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Pinkijev Trg 4
022/210-1600

Dečiji pedijatrijski pregledi 1000 din.

Laser operacije 20% popusta

Estetska medicina 10% popusta i 
besplatan prvi pregled 

SAMO U POLIKLINICI 
LASERMEDIC

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“,
СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг Војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони:022/610-069, 624-657, 621-065
Факс:022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

Aktuelne informacije iz Srema na portalu M novine
www.m-novine.com

KONA^NO: 
[id dobija 

industrijsku zonu

AKCIJSKI POPUSTI
U JULU I AVGUSTU

SREMSKA MITROVICA:

Zavr{etak 
bazena u
oktobru

SVETSKO PRVENSTVO U KAJAKU:

Zlato za „Val“
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs
Шид коначно добија 
индустријску зону

Радови на инфраструктурном
опремању индустријске зоне у
Шиду, која се налази у катастар

ској општини Адашевци, званично су
почелиудругојполовиниавгуста.Дуго
очекиванаинвестиција,којајеосновни
предуслов за развој шидске општине
и на коју су грађани годинама чека
ли, биће према речима челних људи
ОпштинеШид, завршена већ следеће
године.Такође јенајављенодасевећ
тадаможеочекиватиидолазакстраних
идомаћихинвеститора.
Почетак радова на изградњи при

ступне саобраћајнице ка индустријској
зони,биојеповодпосетепредседника
ОпштинеПредрагаВуковићаињегових
ближихсарадника,новомградилиштуу
шидскојопштини25.августа.
 Ово је најсрећнији дан за мене

од када сам на челу Општине. О
индустријској зони се прича већ 17
година.Разниполитичарисуобећавали
почетакрадова,аникадсеништаније
урадило. Ми смо завршили сву неоп
ходну документацију, прошлицелокуп
ну правну процедуру и започели прве
послове.Првафазарадовајепочелаи
тренутносерадипутдужинекилометар
и800метараиширинеседамметара.
У питању је приступна саобраћајница
ка индустријској зони. Вредност радо
ва је близу 33милиона динара, с тим
штојеполовинусредставаобезбедила
ОпштинаШид,адругуполовинуУпра

вазакапиталнаулагања.Ово јевели
кастварзасвенас.Мислимда јеово
правоместозаиндустријскузону.Бли
зу је ауто  пут, железница, у близини
суХрватскаиБоснаисматрамода је
овалокацијаизузетнодобра.Убрзоће
индустријска зона добити своју функ
цију и сигуран сам да ће бити инве
ститора. Већ сад имамо преговоре са
неколикокомпанијакојеимајужељуда
улажуушидскуопштину.Нашциљједа
млади остају уШиду, да не одлазе из
Србијеидаћемосвеодсебезањихово
бољесутра.Томожемоосигуратисамо
отварањем нових радних места. Зато
сам неизмерно срећан што су радови
почели и већ у септембру крећемо у
реализацију другефазу радова  изја
виојеВуковић.
Према његовим речима, у другој

фази радова предвиђена је изградња
каналскемреженаиндустријскојзони.
Вредност тих радова износи 12 мили
онадинара.ОпштинаШидобезбедила
је шест милиона, а преостала сред
ства обезбедио је Покрајински секре
таријат за привреду, водопривреду и
шумарство.Трећафазарадова,према
његовим речима, почеће на пролеће.
Наконзавршеткатихрадова,очекујесе
даћеиндустријсказонабитиуфункци
јииспремназадолазакинвеститора.
Извођач радова на опремању инду

стријскезонеје„Катагоконстракшн“из
Руме. М. Н.

О индустријској
зони се при ча већ

17 годи на. Разни 
поли ти ча ри су

обе ћа ва ли почетак 
радова, а никад се 

ништа није уради ло. 
Ми смо завр ши ли

сву нео п ход ну
доку мен та ци ју,

про шли цело куп ну 
прав ну про це ду ру

и запо че ли прве 
посло ве, изја вио

је Предраг Вуко вић
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УВОДНИК

Подршка др Драгану Малобабићу 
на конкурсу за Дворског Гинеколога

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Мој докторе, мој докторе... Зашто 
вам је требао сав тај циркус? Зар 
само да преиспитате своју 

сопствену сујету? Или је све ово чиме 
сте увесељавали митровачку фејсбук-
јавност, више од месец дана, само 
припрема за учешће на конкурсу за 
Дворског Гинеколога, који је наводно 
расписао Газда Ранко? Нисте морали да 
се толико трудите, јер нико се није 
отимао за положај Дворског Гинеколога. 
Или сте гинеколог, или нисте. Уосталом, 
шта значи бити Дворски Гинеколог? Ако 
сте већ хтели да аванзујете, могли сте 
да конкуришете за Дворску Луду, тамо је 
конкурс стално отворен и навала је 
велика. Тамо се пријављују стално. 
Нисте ни ви тиква без корена.

А Газда Ранко је душеван човек. Да 
сте лепо отишли код њега и замолили га 
да бесплатно урадите медицинску услугу 
на његовом двору, он би вам то 
дозволио. Шта вам је требао читав тај 
циркус? Читаве те небулозне лагарије 
око тога да како ћете дати отказ на 
Гинеколошком одељењу. Па где бисте 
ви, мој докторе, уопште радили, да вам 
није државног посла? Приватно? Ајте, 
молим вас. Има ли лепшег приватлука од државног 
посла? Све вам је тамо, на одељењу, и опрема и 
пацијенти и све што треба. Лепо свим вашим 
пацијентима можете да закажете да дођу поподне код 
вас на приватни преглед, има ли шта лепше. Нико није 
веровао да ви заиста желите да напустите државни 
приватлук. Ни ваше колеге, ни ваши претпостављени. 
Уосталом, видело се на оној фејсбук циркусијади од тзв. 
„Подршке др Драгану Малобабићу“. Колико је ту било 
бламаже и свега што уз то иде. Да ли сте више времена 
трошили да изаберете оне што вас хвале, или да ваш 
администратор (ма ко то био, ако то нисте ви сами) 
брише са фејсбук странице оне које вас грде због разних 
пропуста, а неки су вас богме оплели и због неких 
пара... 

Сад се питам, у који сте ви то филм залутали? Зар су 
вам порески обвезници због тога толике године плаћали 
школовање, праксу, специјализацију? Да бисте се 
бавили сплеткарењима, лагаријама о наводном одласку 
са Гинекологије, организовањем подршке без икаквог 
разлога. Нисмо ми вас школовали да будете фејсбук 

доктор, већ прави народни лекар. Али ви сте то 
најмање. Уосталом, да сте ви нека фаца, као што нисте, 
одавно бисте као толики отишли, или у приватлук, или 
бар у печалбу. Толики од ваших колега одлазе у 
Немачку. Али, у Немачкој мора да се ради, а не да се 
очекује плата сваког месеца као у Болници, уз додатни 
рад на клиници Перуновић. 

Као некоме ко, претпостављам, није купио лекарску 
диплому, није вам неопходно да будете изабрани на 
конкурсу за Дворског Гинеколога на двору Газда Ранка, 
ако вам је то намера за успех у животу то јест. Оно, 
Газда Ранко јесте политичка фаца, која ведри и облачи, 
кадрује и све остало. Није он неко неважно мудо, већ 
Газда. Али, као мудар и праведан човек, мислим да и он 
и његови најближи користе медицинску услугу од 
најбољих лекара, а не од подгузних полуписмених 
докторских фукара. Није Газда Ранко наиван. Зато, 
докторе мој, не дајте да вас развлаче по том фејсбуку. 

Бићете ви Дворски Гинеколог. Нисте морали због тога 
да правите читаву ту шараду. А нисте ни џабе претрчали 
из ДС-а у СНС.    
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ШИД

Радови у школи „Сремски фронт“

Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић са нај бли жим сарад ни ци-
ма, посе тио је 24. авгу ста Основ ну 

шко лу „Срем ски фронт“ у Шиду, где су у 
току радо ви на ком плет ној сана ци ји и 
рекон струк ци ји објек та. Адап та ци ја ове 
школ ске уста но ве ради се пре ма про-
јек ту „Обно ви мо Срби ју“, пре ко Кан це-
ла ри је за упра вља ње јав ним ула га њи-
ма Вла де Репу бли ке Срби је, а радо ви 
би тре ба ли бити завр ше ни за 90 дана.

- Чим се нешто ради и гра ди, зна чи да 
иде мо напред и да се ства ра ју бољи 
усло ви за живот свих наших гра ђа на. 
На овом објек ту про ме ни ће се сва сто-
ла ри ја, затим подо ви, биће пот пу но 
рекон стру и са ни сани тар ни чво ро ви и 
све оста ло што је потреб но, како би 
уче ни ци има ли аде кват не усло ве за 
бора вак у шко ли. Шко ла ће доби ти пот-
пу но нови изглед, на опште задо вољ-
ство свих нас. Насто ја ће мо слич но да 
ура ди мо и у дру гим шко ла ма на тери то-
ри је наше општи не, како бисмо побољ-

ша ли усло ве за рад деци и њихо вим 
про фе со ри ма. Деца су наша будућ ност 
и за њих првен стве но све ово и ради мо. 
Захва лио бих се Вла ди Репу бли ке 
Срби је која нам је омо гу ћи ла да се све 
ово реа ли зу је, као и Кан це ла ри ји за 
упра вља ње јав ним ула га њи ма Мар ка 
Бла го је ви ћа. Искре но се надам да ће 
бити још ова квих и слич них про је ка та - 
иста као је пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић.

Радо ви су у пуном јеку. Рад ни ци пред-

у зе ћа „ГАТ“ из Новог Сада уве ли ко 
мења ју дотра ја лу сто ла ри ју, сани тар не 
чво ро ве, подо ве, као и ком плет ну 
расве ту у шко ли. Пре ма наја ва ма, радо-
ви би тре ба ли бити завр ше ни за 90 
дана, и до тада ће шко ла бити пот пу но 
спрем на за уче ни ке. За радо ве на овој 
школ ској уста но ви, Вла да Репу бли ке 
Срби је издво ји ла је 70 мили о на дина ра. 

- Ком пле тан износ сред ста ва за све 
радо ве изно си 70 мили о на дина ра, 
коли ко нам је и одо бре но. Нашим дома-
ћин ским пона ша њем, ми смо уште де ли 
20 мили о на дина ра јер смо иза бра ли 
нај по вољ ни јег изво ђа ча радо ва. Тако 
смо пока за ли да смо поу здан парт нер 
Вла ди Репу бли ке Срби је и за нас ово 
није послед њи про је кат, него само један 
у низу. Мора мо одго вор но да се пона-
ша мо. За изград њу водо во да у Соту 
смо тако ђе уште де ли око 20 мили о на 
дина ра. У сва ком момен ту и на сва ком 
месту, мора мо да се пона ша мо дома-
ћин ски и да гле да мо на сва ки динар. 
Само тако може мо бити пре по зна ти у 
држа ви Срби ји, како бисмо наста ви ли 
са трен дом уче ство ва ња на број ним 
про јек ти ма и како би и убу ду ће доби ја-
ли сред ства - изја вио је Вуко вић. М. Н.

Уче ни ци Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“ од 1. сеп тем бра биће рас по ре ђе-
ни на наста ву у дру ге шко ле у Шиду.

- Од 1. сеп тем бра, уче ни ци виших раз-
ре да наше шко ле, од 5. до 8. раз ре да, 
поха ђа ће наста ву у Гим на зи ји „Сава 
Шума но вић“ у после по днев ној сме ни са 
почет ком наста ве у 14 часо ва. За њих 
неће бити орга ни зо ван пре воз. Уче ни ци 

нижих раз ре да, од 1. до 4. раз ре да, кре ћу 
у шко лу у поне де љак 4. сеп тем бра, због 
при је ма прва ка. Наста ва за те уче ни ке ће 
се одви ја ти у ОШ „Бран ко Ради че вић“ у 
после по днев ној сме ни, са почет ком 
наста ве у 13:30 часо ва и за њих ће бити 
орга ни зо ван пре воз - изја ви ла је дирек-
тор ка ОШ „Срем ски фронт“ Сла ђа на 
Љубо је вић.

Наста ва у две у шко ле

Ради се ком плет на рекон струк ци ја шко ле
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На сед ни ци Скуп шти не Оп шти не 
Ириг одр жа ној у пе так, 25. ав гу-
ста, од бор ни ци су усво ји ли, из ме-

ђу оста лог, тре ћи ре ба ланс бу џе та као и 
из ве штај о из вр ше њу бу џе та за пе ри од 
од 1. ја ну а ра па до 30. ју на те ку ће го-
ди не.

У пр вих шест ме се ци ове го ди не укуп-
но оства ре ње пла ни ра них бу џет ских 
при хо да и при ма ња из но си 323 ми ли о-
на ди на ра. (за јед но са до дат ним при хо-
ди ма бу џет ских ко ри сни ка и пре не тим 
не у тро ше ним сред стви ма). Тран сфе ри 
од дру гих ни воа вла сти бу џе ту Оп шти-
не из но се 107 ми ли о на ди на ра. Рас хо ди 
из но се око 314 ми ли он ди на ра (за јед но 
са рас хо ди ма из до дат них при хо да бу-
џет ских ко ри сни ка). 

Ов де је по треб но на по ме ну ти да се 
оп шти на Ириг за ду жи ла за ду го роч ни 
кре дит код Ко мер ци јал не бан ке а.д. Бе-

о град са ро ком от пла те од осам го ди на 
у из но су од 54 ми ли о на ди на ра ко јим су 
ре фи нан си ра на три ду го роч на кре ди та.

Ка ко је на по ме нуо Или ја Јо цић, шеф 
Слу жбе за фи нан си је, утвр ђи ва ње и 
на пла ту јав них при хо да Оп шти не Ириг, 
уку пан про це нат оства ре ња при хо да је 
31,65 од сто, с тим да, ако се по сма тра ју 
по себ но бу џет ски при хо ди из вр ше ње је 
37,81 од сто. 

Што се ти че тре ћег ре ба лан са бу џе-
та, основ ни раз ло зи за ње го во усва ја ње 
је су ти што је Ту ри стич кој ор га ни за ци ји 
Оп шти не Ириг Ре пу бли ка до зво ли ла да 
за по сли два рад ни ка, а из вр ше не су из-
ме не и код Оп штин ске упра ве -  по ве ћа-
на су со ци јал на да ва ња, ис пла ће на је и 
от прем ни на јед ном за по сле ном због од-
ла ска у пен зи ју. Ка ко је ис та као Јо цић, 
тре ћи ре ба ланс бу џе та пла ни ран је у 
из но су од  око ми ли јар ду ди на ра. Пре-

не та, не у тро ше на сред ства из но се осам 
ми ли о на ди на ра. 

Од бор ни ци су да ли зе ле но све тло и 
за кре дит но за ду же ње ЈП „Ко мун ла ца“ 
због на бав ке но ве опре ме, као и од лу-
ку о мак си мал ном бро ју за по сле них на 
нео д ре ђе но вре ме у си сте му ло кал не 
са мо у пра ве. 

На кон ове две тач ке днев ног ре да, 
од бор ни ци су усво ји ли и про грам га си-
фи ка ци је оп шти не Ириг, као и од лу ку о 
из бо ру стра те шког парт не ра за фи нан-
си ра ње, про јек то ва ње и из во ђе ње ра-
до ва на се ља оп шти не Ириг са Ле тен-
ком.  С. Станетић 

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Више новца за
социјалну заштиту

На сед ни ци Скуп шти не уво је на је 
знаjчана од лу ка, а то је про грам га си-
фи ка ци је оп шти не Ириг са Летенком, 
у са рад њи са По кра јин ском вла дом и 
Ср би ја га сом. 

- До би ли смо са гла сност да кре не-
мо у про це ду ру што се ти че га си фи-
ка ци је на ше оп шти не, нај пре до но-
ше ња од лу ка па утвр ђи ва ња стра те-
шког парт не ра за га си фи ка ци ју на се-
ље них ме ста. Сва ко на се ље но ме сто 
би ће об у хва ће но, од Ма ле Ре ме те до 
Ве ли ке Ре ме те. На да мо се да ће мо 
спро во ђе њем га са ура ди ти ве ли ку 
ствар, ка ко за оп шти ну, та ко и за раз-
вој ту ри зма. Вред ност ин ве сти ци је је 
4,5 ми ли о на евра, а по че так ра до ва, 
оче ку је се у ок то бру. Рок за за вр ше-
так је две го ди не – ис та као је пред-
сед ник Оп шти не Ириг Сте ван Ка зи-
ми ро вић. 

Ириг до би ја гас

Заседање локалног парламента у Иригу

Одборници СО Ириг



6 30. AVGUST 2017.  M NOVINE ГРАД ПОД ЛУПОМ

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ ВЛА ДИ МИР САНА ДЕР

Завр ше так базе на у окто бру

Митро вач ки гра до на-
чел ник Вла ди мир 
Сана дер про шлог 

пет ка, 25. авгу ста оби шао је 
радо ве на изград њи базе на 
у цен тру гра да. Тог дана 
завр ше но је проб но пуње-
ње вели ког базе на водом, 
како би се про ве ри ло да не 
посто ји про пуст у хидро и зо-
ла ци ји. Уко ли ко све буде у 
реду, кре ну ће и поста вља-
ње кера ми ке на самом 
базе ну. 

Како је иста као Сана дер, 
у току је зад ња фаза тести-
ра ња шкољ ке вели ког базе-
на. 

- Сле ди поста вља ње 

кера ми ка и завр шни радо ви 
на самом објек ту, који под-
ра зу ме ва ју кре че ње самог 
објек та. Затим ће се ради ти 
пове зи ва ње базе на са тер-
мал ном бушо ти ном и пове-
зи ва ње базен ске тех ни ке 
одно сно уре ђа ја који ће 
допри не ти да базен буде 
без бе дан и хиги јен ски 
испра ван. Оста ло је још да 
се ура де и при ступ не сао-
бра ћај ни це и пла то испред 
базе на. Оче ку јем да ћемо 
радо ве при ве сти кра ју у 
окто бру. Потреб но је доби ти 
и упо треб ну дозво лу, јер 
овај обје кат мора бити пот-
пу но без бе дан за купа че – 

изја вио је гра до на чел ник.
Он је под се тио да су 

изгра ђе на два базе на, вели-
ки димен зи ја 25 пута 13 
мета ра, који ће бити опре-
мљен за потре бе разних 
так ми че ња, док је дру ги 
базен дуби не 90 цен ти ме та-
ра, наме њен нај мла ђи ма, а 
има ће хидро маса же ре. 
Укуп но ће бити уло же но око 
270 мили о на дина ра у 
базен. 

Гра до на чел ник Сана дер 
је гово рио и о изград њи кру-
жних токо ва у зони под во-
жња ка, као и о инве сти ци ја-
ма у шко ла ма на тери то ри ји 
Гра да.

- Изград ња кру жног тока 
код Елек тро вој во ди не је у 
току, а уско ро би тре ба ли да 
поч ну радо ви и на изград њи 
кру жне рас кр сни це код 
Хоро ско па. Ми тре нут но 
пра ви мо план када ће које 
јав но пред у зе ћа ући у посао 
око изме шта ња инста ла ци-
ја у том делу гра да. Оче ку-
јем да се са почет ком сеп-
тем бра интен зи ви ра ју ови 
радо ви – рекао је Вла ди мир 
Сана дер.

Он је додао да је про шлог 
четврт ка, 24. авгу ста пот пи-
сао уго вор са покра јин ским 
секре та ри ја том за обра зо-
ва ње. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер у обиласку радова

Сле ди
поста вља ње 

кера ми ка и
завр шни

радо ви, који 
под ра зу ме ва ју 
кре че ње самог 
објек та. Затим 

ће се ради ти 
пове зи ва ње 

базе на са
тер мал ном 

бушо ти ном.
Оче ку јем да 

ћемо радо ве 
при ве сти кра ју

у окто бру. 
Потреб но је 

доби ти и
упо треб ну 

дозво лу, јер
овај обје кат 

мора бити
пот пу но

без бе дан
за купа че,
изја вио је

гра до на чел ник
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Како сазна је мо од гра до-
на чел ни ка лока ци ја при-
вре ме ног ази ла за напу-
ште не псе биће у скло пу 
митро вач ког затво ра. На 
осно ву пре по ру ке Мини-
стар ства прав де, дошло се 
до закључ ка да би посто ја-
ње ази ла у казне но поправ-
ним заво ди ма допри не ло 
ресо ци ја ли за ци ји осу ђе ни-
ка.

- Нама је дра го што смо 
запо че ли овај зајед нич ки 
про је кат. Казне но поправ ни 

завод у Срем ској Митро ви-
ци је напра вио одлич не 
усло ве за држа ње напу-
ште них паса, виде ће мо да 
ли ће нам њихо ви капа ци-
те ти бити довољ ни или 
ћемо азил ипак гра ди ти 
тамо где је и пла ни ран, код 
реги о нал не депо ни је. У 
сва ком слу ча ју ово је при-
вре ме но реше ње, и вео ма 
брзо ће поче ти овде да се 
сме ша ју напу ште не живо-
ти ње – рекао је гра до на-
чел ник Сана дер. 

Азил за псе на КП Дому

- Кон ку ри са ли смо за 
рекон струк ци ју кро ва у 
објек ту „Буба ма ра“ Пред-
школ ске уста но ве „Пче ли-
ца“ у Насе љу Мати ја Хуђи и 
одо бре но нам је 4,5 мили о-
на дина ра за те радо ве. 
Под руч но оде ље ње ОШ 
„Добро сав Радо са вље вић 
Народ“ у Ноћа ју доби ло је 
1,8 мили о на дина ра за 
рекон струк ци ју кро ва на 
фискул тур ној сали који је 
про ки шња вао, ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ у 

Срем ској Митро ви ци је 
доби ла сред ства за тоа ле-
те, а под руч но оде ље ње 
ОШ „Јован Јова но вић Змај“ 
у Јар ку за рекон струк ци ју 
шко ле. Ово је добра вест 
пре све га за оне који бора ве 
у тим уста но ва ма, за нашу 
децу и њихо ве настав ни ке. 
И у наред ном пери о ду ћемо 
ула га ти у сана ци ју шко ла и 
објек те пред школ ске уста-
но ве – иста као је Сана дер. 

Б. Села ко вић

Тренутни (горе) и будући изглед базена (доле)

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА 

Суб вен ци је
за превоз ђака
Од 1. сеп тем бра, са 

почет ком нове школ-
ске годи не, дола зи до 

изме не пола за ка ауто бу са, 
одно сно поно во почи ње да 
се при ме њу је ста ри ред 
вожње који је на сна зи када 
ђаци путу ју у шко ле. 

О нови на ма и изме на ма 
које се тичу суб вен ци о ни са-
ног пре во за гово ри ли су 
начел ник Град ске упра ве за 
сао бра ћај, кому нал не и 
инспек циј ске посло ве Миро-
слав Јова но вић и начел ни-
ца ГУ за обра зо ва ње Мир ја-
на Пје вац. 

Пре ма речи ма начел ни ка 
Јова но ви ћа, уче ни ци који 
поти чу из соци јал но угро же-
них поро ди ца (око 200 ђака) 
има ју пра во на пот пу но бес-
пла тан пре воз. Тако ђе је 
уго вор на оба ве за пре во зни-
ка да од 1. сеп тем бра сви 
ауто бу си има ју кли ма уре-
ђа је и елек трон ске дис пле је 
који ће слу жи ти за инфор-
ми са ње пут ни ка, али и угра-
ђен џи пи ес како би се пра-
ти ло кре та ње ауто бу са и 
редов ност пола за ка. 

И ове годи не у буџе ту Гра-
да Срем ска Митро ви ца 

опре де ље на су сред ства за 
суб вен ци о ни са ње пре во за 
уче ни ка сред њих шко ла који 
поха ђа ју сред ње шко ле ван 
тери то ри је Срем ске Митро-
ви це. То су они про фи ли 
које Град нема у сво јим 
сред њим шко ла ма. 

Како је иста кла начел ни ца 
Мир ја на Пје вац истра жи ва-
ња су пока за ла да нај ви ше 
уче ни ка са тери то ри је Гра да 
Срем ска Митро ви ца поха ђа 
Пољо при вред ну шко лу у 
Руми и шко лу у Бога ти ћу. Од 
ове годи не, прва ци који су 
упи са ли сред њу Пољо при-
вред ну шко лу неће има ти 
пра во на суб вен ци о ни са ни 
пре воз ка Руми, јер Пре-
храм бе но – шумар ска и 
хемиј ска шко ла у Срем ској 
Митро ви ци од ове годи не 
има про фил пољо при вред-
ни тех ни чар. 

Што се тиче ђака који 
поха ђа ју митро вач ке сред-
ње шко ле, сва ки роди тељ 
ће пла ћа ти цену кар те 3.000 
дина ра, а оста так до пуне 
цене пла ћа ју пре во зник и 
Град који је опре де лио сред-
ства у буџету.  

 С. С. 

Мини стар ство омла-
ди не и спо р та за 
спро во ђе ње циље ва 

Наци о нал не стра те ги је за 
мла де и про гра ма „Мла ди 
су закон“ одо бри ло је Орга-
ни за ци ји срп ских сту де на-
та у ино стран ству (ОССИ) 
про грам „Свет ска зна ња 
за раз вој мла дих“, који се 
одно си на обра зо ва ње, вас-
пи та ње и обу ку мла дих.

Про је кат реа ли зу је у 
сарад њи са парт нер ским 
орга ни за ци ја ма из 15 
локал них зајед ни ца у Репу-
бли ци Срби ји, међу који ма 
је и Срем ска Митро ви ца. 

Про те клог викен да чети-
ри уче ни це сред њих шко ла: 
Анђе ла Добраш, Андреа 
Томић, Ива на Дин чић и 

Ива на Ерде ји, које су ода-
бра не путем кон кур са, су 
зајед но са коор ди на то ри ма 
из ЈКП „Кому на ли је“ Срем-
ска Митро ви ца при су ство-
ва ле првој обу ци за писа ње 
про је ка та, која се одр жа ла 
на Зла ти бо ру. Циљ про-
јек та јесте да уче сни це уз 
помоћ коор ди на то ра осми-
сле про је кат за добро бит 
свог гра да који ће ући у кон-
ку рен ци ји за финан си ра ње 
од стра не успе шних ком па-
ни ја.

Наред на два месе ца нас 
чека напо ран рад на кре-
и ра њу новог про јек та у 
циљу што успе шни јег пред-
ста вља ња, наво де из ЈКП 
„Кому на ли је“.

Т. М.

