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РУМСКОГРАДСКОЈЕЗГРО

РадовиуЖелезничкој
иОрловићевојулици
Крајем јула започели су радови на

тротоарима у Железничкој улици,
тачнијепостављањебехатонауделу

одцентрадоЈНАулице.Радовитекупо
плану, те се у Железничкој улици уско
роиприводекрају.Припремнирадовиу
Орловићевој улици, од центра до сема
форанараскрсницисаУлицом15.маја,
започелису13.августа.
Како текурадовинапаклено високим

температурама,провериоје13.августаи
првичовекрумскеОпштинеСлађанМан
чић,којијеистакаодаочекујезавршетак
радова уЖелезничкој улици у неколико
наредних дана и да радови теку доста
добро,акосеимајуувидуизузетновисо
кетемпературе,односнода радницима

којиутимусловимапослујунијенимало
лако.УЖелезничкој улици,радовипод
разумевајупостављањебехатонплочаи
ивичњаканатротоаримасаобестране,
док је уОрловићевој улици посао већи,
алииразноврснији.
–Гледаноодцентра,садеснестране

постављамобехатониодвојеноивичња
ком, асфалтирамо паркинг простор, док
једругитротоар,гдејеидеоОпштинске
управе,убехатонуисазеленимострви
ма и задржавамо нешто мало паркинг
места која и сада ту постоје – објаснио
јеМанчић.
Он је додао да се притом води рачу

надасеправиштомањагужва,односно
мања сметња грађанима и саобраћају.

Током радова, Железничка улица је за
саобраћај затворенадо16часова, када
секомплетнирадовипреселеуОрлови
ћевуулицу,извођачћесетрудитидасао
браћајштомањебудепрекидан.
Према плановима, рок за завршетак

комплетнихрадоваје120дана.
–Мислимдаћеовирадовибитизавр

шениурокуоддвамесеца.Досадашњи
суреализованирелативнобрзо,мислим
на Железничку улицу, и можемо сви
заједно бити задовољни како су урађе
ни.Радимоетапно, кадабуду завршени
радовиуОрловићевој улици, селимосе
напаркингпросторизаробнекуће.Тамо
имамо специфичну ситуацију са атмос
ферском и фекалном канализацијом,
као и паркинг простором, мењаћемо и
тусвеивичњаке.Битноједатоурадимо
какотреба,данеморамоунекомпери
оду поново нешто да померамо, копа
мо,даразмишљамодали јеводоводна
или канализациона инсталација испод,
инештослично.Затонетребажурити–
подвукаојеСлађанМанчић.
Евои какобиОрловићеваулицатре

бало да изгледа: у делу између Улице
Вељка Дугошевића и Главне, биће 25
асфалтиранихпаркингместа.Свакодрво
ћебитисачуваноиоивиченоивичњаци
ма. Зелене површине ће бити сачуване
иудругомделу,каУлици15.маја,каои
самоаутобускостајалиште.
Завршетком ових радова, окончаће

се планирани радови на реконструкци
јиградскогјезгра,којисупрошлегодине
започелипрвоми главномфазом  ком
плетном реконструкцијом дела Главне
улице,атадасунајављениирадовиза
овугодину,којисесадареализују.

С.Џакула

ОбилазакрадовауЖелезничкојулици

ПрипремнирадовиуОрловићевојулици
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УВОДНИК

Сад Вучић хоће 
кана ли за ци ју

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Пре десе так дана пред сед ник 
Срби је Алек са на др Вучић иза
шао је у јав ност са новим инве

сти ци о ним пла ном, вред ним 10 мили
јар ди евра. Пред ула га ња у пут ну и 
дру гу инфра струк ту ру, пред сед ник је 
наја вио да ће у изград њу кана ли за ци
о не мре же у Срби ји бити уло же но три 
мили јар де евра. Где ме нађе? Не 
знам коли ко пута сам на овом месту 
поми ња ла кана ли за ци ју у Лаћар ку. 
Не само зато што сам пореклом и 
рође њем Лаћар ку ша, него и зато што 
овај посао ника ко да се завр ши. Наи
ме, кана ли за ци ја у Лаћар ку поче ла је 
да се гра ди дав не, дав не 2007. годи
не. Тада је пред сед ник митро вач ке 
Општи не био Зоран Мишче вић и како 
је он тада рекао цео посао је био про
це њен на нешто више од тада шњих 
400 мили о на дина ра. То је онда био 
вели ки новац, али обе ћа ва но је да ће 
цео Лаћа рак има ти кана ли за ци ју до 
кра ја 2010. годи не. Кре ну ло се озбиљ
но, али како су годи не одми ца ле, све 
мање нов ца се одва ја ло, а све више 
је то дато обе ћа ње тону ло у забо рав. 
Од тада су се мно ге гар ни ту ре на вла
сти про ме ни ле, али кључ ни људи су 
оста ли исти. Међу тим, са изград њом 
кана ли за ци је се гото во ста ло, тако да 

је један део Лаћар ка, онај бли же гра
ду, има, док већи део и даље муку 
мучи са под зем ним вода ма и фека ли
ја ма.

Висо ке ово го ди шње про лећ не воде 
јасно су пока за ле коли ко би кана ли за

ци ја зна чи ла Лаћар ци ма. Неке ули це 
су биле попла вље не не водом из 
кана ла, него прља вом воду ри ном из 
сеп тич ких јама, која се поди гла и 
изли ла по башта ма и ули ца ма, носе

ћи са собом неиз др жив смрад и опа
сност од зара зе.

Од те фамо зне 2007. годи не про шло 
је 12 годи на, а од рока који је тада дат 
девет годи на. У међу вре ме ну мно го 
тога је ура ђе но и у Лаћар ку у Митро ви
ци, али кана ли за ци ја није. Сада, кад је 
Вучић обе ћао кана ли за ци ју у целој 
Срби ји, рачу нам да ће се ствар поме
ри ти са мртве тач ке. И нема места 
ника квој спрд њи којој је изло жен сва ки 
Вучи ћев пред лог, па и овај. Као, кана
ли за ци ја и диги та ли за ци ја ... ето шта 
Срби ја ради. И то би тре ба ло да буде 
сме шно. Може бити сме шно само они
ма који живе у цен тру гра да и који не 
зна ју каква је мука живот без кана ли
за ци је. И без водо во да, пута, гаса. Све 
то један део ста нов ни ка Срби је има и 
ужи ва бла го де ти циви ли за ци је, а 
добар део може о томе само да сања.

И зато, од свег срца подр жа вам план 
који је Вучић пред ло жио. Па да видим 
ко ће њему да се супрот ста ви и каже 
„па не може мо све уло жи ти под земљу“ 
као што су неки чел ни ци Срем ске 
Митро ви це прав да ли обу ста ву радо ва 
у Лаћар ку. И да видим којом ће то 
мате ма ти ком изра чу на ти да кана ли за
ци ја није посао који доно си гла со ве на 
избо ри ма. 

ПОМПЕЗНА НАЈАВА: М новине, број 301 од 2. октобра 2007. године
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АФРИЧКА КУГА СВИЊА РЕГИСТРОВАНА У ЦЕНТРАЛНОЈ СРБИЈИ

Нема епидемије

Док се није поја ви ла код 
нас, африч ка куга сви ња 
је реги стро ва на у Пољ

ској, Руму ни ји, Мађар ској. 
Како наво де меди ји, у првих 
осам месе ци ове годи не у 
Евро пи је забе ле же но око 
4.500 слу ча је ва африч ке куге 
сви ња, због чега је еута на зи
ра но око 500.000 живо ти ња. 
Међу тим про шле неде ље је 
Упра ва за вете ри ну Мини
стар ства пољо при вре де, 
шумар ства, водо при вре де 
про гла си ла је села Вели ка 
Крсна и Рабро вац у општи ни 
Мла де но вац и Куса дак у 
општи ни Сме де рев ска Палан
ка под руч ја зара же ним виру
сом африч ке куге сви ња. 
Ситу а ци ја се држи под кон
тро лом и како је за РТС изја
вио мини стар пољо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић за 
сада се не може гово ри ти о 
епи де ми ји јер је зара за реги
стро ва на на малом про сто ру. 
Он је нагла сио да су пред у зе
те све мере као да је нај го ри 
сце на рио на помо лу, у сми слу 
пер ма нент не кон тро ле и над
зо ра над попу ла ци јом сви ња 
у том кра ју Срби је.

Ина че, Упра ва за вете ри ну 
апе ло ва ла је на све узга ји ва
че сви ња, да уко ли ко при ме те 
про ме не здрав стве ног ста ња 
или има ју уги ну ћа сви ња на 
свом газдин ству, да хит но 
оба ве сте свог вете ри на ра. 

Еута на зи ја је једи на мера 
за бор бу про тив зара зе, а 
држа ва је, по речи ма мини
стра Неди мо ви ћа, спре ми ла 
сред ства да помог не сто ча ри
ма.

– Нај ва жни је је да људи 
буду сигур ни. Да нам при ја ве 
болест и да зна ју да ће доби
ти ком пен за ци ју за то. Да не 
буде ситу а ци ја као пре 10  20 
годи на када пола људи никад 
није доби ло одше те ту због 
еута на зи је сви ња обо ле лих 
од кла сич не свињ ске куге. 
Зато сто ча ри и нису при ја
вљи ва ли кугу, рекао је мини
стра и пору чио узга ји ва чи ма 
сви ња:

– Немој те да се боји те. 
При ја ви те ову болест, а свим 
људи ма у Срби ји кажем, 
свињ ско месо у Срби ји је пот
пу но без бед но, немој те да 
има те нијед ну диле му у 
погле ду кон зу ма ци је свињ

ског меса, изри чит је мини
стар Неди мо вић.

Вете ри нар Алек сан дар 
Чупић каже да је било пита
ње вре ме на када ће се то 
деси ти, јер се земље у окру
же њу дуго боре про тив тога. 

– Овај вирус се не пре но си 
на људе, али узга ји ва чи ма 
сви ња може нане ти вели ке 
ште те, јер не посто ји вак ци на 
про тив њега, а једи но реше
ње када сви ње обо ле од 
африч ке куге јесте да се оне 
уби ју и нешко дљи во укло не. 
Био си гур но сне мере се мора
ју пове ћа ти. Узга ји ва чи сви ња 
мора ју обра ти ти више пажње 
на то да ли сви ње једу, има ју 
пови ше ну теле сну тем пе ра
ту ру или дола зи до масов ног 
крва ре ња. Зара за се шири 
уво зом инфи ци ра них живо ти
ња, инфи ци ра ним месним 
пре ра ђе ви на ма или због 
лоше хиги је не. Овај вирус је 
тешко иско ре ни ти када се 
јед ном поја ви и мислим да ће 
то бити дужи про цес, каже 
Алек сан дар Чупић. 

Ста ни ја Рогу ља из Чал ме, 
која се дужи низ годи на бави 
узго јем сви ња каже да се 

пла ши африч ке куге. 
– Не само ја, него сви узга

ји ва чи сви ња. Ми узга ји ва чи 
тре ба да ура ди мо све што 
може мо да спре чи мо даље 
шире ње. Под тим мислим да 
тре ба да забра ни мо ула зак 
дру гим лици ма у еко ном ска 
дво ри шта, поста ви мо дезо ба
ри је ре, да нам обу ћа и оде ћа 
пре сва ког ула ска буде чиста 
и дез ин фи ко ва на, забра ни мо 
улаз вози ла у еко ном ски део 
дво ри шта, редов но дез ин фи
ку је мо обје кат и дела око 
објек та где бора ве сви ње, 
добро је и поста ви ти око 
објек та отров за гло да ре, 
инсек ти ма исто тре ба оне мо
гу ћи ти ула зак у објек те. Вете
ри нар ске слу жбе тре ба ло би 
да забра не про мет пра са ди 
по пија ца ма и ваша ри ма и 
слич но, наво ди Ста ни ја.

Африч ка куга сви ња се 
шири кон так том зара же них са 
здра вим сви ња ма, исхра ном 
сви ња поми ја ма у који ма има 
кон та ми ни ра них оста та ка хра
не, кон та ми ни ра ном хра ном, 
водом, инфи ци ра ним крпе љи
ма, оде ћом и обу ћом, кон та
ми ни ра ним пред ме ти ма и 
опре мом, пре во зним сред
стви ма, стај ња ком, леше ви ма 
уги ну лих и закла них живо ти
ња, гло да ри ма и инсек ти ма.

Да би се зара за избе гла или 
ума њи ла веро ват но ћа да до 
ње дође не тре ба хра ни ти 
сви ње поми ја ма, тре ба избе
га ва ти држа ње сви ња на отво
ре ном и спре чи ти дирек тан 
кон такт са дивљим сви ња ма. 
Осо бе које су биле у кон так ту 
са дивљим сви ња ма мора ју 
добро опра ти и дез ин фи ко ва
ти оде ћу и обу ћу. Оба ве зна је 
при ја ва сва ке боле сне или 
уги ну ле дома ће или дивље 
сви ње над ле жном вете ри на
ру, поста ви ти дезба ри је ре на 
ула зу и изла зу у обје кат где се 
држе сви ње. Е.М.Н.

Упра ва за вете ри ну апе ло ва ла је 
на све узга ји ва че сви ња да, уко ли
ко при ме те про ме не здрав стве ног 
ста ња или има ју уги ну ћа сви ња на 
свом газдин ству, хит но оба ве сте 
свог вете ри на ра. Еутаназија је 
једина мера за борбу против заразе, 
а држава је, по речима министра 
Бранислава Недимовића, спремила 
средства да помогне сточарима

Александар Чупић Станија РогуљаБранислав Недимовић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА 

Припреме за лицитацију
Годи шњи про грам 

зашти те, уре ђе ња и 
кори шће ња пољо при

вред ног земљи шта у држав
ној сво ји ни општи не Рума за 
теку ћу годи ну, усво јен је на 
сед ни ци Општин ског већа 
која је одр жа на 17. авгу ста. 

По речи ма Биља не 
Дамља но вић, шефи це Оде
ље ња за финан си је, при
вре ду и пољо при вре ду он је 
ура ђен у скла ду са Зако ном 
о пољо при вред ном земљи
шту, кроз апли ка ци ју коју је 
у прет ход не две годи не раз
ви ја ло Мини ста р ство пољо
при вре де. 

Укуп но пољо при вред
но земљи ште у држав ној 
сво ји ни на тери то ри ји рум
ске општи не изно си 7.383 
хек та ра, од тога 2.513 се 
даје по пра ву пре чег заку
па сто ча ри ма,  101 се даје 
по пра ву пре чег заку па за 
инфра струк ту ру, док се  
193 хек та ра даје, у скла ду 
са Зако ном, на бес плат
но кори шће ње шко ла ма и 
Пољо при вред ној струч ној 
слу жби. 

– Ове годи не за лици та
ци ју је оста ло 834 хек та ра. 
Сред ства која су пла ни ра на 
од заку па пољо при вред
ног земљи шта у држав ној 
сво ји ни изно се 85 мили о
на дина ра, а 15 мили о на 
пла ни ра мо да доби је мо из 
оста лих изво ра, пре све
га, од Покра ји не. Сред
ства су рас по ре ђе на пре
ма наме на ма, у скла ду са 
пре по ру ка ма над ле жног 
Мини стар ства – иста кла 
је у обра зло же њу Биља на 
Дамља но вић.

На овој сед ни ци доне
то је и реше ње о упо тре би 
сред ста ва теку ће буџет ске 
резер ве за помоћ пред у
зет ни ци ма у виси ни од три 
мили о на дина ра. Реч  је о 
мера ма за помоћ за само
за по шља ва ње пред у зет

ни ка по први пут, али и за 
финан си ра ње посто је ћих 
пред у зет ни ка уко ли ко има ју 
добре бизнис пла но ве.

По први пут ове годи
не чла но ви Општин ског 
већа су раз ма тра ли и изве
штај о свом раду у мину лој 
годи ни. По речи ма Сан дре 
Кукић, секре тар ке СО Рума, 
Општин ско веће је лане 
одр жа ло 23 сед ни це, доне то 
је 277 поје ди нач них одлу ка, 
од тога 100 закљу ча ка који 
су потом ишли пред одбор
ни ке СО Рума, док је доне то 
177 конач них одлу ка. 

Тако ђе, по први пут пред 
чла но ви ма Општин ског 
већа је био изве штај о раду 
пред сед ни ка Општи не за 
про шлу годи ну. Мари ја 
Стој че вић, заме ни ца пред
сед ни ка Општи не, која је 
и пред се да ва ла овом сед
ни цом, иста кла је да се у 
изве шта ју так са тив но наво
де овла шће ња пред сед ни
ка, као и све обла сти у који
ма су доно ше не одлу ке. 

– Из над ле жно сти пред
сед ни ка Општи не је доне то 
2.462 акта, нај ви ше је, 936, 
одлу ка, потом 853 нов ча не 

помо ћи, 263 уго во ра и 255 
сагла сно сти – иста кла је 
Мари ја Стој че вић.

По затва ра њу кон кур са, 
доне та је и одлу ка о доде
ли сред ста ва  из општин
ског буџе та за про гра ме и 
актив но сти црка ва и вер
ских зајед ни ца у рум ској 
општи ни. Како је инфор
ми са ла Ката ри на Фили
по вић из Оде ље ња за 
дру штве не делат но сти, 
поде ље но је укуп но девет 
мили о на дина ра. СПЦО 
Вито јев ци је доби ла 1,5 
мили о на дина ра, у Кра
љев ци ма 1.050.000 дина
ра, док је црква Ваз не се ња 
господ њег у Руми доби ла 
2,1 мили он дина ра. Като
лич ка црква Узви ше ње Св. 
кри жа је на кон кур су доби
ла пола мили о на дина ра, 
Храм Сила ска Св. духа на 
апо сто ле 350.000 дина ра, 
СПЦО Вогањ 2,5 и Буђа
нов ци мили он дина ра.

С. Џ.

Ове годи не за лици та ци ју је оста ло 834 хек та ра. 
Сред ства која су пла ни ра на од заку па пољо при вред
ног земљи шта у држав ној сво ји ни изно се 85 мили о на 
дина ра, а 15 мили о на пла ни ра мо да доби је мо из оста
лих изво ра, пре све га, од Покра ји не. Сред ства су рас
по ре ђе на пре ма наме на ма, у скла ду са пре по ру ка ма 
над ле жног Мини стар ства, иста кла је у обра зло же њу 
Биља на Дамља но вић

По први пут пред чла но ви ма Општин ског већа је био 
изве штај о раду пред сед ни ка Општи не за про шлу годи
ну. Мари ја Стој че вић, заме ни ца пред сед ни ка Општи не, 
која је и пред се да ва ла овом сед ни цом, иста кла је да се 
у изве шта ју так са тив но наво де овла шће ња пред сед
ни ка, као и све обла сти у који ма су доно ше не одлу ке

Биља на Дамља но вићMарија Стој че вић
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МИНИ СТАР ЗОРА Н ЂОР ЂЕ ВИ Ћ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ „СРЕМ“ РУМА

Румски Центар пример
за целу Србију
Посе том мини стра за рад, запо

шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња Зора на Ђор ђе ви ћа, зва

нич но је и отво рен ком плет но рено ви
ран обје кат Герон то ло шког цен тра 
„Срем“ у Руми, 16. авгу ста. Вред ност 
ових обим них радо ва је изно си ла око 
мили он евра, а доби је на су од Кан це
ла ри је за упра вља ње јав ним ула га њи
ма.

Мини стар Ђор ђе вић је имао при ли
ку да оби ђе ком плет но рено ви ра ну 
згра ду, меди цин ски и тера пиј ски део, 
али и попри ча са неким од нај ста ри јих 
ста на ра ГЦ „Срем“. Јед на од њих је 
Вин ка Попо вић, која у 20. авгу ста пуни 
93 годи не. Она је мини стру рекла да је 
у ову уста но ву дошла пре 16 месе ци 
из Нове Пазо ве.

 – Син ми је умро, нисам могла сама. 
Мени је овде лепо и добро, воде бри гу 
о мени – рекла је бака Вин ка.

По оби ла ску, хор ГЦ „Срем“ је извео 
кра ћи про грам за сво је госте, а мини
стар Ђор ђе вић је добио и покло не који 
су наста ли у окви ру рад не тера пи је 
кори сни ка, као и сли ку, јед ну од наста
лих на тра ди ци о нал ној Ликов ној коло
ни ји коју орга ни зу је ова уста но ва.

Мини стар Зоран Ђор ђе вић је том 
при ли ком иста као да је задо во љан 
како се локал на само у пра ва опхо ди у 
сфе ри соци јал не зашти те, а да је 
њего во Мини стар ство ове годи не рум
ској општи ни дава ња пове ћа ло за 
пети ну, а за ГЦ „Срем“ је ове годи не 
обез бе ђе но 5,5 мили о на дина ра за 
рекон струк ци ју мокрих чво ро ва. 

– Жеља нам је да про ме ни мо фило
зо фи ју ула га ња и да не ради мо више 
само крпље ња, већ да, када ула же мо 
да то ствар но ура ди мо капи тал но, јер 
ово тре ба да оста не за будућ ност, а 
мислим и да су кори сни ци задо вољ ни

Министар Зоран Ђорђевић у раз го вору са кори сни цом
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ТЕН ДЕР ЗА КОТЛАР НИ ЦУ НАСЕ ЉА ТИВОЛ

Вред ност радо ва 
мили он евра

Тене дер за избор нај бо
љег пону ђа ча за радо
ве на изград њи котлар

ни це „Румен“, којом се гре је 
рум ско насе ље „Тивол“,  рас
пи сан је 9. авгу ста, како 
сазна је мо уз мање кашње
ње, с обзи ром на то да се 
ради о 170 стра на обим не 
тен дер ске доку мен та ци
је, чије су нај бит ни је став
ке више пута про ве ра ва не. 
Отва ра ње пону да за тен дер 
вре дан гото во мили он евра, 
обез бе ђе них из општин ског 
буџе та, је 9. сеп тем бра.

