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Вечесећањана
СавуШумановића
У дво ри шту Гале ри је 

сли ка „Сава Шума но
вић”, у четвр так, 29. 

авгу ста, Шиђа ни су и ове 
годи не обе ле жи ли годи
шњи цу стра да ња вели ког 
срп ског сли ка ра. Зајед но 
са 120 мешта на, 28. авгу
ста 1942. годи не ухап шен 
је Сава Шума но вић, а 30. 
авгу ста уста ше су их стре
ља ле у Срем ској Митро ви
ци. Ове годи не, о вре ме ну 
у коме је ства рао и радио 
гово рио је исто ри чар Дејан 
Ристић у окви ру пре да ва ња 
„Сава Шума но вић и њего во 
вре ме”

Буду ћи да сам исто ри
чар, а не исто ри чар умет
но сти, ја ћу се потру ди ти да 
Саву Шума но ви ћа „ста вим” 
у један шири исто риј ски, 
дру штве ни, соци о ло шки, 
кул ту ро ло шки и иде о ло шки 
кон текст вре ме на у ком је 
живео. Дакле, у крај 19. и 
поче так 20. века, буду ћи да 
су сви ти про це си, све те 
поја ве и те како ути ца ле што 
на њего во одра ста ње, фор
ми ра ње одре ђе них ста во ва, 
тако ђе и на његов живот ни 
пут, не само на тери то ри ји 
бив ше Југо сла ви је, него и 
Фран цу ске и дру гих зема
ља. У иде о ло шком сми слу, 
тује његов крај, он је само 
један у низу наших суна род
ни ка који су стра да ли због 

јед не мрач не иде о ло ги је 
наци зма, кон крет но у овом 
слу ча ју уста штва, рекао је 
Дејан Ристић.

Што се тиче самог погу
бље ња Саве Шума но ви ћа, 
Ристић каже да исто ри ча ри 
има ју само неке прет по став
ке. Када се врше масов на 
погу бље ња, почи о ни о ци не 
оста вља ју тра го ве о свом 
зло чи ну. Међу тим, посто је 
одре ђе не назна ке да је та 
гру па, која је лише на сло бо
де, прет ход но била поврг ну
та суро вом муче њу од воде

ћих уста ша за тери то ри ју 
Сре ма. Посеб но се то одно
си на Саву Шума но ви ћа, 
који је у тој гру пи био нај по
зна ти ји, и био посеб на мета 
уста шког ижи вља ва ња. 

 Из угла исто риј ске нау
ке, посто ји инди ци ја да су 
Сави сло ми ли руке, али ми 
то не може мо дока за ти. Као 
исто ри ча ри мора мо да се 
огра ди мо, посто ји инди ци ја, 
али не може мо искљу чи ти 
могућ ност да у јед ном тре
нут ку дође мо до одре ђе них 
мате ри јал них све до чан ста

ва, јер је исто ри ја јед но бес
крај но море инфор ма ци ја, 
које је садр жа но у архив
ској гра ђи, фото гра фи ја ма, 
мате ри јал ним тра го ви ма 
раз ли чи те врсте, закљу чио 
је Дејан Ристић.

Вели ки број посе ти ла ца 
је при су ство вао овом дога
ђа ју, а дирек тор ка Гале ри је 
сли ка „Сава Шума но вић”, 
Весна Буру је вић се захва
ли ла сугра ђа ни ма што и 
даље негу ју сећа ње на 
Саву Шума но ви ћа.  

Д.Попов

ДејанРистићиВеснаБуројевић

ШиђанинегујусећањенаСавуШумановића:Бројнапублика
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УВОДНИК

Тезе о Фојер ба ху 
и митро вач ки тржни цен тар

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Ми мато ри, који смо у шко ли учи
ли марк си зам, у то вре ме смо се 
са тим гра ди вом углав ном спр

да ли. Живе ло се у соци ја ли зму у ком је 
тада кла сних раз ли ка било, али оне ни 
у ком слу ча ју нису биле у распо ну у ком 
су данас. Сећам се да смо ради ли Тезе 
о Фојер ба ху, а те тезе је напи сао Маркс 
и у њима кри ти ко вао Фореј ба ха, који је 
тако ђе био некакв фило зоф, али ни 
бли зу Марк са (тако се то онда тума чи
ло). И знам да је била та чуве на 11. 
теза, која је од при ли ке гла си ла: Фило
зо фи су свет раз ли чи то тума чи ли, ради 
се о томе да се он изме ни. Тако нека ко. 
Зашто ми је сад Маркс пао на памет? 
Због Сла во ја Жиже ка, а Жижек ми пада 
на памет због кин дер јаја, а у ства ри 
све то има везе са отво ре ним тржним 
цен тром у Срем ској Митро ви ци. Како? 
Лепо. 

Неки дан сам у днев ним нови на ма 
чита ла Жиже ко ву опсер ва ци ју на тему 
кин дер јаје та. Мислим, поду га чак текст 
као доказ да о све му може да се фило
зо фи ра, али фило зо фи ра ње о кин дер 
јаје ту уоп ште није наив но, као што ни 
сам аутор није наи ван. Пре неко ли ко 
месе цу „убио је“ оног ушмин ка ног 
Петер се на у дуе лу који је на целој пла
не ти, осим у Срби ји, био сен за ци ја. 
Одох у дале ку дигре си ју. Елем, фило
зо фи јесу и тума че свет, али не веру јем 
да свет може да се изме ни. Мада, 
живот у капи та ли зму је сасвим дру ги 
пар рука ва, а нешто мислим да се ове 
гене ра ци је неће спр да ти са Марк сом 
као ми. Ни са соци ја ли змом.

Е, сад, фило зо фа има разних. Посеб
на сор та су салон ски леви ча ри (у које 
Жижек не спа да) који има ју мрзост на 
капи та ли зам у њего вом нај леп шем 
обли ку, у обли ку шопинг цен та ра. Е, ту 
сту па на сце ну митро вач ки тржни цен
тар који је отво рен, уз вели ку фешту 
пре неки дан.  Лич но, никад нисам оби
шла ни један тржни цен тар, овај дома
ћи ми је био пре ми је ра. Мој ути сак је 
био скроз пози ти ван. Пре све га због 
цена. То вече сам себи обе ћа ла да ме 
неке про дав ни це у цен тру гра да више 
никад неће виде ти. А ни ја њих. Што су 
ме дера ли, дера ли су. Више неће. Кад 

сам виде ла „пошто секо мле ко“ и 
пошто се про да је роба слич ног и бољег 
ква ли те та, пао ми је мрак на очи, ал’ 
добро. 

То је јед на ствар. Дру га ствар су 
посе ти о ци, река људи која је то вече 
посе ти ла тржни цен тар и која сва ки дан 
хрли тамо као на соли ло. Људи моји, па 
то је све тако нор мал но. Човек је биће 
које воли да тро ши новац и купу је. Воли 
да купу је оно што му је потреб но, а још 
више воли да купу је оно што му није 

потреб но. Да је дру га чи је, не би на овој 
пла не ти ница ли шопинг цен три, него 
бисмо сви живе ли ко Поро ди ца бистрих 
пото ка и то би био „доми нан тан модел“ 
живо та и пона ша ња. Ал, шипак бато. Ко 
би нор ма лан мењао бле шта ви тржни 
цен тар за мрач ну сео ску вуко је би ну? А 
фило зо фи нека фило зо фи ра ју. Дај 
боже да Митров ча ни има ју добре пла
те, па нека тро ше и зад њи динар у 
тржном цен тру. То је тако људ ски и тако 
нор мал но. 

И знам да је била та чуве на 11. теза, која је од 
при ли ке гла си ла: Фило зо фи су свет раз ли чи то 
тума чи ли, ради се о томе да се он изме ни. Тако 
нека ко. Зашто ми је сад Маркс пао на памет? Због 
Сла во ја Жиже ка, а Жижек ми пада на памет због 
кин дер јаја, а у ства ри све то има везе са отво ре
ним тржним цен тром у Срем ској Митро ви ци
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ПОТ ПИ САН УГО ВОР О ЈАВ НОПРИ ВАТ НОМ ПАРТ НЕР СТВУ

Бољи јав ни пре воз
за Митров ча не
У уто рак, 27. авгу ста у пред у зе

ћу „Сир ми ум бус“ пред став ни
ци овог пред у зе ћа и начел ник 

Град ске упра ве за сао бра ћај, кому
нал не и инспек циј ске посло ве пот
пи са ли су уго вор о јав ном пре во зу. 
Гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер је 
овом при ли ком навео да је пот пи си ва
ње овог уго во ра, тако ре ћи исто риј ски, 
с обзи ром на то да је то први уго вор 
о јав нопри ват ном парт нер ству пот
пи сан у Срем ској Митро ви ци, али да 
се у наред ном пери о ду оче ку је пот пи
си ва ње нај ма ње два уго во ра таквог 
типа. 

