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УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајина помаже
сремске општине

Председник Покра
јинске владе Игор
Мировић и директор

Управе за капитална ула
гања Војводине Недељ
ко Ковачевић, уручили су
прошлог четвртка, 5. окто
бра уговоре у вредности
од око милијарду динара,
представницима градоваи
општина, који су оствари
ли право на бесповратна
средстванајавнимконкур
сима Управе за капитална
улагањаВојводине.
ОпштиниШид у области

локалног и регионалног
економског развоја доде
љено је укупно 13.504.872
динара за изградњу зидне
трафостаницеукомплексу
раднезонеуАдашевцима.
Уговор је у име Општине
Шид примио председник
овесремскелокалнесамо
управеПредрагВуковић.
У Покрајинској влади

додељени су уговори за
финансирање и суфи
нансирање 21 пројекта у
областима саобраћајне
инфраструктуре,водоснаб
девања и заштите вода,
као и локалног и регио

налног економског развоја
а њихова реализација ће
допринети равномерном и
бржемразвојуВојводине.
Мировићјеобраћајућисе

представницима локалних
самоуправа, изразио наду
да ће усмерена средства
бити ефикасно утрошена,
инагласиодајенеопходно
правовремено,брзоиодго
ворнореаговањеприликом
реализације ових пројека
та.
Навамаједаодредите

приоритете и кандидујете
најважније велике пројек
те, јер Покрајинска влада
у сарадњи са Управом за
капитална улагања, током
јануара, планира распи
сивање новог великог кон
курсапоручиојеМировић
најавивши тиме нови кон
курс,изакључиодајепри
оритетовихпројеката,пре
свега, јачање економског
развојапокрајине.
Мировић је даље навео,

да о циљевима Покрајин
ске владе најбоље говори
чињеницадасенатерито
ријиАПВојводинерадичак
11 индустријских зона, као

и да постоји велико инте
ресовање инвеститора за
локацијеширомВојводине,
те да је сходно томе, нео
пходностворитиусловеза
штоквалитетнијепонуде.
ДиректорУправезакапи

тална улагања је честита
јући корисницима,поручио
да се у најкраћимвремен
ским роковима темељно
припреме и доставе сву
неопходну документацију
како би се што пре ушло
у реализацију пројеката и
подсетио да је Управа за
капиталнаулагањаувекна
располагању за кориснике
који редовно прате и кон
куришу.
За пројекте у области

саобраћајне инфраструк

туре, усмерено је укупно
602.000.000динараасред
ства су добили представ
ници Сремске Митровице,
Суботице, Бачке Паланке,
Бечеја, Инђије и Опова. У
области водоснабдевања
и заштите вода додеље
но је 252.000.000 динара
представницима општина
Кикинда, Алибунар, Апа
тин, Врбас, Кула, Нова
Црња, Нови Бечеј, Пећин
ци,СтараПазова и Тител,
доксууопштинеПанчево,
Сомбор, Рума, Темерин и
Шид, усмерена средства у
вредности од 207.527.236
динара уобластилокалног
и регионалног економског
развоја.
 М. Н.

Пре драг Вуко вић
и Недељ ко Кова че вић 

Општи ни Шид 
доде ље но је укуп но 

13.504.872 дина ра 
за изград њу

тра фо ста ни це у
ком плек су

рад не зоне у
Ада шев цима.

Уго вор је у име 
Општи не Шид

при мио
пред сед ник ове 

срем ске локал не 
само у пра ве

Пре драг Вуко вић

На конкурсу Управе за
капитална улагања Општи
ни Пећинци додељено је 4,7
милиона динара за санаци
ју хидротехничке и електро
опреме на изворишту у насе
љуАшања.Испредпећиначке
локалне самоуправе уговор
је потписала председница
ОпштинеДубравкаКовачевић
Суботички.
 Извориште је било у јако

лошем стању и веома нам је
значајноштоћемомоћидага

поправимоитимеобезбедимо
мештанима Ашање безбед
није и сигурније водоснабде
вање, јер јеуправоводоснаб
девање нешто на чему пећи
начка локална самоуправа
придајевеликизначај.Такође,
Општина је започела израду
пројеката за бушење нових
бунараусвимнасељиманаше
општинекојаимајусамоједно
извориште из којег се месни
водовод снабдева водом –
реклајеКовачевићСуботички.

За водо вод у Аша њи
4,7 мили о на динара
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УВОДНИК

Муке с паркирањемPi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Од недавно, под надзором паркинг сервиса који 
функционише у оквиру ЈКП Комуналије, цео ужи 
центар Сремске Митровице је искоришћен за зону у 

којој је наплата паркирања обавезна. Као и сваки, и овај 
почетак иде тешко, јер има оних који не могу тек тако да 
прихвате да паркинг мора да се плаћа. Најсимпатичнији 
су коментари оних појединаца који кукају због опште 
скупоће; само им је на ову беспарицу још паркинг требао. 
За шта треба имати доста разумевања: ето, немају људи 
ни за леба, а Град решио да им наплаћује паркинг. То што 
та гладна гологузија вози мечке, бенџе, аудије и остале 
марке, нико их не пита од чега су их купили? Осим ако им 
није тетка из Канаде послала неку позајмицу? Као Вулину 
за стан?

Најсимпатичнији су ми докази и стручна тумачења 
зашто за општу ползу није добро да се сада наплаћује 
сваки метар места за паркирање у граду на Сави. Кад је 
политичко тумачење целог овог замешатељства у 
питању, један активиста из владајуће структуре је одмах 
изнео као аргумент то што се плаши да неће имати 
довољну излазност за следеће изборе, у центру града. Не 
верујем у ту врсту изговора, али ако не буде довољне 
излазности то ће бити ствар страначке организације, а не 
наплате паркинга. Јер, у центру се највише паркирају они 
из рубних делова града. Из Мале Босне, Мале Славоније, 
Хесне, Јалије итд. Док они који имају среће да станују у 
ужем градском језгру немају баш неку потребу да се 
возикају по центру, а и зашто би? Све им је надохват руке.

Иначе, ако ћемо право, паркирање није једноставна 
ствар. Својевремено ми је требало прилично времена да 
се наканим да возим по Београду, управо из овог разлога. 
Није лако у саобраћајном шпицу наћи место за паркирање 

у главном граду. У томе и јесте разлика између њега и 
Сремске Митровице, сем што је Београд двадесет и 
нешто пута већи од града на Сави. Наиме, док ти се у 
Београду може десити да мораш да се паркираш силом 
прилика на локацији која је много даље од оне која ти 
треба, у Сремској Митровици места има готово свугде. 
Проблем праве бећари који би да се паркирају, а да не 
плате паркирање. Које је, узгред једно три пута јефтиније 
од кафе, и пет пута јефтиније од пива. Али, за пиво мора 
да буде, а за паркинг ако баш не може да се ескивира.

Најочигледнији пример за то је паркирање на зеленим 
површинама испред Педагошке академије. Ко год 
нема намеру да граду остави ни динара за 

паркирање аутомобила, лепо се паркира на трави испред 
ове установе која је као рођена за дошколовавање 
нешколованих полицајаца, како исти не би остали без 
посла. Што може да служи на радост директорки школе, 
али не и комуналној полицији, која би требала да брине о 
зеленим површинама. Шеф комуналне полиције Љубомир 
Вујичић се слаже да ово представља проблем за град, 
али његова служба још није предузела никакве мере по 
том питању, мада он тврди да ће и то доћи ускоро на ред. 
Кад се распетља чвор везан за надлежности оних који 
примају плату да ову полуписмену боранију наводно 
образују. Живи били па видели.

Док се то не деси, ако баш не желите да платите Граду 
тај ситниш за паркирање, слободно станите на зелену 
траву испред Педагошке академије. Ем је бесплатно, ем 
можете док чекате да прође пауза за доручак у некој 
установи, у паузи да завршите и школу за васпитачице. А 
и комунална полиција за сада вам неће ништа. Чекајући 
да се реши питање надлежности.  
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У Срем ској Митро ви ци од 15. сеп тем
бра напла та пар ки ра ња се врши на 
15 нових лока ци ја у гра ду. Осим уво

ђе ња нове, пла ве пар кинг зоне и корек ци је 
цена пар ки ра ња, дошло је и до про ме на 
које се одно се на вре ме напла те пар ки ра
ња. Новом одлу ком о јав ном пар ки ра ли
шту, коју су недав но усво ји ли одбор ни ци 
Скуп шти не Гра да Срем ска Митро ви ца 
регу ли са на је област пар ки ра ња, а пре ма 
речи ма начел ни ка Град ске упра ве за сао
бра ћај, кому нал не и инспек циј ске посло ве 
Миро сла ва Јова но ви ћа, нова одлу ка за 
циљ има уво ђе ње реда у систем напла те 
пар кин га.  

– Сви мисле да када се уво ди нова зона 
и када се пове ћа цена пар кин га да нам је 
циљ да узме мо паре. Има ли смо про бле
ма са недо вољ ним бро јем пар кинг места и 
гужвом у гра ду, посеб но у стро гом цен тру 
гра да, у првој тј. црве ној зони. У рани јем 
систе му напла те пар кин га било је 758 пар
кинг места, а сада је тај број пове ћан, те 
има мо 1.385 пар кинг места која се напла
ћу ју. Тако ђе је уоче но да је у зони ра њу 
било низ про пу ста, те смо ана ли зи ра ли 
посто је ће ста ње и доне ли нове одлу ке које 
за циљ има ју уна пре ђе ње систе ма. Напла
та пар кин га се врши на око 15 нових лока
ци ја, неке од тих лока ци ја су ули це у који
ма се пар ки ра ње и рани је напла ћи ва ло, 
али само на јед ној стра ни, а неке од њих 
су пот пу но нове. Јед на од нови на је и да 
цена месеч не кар те за дру гу, тре ћу и 
четвр ту зону изно си 1.000 дина ра, одно
сно 10.000 дина ра на годи шњем нивоу. 
Месеч на кар та за црве ну зону је 2.500 
дина ра, а годи шња 25.000 дина ра  рекао 
је Јова но вић.

Јова но вић је обја снио да су због про ши
ри ва ња зоне напла те пар кин га кори го ва не 
цене и да су оне за дру гу и тре ћу зону 
ниже у одно су на прет ход не цене. Тако 
сада цена за прва два сата пар ки ра ња у 
црве ној (прва зона) изно си 50 дина ра, а  
сва ки наред ни сат се тари фи ра 80 дина ра. 
Начел ник Јова но вић обја шња ва да им је 
циљ да у црве ној зони увек има места за 
пар ки ра ње, а да они који на дуже дола зе у 
град сво ја вози ла пар ки ра ју у жутој зони. 
Так са за зеле ну и жуту зону изно си 35,5 

дина ра за сат вре ме на пар кин га, док је 
днев на кар та 120 дина ра за ове две зоне. 
Так са за пла ву зону изно си 50 дина ра за 
сат, а днев на кар та је 170 дина ра. Днев на 
кар та у црве ној зони изно си 250 дина ра.

Месеч на кар та за повла шће но пар ки ра
ње за ста на ре који су у ули ци ста но ва ња је 
450 дина ра, а годи шња 4.500 дина ра. 
Месеч на так са за цело днев но пар ки ра ње 
за прав на лица и пред у зет ни ке уко ли ко се 
пар кинг нала зи у ули ци седи шта фир ме, а 
у пита њу је слу жбе но вози ло изно си 1.200 
дина ра, а годи шња 12.000 дина ра. Полу го

ди шње кар те су уки ну те. Казна за не пла
ћа ње пар кин га је 900 дина ра, а уко ли ко се 
упла ти у року од осам дана изно си 450 
дина ра.

Из ЈКП „Кому на ли је“ Срем ска Митро ви
ца, у окви ру које послу је пар кинг сер вис, 
кажу да су оба ве зе пла ћа ња пар кин га 
осло бо ђе на вози ла у који ма се возе инва
лид на лица обе ле же на у скла ду са одред
ба ма одлу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма, на 
пар кинг мести ма пред ви ђе ним за инва
лид на лица, вози ла по реше њу над ле жне 
Град ске упра ве за сао бра ћај, кому нал не и 
инспек циј ске посло ве и спе ци јал на вози ла 
јав них пред у зе ћа и вози ла инспек ци је за 
вре ме док врше интер вен ци ју или пре
глед.

Паук сер вис изла зи на терен на осно ву 
нало га над ле жних општин ских слу жби и 
поли ци је, а на кон ста та ци ју да паук углав
ном укла ња јеф ти ни ја вози ла, из „Кому на
ли ја“ пору чу ју да паук носи сва она вози ла 
која су непро пи сно пар ки ра на, с тим да 
вла сни ци ску пљих ауто мо би ла врло брзо 
дођу по сво ја вози ла, док их они дру ги не 
поку пе тако брзо. 

Да би избе гли пла ћа ње пар кин га, велики 
број воза ча сво је ауто мо би ле пар ки ра и у 
дво ри шту Педа го шке ака де ми је, на зеле
ним повр ши на ма. Оне који се пар ки ра ју на 
зеле не повр ши не кому нал ни поли цај ци 
прво опо ми њу, а затим пишу пре кр шај не 
при ја ве. Од почет ка ове годи не до 1. окто
бра кому нал на поли ци ја је казни ла 142 
воза ча, а до сада је напла ће но 46 казни. 
Ман дат на казна за пар ки ра ње на зеле ним 
повр ши на ма изно си 10.000 дина ра, а уко

Срем ска Митро ви ца је 70их годи на 
про шлог века била у врху гра до ва у бив
шој Југо сла ви ји по бро ју ауто мо би ла. 
Годи на ма се при ча ло о изград њи град ске 
гара же, којом би се решио про блем пар
кинг про сто ра. Начел ник Миро слав Јова
но вић наво ди да је став Гра да да ова 
ску па инве сти ци ја тре нут но не би била 
испла ти ва.

 Нисмо толи ко вели ки град и нема мо 
толи ко вели ки про блем са пар ки ра њем 
попут Бео гра да и Новог Сада, тако да би 
град ска гара жа била испла ти ва инве сти
ци ја само уко ли ко би пар кинг био пун. А 
воза чи код нас не мора ју по сат вре ме на 
да кру же гра дом како би про на шли пар
кинг, јер нису сва пар кинг места зау зе та 
– наво ди Јова но вић.

Нема потре бе за град ском гара жом

НОВИ СИСТЕМ НАПЛА ТЕ ПАР КИН ГА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Про ши ре не зоне
напла те пар кин га

Начел ник Миро слав Јова но вић
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ли ко се пла ти у року од осам дана, кошта 
5.000 дина ра. 

Од 1. јану а ра до 15. сеп тем бра про да то 
је 493 месеч не прет пла те, као и 40 годи
шњих. 

Пре ма речи ма начел ника за сао бра ћај, 
пар ки ра ње у црве ној пар кинг зона се више 
не напла ћу је субо том до 19 часо ва, као 
што је то сада слу чај, већ до 14 часо ва. У 
зеле ној зони напла та пар ки ра ња се врши
ла и неде љом, што је са почет ком при ме
не нових мера уки ну то, одно сно напла та 
се у овој зони врши од поне дељ ка до субо
те. Зна чи, пар кинг у црве ној зони се напла
ћу је рад ним дани ма од 7 до 19 часо ва, а 
субо том од 7 до 14 часо ва. У жутој зони 
пар кинг се напла ћу је рад ним дани ма од 7 
до 15 часо ва, у зеле ној зони од поне дељ ка 
до субо те од 7 до 14 часо ва, а у пла вој 

зони од 8 до 20 часо ва сва ки дан у вре ме 
тра ја ња град ске пла же (од 10. јуна до 10. 
сеп тем бра). 

Пар кинг код Послов но спорт ског цен тра 
Пин ки се и даље не напла ћу је.

Пија ча ри се буне што се напла ћу је пар
кинг код Мак си ја на пија ци, те су сада 
додат но опте ре ће ни наме ти ма. Кажу док 
пла те днев ну и годи шњу пија ча ри ну, а 
сада мора ју да узи ма ју и месеч не кар те за 
пар кинг, оста не им мало нов ца. 

Про шле годи не је Град Срем ска Митро
ви ца од напла те пар кин га при хо до вао 21 
мили он дина ра. Како начел ник Јова но вић 
обја шња ва, део при па да ЈКП „Кому на ли је“ 
чији рад ни ци раде у пар кинг сер ви су, а део 
нов ца се ула же у сао бра ћај ну сиг на ли за
ци ју и одр жа ва ње пар ки ра ли шта. 

Биља на Села ко вић

ЗОНА I (црве на зона):
– Ули ца Кра ља Петра I – број пар кинг места 

84;
– Ули ца Све тог Дими три ја (од бро ја 2 до 

бро ја 10) – број пар кинг места 27;
– Ули ца Вука Кара џи ћа  број пар кинг места 

30;
– Трг Нико ле Паши ћа  сва пар кинг места 

осим 13 пар кинг места уз иви цу коло во за 
ули це Шећер сокак – број пар кинг места 
30;

– Жит ни трг  број пар кинг места 37;
– Ули ца Маса ри ко ва (лева стра на од бро ја 

1 до бро ја 5 и десна стра на од бро ја 4 до 
бро ја 6)  број пар кинг места 25;

– пар кинг у Ули ци Вука Кара џи ћа (испред 
хоте ла „Сир ми јум“, осим пар кинг места 
која се нала зе уз згра ду Исто риј ског 
архи ва „Сре ма“)  број пар кинг места 16;

– Ули ца Шећер сокак – обе стра не – број 
пар кинг места – 72;

– Трг Нико ле Паши ћа (испред ТЦ „Маде са“ 
од рас кр сни це са Ули цом Шећер сокак до 
рас кр сни це са Ули цом Ђуре Јак ши ћа)  
број пар кинг места 23.

ЗОНА II (зеле на зона):
– Солар ски трг  број пар кинг места 46;
– Ули ца 28. мар та  број пар кинг места 40;
– Ули ца Пушки но ва – десна стра на од рас

кр сни це са Ули цом Паро брод ска до рас
кр сни це са Ули цом 28. март – број пар
кинг места 17;

– пар ки ра ли ште „Мак си“ и ВП „Сава“ – број 
пар кинг места 95;

– Ули ца Све тла – број пар кинг места 13

ЗОНА III (жута зона):
– Трг Вој во ђан ских бри га да  број пар кинг 

места 120;
– Ули ца Све тог Дими три ја (од бро ја 12 до 

кра ја)  број пар кинг места 71;
– пар кинг код Пала те прав де  број пар кинг 

места 25;
– Ули ца Кра ља Петра I (дру ги део, од ули це 

Ста ри шор до ули це Север ни бедем);
– Ули ца Север ни бедем (од Ули це Кра ља 

Петра I до Ули це Саве Кова че ви ћа)   
број пар кинг места 8; 

– Ули ца Све тог Саве (лева стра на од бро ја 
1 до 11  рас кр сни ца са Ули цом Маса ри
ко ва)  број пар кинг места 20;

– Ули ца Змај Јови на (од Доси те је ве ули це 
до Маса ри ко ве) – број пар кинг места 10;

– Ули ца Доси те је ва – број пар кинг места 30;
– Ули ца Маса ри ко ва (лева стра на од бро ја 

7 до кра ја и десна стра на од бро ја 6 до 
кра ја)  број пар кинг места 40; 

– пар кинг код ЈКП „Топли фи ка ци ја“ (угао 
ули ца Змај Јови не и Маса ри ко ве) – број 
пар кинг места 35;

– Ули ца Јупи те ро ва (обе стра не) број пар
кинг места 81;

– Ули ца Про ме на да (Дис пан зер на Сави) – 
број пар кинг места 42;

– Ули ца Рибар ска оба ла – број пар кинг 
места 88;

– Ули ца Зана тлиј ска – број пар кинг места 
38;

– Ули ца Музеј ска – број пар кинг места 15;
– Ули ца Ста ри шор, обе стра не – број пар

кинг места 78 пар кинг места;

ЗОНА IV (пла ва зона):
 пар ки ра ли ште „Град ска пла жа“ (у купа ли

шној сезо ни од 10. јуна до 10. сеп тем бра)

Зоне напла те 

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. 

Петар Вагић, Ман ђе лос: Када дола зим 
у град ста јем на обе ле же но пар кинг место, 
иако мислим да је у одно су на наша при
ма ња пар кинг скуп. 

Иван Хор ват, Лаћа рак: Видео сам да 
су про ши ри ли пар кинг зоне, што је добро, 
мада је у цен тру гужва на пар кин гу. Оста
вљам кола на пар кин гу и није ми скуп. 

Ани та Мра о вић, Срем ска Митро ви ца: 
По мени је зони ра ње добра ствар. Не 
избе га вам пар кин ге који се пла ћа ју, често 
је то гаран ци ја да има сло бод них места за 
пар ки ра ње у гра ду. 

Дра ган Ђур ђе вић, Ман ђе лос: Ако у 
град дола зим ауто мо би лом гле дам да се 
пар ки рам тамо где се не напла ћу је пар
кинг, јер је скуп, а пла те су мале.

Жив ко Вуче но вић, Срем ска Митро ви
ца: Добро је што су про ши ри ли зоне пар
ки ра ња, јер сада када дола зи те у град 
има те где да се пар ки ра те. Није ми ску па 
так са за пар кинг.

Павле Бери са вље вић, Срем ска Митр
о ви ца: Не пра вим про блем око пла ћа ња 
пар кин га. Сма трам да би тре ба ло по 
целом гра ду да се напла ћу је пар кинг.

АНКЕТА

Пла те мале, пар кинг скуп

Петар Вагић, Иван Хор ват и Ани та Мра о вић

Дра ган Ђур ђе вић, Жив ко Вуче но вић и Павле Бери са вље вић
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ПОЧЕ ТАК ГРЕЈ НЕ СЕЗО НЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Дрва поску пе ла,
даљин ско гре ја ње неће 

Гра ђа ни Срем ске Митро ви це има ју 
више избо ра када је у пита њу гре
ја ње  дрва, угаљ, стру ја, гас или 

даљин ско гре ја ње. Шта ће иза бра ти то 
у већи ни слу ча је ва зави си од њихо ве 
финан сиј ске ситу а ци је.

Како про шле, тако и ове годи не цена 
дрва је нагло ско чи ла и кре ће се од 
4.500 до 6.000 дина ра по метру, у зави
сно сти од тога какво је дрво у пита њу. 

На цену се сви жале, пону да је мала, 
а потра жња вели ка. Због такве ситу а
ци је, неки су се одлу чи ли за тако зва
ни папри каш, то су исце па на дрва која 
се про да ју на џак, килу или како купац 
жели. Када је стру ја у пита њу, и ту има
мо поску пље ње од два одсто.

За све оне који се гре ју пре ко 
систе ма даљин ског гре ја ња сезо на 
је поче ла у уто рак 3. окто бра, иако је 

Слав ко Сла до је вић и Вла ди мир Сана дер у оби ла ску котлар ни це Ста ри мост

За све оне који се 
гре ју пре ко систе ма 
даљин ског гре ја ња 
сезо на је поче ла у
уто рак 3. окто бра,

иако је то нешто
рани је него што то 

град ска одлу ка
нала же. Вре мен ске 

при ли ке су такве да
су тем пе ра ту ре у 

послед њих неко ли ко 
дана ниске, што

зах те ва да ради ја то ри 
буду топли
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то нешто рани је него што то град ска 
одлу ка нала же. Вре мен ске при ли ке 
су такве да су тем пе ра ту ре у послед
њих неко ли ко дана ниске, што зах те ва 
да ради ја то ри буду топли. У скла ду са 
тим котлар ни ца у Насе љу Ста ри мост 
је поче ла са радом и том при ли ком 
су је оби шли гра до на чел ник Срем
ске Митро ви це Вла ди мир Сана дер и 
дирек тор ЈКП „Топли фи ка ци ја“ Слав ко 
Сла до је вић.

Пре ма речи ма гра до на чел ни ка, Град 
ће насто ја ти да гра ђа ни ма обез бе ди 
ква ли тет но гре ја ње.

Овом при ли ком први човек ЈКП 
„Топли фи ка ци ја“ је зва нич но обја вио 
поче так греј не сезо не.

 Ремон те смо завр ши ли, све смо на 
вре ме ура ди ли и не би тре ба ло да буде 
ника квих про бле ма када је у пита њу 
снаб де ва ње наших гра ђа на топлот ном 
енер ги јом. Гре ја ње ће као и увек бити 
при ла го ђе но спољ ним тем пе ра ту ра
ма. С обзи ром на то да је греј на сезо
на тек поче ла иско ри сти ћу ову при ли ку 
да под се тим гра ђа не да про ве ре сво је 
греј не систе ме и да уко ли ко има ју неки 
про блем са ради ја то ри ма то што пре  
при ја ве нашој тех нич кој слу жби како 
би смо откло ни ли евен ту ал не ква ро ве. 
Оно што још желим да нагла сим је то 
да неће бити корек ци је када је у пита
њу цена гре ја ња. Тре нут но у Срем ској 
Митро ви ци од 3.400 ста но ва, око 400 

ста но ва пла ћа гре ја ње по потро шњи, 
а оста так по метру ква драт ном. Ово 
кому нал но пред у зе ће је једин стве но у 
Срби ји, јер има три енер ген та на рас
по ла га њу.Тре нут но кори сти мо гас, а 
има мо на рас по ла га њу мазут и био ма
су – рекао је Сла до је вић.

Како сазна је мо из „Срем –га са“, 
њихо во финан сиј ско посло ва ње је 
пози тив но. Пре ма речи ма дирек тор
ке Дани це Недић, и ове годи не ће се 
обез бе ди ти кре ди ти ра ње гра ђа на када 
је у пита њу пла ћа ње рачу на у зим ском 
пери о ду.

– Насто ја ће мо да гра ђа ни ма обез
бе ди мо репро грам пла ћа ња рачу на, 
који под ра зу ме ва да се три де сет одсто 
рачу на из зим ског пери о да пла ти у 
лет њем пери о ду. Оно што још желим 

да истак нем је да је извр ше на мала 
корек ци ја цене гаса, нова цена изно
си 33,07, уме сто 33,55 дина ра по куб
ном метру. Оно што је спе ци фич но за 
„Срем –гас“ је да не посто ји кла сич на 
греј на сезо на, не чека мо да тем пе ра
ту ра пад не да бисмо пусти ли гас. Гас 
је увек досту пан, тако да гра ђа ни и 
током лета кори сте гас, да ли за топлу 
воду или за кува ње. Има мо све већи 
број зах те ва за нове при кључ ке, али 
јавља ју нам се и кори сни ци који има
ју при кљу чак, али нису били актив ни 
потро ша чи. Они желе поно во да се 
акти ви ра ју, а све што мора ју да ура
де је да пла те ново при кљу че ње које 
изно си 2.200 дина ра – рекла је Дани ца 
Недић.

Све тла на Кота ра нин

АНКЕ ТА: Како ћете се гре ја ти ове зиме?

Кад се мора није ску по

Рад ми ла Кова че вић, Мили ца Глигорић, Јасмин ка Јовић и Алек сан дар Кочић

Нико ла Сто ја но вић, Ђор ђе Лукач, Васа Кре со је вић и Милош Јако вље вић

Рад ми ла Кова че вић, Срем ска 
Митро ви ца: Ја имам цен трал но 
гре ја ње, гре јем се на гас у Насе љу 
Ста ри мост. Гре ја ње је ску по, али 
шта може мо кад мора мо да се гре
је мо.

Мили ца Глигорић, Ман ђе лос: 
Гре јем се на дрва, ове годи не нисам 
купи ла дрва зато што сам исе кла 
дрва у воћ ња ку, а нешто ми је оста
ло и од про шле годи не.

Јасмин ка Јовић, Вишњи ће во: 
За ову зиму сам наба ви ла дрва, 
нама је вели ка пред ност то  што нам 
је бли зу шума. Цена дрва се кре ће 
од 4.000 до 4.500 дина ра, све зави си 
од ква ли те та дрва.

Алек сан дар Кочић, Срем ска 
Митро ви ца: Гре јем се на гас, цена 
је повољ на, 1.600 дина ра је месеч
на осно ви ца а у сезо ни се кре ће од 
3.000 до 3.500 дина ра.

Нико ла Сто ја но вић, Срем ска 

Митро ви ца: Гре јем се на дрва, дрва 
су ску па у одно су на при ма ња. Угаљ 
не кори стим, зато што не смем да га 
ста вљам у шпо рет.

Ђор ђе Лукач, Срем ска Митро
ви ца: Ја се гре јем на дрва, а повре
ме но и на плин, дрва су повољ ни ја. 
Прет ход них годи на сам се гре јао на 
дрва и пла ни рам да наста вим.

Васа Кре со је вић, Беше но во: 
Ове зиме ћу се гре ја ти на дрва, 
угаљ и чоко ве. Цена дрва је ско чи ла 
још од про шле годи не, а ове годи
не њихо ва цена је 6.000 дина ра по 
метру, док је цена угља од 12.000 до 
15.000 дина ра по тони, све зави си 
који угаљ је у пита њу.

Милош Јако вље вић, Срем ска 
Митро ви ца: Гре јем се на гас, пре
ко „Топли фи ка ци је“. Гре ја ње је ску по 
али шта могу, не могу да се искљу
чим пошто живим у згра ди где је 
колек тив но ста но ва ње.