– На овај начин ћемо у 
вели кој мери помо ћи и гра
ђа ни ма, али и нашем ЈП 
„Стам бе но“.  Мислим првен
стве но на ели ми ни са ње или 
зна чај но сма ње ње губит ка, 
који ова котлар ни ца сво јим 
радом пра ви јав ном пред у
зе ћу. Исто вре ме но, гра ђа ни 
доби ја ју ква ли тет ни је гре
ја ње, уз то и јеф ти ни је, јер 
је мазут који се кори сти у 
овој котлар ни ци као енер
гент, ску пљи. Тиме сма њу
је мо и број котлар ни ца на 
мазут, којих је сада знат но 
више у гра ду, самим тим и 
зага ђе ње, али сма њу је мо и 
тај финан сиј ски део, који је 
опте ре ће ње за сва ку локал
ну само у пра ву или јав но 
пред у зе ће.  Циљ нам је за 
наред ни пери од, да пола ко 
уки да мо ту врсту гре ја ња, 
одно сно, посте пе но ели
ми ни ше мо котлар ни це на 
мазут – иста као је, пово дом 

рас пи си ва ња тен де ра, први 
човек рум ске Општи не Сла
ђан Ман чић.

Рад но тело, које је пре 
две годи не фор ми ра но да 
ана ли зи ра посло ва ње ЈП 
„Стам бе но“,  је пре по ру чи
ло изград њу три котлар ни це 
у гра ду, али је ова  прва и 
ургент на. За све три пред
ло же не котлар ни це, про шле 
годи не је  ура ђе на потреб на 
про јект на доку мен та ци ја. 
Про це ње но је да је  апсо
лут ни  при о ри тет котлар ни
ца „Румен“ која гре је град ско 
насе ље „Тивол“. При о ри тет 
је, пре све га, због висо ких 
губи та ка у топлот ној енер ги
ји, јер је топлот ни вод дуг 1,3 
кило ме тра, па се енер ги ја 
раси па, али и финан сиј ских 
губи та ка, који су лане били 
пре ко 13 мили о на дина ра.

– Волео бих да смо могли 
рас пи са ти тен дер за све 
три котлар ни це, али сва ка 
кошта по мили он евра и то 
не може мо одјед ном. Мора
ће мо да их ради мо сук це
сив но, поку ша ће мо да нека 
сред ства обез бе ди мо и са 
виших нивоа вла сти. На 
при мер, апли ци ра ће мо на 
кон кур се за поди за ње енер
гет ске ефи ка сно сти – додао 
је Сла ђан Ман чић.

Ако све буде текло како је 
пла ни ра но, оче ку је се да ће 
нова котлар ни ца поче ти са 
гре ја њем насе ља „Тивол“, у 
греј ној сезо ни 2020/21. годи
не. С. Џ.

Насе ље „Тивол“

ји када има ју добре усло ве 
живо та. Ово тре ба да буде 
при мер како тре ба и на дру
гим мести ма да функ ци о ни
шу герон то ло шки цен три. 
Кре ну ли смо са ана ли зом 
који ће нам цен три бити 
при о ри те ти за рекон струк
ци ју, тако да оче ку је мо да у 
неком бли жем пери о ду сви 
изгле да ју у нај ма њу руку, 
као што изгле да овај у Руми 
– иста као је мини стар Ђор
ђе вић. 

Пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић је иста као 
да је ова уста но ва ком плет
но рекон стру и са на захва
љу ју ћи Вла ди Срби је, држа
ви која је пре по зна ла зна чај 
ула га ња у ова кве објек те, 
кроз Кан це ла ри ју за упра
вља ње јав ним ула га њи ма.

 – Захвал ни смо и Вла ди и 
пред сед ни ку, који ова ко 
пока зу ју да су дру штве но 
одго вор ни и да изу зет но 
цене кори сни ке ова кве уста
но ве, јер су цео свој рад ни 
век уло жи ли у држа ву. Раз
го ва ра ли смо са мини стром 
о прет ход ним ула га њи ма, 
прет ход ној сарад њи и о 
томе шта је то што би соци
јал ну зашти ту у нашој 
општи ни поди гло на виши 
ниво, у сми слу помо ћи да ли 
инва лид ним лици ма, да ли 
ста ром, боле сном, сиро ма
шном ста нов ни штву – рекао 
је Сла ђан Ман чић. Он је 
ука зао и да су се овом посе
том уве ри ли да је новац 
утро шен упра во она ко како 
је то про је кат и зах те вао. 

 – Ми смо, као локал на 
само у пра ва, ура ди ли про је
кат, кон ку ри са ли, Вла да је 
пре по зна ла то, одо бри ли су 
сред ства и резул тат тога 
све га се види – кон ста то вао 
је пред сед ник Ман чић.

Дирек тор ГЦ „Срем“ др 

Зоран Сла ву је вић је нови
на ри ма рекао да су радо ви 
под ра зу ме ва ли ком плет ну 
рекон струк ци ју целог објек
та уста но ве и да је њихо ва 
вред ност пре ко мили он 
евра.

 – Уста но ва је има ла 
добре теме ље, али ово је 
нај ве ће ула га ње од 1976. 
годи не, када је ова Уста но ва 
осно ва на. Побољ шан је 
амби јент свих кори сни ка и 
мислим да смо сада апсо
лут ни лидер у реги о ну, у 
ова квој обла сти соци јал не 
зашти те. Кад вас неко ова ко 
похва ли про сто при ја, а ја 
се захва љу јем и мини стру, 
али пре све га мојим рад ни
ци ма који су ради ли и у 
усло ви ма док се одви ја ла 
рекон струк ци ја. Кори стим 
при ли ку да кажем, да ми 
нисмо уста но ва при ла го ђе
на и за сме штај демент них 
лица, па смо зато ура ди ли 
про је кат пре ко гра нич не 
сарад ње са Домом здра вља 
Вуко вар, за изград њу днев
ног цен тра за лица обо ле ла 
од демен ци је. Тре ба ла би 
нам помоћ да се овај про је
кат реа ли зу је, јер је сме штај 
таквих лица заи ста вели ки 
про блем – ука зао је др Сла
ву је вић.

Реци мо још, да рекон
струк ци ја није под ра зу ме ва
ла про ши ре ње капа ци те та, 
тако да ГЦ „Срем“ може да 
при ми 285 кори сни ка и тре
нут но упра во толи ко и има.

Пре посе те, мини стар 
Зоран Ђор ђе вић са сарад
ни ци ма је био и у Град ској 
кући где је са пред сед ни ком 
Сла ђа ном Ман чи ћем раз го
ва рао о соци јал ној зашти ти 
у рум ској општи ни. Том при
ли ком је на поклон добио и 
лук су зно штам па ну моно
гра фи ју о Руми. С. Џаку ла

Др Зоран Сла ву је вић, Зоран Ђор ђе вић и Сла ђан Ман чић

Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета
Општине Рума. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно

не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СЕД НИ ЦА СО ИРИГ

Изве штај о полу го ди шњој 
реа ли за ци ји буџе та

Одбор ни ци СО Ириг, на сед ни ци 
која је одр жа на 16. авгу ста, 
усво ји ли су изве штај о реа ли за

ци ји општин ског буџе та закључ но са 
30. јуном. 

Или ја Јоцић, шеф Слу жбе за финан
си је, утвр ђи ва ње и напла ту јав них 
при хо да и инспек циј ске посло ве је ука
зао да је раз ма тра ње шесто ме сеч не 
реа ли за ци је буџе та закон ска оба ве за, 
а изве штај је, пре тога, усво јен на сед
ни ци Општин ског већа. 

Буџет ири шке општи не је у овом 
пери о ду оства рен са 19 про це на та 
када су при хо ди у пита њу, одно сно реч 
је о извр ше њу од 207 мили о на при хо
да, док је 12 мили о на из додат них 
сред ста ва, а рас хо ди су реа ли зо ва ни 
са 18 про це на та. 

– Ради се о томе што су неке ства ри 
пла ни ра не, а још нису оства ре не. Да 
ће се то мења ти пока зу је и пода так да 
је у овом момен ту оства ре ње рас хо да 
34,85 одсто, а за првих шест месе ци је 
било 18,34 про це на та, што зна чи да је 
16 одсто реа ли зо ва но за све га месец 
дана. У међу вре ме ну су извр ше не 
неке упла те, поло ви на је дата за изво
ђе ње радо ва на Ста зи здра вља, и то је 
тре нут но нај ве ћа инве сти ци ја – исти че 
Или ја Јоцић.

Он под се ћа да је про шле годи не, за 
првих шест месе ци при ход био 161 
мили он, а ове је 193 мили о на дина ра, 
што зна чи да су сред ства у апсо лут
ном изно су већа за 32 мили о на дина
ра. 

Раз ма тра на је и реа ли за ци ја 
општин ског буџе та за исти пери од у 
делу за услу ге соци јал не зашти те, јер 
је пре ма Зако ну о соци јал ној зашти ти 
и намен ским тарн сфе ри ма над ле жног 
Мини стар ства, потреб но доста ви ти 
ове инфор ма ци је. У општин ском буџе
ту за ове наме не је пла ни ра но три 
мили о на дина ра, а 26. мар та је пот пи
сан уго вор локал не само у пра ве и 
Мини стар ства за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња о сред
стви ма у виси ни од 2,5 мили о на дина
ра, док оста так обез бе ђу је ири шка 
општи на. Реч је о финан си ра њу услу га 
лич них пра ти ла ца, а сред ства се доби
ја ју по месеч ним тран ша ма од 208.400 
дина ра.

Када је реч о реа ли за ци ји буџе та за 
прво полу го ђе, пред сед ник Општи не 
Сте ван Кази ми ро вић под се ћа да је 
био један реба ланс буџе та, све веза но 
за вели ке про јек те који су у току или 
пред сто је да се раде. 

– Сада шњом реа ли за ци јом и јесмо и 
нисмо задо вољ ни. Оче ку је мо да ће 
тек у дру гом делу годи не доћи до 
оства ре ња наших запо че тих про је ка
та. Тре ба да про ђе одре ђен вре мен ски 
пери од да се спро ве ду јав не набав ке, 
има ли смо за неке про јек те, попут 
објек та у Шатрин ци ма, две набав ке, 
прва је про па ла, сада спро во ди мо дру
гу. Набав ку за парк у Ири гу још нисмо 
реа ли зо ва ли, јер дола зи до изме не у 
про јект нотех нич кој доку мен та ци ји, 
тако да је то све усло ви ло да у првом 

делу годи не нисмо могли да оства ри
мо веће пла ни ра не резул та те, али све 
ће то у дру гом делу годи не бити реа
ли зо ва но – поја шња ва Сте ван Кази ми
ро вић. Он наја вљу је да се од јесе ни 
кре ће са радо ви ма у Шатрин ци ма, у 
Кру ше дол Прња вор и Ири гу.

– Ста за здра вља се већ ради и она 
би тре ба ло да буде завр ше на до краja 
месе ца. Има мо мно го про је ка та које 
ћемо ради ти до кра ја јесе ни. 31. август 
је датум за кад се пла ни ра отва ра ње 
„Фру шких тер ми“ и завр ше так изград
ње Ста зе здра вља. Ста за се ради, ми 
смо аванс упла ти ли изво ђа чу и све 
тече по пла ну. То пока зу је да је раз вој 
тури зма у пуном зама ху и то се више 
не може зау ста ви ти. Виде ли сте да је 
поче ла и рекон струк ци ја држав ног 
пута од Ири га до Риви це, а у скло пу 
пута који води до Врд ни ка и Зма јев ца, 
поред Врд нич ке куле. И то је у скло пу 
уре ђе ња инфра струк ту ре без које 
нема раз во ја тури зма – иста као је за 
наше нови не Сте ван Кази ми ро вић.

На овој сед ни ци су доне те и изме не 
одлу ке о доде ли годи шњих награ да за 
нај бо ље сту ден те које је пред ста вио 
др Сло бо дан Радој чић, шеф Слу жба 
за дру штве не делат но сти, општу упра
ву и зајед нич ке посло ве. Он је иста као 
да је одлу ка гото во иста, у њој се 
мења члан 4, што зна чи да се годи
шња награ да за нај бо ље сту ден те у 
ири шкој општи ни пове ћа ва са 20.000 
на 30.000 дина ра.

С. Џаку ла

Стеван Казимировић 
под се ћа да је про шле 

годи не, за првих 
шест месе ци при ход 

буџета био 161
мили он, а ове је 193 

мили о на дина ра, што 
зна чи да су сред ства 
у апсо лут ном изно су 

већа за 32
мили о на дина ра

Или ја ЈоцићСте ван Кази ми ро вић
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ГРА ДИ СЕ РЕКРЕ А ТИВ НИ ПАРК У БАЊИ ВРД НИК

Завр шни радо ви
поло ви ном сеп тем бра

Буду ћи изглед забав но
рекре а тив ног пар ка

Дра ган Дра ги че вић

Радо ви на изград њи забав но 
рекре а тив ног пар ка у Врд ни ку 
поче ли су почет ком авгу ста, а 

тре ба ло би да се окон ча ју до поло ви не 
сеп тем бра.

Под се ти мо, на кон кур су Мини стар
ства трго ви не, тури зма и теле ко му ник
ци ја, Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Ириг за свој про је кат „Изград ња забав
но  рекре а тив ног пар ка у Бањи Врд
ник“ је доби ла сред ства, буду ћи да се 
ради ло о кон кур су наме ње ном раз во ју 
тури зма. 

Вред ност цело куп ног про јек та је 
5,5 мили о на дина ра, Мини стар ство 
је издво ји ло чети ри мили о на дина ра, 
оста так финан си ра локал на само у пра
ва. Уго вор је пот пи сан, а на тен де ру за 
изво ђа ча радо ва је иза бра но ЈП „Кому
на лац“ из Ири га. 

– Општи циљ нашег про јек та је уна
пре ђе ње тури зма у Бањи Врд ник, док је 
спе ци фи чан циљ уре ђе ње и опре ма ње 
јав ног про сто ра за одмор и рекре а ци ју 
деце и одра слих, и ства ра ње без бед
них усло ва за што ква ли тет ни је одра
ста ње нај мла ђих. По завр шет ку про
јек та, Врд ни ча ни и број ни тури сти ће 
доби ти функ ци о нал но уре ђе но место, 
на коме ће деца, али и одра сли, има ти 
при ли ку да се баве спор том и ква ли
тет но про во де сло бод но вре ме – исти
че дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је 
Дра ган Дра ги че вић.

Овај забав но  рекре а тив ни парк ће 

зау зи ма ти повр ши ну од 11 ари, а гра ди 
се у Кара ђор ђе вој ули ци. 

– Јед на цели на је наме ње на деци, 
дру ги део је тере та на на отво ре ном, 
а обе повр ши не ће бити попло ча не 
тар та ном, због без бед но сти. На сре

ди ни ће се нала зи ти фон та на и клу пе 
за одмор, а све ће бити опле ме ње но 
зеле ни лом. Пла ни ра ну дина ми ку радо
ва пошту је мо – рекао је за наше нови
не Алек сан дар Маној ло вић, дирек тор 
ири шког ЈП „Кому на лац“. С. Џаку ла

Вред ност цело куп ног про јек та је 5,5 мили о на дина
ра, Мини стар ство је издво ји ло чети ри мили о на дина ра, 
оста так финан си ра локал на само у пра ва. Уго вор је пот
пи сан, а на тен де ру за изво ђа ча радо ва је иза бра но ЈП 
„Кому на лац“ из Ири га. 

Алек сан дар Маној ло вић
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РАДО ВИ У НЕРА ДИ НУ И КРУ ШЕ ДОЛ ПРЊА ВО РУ

Уре ђе ње атар ских путе ва

У ири шкој општи ни су у 
току радо ви на уре ђе
њу атар ских путе ва, па 

су тако ура ђе ни они у Риви
ци и Ири гу, али се овај важан 
посао за пољо при вред ни ке 
наста вио уре ђе њем атар ског 
пута у Нера ди ну и глав ног 
пута у Кру ше дол Прња во ру.

Сре ђе ни атар ски путе ви 
олак ша ва ју сеља ци ма при
лаз њива ма, због упо тре бе 
тешке меха ни за ци је. Сем 
тога, када дође до обил ни

јих пада ви на, бла то са ових 
путе ва се пре но си на кате го
ри са не путе ве, тако да неће 
више бити угро же на без бед
ност сао бра ћа ја 

Сре ди ном авгу ста је уре
ђен још један атар ски пут, 
овај пут у Нера ди ну.

– Уре ди ли смо један од 
про бле ма тич ни јих поте за, 
који ће омо гу ћи ти лак ши и 
без бед ни ји при ступ меха ни
за ци је. Овим новим путем 
село је доби ло мно го – рекао 

је Петар Нико лић, пред сед
ник Саве та Месне зајед ни це 
Нера дин.

Да локал на само у пра ва 
обра ћа пажњу на суге сти
је сво јих мешта на, ука зу је и 
реша ва ње про бле ма жите
ља Кру ше дол Прња во ра. 
Један од тих про бле ма је 
био глав ни пут у селу, који 
је зна ча јан не само за оне 
који ту живе, већ и све оне 
који про ла зе коли ма кроз ово 
село. Међу тим, овај пут је 

имао и доста рупа, а при ли
ком вожње по њему, диза ла 
се вели ка пра ши на. 

– Kретање овим путем 
аутом, пого то во ауто бу сом, 
који често про ла зи кроз наше 
село, било је врло оте жа но, 
тако да веру јем да смо сада 
мно ги ма олак ша ли ситу а ци ју 
– рекао је Миро слав Радо ва
но вић, иза бра ни члан Саве
та Месне зајед ни це Кру ше
дол Прња вор.

С. Џ.

Атар ски пут Нера дин

Вла ди ка срем ски Васи ли је (Фото: К. Кали нић и М. Рома но вић)

Пут у Кру ше дол Прња во ру

МАНА СТИР КРУ ШЕ ДОЛ

Сла ва
Мај ке Анге ли не

Пра зник Мај ке Анге
ли не, 12. август, обе
ле жен је у мана сти ру 
Кру ше дол, уз при су
ство број них вер ни ка 
из целог Сре ма. Све
ту литур ги ју је слу
жио епи скоп срем ски 
госпо дин Васи ли је, уз 
саслу же ње мона штва 
и све штен ства Епар хи
је срем ске.

После моли тве, пре
се чен је и слав ски 

колач, а све при сут не 
је поздра вио архи ман
дрит Сава. Сво ју бесе
ду је одр жао Вла ди ка 
Васи ли је, који је чести
тао сла ву цело куп ном 
наро ду Сре ма. Вла ди
ка је гово рио и о зна
ча ју Мај ке Анге ли не и 
целе поро ди це Бран
ко вић, како за срп ски 
народ, тако и мана стир 
Кру ше дол.

С. Џ.

Пројекат „Општина Ириг: Перспективе развоја и успеха“ финансира се из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.



1121. AVGUST 2019.     M NOVINEГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Пројекат: „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

У субо ту, 17. авгу ста запо че то је 
асфал ти ра ње Желе знич ке ули це, 
што озна ча ва поче так радо ва дру

ге фазе рекон струк ци је овог дела гра
да. Овом при ли ком, радо ве су оби шли 
гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер и начел ник Град ске 
упра ве за опште и зајед нич ке посло ве и 
имо ви ну Миро слав Јокић.

– Захва љу јем се „Путе ви ма Срби је“, 
Вла ди Репу бли ке Срби је и пред сед ни
ку Алек сан дру Вучи ћу на томе што су 
пре по зна ли про јек те које смо ми као 
локал на само у пра ва кан ди до ва ли за 
држав ну помоћ. Срем ска Митро ви ца 
поста је један од лиде ра у пут ној инфра
струк ту ри.  Надам се да ће ово тра ја ти 
сто годи на с обзи ром  на ква ли тет изво
ђе ња радо ва. Ово је заи ста нешто што 
се зове моде ран урба ни зам и модер на 
инфра струк ту ра и на овај начин ћемо се 
тру ди ти да у наред ном пери о ду реши мо 
све про бле ме које има мо у гра ду. Желе
знич ка ули ца је само модел како ће 
изгле да ти оста ли дело ви гра да у будућ
но сти, рекао је Вла ди мир Сана дер.

Вред ност радо ва на рекон струк ци
ји дру ге фазе Желе знич ке ули це је око 
97 мили о на дина ра, где је нај ве ћи део 
сред ста ва обез бе ди ло ЈП „Путе ви Срби
је“ и то око 60 мили о на дина ра, што обу
хва та радо ве на сао бра ћај ни ци, атмос
фер ској кана ли за ци ји, бици кли стич ким 
и пешач ким ста за ма. Оста так сред ста ва 
је обез бе дио Град Срем ска Митро ви ца 
и то за заме ну посто је ће инфра струк ту
ре, зеле ни ла и јав не расве те. 

– Оче ку је мо да асфал ти ра ње буде 
гото во за неких седам дана и вео ма 

смо задо вољ ни, јер су нам вре мен ске 
при ли ке ишле на руку, нарав но и изво
ђач радо ва се мак си мал но посве тио. 
Изглед испред желе знич ке ста ни це ће 
бити пот пу но дру га чи ји од оног каквог га 
гра ђа ни пам те. Кру жну рас кр сни цу око 
спо ме ни ка ће заме ни ти један парк, пла
то, пар кинг места. Пла та ни су и у овом 
делу Желе знич ке ули це сачу ва ни, који 
ће оста ти сим бол овог дела Срем ске 
Митро ви це. Оче ку је мо да кра јем авгу
ста или почет ком сеп тем бра ком плет ни 
радо ви на рекон струк ци ји Желе знич ке 
ули це буду завр ше ни, изја вио је Миро
слав Јокић.

Тако ђе, он се освр нуо и на радо ве на 
Ради нач кој петљи.

– Поста вље на је при вре ме на рад на 

сао бра ћај на сиг на ли за ци ја, при пре
мљен је терен за несме та но одви ја ње 
сао бра ћа ја и од 13. авгу ста је зато вре на 
Ули ца Дими три ја Дави до ви ћа. Апе ло
вао бих на гра ђа не да пошту ју сао бра
ћај ну сиг на ли за ци ју и при ла го де брзи ну, 
као и да не кори сте боч не сао бра ћај ни
це, одно сно атар ске путе ве за при лаз 
сао бра ћај ни ци, због без бед но сти свих 
учен си ка у сао бра ћа ју па и њих самих. 
Око 60 рад них дана је пла ни ра но за 
изград њу рас кр сни це, надам се да ће 
то и бити рок, што ће зави си ти од вре
мен ских при ли ка, али и евен ту ал них 
про бле ма који се могу поја ви ти у току 
самог изво ђе ња радо ва, навео је Миро
слав Јокић.