– Овај вид финан си ра ња и уго ва
ра ња ће сигур но у наред ним годи
на ма доби ти још више на зна ча ју, 
с обзи ром на то да се на овај начин 
олак ша ва финан си ра ње одре ђе них 
потре ба које има локал на само у пра
ва. Јав ни пре воз је вео ма битан за 
функ ци о ни са ње гра да, с обзи ром на 
то да се мно го шко ла ра ца и запо сле
них пре во зи овом видом пре во за. Ми 
ћемо се тру ди ти да град ски пре воз 
поста не доми нан тан, јер има мо вели
ки број ауто мо би ла који се поја вио у 
послед ње две, три годи не чији се раст 
оче ку је у наред ном пери о ду. Јавља се 
све већи про блем са пар кинг мести
ма, зато и апе лу је мо да гра ђа ни што 

више кори сте град ски пре воз. Међу
тим, ту је важно и очу ва ње живот не 
око ли не, а кори шће њем јав ног пре
во за сигур но ће се сма њи ти еми си ја 
штет них гасо ва. Пре воз ће бити орга
ни зо ван и са новим ауто бу си ма, који 
ће бити при ла го ђе ни свим кате го ри ја

ма ста нов ни штва. Са овим пре во зни
ком Срем ска Митро ви ца не би тре ба
ло да има про бле ма у току тра ја ња 
уго во ра, рекао је Вла ди мир Сана дер. 

Начел ник Град ске упра ве за сао
бра ћај, кому нал не и инспек циј ске 
посло ве Љубо мир Вуј чић је рекао да 

Митров ча не оче ку је пре воз у савре ме ним ауто бу си ма

Пот пи си ва ње уго во ра
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ће Град моћи да врши кон тро лу при
ват ног парт не ра, то јест „Сир ми ум 
Буса“ и то путем финан сиј ске слу жбе, 
као и слу жбе за буџет.

– На самом тере ну кон тро лу ће 
врши ти сао бра ћај ни и кому нал ни 
инспек тор, али и Кому нал на поли ци
ја, сва ко у скла ду са сво јим дужно сти
ма и делат но сти ма. Оба ве за Град ске 
упра ве за сао бра ћај, кому нал не и 
инспек циј ске посло ве јесте да пра ти 
финан сиј ску реа ли за ци ју самог уго во
ра, да има мо увид у про да ју кара та, 
зато што директ но ми зави си мо од те 
про да је, јер ћемо има ти мање суфи
нан си ра ње, рекао је Вуј чић.

Вла ди мир Винш, тех нич ки дирек тор 
у пред у зе ћу „Сир ми ум бус“ је рекао 
да је овом при ли ком пот пи сан уго вор 
о јав нопри ват ном парт нер ству на 15 
годи на. 

– Ми има мо оба ве зу да орга ни зу је
мо пре воз са 15 ауто бу са и то у скла
ду са редо ви ма вожње које смо доби
ли од Град ске упра ве за сао бра ћај. 
Има мо нове ауто бу се, а посто ја ће и 
нова лини ја од 1. сеп тем бра која ће 
сао бра ћа ти изме ђу Лаћар ка и инду
стриј ске зоне „Језе ро“ и то на сва ких 
пола сата. Мислим да ће то бити олак
ши ца за све оне који су запо сле ни у 
тој инду стриј ској зони. Сва ке годи не у 
сеп тем бру или окто бру има мо одре
ђе ни број ауто бу са пред ви ђен за ђач
ке екс кур зи је, има мо уго вор са Град
ском упра вом за обра зо ва ње, кул ту ру 
и спорт за пре воз школ ских дру шта ва, 
рекао је Вла ди мир Винш.

З. Попо вић

ЈОШ ЈЕД НА ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Комапнија „Џон Дир“ 
стиже у Митровицу

Аме рич ка ком па ни ја „Џон Дир“, 
купи ла је два хек та ра гра ђе вин
ског земљи шта у инду стриј ској 

зони „Север“ у Срем ској Митро ви ци 
за изград њу дистри бу тив ног цен тра, 
и на тај начин „затво ри ла“ рад ну зону 
у којој нема више сло бод ног места за 
инве сти то ре. Због вели ке заин те ре со
ва но сти, за шире ње или запо чи ња ње 
бизни са упра во у овом гра ду на реци 
Сави, локал на само у пра ва почи ње 
уре ђи ва ње нове рад не зоне „Север 3“, 
која ће сигур но бити мамац ком па ни
ја ма, првен стве но због буду ћег ауто
пута Бео град – Сара је во, чија изград
ња је запо че ла про шле неде ље.

Иако се првен стве но „Џон Дир“ изја
снио да ће купи ти гра ђе вин ско земљи
ште на повр ши ни од јед ног хек та ра, 
план инве сти то ра се у међу вре ме ну 
про ме нио, те су одлу чи ли да то буде 
два хек та ра земљи шта, за чега је 
издво је но око 15 мили о на дина ра.

 Поред дистри бу тив ног цен тра, овде 
ће бити и изло жбе ни салон ком па ни је 
„Џон Дир“. Наш град су опре де ли ли као 
цен тар из којег ће робу пла си ра ти на 
тржи ште Репу бли ке Срп ске, БиХ... Још 
не зна мо тач но коли ко ће људи бити 

запо сле но, али дола зак ова кве јед не 
ком па ни је вео ма је зна ча јан, не само 
за наш град већо круг, откри ва у раз
го во ру за М Нови не, Миро слав Јокић, 
начел ник Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве и имо ви ну. 

У Срем ској Митро ви ци, поред инду
стриј ске зоне „Север“, посто је још две, 
од којих је само у зони Језе ро оста ло 
сло бод но шест хек та ра гра ђе вин ског 
земљи шта.

 Зато смо одлу чи ли да „отво ри мо“ 
нову рад ну зону, која ће се про сти ра ти 
на повр ши ни од 33 хек та ра уз сада шњи 
аутопут Бео град  Загреб, са којег ће 
се касни је укљу чи ва ти на буду ћи ауто
пут Бео град  Сара је во. Самим тим, 
то ће бити атрак тив на лока ци ја, и не 
бри не мо да она неће бити зани мљи ва 
како дома ћим, тако и стра ним ком па
ни ја ма, оче ку је начел ник Јокић, дода ју
ћи да ће се већ у овој годи ни запо че ти 
са опре ма њем зоне.

Ина че у зони „Север“, поред аме
рич ког „Купер стан дар да“, који се бави 
про из вод њом гуме них и пла стич них 
дело ва за вели ке ауто мо бил ске ком па
ни је, послу је још пет фир ми.

С.Костић

Мирослав Јокић

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.
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ТРЕ ЋИ РИМ СКИ ФЕСТИ ВАЛ У СРЕМ СКОЈ МИТРО И ВИ ЦИ

Цар ски Сир ми јум
– град леген ди

Сир ми јум је сва ка ко нај ве ћи сим бол Срем ске Митро ви це. Локал на власт ће у наред
ном пери о ду насто ја ти да што више про мо ви ше Сир ми јум не само у Срби ји, већ у 
целом све ту, то је наша вели ка тури стич ка шан са. Оста ци Рим ског цар ства и архе о
ло ги ја је сигур но маг нет за све оне који воле исто ри ју, мисти ку, а на нама је да, попут 
ове мани фе ста ци је, поку ша мо још више да про мо ви ше мо исто риј ско насле ђе у 
нашем гра ду, рекао је Вла ди мир Сана дер

Тре ћи фести вал „Цар ски Сир ми јум  
град леген ди“ одр жан је oд пет ка, 30. 
авгу ста до неде ље 1. сеп тем бра. У 

току та три дана Срем ска Митро ви ца је 
вра ће на у вре ме древ них Римља на и 
Римљан ки, фору ма, ули ца, леген ди Сир
ми ју ма. Посе ти о ци су кроз раз ли чи те 
атрак тив не садр жа је вра ће ни у дале ку 
про шлост и вре ме Сир ми ју ма, јед не од 
чети ри пре сто ни це Рим ског цар ства. Све
ча ним дефи ле ом “римља на“ и “римљан ки“ 
од Град ског пар ка до Жит ног трга отво ре
на је ова мани фе ста ци ја. Орга ни за тор 
фести ва ла је Тури стич ка орга ни за ци ја 
Гра да Срем ска Митро ви ца под покро ви
тељ ством Мини стар ства трго ви не, тури
зма и теле ко му ни ка ци ја и Гра да Срем ска 
Митро ви ца, уз суор га ни за ци ју Уста но ве за 
него ва ње кул ту ре „Срем“ и подр шку број
них уста но ва, пред у зет ни ка и поје ди на ца. 
Гости Фести ва ла су били „Рим ски дани“, 
Вин ков ци, „Рим ски дани“, Хрт ков ци и Удру
же ње „Бели орло ви“.

Фести вал је почео у петак, у 17.00 часо
ва, када су се у цен тру гра да нала зи ли 
стре ли ча ри, коња ни ци, а затим је усле дио 
и дефи ле до Жит ног трга, на ком је одр жа
но и све ча но отва ра ње. Част да и зва нич
но отво ри тре ћи „Цар ски Сир ми јум  град 
леген ди“ при па ло је гра до на чел ни ку Срем
ске Митро ви це Вал ди ми ру Сана де ру. 