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“ 

Свет ска зна ња 
за раз вој мла дих
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ПОЉОПРИВРЕДА

Обавештење
за сточаре

Сто ча ри са тери то ри је Гра да Срем ска 
Митро ви ца који ће кон ку ри са ти за доби-
ја ње држав ног пољо при вред ног земљи-
шта по пра ву пре чег заку па има ју рок до 
1. сеп тем бра да под не су зах тев за изла-
зак Репу блич ке вете ри нар ске инспек ци је 
која тре ба да утвр ди број но ста ње, 
напра ви запи сник и изра чу на услов на 
грла, обја шња ва начел ник Град ске упра-
ве за пољо при вре ду Вла ди мир Насто-
вић.

- Град Срем ска Митро ви ца је поло ви-
ном јуна рас пи сао Јав ни позив за дока-
зи ва ње пра ва пре чег заку па пољо при-
вред ног земљи шта у држав ној сво ји ни за 
2018. годи ну. Дошло је до изме не тог 
јав ног пози ва, којом је пред ви ђе но да 
пољо при вред ни про из во ђа чи има ју рок 
до 1. сеп тем бра да под не су зах тев Репу-
блич кој вете ри нар ској инспек ци ји да иза-
ђе на терен и утвр ди број но ста ње. Тај 
рок је бли зу и важно је напо ме ну ти 
нашим пољо при вред ним про из во ђа чи ма 
да га не про пу сте - изја вио је Насто вић.

Рок за доста ву ком плет не доку мен та-
ци је потреб не за дока зи ва ње пра ва пре-
чег заку па на пољо при вред ном земљи-
шту у држав ној сво ји ни на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро ви ца за 2018. годи-
ну исти че 31. окто бра.

Од начел ни ка Насто ви ћа сазна је мо да 
је про шле годи не под не то 210 зах те ва за 
доби ја ње земље по пра ву пре чег заку па, 
али је око 100 газдин ста ва доби ло земљу 
по пра ву пре чег заку па, с обзи ром на то 
да се при ме њу ју изме не Зако на о пољо-
при вред ном земљи шту. 

- По про гра му је 1.960 хек та ра држав-
не земље при па ло сто ча ри ма, од укуп но 
5.500 хек та ра. За лици та ци ју ће оста ти 
око 2.000 хек та ра држав не земље, а 
оста так ће бити дат бес плат но на кори-
шће ње поје ди ним уста но ва у гра ду. Ми 
смо одлу ке о доде ли земљи шта по пра ву 
пре чег за ову годи ну пот пи са ли и оне су 
тре нут но у Мини стар ству пољо при вре-
де, у Упра ви за земљи ште, чека се њихо-
ва сагла сност. Када нам их вра те, наши 
пољо при вред ни ци има ју одре ђен рок да 
извр ше упла ту, након чега ради мо уго во-
ре. Када сва ки уго вор буде пот пи сан, иде 
се на лици та ци ју. Оче ку јем да ће први 
круг лици та ци је бити кра јем сеп тем бра, 
почет ком окто бра – наво ди начел ник 
Насто вић. 

Од заку па држав не земље на тери то-
ри ји Гра да у град ски буџет се сли ва око 
40 мили о на дина ра.  Б. С.

Начел ник Вла ди мир Насто вић

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

ПСЦ „ПИН КИ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Спорт ски рођен да ни
нова пону да хале
Из буџе та Гра да Срем-

ска Митро ви ца ове 
годи не је пред ви ђе-

но 41,5 мили о на дина ра за 
функ ци о ни са ње Уста но ве 
Послов но спорт ски цен тар 
„Пин ки“. Од те суме, осам 
мили о на дина ра издво је но је 
за инве сти ци о на ула га ња, а 
оста так сред ства биће утро-
шен на пла те 11 стал но и пет 
запо сле них на одре ђе но вре-
ме, као и на теку ће одр жа ва-
ње хале. 

Како је ПСЦ „Пин ки“ од 1. 
јану а ра 2007. годи не инди-
рект ни кори сник буџе та Гра-
да, део сред ста ва доби ја из 
град ског буџе та, а оста ло 
из соп стве них изво ра која 
оства ру је: изда ва њем сло-
бод ног послов ног про сто ра, 
тер ми на у спорт ским про сто-
ри ја ма, реклам ног про сто ра, 
као и орга ни зо ва њем спорт-
ских и кул тур но забав них мани фе ста-
ци ја. Од мар та 2014. годи не у скло-
пу хале ради кафић, а од сеп тем бра 
исте годи не Кошар ка шки клуб „Мега 
Бемакс“ игра утак ми це у митро вач кој 
хали, те ова уста но ва при хо ду је сред-
ства од про да је ула зни ца. Од јула ове 
годи не ПСЦ „Пин ки“ орга ни зу је и спо-
рт ске про сла ве рођен да на. 

Како наво ди дирек тор ПСЦ „Пин-
ки“ Васиљ Шево, иако у гра ду посто-
је игра о ни це за про сла ву рођен да на, 
руко вод ство хале „Пин ки“ је дошло на 
иде ју да орга ни зу је про сла ве рођен да-
на али на дру га чи ји начин.

- Ми током лета има мо два месе ца 
луф та, јер нам се кра јем јуна завр-
ша ва ју све мани фе ста ци је. Зато смо 
осми сли ли да јед на од пону да ПСЦ 
„Пин ки“ буду и спорт ски рођен да ни. 
До сада је орга ни зо ва но десе так про-

сла ва, са децом раде ани ма то ри, про-
фе со ри физич ког вас пи та ња који су 
запо сле ни у хали. Спорт ски рођен да-
ни су нешто ново у нашем гра ду. Дете 
доби ја при ли ку да на кре а ти ван начин 
и уз актив но дру же ње, игру и так ми че-
ње обе ле жи свој вели ки дан. На њима 
до изра жа ја дола зи деч ја кре а тив ност 
и упор ност. Кон струк тив но осми шље не 
актив но сти које су при ла го ђе не узра-
сту сла вље ни ка и њего вих дру га ра су 
при ли ка да сва ко дете испро ба и нау-
чи неке нове вешти не. Ова ква врста 
рођен да на ства ра код деце осе ћај 
зајед ни штво, јача спорт ски и так ми чар-
ски дух и пру жа могућ ност да се деца 
опу сте и заба ве кроз спорт ске игре. На 
рођен дан се дола зи у спорт ској опре-
ми, деца се могу заба ви ти на мул ти-
функ ци о нал ном тере ну поред хале, 
који је без бе дан за игру, а уко ли ко је 
лоше вре ме у нашој фит нес сали или 
у вели кој сали. Оно што је нај ва жни је, 
роди те љи не мора ју да бри ну за сво-
ју децу, јер су она под струч ним над-
зо ром, а роди те љи док тра је рођен дан 
вре ме могу да пре кра те у нашем кафи-
ћу – каже Шево.

Од сеп тем бра кре ћу спорт ски дога-
ђа ји, па ће бити теже укло пи ти тер-
ми не, међу тим руко вод ство „Пин ки ја“ 
напо ми ње да ће се потру ди ти да сви-
ма иза ђу у сусрет. Могућ но сти које 
нуди ПСЦ „Пин ки“ за спорт, рекре а ци ју 
и разо но ду су вели ке.

- Клу бо ви ма са тери то ри је гра да не 
напла ћа ју се тер ми ни, а има мо могућ-
ност заку па фит нес сале за аеро-
бик, пила тес, часо ве сал се, тере та не, 
кугла не – каже на кра ју Шево.  Б. С.

Ово го ди шњи соп стве ни при хо ди хале, 
како сазна је мо од начел ни ка Град ске 
упра ве за кул ту ру, спо рт и омла ди ну Или-
је Неди ћа су про јек то ва ни на око 18 мили-
о на дина ра. Из тих сред ста ва ПСЦ „Пин-
ки“ ула же у обје кат, недав но је завр ше но 
кре че ње фаса де и послов них про сто ри ја, 
као и заме на сто ла ри је. Тако ђе Уста но ва 
ПСЦ „Пин ки“ из соп стве них сред ства 
испла ћу је и сти му ла ци је за сво је запо сле-
не у изно су до 30 одсто зара де за оне 
рад ни ке који су пре ко вре ме но анга жо ва-
ни.

Соп стве на 
сред ства

Дирек тор Васиљ Шево
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ПОТ ПИ САН 51 УГО ВОР ЗА НАБАВ КУ МЕХА НИ ЗА ЦИ ЈЕ И ОПРЕ МЕ 

Бес по врат на сред ства
за пољо при вред ни ке

При ли ком доде ле уго во ра, пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак рекао је да је 
пољо при вре да јед на од глав них при вред них гра на у коју ће Општи на све више ула
га ти, наја вљу ју ћи да ће аграр ни буџет сле де ће годи не бити уве ћан за нај ма ње пет 
мили о на дина ра

Пред став ни ци локал не само у пра ве и 
Аген ци је за рурал ни раз вој општи не 
Инђи ја у сре ду, 23. авгу ста уру чи ли 

су уго во ре о бес по врат ним сред стви ма 
за набав ку пољо при вред не меха ни за ци је 
и опре ме за пче лар ство за 51 пољо при-
вред ни ка. Вред ност пот пи са них уго во ра 
изно си 6,4 мили о на дина ра и пред ста-
вља ју до сада нај ве ћа издва ја ња у обла-
сти пољо при вре де.

Све тла на Алек сић, пољо при вред ни ца 
из Новог Слан ка ме на већ годи на ма уна-
зад кори сти сред ства за под сти цај агра ру 

која Општи на Инђи ја издва ја из свог буџе-
та.

- Сред ства која доби ја мо од локал-
не само у пра ве пре ко Аген ци је за рурал-
ни раз вој за нас су изу зет но зна чај на јер 
су бес по врат на. Сада има мо при ли ку да 
купи мо меха ни за ци ју, а редов но доби ја мо 
финан сиј ску подр шку за вештач ко осе ме-
ња ва ње - каже Алек сић.

Сред ства за набав ку опре ме у пче лар-
ству доби ло је 12 пче ла ра са тери то ри је 
општи не Инђи ја. Ради се о повра ћа ју до 
50 одсто уло же ног нов ца, што је до 100 

хиља да дина ра поје ди нач но.
- Пче ла ри су доби ли зна чај на сред ства 

од локал не само у пра ве у 2017. годи ни. 
Ова годи на за нас је вео ма лоша због 
суша и сада тре ба пче ле при пре ми ти за 
зиму, купи ти шећер и пре па ра те про тив 
боле сти - каже Дра ган Вуче но вић, пред-
сед ник Удру же ња пче ла ра „Рој“ из Инђи је 
и дода је:

- Сред ства која нам је одо бри ла Општи-
на Инђи ја иско ри шће на су за купо ви ну 
нове опре ме и пче ли њих дру шта ва. Ове 
годи не кон ку ри са ло је 35 наших чла но ва 
и сви ма су, коли ко знам, одо бре на сред-
ства.

При ли ком доде ле уго во ра, пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак рекао је 
да је пољо при вре да јед на од глав них при-
вред них гра на у коју ће Општи на све више 
ула га ти, наја вљу ју ћи да ће аграр ни буџет 
сле де ће годи не бити уве ћан за нај ма ње 
пет мили о на дина ра. 

- Наша жеља је да буџет за пољо при-
вре ду буде дупло већи како би сва ко 
пољо при вред но газдин ство могло да осе-
ти бољи так, али посте пе ним пове ћа њем 
дости ћи ћемо и тај ниво. Акту ел ни буџет је 
један од пет нај ве ћих на нивоу покра ји не, 
што пока зу је да ите ка ко бри не мо о раз во ју 
пољо при вре де - иста као је Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја ујед но 
је наја вио и фор ми ра ње пољо чу вар ске 
слу жбе која је пред ви ђе на пла ном за ову 
годи ну, а помоћ у тех нич ком опре ма њу 
оче ку је се од Покра јин ске вла де. М. Ђ.

Пред сед ник Општи не Инђи ја доде лио уго воре

Све тла на Алек сић, пољо при вред ни ца
из Новог Слан ка ме на

Дра ган Вуче но вић, пред сед ник
Удру же ња пче ла ра „Рој“ Инђи ја
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Кул тур но - умет нич-
ко дру штво „Соко“ из 
Инђи је било је дома-

ћин ита ли јан ском КУД „Ру 
Мака ту ре“ из Кар пи но неа у 
пери о ду од 19. до 24. авгу-
ста. Током пет дана борав-
ка у нашој земљи, чла но ви 
ита ли јан ског КУД „Ру Мака-
ту ре“, њих 29, уче ство ва ли 
су на кон цер ти ма који су 
орга ни зо ва ни у Пећин ци-
ма, Чен ти и Инђи ји. Тако ђе, 
има ли су при ли ку да оби-
ђу два мана сти ра, Грге тег 
и Кру ше дол, као и да уче-
ству ју у пер фор ман су у 
цен тру Новог Сада. 

У поне де љак, 21. авгу ста 
за чла но ве ита ли јан ског 
кул тур но - уме тич ког дру-
штва пред став ни ци Општи-
не Инђи ја орга ни зо ва ли 

су све ча ни при јем. Госте 
је поздра вио пред сед ник 
Скуп шти не општи не Милан 
Пре до је вић нагла сив ши да 
је од изу зет не важно сти 
сарад ња кул тур но - умет-
нич ких дру шта ва из Срби је 
и Ита ли је.

- Дра го ми је што су гости 
дошли из Ита ли је и код нас 
су увек добро до шли. Иако 
су тек дру ги пут у нашем 
гра ду, надам се да ће 
чешће дола зи ти и да ће се 
сарад ња на пољу кул ту ре 
наста ви ти. Тако ђе смо раз-
го ва ра ли о могућ но сти ма 
про ши ре ња сарад ње и уве-
рен сам да ћемо у наред-
ном пери о ду реа ли зо ва ти 
и дру ге зајед нич ке актив но-
сти - иста као је Пре до је вић.

Мике ле Гастри ли, пред-

сед ник КУД „Ру Мака ту ре“ 
из Кар пи но неа захва лио се 
пред став ни ци ма општи не 
Инђи ја на срдач ној добро-
до шли ци.

- Ми смо вео ма срећ ни 
што смо код вас дру ги пут 
и овде се осе ћа мо као код 
куће. Када шета мо ули ца-
ма гра да, сви нас поздра-
вља ју и желе са нама да 
се фото гра фи шу. Срећ ни 
смо што смо упо зна ли јако 
добре при ја те ље у вашој 
земљи - рекао је Гастри ли.

У скло пу посе те општи-
ни Инђи ја чла но ви КУД 
„Соко“ и ита ли јан ског дру-
штва одр жа ли су зајед нич-
ки кон церт у уто рак, 22. 
авгу ста у Кул тур ном цен тру 
Инђи ја. Том дога ђа ју прет-
хо дио је дефи ле цен тром 

гра да. Ста нов ни ци Инђи-
је пози тив но су реа го ва-
ли на Ита ли ја не и њихов 
пер фор манс у ношња ма, а 
током пето днев ног борав-
ка више пута су могли да 
ужи ва ју у њихо вој игри и 
песми у цен тру гра да, која 
није била орга ни зо ва на већ 
су се Ита ли ја ни спон та но 
дру жи ли са про ла зни ци ма 
изво де ћи неке од песа ма и 
ига ра из тог кра ја.  

Како је иста кла Ната ша 
Коса но вић, пред сед ни ца 
УО КУД „Соко“ нада се да 
ће се гости у Ита ли ју вра ти-
ти пуни ути са ка.

- Током њихо ве посе те 
општи ни Инђи ја дого во ри-
ли смо уче шће нашег кул-
тур но - умет нич ког дру штва 
на међу на род ном фести ва-
лу фол кло ра, који ће бити 
одр жан сле де ће годи не у 
Кар пи но неу. Тако ђе, има ли 
смо при ли ку да уго сти мо и 
Мари ју Поте ли из мал те-
шког Мини стар ства про све-
те и кул ту ре, те се нада мо 
да ћемо оства ри ти сарад-
њу и са неким од дру шта ва 
са Мал те - рекла је Коса но-
вић.

Инђиј ски КУД „Соко“ 
годи на ма сара ђу је са ита-
ли јан ским, али и мно гим 
дру гим европ ским кул тур-
но – умет нич ким дру штви-
ма пред ста вља ју ћи кул тур-
ну тра ди ци ју наше земље 
на раз ли чи тим европ ским 
фести ва ли ма. М. Ђ.

ПОСЕ ТА ИТА ЛИ ЈАН СКОГ КУЛ ТУР НО  УМЕТ НИЧ КОГ ДРУ ШТВА ИНЂИ ЈИ

Пет дана песме и игре

При јем у Општи ни Инђи ја
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ЈП „ИНГАС“ 

При пре ме за
греј ну сезо ну 

У току су при пре ме за пред сто је ћу 
греј ну сезо ну, изве сти ли су на послед-
њем састан ку Систе ма 48 пред став ни ци 
инђиј ског ЈП „Ингас“. Акту е лан је ремонт 
ста ни ца, који се врши у току лета и како 
каже в.д. дирек торa дистри бу тив ног 
пред у зе ћа, ради се о већим ста ни ца ма 
чији ће ремонт бити завр шен до почет ка 
греј не сезо не. 

У скло пу редов них актив но сти, рад-
ни ци ЈП „Ингас“ интен зи ви ра ли су 
напла ту зао ста лих дуго ва ња. Пре ма 
речи ма Гој ка Кне же ви ћа, в.д. дирек то ра 
ЈП „Ингас“ пот пи су ју се репро гра ми за 
пре о ста ла дуго ва ња из прет ход не греј-
не сезо не.

- Репро гра ми се пот пи су ју на кра ћи 
вре мен ски пери од, јер дуго ва ња из 
прет ход не греј не сезо не мора ју бити 
изми ре на до почет ка насту па ју ће - каже 
Кне же вић и дода је да у скло пу редов-
них актив но сти врше заме ну сето ва и 
про ве ру исправ но сти уну тра шњих 
гасних инста ла ци ја у дома ћин стви ма. 

- Уко ли ко се уоче неки недо ста ци, 
одмах реа гу је мо. Па тако и сами кори-
сни ци могу да нам ука жу  уко ли ко сум-
ња ју на неки недо ста так или квар на 
кућ ном сету, одмах врши мо заме ну - 
каже в.д. дирек то ра ЈП „Ингас“.

 ЗА ВИКЕНД

Бешка фест
У петак и субо ту, 1. и 2. сеп тем бра 

биће одр жа на шеста по реду мани фе-
ста ци ја „Дани вој во ђан ско – бавар ске 
кул ту ре – Бешка фест“, која сво јим међу-
на род ним карак те ром и бога тим садр жа-
јем при вла чи све већи број посе ти ла ца и 
пажњу меди ја. На тере ну за мале спор-
то ве у цен тру Бешке биће орга ни зо ван 
„Гастро фест“, „Етно фести вал“ и богат 
кул тур но - умет нич ки и забав но – музич-
ки про грам. Насту пе број них вој во ђан-
ских кул тур но – умет нич ких дру шта ва, 
музич ке гру пе из Бавар ске и там бу ра-
шких орке ста ра, као и поп – рок кон цер те 
упот пу ни ће бога та гастро ном ска пону да.

Мани фе ста ци ја се реа ли зу је у сарад-
њи са парт нер ском општи ном Кар лсхулд 
из Бавар ске у циљу  пре зен то ва ња и 
афир ма ци је тра ди ци је, оби ча ја, кул ту ре 
и гастро но ми је Вој во ди не и Бавар ске. 
Раз лог орга ни зо ва ња ова квог фести ва ла 
у Бешки је тај  што Бешка има дуго го ди-
шњу сарад њу и парт нер ство са бавар-
ском општи ном Кар лсхулд. Мани фе ста-
ци ја сто га под ра зу ме ва посе ту и уче шће 
гости ју из Немач ке.

Орга ни за то ри „Бешка феста“ су Тури-
стич ка орга ни за ци ја општи не Инђи ја и 
Зави чај но дру штво „Ста ра Бешка“, суор-
га ни за то ри КУД „Бран ко  Ра ди че вић“ и 
Дру штво за него ва ње духов не кул ту ре и 
тра ди ци је „Етно арт“ из Инђи је, а покро-
ви те љи Општи на Инђи ја и Покра јин ски 
секре та ри јат за пољо при вре ду, водо при-
вре ду и шумар ство.

М. Ђ.

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „БОШКО БУХА“

Од 1. сеп тем бра 
нове про сто ри је
У пот пу но сти је завр-

ше но опре ма ње 
про сто ри ја у окви ру 

догра ђе ног дела објек та 
„Сун це“ Пред школ ске уста-
но ве „Бошко Буха“ у Инђи-
ји. На послед њем састан ку 
Систе ма 48 одр жа ном у 
петак, 25. авгу ста врши лац 
дужно сти дирек то ра пред-
школ ске уста но ве изве сти-
ла је пред став ни ке локал не 
само у пра ве о завр ше ним 
радо ви ма. Пре ма речи-
ма Јеле не Кре со ја, в.д. 
дирек то ра догра ђе ни део 
цен трал ног објек та обу хва-
та три про сто ри је, ход ник 
пове зан са сте пе ни штем 
које води у пот кро вље у 
којем се нала зи збор ни ца за вас пи та че.

- Од 1. сеп тем бра 90 мали ша на моћи 
ће да кори сти нове, догра ђе не про сто ри-
је. Под се ћам да је реч о деци која су се 
про шле годи не нала зи ла на листи чека-
ња. Као вас пи та ча који је дуги низ годи на 
радио са децом, посеб но ме раду је што се 
ради о сре ди ни која је апсо лут но под сти-
цај на за уче ње и раз вој деце - каже Кре-
со ја и дода је да су запо сле ни по први пут 
доби ли збор ни цу, место где ће се убу ду ће 
одр жа ва ти састан ци и про во ди ти вре ме у 
току пау зе.

За изград њу и опре ма ње про сто ри ја у 
окви ру догра ђе ног дела објек та „Сун це“ у 
цен тру Инђи је локал на само у пра ва издво-
ји ла је око 10 мили о на дина ра. Како је 
иста као Вла ди мир Гак, пред сед ник Општи-
не Инђи ја потру ди ће се да већ наред не 
годи не реше про блем сме штај них капа ци-

те та за око 90 мали ша на који су се нашли 
на листи чека ња, након недав но завр ше-
ног упи са за насту па ју ћу школ ску годи ну.

- Уко ли ко буде могу ће догра ди ће мо 
две про сто ри је у окви ру објек та „Невен“, 
како бисмо могли да при ми мо бар још 50 
деце ове годи не. Што се тиче већих сме-
штај них капа ци те та, ура ди ће мо све како 
бисмо сле де ће годи не кре ну ли са изград-
њом новог објек та и како бисмо прву фазу 
завр ши ли у току 2018. годи не - каже Гак и 
дода је:

- Све и да смо има ли завр шен про је кат 
и обез бе ђе на сред ства за изград њу новог 
објек та, то не би било могу ће да се ура ди у 
року од годи ну дана, јер посто је мно ги дру-
ги посло ви и про бле ми који ма смо се бави-
ли. Зато ћемо сада кре ну ти са при пре ма ма 
за оно што оче ку је мо да ће се реа ли зо  ва ти 
у току сле де ће годи не. М. Ђ.

ГРАД СКИ БАЗЕН

Бли жи се крај купа ли шне сезо не 
Зва нич но затва ра ње купа ли шне сезо не 

на Град ском базе ну у Инђи ји пред ви-
ђе но је за неде љу, 3. сеп тем бар. Ове 

годи не више од 50 хиља да купа ча про шло 
је кроз капи је нај о ми ље ни јег инђиј ског купа-
ли шта. Како исти че Или ја Трбо вић, дирек тор 
Уста но ве „Спорт ски цен тар“, задо вољ ни су 
бро јем купа ча.

- Иде ја о дели мич ној рекон струк ци ји базе-
на пока за ла се као оправ да на, као и уво ђе-
ње додат них садр жа ја у виду два тобо га на. 
Вре мен ске при ли ке су тако ђе усло ви ле да 
пред крај купа ли шне сезо не може мо да се 
похва ли мо рекорд ном посе том, која на Град-
ском базе ну није забе ле же на у прет ход них 
неко ли ко годи на - каже Трбо вић и дода је:

- Већ у сеп тем бру кре ће мо са изра дом 
про јек та којим ће бити обу хва ће на сви 
радо ви пла ни ра ни за ову и наред ну годи ну. 
Ради ће мо на рекон струк ци ји про сто ра изван 
огра де базе на, јер је бетон у том делу у вео-
ма лошем ста њу.

Дирек тор Уста но ве „Спорт ски цен тар“ 
под се тио је да се у послед њих 20 годи на 
није ради ло ништа зна чај но на побољ ша њу 
усло ва на оми ље ном и једи ном инђиј ском 
купа ли шту.

- Пла ни ра мо и уре ђе ње зеле них повр ши-
на. Ту, пре све га, мислим на земља не повр-
ши не на који ма ћемо поста ви ти нову тра ву, 
тако да ће купа чи сле де ће годи не моћи још 
више да ужи ва ју у хла до ви ни дрве ћа које је 
ста ро више од 20 годи на – каже Трбо вић.

Поред рекорд не посе те, беле жи се и до 
сада нај ве ћи број деце у окви ру Шко ле пли-
ва ња. 

- Шко ла пли ва ња била је акту ел на током 
целе купа ли шне сезо не, те је осно ве пли ва-
ња нау чи ло више од 160 мали ша на. Пред 
крај сезо не поја вио се један број деце која 
су се при кљу чи ла у жељи да мак си мал но 
иско ри сте лепо вре ме – наво ди Или ја Трбо-
вић.

  М. Ђ.

Све спрем но за при јем 50 мали ша на 

Про је кат „У СРЕ  ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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ЈКП „ТОПЛА НА“ 

Ремонт
котлар ни ца

НОВА ШКОЛ СКА ГОДИ НА

У општи ни
650 прва ка

Основ не и сред ње шко ле на тери то ри ји 
ста ро па зо вач ке општи не спрем не су за 
нову школ ску годи ну, која ће касни је поче-
ти само за уче ни ке основ не шко ле у 
Новим Банов ци ма, због већих радо ва на 
рено ви ра њу школ ске згра де. У оста лим 
шко ла ма су радо ви на рено ви ра њу завр-
ше ни или се при во де кра ју. Пред поче так 
нове школ ске годи не, шко ле се при пре ма-
ју и за број не изме не које их оче ку ју. Јед на 
од њих, елек трон ски днев ник у већи ни 
пазо вач ких шко ла већ посто ји. Школ ске 
уни фор ме оста ју под зна ком пита ња, а 
нај ви ше изме на оче ку је буду ће пета ке. То 
су три реди зај ни ра на пред ме та – физич ко 
и здрав стве но вас пи та ње, тех ни ка и тех-
но ло ги ја и инфо р ма ти ка. Уво ђе ње инфор-
ма ти ке као оба ве зног пред ме та, дово ди 
до недо стат ка кадро ва у шко ла ма. 1. сеп-
тем бра ће у школ ске клу пе у ста ро па зо-
вач кој општи сести око 650 прва ка, за које 
је Општи на Ста ра Пазо ва обез бе ди ла 
флу о ре сцент не прслу ке, које ће им првих 
дана нове школ ске годи не поде ли ти при-
пад ни ци поли ци је и пред став ни ци Црве-
ног крста. Број уче ни ка ће бити при бли жан 
као прет ход не школ ске годи не, тако да у 
основ ним шко ла ма нема тех но ло шких 
вишко ва. Овај про блем при су тан је у сред-
њој Тех нич кој шко ли, где је због про ме на 
настав ног пла на и про гра ма пето ро 
настав ни ка већ дуже вре ме тех но ло шки 
вишак, јед на настав ни ца чак од 2013. 
годи не. Ј. К.