З. Попо вић

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА  ЖЕЛЕ ЗНИЧ КЕ УЛИ ЦЕ

Ком плет ни
радо ви
уско ро

при кра ју

Вла ди мир Сана дер Миро слав Јокић
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ШТА ЧИТА ЈУ ШИЂА НИ?

Добр ог шти ва никад доста
Вре ме годи шњих одмо

ра кори сти мо да про
чи та мо и неку књи гу, 

за коју, ето до сада нисмо 
има ли вре ме на. Тра га мо за 
новим дели ма, али се често 
вра ћа мо и књи га ма које смо 
и пре неко ли ко годи на или 
деце ни ја чита ли.

Шта то чита мо? На ово 
пита ње зани мљи ве одго во
ре дали су Шиђа ни.

– Волим књи ге. Волим 
посеб на и мало зах тев
ни ја шти ва, али про чи там 
радо и нешто јед но став ни
је. Послед ње сам про чи та
ла књигу „Доро те ј”, Добри ла 
Нена до ви ћа. Ина че, сва ког 
лета изно ва читам оми ље
ну књи гу „Сто годи на само
ће” Г. Г. Мар ке са. При руци 
су ми и руски кла си ци из 
кућ не библи о те ке, тако да 
радо читам и Тур ге ње ва и 
Досто јев ског – каже Све тла
на Ста нић.

Небој ша Субо тић овог 
лета чита нешто дру га чи ју 
лите ра ту ру.

– У скла ду са могућ но
сти ма и вре ме ном, због 

оба ве за, нај ви ше читам 
инфор ма ци је са сај то ва и 
пор та ла, док за књи ге сада 
немам вре ме на. Послед ње 
што сам про чи тао је зби р ка 
ерот ске пое зи је „Црвен бан“, 
коју је у наро ду саку пио Вук 
Сте фа но вић Кара џић, а при
ре дио и обја вио наш Бла го је 
Јастре бић из Ваши це – обја
снио нам је Небој ша.

– Када је књи га у пита њу, 
заљу бље ник сам у пси хо
ло ги ју. Послед ње што сам 

про чи та ла је књи га „Емо ци
о нал на инте ли ген ци ја”, коју 
је напи сао Дани јел Голе ман. 
Сјај но шти во, које ана ли
зи ра пред у слов за успех и 
сре ћу чове ка у савре ме ном 
дру штву. Мислим да су нас 
сад тех но ло ги је и дру штве
не мре же „узе ле под сво је” и 
да данас људи знат но мање 
чита ју књи ге него рани је.  
Сма трам да је то изу зет но 
лоше, због чове ко вог пси
хич ког и душев ног ста ња – 

сма тра Јеле на Малић.
Пре ма пода ци ма Народ не 

библи о те ке „Симе он Пишче
вић”, нај чи та ни је књи ге у 
про те клом месе цу су „Зид 
тај ни”, аутор ке Љиља не 
Шарац, „Алек сан дар од 
Југо сла ви је” Вука Дра шко
ви ћа, „Солун ска 28”, коју је 
напи сао др Неле Карај лић, 
„Моја бака вам се изви ња
ва” Фре де ри ка Бак ма на и 
„100% јa” Сини ше Убо ви ћа.

Д. Попов

 Јеле на МалићНебој ша Субо тић Све тла на Ста нић

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Доде ље на сред ства
удру же њи ма гра ђа на
У Бео чи ну је у петак, 16. авгу ста  одр

жа на 110. сед ни ца Општин ског већа 
којом је пред се да вао пред сед ник 

Већа и општи не Бео чин, Митар Милин ко
вић. Поред чла но ва Општин ског већа сед
ни ци су при су ство ва ли помоћ ник пред сед
ни ка општи не, начел ни ца општин ске упра ве 
и руко во ди лац оде ље ња за инспек циј ске 
посло ве, урба ни зам и зашти ту живот не сре
ди не.

На днев ном реду ове сед ни це нашле су 
се 22 тач ке днев ног реда које су се првен
стве но одно си ле на реше ња о раз ре ше њу и 
име но ва њу чла но ва скуп штин ских коми си ја 
и рад них тела. Усво је ни су пред ло зи одлу
ка о избо ру про гра ма и виси ни доде ље
них сред ста ва из буџе та општи не Бео чин 
удру же њи ма за реа ли зо ва ње про гра ма од 
инте ре са за општи ну у 2019. годи ни, као и 
пред лог одлу ке о утвр ђи ва њу про је ка та из 
обла сти кул ту ре, обра зо ва ња и умет но сти 
за које се одо бра ва ју сред ства из буџе та 
општи не Бео чин за 2019. годи ну.

Сед ни ца Већа завр ше на је раз ма тра њем 
и доно ше њем одлу ка по при сти глим пита
њи ма, пред ло зи ма и зах те ви ма.

Са сед ни це Општин ског већа
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СРП СКА НАПРЕД НА СТРАН КА ШИД

Уништавање амброзије
У про сто ри ја ма Општин

ског одбо ра Срп ске 
напред не стран ке, у 

четвр так 15. авгу ста, кон фе
рен ци ју за нови на ре одр жао 
је Тихо мир Ста мен ко вић, 
члан Општин ског већа. На 
кон фе рен ци је је апо стро фи
ран инспек циј ски над зор у 
месним зајед ни ца ма, редов но 
одр жа ва ње при ла за сели ма у 
циљу уни шта ва ња и спре ча
ва ње шире ња амбро зи је, као 
и трет ман у сузби ја њу кома
ра ца.

– Про бле ма ти ка којом се 
бави мо је више слој на и ком
плек сна, али се тру ди мо да 
све оно што јесу про бле ми 
сва ко днев ног живо та, реши
мо и утвр ди мо одмах. При
о ри тет Оде ље ња за инспек
циј ске посло ве у послед ње 
вре ме је инспек циј ски над зор 
који врши мо у месним зајед
ни ца ма. Посеб но је зна чај на 
кому нал на хиги је на и атмос

фер ска кана ли за ци ја. Што се 
тиче кому нал не хиги је не, то 
се одно си на ста ње зеле них 
повр ши на, а ста ње канал
ске мре же је вео ма важно за 
живот наших сугра ђа на, како 
у Шиду тако и у сели ма – 
рекао је Ста мен ко вић.

У лет њем пери о ду зна чај не 
су и акци је у сузби ја њу кома
ра ца и крпе ља.

– Поче ло се са лар ви цид
ним трет ма ном на водо то
ко ви ма, језе ри ма и на свим 
мести ма где се лар ве кома ра
ца могу раз ви ја ти. Када је реч 
о крпе љи ма, тре ти ра не су, из 
вазду ха и са земље, пар ков
ске повр ши не и све повр ши
не где има дрве ћа и тра ве. 
Два пута смо их тре ти ра ли из 
покрет них вози ла. То је добро 
ура ђе но, а пока за тељ за то је 
и 90 про це на та успе шно сти – 
иста као је Тихо мир Ста мен ко
вић.

Амбро зи ја ће бити тре ти

ра на и физич ки и хемиј ски. 
Физич ки коше њем, а хемиј
ски, сред стви ма која на нај
бо љи начин уни шта ва ју ову 
биљ ку.

Било је речи и о дивљим 
депо ни ја ма, као и о про ме на
ма у реша ва њу пар кинг про
сто ра у Шиду. 

 Д. Попов

Тихо мир Ста мен ко вић 

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Нов правилник о платама

У сали Скуп шти не општи не у 
петак, 16. авгу ста одр жа на је 
сед ни ца Општин ског већа. Днев

ни ред је имао 116 тача ка о који ма су 
рас пра вља ли одбор ни ци. По завр шет
ку сед ни це, на кон фе рен ци ји за меди
је гово рио је Ром ко Папу га, заме ник 
секре та ра Општи не Шид.

– Већи на тача ка су се одно си ле на 
оту ђе ње разних непо крет но сти на 
тери то ри ји Општи не Шид које доно
си мо из про стог раз ло га што жели мо 
да се пона ша мо као добри дома ћи ни 

пре ма некрет ни на ма које нам више 
не тре ба ју, а опет има некрет ни на које 
би поје дин ци купи ли, а ми на тај начин 
оства ри ли сред ства за буџет. Доне
ли смо и нови пра вил ник о пла та ма, 
накна да ма и зва њи ма у Општин ској 
упра ви. Он је зва нич но уса гла шен са 
новим закон ским про пи си ма – рекао је 
Папу га.

Доне та је и Одлу ка о матич ним под
руч ји ма на тери то ри ји Општи не Шид. 
Над ле жност над упра вља њем водо
во дом у Бикић Долу и При ви ној Гла ви 

пре но си се на ЈКП „Водо вод”. Што се 
тиче нових ста ја ли шта, одно сно доно
ше ње нових Одлу ка о ста ја ли шти ма 
у град ском и при град ском пре во зу, 
Општин ско веће је затра жи ло од струч
них слу жби додат не подат ке, те ће се 
Одлу ке наћи на јед ној од сле де ћих сед
ни ца Скуп шти не. Доне та је и Одлу ка о 
изра ди изме на и допу на Пла на детаљ
не регу ла ци је за део ни цу држав ног 
пута број 18, НештинЕрде вик.

Сед ни ца Скуп шти не пла ни ра на је за 
26. август. Д. П.

Већи на тача ка су се одно си ле 
на оту ђе ње разних непо крет но сти 

на тери то ри ји Општи не Шид које 
доно си мо из про стог раз ло га што 

жели мо да се пона ша мо као добри 
дома ћи ни пре ма некрет ни на ма 

које нам више не тре ба ју. Доне ли 
смо и нови пра вил ник о пла та ма, 

накна да ма и зва њи ма у Општин ској 
упра ви. Он је зва нич но уса гла шен 

са новим закон ским про пи си ма, 
рекао је Ромко Папу га

Ром ко Папу га
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Шидско културно лето
Шид ско кул тур но лето завр ше но 

је у поне де љак, 19. авгу ста, а 
Срђан Мале ше вић, дирек тор 

Кул тур но обра зов ног цен тра који је и 
орга ни за тор ове мани фе ста ци је, каже 
да је задо во љан како је све про те кло.

– Ово Кул тур но лето није уоп ште 
крат ко тра ја ло. Све је поче ло још 31. 
јула и тра ја ло до 19. авгу ста. Прво 
је било Деч је кул тур но лето, а онда 
је сле дио дру ги део. Иако је рани јих 
годи на ова мани фе ста ци ја тра ја ла 
дуже, ми смо успе ли оне нај ва жни је 
дога ђа је да орга ни зу је мо, да „упа ку је
мо” у десет дана. Нисмо хте ли да пре
ско чи мо кон церт сећа ња на вели ког 
рок музи ча ра Сте ва на Вића но ви ћа  
Син ђу, ни кон церт Боја на Мила но ви ћа. 
Врху нац је био кон церт „Бал ка ни ке”. 
Ове годи не смо реши ли да завр ше так 
Кул тур ног лета буде нешто дру га чи ји, 
па је насту пио ди џеј Стра хи ња Зорић 
– рекао је Мале ше вић.

Кул тур но лето у Шиду, које је одр
жа но под покро ви тељ ством Општи не 
Шид, окон ча но је у вечер њим часо ви
ма спек та ку лар ним ватро ме том.

Етно дан 
У окви ру мани фе ста ци је, у субо ту  

17. авгу ста, на про гра му је био „Етно 
дан”. Дога ђај који оку пља удру же ња 
жена из шид ске општи не, а оне на 
штан до ви ма изно се све оне ђако ни
је које су карак те ри стич не за слат ки и 
сла ни про грам мени ја у Сре му. Ту су и 
руч ни радо ви сачу ва ни од забо ра ва, 
пред ме ти који већ пред ста вља ју део 
исто ри је и жеља да се посе ти о ци ма 
пред ста ве у нај бо љем све тлу. 

Мар ја на Топ чак из Удру же ња жена 
„Голу би це” из Сота је рекла да су ту 

углав ном све про из во ди по ста рим 
рецеп ти ма. 

– На нашем штан ду се нала зи кува
ни куку руз, воће и кола чи. Ко воли 
нека се и послу жи – каже Мар ја на.

Руч ни радо ви који су били изло же ни 
нису се могли купи ти, јер ипак се ради 
о успо ме на ма, које су жене хте ле 
само да пока жу, углав ном су то били 
пешки ри, стол ња ци. Нарав но, било је 
ту и нешто модер ни јих про из во да у 
виду разно вр сних меде ња ка, а спрет

не руке жена пону ди ле су инте ре сант
не пред ме те који се могу иско ри сти те 
у раз не свр хе (кути је, држа чи).

– Ми смо доне ли неке пред ме те да 
се под се ти мо како су нека да изгле
да ли, реци мо пегла, а спре ми ли смо 
и кола ча. Ту има и хекла них радо ва 
– каже Гор да на Мар ја но вић пред сед
ни ца Удру же ња жена „Илин чан ке” из 
Или на ца. 

Мил ка Недић је пред сед ни ца Удру
же ња „Јесен живо та”, која нам је рекла 

Срђан Малешевић
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Пројекат: „Шидска трибина: Локална самоуправа у служби грађана“ финансира се из буџета Општине Шид. Ставови изнети
у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

да Удру же ње ради већ 15 годи на.
–  Уче ству је мо на мани фе ста ци јама 

послед њих 13 годи на. Потру ди ле смо 
се и доне ле све оно што смо нај бо ље 
при пре ми ле – каже Мил ка.

Међу број ним жена ма, сво ју пози ци
ју на изла гач ком делу имао је и један 
мушка рац, Јан ко Шустер који је само
у ки сли кар, а изло жио је неко ли ко 
сво јих радо ва.

– Почео сам да сли кам са два де сет 
годи на, по дола ску из вој ске. Нисам 
имао посла, па сам тако не раде ћи 
почео да сли кам. Прве три сли ке су 
ми биле изло же не у Гале ри ји у Митро
ви ци, то ме под ста кло да наста вим да 
радим. Сли ке про да јем од 50 до 100 

евра – рекао је Шустер.
У умет нич ком делу про гра ма, на 

тргу Кул ту ре насту пи ла су кул тур
но  умет нич ка дру штва наци о нал них 
мањи на. 

Реви ја фија ке ра
Осма по реду попу лар на Фија ке ри

ја да, одр жа на је у субо ту, 17. авгу ста. 
Број ни Шиђа ни зау зе ли су пози ци је по 
лока ним кафи ћи ма, како би ужи ва ли у 
дефи леу фија ке ра и пре ле пих коња. 

Први део про гра ма је био реви јал
ног карак те ра, током којег су град ским 
ули ца ма про де фи ло ва ле парад не 
коњич ке запре ге, кола, фија ке ри. Дру
ги део је био так ми чар ског карак те ра 
и то у кате го ри ја ма дво пре га, тро пре га 
и четво ро пре га. Награ де су доде ље не 
и нај ста ри јем кочи ја шу, нај бо љој кочи
ја шкој опре ми. Била је ово при ли ка да 
се виде раз ли чи те расе коња, као и 
забо ра вље ни фија ке ри.

И ова спорт ско  тури стич ка мани фе
ста ци ја испу ни ла је  свој основ ни циљ, 
а то је да поред тех но ло шког напрет ка, 
тре ба  сачу ва ти и него ва ти тра ди ци ју. 

Било је лепо, као у песми Звон ка 
Бог да на „...коња који јуре...а уства ри 
нику да не журе”. 

Ноћ вина
Љуби те љи „пића бого ва“, доче ка

ли су и свој тре ну так, када је у неде
љу,18. авгу ста на про гра му „Шид ског 
кул тур ног лета”, била пре зен та ци ја 

нај бо љих вина које овај део Сре ма 
може да пону ди. На Тргу кул ту ре оку
пи ли су се зна ти жељ ни ци, дегу ста то
ри, струч ња ци за све врсте вина, кри
ти ча ри и сви они који би о вину има ли 
шта да кажу.

Вели ки број про из во ђа ча вина на 
сво јим штан до ви ма нуди ли су раз
не врсте вина. Акци о нар ско дру штво 
„Руски двор”, пону ди ло је љуби те љи
ма вина бело и црве но вино, као и 
чуве ни розе. Литру и по су про да ва ли 
по 200 дина ра. Миро слав ИванРус, 
засту пао је ово дру штво на штан ду у 
Шиду. 

– Вино је ква ли тет но, а то су нам 
потвр ди ли и наши парт не ри који од 
нас купу ју гро жђе – каже Рус. 

Осам вина ри ја се те ноћи пред ста
ви ло са сво јим про из во ди ма, од Шида 
до Банат ских Кар ло ва ца.

– Овим „спор том” бавим се 30 годи
на, вече рас је бер мет уда р на при ча. 
Тре ба ло би ми чети ри метра сто ла да 
поре ђам шта све пра ви мо. Са бер
ме том сам оби шао свет: Кина, Кана
да, Евро па ми је мала. Зашти тио сам 
роб ни жиг бер ме та. Ја сам срп ски и  
европ ски шам пи он у тој при чи о бер
ме ту. Нас два на ест има мо пра во да 
га про из во ди мо, а реги стро ва ни смо 
у Заво ду за инте лек ту ал ну сво ји ну. 
Ја сам на сво је име додао и бер мет 
– испри чао је Ненад Бер мет Алек сић. 

Нарав но, вино се могло и дегу сти
ра ти и купи ти. Посе ти о це су заба
вља ли Миша Бли за нац и Вој во ђан ски 
там бу ра ши.

Драгана Попов
Фото: Ивана Радојковић
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МИНИ СТАР ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПОСЕ ТИО ОПШТИ НУ ПЕЋИН ЦИ

Помоћ соци јал но угро же ним
Мини стар за рад, запо

шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња 

Зоран Ђор ђе вић посе тио је 
16. авгу ста општи ну Пећин
ци, где се нај пре у Пећин
ци ма састао са општин
ским руко вод ством на челу 
са пред сед ни ком општи не 
мр Жељ ком Трбо ви ћем, а 
потом је посе тио Днев ни 
бора вак за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју у Субо
ти шту. Мини стар је кори
сни ци ма Днев ног борав ка 
на поклон донео ком пју тер, 
а деца су му се оду жи ла 
пот пи са ним црте жи ма које 
су нацр та ла током њего ве 
посе те Днев ном борав ку.

Након посе те мини стар 
Ђор ђе вић је изја вио да је 
задо во љан оним што је 
видео, како у сфе ри запо
шља ва ња, тако и у сфе ри 
соци јал них услу га.

– Пред сед ник ме је инфор
ми сао да је деци из днев
ног борав ка нај по треб ни је 
ком би вози ло за пре воз. 
Важно је да ова деца виде 
да их држа ва, мини стар
ство и локал на само у пра ва 
нису забо ра ви ли – изја вио 
је Ђор ђе вић.

Пред сед ник Трбо вић се 
захва лио мини стру на посе
ти и обе ћа ној подр шци, а 
ујед но је нагла сио да је 
Општи на Пећин ци соци
јал но одго вор на локал на 
само у пра ва, која ни јед ног 

тре нут ка не запо ста вља 
соци јал но угро же не кате го
ри је гра ђа на.

– За финан си ра ње соци
јал них услу га које пру жа 
Цен тар за соци јал ни рад 
Пећин ци ове годи не смо 
издво ји ли бли зу девет 
мили о на дина ра. Поред 
тога, пре ко Кан це ла ри је 
за сма ње ње сиро ма штва, 
коју смо отво ри ли још 2013. 
годи не, пома же мо рад но 
спо соб ним соци јал но угро
же ним гра ђа ни ма да кроз 
дру штве но кори стан рад 
зара де за сво је потре бе, а 
у тежим слу ча је ви ма, попут 
боле сти, гра ђа ни могу да 
рачу на ју и на јед но крат

ну нов ча ну помоћ одлу ком 
пред сед ни ка Општи не или 
Општин ског већа. Општи на 
Пећин ци издва ја и сред ства 
за финан си ра ње про гра
ма Помоћ у кући за ста ра 
лица. Рад Днев ног борав ка 
у Субо ти шту, који смо посе
ти ли зајед но са мини стром, 
финан си ра мо од 2013. годи
не, јер нам је циљ да деци 
и мла ди ма са смет ња ма у 
раз во ју пру жи мо што боље 
усло ве за раз вој. Надам се 
да ћемо, уз подр шку мини
стра Ђор ђе ви ћа, наћи начи
на да купи мо и јед но вози
ло при ла го ђе но потре ба ма 
осо ба са инва ли ди те том – 
изја вио је Трбо вић.

Дирек тор ка Цен тра за 
соци јал ни рад Пећин ци 
Биља на Јови чић је нагла си
ла да је ова уста но ва један 
мали цен тар, са само осам 
запо сле них, али да пру жа 
две вели ке соци јал не услу
ге, Днев ни бора вак за децу 
и мла де са смет ња ма у раз
во ју и Помоћ у кући за ста ра 
лица.

Мини стар је током посе те 
обе ћао подр шку Пред школ
ској уста но ви Пећин ци, за 
реа ли за ци ју про јек та рекон
струк ци је тоа ле та у цен
трал ној уста но ви у Пећин
ци ма, којом би тоа ле ти били 
при ла го ђе ни потре ба ма 
осо ба са инва ли ди те том.

Зоран Ђор ђе вић у Субо ти шту

МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА КУПИ НО ВО

Сло бо дар ска тра ди ци ја
Заме ник пред сед ни ка Општи

не Пећин ци Зоран Вој кић и пред
сед ник Саве та месне зајед ни це 
Купи но во Пери ца Одо ба шић, 
поло жи ли су 12. авгу ста, пово
дом Дана Све те Мај ке Анге ли не, 
венац на спо ме ник палим бор ци
ма и жртва ма фаши зма у Купи
но ву. 