Дани ца Недић

Насто ја ће мо да
гра ђа ни ма обез бе ди мо 
репро грам пла ћа ња 
рачу на, који
под ра зу ме ва да се 
три де сет одсто
рачу на из зим ског 
пери о да пла ти у
лет њем пери о ду,
каже Дани ца Недић 
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ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“ 

Обна вља ње меха ни за ци је 
као при о ри тет
По сту па њу на функ

ци ју врши о ца дужно
сти дирек то ра јав

ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Кому на лац“ Инђи ја у јуну 
теку ће годи не, Душа на 
Лема и ћа саче ка ли су први 
про бле ми. Пре све га они 
који се одно се на дотра ја лу 
меха ни за ци ју коју је насле
дио из неких прет ход них 
годи на. Из тог раз ло га, како 
и сам каже, било је нео п ход
но одмах реа го ва ти и виде
ти на који начин меха ни за
ци ја може да се обно ви. У 
првих 20 дана рас пи са на је 
јав на набав ка за купо ви ну 
новог трак то ра, а у дого во ру 
са пред сед ни ком Општи не 
Инђи ја до нове годи не биће 
купље на два нова ками о на. 
Јав но кому нал но пред у зе ће 
тако ђе је пред ви де ло купо
ви ну још јед ног, али полов
ног ками о на за шта су опре
де ље на сред ства у изно су 
од пет мили о на дина ра.

 Општи на Инђи ја издво
ји ће 35 мили о на за набав
ку два нова ками о на који су 
нам пре ко потреб ни јер је 
меха ни за ци ја у ЈКП „Кому
на лац“ ста ра и пре ко 35 
годи на, што нам оте жа ва 
посао  каже Лема ић и дода
је:

 Ками о ни са који ма рас
по ла же мо у овом тре нут
ку су непо у зда ни и сва ког 
јутра је неиз ве сно да ли ће 
тај дан бити у функ ци ји или 
не. Тако ђе, због дотра ја ло
сти након одно ше ња сме ћа 
из дома ћин ста ва оста ја ле 
су баре и непри ја тан мирис, 
због чега су се гра ђа ни 
непре ста но жали ли. Због 
тога је пред сед ник Општи не 
обе ћао да ће доћи до набав
ке нових ками о на. Тако ђе, 
оче ку је мо да ћемо доби ти и 
дона ци ју јапан ске амба са де 
почет ком сле де ће годи не.

Врши лац дужно сти дирек
то ра ЈКП „Кому на лац“ исти
че да су у току при пре ме 
зим ске слу жбе за пред сто је
ћу сезо ну. У наред ном пери
о ду биће извр ше на поправ
ка оне меха ни за ци је где за 
то посто ји потре ба, али ће 
и један од два нова ками о
на, који би тре ба ло да стиг

ну до поло ви не децем бра, 
бити кори шћен за чишће ње 
путе ва. 

 Један од два ками о
на које ће купи ти локал на 
само у пра ва кори сти ће и 
зим ска слу жба како би смо 
у вре ме вели ких пада ви на 
несме та но могли да чисти
мо путе ве јер са посто је
ћом меха ни за ци јом ника да 
не зна мо да ли ће оста ти у 
ква ру или не  каже Лема ић 
и дода је да ће уско ро бити 
спро ве де на јав на набав ка 
за со и ризлу, а тај посао 
годи на ма уна зад пове рен је 
ЈП „Инђи ја пут“.

 Наба ви ће мо довољ не 
коли чи не агре га та за целу 
зиму јер је одр жа ва ње путе
ва током зим ског пери о да 
вели ка одго вор ност. У сва
ком тре нут ку мора мо води
ти рачу на да ли су путе ви 
без бед ни за воза че . Ујед но, 
тра жи мо и реше ње на који 
начин ћемо током зиме одр
жа ва ти Ули цу Вој во де Сте
пе, јер није пожељ но баца ти 
со због мате ри ја ла од којег 
је ура ђе на поме ну та ули ца.

Послед ње невре ме које је 
пого ди ло тери то ри ју општи
не Инђи ја напра ви ло је ште
ту на тезга ма које се нала зе 

у доњем делу Град ске пија
це, због чега ће у наред них 
неко ли ко дана бити поста
вљен кров који ће у пот пу
но сти покри ти поме ну ти део 
пија це.

 Тај део Град ске пија це 
мора мо у нај кра ћем могу
ћем пери о ду покри ти нај ве
ро ват ни је лиме ним кро вом 
како би омо гу ћи ли добре 
усло ве за рад про дав ци ма, 
али на кра ју и куп ци ма који 
дола зе на Град ску пија цу. 
С дру ге стра не, нео п ход на 
је ком плет на рекон струк ци
ја Град ске пија це али за то 
чека мо неко боље вре ме  
иста као је Душан Лема ић, 
в.д. дирек то ра ЈКП „Кому
на лац“ Инђи ја и додао да су 
задо вољ ни при хо дом који у 
поме ну то пред у зе ће сти же 
захва љу ју ћи заку пу тезги.

М. Ђ.

Град ска цве ћа ра која се 
нала зи код Новог гро бља у 
Инђи ји беле жи све већи број 
про да тих аран жма на који се у 
послед ње вре ме не одно се 
само на сахра не, што је рани
јих годи на била прак са. Како 
каже Душан Лема ић, захва љу
ју ћи додат ном анга жо ва њу 
запо сле них у Град ској цве ћа ри 
све је већи број оних који купу
ју аран жма не за раз ли чи те 
врсте про сла ва. 

 У послед ње вре ме беле жи 
се већа про да ја цвет них аран
жма на, ујед но и поја ча на 
набав ка цве ћа од стра не 

нашег пред у зе ћа јер су запо
сле ни ма у цве ћа ри одре ше не 
руке што се одра зи ло и на 
већи број купа ца. Код нас су 
аран жма ни доста повољ ни ји, а 
има мо и струч но осо бље које 
се заи ста тру ди да удо во љи 
свим жеља ма и потре ба ма 
купа ца – наво ди Лема ић. 

Рад но вре ме Град ске цве ћа
ре је од 7 до 15 часо ва сва ким 
рад ним даном, субо том и 
неде љом, а како каже в.д. 
дирек то ра, аран жма ни напра
вље ни на овом месту могу се 
про на ћи и у про дав ни ци на 
Сред њем гро бљу у Инђи ји.

Цве ћа ра све посе ће ни ја

Доњи део Град ске пија це уско ро под кро вом

Душан Лема ић, в.д. дирек то ра
ЈКП „Кому на лац“ Инђи ја
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ОШТИН СКО ВЕЋЕ

Три матич на под руч ја за Инђи ју
Како би се ускла ди ли са закон

ском регу ла ти вом Репу бли ке 
Срби је, Општин ско веће општи

не Инђи ја на послед њој сед ни ци одр
жа ној у сре ду, 4. окто бра утвр ди ло је 
пред лог одлу ке о одре ђи ва њу матич
них под руч ја и њихо вих седи шта за 
општи ну Инђи ја. Пре ма пред ло гу 
одлу ке Нови Слан ка мен, Бешка и 
Инђи ја су нова три матич на под руч ја 
на тери то ри ји те срем ске општи не.

 То зна чи да ће се адми ни стра тив
ни посло ви гра ђа на који се тичу 
матич не слу жбе одви ја ти у ове три 
једи ни це. Матич но под руч је Инђи ја 

обу хва та насе ље на места Инђи ја, 
Мара дик, Нови Кар лов ци, Љуко во и 
Јар ков ци. Под окри љем матич ног 
под руч ја Нови Слан ка мен нала зи ће 
се места Нови Слан ка мен, Ста ри 
Слан ка мен и Слан ка ме нач ки Вино
гра ди, док ће у окви ру матич ног под
руч ја Бешка бити насе ље на места 
Бешка, Крче дин и Чор та нов ци  иста
кла је Дра га на Ради но вић, заме ни ца 
пред сед ни ка Општи не Инђи ја.

Како је иста кла мно го већи гра до ви 
од Инђи је има ју по јед но матич но 
под руч је, а та локал на само у пра ва се 
избо ри ла за три матич не једи ни це 

како би се адми ни стра ци ја што више 
при бли жи ла сугра ђа ни ма који живе у 
сео ским сре ди на ма. Она је под се ти
ла да ће се одлу ка о матич ним под
руч ји ма при ме њи ва ти од 1. јану а ра 
2018. годи не.

Поред утвр ђи ва ња одлу ке о матич
ним под руч ји ма, већ ни ци су раз ма
тра ли пред лог Оде ље ња за дру штве
не делат но сти који се одно си на одо
бра ва ње Про гра ма ФК „Чор та но вач ки 
спорт клуб 1939.“ Чор та нов ци и доне
ли Реше ње којим се одо бра ва наве
де ни про грам и износ сред ста ва за 
њего ву реа ли за ци ју. М. Ђ.

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. 

НАГРА ДА ЗА ОПШТИ НУ ИНЂИ ЈА

Лиде ри у обла сти тури зма
Општи на Инђи ја зва нич но је 

лидер у поста вља њу нових 
стан дар да у кон ку рент но сти 

кроз орга ни за ци о ну и опе ра тив ну 
извр сност, кон ти ну и ра не ино ва ци је 
и инве сти ци је, и мул ти ди сци пли нар
ност тури стич ких садр жа ја. Бизнис 
кон фе рен ци ја под нази вом Тури стич
ко тржи ште Југо и сточ не Евро пе, која 
се орга ни зу је под покро ви тељ ством 
Мини стар ства трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја пре по зна ла је тури
стич ке потен ци ја ле инђиј ске општи не 
и на осно ву пре зен та ци је, пре све
га дунав ске оба ле у сре ду, 4. окто
бра доде ли ла награ ду Бренд лидер 
2017. Тако је Општи на Инђи ја доби
ла још јед ну награ ду за оства ре не 
резул та те, али и као под сти цај нове 
раз вој не ета пе, овај пут у тури зму на 
кон фе рен ци ји коју сед му годи ну заре
дом орга ни зу је ком па ни ја Mass Media 
Inter na ti o nal.  

 Акце нат је, нарав но, био на Дуна
ву као нашој нај зна чај ни јој при род но 
 тури стич кој вред но сти. У послед
ње вре ме се ту зна чај но издво ји ла 
Крче дин ска ада, као еко тури стич ка 
дести на ци ја и при мер одр жи вог раз
во ја тури зма. Ради ли смо мно го на 
про мо ци ји, што је резул ти ра ло вели
ким инте ре со ва њем тури ста  рекла је 
Маја Бошњак, дирек тор ка Тури стич ке 
орга ни за ци је Општи не Инђи ја.

Kако је иста као Вла ди мир Гак, пред
сед ник Oпш тине Инђи ја доса да шњи 
напо ри ове срем ске општи не усме
ре ни су ка при вред ном раз во ју, ула
га њу у инду стриј ске зоне и при вла че
њу инве сти то ра, али награ да Бизнис 
парт нер даје ветар у леђа и за интен

зив ни ји раз вој тури зма, као део укуп
ног дру штве ног и кул тур ног напрет ка.

 Нарав но да жели мо да тури стич ка 
пону да Општи не Инђи ја буде дале ко 
бога ти ја, а да Тури стич ка орга ни за ци
ја и уоп ште функ ци о ни са ње тури зма 
на нивоу општи не буде мно го боље. 
Оно на чему ћемо да ради мо је да се 
наша општи на рав но мер но раз ви ја у 
свим сфе ра ма  иста као је Гаки додао:

 Општи на Инђи ја има заи ста вели
ки тури стич ки потен ци јал, а нама је 
да га у што већој мери ста ви мо на 
рас по ла га ње гра ђа ни ма Инђи је и сви
ма који дола зе и про ла зе кроз нашу 

општи ну. Осим при вред ног потен ци ја
ла по коме смо пре по зна тљи ви, сва
ком ко нас посе ти има мо да пону ди мо 
и нешто дру го, нешто што се зове лек 
за душу, што се зове одмор и добра 
хра на и оно што је нај ва жни је  добри 
и госто при мљи ви људи.

На кон фе рен ци ји су се пред ста ви
ли број ни гра до ви, хоте ли, тури стич ке 
аген ци је и ком па ни је које сво јим пону
да ма и репу та ци јом пред ста вља ју 
нај зна чај ни је чини о це у тури стич ком 
и послов ном све ту југо и сточ ног дела 
Евро пе.

М. Ђ.

Пред сед ни ку Општи не Инђи ја уру че на награ да „Бизнис парт нер 2017.“



10 M NOVINE 11. OKTOBAR 2017.  РУМСКА ПАНОРАМА

Nudle za evropu:
ruma centar sremske 
industrije



1111. OKTOBAR 2017.  M NOVINE

У првој фабри ци ком па ни је ЦГ Корп 
Гло бал – ЦГ Фудс Јуроп у Руми, 
која је све ча но отво ре на 5. окто

бра, днев но ће се про из во ди ти 450.000 
пако ва ња свет ски позна тих нудли ваи – 
ваи.

Ово је први погон ком па ни је у Евро пи, 
а тре нут но је тех но ло шки нај о пре мље
ни ји и нај мо дер ни ји про из вод ни погон 
од свих који послу ју у окви ру Сино вејшн 
гру пе.

Отва ра њу на Рум ској петљи су при
су ство ва ли пред сед ник Срби је Алек
сан дар Вучић, вла сник ком па ни је Бинод 
Чау дри, покра јин ски пре ми јер Игор 
Миро вић, амба са дор ка Инди је у Бео
гра ду Нарин дер Чау хан и пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић, као и број ни 
послов ни парт не ри.

 Мени је ово четвр та фабри ка коју 
отва рам у Руми, људи се овде запо
шља ва ју не само из Руме него и из шест 
окол них општи на. Под се ћам да је Рума 
рани је била 500 мили о на у мину су, а 
сада кад год питам има ју 200 мили о на 
на рачу ну, да не гово рим о уве ћа ним 
поре зи ма, допри но си ма, сма ње њу бро
ја неза по сле них. Та сто па неза по сле них 
од 11,8 одсто и даље је вели ка и наш је 
циљ да је у што ско ри је вре ме спу сти
мо испод 10 про це на та, до европ ског 
про се ка, а мислим да ћемо то успе ти и 
рани је него што смо оче ки ва ли. Захва
лан сам нашим непал ским и индиј ским 
при ја те љи ма што су иза бра ли Срби ју. 

Раз го ва рао сам мало и са рад ни ци ма, 
иако је то тежак посао, видео сам да 
су људи задо вољ ни. Ово је јед но див
но иску ство, желим прво да чести там 
рад ни ци ма који овде раде, као и буду
ћим јер овде тре ба да се упо сли још 313 
рад ни ка. Ја сам био пред сед ник вла де, 
када смо дали финан сиј ска сред ства у 
виси ни 3.950.000 евра за ових 406 запо
сле них коли ко ће их бити, а надам се да 
ће Бинод овде још више ула га ти – рекао 
је на отва ра њу пред сед ник Срби је Алек
сан дар Вучић. 

Он је додао да, где год да се ови про
из во ди изво зе, сву да ће да пише да су 
напра вље ни у Срби ји, у Руми. 

– Овде у Срби ји су вам отво ре на вра
та и за град њу ску пих хоте ла и за дру
ге дело ве про из вод ње које хоће те да 
покре не те, а ми ћемо уме ти да пока же
мо захвал ност за то – пору чио је Алек
сан дар Вучић.

Др Бинод Чау дри је иста као да су за 
град њу сво је прве фабри ке у Евро пи 
иза бра ли Срби ју и Руму после пажљи ве 
ана ли зе тржи шта и има ју ћи у виду пред
ност лока ци је која ће олак ша ти снаб де
ва ње целе Евро пе, доступ ност сиро ви на 
у непо сред ној бли зи ни, ква ли фи ко ва не 
рад не сна ге и струк ту ру тро шко ва.

 У врло крат ком року, за 16 месе
ци завр ше на је ова фабри ка, а томе је 
допри не ла подр шка, тада пре ми је ра 

Мени је ово
четвр та фабри ка

коју отва рам
у Руми, људи се

овде запо шља ва ју
не само из Руме
него и из шест

окол них општи на, 
рекао је

Алек сан дар Вучић

Свечано отварање погона непалске компаније у Руми
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Вучи ћа, вла де, али и локал не адми ни
стра ци је која је вео ма актив но уче ство
ва ла у про на ла же њу реше ња с циљем 
да се убр за реа ли за ци ја про јек та – 
рекао је вла сник Бинод Чау дри и још 
јед ном захва лио на подр шци, уз наја ву 
про ши ре ња про из вод ње. 

Он је додао да ова послов на гру па 
послу је у више од 30 зема ља, има 76 
брен до ва у 122 раз ли чи те ком па ни је 
са пре ко 10.000 запо сле них широм све
та. Осим девет пре храм бе них пого на у 
Ази ји, ЦГ Гру па гра ди фабри ке у УАЕ и 
Аме ри ци. 

– Жели мо да офор ми мо сна жан 
дистри бу тив ни пут у Срби ји како бисмо 
дости гли целу Евро пу. Срби ја има јаку 
инду стриј ску инфра струк ту ру и има 
вели ке могућ но сти у пољо при вред ном 
сек то ру. Насто ја ће мо у наред ном пери
о ду да дода је мо нове врсте про из во да 
који ће се про из во ди ти у Руми, кори сти
ће мо пре ко 80 одсто дома ћих сиро ви на, 
а пре ко 80 одсто про из во да из Руме ће 
се изво зи ти у Евро пу, на Бли ски Исток и 
Аме ри ку, то је и обе ћа ње које сам ја лич
но дао пред сед ни ку Вучи ћу – иста као је 
Бинод Чау дри.

Покра јин ски пре ми јер Игор Миро вић 
је пре зен то вао нај но ви је подат ке када 
је реч о раз во ју Вој во ди не и отва ра њу 
нових рад них места.

– Ових 170 запо сле них, који ће овде 
бити анга жо ва но до кра ја годи не, је део 
јед ног вели ког трен да сма њи ва ња бро ја 
неза по сле них у Вој во ди ни. У јулу ове, у 
одно су на јул про шле годи не, број неза
по сле них је сма њен за 22.140 лица. 
Дру ги важан пода так је да је извоз вој
во ђан ске при вре де за седам месе ци 

вре део гото во 2,5 мили јар ди евра што 
је за 20,7 про це на та више него про шле 
годи не у истом пери о ду. Да кажем и да 
зајед нич ки ради мо на 11 инду стриј ских 
зона у Вој во ди ни, од Шида до Хор го ша, 
то ће бити нова места за нове ком па ни
је и за оси гу ра ње овог трен да и пода та
ка о који ма сам гово рио – рекао је Игор 
Миро вић.

Сла ђан Ман чић, пред сед ник Општи
не Рума је ука зао да, отва ра њем ове 
фабри ке се пока зу је, када зајед но држа
ва добро ради, репу блич ка вла да а на 
лока лу се пра ти тај њихов рад, резул тат 
не може изо ста ти. 

– Ово је пета фабри ка коју отва ра мо 
у мину ле три годи не чиме смо ство ри ли 
усло ве да се упо сли пре ко 3.000 људи. 
Сва ка ко да је ово јако важно за те људе 
и њихо ве поро ди це. Захва љу јем Бино ду 
Чау дри ју што су пре по зна ли да је Срби ја 
и Рума добро место за ула га ње, доби
ли су за то сву подр шку Вла де Срби је 
и локал не упра ве и резул тат је видљив. 
Не сум њам да ће наја вље на цифра од 
406 запо сле них бити реа ли зо ва на, ја 
мислим да ће бити и над ма ше на, као 
што је било и у прет ход ним фабри ка ма 
које смо отво ри ли. Желим да нудле из 
Руме иду у цео свет, а већ први шле пе
ри у окто бру, како сам оба ве штен, иду 
за Вели ку Бри та ни ју – рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Вред ност инве сти ци је у Руми је девет 
мили о на евра. Погон се про сти ре на 
6.000 ква драт них мета ра огра ђе ног про
сто ра, а купље но је 9,5 хек та ра гра ђе
вин ског земљи шта у бло ку чети ри рад не 
зоне Рум ска петља.

За сада има чети ри врсте нудли – са 
пиле ти ном, веге та ри јан ске, пара дајз 
папри ка и пица. Сми ља Џаку ла

Не сум њам
да ће наја вље на 

цифра од 406
запо сле них бити
реа ли зо ва на, ја 

мислим да ће бити
и над ма ше на, као

што је било и у
прет ход ним

фабри ка ма које
смо отво ри ли.

Желим да нудле
из Руме иду у цео
свет, а већ први

шле пе ри у
окто бру, како сам
оба ве штен, иду

за Вели ку Бри та ни ју, 
рекао је Сла ђан

Ман чић

Производња нудли за европско тржиште
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ДОМ ЗДРА ВЉА РУ МА

До би је на три во зи ла

Во зни парк До ма здра вља Ру ма 
по ја чан је са три во зи ла  но вим 
са ни тет ским во зи лом за пре воз 

па ци је на та на ди ја ли зу, за ко ји је сред
ства обез бе ди ла ло кал на са мо у пра ва, 
„Фи јат пан дом“ ко ји је до ни рао Ро та ри 
клуб Ру ма и „Ју гом“ – до на ци јом ЈП 
„Гас – Ру ма“.

Кљу че ви ових во зи ла уру че ни су 
ди рек тор ки До ма здра вља 3. ок то бра 
на пар кин гу ове здрав стве не уста но ве. 

– Ку по ви ном овог во зи ла же ле ли 
смо да по мог не мо функ ци о ни са ње 
До ма здра вља, јер су они у слу жби 
гра ђа на као и ми, они бри ну о здрав
стве ној за шти ти и жи во ти ма на ших 
гра ђа на. Дом здра вља има по др шку 
ло кал не са мо у пра ве, ка ко но ва ди рек
то ри ца та ко и цео ко лек тив. На да мо се 
да ће си ту а ци ја у здрав ству би ти 
по пра вље на. Ком би је на ме њен за 
пре воз па ци је на та на ди ја ли зу, а ја 
же лим да за хва лим и Ро та ри клу бу на 
до ни ра њу во зи ла, што је ура ђе но уз 
са рад њу са При вред ним са ве том 
Оп шти не. Реч је по лов ном фиjату – то 
ће ко ри сти ти па тро на жна слу жба, као 
и ди рек то ру ЈП „Гас – Ру ма“ ко ји до ни
ра по лов ни ју го – ре као је пред сед ник 
Оп шти не Сла ђан Ман чић.

За овај ком би је из дво је но 3,5 ми ли
о на ди на ра, а Ман чић је до дао да су 
ре ба лан сом по ве ћа на сред ства за 
Дом здра вља ка ко би се упо сли ла три 
но ва ле ка ра и јед на ме ди цин ска 
се стра.

Пе тар Ди ми три је вић из Ро та ри клу
ба је ре као да је ово дру га до на ци ја 
До му здра вља. 

 Пре не ко ли ко го ди на до ни ра ли смо 
пулс ни ок си ме тар и сад фи јат пан ду 
ко ји ће ко ри сти ти па тро на жна слу жба. 
Не ће мо се на ово ме за у ста ви ти и 
да ље ће мо до ни ра ти, ка ко пре ма гра
ду та ко и по је дин ци ма. Овај ауто је 
2014. го ди ште, у до бром је ста њу и 
ду го мо же да оба вља сво ју функ ци ју 
– ис та као је Ди ми три је вић.

Је ле на Мра че вић Сто ја нац, ди рек
тор ка До ма здра вља Ру ма је ис та кла 
да се го ди шње пре ђе пре ко 400.000 
ки ло ме та ра и во зи ла не сме ју да бу ду 
по ква ре на и стал но мо ра ју да се об на
вља ју.

 За хва љу ју ћи Оп шти ни обез бе ђе на 
су сред ства за но во са ни тет ско во зи ло 
за ди ја ли зу. Има мо 35 па ци је на та за 
ко је ће ово би ти си гу ран и ком фо ран 
пре воз. За хва љу јем и Ро та ри клу бу на 
пут нич ком во зи лу и ЈП „Гас – Ру ма“. 
При ма мо и три ле ка ра оп ште прак се у 
стал ни рад ни од нос пу тем кон кур са 
ко ји ће ра ди ти у Клен ку, Хрт ков ци ма и 
је дан за рад у Гра бов ци ма и Ви то јев
ци ма – ре кла је ди рек тор ка при ли ком 
уру че ња кљу че ва за по ме ну та во зи ла.

– Ми за на вља мо наш во зни парк, а 
до бар део тих во зи ла је још у ко рект
ном ста њу па смо и До му здра вља 
по ну ди ли та во зи ла. Она не ма ју не ку 
ве ли ку вред ност у про да ји, али су 
до бро очу ва на, па мо гу да се ко ри сте 
сва ка ко још не ко ли ко го ди на. „Ју го“ је 
ис пра ван, а уз ње га су до би ли и сву 
по треб ну опре му за во зи ло. Ка ко сам 
чуо ње га ће ко ри сти ти ле ка ри за рад 
на те ре ну – ре као је ди рек тор ЈП „Гас 
– Ру ма“ Ра да Ма ра вић. С. Џ.

Је ле на Мра че вић Сто ја нац и Сла ђан Ман чић

Ку по ви ном овог во зи ла же ле ли смо да по мог не мо 
функ ци о ни са ње До ма здра вља, јер су они у слу жби гра
ђа на као и ми, они бри ну о здрав стве ној за шти ти и 
жи во ти ма на ших гра ђа на, ре као је пред сед ник Оп шти не 
Сла ђан Ман чић

РУМА

Модер ни зо ва на 
НИСова пум па

Модер ни зо ва ни мало про дај ни обје
кат ком па ни је НИС све ча но је отво рен 
3. окто бра у Руми, у Ули ци Вла ди ми ра 
Назо ра.

На овој лока ци ји је и рани је посто ја ла 
бен зин ска пум па која је сада рекон стру
и са на у скла ду са нај са вре ме ни јим тех
нич ким и еко ло шким стан дар ди ма.

Све ча ном отва ра њу модер ни зо ва не 
НИС Петр ол бен зин ске ста ни це при су
ство ва ли су Бран ко Радуј ко, дирек тор 
Дирек ци је за мало про да ју НИСа и Сте
ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума.

Прве коли чи не гори ва на модер ни зо
ва ној бен зин ској ста ни ци Рума 1, као 
дона ци ја НИСа, нато че не су у ново 
сани тет ско вози ло Дома здра вља.

Бер зен брик
град побра тим

Како сазна је мо од пред сед ни ка 
Општи не Рума Сла ђа на Ман чи ћа, оче
ки ва на одлу ка о бра ти мље њу Руме и 
немач ког гра да Бер зен би ка је доне та. 
Одбор ни ци Скуп шти на овог гра да су на 
засе да њу које је одр жа но 28. сеп тем бра 
доне ли одлу ку о бра ти мље њу са Румом.

Гра до на чел ник Бер зен бри ка др Хорст 
Бајер и чел ни људи орга ни за ци је „Гра
ди мо мосто ве“, заду же не за сарад њу 
Руме и немач ког гра да, Хари Кинт и др 
Жељ ко Дра гић упу ти ли су честит ке на 
бра ти мље њу пред сед ни ку Општи не 
Рума Сла ђа ну Ман чи ћу. Први човек 
рум ске општи не је тим пово дом рекао: 

 Одлич на сарад ња наша два гра да 
биће кру ни са на пот пи си ва њем пове ље 
о бра ти мље њу. Још увек је рано за кон
крет не дату ме, али је у пла ну пот пи си
ва ње Пове ље и у Немач кој и у нашем 
гра ду. Оба ве штен сам да су за бра ти
мље ње наша два гра да гла са ли у Скуп
шти ни Бер зен бри ка и пред став ни ци 
вла сти и опо зи ци је и са само јед ним 
гла сом про тив доне ли су одлу ку која 
отва ра вра та за још интен зив ни ју сарад
њу.

Рума и Бер зен брик већ зајед но уче
ству ју у про јек ту „Парт нер ство одр жи вог 
раз во ја једи ни ца локал не само у пра ве“, 
од кога ће првo корист има ти под руч но 
оде ље ње ОШ „Змај Јова Јова но вић“ у 
Малим Радин ци ма, веза но за обез бе ђе
ње ква ли тет ни јег гре ја ња.