Општи на пома же 
ђаке и сту ден те

При бли жа ва се сеп тем бар и удар на 
џепо ве роди те ља. Иако се цене нису мно-
го мења ле од про шле годи не, а књи ге су 
могле да се пре ко шко ла купе и на рате, 
када се све сра чу на, за пола зак у шко лу 
потреб но је више од пола пла те. С обзи-
ром на све издат ке, сва ки динар је важан 
и роди те љи ма буду ћих прва ка ће сва ка ко 
пуно зна чи ти помоћ Општи не Ста ра Пазо-
ва, која је финан си ра ла купо ви ну уџбе ни-
ка за њих. Прва ци свих основ них шко ла на 
тери то ри ји Општи не Ста ра Пазо ва и рани-
је су доби ја ли школ ски при бор, ово је први 
пут да им локал на само у пра ва покла ња и 
уџбе ни ке. У буџе ту Општи не Ста ра Пазо-
ва, као и прет ход них годи на, обез бе ђе на 
су и сред ства за регре си ра ње дела тро-
шко ва пре во за уче ни ка сред њих шко ла и 
сту де на та. Ј. К.

Лет њи пери од доно си Јав ном 
кому нал ном пред у зе ћу „Топла на“ 
Ста ра Пазо ва нај ви ше посла, јер 

су тада актив но сти око ремон та свих 
котлар ни ца и топлот них под ста ни ца. 
Ове годи не се раде детаљ ни пре гле ди 
и чишће ња, који су поче ли поло ви ном 
јула, и до поло ви не сеп тем бра би тре-
ба ло да буду завр ше ни.

При пре ме за наред ну греј ну сезо ну 
су у пуном јеку, а Зоран Вука ши но вић, 
дирек тор овог пред у зе ћа каже да су 
њихо ве еки пе на тере ну цело лето.

- Ради мо дета љан ремонт на све 
чети ри вели ке котлар ни це: у цен тру 
Ста ре Пазо ве, у пар ку, у Ули ци Бран-
ка Ради че ви ћа и у Насе љу Банов ци 
- Дунав. Укуп на сна га ових постро је-
ња је 18,5 мега ва та топлот не сна ге и 
након овог ремон та ће на зиму моћи 
да раде у свом пуном оби му – каже 
Вука ши но вић.

Ово пред у зе ће снаб де ва топлот ном 
енер ги јом пре ко 110 хиља да ква дра та 
послов ног и стам бе ног про сто ра. Про-
шле сезо не је гре ја ње функ ци о ни са-
ло без про бле ма, с обзи ром на то да 
је зима била јед на од нај хлад ни јих у 
прет ход них 10 годи на, исти че дирек-
тор Вука ши но вић. 

Међу тим, уоче ни су и одре ђе ни 
недо ста ци у систе му, тако да је овом 
при ли ком, први пут након две годи-
не посто ја ња одлу че но да се ради 
детаљ ну рекон струк ци ја свих важни јих 
постро је ња.

- Ове годи не је за ту наме ну нашим 
пла ном посло ва ња опре де ље но чети-
ри мили о на дина ра. Тен дер је завр-
шен, радо ви су при кра ју и биће завр-
ше ни до сре ди не сеп тем бра месе ца. 
Сви наши котло ви су детаљ но пре гле-

да ни, очи шће ни и са вели ком поу зда-
но шћу кре ће мо у сле де ћу греј ну сезо-
ну – нагла ша ва дирек тор.

Скуп шти на општи не Ста ра Пазо ва 
је ЈКП „Топла ни“ пове ри ла и посло ве 
одр жа ва ња котлар ни ца у шко ла ма и 
пред школ ским уста нова ма. Вука ши-
но вић каже да су били спрем ни за ову 
нови ну и про ши ре ње оби ма посла.

- Од ове годи не бри не мо о гре ја њу у 
још 17 обје ка та, одно сно котлар ни ца у 
шко ла ма и уста но ва ма. У овом лет њем 
пери о ду и на њима врши мо ремон те и 
при пре ме који ће бити завр ше ни тако-
ђе до сеп тем бра месе це након чега 
ћемо у овим објек ти ма ура ди ти и про-
бе систе ма. Веру јем да ће све шко ле и 
пред школ ске уста но ве на зиму има ти 
гре ја ње без про бле ма – при ча Вука ши-
но вић.

Топле про бе се могу извр ши ти почет-
ком окто бра, а и даље све котлар ни це 
кори сте при род ни гас, а као алтер на-
тив ни вид гори ва у слу ча ју енер гет ске 
кри зе уве де но је лож уље.

Зден ка Кожик

Дирек тор Зоран Вука ши но вић
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ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА

Сред ства за
Тех нич ку шко лу 

Тех нич ка шко ла у Ста рој Пазо ви доби ла 
је на кон кур су Покра јин ске вла де око шест 
милиона дина ра за сана ци ју кро ва на школ-
ској ради о ни ци. Део потреб них сред ста ва 
за ове радо ве, око три мили о на дина ра, 
обез бе ди ће Општи на Ста ра Пазо ва. Тиме 
ће бити решен дуго го ди шњи про блем про-
ки шња ва ња, а локал на само у пра ва пома-
же и у опре ма њу шко ле. Тако је финан си-
ра ла купо ви ну вози ла за обу ку уче ни ка 
тре ће годи не тех ни ча ра друм ског сао бра-
ћа ја, а у сарад њи са локал ном само у пра-
вом, ГИЗ-ом и заин те ре со ва ним фир ма ма 
у Тех нич кој шко ли би у току сле де ће школ-
ске годи не тре ба ло да буде опре мљен и 
Тре нинг цен тар за ЦНЦ опе ра те ре. М. Л.

СТА РА ПАЗО ВА

Тре ћи на деце
вак ци ни са на 

У Срби ји су изре че не прве нов ча не казне 
за роди те ље који нису вак ци ни са ли децу 
ММР вак ци ном про тив зау шки, рубе о ла и 
малих боги ња. У општи ни Ста ра Пазо ва је 
овом вак ци ном од почет ка годи не зашти ће-
но 30 одсто деце у дру гој годи ни живо та и 
око 80 одсто пред шко ла ца, али за сада није 
под нет није дан зах тев за покре та ње пре кр-
шај ног поступ ка због невак ци ни са ња деце. 
Педи ја три у сарад њи са епи де ми о ло гом 
поку ша ва ју да раз го во ром про ме не мишље-
ње роди те ља, од којих би се неки, који су 
рани је вак ци ни са ли дете, сада, како кажу, 
пла ши ли после ди ца. Послед њих годи на 
при су тан је јак анти вак ци нал ни лоби, који 
дово ди у везу ту вак ци ну са поја вом аути-
зма. Епи де ми о ло зи кажу да та веза ника да 
није дока за на, а да због пада вак ци на ци је 
ММР вак ци ном у мно гим европ ским земља-
ма вла да епи де ми ја малих боги ња. Ј. К.

ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД 

Про тив наси ља
у поро ди ци

Са циљем ства ра ња усло ва за пре вен ци-
ју наси ља у поро ди ци, откла ња ње после ди-
ца наси ља и осна жи ва ње жрта ва поро дич-
ног и парт нер ског наси ља, захва љу ју ћи 
финан сиј ској подр шци Покра јин ског секре-
та ри ја та за соци јал ну поли ти ку, демо гра-
фи ју и рав но прав ност поло ва, Цен тар за 
соци јал ни рад Ста ра Пазо ва почео је са 
реа ли за ци јом про јек та „Имам пра во на 

зашти ту“. Про је кат обу хва та одр жа ва ње 
три би на и рад у саве то ва ли шту. Три би не, 
на који ма ће поред струч ња ка Цен тра за 
соци јал ни рад пре да ва чи бити и пред став-
ни ци поли ци је, тужи ла штва и дома здра-
вља, биће одр жа не у свим насе љи ма ста-
ро па зо вач ке општи не, прва већ 12. сеп тем-
бра у Ста рој Пазо ви, док ће саве то ва ли ште 
ради ти два пута месеч но у Цен тру за соци-
јал ни рад у Ста рој Пазо ви. С. С.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Ликов на коло ни ја 
„Дуна вац“ 

Осма ликов на коло ни ја „Дуна вац 2017.“ 
одр жа на је у Новим Банов ци ма.  Око 30 
сли ка ра и ваја ра из ста ро па зо вач ке општи-
не, око ли не Бео гра да, јед на гошћа из 
Немач ке ства ра ло је сво ја дела,  која су 
изло же на у  гале ри ји у Дому кул ту ре. У 
окви ру коло ни је одр жа на је и ради о ни ца за 
изра ду чароб не књи ге на којој су уче шће 
узе ли чла но ви Дру штва при ја те ља деце и 
мла дих. Мило рад Бата Ђурић, пред сед ник 
ЛУ „Лео нар до“, које је било орга ни за тор 
ове мани фе ста ци је већ по осми пут, изра-
зио је задо вољ ство, што сва ке годи не дола-
зе ста ри, али и нови уче сни ци и што оста-
вља ју Банов ци ма сво је уни кат не радо ве.

З. К.

ПУДАР СКИ ДАНИ

Иза бра ни нај бо љи 
вино гра да ри

Седам на е сти Војач ки пудар ски дани у 
Чор та нов ци ма одр жа ни су у изле ти шту 
Боров гај у овом месту. Мани фе ста ци ја 
посве ће на вино гра ду и чува ри ма вино гра-
да поче ла је шахов ским тур ни ром и изло-
жбом сли ка, умет нич ких пред ме та, воћа и 
сре мач ких кола ча, а затим је усле дио кул-
тур но – умет нич ки про грам уз доде лу 
награ да. Прво место за нај леп шу викен-
ди цу при па ло је Ђор ђу Буга ри ну, а нај бо-
љи вино град има Живо та Сте фа но вић. 

Пре ма оце ни коми си је, нај бо ље бело 
вино про шле сезо не је про из вео Душан 
Нико лин, а црве но Ђор ђе Марин, на 
првом месту је лозо ва ча Дра га на Фили пи-
на, док Жар ко Јова но вић има нај бо љу 
воћ ну раки ју. Лазар Нико лин је нај мла ђи 
пудар, Вери ца Екме џић нај ста ри ја, а 
Тама ра Инђић нај леп ша пудар ка. У про-
гра му су уче ство ва ли реци та тор Милан 
Дудић, песник Сте ван Кораћ, Милош 
Фили пин је про чи тао сво ју песму о вино-
гра ду, пред ста ви ле су се Мила и Биља на 
Сте фа но вић, Жен ска и мушка певач ка 
гру па КУД „Слав ко Гајин“, уче ни ци Музич-
ке шко ле Љубин ка Лази ћа и Там бу ра шки 
орке стар под њего вим руко вод ством, који 
је заба вљао при сут не и након зва нич ног 
дела про гра ма. З. К.

ШАХ

Инђић први
у Абу Даби ју

Алек сан дар Инђић, веле мај стор из Ста-
ре Пазо ве, осво јио је прво место у цуге ру 
на вели ком Опен тур ни ру у шаху који је 
одр жан у Абу Даби ју. Инђић је у једа на ест 
кола осво јио 9,5 пое на уз девет побе да 
један реми и само један пораз. На цуге ру у 
Абу Даби ју је уче ство ва ло 187 шахи ста из 
40 зема ља, од чега 24 веле мај сто ра, па се 
свр ста ва међу нај ја че на све ту.

Д. Б.

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА

Помоћ за Сте фа на 
Субо ти ћа

Девет на е сто го ди шњи Сте фан Субо тић 
из Беле ги ша обо лео је од акут не лим фо-
бласт не леу ке ми је која му је дијаг но сти ко-
ва на у фебру а ру месе цу и који се од тада 
лечи у Кли нич ком цен тру у Бео гра ду. 
Доса да шње лече ње није дало оче ки ва не 
резул та те па се поро ди ца одлу чи ла за 
наста вак њего вог лече ња у Немач кој које 
ће укуп но кошта ти око 120.000 евра. За 
прву тран шу лече ња на кли ни ци у Флен-
збур гу потреб но је ску пи ти 25.000 евра. 
Поро ди ца није у ста њу да при ку пи ова 
сред ства. Пози ва ју се све орга ни за ци је и 
поје дин ци добре воље да помог ну лече ње 
овог мла ди ћа упла том на динар ски рачун 
340-32356091-42 код Ерсте бан ке или на 
деви зни рачун IBAN рс 
35340000003235609142 за дона то ре из 
ино стран ства и тран сак ци је из дру гих 
бана ка и 340-7652101689 за дона то ре у 
деви за ма из Срби је.

 М. Л.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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РАДО ВАН СРЕ МАЦ, АРХЕ О ЛОГ КУСТОС ИЗ ШИДА

Хро ни чар шид ске исто ри је 

Шид је по
мно го чему 

спе ци фи чан. 
Осно ван као 

чисто срп ско 
насе ље, свој 

раз вој наста вио 
је са јевреј ским 

и цин цар ским 
поро ди ца ма,

а затим
немач ким, 

хрват ским, 
русин ским,
сло вач ким,

ита ли јан ским и 
на кра ју руским

Радо ван Сре мац, архе-
о лог кустос из Шида, 
годи на ма се бави 

зани мљи вим тема ма које 
су дуго у овој сре ди ни биле 
запо ста вље не. Књи га под 
насло вом „Чети ри при че 
о јед ној варо ши и јед ном 
цар ству“ гово ри о шид ско 
- руским одно си ма. Шид 
је по мно го чему спе ци-
фи чан. Осно ван као чисто 
срп ско насе ље, свој раз вој 
наста вио је са јевреј ским 
и цин цар ским поро ди ца ма, 
а затим немач ким, хрват-
ским, русин ским, сло вач-
ким, ита ли јан ским и на кра-
ју руским. 

Књи га се састо ји од чети-
ри дела и сва ки се на свој 
начин бави одно си ма Шида 
и Руси је.

Прва при ча под насло-
вом „Бор ба за веру“, 
гово ри о вели ком зна ча ју 
Руси је у срп ском исто риј-
ском живо ту током 18. и 
19. века. Због опа сно сти да 
буду запо ста вље ни наци-

о нал ни и вер ски инте ре си 
Срба, патри јарх Арсе ни-
је Чар но је вић III тра жио је 
1698. годи не дозво лу од 
Дво ра за осни ва ње штам-
па ри је и виших шко ла, што 
је Аустри ја одби ла. У таквој 
ситу а ци ји Срби су се окре-
ну ли Руси ји и то директ но 
Петру Вели ком. Нарав но, 
да је Руси ја била за очу ва-
ње пра во слав них и наци-
о нал них инте ре са срп ског 
наро да. Током првих деце-
ни ја 18. века из Руси је 
дола зе и први учи те љи за 
срп ске шко ле. У Шиду се 
обрео изве сни све ште ник 
Јован Рус.

„Бор ба за народ“ је 
дру га при ча која гово ри о 
Симе о ну Пишче ви ћу. Срп-
ско - руски одно си у кон тек-
сту Шида, могло би се рећи 
да су запо че ли мно го рани-
је захва љу ју ћи исто риј ским 
момен ти ма и поје дин ци ма. 
Живот на при ча чуве ног 
гене ра ла - мајо ра Симе о на 
Пишче ви ћа почи ње упра-

во у Шиду. Њего вим путем 
кре нуо је и офи цир Дави до-
вић из Мале Ваши це, а који 
се у јед ном момен ту нашао 
у слу жби на дво ру цари-
це Ката ри не. Дакле, везе 
Шида и Руси је се про жи ма-
ју и пре него што ће се у ову 
варош досе ли ти и „пра ви 
Руси“. О живо ту Симе о на 
Пишче ви ћа  и њего вом путу 
од Шида пре ко Аустри је до 
Руси је се нај ви ше може 
сазна ти из њего вих „Мемо-
а ра“. Изу зе тан лик, који је 
оста вио траг у исто ри ји, а 
Шиђа ни ма добар раз лог да 
се увек похва ле

Радо ван Сре мац је 
тре ћу при чу назвао 
„Бор ба за цара“, а 

у којој се бави исто риј ским 
дога ђа ји ма од 1917. годи не. 
Две рево лу ци је Фебру ар-
ска и Окто бар ска оста ви ле 
су вели ки траг на јед ном од 
нај ве ћих цар ста ва на све ту. 
Поли тич ка, али и све оп шта 
ситу а ци ја у земљи узро ко-
ва ле су вели ке мигра ци је. 

Од апри ла 1919. годи не па 
до 1923. годи не забе ле же-
но је пет глав них избе глич-
ких тала са. У Кра ље ви ну 
СХС, одно сно Југо сла ви ју 
избе глих лица 1923. годи не 
било је око 40.000, а почет-
ком четр де се тих годи на око 
25.000. Први руски избе гли-
ца који се поми ње у Шиду 
јесте настав ник у Гра ђан-
ској шко ли Иван Пор фи-
ри е вич Косма јен ко. Дру га 
поро ди ца која се поми ње 
је поро ди ца цар ског пуков-
ни ка Ива на Јако вље ви ча 
Васи ље ва. Истом мигра-
ци о ном тала су при па да и 
Сте фан Соло вјев, а нешто 
касни је дошла је и поро-
ди ца Луки ја нов ски. Као 
гео ме тар у Шиду је радио 
и пуков ник Ана то лиј Баси-
ље вич Упор ни ков. Радо ван 
Сре мац откри ва и да су у 
то вре ме у Шиду живе ле и 
поро ди це Пузен ко, Кри вов, 
Семен цов и Кен тра жин ски. 
Данас у Шиду живи поро ди-
ца Ступ кин чије се досе ље-

Радо ван Сре мац
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СТЕ ЈА НОВ ЦИ И ВОГАЊ

Зајед нич ки насту пи 
фол кло ра ша

КУД „Вогањ“ и КУД „Сте ван Петро вић Бри-
ле“ из Сте ја но ва ца овог лета су има ли више 
зајед нич ких насту па.

Чла но ви ова два дру штва су од 4. до 
13. авгу ста бора ви ли у Црној Гори, где су 
уче ство ва ли на тре ћем Мон те не гро фолк 
фесту. Бора вак у Црној Гори је иско ри шћен 
и за насту пе у Бару, Петров цу и Будви.

Тако ђе, 19. и 20. авгу ста фол клор ни 

ансам бли из Сте ја но ва ца и Вог ња су бора-
ви ли у Као ни ку и Рибар ској Бањи где су уче-
ство ва ли на Бал кан ској фол кло ри ја ди, која 
је ове годи не има ла хума ни тар ни карак тер 
и била је посве ће на пове ћа њу без бед но сти 
деце у сао бра ћа ју. 

Сада су у току при пре ме за пут у Немач ку, 
где ће има ти орга ни зо ва не насту пе од 13. 
до 24. сеп тем бра. 

Један од насту па у Црној Гори

УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ РУМА

Боље гре ја ње
у Прво мај ској
Као што су оба вље ни радо ви 

на уре ђе њу школ ских обје-
ка та током лет њег рас пу ста, 

исто тако су реа ли зо ва ни и у рум-
ским врти ћи ма.

За ове наме не локал на само у-
пра ва је издво ји ла ско ро чети ри 
мили о на дина ра - за молер ско 
фар бар ске радо ве, пра ње тепи-
ха, испи ра ње ради ја то ра и цеви 
за гре ја ње, а у објек ту „Поле-
тар ца“ у Прво мај ској ули ци за 
радо ве на сана ци ји систе ма за 
гре ја ње је издво је но нај ви ше - 
ско ро 2,5 мили о на дина ра. Овај 
обје кат поха ђа пре ко 200 мали-
ша на. Осим тога обез бе ђе но је и 
220.000 дина ра за про јект но-тех-
нич ку доку мен та ци ју за сана ци ју 
и адап та ци ју водо вод не и кана-
ли за ци о не мре же у објек ту „Цен-
тар“.

С. Џ.
Мон та жа котла у објек ту у Прво мај ској

ње везу је за пери од два де-
се тих годи на про шлог века. 

Аутор „Чети ри при-
че о јед ној варо ши 
и јед ном цар ству“, 

каже да је у Шиду било 
око 15 руских поро ди ца. 
Руска еми гра ци ја која је 
сво је путо ва ње завр ши ла 
у Шиду, била је углав ном 
висо ко обра зо ва на. Мало-
број не руске поро ди це 
оста ви ле су траг на овим 
про сто ри ма, што је Радо-
ва на Срем ца и под ста кло 
да се бави овим истра жи-
ва њем. На иде ју је дошао 
када је видео на град ском 
гро бљу спо ме ник руском 
пуков ни ку Ива ну Васи ље ву. 
Како каже пре њега се нико 
није бавио овом тема ти ком. 
Истра жи ва ње је оте жа ва-
ла и чиње ни ца да је оста ло 
јако мало Шиђа на који би 
му могли помо ћи, али као 
и увек упор ност се испла ти-
ла. Писа них доку ме на та о 
руским поро ди ца ма које су 
током Окто бар ске рево лу-
ци је напу сти ле Руси ју и сти-
гле у Шид нема. Желе ћи да 
и поред свих тих про бле ма 
оства ри сво ју зами сао, дао 
се у потра гу за људи ма који 
би му могли помо ћи. Каже 
да се неки сећа ју да је у 
Шиду било Руса, али су им 
током вре ме на забо ра ви ли 
име на. Вели ку помоћ имао 
је од Мари це Секе Тео до-
ро вић, која и поред тога сто 
је дубо ко у деве тој деце ни ји 
живо та, пам ти мно ге ства ри 
из исто ри је Шида.

Четвр та и послед ња при-
ча ове зани мљи ве књи ге је 
„Бор ба за живот“. И опет 
пове за ност Шида и Руси је 
у нај су ро ви јим усло ви ма 
Дру гог свет ског рата. Срем-
ски фронт се сма тра јед ним 
од нај те жих и нај слав ни јих 
фрон то ва у народ но о сло-
бо ди лач кој бор би. На нај-
ва жни јем рати шту Дру гог 
свет ског рата Црве на арми-
ја је оди гра ла глав ну уло гу. 
У току бор бе на Срем ском 
фрон ту, 6. децем бра 1944. 
годи не осло бо ђен је Шид, а 
12. апри ла фронт је про би-
јен. У овој вој ној опе ра ци ји 
поги ну ло је 13.000 бора ца 
НОВЈ, а Црве на арми ја је 
изгу би ла 1.100 вој ни ка.

„Чети ри при че о јед ној 
варо ши и јед ном цар ству“ 
је пред чита о ци ма захва-
љу ју ћи Кул тур но обра зов-
ном цен тру Шид и Удру же-
њу срп ско - руског при ја-
тељ ства Шид.

Дра га на Попов
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БАЧИН ЦИ 

Промоција срем ске
чобан ске тра ди ци је
Послед њег викен да у авгу сту, сви 

путе ви у шид ској општи ни води ли 
су у Бачин це, тач ни је на локацију 

„Чесмин До“. Да би сти гли на при вред но 
- тури стич ку мани фе ста ци ју „Срем ски 
ручак чобан ски“, мно ги про на ла зе путе-
ве и пути ће како би на нај бр жи начин 
сти гли у ову оазу очу ва не при ро де. 
Љуби те љи пеша че ња узда ју ћи се у сво-
је позна ва ње око ли не дола зи ли су само 
њима зна ним бога за ма. Дру ги су сео-
ском лени јом језди ли што у запре га ма, 
што у ауто мо би ли ма, а све у „дру штву“ 
вели ких обла ка пра ши не.

 „Срем ски ручак чобан ски“, одр жан је 
у субо ту, 26. авгу ста осми пут по реду 
на про сто ру „Чесмин До“, вла сни ка Ива-
на Раца но ви ћа. Ова при вред но - тури-
стич ка мани фе ста ци ја је при ли ка да 
се на јед ном месту про мо ви ше срем-
ска чобан ска тра ди ци ја. Орга ни за то ри 
мани фе ста ци је потру ди ли су се да про-
грам буде што зани мљи ви ји и садр жај-
ни ји. Поред чуве ног так ми че ња у кува њу 
папри ка ша од овчи јег меса, посе ти о ци 
су могли да ужи ва ју у дефи леу фија ке-
ра, пеца њу, изло жби голу бо ва и укра сне 
живи не, број ним так ми че њима спрет но-
сти до руч них радо ва. 

Вели мир Рани са вље вић, пред сед-
ник Скуп шти не општи не Шид, при ли ком 
све ча ног отва ра ња, поже лео је так ми-
ча ри ма успех, а сви ма оста ли ма добру 
заба ву.

Међу број ним еки па ма које су се так-
ми чи ле у спре ма њу овчи јег папри ка ша 
био је и Томи слав Зака рић из Срем ске 
Митро ви це. 

- Ми се не так ми чи мо ради так ми-
че ња, већ да би се дру жи ли. Иде мо 
на раз не мани фе ста ци је, а и осва ја мо 
награ де. Про шле неде ље у Беше но ву 

смо побе ди ли у кува њу кавур ме, овог 
викен да смо овде, а сле де ће неде-
ље иде мо у Бано штор на так ми че ње 
у спре ма њу пудар ског папри ка ша. Од 
зачи на нај ви ше кори сти мо добру вољу 
– при ча Зака рић.

Милош Осто јић, мла ди сли кар из 
Шида, уче ство вао је са сво јим љубим-
ци ма на изло жби укра сне живи не. 

- Сво је место на изло жби нашли су 
злат ни и сре бр ни сел брихт, врста пату-
ља сте живи не. Од раног детињ ства сам 
се инте ре со вао за ову врсту коју карак-

те ри ше спе ци фич на боја – каже Милош 
Осто јић.

Да се од иде је до реа ли за ци је може 
брзо доћи при мер је Петра Кова ље ско, 
која од новин ског папи ра ства ра умет-
нич ка дела.

- Две годи не се бавим овим зана том, 
а сва обу ка је тра ја ла три месе ца. Кад 
оста не те без посла, онда гле да те како 
да зара ди те који динар – рекао је Петар 
Кова ље ско.

На малом штан ду изло же ни су укра-
сни пред ме ти чија се цена кре ће од 100 
дина ра па нави ше.