Том при ли ком Одо ба шић је 
пору чио да прет ке, који су поло
жи ли сво је живо те на олтар сло
бо де, не сме мо ни забо ра ви ти ни 
изне ве ри ти, и да нам је оба ве за 
да чува мо сло бо дар ску тра ди ци
ју срп ског наро да и пре но си мо је 
буду ћим нара шта ји ма.

У вечер њи ма сати ма одржан је 
концерт „Гара вог сока ка“, којме 
је прет хо дио наступ певач ке гру
пе Удру же ња „Сви тац“ из Деча.Пола га ње вена ца Са кон цер та
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Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ЕТНО КУЋА У КУПИ НО ВУ

Вече етно музи ке
У окви ру петог „Пећи нач ког кул тур ног 

лета“, које се орга ни зу је под покро ви
тељ ством Општи не Пећин ци, љуби те
љи тра ди ци о нал ног зву ка ужи ва ли су у 
неде љу уве че, 11. авгу ста, у дво ри шту 
Етно куће „Пут ник“ у Купи но ву током 
„Вече ри етно музи ке“, када је насту
пи ла Етно гру па „Огањ” из Срем ске 
Митро ви це, 

Дирек тор пећи нач ког Кул тур ног цен
тра Јован Девр ња иста као је, да се ово
го ди шња мани фе ста ци ја про ши ри ла на 
чак девет села пећи нач ке општи не.

Регре си ра ње
пре во за уче ни ка

Оде ље ње за дру штве не делат но сти 
Општин ске упра ве општи не Пећин ци 
рас пи са ло је јав ни позив за регре си ра
ње тро шко ва пре во за уче ни ка сред њих 
шко ла за школ ску 2019/2020. годи ну. 
Пра во на регре си ра ње тро шко ва пре
во за могу оства ри ти редов ни уче ни ци 
који има ју пре би ва ли ште на тери то ри
ји пећи нач ке општи не и који поха ђа ју 
сред ње шко ле на тери то ри ји општи не 
Пећин ци, као и уче ни ци који сва ко днев
но путу ју из сео ских насе ље них места 
до шко ле за вре ме тра ја ња школ ске 
годи не.

Рок за под но ше ње при ја ва је од 15. 
до 31. авгу ста 2019. годи не. Зах тев за 
суб вен ци о ни са ни пре воз са про прат
ном доку мен та ци јом пре да ва ће се на 
шал те ру Деч је зашти те у Услу жном 
цен тру општи не Пећин ци. Усло ви кон
кур са као и обра зац зах те ва могу се 
пре у зе ти на зва нич ној интер нет пре зен
та ци ји Општи не Пећин ци www.pecin ci.
org. на стра ни ци Јав ни огла си.

БРЕ СТАЧ

Пред ста ва
за мали ша не

Модер ни зо ва на вер зи ја позна те при
че о цару Тро ја ну и њего вим козјим 
уши ма, под нази вом „Неви дљи ва при
ча“, оди гра на је пред нај мла ђом бре
стач ком публи ком. Пред ста ва је део 
про гра ма Деч јег кул тур ног лета, које 
орга ни зу је пећи нач ки Кул тур ни цен тар 
под покро ви тељ ством Општи не Пећин
ци.

 На пла тоу испред Дома кул ту ре у 
Бре ста чу, тог 9. авгу ста, глу ми ца Сане
ла Мило ше вић успе ла је од самог 
почет ка да ани ми ра бре стач ке мали ша
не, који су с пажњом пра ти ли при чу, а 
на тре нут ке и актив но уче ство ва ли у 
пред ста ви. Да уго ђај буде пот пун 
побри нуо се Савет месне зајед ни це 
Бре стач, који је за децу обез бе дио 
гриц ка ли це и соко ве.

ШИМА НОВ ЦИ: БЕС ПЛАТ НО И БЕЗ ЗАКА ЗИ ВА ЊА
ДО ПРВЕ МАМО ГРА ФИ ЈЕ

Добар одзив жена

Први покрет ни мамо граф у Вој во
ди ни, који је део про јек та „Прва 
мамо гра фи ја“, за чију купо ви ну, 

адап та ци ју и опре ма ње је Покра јин ска 
вла да издво ји ла око 16 мили о на дина
ра, омо гу ћи ће жена ма из рурал них 
сре ди на, у општи на ма где не посто ји 
мамо граф, да ура де сво ју прву мамо
гра фи ју. У општи ни Пећин ци покрет ни 
мамо граф поста вљен је у Шима нов
ци ма до кра ја авгу ста, а циљ на гру па 
су жене од 45 до 49 годи не живо та.

Еки пу Кли нич ког цен тра Вој во ди не 
посе ти ли су у четвр так 15. авгу ста мр 
Жељ ко Трбо вић пред сед ник Општи
не Пећин ци, његов заме ник Зоран 
Вој кић и др Сне жа на Боја нић помоћ
ник Покра јин ског секре та ра за здрав
ство, пре ма чијим речи ма је циљ про
јек та да се жена ма скре не пажња на 
важност и зна чај прве мамо гра фи је.

– Наци о нал ни про грам оба ве зу
је жене на мамо гра фи ју од педе се те 
годи не, те смо ми кре ну ли са првом 
базном мамо гра фи јом, коју тре ба да 
ура ди сва ка жена до педе се те годи
не живо та. С обзи ром на вели ки одзив 
жена, мисли мо да пола ко оства ру је
мо тај циљ. Што се тиче Шима но ва ца, 
задо вољ ни смо одзи вом, а већ су нам 
прве две неде ље попу ње не. Има чак 
жена које се јавља ју из дру гих села, 
и ми про сто не жели мо да им сма њи
мо ту могућ ност да се пре гле да ју, јер 
када су се већ одлу чи ле да дођу на 

мамо гра фи ју, онда је лепо да то и ура
де и да сазна ју да је њихо во здра вље 
добро и да сле де ћи пут дођу без стра
ха – рекла је Боја нић.

Пећи нач ки Дом здра вља „Др Дра ган 
Фун дук“ и Општи на Пећин ци пру жи ли 
су ком плет ну логи стич ку и финан сиј
ску подр шку про јек ту током борав ка 
у Шима нов ци ма, а како нам је рекао 
пред сед ник Општи не мр Жељ ко Трбо
вић, пећи нач ка локал на само у пра ва 
доста ради на уна пре ђе њу здрав стве
них услу га за гра ђа не.

– Захва лан сам Покра јин ском секре
та ри ја ту за здрав ство на при ли ци да 
наша општи на буде дру га општи на у 
Вој во ди ни где се спро во ди про је кат 
прве мамо гра фи је, јер је то од изу зет
ног зна ча ја за здра вље наших сугра
ђан ки. Нарав но, вео ма је важно да 
жене буду пра во вре ме но инфор ми са
не и упо зна те са зна ча јем ова квог пре
гле да, а ово је при ли ка да оне и ура
де сво ју прву мамо гра фи ју, бес плат но 
и без зака зи ва ња. Јер, здра вље је на 
првом месту – изја вио је пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић.

Цео пилот про је кат под сло га ном 
Бори се као жена који финан си ра 
Покра јин ска вла да, реа ли зу је Кли
нич ки цен тар Вој во ди не, а њего ву 
успе шност пра ти Инсти тут за јав но 
здра вље Вој во ди не и Инсти тут за 
онко ло ги ју Срем ска Каме ни ца.

Оби ла зак „Првог мамо гра фа“
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У Основ ној шко ли „Петар 
Кочић“ у Инђи ји изво де 
се радо ви на рекон

струк ци ји кро ва на ста ром 
делу згра де. Након укла
ња ња кров ног покри ва ча, 
демон та же лима ри је и гро
мо бран ског узе мље ња, као и 
руше ња посто је ћих дим ња
ка, при сту пи ло се поправ ци 
и постав ци нових еле ме на та 
кров не кон струк ци је. 

Како је иста као пред сед ник 
Скуп шти не општи не Инђи ја 
Милан Пре до је вић, потру
ди ли су се да током лет њег 
рас пу ста дају свој допри нос 
како би шко ле при ве ли наме
ни, и спрем но доче ка ли ђаке 

у новој школ ској годи ни.
– Један од капи тал ни

јих про је ка та ове годи не је 
заме на кров ног покри ва ча 
на шко ли „Петар Кочић“, то 
је вео ма озби љан посао, јер 
је кров у пот пу но сти дотра
јао. Ова шко ла је доби ла 
и интер нет, пра ви мо нову 
библи о те ку, као и каби нет 
инфор ма ти ке, а про шле 
годи не смо рекон стру и са ли 
фискул тур ну салу – каже 
Пре до је вић.

Пре до је вић је под се тио да 
се и у оста лим шко ла ма на 
тери то ри ји општи не Инђи ја 
изво де одре ђе ни радо ви и 
да је и за то, локал на само

у пра ва издво ји ла зна чај на 
сред ства.

– У шко ли „Душан Јер
ко вић“ у Инђи ји, мења мо 
расве ту и поста вља мо еко
ло шку, која чува живот ну 
сре ди ну, биће мно го јеф ти
ни ја за одр жа ва ње, а сма
њи ће се и тро шко ви. Не 
посто ји шко ла у којој није 
обно вљен пар кет. Када 
гово ри мо о без бед но сти, 
све шко ле које нису има ле, 
биће обез бе ђе не огра дом 
и капи ја ма. Сада се ради 
на поста вља њу огра де око 
ОШ „Бран ко Ради че вић“ у 
Мара ди ку, као и оста лим 
обра зов ним објек ти ма где 

је то потреб но – обја снио је 
Милан Пре до је вић.

Пред сед ник СО Инђи ја 
под се тио је, на кра ју, да се 
сва ке годи не издва ја ју мно
го већа сред ства у одно су 
на прет ход не, као и да ће се 
буџет за одр жа ва ње школ
ске инфра струк ту ре пове
ћа ва ти сва ке годи не. Исто 
тако, како наво ди, води се 
рачу на и о врти ћи ма, те 
још јед ном наја вио изград
њу новог објек та код хра ма 
Све тог цара Кон стан ти на 
и цари це Јеле не, у насе
љу Шан гај у Инђи ји, која би 
уско ро тре ба ла да поч не. 

 М. Ђ.

СТА РА СПОРТ СКА ХАЛА

Нови тро то ар
У току су радо ви на изград њи тро

то а ра код ста ре спорт ске хале 
у Инђи ји. Овај посао, како су 

потвр ди ли над ле жни, биће завр шен 
до кра ја авгу ста и за њега су издво је на 
сред ства из буџе та Општи не Инђи ја у 
изно су од 1,2 мили о на дина ра. 

Нови тро то ар биће при ла го ђен осо
ба ма са инва ли ди те том и ујед но ће се 
спре чи ти даље уру ша ва ње објек та, 
буду ћи да дуги низ годи на вода ула зи 
у теме ље, услед лоше изве де не ниве
ла ци је земљи шта, одно сно сада већ 
наче тог и нео др жа ва ног тро то а ра.

Зна чај радо ва огле да се и у без
бед но сти пеша ка, с обзи ром на то да 
је пешач ки при лаз објек ту руи ни ран 
и у лошем ста њу. Про лаз поред хале 

често кори сте и ста ри ји сугра ђа ни, те 
је поправ ка више него потреб на, кажу 

пред став ни ци локал не само у пра ве.
М. Ђ.

РАДО ВИ У ШКО ЛА МА ИНЂИЈ СКЕ ОПШТИ НЕ

Уло же на зна чај на сред ства

 Изград ња тро то а ра код хале
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БЕШКА ФЕСТ

Дани вој во ђан ско  бавар ске кул ту ре

У петак и субо ту, 7. и 8. сеп тем
бра биће одр жа на осма по реду 
мани фе ста ци ја „Дани вој во ђан

ско  бавар ске кул ту ре – Бешка фест”, 
која сво јим међу на род ним карак те ром 
и бога тим садр жа јем при вла чи све 
већи број посе ти ла ца и пажњу меди
ја. На тере ну за мале спор то ве у цен
тру Бешке, биће орга ни зо ван „Гастро 
фест”, „Етно фести вал” и богат кул
тур но  умет нич ки и забав но  музич ки 
про грам. 

Насту пе број них вој во ђан ских кул
тур но  умет нич ких дру шта ва, музич
ке гру пе из Бавар ске и там бу ра шких 
орке ста ра, као и поп  рок кон цер те, 
упот пу ни ће бога та гастро ном ска пону

да. Бавар ски спе ци ја ли те ти: црве
не коба си це са бавар ском кифлом, 
беле коба си це са бавар ском пере цом 
и слат ким сен фом, лебер кез, затим 
кугло фи, прин цре ген тен  тор та, колач 
бинен штих, као и вој во ђан ски спе ци ја
ли те ти: беш чан ске коба си це, швар гле, 
џигер ња че, роштиљ, затим кроф не, 
штру дле, пите, сал чи ћи, само су део 
оно га што ће посе ти о ци има ти при ли ку 
да про ба ју.

Мани фе ста ци ја се реа ли зу је у 
сарад њи са парт нер ском општи ном 
Кар лсхулд из Бавар ске, у циљу пре
зен то ва ња и афир ма ци је тра ди ци је, 
оби ча ја, кул ту ре и гастро но ми је Вој во
ди не и Бавар ске. Раз лог орга ни зо ва ња 

ова квог фести ва ла у Бешки је тај, што 
поме ну то село инђиј ске општи не има 
дуго го ди шњу сарад њу и парт нер ство 
са овом бавар ском општи ном. Мани
фе ста ци ја сто га под ра зу ме ва посе ту и 
уче шће гости ју из Немач ке.

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

М. Ђ.

 „Бешка фест“

ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈЕ

Бежич ни интер нет
Општи на Инђи ја, у 

сарад њи са „Теле
ком Срби ја“, покре

ну ла је про је кат „Бес пла
тан бежич ни интер нет“, 
захва љу ју ћи којем ће 
Инђиј ци и сви гости Инђи
је, моћи да кори сте услу
ге бежич ног интер не та, на 
три лока ци је у гра ду. Кори
шће ње бес плат ног интер
не та омо гу ће но је почев 
од 10. авгу ста.  Овај про
је кат биће наста вљен и 
сле де ће годи не, потвр ђу ју 
над ле жни, а 2020. годи не 
биће пове ћан број лока ци
ја. Бежич ном мре жом тре
нут но је покри вен цен тар 

Инђи је, одно сно Трг Сло
бо де, као и парк испред 
Гим на зи је, Ули ца Вој во де 
Сте пе, пешач ка зона и Кул
тур ни цен тар Инђи ја.

Овим је, што се тиче 
Сре ма, општи на Инђи ја 
доби ла нај ве ћу покри ве
ност бежич ним интер не том 
у стро гом цен тру гра да и 
пешач кој зони. Обез бе ђе
но је нај са вре ме ни је WI 
 FI „дрво“, које ће има ти 
могућ ност пуње ња мобил
них уре ђа ја, као и чети ри 
Access point уре ђа ја, који 
ће бити поста вље ни дуж 
Ули це Вој во де Сте пе.

М. Ђ.
Бес пла тан интер нет у цен тру Инђи је

Пројекат: „Општина Инђија  општина развоја“ финансира се из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 
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СТА РО ПА ЗО ВАЧ КА ГИМ НА ЗИ ЈА 

Оми ље на про фе сор ка
доби ла мурал

Мурал са ликом јед не од нај о
ми ље ни јих про фе сор ке у ста
ро па зо вач кој гим на зи ји Бран ке 

Нише вић, која је про шле јесе ни изгу
би ла бит ку с опа ком боле шћу, осли
кан је на ула зу згра де у којој је про
ве ла свој рад ни век, на ини ци ја ти ву 
уче ни ка који ма је пре да ва ла.

Бран ка Нише вић свој рад ник век 
про ве ла је у ста ро па зо вач кој гим на зи
ји, на пут је изве ла вели ки број гене
ра ци ја ђака, нау чи ла их је, како кажу, 
нај бит ни јим живот ним лек ци ја ма и 
зато је била оми ље на, не само међу 
коле га ма, већ и међу уче ни ци ма.

Јед на од бив ших уче ни ца из њене 
послед ње гене ра ци је коју није успе
ла да изве де до кра ја због изне над
не смр ти Инес Хинић каже да ће 
дожи вот но пам ти ти чове ка као што је 
Бран ка.

– Посе ћи ва ла је сва наша пуно лет
ства, оба ве шта ва ли смо је о све му, 
одла зи ли код ње ван наста ве, дели ли 
с њом и добро и зло. Јед но став но нам 
је била као дру га мај ка, а зна ла је и 
нешто што ни наши роди те љи нека
да нису. Била је наш при ја тељ, па тек 
онда настав ник и оде љен ски ста ре
ши на – каже са осме хом на лицу и 
суза ма у очи ма Хини ће ва.

Бран ку је кроз живот кра сио осмех, 
по томе је пам те они које су је позна
ва ли, а поред редов ног посла, бави ла 
се и хума ни тар ним радом, а вели ки 

део свог вре ме на посве ћи ва ла је бри
зи о живо ти ња ма.

– Не кажу џабе да ко воли живо
ти ње, воли и људе. Исти на је да је 
бри ну ла о напу ште ни ма живо ти
ња ма. Сећам се да смо у тре нут ку 
има ли пре ко 10 мача ка, а оста ви ла 
нам је и осам кучи ћа о који ма и дан 
данас бри не мо. Поред тога, воле ла 
је свој посао и ника да јој није било 
тешко што се бави сво јом про фе си
јом – каже Бран кин син Дамјан који 
је с оду ше вље њем при хва тио иде ју о 
сли ка њу мура ла.

За Бран ку нису посто ја ли про бле
ми које није могла да реши, кажу 
коле ге с који ма је сара ђи ва ла.

– Бран ка је била изу зе тан педа
гог и увек је била рас по ло же на да 
сара ђу је, да саслу ша, да емпа ти ше, 
да помог не, да да савет, али и да 
искри ти ку је и то углав ном с раз ло
гом. Гото во да је у сва ком тре нут ку 
била за сво је уче ни ке који су је изу
зет но пошто ва ли – исти че Бран ки на 
коле ги ни ца Сне жа на Инђић с којом 
је сара ђи ва ла више од две деце ни је.

Бор бу са опа ком боле шћу јед
на од нај о ми ље ни јих про фе сор ку у 
ста ро па зо вач кој гим на зи ји изгу би ла 
је у 56. годи ни, а улаз згра де у којој 
је ради ла кра си ће мурал са њеним 
ликом који је осли кан на ини ци ја ти ву 
бив ших уче ни ка.

СТА РИ БАНОВ ЦИ

„Дебе ли“ про тив 
„мрша вих“

У Ста рим Банов ци ма одр жа на тра
ди ци о нал на фуд бал ска утак ми ца 
„Дебе ли“ про тив „Мрша вих“, на ста ди
о ну ФК Дунав, које су саста вље не од 
нека да шњих фуд ба ле ра из овог места. 
Тра ди ци о нал но, већ 18 годи на, у првој 
поло ви ни авгу ста фуд бал ски вете ра
ни из Ста рих Бано ва ца орга ни зу ју ову 
несва ки да шњу утак ми цу у свом месту. 
Циљ је очу ва ње доброг духа и рас по
ло же ња људи које у свом селу негу ју 
љубав пре ма клу бу у ком су поте кли.

М. Л.

БАЗЕ НИ НОВА ПАЗО ВА

Реги о нал ни сајам 
при вре де

Реги о нал ни сајам при вре де, 13. по 
реду, одр жа ће се 26. и 27. сеп тем
бра 2019. годи не, у окви ру Ком плек
са спорт ско рекре а тив них базе на у 
Новој Пазо ви, у орга ни за ци ји општи
не Ста ра Пазо ва и При вред не комо
ре Срби је Реги о нал не при вред не 
комо ре Срем ског управ ног окру га. 
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.

М. Л.

ПУ „ПОЛЕ ТА РАЦ“

Рено ви ра ње
сани тар ног чво ра

У току су радо ви на рено ви ра њу 
сани тар ног чво ра у Пред школ ској 
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уста но ви „Поле та рац” у Ста рој Пазо ви. 
За реа ли за ци ју јед ног дела инве сти
ци је утро ше но је два мили о на дина ра 
које су обез бе ди ли Покра јин ски секре
та ри јат за обра зо ва ње, про пи се, упра
ву и наци о нал не мањи не  наци о нал не 
зајед ни це и општи на Ста ра Пазо ва.  
Радо ви на рено ви ра њу овог дела 
објек та наста вља ју се и у наред ном 
пери о ду, те је с тим у вези рас пи са
на јав на набав ка за обно ву још јед ног 
купа ти ла.

С. С.
ЈАВ НИ РАДО ВИ

Заме на
јав не расве те

У ули ца ма Вука Кара џи ћа, Њего
ше вој и Бошка Бухе у Ста рој Пазо
ви, као и у Голу бин ци ма и Беле
ги шу изво де се радо ви на заме ни 
јав не расве те лед осве тље њем у 
окви ру ЕСКО про јек та с циљем оства
ре ња веће енер гет ске ефи ка сно
сти и сма ње ње потро шње енер ги је.  
Над ле жни пору чу ју да ће расве та 
бити заме ње на на тери то ри ји чита ве 
општи не по прин ци пу јав но  при ват ног 
парт нер тсва. С. С.

УДРУ ЖЕ ЊЕ
СЛО ВАЧ КИХ НОВИ НА РА

Награ да за
Јана Фили па

Јан Филип нови нар из Ста ре Пазо ве 
који живи у Сло вач кој, добит ник је ово
го ди шње награ де за допри нос раз во ју 
инфор ми са ња од стра не Наци о нал ног 
саве та сло вач ке наци о нал не мањи не 
на мани фе ста ци ји „Сло вач ке народ
не све ча но сти“ у Бач ком Петров цу.  
Јан Филип је поло ви ну свог нови нар
ског ста жа про вео у покра јин ском 
Јав ном сер ви су где се зала гао за 
про ши ре ње про гра ма на сло вач ком 
јези ку. Касни је, пре се ље њем у Сло вач
ку, наста вио је да се бави овим пози вом 
и афир ма ци јом сло вач ке наци о нал не 
мањи не у Срби ји и град њом кул тур них 
мосто ва изме ђу две држа ве. Један је 
од заслу жних што је дошло до сарад
ње општи на Ста ра Пазо ва и Бела.  
На све ча ној сед ни ци сло вач ких нови
на ра, пред сед ни ца Наци о нал ног саве
та је поред Јана Фили па награ ди ла још 

неко ли ко медиј ских рад ни ка, а међу 
њима и Мар ти на Пре бу ђи лу, глав ног 
уред ни ка сло вач ке редак ци је Ради ја 
Нови Сад.

