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У срем ско ми тро вач ком На се љу 
Блок Б про шле су бо те, 10. сеп-
тем бра по че твр ти пут одр жан 

је Деч ји дан, кул тур но - спорт ска ма-
ни фе ста ци ја ко ја оку пља де цу из Ср-
би је, Ре пу бли ке Срп ске и са Ко со ва и 
Ме то хи је. Ор га ни за то ри ове ма ни фе-
ста ци је су Ме сна за јед ни ца Блок Б и 
Град Срем ска Ми тро ви ца, а ка ко је 
по ру чио ми тро вач ки гра до на чел ник 
Вла ди мир Пет ко вић, ло кал на са мо у-
пра ва ће на ста ви ти да по др жа ва ова-
кве и слич не ма ни фе ста ци је. 

- Дра го ми је ка да у на се љу у ком 
сам ро ђен и од ра стао ви дим ово-
ли ко де це, на ше ком ши је и го сте из 
Сло вач ке, Ру си је, Ре пу бли ке Срп ске 
и са Ко со ва и Ме то хи је. Ва ма ма ли-
ша ни ма же лим да жи ви те у ве се љу, 
да се дру жи те, по ве зу је те, да бу де те 
на сме ја ни и да вам сва ки дан бу де 
деч ји дан. Ви сте бу дућ ност ове зе-
мље и ве ру јем да ће те из ра сти у пра-
ве љу де – из ја вио је гра до на чел ник 
Пет ко вић.

Срем ска Ми тро ви ца је по дру ги пут 

би ла до ма ћин де ци из оп шти не Ра-
ни луг са Ко со ва, те се пред сед ник 
ове оп шти не Гра ди мир Ми кић за хва-
лио на го сто прим ству.

- Већ дру гу го ди ну за ре дом има мо 
ве ли ку част и за до вољ ство да бу де-
мо део Деч јег да на са на шим по бра-
ти ми ма, На се љем Блок Б. Де ца ко ја 
су ов де су за хва љу ју ћи ва ма до би ла 
шан су да иза ђу из сво је сва ко днев-
ни це, из сво јих „ка за ма та“ и да бу ду 
до че ка на љу ба зно шћу, осме хом и пу-
ним ср цем. Њи хов осмех не ма це ну 
и за то вам хва ла на го сто прим ству. 
За јед но смо мно го ја чи и ми слим да 
нам је бу дућ ност у за јед ни штву – ис-
та као је Ми кић.

Де ца су се то ком Деч јег да на так-
ми чи ла у не ко ли ко ста рих тра ди-
ци о нал них ди сци пли на, као што су 
на те за ње ко ноп ца, но ше ње ја је та 
у ка ши ци, ска ка ње у џа ку и ба ца ње 
вор тек са. У ре ви јал ном де лу на сту-
пи ли су хо ро ви „Ви вак“ и „Пи ко ло“ из 
Срем ске Ми тро ви це, као и фол клор-
на дру штва са Ко со ва, Ре пу бли ке 
Срп ске, Ко за ци са До на и сло вач ко 
кул тур но умет нич ко дру штво.

Та ко је и ове го ди не пре ко 700 де-
це ужи ва ло у при јат ном су бот њем 
да ну на про сто ру Ме сне за јед ни це 
Блок Б у Срем ској Ми тро ви ци. 

Б. С.

ДЕЧ ЈИ ДАН У БЛОКУ „Б“

Уго сти ли де цу Ко со ва
и Републике Српске

Дра го ми је ка да
у на се љу у ком сам 

ро ђен и од ра стао
ви дим ово ли ко

де це, на ше
ком ши је и го сте

из Сло вач ке, Ру си је, 
Ре пу бли ке Срп ске и 

са Ко со ва и Ме то хи је. 
Ва ма ма ли ша ни ма

же лим да вам сва ки 
дан бу де деч ји дан,

из ја вио је
гра до на чел ник 

Сремске Митровице 
Владимир Пет ко вић
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Пи-ар „политичари“
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Не знам ко је измислио ове пи-арове, 
али свакако је то био неко ко је 
закључио да је пожељно да 

новинари буду што глупљи. Што има 
смисла, јер што су глупљи новинари то је 
сразмерно томе глуп и дотични пук (пучина 
коју политичари од миља, кад треба да 
себе аболирају од одговорности, називају 
народом), а то је за сваку власт, па ма 
колико демократска била, божији 
благослов.

Нису новинари додуше никад ни били 
нека „седма сила“, како то неко воли да 
каже спрдајући се са полуписменим 
пискаралима, којих је одувек било највише 
међу несретницима који се одазивају на 
реч „новинар“. Јер да јесу (били „седма 
сила“, уместо девета рупа на свирали), не 
би им формацијско место у лововима било 
уз конобаре и кероводце, који седе за 
помоћним асталом где се служе остаци и 
мрвице са гозбе. Шта да се ради, живот 
никад није био праведан. Што би се рекло 
у оној пјесми из домаћег филма (беше ли 
то „Глуви барут“?) – Глава глави, плећка 
комесару, а фукара може и ребара.  
Кад смо већ код фукаре, има она 
Андрићева чувена реченица о томе да 
дођу времена кад паметан заћути, будала 
проговори, а фукара се обогати. Обрни 
окрени све се у животу мења и циклично 
понавља, само је фукара вазда иста. 
Питаћете какве то везе има са новинарима? Или 
„новинарима“. Није да нема, ту се увек сетим свог колеге 
Берислава Мијића, који је везано за неке одрпанце и 
маргиналце, који су у „јогурт револуцији“ постали много 
битан фактор, био с правом најкритичнији према „нашој 
бранши“. Не би та битанга била нико и ништа да нисмо 
ми од њега направили да постане неко и нешто... Тако је 
говорио Берислав. Или тако некако. Углавном, за излазак 
фукаре на друштвени „стејџ“, ако нису једини кривци, 
свакако су у дебелој мери саучесници управо тзв. 
новинари.

Да ли због тога што је неко закључио да новинарска 
братија баш и није неопходна за припрему информација и 
креирање јавног мњења, тек однекуд су се појавили 
пи-арови. Који се представљају као ПР, односно латиницом 
PR (паблик рилејшн, преведено са енглеског), што би на 
српском значило „референт за односе са јавношћу“. 

Дотичним референтима је дата важност какву су некад, 
да извинете, имали војни референти, који су своје место у 
историји обезбедили захваљујући веселој песмици „Ој, 

јебем те, војни референте!“ Управо захваљујући њиховој 
важности, неосетно се дошло до спознаје да новинари 
дођу као вишак, што новинарским ментално лењим 
гашама (каквих је највећи број у овом послу) и није пало 
тешко. Све што им треба да попуне „медијске садржаје“, 
сада добијају окруњено од пи-арова, па нимало не морају 
да се мешају у свој посао. Дивота за оне који немају мозак, 
а представљају се као новинари. Тако смо дошли до тога 
да је време да се запитамо да ли нам такви новинари 
уопште требају. 

Али, ни то није све. У последње време, све је више 
„политичара“, који у недостатку времена, мозга, 
знања, или из чисте бахатости, своје изјаве не дају 

новинарима, упућујући их на пи-арове. То отвара једно 
ново питање. Ако смо „захваљујући“ пи-аровима дошли до 
сазнања да нам новинари често нису потребни, нисмо ли у 
истом пакету дошли до спознаје да нам не требају ни 
„политичари“ пи-аровског формата? Балвани су балвани, 
било новинарски, било да су у питању неписмене и 
немуште мустре из света „политике“...   
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СЛА ЂАН МАН ЧИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ РУ МА

Ру ма ис пред мно гих 

Ми слим да рум ским 
рад ним зо на ма

тре нут но не мо же ни ко 
да па ри ра, не са мо у 
Сре му већ и у целој 

Ср би ји. Ис ко ри сти ли 
смо наш ге о граф ски  

по ло жај, др жав но 
зе мљи ште пре ве ли у 

јав ну сво ји ну, ура ди ли  
план ска до ку мен та

и до ста до бро
ин фра струк тур но 

опре ми ли рад не зо не, 
са о бра ћај ни це... И 

да ље има мо
ве ли ко ин те ре со ва ње 

ин ве сти то ра

Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп шти не 
оп шти не Ру ма на ко јој је за пред-
сед ни ка Оп шти не Ру ма у још јед-

ном ман да ту иза бран Сла ђан Ман чић 
одр жа на је 10. ју на. Три ме се ца на кон 
из бо ра на но ву ста ру функ ци ју са Сла-
ђа ном Ман чи ћем смо раз го ва ра ли о 
но вим ин ве сти ци ја ма, рад ним ме сти-
ма, да љем ин фра струк тур ном опре ма-
њу рад них зо на, али и ре ба лан су 
оп штин ског бу џе та.

М НО ВИ НЕ: Оно што је ак ту ел но 
ових да на је по че так ра до ва на 
из град њи фа бри ке ну дли „Си но-

вејшн гру пе“ на Рум ској пе тљи за 
ко ју је ка мен те ме љац по ло жен у 
апри лу ове го ди не.

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ: Ра до ви на 
из град њи по ме ну те фа бри ке су за по-
че ли кра јем ав гу ста. Да кле, ра до ви су 
у то ку, а рок за отва ра ње фа бри ке је 
фе бру ар на ред не го ди не. Ме ђу тим, 
за по шља ва ње по чи ње већ од сеп тем-
бра, јер по уго во ру они мо ра ју до кра ја 
ове го ди не да за по сле 166 рад ни ка, 
што је бит но и због њи хо вих суб вен ци-
ја. Ти рад ни ци ће би ти при ја вље ни и 
до би ја ће пла ту и док бу ду че ка ли да 
фа бри ка са ра дом за поч не у фе бру а ру.

M NOVINE :

Био је је дан ре ба ланс бу џе та због 
по ве ћа ња при ли ва сред ста ва, у то ку 
је из ра да дру гог. У ком прав цу иде тај 
ре ба ланс?

До кра ја сеп тем бра иде но ви пред лог 
ре ба лан са пред од бор ни ке Скуп шти не 
оп шти не Ру ма. За др жа ли смо ди на ми ку 
ра ста при ли ва, али ће би ти пре ра спо де-
ла сред ста ва на по је ди не по зи ци је. 
Не где има мо ви шка, а на не ким по зи ци-
ја ма нам не до ста ју сред ства. Да кле, 
би ће ре ба лан са, али не ма не ких бит ни-
јих из ме на, реч је ви ше о пре у сме ра ва-
њу сред ста ва.

Но ви ре ба ланс 
бу џе та
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Шта је још си гур но до кра ја го ди-
не од но вих ин ве сти ци ја? Шта 
мо же те на ја ви ти?

Си гур но је да у овом ме се цу по чи-
њу ра до ви на згра ди фа бри ке  ита ли-
јан ске фир ме „Ли неа вер де“ ко ја ће се 
гра ди ти у До брин ци ма. Ту нас оче ку је 
пот пи си ва ње уго во ра, раш чи шћа ва-
ње про сто ра од 5,5 хек та ра и из град-
ња тра фо ста ни це. По том кре ћу ра до-
ви на из град њи објек та. Ту ће се 
вр ши ти па ко ва ње све жег по вр ћа и 
про из вод ња са ла те. Ова фир ма је 
ку пи ла 5,5 хек та ра зе мљи шта, а упо-
сли ће 100 љу ди. По ред објек та у 
До брин ци ма ће по ди ћи и пла сте ни ке 
на 20 хек та ра и то ће би ти мо гућ ност 
се ља ци ма из Кра ље ва ца, До бри на-
ца, До њих Пе тро ва ца и дру гих се ла 
да бу ду њи хо ви ко о пе ран ти. „Ли неа 
вер де“ је дру га фир ма у све ту по про-
из вод њи све жих са ла та и слич них 
про из во да и има ју обез бе ђе но ве ли ко 
тр жи ште. Што се ти че хлад ња че ко ја 
је пла ни ра на на Рум ској пе тљи вла-
сни ка по ро ди це Де у рић, они су има ли 
не ких про бле ма, али за то има мо 
но вог ин ве сти то ра као и за пар це лу 
по ред. Уско ро рас пи су је мо оглас за 
тих укуп но око 9,5 хек та ра, пла ни ра-
них 6,5 хек та ра за њих и до дат них 2,7 
хек та ра. Из у зет но сам за до во љан јер 
фир ма „Ха чин сон“ иде ис пред ро ко ва. 
По тим ро ко ви ма њи хо ва оба ве за је 
би ла да до кра ја 2017. го ди не упо сле 
200 љу ди, они сад има ју 270 рад ни ка 
а и да ље за по шља ва ју и ша љу рад-
ни ке на обу ку у Пољ ску. По че ли су и 
из град њу дру ге ха ле са пот пу но 
но вом и дру га чи јом тех но ло ги јом и 
она би тре ба ла да упо сли до дат них 
400 љу ди. То по ка зу је да су ве о ма 
озбиљ на ком па ни ја. 

Про шле го ди не је упо сле но око 

1.500 љу ди, а Ви сте при ли ком 
из бо ра ове го ди не на ја ви ли још 
до дат них око 1.000 ме ста. Из пер-
спек ти ве си ту а ци је у сеп тем бру да 
ли ће се то и ре а ли зо ва ти?

Ре као сам да пла ни ра мо из ме ђу 
500 до 1.000 но вих рад них ме ста, а ја 
ми слим да смо до са да упо сли ли пре-
ко 500 љу ди. „Ха чин сон“ и да ље при-

ма, „Хелт кер“ (бив ши Еве рест) за по-
шља ва са да го то во 300 ли ца, пре 
из бо ра има ли су 150, а и да ље за по-
шља ва ју, мно ге ком па ни је су још у 
фа зи про ши ре ња, 40 се за по сли ло у 
„Са ви“ у Хрт ков ци ма, а план је до 70. 
Ако то ме при до да мо и 166 си гур но 
за по сле них у „Си но јевшн гру пи“ уз 
сва по је ди нач на за по шља ва ња у 
фир ма ма ко је већ по сто је и ра де у 
на шој оп шти ни, ми слим да ће до кра-
ја го ди не би ти бли зу 1.000 но во за по-
сле них.

Ве ли ка кон ку рен ци ја je ме ђу 
ло кал ним са мо у пра ва ма да се при-
ву ку ин ве сти то ри, а услов за то је 
да по ну да бу де бо ља, у сми слу 
суб вен ци ја, ин фра струк тур не 
опре мље но сти рад них зо на и слич-
но. Шта Ру ма ра ди у том сми слу?

Ми слим да рум ским рад ним зо на ма 
тре нут но не мо же ни ко да па ри ра, не 
са мо у Сре му већ и у Ср би ји. Ис ко ри-
сти ли смо наш ге о граф ски  по ло жај, 
др жав но зе мљи ште пре ве ли у јав ну 
сво ји ну, ура ди ли план ска до ку мен та и 
до ста до бро ин фра струк тур но опре-
ми ли рад не зо не, са о бра ћај ни це, 
во да, елек трич на енер ги ја... И да ље 
има мо ве ли ко ин те ре со ва ње ин ве-
сти то ра. Гра де се три и до дат но још 
јед на фа бри ка, из ве сна је још при ча 
са два ин ве сти то ра, а по го то во је дан 
ве ли ки про је кат ко ји још зва нич но не 
смем да на ја вим. Ми ни стар ство при-
вре де је рас пи са ло тен дер за из град-
њу ка на ли за ци је на Рум ској  пе тљи - 
вред ност је око 40 ми ли о на ди на ра, а 
фи нан си ра мо по ла - по ла. На тен де ру 
је рум ски „Срем пут“ до био тај по сао 
што ми је по себ но дра го. За то смо 
ко рак ис пред свих ло кал них са мо у-
пра ва.

Сми ља Џа ку ла

Си гур но је да у
овом ме се цу по чи њу 

ра до ви на згра ди 
фа бри ке ита ли јан ске 

фир ме „Ли неа вер де“ 
ко ја ће се гра ди ти

у До брин ци ма.
Из у зет но сам

за до во љан, јер 
фир ма „Ха чин сон“ 
иде ис пред ро ко ва

Пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла ђан 
Ман чић от пу то вао је 11. сеп тем бра у зва-
нич ну пе то днев ну по се ту Не мач кој. Пр ви 
чо век рум ске оп шти не при су ство ва ће у 
Бо ну пре зен та ци ји пи лот про јек та „Ко му-
нал на парт нер ства за одр жи ви раз вој“. 
Про је кат спро во ди не мач ко Са ве зно 
ми ни стар ства за при вред ну са рад њу и 
раз вој, а про је кат се ба ви раз ли чи тим 
при сту пи ма за оства ре ње 17 гло бал них 
ци ље ва одр жи вог раз во ја на ло кал ном 
ни воу. На про јек ту ће са ра ђи ва ти ло кал не 
за јед ни це из Не мач ке и зе ма ља ис точ не 
и ју го и сточ не Евро пе.

Та ко ђе, на по зив гра до на чел ни ка 
не мач ког гра да Бер зен бри ка др Хорст 
Ба је ра пред сед ник Оп шти не Ру ма Сла-
ђан Ман чић по се ти ће и овај град у не мач-
кој по кра ји ни До ња Сак со ни ја. Мо тив за 
по се ту је на ста вак са рад ње из ме ђу Ру ме 
и Бер зен бри ка, ко ја је ус по ста вље на у 
ју ну про шле го ди не, али и по кре та ње ини-
ци ја ти ве за бра ти мље ње два гра да. 
Са рад ња Ру ме и Бер зен бри ка пре по зна-
та је и од стра не Вла де Ре пу бли ке Не мач-
ке, па тро шко ве зва нич не по се те сно си 
не мач ко Ми ни стар ство спољ них по сло ва.

Под се ти мо, пред став ни ци Бер зен бри ка 
су пр ви пут би ли у по се ти рум ској оп шти-
ни у ју ну про шле, а по том у ју лу ове го ди-
не. Из ме ђу ове две по се те би ла је и пр ва 
уз врат на по се та рум ске де ле га ци је Бер-
зен бри ку.

По се та
Не мач кој

ОЗБИЉ НО ПРО ШИ РЕ ЊЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ: Ком па ни ја „Ха чин сон“ 
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Да ли, ко и зашто манипулише 
мигрантском кризом, питање је на 
које би се могао наћи одговор, али 

да се претходно објасни коме би то могло 
ићи у корист. Иако се премијер Србије 
јасно одредио према мигрантској кризи, 
иако је полиција расветлила сва кривична 
и прекршајна дела, некима то није 
довољно, па очекују употребу чврсте руке, 
заборављајући на сличне невоље кроз 
које је српски народ прошао у недавном 
грађанском рату на територији бивше 
Југославије, али и то да живимо у 21. веку 
када су концентрациони логори већ 
одавно изашли из употребе.

Многи од нас, који смо били сведоци 
великих сеоба избеглица деведесетих 
година, као да заборављамо на то време 
када су се можда и неки нама драги људи 
налазили у избегличкој колони. Рат и 
бежање од непријатељског метка и ножа 
никоме не долази зато што је то сам 
желео. Зато је тешко схватити оне који 
немају разумевања за туђу невољу. 
Наравно, људи као људи, свакакви су, има 
међу њима и добрих и мање добрих, као и 
појединаца који у тешкој невољи не ретко 
склизну и у криминалне радње. Због тога 
постоји полиција, која помаже друштву да 
се не претвори у хорду, а да неваљалце 
сваке врсте врати на регуларан колосек. 

Сремска полиција, на чијем се челу 

налази начелник Полицијске управе Ђура 
Мандић, добила је од министра полиције 
др Небојше Стефановића све похвале за 
изузетан рад по питању одржавања реда 
везано за мигрантску кризу. Да ли је то 
некоме тешко да схвати, и да такве 
чињенице прихвати, и зашто је то тако, 
показаће време. Оно што је јасно и што је 
истакао министар Стефановић, јесте да је 
полиција расветлила сва кривична и 
прекршајна дела, која су починили 
мигранти на територији шидске општине. 
Другим речима, ситуација у Шиду је под 
контролом и нема разлога за дизање 
тензије.

Ситуација у Шиду је осетно боља након 
смене шефа шидске полиције, која је 
уследила након доласка новог начелника 
сремске полиције, који је на чело шидске 
полицијске постаје довео новог човека, 
доброг полицајца за кога се не везују 
приче о непрофесионалности и корупцији. 
Ко зна да ли то некоме смета у Шиду, који 
је био сива зона на полицијској мапи 
Србије, када је на челу сремске полиције 
био Мандићев претходник, живописни лик 
Зоран Смајић, који је због своје 
осионости, бахатости и 
непрофесионалности смењен зато што је 
дозлогрдио и самој полицијској управи, а 
камоли грађанима.   

В. Ћосић

МИГРАНТИ У ШИДУ

Ко манипулише
мигрантском кризом?
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Да ли су и ко ли ко
грађани Ши да без бед ни?

На кон по се те ми ни стра по ли ци је 
Не бој ше Сте фа но ви ћа шид ској 
оп шти ни, а по во дом при сут но сти 

све ве ћег бро ја ми гра на та у шид ским 
при хват ним цен три ма и ин ци де на-
та ко ји су прет хо ди ли ње го вој по се-
ти, чи ни ло се да се си ту а ци ја у Ши ду 
по ла ко сми ру је. Не ми ле си ту а ци је са 
ми гран ти ма углав ном су се од но си ле 
на по вре ме не упа де у ту ђа дво ри шта, 
пљач ке тр го вин ских рад њи, због ко јих 
су ре а го ва ли и гра ђа ни шид ске оп шти-

не, али и пред став ни ци ло кал не са мо-
у пра ве Оп шти не Шид. 

Са вет за без бед ност Оп шти не Шид 
је ре дов но за се дао у при су ству свих 
над ле жних ин сти ту ци ја ка ко би се 
пре вен тив но де ло ва ло да не до ђе до 
ин ци де на та. Кра јем про шле не де ље 
раз го ва ра ли смо са Иви цом Јо ви ћем, 
чла ном Са ве та за без бед ност и пред-
сед ником Са ве та за упра вља ње ми-
гра ци ја ма Оп шти не Шид, ка ко би са-
зна ли да ли се без бед но сна си ту а ци ја 

у шид ској оп шти ни на кон по ја ча них 
по ли циј ских па тро ла и без бед но сних 
ме ра сми ри ла и да ли гра ђа ни има ју 
раз ло га за страх.

- Ми ни стар Сте фа но вић је то ком 
сво је по се те шид ској оп шти ни из ја вио 
да за кон ва жи јед на ко за све, ка ко за 
на ше гра ђа не та ко и за ми гран те. На-
рав но да по сто ји оправ дан страх код 
ста нов ни штва, јер им је угро же на имо-

У но ћи из ме ђу пет ка и су бо те (9. и 10. 
сеп тем бра) до шло је до ин ци ден та у 
Ва ши ци, ка да се мла дић из Ва ши це 
Милорад Адамовић вра ћао из гра да ку ћи. 
Он је, ка ко пре но се ме ди ји, од стра не 
ми гран та из бо ден но жем и при том за до-
био те шке те ле сне по вре де. Овај ин ци дент 
био је раз лог хит ног за се да ња Са ве та за 
без бед ност Оп шти не Шид 10. сеп тем бра. 
На кон за се да ња Са ве та, из ја ву ме ди ји ма 
дао је пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг 
Ву ко вић.

- За кљу чак сед ни це је да ће од да нас 
би ти по ја ча не па тро ле по ли ци је на ули ца-
ма Ши да, као и пре ма по те зу Ва ши ца, 
Илин ци, Ба тров ци. На ша од лу ка је и да 
по сле 20 са ти скла ња мо све ми гран те са 
ули це. Не би же ле ли да до ђе до од ма зде 
ни ти до си ту а ци је да се не ком не ко све ти, 
ка ко не би до шли до још го ре си ту а ци је - 
ис та као је Ву ко вић.

Ка ко са зна је мо, ми грант ко ји је мла ди ћу 
из Ва ши ца на нео те шке те ле сне по вре де 
опа сне по жи вот, исто га да на је ухап шен и 
про це су и ран.

Из бо ден мла дић из Ва ши це

СТРАХ ОД МИГРАНАТА: Мигранти у Прихватном центру Шид
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ви на по што је би ло не ко ли ко кра ђа 
по пут оних у дис кон ту пи ћа „Ка пљи-
ца“, бив шем по го ну „Три ко та же“. Вла-
сни ци тих обје ка та би ли су при сут ни 
на јед ном од на ших са ста на ка, где су 
из не ли сво је про бле ме. По ли ци ја ра ди 
сво ј део по сла, тре нут но су њи хо ве ак-
тив но сти по ја ча не пре ма ми гран ти ма, 
у сми слу да се сва ки њи хов пре кр шај 
еви ден ти ра а на кон то га се и про це су-
и ра и они се при во де су ди ји за пре кр-
ша је ко ји да ље по сту па ју у скла ду са 
За ко ном. Је дан део ми гра на та је по-
слат, из ре че не су им вас пит не ме ре и 
они ви ше ни су ов де. По сле тих ме ра 
нај ве ро ват ни је ће усле ди ти от каз бо-
рав ка, или ће се по но во по ја ви ти ов де 
али ће у ро ку од 30 да на мо ра ти да на-
пу сте зе мљу - на во ди Јо вић.

Ра зни нат пи си у ме ди ји ма и сва ко-
днев не при че ка ко ми гран ти пра ве 
про бле ме у Ши ду, ство ри ли су и од бој-
ност по је ди них гра ђа на пре ма ми гран-
ти ма. Из Оп штин ске упра ве по ру чу ју 
да се не тре ба ства ра ти не га тив но рас-
по ло же ње пре ма ми гран ти ма.

- Ми слим да у овом мо мен ту не ма 
по тре бе да се пе ти ци ја ма или би ло 

чи м дру гим ствара по мет ња ме ђу гра-
ђа ни ма, јер ми слим да се иза тих пе-
ти ци ја кри ју не ке дру ге ства ри. Тре ба 
сми ри ти тен зи је, јер ко зна шта нам се 
још спре ма ка сни је. Ако са ми се би не 
по мог не мо и не ор га ни зу је мо се и не 

др жи мо за јед но, ни ко нам дру ги не ће 
по мо ћи. Гра ђа ни тре ба да има ју по ве-
ре ња у сво је ин сти ту ци је, у сво ју ло-
кал ну са мо у пра ву, По ли ци ју и ми чи ни-
мо све да гра ђа ни ма иза ђе мо у су срет 
и да их за шти ти мо. Гра ђа ни мо гу би ти 
спо кој ни, јер ће мо учи ни ти све ка ко би 
би ли без бед ни, а по треб но је са мо да 
пу сти мо оне ко ји су за то овла шће ни 
да ра де свој по сао. Ако бу де мо ло ше 
ра ди ли и по сту па ли, по сла ће мо ло шу 
сли ку о Ши ду у свет, а он да то но си и 
не ке дру ге ло ше ства ри. Сте ћи ће се 
ути сак да смо као оп шти на не бе збед ни 
и за ула га ње и за све оста ло - на во ди 
Јо вић.

Пре ко дру штве них мре жа, по кре ну та 
је ини ци ја ти ва за пот пи си ва ње пе ти ци-
ја, ко јом гра ђа ни тра же да се при хват-
ни цен три из ме сте из шид ске оп шти не. 
Ор га ни зо ва на ак ци ја при ку пља ња пот-
пи са одр жа на је у су бо ту 10. сеп тем-
бра на ула ску у Град ску пи ја цу.

- Пре ко дру штве них мре жа смо ус-
пе ли да ус по ста ви мо до го вор и да ор-
га ни зу је мо ак ци ју да на јав ном ме сту 
при ку пља мо пот пи се, ка ко би по кре-
ну ли на шу ини ци ја ти ву. Уз ве ли ку по-

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ши ду су ухап си ли 35-го ди шњег 
ми гран та за ко јег по сто је осно ви сум ње да 
је 10. сеп тем бра, на кон кра ћег су ко ба, 
но жем на нео те шку те ле сну по вре ду опа-
сну по жи вот 27-го ди шњем мла ди ћу из 
око ли не Ши да. По вре ђе ни мла дић је 
хо спи та ли зо ван у Ме ди цин ском цен тру у 
Срем ској Ми тро ви ци. Ми гран ту је од ре ђе-
но за др жа ва ње до 48 ча со ва, на кон че га 
ће, уз кри вич ну при ја ву за уби ство у по ку-
ша ју би ти до ве ден на са слу ша ње у Ви ше 
јав но ту жи ла штво у Срем ској Ми тро ви ци. 
Уви ђај су из вр ши ли при пад ни ци по ли ци је, 
по овла шће њу над ле жног ту жи о ца. По ли-
ци ја пред у зи ма ин тен зив не ме ре на утвр-
ђи ва њу свих окол но сти овог кри вич ног 
де ла. 