- Сва ка мани фе ста ци ја на тери то ри ји 
шид ске општи не је при ли ка да се истак-
ну при род не лепо те, а посеб но је то ова 
данас јер се одр жа ва у амби јен ту гото-
во нетак ну те при ро де. Ово је и при ли ка 
да се апо стро фи ра овај фру шко гор ски 
део општи не, што ће нарав но допри не-
ти и про мо ци ји тури зма. Мани фе ста ци ја 
је и при вред ног карак те ра јер ути че на 
раз вој сто чар ства и сточ не хра не - каже 
Кри сти на Радо са вље вић, дирек тор ка 
Тури стич ке орга ни за ци је Шид.

Удру же ње гра ђа на „Срем ски ручак 
чобан ски“ у сарад њи са Општи ном Шид, 
Кул тур но - обра зов ним цен тром и Тури-
стич ком орга ни за ци јом Шид орга ни за то-
ри су ове мани фе ста ци је.

„Срем ски ручак чобан ски“ је мани фе-
ста ци ја на којој је зага ран то ва на заба ва 
за све узра сте, при ли ка да се срет не-
те са ста рим при ја те љи ма, ужи ва те у 
добром зало га ју, чаши вина и забо ра ви-
те сва ко днев ни цу. Дра га на Попов

Кување овчијег паприкаша

Изложба оваца
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АНДРИ ЈА ЈОВИЋ ИЗ ЧОР ТА НО ВА ЦА, ОСНИ ВАЧ ОЛИМ ПИЈ СКОГ КОМИ ТЕ ТА СРБИ ЈЕ

Свет ски, а наш!

Мешта ни Чор та но ва ца поно сни су 
на Андри ју Андру Јови ћа, јед ног 
од осни ва ча Олим пиј ског коми те-

та Срби је. Јовић је био вођа деле га ци је 
која је 1912. годи не испо сло ва ла при јем 
срп ског клу ба у МОК и наступ на Олим-
пиј ским игра ма.

Андри ја Јовић, инже њер, све стра-
ни спор ти ста, офи цир, један од чла но-
ва првог Олим пиј ског коми те та Срби је 
рођен је у Чор та нов ци ма, селу инђиј ске 
општи не, 22. авгу ста 1877. годи не. О 
њему, за М нови не, при ча Живан Пашић, 
шумар и незва нич ни хро ни чар овог села, 
аутор две књи ге у који ма гово ри о исто-
ри ји Чор та но ва ца, места изме ђу Дуна ва 
и Бан сто ла, сме ште ном на, можда, нај-
леп шем делу Фру шке горе.

Чика Андра, којег се још увек ста ри ји 
мешта ни сећа ју, од пен зи о ни са ња, па до 
смр ти 1945. годи не живео је у свом селу.

- Лука, чика Андрин отац, радио је 
као беле жник па је одлу чио да ишко лу је 
сина. Послао га је у Беч, где је завр шио 
машин ски факул тет. Када га је при вео 
кра ју и постао струч њак за желе зни цу, 
али и офи цир Аустро у гар ске вој ске, крат-
ко је слу жбо вао у Бечу и Пешти. Убр зо се 
пре се лио у Бео град, где је сво ја зна ња и 
вешти не ста вио на рас по ла га ње срп ском 
наро ду. Запо слио се у Мини стар ству сао-
бра ћа ја, као савет ник мини стра – при ча 
Пашић. 

Спорт му је била нај ве ћа љубав, каже 
Пашић. Као сту дент, поред там бу ре, 
посве тио се и фуд ба лу, а ни атле ти ка му 
није била стра на.

Да ће спо рт ски рад обе ле жи ти његов 
живот и оста ви ти дубок траг гово ри и 
пода так да је Јовић при осни ва њу Бео-
град ског спорт ског клу ба - БСК, постао 

његов први, а касни је и дожи вот ни пред-
сед ник. Како и не би, каже Пашић, када је 
чика Андра у Бео град донео прву пра ву 
фуд бал ску лоп ту и гар ни ту ру дре со ва.

- Нека да, у шали, кажем дру га ри ма 
из Бео гра да, да би још игра ли „тру ле 
коби ле“, да им ми Срем ци нисмо доне-
ли лоп ту. Није ни чудо што су га у Срп-
ском олим пиј ском клу бу, чији је један од 
осни ва ча био, анга жо ва ли када су кра јем 
1911. сазна ли за посто ја ње МОК и пошто 
су с том орга ни за ци јом „ухва ти ли везу“. 
Циљ је био да спор ти сти из Кра ље ви не 
Срби је уче ству ју на Олим пиј ским игра-
ма у Сток хол му сле де ће годи не, а и да 
наш Клуб исто вре ме но буде при мљен у 
Међу на род ни олим пиј ски коми тет - каже 
Пашић.

Мини стар Нико ла Пашић лич но је 
пот пи сао налог за испла ту чети-
ри хиља де дина ра помо ћи клу бу, 

на чијем је челу био пеша диј ски капе-
тан Све то мир Ђукић, дирек тор Срп ског 
олим пиј ског клу ба, чији је струч ни вођа 
био упра во Андра Јовић.

- 12. јуна 1912. возом су кре ну ли за 
Сток холм, испра ће ни са бео град ске ста-
ни це уз пуца ње пран ги ја. О томе коли ко 
је пут био успе шан и како се у ино стран-
ству добро сна шао чика Андра, рани ји 
ста нов ник Беча и Пеште, нај бо ље све до-
чи то што је добио захвал ни цу швед ског 
кра ља, за дово ђе ње деле га ци је Срби је 
и спор ти ста на Олим пиј ске игре. Што је 
сасвим логич но, јер их је на пут водио 
наш Сре мац - при ча Пашић.

У сво јим род ним Чор та нов ци ма, Андра 
Јовић, 1939. годи не осно вао је Чор та но-
вач ки спорт ски клуб „ЧСК“ и био његов 
покро ви тељ.

 М. Ђ.

Сво ју огром ну енер ги ју није, међу тим, 
уло жио само у спорт. Током рат них зби-
ва ња која су пра ти ла тада Срби ју он се 
актив но укљу чио. Уче ство вао је у Првом 
бал кан ском рату про тив Тура ка 1912. 
годи не, затим у Дру гом про тив Буга ра 
1913. и од 1914. до 1918. годи не у Првом 
свет ском рату. Током Првог свет ског 
рата пре шао је у Алба ни ју и борио се на 
Солун ском фрон ту. По осло бо ђе њу слу-
жбо вао је као шеф Ложи о ни це у Инђи ји, 
а од 1924. је у Сме де ре ву, затим у Нишу 
од 1928. годи не, а од 1929. и у Мари бо ру. 

Дру ги свет ски рат про вео је у Инђи ји и 
Чор та нов ци ма као пома гач НОБ-е. Пре-
ми нуо је само месец дана после осло бо-
ђе ња и сахра њен је у Чор та нов ци ма. Био 
је носи лац два на ест рат них и мир но доп-
ских одли ко ва ња.

Одли ко ван и 
током рато ва

Андри ја Јовић са сарад ни ци ма, доњи
ред, дру ги с лева (при ват на архи ва)

Андри ја Андра Јовић (при ват на архи ва)
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ТУ РИ СТИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОП ШТИ НЕ ИРИГ 

Лидерска позиција
у бањском туризму 

Про грамом ра да Ту ри стич ке ор га-
ни за ци је оп шти не Ириг акценат је 
стављен на раз во ј, уна пре ђе ње и 

по ди за ње ту ри стич ке по ну де на је дан 
ви ши и ква ли тет ни ји ни во, а све у ци-
љу ства ра ња је дин стве ног ту ри стич ког 
про из во да ко ји би био кон ку рен тан на 
тр жи шту и на тај на чин при ву као што 
ве ћи број по се ти ла ца. Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја по се бну пажњу придаје уре ђе-
њу Ба ње Врд ник и вра ћа њу тра ди ци је 
раз во ја ви нар ства на под руч ју ове оп-
шти не. 

- Ре зул та ти на шег ра да у 2016. го ди-
ни пре по зна ти су од стра не Ми ни стар-
ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни-
ка ци ја и По кра јин ског се кре та ри ја та  
за при вре ду и ту ри зам ко ји нам пу но 
по ма жу. На по ме ну ћу да су током ове 
године, од стра не ми ни стар ства ту ри-
зма Ту ри стич кој ор га ни за ци ји оп шти не 
Ириг одо брена сред ства за са на ци ју 
пе шач ке ста зе у Ба њи Врд ник, као и 
за из ра ду ту ри стич ке сиг на ли за ци је. 
Ресорно министарство било је и по кро-
ви те љ Ви дов дан ског са бо ра у Врд ни ку. 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја ус по ста вља и 
у овој го ди ни до бру са рад њу са хо те-
ли ма „Тер мал“ и „Пре ми јер аква“, као 
и Ет но на се љем „Врд нич ка ку ла“, али 

и са оста лим прав ним ли ци ма ко ји се 
ба ве ту ри змом. До го во ре но је да ће По-
кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду и 
ту ри зам у овој го ди ни фи нан си ра ти ре-
а ли за ци ју про јек та уре ђе ња Тр га При-
ја тељ ства Врд ник - Ферс молд – ка же 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ириг 
Дра ган Дра ги че вић. 

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не 
Ириг је по чет ком 2017. го ди не од Ми-
ни стар ства др жав не упра ве и ло кал-
не са мо у пра ве до би ла са гла сност за 
ангажовање још два радника што мно-

го зна чи  за да љи рад са ме Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је. Та ко ђе, то ком ове го ди-
не ус по ста вље на је бо ља са рад ња са 
регистрованим из да ва о ци ма при ват-
ног сме шта ја ко јих тре нут но има пре ко 
70. Број ту ри ста ко ји до ла зе на одмор 
преко ва у че ра Ре пу бли ке Ср би је, у од-
но су на прет ход ну го ди ну, је утро стру-
чен. 

Упр кос све му то ме, све сни су и не-
до ста та ка и про бле ма са ко јим се ово 
бањ ско ме сто су о ча ва. 

- Ве ли ки про блем Ба ње Врд ник је ка-

Цен тар Врд ни ка

Директор Дра ган Дра ги че вић 
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на ли за ци о на мре жа ко ја ни је за вр ше на 
у по је ди ним де ло ви ма на се ља. Уко ли ко 
же ли мо да по ста не мо што бо ља ту ри-
стич ка де сти на ци ја по ме ну ти про блем 
мо ра мо решити у што кра ће м вре ме ну. 
Та ко ђе ве ли ки про блем пред ста вља 
снаб де ва ње во дом ко ји осим Ба ње 
Врд ник има ју и оста ли де ло ви оп шти не 
Ириг, што је сва ка ко не до пу сти во, те је 
ве ли ки број го стију скра тио свој бо ра вак 
у бањи због овог про бле ма. Оп шти на 
Ириг је из тог раз ло га кре ну ла озбиљ но 
у ре ша ва ње овог про бле ма и на да мо 

се да ће мо уз по моћ По кра јин ске вла де 
то ре ши ти. Та ко ђе има мо обе ћа ње од 
Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра-
ћа ја и ин фра струк ту ре да ће издвојити 
средства за ас фал ти рање пута Ириг 
- Врд ник. Про блем са ме Ба ње Врд ник 
је не до ста так пе шач ких ста за и ше та-
ли шта па нам се де ша ва да нам го сти 
ше та ју по нео бе ле же ним пу те ви ма. Ако 
же ли мо да бу де мо озбиљ на ту ри стич ка 
де сти на ци ја све ове про бле ме мо ра мо 
да ре ши мо у што кра ћем ро ку – до да је 
ди рек тор Дра ги че вић.

О пла но ви ма за сле де ћу го ди ну Дра-
ги че вић ка же:

- Сле де ће го ди не ви ше па жње ћемо 
по све тити дру гим ме сти ма у на шој 
оп шти ни ко ја су не пра вед но за по ста-
вље на чак и од на ше ор га ни за ци је, а 
ак це нат ће би ти на на шим је зе ри ма, 
вер ском ту ри зму као и вин ском ту ри-
зму по ко ме смо све пре по зна тљи вији. 
На ше нај ма ње на се ље но ме сто Ма ла 
Ре ме та све ви ше ра ди на раз во ју се о-
ског ту ри зма, те ће мо се тру ди ти да и 
њи ма по мог не мо, јер сма тра мо да ће за 
неколико го ди на та ко ђе би ти за ни мљи-
ва ту ри стич ка де сти на ци ја. По зи ва мо 
све љу де ко ји нам мо гу по мо ћи да смо 
отво ре ни за са рад њу и мо гу нас по се-
ти ти у на шој кан це ла ри ји у Врд ни ку, а 
и све кри ти ке су увек до бро до шле. Си-
гу ран сам да ће  у на ред них пет го ди на 
на ша оп шти на би ти јед на од леп ших 
де сти на ци ја у Ср би ји – до да је Дра ги-
че вић. 

С. Ста не тић

Пре ма ре чи ма Дра га на Дра ги че ви-
ћа, на ред не го ди не у ју ну у Врднику 
се оче ку је ре а ли за ци ја јед не од нај-
ве ћих ме ђу на род них ма ни фе ста ци ја 
у Вој во ди ни.  

- Све сни смо да у са мој Ба њи Врд-
ник не до ста ју кул тур не и спорт ске 
ма ни фе ста ци је. Упра во ра ди то га 
смо по че ли при пре ме за на ред ну 
го ди ну и си гу ран сам да ће мо у сле-
де ћој го ди ни има ти да ле ко ве ћи број 
дешавања и са мим тим по бољ ша ти 
ту ри стич ку по ну ду. Пу дар ски да ни 
као јед на од нај ве ћих ма ни фе ста ци ја 
у на шој оп шти ни би ће одр жа на у сеп-
тем бру, као и ма ни фе ста ци је у Ја ску 
и Ша трин ци ма кра јем сеп тем бра и 
по чет ком ок то бра – до да је за крај 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Оп шти не Ириг Дра ган Дра ги че вић. 

Ма ни фе ста ци је

Пре ма нај но ви јем из ве шта ју За во-
да за ста ти сти ку, у пр вој по ло ви ни 
го ди не, нај ве ћи број но ће ња оства-
рен је у Вој во ди ни и упра во због то га, 
Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и 
те ле ко му ни ка ци ја и По кра јин ски 
се кре та ри јат за при вре ду и ту ри зам 
су пре по зна ли Оп шти ну Ириг као 

ве ли ки ту ри стич ки по тен ци јал. Дра ги-
че вић сма тра да се, уколико постоји 
жеља да у на ред них неколико година 
Ба ња Врд ник бу де јед на од леп ших 
де сти на ци ја у Ср би ји мора порадити 
на доста ствари, а пре свега 
инсистирати на пријављивању 
гостију. 

Бо ра ви шне так се

Но ва ста за за пе ша ке

ФОЛ КЛОР НО ДРУ ШТВО 
„ИЗВОР“ ДОЊИ ТОВАР НИК

Добро се пока за ли 
у Рога ти ци

Фол клор но дру штво „Извор“ Доњи 
Товар ник било је про шле неде ље у 
узврат ној посе ти при ја те љи ма из 
Кул тур но умет нич ког дру штва „Ста-
ра Гора“ у Рога ти ци у Репу бли ци 
Срп ској. 

Мла ди доњо то вар нич ки фол кло-
ра ши су током госто ва ња има ли 
при ли ку да пока жу сво је фол клор но 
уме ће, а дома ћи ни из Рога ти це су 
за госте при ре ди ли и излет у при ро-
ду, током којег су орга ни зо ва ли и 
спорт ско над ме та ње у више бо ју.

Како нам је рекла пред сед ни ца 
Фол клор ног дру штва „Извор“ Доњи 
Товар ник Дани је ла Бар нак, мла ди 
фол кло ра ши се нису доса ђи ва ли ни 
током путо ва ња, јер су има ли при-
ли ку да посе те два етно села – Сун-
ча ну реку у Срби ји и Ста ни шић у 
Репу бли ци Срп ској, а током борав ка 
у Рога ти ци су про мо ви са ли тра ди-
ци ју свог род ног кра ја. Бар на ко ва је 
нагла си ла да ова ква путо ва ња мла-
дим фол кло ра ши ма мно го зна че.

- Поред тога што децу учи мо зна-
ча ју очу ва ња тра ди ци је, осе ћа ју за 
музи ку, ритам и покрет, тру ди мо се 
да их нау чи мо пошто ва њу и толе-
ран ци ји у гру пи, а на путо ва њи ма 
деца уче да се осла ња ју јед ни на 
дру ге. Чла но ви нашег дру штва су 
на овом путо ва њу све испи те поло-
жи ли са одлич ном оце ном и поно-
сни смо на њих – каже пред сед ни ца 
„Изво ра“.

Задо во љан је и умет нич ки руко во-
ди лац Дру штва Вла ди мир Бар нак, 
који нагла ша ва да је ква ли тет насту-
па у Рога ти ци задо во љио оче ки ва-
ња и да су мла ди фол кло ра ши из 
Доњег Товар ни ка вред но ради ли и 
дали свој мак си мум, упр кос екс-
трем но висо ким тем пе ра ту ра ма у 
вре ме при пре ма за наступ у Рога ти-
ци.

Током посе те дого во ре но је да ће 
се сарад ња Фол клор ног дру штва 
„Извор“ Доњи Товар ник са КУД „Ста-
ра Гора“ из Рога ти це и дру гим фол-
клор ним дру штви ма из Репу бли ке 
Срп ске у будућ но сти наста ви ти и 
про ши ри ти.
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Бој на Рав њу у
народ ној леген ди

Пише:
 Мики ца Илић

Бој на Рав њу оди грао се авгу ста 
1813. годи не у шан че ви ма изме ђу 
реке Саве и баре Заса ви це. Тур ску 

вој ску пред во ди ли су босан ски везир 
Дерен де ли ја и Сулеј ман паша Ско пљак. 
После седам на ест дана крва вих бор би 
срп ски уста ни ци пред во ђе ни Кара ђор-
ђем, Мило шем Обре но ви ћем, Сто ја ном 
Чупи ћем и дру гим гла ва ши ма, мора ли су 
да се пову ку са поло жа ја. Шан че ве је до 
смр ти бра нио Зека Буљу ба ша са сво јим 
гола ћи ма. Када им је неста ло џеба не, 
тукли су се цепа ни ца ма, кошни ца ма, 
ноже ви ма и голим рука ма. Пораз срп ских 
уста ни ка на Рав њу озна чио је и слом 
Првог срп ског устан ка.

О овој бици се зна гото во све. Веко ви-
ма је „Бој на Рав њу“ пред мет инте ре со-
ва ња исто ри ча ра, књи жев ни ка, сли ка ра. 
Оно што је мање позна то јесте леген да 
веза на за срам ну изда ју, коју је запи сао 
Бого љуб Позна но вић из Грка и обја вио је 
1887. годи не у Ило ку, у књи зи „Све о ци 
народ ног пре да ња око гро ба Фили па 
Вишњи ћа“. Подат ке о овој леген ди 
Позна но вић је при ку пио од ста рих босут-
ских гра ни ча ра: Ђоке Бошња ка, Милин-
ка Ста ни са вље ви ћа, Гру ји це Мира жи ћа 
и Ста је Будим че ви ћа.

Позна но вић наво ди у свом тек сту да 
су стар ци, жене и деца из Срби је, уочи 
сло ма Првог срп ског устан ка, пре бе гли у 
Срем, пла ше ћи се тур ске осве те. Збе го-
ви су били на Клен ку, Митро ви ци, Босу ту 
и Рачи. У самој Гра ни ци вла да ла је 
нема шти на, јер су сви рад но спо соб ни 
мушкар ци оти шли на фронт да се бију са 
Фран цу зи ма. Нај ве ћа глад вла да ла је у 
збе го ви ма у Босу ту и Рачи.

Због опа сно сти од зара зних боле сти 
босут ски и рачан ски збег мора ли су да 
одле же кон ту мац код Бешку пи је ћупри је, 
на подо ли ци зва ној Ста ра Сава. То је 
било ста ро кори то реке Саве, за које 
нико није пам тио када је туда река текла. 
Чува ли су их Бро ђа ни који беху заме ни-
ли одсут не дома ће гра ни ча ре.

Бро ђа ни су били вео ма стро ги и нису 
допу шта ли глад ним људи ма да сами 
наба ве хра ну, нити су им они доно си ли 
шта год за јело. Комад хле ба је пла ћан по 
„цван цик“, па га опет није било довољ но. 
Помоћ у хра ни је сти за ла чак из фру шко-
гор ских села. Забе ле же но је да је Тоша 
Попо вић из Лежи ми ра, зајед но са мно-
гим дру гим људи ма, коли ма хлеб доно-
сио и делио га избе гли ца ма. Ипак, све то 
је било недо вољ но и глад је поче ла да 
узи ма данак. Ноћу је јеча ла срце па ра ју-
ћа ври ска изглад не ле деце која су уми-
ра ла од гла ди и боле сти.

Када више нису зна ли како да дођу 
до хра не, избе гли це су позајм љи ва-
ле чамац од ћур чи је Нико ле Будим-

че ви ћа који се рибо ло вом бавио, и ноћу 
пре ла зи ле на дру гу оба лу, у Мачву. Тамо 
су на њива ма свој рође ни куку руз кра ли 
и доно си ли га сво јој неја чи, не би ли је 
нека ко пре хра ни ли. Из тур ског лого ра 
који је био одмах ту, уз оба лу, отва ра ли 
су пушча ну ватру на њих, док су пре ла зи-
ли реку. Мно ги су тако поби је ни из пуша-
ка или су се пода ви ли у Сави. Глад је 
ипак била јача и људи се нису оба зи ра ли 
на опа сност, наста вља ју ћи да пре ла зе у 
Срби ју.

Послед њих дана каран ти на међу избе-
гли ца ма се поја ви ла срдо бо ља од које 

Бро ђа ни су били
вео ма стро ги и нису 
допу шта ли глад ним 

људи ма да сами
наба ве хра ну, нити

су им они доно си ли 
шта год за јело.

Комад хле ба је пла ћан 
по „цван цик“, па
га опет није било 
довољ но. Помоћ

у хра ни је
сти за ла чак из

фру шко гор ских села

Бој на Рав њу
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људи поче ше да уми ру. Аустриј-
ска власт поја ча бло ка ду и забра-
ни сва ки кон такт са избе гли ца ма. 
Мртве нису сме ли сахра њи ва ти у 
гро бљу, већ на Бешку пи ји, уз 
Саву. Касни је је река, одра ња ју ћи 
оба лу, одне ла ове гро бо ве.

Све то вре ме, на дру гој оба-
ли Саве, срп ски уста ни ци 
пред во ђе ни Сто ја ном Чупи-

ћем „Зма јом од Ноћа ја“, хра бро 
су се тукли са Тур ци ма. Напо-
слет ку неста де им џеба не и Сто-
јан хит но посла сво је мом ке у 
Митро ви цу да купе фише ке са 
бару том од митро вач ких трго ва-
ца. Уста ни ци су седе ли у сво јим 
шарам по ви ма и изба ци ва ли тек 
поко ју пушку на Тур ке, чека ју ћи 
џеба ну. Кара ђор ђе ви тре шње ви 
топо ви ћута ли су као зали ве ни, 
јер ни за њих није било бару та.

Леген да даље каже да се Сто-
јан узне ми ре но шетао дуж сав ске 
оба ле, ишче ку ју ћи џеба ну да од 
Митро ви це при стиг не. Уста нич ки 
шарам пов који је био бли зу Саве 
и села Рав ња јасно се видео са 
поте са „пра вац“, са срем ске оба-
ле реке. Туда је ходио један капе-
тан Бро ђа нин који беше овде 
дошао у инспек ци ју да пре гле да 
кор дон ске стра же редом све до 
утвр ђе ња Раче. Овај капе тан је одра ни је 
позна вао Чупи ћа и, угле дав ши га на дру-
гој оба ли реке, поздра ви га и упи та да ли 
ће се одр жа ти у бор би са Тур ци ма. Сто-
јан му отпо здра ви и, не сум ња ју ћи у 
позна ни ка, добро ду шно одго во ри да се 
не боји Тура ка да их је још толи ко, али 
му џеба не поне ста је, и сад све зави си од 
тога да ли ће на вре ме при сти ћи од 
Митро ви це.

Тур ци нису зна ли да уста ни ци оску де-
ва ју у бару ту, и већ су се спре ма ли да 
дижу шато ре и беже пре ко Дри не, јер 
нису могли Чупи ћу да доско че. Капе тан 
се после ових речи поздра ви са Зма јем 
од Ноћа ја и оде у чар дак, а Сто јан оста 
да чека помоћ.

Капе тан потом пре гле да стра жу на 
чар да ци ма и ске ли, па се одмах упу ти 
поред Саве, иза сео ских пла це ва, на 
Бешку пи ју, у инспек ци ју тамо шњих стра-
жа. Док је кора чао поте сом изме ђу шан-
ца и Ста ре Саве, најед ном му про ђе 
отров на мисао кроз гла ву. Нами сли да 
про да крв срп ских јуна ка за дебе ле нов-
це. Одмах наре ди мом ци ма из прат ње 
да му дове зу један чамац са босут ске 
ске ле, и да дозо ву Тур ке пре ко Саве који 
су у свом лого ру бора ви ли.

Гра ни ча ри једва нека ко дозва ше Тур ке 
и, кад им се ови ода зва ше, капе тан 
позва јед ног од тур ских запо вед ни ка да 
дове сла до пола Саве. Потом и сам 
заве сла у сво јем чам цу и дође до поло-
ви не реке. Када бога то оде ве ни тур ски 
бег дође до капе та но вог чам ца, при ве за-
ше поре бар ке чуно ве један уз дру ги и 
запо де ну ше раз го вор.

Капе тан упи та Тур чи на да ли ће уско ро 
Чупи ће ву вој ску раз би ти, а тур ски бег му 
одго во ри да се спре ма ју да дижу шато ре 
и пре ко Дри не кући иду, јер Чупи ћу „псу 
каур ском“ не могу ништа. На то му капе-
тан рече да зна тај ну помо ћу које могу 
раз би ти уста ни ке, и да ће му је саоп шти-

ти, ако му пла те два буре та зла-
та. Тур чин је био лукав, па се 
ста де цењ ка ти и пога ђа ти са 
похлеп ним Бро ђа ни ном и нај по-
сле се пого де да цена буде јед но 
буре дука та.

Тур чин се одве зе до оба ле и 
мало после тога његов чамац се 
повра ти назад, где га је на пола 
реке чекао капе тан, једва се одр-
жа ва ју ћи у чам цу да га брза вода 
не одне се. Бег је у чам цу носио 
буре које је слу жи ло као вој нич ка 
каса. Одмах при ве за ше чам це и 
пре ко даса ка пре ва ља ше тешко 
буре. Када је каса била у капе та-
но вом чам цу и кад раз ве за ше 
чуно ве, он рече Тур чи ну да Чупи-
ће ва вој ска више нема џеба не, и 
да пожу ре да раз би ју Србе, пре 
него што им фише ци са бару том 
стиг ну из Митро ви це.