– Сир ми јум је сва ка ко нај ве ћи сим бол 
Срем ске Митро ви це. Локал на власт ће у 
наред ном пери о ду насто ја ти да што више 
про мо ви ше Сир ми јум не само у Срби ји, 
већ у целом све ту, то је наша вели ка тури
стич ка шан са. Оста ци Рим ског цар ства и 
архе о ло ги ја је сигур но маг нет за све оне 
који воле исто ри ју, мисти ку, а на нама је 
да, попут ове мани фе ста ци је, поку ша мо 

још више да про мо ви ше мо исто риј ско 
насле ђе нашег гра да. У сеп тем бру, зајед
но са Аустралијскoм амба са дом и Сид неј
ским уни вер зи те том, наста вља се иско па
ва ње лока ли те та „Глац“. Мислим да ће тај 
лока ли тет при вла чи ти свет ску пажњу. 
Надам се да је ово само поче так добрих 
тури стич ких мани фе ста ци ја, рекао је 
Сана дер и додао да ће се Град мак си мал

Вла ди мир Сана дер Све тла на Сабо

Представа на Житном тргу
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но у будућ но сти бави ти тури стич ком 
инфра струк ту ром, у пла ну је да се напра
ви и тури стич ки инфор ма тив ни цен тар, 
као и хотел у цен тру гра да.

– Надам се да су тре нут ни тури стич ког 
сме штај ни капа ци те ти Срем ске Митр о ви
це попу ње ни, што зна чи да су потреб ни 
нови и већи капа ци те ти. Надам се да 
ћемо уско ро има ти један зна чај ни ји хотел 
већег капа ци те та на месту нека да шњег 
„Сир ми ју ма“ или на неком дру гом месту, 
изја вио је Вла ди мир Сана дер.

Дирек тро ка Тури стич ке орга ни за ци је 
Срем ске Митро ви це Све тла на Сабо је 
наве ла да је нови на на овом фести ва лу и 
табер на, место на ком су се древ ни 
Римља ни слу жи ли разним пићи ма, као 
што су медо ва ча, дома ће пиво, доне то из 
Егип та, и вино про бус, али и да ово го ди
шњи фести вал има хума ни тар ни карак
тер.

– Тако зва на пија ца робо ва ове годи не је 
хума ни тар ног типа. Сви који буду уче ство
ва ли на лици та ци ји робо ва, купо ви ном 
злат ни ка помо ћи ће малом Павлу Мору да 
доби је сво ју бит ку про тив опа ке боле сти. 

Тако ђе, и на овом фести ва лу је при сут на 
„Кар даш арт“ ради о ни ца. Током сва три 
дана фести ва ла одр жа ће се и так ми че ње 
у „сел фи ју“ за мла де, а нај бо љи ће бити 
награ ђе ни. Задо вољ ство ми је што су 
дошли да нас подр же и Рим ски дани Вин
ков ци, рекла је Светлна Сабо.

Дирек тор ка Тури стич ке зајед ни це Вин
ко ви ци Мар ти на Мат ко вић је иста кла да јој 
је изу зет но дра го што су два гра да са “рим
ском“ тра ди ци јом након годи на низа раз го
во ра, пре ва зи ла же ња свих пре пре ка и 
гра ни ца, успе ли да оства ре див ну сарад
њу.

– И ове годи не смо се радо ода зва ли 
пози ву, у међу вре ме ну је ТО Срем ске 
Митро ви це са сво јом пред ста вом уче ство
ва ла на нашим „Рим ским дани ма“. Митро
ви ца и Вин ков ци има ју мно го ства ри које 
их везу ју, рекла је Мар ти на Мат ко вић.

Пред ста вом „Про бус – импе ра тор овен
чан лово ром и вино вом лозом“ на Жит ном 
тргу све ча но је отво рен тре ћи фести вал 
„Цар ски Сир ми јум  град леген ди“. Након 
тога, у Град ском пар ку посе ти о цо су могли 
да дегу сти ра ју рим ску хра ну, коју су спре

ми ли кува ри Еко ном ске шко ле „9. мај“, 
ужи ва ју у изво ђе њу пле са са ватром, пија
ци робо ва, гла ди ја тор ским бор ба ма, дру
же њу са импе ра то ри ма. Субо та је био дан 
у зна ку изра де за грн ча ри је. Сви заин те ре
со ва ни посе ти о ци су могли да уче ство ву ју 
у ради о ни ци коју орга ни зу је Музеј Сре ма у 
Лапи да ри ју му. Тог дана је изве де на и 
балет ска пред ста ва „Амор Сир ми ју ма“ у 
град ском пар ку, а затим је усле дио и 
дефи ле до Жит ног трга. Тра ди ци о нал но, 
послед њи дан фести ва ла је био посве ћен 
деци, која су поха ђа ла сир ми јум ску шко лу 
или шко ли цу, у зави сно сти од узра ста. 
Кроз ради о ни це и игру, има ла су при ли ку 
да уче латин ски језик, арит ме ти ку, над ме
ћу се у рим ским игра ма, ужи ва ју у лут кар
ској пред ста ви и уз пле сну тач ку и игру 
изне на ђе ња осво је лепе награ де. У току 
сва три дана, орга ни зо ва не су бес плат не 
„Цар ске сир ми јум ске руте“, на који ма су 
тури сти могли да упо зна ју пет архе о ло
шких лока ли те та у град ском језгру, а кроз 
сцен ске при ка зе и при чу води ча, дожи ве 
„Сир ми јум“ на нов и зани мљив начин.

З. Попо вић

Дефи ле

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ТОПЛО ВО ДА У ОРЛО ВОМ НАСЕ ЉУ

Боље гре ја ње у наред ној сезо ни
У уто рак, 27. авгу ста у Орло вом насе љу у Ули

ци Уро ша Стој ши ћа запо че ти су радо ви на 
рекон струк ци ји топло во да, чија је дужи на 50 

мета ра. Том при ли ком, радо ве је оби шао дирек тор 
ЈКП „Топли фи ка ци ја“ Слав ко Сла до је вић.

– Овај топло вод, који води пре ма Орло вом насе
љу, снаб де ва топлот ном енер ги јом Школ ску ули цу 
и ОШ „Јован Попо вић. Укуп но ће се заме ни ти 100 
мета ра цеви овог топло во да. То нам је била кри
тич на тач ка у прет ход ној греј ној сезо ни. Вред ност 
радо ва је мили он дина ра, што финан си ра ЈКП 
„Топли фи ка ци ја“ из соп стве них сред ста ва. Гра ђе
вин ске радо ве изво ди фир ма „Хидро рад“, а док 
машин ске радо ве изво ди струч на слу жба из „Топли
фи ка ци је“. 

У току радо ва, један део Ули це Уро ша Стој ши
ћа ће бити затво рен, док ће се у дру гом делу сао
бра ћај нео ме та но одви ја ти. Радо ви на топло во ду у 
Јупи те ро вој ули ци, на којем је било мно го про бле ма 
у току про шле греј не сезо не, при во де се кра ју, тако 
да ће ЈКП „Топли фи ка ци ја“ уско ро бити спрем на за 
сле де ћу греј ну сезо ну. З. П.

Слав ко Сла до је вић
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ОДР ЖАН XXVI II ФЕСТИ ВАЛ БЕСЕД НИ ШТВА 

Све тлост речи у Митро ви ци

Ова мани фе ста ци ја
заи ста има исто риј ску 

вред ност, одр жа ва се већ 
28 годи на и мислим да, 
пре све га Митров ча ни, 

могу да буду поно сни што 
има ју ова кав фести вал. 

Надам се да ће у
наред ном пери о ду бити 

још више мла дих на овој 
мани фе ста ци ји и на тај 

начин пока за ти јав но сти 
коли ко је вред но ва ње

и него ва ње лепих речи 
зна чај но за све нас, рекла 

је Дра га на Мило ше вић, 
покра јин ска секре тар ка

за кул ту ру, јав но
инфор ми са ње и одно се
са вер ским зајед ни ца ма

Фести вал бесед ни штва „Sir mi um 
lux ver bi – Сир ми јум све тлост 
речи“ одр жан је 28. пут на Жит

ном тргу 31. авгу ста, чува ју ћи на тај 
начин бесед нич ку тра ди ци ју Срем ске 
Митро ви це. Орга ни за тор фести ва ла је 
Уста но ва за него ва ње кул ту ре „Срем“ 
уз подр шку Гра да. Бесед ни ци су се 
над ме та ли за Венац бесед ни штва, 
копи ју ста ту е те ора то ра из II века н.е, 
нов ча не и дру ге вред не награ де. Пре 
зва нич ног отва ра ња хим ну Фести ва ла 
извео је Хор „Sir mi um can to rum“, док је 
увод ну бесе ду „Иза бра ни град“ гово ри
ла  песни ки ња Жељ ка Аврић, а у реви
јал ном делу мани фе ста ци је насту пио 
је Бенд Ане Штај до хар.