Иако је још неиз ве сно када би се 
пове ља о бра ти мље њу пот пи са ла, Сла
ђан Ман чић каже да би било лепо када 
би то било 24. новем бра који ће се обе
ле жа ва ти као Дан гра да.
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OДБОРНИЦИ СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ РУМА УСВО ЈИ ЛИ РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА

Више новца у општинској каси

Одборници Скупшти
не општине Рума су
наседнициодржаној

2. октобра усвојили реба
ланс општинског буџета, а
овом одлуком приходи и
расходи су усклађени на
вишемнивоу.Тачније,пла
нирани су укупни приходи
од1.996.000.000динара, а
повећањеуодносунапрет
ходни ребаланс је за 53
милиона динара, што су
приходи које општина оче
кујеодПокрајине.Основни
разлогзаребалансјебила
добијена сагласност из
Министарства финансија
наповећањемасесредста

ва за плате и то за Тури
стичку организацију – која
је постала индиректни
буџетски корисник  и за
УПВО „Полетарац“ која је
прошле године отворила
четириновеваспитнегрупе
изатоангажовала14нових
радника.
Ребалансјеискоришћени

дасенекепозицијезакоје
сеувиделодадокрајагоди
ненећебитипотребнепре
компонују,аистовременосу
отворене неке нове, јер су
добијена одређена сред
ства на конкурсима, рекао
јеСлађанМанчић.
– Ребалансом буџетски

приходисувећизапреко50
милионачимесеприближа
вамо цифри од две мили
јарде.Мислимдајереално
дасетоидостигнесобзи
ром на то да смо за шест
месециималинештопреко
900милионадинараприхо
да, тако да та цифра није
недостижна–сматрапред
седникМанчић.
Пре доношења одлуке о

ребаласу,усвојенасуитри
амандмана на ову одлуку
које је поднео одборник
Ненад Боровић, а који су
билитехничкеприроде.
Наовојседнициодборни

ци су донели и одлуку да

Предлогправилникаоунутрашњем
уређењу и систематизацији радних
местауОпштинскојуправииОпштин
ском правобранилаштву општине
Рума усвојен је на седнициОпштин
скогвећа29.септембра.
НачелникОпштинскеуправеДушан

Љубишић је истакао да се основне
изменетичуграђевинскихинспектора
којисудосада,формацијски,припа
далиОдељењузаурбанизамиграђе
ње,асадасупридодатиОдељењуза
инспекцијске послове ишто је Каби
нетпредседникаОпштинепојачанса
триновараднаместа,алипрераспо
делом, а не новим запошљавањем,
како би Градска кућа радила ефика
сније.
– Што се тиче броја Одељења,

осталојеисто.ИмамоседамОдеље

њаикаоосмаорганизационаједини
цајеКабинетпредседника.Садаима
моукупно149запослених,одтога је
стално запослених133радника,што
јемањибројуодносунацифрукада
смодошлинавласт,кадајебило178
укупно запослених – објаснио је
ДушанЉубишић.
КаопредседникКомисијезапроце

нуштетаодолујногневременаДушан
Љубишић је обавестио чланове
Општинског већа да је, између две
седнице, пристигло додатних седам
десетакзахтева,ада јепомоћопре
дељеназајошседамграђана–шест
суизПутинацаиједанизДобринаца.
–Њима смо доделили преосталих

525.000динара, такода јеукупно66
породицадобилопомоћзасанирање
штетеодпетмилионадинараколико

смозатусврхуопределили–рекаоје
Љубишић.
Председник румске општине Сла

ђанМанчићједодаодасматрадасу
наовајначинпомоглинајугроженије,
аакосеукажепотребазаоправданом
помоћи,могућасуидодатнаиздваја
њасредставазаовунамену.
Наовојседнициједонетаодлукада

се финансијски помогну радови на
црквиуВитојевцимасасредствимау
висиниод156.000динара.
– Ова средства им свакако неће

битидовољна,алиподсећамдасмо
за овај храм и лане издвојили пола
милиона динара. На овај начин су
утрошенаисвасредствакојасмоове
годинеодредилизаверскезаједнице
а реч је о десет милиона динара –
рекаојеСлађанМанчић.

У Општин ској упра ви 149 запо сле них

Сед ни ца СО Рума

Реба лан сом 
буџет ски

при хо ди су 
већи за пре ко

50 мили о на 
чиме се

при бли жа ва мо 
цифри од две 

мили јар де. 
Мислим да је 

реал но да се то 
и достиг не с 

обзи ром на то 
да смо за шест 
месе ци има ли 

нешто пре ко 900 
мили о на дина ра 
при хо да, тако да 

та цифра није 
недо сти жна, 

сма тра
пред сед ник 

Слађан Ман чић
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пра зник Општи не Рума убу
ду ће буде 24. новем бар, у 
знак сећа ња на Вели ки 
народ ни збор који је тог 
дату ма дав не 1918. годи не 
одр жан у Руми, у кући др 
Жар ка Мила ди но ви ћа. На 
том ску пу, којем је при су
ство ва ло пре ко 300 пред
став ни ка из срем ских места, 
је доне та одлу ка  о при са је
ди ње њу Сре ма Кра ље ви ни 
Срба, Хрва та и Сло ве на ца.

Град ска сла ва биће Све ти 
краљ Сте фан Дечан ски која 
ће се при год но обе ле жа ва
ти, тако ђе, 24. новем бра.

Доне те су и две одлу ке 
веза не за план ску доку мен
та ци ју – а то је план детаљ
не регу ла ци је за део Бло ка 
111 дела цен трал не зона у 
Руми и изме не пла на гене
рал не регу ла ци је Добри на
ца. 

Првим је, изме ђу оста лог, 
омо гу ће но про ши ре ње 
кори до ра Ули це Змај Јови
не и изград ња обје ка та 
колек тив ног ста но ва ња на 
поје ди нач ним пар це ла ма 
мини мал не повр ши не 1.000 
ква драт них мета ра.

Када је реч о Добрин ци
ма, изме не је ини ци ра ло је 
и финан си ра ло пред у зе ће 
„Соле комерц“ и њиме је 
омо гу ће но про ши ре ње гра
ђе вин ског реги о на у поме
ну том селу.

Одбор ни ци су дали сагла

сност и на план упра вља ња 
зашти ће ним ста ни штем 
„Бара Трско ва ча“ за пери од 
до 2021. годи не Тури стич ке 
орга ни за ци је Рума. Тако ђе, 
сагла сност је дата и на план 
и про грам рада Кул тур ног 
цен тра „Бра на Црн че вић“ за 
наред ну годи ну, као и на 
изме не и допу не годи шњег 
про гра ма посло ва ња ЈП 
„Кому на лац“ за теку ћу годи
ну.

У окви ру избо ра и име но
ва ња за в.д. дирек тор ку 
Тури стич ке орга ни за ци је 
поно во је име но ва на Мир ја
на Вуја си но вић, а за дирек
тор ку Дома здра вља доса
да шња в.д. дирек тор ка 
Јеле на Мра че вић Сто ја нац. 
За в.д. дирек то ра ЈП „Кому
на лац“ име но ван је Дра ган 

Панић, дипло ми ра ни инже
њер гра ђе ви не. Пред сед ник 
Општи не Сла ђан Ман чић је 
иста као да је, доса да шњем 
дирек то ру Бран ку Јови чи ћу 
исте као ман дат и захва лио 
му се на доса да шњем раду, 
уз кон ста та ци ју да је избор 
новог в.д. дирек то ра за ово 
пред у зе ће добро реше ње.

– У наред ном пери о ду 
основ ни ми је циљ да даље 
уна пре дим рад „Кому нал ца“, 
да зајед но са свим запо сле
ни ма, оно што је ура ђе но 
диг не мо на још виши ниво – 
рекао је Дра ган Панић.

Дата је сагла сно сти на 
упо тре бу нази ва Општи не 
ЖОК „Визу ра“ која ће насту
па ти као „Визу ра Рума“ и 
све сво је утак ми це игра ти у 
Спорт ској хали у Руми.

– Ово је еки па која је 
четво ро стру ки првак држа
ве и која ће игра ти Лигу 
шам пи о на, а од нас нису 
ништа тра жи ли када су 
сред ства у пита њу, већ 
само про стор за так ми че
ње. Они ће чак ура ди ти и 
пар кет у нашој хали, како се 
не би ста вља ла под ло га. 
Сем тога, наша Хала задо
во ља ва све њихо ве потре
бе. На овај начин ми про мо
ви ше мо и наш град, али 
ани ми ра мо и децу да се 
више баве спор том – рекао 
је Сла ђан Ман чић.

Сми ља Џаку ла

На сед ни ци Општин ског већа, која 
је одр жа на неде љу дана пре сед ни це 
СО Рума, 25. сеп тем бра, нај ви ше се 
раз го ва ра ло о ште та ма наста лим 
услед невре ме на које је 17. сеп тем
бра пого ди ло рум ску општи ну. Било је 
речи о про це ни ште те, као и раду 
коми си је која је одмах реа го ва ла, 
иза шла на терен на при ја вље не ште
те, сни ми ла их и доку мен то ва ла, а 
потом и одлу чи ла о томе ко ће и коли
ко помо ћи доби ти.

О ште та ма је гово рио Душан Љуби
шић, начел ник Општин ске упра ве 
који је био пред сед ник поме ну те 
Коми си је. 

– Има ли смо укуп но 341 зах тев, од 
тога се 270 одно си ло на стам бе не 
објек те, 32 на ште те у пољо при вре
ди, 27 на помоћ не објек те и 12 на 
објек те јав не наме не. Ми смо раз ма
тра ли оне који се одно се на стам бе не 
објек те, јер смо сма тра ли да је то 
нај хит ни је. За помоћ смо одо бри ли 
59 зах те ва, а од тога је чак 39 у 
Путин ци ма где је било и нај ви ше 
ште те. Тру ди ли смо се да ради мо 
ефи ка сно и буде мо објек тив ни, а 

доде ли ли смо око 4,5 мили о на дина
ра помо ћи – рекао је Душан Љуби
шић. 

Он је додао да се помоћ кре та ла у 
распо ну од 20.000 до 360.000 дина ра, 
а да су вла сни ци 11 нај у гро же ни јих 
стам бе них обје ка та – сви у Путин ци
ма – доби ли нај ви ше и то од 100.000 
до 360.000 дина ра, што је била и нај
ве ћа поје ди нач на сума.

Да је Коми си ја ради ла добро сло
жио се и Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не који је иста као да ће се за 
пла сте ни ке тра жи ти и помоћ од 
Покра јин ског секре та ри ја та за пољо
при вре ду и над ле жног Мини стар ства. 

– При о ри тет су нам биле куће у 
који ма људи живе и гра ђа ни наше 
општи не који су пре тр пе ли ште ту на 
сво јим стам бе ним објек ти ма су схва
ти ли да жели мо да им помог не мо. 
Мно ги зах те ви су одба че ни јер је олуј
ни ветар са кро ва однео, реци мо, од 
30 до 300 цре по ва. То гра ђа ни мора ју 
сами сани ра ти. На при ту жбе да су 
гра ђа ре дупли ра ле цене смо тако ђе 
реа го ва ли, посла ли смо тржи шну 
инспек ци ју и на кра ју је утвр ђе но да 

ти наво ди нису били тач ни – рекао је 
Сла ђан Ман чић. 

Локал на само у пра ва је за сани ра ње 
ште те из теку ће буџет ске резер ве 
опре де ли ла пет мили о на дина ра, тако 
да ће се и оста так поде ли ти они ма за 
чије се зах те ве утвр ди да су оправ да
ни, јер има још два де се так који су 
накнад но сти гли.

Још јед на одлу ка тица ла се, посред
но, олуј ног невре ме на – а веза на је за 
доде лу исе че ног и укло ње ног дрве ћа 
која је ветар изло мио или ком плет но 
исчу пао из земље. То дрво ће бити 
рас по де ље но дома ћин стви ма која су 
пре тр пе ла вели ку мате ри јал ну ште ту 
услед непо го де иза зва не ветром. 
Коли чи на огре ва која се испо ру чу је по 
дома ћин ству изно си три метра куб на 
метра, а кри те ри јум за рас по де лу 
огре ва је виси на мате ри јал не ште те 
на објек ту, као и соци јал но  мате ри
јал ни поло жај поро ди це. Дрва ће се 
дели ти пре ко Цен тра за соци јал ни 
рад, а реч је, за сада, о пре ко 50 куб
них мета ра дрва. Оче ку је се да ће се 
коли чи на уду пла ти после ком плет ног 
раш чи шћа ва ња Бор ков ца.

Нај ве ћа ште та од невре ме на у Путин ци ма

Драган Панић

У наред ном 
пери о ду

основ ни ми је 
циљ да даље 

уна пре дим рад 
„Кому нал ца“, да 
зајед но са свим 

запо сле ни ма, 
оно што је

ура ђе но
диг не мо на

још виши ниво, 
рекао је

Дра ган Панић
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ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ 

Иза бра но пет про је ка та
за наред ну годи ну
У општин ском буџе ту за 

наре ду годи ну биће и 
пет про је ка та за које 

су се гра ђа ни рум ске 
општи не опре де ли ли у про
це су пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња које је ове 
годи не реа ли зо ва но тре ћи 
пут.

У пери о ду од 20. до 30. 
сеп тем бра гра ђа ни су 
могли дати свој глас за 
неки од пону ђе них про је ка
та, а како је инфор ми сао 
Дра ган Коса но вић, шеф 
Оде ље ња за локал ни еко
ном ски раз вој, на кон фе
рен ци ји за нови на ре која је 
одр жа на 4. окто бра, нај ви
ше гла со ва је добио про је
кат изград ња моби ли ја ра 
за децу у Буђа нов ци ма, 
Доњим Петров ци ма, Клен
ку, Никин ци ма и Малим 
Радин ци ма – 1.641 глас.

– У буџе ту ће бити и про
јек ти изград ње лиф та за 
инва лид на и дру га боле сна 
лица у Дому здра вља 
(1.634), уре ђе ње цен тра 
Пла ти че ва (1.318), орма ри

ћи за ђаке у основ ним шко
ла ма „Иво Лола Рибар“, 
„Змај Јова Јова но вић“ и 
„Душан Јер ко вић“ (1.110) и 
изград ња пар ка у цен тру 
Вог ња – рекао је Дра ган 
Коса но вић и изра зио задо
вољ ство бро јем гра ђа на 
који су уче ство ва ли у про

це су пар ти ци па тив ног 
буџе ти ра ња.

 Оде ље ње за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду 
изра ђу је одлу ку о буџе ту 
Општи не за наред ну годи ну 
и у окви ру те одлу ке биће и 
ови про јек ти из пар ти ци па
тив ног буџе ти ра ња. Оквир

но, могу да кажем да ће за 
ове про јек те бити потреб но 
око 20 мили о на дина ра, 
што је на нивоу сред ста ва 
која су обез бе ђе на и за ову 
годи ну – рекла је Биља на 
Дамља но вић, шефи ца Оде
ље ња за финан си је, при
вре ду и пољо при вре ду.

Саоп ште ни про јек ти који се финан си ра ју наред не годи не

ПИЛОТ ПРО ЈЕ КАТ ГИЗа

Подједнак раз вој
гра да и села
Пред сед ник рум ске 

општи не Сла ђан Ман
чић пот пи сао је Мемо

ран дум о тех нич кој сарад њи 
о уна пре ђе њу упра вља ња 
земљи штем на локал ном 
нивоу са Ане – Кетрин Вирц, 
пред став ни цом Немач ке 
орга ни за ци је за тех нич ку 
сарад њу (ГИЗ) која је вођа 
пилот про јек та „Уна пре ђе ње 
упра вља ња земљи штем на 
локал ном нивоу у Срби ји“, 
који се бави изра дом стра
те шких доку ма на та у овој 
обла сти. Мемо ран дум је 
пот пи сан у Град ској кући 27. 
сеп тем бра.

Том при ли ком пред сед ник 
Ман чић је изра зио задо вољ
ство што је Рума иза бра на 
да уче ству је у пилот про
је кат за изра ду стра те шког 
доку мен та који ће допри

не ти рав но мер ном раз во ју 
рурал них и урба них сре ди на 
на тери то ри ји наше општи
не.

 Доку ме нат који ће бити 
донет кроз овај про цес и про
је кат ће ука за ти на про пу сте 
при упра вља њу земљи штем 
и начи не на који они могу да 
се испра ве  изја вио је Сла
ђан Ман чић.

Про је кат финан си ра 
немач ка вла да на осно ву 
спо ра зу ма са Вла дом Срби
је, а њего ва вред ност је три 
мили о на евра.

Овај про је кат је запо чео 
6. сеп тем бра када је одр
жа на и прва ради о ни ца о 
при пре ми локал ног стра
те шког доку мен та за упра
вља ње земљи штем у Руми, 
са већом поме ну том рад ном 
гру пом.  С. Џ.

ДАН ПРА ВА ЈАВ НО СТИ ДА ЗНА

При зна ње за 
тран спа рент ност 
Пово дом Међу на род

ног дана пра ва јав но
сти да зна  28. сеп

тем ба ра, рум ска општи на 
се нашла међу добит ни ци
ма при зна ња за тран спа
рент ност и при ступ инфор
ма ци ја ма од јав ног зна ча
ја.

Коми си ја коју чине пред
сед ни ци нови нар ских удру
же ња УНСа и НУНСа, 
пред став ник ака дем ске 
зајед ни це, пред став ник 
Коа ли ци је НВО за сло бо ду 
при сту па инфор ма ци ја ма и 
пове ре ник, сма тра ла је да 
упра во овај дан при ли ка да 
се кон ста ту је да неки људи 
и орга ни за ци је дају вре дан 
допри нос афир ма ци ји пра
ва јав но сти да зна и да 
заслу жу ју да им се за то 
ода при зна ње.

Тако је при зна ње за 

допри нос афир ми са њу 
пра ва на при ступ инфор
ма ци ја ма од јав ног зна ча ја 
и тран спа рент ност у раду 
доде ље но  

у кате го ри ји орга на јав не 
вла сти локал не само у пра
ве упра во Општи ни Рума, у 
кате го ри ји репу блич ких 
орга на јав не вла сти Пове
ре ни ку за зашти ту рав но
прав но сти, у кате го ри ји 
пра во суд них орга на Апе ла
ци о ном суду у Бео гра ду, а 
у кате го ри ји покра јин ских 
орга на јав не вла сти Покра
јин ском секре та ри ја ту за 
обра зо ва ње, про пи се, 
упра ву и наци о нал не 
мањи не. При зна ње, као 
побед ни ку на кон кур су за 
“Нај бо љи инфо р ма тор о 
раду држав них орга на”, 
доде ље но је Мини стар ству 
рудар ства и енер ге ти ке.
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ДОМ ЗДРА ВЉА РУМА

Пре вен тив ним пре гле ди ма 
обе ле жен Свет ски дан срца
Свет ски дан срца, 29. сеп тем бар, 

сво јим актив но сти ма је обе ле жио 
и рум ски Дом здра вља и то тако 

што су струч ни тимо ви свим гра ђа ни ма 
који су дошли у Кул тур ни цен тар мери
ли шећер у крви, при ти сак, виси ну и 
тежи ну, као и ЕКГ и дава ли саве те о 
здра вој исхра ни и здра вим сти ло ви ма 
живо та. 

Овај сво је вр сни базар здра вља посе
ти ла је и дирек тор ка Дома здра вља 
Јеле на Мра че вић Сто ја нац која је иста
кла да су боле сти срца воде ћи узрок 
смр ти , а да чак 80 одсто пре вре ме них 
смр ти може да се спре чи кон тро лом 
фак то ра ризи ка као што су пуше ње, 
неа де кват на исхра на и физич ка неак
тив ност. 

– Кроз дана шње услу ге које бес плат
но пру жа мо гра ђа ни ма они могу да 
про ве ре сво је кар ди о ва ску лар не ризи
ке – рекла је дирек тор ка Дома здра
вља. 

Др Дра га на Босић Жива но вић је ука
за ла да су у Срби ји кар ди о ва ску лар не 
боле сти уби це број један, са 52,4 одсто 
од укуп не смрт но сти.

 Фак то ри ризи ка на које може мо да 
ути че мо су број ни ји, а то су непра вил
на исхра на, физич ка неак тив ност, 
пови ше ни крв ни при ти сак, пови ше не 
вред но сти шеће ра, холе сте ро ла и три
гли це ри да у крви. Зато се ми тру ди мо 

да што више скре не мо пажњу јав но сти 
на начи не бор бе про тив ове боле сти. У 
нашем Дому здра вља посто ји Цен тар 
за пре вен ци ју у ком спро во ди мо пре
вен тив не мере и актив но сти, а иза бра
ни лека ри током свог сва ко днев ног 
рада апе лу ју на паци јен те да про ме не 
неке живот не нави ке у циљу што дужег, 

ква ли те те ни јег и бољег живо та  рекла 
је др Босић Жива но вић.

Свет ски дан срца се ове годи не обе
ле жа ва под сло га ном „Оја чај те сво је 
срце”, нагла ша ва ју ћи зна чај здра вих 
сти ло ва живо та, као и зна чај пре вен ци
је и кон тро ле фак то ра ризи ка.
 С. Џ.

Пре вен тив ни пре гле ди

РУ МА У ПРО ЈЕК ТУ ХО РИС

Са ком ши ја ма у раз вој ту ри зма
Рум ска оп шти на је 11. сеп

тем бра у Хр ват ској, у оп
шти ни Ни јем ци пот пи са

ла спо ра зум са парт не ри ма на 
про јек ту ХО РИС  Оп шти ном 
Ни јем ци, Ко њо гој ским удру
же њем „Вра нац“ из тог ме ста, 
Ко њич ким клу бом „Срем“ из 
Срем ске Ми тро ви ца и Сред
њом по љо при вред нопре храм
бе ном шко лом „Сте ван Пе тро
вићБри ле“ из Ру ме. 

Парт нер ски спо ра зум пред
ста вља на до град њу уго во ра о 
до де ли бес по врат них до на ци
ја ко ји је оп шти на Ни јем ци као 
но си лац про јек та скло пи ла са 
Аген ци јом за ре ги о нал ни раз
вој ре пу бли ке Хр ват ске, као 
упра вљач ким те лом про гра ма 
Ин те рег Ипа Ср би ја  Хр ват ска 
у окви ру ко јег се про је кат ХО
РИС и спро во ди.

Про је кат ХО РИС пред ста
вља ре зул тат ду го го ди шње са
рад ње и ана ли зе ко ја је по ка
за ла да се на под руч ју Сре ма 
и на под руч ју Ву ко вар ско сри

јем ске жу па ни је кри ју по тен
ци ја ли за раз вој об је ди ње не 
ту ри стич ке по ну де ко ја би се 
те ме љи ла на за јед нич кој бо га
тој ко њич кој тра ди ци ји.

На осно ву то га, Упра вљач
ка те ла Ин те рег про гра ма су 

ХО РИС пре по зна ла као ве о ма 
зна ча јан про је кат за цео ре ги
он и одо бри ла су ње го ву им
пле мен та ци ју у на ред не две го
ди не у укуп ном фи нан сиј ском 
из но су од 1.417.632 евра.

Ово је пр ви про је кат рум ске 

оп шти не ко ји се фи нан си ра из 
Ин те рег Ипа Ср би ја  Хр ват ска 
про гра ма, а им пле мен та ци ја 
ХО РИС а пред ста вља и зна ча
јан ин фра струк тур ни и стра те
шки по ду хват. 

По ред из град ње ин фра
струк тур них и људ ских ка па
ци те та ка ко би се ство ри ли 
усло ви за раз ви ја ње бо га те 
ту ри стич ке по ну де и им пле
мен та ци ју услу ге хи по те ра пи је, 
про је кат ХО РИС об у хва та и из
ра ду све о бу хват ног и обим ног 
стра те шког до ку мен та за раз
вој ту ри зма ко ји ће по кри ти цео 
ре ги он Сре ма и Ву ко вар ско
срем ске жу па ни је. Као та кав, 
он ће об у хва ти ти све оп шти не 
Сре ма, њи хо ве про бле ме, по
тре бе и пред ло ге за раз вој ту
ри зма.

Као да тум зва нич ног по чет ка 
про јек та ХО РИС је од ре ђен 1. 
сеп тем бар, а про јект ни тим са 
срп ске стра не је већ кре нуо са 
им пле мен та ци јом про јект них 
ак тив но сти.

Презентација пројекта
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИЋ БРИЛЕ“

Раси пач на поклон
Покра јин ски секре та ри јат 

за обра зо ва ње, про пи
се, упра ву и наци о нал не 

мањи не је дони рао раси пач 
вештач ког ђубри ва Пољо при
вред ној шко ли „Сте ван Петро
вић Бри ле“ у Руми чија је вред
ност 275.000 дина ра.

– Реч је о раси па чу запре ми
не 1.500 лита ра, са два диска 
и хидра у лич ним регу ли са њем 
баца ња веђ штач ког ђубри ва. 
Маши на је нова и дома ће је 
про из вод ње. Сва ка маши на 
која дође код нас је, прво, учи
ло, на њој ће наши уче ни ци сти
ца ти зна ња и вешти не, а кори
сти ће се и на нашем газдин ству 
чија је повр ши на пре ко 100 хек

та ра. Захва љу је мо Секре та ри
ја ту, као и заме ни ку секре та ра 
Мила ну Кова че ви ћу који су пре
по зна ли наш рад – каже дирек
тор шко ле Милан Пупо вац.

Горан Мило ше вић, уче ник 
тре ћег раз ре да сме ра пољо
при вред ни тех ни чар каже да ће 
ову нову меха ни за ци ју уче ни ци 
кори сти ти у прак тич ној наста
ви.

– Моји има ју око 30 јута ра 
земље и доста ства ри које сам 
у шко ли нау чио већ сам при ме
нио у раду кући што се пока за
ло вео ма добро. Волео бих да 
и ми има мо јед ну ова кву маши
ну, кући имам али мању – каже 
Горан.

Милан Пупо вац поред дони ра ног раси па ча

ГИМ НА ЗИ ЈА „СТЕ ВАН ПУЗИЋ“ 

Ученици и професори
прославили 105 годи на рада
Рум ска Гим на зи ја „Сте

ван Пузић“ обе ле жи ла 
је 105 годи на посто ја

ња 7. окто бра сво јим про
гра мом у вели кој дво ра ни 
Кул тур ног цен тра.

После ака дем ске хим
не, број не госте, уче ни ке и 
про фе со ре поздра ви ла је 
Софи ја Бла го је вић, дирек
тор ка шко ле. 

– Данас не обе ле жа ва мо 
само јуби леј шко ле, него и 
105 годи на посто ја ња јед не 
иде је, потре бе за обра зо ва
њем, коју су дав но осе ти ли 
наши сугра ђа ни. Нашу шко
лу чини изу зет ном про фе со
ри који у њој годи на ма пре
да но раде, као и вели ки број 
ђака који је кроз њу про шао, 
а који су осво ји ли награ де 
на мно гим так ми че њи ма, од 
општин ских до репу блич
ких, а међу нај бо љи ма су 
и као сту ден ти. Савре мен 
начин обра зо ва ња зах те ва 
наста ву у савре ме ним каби
не ти ма и учи о ни ца ма, опре
мље ним аде кват ним учи ли
ма и рачу нар ском опре мом. 
Ства ра ње ова квог амби јен
та у нашој шко ли је један 
од наших глав них зада та
ка у годи на ма које дола
зе – иста кла је дирек тор ка 
Софи ја Бла го је вић.

У про гра му који је усле дио 
уче ство ва ли су искљу чи во 

сада шњи и бив ши гим на
зи јал ци – Вокал на гим на
зиј ска гру па, као и уче ни ци 
који су реци то ва ли сти хо ве 
на енгле ском – „Погреб ни 
блуз“ или на руском, сти
хо ве Јесе њи на и Вла ди ми
ра Висоц ког. Там бу ра ши и 
Вокал на гим на зиј ска гру па 
су изве ли песму „Ја волим 
моју Руму“, а сим бо лич но, 
про грам је завр шен песмом 
ЕКВ „Ово је земља за нас“ 
коју је изве ла гру па „Шећер 
у крви“ коју чине бив ши гим
на зи јал ци, зајед но са свим 
уче сни ци ма про гра ма.

Ево и неко ли ко пода та ка 
из пре ко века дуге гим на
зиј ске исто ри је. На пред лог 

општин ског већ ни ка Ђуре 
Ста и ћа, мар та 1912. годи
не, Тро ви шно погла вар ство 
упу ти ло је пред став ку Кра
љев ској Земаљ ској вла ди 
у Загре бу, тра же ћи дозво лу 
да се у Руми осну је нижа 
реал на гим на зи ја. 

Авгу ста исте годи не сти
гло је одо бре ње Земаљ ске 
вла де да се отво ри први 
раз ред при вре ме не мале 
реал не гим на зи је у Руми. 
Гим на зи ја је све ча но отво
ре на 4. окто бра на имен дан 
цара Фра ње Јоси па I, а прво 
школ ско зво но огла си ло се 
7. окто бра – датум на који 
Гим на зи ја и сла ви сво је јуби
ле је. Први дирек тор ново

о сно ва не Гим на зи је био је 
Мојо Медић, а настав нич ки 
кадар бро јао је 11 про фе
со ра (седам интер них, два 
екс тер на и два хоно рар на).

Прве годи не, у три раз ре
да Гим на зи је упи са но је 118 
уче ни ка  52 уче ни це и 66 
уче ни ка.

С. Џ.

Дирек тор ка
Софи ја Бла го је вић

Про грам пово дом годи шњи це
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Обе ле жа ва ње 270 годи на 
Рум ског ваша ра
Ове годи не позна ти Рум ски 

вашар сла ви 270 годи на посто
ја ња и за то вре ме успео је да 

пре ра сте у један од нај по зна ти јих и 
нај ве ћих ваша ра, како у земљи, тако и 
окру же њу.

Зави чај ни музеј Рума обе ле жа ва ње 
овог јуби ле ја је запо чео 2. окто бра, 
као дома ћин струч ног ску па Етно ло
шке сек ци је Музеј ског дру штва Срби је, 
са темом „Тра ди ци ја ваша ра и сабо ра 
у Срби ји“. 

Струч ни скуп је тра јао два дана, тако 
да су уче сни ци има ли при ли ку да оду 
и на вашар, а упра во је, по тра ди ци ји, 
окто бар ски један од нај ве ћих ваша ра 
у годи ни.

Током ску па пред ста вље ни су, поред 
Рум ског ваша ра о којем је гово ри ла 
исто ри чар ка Зави чај ног музе ја Алек
сан дра Ћирић, и ваша ри у Вели ком 
Беч ке ре ку, Алек син цу, Рајач ки вашар 
и косид ба на Рај цу, Дра га чев ски сабор 
тру ба ча у Гучи, Заје чар ски вашар, а 
било је речи и на тему Зана тли је на 
ваша ру Св Кон стан тин и Јеле на, као и 
о вашар ском срцу – Вашар као место 
пове зи ва ња, пре зен то ва ња и озна ча
ва ња.

Дру ги дан је била при ли ка да се раз
го ва ра на тему реа ли за ци је зајед нич ке 
изло жбе „Тра ди ци ја сабо ра и ваша ра у 
Срби ји“, о њеној кон цеп ци ји и ката ло гу.

Ива на Јова но вић Гуду рић је иста кла 
да није слу чај ност што је баш Зави чај
ни музеј дома ћин овог ску па. 