Тур чин весе ло поте ра свој чун. 
Кад сти же до оба ле, пре сре ћан 
иско чи у пли ћак и отр ча сво ји ма у 
логор да саоп шти лепу вест. 
Толи ко је био узбу ђен да се није 
сетио да при ве же чамац, већ га 
вода одне се мати цом. Касни је је 
тај чамац ухва тио рибар Будим-
че вић и дуго вре ме на са њим 
риба рио.

Тур ци потом нава ли ше као кур-
ја ци на Чупи ћев шарам пов. Срби су се 
хра бро бра ни ли, али кад виде ше да је 
све уза луд но, јер барут ника ко није сти-
зао из Митро ви це, уста ни ци одлу чи ше 
да се пову ку и напу сте шан че ве. Повла-
чи ли су се пре ко баре Заса ви це, и ту се 
мно ги пода ви ше. Једи но је Зека Буљу ба-
ша са сво јим гола ћи ма остао да се бори 
до послед њег чове ка. Ту је јунач ки поги-
нуо, туку ћи се хан џа ри ма, цепа ни ца ма, 
кошни ца ма и голим рука ма. Напо слет ку, 
Рав ње ипак паде у тур ске руке.

Леген да даље каже да је бро ђан ски 
капе тан после срам не изда је нато ва рио 
сво је бла го на кола и побе гао у Митро ви-
цу, баш у час када се прве пушке зачу ше 
из пре ка, са мачван ске стра не. Целим 
путем до куће пожу ри вао је кочи ја ша да 
што пре стиг не и дука те пре бро ји. Кад је 
при спео у Митро ви цу, забра вио се у 
„квар ти љу“, и буре стао раз ва љи ва ти. 
Чим га је отво рио, имао је шта и да види: 
буре је било пуно ексе ра! Капе тан је био 
обма нут и кажњен за сво ју похле пу.

Неко вре ме после ово га тру дио се 
капе тан да за њего ву сра мо ту нико 
не сазна, али ни јед на тај на не 

оста не зау век скри ве на. Тур ци су се сву-
да хва ли ли како су пре ва ри ли швап ског 
офи ци ра, па вест на кра ју дође и до обр-
ште ра бро ђан ског, који је био Србин. Он 
позва капе та на и цео слу чај потан ко 
испи та. Кад кри ви ца би дока за на, капе-
тан допа де роби је, а обр штер посла 
изве штај вишој коман ди.

Леген да о срам ној изда ји и заслу же ној 
казни вели да је, напо слет ку, вест о капе-
та но вој сра мо ти дошла и до самог ћеса-
ра у Бечу. Овај одмах наре ди да му дове-
ду капе та на у двор. Доте ра ше му Бро ђа-
ни на у лан ци ма, зајед но са оним буре-
том пуним ексе ра. Кад је саслу шао целу 
при чу о под лој изда ји срп ских јуна ка, цар 
наре ди да капе та на зали ју исто пље ним 
оло вом у некој рупи у зиду.

Све то вре ме,
на дру гој оба ли Саве, 

срп ски уста ни ци
пред во ђе ни Сто ја ном 
Чупи ћем „Зма јом од 

Ноћа ја“, хра бро су се 
тукли са Тур ци ма. 

Напо слет ку неста де 
им џеба не и Сто јан 
хит но посла сво је 

мом ке у Митро ви цу
да купе фише ке
са бару том од

митро вач ких трго ва ца. 
Уста ни ци су седе ли у 
сво јим шарам по ви ма 

и изба ци ва ли тек
поко ју пушку на Тур ке, 

чека ју ћи џеба ну

Сто јан Чупић „Змај од Ноћа ја“
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МЕЂУ НА РОД НИ ВОЛОН ТЕР СКИ ЕКО ЛО ШКИ КАМП 

Волон те ри чисте Обед ску бару
У орга ни за ци ји Мла дих истра жи-

ва ча Срби је и Удру же ња гра ђа-
на „Зеле ни поглед“ 20. авгу ста 

је у Купи но ву почео 20. Међу на род ни 
волон тер ски еко ло шки камп Обед ска 
бара. У Купи но во је допу то ва ло 14 
волон те ра из седам зема ља све та и 
из Срби је, који ће у наред не две 
неде ље ради ти на чишће њу ста ни-
шта пти ца од расти ња у Спе ци јал-
ном резер ва ту при ро де Обед ска 
бара.

Волон те ри из Чешке, Јапа на, 
Немач ке, Шпа ни је, Руси је, Ита ли је, 
Бел ги је и Срби је ће током тра ја ња 
Кам па, до 2. сеп тем бра, бити сме-
ште ни у етно кући у Купи но ву, а већ 
су поче ли са радом у кори ту Обед ске 
баре на део ни ци изме ђу сред њо ве-
ков не твр ђа ве Купи ник и цркве Мај ке 
Анге ли не.

Уче сни ке кам па 23. авгу ста посе ти-
ли пред став ни ци Покра јин ског заво-
да за зашти ту при ро де и Покра јин-
ског секре та ри ја та за урба ни зам и 
зашти ту живот не сре ди не у прат њи 
пред сед ни це Општи не Пећин ци 
Дубрав ке Кова че вић Субо тич ки и 
њеног заме ни ка Зора на Вој ки ћа.

Том при ли ком др Биља на Пањ ко-
вић, дирек тор ка Покра јин ског заво да 
за зашти ту при ро де, нагла си ла је да 
ова кви кам по ви има више стру ки зна-
чај.

- С јед не стра не, зна чај ни су због 
рад них актив но сти у зашти ће ном 
под руч ју, где откла ња њу непо жељ ну 
веге та ци ју на вла жним лива да ма које 
су основ на ком по нен та зашти ће ног 
под руч ја, јер омо гу ћа ва ју про ток воде 

и на тај начин ства ра ју хра ни тељ ну 
базу за пти це које ту дола зе. С дру ге 
стра не, про мо ви шу наше при род не 
вред но сти у земља ма из којих дола-
зе, што зна чи да се о нашем при род-

ном добру шири добар глас по целом 
све ту. Исто вре ме но се пози тив на 
мисао очу ва ња при род них вред но сти 
запо че та у девет на е стом веку шири 
и даље – рекла је Пањ ко вић и дода-

ла да је резул тат два де се то го ди-
шњег рада еко ло шких кам по ва то 
што се након 60 годи на црни ибис 
поно во вра тио на Обед ску бару.

Под се кре тар у Покра јин ском секре-
та ри ја ту за урба ни зам и зашти ту 
живот не сре ди не Бран ки ца Табак 
нагла си ла је да енер ги ју коју носе 
уче сни ци Кам па инсти ту ци је тре ба 
да пре по зна ју и усво је.

- Они овде дола зе да раде, како се 
у наро ду каже џабе, а њихов допри-
нос на тере ну је јасно видљив и мер-
љив – рекла је Табак.

Пред сед ни ца пећи нач ке општи не 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки каже 
да локал на само у пра ва пру жа пуну 
логи стич ку подр шку орга ни за ци ји 
Кам па све сна зна ча ја очу ва ња Обед-
ске баре.

- Поред упо зна ва ња са при род ним 
богат ством наше општи не, волон те-
ри бора ве ћи у нашој сре ди ни има ју 
при ли ку да се упо зна ју и са нашим 
кул тур ним и исто риј ским насле ђем и 
да у земља ма из којих дола зе буду 
наши нај бо љи про мо те ри – изја ви ла 
је прва жена пећи нач ке општи не..

Дома ћи ни су иско ри сти ли при ли ку 
и да госте из Покра ји не упо зна ју са 
два исто риј ска спо ме ни ка – нај ста ри-
јим пра во слав ним хра мом у Вој во ди-
ни црквом Све тог Луке, у којој се од 
про шле годи не нала зи чести ца 
мошти ју Све те Мај ке Анге ли не, и са 
послед њом пре сто ни цом срп ских 
деспо та сред њо ве ков ном твр ђа вом 
Купи ник, као и да ука жу на зна чај 
очу ва ња и афир ма ци је овог бисе ра 
срп ске исто ри је.

Волон те ри из
Чешке, Јапа на, 

Немач ке, Шпа ни је, 
Руси је, Ита ли је,
Бел ги је и Срби је
ће током тра ја ња 

Кам па, до
2. сеп тем бра,

бити сме ште ни у
етно кући у Купи но ву, 

а већ су поче ли
са радом у кори ту 
Обед ске баре на
део ни ци изме ђу 
сред њо ве ков не

твр ђа ве Купи ник и 
цркве Мај ке Анге ли не

Волон те ри са гости ма
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ПОКРАЈИНА УЛАЖЕ У РУМСКУ ОПШТИНУ

Асфалтирање улица
у Буђа новцима

Пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић и дирек тор Упра-
ве за капи тал на ула га ња АП 

Вој во ди не Недељ ко Кова че вић уру-
чи ли су 24. јула уго во ре пред став ни-
ци ма гра до ва, општи на, здрав стве них 
и инсти ту ци ја соци јал не зашти те, које 
су оства ри ле пра во на бес по врат на 
сред ства на јав ним кон кур си ма Упра-
ве за капи тал на ула га ња АП Вој во ди-
не. Реч је о уго во ри ма чија је вред ност 
пре ко 790 мили о на дина ра.

Игор Миро вић је рекао да је, после 
усва ја ња реба лан са буџе та, Покра-
ји на у вео ма крат ком року успе ла да 
рас пи ше кон кур се за доде лу ових 
сред ста ва и да су, све га три дана 
након закљу че ња кон кур са при пре-
мље ни уго во ри, вред ни бли зу 800 
мили о на дина ра. 

Миро вић је пору чио кори сни ци-
ма ових бес по врат них сред ста ва да 
и они буду што ефи ка сни ји у крај њој 
реа ли за ци ји про је ка та, као и да на 
вре ме при пре ма ју про јек те за нови 
кон курс који ће бити рас пи сан кра јем 
ове или на почет ку наред не годи не. 
Миро вић је под се тио да је Покра ји на 
за про те клих годи ну дана обез бе ди ла 
сред ства за низ про је ка та у 44 од 45 
локал них само у пра ва на тери то ри ји 
АП Вој во ди не.

Сред ства у виси ни од 791.539.310 

дина ра су опре де ље на за 25 про је-
ка та на тери то ри ји 22 локал не само-
у пра ве, чија реа ли за ци ја ће допри не-
ти рав но мер ном и бржем раз во ју АП 
Вој во ди не. Доде ље на су за финан си-
ра ње и суфи нан си ра ње про је ка та у 
обла сти ма сао бра ћај не инфра струк-
ту ре, водо снаб де ва ња и зашти те 

вода, локал ног и реги о нал ног еко ном-
ског раз во ја, обра зо ва ња, здрав стве-
не и соци јал не зашти те.

Међу пот пи са ним уго во ри ма Игор 
Миро вић је издво јио обно ву при хва-
ти ли шта у Футо гу, у окви ру Герон-
то ло шког цен тра Нови Сад, као и 

уре ђе ње Каме нич ког пар ка, затим у 
општи ни Рума сана ци ју сао бра ћај ни-
ца у Буђа нов ци ма, изград њу локал ног 
пута Опо во - Дебе ља ча, и наја вио за 
наред ну годи ну про је кат пута Ста пар - 
Сивац. Тако ђе, навео је и про јек те на 
уре ђе њу рад них зона, међу који ма и 
оне у Оџа ци ма, Кањи жи и Кикин ди.

Овим кон кур сом је рум ској општи ни 
доде ље но 46,3 мили о на дина ра која 
ће бити иско ри шће на за рекон струк-
ци ју три кључ не ули це у Буђа нов-
ци ма, наја вио је, након све ча но сти 
уру че ња уго во ра, први човек рум ске 
локал не само у пра ве Сла ђан Ман чић.

- Ово је за нас изу зет но зна чај на 
помоћ Покра јин ске вла де, одно сно 
Упра ве за капи тал на ула га ња, од које 
корист неће има ти само мешта ни 
Буђа но ва ца. Ми смо при пре ми ли про-
је кат рекон струк ци је три ули це, а две 
су кључ не - Пар ти зан ска ули ца и Ули-
ца Небој ше Јер ко ви ћа. То су важни 
пут ни прав ци, које из прав ца Шап ца 
пове зу ју нашу са пећи нач ком општи-
ном. Посто ји зна чај на опте ре ће ност 
тог пута, услед вели ке фре квен ци-
је сао бра ћа ја, сто га рекон струк ци ја 
поме ну тих ули ца није само од кори-
сти мешта ни ма Буђа но ва ца, већ 
шире гле да но сви ма који сва ко днев но 
кори сте овај пут ни пра вац - рекао је 
пред сед ник Сла ђан Ман чић.

Игор Миро вић, Недељ ко Кова че вић и Сла ђан Ман чић

Овим кон кур сом је 
рум ској општи ни 
доде ље но 46,3

мили о на дина ра која 
ће бити иско ри шће на 

за рекон струк ци ју
три кључ не ули це

у Буђа нов ци ма
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Пописано око 
6.800 објеката

Закон о оза ко ње њу почео је 
да се при ме њу је у новем бру 
2015. годи не и тада се кре ну-
ло прво са поступ ком попи са 
неле гал них обје ка та.

- Тај посао ми смо завр ши-
ли до поло ви не апри ла ове 
годи не, у нешто дужем закон-
ском року од оног пред ви ђе-
ног зако ном, дакле од годи ну 
дана. И даље су могу ћа нека 
поје ди нач на попи си ва ња, јер 
има мо и доста људи који живе 
у ино стран ству и упра во сада 
дола зе овде на одмо ре, а ми 
им изла зи мо у сусрет - каже 
Тања Дро бац, шефи ца Оде-
ље ња за урба ни зам и гра ђе-
ње Општин ске упра ве Рума.

До сада је попи са но око 
6.800 обје ка та, има ју ћи у виду 
ту и убра зан попис који је био 
у мар ту, када је анга жо ва но и 
четр де се так додат них попи си-
ва ча за села рум ске општи не.

- Сада ради мо дру гу фазу 
у поступ ку оза ко ње ња, а то 
је посту пак доно ше ња реше-
ња о руше њу. Закључ но са 
јуном смо доне ли око 2.300 
реше ња, а те неке кво те које 
је над ле жно Мини стар ство 
про пи са ло нисмо у могућ но-
сти да испу ни мо, али гле да мо 
да има мо неки задо во ља ва-
ју ћи ниво доне тих реше ња о 
руше њу. Тако смо у јуну доне-
ли 520 реше ња, а упо ре до се 
ради и посту пак оза ко ње ња. 
До кра ја јуна смо доне ли 652 
реше ња о оза ко ње њу, а дале-
ко нај ве ћи број реше ња се 
тиче, како смо ми и пред ви де-
ли, помоћ них обје ка та. Морам 
иста ћи да је током овог про це-
са Мини стар ство често изла-
зи ло да додат ним реше њи ма 
како би се овај про цес и убр-
зао и олак шао. На при мер, у 
почет ку су се так се пла ћа-
ле за сва ки помоћ ни обје кат 
посеб но, па су касни је јед-
ном так сом обје ди ње ни сви 
помоћ ни објек ти. Сада смо 
при кра ју, када је реч о изда-
ва њу реше ња о руше њу за 
сва села, тада пре ла зи мо на 
град и ја се надам да ћемо, у 
наред на два до три месе ца, 
јер су и годи шњи одмо ри - 
завр ши ти и ту дру гу фазу, док 
је тре ћа доно ше ње реше ња о 
оза ко ње њу - гово ри за наше 
нови не Тања Дро бац, шефи-
ца Оде ље ња за урба ни зам и 
гра ђе ње.

Од почет ка годи не, закључ-
но са 20. јулом при ход од 
так си за оза ко ње ње који иду 
локал ним само у пра ва ма је 
био 1,7 мили о на дина ра. Оче-
ку је се да ће он до кра ја годи-
не бити око чети ри мили о на 
дина ра, коли ко је било и про-
шле годи не.

УПВО „ПОЛЕ ТА РАЦ“ РУМА

Од Покра ји не 5,7 
мили о на за адап та ци ју

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић и пот пред сед ник Покра јин-
ске вла де и покра јин ски секре тар за 

обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал-
не мањи не - наци о нал не зајед ни це Михаљ 
Њилаш уру чи ли су 24. авгу ста уго во ре 
пред став ни ци ма шко ла, домо ва уче ни ка, 
локал них само у пра ва и пред школ ских уста-
но ва, које су добилe сред ства из покра јин-
ског буџе та на новом кон кур су за финан си-
ра ње и суфи нан си ра ње обно ве тих обје ка-
та. 

Укуп на вред ност ових уго во ра изно си 253 
мили о на дина ра и то за обно ву и рекон-
струк ци ју 76 пред школ ских уста но ва, шко-
ла и домо ва уче ни ка у Вој во ди ни. 

Тим пово дом Игор Миро вић је изја вио да 
су ове годи не по први пут издво је на ова ко 
зна чај на сред ства за објек те обра зов них 
уста но ва на тери то ри ји Вој во ди не. 

- За нас је ово један од нај ва жни јих зада-
та ка, јер жели мо да подр жи мо оне уста но-
ве у који ма бора ве, уче и вас пи та ва ју се 
наша деца - иста као је пред сед ник Покра-
јин ске вла де и нагла сио да је реч о објек ти-
ма у које се деце ни ја ма није озбиљ ни је 
ула га ло.

Он је додао да је циљ да се до кра ја ман-
да та ове Покра јин ске вла де обно ви већи на 
шко ла, врти ћа и домо ва уче ни ка. 

Игор Миро вић је наја вио да ће сле де ће 

годи не бити издво је на још већа сред ства за 
ову наме ну и да је то јед на од актив но сти 
која ће обе ле жи ти ман дат сада шње Покра-
јин ске вла де.

Ресор ни секре тар Михаљ Њилаш је под-
се тио да је, након реба лан са буџе та у јуну, 
обез бе ђе но 253 мили о на за ову обно ву. 
Она обу хва та 80 уго во ра са пред став ни ци-
ма 12 пред школ ских уста но ва, 38 основ них, 
20 сред њих шко ла и шест домо ва уче ни ка.

Ова сред ства ће бити уло же на у уста но-
ве које се нала зе на тери то ри ји чак 36 
локал них само у пра ва, од укуп но 45 коли ко 
их има у Вој во ди ни, а побољ ша ње усло ва 
осе ти ће 28.506 деце и уче ни ка.

Међу они ма који су на овом кон кур су 
доби ли сред ства је и рум ска општи на која 
је доби ла 5,7 мили о на дина ра за адап та ци-
ју објек та „Цен тар“ УПВО „Поле та рац“, а 
уго вор је пот пи сао Душан Љуби шић, начел-
ник Општин ске упра ве.

- Већ више годи на у овом објек ту има 
про бле ма, пого то во са кана ли за ци јом. Про-
јект но - тех нич ку доку мен та ци ју смо ура ди-
ли у јану а ру и то за ком плет ну адап та ци ју 
објек та „Цен тар“. Пред ви ђе на сред ства за 
све радо ве изно се 7,2 мили о на дина ра. На 
овом кон кур су смо доби ли 5,7 мили о на, а 
оста так ће обез бе ди ти рум ска општи на - 
рекао је Душан Љуби шић.

С. Џ.

Пот пи си ва ње уго во ра у Новом Саду 

Рум ска општи на је доби ла 5,7 мили о на дина ра за адап та ци ју 
објек та „Цен тар“ УПВО „Поле та рац“, а уго вор је пот пи сао 
Душан Љуби шић, начел ник Општин ске упра ве
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ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Без бед ност сао бра ћа ја
на днев ном реду
Чла но ви Општин ског већа су, на сед ни-

ци одр жа ној 22. авгу ста, дали сагла-
сно сти на пра вил ник о уну тра шњој 

орга ни за ци ји и систе ма ти за ци ји рад них 
места у Днев ном цен тру за одра сле са инте-
лек ту ал ним и мен тал ним смет ња ма који 
ради при Цен тру за соци јал ни рад у Руми. 
Сло бо дан Кра сић, дирек тор Цен тра за соци-
јал ни рад је под се тио да је реч о про јек ту 
Европ ске уни је који је почео 21. децем бра 
2015. годи не, док је сам Днев ни цен тар 
почео са радом про шле годи не и тра је до 
20. сеп тем бра ове годи не. 

- За овај про је кат смо од ЕУ доби ли 
229.000 евра, док је у томе уче шће рум ске 
општи не од 14 про це на та. У окви ру Днев ног 
цен тра пру жа мо услу ге за 15 кори сни ка ста-
рих од 26 до 40 годи на, а о њима се бри не 
пето ро запо сле них. Иску ства у раду су нам 
пози тив на. Сачи ни ли смо и финан сиј ски 
план како би Днев ни цен тар могао да ради 
до кра ја годи не, за шта нам је потреб но 1,2 
мили о на дина ра, а који је подр жа ла локал на 
само у пра ва. Овај пра вил ник ради мо јер смо 
у оба ве зи да лицен ци ра мо ту услу гу, а не 
може мо без поме ну тог пра вил ни ка - обја-
снио је дирек тор Кра сић и додао да су ура-
ди ли ела бо ра те за још три услу ге које се 
лицен ци ра ју - герон то до ма ћи це, пер со нал-
ни аси стен ти и за рад у Днев ном борав ку за 
децу са смет ња ма у раз во ју.

На овој 35. сед ни ци Општин ског већа 
биле су и три тач ке веза не за без бед ност 
сао бра ћа ја - изве штај о утро шку сред ста ва 

по про гра му тро ше ња сред ста ва од нов ча-
них казни изре че них по про пи си ма о без бед-
но сти сао бра ћа ја на тери то ри ји општи не за 
про шлу годи ну, пред лог про гра ма тро ше ња 
сред ста ва од нов ча них казни по истом осно-
ву у теку ћој годи ни, као и поста вља њу још 
јед ног ауто бу ског ста ја ли шта у Вог њу.

Стој ша Јова но вић, шеф Оде ље ња за 
инспек циј ске посло ве је обја снио да је све 
ура ђе но у сарад њи са Коми си јом за без бед-
ност сао бра ћа ја.

Пред сед ник рум ске општи не Сла ђан Ман-
чић је иста као да је у про шлој годи ни од 
напла те казни у сао бра ћа ју пла ни ра но 12,5 
мили о на дина ра, а да је напла ће но 11,2 
мили о на дина ра.

- Од ове суме смо утро ши ли 9,6 мили о на 
дина ра. У овој годи ни пла ни ра но је нешто 
мање сред ста ва - десет мили о на, али има-
мо и 1,6 мили о на неу тро ше них сред ста ва, 
тако да смо на нивоу про шле годи не. Пла ни-
ра мо да шест мили о на утро ши мо на пут ну 
инфра струк ту ру, а исто толи ко на уна пре ђе-
ње сао бра ћај не кул ту ре, пре вен тив ни рад и 
ула га ње у опре му која је потреб на Поли циј-
ској ста ни ци у Руми са којом има мо добру 
сарад њу - рекао је Ман чић.

На зах тев жите ља Вог ња одре ђе но је још 
јед но ауто бу ско ста ја ли ште у Рум ској ули ци, 
а истак ну то је да слич ни зах те ви дола зе из 
гото во свих села.

Чла но ви Општин ског већа су при хва ти ли 
пла на и про гра ма рада Кул тур ног цен тра 
„Бра на Црн че вић“ Рума за наред ну годи ну. 
Како је обја сни ла дирек тор ка ове уста но ве 
кул ту ре Тања Слеп че вић циљ је да се одр-
жи ква ли тет и обим кул тур них про гра ма и то 
у све чети ри сфе ре дело ва ња - позо ри-
шном, филм ском, музич ком и филм ском 
про гра му. С. Џаку ла

С обзи ром на то да у буџе ту није било 
пред ви ђе но одр жа ва ње Рум ског полу ма-
ра то на, доне та је и одлу ка да се за њего-
во орга ни зо ва ње из теку ће буџет ске 
резер ве издво ји 350.000 дина ра. 

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је иста као 
да су рум ски спорт ски рад ни ци и истак ну-
ти мара тон ци дошли са иде јом о орга ни-

зо ва њу полу ма ра то на у мају, као и да је 
локал на само у пра ва ту иде ју подр жа ла 
из два раз ло га - то је начин да се про мо-
ви ше спорт и здра ви сти ло ви живо та, као 
и сама рум ска општи на и изра зио задо-
вољ ство што је на првом био вели ки број 
уче сни ка, међу који ма и доста позна тих 
име на.

Рум ски полу ма ра тон

Бара Трско ва ча
При хва ћен је и зах тев Тури стич ке орга-

ни за ци је Рума за дава ње сагла сно сти на 
план упра вља ња зашти ће ним ста ни штем 
Бара Трско ва ча за пери од од 2012. до 
2021. годи не. 

Мари ја Ћујић из Тури стич ке орга ни за-
ци је је под се ти ла да је СО Рума доне ла 
одлу ку да про гла си Бару Трско ва чу за 
зашти ће но ста ни ште тре ће кате го ри је у 
сеп тем бру 2011. годи не. Донет је и поме-
ну ти про грам по којем се раде и годи шњи 
пла но ви упра вља ња, али је уста но вље но 
да на њега није дата сагла сност Општин-
ског већа и СО Рума, што је потреб но.

Сед ни ца Општин ског већа

Тања Слеп че вић и Сло бо дан Кра сић
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ГИМ НА ЗИ ЈА „СТЕ ВАН ПУЗИЋ“РУМА

Окон ча ни радо ви
на уре ђе њу шко ле

У окви ру сред ста ва која су одре ђе-
на за рум ске основ не и сред ње 
шко ле како би се одра дио део 

при пре ма за пред сто је ћу школ ску годи-
ну, а реч је о нешто пре ко 10 мили о на 
дина ра, Гим на зи ја „Сте ван Пузић“ доби-
ла је око 400.000 дина ра за молер ско - 
фар бар ске радо ве који су и окон ча ни. 

- Тач ни је, окре чи ли смо улаз, вели ки 
школ ски хол, сани тар не чво ро ве, а 
фар ба ли смо и сто ла ри ју у доњем делу 
објек та. Надам се да ћемо сле де ће 
годи не наста ви ти са овим радо ви ма у 
оним дело ви ма које нисмо ура ди ли ове 
годи не. Доби ли смо и сред ства за про-
ме ну сто ла ри је, тако да сада ради мо 
тен дер, а реч је о 2,5 мили о на дина ра 
која ће бити утро ше на за мења ње 
спољ не сто ла ри је. То је тре ћа фаза, 
већ смо мења ли про зо ре учи о ни ца, а 
сада би тре ба ло мења ти у кан це ла ри ја-
ма и неким учи о ни ца ма које су пре о ста-
ле, тако да би овим била зао кру же на 
изме на сто ла ри је - каже за наше нови-
не Софи ја Бла го је вић, дирек тор ка Гим-
на зи је.