По во дом не ми лог до га ђа ја ка да је 
ми грант из бо но жем мла ди ћа из Ва ши це, 
пред сед ник Оп шти не Шид Пре драг Ву ко-
вић са звао је хит ну сед ни цу Са ве та за без-
бед ност. По ред пред сед ни ка Оп шти не 
Пре дра га Ву ко ви ћа и пред сед ни ка Са ве та 
за ми гра ци је Иви це Јо ви ћа, сед ни ци су 
при су ство ва ли и пред став ни ци По ли ци је, 
Су да, До ма здра вља, со ци јал них и пе да го-
шких уста но ва шид ске оп шти не, као и 
пред став ник Ко ме са ри ја та за из бе гли це 
Са ва Ра кић.

У при хват ним цен три ма по пу ње ни су сви 
ка па ци те ти, ста ње је под кон тро лом, ин ци-
ден ти ко ји се де ша ва ју су спо ра дич ни, сви 
над ле жни ор га ни уред но вр ше свој по сао. 

Без бед ност на ни воу оп шти не је зна чај-
но по ја ча на. По ли циј ска ста ни ца у оп шти-

ни Шид од 10. сеп тем бра де лу је са по ве ћа-
ним бро јем људ ства, ти ме ће кон тро ли са ти 
и за шти ти ка ко гра ђа не, та ко и ми гран те 
ко ји се на ла зе на те ри то ри ји шид ске 
оп шти не, са оп ште но је на кон сед ни це 
Са ве та за без бед ност.

- На ша ре ал ност је та ква да ми гран ти 
мо ра ју да оста ну на те ри то ри ји на ше 
оп шти не док се не ство ре усло ви за њи хов 
од ла зак у зе мље ЕУ. Они ни су на ши  
не при ја те љи, а за сва ки су коб је по треб но 
дво је – на во де из Са ве та за без бед ност. 

Пред сед ник Оп шти не Шид, скре ће 
па жњу ме шта ни ма, ка ко у са мом гра ду, 
та ко и у се ли ма шид ске оп шти не да је нео-
п ход но да уко ли ко при ме те ми гран те ка ко 
се сло бод но кре ћу по сле 20 ча со ва ули цом 
по зо ву по ли ци ју.

Са оп ште ње 
По ли ци је

СА ВЕТ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ:
Без бед ност зна чај но по ја ча на

БЕЗ СТРАХА: Дра го љуб Ми тро вић ФОБИЈА ОД МИГРАНАТА: Си ни ша Оре шча нин и Ар пад Виг

ШИЂАНИ БЕЗБЕДНИ: Члан Савета 
за безбедност Ивица Јовић
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др шку гра ђа на Ши да и окол них ме ста 
смо спрем ни и пре да ће мо над ле жним 
ор га ни ма пе ти ци ју у што ско ри јем ро-
ку. Иде ја је по те кла од фру стри ра них 
гра ђа на ко ји су би ли не за до вољ ни 
си ту а ци јом са ми гран ти ма и ко ји ма је 
без бед ност би ла угро же на - ис та као је 
Не ма ња Ке кић, ини ци ја тор ак ци је.

А шта о из ме шта њу при хват них цен-
та ра ми сле гра ђа ни и ка ко они ви де 
но во на ста лу си ту а ци ју, ре кли су нам 
не ки од њих.

- Ни је ме сто љу ди ма ко ји су до шли 
ов де да ту и оста ну. Пре ви ше их је и 
ми слим да би тре ба ло не што бо ље да 
им се на ђе и да Шид ма ло осло бо де 
при ти ска. Ја ни по ком осно ву не мам 
страх од њих. Ни сам за бри нут за се бе, 
не го за њих. Они су до бро до шли ов де. 
Ме ђу тим, пун их је град а ми смо си-
ро ма шна оп шти на. Ми слим да су гра-
ђа ни вр ло со ли дар ни. Љу ди раз у ме ју 
њи хо ву си ту а ци ју, али због њих са мих, 
би ло би бо ље да бу ду дис ло ци ра ни и 
да су на дру гом ме сту, где би има ли 
бо ље усло ве - ка же Дра го љуб Ми тро-
вић.

Ме ђу они ма ко ји су по др жа ли ини ци-
ја ти ву, би ло је и оних ко ји су има ли не-
при јат не си ту а ци је са ми гран ти ма.

- По др жа вам ини ци ја ти ву за из ме-
шта ње при хват них цен та ра за то што 
су ми гран ти по ста ли ба ха ти, не кул тур-
ни и тре ба да за шти ти мо на шу де цу. 
Мо је де те су на па ли и ми слим да по-
ли ци ја ни је од ре а го ва ла ка ко тре ба и 
ни је спре чи ла на вре ме ин ци дент. За то 
ми гра ђа ни шид ске оп шти не тре ба да 
на те ра мо власт да ре а гу је јер нам ово 
не тре ба. Не ма мо ни шта про тив њих, 
али нам не тре ба ју ов де - ка же Си ни-
ша Оре шча нин.

Слич ног ми шље ња је и Ар пад Виг.
- Кад су по че ли да до ла зе ми гран ти 

у Шид, на ма то ни је сме та ло. У зад ње 
вре ме су се мно го оси ли ли и по че ли су 
да бу ду не при стој ни. Ми смо их увек 
са че ки ва ли до ма ћин ски, јер је та кав 
оби чај код нас у Сре му. Ове зад ње ту-
ре што су до шле по че ле су ван дал ски 
да се по на ша ју, да оби ја ју ку ће, пљач-
ка ју... Ни сам за бри нут за се бе, али 
ипак уве че за кљу чам ку ћу и пу стим 
пса. Ако пре ско чи ка пи ју, ка ко му Бог 
да - ка же Ар пад.

М. Н.

ПЕТИЦИЈА: Прикупљање потписа

СПС СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Оставка др Милана 
Латковића

Да ли је одлазак 
дојучерашњег првог 
човека митровачких 

социјалиста показатељ
да је дошло време за 
генерацијску смену и 

каква је судбина осталих 
„првобораца“ пред 

надолазећим ешалоном 
„младих лавова“ 

Социјалистичке
партије Србије?   

Милан Латковић поднео је 
оставку на функцију 
председника Градског одбора 

Социјалистичке партије Србије у 
Сремској Митровици. Оставка је 
поднета партијској централи у Новом 
Саду, током прошле седмице, чиме је 
окончана једна етапа у раду 
митровачких социјалиста. Лекар у 
пензији, др Милан Латковић каже да 
је дошло време за нове, млађе људе, 
да сматра да је урадио оно што је врх 
странке од њега очекивао, да се 
повлачи мирне савести и чиста срца, 
као и да ће његово време и искуство 
увек бити на услузи СПС-у. Овим 
речима др Латковић само наглашава 
да у његовом повлачењу нема 
никакве таблоидне драматике, јер је 
смена генерација најнормалнија ствар 
у сваком, па и у страначком послу.

Они који немају таблоидно 
памћење, свакако се сећају 
деведесетих, када је, тада у пуној 
животној снази, стао на чело 
митровачког СПС-а, одупирући се 
како спољашњим нападима, тако и 
субверзивном деловању мангупа у 
сопственим редовима. Захваљујући 
између осталог и њему, митровачки 
СПС је увек био странка са људским 
лицем, чак и у време покушаја 
најжешће радикализације ове партије. 
Сремска Митровица није била ни 
митингашка нити је потпадала под 
утицај лажних лумпенпролетера 
највећег Србина међу Мађарима, 
Михаља Кертеса, који су на власт 
долазили са закрпама, а одлазили 
пуних џепова и са укњиженим бројним 
некретнинама. 

Након петооктобарског рашомона, 
када је СПС (не само митровачки) 
једно време постојао само у 
назнакама, Милан Латковић је био тај 

који је, у садејству са својим 
најближим сарадницима, окупио и 
престројио странку. Резултат: странка 
која се борила за цензус, постала је 
друга по снази у парламенту. 

Да стабилност СПС-а некоме смета, 
рекао је пред овогодишње изборе, у 
интервјуу за М новине и председник 
Окружног одбора Илија Милиновић. 
Напади који се врше на СПС нису 
случајни, јер некима веома смета што 
је поверење грађана у ову странку 
опет велико, не кријући да има 
трвења и унутар партије:

- Подсетићу да је СПС пре доласка 
Латковића, у Сремској Митровици, 
био на најнижим гранама и да је 
претио његова распад. У таквој 
ситуацији доктор је добио мандат да 
се опорави та ситуација и он је то 
учинио на најбољи могући начин, у 
сарадњи са тимом око себе. Они 
душебрижници који су сматрали да 
имају више права од оних који су 
подигли партију, покушавали су да 
разбију то јединство. Ваљда су 
очекивали да ми сви изигравамо 
корисне идиоте које ће они да 
употребе? Насупрот таквима, у нашим 
редовима се појављују људи из 
других партија и они су добродошли 
јер смо отворена партија. Мислим да 
је многима тих политичких игара 
доста.

Митровачки СПС верно следи 
политику Ивице Дачића, вршећи 
логистичке и кадровске припреме за 
предстојеће председничке, а можда (у 
Србији се то никад не зна) и поновне 
републичке изборе. Социјалисти се 
спремају за сваку варијанту. Оставку 
др Милана Латковића не треба 
схватити драматично. У питању је 
само генерацијско спремање.

В. Ћосић
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Оп шти на Ста ра Па зо ва у са рад њи са 
Еку мен ском ху ма ни тар ном ор га ни за-
ци јом ЕХО из Но вог Са да је у че твр-

так, 8. сеп тем бра у Вој ки, у Основ ној шко ли 
„Ми лан Ха џић” ва у че ри ма и се то ви ма школ-
ског при бо ра об ра до ва ла 35 уче ни ка, уче-
ни ке ром ске на ци о нал но сти и уче ни ке из 
со ци јал но угро же них по ро ди ца. 

По де ла ва у че ра у вред но сти од 1.000 ди-
на ра, на ме ње них за опре ма ње шко ла ра ца, 
пред ста вља део са рад ње и про јек та са ор-
га ни за ци јом ЕХО, ко ја је за по че ла у апри лу 
ове го ди не, ис та као је при ли ком по де ле ва-
у че ра у Вој ки Ми лан Бе а ра, за ме ник пред-
сед ни ка Оп шти не Ста ра Па зо ва.

- Ово је је дан део тог про јек та где смо ма-
ли ша ни ма уру чи ли ва у че ре као и по кло не, 
не ке основ не ства ри за по че так школ ске 
го ди не. Ово је по ка за тељ да ло кал на са-
мо у пра ва во ди ра чу на о сва ком сег мен ту 
дру штва и да се тру ди да ста ви ак це нат на 
де цу, ка ко би им омо гу ћи ла бо ље шко ло ва-
ње и леп ше де тињ ство - ре као је Ми лан Бе-
а ра, за ме ник пред сед ни ка Оп шти не Ста ра 
Па зо ва. 

По бољ ша ње усло ва жи во та Ро ма и Ром-
ки ња и дру гих мар ги на ли зо ва них гру па, 
пре вен ци ја иле гал них ми гра ци ја и под сти-
ца ње ре ин те гра ци је по врат ни ка у Ср би ју, 
пред ста вља про је кат ко ји се успе шно ре а-
ли зу је, а чи ји је при мар ни циљ из град ња ку-
па ти ла за 27 ром ских по ро ди ца са под руч ја 
ста ро па зо вач ке оп шти не.

- Са рад ња са Еку мен ском ху ма ни тар ном 
ор га ни за ци јом је пот пи са на 8. апри ла ове 
го ди не по во дом Свет ског да на Ро ма и та-
да је до го во ре но да Оп шти на Ста ра Па зо ва 
уче ству је са пет ми ли о на ди на ра, а ЕХО са 
6,5 ми ли о на ди на ра у про јек ту. Том при ли-

ком пред ви ђе но је да нај ве ћи број сред ста-
ва иде на ре кон струк ци ју и адап та ци ју ром-
ских стам бе них је ди ни ца, као и да се ура ди 
пре пар ци ја ли за ци ја и ле га ли за ци ја ром ских 
на се ља. Про је кат уве ли ко те че, мно ге ку ће 
су у по од ма клој фа зи ра до ва, а не ке су и 
при за вр шет ку - ре као је Алек сан дар Ба ли-
но вић, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за ин клу-
зи ју Ро ма. 

Стан ка Јан ко вић пред став ни ца ЕХО ор-
га ни за ци је из Но вог Са да за до вољ на је са-
рад њом са Оп шти ном Ста ра Па зо ва.

- Оп шти на Ста ра Па зо ва је јед на из у зет-
но са ра дљи ва оп шти на ко ја за јед но са на-
шом ор га ни за ци јом од по чет ка ове го ди не 
спро во ди про је кат по бољ ша ња усло ва ста-
но ва ња Ро ма и Ром ки ња у Ре пу бли ци Ср-
би ји, ин те гра ци ју по врат ни ка и пре вен ци-
ју ми гра ци је. Овај про је кат је фи нан си ран 
сред стви ма швај цар ске вла де, сред стви ма 
ме ђу на род них парт не ра швај цар ске ме ђу-
цр кве не по мо ћи и швај цар ске аген ци је за 
раз вој и са рад њу, ко ја пре ко сво јих до на то-
ра обез бе ђу је сред ства за по др шку - на ве-
ла је Стан ка Јан ко вић, пред став ни ца ЕХО 
Но ви Сад.

Пред сед ник Са ве та ме сне за јед ни це Вој-
ка Љу бан Ско пљак та ко ђе по здра вља ова-
кав вид по др шке ђа ци ма и ро ди те љи ма.

- Ве о ма ми је дра го што је до шло до ре-
а ли за ци је овог про јек та, по мо ћи со ци јал но 
нај у гро же ни јој де ци, а та ко и по мо ћи њи хо-
вим ро ди те љи ма на по чет ку школ ске го ди не 
- ре као је Љу бан Ско пљак. 

То ком на ред них да на, кроз ову по др шку 
укуп но ће би ти об у хва ће но 205 ром ске де це 
и 20 уче ни ка из со ци јал но угро же них по ро-
ди ца ста ро па зо вач ке оп шти не.

Да ни је ла Гор чић

ПО КЛО НИ ЗА ЂА КЕ ИЗ СТА РО ПА ЗО ВАЧ КЕ ОП ШТИ НЕ

Ва у че ри за
нај у гро же ни је

До де ла ва у че ра и па ке та са школ ским при бо ром 

АК ЦИ ЈА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Без бед но ст 
ђа ка

По ли циј ски слу жбе ни ци и 
во лон те ри Цр ве ног кр ста и Кан-
це ла ри је за мла де Ста ра Па зо-
ва 5. сеп тем бра су обез бе ђи ва-
ли до ла зак ђа ка на на ста ву у 
бли зи ни свих шко ла ста ро па зо-
вач ке оп шти не, на ста вља ју ћи 
та ко ак ци ју „Без бед ност де це у 
са о бра ћа ју“, по кре ну ту 1. сеп-
тем бра. 

Дра ган Вра њеш, за ме ник 
ко ман ди ра По ли циј ске ис по ста-
ве Ста ра Па зо ва је ре као да се 
ак тив ност спро во ди на по бољ-
ша њу без бед но сти уче ни ка.

Не бој ша Бе го вић, ко ор ди на-
тор Цр ве ног кр ста Ста ра Па зо-
ва је ре као да се ђа ци ма де ле 
фла је ри са ме ра ма опре за, док 
је Ђор ђе Вра њеш, за ме ник 
пред сед ни ка оп штин ског Са ве-
та за без бед ност са о бра ћа ја 
из ја вио за РТВ Ста ра Па зо ва да 
је за шти та уче сни ка у са о бра-
ћа ју за кон ска оба ве за ло кал не 
са мо у пра ве и до дао да је Стра-
те ги јом за без бед ност са о бра-
ћа ја пла ни ра но да до 2020. 
го ди не у ста ро па зо вач кој 
оп шти ни не бу де на стра да ле 
де це у са о бра ћа ју. На елек трон-
ским бил бор ди ма у цен тру Ста-
ре и Но ве Па зо ве, и у на се љу 
Ба нов ци Ду нав еми ту је се и 
спот на ову те му. 

М. М.

СА МО У БИ СТВА

Ра сте број 
са мо у би ста ва 
ма ло лет ни ка

Из го ди не у го ди ну ра сте број 
де це ко ја су од у зе ла се би 
жи вот, што по твр ђу је и тра ге ди-
ја, ко ја се де си ла 6. сеп тем бра 
у Кра гу јев цу, ка да је 15-го ди-
шњак ско чио са нај ви ше згра де 
у том гра ду и по ги нуо на ли цу 
ме ста. Од шест са мо у би ста ва и 
пет по ку ша ја у оп шти ни Ста ра 
Па зо ва од по чет ка ове го ди не, 
пре ма по да ци ма До ма здра-
вља, го то во по ло ви ну су из вр-
ши ли ма ло лет ни ци, или мла ди 
до 25 го ди на, а за бри ња ва и 
чи ње ни ца да су ти неј џе ри све 
скло ни ји са мо по вре ђи ва њу, 
што ка сни је во ди ка са мо у би-
ству. Пре ма ста ти стич ким по да-
ци ма, јед на тре ћи на оних ко ји 
су по ку ша ли са мо у би ство, 
по но ви ће то у на ред не две 
го ди не.

Ј. К.
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СЕД НИ ЦА СО 

Оснивачки акти 
јавних предузећа

На сед ни ци Скуп шти не оп шти не Ста ра 
Па зо ва ко ја је одр жа на про шлог пет ка, 9. 
сеп тем бра од бор ни ци су усво ји ли од лу ке о 
ускла ђи ва њу осни вач ких ака та јав них пред-
у зе ћа: Ур ба ни зам, Ди рек ци ја за из град њу, 
Чи сто ћа, Во до вод и ка на ли за ци ја, То пла на, 
Оп штин ска стам бе на аген ци ја, Цен тар за 
кул ту ру, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја и На род-
на би бли о те ка, са но вим За ко ном о јав ним 
пред у зе ћи ма ко ји је на сна зи од 4. мар та 
ове го ди не. Ло кал ни пар ла мент је при хва-
тио ре ше ње о пре стан ку ман да та Ми ро сла-
ву Јо ва но ви ћу, до са да шњем ди рек то ру 
Оп штин ске стам бе не аген ци је и име но ва-
њу Са ше Ми ли ће ви ћа за вр ши о ца ду жно-
сти ди рек то ра. Пре име но ва ња Ми ли ће вић 
је под нео остав ку на ме сто од бор ни ка у 
Скуп шти ни. Скуп шти на је за за ме ни ка 
ко ман дан та Шта ба за ван ред не си ту а ци је 
име но ва ла Ми ла на Бе а ру, за ме ни ка пред-
сед ни ка Оп шти не, уме сто Не дељ ка Ко ва-
че ви ћа, за чла но ве Шта ба име но ва ни су 
Ми лан Мла де но вић, но ви ди рек тор Ди рек-
ци је за из град њу и Зо ран Ву ка ши но вић, 
ди рек тор То пла на Ста ра Па зо ва. М. М.

НО ВИ БА НОВ ЦИ

250 го ди на
ка то лич ке цр кве

У ка то лич кој цр кви „Бла же не де ви це 
Ма ри је“ у Но вим Ба нов ци ма про шлог 
че тврт ка, 8. сеп тем бра про сла вље но је 250 
го ди на ње ног по сто ја ња и ра да. У при су-
ству оку пље них вер ни ка све ча ну ми су је 
слу жио срем ски би скуп Ђу ро Га шпа ро вић, 
уз су де ло ва ње жуп ни ка Ду ша на Ми ле ки ћа. 
Обе ле жа ва њу овог зна чај ног ју би ле ја при-
су ство ва ли су вер ни ци из са мог ме ста, али 
и из окол них срем ских на се ља и Бе о гра да. 

Цр ква је са гра ђе на за вре ме вла да ви не 
ца ри це Ма ри је Те ре зи је и пред ста вља 
ва жан кул тур но - исто риј ски спо ме ник на 
те ри то ри ји ста ро па зо вач ке оп шти не. К. Л.

НО ВИ ЗА КОН О СПОР ТУ

Бес плат ни
ле кар ски пре гле ди

Но вим За ко ном о спор ту, ко ји је сту пио 
на сна гу 16. фе бру а ра 2016. го ди не пред-
ви ђе но је да се ле кар ски пре гле ди за де цу 
од шест до 14 го ди на, спор ти сте у клу бо ви-
ма и дру гим спорт ским ор га ни за ци ја ма, 
ко ји се укљу чу ју у ор га ни зо ва не спорт ске 
ак тив но сти, фи нан си ра ју из Фон да здрав-
стве ног оси гу ра ња, што зна чи да ро ди те-
љи и клу бо ви ви ше не ће сно си ти тро шко ве 

ре дов них ле кар ских пре гле да. Ови пре гле-
ди се од са да оба вља ју и у До му здра вља 
„Др Јо ван Јо ва но вић Змај“ у Ста рој Па зо-
ви. Пре гле де ће оба вља ти пе ди ја три, иза-
бра ни ле ка ри, а због ве ли ког бро ја спор ти-
ста и клу бо ва у оп шти ни Ста ра Па зо ва, 
клу бо ви ће мо ра ти да их за ка зу ју уна пред. 
Ови пре гле ди ће по кри ва ти пе ри од од 
шест ме се ци за ба вље ње спор том, ко ји ће 
ва жи ти и за исти пе ри од ба вље ња школ-
ским спор том, а пре од ла ска код ле ка ра, 
ро ди тељ за ма ло лет но де те мо ра да по пу-
ни обра зац, ко ји је до сту пан на сај ту До ма 
здра вља, об ја сни ла је др Љи ља на Пе јић, 
на чел ни ца пе ди ја три је и ис та кла да спорт-
ске си сте мат ске пре гле де, не тре ба ола ко 
схва ти ти. Ј. К.

БЕЗ БЕД НОСТ У СА О БРА ЋА ЈУ

По ка зна ве жба 

Ак ци ја „Без бед ност де це у са о бра ћа ју“, 
ко ја је у ци љу ве ће без бед но сти ђа ка, на 
по чет ку школ ске го ди не спро ве де на у свих 
шко ла у ста ро па зо вач кој оп шти ни, за вр-
ше на је у су бо ту, 10. сеп тем бра, на Дан 
пр ве по мо ћи, по ка зном ве жбом на Тр гу у 
Ста рој Па зо ви. У по ка зној ве жби су уче-
ство ва ли уче ни ци, ко ји су по бе ди ли на 
так ми че њи ма „Шта знаш о са о бра ћа ју“, 
при пад ни ци По ли ци је и Хит на по моћ па зо-
вач ког До ма здра вља. При ка за на је кон-
крет на си ту а ци ја ка ко пру жи ти пр ву по моћ 
по вре ђе ном. 

То ком ак ци је, ко ја је тра ја ла де сет да на, 
при пад ни ци По ли ци је и во лон те ри Цр ве-
ног кр ста и Кан це ла ри је за мла де Оп шти-
не Ста ра Па зо ва, по ма га ли су ђа ци ма, 
по себ но пр ва ци ма, да без бед но стиг ну до 
шко ле, а у сва кој шко ли су одр жа на пре да-
ва ња о пра ви ли ма у са о бра ћа ју и ра ди о-
ни це, ка да су де ца кроз игру и при ме ни ла 
на у че но. Це ла ак ци ја би ла је усме ре на и 
ка во за чи ма, ко ји ма су во лон те ри Цр ве ног 
кр ста и Кан це ла ри је за мла де де ли ли еду-
ка тив не ма те ри ја ле.  Ј. К.

ГО ЛУ БИН ЦИ

Ве че ри Или је
Жар ко ви ћа

У Го лу бин ци ма је у пе так и су бо ту, 9. и 
10. сеп тем бра одр жа на ма ни фе ста ци ја 
„Ве че ри и но ћи Или је Жар ко ви ћа Жа ба ра“, 
на ко јој се оку пља ју пе сни ци и му зи ча ри, 
чла но ви ње го ве по ро ди це и број ни при ја те-
љи. Пр ве ве че ри, у част Жа ба ра као пе сни-
ка, там бу ра ша и ро ке ра, у пор ти Ка то лич ке 
црв ке одр жа но је по ет ско - там бу ра шко 
ве че, ка да су на сту пи ли ло кал ни умет ни ци, 
пе сни ци, ре ци та то ри, Омла дин ски там бу-
ра шки ор ке стар ХКПД „То ми слав“, као и 
кан та у тор Вла да Ка нић. Дру го ве че ма ни-
фе ста ци је на сту пи ла је вој во ђан ска гру па 
„Га ра ви со как“.  Ј. К.

БЕ ЛЕ ГИШ

Дан осло бо ђе ња
По ла га њем ве на ца и кра ћим кул тур но 

умет нич ким про гра мом, у не де љу, 11. сеп-
тем бра је у цен тру Бе ле ги ша ис пред спо ме-
ни ка на ко ме су укле са на име на 116 бо ра ца 
ко ји су из гу би ли жи вот у бор би про тив 
фа ши зма, обе ле же на 76. го ди шњи ца осло-
бо ђе ња и фор ми ра ња По ду нав ског пар ти-
зан ског од ре да. Жи ки ца Ко ри ца, пред сед-
ник СУБ НОР-а у Бе ле ги шу је под се тио на 
259 жр та ва Дру гог свет ског ра та од ко јих је 
77 Бе ле ги ша на по ло жи ло жи во те у бор ба-
ма у Бо сни. О зна ча ју овог да ту ма крат ко је 
го во рио Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник ста-
ро па зо вач ке оп шти не, а Ра до мир Фи ли по-
вић, пред сед ник Оп шти не Ба ји на Ба шта, је 
под се тио на брат ске од но се са ста ро па зо-
вач ком оп шти ном, лич но при ја тељ ство са 
пред сед ни ком Ра ди но ви ћем и на вре ме 
по пла ва ка да је ова сре ди на мно го по мо гла 
гра ђа ни ма Оп шти не Ба ји на Ба шта. Уче ни-
ци Основ не шко ле „Ве ра Ми шче вић“ из ве-
ли су кра ћи ре ци тал о На род но о сло бо ди-
лач кој бор би, а за тим су по ло же ни вен ци и 
цве ће на спо ме ник. М. М.

ЏЕ МИ ЈА ДА

По бед ни це из 
Но вих Ба но ва ца

На пр вој „Џе ми ја ди“ у Бе ле ги шу, ко ја је 
одр жа на у не де љу, 11. сеп тем бра, у кон ку-
рен ци ји 40 џе мо ва из де вет удру же ња же на 
пр во ме сто при па ло је Удру же њу „Ми мо за“ 
из Но вих Ба но ва ца, дру го Удру же њу „Је фи-
ми ја“ из Сур ду ка, а тре ће до ма ћи ни ма, 
Удру же њу „Ве ра“. Нај у ре ђе ни ју те згу има ло 
је Удру же ње „Ру зма рин“ из Го лу би на ца. 
Ве ра Пеј но вић, пред сед ни ца Удру же ња 
же на „Ве ра“ из Бе ле ги ша за хва ли ла се уче-
сни ци ма, и из ра зи ла на ду да ће на ред не 
го ди не би ти ви ше уче сни ка. М. М.

