ша њу усло ва за  ин фра струк тур не про јек те

-    оства ру ју кон крет не про гра ме из обла сти спор та;  

-    кроз сво је про гра ме до при но се раз во ју спор та ло кал не за јед ни це, на ро-
чи то раз во ју спор та у се о ским сре ди на ма;

-    про мо ви шу  и има ју зна ча јан и ду го тра јан ути цај на  раз вој спор та у 
гра ду Срем ска Ми тро ви ца

Удру же ње гра ђа на из обла сти спор та ко је до би је сред ства оба ве зу је се да 
до 20.12.2015. го ди не под не се из ве штај о утро шку истих, а у скла ду са ре а ли-
зо ва ним про јек том у 2015. го ди ни.

       У слу ча ју да ко ри сник не под не се из ве штај у пред ви ђе ном ро ку ду жан 
је да вра ти сред ства у бу џет Гра да нај ка сни је до 31.12.2015. и исто вре ме но 
гу би пра во да уче ству је на на ред ном кон кур су.

При ја ве  се пре да ју у град ском услу жном цен тру, са на зна ком "КОН КУР СИ“ 
- До та ци је не вла ди ним ор га ни за ци ја ма за спорт ске објек те. Кон курс тра је од 
да на об ја вљи ва ња на сај ту Гра да Срем ска Ми тро ви ца  до утро шка сред ста ва. 

Под не те при ја ве раз ма тра ће Ко ми си ја за до де лу сред ста ва, ко ју је име-
но вао на чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну гра да Срем ска 
Ми тро ви ца.

Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве се не ће раз ма тра ти. 
О до де ли сред ста ва уче сни ци ма кон кур са на чел ник Град ске упра ве за кул-

ту ру, спорт и омла ди ну, од лу чи ће ре ше њем у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
при ја ве.

Уко ли ко на чел ник не до не се ре ше ње о до де ли сред ста ва у по ме ну том ро ку, 
сма тра ће се да про је кат ни је при хва ћен.

Про тив ре ше ња уче сник кон кур са мо же под не ти при го вор Град ском ве ћу у 
ро ку од 8 да на од да на при је ма ре ше ња.

На осно ву ко нач ног ре ше ња о до де ли сред ста ва за кљу чу је се Уго вор са ко-
ри сни ком сред ста ва, о на чи ну њи хо вог утро шка.

При ја ве на кон курс и смер ни це за под но си о це пред ло га про гра ма, удру же-
ња мо гу пре у зе ти на сај ту гра да www.sremskamitrovica.org.rs под назнаком  
ДОКУМЕНТИ/КОНКУРСИ 

 НАЧЕЛНИК
      Илија Недић с.р.

Oglas za prodaju pekarskih proizvoda 
u Eaton Electric-u

Oglas za prikupljanje ponuda za prodaju pekarskih i konditorskih proizvoda, na 
lokaciji Eaton Electric, Rumski Drum 13. 22000 Sremska Mitrovica.

Pravo na učešće imaju:
Sva zaintrosovana pravna lica i preduzetnici 
Pravna lica i preduzetnici koje mogu da obezbede prodaju pekarskih proizvoda, 

konditorskih proizvoda, voća i salata od povrća i voća.
Pravna lica i preduzetnici koja imaju HACCP sertifikat
Svaki učesnik je dužan da dostavi ponudu do 27.1.2015. godine i pripremi se 

za degustaciju koja će se održati 29.1.2015.godine u prostorijama Eaton Electrica 
u 10.00h

Za degustaciju je potrebno doneti sledeće proizvode:

Mekika
Krofna krem
Kifla krem
Kifla viršla
Pita sir
Pogračica droždina
Pizza parče
Sendvič šunka
tri proizvoda po slobodnom izboru

Potrebno je da prilikom izlaganja proizvoda jasno označite proizvod sa nazivom 
i cenom po komadu ili po sto grama

Oglas je otvoren od dana objavljivanja, zaključno sa 27.1.2015.godine
Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na e-mail bojanamvujanovic@eaton.com 

ili fax: 022/600-098
Za sve nejasnoće možete nas kontaktirati na telefon 022/600 – 057

При вред но дру штво Do ner ra d.o.o. Ру ма се, на по вр ши ни од 160 хек та ра 
по љо при вред ног зе мљи шта ба ви про из вод њом нај ква ли тет ни јег кон зум ног во-
ћа. Да нас пред ста вља је дан од нај ве ћих при звод них ком плек са у ре ги ји Фру-
шке Го ре али и Ср би је

По зи ва мо Вас да се при дру жи те ти му ко ји стре ми да у бу дућ но сти по ста не 
је дан од но си ла ца во ћар ске про из вод ње у Ср би ји, при ја вом на кон курс:

ТРАК ТО РИ СТА
ЛО КА ЦИ ЈА: РУ МА

 ЗА ДА ЦИ:
• По на ло гу ру ко во ди ца про из вод ње спро во ди све агро тех нич ке ме ре
• при пре ма трак тор и при кључ не ма ши не за днев ну упо тре бу;
• код по гон ских и при кључ них ма ши на во ди те ку ће днев но и пре вен тив но 

одр жа ва ње;
• во ди ра чу на да се по гон ске и при кључ не ма ши не упо тре ља ва ју пре ма 

упут ству про из во дја ча;
• у слу ча ју ква ро ва на по гон ским и при кључ ним ма ши на ма ду жан је да из-

вр ши ма ње по прав ке;
• за зим ски пе ри од вр ши кон зер ви ра ње ма ши на, ко је се то ком овог пе ри о да 

не ће ко ри сти ти;
• оба вља све вр сте фи зич ких по сло ва по на ло гу ру ко во ди о ца про из вод ње 
• оба вља од ре дје не по сло ве ве за не за тех нич ко одр жа ва ње ма ши на:
• вр ши пре воз се зон ских рад ни ка и од го во ран је за без бед ност истих;
• вр ши по сло ве око одр жа ва ња хи ги је не кру га план та же и ма шин ске ра ди-

о ни це;
• ра ди и дру ге по сло ве по на ло гу ру ко во ди о ца про из вод ње и ди рек то ра у 

окви ру сво је стру ке.
 