З. К.

СТО ПА МА НАШИХ ПРЕ ДА КА

Нај бо љи основ ци 
отпу то ва ли на Крф

Нај бо љи уче ни ци ста ро па зо вач ких 
основ них шко ла отпу то ва ли су на Крф 
где ће про ве сти део лет њег рас пу ста 
и упо зна ти се са начи ном живо та срп
ске вој ске на овом остр ву  у Првом 
свет ском рату. Све се орга ни зу је у 
окви ру про јек та „Сто па ма наших пре
да ка“ који је резул тат више го ди шње 
сарад ње Општи не Ста ра Пазо ва и 
Патри јар ши је Срп ске пра во слав не 
цркве, а реа ли зу је га зва нич но гла си
ло СПЦ за децу „Све то сав ско звон це“.  
Од 15. до 30. авгу ста девет ста ро па
зо вач ких ђака, као и одре ђе ни број 
чла но ва хора „Све то сав ско звон це“ и 
драм ске сек ци је, бора ви у кам пу зајед
но са 40ак вршња ка из наше земље, 
Репу бли ке Срп ске и Црне Горе.  
Ходе ћи сто па ма наших пре да ка, деца 
се упо зна ју са слав ном исто ри јом 
наше земље, а током борав ка пред
ви ђе но је и поста вља ње нових спо мен 
обе леж ја и обна вља ње исто риј ских 
зна ме ни то сти.

З. К.

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА
„СТА РЕ ШКО ЛЕ”

Пред школ ци у 
новом про сто ру
 У току је адап та ци ја про сто ри ја ста ре 
згра де шко ле „Раст ко Нема њић  Све
ти Сава“ у Новој Пазо ви, чији ће про
стор након рекон струк ци је кори сти ти 
пред школ ска уста но ва „Поле та рац“. 
Од првог сеп тем бра вас пит но  обра
зов ни про грам у овом про сто ру ће 
поха ђа ти пред школ ци из Нове Пазо ве, 
тако да више неће бити листе чека ња, 
јер ће свих пре ко број них 46 мали ша на 
сада моћи да поха ђа ју вртић.Тре нут но 
се изво де радо ви на кре че њу про сто
ри ја, ход ни ка, рено ви ра њу тоа ле та и 
сто ла ри је. Радо ве финан си ра Општи
на Ста ра Пазо ва у изно су од пола 
мили о на дина ра. С. С.

САО БРА ЋАЈ
Видео над зор
у цен тру

На рас кр сни ци у цен тру Ста ре Пазо
ве поста вљен је видео над зор у циљу 
спре ча ва ња сао бра ћај них пре кр ша ја и 
незго да. Савет за без бед ност Општи
не Ста ра Пазо ва издво јио је за систем 
видео над зо ра девет мили о на дина ра.  
Ово је један од начи на уна пре ђи
ва ња без бед но сти свих уче сни ка у 
сао бра ћа ју, која у послед њих неко
ли ко месе ци није на завид ном нивоу.  
Каме ра су у функ ци ји су 24 сата и у 
слу ча ју пре кр ша ја, про ла ска на црве
но све тло или непри др жа ва ња про
пи са не брзи не, у року од осам дана 
на кућ ну адре су вла сни ка ауто мо
би ла сти же оба ве ште ње од поли ци
је о томе да доста ви инфор ма ци ју 
ко је упра вљао вози лом. Казне су 
врло оштре, како у нов цу, тако и у 
виду забра не упра вља ња вози лом у 
слу ча ју про ла ска на црве но све тло. 
Аген ци ја за без бед ност сао бра ћа
ја општи не Ста ра Пазо ва пла ни ра да 
у дру гој фази, видео над зор поста ви 
на ауто бу ским и желе знич кој ста ни ци, 
али и на јав ним објек ти ма и на нај фре
квент ни јим про ла сци ма кроз насе ља.

З. К.

ОДБОЈ КА 

Кадет ки ње Срби је
у Ста рој Пазо ви

Кадет ска репре зен та ци ја Срби је 
ових дана се у Ста рој Пазо ви спре ма 
за Бал ка ни ја ду, која се одр жа ва од 20. 
до 24. авгу ста у Босни и Хер це го ви ни.  
Селек тор Јово Цако вић ће од 18 иза
бра ти 12 одбој ка ши ца, које дола
зе из одбој ка шких цен та ра Срби је. 
Ово је гене ра ци ја 2004 – 2005. годи
ште, која је већ оди гра ла сво ју Бал
ка ни ја ду осво јив ши дру го место.  
Иза зов је сада игра ти са две годи не 
ста ри јом гене ра ци јом, рекао је селек
тор. Пред сто је ћа Бал ка ни ја да ће да 
послу жи као при пре ма за све оно, од 
што ову гене ра ци ју оче ку је у наред
ним годи на ма, а то су ква ли фи ка ци је 
за Европ ско првен ство, од чега зави си 
Олим пиј ских фести вал мла дих, али и 
Свет ско првен ство.

 А. О.

Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Љиља на Сре те но вић 
из Ноћа ја је једи на 
жена која се бави 

пче лар ством  у Сре му и 
север ној Мачви, и јед на је 
од рет ких у Срби ји. Мед 
Љиља не Сре те но вић ушао 
у ред 16 нај ква ли тет ни јих 
пче ла ра на нашим про сто
ри ма, па тако ова пче лар ка 
посе ду је и сер ти фи кат о 
зашти ће ном поре клу меда 
под нази вом фру шко гор ски 
мед. Њене пче ле, про из ве ду 
од 60 до 80 кило гра ма меда 
по кошни ци, што зави си од 
годи не, а резул тат су вели
ког рада, а пре све га љуба
ви. По стру ци је хемиј ски 
тех ни чар, али је врло мало 
била запо сле на. Одлу чи ла 
је да оста не код куће и да се 
бри не о сво јој поро ди ци. 
Међу тим, како и сама 
Љиља на каже, није желе ла 
да води живот јед не неза по
сле не жене и дома ћи це, већ 

се увек на свом има њу бави
ла неком врстом пољо при
вре де.

– Увек сам нешто ради ла, 
ника да се нисам осла ња ла 
на пла ту мужа. Пре 11 годи

на ми је јед но став но сину ла 
иде ја да поч нем да се бавим 
пче лар ством. На почет ку ми 
је мно го помо гао мој зет 
Радо слав Пар ма ко вић, који 
се бави пче лар ством још од 

1965. годи не. Волим да 
кажем да ми је овај посао у 
гени ма, јер су моји рођа ци, 
којих се не сећам, има ли 
пче ле, а то сам сазна ла од 
Радо сла ва који је први рој 
купио упра во од њих. Ето, 
нека ко ја вра ћам тра ди ци ју у 
нашу поро ди цу, гово ри 
Љиља на.  

Пре једа на ест годи на је 
било нео бич но виде ти јед ну 
жену која се бави пче лар
ством, али како Љиља на 
наво ди, вре ме ном су се 
људи нави кли на то. Пре ма 
њеним речи ма, за овај посао 
је потреб но одри ца ње и 
вели ки рад, али то њој не 
пада тешко. 

– Ују тру кад уста нем, 
одмах одем да оби ђем 
кошни це. Пола кошни ца ми 
је у дво ри шту, то су мла да 
дру штва, а поло ви на на ста
ци о на ру. Оста ле сам води ла 
у Бач ку због паше сун цо кре

Једи на жена у Сре му
и Мачви са 100 кошница

ЉИЉА НА СРЕ ТЕ НО ВИЋ, ВРЕДНА ПЧЕ ЛАР КА ИЗ НОЋА ЈА

Сигур но је било
потреб но три – чети ри 

годи не одри ца ња, рада и 
стр пље ња, али и 

улагања да би се дошло 
до неке зара де. Мно ги 

мисле да је ово јеф тин 
посао, али баш и није. 

Ако жели те да
напре ду је те, мора те

бити спрем ни и на
ула га ња. У току ових 11 
годи на, има ла сам мале 

губит ке, јер сам се
заи ста посве ти ла и

мно го сам ради ла око 
кошни ца. Ова годи на је 
изу зет но лоша, било је 

мно го кише, про ле ће
је било заи ста

про мен љи во, док је
про шла била изу зет на, 

обја шња ва Љиља на

Радо слав Пар ма ко вић и Љиља на Сре те но вић 
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та. Ја заи ста ужи вам у овом 
послу. Про сто ме опу шта. 
Моја мај ка ме баш на почет
ку и није подр жа ла, за раз
ли ку од мужа и целе моје 
поро ди це. Јед но став но јој је 
било нео бич но да се жена 
бави пче лар ством, наво ди 
Љиља на. 

Када је поче ла да се бави 
овим послом, има ла је три 
кошни це, затим десет и тре
нут но има 100. Важно је да 
сва ки почет ник има јед ног 
иску сног пче ла ра који ће му 
помо ћи и дава ти саве те, али 
је важно и кон стант но се 
еду ко ва ти.

– Била сам све сна да не 
смем поче ти са мно го 
кошни ца, већ да идем пола
ко. Можда пче лар ство јесте 
чисти је од неких дру гих гра
на пољо при вре де, као што 
је сто чар ство, али је изу зет
но зах тев но. Шест месе ци 
се кон стант но ради, а у току 
зиме се одма ра. Лет њег 
одмо ра нема. Спре ма ње 
пче ла кре ће већ у авгу сту, 
тада почи ње нова пче лар ска 
сезо на. Ја сам зими ишла на 
разна пре да ва ња у Бео гра
ду или Новом Саду. Рачу на
ла сам да са сте че ним зна
њем могу да имам мање 
губи та ка, гово ри Љиља на. 

Како је вре ме про ла зи ло, 
Љиља на је уви де ла да све 
више има вишка меда, па је 
било неми нов но да се пола
ко шири и да поч не да про
да је мед на кућ ном пра гу. 
Сада про да је и отку пљи ва
чи ма. Она про из во ди липов, 

багре мов и сун цо кре тов 
мед, али и пче ли ње про из
во де као што је про по лис и 
полен. 

– Сигур но је било потреб
но три – чети ри годи не одри
ца ња, рада и стр пље ња, 
али и улагања да би се 
дошло до неке зара де. Мно
ги мисле да је ово јеф тин 
посао, али баш и није. Ако 
жели те да напре ду је те, 
мора те бити спрем ни и на 
ула га ња. У току ових 11 
годи на, има ла сам мале 
губит ке, јер сам се заи ста 
посве ти ла и мно го сам ради
ла око кошни ца. Ова годи на 
је изу зет но лоша, било је 
мно го кише, про ле ће је било 
заи ста про мен љи во, док је 

про шла била изу зет на, обја
шња ва Љиља на. 

Као један од глав них про
бле ма у пче лар ству Љиља
на наво ди тро ва ње пче ла, 
али и кли мат ске про ме не, 
због којих се ника да не зна 
каква ће бити про из вод на 
годи на. Као важну орга ни за
ци ју у пче лар ству наво ди 
Савез пче лар ских орга ни за
ци ја Срби је – СПОС, као и 
да је вели ка подр шка  Мини
стар ство пољо при вре де.

– Из свог доса да шњег 
иску ства, видим да се пче
лар ство поме ри ло са нул те 
тач ке. Мини стар ство пољо
при вре де даје суб вен ци је, 
које није ком пли ко ва но 
доби ти. Има ли смо пре 

неко ли ко годи на масов но 
прска ње про тив губа ра на 
Фру шкој гори у сред липо ве 
паше. Савез пче лар ских 
орга ни за ци ја Срби је је том 
при ли ком реа го вао и уз 
подр шку Мини стар ства 
пољо при вре де, тога више 
нема. У Рачи Кра гу је вач кој 
СПОС пра ви свој погон, ту 
сам уло жи ла сред ства, а 
уче ство ва ла је и држа ва. То 
су одлич не ини ци ја ти ве, 
слу жи ће пче лар ству и пче
ла ри ма.

Љиља на је има ла при ли ку 
да види и како функ ци о ни ше 
пче лар ство у Немач кој. Упо
зна ла је Кла у са Лај ца, који 
држи шко лу за почет ни ке 
пче лар ства. 

– Од њега сам сазна ла да 
у Немач кој има врло мало 
пче ла и зато држе хоте ле 
соли тар них (дивљих) пче ла. 
Оне слу же као опра ши ва чи. 
Кла ус има само 10 кошни ца. 
Он је био зачу ђен када је 
сазнао да имам 100 кошни
ца. Код њих је бавље ње пче
лар ством ску по. Рој кошта 
150 евра, а мати ца 5060 
евра, У Срби ји има мо изу
зет но ква ли те тан мед. Ми 
има мо иде ал не тере не за 
пче лар ство. Међу тим, Срби
ја је слаб потро шач меда и 
оста лих пче ли њих про из во
да, нема мо ми ту нави ку, 
гово ри Љиља на. 

Љиља на пла ни ра да се и 
даље посве ти пче ла ма и да 
поч не да про из во ди мати це, 
прво бит но за соп стве не 
потре бе.  З. Попо вић

Љиља на Сре те но вић и Кла ус Лајц

Љиља на има 100 кошни ца
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ЖИВОТ У ЉУБИ

Село моје мало

Пла нин ско село Љуба нала зи се 
у Сре му, на јужној пади ни Фру
шке горе, у севе ро и сточ ном делу 

општи не Шид. Први пут се поми ње 1634. 
годи не, касни је је опу сте ло, а као насе
ље јавља се тек 1756. годи не. Поста нак 
име на села није познат, али је прет по
став ка да је доби ло име по некој девој ци 
Љуби. То би били неки исто риј ски пода
ци о овом селу.

Данас, када одбро ја ва мо и дру гу деце
ни ју 21. века, мешта ни овог села оче ку ју 
изград њу водо вод не мре же. Радо ви су 
поче ли, а како је наја вље но, биће завр
ше ни почет ком новем бра. Мир ко Белан, 
пред сед ник Саве та Месне зајед ни це о 
овом про јек ту нам је рекао, како је запо
чет пре 11 годи на, али није довр шен.

– Покра јин ска и локал на власт су одо
бри ли сред ства да завр ши мо систем 
водо снаб де ва ња. То смо обе ћа ли, и није 
само обе ћа ње од избо ра до избо ра, већ 
про је кат при во ди мо кра ју – иста као је 
Белан.

У Љуби има ју и дру гих пла но ва, каже 
Белан, капе ла ће бити гото ва за две 
годи не и то сред стви ма Месне зајед ни

це и уз помоћ Општи не Шид. 
 – Радо ви су сад у фази мал те ри са ња, 

ове годи не ће бити поста вље на кера
ми ка, сле де ће годи не ће бити гото ва 
капе ла. Про шло го ди шњи радо ви су нас 
кошта ли 850.000 дина ра, а ове годи не 
ће бити издво је но 1,4 мили о на дина
ра за мал те ри са ње и завр шне радо ве. 
Сле де ће годи не ће нам бити потреб но 
око мили он дина ра, да се ура ди пра те ћа 
инфра струк ту ра –обја шња ва Белан. 

У селу тре нут но живи 340 ста нов ни
ка, 56 мла дих људи оти шло је из села у 
потра зи за бољим живо том. Шко ла обра
зу је децу од првог до четвр тог раз ре да, 
али је про блем мали број уче ни ка  про
шле годи не је поха ђа ло само деве то
ро. Што се тиче наци о нал не струк ту ре, 
у Љуби живе Сло ва ци (45 про це на та), 
Срби (25 про це на та), оста ло су Хрва ти, 
јед на поро ди ца Мађа ра и Руси на. Сви 
живе у добрим одно си ма.

Пошта у селу ради два пута недељ но, 
лекар дола зи јед ном недељ но, про дав
ни ца редов но,  дакле све функ ци о ни ше. 

– Сад нам је нај ва жни је да се завр ши 
водо вод, јер људи напа ја ју сто ку из ове 

јед не чесме у селу. Воду за пиће носе са 
изво ра, који је чети ри кило ме тра уда љен 
од села. Сле де ћи радо ви који су обе ћа ни 
су пут Љуба  Сот. То је део ни ца од 4,5 
кило ме тра, па би нам Шид био бли жи за 
неких пет кило ме та ра – закљу чио је Мир
ко Белан.

Д. Попов

 Љуба  цен тар села

 Мир ко Белан

– Сад нам је нај ва жни је да се завр ши водо вод, јер 
људи напа ја ју сто ку из ове јед не чесме у селу. Воду 
за пиће носе са изво ра, који је чети ри кило ме тра уда
љен од села. Сле де ћи радо ви који су обе ћа ни су пут 
Љуба  Сот. То је део ни ца од 4,5 кило ме тра, па би нам 
Шид био бли жи за неких пет кило ме та ра – закљу чио је 
Мир ко Белан
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ЧОР ТА НОВ ЦИ

Дунав ске чаро ли је
Вели ки број пла ни на ра, бици кли ста, 

трка ча, фил мо фи ла и љуби те ља при
ро де, узе ће и ове годи не уче шће на 
20. јуби лар ној мани фе ста ци ји „Дунав
ске чаро ли је“, која ће бити одр жа на од 
22. до 25. авгу ста у Чор та нов ци ма, на 
лока ци ји пла ни нар ског дома „Коза ри
ца“. Пла ни нар ски клуб „Желе зни чар“ 
из Инђи је дома ћин је и овог пута, уз 
подр шку локал не само у пра ве, Саве за 
спор то ва, Пла ни нар ских саве за Вој во
ди не и Срби је, као и мно гих дру гих.

Про грам почи ње у четвр так 22. авгу
ста про јек ци ја ма фил мо ва на фести
ва лу „Чор та Фест“ који ће бити орга ни
зо ван десе ти пут. Реч је о међу на род
ном фести ва лу фил мо ва како из 
Срби је, тако и из дру гих зема ља. У 
петак 23. авгу ста биће орга ни зо ва но 
так ми че ње у спре ма њу рибље чор бе, 
паста пар ти и заба ва уз там бу ра шки 
трио. 

Током тра ја ња „Дунав ских чаро ли ја“ 
је наја вље но так ми че ње у ско ко ви ма у 
воду, одбој ка на песку, бици кли стич ке 
трке, тур нир у шаху и музич ки про
грам. Тре ћи дан мани фе ста ци је резер
ви сан је за пла нин ске трке, кану аван
ту ру, изло жбу фото гра фи ја, чам џи ја
ње Дуна вом, пли вач ки мара тон, доде
лу при зна ња и кон церт. Послед њег 
дана сле ди про гла ше ње побед ни ка и 
број ни садр жа ји.  

ИНЂИ ЈА

Радови у Ули ци 
цара Душа на

Поче ли су радо ви на рекон струк ци ји 
дела Ули це цара Душа на у Инђи ји, из 
прав ца Љуко ва до првог сема фо ра, 
рас кр сни це са Змај Јови ном ули цом и 
Вој во ђан ском ули цом. Ови радо ви 
наста вак су већ завр ше них радо ва на 
рекон струк ци ји пута од Љуко ва до 
ула за у Инђи ју, који су се спро во ди ли у 
прет ход них месец и по дана.

Како су потвр ди ли над ле жни, нај пре 
се ради десна тра ка која је затво ре на 
за сао бра ћај. Радо ви су обе ле же ни 
сао бра ћај ном сиг на ли за ци јом, а вози
ла се про пу шта ју наиз ме нич но. Реч је 
о део ни ци држав ног пута II реда који 
про ла зи кроз Инђи ју, а пла ни ра ни рок 
за завр ше так радо ва је 31. август. 
Радо ве изво ди Јав но пред у зе ће „Путе
ви Срби је”.  М. Ђ.

СЛО ВАЧ КА ЕВАН ГЕ ЛИЧ КА ЦРКВА

Зна ча јан јуби леј
Сло вач ка еван ге лич ка цркве, про

сла ви ла је у неде љу 18. авгу ста 109 
годи на од посве ће ња цркве и 40 годи
на од осни ва ња цркве ног хора. Дав
не 1979. годи не, када је на слу жби у 
цркви био поп Вла ди мир Валент, орга

ни зо ван је цркве ни хор и тим пово дом 
одр жа на је све ча ност на којој су били 
гости из гото во свих места у Сре му: из 
Бин гу ле, Ерде ви ка, Срем ске Митро
ви це, Луга, Бео гра да, Вишњи ће ва и 
Бије љи не, као и гости из Бап ти стич ке 
и Мето ди стич ке цркве из Шида.

Уз шид ски хор, насту пи ли су и чла но
ви хора из Ерде ви ка. Био је то кон церт 
духов них песа ма, којим су обе ле же на 
ова два зна чај на јуби ле ја. Наци о нал ни 
савет сло вач ке наци о нал не мањи не је 
подржао дуго го ди шњи рад цркве ног 
хора.  Д. П.

РУМСКИ БАЗЕН 

Хума ни тар ни
кон церт 

Упра ва рум ског базе на „Бор ко вац“ 
наста вља са орга ни за ци јом вечер њих 
деша ва ња на базе ну, углав ном су то, 
кон цер ти. 

Тако је 18. авгу ста орга ни зо ван 
хума ни тар ни кон церт, на којем су 
пева ли Дар ко Лазић и Андре а на 
Чекић. Ово је тре ћи по реду кон церт, 
где се при ку пља ју сред ства за лече ње 
малог Румља ни на Сте фа на Гон чи на. 

Како сазна је мо, про да то је пре ко 
1.000 ула зни ца.

ХУМА НА МИСИ ЈА

Пешке до Хилан да ра 
Иван Мла де но вић неће про пу сти

ти ни ову годи ну, а да не оства ри још 
јед ну хума ну миси ју. Шиђа нин, који је 
познат по томе што је про шле годи не 
бици клом сти гао до Кине, овог лета 
кре ће пешке на пут, који ће га води ти 
до Све те Горе и мана сти ра Хилан дар.