Фести вал је све ча но отво ри ла 
Покра јин ска секре тар ка за кул ту ру, јав
но инфор ми са ње и одно се са вер ским 

зајед ни ца ма Дра га на Мило ше вић, која 
је том при ли ком изра зи ла задо вољ ство 
што је баш њој при па ла част да отво ри 
ову мани фе ста ци ју.

– Ово је мани фе ста ци ја која негу
је нашу тра ди ци ју, лепу реч и све оне 
пра ве вред но сти, који ма бисмо сви 
зајед но тре ба ли да се посве ти мо, пре 
све га због наших мла дих. Фести вал 
заи ста има исто риј ску вред ност, одр жа
ва се већ 28 годи на и мислим да, пре 
све га Митров ча ни, могу да буду поно
сни што има ју ова кав дога ђај. Надам 
се да ће у наред ном пери о ду бити још 
више мла дих на овој мани фе ста ци ји и 
на тај начин пока за ти јав но сти, коли ко 
је вред но ва ње и него ва ње лепих речи 
зна чај но за све нас, рекла је Дра га на 
Мило ше вић.

Душан Дрча, дирек тор Уста но ве за 

Дра га на Мило ше вић

Учесници фестивала

Душан Дрча
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него ва ње кул ту ре „Срем“, овом при ли
ком је изра зио задо во љо ство што се 
Фести вал бесед ни штва одр жа ва 28. 
пут, и то под ведрим небом, што није 
био слу чај послед њих неко ли ко годи на 
због вре мен ских при ли ка.

– Нагла сио бих да Фести вал бесед
ни штва није само ово финал но вече, 
већ и се пре тога одр жа ва ју и ква ли фи
ка ци је. У ква ли фи ка ци ја ма било је чак 
29 уче сни ка, од којих је у фина ле про

шло 10. На жалост, у реви јал ном делу 
ове годи не неће насту пи ти побед ни
ци Фести ва ла бесед ни штва осу ђе них 
лица, али ће при сут не сигур но заба ви
ти кон церт Бен да Ане Штај до хар, рекао 
је Душан Дрча. 

Један од чла но ва жири ја, ван ред ни 
про фе сор са Прав ног факул те та Уни
вер зи те та у Бео гра ду, Дра гу тин Авра
мо вић је навео да је за одлу чу ју ћи 
фак тор за добру извед бу спој бесе де и 

лич но сти самог бесед ни ка.
– Сва ки добар бесед ник мора да 

испу ња ва основ не осо би не  од изгле
да до духов них осо би на, обра зо ва ња, 
инте ли ген ци је, духо ви то сти, суге стив
но сти, која је нај те жа, али нај ва жни ја. 
Сушти на је да је нај бо љи наступ онај 
који садр жи добру бесе ду, али и инте
ре сан тан бесед нич ки наступ, рекао је 
Дра гу тин Авра мо вић. 

Ани та Гра но лић из Бања Луке је јед
на од уче сни ца овог Фести ва ла.

– Вели ка ми је част што сам на нај
ве ћем фести ва лу бесе де на Бал ка ну. 
Так ми чим се у аутор ској бесе ди. Сво
јим насту пом желим да пред ста вим 
оно за чега мислим да је темељ нашег 
дру штва, а то су наши вели ка ни, који су 
пома ло забо ра вље ни, наве ла је Ани та 
Гра ну лић.

Стра хи ња Сарић из Зре ња ни на је 
један од 10 так ми ча ра који су се нашли 
у фина лу и сту дент је Прав ног факул
те та Уни вер зи те та у Бео гра ду. 

– Први пут уче ству јем на ова квом 
так ми че њу, и заи ста ми је дра го што 
при су ству јем овој мани фе ста ци ји, јер 
је то вели ко иску ство за мене. Нисам 
писао сво ју бесе ду, већ интер пре ти рам 
бесе ду „Говор о поре зу“ коју је напи сао 
гроф Вира бо. Надам се добром резул
та ту, изја вио је Стра хи ња.  З. Попо вић

Жељка Аврић Ани та Гра но лић Стра хи ња Са рић

Теодора Шараба

Нај бо љи међу лепо реч јем обда ре ни
ма,  били су, у аутор ској бесе ди Ани та 
Гра но лић  Прав ни факул тет у Бања 
Луци,  дру га је била Мари на Гру јић  
Прав ни факул тет Уни вер зи те за Уни он у 
Бео гра ду,  а тре ћа Ната ша Виг ње вић  
Кул тур ни цен тар Врбас. У кате го ри ји 
импро ви за ци ја, нај бо љи је био Стра хи
ња Сарић  Прав ни факул тет у Бео гра
ду, за њим Лука Ива нић  Музич ка шко
ла „Петар Кран че вић“,  и тре ћа, Тија на 

Три вић  Митро вач ка гим на зи ја.
У кате го ри ји еx tem po re, три јум фо ва

ла  је  Тео до ра Шара ба  Прав ни факул
тет у Бања Луци, док је дру ги био, Сте
фан Дра ги че вић.

Награ ду Адво кат ске кан це ла ри је 
„Лева јац“ осво ји ла је Мари на Гру јић  
Прав ни факул тет Уни вер зи те за Уни он у 
Бео гра ду, а Адво кат ске кан це ла ри је 
„Јел кић“, Тео до ра Шара ба  Прав ни 
факул тет у Бања Луци.

Ани та, Стра хи ња и Тео до ра нај бо љи

Награда адвокатске канцеларије „Левајац“ припала је Марини Грујић
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НОВИ НА РЕ СНС РУМА

Бес плат ни врти ћи и 
бес плат ни уџбе ни ци

Од про шле годи не сви рум ски 
мали ша ни, од јасле ног до пред
школ ског узра ста, има ју пра

во на бес пла тан вртић, а од ове бес
плат не уџбе ни ке је за 808 осно ва ца 
обез бе ди ла локал на само у пра ва. ове 
школ ске годи не у рум ској општи ни је 
упи са но 450 ђака. Рум ска општи на је 
издво ји ла пре ко два мили о на дина
ра за уџбе ни ке за 367 прва ка, док је 
оста лих 83 уџбе ни ке доби ло од Мини
стар ства про све те. Тако ђе, Општи на 
финан си ра и 495 уче ни ка до осмог 
раз ре да из соци јал но угро же них поро
ди ца и за бес плат не уџбе ни ке је укуп
но издво је но 5,7 мили о на дина ра.

У рум ској општи ни, у свим основ ним 
шко ла ма има укуп но 3.868 уче ни ка, 
што зна чи да је бес плат ним уџбе ни ци
ма покри ве на гото во четвр ти на. 

То су пода ци које је на кон фе рен ци
ји за нови на ре, одр жа ној 27.  авгу ста 
у про сто ри ја ма ОО СНС Рума, изнео 
заме ник пред сед ни ка ОО Сла ђан Ман
чић.

Он је прво под се тио да је рум ска 
општи на једин стве на у Срби ји по томе 
што обез бе ђу је бес пла тан вртић за 
сву децу, а ове годи не у свим објек
ти ма „Поле тар ца“ у гра ду и сели ма 
има укуп но упи са но 1.586 мали ша на. 
Оста ло је да се раз мо три још 20 жал
би, тако да ове годи не неће бити деце 
на листи чека ња, док је само пре две 
годи не на тој листи било чак 150 деце. 

– Сва ка ко да овим пода ци ма може
мо бити поно сни, као и да има мо 13 
ото вре них обје ка та за сме штај деце. 
Тако ћемо наста ви ти да ради мо и у 
буду ће. Осим што је вртић бес пла тан, 

ми се тру ди мо да стал но поди же мо и 
ниво услу ге и ква ли тет сме шта ја у тим 
објек ти ма, иста као је Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да се ради и на поди
за њу ква ли те та обје ка та  основ ног и 
сред њо школ ског обра зо ва ња, па је 
тако ком плет но завр ше но сре ђи ва ње 
тоа ле та у Пољо при вред ној и Тех нич кој 
шко ли. Сле ди и уре ђе ње фаса де шко
ле у Малим Радин ци ма, а цео тен дер 
за школ ску инфра струк ту ру изно си 17 
мили о на дина ра. 

– Ово пока зу је да смо као стран ка 
на вла сти која сле ди поли ти ку СНС 
на репу блич ком нивоу и опре де ље ња 
Алек сан дра Вучи ћа, одго вор ни и да 
се тру ди мо да мак си мал но помог не мо 
нашим сугра ђа ни ма. Зато смо доне ли 
одлу ку да из буџе та финан си ра мо и 
набав ку уџбе ни ка за све ђаке прва ке, 
што зна чи да ће за све њих уџбе ни
ци бити бес плат ни, што ће омо гу ћи ти 
роди те љи ма да та сред ства иско ри сте 
за дру ге наме не. Финан си ра мо и 495 
уче ни ка до осмог раз ре да из соци јал
но угро же них поро ди ца, и за бес плат
не уџбе ни ке укуп но смо издво ји ли 5,7 
мили о на дина ра, иста као је Ман чић.

Он ука зу је да је циљ да у наред не 
чети ри годи не дослов но сва деца на 
тери то ри ји рум ске општи не доби ју 
бес плат не уџбе ни ке.  