ОП ШТИ УСЛО ВИ:
• ССС
• Ми ни мум 6 ме се ци рад ног ста жа на истим или слич ним по сло ви ма,
• Во зац ка до зво ла Б ка те го ри је 
Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни да по ста не те део на шег ти ма, по зи ва мо Вас 

да до 27.01.2015 го ди не по ша ље те рад ну би о гра фи ју (CV) елек трон ским пу-
тем на e-mail адре су: poslovi@donerra.com или донесете лично на адресу 
Орловићева бб, 22400 Рума

Контактираћемо само кандидате којиу уђу у ужи избор
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ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ 
И КОМПЛЕТНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

• НАЈВЕЋИ ИЗБОР
И НАЈПОВОЉНИЈЕ ЦЕНЕ 
ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ У ГРАДУ

НОН-СТОП
0-24

СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 72 (преко пута болнице)

МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА, МАЧВАНСКИ КЕЈ 35

• 063/589-156 • 062/650-949 • 022/650-949

САВИЋ
• БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ДО 20km
• СРЕЂИВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
• УСЛУГЕ ХЛАДЊАЧЕ

Светлости, љубави и све најдраже наших живота, 
прераним одласком оставио си велику тугу 

у нашим срцима

УРОШ НАЂ – УКИ
Вечно нам живиш у мислима и срцима, 

Анђеле наш мали.
Почивај у миру.

Твоји неутешни мама Тања и таја Жељко.

Уроше, увек ћеш бити са нама.

Твоји другари из
 Пикола и Пливачког клуба 

Сремска Митровица

Нашем вољеном и непрежаљеном

БРАНКУ 
РАДУСИН

25.1.1994 – 25.1.2015.

Остало је само сећање, 
бол и туга, док живимо, 
живећеш и ти са нама. 
Неутешна мајка и брат.

Дана 27.1.2015. дајемо 40. дневни помен 
нашој драгој

СОКИ ОЖЕГОВИЋ

Помен ће се одржати на 
Новом гробљу у Сремској 

Митровици у 11,00 часова.

Увек ће те се сећати 
синови Томислав, Чедо и 
Симо, кћерке Драгица и  

Мира,  снаје, зет и унучад.

Дана 24. јануара 2015. године навршава се 
две тужне године како ниси са нама

РАТКО МИНЧИЋ
1950-2013.

Остаћеш заувек у нашим 
срцима и мислима. Твоји: 

супруга Нада, синови Ђорђе 
и Златко, снаје и унучад.

Последњи поздрав 
нашем анђелу

УРОШ НАЂ 
– УКИ

од баке Анђелке 
и деке Мате.

Дана 24. јануара 2015. дајемо 
40. дневни помен нашем драгом

ПЕРИ ПЈЕВЦУ

Тога дана ћемо се окупити 
на Новом гробљу 

у Сремској Митровици 
у 10,00 часова.

Његови најмилији.

Последњи поздрав 
нашем драгом

УКИЈУ

од нане Зденке 
и тече Горана.

Нека те анђели чувају.
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Сећање на

СПАСУ ИЛИЋА
22.1.1992 – 22.1.2015.

Твој лик и твоја доброта живеће 
вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији.

Дана 17.1.2015. навршило се 
десет година од смрти моје мајке

ЉУБИЦЕ ЈАНКОВИЋ
1913 – 2005.

Ћерка Цвета, унука Јелена, 
праунуци Кристина и Филип и 

зетови Предраг и Холгер.

Дана 19.1.2015. навршило се 
осам година како је престало да 
куца срце нашег супруга и оца

СВЕТОЗАРА 
ОЈДАНИЋА – СВЕТЕ

1929-2007.

Његови најмилији.

Сећање

НАДА СУВИЋ
рођ. Лисац

19.1.2001 – 19.1.2015.

Породица Сувић.

Ми ни стар ство од бра не 
Ре пу бли ке Ср би је

Оп шти по зив
за уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју

- На осно ву чла на 15. За ко на о вој ној рад ној и 
ма те ри јал ној оба ве зи („Сл.гла сник РС“, бр.88/10)
и чла на 4. став 3.. Уред бе о на чи ну и по ступ ку 
из вр ша ва ња вој не, рад не и ма те ри јал не оба ве зе 
(„Сл.гла сник РС“, бр.100/2011), по зи ва мо сва ли-
ца му шког по ла, ро ђе на 1997. го ди не и ста ри јих 
го ди на(1985-1996.год.), ко ја из од ре ђе них раз ло-
га ни су уве де ни у вој ну еви ден ци ју у ка лен дар-
ској го ди ни у ко јој су на вр ши ла осам на ест го ди на 
жи во та , да се ја ве у Оп штин ске кан це ла ри је цен-
тра Ми ни стар ства од бра не Срем ска Ми тро ви ца по 
ме сту пре би ва ли шта ра ди уво ђе ња у вој ну еви-
ден ци ју

- уво ђе ње у вој ну еви ден ци ју оба ви ће се сва-
ко град ног да на у оп шти на ма Срем ска Ми тро ви ца, 
Ру ма, у оп шти ни Ириг сва ког утор ка а у оп шти ни 
Шид и Пе ћин ци сва ке сре де, у пе ри о ду од 2.2 – 
27.2.2015. го ди не од 9,00 до 14,00 ча со ва.

Ре грут ко ји се уво ди у вој ну еви ден ци ју, на 
увид тре ба да по не се:

- лич ну кар ту

- Уве ре ње о джа вљан ству Ре пу бли ке Ср би је 
или из вод из ма тич не књи ге ро ђе них.

Ре гру ти ко ји бо ра ве у ино стран ству ду жни су 
да се ра ди уво ђе ња у вој ну еви ден ци ју ја ве над-
ле жним ди пло мат ско – кон зу лар ном пред став ни-
штву  Ре пу бли ке Ср би је.

Оп шти по зив про из во ди исто прав но деј ство 
као и по је ди нач ни по зив (члан 10. За ко на о вој-
ној, рад ној и ма те ри јал ној оба ве зи).

 
 Цен тар Ми ни стар ства од бра не 
 Срем ска Ми тро ви ца

Дана 11.1.2015. престало је да куца срце 
нашег вољеног и никад прежаљеног супруга, 

оца и деде

МИЛАНА 
КОЧИЈАШЕВИЋА

1953 – 2015.

Заувек ћеш остати у срцима оних који су га 
неизмерно волели и поштовали.

Хвала свима који су нам у тим најтежим 
тренуцима пружили речи утехе.

Твоји: супруга Слађана, ћерка Александра, 
синови Слободан и Владимир, зет Даниел, 

снаје Јелена и Тијана, унуци Игњат и Никола.

IN MEMORIAM
Прошло је годину дана од смрти наше драге 

мајке, баке и таште

МИРЕ ЛАЗИЋ
Оставила си неизбрисив траг у нашим 

животима.
Твоји: Маца, Беба, Горан, Тоша, Лазар, 

Ана и Лука.

ДЕЛИЋ ГОСПА
1951 – 2014.

Прва година без тебе тешка и болна. 
Увек си присутна у нашим срцима у нашим 

мислима и нашим сузама.
Твоји браћа и сестре.