У миси ју је кре нуо у субо ту 17. авгу
ста, испра ти ли су га испред јед ног 
шид ског кафи ћа.

– Основ ни циљ овог путо ва ња од 
Шида до Хилан да ра, а пре ма мојој 
про це ни то је неких 1.067 кило ме та ра, 
је хума ног карак те ра. Желим да ани

ми рам људе, да помог ну деци која се 
лече од рака и да их под стак нем да 
шаљу што више СМС пору ка 7175 на 
број 7175, како би се при ку пи ло што 
више сред ста ва. Мислим да ће овај 
пут тра ја ти мак си мал но 30 дана. Тре
ба ло би днев но да пре ђем 35 кило
ме та ра – рекао је за „М нови не“ Иван, 
који на овај начин пома же и удру же њу 
„Увек са децом”.

На пут пре ма Хилан да ру је кре нуо уз 
сло ган „Путо ва ти спо ро, живе ти путу ју
ћи”. Д. П.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Слике од сламе
У четвр так 16. авгу ста у Бук бару, 

отво ре на је изло жба умет нич ких радо
ва дама из Удру же ња Све та Ана ста
зи ја. Изло жба ће тра ја ти до 23. авгу
ста, а посе ти о ци ће има ти при ли ке да 
виде и купе нео бич не сли ке од сла ме, 
умет нич ки осли ка не фла ше и тикве, 
као и гипсмоза и ке. Даме су изла га ле  
сво је радо ве у Бео гра ду, Новом Саду, 
Срем ским Кар лов ци ма, Сла вон ском 
Бро ду. Ана Мела чић и Невен ка Келава  
су напра ви ле сли ке од сла ме, за које 
се на први поглед може закљу чи ти да 
су ура ђе не зла то ре зом, док је Мари ја 
Кулун џи ја умет нич ки осли ка ла фла ше, 
а Ана Анто нин је изло жи ла осли ка не 
тикве умет нич ком тех ни ком ста ром 
200 годи на. 

 З. П.

БОР КО ВАЦ

Деч ји лет њи камп
Лет њи камп „Повра так при ро ди“ одр

жан је од 16. до 18. авгу ста у Бор ков цу. 
Орга ни за тор овог кам па је Спорт ски 
савез рум ске општи не, а тре не ри 
Дејан Лов ча нин и Милан Сми ља нић 
су, током три дана, бора ви ли у Бор ков
цу са два де се так деце  пола зни ка 
шко ле пли ва ња и каја ка.

Ово је дру ги по реду лет њи камп, 
током којег су деца учи ла забо ра вље
не деч је игре, дру жи ли се уз логор ску 
ватру, али и учи ла да се сна ла зе у при
ро ди, као и да је чува ју.

Тех нич ка подр шка овом кам пу је био 
рум ски Црве ни крст, који је обез бе дио 
шато ре, хра ну и тре не ре.

С. Џ.
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Када се бавиш 
пољо при вре дом, мораш 

увек да кал ку ли шеш.
 Имао сам десет крма ча 

које су се опра си ле, али и 
ту је вео ма мала зара да,

 јер је цена лоша. 
Недав но сам про дао по 

240 дина ра пра си ће од 15 
кила. Тре нут но је цена 
дру га. Јед но став но се 

коц каш. Кроз чети ри 
гене ра ци је у мојој 

поро ди ци, може
 се виде ти у 

ком сме ру се раз ви ја ла. 
Увек је то био тежак 

посао, али је тржи ште 
било ста бил ни је и 

сеља ци су има ли више 
сто ке и земље коју 

су обра ђи ва ли, 
обја шња ва Бра ни слав.

БРАЧ НИ ПАР ЛИЧИ НА ИЗ ВИШЊИ ЋЕ ВA

Живот на селу
је тежак и неиз ве стан

Бра ни слав Личи на се бави пољо
при вре дом још до малих ногу. 
Живи у Вишњи ће ву са супру гом 

Тањом и сином Милен ком. Поро ди ца 
Личи на једи не при хо де оства ру је од 
земљо рад ње и сто чар ства. Како и сам 
Бра ни слав каже, у њего вој поро ди ци је 
бавље ње пољо при вре дом тра ди ци ја, 
а све је кре ну ло са поро дич ног сала
ша који се нала зи изме ђу Вишњи ће ва 
и Моро ви ћа. 

– На том сала шу је прво мој пра де да 
почео да се бави пољо при вре дом, па 
мој деда Србо бран и мој отац Милен
ко, па сада и ја. Тамо се нала зи наша 
земља, а ту су нека да мој пра де да и 
деда гаји ли сто ку. Пра де да је имао 300 
ова ца, 30 гове да, шест коња. Све док 
се није пола га но све то поче ло гаси ти. 
Пра де да је имао два сина, и деда, тако
ђе. Била их је пуна кућа и било је лак
ше ради ти. Сећам се и лошег и доброг 
вре ме на, сад је можда мало боље вре
ме дошло. На сала шу је оста ла моја 
бака Десан ка. Искре но, овај посао је 
муко тр пан и тежак, наро чи то када је 
сезо на. Пома ло ми је доста, јер сам од 
мале на у томе. Тре нут но обра ђу јем 10 

хек та ра земље, пет хек та ра сам узео у 
закуп, гово ри Бра ни слав. 

Бра ни слав је 2003. годи не остао без 
оца Милен ка, а про шле годи не и без 
деде Србо бра на, тако да је у овом 
послу сам. Како и сам обја шња ва, 
подр шка би му мно го зна чи ла. 

– Нисам хтео да рас про дам има ње 
које ми је оста ло од оца и деде, што 
сам и могао да ура дим и као већи на 
мла дих одем у ино стран ство или неки 
већи град, али нисам то желео. Исти
на је да ми је то пада ло на памет, али 
сам ипак решио да оста нем овде. Теже 
је да одеш у ино стран ство када већ 
имаш поро ди цу. То би зна чи ло да би 
Тања мора ла да оста не сама с дете
том овде, а то баш и не желим. Мени 
је сада тешко, немам нико га ко би ме 
подр жао, али не оду ста јем. Зна чи ло 
би ми када бих имао неког ста ри јег с 
ким бих барем могао да раз го ва рам о 
послу, наво ди Бра ни слав.

Он дода је да је у пољо при вре ди нај
ве ћи про блем што нема сигур не цене 
нити неке веће зара де.

– Мислим да ће на селу све већи про
блем бити наћи рад ну сна гу, јер мно го 

мла дих људи одла зи у ино стран ство 
или неки већи град. Сма трам да је 
мно ги ма доста да раде само да би 
могли да пре жи ве. Ове годи не сам 
посе јао уља ну репи цу. Род је јако лош 
и на губит ку сам 2000 евра. Све сам 
морао спа ли ти. Надам се да ће куку
руз и соја има ти бољи при нос, исти че 
Бра ни слав.

Овај два дест пе то го ди шњи пољо при
вред ник исти че да на селу човек мора 
бити сна ла жљив и да се цео посао 
сво ди на заду жи ва ње.

– Када се овим бавиш, мораш увек 
да кал ку ли шеш. Имао сам десет крма
ча које су се опра си ле, али и ту је 
вео ма мала зара да, јер је цена лоша. 
Недав но сам про дао по 240 дина ра 
пра си ће од 15 кила. Тре нут но је цена 
дру га. Сећам се да је пре лети цена 
увек била нај ја ча, а зими лоша, сад и 
то није пра ви ло. Јед но став но се коц
каш. Сада у обо ру имам две крма че, 
које су се ско ро опра си ле. Пла ни рам 
да пове ћам земљу у закуп. Све се 
сво ди на заду жи ва ње, поди за ње кре
ди та. Бан ка не толе ри ше што је била 
лоша годи на, рата се мора отпла ти ти, 

Бра ни слав и Тања Личи на са сином Милен ком

ДРУШТВО
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а без кре ди та не можеш да опста неш, 
посеб но када си мали про из во ђач на 
почет ку, као ја. Недав но сам реги стро
вао газдин ство и лак ше је тако оства
ри ти нека пра ва и доби ти суб вен ци је, 
гово ри Бра ни слав. 

Он наво ди да на селу човек увек 
мора бити сна ла жљив. Меха ни за ци ју 
је насле дио од оца и деде, али је при
лич но ста ра. 

– Имам три трак то ра и сву обра ди
ву меха ни за ци ју, једи но немам берач 
и ком бајн. Волео бих када бих могао 
да имам неке нови је пољо при вред не 

маши не, али је то тре нут но немо гу
ће, јер сам мали про из во ђач. Држа
ва јесте дала под сти ца је за купо ви ну 
пољо при вред не меха ни за ци је, али 
ја за сада могу да купим полов но. 
Недав но сам купио од јед ног чове ка 
из села мех га ни за ци ју која ми је била 
потреб на. Ја ћу то после пре пра ви ти 
и сре ди ти како бих могао да је кори
стим. Кроз чети ри гене ра ци је у мојој 
поро ди ци, може се виде ти у ком сме
ру  се пољо при вре да раз ви ја ла. Увек 
је то био тежак посао, али је тржи ште 
било ста бил ни је и сеља ци су има ли 

више сто ке и земљу коју су обра ђи
ва ли, обја шња ва Бра ни слав.

Брач ни пар Личи на као јед ну од 
нај ве ћих недо ста та ка Вишњи ће ва 
види у томе што нема јасле не гру
пе у врти ћу, али и то што не посто ји 
могућ ност неког додат ног запо сле
ња. Међу тим, оно што је по њима 
пред ност живо та на селу јесте мир, 
тиши на, река Босут, а то сма тра ју да 
је добро за одра ста ње њихо вог сина 
Милен ка. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Поред земљо рад ње, Бра ни слав се бави и сто чар ством 

Салаш поро ди це Личи на

Бака Десан ка живи на сала шу

(Про је кат „При че о ната ли те ту: Одр жи вом пољо при вре дом про тив беле куге“, суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру,
јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма. Ста во ви изне ти у подр жа ном медиј ском про јек ту нужно не изра жа ва ју ста во ве

Покра јин ског секре та ри јата за кул ту ру, јав но инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни ца ма који је доде лио сред ства.)
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ЋИРА МИЛЕ КИЋ ПРВИ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК МИТРО ВИ ЦЕ

Желе ни цом град
пове зао са Евро пом
Гра ђа ни Срем ске Митро ви це и 

данас са поно сом изго ва ра ју име 
Ћира Миле кић, који је нај за слу

жни ји што је Срем ска Митро ви ца, 
1881. годи не, (а тада само Митро ви ца) 
сте кла ста тус гра да. Миле кић који је 
био иза бран за првог гра до на чел ни
ка, на овој функ ци ји се задр жао све 
до 1907. годи не, само годи ну дана пре 
неко што ће умре ти. Град ски трг који 
је сим бол гра да, упра во носи име по 
њему. У цен трал ном пар ку је и Ћири на 
биста, а од ско ро кра си ће га и спо ме
ник, чију ини ци ја ти ву гра ђа на је подр
жа ла локал на само у пра ва, то ће ујед
но бити и први спо ме ник у гра ду јед ној 
важној локал ној лич но сти.

Иако је за вре ме њего ве вла да
ви не Митро ви ца дожи ве ла нај ве ћи 
про цват, мало пода та ка је сачу ва но 
о првом гра до на чел ни ку. Ћира Миле
кић рођен је у Срем ској Митро ви ци  5. 
Јану а ра 1847. годи не, а умро је у Гра цу 
22. авгу ста 1908. у Визле ро вом сана
то ри ју му. Поре клом je био из углед не 
и бога те митро вач ке поро ди це која је 
носи ла пле мић ку титу лу Кар ло вач ко
град ски. Пре ма сачу ва ним запи си ма, 
основ ну шко лу је завр шио у Митро ви
ци, као и 1. и 2. раз ред гим на зи је, док 
је Трго вач ку ака де ми ју у Бечу, где је 
почео да поха ђа и Прав ни факул тет. 
Као пото мак углед не пле мић ке поро
ди це у род ном гра ду је био познат као 
трго вац, посед ник и инте лек ту а лац. 
Знао је више стра них јези ка, од којих 
је гово рио и писао немач ки, мађар ски, 

енгле ски, фран цу ски и ита ли јан ски. 
– Вре ме њего вог ман да та покла па се 

са пери о дом нај ве ћег при вред ног, кул
тур ног и поли тич ког поле та Митро ви це 
као гра да. Важио је за вео ма обра зо ва
ног чове ка, који је био и редов ни члан 
Мати це срп ске гото во чети ри деце ни
је. Пре ма писа ним тра го ви ма, упра во 
њему се при пи су је  одлу ка којом је 
забра ње но одно ше ње и про да ва ње 
архе о ло шких дра го це но сти, што је то 
вео ма било важно за Митро ви цу, која 
је на кон ту те одлу ке и дан данас успе
ла да сачу ва, све те вред но сти, при ча 
Дар ко Тур, исто ри чар и про фе сор у 
Срем ској Митро ви ци.

На његов пред лог доне та је одлу
ка о осни ва њу Музе ја  1885. годи не, 
а заслу жан је и за доно ше ње одлу ке 
о град ском грбу, који је усво јен  1894. 
Годи не, а годи ну дана касни је и град
ски ста тут.

– Већ тих годи на, град се желе зни
цом пове зу је са сред њом и запад ном 
Евро пом. У Митро ви ци  знат но ожи
вља ва трго вач ка и зана тлиј ска делат
ност, нај ве ћа зда ња се поди жу  Срп ски 
дом, грко ка то лич ка црква, сина го га, 
уре ђен је град ски парк, ожи вео је рад 
инсти ту ци ја кул ту ре, уго сти тељ ску 
делат ност, јав ни и дру штве ни живот, 
каже Дар ко дода ју ћи да га је Град ско 
заступ ство 1905. годи не про гла си ло 
поча сним гра ђа ни ном Митро ви це, и то 
после 25 годи на, оба вља ња функ ци је 
гра до на че ни ка.

С. Костић

Поро дич на кућа Ћире Миле ки ћа, у 
овој годи ни доби ће нову фаса ду, за 
чега је Град Срем ска Митро ви ца 
издво јио сред ства у изно су од 17 
мили о на дина ра. Поред ове куће која 
је сме ште на на Жит ном тргу, леп ши 
изглед доби ће још две куће, које су 
исто под над зо ром Заво да за зашти
ту спо ме ни ка кул ту ре.

Обно ва фаса де
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ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕ Ј РУМА

Исто ри ја у
ста рим мапа ма
Рум ско Кул тур но лето 

наста вље но је 13. авгу
ста, пре да ва њи ма које 

су при пре ми ли запо сле ни у 
Зави чај ном музе ју, а који се 
тичу исто ри је Руме и Сре ма. 
Прва је била тема „Гра до ви и 
утвр ђе ња у око ли ни Руме на 
ста рим мапа ма“ које је одр
жао Ђор ђе Бошко вић, а дру го 
„Инду стриј ско насле ђе Руме“ 
Сне жа не Јан ко вић. Оба пре
да ва ча су кусто си исто ри ча ри 
у Зави чај ном музе ју Рума.

Прво пре да ва ње није било 
стрикт но огра ни че но само на 

Руму, већ се одно си ло на ста
ре антич ке и сред њо ве ков не 
гра до ве и утвр ђе ња у Сре му.

Сне жа на Јан ко вић је ука
за ла, да се њено пре да ва
ње одно си на сам поче так 
инду стри је  на сед му и осму 
деце ни ју 19. века, када се 
поја вљу ју и прва инду стриј ска 
постро је ња, закључ но са Дру
гим свет ским ратом.

Она је ука за ла, да је Рума 
спе ци фич на због свог ваша
ра, па се зато у њој раз ви ја ју 
занат ство и трго ви на, али и 
земљо рад ња. С. Џ.

АНИП „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Насту пи у Пор ту га ли ји

Изво ђач ки састав рум ског 
АНИП „Бран ко Ради че
вић“ сва ке годи не, током 

лета, уче ству је на неком 
вели ком интер на ци о нал ном 
фести ва лу. Тако било и овог, 
а реч је о интер на ци о налнм 
Фести ва лу фол кло ра у Пор
ту га лу.  Нај бо љи рум ски фол
клор ни игра чи, као и Народ ни 
орке стар, су пут Пор ту га ла 
кре ну ли 22. јула, а у земљи 
фадо музи ке су бора ви ли и 
насту па ли, сем на глав ном, на 
још неко ли ко мањих локал них 
фести ва ла.

Румља ни су, зајед но са 
оста лим уче сни ци ма, били 
сме ште ни у јед ној основ ној 

шко ли у месту Sao Pedro da 
Cova.

 Пор ту гал је јед на од рет ких 
зема ља у којој је тра ди ци о
нал на игра још увек „жива“ 
и опста је, пре но си се врло 
успе шно на мла ђе гене ра ци
је, а то се види и на сце ни. 
И поред зах тев них и број них 
насту па, Румља ни су има ли 
при ли ку да се дру же са дру
гим уче сни ци ма, са који ма 
су били сме ште ни на овом 
фести ва лу. Сло бод но вре ме 
је иско ри шће но и да се оби
ђе Пор то, један од нај леп ших 
гра до ва Пор ту га ла и исто вре
ме но про ве де вре ме на оба ли 
Атлан ског оке а на.  С. Џ.

ТРА ГЕ ДИ ЈА ПОРО ДИ ЦЕ ИЗ РУМЕ

Дете се удавило
на Власинском језеру
За поро ди цу Јан ко вић из Руме, 

оно што је тре ба ло да буде један 
леп одмор на Вла син ском језе

ру, пре тво ри ло се у пра ву тра ге ди ју. 
О томе шта се све  деша ва ло, као и 
о смр ти јед не од дво го ди шњих бли зна
ки ња, мале Миле, доста се писа ло и 
гово ри ло у свим меди ји ма про те клих 
пар дана.

Наи ме, девој чи ци је позли ло на 
одмо ру, из хоте ла су зва ли Хит ну 
помоћ Дома здра вља у Црној Тра ви, 
која није има ла аде кват но сани тет
ско вози ло, а једи ни дежур ни лекар, 
по про це ду ри, није смео да напу шта 
орди на ци ју.

Мај ка Биља на је са малом Милом 
потом кре ну ла ка бол ни ци, док је отац 
Миро слав са дру гом девој чи цом остао 
у хоте лу. На пола пута су се сре ли са 
вози лом еки пе лека ра из Сур ду ли це, 
али девој чи ци помо ћи није било. Пре
ми ну ла је 15. авгу ста.

Пре ма првим резул та ти ма обдук ци

је, мала Мила се угу ши ла од воде у 
плу ћи ма, а подроб ни ји резул та ти ће 
бити позна ти за две неде ље. Дру га 
девој чи ца је била задр жа на у бол ни ци 

у Вра њу, због упа ле плу ћа.
Дво го ди шња Мила је сахра ње на 19. 

авгу ста на рум ском гро бљу Бару но
вац. С. Џ.

Ђор ђе Бошко вић и Сне жа на Јан ко вић
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ЧАЛ МА

Базар тра ди ци је
У Орга ни за ци ји Удру же ња жена 

„Жен ски свет“ и удру же ња 
„Спор ти кус КС“ у субо ту 17. 

авгу ста у Чал ми је одр жан 14. Базар 
тра ди ци је. Мани фе ста ци ју је подр
жао Град Срем ска Митро ви ца и 
Покра јин ски секре та ри јат за пољо
при вре ду, шумар ство и водо при
вре ду.

Како је рекао Сло бо дан Кекић, 
један од орга ни за то ра База ра тра
ди ци је, у почет ку се у окви ру ове 
мани фе ста ци је одво је но одр жа ва
ла так ми че ња у кува њу котли ћа и 
чал ман ском више бо ју.

– Схва ти ли смо да би све то било 
мно го зани мљи ви је када бисмо та 
два так ми че ња спо ји ли. Чал ман ски 

више бој је спорт ско так ми че ње у 
духу оно га што су људи који данас 
живе у Чал ми доне ли са про сто ра 
са којих су се досе ли ли, а то је око
ли на Мања че у БиХ. У пита њу су 
дисци пли не скок у даљ из места, 

У сушти ни, спо ји ли смо 
кул тур но, спорт ско и

кули нар ско так ми че ње у 
један дан и овај наш

чал ман ски Базар тра ди ци
је одр жа ва се већ 14. пут. 

Пла ни ра мо да ову
мани фе ста ци ју одр жа ва мо 
и наред них годи на и да је 

што више ома со ви мо, 
рекао је Сло бо дан Кекић, 

један од орга ни за то ра 
мани фе ста ци је

Организатори чалманског Базара традиције

Слободан Кекић
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баца ње каме на с раме на, над вла
че ње коноп ца, које се орга ни зу је 
екип но. Нека да су то биле при ли ке 
да мом ци пока жу коли ко су физич
ки спрем ни, а и да импре си о ни ра
ју девој ке у публи ци. Поред ових 
дисци пли на посто је још неке, али 
оне због гео граф ских одли ка нису 
могле да се пре не су на овај терен. 
У сушти ни, спо ји ли смо кул тур но, 
спорт ско и кули нар ско так ми че ње 
у један дан и овај наш чал ман ски 
базар тра ди ци је одр жа ва се већ 14. 
пут. Пла ни ра мо да ову мани фе ста
ци ју одр жа ва мо и наред них годи
на, да је што више ома со ви мо. Ове 
годи на уче ству је пре ко два де сет 
еки па из Чал ме и окол них места, 
рекао је Сло бо дан Кекић.

У чал ман ском пар ку оку пи ло се 

и мно го деце која су уче ство ва ла у 
так ми че њу при ла го ђе ном њихо вом 
узра сту. Било је узбу дљи во и напе
то, не само за мали ша не, него и за 
број ну публи ку.

Поред спор ти ста, малих и вели
ких, Базар тра ди ци је оку пља и 
мно го број на удру же ња жена из 
око ли не. Сне жа на Симе ну но вић, 
пред сед ни ца Удру же ња жена „Жен
ски свет“ каже да су се жене из 
Чал ме орга ни зо ва ле да саме себи 
орга ни зу ју неки кул тур но  забав ни 
живот у селу.