ВОЈ КА

Мо то скуп

Љу би те љи дво точ ка ша и ве ли ких бр зи на 
оку пи ли су се про шле не де ље, 11. сеп тем-
бра у Вој ки. Мо то скуп је по чео де фи ле ом 
уче сни ка из це лог Сре ма, а на ста вљен је у 
пар ку, где су до ма ћи ни, Мо то клуб „Фан то-
ми“ спре ми ли тра ди ци о нал ни па суљ и 
ор га ни зо ва ли рок кон церт. Око 150 бај ке ра 
је при ву кло па жњу ме шта на, из су сед них 
ме ста, али и уче сни ка ли ков не ко ло ни је, 
ко ји су се дру жи ли са њи ма, али су вре мен-
ски усло ви и ки ша, ма ло по ква ри ли до жи-
вљај. У на ред ном пе ри о ду сле ди још не ко-
ли ко мо то ску по ва, а по ре чи ма Бра ни сла-
ва Чо ба но ви ћа, пред сед ни ка Мо то клу ба 
„Фан то ми“, во јач ки бај ке ри ће та ко ђе би ти 
ак тив ни це лу је сен. З. К.
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ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТАР ОГ ЊЕН БЈЕ ЛИЋ У ИРИ ГУ, РУ МИ И ПЕ ЋИН ЦИ МА

Раз го во ри о еко ном ском раз во ју

Сва ка од укуп но 45 вој во ђан ских оп шти на ће у на ред ној го ди ни при пре ми ти по 
де сет про је ка та ко ји ће би ти фи нан си ра ни из екс тер них из во ра, ре као је по кра јин ски 
се кре тар Ог њен Бје лић

По кра јин ски се кре тар 
за ре ги о нал ни раз вој, 
м е  ђ у  р е  г и  о  н а л  н у 

са рад њу и ло кал ну са мо у-
пра ву Ог њен Бје лић по се тио 
је 6. сеп тем бра оп шти не 
Ириг, Ру ма и Пе ћин ци, где је 
са пред сед ни ци ма оп шти на 
и њи хо вим са рад ни ци ма 
раз го ва рао о ло кал ном еко-
ном ском раз во ју, при пре ми 
про је ка та, ре а ли за ци ји 
по сто је ћих про је ка та у овим 
оп шти на ма, као и о стра ним 
ин ве сти ци ја ма. 

Сва ка од укуп но 45 вој во-
ђан ских оп шти на ће у 
на ред ној го ди ни при пре ми-

ти по де сет про је ка та ко ји 
ће би ти фи нан си ра ни из 
екс тер них из во ра ре као је 
по кра јин ски се кре тар Ог њен 
Бје лић.

- Наш се кре та ри јат је 
де фи ни сао при о ри те те у 
ра ду, а је дан од њих је и 
по ди за ње ка па ци те та 
ло кал них са мо у пра ва од но-
сно кан це ла ри ја за ло кал ни 
еко ном ски раз вој. Циљ нам 
је да се ове кан це ла ри је 
уве ду у је дан си стем ски 
при ступ при пре ми и ре а ли-
за ци ји про је ка та пре ма 
од ре ђе ним кри те ри ју ми ма 
ко је ће мо им до ста ви ти – 

из ја вио је се кре тар Бје лић.
То ком раз го во ра са пред-

сед ни ком Оп шти не Ириг 
Сте ва ном Ка зи ми ро ви ћем 
Бје лић је по себ но на гла сио 
зна чај чи ње ни це да су про-
јек ти кључ раз во ја ло кал не 
са мо у пра ве.

- Уко ли ко не ко од вас већ 
са да има и ви ше од 10 про-
је ка та ми ће мо то при хва ти-
ти и то је од лич но, али ка да 
о ово ме го во ри мо, ја не 
ми слим на про јект не иде је, 
већ на го то ве пред ло ге про-
је ка та - по ру чио је се кре тар 
Бје лић.

Пред сед ник рум ске 

оп шти не Сла ђан Ман чић је 
по сле раз го во ра са по кра-
јин ским се кре та ром из ја вио 
да је Оп штин ска упра ва 
спрем на да од го во ри овом 
ци љу и да има ка па ци те та 
да ура ди и ви ше од де сет 
про је ка та.

- Ми већ има мо спрем них 
ви ше од де сет про је ка та и 
се кре тар је из ра зио за до-
вољ ство оним што је чуо. У 
не ким ве ћим про јек ти ма 
де ло ва ће мо за јед но за 
сред ства европ ских фон до-
ва. Три, че ти ри про јек та су 
из обла сти со ци јал не за шти-
те, два се ти чу здрав стве не 
за шти те, не ко ли ко је по све-
ће но ин фра струк ту ри у рад-
ним зо на ма, та ко да је на ша 
Кан це ла ри ја за ло кал ни 
еко ном ски раз вој спрем на 
за тај по сао. На по је ди ним 
пре ко гра нич ним про јек ти ма 
већ је ус по ста вље на са рад-
ња са Хр ват ском и Бо сном и 
Хер це го ви ном, од но сном 
Ре пу бли ком Срп ском и 
за јед нич ки пла ни ра мо да се 
по све ти мо те ма ма за шти те 
жи вот не сре ди не и од ла га-
ња от па да - ре као је Ман-
чић.

Сви ови про јек ти иду у 
прав цу то га да се ло кал не 
са мо у пра ве при пре ме да 
што ви ше сред ста ва обез-

Са ста нак у Оп шти ни Ириг

По кра јин ски се кре тар Ог њен Бје лић у раз го во ри ма са пред став ни ци ма пе ћи нач ке оп шти не
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бе ђу ју екс тер но, са ме, бу ду-
ћи и да је на ја вље но сма ње-
ње тран сфе ра за на ред ну 
го ди ну ко јим ће оп шти на ма 
на ме сеч ном ни воу би ти 
сма ње на сред ства од по ре-
за на за ра де за три про цен-
та. 

- То ни је дра ма тич но сма-
ње ње тран сфе ра, по го то во 
за оп шти не ко је има ју ста-
бил ну фи скал ну по ли ти ку и 
ли квид ност бу џе та. Ми има-
мо и су фи цит, та ко да ће мо 
то сма ње ње тран сфе ра 
ла ко под не ти. За не ке 
оп шти не ће то сва ка ко би ти 
зна чај но ума ње ње при хо да, 
али ми смо спрем ни да то 
на до ме сти мо отва ра њем 
но вих рад них ме ста. По сто-
ји ин те ре со ва ње ин ве сти то-
ра за на шу оп шти ну и кроз 
за по шља ва ње ми мо же мо 
да на до ме сти мо сма ње ње 
тих сред ста ва - ре као је 
Сла ђан Ман чић.

У оп шти ни Пе ћин ци са 
по кра јин ским се кре та ром 
раз го ва ра ли су пред сед ни-
ца Ду брав ка Ко ва че вић 
Су бо тич ки и на чел ник 
Оп штин ске упра ве Жељ ко 
Тр бо вић са са рад ни ци ма.

Том при ли ком, Бје лић је 
ис та као да је је дан од при о-
ри те та Се кре та ри ја та и 
по ди за ње ка па ци те та 
ло кал них са мо у пра ва, од но-
сно кан це ла ри ја за ло кал ни 
еко ном ски раз вој, ука зав ши 
на то да су, с тим у ве зи и 
ове по се те ре зул тат ин тен-
ци је да се кан це ла ри је за 
ЛЕР уве ду у је дан си стем-
ски при ступ при пре ми и ре а-
ли за ци ји про је ка та. 

Пред сед ни ца пе ћи нач ке 
оп шти не Ду брав ка Ко ва че-
вић Су бо тич ки по здра ви ла 
је бр зи ну и екс пе ди тив ност 
ко јом Се кре та ри јат при сту-
па упо зна ва њу са ло кал ним 
при ли ка ма ди рект но на 
те ре ну, кроз по се те оп шти-
на ма, ис та кав ши да се је ди-
но на тај на чин мо же ре ал но 
са гле да ти на чин на ко ји се 
на ло ка лу ра ди и ко ли ко 
за и ста има пре пре ка ко је 
мо ра ју да се пре ва зи ђу ка ко 
би се до шло до ре зул та та. 
Она је из ја ви ла да је су шти-
на да се кан це ла ри је за 
ло кал ни еко ном ски раз вој 
мак си мал но фо ку си ра ју на 
пра ће ње, при пре му и ре а-
ли за ци ју про је ка та, што је у 
Пе ћин ци ма и до са да био 
слу чај, бу ду ћи да је ре а ли-
зо ван ве ли ки број про је ка та, 
а та ко ће би ти на ста вље но 
и у бу дућ но сти.

Е. М. Н.

Кроз Ла ћа рак се са о бра ћај 
од ви ја без ве ћих за др жа-
ва ња од ка ко је зва нич но 

за вр шен ре ги о нал ни пут, а тре-
нут но се вр ши са на ци ја ћу при ја 
и при ла за при ват ним ку ћа ма, 
ко је су укло ње ње због про ши-
ре ња пу та. Ра до ве је у пе так, 
9. сеп тем бра об и шао за ме ник 
гра до на чел ни ка Вла ди мир Са-
на дер.

- Ра до ви на глав ном пу ту су 
за вр ше ни, оста ло је још са мо 
да се ура ди хо ри зон тал на сиг-

на ли за ци ја, тј. да се ура де бе ле 
ли ни је по ко ло во зу. Вер ти кал на 
сиг на ли за ци ја у ви ду са о бра ћај-
них зна ко ва се већ по ста вља. У 
то ку су и ра до ви на вра ћа њу у 
пр во бит но ста ње оште ће них 
по вр ши на по ред пу та и ја за и-
ста мо рам да по хва лим из во ђа-
ча ра до ва ко ји сва ку ћу при ју, и 
сва ки део не ке по вр ши не ко ју 
су ста нов ни ци Ла ћар ка са ми 
из гра ди ли, вра ћа у пр во бит но 
ста ње и то на нај бо љи мо гу ћи 
на чин. Због те чи ње ни це смо 

вр ло за до вољ ни и на дам се 
да ће мо до кра ја ме се ца има ти 
ком плет но за вр ше не ра до ве у 
се лу. Ме шта ни за то не пла ћа-
ју ни ка кву на док на ду. Бан ки на 
не ће би ти, јер се на ре ги о нал-
ним пу те ви ма не ра де бан ки не, 
ни ти је за тво ре на ат мос фер ска 
ка на ли за ци ја, јер је тро шак за-
тво ре не ат мос фер ске ка на ли-
за ци је био огро ман. С об зи ром 
да је ши ри на пу та пре ко се дам 
ме та ра, ивич ња ци на ова квим 
пу те ви ма ни су ни по треб ни, они 
се ра де та мо где су ули це мно го 
уже, да не би до шло код ма не-
ври са ња и ми мо и ла же ња во зи-
ла, до от ки да ња де ло ва пу та. 
Ов де се ми мо и ла же ње вр ши 
са свим без бед но и вр ло је ши-
ро ко, не ма мно го ма не ври са ња, 
та ко да ап со лут но, са овом де-
бљи ном ас фал та, не ма по тре-
бе да се ра де ивич ња ци – ре као 
је Са на дер. 

Под се ти мо, пут кроз Ла ћа рак 
је ин фра струк тур ни про је кат 
вре дан око два ми ли о на евра, а 
сред ства су из дво је на пре ко ЈП 
„Пу те ви Ср би је“. 

Де јан Уме тић, пред сед ник 
Са ве та ме сне за јед ни це Ла ћа-
рак ис ти че да је ова ин ве сти ци-
ја вр ло бит на, ка ко за ме шта не, 
та ко и за љу де ко ји сва ко днев но 
пу ту ју кроз ово се ло. 

- Ра до ви на глав ној са о бра-
ћај ни ци кроз Ла ћа рак се при во-
де кра ју. У то ку је ре кон струк ци-
ја ћу при ја и при ла зних пу те ва 
ко је су ме шта ни са ми из гра ди-
ли, а ко ји су оште ће ни то ком 
град ње пу та. Ово је пр ви пут да 
се ра ди ре кон струк ци ја при ват-
них при ла за, и то је ве о ма зна-
чај но за ме шта не ко ји не мо ра ју 
да са ми из во де те гра ђе вин ске 
ра до ве и из два ја ју од ре ђе на 
сред ства. Ми смо ве о ма за до-
вољ ни но вим пу тем, пу но зна чи 
ме шта ни ма јер скра ћу је вре ме 
од ла ска до Срем ске Ми тро ви-
це, као и љу ди ма ко ји сва ко-
днев но про ла зе кроз Ла ћа рак 
– ре као је Уме тић. 

С. Ста не тић 

Иако је са о бра ћа на по ли ци-
ја По ли циј ске упра ве Срем ска 
Ми тро ви ца у Ла ћар ку па тро ли-
ра ла у то ку из град ње пу та, 
сво ју ду жност на овој де о ни ци 
вр ши ће и на кон из град ње, а 
све у ци љу без бед но сти гра ђа-
на и сма ње ња са о бра ћај них 
не сре ћа.

- Кроз Ла ћа рак днев но про ђе 
око 10.000 во зи ла. Нај ве ћи 
про блем за без бед ност са о-
бра ћа ја пред ста вља ју пре све-
га во за чи ко ји не по шту ју огра-
ни че ње бр зи не кре та ња, ко ја 
је 50 ки ло ме та ра на час, и 30 
ки ло ме та ра на час у зо ни 
основ не шко ле. Во за чи те шких 
те рет них во зи ла ко ји се кре ћу 
кроз на се ље но ме сто успо ра-
ва ју са о бра ћај, ства ра ју се 
ко ло не во зи ла и за тим до ла зи 
до не про пи сног пре ти ца ња, а у 
ноћ ним са ти ма то су во за чи 
би ци ка ла ко ји не ко ри сте све-
тла. Са о бра ћај на по ли ци ја ће 
ин тен зив но санк ци о ни са ти све 
те ка те го ри је уче сни ка у са о-
бра ћа ју ка ко би спре чи ла 
на ста ја ње са о бра ћај них не зго-
да. У Ла ћар ку тре нут но по сто ји 
осам ра дар ских ме ста, а јед но 
од њих је у зо ни основ не шко-
ле. Ми ће мо сва ки дан, два 
са та пре под не и два са та 

по сле под не, кон тро ли са ти 
бр зи ну кре та ња. Оно што је 
но ви на, то је да ће се бр зи на 
кон тро ли са ти и у ноћ ним усло-
ви ма од ви ја ња са о бра ћа ја и 
да ће се као до каз у пре кр шај-
ном по ступ ку ко ри сти ти за пи-
сник ко ји са чи ни са о бра ћај на 
по ли ци ја без об зи ра што не ће 
би ти са чи ње на фо то гра фи ја – 
ис та као је Ро љић и до дао да је 
од 1. сеп тем бра ка да је пу ште-
на у са о бра ћај но во и згра ђе на 
де о ни ца, санк ци о ни са но 36 
во за ча због не про пи сне бр зи-
не кре та ња. Од тих 36, 10 је 
би ло у зо ни основ не шко ле. 

Осам ра дар ских
ме ста у Ла ћар ку

ПРИ КРА ЈУ РА ДО ВИ НА СА О БРА ЋАЈ НИ ЦИ У ЛА ЋАР КУ 

Санација ћу при ја

Ра до ви на реконструкцији ћу при ја

На чел ник са о бра ћај не
по ли ци је Вла ди мир Ро љић 
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Пред сед ни ца оп шти не Пе ћин ци Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки и на чел ник пе ћи-
нач ке Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић 

по се ти ли су 7. сеп тем бра, у прат њи на чел ни це 
Оде ље ња за дру штве не де лат но сти Сне жа-
не Га гић и ди рек тор ке Пред школ ске уста но ве 
„Вла да Об ра до вић - Ка ме ни“ Све тла не По по-
вић, основ ну шко лу у До њем То вар ни ку где су 
у то ку ра до ви ко је фи нан си ра Фон да ци ја Но вак 
Ђо ко вић у окви ру про јек та „Шко ли ца жи во та - 
за јед но за де тињ ство“. Циљ овог про јек та је да 
се кроз из град њу и адап та ци ју вр ти ћа за де цу 
ши ром Ср би је ство ри без бед на и под сти цај на 
сре ди на у ко јој де ца мо гу да ра сту, раз ви ја ју се 
и уче.

Ка ко нам је ре кла Сне жа на Га гић, у окви ру 
овог про јек та у До њем То вар ни ку ће би ти адап-
ти ра но не ко ли ко про сто ри ја за по тре бе пред-
школ ске уста но ве.

- Основ на шко ла у До њем То вар ни ку је усту-
пи ла две учи о ни це ко је ће сред стви ма фон-
да ци је Ђо ко вић би ти адап ти ра не и ком плет но 
опре мље не – јед на за по ла зни ке вр ти ћа, а јед-
на за пред школ це. Би ће из гра ђе ни но ви то а ле-
ти и пред со бље у ко јем ће де ца из пред школ ске 
уста но ве мо ћи да се пре сву ку и пре о бу ју пре 

ула ска у учи о ни це. По ред то га, Фон да ци ја ће 
фи нан си ра ти и по ста вља ње деч јег игра ли шта у 
школ ском дво ри шту и се ми на ре за вас пи та че – 
ре кла нам је на чел ни ца Га гић.

На чел ник Оп штин ске упра ве Жељ ко Тр бо вић 
об ја снио је да ће ло кал на са мо у пра ва фи нан-
си ра ти адап та ци ју фи скул тур не са ле у до њо-
то вар нич кој шко ли, чи ме ће основ ци ма би ти 
на док на ђен про стор ко ји је усту пљен пред школ-
ској уста но ви.

- Пре град њом фи скул тур не са ле, ко ја основ-
ци ма у овој шко ли ви ше ни је по треб на, јер ча-
со ве фи зич ког вас пи та ња одр жа ва ју у спорт ској 
ха ли ко ја се на ла зи од мах по ред шко ле, до би-
ће мо две но ве учи о ни це ко је ће би ти адап ти-
ра не и опре мље не сход но по тре ба ма основ не 
шко ле. По ред то га, би ће до зи дан про стор за 
из ме шта ње ко тлар ни це, ре но ви ра ни то а ле ти 
за основ це, по пра вљен кров и огра да на школ-
ском дво ри шту и уре ђен глав ни улаз у шко лу, а 
обје кат ће би ти окре чен. По за вр шет ку ових ра-
до ва, ко ји ће би ти фи нан си ра ни из оп штин ског 
бу џе та, До њи То вар ник ће има ти мо де ран обје-
кат, ко ји ће у пот пу но сти за до во ља ва ти и по тре-
бе осно ва ца и по тре бе по ла зни ка пред школ ске 
уста но ве – на гла сио је  на чел ник Тр бо вић.

ШКО ЛА У ДО ЊЕМ ТО ВАР НИ КУ

Обје кат по ме ри де це

Оби ла зак ра до ва у основ ној шко ли у До њем То вар ни ку 

У про сто ри ја ма Срп ске на пред не стран ке у Пе ћин-
ци ма 6. сеп тем бра одр жа на је дру га ак ци ја до бро-
вољ ног да ва ња кр ви, на ко јој су крв да ли чла но ви 

и ло кал ни функ ци о не ри СНС из Пе ћи на ца, По пи на ца, 
Си ба ча, Су бо ти шта, Бре ста ча и До њег То вар ни ка, ме ђу 
ко ји ма је био и на чел ник пе ћи нач ке Оп штин ске упра ве 
Жељ ко Тр бо вић.

По ве ре ник пе ћи нач ког од бо ра Срп ске на пред не 
стран ке Ми ло рад Пан тић је том при ли ком из ја вио да 
је пр во бит на иде ја би ла да се ор га ни зу је јед на ак ци ја 
до бро вољ ног да ва ња кр ви, на ко јој би се оку пи ли сви 
до бро вољ ни да ва о ци из пе ћи нач ког СНС-а.

- Ме ђу тим, од зив члан ства је био та кав да ће мо на 
кра ју има ти три ак ци је. Ова са да у Пе ћин ци ма је дру га 
по ре ду, а тре ћу ће мо ор га ни зо ва ти већ на ред не не де-
ље у Ку пи но ву - на ја вио је пр ви чо век пе ћи нач ких на-
пред ња ка.

На овој ак ци ји крв је по ну ди ло пре ко 70 на пред ња ка. 
Из ме ди цин ских раз ло га од би је но је ви ше од 30, а крв 
је да ло њих 40, ме ђу ко ји ма де вет при пад ни ца леп шег 
по ла и 20 но вих да ва ла ца.

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЊЕ КР ВИ

На пред ња ци по ка за ли ху ма ност

Ми ло рад Пан тић и Жељ ко Тр бо вић
на ак ци ји до бро вољ ног да ва ња кр ви

ПРЕД ШКОЛ СКА
УСТА НО ВА

Игра о ни ца
од ок то бра

Пред школ ска уста но ва 
„Вла да Об ра до вић - Ка ме ни“ 
Пе ћин ци ор га ни зу је бес пла-
тан про грам „Игра о ни ца“. 
Про грам је на ме њен де ци 
уз ра ста од три до пет и по го-
ди на, ко ја ни су упи са на у вр-
тић и има за циљ под сти ца-
ње игре као основ ног об ли ка 
уче ња и дру же ња код де це. 

„Игра о ни ца“ ће се од ок-
то бра одр жа ва ти јед ном 
не дељ но у сва ком на се љу 
на те ри то ри ји оп шти не Пе-
ћин ци, у тра ја њу од два са-
та. Ре а ли за то ри про гра ма 
су вас пи та чи из вр ти ћа. По-
треб но је са мо по не ти пре о-
бу ћу и по твр ду од иза бра ног 
ле ка ра да де те мо же да бо-
ра ви у ко лек ти ву. Ро ди те љи 
бли же ин фор ма ци је мо гу 
до би ти од вас пи та ча у вр ти-
ћу у свом на се љу, где ујед но 
мо гу и при ја ви ти де те за уче-
шће у „Игра о ни ци“. 

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР

Упис у сек ци је 
Кул тур ни цен тар Пе ћин-

ци до кра ја сеп тем бра вр ши 
упис но вих чла но ва у драм-
ску, но ви нар ску, ли те рар ну 
и му зич ко - ин стру мен тал-
ну сек ци ју. За ин те ре со ва ни 
уче ни ци основ но школ ског 
и сред њо школ ског уз ра ста 
мо гу се при ја ви ти лич но 
до ла ском у про сто ри је Кул-
тур ног цен тра Пе ћин ци, а 
де таљ ни је ин фор ма ци је мо-
гу до би ти пу тем те ле фо на 
022/436-237.
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: 
ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ

СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз 
фи нан сиј ску по др шку Оп шти не Пе ћин ци. 
Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском 
про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве 

ор га на ко ји је до де лио сред ства.

ТУ РИ ЗАМ

Су ве нир ни це
упот пу њу ју по ну ду

Ту ри стич ки ин фо-цен тар оп шти не Пе-
ћин ци отво рио је то ком ове го ди не две су-
ве нир ни це – у дво ри шту Ет но ку ће у Ку пи-
но ву и по ред сви њар ске ко ле бе у дво ри шту 
ло вач ког до ма у До њем То вар ни ку, у ко ји ма 
све број ни ји по се ти о ци ту ри стич ких атрак-
ци ја пе ћи нач ке оп шти не мо гу да на ђу за ни-
мљи ве пред ме те ко ји ће их под се ћа ти на 
вре ме про ве де но у на шој сре ди ни. 

Љу би ца Бо шко вић, ру ко во ди лац Ту ри-
стич ког ин фо - цен тра, ка же да су су ве-
нир ни це са мо је дан од сег ме на та ра да на 
уна пре ђе њу ту ри стич ке по ну де у оп шти ни 
Пе ћин ци.

- У по след ње две-три го ди не ту ри зам као 
при вред на гра на до жи вља ва екс пан зи ју у 
на шој оп шти ни. Оки дач за то је би ло кре-
и ра ње јед но днев не ту ри стич ке ру те ко ја 
по ве зу је нај се вер ни је и нај ју жни је де ло ве 
на ше оп шти не, у окви ру ко је по се ти о ци на 
ма лом про сто ру и уз ма ло пу то ва ња, а уз 
мно го бо рав ка на све жем ва зду ху, мо гу да 
оби ђу атрак тив не ло ка ци је у свим на шим 
на се љи ма. Овај ту ри стич ки про из вод је по-
себ но за ни мљив де ци, јер је кон ци пи ран на 
ра зно вр сним и еду ка тив ним са др жа ји ма, па 
је та ко са мо у окви ру ђач ких екс кур зи ја то-
ком ма ја и ју на на шу оп шти ну по се ти ло око 
3.000 де це из Бе о гра да, Но вог Са да, Ру ме 
и Срем ске Ми тро ви це. Кроз ак ци ју „Упо знај-
мо на шу оп шти ну да би смо је ви ше во ле ли“, 
ко ју је по кре нуо Ту ри стич ки ин фо - цен тар, 
по сти гли смо да јед но днев на екс кур зи ја уђе 
у ка лен дар школ ских ак тив но сти пр ва ка из 
пе ћи нач ке оп шти не, та ко да ће се на ша де-
ца од нај ра ни јег уз ра ста упо зна ва ти са кул-
тур ним и исто риј ским бо гат ством сре ди не у 
ко јој од ра ста ју – ка же Бо шко вић и до да је да 
су су ве нир ни це не из о став ни пра те ћи са др-
жај ту ри стич ке по ну де.

- Су ве нир је ја ко ва жан део ту ри стич ке 
по ну де као успо ме на на ле пе тре нут ке ко је 
смо не где про ве ли, а зна ча јан је и са аспек-
та про мо ци је на ше оп шти не, јер по се ти о-
ци део су ве ни ра ко је ку пе по кло не дра гим 
љу ди ма код ку ће и на тај на чин про мо ви шу 
на шу оп шти ну као ту ри стич ку де сти на ци ју. 
По ред то га, тру ди мо се да су ве ни ре на ба-
вља мо од ло кал ног ста нов ни штва, удру же-
ња же на и при вред ни ка са те ри то ри је на ше 
оп шти не, јер нам је циљ да и ло кал на за-
јед ни ца има кон крет не ко ри сти од раз во ја 
ту ри зма, а то је у скла ду и са смер ни ца ма 
над ле жног ми ни стар ства и кров них ин сти-
ту ци ја ко је се ба ве ту ри змом – об ја шња ва 
Љу би ца Бо шко вић.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

Ре ба ланс бу џе та 
због про је ка та

Ре ба ланс се ра ди да би 
се обез бе ди ли про јек ти за 
оно што је нај ва жни је за 
гра ђа не оп шти не Ин ђи ја. 
Пре све га, ми слим на 
по прав ку ин фра струк ту ре 
и опре ма ње ин ду стриј ске 
зо не. Фи нан сиј ску ду би о зу 
у ко јој се на ла зи мо мо же-
мо ре ши ти са мо та ко што 
ће мо при ву ћи ин ве сти то ре 
и уба ци ти ди рект на сред-
ства у бу џет, ка же пред сед-
ник Оп шти не Ин ђи ја Вла-
ди мир Гак

На днев ном ре ду пе те сед ни це Скуп-
шти не оп шти не Ин ђи ја одр жа ној 9. 
сеп тем бра на шло се 19 та ча ка, а нај-

бит ни ја се од но си ла на ре ба ланс бу џе та за 
те ку ћу го ди ну. Ка ко об ја шња ва пред сед ник 
Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак, раз лог за 
из ме не у по сто је ћем бу џе ту је не по сто ја ње 
аде кват не про јект не до ку мен та ци је са 
ко јом би мо гли да апли ци ра ју за сред ства 
код по кра јин ских, ре пу блич ких и фон до ва 
Европ ске уни је. 

- Све ком шиј ске оп шти не има ју од 30 до 
50 про је ка та, а ми смо за те кли све га два. 
Пр ви је из град ња спорт ске ха ле, ко ја тра је 
већ осам го ди на, дру ги из град ња фа бри ке 
во де, ко ја је зна чај на за гра ђа не и чи ју 
ће мо ре а ли за ци ју на ста ви ти. Ми са да већ 
до ста ка сни мо, из гу би ће мо три ме се ца 
са мо на из ра ду про је ка та да би мо гли да 
апли ци ра мо за сред ства. Фи нан си је ће мо 
уште дом, па мет ном пре ра спо де лом ус пе ти 
не ка ко да на док на ди мо, али из гу бље но 
вре ме због чи ње ни це да нам ни је оста-
вљен ни је дан про је кат, ја ко је те шко на док-
на ди ти - об ја шња ва Гак и до да је:

- Ре ба ланс се ра ди да би се обез бе ди ли 
про јек ти за оно што је нај ва жни је за гра ђа-

не оп шти не Ин ђи ја. Пре све га, ми слим на 
по прав ку ин фра струк ту ре и опре ма ње 
ин ду стриј ске зо не, ка ко би при ву кли ин ве-
сти то ре. Фи нан сиј ску ду би о зу у ко јој се 
на ла зи мо мо же мо ре ши ти са мо та ко што 
ће мо при ву ћи ин ве сти то ре, уба ци ти 
ди рект на сред ства у бу џет. То ће мо учи ни-
ти за по сле њем што ве ћег бро ја љу ди, и 
кроз по рез на за ра де, ка сни је и по рез на 
имо ви ну, пу ни ти бу џет. То је је ди ни на чин 
да дуг од ми ли јар ду и 600 ми ли о на, ко ји 
смо на сле ди ли, вра ти мо и кре не мо нор-
мал но да функ ци о ни ше мо - ка же Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

Сред стви ма из бу џе та би ће фи нан си ра-
на, из ме ђу оста лог, из ра да про јек та за 
ре кон струк ци ју пу та Но ви Кар лов ци - Ста ри 
Слан ка мен, ре кон струк ци ју пу та од на се ља 
Чор та нов ци до Ду на ва, ре кон струк ци ју 
де ла пу та Но ви Слан ка мен - Сур дук као и 
ко му нал но опре ма ње де ла се ве ро и сточ не 
рад не зо не у Ин ђи ји и 16 хек та ра рад не 
зо не у на се љу Бе шка. 