САБО ВЛАДИСЛАВ
8.11.1963 -  25.1.2012.

 
У сваком те дану пронађемо...
Блеснеш, заискриш међу нама,
насмејан, најбољи, најдражи...

Заувек твоји,
Иван, Ана и Цица

РАДОВАНОВИЋ

                                         ПЕТАР
18.1.2012 – 18.1.2015.             27.1.2012 – 27.1.2015.

Успомену на њих чувају и носе у својим срцима син 
Владан и унук Немања.

Сећање

МИЛАН 
МИРОСАВЉЕВИЋ

27.1.2011 – 27.1.2015.

Милане драги, четврта је 
година како те нема. Док ја 
постојим присутан си и ти, а 
после тога ништа више није 
битно. Туго и радости моја 

почивај у миру.
Супруга Босиљка

Дана 14.1.2015. давали смо 40. дневни помен на 
гробљу Лешће у Београду нашем 

ЖИВОРАДУ 
ПЕТРОВИЋУ
учитељу у пензији

из Манђелоса

његова супруга Стана 
са децом.

   ДУШАНКА                          др ПЕТАР
  1933 – 2012.                     1934 – 2012.

РАДОВАНОВИЋ

Иако године пролазе, лепа сећања и успомене заувек остају.
Ваши: Радовановићи, Брадоњићи, Бишчићи, Васићи и 

Достанићи.

Дана 23. 1.2015. године, навршава се четири године 
откако није са нама наш

ТАДИЋ ПАВЛЕ 
из Лаћарка

1939 – 2011.

Постоји празнина која се 
не може испунити и постоје 

успомене на време које 
се неће поновити. Увек у 

мислима и срцима.
Супруга Борка, кћерке 
Слађана и Драгана са 

породицама.

ДУШАНКА
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ЖЕН СКИ ФУД БАЛ

ФУД БАЛ

OДБОЈКА

Фуд ба ле ри Ин ђи је су че тр-
на е стог ја ну ра од ра ди ли 

пр ви дан при пре ма за на та вак 
пр вен ства у Пр вој ли ги Ср би-
је, за пра во нај пре су им се у 
при су ству но ви на ра обра ти ли 
Го ран Је шић, сва ка ко нај за-
слу жни ји за по след ње успе хе 
зе ле но-бе лих, Слав ко Пу ва ча 
ак ту ел ни пред сед ник клу ба и 
тре нер Ми лош Ве се ли но вић, 
пр фе стор Бран ко По по вић 
је из вр шио те сти ра ње а за тим 
су под ље ни у два ти ма игра чи 
уди гра ли укак ми цу на два го ла. 
Пред сед ник клу ба је по здра вио 
пр си ту не, фуд ба ле ри ма по же-
ле до бре ре зул та те и што ма ње 
по вре да, на по ме нуо да ће би ти 
про ме на у играч ком ка дру, до-
ла за ка али и од ла за ка али да 
је уве рен у бе ри ће тан на ста вак 
пр вен ства.

- Ко стур ти ма оста је оста је, 
тре нер и ње го ви по моћ ни ци од-
ра ди ће при пре ме и пред во ди ти 
тим у про лећ ној се зо ни па ве-
ру јем да се мо же мо укљу чи ти у 
бор бу за тре ће ме сто и из бо ри-
ти ба раж за по пу ну су пер ли га-
шке кон ку рен ци је. Пот се ти мо 
се, ми ну лог про ле ћа смо прак-
тич но од не мо уг ће ми си је из бо-
ри ли оп ста нак а са да ће мо лак-
ше сти ћи до по ме ну тог ци ља. 
На рав но мо ра мо се сви мак си-
мал но ан га жо ва ти, игра чи на 
те ре ну а ми из упра ве клу ба 
да им обез бе ди мо оп ти ман лне 
усло ве за рад и до во љан број 
при ја тељ ксих су сре та, ис та као 
је Слав ко Пу ва ча.

На рав но, оп ти ми ста је и Го-
ран Је шић ко ји чак ве ру је да 
ће зе ле но-бе ли има ти до са да 
нај пре спек тив ни ју еки пу у по-
след њих де се так го ди на.

- Сма трам да смо је се нас не-
по треб но из гу би ли бар осам 
бо до ва, да има мо ве о ма та лен-
то ва не игра че, осо би то нај-
мла ђе, по ни кла у омла дин ском 
по го ну али да им је ди но не до-
ста је по бед нич ки мен та ли тет. 

Сма трам да ни смо сла би ји чак 
ни од Ја во ра, Ме тал ца и Рад ни-
ка и да се мо же мо уме ша ти у 
бор бу за уче шче у  ба ра жу за 
по пу ну су пер ли ге, до дао је Го-
ран Је шић.

Тре нер Ми лош Ве се ли но вић 
је ис ко ри стио при ли ку да за-
хва ли пр во тим ци ма ко ји од ла зе 
из клу ба, да апо сро фи ра њи хо-
во ко рект но и ве ли ко за ла га ње 
у дре су зе ле но-бе лих бо ја и по-
здра ви но вај ли је на про зив ци, 

ис та кав ши при то ме да ће на 
по себ ном са стан ку игра чи ма 
пре до чи ти план и про грам ра-
да ко ји не ће би ти ни ма ло лак, 
а од ра ди ће се у ба лон са ли, на 
по моћ мним те ре ни ма и на те ре-
ни ма Ку ће фуд ба ла у су сед ној 
Ста рој Па зо ви. На кра ју је до-
дао да су, већ са да, сви кон-
трол ни ме че ви  за ка за ни. Очи-
глед но, би ће мно го ра да али и 
до брих ре зул та та. 

      Д. Ви ћен тић

Спорт ска ха ла у Ин ђи ји. Гле-
да ла ца: 300. Су ди је: Дар ко 

Са вић (Бе о град) и Алек сан дар 
Пе тро вић (Ужи це).

ИН ЂИ ЈА: Шкр бић 12, 
Цр њан ски 11, Ја њу ше вић 
2, Ву јо вић 1, Пе шут 6, Ја-
њић 12, Гр ко вић 2, Чо ло-
вић, Об ра до вић, Еле зо вић, 
Ми цић 12, Пе ри шић (ли бе-
ро) 1.

РАД НИЧ КИ: До ба но вач-
ки, Го ић 9, Три фу но вић, 
Про тић (ли бе ро), Пе ро вић 
11, Ву ло вић 13, Рај ко вић, 
Илић 2, Пре мо вић 13, Мак-
си мо вић, Пан то вић (ли бе-
ро), Да чо вић 14. 

Ре зул та ти по се то ви ма: 
28:30, 21:25 и 23:25.