Удру же ње смо осно ва ле пре чети
ри и по годи не. Уче ство ва ле смо на 
раним мани фе ста ци ја ма овог типа, 
а сада смо реши ле и да у свом селу 
напра ви мо јед нан такав дога ђај. Да 
покре не мо децу, омла ди ну, жене. 

Ово је базар руко тво ри на, гур ман
ских спе ци ја ли те та, као и про мо
ци ја дома ћин ста ва из Чал ме која 
се баве про из вод њом, меда, вина, 
раки је и дру гих про из во да. Циљ 
нам је да се заба ви мо, да ужи ва
мо, да негу је мо оби ча је и тра ди ци ју 
нашег места, али да пока же мо шта 
зна мо, рекла је Сне жа на Симе у но
вић, ина че учи те љи ца у основ ној 
шко ли у чал ми.

Чал ман ски Базар тра ди ци је оку
пио је вели ки број посе ти ла ца, не 
само из Чал ме него и из окол них 
места. Вре ме је било лепо, посе ти
о ци задо вољ ни, атмос фе ра одлич
на, а то је нај бо љи раз ло га да се са 
ова ким видом дру же ња наста ви и у 
наред ним годи на ма.

С. Цуцанић

Снежана Симеуновић испред штанда Удружења „Женски свет“

Такмичење у кувању котлића Спорстке игре за најмалађе Чалманце
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СТА НИ СЛАВ СТУ ПАВ СКИ: СТА РИ ШИД (4)

Цигла ри и цигла не
Ако се вра ти мо назад у 

исто ри ју виде ће мо да 
се на овом месту 

рани је нала зи ло неко ли ко 
вео ма вели ких и успе шних 
цигла на које су сво јим 
радом и ство ри ле вели ке 
руп ча ге које и данас посто је 
у ули ца ма Иве Лоле Риба
ра, Мичу ри но вој, Мак си ма 
Гор ког и Саве Кова че ви ћа.

Послед њу руп ча гу пре 
Бељ ња че, у Ули ци Мичу ри
но вој на углу са Ули цом 
Јова на Дучи ћа ство ри ла је 
сво јим радом Купријанова
циглана. О овој цигла ни 
посто ји и нај ма ње пода та ка 
изу зев да је вла сник био 
неки Купри ја нов Пан та.

На сле де ћем углу Мичу
ри но ве ули це са Ули цом 
Јан ка Чме ли ка била је дру
га цигла на. Вла сник ове 
цигла не била је поро ди ца 
Фили па Хоф ма на. Лева 
стра на од пута у Ули ци Јан
ка Чме ли ка данас слу жи 
као деч је игра ли ште а наро
чи то зими када има сне га 
као изу зет но посе ће но сан
ка ли ште. Руп ча га са десне 
стра не ули це данас је кул
ти ви са на и на њој су изгра
ђе не стам бе не згра де и 
баште.

Тик уз Хофмановуцигла
ну на углу ули ца Мак си ма 
Гор ког и Јан ка Чме ли ка 
била је дру га цигла на која је 
тако ђе успе шно ради ла. 
Вла сник цигла не био је 
Јосип Чаут а њен послед њи 
вла сник била је њего ва ћер
ка Ани ца Чаут. Део повр ши
не цигла не данас је кул ти
ви сан, али део сто ји и даље 
као нео бра ди ва повр ши на. 
Поро ди ца Чаут је била ста
ра сло вач ка поро ди ца која 
се у Шид досе ли ла међу 
првим сло вач ким поро ди ца
ма като лич ке веро и спо ве
сти, али због тога што нема 
живих пото ма ка није могу ће 
сазна ти више о њихо вом 
родо сло ву нити о томе да 
ли је Јосип био осни вач 
цигла не или је цигла ну 
насле дио од поро ди це па је 
непо зна то како се звао први 
вла сник цигла не.

Иду ћи пре ма Гибар цу 
дана шњом ули це Мај ке 
Јевро си ме била је  још јед
на, нешто мања цигла на 
вла сни ка Ђуре Оро са. 
Њеним радом је ство ре на 

руп ча га у дво ри шту сада
шње Основ не шко леСрем
скиФронт која је пре неко
ли ко годи на затр па на и про
стор је пре тво рен у школ ско 
дво ри ште и игра ли шта.

Две нај ве ће и нај по зна ти
је цигла не у Шиду биле су 
Пајцова циглана која се 
нала зи ла на месту где је 
сада изгр ђе но игра ли ште 
Фуд бал ског клу ба Једнота. 
Цигла на је има ла кру жну 
пећ а више пута је модер ни
зо ва на. За њу је већ рече но 
да је на месту тако зва ног 

позај ми шта гли не про на ђен 
рим ски сар ко фаг почет ком 
два де се тог века који се 
сада чува у Бечу. После 
Дру гог свет ског рата дуго је 
било град ско сме тли ште на 
којем је одла ган прво бит но 
само гра ђе вин ски отпад и 
отпад од посто је ће Цигла не 
Пролетер а касни је се то 
пре тво ри ло у град ску депо
ни ју сме ћа. Годи не 1971. 
после осни ва ња Фуд бал
ског клу ба Једнота ово 
сме тли ште је сани ра но и на 
њего вом месту изра ђе но је 

лепо фуд бал ско игра ли ште 
и пре тво ре но је у при ја тан 
град ски спорт ски амби јент. 

Дру га вели ка цигла на 
била је пре ко пута Пајцове
циглане а била је вла сни
штво више газда Радуј ко
вић Сима, Ста нић Мили вој
и Моми ро вић Милош. 
Цигла на је тако ђе има ла 
кру жну пећ и више пута је 
била модер ни зо ва на. После 
Дру гог свет ског рата ту је 
поче ла да ради шид ска 
цигла на касни је Пролетер 
која је ради ла до осам де се

Ста ра цигла на вла сни ка Радуј ко ви ћа, Ста ни ћа и Моми ро ви ћа око 1920.
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тих годи на про шлог века 
када је рас фор ми ра на. На 
позај ми шту гли не у овој 
цигла ни је око 1950. годи не 
про на ђен још један рим ски 
сар ко фаг који се данас 
нала зи на чува њу у музе ју у 
Срем ској Митро ви ци. После 
гаше ња Цигла не Пролетер 
осам де се тих годи на про
шлог века огром но цигла ни
но позај ми ште пре тво ре но 
је у град ску депо ни ју гра ђе
вин ског отпа да које се и 
данас кори сти за исте наме
не.

За рад ових цигла на зајед
нич ко је било то да су током 
јесе ни и зиме рад ни ци 
цигла ри, који су ради ли у 
над ни цу, копа ли земљу, 
про се ја ва ли је и оствља ли 
да одле жи до про ле ћа како 
би на про ле ће било лак ше 
обли ко ва ти цигле. Ову тех
но ло ги ју су бар дели мич но 
од цигла ра узе ли и чер пи ћа
ри који су чер пић обли ко ва
ли исто као и циглу уз дода
так пле ве или сла ме, али су 
га само суши ли, нису пекли, 
па је њихов про из вод био 
мно го јеф ти ни ји. 

У Цигла ни Пролетер је 
педе се тих годи на про шлог 
века била обез бе ђе на и 
тех но ло ги ја за про из вод њу 
бибер цре па који се неко ли
ко годи на про из во дио, али 
због неса вр ше не тех но ло
ги је про из вод ња је убр зо и 
пре ки ну та. 

Када је потра жња за 
циглом била вели ка мно ги 
цигла ри су про да ва ли и 
сиро ву непе че ну циглу која 
је, мора се рећи, ипак била 
лоши јег ква ли те та и од чер
пи ћа јер га је вла га буквал
но раза ра ла.

На самом кра ју Ули це Иве 
Лоле Риба ра почи ње вели
ка руп ча га наста ла копа
њем земље за изра ду чер
пи ћа (сиро тињ ске цигле) 
као гра ђе вин ског мате ри ја
ла за град њу кућа. Наи ме, 
кра јем девет на е стог века за 
град њу кућа се све више 
упо тре бља ва дру ги гра ђе
вин ски мате ри јал осим гли
не за наби ја ње зидо ва. С 
обзи ром да је камен и цигла 
одно сно опе ка скуп гра ђе
вин ски мате ри јал за велик 
број сиро ма шних поро ди ца 
оне при бе га ва ју град њи која 
је за њих при хва тљи ви ја. 
Прво су копа ли и дово зи ли 
земљу за наби ја ње зидо ва 
са Бељ ња че а касни је су од 
те земље прво напра ви ли 
чер пић (цигле од непе че не 
гли не и пле ве) а затим 

зида ли зидо ве као и опе
ком. На Бељ ња чи се тако 
ство рио вели ки раван сло
бо дан про стор који је већи 
број гра ђа на током годи не 
кори стио да на лицу места 
на Бељ ња чи копа земљу, 
пра ви бла то, обли ку је чер
пић и про да ју га заин те ре
со ва ним куп ци ма. После 
Дру гог свет ског рата овај 
посао је се толи ко раз гра
нао да на Бељ ња чи више 
није било сло бод ног места 
за пра вље ње чер пи ћа па је 
дола зи ло и до међу соб них 
пре пир ки па и физич ких 
обра чу на међу чер пи ћа ри
ма за зау зи ма ње бољег 
места. 

Глав ни про блем чер пи ћа
ри ма је била киша наро чи то 
лет њи, сна жни пљу ско ви 
који су зна ли за неко ли ко 
мину та да уни ште цело не
дељ ни посао на изра ди 
чер пи ћа. Пошто тада није 

било вре мен ских прог но за 
које могу да се пра те путем 
ради ја или теле ви зи је један 
од чер пи ћа ра Сте ван 
Башић зва ни Геца досе тио 
се и купио је магар ца који је 
по цео дан био везан бли зу 
места где пра ве чер пић. 
Када је Гецин мага рац 
почео да њаче и ваља се 
међу чер пи ћа ри ма је наста
ла узбу на. Сви су или убр
за но ску пља ли већ суви 
чер пић на гоми ле или су 
трча ли и тра жи ли нешто 
чиме ће све жи чер пић пре
кри ти да им га киша не уни
шти. 

Ова прак са земља не 
град ње кућа задр жа ла се 
све до шезде се тих годи на 
два де се тог века када се за 

град њу кори сте дру ги гра
ђе вин ски мате ри ја ли: шљу
нак, цемент песак, опе ка, 
бетон ски еле мен ти и дру ги 
савре ме ни гра ђе вин ски 
мате ри ја ли.

Од овог истог места али 
пре ма пото ку Шиди на и 
данас се пру жа раван терен 
вели чи не десе так хек та ра. 
То је про стор првог шид ског 
ваша ри шта на којем су одр
жа ва ни позна ти шид ски 
ваша ри  од 1773. годи не до 
кра ја девет на е стог века, 
пре ко 130 годи на. На нову 
сада шњу лока ци ју пре ме
ште но је око 1900. годи не. 

На ваша ри шту (Бељ ња
чи) је био уре ђен про стор за 
поста вља ње шатри и тезги. 
Био је иско пан вели ки бунар 
и поста вљен ђерам. Поред 
њега је био изгра ђен вели ки 
базен за каљу жа ње одно
сно осве жа ва ње сви ња а у 
њега се сли ва ла вода из 
вели ког вало ва на којем је 
за вре ме ваша ра напа ја на 
сто ка. Овај бунар, валов и 
базен имао је сво ју функ ци
ју и у наред них ско ро сто 
годи на од када је ваша ри
ште пре се ље но јер су на 
ваша ри шту напа сна ста да 
ова ца, чопо ри сви ња и 
велик број кра ва, а добро је 
послу жио и за снаб де ва
њем све жом водом рад ни ка 
у пољу током вру ћих лет
њих дана. Нажа лост, ваша
ри ште се током шезде се тих 
годи на про шлог века пре
тво ри ло у град ско сме тли
ште о којем нико није водио 
рачу на. Данас је ситу а ци ја 
нешто боља али и даље 
про стор сто ји запу штен без 
визи је о њего вој даљој суд
би ни о наме ни ове вели ке 
сло бод не град ске повр ши
не која за град има и свој 
исто риј ски зна чај.

Шета ју ћи се Марин ци ма, 
Леди на ма, Жаб ња ром, 
Доњим шором дуда ра ма, 
Општин ском баштом, возе
ћи се мака да мом пре ма 
Ада шев ци ма и пре ма 
Гибар цу учи ни ли смо један 
излет у не тако дав ну, але 
ипак већ ско ро забо ра вље
ну про шлост. Ожи ве ла су 
сећа ња која се пре пли ћу са 
сада шњо шћу, са савре ме
но шћу и вре ме ном у којем 
ми живи мо. Дра гуљ реал но
сти је то што оста вља про
стор и вре ме за неке нове 
наше гене ра ци је које ће на 
њему живе ти свој живот и 
уре за ти свој печат у исто ри
ји овог нашег воље ног гра
да  Крај

Ако се од ста рог Сло вач
ког гро бља кре не пре ма 
Ули ци Иве Лоле Риба ра на 
кра ју ули це ће се још и 
данас наћи неки од обје ка
та нека да шњег шин те ра ја 
(Кафи ле ри је), Ту се дође и 
до места пре ма којем је 
пре ма дру гој леген ди 
настао назив име на 
Марин ци пре ма „мар ни ци“ 
што на сло вач ком јези ку 
зна чи места где уби ја ју 
живо ти ње. Овај обје кат је 
увек био у вла сни штву 
локал не само у пра ве и 
њим је упра вљао и ту је и 
живео са сво јој поро ди цом 
шид ски шин тер.

Шин те рај

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Ана ли за
сав ске воде

Јав но кому нал но пред у зе
ће „Кому на ли је“ Срем ска 
Митр о ви ца  оба ве шта ва 
гра ђа не о резул та ти ма ана
ли зе сав ске воде, коју је 
извр шио  Завод за јав но 
здра вље  Срем ска Митр о
ви ца. Ана ли за сав ске воде 
је  извр ше на дана 7. авгу
ста, испи ти ва ње завр ше но 
15. авгу ста, и то на тач ка ма 
узор ко ва ња : Река Сава  
Мала пла жа, Река Сава  
Поче так пла же, Река Сава  
Дис пан зер.

Узор ко ва њем и ана ли зом 
физич кохемиј ских и микро
би о ло шких пара ме та ра сав
ска вода на наве де ним 
лока ли те ти ма одго ва ра зах
те ви ма Уред бе о гра нич ним 
вред но сти ма зага ђу ју ћих 
мате ри ја у повр шин ским 
вода ма и под зем ним вода
ма и седи мен ту и роко ви ма 
за њихо во дости за ње.

Пре по ру ке за здрав стве но 
без бед но купа ње: избе га ва
ти роње ње, гњу ра ње, прска
ње, ска ка ње и гле да ње у 
води, при ли ком ула ска у 
воду посте пе но се рас хла
ди ти, оба ве зно се туши ра ти 
чистом водом са туше ва 
након изла ска из сав ске 
воде, врши ти над зор над 
купа њем мале деце (у пли
ћа ку је вода нај за га ђе ни ја), 
после кише и олу је не купа
ти се два  три дана, забра
ни ти при ступ дома ћим 
живо ти ња ма.

Моле се сугра ђа ни да се у 
току борав ка на пла жи при
др жа ва ју пра ви ла забра не 
игре с лоп том у води и 
пешча ном делу пла же обе
ле же ном зна ко ви ма забра
не, како не би оме та ли 
одмор и рекре а ци ју посе ти
ла ца Град ске пла же у Срем
ској Митро ви ци.
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ОВАН: Почет ни неу
спех тре ба да вас 
моти ви ше на додат ну 
упор ност. Важно је да 

напра ви те листу при о ри те та или 
да при хва ти те кори стан савет у 
даљој послов ној ори јен та ци ји. 
Вео ма сте емо тив но узне ми ре ни 
али парт нер не жели да попу сти 
пред вашим мол ба ма. Сми сли те 
неко алтер на тив но реше ње. 
При ја ће вам шет ња или нека 
спорт ска актив ност. 

БИК: Поку шај те да се 
дис тан ци ра те пре ма 
осо би која пона вља 
погре шни при чу. Све 

што чини те за пози тив ном тен
ден ци јом оста вља добар ути сак 
на сарад ни ке и потвр ђу је вашу 
афир ма тив ну уло гу у зајед нич
ком дого во ру. Буди те довољ но 
машто ви ти  пла ни рај те неку нову 
заба ву у дво је. Учи ни те више 
него обич но како бисте оста ви ли 
ути сак и осво ји ли осо бу до које 
вам је ста ло.

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб
но је да одло жи те 
неке послов не дого
во ре. Повре ме но 

посто је ства ри које зах те ва ју кре
а тив но раз ми шља ње или фазу 
ства ра лач ке инку ба ци је. За сада 
има те више пита ња него задо во
ља ва ју ћи одго во ра, стр пљи во 
саче кај те на бољу послов ну при
ли ку. Не може те да се осло бо ди
те емо тив ног ути ска о јед ној осо
би. Често раз ми шља те о јед ној 
осо би. 

РАК: Уко ли ко вам 
недо ста је добра 
воља или кон цен тра
ци ја, пре пу сти те сво

јим сарад ни ци ма да се баве ком
пли ко ва ни јим зада ци ма који изи
ску ју већи напор. Мора те има ти 
добру про це ну  ко може да вас 
заме ни у одлу чу ју ћем тре нут ку. 
Немој те дозво ли ти свом парт не
ру пре те ра ну дозу само во ље или 
да зане ма ри неки зајед нич ки 
дого вор који има те. 

ЛАВ: Избе га вај те 
пре те ра но екс по ни
ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које пред ста
вља ју потен ци јал ну опа сност за 
ваше послов но – финан сиј ске 
инте ре се. Увек посто ји фак тор 
про ме не и изне на ђе ња. Нема 
потре бе да наив но пот це њу је те 
парт не ро ве могућ но сти или да 
се суви ше зано си те за субјек тив
ним про це на ма.  

ДЕВИ ЦА: Иску ство 
вас опо ми ње да не 
тре ба веро ва ти осо би 
која има нео бич ну 

репу та ци ју или за коју ваши 
сарад ни ци гово ре у неком нега
тив ном кон тек сту. Одло жи те 
нове финан сиј ске кал ку ла ци је 
или неки вид удру жи ва ња под 
сум њи вим окол но сти ма. Добро 
раз ми сли те и немој те при хва ти
ти пасив ну уло гу пред воље ном 
осо бом.  

 ВАГА: Упор но поку
ша ва те да импре си о
ни ра те сво ју око ли ну 
или јед ну ути цај ну 

осо бу, коју сте недав но упо зна ли. 
Ипак, све што чини те више под
се ћа на пре у ве ли ча ва ње или на 
пре те ра но екс по ни ра ње. До 
успе ха се не сти же на лак и јед
но ста ван начин. Уме сто да 
интен зив но 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. 

ШКОР ПИ ЈА: Не 
успе ва те нај бо ље да 
пред ви ди те нечи ји 
одго вор на зада ту 

тему или да успо ста ви те добар 
однос у кому ни ка ци ји са сарад
ни ци ма. Не буди те пре ви ше раз
ме тљи ви, већ на вре ме затра жи
те нечи ју морал ну или мате ри
јал ну подр шку. Воље на осо ба 
игно ри ше ваше иде је и поку ша ва 
да вас наве де на сво је пла но ве. 
При ја ће вам вита мин ска исхра
на.  

СТРЕ ЛАЦ: Нема 
потре бе да се пове де
те за лажним ути сци
ма о новим послов

ним при ли ка ма. Добро про ве ри
те раз ли чи те инфор ма ци је и 
нечи ју уло гу у послов ној сарад
њи. Поне кад ком плет ну ситу а ци
ју тре ба поступ но ана ли зи ра ти 
на више начи на. Не може те зава
ра ва ти бли ску осо бу о неким 
ства ри ма које делу ју као позна та 
при ча.  

ЈАРАЦ: Ваши сарад
ни ци и при ја те љи 
има ју добре наме ре, 
тако да вас оче ку ју 

пози тив ни дога ђа ји и успе шни 
резул та ти на раз ли чи тим стра на
ма. На кра ју, пока жи те искре ну 
захвал ност пре ма сви ма који 
заслу жу ју гест пажње или емо
тив не накло но сти. Уко ли ко сте 
мла ди или сло бод ни, немој те 
окле ва ти пред осо бом која вам 
упу ћу је емо тив не сиг на ле и 
искре не ком пли мен те. 

ВОДО ЛИ ЈА: Уко ли ко 
вас при вла че неке 
тајан стве не или нео
бич не ситу а ци је мора

те да при хва ти те и одре ђе ни сте
пен послов ног ризи ка. Нема раз
ло га да пре у ве ли ча ва те сво је 
могућ но сти или да крши те основ
на пра ви ла о посло ва њу. Изне
над ни сусрет са јед ном осо бом за 
вас пред ста вља емо тив ни врху
нац али на жалост то оду ше вље
ње брже про ла зи него што бисте 
то желе ли. 

РИБЕ: Има те добру 
про це ну о новим 
послов но финан сиј
ским при ли ка ма. Уме

те да намет не те сво је мишље ње 
пред сарад ни ци ма и доби је те 
похва ле са раз ли чи тих стра на. 
Међу тим, не жели те да се зау ста
ви те на сада шњој пози ци ји. Осе
ћа те се као да вам неко ускра ћу је 
могућ ност новог избо ра или емо
тив ног задо вољ ства. Сме та вам и 
сазна ње да вам неко ускра ћу је 
могућ ност новог избо ра. 

VREMEPLOV

21. ав густ
1690. Аустриј ски цар Ле о полд 
I до нео је указ, по знат као 
„При ви ле гиј“ ко јим су Ср би на 
те ри то ри ји Аустри је до би ли 
од ре ђе не по вла сти це. „При ви
ле гиј“ је га ран то вао сло бо ду 
ве ре, упо тре бу Ју ли јан ског 
ка лен да ра и пра во из бо ра 
ар хи е пи ско па и дру гих све
ште ни ка. 

22. ав густ
1941. Не мач ке тру пе су у Дру
гом свет ском ра ту по че ле 
оп са ду Ле њин гра да. Бит ка за 
град је окон ча на у фе бру а ру 
1944. по бе дом Цр ве не ар ми је. 
То ком оп са де по ги ну ло је или 
умр ло од гла ди 620.000 ста
нов ни ка Ле њин гра да. 