– Ми смо се про шле годи не дого
во ри ли на сек ци ји да први про је кат и 
изло жба буде на тему ваша ра. С обзи
ром на вели ки јуби леј Рум ског ваша ра, 
то је раз лог што смо овде. Ова тема 
је инте ре сант на за цео про стор Срби је 
јер фено мен ваша ра може мо да реги
стру је мо на про сто ру целе земље. 
Посто ји одлич на гра ђа у музеј ским 
фон до ви ма на ову тему који ука зу ју 
на кон ти ну и тет ваша р ских мани фе
ста ци ја у Срби ји већ негде од 18. века 
па све до савре ме них ваша ра. Одзив 
коле га је заи ста велик, на овом ску пу 
уче ству је њих четр де се так, што пока

зу је њихов инте рес за зајед нич ки про
је кат. Рум ски вашар је велик, изне на
ди ли смо се коли ку повр ши ну зау зи ма. 
Међу тим, ути сак је да је он задр жао 
од почет ка па до данас ту неку сво
ју основ ну, еко ном ску црту – рекла је 
Ива на Јова но вић Гуду рић, пред сед ни
ца Етно ло шке сек ци је Музеј ског дру
штва Срби је.

Обе ле жа ва ње јуби ле ја биће наста
вље но  изло жбом о Рум ском ваша ру 
чије је отва ра ње пред ви ђе но за 12. 
окто бар, док ће тре ћа актив ност бити 
про мо ци ја фил ма о Рум ском ваша ру у 
про дук ци ји Зави чај ног музе ја. С. Џ.

Стручни скуп о Румском вашару

ГРАДСКА КУЋА

Пријем првака
„Дан отво ре них вра та“ за 

прва ке и пред школ це град
ских основ них шко ла и врти
ћа и ове годи не је орга ни
зо ван 6. окто бра у Град ској 
кући, у окви ру Деч је неде ље. 
Са мали ша ни ма се дру жи
ла заме ни ца пред сед ни ка 
Општи не Мари ја Стој че вић. 

Она је поздра ви ла сво је 
мале госте и рекла да су они 
још увек мали да би схва ти ли 
да је школ ско доба нај леп ши 
пери од њихо вог живо та.

 Веру јем да ћете уз роди
те ље, учи те ље и вас пи та
че има ти срећ но детињ ство 
прот ка но љуба вљу и број ним 
при ја тељ стви ма, која ћете 
него ва ти целог живо та. Дру
жи те се, играј те се, буди те 
деца. Мора те бити вред ни и 

мар љи ви, слу ша ти роди те ље 
и учи те ље, јер ће они од вас 
напра ви ти вред не и добре 
људе, а обра зо ва ње које стек
не те ће вам касни је помо ћи у 
живо ту да боље напре ду је те 
– пору чи ла им је Мари ја Стој
че вић.

После покло на који су 
мали ша ни уру чи ли заме ни
ци пред сед ни ка усле дио је и 
нефор мал ни ји део дру же ња 
уз оми ље не слат ки ше.

Ана Грбић је Мари ји Стој
че вић уру чи ла поклон, сат са 
логом Основ не шко ле „Змај 
Јова Јова но вић“. 

– Лепо је у шко ли, сте кла 
сам баш пуно нових при ја те
ља. Учи мо сло ва, ја знам сва, 
а у школи није тешко – рекла 
нам је Ана Грбић. 

При јем за прва ке у Град ској кући
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ИЗЛО ЖБА „ПЛА КА ТИ РА ЊЕ ГЕНО ЦИ ДА“ 

Данас зли ков це хоће
да пре тво ре у све це

„Пла ка ти ра ње гено ци да“ је назив 
изло жбе која је 15. сеп тем бра отво ре
на у Зави чај ном музе ју Рума, у орга
ни за ци ји Музе ја Вој во ди не, Зави чај
ног музе ја Рума, Малог исто риј ског 
дру штва Нови Сад и Дру штва нови на
ра Вој во ди не. 

Изло же но је пре ко 70, од знат но 
већег бро ја при ку пље них, немач ких и 
хрват ских наци стич коуста шких пла
ка та у Сре му за вре ме Дру гог свет ског 
рата из пери о да од 1941. до 1945. 
годи не. 

Аутор ове изло жбе је др Дра го 
Њего ван, дирек тор Музе ја Вој во ди
не. Он каже да је повод за изло жбу 
75 годи на од тра гич них дога ђа ја у 
лето 1942. годи не када је кроз акци
је непри ја те ља и покрет ни пре ки суд 
уби је но пре ко 6.000 Срба у Сре му, док 
је десе ти не хиља да завр ши ло у лого
ри ма. 

 Ја сам их у про те клих 20 годи на 
саку пљао и то су пла ка ти, углав ном, 
из музе ја и архи ва Сре ма, али и Новог 
Сада, Срем ских Кар ло ва ца и Зему на. 
Обја вио сам и књи гу у којој се нала зи 
мно го више пла ка та него на овој изло
жби. Ова нака зна држа ва НДХ, док су 
мисли ли да ће побе ди ти, они су се 
хва ли ли сво јим зло чи ни ма и то су и 
обја вљи ва ли у функ ци ји застра ши ва
ња и про па ган де. Мно го више је оних 
који су уби је ни, као Сава Шума но вић, 
без ика квог суђе ња, и то је непла ка ти
ра ни гено цид. Ово су све ори ги нал ни 
доку мен ти  про дук ти немач ке ору жа

не силе и НДХ. Дужност је наша да се 
под се ћа мо тих пери о да, да пре по зна
је мо и данас оне иде је и иде о ло ги је 
које томе личе и до тога воде. Све до
ци смо, нажа лост, повам пи ре ња тих 
иде ја и мно ги од ових пла ка та има ју и 
пот пис „За дом спрем ни“, што види мо 
и данас, и што опо ми ње. Уста шка иде
ја је била да се тре ћи на Срба поби је, 
тре ћи на пре ве де у Хрва те и да се тре
ћи на про те ра. Дакле, ово је под се ћа
ње исто риј ским фак ти ма на јед но зло 
вре ме  рекао је др Дра го Њего ван.

Ђор ђе Вук ми ро вић, помоћ ник 
покра јин ског секре та ра за кул ту ру и 
инфор ми са ње каже да, када би све 
оно што се види на овој изло жби тре
ба ло да ста не у две речи, те две речи 
би биле пије тет и опо ме на. 

 Прва је наклон жртва ма у Сре му, а 
њих је пре ко 6.000, за мање од месец 
дана, од поло ви не авгу ста до поло ви
не сеп тем бра 1942.годи не, а реч опо
ме на зна чи да ова изло жба има свр ху 
да се то што се деси ло не сме забо ра
ви ти, из пошто ва ња пре ма жртва ма, 
али и зато што смо и данас све до ци 
да џела те хоће да пре тво ре у пра вед
ни ке, а зли ков це у све це. Ова изло
жба је упра во опо ме на да то ника ко 
не сме да се дого ди  рекао је Ђор ђе 
Вук ми ро вић.

Сне жа на Јан ко вић, дирек тор ка 
Зави чај ног музе ја Рума је ука за ла да 
ова изло жба има за циљ да под се ти 
на пери од који је у Сре му био изу зет
но тежак, као и у целој земљи. 

 Ми жели мо да овом изло жбом да 
подиг не мо кул ту ру сећа ња, која код 
нас није баш на завид ном мивоу. Ово 
је наста вак изу зет но добре сарад ње 
са Музе јом Вој во ди не  каже Сне жа на 
Јан ко вић.

О исто ри ја ту пла ка та, пого то во 
овим поли тич ким, гово рио је и  Ђор
ђе Бошко вић, исто ри чар у Зави чај ном 
музе ју Рума.

 Ови пла ка ти на језгро вит и веро до
сто јан начин при ка зу је сушти ну вре
ме на у којем су наста ли, у овом слу
ча ју о рату на под руч ју Сре ма. Дуго 
вре ме на нисмо има ли изло жбу која се 
бави тема ти ком Дру гог свет ског рата 
у Сре му. Ако непри стра сно посма тра
мо овај пери од, на осно ву исто риј ских 
чиње ни ца, како ста рих, тако и ново
от кри ве них, не може се поре ћи да 
су носи о ци анти фа ши стич ке бор бе у 
Сре му били ско ро искљу чи во при пад
ни ци НОПа, а како је рекао позна ти 
исто ри чар Пре драг Мар ко вић, да би 
Срем ци тре ба ло да буду поно сни јер 
су били међу први ма у тој бор би про
тив фаши зма  рекао је Ђор ђе Бошко
вић.

Изло жба „Пла ка ти ра ње гено ци да“ 
на један нов, живот ни ји, начин даје 
поглед на вре ме које је је у Сре му 
оста ло запам ће но као „крва во“. 

Ову изло жбу су омо гу ћи ли Покра
јин ски секре та ри јат за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се са вер ским 
зајед ни ца ма, Град ска упра ва за кул
ту ру Новог Сада и рум ска општи на.

Отва ра ње изло жбе Пла ка ти ра ње гено ци да
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Иво Лола Рибар и кул ту ра сећа ња
После изло жбе „Пла ка ти

ра ње гено ци да“ у Зави чај
ном музе ју Рума 26. и 27. 

сеп тем бра су одр жа на два 
дога ђа ја која су темат ски веза
на за Дру ги свет ски рат на 
нашим про сто ри ма и анти фа
ши стич ку бор бу. Прво је 26. 
сеп тем бра отво ре на изло жба 
„Живот и смрт херо ја. Неу трал
но сти не може бити“, а потом је 
одр жа на про мо ци ја књи ге 
„Отпор фаши зму“, збор ни ка са 
струч ног и науч ног ску па који је 
одр жан у Новом Саду 26. 
новем бра про шле годи не.

Изло жба „Живот и смрт херо
ја. Неу трал но сти не може бити“ 
је наста ла као резул тат истра
жи ва ња визу ел них репре зен та
ци ја иде ја Иве Лоле Риба ра у 
кул ту ри сећа ња соци ја ли стич
ког и пост со ци ја ли стич ког пери
о да. Циљ изло жбе је кон тек сту
а ли за ци ја и акту а ли за ци ја 
живо та и дела Иве Лоле Риба
ра, с наме ром да се у њего ву 
„био гра фи ју“ укљу че и интер
пре та ци је после смр ти. Аутор ке 
изло жбе су Јасми на Нова ко вић, 
Мина Лукић и Мари ја Васи ље
вић.

Дирек то р ка Зави чај ног музе
ја Сне жа на Јан ко вић је иста кла 
да су ове изло жбе посве ће не 
Дру гом свет ском рату, одно сно 
кул ту ри сећа ња.

– Да види мо коли ко пам ти мо, 
коли ко забо ра вља мо, а 
нажалост више је овог дру гог. 
Да би се то спре чи ло напра
вље на је и ова изло жба, а 
аутор ке су завр ши ле исто ри ју 
умет но сти и сада су пост ди
плом ским сту ди ја ма – рекла је 
Сне жа на Јан ко вић.

Мари ја Васи ље вић је рекла 
да су истра жи ва ња за изло жбу 
ради ле од 2014. годи не, а изло
жба је отво ре на у децем бру 
исте годи не у Сту дент ском гра
ду. Изло жбу су виде ли и људи у 
Кра гу јев цу, Инђи ји, Аран ђе лов
цу, Сара је ву и сада у Руми.

– Ми се бави мо соци ја ли
стич ким пери о дом и било нам 
је инте ре сант но да види мо шта 
се данас деша ва са народ ним 
херо ји ма и цело куп ним насле
ђем анти фа ши зма, то је био 
наш глав ни циљ. При мер Иве 
Лоле Риба ра смо ода бра ле 
зато што је он један од нај мар
кант ни јих при ме ра народ них 
херо ја, који су потом вели ча ни у 
тој кул ту ри сећа ња соци ја ли
стич ког пери о да, а данас су 
гото во забо ра вље ни – иста кла 
је Мари ја Васи ље вић.

Ова изло жба је испри ча на 
кроз три смр ти Иве Лоле Риба ра 
– прва је њего ва смрт као поје
дин ца, дру га је смрт „народ ног 
херо ја“, а тре ћа када сећа ње на 
њега поста је пот пу но нере ле
вант но, у поли тич ком сми слу.

– Дакле, хте ле смо да види
мо ко је био Иво Лола Рибар и 
зашто је он нама данас зна ча
јан и шта се деси ло са свим 
тим фабри ка ма и шко ла ма које 
су носи ле њего во име – дода ла 
је Мари ја Васи ље вић.

Јасми на Нова ко вић је иста
кла да су Иву пре по зна ли као 
мар кант ног херо ја, зна чај ну 
фигу ру из вре ме на соци ја ли
зма, али и чове ка који је водио 
лич ну и колек тив ну бор бу, 
имао сво је вред но сти, иде а ле 
или уто пи ју у коју је веро вао и 
за коју се борио, али да не 
може мо све реал но да сагле
да мо упра во због те иде о ло ги
за ци је. 

– Зато је иде ја изло жбе била 
да се уни ве зал не иде је које 
башти ни његов лик које су 
акту ел не и данас у сми слу да 
веру је мо у неке сво је иде а ле, 
при ка жу. Када гово ри мо о кул
ту ри сећа ња соци ја ли сти ич ког 
пери о да она се сво ди на поје
дин це, оне који су живе ли у том 
пери о ду и који има ју можда и 
неки ностал ги чан однос пре ма 
том пери о ду, и нас који смо 

били мали у том пери о ду, или 
нисмо били ни рође ни, али 
има мо неку зна ти же љу да 
сазна мо шта је било са том 
чита вом држа вом и њеним 
вред но сти ма. Зато је важно 
про го во ри ти са дис тан це, кри
тич ки про го во ри ти у кул ту ри 
сећа ња, а не да се све сво ди 
само на енту зи ја зам поје ди на
ца или мањих гру па – рекла је 
Јасми на Нова ко вић.

У духу сећа ња на Народ но о
сло бо ди лач ку бор бу и пери од 
Дру гог свет ског рата је била и 
про мо ци ја књи ге „Отпор фаши
зму“ која је одр жа на 27. сеп
тем бра.

Уче сни ци про мо ци је у Руми 
су били Стан ко Шушњар, др 
Борис Кршев и Алек сан дра 
Ћирић. 

Стан ко Шушњар је пред сед
ник Удру же ња анти фа ши ста 
Новог Сада које је орга ни зо ва
ло неко ли ко ску по ва и штам па
ло збор ни ке радо ва на тему 
народ но о сло бо ди лач ке бор бе, 
реха би ли та ци је која је и данас 
акту ел на, а опре де ље ње је 
било да се, после свих тих 

актив но сти, напра ви један 
збор ник радо ва који би обу хва
ти ли пери од од 1941. до 1945. 
годи не у Вој во ди ни. 

– Први збор ник који се данас 
про мо ви ше у Руми носи наслов 
„1941. у Вој во ди ни – отпор 
фаши зму“. У јав но сти се тешко 
про би ја ју иде је анти фа ши зма, 
Вој во ди на је била спе ци фич на 
у том пери о ду јер је раз де ље на 
– Срем је под оку па ци јом НДХ, 
у Бач кој су Мађа ри, а у Бана ту 
су Нем ци – зато смо се опре де
ли ли да све то при ка же мо, сва
ку годи ну, да би на кра ју, има ли 
зби р ку која би обу хва ти ла цео 
рат ни пери од. Посеб но смо 
ста ви ли акце нат на НОБ, одно
сно пар ти зан ски покрет који је 
нај бо ље био орга ни зо ван у 
Сре му, ја твр дим да чет нич ког 
покре та у Вој во ди ни није било 
– рекао је Стан ко Шушњар и 
наја вио нове збор ни ке, уз 
задо вољ ство што су, гото во 
поло ви ну тек сто ва писа ли мла
ди људи.

А јед на од њих је и исто ри
чар ка Алек сан дра Ћирић из 
Зави чај ног музе ја Рума. 

– Мени је била вели ка част 
што сам доби ла позив да уче
ству јем на поме ну том ску пу, 
пого то во што је ова тема Дру
гог свет ског рата у послед њим 
деце ни ја ма мало мар ги на ли зо
ва на. Ја се још од сту дент ских 
дана бавим овом темом и мој 
циљ је да се стал но при се ћа мо 
на тај важан и тра ги чан пери од 
наше исто ри је, да не забо ра ви
мо неви не жртве, како цивил
ног ста нов ни штва, тако и бора
ца НОПа, по чему је Срем био 
спе ци фи чан. Овде је искљу чи
во био Народ но о сло боди лач ки 
покрет који је водио упо р ну 
бор бу про тив те зло гла сне 
фаши стич ке иде о ло ги је – иста
кла је Алек сан дра Ћирић. 
 Сми ља Џаку ла

Про мо ци ја збо р ни ка о Дру гом свет ском рату у Вој во ди ни

Мари ја Васи ље вић и Јасми на Нова ко вић
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Тра ди ци о нал ни Сајам меда одр жан 
је од 1. до 3. сеп тем бра на Град
ском тргу у Руми. То је била при

ли ка да пче ла ри изло же сво је про из во
де које су гра ђа ни могли да купе, али 
сем те пре зен та ци је меда и дру гих про
из во да на бази меда, одр жа но је и реги
о нал но саве то ва ње пче ла ра на тему 
при пре ме пче ли њих дру шта ва за зиму. 

Ста ни мир Јаво рац је пред сед ник 
Удру же ња „Нико ла Миле у снић“ које је 
орга ни за тор Сај ма меда. Он каже:

 Ово је 14. Сајам меда који ове 
годи не тра је три дана, а ако гле да мо 
и рани је, ово је 32. изло жба пче ли њих 
про из во да, опре ме и леко ва за пче лар
ство која од 2004. годи не има фор му 
сај ма. Поред реги о нал ног саве то ва ња 
обе ле жа ва мо и 115 годи на од осни ва
ња прве Срп ске пче лар ске задру ге о 
чему има мо сни мљен доку мен тар ни 
филм, како о задру зи, тако и дру штву 
„Нико ла Миле у снић“ који је њен наслед
ник. Има мо и госте  дру штва пче ла ра 
„Нукле ус“ из Ваље ва, Шап ца и Брч ког 
са који ма смо бра ти мље ни. Ове годи не 
је било мање меда, па има мо и нешто 

мање изла га ча. Нисмо има ли воћ ну 
пашу, мало пче ла ра је ухва ти ло липо ву 
и багре мо ву пашу, једи но није ома нуо 
сун цо крет. Дакле, ово је била јед на од 
нај сла би јих годи на, али за добра пче
ли ња дру штва увек има меда, зато је и 
ово саве то ва ње важно  иста као је Ста
ни мир Јаво рац.

 Већ неко ли ко годи на дола зим на 
Сајам меда. Мислим да је више циљ 
ова квих ску по ва да људе боље упо зна
мо са самим пче лар ством, осо би на ма 
меда и про из во да од њега. Тре ба зна ти 
да мед пома же одр жа њу здра вља, али 
није искљу чи во лек. Ја имам ско ро све 
врсте меда које посто је на овом под
не бљу, јер селим пче ле до Поце ри не 
и Фру шке горе. Про шла и ова годи на 
су биле лоше за пче ла ре, под ба цио је 
багрем, липе је јако мало, док је сун цо
крет био врло добар, као и шум ски мед 
 углав ном годи на је испод про се ка, док 
је 2015. била одлич на  каже Ради вој 
Пара ви ња из Руме. 

Он дода је да је код ових саве то ва ња 
која се орга ни зу ју циљ је да се дове ду 
пче ла ри  прак ти ча ри, јер су кла сич на 

пре да ва ња сви ма доступ на на интер
не ту.

Сво ју тезгу већ деце ни ју на Град ском 
тргу има ју и Иван и Мари ја Пери шкић из 
Бач ког Моно што ра. 

 Овде нам је лепо. Дру жи мо се са пче
ла ри ма и гра ђа ни ма Руме, не из неке 
кори сти јер људи нема ју баш пуно нова
ца. Али упор ни смо, јер је пче лар ство 
наше зани ма ње. Тре нут но има мо син и 
ја 300 кошни ца, а син ми је већ четвр
та гене ра ци ја која се бави пче лар ством. 
Поред меда про из во ди мо и раз не меле
ме на бази пче ли њих про из во да, полен, 
про по лис, матич ни млеч... Тако ђе, увек 
одем и на саве то ва ње које се одр жа ва 
на сва ком сај му, јер се човек учи док је 
жив  каже Иван.

Реци мо још да су на Сај му шум ски, 
багре мов и липов мед про да ва ни за 700, 
а ливад ски и мед од сун цо кре та којих је 
било више за 600 дина ра по кило гра му.

Орга ни за тор 14. Сај ма меда је Дру
штво пче ла ра „Нико ла Миле у снић“, а 
покро ви тељ је локал на само у пра ва. 
Сајам је све ча но отво рио 2. сеп тем бра 
Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО Рума.

14. САЈАМ МЕДА У РУМИ

Сла ба годи на за пче ла ре

Мари ја и Иван Пери шкић већ деце ни ју дола зе у РумуОрганизатор Ста ни мир Јаво рац 
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СРЕМ СКИ БЕЋА РАЦ У ДОБРИН ЦИ МА

Нај бо љи бећар
папри каш из Јаска 
Удру же ње жена „Тифа

ни“ из Добри на ца 3. 
сеп тем бра је орга ни

зо ва ло так ми че ње у кува
њу бећар папри ка ша, а у 
томе их није оме ла ни киша 
која је повре ме но пада ла. 
Тога дана жене из 25 удру
же ња изло жи ле су кола че и 
руч не радо ве, а при дру жи
ли су им се и мушкар ци у 
кува њу бећар папри ка ша. 
Дома ћи ни су орга ни зо ва
ли и над ме та ње за децу 
у брзом једе њу куку ру за 
шећер ца, а за одра сле у 
кру ње њу куку ру за. 

На мани фе ста ци ји су 
се оку пи ле жене из Врба
са, Пећи на ца, Кра ље ва
ца, Врд ни ка, Шима но ва ца, 
Купи но ва, Лаћар ка, Голу
би на ца, Руме, Ста ре Пазо
ве, Деча и дру гих места.

Штанд су има ли и МО 
сле пих и сла бо ви дих Рума, 
Грн чар ска ради о ни ца, 
Пољо при вред но газдин
ство Вере Лукић из Ваље
ва и Мала кућ на ради о ни ца 
„Див на“.

Док се папри каш кувао, 
гости су могли да ужи ва
ју у игри мали ша на из КУД 
„Добрин ци“, a пред ста вио 
се и мла ди музи чар Филип 
Стој шић, добит ник број них 
при зна ња на так ми че њи ма 
уче ни ка музич ких шко ла. 
Вели ки апла уз уче сни ка 
мани фе ста ци је и публи ке 
доби ли су и чла но ви Позо
ри шта мла дих ама те ра из 
Пећи на ца, који су изве ли 
Каба ре „Чујеш Секо“.

Гости и дома ћи ни, који 
су се посеб но так ми чи ли, 
при пре ма ли су папри каш у 
два на ест котли ћа. Нај у ку
сни ји је пре ма оце ни жири
ја напра ви ла Бра ни сла ва 
Мла де но вић из Јаска, дру
го место је при па ло Удру
же њу жена из Лаћар ка, а 
тре ће су осво ји ле Шиђан
ке.

 Кува ла сам фру шко
гор ски бећар папри каш. 
Нај пре се дин ста мало сит
но исец ка не, про ша ра не 
сла ни ни це на мало уља, 
затим се дода већа коли чи
на црног лука, који се бла го 

посо ли, а потом и исец ка на 
папри ка и ољу штен пара
дајз. Ста ви ла сам и јед
ну фефе ро ну и три врсте 
лишћа – целе ро во, пер шу
но во и лово ро во. Све се 
то кува ло сат вре ме на на 
бла гој ватри, а на кра ју сам 
дода ла и чети ри јаје та, да 
доби је густи ну, бибер и со, 
по потре би – иста кла је са 

задо вољ ством због осво је
ног првог места Бра ни сла
ва Мла де но вић.

Нај бо љи међу дома ћи ни
ма био је Сте ва Олу јић са 
њего вом еки пом.

 Кори сти ли смо лук, 
папри ку, пара дајз и дома
ћу маст, а све то смо кува
ли на тихој ватри. Тај на је 
у повр ћу про из ве де ном у 

мојој башти – рекао је прво
на гра ђе ни Сте ва Олу јић.

Доде ље не су и дру ге 
награ де. Нај леп ши штанд 
има ле су жене из Јаска, 
дру го место је при па ло УГ 
„Рузма рин“ из Голу би на ца, 
а тре ће жена ма из Шима
но ва ца.

Награ де за нај бо љу етно
постав ку доби ле су чла ни
це удру же ња жена из Деча, 
Врд ни ка и Кра ље ва ца, 
а при зна ња за нај леп ше 
кола че при па ла су жена ма 
из МЗ Ста ри Врбас, Купи
но ва и Шида. 

Прве три награ де за сла
на пеци ва доби ле су уче
сни це из Доњег Товар ни ка, 
Ста ре Пазо ве и „Весе ле 
Сре ми це“ из Голу би на ца. 

Награ де за нај леп ши 
„шпајз“ доби ле су жене из 
Сур чи на, Јако ва и Лаћар ка.

 Тру ди ли смо се да сви 
буду задо вољ ни и да се 
осе ћа ју при јат но. Захвал
ност дугу је мо Месној 
заједници Добрин ци и број
ним спон зо ри ма – каза ла 
је на доде ли награ да Сла
ви ца Бего вић, пред сед ни
ца добри нач ког Удру же ња 
жена „Тифа ни“.

Ово го ди шњи, тре ћи по 
реду Срем ски бећа рац је 
завр шен зајед нич ким руч
ком свих уче сни ка.

Срем ски бећа рац у Добрин ци ма

Победник Сте ван Олу јић са еки пом



24 M NOVINE 11. OKTOBAR 2017.  РУМСКА ПАНОРАМА

САБОР ВИТЕ ЗО ВА СРБ СКИХ

Про мо ци ја вите шких вешти на
Четвр ти „Сабор Вите зо ва Срб

ских“ одр жан је 9. сеп тем бра 
у Спорт ском цен тру у Руми, у 

орга ни за ци ји Ака де ми је Видов дан
ских вите зо ва Срб ских и Сава те бокс 
клу ба Рума.

На Сабо ру су уче ство ва ли и сво
је вешти не про мо ви са ли спе ци јал не 
једи ни це поли ци је и вој ске Срби је, 
гости из поли ци је Руму ни је, спорт ске 
бори лач ке орга ни за ци је и гим на стич
ки клу бо ви, вите зо ви „Бели орло ви“ 
стре ли ча ри и оклоп ни ци, а били су 
при сут ни и пред став ни ци Мини стар
ства за омла ди ну и спорт начел ник 
Оде ље ња за раз вој и уна пре ђе ње 
систе ма спор та др Мир ко Кан тар који 
је и отво рио ову мани фе ста ци ју. Он 
је изра зио задо вољ ство што на јед
ном месту види толи ко мла дих људи 
који се баве спор том и поже лео да 
ова мани фе ста ци ја тра је још дуги низ 
годи на.

Сабор је запо чео дефи ле ом, затим 
хим ном „Боже прав де“ коју су изве ли 
чла но ви Град ског певач ког дру штва 
Рума, а потом је усле дио при каз бори
лач ких вешти на, као и гим на стич ких 
тача ка, те поде ла награ да заслу жним 
за про мо ци ју овог сабо ра, али и вите
шких вешти на.

Посе ти о ци су има ли при ли ку да 
виде маче ве, стре ле али и део гар
де ро бе која је кори шће на за сни ма
ње сери је „Нема њи ћи“ која се већ 
уве ли ко наја вљу је као срп ска вер зи ја 
позна те сери је „Игра пре сто ла“.

На Сабо ру смо упо зна ли Сло бо да
на Мари ни ћа из Вите шког удру же ња 
„Бели орло ви“ чије је седи ште у Бео

гра ду. Зани мљи вост веза на за Сло
бо да на је да је он ковач који је ковао 
маче ве за глав не лико ве у сери ји 
„Нема њи ћи“. Изло же на опре ма се, 
међу тим, кори сти и у јед ном нама 
мало позна том спор ту „бохурт“, који је 
модер ни при каз сред њо ве ков них бор
би, фул кон такт бори лач ки спорт.

 Ово што види те је пра ва бори лач
ка опре ма каква је била на пример у 
14. веку. Ком плет на опре ма је тешка 
од 30 до 40 кило гра ма, тако да за то 
тре ба мно го сна ге и тре нин га, али и 
духа и срца, зато је то један врло зах
те ван, али и посе бан спорт. У Срби
ји је овај спорт у пово ју. Вите шко 
удру же ње „Бели орло ви“ посто ји од 
2009. годи не  има мо чла но ве из целе 
Срби је  и од тада ради мо на про мо
ци ји „бохур та“. Недавно је у Мана си
ји одржан вите шки фести вал „Деспот 
Сте фан Лаза ре вић“ на којем смо има
ли госте из 16 европ ских зема ља, али 
нај ве ће так ми че ње на све ту је „Бит ка 
наци ја“ које је про шле годи не било у 
Бар се ло ни. Тамо је било пред став ни
ка из целог све та, а ми смо тада зау
зе ли 16. место, од пре ко 60 тимо ва. 
Пола ко напре ду је мо, и жели мо у „топ 
десет“. Наши чла но ви су били и на 
сни ма њу сери је „Нема њи ћи“, у сце на
ма бор би, то је био наш допри нос да 
се јуби леј  осам веко ва од кру ни са ња 
Сте фа на Прво вен ча ног  лепо обе ле
жи. И наша је оба ве за да при ка же мо 
ко су били ти људи, како су изгле да ли, 
како су се бори ли  рекао је за наше 
нови не Сло бо дан Мари нић.