Мак си ма лан број бо до ва 
осво јен на го сто ва њу у Љи-
гу од бо ја ка ши Ин ђи је су про-
коц ка ли на до ма ћем пар ке ту. 
Го сти су игра ли ква ли тет ни је, 
ви ше су се за ла га ли а до ма-
ћи ни ма ни шта ни је по ла зи ло 
за ру ком. Бло ка прак тич но ни-
је би ло, при ма чи су по де ли ли 
ма ло упо тре бљи вих лоп ти са-
и гра чи ма па је у нај сла би јој 
пар ти ји у елит ном дру штву по-
раз био не из бе жан. Кра ју јев ча-
ни су, исти на, пр ви сет ре ши ли 
на раз ли ку иако су по ве ли са 
2:7 али су убр зо до зво ли ли да 

Ин ђиј ча ни по рав на ју ре зул тат 
на 9:9 и чак сти ну до пред но-
сти од 14:11. Игра ло се на кон 
то га по ен за по ен, до ма ћи ни 
су има ли три сет лоп те, би ло 
је 24:23, 25:24 и 28:27 али их 
ни су ре а ли зо ва ли па су гослти 
сти гли до вел ких 28:30. Дру гу 
и тре ћу де о ни цу игре Ка ра гу-
јев ча ни су лак ше не го што се 
оче ки ва ло ре ши ли у сво ју кор-
тист иако су Ин ђиј ча ни и та да 
у фи ни шу за пре ти ли да осва ја-
њем ма кар јед ног се та убла же 
по раз. Ова ко, оп ста нак у елит-
ном дру штву по но во су до ве ли 
у пи та ње.

 Д. Ви ћен тић

ЖФК По лет из Но вих Кар ло-
ва ца је осно ван 26.9.1971. 

го ди не, а бо је клу ба бра ни ле су 
углав ном мла де де вој ке из су сед-
не Ин ђи је. Успе шно је та да на-
сту пао у Ис точ ној гру пи Срп ске 
ли ге и у елит ном дру штву он да-
шње др жа ве. 

Ја го да и Ве ра Кр ти нић, Ми ра 
То мић, Све тла на Ла ло вић, Ду ши-
ца Мр ђа и њи хо ве са и гра чи це бо-
ри ле су се за бо до ве про тив Зма-
ја из Зе му на, Сту дент ског гра да 
из Но вог Бе о гра да, Есте ти ке из 
Но вог Са да, Же ле зни ча ра из Су-
бо ти це и дру гих клу бо ва Ис точ не 
гру пе Пр ве ли ге, осво ји ле на кон 
ме че ва са клу бо ви ма За пад не 
гру пе, плси ра них на ис тој по зи-
ци ји на та бе ли, из ван ред но ше сто 
ме сто и из бо ри ле оп ста нак али је 
због пре ве ли ких фи нан сиј ких из-
да та ка кра јем 1974. го ди не но-
во кар ло вач ки клуб де фи нитвно 
уга шен. Ме ђу тим,  спо ра дич но 
мла де де вој ке су и ка сни је пи-
ка ле фуд бал ску лоп ту!  Ве ро ни-
ка Ра шић, по зна ти ја као атлет ска 
ре пре зен та тив ка и Зо ри ца Бе о-
гра дац су на сту па ле за Сло гу из 
Зе му на а мла де али та лен то ва не 
Ди на Бла го је вић и Ма ри ја Ко-
ва че вић са да чак игра ју за  од-
го ва ра ју ће ре пре зен та тив не се-
лек ци је Ср би је. 

- Од ра ста ла сам у спорт ској 
по ро ди ци, отац Ми ро слав је ак-
тив но играо од бој ку, ма ма Дра-
га на ру ко мет, ста ри ја се стра Ан-
ка та ко ђе ру ко мет а по што ме је 
отац че сто во дио на фуд бал ске 
утак ми це у окви ру рад нич ких 
так ми че ња "му шка"  игра ми се 
по себ но до па ла. За јед но са вр-
шња ком, за пра во не што ста ри јим 
Да ви дом Ба ји ћем по че ла сам да 
шу ти рам лоп ту и де фи ни тив но 
пе ло ми ла да бу дем фуд ба лер ка. 
И, ни сам се по ка ја ла! Упи са ла 
сам се у Шко лу Сто ја на Кне же-
ви ћа- Си пи ја, ка сни је и Зо ра на 
Јан ко ви ћа где смо не што ста ри-
ја Ди на и ја, је ди не де вој чи це, 
тре ни ра ле са де ча ци ма и по ла ко 
на пре до ва ле у ба ра та њу лоп том. 
Тре не ри су нам по ред Си пи ја би-
ли Бо јан Ба њац и Не над Миљ-
ко вић од ко јих смо до ста то га 
на у чи ле. Ка сни је смо, нај пре Ди-

на па и ја пре шле у ЖФК Цр ве ну 
зве зду. По вре ме но сам игра ла за 
се ни ор ски тим али и сте кла по-
ве ре ње се ле ко тра Го ра на Сре те-
но ви ћа  па сам 2012. го ди не са 
14 го ди на и 5 ме се ци на утак ми-
ци у Ру му ни ји, на ста ди о ну Сте-
а уе у Бу ку ре шту де би то ва ла за 
ка дет ску ре пре зен та ци ју, при ча 
Ма ри ја.

Ипак, не за до вољ на ми ну та-
жом у пр вом ти му Цр ве не зве де 
Ма ри ја је у ми ну лом пр вен ству 
бра ни ла бо је ЖФК Рад нич ког из 
Ру до ва ца а у не дав но за вр ше ној 
је се њој се зо ни пред во ди ла на пад 
ЖФК Сло ге Рад нич ког из Зе му на 
и че сто по сти за ла го ло ве.