– Раз вој при вре де и зна чај не инве
сти ци је омо гу ћа ва ју нам да ова кве 
ства ри реа ли зу је мо. Са дру ге стра не 
нам омо гу ћа ва ју да пока же мо свест да 
смо као стран ка и као локал на само
у пра ва  опре де ље ни да ква ли тет и 
стан дард живо та наших сугра ђа на 
поди же мо на виши ниво. Сва ка ко је 

да посто је роди те љи који могу све то 
да финан си ра ју, са дру ге посто је људи 
који ма ова ква помоћ зна чи. Али, ми 
не жели мо да пра ви мо раз ли ку међу 
децом и мислим да је ова ква одлу ка 
оправ да на. Ово је и при ли ка да свим 
ђаци ма, посеб но прва ци ма, поже лим 
успе шна поче так нове школ ске годи не 
– рекао је Сла ђан Ман чић.

Он је ука зао да је ове годи не, с обзи
ром на то да се уџбе ни ци купу ју први 
пут, локал на само у пра ва дозво ли ла 
разно вр сност уџбе ни ка међу шко
ла ма,  када су изда ва чи и ауто ри у 
пита њу, али од сле де ће годи не ће се 
рас пи си ва ти  једин стве ни тен дер и нај
бо љи пону ђач ће бити у оба ве зи да за 
сву децу у рум ској општи ни испо ру чи  
исто вет не уџбе ни ке. Они роди те љи 
који су ове годи не већ пла ти ли уџбе ни
ке за сво је мали ша не, доби ће повра
ћај нов ца.

Ђаци ће, нарав но, бити у оба ве
зи да чува ју књи ге, како би их 
могле кори сти ти мла ђе гене ра

ци је, а план је да се сле де ће годи не 
купе и бес плат не књи ге за дру ги или 
тре ћи раз ред, те тако посте пе но, обез
бе де бес плат ни уџбе ни ци за све раз
ре де основ них шко ла.

Сла ђан Ман чић, заме ник пред сед
ни ка ОО СНС Рума, наја вио је и да ће 
наред них дана бити фор ми ра на Коми
си ја у окви ру Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти, која ће оби ћи све шко ле и 
врти ће и уочи ти кон крет ну ситу а ци ју и 
забе ле жи ти све про бле ме који посто
је, како би се, пре ма при о ри те ти ма, 
реша ва ли.

С. Џаку ла

Слађан Манчић са сарадницама на конференцији за штампу у Руми
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ТЕХ НИЧ КА И ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА

Рекон стру и са ни тоалети
Радо ви на пот пу ној рекон

струк ци ји сани тар них 
чво ро ва у згра ди у којој 

се нала зе Пољо при вред на и 
Тех нич ка шко ла завр ше ни су 
пре почет ка школ ске годи не, 
као што је и наја вље но. У то 
се уве рио и Воји слав Мио ко
вић, шеф Каби не та пред сед
ни ка Општи не рума, и то при
ли ком посе те овим шко ла ма 
27. авгу ста.

Воји слав Мио ко вић је иста
као да се кре ну ло у реа ли
за ци ју вели ког тен де ра за 
капи тал на ула га ња у објек те 
основ ног и сред њег обра зо
ва ња.

– Реч је о тен де ру чија је 
вред ност 17 мили о на дина
ра, а за радо ве у Тех нич кој 
шко ли „Милен ко Брза Уча“ и 
Пољо при вред ној шко ли „Сте
ван Петро вић Бри ле“ утро ше
но је око 6,5 мили о на дина ра, 
рекао је Мио ко вић.

Он је додао да се ради ла се 
пот пу на рекон струк ци ја свих 
ђач ких тоа ле та у згра ди, као 
и оних код сале за физич ко 

вас пи та ње где се нала зе и 
туше ви. 

– Том при ли ком је ура ђе на 
и нова елек тро ин ста ла ци ја, 
водо вод на мре жа, поста вље
ни ПВЦ про зо ри и вра та, као и 
сани та ри је и пло чи це. Морам 

иста ћи да су неу слов ни тоа
ле ти дуго го ди шњи про блем 
ових шко ла, које поха ђа око 
700 уче ни ка, иста као је Мио
ко вић.

Он је ука зао да је школ ска 
згра да у вео ма лошем ста њу 

те да би тре ба ло да се ура ди 
јед на ком плет на рекон струк
ци ја, од теме ља до кро ва. 

– На жалост, сред ства су 
нам огра ни че на и гле да мо 
да сва кој шко ли иза ђе мо у 
сусрет коли ко може мо. Уско ро 
почи ње мо и са радо ви ма на 
згра ди под руч не шко ле „Змај 
Јова Јова но вић“ у Малим 
Радин ци ма. Тамо се ради 
изо ла ци ја и фаса да. С обзи
ром на то да почи ње школ ска 
годи на, обим радо ва ће бити 
огра ни чен. Сле ди и оби ла зак 
свих школ ских обје ка та како 
би кон ста то ва ли који радо
ви су хит ни, али и шта је све 
потреб но ура ди ти, како бисмо 
зна ли да даље пла ни ра мо 
ула га ња – наја вио је Војил сав 
Мио ко вић.

Дирек тор ка Тех нич ке шко ле 
„Милен ко Брзак Уча“ Весна 
Илић је захва ли ла локал ној 
само у пра ви што је напо кон 
решен њихов про блем неу
слов них и нехи ги јен ских тоа
ле та.

 С. Џаку ла

Весна Илић и Воји слав Мио ко вић

ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА ДРУ ШТВЕ НЕ ДЕЛАТ НО СТИ

Све шко ле спрем не
О томе коли ко су рум

ске шко ле спрем не за 
поче так нове школ ске 

годи не, било је речи на кон
фе рен ци ји за нови на ре, која је 
одр жа на 30. авгу ста у Оде ље
њу за дру штве не делат но сти. 
Гене рал но, сем неких мањих 
про бле ма који ће се у ходу 
реша ва ти, врти ћи, основ не и 
сред ње шко ле спрем но доче
ку ју још јед ну школ ску годи ну, 
уз пот пу но испу ње не без бе до
но сне и хиги јен ске усло ве.

Ката ри на Фили по вић, 
помоћ ни ца шефи це Оде ље
ња је ука за ла је у току под но
ше ње зах те ва за регре си ра
ње пут них тро шко ва ђаци ма, 
те је инфор ми са ла нови на ре 
да су Боба на Мале тић, шефи
ца Оде ље ња и она, оби шле 
све шко ле како би се на лицу 
места уве ри ла, каква је ситу
а ци ја пред поче так наста
ве. Иста кла је да је у рум ске 
врти ће упи са но укуп но 1.608 
мали ша на и да је бес пла тан 
за све. 

– Шко ле има ју мањих про
бле ма, јер су негде објек ти 
дотра ја ли, исто тако наме штај 
и сто ла ри ја, али то је оно што 
ћемо реша ва ти у ходу. Лепо 

је виде ти и ини ци ја ти ву у сео
ским шко ла ма, које кон ку ри шу 
за сред ства са виших нивоа 
вла сти за набав ку памет них 
табли, рачу на ра и спорт ских 
рекви зи та. Добро је и што код 
нас нема знат ни јег сма ње
ња прва ка, ове има мо 450, а 
лане је било 464. Морам ука
за ти да су се и сред ње шко ле 
добро при пре ми ле – иста кла 
је Ката ри на Фили по вић. 

Шефи ца Оде ље ња за дру
штве не делат но сти Боба на 
Мале тић је на почет ку иста
кла да су све шко ле и врти
ћи спрем ни за нову школ ску 
годи ну. 

– Рекли смо дирек то ри ма 
да скре ну пажњу роди те љи
ма, да уче ни ци чува ју уџбе
ни ке, мисли мо ту на бес плат
не уџбе ни ке за први раз ред, 
које је обез бе ди ла рум ска 

општи на, како би те уџбе ни
ке наред не годи не могли да 
кори сте нови уче ни ци. У овој 
годи ни финан си ра мо набав ку 
књи га за 808 уче ни ка, прва ка 
(313) и 495 деце, који доби ја ју 
уџбе ни ке по осно ву чиње ни це 
да дола зе из соци јал но угро
же них поро ди ца и то до осмог 
раз ре да. За ове наме не смо 
обез бе ди ли укуп но око 5,8 
мили о на дина ра – иста кла је 
Боба на Мале тић.

У рум ској општи ни има 
укуп но 3.667 осно ва ца, али 
тај број мало вари ра због 
ром ских ђака, њихо ве флук ту
а ци је и напу шта ња школ ског 
систе ма, као и ђака са ИОП
ом, па је укуп но 3.791 деце. 

Боба на Мале тић је издво ји
ла и ОШ „Душан Јер ко вић“ која 
је реши ла про бле ме са пар ке
том у три учи о ни це, а која ће 
6. сеп тем бра доби ти Европ ску 
озна ку ква ли те та за рад на 
про јек ти ма „еTwi ning“. У под
руч ном оде ље њу у Жар ков цу, 
шко ла је сре ђи ва на зајед нич
ким актив но сти ма чла но ва ФК 
„Напре дак“, посеб но пио ни ра, 
и МЗ Жар ко вац, који су били 
доста анга жо ва ни на сре ђи ва
њу школ ског дво ри шта.