На овом сабо ру титу ле вите зо ва су 
доби ли Мио драг Ракић, пред сед ник 
СБК „Рума“, Сло бо дан Мари нић из 
Срем ске Митро ви це и Горан Тодо ро
вић, при пад ник 63. падо бран ске једи
ни це из Ниша.

Ова ко би изгле дао срп ски вла сте лин

Сло бо дан Мари нић са сво јим маче ви ма
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ШАХОВ СКА ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ ОДР ЖА НА У РУМИ

Дома ћин „Сло вен“ нај бо љи
Еки па Шах клу ба „Сло

вен“ побед ник је Прве 
лиге Срби је за мушкар

це која је од 1. до 11. сеп
тем бра одр жа на на дома ћем 
тере ну, у рум ском хоте лу 
„Парк“. Наши шахи сти су у 11 
мече ва оства ри ли чак девет 
побе да, у јед ном су реми зи
ра ли, а само један изгу би ли. 

 У дра ма тич ном мечу 
послед њег кола „Сло вен“ је 
побе дом про тив више стру
ког прва ка Срби је, еки пе 
Ново сад ског шахов ског клу
ба, успео да обез бе ди прво 
место. Побе да „Сло ве на“ је 
апсо лут но заслу же на јер су 
оства ре не побе де про тив 
свих нај ве ћих рива ла. Коли
ко је ово так ми че ње било 
ква ли тет но довољ но гово
ри пода так да је на њему 
уче ство ва ло 44 веле мај сто
ра, међу који ма и сви наши 
олим пиј ски репре зен та тив
ци и више стру ки шам пи о ни 
држа ве као и мно ги стра ни 
веле мај сто ри из самог свет
ског врха као што су Моро
зе вич, Рубљев ски и дру ги. 
Овај исто риј ски успех, не 
само за наш „Сло вен“ него 
и за Руму, оства ри ла је еки
па коју су чини ли Сер геј 
Рубљев ски, Игор Мила ди
но вић, Дра ган Косић, Горан 
Тодо ро вић, Миро љуб Лазић, 
Миро слав Миљ ко вић, Гој ко 
Лаке тић, Горан Коса но вић 
и капи тен Дра ган Тешић. 
Заслу ге за титу лу шам пи
о на држа ве при па да ју и 

пред сед ни ку Клу ба, вели ком 
шахов ском заљу бље ни ку 
и пре га о цу Жив ку Мати је
ви ћу, а посеб ну захвал ност 
дугу је мо и нашој општи ни 
чију смо вели ку подр шку 
има ли послед њих годи на и 
изу зет но нам је дра го што 
је та подр шка резул ти ра ла 
успе хом на који сви зајед но 
може мо да буде мо поно сни 
 изја вио је за наше нови не 
капи тен и секре тар ШК „Сло
вен“ Дра ган Тешић.

Дру го место је при па
ло еки пи „Југо вић“ из Каћа, 
док је тре ћа еки па „Ита ка“ 
из Бео гра да, док Прву лигу 
напу шта ју ОШК „Пара ћин“, 
„Црве на зве зда“ и „Наф та
гас“ из Еле ми ра.

Под се ти мо, так ми че ње 
Прве лиге Срби је у шаху 
за мушкар це запо че ло је 1. 
сеп тем бра у рум ском хоте
лу „Парк“ где су мече ви нај
бо љих еки па Срби је игра ни 
до 11. сеп тем бра, када је 
ово го ди шње так ми че ње и 
завр ше но тако што је „Сло
вен“ постао носи лац титу ле 
нај бо ље еки пе за ову сезо ну.

Први потез на ово го ди
шњем так ми че њу је пову као 
пред сед ник рум ске општи не 
Сла ђан Ман чић. 

 Ми смо ово дома ћин ство, 
зајед но са Шах клу бом „Сло
вен“ са задо вољ ством при
хва ти ли и нов ча но помо гли. 
Мисли мо да је и ово јед на 
лепа про мо ци ја наше општи

не у спорт ском, али и у сва
ком дру гом сми слу. Сви ма 
желим пуно успе ха у так ми
чар ском делу, али и да се 
исто вре ме но лепо осе ћа ју у 
нашем гра ду  рекао је пред
сед ник Ман чић.

Рум ска локал на само у пра
ва је и покро ви тељ шахов
ског над ме та ња а за орга ни
за ци ју је издво је но 300.000 
дина ра.

У Руми се за титу лу нај бо
ље бори ло 12 еки па из Срби
је. Над ме та ло се укуп но 110 
так ми ча ра, од чега 44 веле
мај сто ра и чети ри репре зен
та тив ца Срби је. 

На так ми че њу су, поред 
дома ћи на ШК „Сло вен“ над
ме та ле још еки пе „Омла ди
нац“ Нови Банов ци, „Јели ца 
ПЕП“ Гора чи ћи, „Све то зар 
Гли го рић“ Пан че во, „Црве на 
зве зда“ Бео град, „Наф та гас“ 
Еле мир, „Југо вић“ Каћ, „Сло
га Турист“ Кра ље во, „Ита ка“ 
Бео град, еки па из Пара ћи на, 
Ново сад ски шах клуб и „Све
ти Нико лај“ Ваље во.

Рат ко Пижу ри ца, в.д. пред
сед ник Шахов ског саве за 
Срби је рекао је да је дома
ћин већ првог дана пока зао 
орга ни за ци о ну кла су.

 Ово го ди шње так ми че ње 
у Руми је било заи ста ква ли
тет но, јер су нај бо љи срп ски 
шахи сти допу то ва ли у Руму, 
а и вели ки број еки па у сво
јим саста ви ма има про ве ре
не инте р на ци о нал це – рекао 
је Рат ко Пижу ри ца.  

Први потез пову као Сла ђан Ман чић 

Побед нич ка еки па  „Сло вен“ Рума

Пројекат „Румска панорама“ финансијски је подржан од стране Општине Рума.
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РЕГИ О НАЛ НИ САЈАМ ПРИ ВРЕ ДЕ У НОВОЈ ПАЗО ВИ

Место сусре та при вред ни ка 
из сремског реги о на

Подр шка жена на ово го ди шњем сај му
На Реги о нал ном сај му при вре де у 

Новој Пазо ви дела сво јих руку 
пред ста ви ле су и жене из Ста ре 

Пазо ве, чла ни це Удру же ња пазо вач ких 
жена. Оне су сво је про из во де изло жи
ле и на Гастро Сре му, а посе ти о ци су 
могли да ужи ва ју у дома ћим кифли ца
ма, кола чи ма и њихо вом новом спе ци
ја ли те ту – над лац ка ма. Ово удру же ње 
може се похва ли ти кон ти ну и те том тра
ја ња дугим девет и по деце ни ја. 

 Удру же ње пазо вач ких жена из Ста
ре Пазо ве има око 30 чла ни ца, а 95 
годи на посто ји без пре ки да, зна чи 95 
годи на кон стант ног рада, стал но је 
актив но. Чла но ви се мења ју, јед ни 
одла зе, дру ги дола зе. Што се тиче 
наших актив но сти, сва ке годи не уче
ству је мо овде на сај му при вре де и 
Гастро Сре му у Ста рој Пазо ви, има мо 
ускр шњи и ново го ди шњи базар, одла
зи мо на разна дру же ња. Жене у удру
же њу раде пре ма афи ни те ти ма, неке 

пра ве слат ки ше, неке сла но, неке се 
баве изра дом руч них радо ва, деку паж 
тех ни ком. Бренд су нам кифле, ћуф те 
и над лац ке. Над лац ке нам је нешто 
нај но ви је што пра ви мо, а пра ви мо сла
не и слат ке. Над лац ке су диза но тесто 
са ква сцем које се исто вре ме но пржи и 
кува. Уме си се тесто и кад надо ђе онда 
се ваде модли цом да би доби ле свој 
облик, ста вља ју се на вре ло уље, пре
ли ју водом, покло пе и тако се кува ју на 
пари – каже јед на од чла ни ца удру же
ња Ана Ора вец. 

На њихо вом штан ду посе ти о ци су 
могли да про ба ју чуве не над лац ке, 
како сла не тако и слат ке, дома ће 
кифли це и кола че. 

 Нама ове мани фе ста ци је зна че 
пуно, јер упра во ту има мо могућ ност 
да иска же мо сво ју кре а тив ност. Ина че, 
дру же ња има мо сва ког поне дељ ка у 
Удру же њу „Херој Јан ко Чме лик“ има мо 
свој про стор где се дру жи мо. Има мо и 

етно собу коју поно во опре ма мо да би 
била у новом руху. Било је успо на и 
падо ва, али како при сти жу нове чла ни
це, тако уно се нове ела не. Тре нут но 
нема мла дих у удру же њу, од 55 до 75 
је распон годи на наших жена. Јако 
лепо функ ци о ни ше мо – дода је Ора
вец. 

Укра сне кути је за раз не наме не, 
послу жав ни ци, укра сни под ме та чи и 
руч ни рад могли су се виде ти и купи ти 
код Зори це Ива но вић из Шап ца. 

 Деку паж и вез су моја оку па ци ја, мој 
пен зи о нер ски хоби. Док нисам оти шла 
у пен зи ју нисам зна ла да тако чаро бан 
свет деку па жа посто ји. Од одла ска у 
пен зи ју ура ди ла сам мно го тога, а 
мислим да сам тек поче ла да откри вам 
ту област. Пред ме ти које ја радим има
ју упо треб ну вред ност, рет ко шта је 
само украс, све има сво ју функ ци ју, од 
послу жав ни ка, укра сних кути ја, кути ја 
за фото гра фи је, дечи јих кути ја... Све 

Ђорђе Радиновић, Зоран Ђорђевић и Цвико Крунић у обиласку Медиусовог штанда
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Реги о нал ни сајам при
вре де, 11. по реду 
одр жан је 5. и 6. окто

бра на ком плек су спорт ско 
– рекре а тив них базе на у 
Новој Пазо ви. Ову дво днев
ну мани фе ста ци ју зва нич но 
је отво рио мини стар за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња Зоран 
Ђор ђе вић, рекав ши да је 
сајам при вре де битан како 
за целу Срби ју, Вој во ди ну и 
општи ну Старa Пазовa, тако 
и за све пред у зет ни ке, јер 
пред ста вља иде ал ну при ли
ку за дола зак потен ци јал них 
инве сти то ра, али и могућ
ност да се они који га посе те 
међу соб но упо зна ју, дого во
ре сарад њу и уна пре де сво
је посло ва ње.

 Нај бит ни је је да се орга
ни зу је више ова квих сај мо
ва, у раз ли чи тим гра до ви ма, 
јер би то допри не ло раз ви
је но сти целе Репу бли ке 
Срби је  нагла сио је мини
стар и похва лио пред сед
ни ка Општи не Ста ра Пазо
ва Ђор ђа Ради но ви ћа, на 
вред ном тру ду и раду, што 
дока зу ју резул та ти о бро ју 
неза по сле них у овој општи
ни.

 Сто па неза по сле но сти 
у Србији никад није била 
мања и изно си 11,8 одсто, 
што је резул тат вред ног и 
напор ног рада Вла де Срби
је. Захва љу ју ћи пред сед ни
ку Репу бли ке Срби је Алек
сан дру Вучи ћу, који је као 
пред сед ник Вла де Срби је 
поста вио стра те ги ју и смер

ни це како да се бори мо 
за сма ње ње неза по сле но
сти, про тив сиве еко но ми је 
и рада на црно, данас ова 
Вла да има ова кве резул та
те  рекао је мини стар Ђор
ђе вић и додао да ће Вла да 
Срби је, Мини стар ство за 
рад, запо шља ва ње, борач
ка и соци јал на пита ња и 
даље ради ти на еко ном ском 
раз во ју Срби је и вишем 
стан дар ду свих гра ђа на.

Реги о нал ни сајам при
вре де орга ни зо ва ли су 
Општи на Ста ра Пазо ва и 
При вред на комо ра Срби
је  Реги о нал на при вред на 
комо ра Срем ског управ ног 
окру га. Изла га чи ма је и ове 
годи не био обез бе ђен бес
пла тан опре мљен изла гач ки 

про стор, а за све посе ти о це 
улаз на сајам био је бес пла
тан.

Ста ро па зо вач ка општи
на је пре по зна та као место 
где су пре више од 40 годи
на отво ре не прве занат ске 
рад ње у бив шој Југо сла ви
ји, а где данас послу је пре ко 
1.000 при ват них пред у зе ћа 
и пре ко 3.000 пред у зет нич
ких рад њи, као и вели ки број 
стра них ком па ни ја. Општи
на Ста ра Пазо ва се вели ким 
тру дом, раме уз раме при
кљу чи ла нај ра зви је ни јим 
општи на ма и гра до ви ма у 
Срби ји, нај ве ћим делом јер 
су се на јед ном месту пре
по зна ли и удру жи ли сво је 
сна ге ква ли тет ни људи са 
јасном визи јом, а то је јача

ње при вред них потен ци ја
ла. Зато је од 2012. до дана
шњих дана неза по сле ност у 
овој срем ској општи ни сма
ње на за 40 одсто. 

 По 11. пут се оку пља мо 
на сај му при вре де, који је 
из годи ну у годи ну све посе
ће ни ја мани фе ста ци ја, коју 
подр жа ва ју и људи из реги
о на, што је вео ма зна чај
но у сми слу сусре та наших 
при вред ни ка са при вред ни
ци ма из реги о на. Посеб но 
задо вољ ство је што се на 
овом месту одр жа ва сајам 
запо шља ва ња, на којем 
је пону ђе но 400 рад них 
места – изја вио је пред сед
ник Општи не Ста ра Пазо ва 
Ђор ђе Ради но вић.

сама радим и све је руч ни рад. Овде 
сам већ тре ћу годи ну заре дом, а сво је 
радо ве изла жем на сај мо ви ма који се 
орга ни зу ју у око ли ни Шап ца, али и Сај
му хра не и пића у Бео гра ду – каже нам 
Зори ца Ива но вић и дода је да јој је вез 
љубав од малих ногу и да је то нешто 
што је увр шће но у нема те ри јал ну кул
тур ну башти ну нашег под руч ја. 

Мари ја Урбан из места Бољев ци 
пред став ник је Удру же ња жена „Пер
ла“. Ово удру же ње је осно ва но пре 
шест годи на, а на сај му у Новој Пазо ви 
су дру ги пут изло жи ле и пред ста ви ле 
зим ни цу, слат ко, тра ди ци о нал не кола
че и неиз о ста ван вез. Ова кве мани фе
ста ци је им зна че како би про мо ви са ле 
сво је удру же ње и сло вач ку и срп ску 
тра ди ци ју. 

„Весе ле Сре ми це“, удру же ње жена 
из Голу би на ца и ове годи не су на сај му 
има ле свој штанд где су пред ста ви ле 
слат ки и сла ни про грам и руч ни рад. 
Сне жа на Наглић, чла ни ца удру же ња 
каже да се на овај начин може доћи до 

Добро се јело на штанду Удружења пазовачких жена

Привредна комора Србије један од организатора Регионалног сајма привреде
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оства ри ва ња сарад ње, сти ца ња нових 
кон та ка та, али и про мо ци је удру же ња 
и самог села. 

 Има мо добру сарад њу са Општи
ном Ста ра Пазо ва, Тури стич ком орга
ни за ци јом Ста ра Пазо ва и Покра ји ном. 
Удру же ње лепо функ ци о ни ше, иде мо 
на так ми че ња и дру же ња, а све у циљу 
очу ва ња тра ди ци је и сећа ња на оно 
како је нека да било и како се нека да 
живе ло. У Голу бин ци ма има мо и етно 
кућу опре мље ну са руч ним ста рин ским 
радо ви ма. Има мо мла дих у нашем 
удру же њу, чак је и моја уну ка која има 
девет годи на укљу че на у све то. Кад 
дође код мене у посе ту и она при по ма
же коли ко може. У Голу бин ци ма има мо 
и Омла дин ски састав који нам пома же 
кад орга ни зу је мо неке наше мани фе
ста ци је. Сад се нашем удру же њу при
дру жио там бу ра шки орке стар, тако да 
има мо лепу сарад њу и са њима – исти
че Сне жа на Наглић и дода је да је удру
же ње тра је већ чети ри годи не. 

Сања Ста не тић

Сајам се орга ни зу је са 
циљем да пону ди не само 
при ли ку да посе ти о ци виде 
оно што при вре да у овом 
кра ју има да пону ди, него и 
да поста не место оку пља
ња послов них људи и пред
у зет ни ка како би се обез
бе ди ла реа ли за ци ја нових 
послов них зами сли и иде ја, 
и оства ри ла нова ула га ња 
у при вре ду Сре ма. Вели ку 
помоћ у посло ва њу ком па
ни ја ма пру жа При вред на 
комо ра Срби је.

 Све локал не само у пра ве 
на тери то ри ји Сре ма добро 
сара ђу ју са При вред ном 
комо ром Срби је и актив ни 
су уче сни цу у раз во ју при
вре де. На тери то ри ји Сре
ма тре нут но послу је више 
од 4.085 актив них при вред
них дру шта ва и око 10.000 
пред у зет ни ка. У Сре му је 
запо сле но 80.000 људи, а 
на еви ден ци ји се нала зи 
19.000 неза по сле них, док је 
про шле годи не тај број био 
22.000. Ови пода ци гово
ре да при вре да у Сре му 
расте и раз ви ја се. Сто га је 
овај сајам одлич на при ли
ка за раз ме ну иску ста ва и 
послов них иде ја – нагла сио 
је Ђор ђе Божић, врши лац 
дужно сти дирек то ра Реги
о нал не при вред не комо ре 
Срем ског управ ног окру га.

Отва ра њу сај ма при су
ство вао је и др Зоран Вујић, 
пот пред сед ник При вред не 
комо ре Срби је, који је иста
као да је сајам у Новој Пазо

ви већ тра ди ци о нал но место 
оку пља ња послов них људи 
из раз ли чи тих обла сти при
вре де али и добра при ли ка 
за уго ва ра ње нових посло ва 
и парт нер ста ва при вред ни
ка из Сре ма, реги о на и ино
стран ства. 

Циљ Реги о нал ног сај ма 
при вре де јесте упо зна ва
ње са новим зана ти ма и 
вешти на ма који су у скла ду 
са дана шњим вре ме ном и 
тех но ло ги ја ма, што отва ра 
могућ ност да се при вред
но окру же ње оса вре ме ни, 
а самим тим пове ћа уче шће 
наших пред у зет ни ка на све 
већем и зах тев ни јем тржи
шту. Ово го ди шњи Сајам 
при вре де оку пио је око 150 
изла га ча из Срби је и зема
ља у окру же њу.

Међу они ма који на сај
му при вре де редов но про
мо ви шу сво ју пону ду је и 
Меди ус, локал ни трго вин ски 
ланац који се бави про да јом 
робе широ ке потро шње кроз 
веле про да ју и ланац мало
про дај них обје ка та у реги ји 
Сре ма. 

 Ми као дру штве но одго
вор но пред у зе ће у локал ној 
зајед ни ци већ дру гу годи
ну на орга ни зо ван начин 
са сво јим парт не ри ма, а у 
пита њу су мали доба вља
чи, поро дич не фир ме, про
мо ви ше мо њих и њихо ве 
про из во де, јер су њихо ви 
про из во ди заи ста од вели ке 
важно сти за наше потро ша
че. Напра ви ли смо добар 
спој пове зи ва ња дома ће 
трго ви не и дома ће про из

вод ње. И заи ста има шта 
да се види, од слат ки ша до 
сла ног про гра ма. Задо вољ
ни смо, а нај ва жни је нам је 
да су људи који су посе ти
ли наш штанд били вео ма 
задо вољ ни оним што смо 
им пре зен то ва ли. Ова кав 
зајед нич ки наступ на сај му 
при вре де у Новој Пазо ви 
већ има сво је ефек те, јер 
су људи још јед ном виде
ли ква ли тет не про из во де и 
тра же их у нашим мар ке ти
ма. Могао бих да кажем да 
је од про шле на ову годи ну 
пове ћа на купо ви на про из
во да који су пре зен то ва ни 
на сај му, због чега су наши 
доба вља чи изу зет но задо
вољ ни – изја вио је вла сник 
Меди у са Цви ко Кру нић. 

Биља на Села ко вић

Веселе Сремице из Голубинаца

У Новој Пазови се добро јело и пило
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ОТВО РЕН ЈЕДИН СТВЕ НИ ХОЛИ СТИЧ КО – РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ О НИ ЦЕН ТАР У СРБИ ЈИ 

Ста ра Пазо ва општи на 
соли дар но сти
У Шко ли за основ но и 

сред ње обра зо ва ње 
„Антон Ска ла“ у Ста

рој Пазо ви 3. окто бра све ча
но је отво рен први холи стич
ко – реха би ли та ци о ни цен тар 
у Срби ји. „Осло нац“ како је 
сим бо лич но назван овај једин
стве ни цен тар на овим про сто
ри ма, резул тат је зајед нич ког 
про јек та Општи не Ста ра Пазо
ва и Деле га ци је Европ ске уни
је у Срби ји. Укуп на вред ност 
про јек та изно си 232.812 евра, 
од чега Деле га ци ја ЕУ финан
си ра 85 одсто, а Општи на Ста
ра Пазо ва 15 одсто сред ста ва. 

Пред сед ник Општи не Ста
ра Пазо ва Ђор ђе Ради но вић 
је иста као да је ово вео ма 
зна ча јан про је кат за општи ну 
Ста ра Пазо ва, који допри но си 
раз во ју зајед ни це и соци јал ној 
инклу зи ји нај у гро же ни јих гру
па.

 Дубо ко веру је мо да ће 
нови цен тар са свим њего вим 
тех но ло шким и модер ним, али 
пре све га, струч но ода бра
ним садр жа јем, доне ти вели
ке бене фи те за сво је кори
сни ке. Овим про јек том смо 
желе ли да зајед нич ки директ
но допри не се мо и помог не
мо у раз во ју деце и мла дих, 
који има ју раз ли чи те раз вој не 
поте шко ће. Дра го нам је што 
је Деле га ци ја ЕУ пре по зна ла 
зна чај ова кве јед не инве сти
ци је и упра во Општи ни Ста ра 
Пазо ва доде ли ла поме ну та 
сред ства. Зајед нич ки рад на 
изград њи цен тра, омо гу ћио 
је да се још више еду ку је мо о 

потре ба ма осе тљи вих гру па и 
начи ни ма за њихо во ефи ка
сни је и кон крет ни је укљу чи
ва ње у зајед ни цу. Ми ћемо и 
даље наста ви ти да пома же мо 
финан си ра ње цен тра, јер сма
тра мо да је пред у слов напред
не зајед ни це посто ја ње јед
на ких шан си за све  изја вио 
је први човек ста ро па зо вач ке 
општи не Ђор ђе Ради но вић. 

Холи стич ко  реха би ли та ци
о ни цен тар, као једин стве ни 
цен тар у Срби ји пру жа ино
ва тив не тера пи је које могу да 
побољ ша ју спо соб ност мозга 
и сти му ла ци ју чула, обу хва та 
ком би на ци ју раз ли чи тих типо
ва тера пи ја наме ње них осо ба

ма са инва ли ди те том, како би 
пре ва зи шле физич ке и соци
о ло шке бари је ре уну тар сво
је зајед ни це кроз холи стич ки 
при ступ поје дин цу и њего вом 
окру же њу у обла сти здрав
ства, обра зо ва ња, раз во ја 
вешти на и осна жи ва ња соци
јал не инклу зи је. 

 За кори сни ке „Ослон ца“ 
смо обез бе ди ли холи стич ки 
при ступ кроз сен зор не тера пи
је и хало – тера пи је, нарав но 
уз струч ну помоћ дефек то
ло га, пси хо ло га, педа го га и 
педи ја та ра. Ком би на ци ја ових 
тера пи ја омо гу ћа ва пре ва зи
ла же ње соци о ло шких бари је
ра и напре дак у погле ду обра

зо ва ња и вешти на  нагла си ла 
је дирек тор ка ШОСО „Антон 
Ска ла“ Тања Тодо ро вић. На 
овом про јек ту, зајед но са 
тимом шко ле „Антон Ска ла“ 
вред но је ради ла и помоћ ни ца 
пред сед ни ка Општи не Ста ра 
Пазо ва Мари на Савић, која је 
захва љу ју ћи вели кој подр шци 
општин ског руко вод ства на 
челу са пред сед ни ком Ради
но ви ћем, успе шно спро ве ла 
све сло же не адми ни стра тив не 
про це ду ре, које су били неиз
о ста ван пред у слов доби ја ња 
нео п ход них сред ста ва. 

С обзи ром на то да су 
деца и мла ди са више
стру ким смет ња ма и 

са уро ђе ним респи ра тор ним 
поте шко ћа ма са тери то ри
је општи не Ста ра Пазо ва до 
сада кори сти ла само при
мар ну здрав стве ну зашти ту, 
шко ла и локал на само у пра ва, 
су зајед нич ким сна га ма омо
гу ћи ле да дође до изград ње 
цен тра, а све у циљу побољ
ша ња пси хо фи зич ког здра вља 
поме ну те циљ не гру пе, што је 
у више навра та исти ца но као 
један од при о ри те та локал не 
само у пра ве, која носи епи тет  
Општи на соли дар но сти. 

Тре нут ни капа ци тет цен
тра је реа ли за ци ја сен зор не 
тера пи је за око 30оро деце и 
мла дих са раз ли чи тим раз вој
ним поте шко ћа ма (поре ме ћа ји 
пажње и раз ли чи те врсте сен
зор ног оште ће ња) са тен ден
ци јом пове ћа ња бро ја кори
сни ка.

Нема ња Сти кић

Пред сед ник Општи не Ста ра Пазо ва на отва ра њу Холи стич ко – реха би ли та ци о ног цен тра  

Цен тар посе ду је опре му за ино ва тив не тера пи је
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СЕД НИ ЦА СО СТА РА ПА ЗО ВА

Усво је ни
ур ба ни стич ки
пла но ви 

Од бор ни ци СО Ста ра Па зо ва усво
ји ли су свих 15 та ча ка днев ног ре да. 
Нај ви ше рас пра ве иза зва ле су пр ве 
две тач ке ко је су се од но си ле на уре
ђе ње цен трал ног де ла Ста ре Па зо ве 
и за пад ног де ла бло ка 25 Но ве Па зо
ве. 

Дар ко Иса и ло вић, ди рек тор Ур ба ни
зма је ре као да се ра ди на ства ра њу 
усло ва за из град њу а пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди
но вић об ја снио, да се по сто је ћим пла
ном у Но вој Па зо ви ре гу ли ше из град
ња оног што је мо гу ће а у шта спа да 
из ме ђу оста лог из град ња спорт ске 
ха ле. За ди рек то ра ЈКП Во до вод и 
ка на ли за ци ја име но ван је Ми лош 
Гр ко вић, за ди рек то ра Ур ба ни зма 
Дар ко Иса и ло вић а Оп штин ску стам
бе ну аген ци ју ће у на ред ном че тво ро
го ди шњем пе ри о ду во ди ти Са ша 
Ми ли ће вић. Име но ва ни су но ви чла
но ви школ ских од бо ра, пред став ни ци 
ро ди те ља а за го вор ни цом су се чу ла 
и од бор нич ка пи та ња, ко ја су се нај ви
ше од но си ла на ко му нал но уре ђе ње 
на се ља. З. К.

ДА НИ ДО СЕ ЉЕ НИ КА

За хвал ни це
за за слу жне 

Ме сна за јед ни ца Но ва Па зо ва до де
ли ла је за хвал ни це осо ба ма за раз вој 
овог на се ља. Овим је за вр ше на ово го
ди шња ма ни фе ста ци ја „Да ни до се ље
ни ка“, ко ју ру ко вод ство ове ме сне 
за јед ни це ор га ни зу је у знак се ћа ња на 
прет ке, ко ји су по сле Дру гог свет ског 
ра та за по че ли но ви жи вот у Но вој 
Па зо ви.

За из у зе тан до при нос раз во ју Но ве 
Па зо ве, за хвал ни ца Да ни до се ље ни ка 
при па ла је пред сед ни ку оп шти не Ста
ра Па зо ва Ђор ђу Ра ди но ви ћу. За 
до стиг ну ћа од ве ли ког дру штве ног, 
кул тур ног и спорт ског зна ча ја и до при
нос афир ма ци ји ме ста, Ме сна за јед ни
ца Но ва Па зо ва уру чи ла је за хвал ни це 
број ним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци
ма. З. К.

ОШ „СИ МЕ ОН АРА НИЦ КИ“ 

Дан шко ле
ОШ „Си ме он Ара ниц ки“ у Ста рој 

Па зо ви обе ле жи ла је свој Дан шко ле и 
та ко за по че ла де се ту го ди ну од по чет
ка ра да. За про те клих де вет го ди на, 
ова шко ла је увр ште на у 10 нај бо љих 
шко ла у Ср би ји. Ус пе си се из го ди не у 
го ди ну нижу. Ди рек тор ка шко ле под се
ти ла је и на струч на уса вр ша ва ња 
за по сле них, про јек те у ко ји ма уче ству

је. Овом при ли ком уру че не су и 
за хвал ни це мно го број ним са рад ни ци
ма и при ја те љи ма шко ле. Уче ни ци су 
овом при ли ком при пре ми ли му зич ки 
ро кен рол про грам, а про сла ви су при
су ство ва ли пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве, јав них пред у зе ћа, вој ске, 
по ли ци је, ро ди те љи. С. С.