Под се ти мо, пла ни ра ни бу џет за 2016. 
го ди ну из но си ми ли јар ду и 600 ми ли о на 
ди на ра. 

М. Ђ.

Пе та сед ни ца СО Ин ђи ја

Пред сед ник Оп шти не
Ин ђи ја Вла ди мир Гак
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Кре дит за вра ћа ње
ста рих ду го ва
На по след њој сед ни ци Скуп шти не 

оп шти не Ириг усво јен је из ве штај о 
из вр ше њу бу џе та Оп шти не за пе ри-

од од 1. ја ну а ра до 30. ју на те ку ће го ди не, 
а по др жа на је и од лу ка о кре дит ном за ду-
же њу Оп шти не Ириг ра ди ре фи нан си ра-
ња ду го роч них кре ди та узе тих 2012, 2013. 
и 2014. го ди не за ка пи тал не ин ве сти ци је. 

Ка ко је за скуп штин ском го вор ни цом 
из ја вио Или ја Јо цић, шеф слу жбе за 
бу џет, у пр вих шест ме се ци оства ре ње 
пла ни ра них бу џет ских при хо да и при ма-
ња из но си 172.928.763,08 ди на ра, а за 
исти пе ри од из вр ше ње рас хо да из но си 
176.122.444,43 ди на ра. На кон ре ба лан са 
по чет ком мар та бу џет Оп шти не Ириг 
из но си 716.453.000 ди на ра. 

На име те ку ћих на мен ских тран сфе ра 
из По кра ји не је у пр вих шест ме се ци 
Оп шти ни упла ће но 1.210.868,80 ди на ра 
за услу ге со ци јал не за шти те и пре воз 
сред њо шко ла ца и сту де на та, а са ре пу-
блич ког ни воа 3,7 ми ли о на ди на ра за 
ства ра ње по бољ ша ња усло ва ста но ва ња 
из бе глич ких по ро ди ца кроз ку по ви ну се о-
ских ку ћа са окућ ни цом и до де лу јед но-
крат не по мо ћи у гра ђе вин ском и дру гом 
ма те ри ја лу.  

Ка ко сто ји у из ве шта ју о из вр ше њу 
ше сто ме сеч ног оп штин ског бу џе та, 
Оп шти на је за пр вих шест ме се ци из вр-
ши ла от пла ту глав ни це ду го роч них кре-
ди та у из но су од 7.286.895,35 ди на ра, као 
и ка ма те по кре ди ти ма у из но су од 
2.323.773,97 ди на ра. На дан 30. јун 2016. 
укуп но за ду же ње по ду го роч ним кре ди ти-
ма из но си 80.406.222,82 ди на ра. 

На са мом по чет ку скуп штин ског за се да-
ња Та тја на Вар ја То ми чић, пред сед ни ца 
Удру же ња ро ди те ља де це са смет ња ма у 
раз во ју у оп шти ни Ириг „На ша де ца“ се 
обра ти ла од бор ни ци ма и пред став ни ци ма 
ло кал не са мо у пра ве ка ко би скре ну ла 
па жњу на про бле ме са ко ји ма се ро ди те љи 
де це са смет ња ма у раз во ју су сре ћу.

– Би ти ро ди тељ де те та ко је због сво је 
оме те но сти под из го во ром ди јаг но зе је изо-
ло ва но и од ба че но зна чи би ти у стал ној 
бор би за фи зич ки оп ста нак. То зна чи пла ћа-
ти ле ко ве, при ват не трет ма не, до дат не 
ча со ве, из о ста ја ти са по сла или чак оста ти 
без ње га, јер не ко мо ра због укуп не со ци јал-
не не у кљу че но сти да бри не о де те ту. Пра ва 
ко ја се ну де као по др шка за де те су не до-
вољ на и не а де кват на, а при сут но је не у ва-
жа ва ње ро ди те ља де це са смет ња ма у 
раз во ју. Да се по јед но ста ви не што на рав но 
да се мо же, по треб на је бо ља ин фор ми са-
ност и до ступ ност свим пра ви ма, сма ње ње 
огром не па пи ро ло ги је са ко ји ма се ро ди те-
љи су сре ћу, или ба рем пред но сти при ли ком 
за ка зи ва ња код ле ка ра. Сма тра мо по гре-
шним да се де чи ји до да так ве зу је за имо-
вин ско ста ње ка да су у пи та њу де ца са 
смет ња ма у раз во ју, јер сва ко де те са смет-
ња ма у раз во ју тре ба да има 100 од сто 
мо гућ ност за ту услу гу. Одав но се ство ри ла 
озбиљ на по тре ба за ан га жо ва њем ло го пе да 
и де фек то ло га при До му здра вља у Ири гу, 
јер ни су сви ро ди те љи у мо гућ но сти да 
де цу од во де у су сед не оп шти не што због 
те шког ма те ри јал ног ста ња, што због здрав-

стве ног ста ња де те та. И де ца са смет ња ма 
у раз во ју тре ба да има ју на кна ду за успе-
шног уче ни ка. По треб но је омо гу ћи ти де ци 
са смет ња ма у раз во ју да бу ду рав но прав ни 
чла но ви дру штва, јер су по тре бе де це у 
ру рал ним и ур ба ним сре ди на ма исте. Због 
то га би се за хва ли ла Ба њи Врд ник ко ја је 
омо гу ћи ла бес плат но ко ри шће ње отво ре-
ног и за тво ре ног ба зе на за де те и ње го вог 
пра ти о ца, Цен тру за рад са де цом, мла ди-
ма и по ро ди цом „Врд ни чак“ за по де лу про-
шло го ди шњих па ке ти ћа, ло кал ној са мо у-
пра ви ко ја нам омо гу ћа ва до ступ ност хи по-
те ра пи је, ре дов не пут не тро шко ве, за хвал-
ност за ср да чан при јем ро ди те ља де це са 
смет ња ма у раз во ју и на бр зим од го во ри ма 
и ре ше њи ма на све на ше мол бе – ис та кла 
је из ме ђу оста лог Та тја на Вар ја То ми чић. 

Пред сед ник Скуп шти не општине Ириг  
Вла ди слав Ил кић на во ди да ће Оп шти на и 
да ље по др жа ва ти и по ма га ти ово удру же-
ње.

- Ста во ви пре ма осо ба ма са по те шко ћа-
ма у раз во ју као и ста во ви пре ма свим 
ма њин ским гру па ма ни су уро ђе ни, већ су 
на у че ни из ме ђу оста лог и кроз пред ра су де 
и не зна ња дру гих. Ме ња ње ста во ва је сло-
жен уну тра шњи про цес ко ји се ве ли ким 
де лом за сни ва на ис ку ству и ин фор ми са њу 
и сти ца њу но вих зна ња и про ши ре њу 
по сто је ћих зна ња. Ло кал на са мо у пра ва се 
већ ду же вре ме ба ви овом те ма ти ком и 
по ма же оно ли ко ко ли ко мо же. По тру ди ће-
мо се да та са рад ња бу де још бо ља – из ја-
вио је Ил кић.  

По др шка удру же њу „На ша де ца“

Пред сед авајући Скупштином општином Ириг



1714. SEPTEMBAR 2016.  M NOVINE

Што се кре дит ног за ду же ња ти че, Или-
ја Јо цић об ја шња ва да се Оп шти на кре-
дит но за ду жу је ра ди ре фи нан си ра ња 
ду го роч них кре ди та за ка пи тал не ин ве-
сти ци о не рас хо де у из но су од до 71 
ми ли он ди на ра, а да ће пе ри од от пла те 
би ти 10 го ди на. 

- Кре дит узет 2012. је из но сио 25 ми ли-
о на ди на ра, кре дит из 2013. је био на 40 
ми ли о на, а кре дит из 2014. го ди не је 
из но сио 25 ми ли о на ди на ра и узет је за 
за вр ше так Ри бар ског тр га и на бав ку 
опре ме за ЈП Ко му на лац – на во ди Јо цић. 

Од при сут них 15 од бор ни ка за кре-
дит но за ду же ње Оп шти не је гла-
са ло 12 од бор ни ка, док су три 

би ла уз др жа на.
На сед ни ци је по др жан и но ви це нов-

ник бо ра ви шне так се у ири шкој оп шти ни, 
те ће ту ри сти од 1. ја ну а ра пла ћа ти ма ло 
ску пљу бо ра ви шну так су. Тач ни је, бо ра-
ви шна так са у пр вој зо ни ће из но си ти 130 
ди на ра, у дру гој 110 ди на ра и у тре ћој 
зо ни 100 ди на ра, а до утвр ђи ва ња ту ри-
стич ких зо на пла ћа ће се је дин стве на 
бо ра ви шна так са у из но су од 100 ди на ра. 

- Уко ли ко же ли мо да раз ви ја мо ту ри-
зам мо ра мо да уби ра мо од ре ђе не при хо-
де од истог тог ту ри зма. План Оп шти не је 
да се сле де ће, 2017. го ди не ула же у 
ту ри зам и да се мно го озбиљ ни је ра ди на 
то ме – ка же пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Ириг Вла ди слав Ил кић. 

До не та је и од лу ка о јав ним пар ки ра ли-
шти ма на те ри то ри ји оп шти не Ириг, а 
овај по сао би ће по ве рен ЈП Ко му на лац. 

- Са да сле ди из ра да сту ди је о то ме где 
ће све би ти пар кинг, ко ли ко ће би ти пар-
кинг ме ста, а од пу ње ња бу џе та кроз 
на пла ту пар кин га мо ћи ће мо да ре а ли зу-
је мо не ке про јек те – на во ди Ил кић. 

Још три од лу ке су се ти ца ле ЈП Ко му-
на лац, те је та ко из ме ње на од лу ка о одр-
жа ва њу чи сто ће на те ри то ри ји оп шти не 
Ириг, што зна чи да су од са да прав на 
ли ца у оба ве зи да скло пе уго вор са овим 
јав ним пред у зе ћем за одр жа ва ње чи сто-
ће. Да та је са гла сност на из ме не фи нан-
сиј ског пла на ЈП Ко му на лац за 2016. 
го ди ну, као и са гла сност на це не ко ри-
шће ње ка пе ла.

- По чет ком го ди не је до шло до пре у зи-

ма ња ка пе ла од стра не Ко му нал ца, уго-
во ри о при мо пре да ји су ура ђе ни, а це нов-
ник ко ји усва ја те је у од но су на окол не 
оп шти не мно го ни жи – из ја вио је Алек-
сан дар Ма ној ло вић, в.д. ди рек тор ЈП 
Ко му на лац. 

Це на по греб них услу га за основ но 
ко ри шће ње ка пе ле у ду жи ни од два са та 
до 24 са та је 1.500 ди на ра, а ко ри шће ње 
капеле  сва ки на ред ни дан износи такође 
1.500 ди на ра. Ко ри шће ње са ле за род би-
ну и чај не ку хи ње пре са хра не из но си 
1.500 ди на ра, а ко ри шће ње са ле за род-
би ну и чај не ку хи ње за да ћу је 2.500 
ди на ра.

Од бор ни ци су јед но гла сно усво ји ли 
од лу ку о ре гре си ра њу тро шко ва  бо рав ка 
де це у Деч јој уста но ви „Де чи ја ра дост“ 
Ириг, а пре ма ре чи ма Ми ли це То мић, 
ше фи це од се ка за дру штве не де лат но-
сти, Оп шти на Ириг је прет ход них го ди на 
пред у зе ла не ко ли ко ме ра у ци љу фи нан-
сиј ске по др шке по ро ди ца ма са де цом.

- Пр ва та ква ме ра је од лу ка о ро ди тељ-
ском до дат ку за пр во ро ђе но де те ко ји 
из но си 25.000 ди на ра, дру га од лу ка је о 
ре гре си ра њу тро шко ва бо рав ка у Де чи јој 
уста но ви за тре ће и че твр то де те и ове 
две од лу ке су трај ног ка рак те ра. Ова 
од лу ка за ре гре си ра ње тро шко ва бо рав-
ка де це у ДУ „Де чи ја ра дост“ ће би ти при-
вре ме ног ка рак те ра и од но си се на по моћ 
ма те ри јал но угро же ним по ро ди ца ма чи ја 
де ца у школ ској 2016/2017. по ха ђа ју при-
прем ни пред школ ски про грам. Пред ви ђе-
но је да ро ди те љи мо ра ју оства ри ва ти 
пра во на нов ча ну со ци јал ну по моћ Цен-
тра за со ци јал ни рад Оп шти не Ириг и да 
има ју при ја вље но пре би ва ли ште на 
те ри то ри ји ири шке оп шти не – об ја сни ла 
је за скуп штин ском го вор ни цом Ми ли ца 
То мић.

На сед ни ци је до нет и пра вил ник о 
оства ри ва њу по тре ба и ин те ре са гра ђа-
на у обла сти спор та у оп шти ни Ириг, а 
од бор ни ци су при хва ти ли и остав ку пред-
сед ни це Оп штин ске из бор не ко ми си је 
Оли ве ре Фи ли по вић Про тић.

На кра ју скуп штин ског за се да ња пред-
сед ник Скуп шти не Вла ди слав Ил кић је 
про ко мен та ри сао рад Скуп шти не.

- Од лу ке се ве ћи ном до но се јед но гла-

сно, јер са да ово ни су по ли тич ке од лу ке 
већ од лу ке ко је се до но се ка ко би до шло 
до по бољ ша ња жи во та гра ђа на оп шти не 
Ириг. До не ли смо и од лу ке о име но ва њу 
чла но ва стал них рад них те ла у Скуп шти-
ни оп шти ни Ириг и до тих пред ло га смо 
до шли та ко што су од бор нич ке гру пе 
да ле сво је пред ло ге и то је све из гла са но 
без про бле ма. Од бор ни ци су схва ти ли 
сво је ду жно сти и пра ва – ка же Ил кић.

Б. Се ла ко вић

На за се да њу ло кал ног пар ла мен та 
иза бра ни су и пред сед ни ци и чла но ви 
рад них те ла Скуп шти не оп шти не Ириг. 
Та ко је за пред сед ни ка Ко ми си је за ста ту-
тар на, ка дров ска и ад ми ни стра тив на 
пи та ња име но ва на Та ња Јо ва но вић, а 
чла но ви су Са ва Ибро чић, Је ла Ко ле дин, 
Алек сан дра Ве се ли но вић и То ми слав 
Ста ној чев. Пред сед ник Од бо ра за ур ба-
ни зам, ко му нал не де лат но сти и за шти ту 
жи вот не сре ди не је Зо ран Ко ва че вић, а 
чла но ви су Ра де Цо лић, Па вле Ве ли ћан-
ски, Дра ган Мар тић и Дра ган Ла лић. У 
Од бор за при вре ду, по љо при вре ду, ту ри-
зам и раз вој оп шти не име но ва ни су 
Ми лан Мар ко вић (пред сед ник) и чла но ви 
Бран ко Се нић, Ја ни ка Та кач, Ни ко ла 
Па шић, Не над Ва сић, Оли ве ра Ћи рић и 
Го ран Ан ђел ко вић. Са вет за здрав ство и 
со ци јал ну за шти ту чи не др Да ни је ла Вар-
га Ву лин (пред сед ник) и чла но ви Су за на 
Пар до виц ки, др Јо ван ка Јан ко вић, Алек-
сан дра Ба јић и др Са ња Бо го је вић. Пред-
сед ник Са ве та за обра зо ва ње, на у ку, 
кул ту ру и спорт је Мар ко Гра о ра, а чла но-
ви су Бран ка Сми ља нић, Би ља на Ри стић, 
Кон стан тин Гу шић и Хе ле на Ја ко вље вић, 
док су у Ко ми си ју за пред став ке и жал бе 
име но ва ни Јо сип Ју хас (пред сед ник) и 
чла но ви Зо ран Сто ја но вић, Ђу ра Лу ба-
шчик, Ми ле Са на дер и Ми ле Бр дар. 
Ко ми си ју за рав но прав ност по ло ва чи не 
Та тја на Ог ње но вић Шун ду ко вић (пред-
сед ник) и чла но ви Сње жа на Бур саћ, 
Ни ко ла Авра мо вић, Зо ри ца Ра дуј ков и 
Ја дран ка Ву ле тић Вр ту нић. Пред сед ник 
Ман дат но иму ни тет ске ко ми си је је Зо ран 
Ми тић, а чла но ви су Рад ми ла Ми ла но вић 
и Са ва Јан ко вић, док је пред сед ник Са ве-
та за мла де Ђор ђе Ка ле на тић, а чла но ви 
су Жи ва дин Фи ли по вић, Ср ђан Бу дим-
чић, Ми хај ло Би ри њи и Вла ди мир Па јић. 

Оп шти на
се кре дит но 

за ду жу је ра ди 
ре фи нан си ра ња 

ду го роч них
кре ди та у
из но су до
71 ми ли он 
ди на ра, на

пе ри од от пла те 
од 10 го ди на

Скуп штин ска 
радна те лаСа скупштинског заседања
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У ци љу по бољ ша ња во до снаб де ва ња по тро-
ша ча, гра ђа на ка ко рум ске та ко и ири шке 
оп шти не, али и све ве ћих по тре ба при вре де, 

рум ски „Во до вод“ је ове го ди не из бу шио два но ва 
бу на ра. 

Пр во је, по ло ви ном ју на, ура ђен бу нар у Јар ку, а 
по том су ра до ви на бу ше њу дру гог бу на ра на Фи-
ше ро вом са ла шу за по че ли 20. ав гу ста, а окон ча ни 
су за два де се так да на. Са да сле ди и ње го во опре-
ма ње. 

Бу нар на Фи ше ро вом са ла шу је вре дан бли зу 
10 ми ли о на ди на ра од че га је око 6,7 ми ли о на из-
дво јио По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство, а оста так рум ска оп-
шти на. 

За опре ма ње бу на ра је по треб но до дат них три 
ми ли о на ди на ра ко је ће из сво јих сред ста ва обез-
бе ди ти ЈП „Во до вод“.

Пред сед ник рум ске оп шти не Сла ђан Ман чић је 
об и шао ме сто на ко ме је ис ко пан но ви бу нар и ис-
та као да је реч о ва жном по слу, јер је то и ја сан по-
ка за тељ да ру ко вод ство ЈП „Во до вод“ во ди ра чу на 
о во до снаб де ва њу у бу дућ но сти. 

- Пр ви бу нар у Јар ку је у фа зи опре ма ња, а ја 
ве ру јем да ће и овај но ви уско ро би ти у функ ци ји. 
Тре ба ре ћи да „Во до вод“, по ред ста нов ни ка рум ске 
оп шти не, снаб де ва и ири шку оп шти ну, али и да ће 

ква ли тет ни је снаб де ва ње има ти и но во и згра ђе не 
фа бри ке у рад ним зо на ма - ука зао је пред сед ник 
Ман чић.

Ди рек тор ЈП „Во до вод“ Сло бо дан Ста нић је ис-
та као да је пла ни ра но да оба бу на ра поч ну са ра-
дом по чет ком но вем бра. 

- Овај бу нар на Фи ше ро вом са ла шу има ка па ци-
тет од 18 ли та ра у се кун ди, а онај у Јар ку 50 ли та ра 
у се кун ди. Из на ших  сред ста ва ће мо фи нан си ра ти 
опре ма ње оба бу на ра, од но сно из дво ји ће мо по три 
ми ли о на ди на ра за сва ки. Та ко ђе, на сто ја ће мо да 
до кра ја го ди не опре ми мо и пре две го ди не из бу-
шен бу нар у Гра бов ци ма - ка же ди рек тор Ста нић. 

Он је на ја вио да је план да се на ме сту по ред 
Фа бри ке во де, где је из бу шен и овај но ви бу нар, 
ста ви још је дан у ко ри шће ње са ка па ци те том од 
око 36 ли та ра у се кун ди, што би би ло до вољ но за 
по тре бе при вре де у рад ним зо на ма. 

Из ве де ним ра до ви ма би ла је за до вољ на и Вла-
ди сла ва Ста ме но вић, ди рек тор ка Ди рек ци је за 
из град њу Ру ме ко ја је и спро ве ла по сту пак јав не 
на бав ке. Она је до да ла да је нај по вољ ни ји по ну ђач 
би ло пред у зе ће „Хи дро опре ма“ из Шап ца.

- Они су по сао за по че ли 20. ав гу ста и тре ба ис-
та ћи да су цео по сао за вр ши ли и пре утвр ђе ног ро-
ка - ре кла је Вла ди сла ва Ста ме но вић.

С. Џ.

ЈП „ВО ДО ВОД“ РУ МА

Два но ва бу на ра у 
функ ци ји од но вем бра

Сло бо дан Ста нић, Сла ђан Ман чић и Вла ди сла ва Ста ме но вић

У то ку је по ста вља ње улич не ра све те у На се-
љу Кр че ви не у Ин ђи ји. Ка ко ис ти чу пред-
став ни ци ЈП Ди рек ци ја за из град њу оп шти-

не Ин ђи ја, укљу че ње ни ско на пон ске мре же оче-
ку је се у на ред них не ко ли ко да на. Ра до ви се 
вр ше у две фа зе, а пр ва об у хва та по ста вља ње 
јав не ра све те у де лу на се ља ко је је опре мље но 
аде кват ним сту бо ви ма на ко ји ма ће би ти по ста-
вље на ра све та.

Пред сед ник Оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак 
ка же да је ре ша ва ње ко му нал них про бле ма од 
ве ли ког зна ча ја за ста нов ни ке Кр че ви на.

- У Кр че ви на ма од 90-тих го ди на про шлог ве ка 
жи ви ве ли ки број љу ди, мла дих ко ји су осно ва ли 
по ро ди це, та ко да ни је ма ли број де це ко ја одав-

де од ла зе у шко лу, ни ти омла ди не ко ја ви кен дом 
из ла зи. За и ста је ру жно да се вра ћа ју по мра ку у 
део гра да, ко ји ви ше ни је ви кенд зо на већ на се-
ље. Чак нам је сти гла и пе ти ци ја у ко јој су ста нов-
ни ци Кр че ви на за тра жи ли да се ре ши про блем 
не по сто ја ња јав не ра све те. Од мах смо ре а го ва ли 
и тре нут но се из во де ра до ви у де лу на се ља где 
за то тре нут но по сто је тех нич ки усло ви. Дру гом 
фа зом ра до ва би ће об у хва ће ни и оста ли де ло ви 
Кр че ви на - ка же Гак.

Пред сед ник Оп шти не на во ди да ће ло кал на 
са мо у пра ва и у на ред ном пе ри о ду ак тив но ра ди-
ти на по бољ ша њу усло ва жи вље ња свих ста нов-
ни ка ко ји жи ве на те ри то ри ји ове срем ске оп шти-
не. М. Ђ.

ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ ИН ЂИ ЈА

По ста вља ње улич не
ра све те у Кр че ви на ма

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ба лет ска
шко ла

Пле сни клуб „Сир ми јум 
денс“ је на кон ви ше го ди шњег 
тру да и ра да ус пео да од ове 
го ди не по кре не и пр ву ба лет-
ску шко лу у Срем ској Ми тро ви-
ци. За хва љу ју ћи ду го го ди шњој 
са рад њи са Ба лет ском шко-
лом „Ди ми три је Пар лић“ из 
Пан че ва по пр ви пут де ца из 
Срем ске Ми тро ви це има ће 
мо гућ ност да се шко лу ју у 
свом гра ду. На та ша Ке вић и 
Еле о но ра Јо кић Рун тић су 
пр ве де вој чи це ко је су по ло жи-
ле при јем ни и упи са не у ма тич-
ну еви ден ци ју ђа ка ба лет ске 
шко ле ,,Ди ми три је Пар лић“, а 
за њих је на ста ва ор га ни зо ва-
на у Пле сном клу бу „Сир ми јум 
денс“. На ста ву ће во ди ти Све-
тла на Оле на Ри мац уз струч ни 
над зор ба лет ског пе да го га 
Све тла не Ву чи нић Сто јић, ко ја 
ра ди у пан че вач кој ба лет ској 
шко ли.

Го ди шњи це
Са вез удру же ња бо ра ца 

на род но о сло бо ди лач ког ра та 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца 
ор га ни зо вао је Ме мо ри јал по во-
дом 75. го ди шњи це од фор ми-
ра ња Фру шко гор ског пар ти зан-
ског од ре да про шлог пет ка, 9. 
сеп тем бра на Ро хаљ ба за ма.

ГЦ „СРЕМ“ РУ МА

Књи жев но 
ве че

Чла ни це ли те рар не и ре ци та-
тор ске сек ци је Ге рон то ло шког 
цен тра „Срем“: Зу леј ка Ба га-
рић, Ве сиљ ка Ни ко лић, Дра ги-
ца Тор би ца, Љи ља на Но ва лић, 
Бур чик Иван ка и Бо сиљ ка Ђор-
ђе вић, за јед но са рад ном те ра-
пе ут ки њом Сне шком Ми ло је вић 
при ре ди ле су 8. сеп тем бра 
књи жев но ве че по све ће но 
Де сан ки Мак си мо вић. Чи та њу 
оми ље них сти хо ва ни је одо ле-
ла ни ди рек тор ка Уста но ве, 
Да ни ца Је ре мић.

У окви ру аран жи ра ног ам би-
јен та за ово пе снич ко ве че, уз 
Де сан ку се по ја вио, по пе снич-
кој ве ли чи ни и сен зи би ли те ту, 
њој бли зак Јо ван Ду чић (Пе ро 
Ву ке лић). По себ ној ат мос фе ри 
је до при не ла му зич ка прат ња 
Јо ва не Ва кић и Дар ка Ђо ки ћа.
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СТА РА БИН ГУ ЛА: ТЕ ЖАК ЖИ ВОТ НА СЕ ЛУ 

Шко ла са петоро ђа ка 
Негативан природни прираштај и од

лазакмладихизселауград,постао
јесвакодневницацелеСрбије.Oва

ква слика се може видети у готово свим
фрушкогорскимселима,патакваситуаци
јанијезаобишланиСтаруБингулу,селоу
којемродереткослећу,анаулицимогуће
јесрестисамостаријемештане.Оношто
јеалармантноједасвегапеторођакапо
хађа основну школу, односно подручно
одељењеОсновнешколе„СветиСава“.
Александар Херцег, учитељ, уједно и

васпитач, јер има једног и предшколца у
својојгрупи,радиуСтаројБингуливећ22
године.
 Учитељ сам овде од 1994. године. С

обзиромнанаталитетистановништвоко
јеимамоуселуирасељавање,бројђака
језадовољавајући.Кадасампочеодара
димтајбројнијебиознатновећи.Билоје
деветђакаучетириразреда,асадаима
четириђакаутриразредаипредшколску
групу коју исто водим, јер нема услова,
немамо васпитне установе. Имам једног
предшколца, следеће године ћу имати
двоје.Учитељицакојаједошла60тихго
динаималајечетрдесетђакаиморалаје
да ради у две смене. Како која година је
долазила,такојеибројстановништваопа
дао,расељаваосе,младисенежене.Ове
годинеимамдвађакаупрвомразреду,у
другомразредуимамједногђака,каоиу
трећем,ачетвртаканема.Децасудобра,
осталасупитома–кажеХерцег.
Напитањекакоизгледарадукомбино

ванимодељењима,учитељкажеда јена
почеткубилозаистатешко,алидасевре
меномнавикао.
Упочеткујебилотешкорадитиуком

бинованимодељењима,доксенисамна
викао,менинијебитноколикоимамђака

него разреда. Кадимате четириразреда,
заједанчассеморајуурадитичетирипро
грама,безобзирадалиимашједнодете
илитридесетородеце.Обавезносекомби
нујупрвиитрећи,другиичетвртиразред
иондасеједнимадајеактиванрад,адру
гиматихирад.Задовољансам,затоштоје
малодецеисвакодетеменедоживљава
као личног учитеља. Више се појединцу
посвећујепажња,јеримамвременадара
димсасвакимученикомпонаособ.Тојесте
предност,аманајештонемамодовољно
играчазафудбал.Фалинамсредставаза
рад, тражио самштампач, али ни то ни
смодобили.Требаобинамикомпјутерза
децу. Прошле године смо добили нешто
спортске опреме, нисмо до тада имали
струњаче,немамоголове,мрежу,кош,оно
основнодадецамогудасеиграјудодаје
учитељ.
Од Дивоша је Стара Бингула удаљена

окопеткилометара,асамприлазнипутје
увеомалошемстању,стогакадајезимас
обилнимснегомипадавинама,прилазсе
луједостаотежан,анекадаионемогућен.
Током разговора с мештанима стекли

смоутисаккакосусепомирилисасвојим
начиномживота.ИстичукакоСрби,Хрва
ти,СловацииРусинисложноилепожи
веидаимјетонајважније.Иакомлађииз
селаодлазе,постојеоникојисуосталиу
свом домаћинству и ту оформили поро
дицу. Један од таквих примера су млади
брачни пар Пољаковић, Верица и Дејан,
којиимајуиједанаестогодишњегсинаДа
рија,аоткривајунамдажелејошдеце.
Остала сам уБингули даживим због

момка, садашњегмужа.Овде сам се ро
дилаиодрасла.Многосерадинаселу,од
ујутрудомрака.