Ката ри на Фили по вић и Боба на Мале тић
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Добра реа ли за ци ја буџе та

Иако је реа ли за ци ја 
ово го ди шњег буџе
та за шест месе ци 

нешто мања од рекорд не 
про шло го ди шње у истом 
пери о ду, струк ту ра реа ли
зо ва ног буџе та је добра и 
то наја вљу је да ће и ове 
годи не про јек то ва ни буџет 
бити реа ли зо ван, чуло се 
на сед ни ци СО Рума која је 
одр жа на 30. авгу ста.

О реа ли за ци ји буџе та 
закључ но са 30. јуном гово
ри ла је Биља на Дамља но
вић, шефи ца Оде ље ња 
за финан си је, при вре ду и 

пољо при вре ду која је под
се ти ла да је ово го ди шњи 
буџет 2.143.682.967 дина
ра, док je у првом полу го ђу 
реа ли зо ван са 42,45 про
це на та.

– У струк ту ри оства ре них 
при хо да нај ве ће уче шће 
има ју при хо ди од поре за 
на дохо дак, добит и капи
тал не добит ке који изно
се 42,55 одсто оства ре них 
при хо да, потом тран сфе ри 
са виших нивоа вла сти од 
ско ро 22 про цен та или око 
199 мили о на дина ра и при
хо ди од поре за на имо ви ну 

који чине 17,81 про це нат 
оства ре ног буџе та – иста
кла је Биља на Дамља но
вић. 

Исто вре ме но, рас хо ди 
су реа ли зо ва ни са 35,36 
одсто од пла ни ра них. Нај
ве ћи про це нат извр ше ња 
је код здрав ства, обра зо
ва ња, спор та, кул ту ре и 
зашти те живот не сре ди не.

Гово ре ћи о овој реа ли
за ци ји Ненад Боро вић, 
одбор ник ДС, је ука зао да 
је струк ту ра буџе та добра 
и ука зу је да је он ста би лан 
и одр жив.

Сед ни ца СО Рума о реа ли за ци ји буџе та

Сла ђан Ман чић Сте ван Кова че вић Воји слав Мио ко вић

Све што пла ни ра мо 
да ура ди мо

и ура ди ћемо.
Оно што је већ у 

току биће и
завр ше но,

почев ши од
пре чи ста ча,

инфра струк тур
них радо ва, а што 
се тиче при вре де 

и инве сти то ра, све 
иде она ко како смо 

наја ви ли, чак
има мо и више 

инве сти то ра који 
су сами купи ли 

при ват не пар це ле, 
ука зао је

Слађан Ман чић
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– Добар је и пока за тељ 
да је чист порез на зара де 
донео 316 мили о на од 668 
мили о на дина ра пла ни
ра них сред ста ва, одно сно 
ско ро 48 про це на та, док је 
лане у истом пери о ду био 
мањи за 38 мили о на. То 
ука зу је на добро ста ње у 
рум ској при вре ди и општи
ни, која је пре ма пода ци ма 
НАЛЕДа, јед на од чети ри 
нај бо ље локал не само у
пра ве, поред Новог Сада, 
Сом бо ра и Лесков ца – 
рекао је Боро вић и додао, 
да је реал но оче ки ва ти да 
се у овој годи ни про јек то
ва ни буџет и реа ли зу је.

О буџе ту, али и капи тал
ним инве сти ци ја ма које 
пред сто је, са скуп штин ске 
говор ни це је инфор ми сао 
Сла ђан Ман чић, пред сед
ник рум ске општи не. Он је 
рекао да је упра во данас, 
када се одр жа ва сед ни ца, 
и саста нак у Новом Саду 
покра јин ског пре ми је ра 
Иго ра Миро ви ћа, мини стра 
финан си ја Сини ше Малог и 
мини стра Бран ка Ружи ћа, 
којем при су ству је и начел
ник Општин ске упра ве 
Душан Љуби шић, те дирек
тор ЈП „Водо вод“ Сло бо дан 
Ста нић и Небој ша Костић 
из ЈКП „Пар кинг и инфра
струк ту ре“. 

– Добар је шесто ме сеч ни 
изве штај, али из иску ства 
зна мо да је пуње ње буџе
та у дру гој поло ви ни годи не 
још боље. Све што пла ни
ра мо да ура ди мо и ура ди
ћемо. Оно што је већ у току 
биће и завр ше но, почев
ши од пре чи ста ча, инфра
струк тур них радо ва, а што 
се тиче при вре де и инве
сти то ра, све иде она ко како 
смо наја ви ли, чак има мо и 
више инве сти то ра који су 
сами купи ли при ват не пар
це ле – ука зао је Ман чић.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је рекао 
да изве штај о реа ли за ци ји 
буџе та ука зу је да се може 
оче ки ва ти да и ова годи не 
буде успе шна као про шла.

– У послед њем квар та
лу оче ку је мо још зна чај ни
ји при лив у буџет, тако да 
може мо оче ки ва ти да ће 
наш план за 2019. годи
ну у нај ве ћој мери бити 
оства рен, надам се у оном 
про цен ту који смо има ли у 
2018. годи ни. Рас хо ди су 
пра ти ли при хо де, били су 
нешто мањи од њих, што 
гово ри у при лог томе да 

се раци о нал но посту па ло 
са јед не стра не, а са дру ге 
стра не посто је тен де ри који 
још нису реа ли зо ва ни, па 
ће се и тај про це нат поди
ћи до пла ни ра ног нивоа. 
Изве штај гово ри да гра ђа
ни Општи не Рума могу оче
ки ва ти пози тив не пома ке и 
у 2019. годи ни – иста као је 
Кова че вић.

На овој сед ни ци по први 
пут, одбор ни ци су раз ма

тра ли и изве шта је о раду 
Општин ског већа и пред
сед ни ка Општи не у про
те клој годи ни, те је на тај 
начин испо што ва на пре по
ру ка држав ног реви зо ра. 

– Ми смо тај пред лог узе
ли озбиљ но и при пре ми ли 
смо изве шта је и ста ви ли их 
на днев ни ред Скуп шти не. 
У изве шта ју о раду Општин
ског већа су набро ја не све 
сед ни це са тема ма које су 

обра ђе не, а изве штај пред
сед ни ка је обу хва тио све 
оно што пред сед ник ради 
по Ста ту ту – рекао је пред
сед ник Ман чић.

Сте ван Кова че вић, пред
сед ник СО Рума је пово дом 
ове две тач ке ука зао да је 
добро што су ура ђе ни ова
кви субли ми ра ни изве шта
ји који делу ју импре сив но 
и који потвр ђу ју да је 2018. 
годи на била изу зет но успе
шна за рум ску општи ну, 
а да су Општин ско веће и 
пред сед ник, дали нај зна
чај ни ји допри нос томе.

На сед ни ци СО Рума 
одбор ни ци су поно во име
но ва ли за в. д. дирек то
ре више рум ских јав них 
пред у зе ћа и уста но ва исте 
дирек то ре, буду ћи да им је 
исте као рок за в. д. функ
ци ју. Само је Цен тар за 
соци јал ни рад Рума добио 
новог в. д. дирек то ра, а то 
је мастер соци о ло ги је Воји
слав Мио ко вић.

С. Џаку ла

– Има мо чети ри про јек та 
за изград њу кана ли за ци је у 
чети ри сео ске месне зајед
ни це и град ски пре чи стач 
где смо поо дав но у про це
ду ри. Мислим да ће нам већ 
у сеп тем бру, пре ко Мини
стар ства за зашти ту живот
не сре ди не, бити одо бре на 
сред ства у изно су од шест 
до 10 мили о на евра. Први 

смо на листи од свих оних 
који су кон ку ри са ли, с обзи
ром на то да има мо инфра
струк ту ру, одно сно посто је
ћи пре чи стач који годи на ма 
не ради –рекао је Сла ђан 
Ман чић. Он је додао да је 
про шла годи на била добра 
за рум ску општи ну, али 
мисли да ће 2019. годи на 
можда бити и боља. 

Са скуп штин ске говор ни
це први човек рум ске 
Општи не је наја вио одбор
ни ци ма још неке бит не 
поте зе до кра ја годи не.

– Могу да наја вим да смо 
завр ши ли пре го во ре, купи
ће мо Дом ЈНА и на тај 
начин ћемо гра ђа ни ма, који 
нас већ пет годи на про зи ва
ју, с пра вом, да згра да лоше 
изгле да, морам да кажем 
да није у нашем вла сни
штву и над ле жно сти, иза ћи 

у сусрет и реши ти про блем 
око те згра де. Завр ши ли 
смо све пре го во ре и успе ли 
смо да обо ри мо прво бит ну 
цену за 50 про це на та, а 
потом да обје кат при ве де
мо наме ни и вра ти мо му 
ста ри сјај. Покре ну ли смо и 
ини ци ја ти ву да пре у зме мо 
згра ду Мини стар ства 
финан си ја, одно сно Поре
ске упра ве у цен тру Руме, 
јер је Поре ска упра ва пре
се ље на у Срем ску Митро

ви цу. Поку ша ће мо да, уз 
наше пра ве аргу мен те, 
Дирек ци ју за имо ви ну, која 
ће пре у зе ти згра ду од 
Мини стар ства, усту пи 
Општи ни. Згра да има три 
нивоа, са шал тер салом, 
мак си мал но је опре мље на 
и нови је је град ње. То нам 
је врста уште де од 200 
мили о на, које смо пла ни ра
ли за изград њу нове згра де 
Општин ске упра ве – рекао 
је Сла ђан Ман чић.