Дирек тор ка Софи ја Бла го је вић исти-
че да у школ ском пла ну за наред ну 
годи ну пла ни ра ју ком плет но рено ви ра-
ње сани тар них чво ро ва - било свих 
одјед ном или по фаза ма, као и оса вре-
ме ња ва ње учи о ни ца. 

- Кон крет но, мислим на хемиј ски 
каби нет који нам је нај не оп ход ни ји, а 
поку ша ће мо да сред ства доби је мо и од 
Општи не и Покра ји не, апли ци ра ће мо 
сва ка ко за њих, као и да оса вре ме ни мо 
учи ла - каже дирек тор ка Бла го је вић. 

Она исти че да у Гим на зи ји посто ји 

рачу нар ски каби нет, а жеља им је да, 
има ју ћи у виду тра ди ци ју дугу 105 годи-
на, поку ша ју да доби ју још један смер и 
то при род но - мате ма тич ки. 

- Ми бисмо, уз помоћ локал не само у-
пра ве, тра жи ли још тај један смер и 
оде ље ње и то за наред ну школ ску годи-
ну. То нам је жеља, а то нарав но под ра-
зу ме ва и сред ства за бољу опре мље-
ност учи о ни ца. То је и у скла ду са оним 
што мини стар обра зо ва ња наја вљу је, 
да се пове ћа број сме ро ва, али и про це-
нат уче ни ка који поха ђа ју гим на зи је - 
закљу чу је Софи ја Бла го је вић.

Она дода је да су у Гим на зи ји задо-
вољ ни ово го ди шњим упи сом буду ћи да 
је на план упи са на дру штве но - језич-
ком сме ру пот пу но испу њен са 60 нових 
уче ни ка, док је на општем упи са но 47 
уче ни ка, тако да су фор ми ра на чети ри 
оде ље ња какав је план и био.
 С. Џ.

Завр ше ни молер ско  фар бар ски 
радо ви у Гим на зи ји

Дирек тор ка Софи ја Бла го је вић

У СУСРЕТ ШКО ЛИ

У клу пе седа
468 прва ка

За укуп но 5.492 рум ска шко ла ра-
ца - 1.473 сред њо школ ца и 4.019 
осно ва ца, 1. сеп тем бра почи ње 
нова школ ска годи на. Међу њима је 
и 468 мали ша на који први пут седа-
ју у школ ске клу пе, као и 430 нових 
сред њо шко ла ца.

Ако упо ре ди мо по шко ла ма, нај-
ви ше прва ка је упи са но у град ску 
ОШ „Душан Јер ко вић“, а нај ма ње - 
11 у Гра бов ци ма.

Поче тком сва ке школ ске годи не 
већи на роди те ља, сем деце прва ка 
који осе те и понос, сва ка ко нај ви ше 
осе те зеб њу коли ко ће их тај пола-
зак кошта ти и хоће ли има ти довољ-
но пара за све што је јед ном ђаку 
потреб но.

Роди те љи ма, бар оним са нај ни-
жим при ма њи ма, као и они ма који 
има ју дво је или више деце помо ћи 
ће и локал на само у пра ва  набав ком 
уџбе ни ка за 680 ђака основ них шко-
ла, као и поклон паке те са школ-
ским при бо ром у вред но сти 850 
дина ра за све прва ке.

Како сазна је мо у рум ским књи жа-
ра ма уџбе ни ци за прва ке су и нај-
јеф ти ни ји и они у про се ку, кошта ју 
око 5.500 дина ра. Као и рани јих 
годи на, нај ску пљи је пакет уџбе ни ка 
за сед ми раз ред - 16.400 дина ра.

Нарав но, књи ге и при бор тре ба 
сме сти ти у ран че ве - ако ћете мало 
боље цене се кре ћу од 2.500, али 
има и оних до 7.000 дина ра.

Пуне пере то ни це, што под ра зу ме-
ва и боји це, фло ма сте ре, олов ке, 
гуми це, заре за че, ста ју од 700 дина-
ра, дрве не боји це су од 95 дина ра, 
бло ко ви од 30 дина ра, све ске 
кошта ју од 25 дина ра па нави ше - 
зави сно од вели чи не, кори ца и ква-
ли те та. 

Сва ка ко, да се на акци ја ма или у 
вели ким хипер мар ке ти ма могу купи-
ти и већа пако ва ња све за ка, која 
онда поје ди нач но буду јеф ти ни ја - 
ово су ори јен та ци о не цене, а од 
упор но сти роди те ља да потра же 
зави си да ли ће наћи и повољ ни је 
пону де.

На ово базич но, без чега се учи ти 
не може, сле ди сва ка ко и оно што 
пред ста вља још већи тро шак - оде-
ћа и обу ћа, ком пле ти за физич ко, 
пати ке, потом екс кур зи је и сва ко-
днев на ужи на.

Рум ска општи на је и када су ужи-
не у пита њу, пре ма изме ње ној одлу-
ци o пра ви ма у обла сти соци јал не 
зашти те, про ши ри ла број деце која 
ће доби ја ти бес плат ну ужи ну, као 
што то важи и за уџбе ни ке - сем 
оних чије поро ди це при ма ју нов ча ну 
помоћ то се одно си и оне са ниским 
при ма њи ма и поро ди це са више 
деце.
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МОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ

Кров над главом 
за шест поро ди ца
Уго во ри и кљу че ви за 

шест мон та жних кућа 
уру че ни су 2. авгу ста у 

Град ској кући у Руми.
Реч је о мон та жним кућа ма 

које су сагра ђе не на соп стве-
ним пла це ви ма кори сни ка, а 
које су доби је не у окви ру дру-
гог тала са Реги о нал ног стам-
бе ног про јек та збри ња ва ња 
избе гли ца у Срби ји које је 
реа ли зо вао Репу блич ки коме-
са ри јат за избе гли це и мигра-
ци је.

Повр ши на стам бе ног про-
сто ра зави си ла је од бро ја 
чла но ва дома ћин ства.

Слав ко Топо лић живи са 
мај ком и оцем и добио је мон-
та жну кућу од 41,5 ква драт них 
мета ра стам бе не повр ши не 
у Ули ци Алек се Шан ти ћа у 
Руми. 

- Ми смо у Руму дошли 1995. 
годи не из Сан ског Моста. 
Ције ло вре ме смо живе ли у 
Руми, као под ста на ри. Пла ћа-
ли смо кири ју 100 евра. Ово 
нам заи ста пуно зна чи, после 
више од 20 годи на смо поно-
во под соп стве ним кро вом - 
рекао нам је Слав ко.

Дра га на Обра до вић је по 
уго вор дошла са сво ја два 
сина. 

- Ми доби ја мо мон та жну 
кућу од 59 ква драт них мета ра 
у Кудо шкој ули ци. Супруг, ја и 
два сина сада конач но доби-
ја мо свој кров над гла вом. До 
сада смо живе ли у изнајм ље-
ној кући у Путин ци ма. Једва 
чека мо да се усе ли мо, биће 
нам боље и због посла, а и 
деци због шко ле. Оне нов це 

које смо дава ли за изнајм љи-
ва ње, од тога сада може мо 
опре ма ти нашу кућу - каже 
Дра га на.

Ста ри ји син Лука каже да 
се пуно раду је што су доби ли 
кућу.

- Сле де ћу школ ску годи-
ну кре ћем у Основ ну шко лу 
„Душан Јер ко вић“ у Руми, у 

шести раз ред. До сада сам 
био одли чан ђак - каже Лука.

Мла ђи брат Мате ја завр-
шио је први раз ред, а и он ће 
у дру ги кре ну ти са бра том у 
нову шко лу. 

- И ја се јако раду јем што 
сада има мо нашу кућу - рекао 
нам је Мате ја.

Уру че њу уго во ра у Град ској 
кући при су ство вао је Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник Скуп-
шти не општи не Рума. 

- Током рат них зби ва-
ња вели ки број избе гли ца 
је нашао сво је уто чи ште у 
рум ској општи ни. Мно ги су, 
у међу вре ме ну и оти шли, 
а они који су оста ли су се 
инте гри са ли у нашу сре ди ну. 
Остао је, међу тим, зна ча јан 
број њих који ниси на тра јан 
начин реши ли свој стам бе ни 
про блем. Ми води мо актив-
ну поли ти ку реша ва ња стам-
бе них про бле ма избе гли ца и 
уче ству је мо, као парт не ри, са 
мно гим вла ди ним или невла-
ди ним орга ни за ци ја ма у про-
јек ти ма који ма се овај про-
блем реша ва. Дра го нам је 
што су ови људи данас реши-
ли сво је стам бе но пита ње, а 
на томе ће се и даље ради ти - 
изја вио је Сте ван Кова че вић.

Дра га на са сино ви ма Мате јом и Луком

Слав ко Топо лић пот пи су је уго вор
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КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Кон церт там бу ра ша и
пре да ва ње о школ ству
У окви ру Кул тур ног лета, одр жа но је 

пре да ва ње о исто ри ја ту и раз во ју 
школ ства у Руми. Пре да ва ње је 

одр жа но 22. авгу ста у Зави чај ном музе-
ју и овим деша ва њем је реа ли зо ван и 
послед њи од 14 пред ви ђе них  про гра ма 
Зави чај ног музе ја за ово го ди шње Кул-
тур но лето.

Исто риј ску шет њу кроз рум ско школ-
ство при ре ди ла је Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар ове уста но ве кул ту ре.

Она је дала пре сек свих шко ла које 
су ради ле у Руми, гово ри ла о њихо вим 
осни ва чи ма, про фе со ри ма, као и уче ни-
ци ма који су их поха ђа ли, а касни је су 
поста ли позна ти у раз ли чи тим сфе ра ма 
делат но сти.

Да би ова тема била инте ре сант ни ја, 
сем како се то често каже „сувих“ исто-
риј ских пода та ка, Алек сан дра је рум ској 
публи ци гово ри ла и о пра ви ли ма пона-
ша ња која су важи ла у поје ди ним исто-
риј ским пери о ди ма у шко ла ма, али и 
томе како су се уче ни ци, без обзи ра на 
њих, заи ста пона ша ли.

Сле де ће вече ри, 23. авгу ста, број на 
рум ска публи ка је има ла при ли ку да ужи-
ва у кон цер ту ГТО „Бран ко Ради че вић“ и 
да се, још јед ном, уве ри зашто овај там-
бу ра шки орке стар има толи ко злат них 
пла ке та и првих награ да које су осво је-
не како на фести ва ли ма у земљи, тако и 
ино стран ству. Реч је о пре ко 40 злат них 
пла ке та као и вели кој награ ди у Бел ги-
ји, на фести ва лу где је осво јио Гран при 
у кон ку рен ци ји сто ти нак там бу ра шких 

орек ста ра из 80 зема ља. 
Јед на зани мљи вост, у ГТО „Бран ко 

Ради че вић“ сви ра нај ви ше про фе со ра 
музи ке, што сва ка ко ути че на ква ли тет 
њихо ве извед бе. 

Под дири гент ском пали цом умет нич-
ког руко во ди о ца Сми ља не Јан чић они 
су изве ли како тран скрип ци је озбиљ не 
музи ке за там бу ру, али исто тако и неко-
ли ко евер грин ком по зи ци је уз соли стич-
ки наступ Румљан ке Мили це Радо нић. 
Публи ка је вели ким апла у зом награ ди ла 
и Мило ша Авра мо ви ћа, чла на орке стра 
који је извео сво ју песму „Онај град“, 

док је вокал ни соли ста Слав ко Наши га-
ћин раз ве се лио рум ску публи ку са више 
позна тих там бу ра шких песа ма Звон-
ка Бог да на. Изу зет но запа жен је био и 
наступ мла дог Фили па Јови ћа Вуја ко ви-
ћа, на фру ли и гај да ма. 

Филип је поте као из овог рум ског там-
бу ра шког орке стра, а сада је у јед ном 
од нај бо љих кул тур но умет нич ких дру-
шта ва, у Народ ном орке стру ансам бла 
„Коло“.

Овај кон церт, у окви ру Кул тур ног лета 
орга ни зо ва ла је Град ска библи о те ка 
„Ата на си је Стој ко вић“. 

Кон церт  ГТО „Бран ко Ради че вић“

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ И ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА

Пла но ви за наред ну сезо ну
Уста но ве кул ту ре - Зави чај-

ни музеј Рума и Град ска 
библи о те ка „Ата на си је 

Стој ко вић“ већ су при пре ми ли 
сво је пла но ве рада за наред ну 
годи ну - то су редов не актив но-
сти, али уз жељу да се рум ској 
публи ци пону де што атрак тив-
ни ји кул тур ни садр жа ји.

- Наста вља мо сво ју редов ну 
делат ност на пре зен та ци ји и 
про мо ци ји кул тур них доба ра и 
кул тур ног насле ђа нашег реги о-
на, а тру ди мо се да нашу публи-
ку упо зна мо и са насле ђем дру-
гих реги о на. Издво ји ла бих 
неко ли ко посеб них про гра ма у 
наред ној годи ни - првен стве но 
исто риј ску изло жбу, али и пре-
да ва ња у новем бру, под рад ним 
нази вом, за сада „Новем бар ски 
дани“ - која је посве ће на ула ску 
срп ске вој ске у Руму 1918. годи-
не, као и доно ше њу одлу ке о 
при са је ди ње њу Сре ма Срби ји 

исте годи не, тако ђе у Руми - 
каже за наше нови не Сне жа на 
Јан ко вић, дирек тор ка Зави чај-
ног музе ја.

У пла ну је и изло жба о занат-
ству коју спре ма кустос етно ло-
шког оде ље ња, а нарав но, ту су 
и про гра ми у окви ру Кул тур ног 
лета.

- Ту поред наше уско струч не 
делат но сти се тру ди мо да има и 
забав ног дела - про мо ци ја фил-
мо ва, поет ских и музич ких вече-
ри. Наста вља мо сарад њу и са 
дру гим инсти ту ци ја ма - посеб но 
са Амба са дом НР Кине која нам 
пома же у пре зен та ци ји оно га 
што је веза но за ову земљу - 
исти че Сне жа на Јан ко вић.

Од госту ју ћих изло жби биће 
наста вље на сарад ња са Удру-
же њем ликов них умет ни ка 
Срби је и у про ле ће наред не 
годи не пла ни ра се изло жба 
вете ра на - чла но ва УЛУС-а. У 

окви ру тра ди ци о нал них мани-
фе ста ци ја не сме се забо ра ви-
ти Бор ко вач ка коло ни ја која се 
одр жа ва кра јем авгу ста - сле де-
ће годи не по 46. пут, док ће 
изло жба радо ва бити, опет по 
тра ди ци ји, у децем бру.

- Осно ва нашег пла на је увек 
пове ћа ње бро ја чита ла ца, 
дакле рад на ома со вље њу 
члан ства или бар задр жа ва ње 
на посто је ћем бро ју, уз пове ћа-
ње нивоа ква ли те та наших 
услу га - исти че Жељ ко Сто ја но-
вић, дирек тор Град ске библи о-
те ке. 

И сле де ће се пла ни ра одр жа-
ва ње мани фе ста ци је Дани сло-
вен ске писме но сти и кул ту ре, 
то ће бити осма по реду, потом 
бес плат не члан ске кар те за 
прва ке, посе та Сај му књи га, али 
и сва ке неде ље по један про-
грам углав ном у чита о ни ци 
Град ске библи о те ке.

- Сле де ће годи не пла ни ра мо 
и међу на род ну Књи жев ну коло-
ни ју уз подр шку над ле жног 
мини стар ства и покра јин ског 
секре та ри ја та, као и локал не 
само у пра ве. У инве сти ци о ном 
делу нај ва жни је је да про ши ри-
мо про стор, јер сада има мо 
70.000 књи га и јед но став но, 
када би нам неко хтео да покло-
ни књи ге - не бисмо има ли где 
да их сме сти мо. Таван ски про-
стор већ пет годи на пла ни ра мо 
да адап ти ра мо, а сле де ће годи-
не оче ку је мо да бар један део 
од тих 440 мета ра ква драт них 
при ве де мо наме ни - дода је 
дирек тор Сто ја но вић.

Када је реч о изда вач кој 
делат но сти, Град ска библи о те-
ка „Ата на си је Стој ко вић“ би тре-
ба ло да штам па шест књи га, а 
ту је и сед ми кон курс „Ата на си је 
Стој ко вић“ за први нео бја вље-
ни роман. С. Џакула



30

M NOVINE 30. AVGUST 2017.  РУМСКА ПАНОРАМА

Пројекат „Румска панорама“ финансијски је подржан од стране Општине Рума.

ОДР ЖАН ПРВИ РУМ СКИ ПОЛУ МА РА ТОН

Побед ни ци Саму ел Наи беи 
Кипли мо и Оли ве ра Јеф тић
Први Рум ски полу ма ра тон је 

одр жан 26. авгу ста под покро-
ви тељ ством и уз финан сиј ску 

помоћ локал не само у пра ве. Нај бо љи 
у мушкој кон ку рен ци ји био је Кени јац 
Саму ел Наи беи Кипли мо, који тре ни ра 
са Оли ве ром Јеф тић. Он је пости гао 
резул тат од 1 сат 9 мину та и 22 секун-
де, док је у жен ској кон ку рен ци ји нај бо-
ља била Оли ве ра Јеф тић са резул та-
том 1 сат 18 мину та и 18 секун ди. 

Дру го и тре ће место у мушкој кон ку-
рен ци ји су зау зе ли Мађа ри Ласло Гре-
гор и Лајош Ференц, док је четвр ти био 
Кри сти јан Сто шић, члан ужич ке „Мла-
до сти“ као и Оли ве ра Јеф тић. У жен-
ској кон ку рен ци ји дру га је била Тео до-
ра Симо вић из Новог Паза ра, тре ћа 
Неве на Јова но вић из „Црве не зве зде“ 
и четвр та Сла ђа на Ста мен ко вић из 
пан че вач ког „Дина ма“.

Орга ни за тор овог масов ног оку пља-
ња спор ти ста, али и свих оних који 
воле трча ње у при ро ди био је Спорт ски 
савез Рума, а финан сиј ски су при по мо-
гли и број ни спон зо ри.

На Рум ском полу ма ра то ну је било 
око 400 уче сни ка, а трку је завр ши ло 
око 300 так ми ча ра. По изу зет но вре-
лом дану, так ми ча ри су трча ли на 36 
сте пе ни Цел зи ју са, па је и Хит на помоћ 
има ла три мање интер вен ци је. 

По доде ли дипло ма, нов ча них награ-
да и меда ља, Саму ел Наи беи Кипли-
мо је захва лио гра ђа ни ма Руме на 
срдач ном при је му и орга ни за то ри ма на 
доброј орга ни за ци ји.

- Овде у Срби ји ја тре ни рам са Оли-
ве ром и њеним тре не ром Слав ком 
Кузма но ви ћем. Волео бих да у Руму 
дођем и сле де ће годи не - рекао је 
Саму ел, нешто мало и на срп ском јези-
ку.

Оли ве ра Јеф тић је иста кла да јој је 
дра го што ће у исто ри ју овог полу ма ра-
то на ући као њего ва прва побед ни ца.

- Пого то во што смо трча ли по изу-
зет но топлом вре ме ну, а ја сам синоћ 
дошла са Копа о ни ка где је све га три 
сте пе на Цел зи ју са. Задо вољ на сам и 
резул та том, то је четвр ти по вред но сти 
у овој трци, док прва три држе мушкар-
ци. Ужи ва ла сам и дра го ми је што је 
било доста спор ти ста, али и Румља на 
поред ста зе који су нас бодри ли, нуди-
ли водом и соко ви ма, као и воћем. Ја 
се надам да ћу и сле де ће годи не доћи 
овде - рекла је наша про сла вље на 
мара тон ка.

Глав на трка била је дужи не 21,1 
кило ме тар. Старт и циљ су били на 
Град ском тргу, а уче сни ци су трча ли 

кроз глав не ули це гра да. Сви уче сни-
ци полу ма ра тон ске трке су доби ли  
маји це, дипло ме и меда ље, а нај у спе-
шни ји и нов ча не награ де. Побед ни ци у 
мушкој и жен ској кон ку рен ци ји су доби-
ли по 30.000 дина ра, дру ги 20.000, тре-
ћи по 12.000 дина ра, а четвр ти и пети 
седам одно сно 5.000 дина ра.  

Поред ове полу ма ра тон ске трке, 
орга ни зо ва на је и ДДОР Трка задо вољ-
ства у дужи ни од три кило ме тра. Зани-
мљи вост је да је, по први пут у Руми, 
одр жан и Бам би ни Мара тон у којем је 
уче ство вао 21 мали шан. Реч је о дечи-
јој трци наме ње ној деци до две  годи не, 
који су дужи ну од 4,5 мета ра могли да 
про хо да ју, пре тр че или да је савла да ју 
пуза ју ћи - све зави сно од узра ста. 

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман-
чић је иста као да су рум ски спор ти сти 
покре ну ли ини ци ја ти ву да се јед на ова-
ква спорт ска мани фе ста ци ја одр жи у 
гра ду. 

- Ми смо као локал на само у пра ва 
одмах подр жа ли ини ци ја ти ву да наш 
град орга ни зу је јед ну тако амби ци о-
зну спорт ску мани фе ста ци ју, па иако 
нисмо ове годи не буџе том пред ви-
де ли сред ства за ту наме ну, иско ри-
сти ли смо могућ ност да упо тре би мо 
сред ства из теку ће буџет ске резер-
ве и помог не мо орга ни за ци ју 1. Рум-
ског полу ма ра то на, који ће, нада мо 
се поста ти тра ди ци о на лан - рекао је 
Ман чић. 

Он је додао да је то била и при ли ка 
про мо ци је Руме као спорт ског гра да, 
места које има вели ки број успе шних 
спор ти ста, али и могућ ност да се пред-
ста ве тури стич ки потен ци ја ли гра да.

Одр жа на је и Бизнис шта фет на трка, 
у којој су уче ство ва ла по три чла на 
јед ног пред у зе ћа, а сва ки так ми чар је 
трчао тра су дужи не седам кило ме та-
ра. Било је 19 шта фе та.

Сми ља Џаку ла

Побед ни ци Саму ел Наи беи Кипли мо и Оли ве ра Јеф тић  фото: Л. Јер гић
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У окви ру обе ле жа ва ња сла ве, у Шима-
нов ци ма 20. авгу ста је орга ни зо ва на 
мани фе ста ци ја „Кул тур ни вашар“, 

као кру на тро днев ног про гра ма сла ве, која 
је оку пи ла љуби те ље народ не тра ди ци је, 
кул ту ре и умет но сти из чита вог Сре ма, али 
из мно гих кра је ва Срби је и Репу бли ке Срп-
ске. Мани фе ста ци ју је орга ни зо ва ло Удру-
же ње жена „Шима нов чан ке“ и Савет месне 
зајед ни це Шима нов ци, а под покро ви тељ-
ством општи не Пећин ци.

Шима но вач ки „Кул тур ни вашар“ отво рио 
је пред сед ник Саве та Алек сан дар Ман дић, 
који је том при ли ком иста као зна чај ова квих 
мани фе ста ци ја које на нај бо љи могу ћи 
начин про мо ви ше кул ту ру и тра ди ци ју.

- Част ми је да вас у име Саве та МЗ као 
дома ћин поздра вим и поже лим леп бора-
вак у нашем месту. Оче ку јем да ћете из 
Шима но ва ца поне ти нај леп ше успо ме не и 
да ћете нам и наред не годи не доћи у госте 
– рекао је Ман дић и у име Месне зајед ни це 
уру чио сим бо лич не покло не Удру же њу 
жена из Дво ро ва чије су се чла ни це потру-
ди ле да, иако дола зе из дале ка, на нај бо-
љи начин пред ста ве сво јих руку дела, као и 
Дра га ну Лучи ћу из Сур чи на, који је био 
једи ни мушка рац у народ ној ношњи у вели-
кој жен ској дру жи ни.

Удру же ње жена „Шима нов чан ке“ уго сти-
ло је 27 удру же ња жена, која су на сво јим 
штан до ви ма изла га ла машто ви те кре а ци је, 
од сла них и слат ких кола ча, па до руч них 
радо ва, сли ка и козме тич ких сред ста ва из 
дома ће ради но сти. Изло жба је била и так-
ми чар ског карак те ра, а награ ду за нај бо љи 

уку пан наступ одне ле су чла ни це удру же-
ња из Дво ро ва, док су у оста лим кате го ри-
ја ма – за нај бо љи шпајз, деку паж, руч ни 
рад, суве нир, еко штанд, сла ни и слат ки 
колач и руч ни рад награ де осво ји ла удру-
же ња жена из Доњег Товар ни ка, Ога ра, 
Пећи на ца, Јаме не, Ста ре и Нове Пазо ве, 
Голу би на ца, Срем ске Митро ви це и Омо љи-
це. Сва удру же ња доби ла су награ де за 
дру го или тре ће место у поме ну тим кате го-
ри ја ма, као и захвал ни це за уче шће.

Мани фе ста ци ју је посе ти ла и пред сед ни-
ца Општи не Пећин ци Дубрав ка Кова че вић 
Субо тич ки, која је била у при ли ци да се 
уве ри у добро рас по ло же ње чла ни ца удру-
же ња жена, али и на лет њој позор ни ци у 
пар ку, где је одр жан при го дан кул тур но - 
умет нич ки про грам, у окви ру којег су насту-
пи ли Дру штво за него ва ње народ не тра ди-
ци је „Искон“, солист ки ње Ири на Арсе ни је-
вић, Вален ти на Буји ла, Тео до ра и Дуња 
Радо са вље вић и мла ди реци та то ри, а на 
кра ју јуче ра шњег про гра ма, публи ка је 
била у при ли ци да ужи ва у пра вој сцен ској 
посла сти ци – каба реу „Чујеш секо“. Глум це 
на сце ни ни киша није спре чи ла да до кра ја 
мае страл но оди гра ју пред ста ву и насме ју 
публи ку духо ви тим опа ска ма на тему 
мушко - жен ских одно са.

Љуби ца Бошко вић, в.д. дирек то ра Тури-
стич ке орга ни за ци је Пећи н ци нагла си ла је 
све већу важност мани фе ста ци о ног тури-
зма сву да у све ту, па и у нашој општи ни, и 
изра зи ла спрем ност да ова квим и слич ним 
мани фе ста ци ја ма ТО пру жи логи стич ку и 
сва ку дру гу подр шку.