Србија сваке године изгуби по јед
нуварошицуод30.000становника, јер
умре око 100.000људи, а заплаче око
70.000беба.Статистикакажедаћенас
уколикосенаставиовимтемпом,запе
десетгодинабитимилионипомање,а
за250 годинаможданећемопостојати
каонарод.Просекстаростинашихгра
ђана је 41,2 године, што нас сврстава
међунајстаријенародеуЕвропи,алии
усвету.

Бе ла ку га

ИМА МО 15 НЕ ЖЕ ЊА: Пред сед ник
се ла Го ран Бар бе ник 

ПЕТ ЂА КА У ЦЕ ЛОЈ ШКО ЛИ: Учи тељ Алек сан дар Хер цег са уче ни ци ма

Пројекат „СЕЛА БЕЗ ДЕЦЕ – СЕЛА БЕЗ БУДУЋНОСТИ“ финансијски помогао
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

личитекултурнеманифестације.Уњему
сеналазиамбуланта,меснаканцелари
ја,пошта,продавница.Штосетичеула
гањаусело,какоМитровкаже,давносе
нијеништарадило.Самодоприносјеуки
нутудецембрупрошлегодине,ипосле
тоганијеизгласан.
Далекојебилобољестањепрерата,

стимдајепривредацветала,свезадру
ге су радиле, постојао је сигуран откуп.
Задругесубилеуносне,финансијскису
добро стајале. Сад су се распале, зе
мљиштејеотишлодржави.Штосетиче
неких већихрадова, није седуго улага
лоусело.Окреченесуканцеларијеме
сне заједнице,редовно косимоичисти
моканале,нисмошљунчилиниатарске
путеве, јер смо слаби са финансијама.
Оноштопланирамода урадимо је сва
каководовод,закојисувећпостављене
цеви,али требанамбушотина,бунари
водоторањ.Тојепројекатвреданоко40
милионадинара.Овегодинесигурноне
ћемопочетисапослом,јернијерасписан

ниједанконкурскакобимоглидаконку
ришемо.ОпштинаШиднеможесамада
покријетрошкове,јерсувелики.Чаксам
имислиодарадимосегментпосегмент,
алиништаодтога.Верујемдаћенаред
негодинедасекренедодајеМитров.
Оноштосмосазналиодњегаједаје

просек година у овом селу око 55. Има
доста људи који се нису одлучили на
брак,пасамимтимнемајунипотомство.
Дајеситуацијатешкаидаљудимасовно
одлазесведочиипородицаЧухакојајеу
Словачкуотишлапре10 година.У кући
којајенекадабилапуна,садаживесамо
бакаидека.
Отишлисумисин,снајаитројеуну

чадиуСловачку,јеримјеовдебиотежак
живот.ПрвосусиниснајаишлиуИзра
ел, покушавали тамо, па су у Италији
радилисезонскепослове,бралисујабу
ке,адецусуостављалисанама.Снаја
јенакон свегарекладанећедаостане
овде,даакосеонамучила,њенадеца
не морају.Њих двоје сада раде у Сло

вачкој, стан су закупили и отплаћују га,
задовољнису.Мисеовдедостапатимо,
остарилисмоионисуреклидарадимо
докможемо,акаднебудемомоглира
дитионићебринутизанас.Ићеркако
јасеудалауШидотишлајеуСловачку
сасвојомдецом.Штаће,овдесутешко
живели,нигденисурадили,осимсезон
скихпословауИлоку,гдесубиледобре
дневнице,некакојеишло.Кадсуотишли
наманијебилолакоакамолињима.Би
ло јеисуза.АлидолазенамзаБожић,
Ускрс,распустимиихподржавамо,кад
видимокакосадлепоживеикакосуза
довољни–говорибакаБосиљка,показу
јућинампородичнефотографије,идода
једајеињимаупочеткубилотешкода
сеснађу,јерјесасрпскогјезикатребало
прећинасловачки.
ПородицаЧухасенијелакоодлучила

данапустиродноместо.
Пробалисудаостануовде,отворили

су и пољопривредну апотеку, међутим,
нитоуселунијемоглодаопстане.До
стасуновцауложилиутупољопривред
нуапотеку,алисујезбогслабогпромета
морали затворити и разочарали су се.
Снајајебиларешенадаоде,децијеби
лотешкокадсуотишлиодавде,билоим
јемалотежеушколи, јерсусасрпског
моралипрећинасловачкијезик.Алието,
онисутамопунихдесетгодинаидецасу
саднаучиланатајживот,унукћемисе
догодинеиженити–кажебакаБосиљка.
Тешкиусловизаживот,удаљеностод

градова,лошамрежапутеваиготовони
каквешансе за зарадуосимобраде зе
мљенајчешћисуразлозизбогчегасу
протеклихдеценијаселаготоводесетко
вана.
МештаниЉубе, они малобројни који

су остали, се присећају како су некада
школебилепунеђака,живелосебоље,
иакосеитадапунорадило,ипак јена
род био веселији и безбрижнији. Данас
уселунеманигдедасеидеунадницу,
од пољопривреде је тешкоживети, сто
гамождаинечудизбогчегаселаостају
празна.

С. Ста не тић 
Фо то: У. Ри сти во је вић 

Спортске активности се обављају у
склопуФудбалскогклуба„Јединство“,ко
јисетакмичиуопштинскојлиги.Завишу
лигунемајууслова,акакокажепредсед
никФКСамкоЧуха,немајунидецеизсе
лакојабиигралазатим.
Претходнопрвенствосмобилипрви,

нисмоималипарадаидемоувиширанг.
Проблемјештонемамодецеионданам
већидеоиграчадолазисастране.Млађи
брачнипаровиидузапослом,немаовде
перспективе, нема посла.Некада је би
лопосладоксемоглоодлазитиуИлок,
билесудобренаднице,међутимсадто
више неможе.Док је било тамо посла,
билојепреко40,50радникаитокомце
лесезонебило јепослаувиноградима.
Свитиљудисузавршилинекешколе,а
овденемапосла,немафирми,поготово
у нашој општини, мало је запослених.
Штобисерекло,отишлису трбухомза
крухом–истичемештанинСамкоЧуха.

Не ма де це за фуд бал 

Сна ја је би ла
ре ше на да оде,

де ци је би ло те шко 
кад су оти шли

одав де, би ло им је 
ма ло те же у шко ли, 

јер су са срп ског
мо ра ли пре ћи 

на сло вач ки је зик

ПО РО ДИ ЦА ОТИ ШЛА У СЛО ВАЧ КУ: Бо сиљ ка Чу ха по ка зу је ста ре фо то гра фи је

НЕ МА ДЕ ЦЕ ЗА ФУД БАЛ:
Сам ко Чу ха
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Бавимосевоћарствомнајвише,опре
делили смо се за то. Послови трају
итокомзиме,такоданемашуопште

одмора, али се нежалим, ја волим село,
јединодајевишепара.Иудругимселима
немаш никакву перспективу. Ми овде не
мамо здравствену амбуланту, пошту, али
имамоаутоиаконамнештотребаодемо
уДивош,илиуград.Уградунемамосвој
станиликућу,адабудемоподстанари,са
маломплатомнебисмомоглидаживимо.
Да држава бар мало подстиче младе на
селу,даможешондаразмишљати осво
јој кући,алиоваконе.УБингулиима још
четири, пет младих брачних парова и са
свимаседружимо.Алидобро,не гледаш
то тако, већ гледашдабудешзадовољан
штоимашсвојупородицу,здрављеисрећу
тражишутоме.Дарионам јепетиразред
игледаћемодазавршишколу,акобудемо
у могућности некад да му нешто купимо
у граду, оношто нисмомоглими, дање
му обезбедимо.Што се тиче повезаности
БингулесаСремскомМитровицом, сад је
уредуипревоз,какојебилораније,садје
добро.Задовољни смоштодетенемора
уДивошдапутујекаонекадштосеишло.
Некад нису били ни аутобуси за средњу
школу,негосумораладецаприватнимко
лимадасевозеуДивош.Никосенежени,
момцигледајукаквесудевојке,онегледају
даодуизсела,затоинемадеце.Немогу
дазамислимдаодемсадауградисане
коммаломплатомдаживицелапородица,
самодасекажедасеживиу граду–ка
жеВерица,младасупругаимајка,којајеу
бракувећ12година.
ЊенмужДејанистичедајеуселуостао

јерјеимаоземљукојујежелеоданастави
даобрађује,адасенатакавживотодавно
навикао.
Јасамостао,јерсамимаоземље,само

малоакосепотрудишможешдазарадиш.
Живимо са мојим родитељима у заједни
ци, а да оформимо своје немамо толико
пара. Не осећам се много угрожено што
неживиму граду,навиклисмосе.Знасе
да јетешконаселу,алитешко јеиугра
ду. Нисмо научили на боље, тако да нам
овотешконинепада.Радимопреколета,
али имамо мало и одмора, некад одемо
набазен,уизлазак,уграднасладоледи
шетњу.Достабинамзначилокадбибило
вишемлађихдасеможемодружити,овако
јемалодосадно,алиипакимамојошнеко
ликомлађихбрачнихпаровасакојимасе
дружимо–кажеДејанПољаковић.
Бингула има 160 становника, углавном

сусвипољопривредници.Овомселуфали

достатога,поредамбуланте,неизоставно
јеспоменутиданемајуниканализацијуни
водовод.
Поштунемамо,каониамбуланту,сре

домдолазиматичар,школауселујесамо
дочетвртогразреда.Недостајенамтакође
водоводиканализација,водазапићеније

исправна.Штосетичеосталеинфраструк
туреуселу,Домкултуреможедасесруши
свакогчаса,црквајеуређена2010.године,
амултифункционална сала 2012. године.
Тојеоноштојеновије.Самодоприносне
мамо, располажемо само са новцима ко
је добијемоод Града.Што се тиче већих
инвестиција, то покрива Град, али слабо
и они улажу у села, поготовомањаи за
бачена.Атарскипутевисенајчешћераде,
прилазигробљима,тојештосеможетим
средствима покрити. У једном делу села
имамојаколошебандере,требалобиито
да се санира.Поред тогашто Комунали
једолазередовноиодносесмеће,имамо
депонијунакојуљудииздругихселадоно
сесмеће.Никогнијебригазасела,погото
вомања.Животуградујескупинеиспла
тисеономкоимамалоземљедаодеда
живиуград.Затољудиинеодлазетоли
ко.Овдеимамо15нежењасигурно,аима
инеудатихдевојака–истичепредседник
СаветамеснезаједницеСтараБингулаГо
ранБарбеник.
Дајеситуацијазаистаоваквапотврђује

ибројвенчањауселукојихјеовегодине
билосвегаједно.

Са ња Ста не тић 
Фо то: Урош Ри сти во је вић 

Од1.јануараидућегодинеродитељи
у Србији неће моћи да рачунају на по
враћајПДВанахрануиопремузабебе.
Уместо тога, биће повећан родитељски
додатак.Овојесамоједнаодставкина
које сеВладаСрбије обавезала у свом
писмуонамерамаупућеномМеђународ
номмонетарномфондупослечетвртеи
петеревизијеаранжмана.
Дабисесмањиотеретпорескеадми

нистрације,крозамандмане,ефективне
од1.јануара2017.године,елиминисаће
се повраћај пореза на додату вредност
за дечју храну и опрему и замениће се
повећанимродитељскимдодаткомсто
јиусрпскомписмуонамерамаММФу.
 Враћање ПДВа за опрему за бебе

јебилолимитираноодређенимимовин
скимцензусом.Свиимајуправодаимају
децу,Србијијепотребнодабудештови
ше деце и ми ћемо направити посебан

акционипланзапобољшањедемограф
ске слике. Сматрамо да је праведније
дадржавнамераидржавниновацбуде
распрострањеннаширикругљуди.Ако
тобудекрозродитељскидодатак,тоби
свакако била помоћширем кругуљуди
–изјавиоједржавнисекретарМинистар
ства за рад, запошљавање, борачка и
социјалнапитањаНенадИванишевић.
РодитељскидодатаксеуСрбијитре

нутно исплаћује за укупно 60.476 деце.
Запрворођенодетеонизноси38.008,09
динара,доксезадруго,трећеичетврто
исплаћујумесечниизносиу24рате.Та
којезадругодетеовајдодатак6.192,75
динара месечно, за треће 11.146,44 и
четврто 14.861,77динара. Замесец јул
Република Србија је, према подацима
Министарстварада,наимеродитељских
додатака исплатила укупно 575.452.557
динара.

Уки да ње по вра ћа ја
ПДВ на бе би опре му

НЕ БИ НАМ БИ ЛО БО ЉЕ НИ У ГРА ДУ: Ве ри ца и Де јан По ља ко вић 

ДОМ КУЛТУРЕ: Прети урушавање

Житељи више од половине насе
ља у Србији до лекара морају
дапрегазеидодесетаккиломе

тара,јерњиховоместонемаамбуланту.
Од4.600селауСрбијиучак73одстоне
постоји дом културе, нити библиотека.
Пошту сањају мештани око 2.000 села,
дококо500насељанемавезусаостат
комсветајавнимпревозом.Овакоизгле
дасликаквалитетаживотаувећинисела
Србије,откривенаистраживањемзапо
требепрограмаУједињенихнација.Ова
студијапоказала једа јежитељиманај
већег броја места у Србији недоступна
већина садржаја за иоле нормалан жи
вот.Сличнаситуација јеиуЉуби,селу
шидскеопштине.
Љубасеналазинамагистралномпуту

којиповезујеБачкуПаланкусаСремском
МитровицомиБијељином.Назападном
делуселаналазисеграничнипрелазса
Републиком Хрватском. Пошто јеЉуба
село пољопривредног типа становни
штво се бави земљорадњом и сточар
ством. У оквиру земљорадње најразви
јеније је ратарство, виноградарство, а
у мањој мери воћарство. Деца основно
васпитање и образовање стичу у че
творогодишњој школи и у предшколској
установи.Младихбрачнихпаровауселу
вишенема,готовоцелокупномлађеста

новништвоотишлојеуиностранство,ка
комештаникажу,трбухомзакрухом.
 Доста младих се иселило изЉубе,

масовнаисељавањакренуласујошпре
пет година, тако да млади одлазе због
послаифинансија,аинеповољнихусло
вазаживот.Немамоводовод,адекватан
превоз, аутобуси нису ишли преко лета
докдецанисуишлаушколу,немогућеје
отићикоддокторауШид,аимамоамбу
ланту која ради само једном недељно,
кадлекардођеизЕрдевика.Око20мла
дихпородицасадецомотишлоједажи
виуСловачку,једнапородицауНемачку,
уКанаду...Селаизумиру.Основнашкола
једочетвртогразреда,одпетогдоосмог

разредадецаидуушколууЕрдевик.Кад
деца иду у школу онда су мало бољи
услови,имамопревозизаМитровицуи
заШид.Јаподржавамтоштосуотишли
млади, не видим овде неку будућност.
Јако је лоша ситуација у селима.Само
сустаријиостали,такоданемавишеко
нидаоде.Садатренутношколупохађа
13школараца, од тогапетђакапрвака.
Претпрошлегодинебио је једанђакпр
вак,прошледва,аовегодинепет,доких
узабавиштуимамочетворо–кажезана
шеновинепредседникСаветамеснеза
једницеДанијелМитров.
Премапописуиз2011.годинеуЉуби

јебило446становника,докјесадазнат
но мањи број. Већинско становништво
чинеСловаци око 53 одсто, Хрвати 23,
иСрби 17 одсто.Међутим, како истичу
мештани,свисеслажуилепоживеуза
једници.УцентруселаналазисеиДом
културекојизадовољавапотребезараз

ЉУ БА: СЕ ЛО КО ЈЕ ИЗ У МИ РЕ

Ма со ван од ла зак мла дих

Лошиусловиживотаванурбанихсре
дина највећи су узрок великих сеоба у
градове.Процењујеседасесвакегоди
ненаасфалтунаселиидо250.000љу
ди.Пренасељеностиекономскакриза,
међутим, стварају и контраефекат, па
сеидо10.000грађанагодишњепрелије
у села.Ова врстамиграција,међутим,
непоправљадемографскуслику, јерје
већинаградскихисељениканазаласку
животнеснаге.

Ми гра ци је

Мла дих брач них па ро ва у се лу ви ше не ма, 
го то во це ло куп но мла ђе ста нов ни штво оти
шло је у ино стран ство, ка ко ме шта ни ка жу, тр
бу хом за кру хом

ПРА ЗНО СЕ ЛО: Цен тар Љу бе

БЕЗ УЛА ГА ЊА: Пред сед ник
се ла Да ни јел Ми тров
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Бавимосевоћарствомнајвише,опре
делили смо се за то. Послови трају
итокомзиме,такоданемашуопште

одмора, али се нежалим, ја волим село,
јединодајевишепара.Иудругимселима
немаш никакву перспективу. Ми овде не
мамо здравствену амбуланту, пошту, али
имамоаутоиаконамнештотребаодемо
уДивош,илиуград.Уградунемамосвој
станиликућу,адабудемоподстанари,са
маломплатомнебисмомоглидаживимо.
Да држава бар мало подстиче младе на
селу,даможешондаразмишљати осво
јој кући,алиоваконе.УБингулиима још
четири, пет младих брачних парова и са
свимаседружимо.Алидобро,не гледаш
то тако, већ гледашдабудешзадовољан
штоимашсвојупородицу,здрављеисрећу
тражишутоме.Дарионам јепетиразред
игледаћемодазавршишколу,акобудемо
у могућности некад да му нешто купимо
у граду, оношто нисмомоглими, дање
му обезбедимо.Што се тиче повезаности
БингулесаСремскомМитровицом, сад је
уредуипревоз,какојебилораније,садје
добро.Задовољни смоштодетенемора
уДивошдапутујекаонекадштосеишло.
Некад нису били ни аутобуси за средњу
школу,негосумораладецаприватнимко
лимадасевозеуДивош.Никосенежени,
момцигледајукаквесудевојке,онегледају
даодуизсела,затоинемадеце.Немогу
дазамислимдаодемсадауградисане
коммаломплатомдаживицелапородица,
самодасекажедасеживиу граду–ка
жеВерица,младасупругаимајка,којајеу
бракувећ12година.
ЊенмужДејанистичедајеуселуостао

јерјеимаоземљукојујежелеоданастави
даобрађује,адасенатакавживотодавно
навикао.
Јасамостао,јерсамимаоземље,само

малоакосепотрудишможешдазарадиш.
Живимо са мојим родитељима у заједни
ци, а да оформимо своје немамо толико
пара. Не осећам се много угрожено што
неживиму граду,навиклисмосе.Знасе
да јетешконаселу,алитешко јеиугра
ду. Нисмо научили на боље, тако да нам
овотешконинепада.Радимопреколета,
али имамо мало и одмора, некад одемо
набазен,уизлазак,уграднасладоледи
шетњу.Достабинамзначилокадбибило
вишемлађихдасеможемодружити,овако
јемалодосадно,алиипакимамојошнеко
ликомлађихбрачнихпаровасакојимасе
дружимо–кажеДејанПољаковић.
Бингула има 160 становника, углавном

сусвипољопривредници.Овомселуфали

достатога,поредамбуланте,неизоставно
јеспоменутиданемајуниканализацијуни
водовод.
Поштунемамо,каониамбуланту,сре

домдолазиматичар,школауселујесамо
дочетвртогразреда.Недостајенамтакође
водоводиканализација,водазапићеније

исправна.Штосетичеосталеинфраструк
туреуселу,Домкултуреможедасесруши
свакогчаса,црквајеуређена2010.године,
амултифункционална сала 2012. године.
Тојеоноштојеновије.Самодоприносне
мамо, располажемо само са новцима ко
је добијемоод Града.Што се тиче већих
инвестиција, то покрива Град, али слабо
и они улажу у села, поготовомањаи за
бачена.Атарскипутевисенајчешћераде,
прилазигробљима,тојештосеможетим
средствима покрити. У једном делу села
имамојаколошебандере,требалобиито
да се санира.Поред тогашто Комунали
једолазередовноиодносесмеће,имамо
депонијунакојуљудииздругихселадоно
сесмеће.Никогнијебригазасела,погото
вомања.Животуградујескупинеиспла
тисеономкоимамалоземљедаодеда
живиуград.Затољудиинеодлазетоли
ко.Овдеимамо15нежењасигурно,аима
инеудатихдевојака–истичепредседник
СаветамеснезаједницеСтараБингулаГо
ранБарбеник.
Дајеситуацијазаистаоваквапотврђује

ибројвенчањауселукојихјеовегодине
билосвегаједно.

Са ња Ста не тић 
Фо то: Урош Ри сти во је вић 

Од1.јануараидућегодинеродитељи
у Србији неће моћи да рачунају на по
враћајПДВанахрануиопремузабебе.
Уместо тога, биће повећан родитељски
додатак.Овојесамоједнаодставкина
које сеВладаСрбије обавезала у свом
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динара,доксезадруго,трећеичетврто
исплаћујумесечниизносиу24рате.Та
којезадругодетеовајдодатак6.192,75
динара месечно, за треће 11.146,44 и
четврто 14.861,77динара. Замесец јул
Република Србија је, према подацима
Министарстварада,наимеродитељских
додатака исплатила укупно 575.452.557
динара.

Уки да ње по вра ћа ја
ПДВ на бе би опре му

НЕ БИ НАМ БИ ЛО БО ЉЕ НИ У ГРА ДУ: Ве ри ца и Де јан По ља ко вић 

ДОМ КУЛТУРЕ: Прети урушавање

Житељи више од половине насе
ља у Србији до лекара морају
дапрегазеидодесетаккиломе

тара,јерњиховоместонемаамбуланту.
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заШид.Јаподржавамтоштосуотишли
млади, не видим овде неку будућност.
Јако је лоша ситуација у селима.Само
сустаријиостали,такоданемавишеко
нидаоде.Садатренутношколупохађа
13школараца, од тогапетђакапрвака.
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вак,прошледва,аовегодинепет,доких
узабавиштуимамочетворо–кажезана
шеновинепредседникСаветамеснеза
једницеДанијелМитров.
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мештани,свисеслажуилепоживеуза
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Лошиусловиживотаванурбанихсре
дина највећи су узрок великих сеоба у
градове.Процењујеседасесвакегоди
ненаасфалтунаселиидо250.000љу
ди.Пренасељеностиекономскакриза,
међутим, стварају и контраефекат, па
сеидо10.000грађанагодишњепрелије
у села.Ова врстамиграција,међутим,
непоправљадемографскуслику, јерје
већинаградскихисељениканазаласку
животнеснаге.

Ми гра ци је

Мла дих брач них па ро ва у се лу ви ше не ма, 
го то во це ло куп но мла ђе ста нов ни штво оти
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СТА РА БИН ГУ ЛА: ТЕ ЖАК ЖИ ВОТ НА СЕ ЛУ 

Шко ла са петоро ђа ка 
Негативан природни прираштај и од

лазакмладихизселауград,постао
јесвакодневницацелеСрбије.Oва

ква слика се може видети у готово свим
фрушкогорскимселима,патакваситуаци
јанијезаобишланиСтаруБингулу,селоу
којемродереткослећу,анаулицимогуће
јесрестисамостаријемештане.Оношто
јеалармантноједасвегапеторођакапо
хађа основну школу, односно подручно
одељењеОсновнешколе„СветиСава“.
Александар Херцег, учитељ, уједно и

васпитач, јер има једног и предшколца у
својојгрупи,радиуСтаројБингуливећ22
године.
 Учитељ сам овде од 1994. године. С

обзиромнанаталитетистановништвоко
јеимамоуселуирасељавање,бројђака
језадовољавајући.Кадасампочеодара
димтајбројнијебиознатновећи.Билоје
деветђакаучетириразреда,асадаима
четириђакаутриразредаипредшколску
групу коју исто водим, јер нема услова,
немамо васпитне установе. Имам једног
предшколца, следеће године ћу имати
двоје.Учитељицакојаједошла60тихго
динаималајечетрдесетђакаиморалаје
да ради у две смене. Како која година је
долазила,такојеибројстановништваопа
дао,расељаваосе,младисенежене.Ове
годинеимамдвађакаупрвомразреду,у
другомразредуимамједногђака,каоиу
трећем,ачетвртаканема.Децасудобра,
осталасупитома–кажеХерцег.
Напитањекакоизгледарадукомбино

ванимодељењима,учитељкажеда јена
почеткубилозаистатешко,алидасевре
меномнавикао.
Упочеткујебилотешкорадитиуком

бинованимодељењима,доксенисамна
викао,менинијебитноколикоимамђака

него разреда. Кадимате четириразреда,
заједанчассеморајуурадитичетирипро
грама,безобзирадалиимашједнодете
илитридесетородеце.Обавезносекомби
нујупрвиитрећи,другиичетвртиразред
иондасеједнимадајеактиванрад,адру
гиматихирад.Задовољансам,затоштоје
малодецеисвакодетеменедоживљава
као личног учитеља. Више се појединцу
посвећујепажња,јеримамвременадара
димсасвакимученикомпонаособ.Тојесте
предност,аманајештонемамодовољно
играчазафудбал.Фалинамсредставаза
рад, тражио самштампач, али ни то ни
смодобили.Требаобинамикомпјутерза
децу. Прошле године смо добили нешто
спортске опреме, нисмо до тада имали
струњаче,немамоголове,мрежу,кош,оно
основнодадецамогудасеиграјудодаје
учитељ.
Од Дивоша је Стара Бингула удаљена

окопеткилометара,асамприлазнипутје
увеомалошемстању,стогакадајезимас
обилнимснегомипадавинама,прилазсе
луједостаотежан,анекадаионемогућен.
Током разговора с мештанима стекли

смоутисаккакосусепомирилисасвојим
начиномживота.ИстичукакоСрби,Хрва
ти,СловацииРусинисложноилепожи
веидаимјетонајважније.Иакомлађииз
селаодлазе,постојеоникојисуосталиу
свом домаћинству и ту оформили поро
дицу. Један од таквих примера су млади
брачни пар Пољаковић, Верица и Дејан,
којиимајуиједанаестогодишњегсинаДа
рија,аоткривајунамдажелејошдеце.
Остала сам уБингули даживим због

момка, садашњегмужа.Овде сам се ро
дилаиодрасла.Многосерадинаселу,од
ујутрудомрака.

Србија сваке године изгуби по јед
нуварошицуод30.000становника, јер
умре око 100.000људи, а заплаче око
70.000беба.Статистикакажедаћенас
уколикосенаставиовимтемпом,запе
десетгодинабитимилионипомање,а
за250 годинаможданећемопостојати
каонарод.Просекстаростинашихгра
ђана је 41,2 године, што нас сврстава
међунајстаријенародеуЕвропи,алии
усвету.