- За бе ле жи ла сам 14 нсту па 
за ка дет ску се лек ци ју, псти гла 
6 го ло ва а нај дра жи и нај зна чај-
ни ји до са да би ли су ми  из јед-
на чу ју ћи, по стиг ну ти не дав но у 
Су бо ти ци про тив Ре пу бли ке Ир-
ске и Ру му ни је, за ко нач них 1:1 
на утак ми ца ма 4. ква ли фи ка ци-
о не гру пе за од ла зак на Европ-
ско пр вен ство уз ра ста У-17 ко је 
се на ред не го ди не одр жа ва на 
Ислан ду. На кра ју смо по бе ди ле 
Ли тва ни ју са 4:1 и сте кле пра во 
да се у дру гом кру гу истих ква ли-
фи ка ци ја са вр шња ки ња ма Швај-
цар ске, Фин ске и Тур ске бо ри мо 
за од ла зак у Реј кја вик. Ра зу мљи-
во, про тив ни це су за сва ко по-
што ва ње али на да увек по сто ји. 
Ат мос фе ра у се лек ци ји је из ван-
ред на, дру жи мо се и бо ри мо јед-
на за дру гу, по се ду је мо ква ли тет 
па ве ру јем да ће мо , ка сни је у 
се ни ор ском уз ра сту, игра ти зна-
чај ну уло гу на те ре ни ма Ста рог 
кон ти нен та. Об ја шња ва Ма ри ја и 
до да је: - Оду ше вља ва ју ме Кри-
сти ан Ро нал до на свет ској сце ни 
а Ма ри ја Илић и Јо ва на Дам ња-
но вић из на ше се ни ор скее ре пре-
зен та ци је. Же ле ла бих да кре нем 
њи хо вим сто па ма и за и грам у 
не ком ино стра ном клу бу. За пра-
во, по је ди ни аустриј ски и не мач ки 
клу бо ви по ка зу ју ин те ре со ва ње за 
мо је ан га жо ва ње али ми је, за са да, 
нај ва жни је да оста нем у зе мљи и 
за вр шим Сред њу ма шин ску шко лу у 
Ин ђи ји ко ју због оба ве за на спорт-
ском те ре ну ван ред но по ла жем. 

 Д. Ви ћен тић

ИН ЂИ ЈА • ЗЕ ЛЕ НО БЕ ЛИ УПА ЛИ ЛИ МО ТО РЕ

На пор ним ра дом 
до до брих ре зул та та

 Ин ђиј ци на про зив ци

Про зив ци пр во ти ма ца Ин ђи-
је, из ме ђу оста лих, при кљу чи-
ли су се сво је вре ме но пр во тим-
ци зе ле но-бе лих, Са ша То ма-
но вић и Алек са Ду ка нац, ко-
ји ће, сва ка ко, пред ста вља ти 
ве ли ка по ја ча ња у про лећ ној 
се зо ни. То ма но вић ће по пу ни-
ти ме сто Ла за ра Чор да ши ћа 
ко ји је од и грао ве ћи ну утак-
ми ца у је се ној се зо ни али је 

од лу чио да се опро ба у не ком 
ква ли тет ни јем ино стра ном 
или до ма ћем ти му. 

Тре ни ра ју и омла дин ци 
Лу ка Ми цић, Да вид Кне-
же вић, Алек са Пле ћаш и 
не ко ли ко но вај ли ја из ни же-
ра зред них клу бо ва ко ји тек 
треб ва да по ка жу мо гу ли 
игра ти у ква ли те ти јем ран гу 
так ми че ња.

На рас по ла га њу и омла дин ци

ИН ЂИ ЈА • СУ ПЕР ЛИ ГА СР БИ ЈЕ

Ин ђи ја - Рад нич ки 0:3

НО ВИ КАР ЛОВ ЦИ • МА РИ ЈА КО ВА ЧЕ ВИЋ, 
ПЕР СПЕК ТИВ НА РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ КА 

Фуд бал је 
и жен ска игра

Ма ри ја Ко ва че вић



Среда, 21. јануар 2015. 37

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА • ЗА ВР ШЕ НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА АН КЕ ТА СРЕМ СКИХ НО ВИ НА

ФУД БАЛ 

СПОРТ

Нај бо љи спор ти ста Сре ма за 
про те клу го ди ну, у ка те го ри ји 

се ни о ра је Дра га на То ма ше вић, 
ба ца чи ца ди ска, на ци о нал на ре-
пре зен та тив ка и чла ни ца ми тро-
вач ког Атлет ског клу ба Сир ми јум. 
У ка те го ри ји ју ни о ра, пр во ме сто 
је у на шој тра ди ци о нал ној ан ке ти 
ста рој ви ше од по ла ве ка при па ло 
так ми чар ки Ка јак клу ба Вал, та ко-
ђе из Срем ске Ми тро ви це Сан дри 
По ло ви ни, док је нај бо љи у ка те-
го ри ји еки па Жен ски од бој ка шки 
клуб Је дин ство из Ста ре Па зо ве. 

Нај у спе шни ја шко ла би ла је 
и ове го ди не Сред ња еко ном ска 
шко ла „Де ве ти мај“ из Срем ске 
Ми тро ви це.

Ова кву од лу ку је до нео жи ри 
ко јег су чи ни ли спорт ски но ви на-
ри Дра го љуб Ви ћен тић из Ин-
ђи је, Дра ган Бур саћ из Ста ре 
Па зо ве, Жив ко Ра ди во је вић из 
Пе ћи на ца, Јо ле Са вић из Срем ске 
Ми тро ви це и пот пи сник ових ре до-
ва Сте во Лап че вић, стал ни члан 
ре дак ци је „Срем ских“ и уред ник 
спорт ске стра не. 

На гра де нај бо љим спор ти сти-
ма и ко лек ти ви ма би ће уру че не 
30. ја ну а ра на све ча но сти ко ја 
ће у под не по че ти у Ре сто ра ну 
„Срем“.

Дра га на То ма ше вић би ла је 
ове го ди не тре ћа на Зим ском ку-
пу Евро пе у ба ца њи ма у ди сци-
пли ни ба ца ња ди ска у пор ту гал-

ском гра ду Ле и риа. Та ко ђе, би ла 
је и пр ва ки ња Бал ка на за се ни-
ор ке, на ци о нал на шам пи он ка и 
по бед ни ца На ци о нал ног ку па за 
2014. го ди ну. 

То ком про те кле го ди не, так ми-
че ћи се у ју ни ор ској и се ни ор ској 
кон ку рен ци ји под јед на ко, Сан дра 
По ло ви на оства ри ва ла је за па же-
не ре зул та те, ме ђу ко ји ма је и ше-
сто ме сто на Свет ском пр вен ству 
за ју ни ор ке К4 на 600 ме та ра, баш 
као и Жен ски од бој ка шки клуб Је-
дин ство ко ји већ го ди на ма сло ви 
за јед ну од нај бо љих и нај ста бил-
ни јих жен ских од бој ка шких еки-
па у Ср би ји, а сво јим пла сма ном 
у европ ски Че ленџ куп по стао је 
пр ви срем ски од бој ка шки ко лек-
тив ко ји је до био при ли ку да игра 
у дру штву нај бо љих од бој ка шких 
клу бо ва Евро пе. 

Уче ни ци Сред ње еко ном ске 
шко ле „Де ве ти мај“ из Срем ске 
Ми тро ви це би ли су убе дљи во пр-
ви осво јив ши  чак 595 бо до ва и то 
117 у жен ској и 478 у му шкој кон-
ку рен ци ји. 

 С. Л.