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

Со ли дар ност са 
ста рим осо ба ма

Фе ник со вим по се лом по че ли су Да ни 
со ли дар но сти са ста рим осо ба ма. Као 
и прет ход них се дам го ди на, од када је 
при Цен тру за со ци јал ни рад у Ста рој 
Па зо ви осно ва на Слу жба за по моћ у 
ку ћи, ок то бар ске да не со ли дар но сти 
са ста рим ли ци ма, ове го ди не је отво
ри ло Дру штво за афир ма ци ју ин ва ли
да Фе никс са сво јим по се лом. Ова 
го ди на је про гла ше на за го ди ну ме ђу
ге не ра циј ске со ли дар но сти. ЦСР Ста
ра Па зо ва се тру ди да афир ми ше 
ак тив ну ста рост, а ова кви про гра ми 
до при но се то ме. Гост по се ла био је 
Бе ки  Бе кић, ду го го ди шњи и ве ли ки 
при ја тељ овог дру штва. Сво јом пе смом 
за ба вио је све при сут не, ко ји  су до ла
ском у Клуб за днев ни бо ра вак на тре
ну так за бо ра вили на сво је сва ко днев
не про бле ме. У Цен тру за со ци јал ни 
рад те же то ме, да слич них про гра ма 

бу де че шће, не са мо у ок то бру а до 
кра ја ме се ца со ли дар но сти са ста рим 
осо ба ма на ја вљу ју ве че са по ро ди цом, 
ко ја се до се ли ла из Ру си је, за тим ве че 
по е зи је И дру же ње са чла но ви ма хо ра 
Звон це ОШ Б.П. Пин ки. М. Л.

СТА РА ПАЗО ВА

Јесе њи маскен бал 
Јесен је била инспи ра ци ја за кре а

тив не маске, које су уче ни ци нижих 
раз ре да Основ не шко ле „Бошко Пал
ко вље вић Пин ки“ из Ста ре Пазо ве 
напра ви ли са сво јим роди те љи ма. 
Прво бит но је било пла ни ра но да се 
дефи ле одр жи на Град ском тргу, али 
услед кише, кар не вал је одр жан у 
спорт ској сали шко ле. Ј. К.

БАНОВ ЦИ ДУНАВ

Шеши ри ја да
У Пред школ ској уста но ви „Радост“ у 

насе љу Банов ци Дунав одр жа на је 
тра ди ци о нал на реви ја шеши ра. Шеши
ри ја да је зами шље на као сво је вр сна 
мод на реви ја, на којој мали ша ни пока
зу ју шеши ре које су напра ви ли зајед но 
са сво јим роди те љи ма.  З. К.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

Деч ја ликов на
коло ни ја 

Пета по реду општин ска дечи ја 
ликов на коло ни ја у Основ ној шко ли 
„Сло бо дан Сав ко вић“ у Ста рим Банов
ци ма оку пи ла је 23 уче ни ка из већи не 
основ них шко ла са тери то ри је општи
не Ста ра Пазо ва – из Ста рих и Нових 
Бано ва ца, из Сур ду ка, Беле ги ша, Вој
ке, Ста ре и Нове Пазо ве. Уче сни ци 
коло ни је су ради ли сли ке са темом 
Ста ри Банов ци, а циљ ове коло ни је 

поред оку пља ња и дру же ња, јесте 
под сти цај кре а тив но сти и раз вој лико
вих вешти на код уче ни ка, који су 
накло ње ни овој умет но сти. Сли ке 
наста ле на овој коло ни ји оста ју у шко
ли, рекла је орга ни за тор ка мани фе
ста ци је Ива на Кер кез, настав ни ца 
ликов не кул ту ре у шко ли дома ћи на, 
изра жа ва ју ћи задо вољ ство, што су 
сли ке са прет ход них коло ни ја про да ли 
на хума ни тар ној изло жби, а сва сред
ства усме ри ли за помоћ у лече њу Сте
фа на Субо ти ћа из Беле ги ша. Ј. К.

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.
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ЗАВР ШЕ НИ РАДО ВИ НА ПОЗОР НИ ЦИ У КУЛ ТУР НО ОБРА ЗОВ НОМ ЦЕН ТРУ У ШИДУ

Нова шид ска сце на
Упра ва за капи тал на 

ула га ња АП Вој во ди не, 
обез бе ди ла је сред ства 

у виси ни од 5.694.362 дина ра 
за сана ци ју позор ни це у Кул
тур но обра зов ном цен тру у 
Шиду. Про шле неде ље завр
ше ни су ком плет ни радо ви, 
што је био повод посе те пред
сед ни ка Општи не Шид Пре
дра га Вуко ви ћа овој кул тур ној 
уста но ви.

 Прва фаза радо ва у Кул
тур но обра зов ном цен тру коју 
је финан си ра ла Упра ва за 
капи тал на ула га ња АП Вој
во ди не, је завр ше на. Нама је 
нај ва жни је да је новом позор
ни цом нај ви ше задо вољ на 
омла ди на, која је и нај ви
ше кори сти за сво је про бе и 
насту пе, као и орга ни за то ри 
разних кул тур них мани фе
ста ци ја. Кон струк ци ја позор
ни це је изу зет но чвр ста и ја 
сам вео ма задо во љан. Пре
о ста ло је да се ура ди дру га 
фаза радо ва, а то је уре ђе ње 
сале за публи ку. Биће поста
вље не нове сто ли це, нови 
подо ви, као и раз не деко ра
ци је при ла го ђе не кул тур ним 
про гра ми ма. Ја сам сигу ран 
да ће Шид има ти јед ну од нај
леп ших позор ни ца у Сре му, а 
мислим и у целој Вој во ди ни. 
То наши гра ђа ни заслу жу ју 
и ови радо ви су били пре ко 
потреб ни  иста као је Пре драг 
Вуко вић.

Пону де за дру гу фазу радо
ва, биће отво ре не 18. окто
бра, а поче так радо ва се оче
ку је почет ком новем бра. За 
дру гу фазу радо ва, уре ђе ње 
сале, сред ства је обез бе ди
ло Мини стар ство за кул ту ру 
и инфор ми са ње у окви ру кон
кур са „Гра до ви у фоку су“ у 
изно су од 19 мили о на дина ра.

 Дра го ми је да је пред сед
ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић задо во љан овим 
што је до сада ура ђе но у Кул
тур но обра зов ном цен тру. 
Ми смо до сада дали све од 
себе да ство ри мо усло ве за 
рад за све изво ђа че који се 
баве кул ту ром на под руч ју 
шид ске општи не. Ту пре све
га мислим на наше глум це и 
оне који уче ству ју на кул тур
ним ака де ми ја ма. Оно што 
сле ди су радо ви на уре ђе њу 
сале, којом ће се веру јем сви 
Шиђа ни поно си ти. На нама 
је да оправ да мо пове ре ње 
људи из Мини стар ства и Вла
де Репу бли ке Срби је  исти че 
дирек тор Кул тур но обра зов
ног цен тра Срђан Мале ше
вић.

Како наво ди дирек тор на 
новој позор ни ци ће по први 
пут бити одр жа на ака де
ми ја пово дом обе ле жа ва

ња кул тур не мани фе ста ци је 
Вишњи ће ви дани почет ком 
новем бра, након чега ће усле
ди ти наста вак радо ва. Сала 
ће пре ма речи ма дирек то ра, 
има ти уни вер зал ни карак

тер. Поред нове позор ни це и 
нових седи шта, у пла ну је да 
се изгра де и две сале, вели ка 
и мала сала за раз не кон фе
рен ци је.

М. Н.

САЈАМ ТУРИ ЗМА

Про мо ци ја Шида
У окви ру 50. Сај ма тури зма у Новом Саду, који је 

одр жан од 5. до 7. окто бра тури стич ке орга ни за ци је 
Сре ма су има ле зајед нич ки наступ у окви ру изла гач
ког про сто ра Тури стич ке орга ни за ци је Вој во ди не.

Међу при сут ни ма била је и Тури стич ка орга ни за ци
ја Шид, која је пред ста ви ла тури стич ку пону ду шид
ске општи не.

Отва ра њу 50. јуби лар ног Сај ма тури зма при су
ство ва ли су пред сед ник Скуп шти не АП Вој во ди не 
Иштван Пастор, амба са дор Црне Горе Бра ни слав 
Мићу но вић, дирек тор Ново сад ског сај ма Сло бо дан 
Цвет ко вић и број ни зва нич ни ци. Сајам је све ча но 
отво рио пот пред сед ник Покра јин ске вла де и покра
јин ски секре тар за при вре ду и тури зам Иван Ђоко
вић.

Пре драг Вуко вић и Срђан Мале ше вић
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ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА И У СРЕ МУ

Пред ста ве, покло ни
и при је ми за нај мла ђе
Под сло га ном „За радост сва ког 

дете та  гра ди мо мосто ве међу 
гене ра ци ја ма“ од 2. до 8. окто бра 

низом актив но сти обе ле же на је Деч ја 
неде ља. 

У Срем ској Митро ви Деч ја неде ља 
поче ла је Малом олим пи ја дом која је 2. 
окто бра одр жа на на Атлет ском ста ди о
ну у Срем ској Митро ви ци, а сво ја спорт
ска уме ћа пока за ли су мали ша ни из 
Пред школ ске уста но ве „Пче ли ца“. У 
митровачким вртићима организовани 
су и маскенбали.

Пово дом неде ље посве ће не деци у 
четвр так, 5. окто бра у врти ћу „Лане“ у 
Мачван ској Митро ви ци начел ни ца 
Град ске упра ве за обра зо ва ње Мир ја на 
Пје вац је поде ли ла покло не деци. 

Пре ма речи ма Мир ја не Пје вац ово је 
при ли ка да се под се ти мо коли ко су нам 
деца важна и коли ко пажње тре ба да 
им посве ти мо. У посе ти врти ћу „Лане“ 
била је и дирек тор ка ПУ „Пче ли ца“ 
Миро сла ва Или јић, која је иско ри сти ла 
при ли ку да се захва ли Град ској упра ви 
за обра зо ва ње која сва ке годи не обра
ду је мали ша не са при год ним покло ни
ма. 

Заме ни ца пред сед ни ка Општи не 
Инђи ја Дра га на Ради но вић у сре ду, 4. 
окто бра, дру жи ла се са децом из свих 
основ них шко ла са тери то ри је ове 
општи не и мали ша ни ма из Пред школ

ске уста но ве „Бошко Буха“ у окви ру 
обе ле жа ва ња Деч је неде ље. 

Деца из инђиј ских шко ла и врти ћа 
иско ри сти ла су сво је при су ство и 
могућ ност да раз го ва ра ју са заме ни цом 
пред сед ни ка како би јој саоп шти ли сво
је жеље, али и про бле ме са који ма се 
суо ча ва ју обра зов не уста но ве из којих 
дола зе. Већи на жеља одно си ла се на 

могућ ност бавље ња одре ђе ним врста
ма спор та, што је нај ви ше изра же но у 
сео ским сре ди на ма. Већи на њих је 
била реал на у сво јим жеља ма и зах те
ви ма, те им је заме ни ца пред сед ни ка 
општи не обе ћа ла да ће се потру ди ти 
да већи ну и испо шту је. После дру же ња 
у новој скуп штин ској сали, деци су 
поде ље ни сим бо лич ни покло ни, а они 

Посе та пећи нач ком Услу жном цен тру

Пред сед ни ца Општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки уру
чи ла је про шлог пет ка, 6. окто бра нов
ча не награ де вуков ци ма и уче ни ци ма 
гене ра ци је све три основ не шко ле са 
тери то ри је пећи нач ке општи не и 
Сред ње тех нич ке шко ле „Милен ко 
Вер кић Неша“. Награ ђе но је укуп но 22 
носи о ца Вуко ве дипло ме и чети ри 
ђака гене ра ци је, а у раз го во ру са 
добит ни ци ма награ да пред сед ни ца 
Кова че вић Субо тич ки је нагла си ла да 
пећи нач ка локал на само у пра ва пру жа 
подр шку деци од самог рође ња до 
завр шет ка шко ло ва ња и запо шља ва
ња.

 Тру ди мо се да вам обез бе ди мо 
што боље усло ве за шко ло ва ње. 
Наша сред ња тех нич ка шко ла је пио
нир у уво ђе њу дуал ног систе ма обра

зо ва ња. Ове годи не нисмо успе ли да 
уве де мо оде ље ње гим на зи је у пећи
нач ку сред њу шко лу, али ћемо се 
потру ди ти да то ура ди мо наред не 
школ ске годи не, тим пре што ће након 
доград ње сред ње шко ле, која је у 
току, наша сред ња тех нич ка шко ла 
пру жа ти исто толи ко ква ли тет не усло
ве за сти ца ње зна ња као и шко ле у 
мно го већим сре ди на ма. Надам се да 
ће се они међу вама који оду на 
факул те те након завр шет ка шко ло ва
ња вра ти ти и наста ви ти да живе и 
раде у нашој општи ни, за шта посто је 
добри усло ви захва љу ју ћи број ним 
ком па ни ја ма које послу ју на тери то
ри ји наше општи не, јер када ви одла
зи те, одла зи будућ ност ове сре ди не 
– рекла је прва жена пећи нач ке 
општи не.

Пећин ци награ ди ли нај бо ље
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нај мла ђи из врти ћа има ли су при ли ку 
да виде и како изгле да каби нет пред
сед ни ка општи не.

Тра ди ци о нал но, и у ста ро па зо вач кој 
општи ни у првој поло ви ни окто бра, 
обе ле же на је Деч ја неде ља са циљем 
да се скре не пажње јав но сти на децу и 
мла де, на потре бе и пра ва деце и мла
дих у поро ди ци, дру штву и локал ној 
зајед ни ци, на њихо ва пра ва да одра
ста ју у што бољим усло ви ма, на јед на
ке шан се за раз вој и оства ре ње свих 
сво јих потен ци ја ла. 

Током про шле неде ље у врти ћи ма и 
шко ла орга ни зо ва ни су број ни про гра
ми. У ПУ „Поле та рац“ је одр жан маскен
бал, а пред школ ци су посе ти ли библи
о те ку, где су доби ли и члан ске кар те. У 
скла ду са ово го ди шњим мотом „Гра ди

мо мосто ве међу гене ра ци ја ма“, деца 
из „Поле тар ца“ су посе ти ла и Клуб за 
днев ни бора вак.

У окви ру обе ле жа ва ња Деч је неде
ље, пред школ ци пећи нач ке Пред школ
ске уста но ве „Вла да Обра до вић Каме
ни“ 4. окто бра су посе ти ли Општин ски 
услу жни цен тар, где су их доче ка ли 
пред сед ни ца Општи не Дубрав ка Кова
че вић Субо тич ки и запо сле ни у 
Општин ској упра ви, који су се потру ди
ли да мали ша ни ма поја сне шта се ради 
у Услу жном цен тру, месту где ће и они 
јед ног дана дола зи ти. Истог дана орга
ни зо ван је Дан отво ре них вра та код 
пред сед ни це Општи не, којем су при су

ство ва ли пред став ни ци уче нич ких пар
ла ме на та све три основ не шко ле са 
тери то ри је пећи нач ке општи не. У 
директ ном раз го во ру са пред сед ни цом 
Дубрав ком Кова че вић Субо тич ки, у 
општин ској скуп штин ској сали уче ни ци 
су били у при ли ци да се боље упо зна ју 
са радом локал не само у пра ве, али и 
изне су сво је суге сти је, да ука жу на про
бле ме и недо стат ке у шко ла ма и насе
љи ма из којих дола зе.

Дан отво ре них вра та орга ни зо ван је 
и у Руми за ђаке прва ке и пред школ це 
из рум ске општи не. Уз при год но послу
же ње, са мали ша ни ма су се дру жи ли 
заме ни ца пред сед ни ка Општи не Рума 
Мари ја Стој че вић и начел ник Оде ље
ња за дру штве не делат но сти Све ти
слав Дамјан чук.

Број ним и разно вр сним актив но сти
ма, и у шид ској општи ни про шле неде
ље обе ле же на је Деч ја неде ља. У свим 
основ ним шко ла ма били су скра ће ни 
часо ви, а мали ша ни ма су пону ђе ни 
број ни кул тур ни и забав ни садр жа ји, те 
су тако уче ни ци основ них шко ла „Срем
ски фронт“ и „Бран ко Ради че вић“  уру
че не бес плат не члан ске кар те град ске 
библи о те ке. На Тргу кул ту ре орга ни зо
ва на је кре а тив на ради о ни ца у окви ру 
које су деца пра ви ла етно лут ке, а при
ре ђен је и кон церт нај мла ђих чла но ва 
фол клор них гру па кул тур но умет нич ких 
дру шта ва из Шида и Ерде ви ка. У сре ду, 
4. окто бра, тра ди ци о нал но као и сва ке 
годи не, за нај мла ђе гра ђа не Шида, 
орга ни зо ван је при јем код пред сед ни ка 
Општи не. Пре драг Вуко вић, пред сед
ник шид ске општи не је том при ли ком 
иста као да локал на само у пра ва не 
води бри гу о нај мла ђи ма само током 
Деч је неде ље, већ то ради током целе 
годи не. Он је под се тио да се шко ла 
„Срем ски фронт“ ком плет но адап ти ра, 
и наја вио да ће боље усло ве има ти и 
ђаци из ОШ „Бран ко Ради че вић“. У 
окви ру Деч је неде ље у Шиду је одр жа
на ради о ни ца кари ка ту ре, трка „За 
срећ ни је детињ ство“, а у сали Кул тур но 
обра зов ног цен тра изве де не су три 
позо ри шне пред ста ве у орга ни за ци ји 
Црве ног крста Шид и Кул тур но обра
зов ног цен тра.  Е. М. Н.

Гале ри ја „Лазар Воза ре вић“ из 
Срем ске Митро ви це у сарад њи са 
Уста но вом за него ва ње кул ту ре 
„Срем“ орга ни зо ва ла је про шле сре
де, 4. окто бра ликов ну ради о ни цу за 
осо бе са Дау но вим син дро мом и 
пред школ це из врти ћа „Сто но ги ца“.

Како је иста као дирек тор Гале ри је 
Милан Марин ко вић, воде ћи се деч јим 
пра вом да машта ју, да сло бод но 
изра жа ва ју сво је кре а тив не спо соб но
сти и тален те, да се дру же и игра ју, 
Гале ри ја је одлу чи ла да за нај мла ђе у 
окви ру Деч је неде ље орга ни зу је 
ликов ну ради о ни цу, на којој су има ли 
при ли ку да се упо зна ју са ака дем ским 
сли ка ром Деја ном Симе у но ви ћем.

У митро вач кој Гале ри ји у то време 
били су изло же ни радо ви са смо тре 
ликов ног ства ра ла штва ама те ра Гра
да Срем ска Митро ви ца, те су нај мла
ђи посе ти о ци били у при ли ци да се 
упо зна ју са њихо вим радо ви ма. На 
тај начин је Гале ри ја оправ да ла циљ 
који је пред себе поста ви ла, да кроз 
актив но сти за нај мла ђе поку ша да 
ути че на свест мла дих и ства ра ње 
нових љуби те ља умет но сти.

Обез бе ђе ни су и скром ни покло ни 
за уче сни ке ради о ни це, а и сам 
дирек тор Гале ри је Милан Марин ко
вић је покло нио 60 сво јих књи га 
Удру же њу Даун из Срем ске Митро
ви це. 

Ради о ни ца за нај мла ђе

Ради о ни ца у митро вач кој Гале ри ји

Ири шка Деч ја уста но ва „Дечи ја 
радост“ је у окви ру Деч је неде ље 
орга ни зо ва ла Дан спор та за децу и 
њихо ве роди те ље. Сун чан 5. окто бар 
је изма мио мали ша не на фуд бал ско 
игра ли ште у Ири гу да се пои гра ју и 
про ве ду вре ме она ко како то њима 
одго ва ра. Спорт ски дан био је при ли
ка за раз ви ја ње спорт ског духа код 
деце, али и подр шка поро ди ци и 
деци.

Спорт ски
дан у Ири гу

При јем за нај мла ђе у Шиду
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САО БРА ЋАЈ НА ПОЛИ ЦИ ЈА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Чешће кон тро ле трак то ра
Сти гла је јесен а са њом пољо

при вред ни радо ви и лоше 
вре мен ске при ли ке, као што 

је сма ње на видљи вост, мокри коло
во зи и бла то на путе ви ма. Пољо
при вред ни радо ви су у току, а самим 
тим и трак то ри и ком бај ни су на 
коло во зу. 

О без бед ном уче шћу у сао бра ћа
ју у наве де ним усло ви ма, уче шћу 
и кон тро ли воза ча пољо при вред
них маши на гово рио је Вла ди мир 
Рољић, начел ник Оде ље ња сао бра
ћај не поли ци је Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци.

– У послед њих седам дана има ли 
смо две сао бра ћај не незго де, у који
ма су уче ство ва ли воза чи трак то ра, 
пут нич ко вози ло је уда ри ло у при
ко ли цу коју је вукао трак тор. У обе 
незго де дошло је до повре ђи ва ња 
лица, у дру гој незго ди која се деси
ла изме ђу Кузми на и Босу та повре

ђе но је шест лица. Овом при ли ком 
апе лу јем на воза че, посеб но воза
че трак то ра и ком бај на да обра те 
пажњу на исправ ност све тло сне сиг
на ли за ци је, јер је она вео ма важна 
када је у пита њу без бед ност у сао
бра ћа ју. Дола зи нам пери од лоших 
вре мен ских при ли ка, сао бра ћај ће 
се одви ја ти у усло ви ма сма ње не 
видљи вост, зато апе лу јем на воза
че да при ла го де вожњу вре мен ским 
при ли ка ма и да пошту ју огра ни че ња 
– пору чио је Вла ди мир Рољић.

Начел ник Рољић је додао да ће 
сао бра ћај на поли ци ја и током окто
бра у зони основ них шко ла кон
тро ли са ти брзи ну кре та ња вози ла. 
Тамо где је огра ни че ње кре та ња 30 
кило ме та ра на час, мора ће да се 
пошту је и неће бити толе ран ци је, 
казне ће се напла ћи ва ти за пре ко
ра че ње брзи не, иста као је Рољић.

С. К.
Начел ник Вла ди мир Рољић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Бици клом кроз Срем

У Град ској кући у Срем ској Митро ви
ци у четвр так 5. окто бра, одр жан је 
први саста нак Реги о нал не раз вој не 

аген ци је Сре ма са пред став ни ци ма Мини
стар ства трго ви не, тури зма и теле ко му ни
ка ци ја, Покра јин ског секре та ри ја та за при
вре ду и тури зам и амба са де Швај цар ске у 
Срби ји пово дом про јек та „Бици кли стич ким 
тури змом ка рурал ном и реги о нал ном раз
во ју Сре ма“. Про је кат ће бити финан си ран 
сред стви ма Швај цар ске аген ци је за сарад
њу, у изно су од 353.271 швај цар ских фра
на ка.

О реа ли за ци ји про јек та и њего вом зна ча
ју гово ри ла је Сања Сту пар, про јект мена
џер Реги о нал не раз вој не аген ци је Сре ма.

– Овај про је кат је резул тат успе шне про
јект не сарад ње са Швај цар ском аген ци јом 
за сарад њу. Град Срем ска Митро ви ца је 

дома ћин првог састан ка међу оп штин ске 
рад не гру пе за тури зам. Овај про је кат се 
нај ве ћим делом реа ли зу је на под руч ју Сре
ма, а у пла ну је изград ња бици кли стич ке 
ста зе од Заса ви це до Срем ске Митро ви це, 
која је зна чај на за пове ћа ње бро ја дома ћих 
тури ста – рекла је Сања Сту пар.

Састан ку је при су ство ва ла и заме ни ца 
гра до на чел ни ка Све тла на Мило ва но вић 
која је иста кла да је бици кли стич ка ста за 
од Заса ви це до Срем ске Митро ви це вео ма 
бит на.

 Град Срем ска Митро ви ца ради про јект
ну доку мен та ци ју, која је у фази изра де и 
тре ба да буде завр ше на до кра ја ове годи
не. Од мар та сле де ће годи не тре ба ло би да 
се поч не са радо ви ма на ста зи – иста кла је 
Све тла на Мило ва но вић.

С. Кота ра нин

Саста нак у Град ској кући

МИТРО ВАЧ КА
БИБЛИ О ТЕ КА

Изло жба
о Сте фа ну 
Прво вен ча ном

У Библи о те ци „Гли го ри је 
Воза ро вић“ у Срем ској 
Митро ви ци про шлог четврт
ка, 5. окто бра отво ре на је 
изло жба „Тра гом првог кра
љев ства: осам веко ва од 
кру ни са ња Сте фа на Прво
вен ча ног“ аутор ке Мили ја не 
Дми тро вић Тор ма. 

Изло жбу је отво рио 
Миљан Гар че вић, про фе
сор исто ри је, а публи ка је 
била у при ли ци да ужи ва по 
први пут у насту пу хора 
„Сир ми јум кан то рум“ који се 
одне дав но поно во оку пио 
под окри љем Библи о те ке, 
са дири ген том Воји сла вом 
Бугар ским. 

Изло жба садр жи исто риј
ски пре глед живо та и вла
да ви не Сте фа на Прво вен
ча ног, као и фото гра фи је 
фре са ка из заду жби на 
Нема њи ћа и репро дук ци је 
сли ка Паје Јова но ви ћа и 
лито гра фи је Ана ста са Јова
но ви ћа.  Б. С.
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Рани је је било толи ко гуса ка да смо им јед но вре ме 
забра ни ли изла зак на ули цу, јер су лете ле на жице од 
бан де ра, па нам је неста ја ло стру је, кажу Шатрин ча ни

Да су Шатрин ци поста ли пре по зна тљи
ви по гуска ма, дока за но је још јед ном 
на 13. по реду „Гушчи ја ди“, мани фе

ста ци ји која се одр жа ва у част ове пти це. 
Ово го ди шња „Гушчи ја да“ одр жа на је у субо
ту, 7. окто бра. 

Општи на Ириг је покро ви тељ ством исте, 
пока за ла да ради на раз во ју тури зма.

 Општи на Ириг зајед но са Тури стич ком 
орга ни за ци јом као и сва ке годи не подр жа ва 
и пома же све мани фе ста ци је које се одр жа
ва ју на тери то ри ји општи не. Већ три на е сти 
пут одр жа ва се „Гушчи ја да“ у Шатрин ци ма. 
Ми смо пре по зна ли ову мани фе ста ци ју која 
може да помог не у раз во ју овог села – 
рекао је пред сед ник Општи не Ириг Сте ван 
Кази ми ро вић.  

Ове годи не је посе ће ност мања у одно су 
на прет ход не годи не, како кажу мешта ни, 
али су ипак задо вољ ни. Мани фе ста ци ју је 
упот пу нио богат кул тур но – умет нич ки про
грам. Кувао се гушчи ји папри каш, пекле се 
гуске на ражњу, а нису изо ста ли ни штан до
ви удру же ња жена. 

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Шатрин ци Јани ка Такач исти че да је задо
во љан како је про те кла „Гушчи ја да”.

 Сти ца јем окол но сти „Гушчи ја да” је ове 
годи не мање посе ће на у одно су на прет ход
не годи не, али задо вољ ни смо. Так ми че ње 

у кува њу котли ћа је орга ни зо ва но, као и ова 
мани фе ста ци ја, како би про мо ви са ли гуске, 
гушчи је месо, маст, пер је, а са циљем да 
ома со ви мо узгој гуса ка – пору чио је Такач. 

Шатри на ча нин Јожи ка Михај лик Доја 
испри чао нам је нешто инте ре сант но:  

 Ако хоћеш да имаш чудо у кући, имај 
сна ју, гуску или козу, веће чудо ти не тре ба 
  каже он. На пита ње због чега се те три 
ства ри сма тра ју чудом, каже да увек ура де 
оно што не тре ба. Ина че, Јожи ка Михај лик 
држи око 20 гуса ка. Каже, рани је се могло 
лепо живе ти од узго ја гуса ка, што данас 
није слу чај, па ни не чуди што се број поро
ди ца које држе гуске гото во пре по ло вио.

 Гуске гаји мо 50 годи на. Рани је је било 
мно го више гуса ка у селу, сада мла де то 
сла бо инте ре су је. Гуске када пусти мо из 
дво ри шта, оду на поток и нема их цео дан, 
онда се у коло на ма сва ко јато вра ћа сво јој 
кући. Ми про да је мо гушчи ју маст, чија је 
цена око 500 дина ра. Што се тиче саме 
мани фе ста ци је, она није ути ца ла да се број 
гуса ка у селу пове ћа – дода је Јожи ка Михај
лик. 

На мани фе ста ци ји сва ке годи не је и Руди 
Сеге ди.

 Мање је људи него прет ход них годи на, 
веро ват но је хлад но вре ме ути ца ло на то. 
Рани је је у Шатрин ци ма било толи ко гуса ка 

да смо им јед но вре ме забра ни ли изла зак 
на ули цу, јер су лете ле на жице од бан де ра 
и неста ја ло нам је стру је. Сад је то мно го, 
мно го мање, али нека тра ди ци ја узго ја је 
ипак оста ла. Ове годи не се так ми чим у 
кува њу котли ћа  исти че Сеге ди и дода је да 
је до сада на „Гушчи ја ди“ увек пекао пра се 
на ражњу, а ове годи не пекао је гуске.

На мани фе ста ци ји су се пред ста ви ле и 
жене из два удру же ња, из Ири га и Шатри на
ца. Мила дин ка Сабо из Шатри на ца каже да 
удру же ње функ ци о ни ше десе так годи на и 
да, оно што је зани мљи во, има доста девој
ка које су заин те ре со ва не да се при кљу че. 

Софи ја Сми ља нић, пред сед ни ца Акти ва 
жена Ириг исти че да су на овој мани фе ста
ци ји пред ста ви ле ста рин ске кола че и пите, 
нешто што је обе леж је њихо вог кра ја. А 
њихо во удру же ње функ ци о ни ше 17 годи на 
у кон ти ну и те ту.  