Бе ла ку га

ИМА МО 15 НЕ ЖЕ ЊА: Пред сед ник
се ла Го ран Бар бе ник 

ПЕТ ЂА КА У ЦЕ ЛОЈ ШКО ЛИ: Учи тељ Алек сан дар Хер цег са уче ни ци ма

Пројекат „СЕЛА БЕЗ ДЕЦЕ – СЕЛА БЕЗ БУДУЋНОСТИ“ финансијски помогао
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

личитекултурнеманифестације.Уњему
сеналазиамбуланта,меснаканцелари
ја,пошта,продавница.Штосетичеула
гањаусело,какоМитровкаже,давносе
нијеништарадило.Самодоприносјеуки
нутудецембрупрошлегодине,ипосле
тоганијеизгласан.
Далекојебилобољестањепрерата,

стимдајепривредацветала,свезадру
ге су радиле, постојао је сигуран откуп.
Задругесубилеуносне,финансијскису
добро стајале. Сад су се распале, зе
мљиштејеотишлодржави.Штосетиче
неких већихрадова, није седуго улага
лоусело.Окреченесуканцеларијеме
сне заједнице,редовно косимоичисти
моканале,нисмошљунчилиниатарске
путеве, јер смо слаби са финансијама.
Оноштопланирамода урадимо је сва
каководовод,закојисувећпостављене
цеви,али требанамбушотина,бунари
водоторањ.Тојепројекатвреданоко40
милионадинара.Овегодинесигурноне
ћемопочетисапослом,јернијерасписан

ниједанконкурскакобимоглидаконку
ришемо.ОпштинаШиднеможесамада
покријетрошкове,јерсувелики.Чаксам
имислиодарадимосегментпосегмент,
алиништаодтога.Верујемдаћенаред
негодинедасекренедодајеМитров.
Оноштосмосазналиодњегаједаје

просек година у овом селу око 55. Има
доста људи који се нису одлучили на
брак,пасамимтимнемајунипотомство.
Дајеситуацијатешкаидаљудимасовно
одлазесведочиипородицаЧухакојајеу
Словачкуотишлапре10 година.У кући
којајенекадабилапуна,садаживесамо
бакаидека.
Отишлисумисин,снајаитројеуну

чадиуСловачку,јеримјеовдебиотежак
живот.ПрвосусиниснајаишлиуИзра
ел, покушавали тамо, па су у Италији
радилисезонскепослове,бралисујабу
ке,адецусуостављалисанама.Снаја
јенакон свегарекладанећедаостане
овде,даакосеонамучила,њенадеца
не морају.Њих двоје сада раде у Сло

вачкој, стан су закупили и отплаћују га,
задовољнису.Мисеовдедостапатимо,
остарилисмоионисуреклидарадимо
докможемо,акаднебудемомоглира
дитионићебринутизанас.Ићеркако
јасеудалауШидотишлајеуСловачку
сасвојомдецом.Штаће,овдесутешко
живели,нигденисурадили,осимсезон
скихпословауИлоку,гдесубиледобре
дневнице,некакојеишло.Кадсуотишли
наманијебилолакоакамолињима.Би
ло јеисуза.АлидолазенамзаБожић,
Ускрс,распустимиихподржавамо,кад
видимокакосадлепоживеикакосуза
довољни–говорибакаБосиљка,показу
јућинампородичнефотографије,идода
једајеињимаупочеткубилотешкода
сеснађу,јерјесасрпскогјезикатребало
прећинасловачки.
ПородицаЧухасенијелакоодлучила

данапустиродноместо.
Пробалисудаостануовде,отворили

су и пољопривредну апотеку, међутим,
нитоуселунијемоглодаопстане.До
стасуновцауложилиутупољопривред
нуапотеку,алисујезбогслабогпромета
морали затворити и разочарали су се.
Снајајебиларешенадаоде,децијеби
лотешкокадсуотишлиодавде,билоим
јемалотежеушколи, јерсусасрпског
моралипрећинасловачкијезик.Алието,
онисутамопунихдесетгодинаидецасу
саднаучиланатајживот,унукћемисе
догодинеиженити–кажебакаБосиљка.
Тешкиусловизаживот,удаљеностод

градова,лошамрежапутеваиготовони
каквешансе за зарадуосимобраде зе
мљенајчешћисуразлозизбогчегасу
протеклихдеценијаселаготоводесетко
вана.
МештаниЉубе, они малобројни који

су остали, се присећају како су некада
школебилепунеђака,живелосебоље,
иакосеитадапунорадило,ипак јена
род био веселији и безбрижнији. Данас
уселунеманигдедасеидеунадницу,
од пољопривреде је тешкоживети, сто
гамождаинечудизбогчегаселаостају
празна.

С. Ста не тић 
Фо то: У. Ри сти во је вић 

Спортске активности се обављају у
склопуФудбалскогклуба„Јединство“,ко
јисетакмичиуопштинскојлиги.Завишу
лигунемајууслова,акакокажепредсед
никФКСамкоЧуха,немајунидецеизсе
лакојабиигралазатим.
Претходнопрвенствосмобилипрви,

нисмоималипарадаидемоувиширанг.
Проблемјештонемамодецеионданам
већидеоиграчадолазисастране.Млађи
брачнипаровиидузапослом,немаовде
перспективе, нема посла.Некада је би
лопосладоксемоглоодлазитиуИлок,
билесудобренаднице,међутимсадто
више неможе.Док је било тамо посла,
билојепреко40,50радникаитокомце
лесезонебило јепослаувиноградима.
Свитиљудисузавршилинекешколе,а
овденемапосла,немафирми,поготово
у нашој општини, мало је запослених.
Штобисерекло,отишлису трбухомза
крухом–истичемештанинСамкоЧуха.

Не ма де це за фуд бал 

Сна ја је би ла
ре ше на да оде,

де ци је би ло те шко 
кад су оти шли

одав де, би ло им је 
ма ло те же у шко ли, 

јер су са срп ског
мо ра ли пре ћи 

на сло вач ки је зик

ПО РО ДИ ЦА ОТИ ШЛА У СЛО ВАЧ КУ: Бо сиљ ка Чу ха по ка зу је ста ре фо то гра фи је

НЕ МА ДЕ ЦЕ ЗА ФУД БАЛ:
Сам ко Чу ха
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По тре ћи пут у Ле жи ми ру је про-
шле су бо те, 10. сеп тем бра 
одр жа на ма ни фе ста ци ја Ов-

чар ски да ни, у ор га ни за ци ји Удру же-
ња од га ји ва ча ова ца и ко за „Сир ми-
јум“ из Ле жи ми ра. 

Ове го ди не би ло је при сут но 11 
од га ји ва ча ова ца и ко за из Ле жи-
ми ра, За са ви це, Не шти на, Су се ка 
и Фу то га, те су ор га ни за то ри за до-
вољ ни од зи вом. Ка ко ис ти че Ла зар 
Сми ља нић, пред сед ник Удру же ња 
од га ји ва ча ова ца и ко за „Сир ми јум“, 
циљ ма ни фе ста ци је је афир ма ци ја 
ов чар ства на овим про сто ри ма.

ЛЕ ЖИ МИ Р

Афир ма ци ја ов чар ства

Ор га ни за то ри Ов чар ских да на 
спре ми ли су и пе ха ре за нај бо ље. 
На гра да за нај бо ље гр ло оти шла је 
фир ми „Ку са го“ вла сни ка Бо ја на 
Ма рин ко ви ћа, на гра да за нај бо љу 
ко лек ци ју при па ла је Де ја ну Ста ни са-
вље ви ћу из Но ћа ја, а за нај бо ље 
ко зе на гра ђен је Сте ва До бо из Сви-
ло ша. У ку ва њу ов чи јег па при ка ша 
по бе дио је тим „Ма чва“ из Ле жи ми ра, 
а нај леп ши штанд има ло је Удру же-
ња же на „Гор ска ру жа“ из Ра ков ца. У 
так ми че њу у на вла че њу ко ноп ца 
по бе дио је тим „Ма чва“ из Ле жи ми ра, 
док је по бед ни ца у пи ка ду Љи ља на 
Не дељ ко вић из Удру же ња же на „Ви-
шња“ из Гр гу ре ва ца.

На гра де

Иако смо већ на ви кли на по дат-
ке ко ји ука зу ју на стаг на ци ју 
или чак опа да ње сточ ног фон-

да у ов чар ству и ко зар ству, ово га пу-
та на ша при ча је дру га чи ја. На и ме, 
по след њих не ко ли ко го ди на све је 
ви ше љу ди ко ји од лу чу ју да га је ов-
це или ко зе у Вој во ди ни. У срем ско-
ми тро вач ком се лу Ле жи мир де се так 
до ма ћин ста ва ба ви се ов чар ством. 
У се лу тре нут но има око 800 ова ца, 
а оно што охра бру је је чи ње ни ца да 
се све ви ше мла дих од лу чу је за овај 
вид сто чар ства. Пра ви при мер то га 
су три де се тјед но го ди шњи Са ва Вла-
шка лић и два де сет сед мо го ди шњи 
Сте ван Ду кић.

Ово мла ди мом ци из Ле жи ми ра се 
ов чар ством ба ве крат ко вре ме, али 
ис ти чу да су за до вољ ни, јер ов це до-

ЛЕ ЖИ МИР: РА СТЕ БРОЈ ОВ ЧА РА

Ко чу ва ов це, има и нов це

Из ло жба ова ца у Ле жи ми ру

ОВ ЦЕ ТРА ЖЕ ДА ИМ СЕ
ПО СВЕ ТИ ТЕ: Са ва Вла шка лић

БО ЉА ЗА РА ДА:
Сте ван Ду кић
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- Ка да смо кре ну ли са Ов чар ским 
да ни ма пре три го ди не па шња ци око 
Ле жи ми ра су би ли за ра сли у тр ње 
и шаш, али на жа лост ни по сле три 
го ди не си ту а ци ја ни је мно го бо ља. 
На ма је циљ да афир ми ше мо ов-
чар ство на про сто ру пре све га Фру-
шко гор ја, али и на те ри то ри ји це лог 
Гра да Срем ска Ми тро ви ца. Ни смо 
још ни на по ла пу та. Осци ла ци је на 
тр жи шту су ве ли ке, а да би не што 
за ра ди ли мо ра те да има те по слов ни 
ам би јент. Ето, про шле го ди не је би-
ло при че о из во зу ме са у Ки ну, али 
до то га ни је до шло – ка же Сми ља-
нић.

Ово удру же ње бро ји 43 чла на из 
Ср би је и има ју укуп но 1.300 ова ца у 
удру же њу.

- У се лу је ка да смо по чи ња ли би-
ло све га два чо по ра ова ца, са да 
има де се так од га ји ва ча ко ји има ју 

по 30, 40 ко ма да ова ца. Има и мла-
дих љу ди у ов чар ству, не дав но је у 
се ло до шао мо мак из Ми тро ви це да 
др жи ов це, јер у гра ду ни је мо гао да 
на ђе по сао, а од не че га се мо ра жи-
ве ти, те се опре де лио за ов чар ство. 
Бор ба је то за ег зи стен ци ју – на во-
ди пред сед ник Удру же ња од га ји ва ча 
ова ца и ко за „Сир ми јум“. 

Је дан од из ла га ча био је и два де-
сет пе то го ди шњи Дра го љуб Ра до ми-
ро вић из Не шти на. 

- Ов чар ство је код нас у до ма ћин-
ству по ро дич ни по сао, др жи мо 150 
ко ма да ова ца ра се вир тем берг, ко-
ја се од лич но по ка за ла. У пи та њу је 
ума ти че но ста до – ка же Дра го љуб.

На пи та ње да ли у Не шти ну има 
до вољ но па шња ка за ис па шу ова ца 
и због че га се све ви ше мла дих љу-
ди од лу чу је за ов чар ство, он ка же:

- У Не шти ну има пет, шест чо по ра. 
По ве ћа ва се број, јер су ов це нај рен-
та бил ни је, ума ти че ни жен ски ја гањ-
ци се про да ју за 150 евра, со лид на 
је то це на. Исто та ко и др жав ни под-
сти ца ји су бо љи не го у ра тар ству, 
из но се 7.000 ди на ра по гр лу. А што 
се па шња ка ти че, има их, али не до-
вољ но. 

По кро ви те љи Ов чар ских да на у 
Ле жи ми ру су Град Срем ска Ми тро-
ви ца, По кра јин ски се кре та ри јат за 
по љо при вре ду, во до при вре ду и шу-
мар ство и Аген ци ја за ру рал ни раз-
вој Гра да Срем ска Ми тро ви ца.

Ор га ни за то ри су се по тру ди ли да 
по се ти о ци ужи ва ју у кул тур но за бав-
ном про гра му, спорт ском так ми че њу, 
као и у так ми че њу у ку ва њу ов чи јег 
па при ка ша. На кра ју ма ни фе ста ци-
је, по се ти о ци и уче сни ци су ужи ва ли 
у там бу ра шкој му зи ци.

Ка да смо кре ну ли
са Ов чар ским

да ни ма пре три
го ди не па шња ци око

Ле жи ми ра су би ли
за ра сли у тр ње

и шаш, ка же 
организатор Лазар 

Сми ља нић

но се про фит, али и зах те ва ју по све-
ће ност.

– Од ов ча ра у Ле жи ми ру је ди но 
ја имам ума ти че на гр ла, ра се ил де 
франс. У пи та њу је ја ко за хвал на и 
про дук тив на ов ца ко ја мо же да се 
др жи у за тво ре ном про сто ру. Ле-
жи мир има па шња ка, али но мад-
ски на чин др жа ња ова ца из у ми ре. 
Ина че ил де франс ов це су ме сна те 
и вр ло су тра же не у ме сни ца ма и 
пе че ња ра ма. На рав но, нај и спла ти-
ви је је ка да се про да је при плод ни 
ма те ри јал, па та ко це на јаг ње та за 
при плод је 250 евра, а ова ко ка да 
се про да ју ја гањ ци, ки ло грам жи ве 
ва ге је 250 ди на ра – на во ди Са ва 
Вла шка лић.

Он ис ти че да се ов чар ству мо ра 
по све ти ти мак си мал на па жња, мо-
ра се зна ти ка ко сва ка ов ца ди ше.

- Учио сам од нај бо љих од га ји ва-
ча у Ср би ји, те рен сам при пре мао 
го ди ну да на да би по кре нуо про-
из вод њу. Тре нут но имам 28 ова ца, 
пра вим стро гу се лек ци ју, да ов це 
бу ду што круп ни је, га ба рит ни је. 
Циљ ми је да идем до 300 ума ти-

че них ова ца. Нај ви ше ов це про да-
јем пе че ња ра ма и кла ни ца ма, али 
не ма ор га ни зо ва ног от ку па. Што 
се при плод ног ма те ри ја ла ти че, 
ка чим огла се на ин тер нет, на сајт 
Фар ми ја. Мо ра се ићи у ко рак са 
вре ме ном, но мад ски на чин по ла ко 
из у ми ре. Ин тен зи ван уз гој до но си 
про фит, ва жна је стро га се лек ци ја, 
да се оста вља ју нај бо ља гр ла за 
при плод и он да то до но си ре зул тат 
– ка же Са ва.

Вла шка лић се по ред ов чар ства 
ба ви и ра тар ством, об ра ђу је око 36 
хек та ра зе мље. Ка же да је ов чар-
ство нај и спла ти ви је. Члан је Удру-
же ња од га ји ва ча ова ца и ко за „Сир-
ми јум“.

- Би ло би ми дра го, по што сам ја 
јед ни од га ји вач ума ти че ног ста да у 
Ле жи ми ру, ка да би још не ко кре нуо 
са та квим уз го јом – за кљу чу је Са ва 
Вла шка лић.

Још је дан мла ди ов чар ко јег смо 
сре ли на Ов чар ским да ни ма у Ле-
жи ми ру је Сте ван Ду кић. Он тре нут-
но у обо ру има 27 ко ма да ро ма нов
ски ова ца. 

- У пи та њу је ру ска цар ска ов ца, 
ве о ма плод на, ко ја се у две го ди не 
че ти ри пу та јаг њи. Мо је ста до ни је 
ума ти че но, али је у то ку ума ти че ње. 
Од лу чио сам се за ро ма нов ски ов цу 
за то што је плод на, јер ја идем на 
ко ли чи ну, а не на те жи ну. Она јаг њи 
од два до че ти ри јаг ње та. Тр жи ште 
се ши ри, отва ра се круг да мо же да 
се ра ди. На чуо сам да ће у Ни шу 
отво ри ти кла ни цу, на дам се да ће 
до ћи до то га – ка же Сте ван Ду кић 
из Ле жи ми ра.

До бар знак је што се у по след њих 
не ко ли ко го ди на, све ви ше мла-
дих љу ди од лу чу је да уло жи у ле по 
ста до ова ца. Би ло да је раз лог на-
пу ште но, ста ро по ро дич но има ње, 
или не до ста так по сла у гра ду, ши-
ром Вој во ди не све је ви ше ма лих, 
ква ли тет них ста да ова ца ко ја би 
мо гла да пре ра сту у ве ли ке, озбиљ-
не по ро дич не по сло ве. На кра ју, се-
ти мо се ста ре на род не из ре ке „Ко 
чу ва ов це, тај има и нов це”. Ако је 
мо гла да ва жи за на ше прет ке, за-
што не би мо гла и за нас.

 Биљана Се ла ко вић

Ор га ни за тор
Ла зар Сми ља нић

Један од учесника
Драгољуб Радомировић
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

По др шка 
ру рал ном
раз во ју

У Срем ској Ми тро ви ци је про-
шлог пет ка, 9. сеп тем бра одр-
жа на дру га ра ди о ни ца парт не-
ра из Сре ма са пред став ни ци-
ма про јект ног ти ма Швај цар ске 
аген ци је за раз вој. 

Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја 
Срем и Срем ски округ ушли у 
им пле мен та ци о но под руч је 
швај цар ског про гра ма по др шке 
ру рал ном и ре ги о нал ном раз во-
ју у Ср би ји ко ји фи нан си ра и 
спро во ди Швај цар ска аген ци ја 
за раз вој. Циљ ове са рад ње 
је сте да се при пре ме ре ги о нал-
не ини ци ја ти ве у Сре му, ко је ће 
до би ти по др шку Швај цар ске 
аген ци је за раз вој, и би ти 
фи нан си ра не сред стви ма 
Европ ске уни је и дру гих до на то-
ра. 

Под се ти мо, на пр вој ра ди о-
ни ци у Срем ској Ми тро ви ци, 
пред став ни ци јав ног, при ват ног 
и ци вил ног сек то ра у Сре му 
из дво ји ли су не ко ли ко обла сти 
за ко је се сма тра да мо гу пред-
ста вља ти ре ги о нал не ини ци ја-
ти ве, јер има ју зна чај и по тен-
ци јал за да љи раз вој: по љо при-
вре да, ту ри зам, би о ма са.

РУ МА

Те ре та на на 
отво ре ном

У пар ку код Основ не шко ле 
„Вељ ко Ду го ше вић“ за по че ли 
су ра до ви на по ста вља њу те ре-
та не на отво ре ном. Од ра до ва 
на са мој ло ка ци ји ура ђе но је 
бе то ни ра ње про сто ра, док ће 
се спра ве за вр ши ти у ра ди о ни-
ци и по том са мо по ста ви ти на 
при пре мљен про стор, а то се 
оче ку је до кра ја сеп тем бра.

За овај про је кат је обез бе ђе-
но 1,7 ми ли о на ди на ра, а про је-
кат те ре та не на отво ре ном је 
иза бран у окви ру пар ти ци па-
тив ног бу џе ти ра ња.

С. Џ.

РУМСКИ БИОСКОП
Ма ла дво ра на

20.00 и 22.00 ча са
14. 9. Све та љу бав
15 – 21.9. Су бу ра од 20.00
и 22.15 ча со ва

Ве ли ки хол 
10 – 13. 9. (су бо та – уто рак) 

у 20.00 ча со ва
Фран цу ски филм ски ка ра ван: 
Ци клус ко ме ди је 3
Га зе ле, 2014.
Ви кен ди, 2014.
Ка прис, 2015.
Кра љи ца Мон те ре ја, 2013.
Улаз сло бо дан

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја „Ма ра-
дич ка је сен“ одр жа на је 10. и 11. сеп-
тем бра у Ма ра ди ку. Ка ко на во де ор-

га ни за то ри из Ме сне за јед ни це, ове го ди не 
за бе ле жен је знат но ве ћи број из ла га ча и 
по се ти ла ца. Ма ни фе ста ци ја је тра ја ла два 
да на, а пр ви је обе ле жи ло так ми че ње у ку ва-
њу ко тли ћа. Нај бо ља у спре ма њу срем ског 
па при ка ша би ла је еки па Ср ђа на Ђо ки ћа 
из Ма ра ди ка, дру го ме сто при па ло је еки пи 
СНС из Ин ђи је, док је тре ће ме сто осво ји ла 
еки па пред во ђе на Лу ком Са ви ћем из Ма ра-
ди ка. Дру гог да на ма ни фе ста ци је, 11. сеп-
тем бра пред став ни ци Оп шти не Ин ђи ја и ОО 
СУБ НОР по ло жи ли су вен це на спо ме ник 
па лим бор ци ма и жр тва ма фа ши стич ког те-
ро ра НОБ-а. 

„Ма ра дич ка је сен“ на ста вље на је на сту-
пом кул тур но умет нич ких дру шта ва, по сле 
че га се при сут ни ма обра тио пред сед ник Оп-
шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак.

- Ве ли ки је зна чај ма ни фе ста ци је „Ма ра-
дич ка је сен“ ка ко за ста нов ни ке овог се ла, 
та ко и за све оне ко ји се ба ве по љо при вре-
дом и из ра дом ру ко тво ри на. За хва љу јем се 
но вом пред сед ни ку Ме сне за јед ни це Ма ра-
дик Сте ва ну Бра ди ћу ко ји је до при нео да ове 
го ди не ма ни фе ста ци ја по при ми са свим дру-
га чи ји об лик - ре као је Гак.

Ка ко ис ти чу пред став ни ци Ме сне за јед ни-

це Ма ра дик циљ је да сва ке го ди не при ву ку 
што ве ћи број по се ти ла ца.

- Пре ко 30 љу ди уче ство ва ло је у так ми-
чар ском де лу, пре ко 200 има ло је при ли ку да 
про ба па при каш ко ји су при пре ма ли так ми-
ча ри. Тру ди ли смо се да ове го ди не бу де мо 
дру га чи ји и у то ме смо ус пе ли - ис та као је 
пред сед ник МЗ Ма ра дик Сте ван Бра дић.

По ред так ми чар ског де ла про гра ма, дру-
гог да на ма ни фе ста ци је, по се ти о ци су има ли 
при ли ку да по гле да ју по љо при вред не про из-
во де и ру ко тво ри не на пла тоу ис пред згра-
де Ме сне за јед ни це. Број на удру же ња же на 
пред ста ви ла су сво је ра до ве и раз ли чи те 
про из во де од во ћа и по вр ћа. 

- Из ло жи ли смо руч не ра до ве, зим ни цу и 
воћ не со ко ве. То је са мо део оно га што 15 
вред них же на, чла ни ца на шег Удру же ња 
сва ко днев но ра де. При сут не смо на свим ма-
ни фе ста ци ја ма у Сре му, а већ 24. сеп тем бра 
из ла га ће мо на ре ги о нал ном Сај му при вре де 
тј. Сај му га стро но ми је „Га стро Срем“ на ба-
зе ни ма у Но вој Па зо ви - ка же Ка та лин Ипач, 
чла ни ца Удру же ња же на „Кла сје“ Ма ра дик.

Ма ни фе ста ци ја „Ма ра дич ка је сен“ за вр-
ше на је спорт ским ак тив но сти ма. На се о-
ском, фуд бал ском те ре ну од и гра на је пр вен-
стве на утак ми ца из ме ђу ло кал ног ФК „Сло га“ 
и ФК „Ду нав“ из Но вог Слан ка ме на.

М. Ђ.

МА РА ДИЧ КА ЈЕ СЕН

За сва ког по не што

Манифестација у Ма ра ди ку

Пред сед ник ин ђиј ске оп шти не Вла ди мир Гак у раз го во ру са из ла га чи ма
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У На се љу Ма ла Бо сна у Срем ској 
Ми тро ви ци ин тен зив но те ку ра-
до ви ко ји се из во де на Хра му 

Све тих Сир миј ских му че ни ка. Об но ва 
Хра ма је за по че та 2015. го ди не у сеп-
тем бру и под ра зу ме ва ком плет ну ре-
кон струк ци ју по чев ши од ин фра струк-
ту ре, ен те ри јера и спо ља шњости. 

Про то је реј ста вро фор Ду шко Мар ја-
но вић, ко ји је и по кре нуо овај про цес 
ис ти че да су ра до ви те шки и обим-
ни, али да уз по моћ ме шта на и Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца об но ва те че пре-
ма пла ну. 

- При сту пи ло се ге не рал ној ре кон-
струк ци ји хра ма, од ку по ле до те ме-
ља, та ко да чи тав храм до би ја но ви 
из глед. Ра ди се на по кри ва њу хра ма, 
по ста вља њу олу ка, но вог узе мље ња, 
сто ла ри је и све то уз кон сул та ци је 
струч ног ти ма и слу жбе За во да за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре. Пла ни ра на 
је и из град ња бе де ма, ста за око хра-
ма, ра све те у пор ти, пла тоа, објек та за 
про да ју и па ље ње све ћа, та ко да ће се 
све ће па ли ти ван хра ма. Ура ђе не су 
но ве елек тро ин ста ла ци је, под но гре ја-
ње и храм је при пре мљен за осли ка ва-
ње. По ред то га, ра ди се и ико но стас. 
По сле жи во пи са, по ста вља ће се мер-

мер уну тра, а спо ља гра нит. У пи та њу 
је је дан од го во ран по сао ко ји се ра ди 
са ти мом струч них љу ди. У овим те-
шким вре ме ни ма, сва ко ко мо же не ка 
при ло жи по моћ у скла ду са мо гућ но-
сти ма, а укљу чи ле су се и гра ђе вин-
ске фир ме да по мог ну. Као над ле жни 
па рох, на дам се и пла ни рам, по сле 
осве ће ња све тог хра ма да се при сту-
пи из град њи и два па ро хиј ска ста на са 
јед ном са лом ко ја ће да слу жи за по-
тре бе срп ског на ро да – ка же све ште-
ник Мар ја но вић. 

Он до да је да је не до пу сти во да На-
се ље Ма ла Бо сна не ма об да ни ште ни 
шко лу, те да се већ ра ди про је кат за 
из град њу об да ни шта. 

- С об зи ром да Ма лу Бо сну чи ни на-
род са ра зних стра на бив ше Ју го сла ви-
је, не до пу сти во је да ово на се ље не ма 
об да ни ште ни шко лу. У раз го во ри ма са 
бив шим гра до на чел ни ком Бра ни сла-

вом Не ди мо ви ћем, до го во ре но је да се 
ра ди про је кат за об да ни ште, ко је ће се 
гра ди ти по ред цр кве, а са том иде јом 
се сло жио и гра до на чел ник Вла ди мир 
Пет ко вић. На дам се, као над ле жан па-
рох, да ће мо за вр ши ти об но ву све тог 
хра ма и да ће мо га ге не рал но осве ти-
ти до го ди не, што же ли мо да про сла ви-
мо са свим до на то ри ма при ло жни ци ма 
па ро хи ја ни ма и го сти ма, а до де ли ће мо 
том при ли ком и ве ли ка при зна ња – до-
да је Мар ја но вић.  

Све ште ник Ду шко Мар ја но вић се 
овим пу тем за хва лио свим па ро хи ја ни-
ма ко ји су по мо гли об но ву хра ма, као и 
до на то ри ма и гра ђе вин ским фир ма ма 
и по звао све љу де ко ји су у мо гућ но сти 
да се укљу че у сам за вр ше так хра ма.  

При лог за за вр ше так хра ма срп ске 
пра во слав не цр кве у На се љу Ма ла 
Бо сна мо же се упла ти ти на жи ро ра чун 
355-0000001011542-50.  М. Н. 