Канализација и пречистач 
отпадних вода

Општина купује Дом ЈНА

Објекат бившег Дома ЈНА
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ЗАВР ШНА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПРЕ КО ГРА НИЧ НОГ ПРО ЈЕК ТА „ХОРИС“

Коњичка рута Срема
Завр шна кон фе рен ци

ја про јек та „ХОРИС, 
коњич ке руте Срем“ 

одр жа на је 30. авгу ста у Руми 
и њоме је зва нич но окон чан 
овај про је кат који је, под се
ти мо, почео 1. сеп тем бра 
2017. годи не и тра јао до 31. 
авгу ста ове годи не. Реч је 
о пре ко гра нич ком про јек ту, 
који је финан си ран сред стви
ма ЕУ у скло пу првог пози ва 
Интер рег ИПА пре ко гра нич
не сарад ње Хрват ска – Срби
ја за пери од 2014 – 2020. 
годи на. Воде ћи парт нер је 
хрват ска Опћи на Нијем ци, 
а парт не ри Општи на Рума, 
Коњо гој ска удру га „Вра нац“ 
из Доњег Новог Села (Хрват
ска), Пољо при вред на шко ла 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ из 
Руме и Коњич ки клуб „Срем“ 
из Срем ске Митро ви це.

Укуп на вред ност про јек та 
је 1.417.632 евра, а удео ЕУ 
је 1,2 мили о на евра.

Циљ овог про јек та је био 
да се обо га ти и дивер зи фи ку
је пону да у оним општи на ма 
које уче ству ју, а која се теме
љи на кул тур ној и при род ној 
башти ни реги је, сужи во ту 
чове ка и коња кроз веко ве. 
Коли ко се у томе успе ло и 
шта су резул та ти про јек та 
гово ри ло се на овој завр шној 
кон фе рен ци ји, која је одр жа
на у рум ском Кул тур ном цен
тру, уз уче шће пред став ни ка 

свих парт не ра у про јек ту.
Дра ган Коса но вић, коор

ди на то ра про јек та за рум ску 
општи ну каже да је кроз про
је кат ура ђе но доста зна чај
них ства ри. 

– Што је нај зна чај ни је, ура
ди ли смо вели ке капи тал не 
про јек те, па је у Руми изгра
ђен цен тар за тера пе ут ско 
јаха ње, за шко лу јаха ња, у 
Срем ској Митро ви ци је изгра
ђен обје кат за исте наме не, 
док су у Хрват ској изгра ђе
ни тури стич ки садр жа ји и 
ста за за вожњу фија ке ри ма, 
купље ни су фија ке ри у Хрват
ској и Срем ској Митро ви ци, 
као и тра ди ци о нал не ношње. 
Људи су завр ши ли еду ка ци ју 
и њих 15 је спрем но да ради 

тера пе ут ски јаха ње на коњи
ма и да воде шко лу јаха ња. 
Све актив но сти су спро ве де
не како је било и пла ни ра но, 
тако да смо ство ри ли усло ве 
за даље бавље ње и раз вој 
тури зма у овој обла сти. Оно 
што нам пре о ста је је прав да
ње сред ста ва и у наред них 
месец дана завр ша ва мо са 
тим. Сарад ња са свим парт
не ри ма је била добра, сте кли 
смо нова зна ња, ство ри ли 
зајед нич ка иску ства, поста
ви ли зајед нич ке циље ве и 
при ја тељ ски, као један тим, 
сви парт не ри раде зајед но на 
истом циљу. Већи део финан
сиј ских сред ста ва добио је 
парт нер из Хрват ске као чла
ни це ЕУ, али оно што је за 

нас важно јесте да смо ми 
сте кли иску ства и рефе рен це 
које ће нам даље слу жи ти у 
пред при ступ ним фон до ви ма, 
то ћемо кори сти ти као добру 
прак су у даљем при вла че њу 
сред ста ва из ЕУ – иста као је 
на завр шној кон фе рен ци ји 
Дра ган Коса но вић.

Вла ди мир Вуко тић, пред
сед ник Коњич ког клу ба 
„Срем“ из Срем ске Митро ви
це исти че сво је задо вољ ство 
резул та ти ма целог про јек та.

Мари на Кара чић је води
те љи ца про јек та Опћи не 
Нијем ци, воде ћег парт не ра 
про јек та, која тако ђе, исти че 
вели ко задо вољ ство реа ли
за ци јом овог про јек та. 

 С. Џаку ла

Мари на Кара чић Вла ди мир Вуко тић Дра ган Коса но вић

ГОДИ ШЊИ ЦА ОД РАЗ МЕ НЕ ЗАРО БЉЕ НИХ ПАР ТИ ЗА НА И НЕМАЧ КИХ ВОЈ НИ КА

Срем је био партизански
До прве раз ме не заро бље

них пар ти за на и немач ких 
вој ни ка у Вој во ди ни, дошло 

је 2. сеп тем бра 1943. годи не 
надо мак Сте ја но ва ца, па је на 
том месту подиг нут и спо ме ник, 
који под се ћа на раз ме ну и тако
ре ћи, зва нич но при зна ње НОПа 
од стра не немач ке оку па тор ске 
вој ске. Касни је, спо ме ни ку са 
обе стра не пута је при до да та и 
спо менпло ча посве ће на пар ти
зан ском коман дан ту Вука ши ну 
Биво ла ре ви ћу Вол фу, који је раз
ме ну и реа ли зо вао, без ком пли
ка ци ја и људ ских жрта ва.

Тим пово дом је 31. авгу ста 
одр жа на кра ћа све ча ност, као 
под се ћа ње на овај важан дога ђај 
из НОРа и поло же ни су вен ци 
на Мосту раз ме не.

Први су вен це поло жи ли Вол
фо ва ћер ка Дра ги ца и унук, који 
по њему носи име Вука шин, а 
потом и пред став ни ци свих 

борач ких орга ни за ци ја у Сре му, 
Све то мир Ата нац ко вић, пред
сед ник Покра јин ског одбо ра 
СУБ НОРа Вој во ди не, посла ни
ца Кому ни стич ке пар ти је у 
Покра јин ској скуп шти ни Јован ка 
Чолак Кира љи, пред став ни ци 
поли тич ких стра на ка и рум ске 
општи не.

Оку пље не око спо ме ни ка, 
прво је поздра вио Томи слав 
Милић, пред сед ник ОО СУБ
НОРа Рума, а потом и Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума. Он је ука зао да је дога ђај, 
који се овде сва ке годи не обе ле
жа ва, више него сим бо ли чан и 
он има свој зна чај, у мору бит них 
исто риј ских дату ма. 

Сво је успо ме не на та деша ва
ња, у који ма су уче ство ва ли, 
ево ци ра ла су Бран ко Лођи но вић 
(92) из Гргу ре ва ца и Гаври ло 
Вин чић (94) из Шида. 

С. Џаку ла
Сте ван Кова че вић и Томи слав Милић
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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.

„СРЕМ СКИ БЕЋА РАЦ“ У ДОБРИН ЦИ МА

Јело на којем се одра ста ло
У рум ском селу Добрин

ци, 1. сеп тем бра је 
по пети пут одр жа на 

мани фе ста ци ја „Срем ски 
бећа рац“. Ни изу зет но висо
ке тем пе ра ту ре нису спре чи
ле број не мешта не да дођу 
у цен тар села, про ше та ју се, 
дру же, купе нешто на тезга ма 
и про ба ју нај бо ље бећар це.

По речи ма Сла ви це Бего
вић, пред сед ни це Удру же ња 
жена „Тифа ни“, које је и орга
ни за тор ове мани фе ста ци је, 
у пра вље њу бећар папри ка
ша се над ме та ло 15 уче сни
ка. Било је и доста удру же
ња жена из дру гих места, а 
по њеним речи ма, основ ни 
циљ је да се очу ва тра ди ци ја 
и наша тра ди ци о нал на јела. 
Бећа рац се пра ви од дома
ћих про из во да, као што су 
пара дајз и папри ка са њива 
у Добрин ци ма. Зато спа да 
у, сада попу лар ну „здра ву“ и 
лага ну хра ну која се брзо ску
ва, а уку сна је. 

Пра вио се тако и у дав
на вре ме на, по вру ћи ни, да 
би се пону дио као ручак за 
вред не пре га о це на њива ма. 
А ево како тај сла сни и лага
ни оброк при пре ма ју уче сни
це так ми че ња, Вера Нико
лић и Ђур ђи ца Жив ко вић из 
Етно удру же ња „Ђур ђе вак“ из 
Лаћар ка. 