С. Ста не тић
Фото: В. Цуцанић 

ГУШЧИ ЈА ДА У ШАТРИН ЦИ МА

Гуске заштит ни знак села

У так ми че њу за нај леп ше јато прво 
место осво ји ла је Ружа Новак. Нај ду же 
гушчи је перо доне ла је Дани је ла Лазар. 
Дру го место у так ми че њу за нај ду же перо 
при па ло је Дуњи Мат ко вић, а тре ће Дариу 
Така чу. Нај бо љи папри каш ску ва ли су 
Мила дин ка и Дар ко Сабо. Дру го место 
при па ло је „Баба Ружи ној дру жи ни”, док 
су тре ће место одне ли „Лига ши”. 

Сви так ми ча ри и спон зо ри су награ ђе
ни, а при зна ње је доби ла Општи на Ириг.

Нај у спе шни ји
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ДВА ЗНА ЧАЈ НА ЈУБИ ЛЕ ЈА У ЈЕД НОЈ ГОДИ НИ 

Годи на Луте ра и Хур ба на
Годи на 2017. про гла ше на је годи ном 

Јозе фа Мило сла ва Хур ба на у Сло
вач кој а пово дом 200. годи шњи це од 

њего вог рође ња, а у Сло вач кој еван ге ли
стич кој цркви и годи ном Мар ти на Луте
ра, пово дом 500 годи на од рефор ма ци је. 
Све ча ност пово дом 200 годи на од рође
ња Ј. М. Хур ба на одр жа на је 17. сеп тем
бра у месту Хлбо ко у Сло вач кој. На про
сла ви је била четво ро чла на деле га ци ја 
из Ста ре Пазо ве на челу са Иго ром Фел
дим, све ште ни ком Сло вач ке еван ге лич
ке цркве.

Све ча ност је поче ла литур ги јом, када 
се број ним гости ма обра тио Милош 
Кла ћик, гене рал ни бискуп Еван ге лич ке 
цркве у Сло вач кој. Он је гово рио о Јозе
фу Мило сла ву Хур ба ну као све стра ној 
лич но сти, јер је Хур бан био све ште ник, 
коди фи ка тор, писац, нови нар, борац за 
народ на пра ва. Бискуп је под се тио и на 
још један јуби леј зна ча јан за Еван ге лич
ку цркву – 500 годи на од рефор ма ци је 
Мар ти на Луте ра, сазна је мо од све ште
ни ка Иго ра Фел ди ја који дода је да је 
овом при ли ком откри ве на и спо мен пло
ча на спо мен соби.

 Син и унук Ј. М. Хур ба на су били све
ште ни ци у Ста рој Пазо ви. Пре нео сам 
поздра ве од биску па Сло вач ке еван ге
лич ке цркве у Срби ји и иста као да у Ста

Rok 2017. vyhlásený je rokom Joze
fa Milo sla va Hur ba na na Slo ven sku 
a k príležitosti 200. výročia od jeho 

naro de nia a v Slo ven skej eva nje lic kej cir
kvi aj rokom Mar ti na Lut he ra, k príležitosti 
500 rokov od reformácie. Spomienková 
slávnosť, kto rej súčasťou bolo odha le nie 
pamätnej tabu le pri príležitosti 200. 
výročia naro de nia Joze fa Milo sla va Hur
ba na sa usku toč ni la 17. sep tem bra v obci 
Hlboké na Slo ven sku a zúčast ni la sa aj 
štvorčlenná delegácia zo Sta rej Pazovy 
na čele s farárom Igo rom Feldym. 

Podu ja tie sa zača lo slu žba mi Božími na 
ktorých kázal generálny biskup ECAV 
Miloš Klátik, ktorý pri po me nul dve výročia 
vzácne pre Eva nje lickú cir kev a to 500. 
výročie pami atky reformácie a 200. 
výročie naro de nia eva nje lického farára, 
národovca, kodifikátora, spi so va teľa, 
novinára Joze fa Milo sla va Hur ba na. 
Slávnosť pokra čo va la kladením ven cov 
pri pomníku toh to národovca pred Eva nje
lickým kosto lom, a vyvrc ho li la odhalením 
Pamätnej tabu le J.M.Hur ba na na 
pamätnej izbe, hovorí Igor Feldy. 

 Bola to pre mňa zvláštna uda losť, lebo 
v Sta rej Pazo ve pôsobili ako evanjelickí 
farári syn aj vnuk J. M. Hur ba na a bolo to 
pre mňa aj oso bit nou  cťou. Pre ni e sol 
som pozdravy od bisku pa SEAVC v Srb
sku a pozna me nal som, že v Sta rej Pazo
ve máme ústredný archív SEAVC v Srb
sku ktorá počíta oko lo 50.000 čle nov. V 
archi ve na Hur ba nov skej fare u nás máme 
zac ho vané hod ne listov J.M.Hur ba na od 
synov, dcér , vnu kov. Okrem listov a kníh 
sme zac ho va li aj pali cu, ktorá patri la 
J.M.Hur ba no vi. ktorú mal potom syn Sve

Dve významné jubi lea v jed nom roku

Jozef Milo slav Hur ban sa naro dil 19. mar ca 
v Bec ko ve a zomrel 21. februára v Hlbo kom, 
bol prvý pred se da Slo ven skej národnej rady, 
slo venský spi so va teľ, novinár, poli tik a 
organizátor kultúrne ho živo ta slo venského 
národného hnu tia, eva nje lický kňaz a vedúca 
osob nosť slo venského pov sta nia 1848 – 1849. 
pôvodne bol stúpen com Jána Kollára neskôr 
Ľudovíta Štúra, kodifikátora slo venského spi
sovného jazyka. Mal päť synov a štyri dcéry. 
Jeho najstarší syn Sve to zar Hur ban Vajanský, 
je známy slo venský spi so va teľ a Vladimír Hur
ban, bol  eva nje lický farár v Sta rej Pazo ve a 
otec Vladimíra Konštantína Hur ba na (VHV), 
známeho pazovského spi so va teľa, čie sa die la 
aj dnes často na diva delných doskách.

O Joze fo vi Milo sla vi Hur ba no vi

Игор Фелди и Ката ри на Вереш

Изложба
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рој Пазо ви у паро хиј ском дому има мо 
цен трал ни архив наше цркве која бро
ји око 50.000 чла но ва. У архи ви има мо 
доста књи га али и писа ма Ј. М. Хур ба на 
тако ђе од сино ва, ћер ки, уну ка. Поред 
тога има мо и један рари тет – штап Ј. М. 
Хур ба на, који је затим имао син Све то
зар Хур бан Вајан ски, позна ти сло вач ки 
писац, а после и ста ро па зо вач ки све ште
ни ци Хур ба но ви. Тај ори ги нал ни штап 
сам држао у руци док сам гово рио и он је 
иза звао вели ко инте ре со ва ње при сут них 
– каже Игор Фел ди.

Има ју ћи у виду да су све ште ни ци Хур
бан у Ста рој Пазо ви били актив ни 80 
годи на и да је цела поро ди ца оста ви ла 
дубо ке коре не и у кул ту ри Сло ва ка на 
овим про сто ри ма, Фел ди дода је да је 
у пла ну да се овај јуби леј обе ле жи на 
библиј ским сусре ти ма до Божи ћа када 
ће бити при ка за не и сли ке о уче шћу на 
про сла ви у Сло вач кој.

 Можда ћемо позва ти и неког екс пер
та да што више при бли жи мо дело овог 
зна чај ног чове ка. Тако ђе пла ни ра мо да 

обе ле жи мо и дру ги ово го ди шњи јуби
леј – 500 годи на рефор ма ци је Мар ти на 
Луте ра осни ва ча хри шћан ске про те
стант ске луте ран ске цркве и јед ног од 
вођа рефор ма ци је у Немач кој. Пред крај 
окто бра орга ни зо ва ће мо све ча ност уз 
при су ство и гости ју из Немач ке – каже 
Игор Фел ди.

Пуни ути са ка са ове све ча но сти у Сло
вач кој вра ти ли су се и оста ли чла но ви 
деле га ци је – Михал Гирег, Павел Балаж 
и Ката ри на Вереш. А. Симо но вић

to zar Hur ban Vajanský, známy spi so va teľ 
a neskor šie aj sta ro pa zovský farári. Práve 
tú pali cu, ktorá je pod zaš ti tou cir kvi som 
aj mal v rukách, ked´ som hovo ril a tá 
vyvola la veľký záujem prítomných  hovorí 
Igor Feldy.

Majúc na zre te li, že Hur ba nov ci v Sta rej 
Pazo ve pôsobili 80 rokov a zanec ha li 
hlboké kore ne aj v kul tu re Slovákov na 
týchto pri e sto roch, plánuje sa nie čo aj v 
Sta rej Pazo ve?

 Spomienková slávnosť bude na 
biblických hodinách pred Adventým 
obdobím, kedy bude me nie len hovo riť o 
J.M.Hur ba no vi, ale bude me pre mi e tať aj 
fotky z pobytu na Slo ven sku a možno 
zavoláme aj nie ko ho z odborníkov aby 

čím viac priblížili die lo toh to významného 
člo ve ka. Tiež plánujeme zazna me nať aj 
druhú slávnosť ktorá pre bi e ha počas toh
to roku – 500 rokov reformácie Mar ti na 
Lut he ra. Bude to kon com októbra v diva
del nej sale kedy bude mať aj hostí z 

Nemec ka  hovorí Igor Feldy. 
Plný doj mov zo spo mi en ko vej slávnosti 

sa vrátili aj ostatný čle no via delegácie – 
Mic hal Gíreg, Pavel Baláž a oso bit ne 
archivárka Katarína Verešová.

A. Simonovićová

Јозеф Мило слав Хур бан је био пред сед
ник Сло вач ког народ ног већа, сло вач ки 
писац, нови нар, поли ти чар и орга ни за тор 
кул тур ног живо та сло вач ког народ ног 
покре та, еван ге лич ки све ште ник и воде ћа 
лич ност сло вач ког покре та 1848 – 1849. 
Прво је био след бе ник Јана Кола ра, касни
је Људо ви та Шту ра, коди фи ка то ра сло вач

ког књи жев ног јези ка. Имао је пет сино ва и 
чети ри ћер ке. Његов нај ста ри ји син Све то
зар Хур бан Вајан ски је позна ти сло вач ки 
писац, док је син Вла ди мир Хур бан био 
све ште ник у Ста рој Пазо ви и отац Вла ди
ми ра Кон стан ти на Хур ба на (ВХВ), позна тог 
пазо вач ког писца, чија се дела и данас 
често нала зе на позо ри шним даска ма.

О Јозе фу Мило сла ву Хур ба ну

Изложба

Пазовчани у Словачкој
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МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ У РУМУ НИ ЈИ

Песме Доње земље
Сло ва ци у Руму ни ји фести вал „Cez 

Nad lak je...“ сма тра ју сво јим нај по
зна ти јим фести ва лом. Већ дуги низ 

годи на то је и међу на род ни фести вал, јер 
уче ству ју пева чи из Мађар ске и Срби је. 
Фести вал је осно ван 1999. и сва ке годи не 
се одр жа ва у јесен. Његов назив је исто вре
ме но и назив народ не песме коју су Сло ва
ци у Над ла ку доне ли из Сло вач ке и мало 
је при ла го ди ли. Љуби те љи народ не музи ке 
тако сва ке годи не на смо три могу да чују 
сло вач ке народ не песме али да ужи ва ју и у 
богат ству народ них ношњи из кра је ва ода
кле дола зе интер пре та то ри.

Овај фести вал може мо назва ти и цело
до њо зем ски јер насту па ју пева чи из тако
зва не Доње земље, одно сно из Руму ни је, 
Мађар ске и Срби је. Так ми чар ски део имао 
је три кате го ри је, пева че од шест до 12 
годи на, од 13 до 18 и ста ри је од 18 годи на.

Ове годи не фести вал је одр жан од 21. 
до 24. сеп тем бра и насту пи ло је 36 пева ча. 
Поред дома ћи на насту пи ли су и пред став
ни ци из Мађар ске из Беке шча бе и Кет шо
про ња као и из вој во ђан ских сре ди на, из 
Лали ћа, Бач ког Петров ца, Селен че, Киса
ча, Гло жа на, Пив ни це, Арад ца, Кова чи це, 
Новог Сада. Срем су пред ста вља ли пева чи 
Андре ја Опав ски и Мари ја Фол ћан из Ста
ре Пазо ве, Мар ти на Агар ски из Боље ва ца и 
Дани је ла Грек са из Доба но ва ца. 

И ове годи не су нај број ни ји били пред
став ни ци из Срби је, зато и није чуд но што 
су осво ји ли и нај ви ше при зна ња. У кате
го ри ји од шест до 12 годи на дру го место 

при па ло је Миха е ли Шимек из Лали ћа, а 
тре ће Симо ни Сико ра из Бач ког Петров ца. 
У категoрији од 13 до 18 годи на су тако ђе 
осво ји ли дру го и тре ће место и то Мар ти на 
Агар ски из Боље ва ца и Иве та Ковач из Бач
ког Петров ца. Нај у спе шни је су биле пева
чи це у тре ћој кате го ри ји, које су осво ји ле 
сва три прва места. Прво је при па ло Тати
ја ни Јашко из Новог Сада, дру го Андре ји 
Кукуч ка из Бач ког Петров ца и тре ће Миха е
ли Мар ко из Кова чи це.

Орке стром је дири го вао Ондреј Маглов
ски из Срби је, а тако ђе у жири ју је поред 
пред став ни ка Руму ни је и Мађар ске био 
и врстан музи чар из Срби је – Јурај Суђи. 
Смо тру сло вач ких народ них песа ма „Cez 
Nad lak je...“ орга ни зо ва ла је Арад ска област 
Демо крат ског саве за Сло ва ка и Чеха у 
Руму ни ји. У гала про гра му је насту пио фол
клор ни ансамбл „Лип тов“ из Ружом бер ка из 
Сло вач ке.

A.Симо но вић

Medzinárodný festi val v Rumun sku
S lováci v Rumun sku pre hli ad ku slo

venských ľudových pie sni pod názvom 
„Cez Nad lak je...“ pokla dajú za svoj 

najznámejší festi val. Už dlhé roky je to aj 
medzinárodný festi val lebo sa zúčastňujú aj 
speváci z Madar ska a Srb ska. Festi val bol 
zalo žený v roku 1999, uskutočňuje sa každo
roč ne v jese ni. Jeho názov je zároveň aj 
názvom ľudo vej pie sne, kto rej nápev si Nad
la ča nia pri ni e sli zo Slo ven ska, troc hu ho 
prispôsobili a zlo ži li domácky text. Milovníci 
ľudo vej hudby si každo roč ne na pre hli ad ke 

môžu vypočuť mnohé slo venské ľudové pie
sne a koc hať sa krásou ľudových kro jov z 
tých oblastí, z ktorých inter pre ti pochádzajú. 

Ten to festi val môžeme pome no vať aj celo
dol no zem skou  pre hli ad kou, lebo sa 
zúčastňujú speváci nie len z Rumun ska ale aj 
z Madar ska a z voj vo dinských prostredí. 
Festi val má dva súťažné kon certy – v pia tok 
a v sobo tu., kým je v nedeľu gala kon cert a 
vyhlásenie výher cov. Súťažná časť pre hli
adky má tri vekové kategórie, a to: od 6 až 12 
rokov, od 13 až 18 rokov a nad 18 rokov. 

V tom to roku sa festi val konal v dňoch 21. 
až 24. sep tem bra v Nad la ku. Na IXX festi va le 
sa zúčast ni lo 36 spevákov. Vystúpili speváci 
z rôznych prostredí z Dol nej zeme, z 
rumunského Nad la ku, z maďarskej Békeš
skej Čaby a Ketšoproňu a z voj vo dinských 
prostredí: Lali te, Báčskeho Petrov ca, Selen
če, Kysáča, Hlo žian, Piv ni ce, Aradáča, Kova
či ce, Nového Sadu. Sri em pre zen to va li 
speváčky Andrea Opavská a Mária Folťanová 
zo Sta rej Pazovy, Mar ti na Agárská z Boľovi ec 
a Dani e la Greksová z Doba no vi ec. 

Aj toh to roku najpočetnejší boli pred sta vi
te lia zo Srb ska pre to nie div, že získali aj 
naj vi ac odmien. V kategórii od 6 do 12 rokov 
druhú cenu si vyspi e va la Mic ha e la Šimeková 
z Laliťe a tre tiu Simo na Sýkorová z Báčského 
Petro ve ca. V kategŕii od 13 do 18 rokov sa 
tiež  dosta la druhá a tre tia cena, Mar ti ne 
Agárskej z Boľovi ec a Ive te Kováčovej z 
Báčského Petrov ca. Najúspeš nej šie boli 
speváčky v tre tej kategŕii ktoré obsa di li všetky 
tri mie sta. Prvé obsa di la Tati a na Jašková z 
Nového Sadu, druhé Andrea Kukučková z 
Báčského Petro ve ca a tre tie Mic ha e la 
Marková z Kova či ce.

Festi va lovým orche strom diri go val Ondrej 
Maglovský zo Srb ska. Aj v poro te okrem 
pred sta vi teľov z Rumun ka a Madar ska bol aj 
špič kový hudobník zo Srb ska Juraj Súdi. Pre
hli ad ku uspo ri a da la Aradská oblasť Demo
kra tického zväzu Slovákov a Čec hov v 
Rumun sku. V gala pro gra me vystúpil 
Folklórny súbor Lip tov z Ružom ber ka zo Slo
ven ska.

A. Simonovićová
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МУЗЕЈ СРЕ МА

Људи у нама

У Музе ју Сре ма у Срем
ској Митро ви ци 2. окто бра 
отво ре на је изло жба сли ка 
и скулп ту ра тро је ауто ра. 
Назив изло жбе је „Људи у 
нама“, а сво је радо ве су 
пред ста ви ли Миро слав 
Муни жа ба из Срем ске 
Митро ви це, Љиља на Сте
ва но вић из Бео гра да и 
Миро слав Сав ков из Пан че
ва. 

Изло жба ће бити отво ре
на до 14. окто бра. Б. С.

КУЗМИН

Рас пе ва на 
јесен

У Кузми ну је про шлог пет
ка, 6. окто бра одр жа на 
мани фе ста ци ја Рас пе ва на 
јесен, так ми че ње пева ча 
ама те ра. Орга ни за тор овог 
дога ђа ја био је Кул тур ни 
цен тар Кузмин, уз подр шку 
Гра да Срем ска Митро ви ца. 
На так ми че њу је уче ство ва
ло 15 пева ча ама те ра, а по 
оце ни жири ја, нај бо ља је 
била Дра га на Ста ни ву ко вић 
из Шида. 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Обе ле жен Европ ски 
дан аути зма

Пово дом Европ ског дана аути зма који 
се обе ле жа ва 3. окто бра, Општин ско 
удру же ње гра ђа на за помоћ осо ба ма 

са аути змом у Срем ској Митро ви ци је орга
ни зо ва ло отво рен дан за све оне који желе 
да се упо зна ју са радом удру же ња.

Један од чла но ва удру же ња Бран
ко Лазић, иста као је зна чај обе ле жа ва ња 
Европ ског дана аути зма за дру штво.

– Већ дру гу годи ну ми пра ви мо Дан отво
ре них вра та, када су добро дошли сви који 
желе да се упо зна ју са осо ба ма са аути
змом и њихо вим роди те љи ма. Људи који 
има ју пред ра су де могу да их реше када 
дођу у наше про сто ри је, које су отво ре не од 

17 до 18:30 часо ва сва ким рад ним даном. 
У скло пу удру же ња орга ни зу је мо три ради
о ни це, јед ну финан си ра Град , а пре о ста ле 
две Мини стар ство за рад и запо ша ва ње. 
Јед на је пси хо ло шка подр шка роди те љи
ма која се одр жа ва јед ном месеч но, дру га је 
спорт ска ради о ни ца која се одр жа ва чети ри 
пута месеч но и има мо и дефек то ло га који 
ради са децом два пута недељ но – рекао 
је Лазић.

Удр же ње је посе тио и начел ник Град ске 
упра ве за соци јал ну и здрав стве ну зашти ту 
Воји слав Мир нић, који је иста као да је Град 
за актив но сти овог удру же ња у овој годи ни 
издво јио 720.000 дина ра. С. К.

ПОКРЕТ ОБНО ВЕ КРА ЉЕ ВИ НЕ СРБИ ЈЕ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Без кра ља не ваља
У неде љу 8. окто бра 

одр жа на јe прва избор
на скуп шти на Покре та 

обно ве Кра ље ви не Срби је 
у Срем ској Митро ви ци. За 
пред сед ни ка је јед но гла сно 
иза бран Мили во је Тодо ро
вић, дипло ми ра ни еко но ми
ста из Срем ске Митро ви це.

Скуп шти ни су при су ство
ва ли Томи слав Јан ко вић, 
пред сед ник Скуп шти не Гра
да Срем ска Митро ви ца, 
Љубо мир Вола ре вић, про то
на ме сник за Срем ску Митро
ви цу и духов ник КПЗ, Душан 
Радо са вље вић, осни вач 
ПОКС и пред сед ник одбо ра 
за повра так Кра ља и обно ву 
монар хи је за Запад ну Срби
ју, Љубо мир Ста ни са вљев, 
заме ник покра јин ског секре

та ра за спорт и омла ди ну и 
пред сед ник ПОКС Зре ња
нин, Мир ко Чики риз, држав
ни секре тар у мини стар ству 
прав де и пред сед ник ПОКС 
Кра гу је вац и Жика Гој ко вић, 

народ ни посла ник и заступ
ник ПОКС.

 Ми смо мла да стран ка, 
недав но осно ва на, али смо 
за ово крат ко вре ме пока
за ли да смо озбиљ на орга

ни за ци ја ква ли тет них и спо
соб них људи оку пље них око 
јед не здра ве иде је, који ма 
су поро ди ца, вера и кру на 
на првом месту. Срби ја је 
дуго лежа ла у мра ку, таво
ри ла у репу бли кан ском екс
пе ри мен ту који нам ништа 
добро није донео. Вре ме је 
да се Срби ја про бу ди, да 
обно ви мо монар хи ју, јер је 
то једи ни и нај бр жи пут за 
пре по род Срби је. Пози вам 
сугра ђа не да нам се при
дру же у нашој бор би, да 
нам помог ну да кру ни ше мо 
Срби ју, а све у циљу вас
кр са сна ге и сла ве Срби је, 
сна ге и сла ве какву је има ла 
Кра ље ви на Срби ја – изја вио 
је том при ли ком Мили во је 
Тодо ро вић. Б. Т.

Избор на скуп шти на

Дан отворених врата у Удружењу
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АТЛЕ ТИ КА

Пау ко вић дру ги
на Север ном Кипру
У орга ни за ци ји Атлет

ског саве за Север ног 
Кипра 3. окто бра у 

Леф ко си је одр жан позив ни 
интер на ци о нал ни атлет ски 
митинг на ком је од срп ских 
атле ти ча ра уче ство вао једи
но Бран ко Пау ко вић из АК 
Рума, који је у баца њу копља 
зау зео дру го место са 72,22 
метра иза Мађа ра Нор бер
та Рива са Тота 75.92, док је 
у гене рал ном пла сма ну био 
четвр ти. 

Нај звуч ни је име митин га 
био је Рамил Гули јев из Тур
ске, свет ски шам пи он на 200 
мета ра, који је на митин гу 
побе дио у трци на 100 мета
ра. Још јед но звуч но име је 
и свет ска вице шам пи он ка у 
ско ку у вис Јули ја Лев чен ко 
из Укра ји не. 

На митин гу су осим дома
ћих атле ти ча ра уче ство ва

ли атле ти ча ри из Укра ји не, 
Бело ру си је, Тур ске, Ниге ри
је, Мађар ске, Чешке, Сло ве
ни је, Хрват ске, Тур ске. 

Спе ци фич ност митин га је 
што је так ми че ње одр жа но 
у пре по днев ним часо ви ма 
и што је митинг зами шљен 

као митинг затва ра ња сезо
не без вели ког так ми чар ског 
опте ре ће ња са циљем да се 
позва ни спор ти сти дру же и 
одмо ре у пре див ном амби
јен ту и при јат ној острв ској 
кли ми неко ли ко дана након 
так ми че ња. А. С.

Побед ни ци митин га (пре у зе то са www.taf.org.tr)

У Зре ња ни ну је одр жа но финал
но так ми че ње Првен ства Срби
је у деч јој атле ти ци за годи шта 

20062009. а еки па АК „Срем“ је осво
ји ла дру го место у кате го ри ји 2008. 
годи шта.

Так ми че ње је било груп но, а еки
па је бро ји нај ма ње осам чла но ва уз 
могу ће резер ве. Однос деча ка и девој
чи ца мора бити 4:4 или 5:3. Кроз ква
ли фи ка ци је широм Срби је дошло се 
до пред став ни ка три реги о на: Вој во
ди на, цен трал на Срби ја и Бео град, а 
из сва ког реги о на уче ство ва ле су по 
две еки пе. 

Так ми чи ло се у пет дисци пли на: 
поли гон брзи не (трча ње уз пре ска
ка ње пре по на), баца ње меди цин ке и 
баца ње вор тек са (збир но саби ра ње 
резул та та), скок у даљ из места (где 
ја ста дох ти про ду жи) и поли гон издр
жљи во сти. 

Еки пу „Сре ма“ су сачи ња ва ли: Ива 
Бежа но вић, Ива Ска кић, Ката ри на 
Шко рић, Лена Божо вић, Лена Бисер
чић, Мио на Мак си мо вић, Алек са Жиг
мун до вац, Лазар Лав Комле нић и 
Реља Радо ва но вић. Они су били нај
бо љи у баца њу вор тек са, дру го пла си
ра ни у баца њу меди цин ке и поли го ну 
издр жљи во сти, а тре ће пла си ра ни у 
поли го ну брзи не и ско ку у даљ.

На так ми че њу су доми нант ни били 
клин ци из ново сад ске „Вој во ди не“ који 
су побе ди ли у свим узра сним кате го
ри ја ма.

Атле ти ча ри „Сре ма“ уче ство ва ли 
су и на кро су РТСа у Шап цу. Нај у
спе шни ја је била Мила Марин ко вић 
у трци девој чи ца 7. раз ред. Она је 
трча ла сјај но, води ла дру гу поло
ви ну трке, ство ри ла пред ност али 
је у самом фини шу изгу би ла зла
то. При па ло јој је сре бро за уте ху. 
Пето пла си ра на у трци девој чи ца 8. 

раз ред је била Сара Бер ток, шести, 
тако ђе добар, је у трци деча ка 4. раз
ред био Милен ко Илић, док је Нико ла 
Кли ча рић завр шио трку деча ка петог 
раз ре да негде на сре ди ни.

Мла ђи јуни о ри Мир ко Мау на и Дејан 
Анту но вић су сна ге одме ри ли са сени
о ри ма у трци на 6.000 мета ра. Мир ко 
је био три на е сти, а Дејан четр на е сти. 
Ова трка им је добро дошла као нека 
врста про бе пред крос Срби је у Бору 
који ће се одр жа ти 28. окто бра, јер ће 
тамо трча ти 5.000 мета ра. Д. М.

Вицешамиони Срби је

Нај мла ђи атле ти ча ри „Сре ма“ са тре не ром

НАЈ МЛА ЂИ АТЛЕ ТИ ЧА РИ „СРЕ МА“ 

БОРИ ЛАЧ КИ
СПОР ТО ВИ

Успе шни 
Румља ни

Теквон дист ки ња Јова на 
Васи ље вић осво ји ла је 
злат ну меда љу на Европ
ском кадет ском првен ству, 
које је одр жа но у Будим пе
шти, од 5. до 8. окто бра.

У кате го ри ји до 41 кило
гра ма у фина лу су се 
бори ле срп ске теквон дист
ки ње, а злат ну меда љу 
осво ји ла је Јова на Васи
ље вић, пошто је побе ди ла 
Андреу Бокан са 7:6.

Обе су има ле по пет 
бор би и у вели кој и у вели
кој кон ку рен ци ји су се 
избо ри ле за фина ле.

Добре резул та ти оства
ри ли су и рум ски кик бок
се ри у Немач кој. Дими три
је Вуко вић је К1 осво јио 
Куп Бавар ске више него 
убе дљи во, док је дру ги 
члан Кик бокс клу ба „Ру
09“, Ненад Ћосић био нај
бо љи на Првен ству 
Немач ке у А кла си, у кон
ку рен ци ји сени о ра до 91 
кило гра ма.
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Ја зак: Цар Урош – Бо рац 
3:2; Ри ви ца: Пла ни нац  Сло га 
(М) 0:1; Кр че дин: Фру шко го рац 
– ЧСК 0:2; Кр ње шев ци: Сло га 
(К) – Кру ше дол 1:3; Но ви 
Слан ка мен: Ду нав – Рад нич ки 
2:2.