УСПЕ ШНО ТЕ КУ РА ДО ВИ НА ОБНОВИ ЦР КВЕ У МИ ТРО ВАЧ КОМ  НА СЕ ЉУ МА ЛА БО СНА 

Цр ква са под ним гре ја њем

Цр ква у Ма лој Бо сни 

Да би се загрејала 
људска душа довољан 

је сваки православни 
храм, али да би се за 

хладних зимских дана 
загрејале озебле ноге, 

неопходно је добро 
подно грејање
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Пише: Др Радојле Маркићевић Цојле  

ЛИЧНИ СТАВ

Изгубљено господство

Обзирност је била лепа особина 
српског народа, иако је она више 
пута ишла не његову штету. Да се 

не би осећали пораженим, официри са 
територије Аустроугарске, која је ушла у 
састав Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, преведени су у југословенску 
војску са чином који је за један степен 
виши од чина српских официра против 
којих су ратовали и били побеђени. Тај 
обзир према њима био је тешка увреда 
за официре српске војске, па су, у знак 
протеста, многи од њих напустили војску. 
Српске победе у протеклом рату, у новој 
држави или нису обележаване или су, 
веома скромно, обележаване само 
јубиларне годишњице. Та обзирност је 
двадесетак година касније била 
драстично кажњена формирањем 
ендехазије и свим невољама које је она 
собом носила. 

У новој држави која се протезала Од 
Соче до Ђевђелије, међу цивилима, који 
су били одани новој држави, завладали 
су углађеност и господство у односима 
међу људима разних крајева. Они су се 
утркивали ко ће приредити лепше 
изненађење пријатељу у удаљеним 
крајевима. У оно време мало је било и 
оних обичних жичаних телефона, а и да 
не говоримо о мобилним и још којекаквим 
савременим новотаријама помоћу којих 
се успоставља веза међу људима. И оно 
мало телефона што је било, није нешто 
нарочито коришћено, јер је било везано 
са другим поштанским услугама, а било 
је и скупо. Једина веза је била написано 
и одпослано писмо. 

Писма су имала уобичајену форму. На 
почетку писма су обично биле 
информације о здравственом и 
емотивном стању писца и чланова 
његове породице. Средина је посвећена 
општем стању и надањима, да би се на 
крају изрицала нада о лепим вестима 
које ће добити у одговору. 

У писмима пријатељу била је присутна 
жеља за посебним угађањем, које није 
засновано на државном форсирању 
југословенства међу народима, него 
спонтана унутрашња потреба да се 
пријатељу укаже посебна пажња. Е, баш 
за то посебно угађање послужиле су 
ћирилица и латиница. Писмо пријатељу у 
Загребу писано је латиницом, а 
пријатељу у Београду писано је 
ћирилицом. Била је то посебна врста 
господства. 

Онда је дошао Други светски рат у 
коме је немачка војска, дочекана на 
нишану и окидачу, окупирала Београд и 
Србију, док је у Загребу и Хрватској иста 
војска била ослободилац и дочекана 
цвећем. 

Међу првим мерама које су предузели 
окупатор у Србији и ослободилац у 
Хрватској било је протеривање ћирилице. 
И у Загребу и у Београду престала су да 
се пишу писма пријатељу. Али, веза није 
потпуно прекинута. Уместо писама, из 
Јасеновца и Градишке, Савом су, у 
Београд, са разним порукама, стизали 
лешеви закланих Срба, који нису могли 

да стану у препуне јаме. Као посебну 
честитку за Божић, послали су и једно 
буре са ископаним дечјим очима. За ово 
су се посебно заузели свећеници, 
показујући докле је досегнула 
тисућуљетна култура богоугодника лијепе 
њихове. И то све – ad honorem Dei et 
Sanctae Romanae Ecclesiae- у славу Бога 
и Свете Римске Цркве. 

Пре двадесет година, у акцијама 
„бљесак“ и „олуја“ из Хрватске је, са 
својих огњишта, уз митраљирање са 
земље и ваздуха, протерано 200 или 
250.000 Срба. (И да је само хиљада, 
много је.) У Книну, који је некада био 
већински насељен Србима, данас осим 
неколико стараца, који су одлучили да 
умру у Книну и да буду сахрањени поред 
својих предака, Срба готово да и нема. У 
знак тријумфалне победе у овим 
акцијама над делом сопственог народа, 
Хрватска је пре извесног времена, баш у 
Книну, без имало обзира према тим 
старцима, које нису могли да поднесу ни 
на папиру (у Уставу), а камоли у држави, 
у знак тријумфа над сопственим 
поданицима, приредила војну параду и 
подигла споменик њиховом прогонитељу 
Фрањи Туђману, са врло јасном поруком: 
- Нека ни једном Србину ни случајно не 
падне на памет да се врати у Книн. - 
Блентава и неуверљива објашњења за 
тај поступак, не могу да прикрију мржњу 
једног дела хрватског естаблишмента 
према српском народу. Слава оцу 
еуропске Хрватске не би се умањила да 
му је споменик подигнут у неком другом 
месту, на пример у Загребу. Али, они су 
баш хтели у Книну, како би остарели и 
усамљени Срби, чим ујутро отворе очи, 
на тврђави видели прогонитеља своје 
деце. Тријумфално. Безобзирно. Остатку 
Срба у Книну гурнут је прст у око.

Недељама смо гледали како у 
Вуковару пијуцима са страшћу разбијају 
табле исписане ћирилицом, скрнаве 
православне објекте у Шибенику и 
Загребу. Разбијају прозоре. А, нити им то 
повећава плату, нити им повећава 
животни стандард. Хрвати овде показују 
једну особину својствену Србима када 
комшији цркне крава. Немају они никакве 
користи од разбијене ћириличне табле 
или разбијеног стакла али је важно да 
Срби имају штету. 

Ономад један политичар у Загребу 
рече да је још рано да се постављају 
табле исписане ћирилицом. Не да је 
рано, него је време давно прошло. Од 
формирања Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца 1918. године, све железничке 
станице од Куманова до Суботице и од 
Тимока до Дрине су исписане ћирилицом 
и латиницом и то у Србији никоме не 
смета Никоме не пада на памет да 
разбије таблу исписану латиницом.

Мржња је велико зло, јер разара ум. 
Мржња према Србима неким Хрватима 
служи као духовна храна, па је 
неразумљиво зашто секу грану на којој 
седе. Кад нестану Срби у Хрватској, 
нестаће и они, јер неће имати кога да 
мрзе да би могли живети. 

ПУ „ПЧЕ ЛИ ЦА“
СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ин клу зи ја де це са 
смет ња ма у раз во ју

Пред школ ска уста но ва „Пче ли ца“ из 
Срем ске Ми тро ви це јед на је од три уста но-
ве пред школ ског обра зо ва ња у Ср би ји ко ја 
ће уче ство ва ти у про јек ту „По др шка уна пре-
ђи ва њу ква ли те та вас пит но обра зов ног 
ра да са де цом са смет ња ма у раз во ју“.

У прет ход ном пе ри о ду у окви ру кам па ње 
за по ве ћа ње об у хва та де це из осе тљи вих 
дру штве них гру па ко је су ор га ни зо ва ли 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја, УНИ ЦЕФ у са рад њу са Удру-
же њем струч них са рад ни ка из пред школ-
ских уста но ва ре а ли зо ван је низ струч них 
са ста на ка са пред став ни ци ма свих пред-
школ ских уста но ва у Ср би ји.

- Про је кат је ба зи ран на по др шци оства-
ри ва ња пра ва де це са смет ња ма у раз во ју 
или ин ва ли ди те том на ква ли тет но пред-
школ ско вас пи та ње и обра зо ва ње, кре и ра-
ње под сти цај не и не ди скри ми на тор не сре-
ди не у пред школ ским уста но ва ма. С об зи-
ром на то да је на ша пред школ ска уста но ва 
јед на од три ко је уче ству ју у овом про јек ту 
мо гу да ка жем да сам ве о ма по но сна на рад 
на ших струч них са рад ни ка и вас пи та ча. ПУ 
„Пче ли ца“ во ди ра чу на о струч ном уса вр-
ша ва њу рад ни ка ко ји су укљу че ни у вас пит-
но-обра зов ни рад са де цом са смет ња ма у 
раз во ју и ин ва ли ди те ти ма ка ко би њи хо во 
укљу чи ва ње у ре дов не гру пе би ло што ква-
ли тет ни је и ка ко би се они раз ви ја ли и 
на пре до ва ли у уче њу за јед но са сво јим 
вр шња ци ма - ре кла је ди рек то ри ца ПУ 
„Пче ли ца“ Ми ро сла ва Или јић. 
Ми тро вач ка пред школ ска уста но ва има јед-
ну раз вој ну гру пу ко ја се на ла зи у објек ту 
„Ма сла чак“ у На се љу 29. но вем бар, а у 
свим објек ти ма бо ра ве де ца са смет ња ма у 
раз во ју укљу че на у ре дов не гру пе, та ко да 
су ско ро сви вас пи та чи укљу че ни у рад са 
де цом са смет ња ма.

У окви ру про јек та ко ји тра је го ди ну да на 
пред ви ђен је низ еду ка тив них се ми на ра, 
али и ку по ви на од ре ђе ног ди дак тич ког 
ма те ри ја ла на ме ње ног ма ли ша ни ма.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Оза ко ње ње обје ка та
Град ска упра ва за ур ба ни зам, про стор но 

пла ни ра ње и из град њу обје ка та Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца оба ве шта ва све гра ђа-
не да рок за са чи ња ва ње по пи са не за ко ни-
то из гра ђе них обје ка та ис ти че да на 27. 
но вем бра 2016. го ди не.

Вла сни ци не за ко ни то из гра ђе них обје ка-
та мо гу оба ве сти ти гра ђе вин ску ин спек ци ју, 
ка ко би ти објек ти ушли у по сту пак оза ко-
ње ња.

Све ин фор ма ци је гра ђа ни мо гу до би ти на 
шал те ри ма Услу жног цен тра Гра да Срем-
ска Ми тро ви ца у Ули ци Све тог Ди ми три ја 
број 13.
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Код по зна тог ар хе о ло шког на ла зи шта Го мо-
ла ва, на оба ли Са ве код Хрт ко ва ца, про-
шле су бо те, 10. сеп тем бра, одр жа ни су по 

сед ми пут „Рим ски да ни“, уз ко мен тар ор га ни-
за то ра да има ју упра во она кво вре ме ка кво су 
„од го ре“  на ру чи ли - ни пре то пло, ни пре хлад-
но, без па да ви на. Ова кво вре ме је из ма ми ло и 
број ну пу бли ку, као и из ла га че у око ли ну „нео-
лит ског се ла“ ко је се стал но раз ви ја и до пу ња ва 
но вим са др жа ји ма.

Ре ци мо да су „Рим ски да ни“ на ста вак ста ро-
рим ског фе сти ва ла „Lu di Ro ma ni“ ко ји је за циљ 
имао про сла ву за вр шет ка род не го ди не. Фе-
сти вал је сла вљен у до бром рас по ло же њу и уз 
оби ље ле пе му зи ке, хра не и пи ћа.

По тра ди ци ји, ма ни фе ста ци ја је за по че ла де-
фи ле ом уче сни ка и го сти ју, од ко јих су не ки об-
у че ни као Ри мља ни, а по том је „Рим ске да не“ 
отво рио Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник Скуп-
шти не оп шти не Ру ма.

- Све до ци смо по сед ми пут обе ле жа ва ња ви-
ше ми ле ни јум ског оби та ва ња људ ских за јед ни-
ца на овим про сто ри ма и ово нам је по треб но 
да се  под се ти мо свих тих сло је ва ци ви ли за ци ја 
ко је су уте ме ље ни у на шу са вре ме ну ци ви ли-
за ци ју, али и оба ве за пре ма бу дућ но сти. Ма ни-
фе ста ци ја се одр жа ва сва ке го ди не, мо же се и 
у струч ном сми слу упот пу ња ва ти и раз ви ја ти. 
Сам ло ка ли тет Го мо ла ва је са да де ва сти ран, 
али сви на ђе ни пред ме ти се на ла зе у мно гим 
му зе ји ма, а сам ло ка ли тет у свим уџ бе ни ци-
ма ар хе о ло ги је. Мо жда би ову ма ни фе ста ци ју 
тре ба ло упот пу ни ти и не ким струч ним пре да ва-
њи ма, али и на овај на чин ми се сва ке го ди не 
под се ћа мо на зна чај овог ло ка ли те та - ре као је 
Сте ван Ко ва че вић.

Жив ко Ра ја ко вић, је дан од ор га ни за то ра 
„Рим ских да на“ ка же да се у про грам сва ке го-
ди не све ви ше љу ди укљу чу је.

- На ша је же ља да ов де бу де што ви ше шко-
ла, да по ка же мо де ци ка ко се жи ве ло у пра и сто-

ри ји и ан ти ци, да по ра ди мо и на том еду ка тив-
ном аспек ту. Ми смо сло жни да на ста ви мо овим 
пу тем, то нас др жи, а ва жна нам је и по моћ По-
кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду, као 
и рум ске  оп шти не ко ји су пре по зна ли зна чај 
оног што ми ра ди мо. Ор га ни за ци ја ова кве ма-
ни фе ста ци је ни је ни ла ка, на ши по сло ви сто је 
док ми ов де „лу ду је мо“ и ово ор га ни зу је мо - ис-
ти че Ра ја ко вић.

Он до да је да су од ло кал не са мо у пра ве до-
би ли до на ци ју од 150.000 ди на ра за да ље по-
ста вља ње огра де од об ли ца око нео лит ског 
на се ља. 

- На пра ви ће мо и два мо сти ћа пре ко по то ка 
ко ји га окру жу је, па ако је не ко за ин те ре со ван 
не ка до ђе и жи ви не ко ли ко да на на на чин ка ко 
су та да жи ве ли љу ди, без стру је и мо бил них те-
ле фо на - ка же Жив ко Ра ја ко вић.

Ове го ди не на ма ни фе ста ци ји су уче ство-
ва ли и сво јим ра до ви ма се пред ста ви ли 
и уче ни ци Шко ле при ме ње них умет но сти 

из Шап ца, из Срем ске Ми тро ви це и По љо при-
вред на шко ла „Сте ван Пе тро вић Бри ле“ из Ру-
ме. Њи хо ви уче ни ци пе кар ског сме ра пе кли су 
хлеб на ста ри на чин, у гли не ној пе ћи. 

- Хлеб сам уме сио од ин те грал ног бра шна, 
во де и со ли. Ни смо до да ва ли ква сац, а по сле 
смо пе кли у овој пе ћи - об ја шња ва Да ли бор Јо-
ва но вић, уче ник тре ћег раз ре да пе кар ског сме-
ра. 

Про ба ли смо хлеб и за и ста је био уку сан, 
у шта су се мо гли уве ри ти и оста ли по се ти о-
ци „Рим ских да на“. Би ло је ту и ме да за про-
да ју, кроф ни, пред ме та до ма ће ра ди но сти... У 
умет нич ком про гра му су на сту пи ли там бу ра ши 
„Сир ми ју ма“и фол клор КУД „Де сан ка Мак си мо-
вић“ из Хрт ко ва ца, а у спорт ском де лу би ло је 
ор га ни зо ва но так ми че ње у на вла че њу ко но па, 
ба ца њу ка ме на с ра ме на и оба ра њу ру ке.

По кро ви тељ ове ма ни фе ста ци је је рум ска оп-
шти на. С. Џа ку ла

У ХРТ КОВ ЦИ МА ОДР ЖА НИ СЕД МИ РИМ СКИ ДА НИ

Про сла ва за вр шет ка
род не го ди не

ПРО ЈЕ КАТ ЗМА ЈЕ ВЕ 
ШКО ЛЕ У РУ МИ

Са рад њом
до зна ња

Град ска Основ на шко ла „Змај 
Јо ва Јо ва но вић“ је кра јем ју на 
апли ци ра ла на кон курс Ми ни-
стар ства про све те „Са рад њом 
до зна ња“. То је тре ћи кон курс 
ко ји ова основ на шко ла у по след-
њих де сет го ди на спро во ди мо у 
са рад њи са над ле жним Ми ни-
стар ством.

Овим про јек том се са гле да ва 
си ту а ци ја у на став ним прак са ма 
ши ром Ср би је, а на ме њен је 
основ ним, сред њим и ме шо ви-
тим шко ла ма. На кон курс су се 
ја ви ле 31 основ на, 20 сред њих и 
три ме шо ви те шко ле.

- Овај но ви про је кат „Са рад-
њом до зна ња“ је по ку шај да се 
уне су но ви не у на став ни про цес, 
да се ути че на про ме ну кон цеп та 
пла ни ра ња на ста ве и ре а ли за-
ци је ча со ва. То ком школ ске 
го ди не би тре ба ло де се так про-
це на та ча со ва ис пла ни ра мо у 
ко о пе ра ци ји са ви ше на став ни-
ка, кроз ме ђу соб ни ин те гра тив ни 
при ступ - та ко да ће јед ну 
на став ну је ди ни цу пре да ва ти 
два, нај ви ше три на став ни ка - на 
при мер на став ник срп ског мо же 
да об ра ђу је еп ске пе сме из 
ци клу са о осло ба ђа њу Ср би је и 
Цр не Го ре у са рад њи са на став-
ни ком исто ри је, а у то мо же да 
се укљу чи и на став ник ин фор ма-
ти ке. Та ко се рас те ре ћу је и уче-
ник али и на став ни ци - об ја шња-
ва Та ма ра Илић, по моћ ник 
ди рек то ра ОШ „Змај Јо ва Јо ва-
но вић“.

Про је кат је оглед ног ти па и 
тра ја ће до кра ја 2017. го ди не и 
на кра ју ће се су ми ра ти ура ђе но 
и ви де ти да ли је би ло не ких 
бе не фи та од ова квог при сту па 
на став ном про це су. Нај бо љи 
при ме ри из учи о ни ца ће се на ћи 
у об је ди ње ној ба зи по да та ка и 
мо гу да по слу же као мо дел 
на ста ве и за не ке дру ге шко ле 
ко је ће се ка сни је укљу чи ти у 
по ме ну ти про је кат.

Ма ри ја на Ри стић, пе да гог  
ка же да је на пра вљен  флек си-
би лан план ре а ли за ци је тим ске 
на ста ве. 

- На ши на став ни ци су пред ло-
жи ли на став не те ме и на став не 
је ди ни це ко је ће тим ски ре а ли зо-
ва ти у то ку ове школ ске го ди не: 
Та ко ће се ре а ли зо ва ти де сет 
про це на та ча со ва, а циљ нам је 
био да по диг не мо ква ли тет на ше 
на ста ве на ви ши ни во, да на ста-
ва бу де за ни мљи ви ја и ефи ка-
сни ја. Мо гу ће су не ке про ме не 
то га што смо ис пла ни ра ли то ком 
школ ске го ди не, а на ја вље не су 
и мо гу ће обу ке за на став ни ке. 
Ми смо во ди ли ра чу на да сви 
ча со ви бу ду об у хва ће ни тим 
тим ским ра дом и про јек том и у 
скла ду са тим смо и на пра ви ли 
план ре а ли за ци је тих ча со ва - 
ис ти че Ма ри ја на Ри стић. С. Џ.
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ОВАН: Упор но по ку-
ша ва те да од ло жи те 
су срет са са рад ни ци-
ма, ко ји вам на ме ћу 

до дат не зах те ве или од ре ђе на 
пра ви ла. До бро про це ни те под 
ко јим усло ви ма тре ба да учи ни те 
по слов ни ком про мис или да при-
ста не те на од ре ђе ни усту пак. 
Де лу је те су ви ше уз не ми ре но и 
има те лош пред о се ћај, на сре ћу 
парт нер уме да вас ора спо ло жи у 
пра вом тре нут ку. 

БИК: Има те до бру 
иде ју и ја сну ви зи ју, 
али мо ра те да про ђе-
те кроз раз ли чи те 

тест си ту а ци је у су сре ту са 
са рад ни ци ма. Не мој те по ти ски-
ва ти сво ју ин ту и ци ју. По не кад је 
те шко об ја сни ти пра ви узрок или 
по сле ди цу у по слов ним до га ђа ји-
ма. Ако су ва ша осе ћа ња у скла-
ду са гла сом ра зу ма, без ди ле ме 
по сту пи те као што на ла же ва ша 
са вест. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Успех у 
по слов ним су сре ти ма 
про из и ла зи из до бро 
осми шље них пла но ва 

и пре ци зни по те за. Ни шта ни је 
слу чај но, сто га па жљи во ана ли зи-
рај те ком плет ну си ту а ци ју. Ва жно 
је да пра вил но на мет не те сво ју 
уло гу у са рад нич ким ре до ви ма. 
При жељ ку је те но ви емо тив ни 
уз лет, спрем ни сте да при ме ни те 
сво ју оми ље ну стра те ги ју осва ја-
ња у дру штву во ље не осо бе. 

РАК: Не чи ји од го во ри 
мо гу да се ту ма че на 
раз ли чи те на чи не, 
али ви има те лош 

пред о се ћај и стра ху је те од мо гу-
ћег не у спе ха. По треб но је да ути-
че те на не чи је ми шље ње. Не ма 
раз ло га да се по на ша те су сре-
тљи во пре ма са рад ни ци ма ко ји 
ко ри сте дру га чи је кри те ри ју ме. 
Де лу је те су ви ше уз не ми ре но при 
по ми сли да вас не ко емо тив но 
за по ста вља. 

ЛАВ: Уко ли ко вам се 
не до па да не чи је 
по на ша ње, па жљи во 
би рај те ре чи ко је 

ко ри сти те у су сре ту са са рад ни-
ци ма. Ди пло мат ска но та по не кад 
по ста је не из бе жна у пре го во ри-
ма, а по слов ни ком про мис пред-
ста вља је ди но ис прав но ре ше ње. 
Парт нер оче ку је да за бли ста те у 
свом пу ном сја ју. Мо жда то пред-
ста вља од ре ђе ни на пор, али увек 
вре ди по ку ша ти са до бром иде-
јом.

ДЕ ВИ ЦА: Де лу је те 
сна ла жљи во и ефи ка-
сно у си ту а ци ја ма 
ка да се ре ша ва ју 

за јед нич ки по слов но – фи нан сиј-
ски ин те ре си. По треб но је да 
осми сли те но ви мо дел по на ша ња 
и да под стак не те сво је са рад ни ке 
на ак тив ну уло гу у по слов ним 
пре го во ри ма. Раз ми сли те на ко ји 
на чин тре ба да об ра ду је те сво ју 
по ро ди цу, они за слу жу ју ва шу 
ис кре ну на кло ност. 

ВА ГА: Из бе га вај те 
осо бу ко ја уно си не га-
тив но рас по ло же ње 
или до дат ну кон фу зи ју 

у од но су са бли ским са рад ни ци-
ма. Уко ли ко вам се ста ло да при-
до би је те не чи је по ве ре ње, мо ра-
те де ло ва ти при себ но и у скла ду 
са утвр ђе ним пра ви ли ма о са рад-
њи. Па жљи во ана ли зи рај те свог 
парт не ра, ка ко би сте бо ље раз у-
ме ли ства ри ко је вам мо жда и 
оправ да но пре ћут ку је.

ШКОР ПИ ЈА: Упор но 
сми шља те но ву стра-
те ги ју, али не ко дру ги 
де лу је ефи ка сни је и 

де ли мич но угро жа ва ва ше 
по слов не ин те ре се. По слов ни 
гу би так илу стру је ва шу тре нут ну 
не моћ да пре ва зи ђе те лош ди ја-
лог са са рад ни ци ма или да се 
су прот ста ви те не чи јем ути ца ју. 
Пре те ра но ин си сти ра те на сво јим 
по тре ба ма у од но су са во ље ном 
осо бом. 

СТРЕ ЛАЦ: На ва ма је 
да до не се те за вр шну 
реч, ко ја пред ста вља 
до бро ре ше ње или 

по зи тив ну пре крет ни цу у по слов-
ној са рад њи. Осми сли те до бру 
стра те ги ју и по ка жи те од го вор-
ност за сво је по ступ ке у дру штву 
са рад ни ка. У су сре ту са во ље ном 
осо бом не ма по тре бе да ре а гу је-
те им пул сив но, кон тро ли ши те 
сво је из не над не из ли ве су је те 
или љу бо мо ре. 

ЈА РАЦ: Обра ти те 
па жњу на раз ли чи те 
ин фор ма ци је ко је има-
ју ко ри сно зна че ње и 

пред ста вља ју по зи тив ну ори јен та-
ци ју. Ва жно је да са чу ва те по ве ре-
ње у од ре ђе не са рад ни ке и да се 
при ла го ди те са вре ме ни јим иде ја-
ма у по сло ва њу. У су сре ту са бли-
ском осо бом, не ма по тре бе да 
спу та ва те сво је емо тив не же ље 
или ма што ви те иде је. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Не ко не 
ува жа ва ва ше при-
мед бе, али раз ли чи то-
сти у раз ми шља њу и 

по на ша њу не тре ба да вас на во-
ди на сум њу у сво је спо соб но сти. 
Пре и спи тај те све мо гућ но сти ко је 
има те за са рад њу, увек по сто ји 
не ко за о би ла зно или до бро ре ше-
ње. Не ма раз ло га да се по на ша те 
су ви ше стро го пре ма бли ској осо-
би.  При хва ти те не чи је искре но 
из ви ње ње. 

РИ БЕ: Има те ути сак 
да вам не до ста ју по у-
зда не ин фор ма ци је о 
но вим до га ђа ји ма на 

по слов ној сце ни или да вам 
из ми че до бра при ли ка. До вољ но 
сте ра зум ни да за шти ти те сво је 
ин те ре се или да те сти ра те 
ри зич на ре ше ња. У од но су са 
во ље ном осо бом, из бе га вај те 
прин цип не ког емо тив ног ка жња-
ва ња или љу бав ног ри вал ства 
ко је вас уда ља ва од за јед нич ких 
пла но ва.

VREMEPLOV
14. сеп тем бар

1812. Фран цу ске тру пе под 
На по ле о ном Бо на пар том ушле 
су у Мо скву, ко ју су Ру си у 
по вла че њу за па ли ли. 
2003. На ре фе рен ду му у Швед-
ској гра ђа ни су се из ја сни ли 
про тив при кљу че ња те зе мље 
европ ској мо не тар ној уни ји.

15. сеп тем бар
1890. Ро ђе на ен гле ска књи жев-
ни ца Ага та Кри сти. 
1987. Не мач ки ха ке ри по зна ти 
као „Клуб Ха ос“ упа ли у ком пју-
тер ски си стем НА СА и ин ста ли-
ра ли про грам „Тро јан ски коњ“. 

16. сеп тем бар
1620. Брод „Меј фла у ер“ кре нуо 
из ен гле ске лу ке Са у темп тон с 
пут ни ци ма ко ји ће осно ва ти 
Пли мут, пр ву стал ну ен гле ску 
ко ло ни ју у Се вер ној Аме ри ци.
1861. За ступ ни штво гра да 
За гре ба до де ли ло Ву ку Сте фа-
но ви ћу Ка ра џи ћу По ве љу по ча-
сног гра ђа ни на, ко јом су му 
да та „сва пра ва, сло бо шти не и 
ко ри сти као што сва ком гра ђа-
ни ну За гре ба по за ко ну и ста-
ром на род ном оби ча ју при па-
да ју“. 

17. сеп тем бар
1665. У Лон до ну из би ла епи де-
ми ја ку ге у ко јој је умр ло око 
70.000 љу ди. 
1787. Де ле га ти 12 од та да-
шњих 13 др жа ва САД пот пи са-
ли Устав САД. Уз ка сни је до да-
те аманд ма не тај Устав и са да 
на сна зи, као нај ста ри ји ва же ћи 
Устав у све ту. У ње му пр ви пут 
при ме ње на иде ја фран цу ског 
фи ло зо фа Мон те скјеа о по де-
ли вла сти на за ко но дав ну, 
из вр шну и суд ску. 

18. сеп тем бар
1851. Иза шао је пр ви број аме-
рич ког днев ни ка „Њу јорк тајмс“, 
ко ји је осно вао Хен ри Џер вис 
Реј монд. 
1970. Аме рич ки пе вач и нај чу-
ве ни ји рок ги та ри ста 20. ве ка 
Џи ми Хен дрикс умро је у 27. 
го ди ни од пре ко мер не до зе 
дро ге. 