Не ко ли ко го ди на уна зад, Ве-
тер ник Ви скол је не стао са 

фуд бал ске ма пе Ср би је. Кад је 
клу бу из но во сад ског пред гра ђа, 
за три ко ра ка, из ма као ула зак у 
Пр ву ли гу, по сле две се зо не, ре-
вол ти ра ни су ђе њем, та да шњи 
чел ни ци олу чи ли су да ис ту пе 
из Срп ске ли ге Вој во ди на.

По сле пет ле та, Ве тер ни ча-
ни су по но во у епи цен тру зби-
ва ња. Све се гла сни је при ча о 
фу зи ји овог клу ба са су пер ли-
га шем из Пе ћи на ца.

– Спа ја ње је го то ва ствар. То 
би за фуд бал ски град, као што 
је Но ви Сад, умно го ме зна чи ло, 
по ди гло ни во ква ли те та и гле да-
но сти, па и до не ло ду го при жељ-
ки ва ни дер би про тив Вој во ди не, 
ко ји се че ка пре ко 20 го ди на 
– ве ли Дра го слав Ву ко вић, 
пред сед ник Ве тер ни ка.

Ре а ли за ци ја је пла ни ра на 
кроз шест ме се ци, та ман док се 
те ку ће пр вен ство при ве де кра-
ју. Сма тра те ли да ће се „бра-
ком”, ре ши ти фи нан сиј ски про-

бле ми, ко ји му че До њи Срем?
- Већ су ре ше ни, сви до го-

во ри су фи на ли зо ва ни. Са зре-
ли су усло ви да се на на шем 
ста ди о ну, игра су пер ли га шки 
фуд бал. На пра вљен је кон цепт, 
пре ма ко ме се ни јед ном игра чу 
не би ду го ва ла пла та, скла па-
ли би смо уго во ре са озбиљ ним 
пр во тим ци ма и у до глед ном пе-
ри о ду, кроз три го ди не, раз ми-
шља ли о на па ду на ти ту лу!

 Из вор: Спорт ски жур нал

СПОР ТИ СТА СРЕ МА 2014. ШКО ЛЕ

1. СЕШ „Де ве ти мај“ Срем ска Ми тро ви ца

2. Гим на зи ја Ин ђи ја

3. Гим на зи ја „Бран ко Ра ди че вић“ Ста ра Па зо ва

4. СМШ „Дра ги ња Ник шић“ Срем ска Ми тро ви ца

5. ТШ „Ни ко ла Те сла“ Срем ска Ми тро ви ца

До њи Срем од ла зи из Пе ћи на ца?

ПЕ ЋИН ЦИ • ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА

До њи Срем иде из Пе ћи на ца 
и фу зи о ни ше се са Ве тер ни ком!

Дра га на То ма ше вић, 
спор ти ста Сре ма 
за 2014. го ди ну

СПОР ТИ СТА СРЕ МА 2014. СЕ НИ О РИ

1. Дра га на То ма ше вић АК Сир ми јум, СМ

2. Ана Ба јић ТК Елит, Ин ђи ја

3. Де јан Мај сто ро вић КК Ду нав Ст. Ба нов ци

4. Ђор ђо Ђор ђић КК Срем СМ

5. Иван Ла ки ће вић ФК До њи Срем

6. Ве дран Са мац АК Срем СМ

7. Алек сан дар Шкр бић МОК Ин ђи ја

8. Ма ри ја Јо ва но вић ЖОК Је дин ство СП

9. Ка та ри на Лу кић ГЖОК Сре мИ тон Тем по СМ

10. Чан ко вић Ни ко ла АК Срем СМ

СПОР ТИ СТА СРЕ МА 2014. ЈУ НИ О РИ

1. Сан дра По ло ви на КК Вал СМ

2. Ве ли бор Пу цар КК Фронт СП

3. Јо ва на Јан ко вић ЖРК Же ле зни чар Ин

4. Да со вић Ана АК Срем СМ

5. Алек са Ту ру дић КК Вал СМ

6. Сте фан Мар ко вић ТК Змај Пе ћин ци

7. Ања Ко вач АК Со ко Врд ник

8. Ва ња Ју ха зо вић ОК Мла дост 07 Пе ћин ци

9. Те о до ра Обре но вић ЖОК Је дин ство СП

10. Не ма ња Ко ви љац АК Сир ми јум СМ

СПОР ТИ СТА СРЕ МА 2014. ЕКИ ПЕ

1. ЖОК Је дин ство Ста ра Па зо ва

2. ГЖОК Сре мИ тон Теп мо Срем ска Ми тро ви ца

3. ОК Ин ђи ја Ин ђи ја

4. КК Срем Срем ска Ми тро ви ца

5. ФК До њи Срем Пе ћин ци

6. КК Вал Срем ска Ми тро ви ца

7. АК Сир ми јум Срем ска Ми тро ви ца

8. АК Ру ма Ру ма

9. ТК Змај Пе ћин ци

10. БК Ме та лац Ши ма нов ци

Ова кву од лу ку је до нео жи ри ко јег су чи ни ли спорт ски но ви на ри 
Дра го љуб Ви ћен тић из Ин ђи је, Дра ган Бур саћ из Ста ре Па зо ве, 
Жив ко Ра ди во је вић из Пе ћи на ца, Јо ле Са вић из Срем ске Ми тро ви це 
и Сте во Лап че вић, уред ник спорт ске стра не „Срем ских“

Дра га на То ма ше вић

Од бој ка ши це Је дин ства (Фо то: Д. Жар ко вић)



Oвогодишњи, 27. по ре ду Ме ђу на-
род ни Фут сал тур нир „Срем ска 
Ми тро ви ца 2014-15.“ оку пио је 

98 еки па у шест ка те го ри ја. Фуд бал ске 
мај сто ри је на пар ке ту при ка за ло је око 
1000 так ми ча ра у про те клих 24 рад на 
да на ко ли ко је тра јао је дан од нај ја чих 
тур ни ра у Ср би ји.

Од и гра но је 155 утак ми ца, по стиг ну-
то је 1200 го ло ва. Оно што је по себ но 
кра си ло овај тур нир то је би ла из у зет на 
фер и ко рект на игра еки па у свим ка те-
го ри ја ма.

Тур нир је био из у зет но до бро по-
се ћен од стра не гле да ла ца, љу би те ља 
фуд ба ла што по ка зу је да је ово тра ди-
ци о нал но оку пља ње и спо рт ско од ме ра-
ва ње сна га игра ча на те ре ну по пу лар но 
у на шем гра ду.

Еки пе су до ла зи ле из ра зних кра је ва 
на ше зе мље и из Ре пу бли ке Срп ске.