01. Кру ше дол 6 5 1 0 25:8 16
02. ЧСК 5 4 1 0 13:4 13
03. Рад ни. 6 2 4 0 13:7 10
04. Сло га (К) 6 2 3 1 9:8 9
05. Сло га (М) 6 3 0 3 11:11 9
06. Ду нав 6 2 2 2 10:9 8
07. Цар Урош 5 1 1 3 5:10 4
08. Пла ни нац 6 1 1 4 7:17 4
09. Фру шко г. 5 0 3 2 3:7 3
10. Бо рац 5 0 0 5 3:18 0

Бач ка То по ла: ТСЦ – Ди на
мо 0:0; До ба нов ци: Бу дућ ност 
– Бе жа ни ја 1:1; Гор њи Ми ла
но вац: Ме та лац – Про ле тер 
1:2; Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра  
Рад нич ки (П) 2:1; Ја го ди на: 
Ја го ди на – Тем нић су игра ли у 
по не де љак; Бе о град: Син ђе
лић – Сло бо да 1:1; Но ви Па зар: 
Но ви Па зар – Ин ђи ја 4:3; Кра гу
је вац: Рад нич ки (К) – Те ле оп тик 
1:0.
01. Ди на мо 8 6 1 1 14:6 19
02. Ме та лац 8 5 1 2 10:4 16
03. Рад ни. (К) 8 5 1 2 9:5 16
04. Про ле тер 8 5 0 3 13:8 15
05. Син ђе лић 8 3 5 0 6:3 14
06. ТСЦ 8 3 4 1 8:4 13
07. Н. Па зар 8 3 4 1 10:7 13
08. ЧСК Пи в. 8 3 2 3 13:12 11
09. Бу дућ ност 8 3 2 3 9:9 11
10. Ин ђи ја 8 3 2 3 9:10 11
11. Тем нић 7 3 1 3 8:9 10
12. Сло бо да 8 2 2 4 4:11 8
13. Бе жа ни ја 8 2 1 5 11:16 7
14. Ја го ди на 7 1 2 4 3:7 5
15. Те ле оп тик 8 0 3 5 5:12 3
16. Рад ни. (П) 8 0 1 7 6:15 1

При гре ви ца: Брат ство 1946 
 Рад нич ки (Ш) 7:0; Ста ри 
Ба нов ци: Ду нав  Рад нич ки 
(НП) 1:3; Пан че во: Же ле зни чар 
– Бо рац 3:0; Срем ска Ми тро
ви ца: Рад нич ки (СМ)  Мла дост 
(БЈ) 0:3; Су бо ти ца: Бач ка 1901 
 Цр ве на Зве зда 2:2; Зре ња
нин: Рад нич ки (З)  Ди на мо 
1945 0:1; Но ви Ба нов ци: 
Омла ди нац  Бе чеј 1918 1:4; 
Бе о чин: Це мент – Оџа ци 5:2.
01. Бе чеј 1918 8 8 0 0 28:4 24
02. Це мент 8 6 1 1 20:10 19
03. Оџа ци 8 6 0 2 14:11 18
04. Бо рац 8 5 2 1 15:7 17
05. Омла ди нац 8 5 1 2 13:10 16
06. Ди на мо 8 5 0 3 15:5 15
07. Брат ство 8 4 2 2 14:5 14
08. Мла до. (БЈ) 8 4 2 2 13:9 14
09. Ц. Зве зда 8 3 2 3 13:16 11
10. Же ле з. 8 3 1 4 9:9 10
11. Рад ни. (НП) 8 3 1 4 10:13 10
12. Рад ни. (З) 8 3 0 5 9:12 9
13. Ду нав 8 1 1 6 10:18 4
14. Бач ка 1901 8 0 2 6 4:19 2
15. Рад ни. (СМ) 8 0 1 7 2:15 1
16. Рад ни. (Ш) 8 0 0 8 4:30 0

Ди вош: Хај дук (Д) – Ку пи но
во 6:1; Ста ра Па зо ва: Је дин
ство  Сло га (Т) 5:2; Бе шка: 
Хај дук (Б) – Сре мац 2:1; Но ви 
Сад: Ка бел  Бо рац (НС) 0:0; 
Но ви Сад: Сла ви ја  Сло га (Е) 
1:4; Бе ле гиш: По ду на вац – 
Ин декс 1:0; Чу руг: Хај дук (Ч)  
Бо рац (Ш) 2:2; Каћ: Ју го вић – 
ЛСК 2:1.

Мар тин ци: Бо рац (М) – Под
ри ње 0:2; Са лаш Но ћај ски: 
Бу дућ ност – Сло вен 2:1; Го лу
бин ци: Ја дран – Пар ти зан 0:0; 
Ја зак: Ру дар – Љу ко во 1:0; 
Пу тин ци: ПСК – Же ле зни чар 
1:1; До њи То вар ник: Сло бо да 
– Хрт ков ци 2:0; Ру ма: Пр ви 
Мај  Гра ни чар 1923 3:0; 
По пин ци: На пре дак  Бо рац 
(К) 3:1.

01. Под ри ње 8 7 0 1 13:5 21
02. Сло бо да 8 6 1 1 12:2 19
03. Же ле з 8 5 2 1 19:4 17
04. Пр ви Мај 8 5 2 1 19:6 17
05. Гра ни чар 8 5 1 2 16:10 16
06. Бо рац (К) 8 4 1 3 13:10 13
07. Ру дар 8 4 0 4 10:12 12
08. Бо рац (М) 8 3 2 3 13:13 11
09. ПСК 8 2 3 3 7:9 9
10. Бу дућ ност 8 3 0 5 13:19 9
11. На пре дак 8 2 2 4 6:11 8
12. Љу ко во 8 2 0 6 7:11 6
13. Хрт ков ци 8 1 3 4 10:20 6
14. Пар ти зан 8 2 2 4 8:12 5
15. Ја дран 8 1 2 5 4:19 5
16. Сло вен 8 0 3 5 11:18 3

Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Сло бо да 3:1; Бу ђа нов ци: Мла
дост  Фру шка Го ра 1:1; Бре
стач: Бре стач  До њи Срем 
2015 3:1; Но ви Кар лов ци: 
По лет  Зе ка Бу љу ба ша 4:0; 
Би кић До: Би кић Дол – Хај дук 
2:0; Обреж: Гра ни чар (О) – 
Ми трос 1:0; До њи Пе тров ци: 
До њи Пе тров ци  Гра ни чар (К) 
4:0; Жар ко вац: На пре дак – 
Сло га 2:0.

01. Сло га (Е) 8 7 0 1 19:4 21
02. Је дин. 8 6 2 0 20:7 20
03. Хај дук (Д) 8 5 1 2 16:12 16
04. Бо рац (Ш) 8 4 3 1 19:12 15
05. По ду н. 8 4 2 2 14:7 14
06. Хај дук (Ч) 8 4 2 2 13:11 14
07. Сло га (Т) 8 3 2 3 9:14 11
08. Ју го вић 8 3 1 4 15:15 10
09. Ка бел 8 2 4 2 10:11 10
10. Бо рац (НС) 8 3 1 4 7:8 10
11. Ин декс 8 2 3 3 7:7 9
12. Хај дук (Б) 8 3 0 5 10:12 9
13. ЛСК 8 2 2 4 15:22 8
14. Сре мац 8 1 3 4 6:13 6
15. Сла ви ја 8 1 1 6 10:20 4
16. Ку пи но во 8 0 1 7 6:21 1

Ва ши ца: На пре дак – Омла
ди нац 1:0; Бин гу ла: ОФК Бин гу
ла  Је дин ство (Љ) 5:0; Ба чин
ци: ОФК Ба чин ци  Оби лић 
1993 3:2; Ја ме на: Гра ни чар – 
Сре мац 1:4; Ги ба рац: Син ђе
лић  Је дин ство (М) 1:2; Ер де
вик: Ер де вик 2017 – Јед но та 
3:0.

01. На пре дак 8 6 2 0 20:6 20
02. Оби лић 8 6 1 1 20:9 19
03. Ер де вик 8 6 1 1 16:6 19
04. Је дин . (М) 8 5 1 2 16:9 16
05. ОФК Ба ч. 8 3 4 1 17:10 13
06. Сре мац 8 3 2 3 18:14 11
07. ОФК Бин. 8 2 3 3 13:9 9
08. Син ђе лић 8 2 3 3 12:11 9
09. Јед но та 8 2 2 4 13:15 8
10. Омла ди нац 8 2 0 6 10:21 6
11. Гра ни чар 8 1 1 6 8:25 4
12. Је дин . (Љ) 8 0 0 8 7:35 0

Ма ли Ра д ин ци: Фру шко го
рац  27.Ок то бар 2:0; Ни кин ци: 
По лет  Је дин ство (П) 1:1; 
Ру ма: Је дин ство (Ру) – Мла
дост 3:0; До брин ци: Сре мац – 
Сло га је пре ки ну та; Гра бов ци: 
Гра ни чар  Је дин ство (К) 1:3; 
Ша трин ци: Вој во ди на – Бо рац 
5:1.

01. Је дин . (Ру) 7 6 0 1 11:5 18
02. Сло га 7 5 0 2 31:7 15
03. По лет 6 4 2 0 14:3 14
04. Фру шко г. 7 4 2 1 14:11 14
05. Је дин . (П) 7 4 1 2 17:9 13
06. Сре мац 6 3 1 2 19:9 10
07. Је дин. (К) 6 3 0 3 11:7 9
08. Гра ни чар 7 2 0 5 11:20 6
09. Мла дост 7 1 2 4 3:21 5
10. 27Ок то бар 7 1 1 5 5:19 4
11. Бо рац 7 1 1 5 9:26 4
12. Вој во ди на 6 1 0 5 7:15 3

Ло вац 3:0 Сло вен; Мла дост 
2:1 Сре мац; Хај дук 1932 2:1 
Шу мар; Ви тез 0:1 Ка ме ни.

Шу љам: На пре дак – Но ћај 
2:2; Ве ли ки Ра дин ци: Бо рац 
(ВР)  Сло га (З) 0:0; Бе ше но во: 
БСК – Пла ни нац 6:0; Срем је 
био Сло бо дан.

01. Д.Пе тров ци 8 6 1 1 26:4 19
02. На пре дак 8 6 1 1 22:8 19
03. Мла дост 8 5 2 1 16:10 17
04. Гра ни. (О) 8 5 1 2 16:15 16
05. Ф. Го ра 8 4 2 2 20:15 14
06. Фру шког. 8 4 1 3 13:13 13
07. Хај дук 8 3 3 2 14:13 12
08. Сло га 8 4 0 4 13:14 12
09. Бре стач 8 4 0 4 13:25 12
10. По лет 8 3 1 4 14:14 10
11. Ми трос 8 3 1 4 12:12 10
12. Би кић Дол 8 3 0 5 9:8 9
13. До њи Срем 8 2 1 5 12:14 7
14. З.Бу љу ба ша 8 2 1 5 15:21 7
15. Сло бо да 8 1 1 6 12:25 4
16. Гра ни  (К) 8 0 2 6 6:22 2

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

01. БСК 4 3 1 0 21:2 10
02. Срем 3 2 1 0 10:1 7
03. Сло га (З) 4 2 1 1 7:7 7
04. Пла ни нац 4 2 1 1 8:9 7
05. На пре дак 5 1 1 3 5:21 4
06. Но ћај 4 0 2 2 3:8 2
07. Бо рац (ВР) 4 0 1 3 1:7 1

01. Мла дост 6 6 0 0 19:3 18
02. Хај дук 6 5 0 1 18:8 15
03. Шу мар 6 4 0 2 16:8 12
04. Сре мац 6 2 1 3 12:12 7
05. Ло вац 6 2 1 3 13:18 7
06. Ка ме ни 6 2 0 4 7:13 6
07. Ви тез 6 1 1 4 10:20 4
08. Сло вен 6 0 1 5 6:19 1

У ана ли ма Руко мет ног 
клу ба „Доњи Срем“, 4. окто
бар ће има ти посеб но место, 
тог дана је у спорт ској хали 
у Руми овај клуб оди грао 
свој први зва нич ни меч. 
После нешто више од годи
ну дана „сувих тре нин га“ и 
тек поко је тре нинг утак ми
це про тив школ ских сек ци ја, 
мла де руко ме та ши це пио
нир ке „Доњег Сре ма“ (2005. 
и 2006. годи ште), има ле су 
за рива ла вршња ки ње рум
ског „Сло ве на“. У утак ми цу 
су „уче ни це“ Мили це Ђур
ђе вић и Ива на Сто ја ко ви ћа 
ушле „при лич но стег ну те“ и 
под вели ком тре мом. Међу
тим, у дру гом полу вре ме ну 
се опу шта ју и игра ју дале ко 
боље. Кона чан резул тат је 
био 18:11 (полу вре ме 11:2).

 Врло смо задо вољ ни 

при ка за ном игром. Конач
но смо оди гра ли прву зва
нич ну утак ми цу, у којој нам 
је резул тат био нај ма ње 
битан. Јед но став но, оди
гра ли смо нај бо ље што смо 
могли у овом тре нут ку, а са 
дале ко иску сни јим РК „Сло
вен“ наста ви ће мо сарад њу 
и веру је мо да ћемо уско ро 
има ти узврат ну утак ми цу у 
Доњем Товар ни ку  први су 
ути сци тре не ра Ива на Сто
ја ко ви ћа.

За РК „Доњи Срем“ утак
ми цу су запо че ле: Иси до ра 
Мла ђе но вић (гол ман), Неда 
Костић, Маша Весе ли но вић 
(2 гола), Ана Јова но вић (7), 
Миља на Лаза ре вић, Ања 
Лазић (1) и Тара Цвет ко вић. 
У игру су ула зи ле Боја на 
Јако вље вић (1), Ева Митро
вић и Нико ли на Жив ко вић.

РУКО МЕТ НИ КЛУБ „ДОЊИ СРЕМ“

Прва зва нич на 
утак ми ца
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ЗДРА ВО МА ЛИ ЕКО ЛО ЗИ: НАЈ МЛА ЂИ ЧУ ВА РИ ПРИ РО ДЕ

Папир се баца у канту
Да је ве о ма бит но и зна чај но во

ди ти ра чу на о жи вот ној сре ди ни 
и при ро ди ко ја нас окру жу је, учи 

се од ма ле на. Битно је де ци об ја сни
ти због че га је ва жно очу ва ње при ро де. 
А на ко ји на чин то ра де, ис при ча ли су 
нам и по ка за ли и ма ли ша ни ко ји по ха
ђа ју за ба ви ште у Ди во шу. 

На пи та ње шта је жи вот на сре ди на и 
због че га је бит но чу ва ти је, Сло бо дан 
ка же да је жи вот на сре ди на све што 
нас окру жу је.

 То је цве ће, жи во ти ње, све око нас. 
Ја бри нем о око ли ни, та ко што ба цам 
сме ће у кан ту, сам сам то на у чио, а 
опо ми њем се стру и дру га ре ка да кре ну 
да ба це сме ће на зе ле ну по вр ши ну, да 
га ба це у кан ту – ка же Сло бо дан, а Ми
ли ца до да је да она стал но за ли ва цве
ће у свом дво ри шту. Сме ће ка же, ба ца 
у кан ту, јер је та ко ма ма на у чи ла, али 
је она не ка да и опо ми ње. У школ ском 
дво ри шту сам са дру га ри ма из за ба ви
шта ку пи ла сме ће, ка же Ми ли ца.

Ка ко сме ће ути че на во ду и ва здух, 
об ја сни ла нам је Ни ко ли на.

 Сме ће за га ђу је ули цу, др ве ће и цве
ће, али за га ђу је во ду и ва здух, а љу би
чи це не ми ри шу ле по ако се око њих 
на ла зе па пи ри ћи и фла ше. Због то га ја 
бри нем о при ро ди, та ко што ре дов но 
за ли вам цве ће и чи стим око сво је ку ће. 

Мо ра да нам бу де ле па и чи ста ули ца, 
јер је леп ше жи ве ти у чи стом – до да је 
Ни ко ли на.

Њи хов дру гар Мар ко ис ти че да је 
бит но да школ ско дво ри ште бу де чи сто 
ка ко би се игра ли. Он ка же да ка ко чи
сти сво је дво ри ште од сме ћа, та ко са 
дру га ри ма чи сти и школ ско дво ри ште. 
Исто та ко, опо ми ње дру га ре ка да сме
ће ба це на ули цу да по ку пе и ба це у 
кон теј нер, јер због че га кон теј не ри слу
же?!

Ми ли ца нам при ча да по ред ра чу на о 
сме ћу, во де ра чу на и о хи ги је ни.

 Тре ба све да бу де чи сто, али по
сле спре ма ња ми пе ре мо ру ке по сле. 
То нам је оба ве зно – ка же Ми ли ца, а 
Ни ко ли на до да је да се ру ке пе ру пре 
и по сле је ла, по сле скла ња ња и ба ца
ња па пи ри ћа у кан ту. То је ва жно због 
то га, об ја шња ва она, ка ко бак те ри је не 
би ушле у те ло и да се не раз бо ли мо. 

Он да су де ца из за ба ви шта от пе ва ла 
пе сми цу „Пре и по сле је ла“, ко ју их је 
вас пи та чи ца на у чи ла.

На пи та ње да ли зна ју шта је ре ци
кла жа, ма ли ша ни од го ва ра ју: 

 Па пир се ба ца у кан ту, ка да се пре
ра ди па пир на пра ви се не што, то је ре
ци кла жа, пра ви ли смо ми у за ба ви шту 
ре ци кла жу од ста рих но ви на – ка жу сви 
углас. 

Сме ће за га ђу је ули цу, 
др ве ће и цве ће,

али за га ђу је во ду
и ва здух, а љу би чи це 
не ми ри шу ле по ако
се око њих на ла зе

па пи ри ћи и фла ше. 
Због то га ја бри нем
о при ро ди, та ко што 

ре дов но за ли вам
цве ће и чи стим
око сво је ку ће,
каже Николина

Чу ва мо при ро ду, та ко што ба ца мо сме ће у кон теј нер 
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Васпитачица Је ла Ла кић ка же да де
ца из за ба ви шта где год да на ђу па пир 
но се и ба цају у кан те.

 Они за и ста све слу ша ју док су ма
ли. Иду по школ ском дво ри шту и где 
год да на ђу па пи рић они ку пе и но се да 
ба це у кон теј не ре, па чак и па пи рић од 
жва ке. Зна ју да тре ба да ку пе па пи ри
ће, да не оста вља ју сме ће за со бом, а 
ста ри ји већ ра де дру га чи је. Сва ки дан 
им при чам да не сме ју да ба ца ју па пи
ре на по љу, али исто та ко да ре дов но 
во де ра чу на о хи ги је ни. По ред то га, 
има мо и еко ло ги ју по пла ну и про гра

му, та ко да се де ци кон стант но скре ће 
па жња о здра вој жи вот ној сре ди ни, од
но сно о очу ва њу исте.  Има мо еко ло
шку хим ну, рад не ак ци је где ску пља мо 
сме ће, та ко ђе и ра ди о ни це у ве зи са 
еко ло ги јом – ка же вас пи та чи ца у овој 
уста но ви Је ла Ла кић. 

Да је та ко ка ко су ма ли ша ни при ча
ли, а по твр ди ла вас пи та чи ца, уве ри ли 
смо се и са ми. За и ста је школ ско дво
ри ште чи сто, без ијед ног па пи ри ћа, а 
кон теј не ри пу ни, као и што тре ба да 
бу де. 

С. Ста не тић

По сле чи шће ња школ ског дво ри шта

Вас пи та чи ца их учи да бри ну о при ро ди 

Сва ки дан им
при чам да не

сме ју да ба ца ју
па пи ре на по љу,

али исто та ко да
ре дов но во де ра чу на

о хи ги је ни. По ред
то га, има мо и

еко ло ги ју у по пла ну
и про гра му, та ко да
се де ци кон стант но 

скре ће па жња
о здра вој жи вот ној 
сре ди ни, од но сно

о очу ва њу исте, 
наводи вас пи та чи ца 

Је ла Ла кић
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ОВАН: Ове неде ље 
ћете бити у при лич но 
мут ном рас по ло же њу, 
неси гур ни и забри ну

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

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

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

БЛИ ЗАН ЦИ: Неде ља 
ће кре ну ти кроз 
потре бу да буде те 
мак си мал но одго вор

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

РАК: Саче кај те да 
чује те нечи ји комен
тар, пре него што 
доне се те нову одлу ку. 

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

ЛАВ: Без обзи ра 
коли ко делу је те 
тајан стве но пред 
воље ном осо бом, не 

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

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

у бли ском сусре ту са дра гом осо
бом. У дого во ру са сарад ни ци ма 
потреб но је да оства ри те сагла
сност и ува жа ва ње раз ли чи тих 
инте ре со ва ња или прак тич них 
циље ва. Нала зи те се у сјај ној 
фор ми.  

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

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

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

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

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
напе то, буди те довољ
но стр пљи ви пред 
парт не ро вим зах те ви

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

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

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

ВОДО ЛИ ЈА: Посто је 
неке изне над не ком
пли ка ци је које вас 
објек тив но успо ра ва

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

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

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

vreMeplov
11. ок то бар

1579. У Ца ри гра ду је дан дер
виш убио тур ског др жав ни ка и 
вој ско во ђу, по ре клом из Бо сне, 
Мех медпа шу Со ко ло ви ћа. 
1963. Умр ла фран цу ска пе ва
чи ца Едит Пјаф. 

12. ок то бар
1810. Дан ка да су се вен ча ли 
ба вар ски принц Лу двиг и сак
сон ска прин це за Те ре за по стао 
до га ђај го ди не и вре ме ном се 
пре тво рио у ба вар ске Ок то бар
ске све ча но сти пи ва и ко ба си
ца, Ок то бер фест.
1897. У Бе о град, у пор ту 
Са бор не цр кве, из Бе ча пре не
ти по смрт ни оста ци Ву ка Сте
фа но ви ћа Ка ра џи ћа, ре фор ма
то ра срп ског је зи ка. 

13. ок то бар
1792. Пред сед ник САД Џорџ 
Ва шинг тон по ло жио ка мен  
те ме љац Бе ле ку ће, пред сед
нич ке ре зи ден ци је у Ва шинг то
ну.
1993. Суд у Хам бур гу про гла
сио кри вим Нем ца Гин те ра 
Пар хеа због ра ња ва ња но жем 
ју го сло вен ске те ни сер ке Мо ни
ке Се леш. Осу ђен услов но на 
две го ди не за тво ра. 

14. ок то бар
1882. Ро ђен је ир ски др жав ник 
Емон де Ва ле ра, ли дер ре пу
бли кан ског по кре та „Шин фејн“ 
(ир ски: Ми са ми) од 1917. до 
1926, пред сед ник Ир ске од 
1959. до 1973. 
1944. Не мач ки фелд мар шал 
Ер вин Ро мел, на зван „пу стињ
ска ли си ца“ из вр шио је са мо у
би ство та бле том ци ја ни да да 
би из бе гао хап ше ње због уме
ша но сти у за ве ру про тив 
Хи тле ра.

15. ок то бар
1917. У шу ми Вен сен, на до мак 
Па ри за стре ља на је Ма та 
Ха ри, нај по зна ти ја же на шпи
јун у Пр вом свет ском ра ту. 
1989. Умро је Да ни ло Киш, 
је дан од нај ве ћих пи са ца но ви
је срп ске књи жев но сти чи је је 
де ло зна чај но до при не ло 
ње ној афир ма ци ји у све ту.

16. ок то бар
1793. Због из да је је, пред око 
300.000 Па ри жа на, на ги љо ти
ни по гу бље на фран цу ска кра
љи ца Ма ри ја Ан то а не та, су пру
га Лу ја XVI и ћер ка аустриј ске 
ца ри це Ма ри је Те ре зи је.
1837. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић из дао је указ о уки
да њу свих вр ста ку лу ка, осим 
ку лу ка за одр жа ва ње пу те ва и 
мо сто ва. 

17. ок то бар
1849. У Па ри зу умро пољ ски 
ком по зи тор и пи ја ни ста Фре де
рик Шо пен.
1931. Кри ми на лац Ал Ка по не 
осу ђен на 11 го ди на за тво ра 
због из бе га ва ња пла ћа ња 
по ре за. 
1997. У по жа ру из го ре ло Ју го
сло вен ско драм ско по зо ри ште 
у Бе о гра ду. 

HoroSKop

Сре да, 11. окто бар
(28. сеп тем бар) 

Пре по доб ни Хари тон Испо вед
ник

Четвр так, 12. окто бар
(29. сеп тем бар) 

Пре по доб ни Кири јак Отшел ник 
– Михољ дан

Петак, 13. окто бар
(30. сеп тем бар) 

Све ти све ште но му че ник Гри го
ри је; Св. Миха ил Кијев ски

Субо та, 14. (1) окто бар  
Покров Пре све те Бого ро ди це

Неде ља, 15. (2) окто бар  
Све ти све ште но му че ник Кипри
јан; Пре по доб ни Андреј

Поне де љак, 16. (3) окто бар  
Све ти све ште но му че ник Дио ни
си је Аре о па гит

Уто рак, 17. (4) окто бар  
Све ти Сте фан и Јеле на (Шти
ља но вић)

Crkveni
kalendar

• И кога поје ду зве ри – 
умро је при род ном смр
ћу.
• Они који одне су побе
ду, нема тога што после 
не могу да одне су. 
• Човек води туђу бри гу, 
да се не би пре ви ше 
секи рао. 

Хр ска ва пи та 
од ја бу ка 

Са стој ци: ја бу ке 5 ма њих, 
ли сна то те сто 250 г, ци мет ка ши чи
ца, ка ра мел ше ћер 1 ке си ца, со, 
сме ђи ше ћер 2 ка ши ке, пу тер 100 г, 
уље за пр же ње, прах ше ћер по 
уку су. 

При пре ма: Ја бу ке ољу шти ти и 
исе ћи на коц ки це. У ти гањ ста ви ти 
пу тер и ка ши ку уља, па ка да се 
за гре је до да ти ја бу ке, сме ђи и 
ка ра мел ше ћер, со, ци мет и дин
ста ти 67 ми ну та. Оста ви ти да се 
про хла ди. Ли сна то те сто од мр зну
ти па га тан ко раз ву ћи окла ги јом. 
По де ли ти га на 6 де ло ва и на сва ки 
део ста ви ти по ка ши ку дин ста них 
ја бу ка. Иви це пре ма за ти во дом, па 
те сто спо ји ти и ви љу шком при ти
сну ти иви це да не ис пад не фил. У 
ти га њу за гре ја ти уље и пр жи ти 
пи ту са обе стра не да по ру ме ни. 
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ЉИЉА НА ПАУ ШИЋ  МОЈИЋ ВЛА СНИ ЦА ФАР МЕ ЧИЈИ КОЗЈИ СИРЕ ВИ ДОБИ ЈА ЈУ 
ЗЛАТ НЕ МЕДА ЉЕ

Кад се спо је укус и задо вољ ство
Пен зи о нер ка из Новог Сада, ина

че прав ник по стру ци, Љиља на 
Пау шић  Мојић, дошла је пре 

чети ри годи не на иде ју да започ не 
про из вод њу козјег сира у селу Јазак. 
У крат ком вре ме ну успе ла је да раз
ви је соп стве ни бренд који обу хва та 
про из вод њу сире ва на тра ди ци о нал
ни начин за које је доби ла две злат не 
меда ље Ново сад ског сај ма. У раз го во
ру за М нови не, нагла ша ва да наста
вља про из вод њу са мањим коли чи на
ма али изу зет ног ква ли те та.

Љиља на, коју је пут сасвим слу чај но 
нанео у Јазак, у бли зи ни бање Врд ник, 
одлу чи ла се за узгој коза расе алпи
на. На фар ми, која се нала зи у Малој 
Реме ти, 70 млеч них грла чије мле ко 
пре ра ђу је у сире ве, хра ни искљу чи во 
здра вом хра ном, одно сно тра вом са 
пашња ка. 

 Ова врста козе даје вели ку коли
чи ну мле ка и одлич ног је ква ли те та. 
Нису пре те ра но зах тев не и имам све 
усло ве за њихо во држа ње. Од тог мле
ка про из во дим пет врсте сире ва и то: 
меки сир са разним дода ци ма, као што 
су леко ви те и зачин ске биљ ке, мла ди 
козји сир, зре ли сир, зре ли козји у хра
сто ви ни и полу твр ди козји, који се још 
зове чип ка  при ча наша саго вор ни
ца, којој у овом послу пома жу још две 
жене Стан ка Нешко вић и Лела Вра
њеш, у пот пу но опре мље ном про сто ру 
за при пре му сире ва.

Зна ју ћи да је козји сир вео ма тра
жен у све ту, али и да га нема довољ но, 
вла сни ца фар ме, твр ди да је у њего
ву изра ду вео ма важна хиги је на, како 
грла тако и пра вље ња, јер онда сир 
нема непри ја тан  ми рис, који нај че шће 
одби ја потро ша че. 

Љиља на каже да је вели ки заљу

бље ник ове намир ни це те стал но екс
пе ри мен ти ше, дода ју ћи у сире ве раз
не додат ке. Тако да код ње може да 
се нађе сир са бру сни цом, лаван дом, 
у масли но вом уљу... али и куп ци могу 
сами да кре и ра ју свој укус.

 Зато смо отво ри ли у скло пу има ња 
малу дегу ста ци о ну салу која може да 
при ми око 20 људи. Сире ви се дегу
сти ра ју на сли чан начин као и вино. 
Прво се почи ње са бла жим сире ви ма, 
а наста вља се са јачим, аро ма тич ни
јим. Поред сире ва наше госте слу жи мо 
и са нај бо љим фру шко гор ским вини
ма, јер је лак ше кад се и зали је  кроз 

осмех обја шња ва наша дома ћи ца.
Љиља на напо ми ње да у њеним 

сире ви ма ужи ва ју гости у број ним 
ресто ра ни ма у Бео гра ду и Новом 
Саду, али и да могу да се купе у боље 
снаб де ве ним мало про дај ним објек
ти ма. Већи ном про да ју оба вља пре ко 
интер не та или на има њу.

Поред неко ли ко врста сире ва које 
про из во ди, Љиља на каже да јој је 
оста ла жеља да започ не про из вод њу 
твр дог козјег сира. Који би већ током 
ове годи не могао да се поја ви на тржи
шту.

С. Костић

Љиља на Пау шић – Мојић у објек ту где се пра ви сир

Сир у хра сто ви ни добио је злат ну меда љу Полутврди козји сир

РЕПОРТАЖА