19. сеп тем бар
1928. „Па ро брод Ви ли“, пр ви 
ани ми ра ни филм у ком се по ја-
вио Ми ки Ма ус, при ка зан у 
њу јор шком би о ско пу Ко ло ни. 
1957. Аме ри кан ци у Не ва ди 
из вр ши ли пр ве под зем не 
ну кле ар не про бе. 
1985. У глав ном гра ду Мек си ка 
Си ју дад Мек си ку и око ли ни у 
зе мљо тре су по ги ну ло 12.000, 
по вре ђе но 40.000 љу ди. 

20. сеп тем бар
357 п.н.е. Ро ђен је краљ Алек-
сан дар Ве ли ки, је дан од нај ве-
ћих вој ско во ђа свих вре ме на. 
Ње го ва им пе ри ја про сти ра ла 
се од Ин ди је пре ко Пер си је и 
Ма ле Ази је до Грч ке и Ма ке до-
ни је.
1934. Ро ђе на ита ли јан ска 
филм ска глу ми ца Со фи ја 
Ши ко ло не, по зна та као Со фи ја 
Ло рен.

HOROSKOP

Сре да, 14. (1) сеп тем бар 
Преп. Си ме он Стол ник; Цр кве-
на Но ва го ди на

Че твр так, 15. (2) сеп тем бар 
Све ти му че ник Ма мант; Све ти 
Јо ван По сник

Пе так, 16. (3) сеп тем бар 
Све ште но му че ник Ан тим; Св. 
Јо а ни ки је, Пр ви па три јарх срп-
ски

Су бо та, 17. (4) сеп тем бар 
Све ште но муч. Ва ви ла; Про рок 
Мој си је Бо го ви дац, Св. Пе тар 
До бро бо сан ски 

Не де ља, 18. (5) сеп тем бар 
Све ти про рок За ха ри ја и пра-
вед на Је ли са ве та

По не де љак, 19. (5) сеп тем бар 
Чу до све тог ар хан ге ла Ми ха и-
ла; Све ти му че ник Ев док си је

Уто рак, 20. (6) сеп тем бар 
Св. му че ник Со зонт (Прет праз. 
Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це)

Crkveni
kalendar

• Стал но идем у џа ми ју, 
али ни ка ко да на ђем 
број ци пе ла.
• Стал но па дам на ис пи-
ти ма. Про кле те сто ли це.
• Све мир – то је не што 
за па ко ва но у ни шта. 

Јед но ста ван 
ко кос ко лач 

Са стој ци: 1 ча ша јо гур та, 1 
ча ша мле ка, 1 ча ша уља, 1 
ча ша ко ко са, 1 ва ни лин ше ћер, 
2 ча ше ше ће ра, 2 ча ше бра-
шна, 1 ка ши чи ца пра шка за 
пе ци во.

Гла зу ра:100 г чо ко ла де, 3 
ка ши ке уља

При пре ма: Тим ре дом, вар-
ја чом или жи цом, уме шај те све 
са стој ке. Улиј те у ма њи, на ма-
ше ћен  плех и пе ци те у прет-
ход но за гре ја ној рер ни на 180 
сте пе ни, не ких 30- так ми ну та.  
Про ве ри те чач ка ли цом да ли је 
пе чен. На па ри, или ти хој 
ва три, ото пи те чо ко ла ду са 
уљем и пре лиј те пре ко ко ла ча. 
Чим се гла зу ра стег не, мо же те 
га се ћи.
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Го ран Ни ко лић, ма ра то нац из Кра гу јев ца кре-
нуо је у сво ју тр ку за Ги ни сов ре корд, али још 
ви ше да ука же на по ло жај ин ва лид них ли ца и 

при ку пи по моћ за опре ма ње Ре ги о нал ног цен тра 
за спорт и ре ха би ли та ци ју осо ба са ин ва ли ди те-
том „Искра“ у ње го вом гра ду.

За то је кре нуо у ак ци ју „Ма ра тон за Ги ни са - 55 
ма ра то на за 55 да на“ уз план да од 3. сеп тем бра 
па до 27. ок то бра сва ки дан пре тр чи 42,2 ки ло ме-
тра и та ко обо ри до са да шњи ре корд од 52 ма ра-
то на.

Да кле, по сле на пор них при пре ма, Го ран ће са 
сво јим ти мом по ку ша ти да пре тр чи укуп но око 
2.500 ки ло ме та ра. За сва ки ма ра тон план му је да 
тр чи по шест са ти днев но. Пла ни ра на ру та тр ча ња 
об у хва та гра до ве по Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни 
и Цр ној Го ри. Сво ју тр ку Го ран је за по чео у Кра гу-
јев цу, а за вр ша ва у Бу дви.

Го ран Ни ко лић је на свом пу ту, тр чао кроз Срем-
ску Ми тро ви цу, а пе та ета па му је би ла од Ку зми на 
до Ру ме. На ци љу су га до че ка ли тра ди ци о нал но, 
са хле бом и со љу, а по ред чла но ва Ро та ри клу-
ба, би ли су при сут ни и пред став ни ци ор га ни за ци ја 
осо ба са ин ва ли ди те том. Го ран је у Ру ми пре но-
ћио, а по том је тр чао ка Но вом Са ду. 

По сле пре тр ча них 42,2 ки ло ме тра Го ран Ни ко-
лић је у до број фор ми одр жао и кон фе рен ци ју за 
но ви на ре. 

- Циљ ми ни је то ли ко оба ра ње Ги ни со вог ре кор-
да ко ли ко при ку пља ње нов ца за опре ма ње Ре ги-
о нал ног цен тра за спорт и ре ха би ли та ци ју осо ба 

са ин ва ли ди те том „Искра“. Да кле, же ља ми је про-
мо ви са ње здра вља и спор та, као и да ука жем на 
спо соб ност осо ба са ин ва ли ди те том за оба вља ње 
нај сло же ни јих по сло ва - ре као је Го ран Ни ко лић. 

Го ран је сла бо вид, на јед но око не ви ди, а на 
дру гом има све га пет про це на та остат ка ви да. 
Прак са је на овом ма ра то ну да се Го ра ну при кљу-
че и спор ти сти из сре ди не у ко јој тр чи, па је та ко 
би ло и у Ру ми, а ме ђу њи ма је био и Алек сан дар 
Бун да ло, члан Оп штин ског ве ћа за ду жен за спорт 
ко ји је пре тр чао 10 ки ло ме та ра.

Ге не рал ни спон зор Го ра на Ни ко ли ћа је Ро та ри 
ди стрикт 2483 Ср би је и Цр не Го ре, па је упра во 
за то циљ у Бу дви.

С. Џ.

ГО РАН НИ КО ЛИЋ ТР ЧАО МА РА ТОН КРОЗ РУ МУ

Тр ка за Ги ни сов ре корд

До чек Го ра на Ни ко ли ћа (у сре ди ни) у Ру ми

У дво ри шту Тех нич ке и По љо при вред не 
шко ле већ го ди на ма тре ни ра ју и чла но ви 
Атлет ског клу ба „Ру ма“ од ко јих мно ги има ју 

из у зет не успе хе у раз ли чи тим ни во и ма так ми че-
ња. У ци љу да им се пру же бо љи и ква ли тет ни-
ји усло ви за тре нинг из ли ве на је и но ва тар тан 
ста за за ко ју је ло кал на са мо у пра ва из дво ји ла 
600.000 ди на ра. Из ли ве на тар тан ста за је ду га 60 
ме та ра (за спринт), а ура ђе но је и 20 ме та ра за у-
став ног де ла и ја ма за пе сак, а ста за је за вр ше на 
4. сеп тем бра.

- Спорт ске ак тив но сти су ве о ма бит не и за то је 
ва жно де ци ство ри ти ва ља не усло ве за ба вље ње 
спор том. Ло кал на са мо у пра ва ће вр ло бр зо по-
че ти са ре а ли за ци јом још не ко ли ко про је ка та, а 
по ред спор та по кло ни ће мо па жњу и ре кре а ци ји. 
За то је Ру ма до би ла и но ву трим ста зу у Бор ков-
цу и те ре та ну на отво ре ном у пар ку код Основ не 
шко ле „Вељ ко Ду го ше вић“, што је би ло и пред-
ви ђе но про јек том пар ти ци па тив ног бу џе ти ра ња 
- ка же ди рек тор ка Ди рек ци је за из град њу Ру ме 
Вла ди сла ва Ста ме но вић.

Ова ста за је по ста вље на на ме сто где је ра ни је 
по сто ја ла ста за од шља ке на ко јој су тре ни ра ли 

ка ко атле ти ча ри, та ко и сред њо школ ци по ме ну-
те две шко ле - та ква је ко ри шће на прет ход не 35 
го ди не.

- Ду гу је мо ве ли ку за хвал ност ло кал ној са мо у-
пра ви, пред сед ни ку Сла ђа ну Ман чи ћу, али и мно-
гим спон зо ри ма ко ји су нам по мо гли да ста зу при-
пре ми мо за ове ра до ве. Ста за ће се ко ри сти ти за 
спринт, али и за тре нин ге ско ка у даљ и тро ско ка. 
АК „Ру ма“ је до био и тар тан под ло гу у рол на ма од 
Атлет ског са ве за Ср би је и та до на ци ја би ће ис-
ко ри шће на да се по ста ви још јед на по лу кру жна 
ста за од 200 ме та ра, та ко ђе у дво ри шту Тех нич ке 
шко ле ко ја ће се ко ри сти ти за тре нин ге за сред ње 
пру ге и спринт. Са том ста зом ће мо за о кру жи ти 
је дан тре на жни цен тар, ко ји ће омо гу ћи ти знат но 
ква ли тет ни ји тре нинг за спор ти сте и бо љи раз вој 
за мла де и та лен то ва не атле ти ча ре. Ста зе ће ко-
ри сти ти и уче ни ци Тех нич ке и По љо при вред не 
шко ле за на ста ву фи зич ког вас пи та ња - ре као је 
но ви на ри ма Алек сан дар  Бун да ло, је ди ни рум ски 
олим пи јац и члан Оп штин ског ве ћа за ду жен за 
спорт.

Ра до ви на овој по лу кру жној ста зи би тре ба ли 
да се окон ча ју за око ме сец да на. С. Џ.

РУ МА УЛА ЖЕ У СПОРТ 

Но ва тар тан
ста за

Ди рек то ри ца Ди рек ци је за из град њу Вла ди сла ва Ста ме но вић
и члан Оп штин ског ве ћа Алек сан дар Бун да ло

АК СИР МИ ЈУМ

Но ви ус пе си
Про те клог ви кен да Бе о град је 

био до ма ћин Фи на ла ку па Ср би је 
за мла ђе ју ни о ре. Ис та као се 
ре пре зен та ти вац Сир ми ју ма 
Ог њен Сто ја но вић, ко ји је у сво-
јим ди сци пли на ма на 100 и 200 
ме та ра осво јио дру га ме ста и 
по твр дио ви сок ни во и на са мом 
кра ју атлет ске се зо не. Још је дан 
ре пре зен та ти вац Сир ми ју ма 
Не ма ња Јор гић осво јио је тре ће 
ме сто у тр ци на 100 ме та ра. При-
јат но је из не на дио Алек сан дар 
Се ку лић дру гим ме стом у тр ци на 
400 ме та ра пре по не. Успе шан 
на ступ има ли су и Са ра Киш у 
тр ци на 100 ме та ра и Ива на 
Та дић на 400 ме та ра, као и Ог њен 
Де спић у ба ца њу ко пља.

Већ по тра ди ци ји шта фе та 
Сир ми ју ма че ти ри пу та 100 ме та-
ра је би ла успе шна и осво ји ла 
дру го ме сто иза но во сад ске Вој-
во ди не, а на сту па ла је у са ста ву: 
Не ма ња Пи ју но вић, Не ма ња Јор-
гић, Алек сан дар Се ку лић и Ог њен 
Сто ја но вић.

Ово је крај се зо не па су ре зул-
та ти не што скром ни ји, али је Сир-
ми јум то ком це ле се зо не био на 
ви со ком ни воу, за до вољ но ис ти че 
спорт ски ди рек тор Го ран Па вло-
вић. Г. П.

ФУД БАЛ: ФИ НА ЛЕ 
ОП ШТИН СКОГ КУ ПА

По бе да
Ку пи но ва 

У оп штин ском фи на лу Ку па 
Фуд бал ског са ве за Ср би је, од и-
гра ном 7. сеп тем бра на пе ћи нач-
кој Су ва чи, са ста ли су се Сло бо-
да из До њег То вар ни ка и Ку пи но-
во. Ку пи но во је од не ло по бе ду 
ми ни мал ним ре зул та том 1:0, а 
по бед нич ки гол је по сти гао Че ко у 
69. ми ну ту.

Сло бо да: Ве љо вић, З. Ми ли-
че вић, Ве сић, Но вић, Кне же вић, 
Тр бо вић, Пе рић, Ашће рић. Ба ла-
бан, Г. Ми ли че вић (од 70. Ко стић), 
Об ра до вић (од 65. Кли ска).

Ку пи но во: Узе лац (од 70. 
Ти мо тић), Ђу ри чић, Ми љуш, Гми-
зић, Че ко, Мај сто ро вић, Па јић, Ф. 
Ма тић (од 53. Ра до ва но вић), 
Га чић, А. Ма тић (од 65. Ра де та), 
Ри сти во је вић.

ДИ ВОШ 

Ме мо ри јал ни 
тур нир 

У су бо ту, 10. сеп тем бра, на 
те ре ну Фуд бал ског клу ба Хај дук у 
Ди во шу, одр жао се тре ћи по ре ду 
Ме мо ри јал ни тур нир „На да То до-
ро вић“ у част тра гич но на стра да-
ле де вој ке. 

Тим по во дом је ЖФК Сре ми це 
уго стио еки пе ЖФК Вој во ди на из 
Но вог Са да и ЖФК Рад из Бе о гра-
да. Го сти су ода ли почаст ми ну-
том ћу та ња, а по том су Сре ми це 
за по че ле утак ми цу. 

Прво место заузела је екипа 
Војводине, друго место Сремице 
А док су треће место освојиле 
девојке из ЖФК Рад. 



3114. SEPTEMBAR 2016.  M NOVINE

Ре зул та ти утак ми ца 8. ко ла: 
Кру ше вац: На пре дак – Чу ка-
рич ки 2:1, Су бо ти ца: Спар так - 
Ја вор Ма тис 1:1, Бе о град: Рад 
– Вој во ди на 0:0, Ча чак: Бо рац 
- Пар ти зан 0:2, Бе о град: Цр ве-
на Зве зда – Бач ка 2:0, Гор њи 
Ми ла но вац: Ме та лац - Но ви 
Па зар 0:0, Лу ча ни: Мла дост – 
Рад ник 2:0, Бе о град: Во ждо вац 
– Рад нич ки 1:4.

1. Ц. Зве зда 8 7 1 0 26:6 22
2. Вој во ди на 7 5 2 0 16:2 17
3. Рад нич ки 8 5 1 2 14:9 16
4. Ме та лац 8 4 2 2 8:5 14
5. Пар ти зан 8 4 1 3 12:7 13
6. Спар так 8 4 1 3 15:16 13
7. На пре дак 8 3 3 2 9:8 12
8. Мла дост 8 4 0 4 8:10 12
9. Во ждо вац 8 3 2 3 6:10 11

10. Рад 8 3 1 4 6:12 10
11. Но ви Па зар 7 2 2 3 9:11 8
12. Ј. Ма тис 8 1 4 3 6:13 7
13. Рад ник 8 1 3 4 5:13 6
14. Чу ка рич ки 8 1 2 5 4:9 5
15. Бо рац 8 1 2 5 3:9 5
16. Бач ка 8 1 1 6 3:10 4

СУПЕР ЛИГА ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 5. 
ко ла: Бе о град: ОФК Бе о град 
– Ин ђи ја 1:0, До ба нов ци: 
Бу дућ ност – Син ђе лић 1:0, 
Ја го ди на: Ја го ди на - ЧСК 
Пи ва ра 1:1, Вра ње: Ди на мо - 
БСК 2:0, Бе о град: Бе жа ни ја - 
ОФК Оџа ци 0:0, Ша бац: Ма чва 
– Ко лу ба ра 1:0, Ужи це: Сло бо-
да - Рад нич ки 1:0, Зе мун: 
Зе мун – Про ле тер 1:1.

1. Ма чва 5 5 0 0 10:1 15
2. ЧСК 5 3 2 0 9:3 11
3. БСК 5 3 0 2 6:6 9
4. Син ђе лић 5 2 2 1 6:1 8
5. Ја го ди на 5 2 2 1 7:4 8
6. Оџа ци 5 2 2 1 5:4 8
7. Сло бо да 5 2 2 1 2:2 8
8. Бу дућ ност 5 2 1 2 5:7 7
9. Про ле тер 5 1 3 1 4:4 6

10. Бе жа ни ја 5 1 3 1 3:3 6
11. Ди на мо 5 1 2 2 4:8 5
12. Зе мун 5 0 4 1 3:5 4
13 . Рад нич ки 5 1 0 4 5:7 3
14. Ко лу ба ра 5 0 3 2 2:4 3
15. ОФК Бе о. 5 1 0 4 2:10 3
16. Ин ђи ја 5 0 2 3 1:5 2

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Зре ња нин: Рад нич ки - Цр ве на 
Зве зда 0:3, Бач ка То по ла: ТСЦ 
- Рад нич ки (НП) 3:2, Срем ска 
Ми тро ви ца: Рад нич ки - Бо рац 
1:1, Пан че во: Же ле зни чар - 
Ду нав 1:1, Су бо ти ца: Бач ка 
1901- Вр шац 1:0, При гре ви ца: 
Брат ство 1946 – Це мент 4:1, 
Шид: Рад нич ки - Сло га 1:1, 
Омла ди нац је био сло бо дан.

1. Брат ство 4 3 1 0 12:3 10
2. Бач ка 4 3 0 1 5:3 9
3. Ду нав 4 2 2 0 7:3 8
4. Омла ди нац 3 2 0 1 6:2 6
5. Вр шац 4 2 0 2 3:4 6
6. Же лезн. 4 1 2 1 6:4 5
7. Бо рац 3 1 2 0 4:2 5
8. Радн. (СМ) 4 1 2 1 4:3 5
9. Радн. (НП) 3 1 1 1 5:4 4
10. ТСЦ 4 1 1 2 4:6 4
11. Радн. (Ш) 4 1 1 2 3:8 4
12. Сло га 4 0 3 1 4:5 3
13. Ц. Зве зда 3 1 0 2 4:6 3
14. Радн. (З) 4 0 2 2 1:7 2
15. Це мент 4 0 1 3 1:9 1

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
Ла ћа рак: ЛСК – Ка бел 1:0, 
Ер де вик: Сло га - Ве тер ник 6:1, 
Жа баљ: ЖСК – Ку пи но во 0:1, 
Чу руг: Хај дук (Ч) - Је дин ство 
3:1, Вој ка: Сре мац - Хај дук (Б) 
5:0, Но ви Сад: Ин декс – Бо рац 
4:1, Бе ле гиш: По ду на вац - Сла-
ви ја3:1, Бач ки Ја рак: Мла дост 
СО ФЕКС 2:0.

1. ЛСК 5 4 1 0 7:2 13
2. Хај дук (Ч) 5 4 1 0 7:2 13
3. Сло га 5 4 0 1 15:5 12
4. По ду на вац 5 3 1 1 8:2 10
5. Ка бел 5 3 1 1 7:2 10
6. Ку пи но во 5 3 0 2 7:4 9
7. Ин деx 5 2 2 1 9:3 8
8. Сре мац 5 2 2 1 8:3 8
9. Мла дост 5 2 2 1 4:3 8

10. Сла ви ја 5 2 1 2 9:7 7
11. Је дин ство 5 2 1 2 6:4 7
12. Бо рац 5 1 1 3 6:11 4
13. Хај дук (Б) 5 1 1 3 4:12 4
14. ЖСК 5 0 0 5 3:14 0
15. СО ФЕКС 5 0 0 5 0:11 0
16. Ве тер ник 5 0 0 5 2:17 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ ИНЂИЈА - СТАРА ПАЗОВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 2. ГРУПА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 1. ГРУПА

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ РУМА - ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Шид: Јед но та - ОФК Би кић 0:7, 
Ба чин ци: ОФК Ба чин ци – Сре-
мац 9:0, Ва ши ца: На пре дак – 
Гра ни чар 3:2, Ги ба рац: Син ђе-
лић - ОФК Бин гу ла 1:2, Илин ци: 
Бо рац – Омла ди нац 1:1, Је дин-
ство је би ло сло бод но.

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Ма ра дик: Сло га - Ду нав 2:3, 
Но ви Кар лов ци: По лет - Сло га 
(К) 2:1, Кру ше дол: Кру ше дол - 
Бо рац (Ј) 3:0, Чор та нов ци: 
ЧСК - Бо рац (С) је нео ди гра но, 
Фру шко го рац је био сло бо дан.

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Ра ден ко вић: Бо рац - Сло га 
0:7, Срем ска Ми тро ви ца: Тр го-
вач ки – Сре мац 2:0, Ша шин ци: 
Сло бо да – Но ћај 3:0, Бо рац 
(ВР) је би ла сло бод на.

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Срем ска Ра ча: Срем – По ле та-
рац 3:1, Бе ше но во: На пре дак 
– БСК 2:1, Бо сут: Бо сут – Гр гу-
рев ци 3:0, Пла ни нац је био сло-
бо дан. 

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Си бач: Сло вен – Шу мар 0:4, 
Срем ски Ми ха љев ци: Срем – 
Ло вац 0:3, Пр хо во: Мла дост - 
Хај дук 1932 1:1, Су бо ти ште: 
Ви тез - Ка ме ни 3:3, Пе ћин ци: 
До њи Срем 2015 – Сре мац 4:0.

Ре зул та ти утак ми ца 4. ко ла: 
Ша трин ци: 27. ок то бар - Цар 
Урош 4:3, Не ра дин: Вој во ди на 
– Бо рац нео ди гра но, Ни кин ци: 
По лет - Фру шка Го ра 1:1, Ру ма: 
Је дин ство - Је дин ство (К) 4:1, 
Ри ви ца: Пла ни нац – Фру шко го-
рац 4:1, Ириг: С.В.Рад нич ки – 
Сре мац 6:0, Гра бов ци: Гра ни-
чар – Сло га 3:1.

1. Би кић 4 4 0 0 19:2 12
2. Је дин ство 3 3 0 0 8:3 9
3. Бин гу ла 4 3 0 1 6:5 9
4. Ба чин ци 3 2 0 1 14:4 6
5. Јед но та 4 2 0 2 15:10 6
6. На пре дак 3 2 0 1 7:3 6
7. Син ђе лић 3 1 1 1 10:5 4
8. Гра ни чар 4 1 0 3 9:13 3
9. Бо рац 4 0 2 2 6:10 2

10. Омла ди нац 4 0 1 3 3:14 1
11. Сре мац 4 0 0 4 1:29 0

1. Ду нав 2 2 0 0 4:2 6
2. Кру ше дол 2 1 1 0 4:1 4
3. Сло га (К) 2 1 0 1 8:2 3
4. По лет 2 1 0 1 2:2 3
5. Бо рац (Ј) 2 1 0 1 1:3 3
6. Бо рац (С) 1 0 1 0 1:1 1
7. ЧСК 0 0 0 0 0:0 0
8. Фру шко го рац 1 0 0 1 0:1 0
9. Сло га (М) 2 0 0 2 2:10 0

1. Тр го вач ки 2 2 0 0 4:1 6
2. Сло га 2 1 1 0 9:2 4
3.Сло бо да 1 1 0 0 3:0 3
4. Сре мац 2 1 0 1 4:2 3
5. Бо рац (ВР) 1 0 1 0 2:2 1
6. Но ћај 2 0 0 2 1:5 0
7. Бо рац (Ра) 2 0 0 2 0:11 0

1. Срем 2 1 1 0 5:3 4
2. На пре дак 2 1 1 0 2:1 4
3. Бо сут 1 1 0 0 3:0 3
4. Пла ни нац 1 0 1 0 1:1 1
5. БСК 2 0 1 1 3:4 1
6. По ле та рац 2 0 1 1 2:4 1
7. Гр гу рев ци 2 0 1 1 0:3 1

1. До њи Срем 2 2 0 0 13:0 6
2. Шу мар 2 2 0 0 7:1 6
3. Сре мац 2 1 0 1 8:4 3
4. Ло вац 2 1 0 1 4:3 3
5. Срем 2 1 0 1 2:3 3
6. Ка ме ни 2 0 2 0 3:3 2
7. Мла дост 2 0 2 0 1:1 2
8. Хај дук 1932 2 0 1 1 1:3 1
9. Ви тез 2 0 1 1 3:11 1

10. Сло вен 2 0 0 2 0:13 0

1. Гра ни чар 4 4 0 0 10:3 12
2. С.В.Радн. 4 3 0 1 10:2 9
3. Је дин. (Ру) 4 3 0 1 10:5 9
4. По лет 4 2 2 0 7:2 8
5. Ф. Го ра 4 2 1 1 17:4 7
6. Цар Урош 4 2 0 2 9:6 6
7. Вој во ди на 4 2 0 2 8:7 6
8. Фру шког. 4 2 0 2 7:10 6
9. Пла ни нац 4 1 1 2 7:8 4

10. Сре мац 4 1 1 2 3:9 4
11. 27. ок то бар 3 1 0 2 5:6 3
12. Је дин. (К) 4 1 0 3 3:8 3
13. Сло га 4 0 1 3 4:11 1
14. Бо рац 3 0 0 3 0:19 0

Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
Ру ма: Сло вен – Хрт ков ци 1:2, 
Го лу бин ци: Ја дран – Сло бо да 
1:2, Љу ко во: Љу ко во – Пар ти-
зан 5:2, Срем ска Ми тро ви ца: 
Ми трос - Пр ви Мај 0:0, Ма чван-
ска Ми тро ви ца: Под ри ње – 
Бу дућ ност 1:1, По пин ци: 
На пре дак – Бо рац 3:0, Ада шев-
ци: Гра ни чар 1923 – Ру дар 4:0, 
Ди вош: Хај дук - До њи Пе тров-
ци 6:1.

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Гран. 1923 5 4 0 1 13:4 12
2. На пре дак 5 4 0 1 11:4 12
3. Сло бо да 5 4 0 1 7:4 12
4. Под ри ње 5 3 2 0 14:2 11
5. Хај дук 5 3 1 1 9:2 10
6. Љу ко во 5 3 1 1 11:11 10
7. Ја дран 5 3 0 2 8:7 9
8. Пр ви Мај 5 2 1 2 11:3 7
9. Бу дућ ност 5 2 1 2 8:8 7

10. Бо рац 5 2 1 2 5:6 7
11. Пар ти зан 5 2 0 3 7:8 6
12. Ми трос 5 1 1 3 5:7 4
13. Хрт ков ци 5 1 0 4 2:8 3
14. Сло вен 5 1 0 4 3:10 3
15. Ру дар 5 1 0 4 4:17 3
16. До њи П. 5 0 0 5 2:19 0

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 5. ко ла: 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Мла дост 1:3, Пу тин ци: ПСК - 
Је дин ство (М) 3:1, Бре стач: 
ОФК Бре стач - Зе ка Бу љу ба ша 
2:1, Ку змин: Гра ни чар - Омла-
ди нац 3:3, Обреж: Гра ни чар - 
Бо рац 2:3, Ин ђи ја: Же ле зни чар 
- Оби лић 1993 1:0, Пла ти че во: 
Је дин ство - Сло га 0:3, Ви шњи-
ће во: Хај дук – На пре дак 5:2.

1. Же лезн. 5 5 0 0 22:2 15
2. ПСК 5 4 0 1 9:4 12
3. Бо рац 5 3 1 1 8:4 10
4. Бре стач 5 3 1 1 8:6 10
5. Мла дост 5 3 1 1 9:9 10
6. Хај дук 5 3 0 2 11:8 9
7. Фру шког. 5 2 2 1 10:8 8
8. Сло га 5 2 2 1 8:9 8
9. Гра ни чар (К) 5 2 1 2 6:7 7

10. Зе ка Б. 5 2 0 3 12:9 6
11. Оби лић 5 2 0 3 4:5 6
12. На пре дак 5 2 0 3 13:16 6
13. Је дин. (М) 5 1 2 2 11:14 5
14. Омлад. 5 0 1 4 8:14 1
15. Гран. (О) 5 0 1 4 5:13 1
16. Је дин. (П) 5 0 0 5 3:19 0