ШИМА НОВ ЦИ

Кул тур ни вашар

Пен зи о не ри са тери то ри је пећи нач-
ке општи не са нижим при ма њи ма, 
а ста ри ји од 60 годи на, у при ли ци су 

да у про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не ра у 
Пећин ци ма оба ве бес плат не лекар ске пре-
гле де, које орга ни зу је пећи нач ки Цен тар за 
соци јал ни рад у окви ру про јек та „Осло нац“ 
и Дом здра вља „Др Дра ган Фун дук“ Пећин-
ци.

Лепа реч и осмех, ста ри јим људи ма доста 
зна чи, а како нам је рекла Цви је та Нико лић, 

глав на сестра патро на жне слу жбе Дома 
здра вља Пећин ци, тру де се да им током два 
сата борав ка у про сто ри ја ма Удру же ња, где 
се осе ћа ју као код куће, пру же нео п ход не 
лекар ске саве те.

- Поред тога што паци јен ту изме ри мо 
при ти сак и ниво шеће ра у крви, сма тра мо 
да је вео ма важно пру жи ти ста ри јим људи-
ма нео п ход не инфор ма ци је и саве те веза-
не за исхра ну, пого то во дија бе ти ча ри ма и 
пен зи о не ри ма са пови ше ним крв ним при ти-

ском. Тако ђе, про ве ра ва мо да ли паци јен ти 
редов но пију про пи са ну тере пи ју, као и да 
ли тера пи ја има ефек та. Саве ту је мо сва ког 
пен зи о не ра да на пре глед дође два сата 
након узи ма ња тера пи је, како бисмо након 
мере ња могли виде ти исправ но дело ва ње 
лека – рекла је глав на сестра Нико лић.

Акци ја бес плат них лекар ских пре гле да се 
наста вља сва ког првог и тре ћег четврт ка у 
месе цу у про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не-
ра у Пећин ци ма у пери о ду од 9 до 11 часо ва.

БЕС ПЛАТ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ

Лепа реч и нео п ход ни лекар ски саве ти

ЈКП „САВА“

Ква ли тет ни је
гре ја ње

У Јав ном кому нал ном пред у зе ћу 
„Сава“ у Пећин ци ма при пре ме за пред-
сто је ћу греј ну сезо ну су уве ли ко у току. 
Два вели ка цуре ња на топло во ду, код 
пија це и код про сто ри ја Месне зајед ни-
це у Пећин ци ма, откло ње на су и сада 
још само пре о ста је да се рас ко па не 
повр ши не поно во попло ча ју беха то-
ном што би, по речи ма дирек то ра ЈКП 
„Сава“ Жељ ка Мили ће ви ћа, тре ба ло да 
буде завр ше но током наред не неде ље.

Мили ће вић нам је рекао и да је испу-
ште на вода из систе ма даљин ског 
гре ја ња у Пећин ци ма и да у топло во-
ду неће бити воде до 20. сеп тем бра. 
Он је ујед но упу тио апел кори сни ци ма 
даљин ског гре ја ња у Пећин ци ма, да у 
овом пери о ду откло не све недо стат ке 
на кућ ним инста ла ци ја ма које су при-
ме ти ли током прет ход не греј не сезо не, 
како касни је не би било пре ки да у снаб-
де ва њу топлот ном енер ги јом.

- Поправ ке на кућ ним греј ним инста-
ла ци ја ма су оба ве за кори сни ка. Про-
шле годи не смо има ли про бле ма упра-
во зато што поје ди ни кори сни ци нису 
бла го вре ме но извр ши ли поправ ке на 
кућ ним инста ла ци ја ма, па смо након 
почет ка греј не сезо не били при мо ра ни 
да поно во испу шта мо воду из топло-
во да, због чега су ком плет не згра де 
оста ја ле без гре ја ња, а не само нео д-
го вор ни поје дин ци – изја вио је Мили ће-
вић и нагла сио да кори сни ци одго вор-
ним пона ша њем могу у зна чај ној мери 
допри не ти да током зим ске сезо не 
не буде пре ки да у испо ру ци топлот не 
енер ги је.  
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РУМ СКИ ВАШАР ОВЕ ГОДИ НЕ У ОКТО БРУ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА 270 ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА

При ви ле ги ја oд Мари је Тере зи је

На дале ко познат и чувен Рум ски 
вашар који се сва ког 3. дату ма у 
месе цу одр жа ва у овој срем ској 

варо ши ци, ове годи не у окто бру обе ле-
жи ће 270 годи на посто ја ња. При ви ле ги-
ју да Рума има вашар, доби ла је још 
1747. годи не и то од цари це Мари је 
Тере зи је, чиме је Рума тада свр ста на у 
ред при ви ле го ва них трго ви шта. Од 
тада до данас про ме ни ло се мно го тога, 
али је Рума ипак оста ла цен тар трго ви-
не где се на јед ном месту нађе вели ки 
број како трго ва ца, тако и купа ца.

Наста нак Руме као урба ног насе ља, 
за оно вре ме у 18. веку, одви јао се 
уоби ча је ним прин ци пи ма. Почев од 
избо ра лока ци је, изра де пла на насе ља, 
те обез бе ђи ва ња при ви ле ги ја и по 
њима при вла че ње ста нов ни штва. 
Плод но земљи ште и гео граф ски поло-
жај села Руме, у чијој непо сред ној бли-
зи ни је осно ва на Нова Рума, на рас кр-
сни ци ста рих рим ских и тур ских путе ва 
(Земун - Вуко вар - Оси јек), били су 
пре суд ни за избор лока ци је новог насе-
ља, чиме је ујед но и анти ци пи ран његов 
раз вој као трго вач ко - зана тлиј ског 
места.

Осни ва ју ћи тада Нову Руму, барон 
Мар ко Пеја че вић је сва ка ко имао у виду 
пове ћа ње сво јих при хо да и обез бе ђи ва-
ње накло но сти Дво р ске комо ре.

Прву при ви ле ги ју Румља ни су већ 
доби ли 20.7.1747. годи не од цари це 
Мари је Тере зи је, чиме је Рума свр ста на 
у ред при ви ле го ва них трго ви шта. А та 
при ви ле ги ја се састо ја ла у томе да се 

чети ри годи шња ваша ра, са њима при-
па да ју ћим сточ ним пија ца ма, са Митро-
ви це и Јар ка, који су оста ли у ново фор-
ми ра ној Вој ној гра ни ци, пре но се на 
Руму. Ти ваша ри одр жа ва ли су се на 
Цве ти, Спа сов дан, Све тог Петра и 
Павла и Михољ дан. Док су се пија це 
одр жа ва ле сва ке субо те. 

Наве де не при ви ле ги је су поно вље не 
у тзв. Сло бод ни ци (Fre i bri ef), коју је вла-
сте лин Мар ко Пеја че вић издао ста нов-
ни ци ма Руме 1.1.1749. годи не, чиме су 

они и зва нич но поста ли сло бод ни људи, 
за раз ли ку од зави сног ста нов ни штва у 
окол ним сели ма, са број ним оба ве за ма 
пре ма вла сте ли ну. Осма тач ка Сло бод-
ни це гово ри да варо ша ни ужи ва ју при-
хо де од два ваша ра, док при хо ди од 
дру га два иду у корист вла сте ли на. 
Десе та тач ка, међу тим, каже да када 
варош нара сте до 1.000 кућа сле ду ју јој 
при хо ди и од пре о ста ла два ваша ра. 
Пре него што је Рума испу ни ла овај 
услов, из Беча је 17.7.1758. годи не сти-

Румски вашар

Вашар из 1930. године
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гло оба ве ште ње о доде љи ва њу још два 
ваша ра и то на Све ту Јели са ве ту - ћер-
ку мађар ског кра ља (Аран ђе лов дан) и 
Све тог Анто ни ја (Све ти Три фун). Тако је 
Рума има ла укуп но шест ваша ра, од 
којих је један био дво днев ни, а пет тро-
днев них.

Сво је одо бре ње Мари ја је поче ла 
сле де ћим речи ма: „Ми Мари ја 
Тере зи ја, обја вљу је мо и даје мо 

на зна ње да сва ко може доте ра ти 
разно вр сну робу, добра, сто ку, итд. и да 
ће без бед ност бити вели ка, а пија ца ће 
сва ке субо те бити ...пот пис Мари ја 
Тере зи ја“.

Већ исте годи не када је При ви ле ги ја-
ма Рума доби ла ста тус трго ви шта одр-
жан је први рум ски вашар. Било је то 
10. окто бра. За про дај ни про стор одре-
ђен је терен источ но од новог насе ља, 
које се, посма тра ју ћи данас, про сти ра-
ло до Гро бљан ске ули це. Прво ваша ри-
ште је било, на пади ни изме ђу Гро-
бљан ске ули це па све до Бор ко вач ког 
пото ка. На ваша ру су сво ју робу нуди ли 
како дома ће зана тли је, тако и путу ју ћи 
тргов ци - Грци и то сле де ћим редом: на 
тезга ма је нај пре изла га на занат ска 
роба, затим шпе це рај и јужно воће, које 
су углав ном про да ва ли грч ки тргов ци. 
Сле дио је део са воћем и на кра ју про-
стор за про да ју сто ке. Посто је пода ци 
да су се на рум ским ваша ри ма могле 
купи ти и књи ге, нај че шће цркве не, које 
су про да ва ли тргов ци „моско ви“.

- Пошто тада још увек није било стал-
них про дав ни ца, роба се нај ви ше наба-
вља ла на годи шњим ваша ри ма и субот-
њим пија ца ма, на које су, пого то во у 
првим деце ни ја ма 19. века, са сво јим 
про из во ди ма дола зи ли и сеља ци из 
30-так окол них села. Убр зо су рум ски 
вашар и рум ска пија ца поста ли позна ти 
и изван гра ни ца Аустри је, те су на њих 
дола зи ли и тргов ци из Тур ске. Повре ме-
но је вашар изо ста јао због куге у сусед-
ној Тур ској, а тргов ци који су одан де 
дола зи ли под вр га ва ни су риго ро зној 
кон тро ли - наво ди Ђор ђе Бошко вић, 
кустос Музе ја у Руми.

Захва љу ју ћи овим ваша ри ма, занат-
ство се у Руми брзо раз ви ја ло, а са њим 
и уго сти тељ ство, тако да је 1780. У 
Руми било 52 гости о ни це. 

Већ почет ком 19. века ста ро ваша ри-
ште је поста ло пре те сно па је одлу че но 
да се вашар пре ме сти на Хрват ски брег, 
одно сно на про стор изме ђу путе ва за 
Инђи ју и Пећин це. 

- Субот ње пија це су се одр жа ва ле са 
обе стра не дана шње Глав не ули це, 
који ма је у то вре ме било тешко про ћи. 
Трго ви на житом се оба вља ла у Ива но-
вој, а про да ја живи не у Ста ро пи вар ској 
ули ци. На ста ром ваша ри шту је оста ла 
само про да ја јага ња ца и дрва за огрев, 
по чему је ули ца и доби ла назив Дрвар-
ска - поја шња ва Бошко вић.

У пери о ду изме ђу Првог и Дру гог 
свет ског рата, и даље су се редов но 
одр жа ва ли ваша ри и пија це. Вашар се 
и даље одр жа вао чети ри пута годи шње, 
а пија це само сре дом и субо том. 

- Већ тада је уз вашар оба ве зно, као 

пра те ћи, ишао и поне ки забав ни про-
грам у виду рин ги шпи ла, цир ку са и 
слич но. Пија ца је због несно сне гужве, 
која је оме та ла и сао бра ћај у Глав ној 
ули ци, била пре ме ште на  иза като лич ке 
цркве и ста ре шко ле - тада шегрт ске 
шко ле. На ваша ри ма је сто ка и даље 
била глав ни артикл - при ча кустос Музе-
ја. 

Оста ло је забе ле же но, да је на један 
вашар 10. окто бра 1930. годи не доте ра-
но: воло ва – 743, кра ва 453, телад 55, 
јуни ца - 135, јуна ца - 187, бико ва - 18, 
коња - 660, коби ла - 774, ждре ба ди - 
102, ова ца - 535, коза - 19, сви ња - 
1551, пра си ца - 404 и мага ра ца - 19.

За уре ђе ње ваша ри шта и пија це 
ишла су сред ства доби је на од разних 
дажби на које су уби ра не том при ли ком 
(„пија цо ви на“, „место ви на“, „кан та ре ви-
на“, „вашар ске при стој бе“ - од сто ке, 
шатре и сл.). Поред тога, сред ства 
доби је на од „пија цо ви не“ кори шће на су 
за кому нал не потре бе, наро чи то за одр-
жа ва ње хиги је не гра да.

Неко вре ме после Дру гог свет ског 
рата (од 1957) вашар је одр жа ван 
сва ке прве сре де после првог у 

месе цу, док се није пре шло на дана-
шњи режим сва ког тре ћег у месе цу, ма 
који дан он падао.

Дана шњи вашар је са рани јег про сто-
ра пре ме штен на про стор север но од 
гра да, иако се про да ја робе одви ја и у 
самом гра ду почев још од Глав не ули-
це. На њега дола зи вели ки број трго ва-
ца из целе земље. И даље је на њему 
при мар на про да ја, купо ви на сто ке, али 
је вели ки број и зана тли ја (кро ја чи, сто-
ла ри, бом бон џи је, обу ћа ри...), како 
локал них, тако и оних из окол них места, 
који про да ју сво је про из во де. Засту-
пље на је и уго сти тељ ска пону да под 
окри љем „шатри“, где се након оба вље-
ног посла тргов ци и оста ли посе ти о ци 
могу окре пи ти јелом и пићем. Тако ђе и 
пија ца је наста ви ла да функ ци о ни ше по 
ста ром тржи шном зако ну пону де и 
потра жње. С. Костић

Захва љу ју ћи
овим ваша ри ма,

занат ство се у Руми 
брзо раз ви ја ло, а са 

њим и уго сти тељ ство, 
тако да је 1780.

У Руми било
52 гости о ни це.

Већ почет ком 19. века 
ста ро ваша ри ште

је поста ло пре те сно
па је одлу че но да

се вашар пре ме сти
на Хрват ски брег, 

одно сно на
про стор изме ђу
путе ва за Инђи ју

и Пећин це

Румски вашар некад
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СРЕМ СКА МИТР О ВИ ЦА

Нови кошар ка шки терен
Алек сан дар Сми ља нић 

је зајед но са ком па-
ни јом Моцарт про-

шлог пет ка, 25. авгу ста све-
ча но пре дао пот пу но нови 
кошар ка шки терен гра ђа ни-
ма Срем ске Митр о ви це на 
кори шће ње. На отва ра њу 
тере на, сада једин стве ног 
у овом кра ју, били су пред-
став ни ци локал не само у-
пра ве, бив ши и сада шњи 
игра чи КК „Срем“ у ком је 
Сми ља нић почео сво ју 
кари је ру, као и вели ки број 
гра ђа на. 

- Оду ше вљен сам изгле-
дом тере на и сре ћан што ће 

моји сугра ђа ни има ти 
одлич не усло ве за кошар ку 
на отво ре ном. Ова кав терен 
ће мно го зна чи ти нај мла ђи-
ма и сигу ран сам да ће неке 
од њих и инспи ри са ти да 
поч ну да се баве упра во 
овим спор том. Посеб на је 
част што терен носи моје 
име, у гра ду у ком сам одра-
стао - рекао је нека да шњи 
репре зен та ти вац Алек сан-
дар Сми ља нић. 

Терен у Срем ској Митро-
ви ци је 49. који је ком па ни ја 
Моцарт уна пре ди ла и рекон-
стру и са ла у окви ру дру-
штве но одго вор не акци је 

„Сто тере на за јед ну игру“.
Томи слав Јан ко вић, пред-

сед ник Скуп шти не гра да 
захва лио се на дона ци ји и 
иста као зна чај ове акци је.

- Вели ко ми је задо вољ-
ство што има мо при ли ку да 
у Срем ској Митро ви ци види-
мо и отво ри мо још један 
спорт ски терен, што само 
пока зу је коли ка је у нашем 
гра ду потре ба да уна пре ђу-
је мо спо рт, шири мо спорт-
ски и побед нич ки дух као и 
здрав начин живо та. Тако ђе, 
нагла сио бих да ми је посеб-
но дра го што је то баш овај 
терен на Сави, на супрот-

ном кра ју свих деша ва ња на 
Град ској пла жи, јер и овај 
део овде заслу жу је да се 
ожи ви и раз ви ја. Хва ла и 
Алек сан дру Сми ља ни ћу, 
чије име терен носи, на про-
мо ци ји Гра да Срем ске 
Митр о ви це и на свим меда-
ља ма који ма смо се радо ва-
ли а данас се поно си мо – 
изја вио је Јан ко вић.

Спе ци јал на под ло га, нове 
кон струк ци је, кли рит не 
табле и зглоб ни обру че ви 
пре но се дух вели ких спорт-
ских хала на ово игра ли ште, 
спрем но за прве дуе ле 
митро вач ких шуте ра.

СВЕТ СКО ПРВЕН СТВО У КАЈА КУ

Још јед но зла то
за КК „Вал“

Срп ска поса да у саста-
ву Мар ко Томи ће вић 
и Милен ко Зорић 

осво ји ла је про шле субо те, 
26. авгу ста злат ну меда љу 
у дисци пли ни кајак дво сед 
на 1.000 мета ра на Свет-
ском првен ству у Рачи ца ма 
у Чешкој.

Акту ел ни олим пиј ски и 
европ ски вице шам пи о ни 
сада су носи о ци и нај сјај ни-
јег одлич ја на нај пре сти-
жни јем так ми че њу у овом 

спор ту. Они су кроз лини ју 
циља про шли за 3:08.647. 
Дру го место при па ло је 
поса ди Сло вач ке 
(3:10.725), а брон за ну 
меда љу осво ји ли су так ми-
ча ри Чешке (3:10.853). 
Мар ко Томи ће вић је каја-
каш КК „Вал“ из Срем ске 
Митро ви це.

Гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер упу тио је честит ке 
свет ским прва ци ма у каја ку.

– Чести там вам осва ја ње 
злат не меда ље на Свет-
ском првен ству у Чешкој у 
име свих гра ђа на Срем ске 
Митро ви це. Посеб но смо 
поно сни на чиње ни цу да је 
наш град бога ти ји за још 
јед ну меда љу, и то ону нај-
сјај ни ју, захва љу ју ћи КК 
„Вал“ и злат ном Мар ку 
Томи ће ви ћу. Бра во и жели-
мо вам да наста ви те са 
побе да ма – изја вио је 
Сана дер.

ВРД НИК
Теквон до камп

Од 17. до 24. авгу ста у Врд ни-
ку одр жан је Међу на род ни 
теквон до камп. Овај камп први 
пут се орга ни зу је у сарад њи три 
теквон до клу ба, а уче ство ва ло је 
око 100 спор ти ста. Била је то 
при ли ка да се теквон ди сти при-
пре ме за пред сто је ћа европ ска 
првен ства за каде те и јуни о ре, 
као и за Бал кан ско првен ство за 
све узра сне кате го ри је.

Камп су у сре ду, 23. авгу ста 
посе ти ли Зоран Ћен дић, гене-
рал ни секре тар Теквон до асо ци-
ја ци је Срби је, Вели зар Вла хо-
вић, члан Управ ног одбо ра 
Теквон до асо ци ја ци је Срби је и 
пред став ни ци ири шке локал не 
само у пра ве.

- Ово је први Међу на род ни 
камп у орга ни за ци ји три клу ба и 
сма трам да је то фун да мен тал на 
ствар за раз вој Саве за. На овај 
начин дола зи до раз ме не зна ња 
и иску ства, што допри но си како 
напрет ку наших клу бо ва тако и 
клу бо ва који дола зе код нас. 
Деца поред зна ња сти чу и при ја-
тељ ство. Веру јем да ће овај 
камп изра сти у врло озби љан 
камп, што Савез мак си мал но 
подр жа ва – иста као је Ћен дић.

Лазар Пили по вић, извр шни 
секре тар Спорт ског саве за 
Општи не Ириг додао је да недо-
ста ју опти мал ни ји усло ви за ова-
ква спорт ска деша ва ња, те да би 
Врд ни ку недо ста ја ла хала спор-
то ва, ста ди он са атлет ским ста-
за ма и поли го ни ма за атле ти ку, 
те да би тада Врд ник био оаза 
спор та дале ко изнад свих у 
Срби ји. С. С.

Марко Томићевић и Миленко Зорић (фото: Кајакашки савез Србије)
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Ре зул та ти од и гра них утак
ми ца 2. ко ла: Бач ка То по ла: 
ТСЦ - Рад нич ки (П) 0:0; Но ви 
Сад: Про ле тер – Тем нић (по не-
де љак); Бе жа ни ја: Бе жа ни ја – 
Сло бо да 4:0; Вра ње: Ди на мо – 
Ин ђи ја 2:0; До ба нов ци: Бу дућ-
ност – Те ле оп тик 1:1; Гор њи 
Ми ла но вац: Ме та лац - Рад нич-
ки (К)0:1; Че ла ре во: ЧСК Пи ва-
ра – Но ви Па зар 2:2; Ја го ди на: 
Ја го ди на – Син ђе лић 0:1.

01. Ди на мо 2 2 0 0 5:1 6
02. Син ђе лић 2 2 0 0 3:1 6
03. Бу дућ ност 2 1 1 0 3:1 4
04. ТСЦ 2 1 1 0 1:0 4
05. Бе жа ни ја 2 1 0 1 5:3 3
06. Тем нић 1 1 0 0 1:0 3
07. Ин ђи ја 2 1 0 1 3:3 3
08. Сло бо да 2 1 0 1 1:4 3
09. Но ви Па зар 2 0 2 0 2:2 2
10. Ме та лац 1 0 1 0 0:0 1
11. ЧСКПи ва ра 2 0 1 1 3:4 1
12. Рад ни. (П) 2 0 1 1 0:1 1
13. Те ле оп тик 2 0 1 1 2:4 1
14. Про ле тер 1 0 0 1 0:1 0
15. Ја го ди на 2 0 0 2 0:2 0
16. Рад нич ки (К) 1 0 0 1 0:2 0

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
При гре ви ца: Брат ство 1946 - 
Мла дост (БЈ) 2:0; Са ку ле: 
Бо рац – Цр ве на Зве зда 4:0; 
Но ва Па зо ва: Рад нич ки (НП) - 
Ди на мо 1945 1:0; Шид: Рад нич-
ки (Ш) - Бе чеј 1918 1:6; Ста ри 
Ба нов ци: Ду нав – Оџа ци 1:2; 
Пан че во: Же ле зни чар – 
Це мент 2:1; Срем ска Ми тро ви
ца: Рад нич ки (СМ) – Омла ди-
нац 0:3; Су бо ти ца: Бач ка 1901 
– Рад нич ки (З)0:2.

01. Бе чеј 1918 2 2 0 0 10:1 6
02. Бо рац 2 2 0 0 6:1 6
03. Омла ди нац 2 2 0 0 4:0 6
04. Рад ни. (З) 2 2 0 0 4:1 6
05. Оџа ци 2 2 0 0 5:3 6
06. Брат ство 2 1 1 0 3:1 4
07. Мла д. (БЈ) 2 1 0 1 4:3 3
08. Це мент 2 1 0 1 4:4 3
09. Же ле зни чар 2 1 0 1 2:2 3
10. Рад ни. (НП) 2 1 0 1 1:4 3
11. Бач ка 1901 2 0 1 1 1:3 1
12. Ду нав 2 0 0 2 3:5 0
13. Ди на мо 2 0 0 2 1:3 0
14. Рад ни. (СМ) 2 0 0 2 1:5 0
15. Рад н. (Ш) 2 0 0 2 3:9 0
16. Ц.Зве зда 2 0 0 2 1:8 0

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Ди вош: Хај дук (Д) - Бо рац (НС) 
1:0; Вој ка: Сре мац - Сло га (Е) 
0:2; Те ме рин: Сло га (Т) – 
Ин декс 1:0; Ку пи но во: Ку пи но-
во - Бо рац (Ш) 1:4; Ста ра Па зо
ва: Је дин ство – ЛСК 8:2; Бе шка: 
Хај дук (Б) – Ју го вић 3:1; Но ви 
Сад: Ка бел - Хај дук (Ч) 1:0; 
Но ви Сад: Сла ви ја – По ду на-
вац 0:2.

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Мар тин ци: Бо рац (М) – Љу ко во 
2:1; Ви то јев ци: Пар ти зан – 
Же ле зни чар 0:2; Ру ма: Сло вен 
– Хрт ков ци 1:1; Ма чван ска 
Ми тро ви ца: Под ри ње - Гра ни-
чар 1923 1:0; Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност - Бо рац (К) 1:4; Го лу
бин ци: Ја дран – На пре дак 0:0; 
Ја зак: Ру дар – Пр ви Мај 0:4; 
Пу тин ци: ПСК – Сло бо да 0:2.

01. Пр ви Мај 2 2 0 0 8:1 6
02. Же ле зни. 2 2 0 0 5:0 6
03. Бо рац (К) 2 2 0 0 7:3 6
04. Сло бо да 2 2 0 0 4:0 6
05. На пре дак 2 1 1 0 2:0 4
06. Бо рац (М) 2 1 0 1 3:3 3
07. Под ри ње 2 1 0 1 3:3 3
08. ПСК 2 1 0 1 2:3 3
09. Сло вен 2 0 2 0 4:4 2
10. Хрт ков ци 2 0 2 0 3:3 2
11. Гра ни чар 2 0 1 1 3:4 1
12. Пар ти зан 2 0 1 1 2:4 1
13. Ја дран 2 0 1 1 1:4 1
14. Љу ко во 2 0 0 2 1:5 0
15. Бу дућ ност 2 0 0 2 1:6 0
16. Ру дар 2 0 0 2 0:6 0

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – Зе ка 
Бу љу ба ша 1:1; Пе ћин ци: До њи 
Срем 2015 – Хај дук 2:2; Ру ма: 
Фру шка Го ра – Ми трос 2:4; 
Ша шин ци: Сло бо да - Гра ни чар 
(К) 4:2; Бу ђа нов ци: Мла дост – 
Сло га 2:0; Бре стач: Бре стач – 
На пре дак 0:4; Но ви Кар лов ци: 
По лет – До њи Пе тров ци 0:2;  
Би кић Дол: Би кић Дол - Гра ни-
чар (О) 0:1.