23. ав густ
1305. У Лон до ну обе шен Ви ли
јам Во лас, во ђа Шко та у бор би 
про тив Ен гле за.
1754. Ро ђен Луј XVI, фран цу ски 
краљ од 1774. По из би ја њу 
Фран цу ске ре во лу ци је у ја ну а ру 
1793. по гу бљен на ги љо ти ни.

24. ав густ
79. У еруп ци ји вул ка на Ве зу ва 
не ста ли рим ски гра до ви Пом
пе ја, Хер ку ла нум и Ста би ја, а 
на хи ља де љу ди по ги ну ло. 
Пом пе ја до бро очу ва на ис под 
вул кан ског пе пе ла и ла ве, па је 
оста ла као све до чан ство о 
жи во ту и кул ту ри Ри мља на тог 
вре ме на.
1914. За вр ше на Цер ска бит ка 
у ко јој је срп ска вој ска под 
ко ман дом Сте пе Сте па но ви ћа 
по ту кла аустро у гар ску и од не
ла пр ву са ве знич ку по бе ду у 
Пр вом свет ском ра ту. Сте па 
Сте па но вић до био чин вој во
де.

25. ав густ
1944. Са ве знич ке сна ге осло бо
ди ле Па риз у Дру гом свет ском 
ра ту.
2000. У Бе о гра ду отет Иван 
Стам бо лић, бив ши пред сед ник 
Пред сед ни штва Ср би је. Те ло 
уби је ног Стам бо ли ћа на ђе но 
28. мар та 2003. на Фру шкој 
го ри.

26. ав густ
1920. Ра ти фи ко ван 19. аманд
ман Уста ва САД, ко јим су же не 
до би ле пра во гла са.
1972. Отво ре не су 20. Олим пиј
ске игре у Мин хе ну. При пад ни
ци те ро ри стич ке па ле стин ске 
ор га ни за ци је „Цр ни сеп тем бар“ 
из вр ши ли на пад на Олим пиј ско 
се ло и уби ли 11 изра ел ских 
спор ти ста.

27. ав густ
1770. Ро ђен је не мач ки фи ло
зоф Ге орг Вил хелм Фри дрих 
Хе гел, нај зна чај ни ји и нај у ти
цај ни ји пред став ник не мач ке 
иде а ли стич ке фи ло зо фи је 
(„Фе но ме но ло ги ја ду ха“, 
„Фи ло зо фи ја исто ри је“, „На у ка 
ло ги ке“, „Есте ти ка“, „Фи ло зо
фи ја ре ли ги је“). 

HOROSKOP

Сре да, 21. (8) август
Све ти Еми ли јан Испо вед ник; 
Преп. Зосим и Јаков Туман ски

Четвр так, 22. (9) август
Све ти апо стол Мати ја; Све ти 
муче ник Анто ни је

Петак, 23. (10) август
Све ти муче ник и архи ђа кон 
Лаврен ти је

Субо та, 24. (11) август
Св. муч. и архи ђа кон Евпло; 
Преп. Нифонт патри јарх цари
град ски

Неде ља, 25. (12) август
Све ти муче ни ци Фоти је, Ани ки
та и дру ги с њима

Поне де љак, 26. (13) август
Све ти муче ник Ипо лит (Ода ни
је Пре о бра же ња)

Уто рак, 27. (14) август
Све ти про рок Михеј (Прет пра
зни штво Успе ни ја)

Crkveni
kalendar

• Купио сам десет 
посла ни ка опо зи ци је. 
Бојим се да не поску пе. 
• Меди ји су сло бод ни. 
Могу да иду куд год 
хоће.
• Добро дошли у Срби ју! 
Шта има те од оруж ја?

Лимун коц ке 
са шљи ва ма

Састој ци: 3 јаја, 2 шољи це бра
шна ( шољи це од 100 мили ли та
ра), 2 шољи це гри за, шољи ца 
уља, 200 мили ли та ра јогур та, 2 
шољи це шеће ра, лиму но ва кори
ца, пра шак за пеци во, 700 гра ма 
шљи ва, плех 32x30 цен ти ме та ра

При пре ма: Уму ти те јаја са 
шеће ром, додај те бра шно са пра
шком за пеци во, гриз, уље, кори цу 
лиму на и јогурт. Све добро изјед
на чи те. Плех пре ма жи те мало 
уљем и поспи те бра шном. Излиј те 
пола теста, израв нај те и ста ви те у 
загре ја ну рер ну на 200 Цел зи ју са. 
Пеци те око седам до осам мину та. 
Обри са не шљи ве пре по ло ви те и 
ређај те по тесту, и одо зго додај те 
оста так теста и израв нај те. Вра ти
те у рер ну и пеци те још 40 мину та 
да лепо зару ме ни. Печен колач 
поспи те прах шеће ром и вани лин 
шеће ром. Сеци те коц ке кад се 
колач пот пу но охла ди.
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Дина мо – Мета лац 2:3; Гра
фи чар – Колу ба ра 3:0; Кабел – 
Син ђе лић 1:0; Нови Пазар – 
Траyал 3:1; Рад нич ки Пирот – 
Зла ти бор 1:1; Сме де ре во 1924 
– Будућ ност 0:2; Земун – ОФК 
Жар ко во 0:1; ОФК Бач ка – Рад
нич ки 1923 1:1. 

Кула: Хај дук 1912 – Омла ди
нац 2:1; Субо ти ца: Бач ка 1901 
– Дунав 1:0; Срем ска Митро
ви ца: Рад нич ки (СМ) – ОФК 
Вршац 0:1; Сом бор: Рад нич ки 
1912 – Вој во ди на 1928 2:0; 
Саку ле: Борац – ОФК Бечеј 
1918 3:4; Зре ња нин: Рад нич ки 
(З) – Дина мо 1945 2:0; Рума: 
Први Мај – Коза ра 1:2; Пан че
во: Желе зни чар – Брат ство 
1946 2:0.

01. Рад нич ки 1 1 0 0 2:0 3
02. Рад н(З) 1 1 0 0 2:0 3
03. Желе зни чар 1 1 0 0 2:0 3
04. ОФК Бечеј 1 1 0 0 4:3 3
05. Хај дук 1912 1 1 0 0 2:1 3
06. Коза ра 1 1 0 0 2:1 3
07. Бач ка 1901 1 1 0 0 1:0 3
08. ОФК Вршац 1 1 0 0 1:0 3
09. Борац 1 0 0 1 3:4 0
10. Први Мај 1 0 0 1 1:2 0
11. Омла ди нац 1 0 0 1 1:2 0
12. Рад н. (СМ) 1 0 0 1 0:1 0
13. Дунав 1 0 0 1 0:1 0
14. Брат ство 1 0 0 1 0:2 0
15. Дина мо 1 0 0 1 0:2 0
16. Вој во ди на 1 0 0 1 0:2 0

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

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01. Дина мо 4 3 0 1 11:5 9
02. Кабел 4 3 0 1 8:5 9
03. Траyал 4 3 0 1 5:4 9
04. Нови Пазар 4 2 2 0 6:2 8
05. ОФК Жар к. 4 2 1 1 5:1 7
06. ОФК Бач ка 4 2 1 1 7:4 7
07. Гра фи чар 4 2 1 1 4:1 7
08. Мета лац 4 2 0 2 6:7 6
09. Зла ти бор 4 1 2 1 2:3 5
10. Рад нич . (П) 4 1 2 1 4:6 5
11. Колу ба ра 4 1 1 2 4:5 4
12. Рад нич ки 4 1 1 2 6:8 4
13. Будућ ност 4 1 1 2 2:5 4
14. Земун 4 1 0 3 3:3 3
15. Син ђе лић 4 0 2 2 2:6 2
16. Сме де ре во 4 0 0 4 1:11 0

01. Вој во ди на 5 4 1 0 16:3 13
02. ТСЦ 5 4 1 0 12:5 13
03. Ц. Зве зда 4 4 0 0 9:2 12
04. Пар ти зан 4 3 1 0 10:2 10
05. Рад нич ки 5 3 1 1 8:5 10
06. Чука рич ки 4 3 0 1 4:2 9
07. Инђи ја 5 2 1 2 5:5 7
08. Спар так ЖК 5 2 0 3 6:10 6
09. Мла дост 5 1 2 2 5:10 5
10. Вождо вац 4 1 1 2 6:7 4
11. Напре дак 5 1 1 3 3:6 4
12. ЈаворМатис 4 1 0 3 5:7 3
13. Рад ник 5 1 0 4 6:9 3
14. Рад 4 1 0 3 2:10 3
15. Про ле тер 5 0 2 3 4:9 2
16. Мачва 5 0 1 4 4:13 1

Посластица

Црве на зве зда и Пар ти зан наста вља ју 
сагу у ква ли фи ка ци ја ма за Евро пу. 
Лепа вест за све Дели је и Гро ба ре. 

Наста вља ју да нас усре ћу ју сво јим, не баш 
тако убе дљи вим, али игра ма које дају 
резул та те.

Прво нас је обра до ва ла Зве зда про ла
ском у плејоф Лиге шам пи о на. На госто ва
њу у Дан ској, оди гра ли су утак ми цу за пам
ће ње. Није то био бог зна какав фуд бал. 
Бео гра ђа ни су рано дали гол али су после 
изјед на че ња и црве ног који су попи ли, били 
при мо ра ни да се бра не до кра ја меча. Про
ду жет ци и 22 пена ла и Бео гра ђа ни про ла зе 
даље. Суд би на је хте ла да дечак по име ну 
Винд, који је она ко без о бра зно опи здио 
пањенку у сред Бео гра да, про ма ши одлу чу
ју ћи пенал. Диво та јед на.

Тре ба ски ну ти капу иза бра ни ци ма Вла да
на Мило је ви ћа на пар ти ји коју су пру жи ли. 
Морам при зна ти да сам био сум њи чав по 
пита њу Зве зди не игре у наред ној сезо ни. 
Нека ко смо сви овде навик ну ти на раз о ча
ре ња и било је тешко пове ро ва ти да ће 
клуб из Бео гра да поно ви ти резул та те од 
про шле сезо не.

Црве на Зве зда је на корак од тога да се 
по дру ги пут за ре дом пла си ра у нај ја че 
европ ско так ми че ње. Успех о којем су зве
зда ши могли само да сања ју. И даље се у 
игри види дисци пли на и ред, што је кључ на 
ствар за наше тимо ве који су скр пље ни уз 
помоћ шта па и кана па. Ипак, један човек је, 
може се рећи, нај за слу жни ји за Зве здин 
про ла зак у плејoф. Мар ко Марин је, пре ма 
мом скром ном мишље њу, можда и нај бо љи 
фуд ба лер који је у нови јој исто ри ји заи грао 
на нашим про сто ри ма.

Из ави о на се види да човек зна да пика 
лоп ту. Пове зу је напа де, задр жа ва лоп ту, 
пре ти голу и аси сти ра. Суво зла то за црве
нобеле. Без њега, Зве зда би могла комот но 
да се опро сти од Евро пе већ сад. Тре ба му 
дати коли ко год затра жи пара, тога су ваљ
да и све сни људи из клу ба.

Сле де ћа пре пре ка ка Лиги шам пи о на је 

швај цар ски Јанг Бојс. Клуб са попри лич но 
геј име ном је све само не лак про тив ник. 
Има ју новац, има ју добар ска у тинг и неке 
ква ли тет не игра че, али сва ка ко нису непо
бе ди ви.

Зве зда игра дру гу утак ми цу код куће и то 
је њена вели ка пред ност. Оче ку ју се хор де 
напа ље них Дели ја који би тре ба ло да поре
ме те про тив нич ке игра че, пого то во оне са 
мање иску ста ва. Нема сум ње да ће тај меч 
у Бео гра ду бити посла сти ца за све Зве зди
не фано ве.

Дру ги наш клуб, Пар ти зан је про шао тур
ску Мала ти ју. Није било нима ло лако у 
ревaн шу с обзи ром на то да је Пар ти зан 
губио већи део меча и грче ви то бра нио свој 
гол. Ипак су успе ли да оси гу ра ју про лаз у 
плеј Лиге Евро пе где их чека нор ве шки 
Мол де.

О Нор ве жа ни ма не знам ништа, као и 
већи на људи у Срби ји. Само знам да ће 
Пар ти за ну бити ђавол ски тешко избо ри ти 
про лаз даље без подр шке сво јих нави ја ча.

За оне који нису  упо зна ти, бео град ски 
клуб је кажњен са две утак ми це игра ња 
пред пра зним три би на ма због испа да нави
ја ча и лоше орга ни за ци је прет ход не утак ми
це. При ча која се већ годи на ма уна зад 
пона вља и на коју ја искре но немам шта да 
додам, него да ми се гади све веза но за то.

Када ћемо се опа ме ти ти? Када ће људи у 
наша два нај ве ћа клу ба бити у могућ но сти 
да спре че ова кве ства ри? Чини се никад. 
Хули га ни на три би на ма раде шта хоће, вре
ђа ју, пљу ју, псу ју, а неко све то рев но сно 
пра ти и беле жи. Спо ми њу се неке раси стич
ке увре де, обр ну ти келт ски крсто ви. Све 
боље од бољег. Фин неки свет. Нај го ре је од 
све га што на кра ју испа шта ју игра чи, који 
оде ру дупе на тере ну и поштен свет који је 
дошао да гле да фуд бал, и ништа више.

Чека ју нас нова иску ше ња у наред ним 
дани ма. Зве зда или Пар ти зан, Дели ја или 
Гро бар – уоп ште није бит но. Оба наша клу
ба игра ју добар фуд бал и на пра гу су Евро
пе. Па нек је са сре ћом.
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Нови, виши ранг так ми
че ња поста вио је пред 
Упра ву  ФК „1. мај“, али 

и локал ну само у пра ву,  више 
зах те ва како би се попра ви ли 
усло ви за так ми че ње.  Шта је 
све било потреб но ура ди ти, 
нало жи ла је над ле жна коми
си ја Срп ске лиге, која је про
ве ра ва ла посто је ће усло ве за 
оди гра ва ње утак ми ца, и зато 
су и реа ли зо ва ни радо ви на 
уре ђе њу фаса де свла чи о ни
це. 

Пре тога је већ рено ви ра на 
уну тра шњост објек та, одно
сно свла чи о ни це, купа ти ла, 
као и кан це ла ри ја Упра ве, 
коју кори сте и суди је.

Радо ве је 12. авгу ста оби
шао и пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић, који је том 
при ли ком и раз го ва рао са 
Упра вом клу ба, о томе шта је 
још потреб но овом нај бо ље 
пла си ра ном рум ском фуд бал
ском клу бу.

– Зато смо и одлу чи ли да 
им одмах иза ђе мо у сусрет 
и гото во мили он дина ра смо 
додат но издво ји ли из буџе та 
да би  уре ди ли фаса ду згра
де. Ово је и јуре ње рока, јер 
радо ви мора ју бити завр ше ни 
до 1. кола, које стар ту је 17. 
авгу ста. У крај њем слу ча ју, 
овај део фаса де који је окре
нут пре ма тере ну мора бити 
ура ђен, јер из без бед но сних 
раз ло га ске ле мора ју бити 
скло ње не – рекао је Сла ђан 
Ман чић. Као инфор ма ци ју, 
дода је мо да је све било завр
ше но до поме ну тог дату ма.

У току су и  радо ви на уре
ђе њу око ли не овог тере на.

– Иза ћи ћемо у сусрет клу
бу који ће сада да репре зен
ту је наш град у вишем ран гу 

так ми че ња. Помо ћи ћемо и 
да се огра да око тере не сре
ди, мада то неће мо сти ћи до 
самог почет ка так ми чар ске 
сезо не, али у току ње сигур но. 
Видим да људи има ју вољу 
и  енер ги ју, да ће и они дати 
свој мак си мал ни допри нос и 
посла ти са фуд бал ских утак
ми ца, пра ву сли ку нашег гра
да     сли ку при вред ног раз во
ја, инфра струк тур ног гра ђе ња 
и уре ђе ња, тако да је и ово 
при ли ка која може да буде 
добра рекла ма за наш град 
и у спорт ском, али и сва ком 
дру гом сми слу – закљу чио је 
Ман чић.

Оста је и уре ђе ње три би на, 
аванс је упла ћен, али посто
је про бле ми са иза бра ним 
изво ђа чем, који је после пот

пи са ног уго во ра изја вио да не 
може да ради, јер иде у пен
зи ју.

– Уго вор је пот пи сан, и 
мислим да ће људи из локал
не адми ни стра ци је пре ва зи
ћи тај про блем са изво ђа чем. 
Радо ви кошта ју 4,5 мили о на 
дина ра, а „1. мај“ ће доби ти  
три би не какве заслу жу је – 
додао је Сла ђан Ман чић.

Сло бо дан Мило са вље вић, 
пред сед ник ФК „1. мај“ исти
че, да је дошло до реор га ни
за ци је у клу бу и да је иза бра
на нова Упра ва. 

– Ја сам дуго у фуд ба лу, и 

никад није локал на само у
пра ва пома га ла фуд бал као 
сад. Ура ђе не су и про ши ре не 
свла чи о ни це, купа ти ла, ради 
се фаса да, тре ба да ура ди
мо клу пе за резер вне игра че, 
ура ди ли смо нову кан це ла
ри ју за суди је, рефлек то ре, 
и доби ли смо финан сиј ску 
помоћ што је јако бит но. До 
сада смо доби ли мили он и по 
дина ра, али оче ку је мо укуп но  
пет мили о на до кра ја годи не, 
јер је ова лига јако ску па, ско
ро као про фе си о нал на лига – 
рекао је Мило са вље вић.

С. Џаку ла

Дивош: Хај дук – Југо вић 4:1; 
Ерде вик: Сло га (Е) – Сло га (Т) 
1:0; Голу бин ци: Јадран – Рад
нич ки 1:4; Нови Сад: Црве на 
Зве зда – Једин ство 3:3; Вој ка: 
Сре мац – Под ри ње 0:3; Шај
каш: Борац – Сло бо да 3:1; Бач
ки Јарак: Мла дост (БЈ) – Мла
дост (НС) 0:2; Беле гиш: Поду
на вац – Цемент 3:0. 

Шид: Рад нич ки – Митрос 5:1; 
Љуко во: Љуко во – Желе зни
чар 1:4; Вито јев ци: Пар ти зан – 
Борац (К) 4:0; Пећин ци: Доњи 
Срем 2015 – Борац (М) 3:0; 
Доњи Петров ци: Доњи Петров
ци – ЛСК 5:0; Салаш Ноћај ски: 
Будућ ност – Рудар 6:3; Попин
ци: Напре дак – Хај дук (Б) 3:0; 
Вишњи ће во: Хај дук (В) – ПСК 
2:2. 
01. Д. Петров . 1 1 0 0 5:0 3
02. Рад нич ки 1 1 0 0 5:1 3
03. Будућ ност 1 1 0 0 6:3 3
04. Желе зни ч. 1 1 0 0 4:1 3
05. Пар ти зан 1 1 0 0 3:0 3
06. Доњи Срем 1 1 0 0 3:0 3
07. Напре дак 1 1 0 0 3:0 3
08. Хај дук (В) 1 0 1 0 2:2 1
09. ПСК 1 0 1 0 2:2 1
10. Рудар 1 0 0 1 3:6 0
11. Љуко во 1 0 0 1 1:4 0
12. Борац (К) 1 0 0 1 0:3 0
13. Борац (М) 1 0 0 1 0:3 0
14. Хај дук (Б) 1 0 0 1 0:3 0
15. Митрос 1 0 0 1 1:5 0
16. ЛСК 1 0 0 1 0:5 0

01. Хај дук 1 1 0 0 4:1 3
02. Рад нич ки 1 1 0 0 4:1 3
03. Поду на вац 1 1 0 0 3:0 3
04. Под ри ње 1 1 0 0 3:0 3
05. Борац 1 1 0 0 3:1 3
06. Мла д. (НС) 1 1 0 0 2:0 3
07. Сло га (Е) 1 1 0 0 1:0 3
08. Ц. Зве зда 1 0 1 0 3:3 1
09. Једин ство 1 0 1 0 3:3 1
10. Сло га (Т) 1 0 0 1 0:1 0
11. Сло бо да 1 0 0 1 1:3 0
12. Мла д.(БЈ) 1 0 0 1 0:2 0
13. Јадран 1 0 0 1 1:4 0
14. Југо вић 1 0 0 1 1:4 0
15. Сре мац 1 0 0 1 0:3 0
16. Цемент 1 0 0 1 0:3 0

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

ФК „1.МАЈ“ РУМА

Рено ви ра на свлачионица

Фуд ба ле ри рум ског  „1. 
маја“ су сво ју прву утак ми цу 
у вишем ран гу так ми че ња, 
Срп ској лиги, на жалост, 
изгу би ли и то на дома ћем 
тере ну. Побе ду резул та том 
2:1 је сла ви ла еки па „Коза
ре“ из Банат ског Вели ког 
села, која је, као и рум ска, 
новај ли ја у овом ран гу так
ми че ња. Дуго го ди шњи прво
ти мац рум ског клу ба Јелен
ко Чупе љић, донео је пред
ност Румља ни ма, до кра ја 
првог полу вре ме на гости су 
изјед на чии, а затим оста ли и 
са игра чем мање. Дру го 
полу вре ме про те кло је у 
опса ди гола „Коза ре“, али 

због лоше завр шни це, фуд
ба ле ри „1. Маја“ нису могли 
до погот ка. Побед нич ки гол 
за  „Коза ру“ дао је  Душан 
Божић. Миро слав Бла ну ша, 
тре нер „1. Маја“, није крио 
раз о ча ре ње, с обзи ром на то 
да је за рум ске фуд ба ле ре 
сла ба уте ха то што су били 
бољи.

– Морам рећи да сам раз
о ча ран, не игром, већ самим 
резул та том. Про ма ши ли смо 
неке при ли ке које смо мора
ли да пре тво ри мо у гол – 
рекао је тре нер Бла ну ша. 

У наред ном колу „1. мај“ 
госту је у Пан че ву, еки пи 
„Дина мо 1945“.

Први пораз

Сла ђан Ман чић и Упра ва клу ба