Пр во ме сто у кон ку рен ци ји пи о-
ни ра: "Штрум фо ви" из Срем ске Ми тро-
ви це у са ста ву: Вељ ко Ва си ље вић, 
Ми лан Бо сан чић, Де јан Да ви до вић, 
Ду шан Ма ђа ров ски, Ла зар Че нић, 
Бра ни слав Вла јић и Бран ко Ми ло-
ше вић.

За нај бо љег гол ма на про гла шен је 
Ста нић Вла ди мир из еки пе "Зе ка" из 
Рав ња.

Нај бо љи стре лац је Да ви до вић Де-
јан из еки пе "Штрум фо ви".

Нај бо љи играч је Ду шан Ма ђа ров-
ски из еки пе Штрум фо ви.

Пр во ме сто у кон ку рен ци ји ка-
де та осво ји ла је еки па "Ауто пра о ни ца 
Ље шић" из Ве ли ких Ра ди на ца у са ста-
ву: Три шић Не ма ња, Кур јак Алек-
сан дар, Лу кић Бо јан, Јо вић Мар ко, 
Шу ћак Бор ко, Ди ми трић Ог њен и 
То мац Иван.

За нај бо љег гол ма на про гла шен је 
Јо кић Ми ло рад из еки пе "Ма и са дур" 
из Срем ске Ми тро ви це.

Нај бо љи играч и нај бо љи стре лац је 
Јо вић Мар ко из еки пе "Ауто пра о ни ца 
Ље шић"

У кон ку рен ци ји ста ри јих ве те ра-
на пр во ме сто осво ји ла је еки па "От пи-
са ни" из Срем ске Ми тро ви це у са ста ву:  
Цу ца нић Пе ра, Ан дрић Сте ван, Ро-
љић Дра ган, Спа со је вић Зо ран, Ла-
лић Ђор ђе, Ди ми трић Жељ ко, Кр-
ти нић Да ни ло, Ла ке тић Сло бо дан, 
Бож ја ко вић Аца и Ју ри шић Ба не.

За нај бо љег гол ма на про гла шен је 
Цу ца нић Пе ра из еки пе "От пи са ни"

Нај бо љи стре лац је Спа со је вић Зо-
ран из еки пе "От пи са ни"

Нај бо љи играч је Пе рић То пли ца из 
еки пе "Агро пе трол"

Пр во ме сто у кон ку рен ци ји мла ђих 
ве те ра на осво ји ла је еки па "Ми тр о пре-
воз" из Срем ске Ми тро ви це у са ста ву: 
Ту ма рић Зо ран, Сла до је вић Дра-
шко, Јо ва но вић Го ран, Гра бић Рат-
ко, Ми ло ше вић Жељ ко, Бу хан че вић 
Де јан, Јо ва но вић Зо ран Ми тр о вић 
Бу ди мир, Ву јо вић Вла ди мир и Ми-
лин ко вић Са ша.

За нај бо љег гол ма на про гла шен је 
Јоц ко вић Ми лен ко из еки пе "Дел фи-
ни" из Ба но вог по ља.

Нај бо љи стре лац је Ми тр о вић Бу-
ди мир из еки пе "Ми тр о пре воз".

Нај бо љи играч је Ми ло ше вић Жељ-
ко из еки пе "Ми тр о пре воз"

Пр во ме сто у кон ку рен ци ји омла-
ди на ца за у зе ла је еки па "Ста ри Сир ми-
јум" из Срем ске Ми тро ви це у са ста ву: 
Тр нић Јо ван, Лу кић Сте фан, Бо го са-
вац Ми ро слав, Ди ми трић Ог њен, Ко-
ва чић Алек сан дар, Ша рић Не ма ња, 

Чу то вић Ми лан, Пе тр о вић Дра го-
слав, Цви ја но вић Ог њен и Ђур ђе-
вић Пре драг.

За нај бо љег го ма на про гла шен је 
Пе тр о вић Дра го слав из еки пе "Ста ри 
Сир ми јум"

Нај бо љи стре лац је Лу кић Сте фан 
из еки пе "Ста ри Сир ми јум".

Нај бо љи играч је Бе лић Ђор ђе из 
еки пе "Ма чва" из Шап ца.

Пр во ме сто у кон ку рен ци ји се ни-
о ра осво ји ла је еки па "Ка фе Тајмс" из 
Ми ша ра у са ста ву: Ми лан Ада мо вић, 
Вла ди мир Јан ко вић, Де нис Ина је-
то вић, Ве ли бор Ка ла но вић, Вељ ко 
Гр бо вић, Вла ди мир Ву ко са вље вић, 
Ми љан Оро вић, Ми ло са вље вић Бра-
ни слав, Ел вис Ра ма да ни и Ми лош 
Ман дић.

За нај бо љег гол ма на про гла шен је 
Ма ца но вић Стан ко из еки пе "Ко му на-
ли је" из Срем ске Ми тро ви це.

Нај бо љи стре лац је Тре бо вац То ми-
слав из еки пе "Ко му на ли је".

Нај бо љи играч је Ми ло са вље вић 
Бра ни слав из еки пе "Ка фе Тајмс".

 С. Л.
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ФУТ САЛ

СПОРТ

RESTORAN

GURMANSKI ZALOGAJ
• Rolovana teletina, rečna i morska riba, pica i roštilj, 
   sve po povoljnim cenama. Proverite.

• Ručak ili večera za 4 osobe - peti obrok gratis.

• Proslavite kod nas rođenje deteta, krštenje, prvi rođendan, 
   maturu, diplomu, venčanje.

• Kapacitet 20, 60 ili 120 mesta.

• Organizujemo poslovne sastanke i proslave za fi rme.

Telefon u restoranu: 065/9091-505
Komercijala: 063/849-4873 WWW.RESTORANMALIPRINC.COM

Mali Princ
Sremska Mitrovica, kod Roda centra

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА • ФИ НА ЛЕ 27. МЕ ЂУ НА РОД НОГ ТУР НИ РА

Пр во ме сто за Ка фе Тајмс
За нај бо љег гол ма на се ни о ра про гла шен је Ма ца но вић Стан ко из еки пе "Ко му на ли је" из Срем ске Ми тро ви це. 
- Нај бо љи стре лац је Тре бо вац То ми слав из еки пе "Ко му на ли је". - Нај бо љи играч је Ми ло са вље вић Бра ни слав из 
еки пе "Ка фе Тајмс"

От пи са ни, нај бо љи ста ри ји ве те ра ни

Ка фе тајмс, по бед ни ци тур ни раЗа ме ник гра до на чел ни ка То ми слав 
Јан ко вић уру чу је на гра ду Ка феу тајмс

Стре лац ка дет Мар ко Јо вић 
и на чел ник Или ја Не дић
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Недељни хороскоп

Водостај

Временска прогноза од 21.1. до 27.1. 2015.

Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак

Хладније
Макс. 4
Мин. 0

Могућа киша 
или снег
Макс. 1
Мин. -2

Снег
Макс. -1
Мин. -4

Снег
Макс. -3
Мин. -8

Облачно
Макс. -2
Мин. -9

Сунчано 
Макс. -2
Мин. -9

Облачно
Макс. -3
Мин. -9

Кувар

Ован
Још увек ни сте раш чи сти ли да ли же ли те 
по но во да се вра ти те не че му ста ром и већ 
до бро по зна том или да уле ти те у не што иза-
зов но, не по зна то и уз бу дљи во. Мо гу ће је 
да ће нов ча ни при ли ви да ка сне или да Вам 
при стиг ну у по след њем мо мен ту. Иму но ло-
шки си стем и да ље ни је у нај бо љем ста њу.

Бик
Так ка да се за љу би те Ви при ста је те на ма-
ли ком про мис, али и та да на љу бав гле да те 
као на игру са парт не ром. У то ме Вам мо же 
по мо ћи са мо не ко ко је сли чан Ва ма и ко је 
то ле ран тан да би по тра ја ло. По је ди ни ће 
ри зи ко ва ти без об зи ра на упо зо ре ње. Мо гу-
ће ин фек ци је и пре хла де. 

Бли зан ци
Ви сте не до вољ но упор ни и скло ни про ме-
на ма ми шље ња. Ових да на парт нер ће Вам 
при у шти ти пре ле пе тре нут ке, би ће па жљив 
и не жан, за љу бљен. Мо же те му се пот пу но 
пре пу сти ти. Па зи те да све за ра ђа но оста ви-
те по стра ни. Па зи те се пре хла де. 

Рак
Сло бод ни се на ла зе у си ту а ци ји у ко јој љу-
бав не мо же да тра је. Ви сте на не ки на чин 
одво је ни од во ље не осо бе, ни сте за до вољ ни 
и то иза зи ва рас пра ве и сва ђе. Брач ни па-
ро ви мо гу да има ју сва ђе са парт не ром због 
пре те ра них тро шко ва. Па зи те се ми гре не. 

Лав
Ви тра жи те не ког ко га ће те осво ји ти и ко-
ме ће те се пот пу но пре да ти. С дру ге стра не 
то тра же ње Вам је те шко. Овај пе ри од би ће 
обе ле жен бур ним осе ћа њи ма и за до вољ-
ством. Ни са ми не зна те ка ко функ ци о ни ше-
те на по љу нов ца. Мо гу ћа по ви ше на тем пе-
ра ту ра и про бле ми са гр лом.

Де ви ца
Же не ро ђе не у овом зна ку би ће ста бил ни је, 
ра зум ће вла да ти осе ћа њи ма. Оне ће и да ље 
ана ли зи ра ти сво ју љу бав. Све ово Вас мо же 
уда љи ти од ва шег парт не ра. Не ће те би ти 
рас по ло же ни ни за раз го вор, ни за об ја-
шње ња. Не сто ји те ло ше фи нан сиј ски. Имај-
те ви ше оп ти ми зма.
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Фран цу ски 
кром пир

Ва га
Би ће те пу ни енер ги је и по зи тив но ће те ути-
ца ти на сво ју око ли ну. До бро рас по ло же ње 
је кључ до брог од но са у љу ба ви. Би ће те 
ве се ли, по себ но ако сте тек ушли у ве зу. 
Има те пу но оба ве за ко је мо ра те да ре гу ли-
ше те. Ни је ни чу до што има те смрк нут из раз 
ли ца ка да се по ме ну фи нан си је. Па зи те се 
пре ло ма.

Шкор пи ја
Би ће те ја ки, маг нет ски при влач ни, пу ни 
стра сти, љу бо мор ни и по се сив ни. Ипак све 
ово мо же да се до га ђа бр зо. Та ко да ра чу-
нај те на по чет ке ве за ко је ће се бр зо за вр-
ши ти. Па зи те да не пра ви те гре шке при оба-
вље ном по слу, па да он да има те про бле ме 
око при ли ва нов ца. Про бле ми са ле ђи ма.

Стре лац
Не при зна је те и не при хва та те ни ка ква мо-
рал на на че ла. Ви сте си гур ни да љу бав не-
где по сто ји и без ње не мо же те. Ви се ње не 
сти ди те и не ма ри те шта ко ка же. Ако сте 
у мо гућ но сти да не ком по мог не те нов ча но, 
учи ни те то, са мо не мој те да пре те ру је те. 
По ку шај те да пре ста не те са пу ше њем.

Ја рац
У љу ба ви ни ка да не ср ља те, во ли те да зна-
те све о Ва шем парт не ру, да га упо зна је те и 
по ла ко се ве зу је те. Те шко да је те и при ста је-
те да бу де те осво је ни, де лу је те не до ступ но 
и од би ја те на ср тљи вост. Још увек ће те че-
ка ти но вац ако је за ра ђен до дат ним ра дом. 
Иму но ло шки си стем сла би ји.

Во до ли ја
Ваш чврст ка рак тер омо гу ћа ва да не про-
пад не те по сле раз о ча ре ња, али то не ме ња 
Ваш од нос пре ма су прот ном по лу и љу ба ви. 
И да ље се по на ша те у скла ду са ко дек си ма. 
Нов ча на по моћ не из о ста је, али се осе ћа те 
пре оп те ре ће ни це лом овом си ту а ци јом. 

Ри бе
Мо же вам се де си ти да се упле те те у соп-
стве не мре же у љу ба ви и да не мо же те да 
иза ђе те из за ча ра ног кру га. Парт нер ће би-
ти осе тљив и агре си ван у исто вре ме, чак 
по ма ло сва ђа лач ки рас по ло жен. Са мо при-
сти жу ра чу ни, а Ви не зна те ка ко да их пла-
ти те. Мо гу ћи про бле ми са гр лом.

Са стој ци:

• 1 ки ло грам кром пи ра
• 4 ја ја
• 200 гра ма ки се ле па вла ке 
• 50 гра ма пу те ра
• Уље
• Со и би бер
 
На чин при пре ме:

 
Оба ри ти кром пир и исе ћи га на ко лу то ве. Оба ри-

ти ја ја. Уму ти ти па вла ку са би бе ром. Угре ја ти уље. У 
зе мља ну по су ду на из ме нич но ре ђа ти кром пир и ја ја 
се че на на ко лу то ве. По сту пак по на вља ти док не ис-
тро ши те ма те ри јал. За ли ти уму ће ном па вла ком и за-
гре ја ним уљем. Од о зго ста ви ти ли сто ве пу те ра. Пе ћи 
у рер ни је дан сат на 200 сте пе ни. Слу жи ти то пло.
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