01. Је дин ство 2 2 0 0 10:3 6
02. Сло га (Е) 2 2 0 0 6:0 6
03. Хај дук (Д) 2 2 0 0 2:0 6
04. Бо рац (Ш) 2 1 1 0 5:2 4
05. По ду на вац 2 1 1 0 5:3 4
06. Ка бел 2 1 1 0 4:3 4
07. Сло га (Т) 2 1 1 0 2:1 4
08. Хај дук (Ч) 2 1 0 1 2:1 3
09. Хај дук (Б) 2 1 0 1 3:3 3
10. Ин декс 2 0 1 1 1:2 1
11. Сре мац 2 0 1 1 1:3 1
12. Ку пи но во 2 0 1 1 2:5 1
13. ЛСК 2 0 1 1 3:9 1
14. Ју го вић 2 0 0 2 2:5 0
15. Сла ви ја 2 0 0 2 0:3 0
16. Бо рац (НС) 2 0 0 2 0:5 0

Ре зул та ти од и гра них утак ми-
ца 2. ко ла: Ва ши ца: На пре дак 
– Сре мац 3:2;  Ку ку јев ци: Оби-
лић 1993 – Је дин ство (сре да); 
Љу ба: Је дин ство (Љ) – Јед но та 
0:5; Ба тров ци: Омла ди нац - 
Ер де вик 2017 0:3; Бин гу ла: 
ОФК Бин гу ла – Син ђе лић 1:1; 
Ба чин ци: ОФК Ба чин ци – Гра-
ни чар 7:1.

01. Ер де вик 2 2 0 0 4:0 6
02. ОФК  Ба чин. 2 1 1 0 9:3 4
03. Син ђе лић 2 1 1 0 5:2 4
04. На пре дак 2 1 1 0 5:4 4
05. Јед но та 2 1 0 1 8:4 3
06. Оби лић 1 1 0 0 4:3 3
07. Је дин ство 1 1 0 0 2:1 3
08. Гра ни чар 2 1 0 1 4:8 3
09. ОФК Бин гу ла 2 0 1 1 2:4 1
10. Сре мац 2 0 0 2 3:5 0
11. Омла ди нац 2 0 0 2 1:7 0
12. Је дин . (Љ) 2 0 0 2 0:6 0

Ре зул та ти од и гра них утак ми-
ца 1. ко ла: Во гањ: Сло га - 27. 
ок то бар 8:0; Па влов ци: Мла-
дост - Је дин ство (К) 0:5; Пла ти
че во: Је дин ство (П) – Бо рац 
6:2; Ма ли Ра дин ци: Фру шко го-
рац – Вој во ди на 4:0; Ни кин ци: 
По лет – Гра ни чар 5:0; Ру ма: 
Је дин ство (Ру) – Сре мац 3:2.

01. Сло га 1 1 0 0 8:0 3
02. По лет 1 1 0 0 5:0 3
03. Је дин . (К) 1 1 0 0 5:0 3
04. Је дин . (П) 1 1 0 0 6:2 3
05. Фру шк. 1 1 0 0 4:0 3
06. Је дин. (Ру) 1 1 0 0 3:2 3
07. Сре мац 1 0 0 1 2:3 0
08. Бо рац 1 0 0 1 2:6 0
09. Вој во ди на 1 0 0 1 0:4 0
10. Мла дост 1 0 0 1 0:5 0
11. Гра ни чар 1 0 0 1 0:5 0
12. 27.ок то бар 1 0 0 1 0:8 0

Ре зул та ти утак ми ца 7. ко ла: 
Бе о град: Во ждо вац – Ма чва 
0:2; Но ви Сад: Вој во ди на – 
Спар так ЖК 0:5; Кру ше вац: 
На пре дак - Ја вор-Ма тис 2:1; 
Бе о град: Цр ве на Зве зда – Пар-
ти зан 0:0; Лу ча ни: Мла дост – 
Бо рац 4:1; Зе мун: Зе мун – ОФК 
Бач ка 1:1; Ниш: Рад нич ки – 
Рад ник 2:2; Бе о град: Рад – 
Чу ка рич ки 0:1.

01. Д.Пе тров ци 2 2 0 0 13:0 6
02. На пре дак 2 2 0 0 9:2 6
03. Гра н. (О) 2 2 0 0 5:3 6
04. Хај дук 2 1 1 0 6:3 4
05. Д. Срем 2 1 1 0 5:2 4
06. Фру шк. 2 1 1 0 4:1 4
07. Сло бо да 2 1 0 1 4:4 3
08. Ф.  Го ра 2 1 0 1 4:4 3
09. Сло га 2 1 0 1 2:2 3
10. Ми трос 2 1 0 1 4:5 3
11. Мла дост 2 1 0 1 4:5 3
12. З. Бу љу ба ша 2 0 1 1 2:5 1
13. По лет 2 0 0 2 3:6 0
14. Гра ни чар (К) 2 0 0 2 2:6 0
15. Би кић  Дол 2 0 0 2 0:4 0
16. Бре стач 2 0 0 2 0:15 0

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

01. Ц. Зве зда 6 5 1 0 16:1 16
02. Вој во ди на 7 5 0 2 9:6 15
03. Спар так 7 4 2 1 15:5 14
04. Во ждо вац 7 4 2 1 9:4 14
05. Пар ти зан 6 4 1 1 11:5 13
06. Рад нич ки 6 3 2 1 8:7 11
07. На пре дак 6 3 1 2 12:9 10
08. Чу ка рич ки 7 3 1 3 4:6 10
09. Ма чва 7 3 0 4 12:13 9
10. Мла дост 6 2 2 2 7:5 8
11. Зе мун 7 2 2 3 6:7 8
12. Рад 7 2 1 4 7:10 7
13. Рад ник 7 1 3 3 4:13 6
14. Ја вор 7 1 1 5 4:11 4
15. ОФК Бач ка 7 1 1 5 5:14 4
16. Бо рац 6 0 0 6 3:16 0

ДРУ ГО КОЛО КУПА СРБИ ЈЕ У ОПШТИ НИ 
ПЕЋИН ЦИ

ФК „Сло бо да“
 ФК „Гра ни чар“ 3:0

У окви ру дру гог кола 
Купа Фуд бал ског 
саве за Срби је на под-

руч ју Општин ског фуд бал-
ског саве за Пећин ци, 23. 
авгу ста је у Доњем Товар-
ни ку оди гра на утак ми ца 
изме ђу дома ће ФК „Сло бо-
де“, чла на Срем ске лиге, и 
гости ју из Обре жа ФК „Гра-
ни чар“, који игра у Међу оп-
штин ској лиги Срем. Доми-

на ци ја дома ћи на на тере ну 
била је видљи ва од почет-
ка утак ми це, те је Весић у 
20. мину ту пости гао гол за 
1:0, што је био резул тат 
првог полу вре ме на. У дру-
гом полу вре ме ну фуд ба ле-
ри „Сло бо де“ два пута су 
затре сли мре жу гости ју, 
Мрка јић и Радо ше вић, за 
кона чан резул тат утак ми це 
3:0.

ОФЛ ПЕЋИН ЦИ

Старт 3. сеп тем бра
1. Срем
(Срем ски Миха љев ци)
2. Мла дост 1935 (Прхо во)
3. Каме ни (Аша ња)
4. Витез (Субо ти ште)
5. Хај дук 1932 (Шима нов ци)
6. Ловац (Кар лов чић)
7. Шумар (Огар)
8. Сре мац (Деч)
9. Сло вен (Сибач)

На састан ку пред став ни-
ка клу бо ва Општин ске 
фуд бал ске лиге Пећин ци, 
одлу че но је да сезо на 
2017/2018. стар ту је 3. сеп-
тем бра. Изву че ни су так ми-
чар ски бро је ви уче сни ка 
Општин ске фуд бал ске лиге 
Пећин ци:
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ФУКАРА
Фукара је руља она грдна,
храбра кад јој моћан иза леђа стоји,
без лика багра, за недела вична,
што се јадна сама себе боји.

То су они што пузећи живе,
танка ума, савести још тање,
шлихте, хуље жбирови сакрити,
доушници, јадови, блентаје.

Фукаре је увек тамо било,
где се ждере крканлука разна,
фукаре су чланови свих странки,
у фукаре уста стално празна.

Туђи јаук не жели да чује,
избаци је време ко поплава ђубре,
фукара се ко фукара роди,
исто таква ко фукара умре.

Сваком и ником не припада,
горопадна, бахата, пуста,
кад јој тутор изгуби тло чврсто,
кука, клечи моли на сва уста.

Од фукаре ништа грђе нема,
лепоти од увек у заседи стоји,
сурова, без срама, ниска,
уз времена прљава пристоји.

Већ годинама живим у окружењу којим 
доминира разноразна фукара и више не 
могу да ћутим као да нам се ништа не 
догађа – каже први социјално  
револуционарни песник Сремке 
Митровице

Годинама трпим и 
ћутим, док ми 
фукара откида део 

по део од живота и гази 
пред собом све што има 
икаквог смисла. Фукара 
је дно, у моралном 
смислу и има је свугде, 
како међу најљућом 
сиротињом, тако и међу 
онима који се налазе на 
положајима. Фукарлук је 
духовно и морално 
сиромаштво, којег је 
увек било, али се 
нажалост намножило у 
последње време. Хтео 
сам и раније да 
проговорим о томе, али 
сам се бојао, јер нисам 
имао подршку од оних 
који би требало да воде 
бригу о елементарном 
поштењу живљења. Због 
тога што сам упирао 
прстом на фукару, 
проглашавали су ме 
проблематичним, лудим. 
Чак и сексуалним 
манијаком. Сада кад сам 
у пензији, и када мој 
живот више не зависи од 
те фукаре, могу 
слободно да говорим о 
њој – каже Андреја 
Врањеш, „уклети песник“ 
Сремске Митровице, 
аутор три запажене 
збирке поезије. 

Нема ни једна 
Андрићева приповетка 
која директно или 

индиректно, у мањој или 
већој мери не описује 
појам фукарлука. 
Фукарлук је један од 
нижих људских порива 
који има за циљ да 
истакне оно што је 
перфидно. Обично у 
смутним временима. 
Индивидуално он би се 
могао поистоветити са 
оним макијавелистичким 
ставом да циљ 
оправдава свако 
средство. Фукаре су 
примитивни облици 
живота без морала, који 
заштићени снагом 
појединца или центрима 
моћи бескрупулозно чак 
и нешто више но што се 
од њих захтева 
извршавају наређења. 
Да би исказали 
лојалност својим 
наредбодавцима они 
посао обављају толико 
ревносно да се згаде чак 
и својим газдама. На 
жалост такви људи 
често заузимају врло 
значајна места у 
друштву, њихова улога 
поприма димензију 
праве пошасти. Трагично 
је што су такви у 
могућности да олако 
једним потезом пера 
одређују људске 
судбине – прича Андреј 
Врањеш, чију песму 
Фукара објављујемо.

Песник Андреја Врањеш,
борац против митровачке фукаре

Живимо у свету
зараженом
„фукарлуком“ 
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ОВАН: На сре ћу, 
воље на осо ба добро 
позна је ваш укус и 
уме да вам уго ди на 

раз ли чи те начи не. Ужи вај те у 
свом све ту инти ме. Потреб но је 
да кон тро ли ше те сво ју пси хич-
ку тен зи ју кроз поја ча ни рад ну 
актив ност или кре та ње. При ја-
ће вам шет ња или нека спорт-
ска актив ност. 

БИК: Упор но поку-
ша ва те да намет не-
те сво је мишље ње 
воље ној осо би или 

да при ву че те нечи ју пажњу, али 
недо ста је вам добра при ли ка. 
Важно је да се затек не те у пра-
вом тре нут ку и на пра вом 
месту, како бисте у пот пу но сти 
оства ри ли сво је послов не 
циље ве. Ужи вај те у ситу а ци ја-
ма које делу ју под сти цај но на 
ваше рас по ло же ње. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Делу је-
те задо вољ но: Код 
вас про ве ја ва 
роман тич но рас по-

ло же ње и сен ти мен тал на нота, 
а парт нер искре но жели да вам 
уго ди. Нема потре бе да се рас-
пра вља те о раз ли чи тим 
послов ним визи ја ма и инте ре-
си ма. На вама је да спро ве де те 
у дело нечи је иде је. При у шти те 
себи неку оми ље ну заба ву, као 
под сти цај за добро рас по ло же-
ње. 

РАК: у одно су са 
бли ском осо бом 
избе га вај те ривал-
ске одно се. Увек 

посто ји могућ ност да ускла ди те 
сво ја инте ре со ва ња и жеље. 
Посто је ства ри које чини те у 
тај но сти, што лоше ути че на 
вашу кон цен тра ци ју. Потреб но 
је да пре у зме те одго вор ност за 
сво је поступ ке. Осе ћа те пси хо-
ло шко олак ша ње након искре-
ног раз го во ра. 

ЛАВ: Нема потре бе 
да игно ри ше те нечи-
је емо тив не сиг на-
ле. Парт нер делу је 

врло зано сно и жели да се 
нала зи у цен тру ваше пажње. 
Неко поку ша ва да вас под стак-
не на дру га чи ји начин раз ми-
шља ња или да про ши ри ваше 
види ке. Нала зи те се у сјај ној 
пси хо фи зич кој фор ми. 

ДЕВИ ЦА: У при ват-
ном живо ту, немој те 
спу та ва ти нечи ју 
сло бо ду или пра во 

на избор. Не буди те непра вед-
ни пре ма парт не ру. На осно ву 
нових инфор ма ци ја нала зи те 
се у доброј при ли ци да про це-
ни те рас по ло же ње које вла да у 
вашој око ли ни. Важно је да 
сачу ва те при себ ност духа и 
само кон тро лу. 

ВАГА: Веће емо тив-
но зна че ње има ју 
дета љи које пре ћут-
ку је те, него ства ри 

које саоп шта ва те љубав ном 
парт не ру. Нечи ја при ча по 
вашем мишље њу делу је неу бе-
дљи во и пре у ве ли ча но, тако да 
се осла ња те на лич ну про це ну 
и спо соб но сти. Потреб но је да 
побољ ша те сво ју пси хо ло шку 
кон ди ци ју.  

ШКОР ПИ ЈА: Избе-
га вај те ривал ство 
или емо тив но дока-
зи ва ње у сусре ту са 

јед ном нео бич ном осо бом.  
Буду ћи да сте се упе тља ли у 
раз ли чи те ситу а ци је, сада тра-
жи те излаз из све га што вас 
непо треб но опте ре ћу је. Осо ба 
до које вам је ста ло пока зу је 
инте ре со ва ње за вас. Иско ри-
сти те при ли ку која вам се ука-
зу је. При ја ће вам одмор и 
релак са ци ја. 

СТРЕ ЛАЦ: Парт нер 
жели да вам иза ђе у 
сусрет, али има 
погре шну про це ну. 

Про го во ри те са више емо ци ја 
пред бли ском осо бом. Пре те ру-
је те у зах те ви ма и у потре би да 
се упли ће те у нечи је пла но ве. 
Пожељ но је да под сти че те 
пози тив ну атмос фе ру у сво јој 
око ли ни. Важно је да кон тро ли-
ше те уну тра шње кон флик те. 

ЈАРАЦ: Не може те 
да се осло бо ди те 
ути ска о јед ној осо би. 
Често раз ми шља те о 

ства ри ма које су вам недо ступ-
не из сада шње пер спек ти ве. 
Потреб но је да одло жи те неке 
послов не дого во ре. Посто је 
ства ри које зах те ва ју кре а тив но 
раз ми шља ње и фазу ства ра лач-
ке инку ба ци је. Опу сти те се, при-
ја ће вам релак са ци ја. 

ВОДО ЛИ ЈА: Не 
воли те да вас неко 
држи у неиз ве сно сти, 
али не може те да 

про ме ни те сво ју емо тив ну пози-
ци ју. Зане ти сте иде ја ма о вели-
ком добит ку, а нечи ја при ча вас 
наво ди на поми сао о успе шној 
сарад њи. Ипак, сва ку инфор ма-
ци ју тре ба пажљи во про ве ри ти. 
Нема потре бе да пре це њу је те 
лич не могућ но сти. 

РИБЕ: Неко вам даје 
до зна ња да тра жи 
емо тив ну сигур ност и 
пове ре ње, а не нове 

интри гант не ситу а ци је.  Не про-
во ци рај те сво ју сре ћу. Пажљи во 
раз ми шља те о нечи јим речи ма 
пре него што се упу сти те у нову 
аван ту ру која може да вам доне-
се мате ри јал ни губи так. Нема 
потре бе да пре це њу је те лич не 
могућ ност.

VREMEPLOV
30. ав густ

1942. Уста ше у Срем ској Ми тро-
ви ци у Дру гом свет ском ра ту 
стре ља ле Са ву Шу ма но ви ћа, 
јед ног од нај бо љих срп ских сли-
ка ра из ме ђу два ра та. Ње го ве 
ве ли ке ком по зи ци је „До ру чак на 
тра ви“ и „Пи ја на ла ђа“ убра ја ју 
се у нај зна чај ни ја де ла мо дер-
ног срп ског сли кар ства. 

31. ав густ
1997. У ауто мо бил ској не сре ћи 
у Па ри зу је умр ла бри тан ска 
прин це за Да ја на (не ка да шња 
же на бри тан ско г пре сто ло на-
след ни ка Чар лса) и њен при ја-
тељ До ди ал Фа јед.

1. сеп тем бар
1939. Не мач ка без об ја ве ра та 
на па ла Пољ ску и ти ме по че ла 
Дру ги свет ски рат, ко ји је тра јао 
шест го ди на уз уче шће 61 
зе мље. По ги ну ло око 50 ми ли о-
на љу ди, а ра ње но ви ше од 35 
ми ли о на. 
1969. Гру па офи ци ра с пу ков ни-
ком Мо а ме ром Га да фи јем на 
че лу обо ри ла са вла сти кра ља 
Ли би је Идри за I и про гла си ла 
ре пу бли ку. 

2. сеп тем бар
1666. У по жа ру ко ји је че ти ри 
да на ха рао Лон до ном ва тре на 
сти хи ја го то во уни шти ла град. 
Стра да ле мно ге гра ђе ви не, 
ме ђу ко ји ма и ка те дра ла све тог 
Па вла. 
1945. На па лу би аме рич ког рат-
ног бро да “Ми су ри” у То киј ском 
за ли ву Ја пан ци пот пи са ли без-
у слов ну ка пи ту ла ци ју у Дру гом 
свет ском ра ту. 

3. сеп тем бар
1931. Краљ Ју го сла ви је Алек-
сан дар I Ка ра ђор ђе вић про гла-
сио ок тро и сан Устав ко јим је 
оза ко ње на мо нар хи стич ка дик-
та ту ра, уве де на 6. ја ну а ра 
1929. 
1943. Ис кр ца ва њем на Си ци ли-
ју Осме бри тан ске ар ми је под 
ко ман дом филд мар ша ла Бер-
нар да Лоа Монт го ме ри ја по чео 
на пад са ве знич ких тру па на 
Ита ли ју у Дру гом свет ском ра ту.

4. сеп тем бар
1781. Шпан ски на се ље ни ци су 
осно ва ли „Град на ше го спе кра-
љи це ан ђе ла“, да на шњи Лос 
Ан ђе лес. 
1972. На Олим пиј ским игра ма у 
Мин хе ну аме рич ки пли вач 
Марк Шпиц осво јио је сед му 
ме да љу и ти ме по ста вио 
ре корд у осво је ним ме да ља ма 
на јед ној Олим пи ја ди. 

5. сеп тем бар
1997. У Кал ку ти умр ла Мај ка 
Те ре за, ми си о нар ка ко ја је 
жи вот по све ти ла си ро ма шни ма 
и бо ле сни ма. За ху ма ни тар ни 
рад 1979. до би ла Но бе ло ву 
на гра ду за мир. Ал бан ка, ро ђе-
на у Ско пљу, 1928. сту пи ла у 
Мај ке Бо жи је од Ло ре та у 
Ир ској, по том у Кал ку ти 1950. 
осно ва ла Се стре ми си о нар ке 
љу ба ви. 

HOROSKOP

Сре да, 30.
(17) август 

Све ти муче ник Патро кло; Све-
ти муче ник Мирон

Четвр так, 31.
(18) август 

Све ти муче ник Флор; Пре по-
доб ни Јован Рил ски

Петак, 1. сеп тем бар
(19. август)

Све ти муче ник Андреј Стра ти-
лат

Субо та, 2. сеп тем бар
(20. август)

Св. про рок Саму и ло: Све ти 
све ште но муч. Филип Ира клиј-
ски 

Неде ља, 3. сеп тем бар
(21. август)

Св. ап. Тадеј; Св. муче ни ца 
Васа са децом; Св. свешт муч. 
Рафа и ло Шиша то вач ки

Поне де љак, 4. сеп тем бар
(22. август)

Све ти муче ник Ага то ник; Св. 
све ште но му че ник Горазд 
Чешки 

Уто рак, 5. сеп тем бар
(23. август)

Св. све ште но муч. Ири неј; Св. 
муче ник Луп (Ода ни је Успе ни ја)

Crkveni
kalendar

• Мењам соб ну лам пу за 
дво соб ну!
• Успех је ако зба риш 
жен ску, а неу спех ако ти 
заго ри!
• Декол те је рас хлад ни 
уре ђај за загре ва ње.

По лар не 
шниц ле

Са стој ци: пи ле ће бе ло ме со 
500 г, ма ри ни ра ни шам пи њо ни 
200 г, ки се ла па вла ка 1 ча ша, 
кач ка ваљ 100 г, со 1 ка ши чи ца, 
би бер 1 ка ши чи ца, су ви биљ ни 
за чин 1 ка ши ка.

При пре ма: Пи ле ти ну исе ћи на 
шниц ле, за чи ни ти и рас по ре ди ти 
у под ма зан ва тро стал ни суд. 
Пре ко ме са рас по ре ди ти шам пи-
њо не. Пре ма за ти ки се лом па вла-
ком и по су ти рен да ним кач ка ва-
љем. Пе ћи у за гре ја ној рер ни на 
200 сте пе ни око 30 ми ну та.
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КРЧЕ ДИН СКА АДА, ОАЗА ЛЕПО ТЕ И МИРА

Рај на земљи за
живо ти ње и људе

Ја сам ту и по киши, ветру, али сам тако нау чио. Волим овај посао, да не волим 
сигур но не бих држао у толи ком бро ју сто ку, јер ја имам све га 400 хек та ра земље а 
хра ним око 300, можда и пре ко 300 грла, каже Миле Плав шић, сто чар из Кови ља

Савре ме ни чове че ста ни мало, овде 
је вре ме одав но ста ло. Чувај при ро
ду и њено богат ство, јер си и ти 

део при ро де. Хва ла! Ово су речи које ћете 
про чи та ти одмах по дола ску на Крче дин-
ску аду, оазу лепо те и мира сачу ва ну од 
модер них тех но ло ги ја. Крче дин ска ада је 
вео ма зна ча јан део Спе ци јал ног резер ва та 
при ро де Ковиљ ско-петрoварадински рит и 
јед на је од нај зна чај ни јих ада у Поду на-
вљу. Са оба лом дугом око 10 кило ме та ра 
и повр ши ном од ско ро девет ква драт них 
кило ме та ра, спа да у гру пу нај ве ћих дунав-
ских ада од ушћа Дра ве до ушћа Тисе у 
Дунав.

Ада је ста ни ште број них рет ких врста 
биља ка и живо ти ња, зна чај но је мре-
сти ли ште риба и од дав ни на је позна та 
по број ним ста ди ма коња, подол ских 
гове да, мага ра ца и ова ца које се на њој 
напа са ју. Захва љу ју ћи тра ди ци о нал ном 
кори шће њу при род них ресур са и насто-
ја њу локал ног ста нов ни штва да напа ја-
ју сто ку на Крче дин ској ади, очу ва ла су 
се вла жна ста ни шта погод на за мрест 
и узгој рибе, која ујед но пред ста вља ју 
хра нид бе ну осно ву живо ти ња на овом 
делу Дуна ва. Међу тим, често се деша-
ва да хра не мањ ка због суша па је ту 
Миле Плав шић, сто чар из Кови ља који 
води рачу на о свим живо ти ња ма на ади 
и са њима има, може се рећи, посе бан 
однос.

- Ја сам ту и по киши, ветру, али сам 
тако нау чио. Волим овај посао, да не 
волим сигур но не бих држао у толи ком 
бро ју сто ку, јер ја имам све га 400 хек-
та ра земље а хра ним око 300, можда и 

пре ко 300 грла - наво ди Миле Плав шић.
Дунав је живо ти ња ма поји ло, а хла до ви-

ну им на 800 хек та ра, пра ве врбе ста ре и 
200 годи на. Толи ко тра је, кажу сто ча ри, и 
тра ди ци ја узга ја ња сто ке на Крче дин ској 
ади. Пре 20 годи на овде је пасло око шест 
хиља да грла круп не и сит не сто ке. Данас 
је тај број пет пута мањи. На овом остр-
ву данас пасе око хиља ду кра ва и сви ња, 
200 коња и нешто више од 100 бал кан ских 
мага ра ца. Оне су пуште не, живе пот пу но 
сло бод но и у скла ду са зако ни ма при ро де. 
Посеб на атрак ци ја на Крче дин ској ади су 
магар ци, а дома ћи ни ове нео бич не живо-
ти ње и музу, јер је њихо во мле ко вео ма 

леко ви то, посеб но за лече ње аст ме, брон-
хи ти са и слич них боле сти.

- Да није суб вен ци ја на бал кан ско мага-
ре, подол ско гове че и на ман гу ли це, ја не 
бих ово могао, јер живо ти ње за чети ри 
месе ца кад их хра ним кући, зими поје ду 
пре ко 20.000 евра – обја шња ва Плав шић.

Лети је, до Крче дин ске аде, могу ће доћи 
и бици клом, мада има пери о да када је њен  
већи део под водом, па су чамац или ске ла 
једи ни начин пре ла ска Дуна ва. Аду посе-
ћу ју и мно ге дивље живо ти ње, које лети 
дођу коп ном или  пре пли ва ју  на  о стр во, 
тако  да  је  мо гу ће  у гле да ти  ша ка ле, дивље-
сви ње и јеле не, али и дивље пат ке. 

Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Инђи је орга ни зо ва ла је 22. авгу ста про-
мо туру на Крче дин ској ади. Про је кат 
под нази вом „Про мо ци ја Крче дин ске 
аде као еко тури стич ке дести на ци је“ 
подр жан је од стра не Мини стар ства 
трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја и 
био је наме њен пре све га пред став ни-
ци ма меди ја. 

- Тура је обу хва та ла вожњу Дуна вом, 
раз гле да ње аде, фото гра фи са ње живо-
ти ња, дегу ста ци ју локал них про из во да, 
али и еду ка тив ну ради о ни цу на тему 
„Тури зам у зашти ће ним под руч ји ма“, с 
обзи ром на зна чај очу ва ња лока ли те та 
ове врсте - исти че Маја Бошњак, дирек-
тор ка Тури стич ке орга ни за ци је општи не 
Инђи ја.

Уче сни ци про мо туре били су пред-
став ни ци наци о нал них и локал них 
меди ја, теле ви зиј ске еки пе, нови на ри, 
фото ре пор те ри, бло ге ри, пред став ни ци 
тури стич ких орга ни за ци ја.  М. Ђ.

Магар ци увек спрем ни за
сли ка ње са посе ти о ци ма

РЕПОРТАЖА