– Бећа рац се кува цело 
лето, тај ну ода је мо: папри ка, 
пара дајз, мало љуте папри
чи це, лука и по жељи сла ни
ни ца. Иде зајед но са лубе ни
ца ма. Брзо се спре ма и здрав 
је. Нека да је то била сиро тињ

ска хра на, и сви смо одра ста
ли на бећар цу, а данас деца 
неће да га једу. Сла ни ни цу 
уба цу је мо да би сељак могао 
цео дан да ради. Тако је било 
некад, и сун це је било јако, и 
више се ради ло, а сви су га 
јели. Данас мла ди нити једу 
бећа рац, нити раде, нити иду 
на сун це – кажу Вера и Ђур
ђи ца.

Мир ко Честић, пред сед
ник Саве та месне зајед ни
це Добрин ци исти че да ова 
мани фе ста ци ја про мо ви ше 
наше богат ство, у овом слу
ча ју јед но ста ро јело. 

– Оно је погод но да се једе у 
вре ме лета и вру ћи не, бећар 
папри каш се брзо спре ми и 
све има те у башти. Про мо ви
ше мо дома ћу про из вод њу, а 
не инду стриј ску. Про мо ви ше
мо и село, то се види по све 
већем бро ју уче сни ка. Мани
фе ста ци ја не тра је дуго, али 
се про чу ла и жели мо да сва ке 
годи на буде све боља – рекао 
нам је Мир ко.

После про ба ња спра вље
них бећа ра ца, жири је про гла
сио нај бо ље. Њега су ску ва
ле чла ни це Удру же ња жена 
„Моро ви ћан ке“ из Моро ви ћа, 
дру го место је за „Сур чин ке“ 
из Сур чи на, а тре ће место 
су осво ји ле жене из Удру же
ња „Сун чев цвет“ из Доњег 
Товар ни ка.

Поред добри нач ког Удру
же ња жена „Тифа ни“, орга
ни за ци ју петог „Срем ског 
бећар ца“ су помо гли црква, 
ком па ни је из Добри на ца и 
Месна зајед ни ца. С. Џ.

Мани фе ста ци ја „Срем ски бећа рац“

Вера Нико лић и Ђур ђи ца Жив ко вић из Лаћар ка

Сла ви ца Бего вићМир ко Честић
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ОДР ЖАН„ГАСТРО СРЕМ“ 

Два дана ића и пића

Дво днев на тури стич ко – гастро ном
ска мани фе ста ци ја „Гастро Срем” 
одр жа на је у петак и субо ту на Тргу 

др Зора на Ђин ђи ћа у Ста рој Пазо ви. 
Пре ко 70 изла га ча са пред ста ви ло се 
нај спе ци фич ни јим и нај ра зно вр сни јим 
про из во ди ма из Сре ма. Мани фе ста ци ју 
је посе ти ло чак 90 про це на та више људи 
него про шле годи не.

– Дали смо све од себе како бисте се 
осе ћа ли угод но и како бисте успе ли да 
сагле да те барем део све га оно га што у 
гастро ном ском сми слу Срем има да 
пону ди. Није било лако од нај бо љих иза
бра ти нај бо ље. Осим бога те гастро но
ми је, у којој ћете сигур но ужи ва ти, била 
нам је дужност, а и желе ли смо да вам 
пред ста ви мо и кул тур но насле ђе Сре ма. 
Како иде мо у корак са вре ме ном, све то 
смо упри ли чи ли на моде ран начин, па 
тако је и настао сло ган под којим се одр
жа ва ово го ди шња мани фе ста ци ја „Срем 

на моде ран начин” – изја ви ла је дирек
тор ка Тури стич ке орга ни за ци је Ста ра 
Пазо ва Дра га на Зорић Ста ној ко вић.

Првог дана одр жан је кара ван „Иза ђи 
ми на теглу“, а дру гог је на сре ди ни Трга 
одр жан „Оpen kitchen show” где су Сре
ми це и Срем ци спре ма ли рибљу чор бу, 
гулаш и чвар ке. Сав добро вољ ни при лог 
који је саку пљен за дегу ста ци ју ових 
спе ци ја ли те та, покло њен је у добро
твор не свр хе. 

Изло жбу „Нај ста ри ји кува ри Евро
пе”  у Народ ној библи о те ци „Доси теј 
Обра до вић” у Ста рој Пазо ви све ча но је 
отво рио Злат ко Пун ти јар, уго сти тељ и 
колек ци о нар из Загре ба у чијем се вла
сни штву кува ри нала зе. 

– Изло же ни су ста ри кува ри, нај ста ри
ји срп ски кувар из 1855. годи не, нај ма њи 
кувар на све ту(два  пута два цен ти ме
тра), нај ста ри ји вој во ђан ски кувар, изло
же ни су ста ри јелов ни ци и виљу шке од 

пле ме ни тих мета ла, каквим су се слу жи
ли Нема њи ћи на свом дво ру – изја вио је 
Пун ти јар, који је при сут ни ма демон стри
рао и отва ра ње шам пањ ца сабљом. 
Изло жба ће бити отво ре на до 15. сеп
тем бра.

При сут ни су могли да виде и оби ча је 
свад бе у Сре му. Глу ми ци и глу ми це из 
ХКПД „Томи слав” доча ра ли су како 
изгле да сре мач ка свад ба, а Кул тур но  
умет нич ка дру штва „Бран ко Ради че вић” 
и „Херој Јан ко Чме лик” при ка за ли су 
сре мач ке игре у тра ди ци о нал ним 
ношња ма. Скулп тор Нико ла Фалер 
напра вио је коња од сла ме у при род ној 
вели чи ни.

Мани фе ста ци ју је отво рио др Вук 
Радо је вић, Покра јин ски секре тар за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар
ство, који је скре нуо пажњу на важност 
ова квих гастро ном ских сај мо ва. 

– Задо вољ ство ми је што је ово један 
од добрих начи на про мо ви са ња тра ди
ци о нал них про из во да који има ју свој 
мирис и укус, и оно нешто што карак те
ри ше Срем па и целу нашу земљу – 
иста као је Радо је вић при ли ком отва ра
ња мани фе ста ци је.

Због вели ке посе те задо вољ ство је 
изра зио и Ђор ђе Ради но вић, пред сед
ник Општи не Ста ра Пазо ва.

– „Гастро Срем“ је уве ли ко пре ра стао 
локал не окви ре. Ово је већ озбиљ на 
мани фе ста ци ја и рекло би се јед на од 
нај леп ших на тери то ри ји Ста ре Пазо ве. 
Посеб но сам сре ћан што се нашла на 
мапи нај ва жни јих гастро ном ских мани
фе ста ци ја у Срби ји – рекао је Ђор ђе 
Ради но вић.

Публи ку су заба вља ли и там бу ра шки 
орке стри Љубин ка Лази ћа, Бане та 
Шањи ке и Ла Бан да.

Пре ма речи ма при сут них, ово го ди
шњи „Гастро Срем” над ма шио је сва 
оче ки ва ња. „Гастро Срем” је мани фе ста
ци ја која чува тра ди ци ју и коју уме да 
пред ста ви у скла ду са вре ме ном у ком 
живи мо.  М. Лазић
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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.

ЕКО НОМ СКО  ТРГО ВИН СКА 
ШКО ЛА

Нова фаса да и кров 
Нова фаса да и кров на Еко ном ско  

трго вин ској шко ли резул тат су дво го ди
шњег про јек та, који је подр жа ло Мини
стар ство про све те и Општи на Ста ра 
Пазо ва. Вред ност инве сти ци је је више 
од 13 мили о на дина ра, а све је рађе но у 
циљу побољ ша ња енер гет ске ефи ка сно
сти, тј. уште де стру је и гре ја ња. Вла ди
мир Марин ков, дирек тор ЕТШ „Вук Кара
џић“ каже да се на фаса ди и кро ву ништа 
није ради ло прак тич но од изград ње ком
плек са сред њо школ ског цен тра сре ди
ном седам де се тих годи на про шлог века 
и да ће шко ла сада леп ше изгле да ти, а 
кров више неће про ки шња ва ти. Како би 
се енер гет ска ефи ка сност дове ла на 
виши ниво, и Покра јин ска вла да је у про
те клом пери о ду издва ја ла зна чај на сред
ства за ове наме не, те је тако ова обра
зов на уста но ва јед на од 23 у Вој во ди ни у 
којој је поста вље на ште дљи ва расве та. 
Поста вља њу лед расве те у 16 учи о ни ца, 
која вре ди око 3,5 мили о на,  поред 
Покра јин ске вла де, помо гла је и Општи
на Ста ра Пазо ва, јер је по речи ма пред
сед ни ка Општи не Ђор ђа Ради но ви ћа 
циљ да у локал ним сред њим шко ла ма 
буде упи са но што више уче ни ка и зато 
им локал на само у пра ва обез бе ђу је што 
боље про стор не усло ве. Еко ном ско  
трго вин ска шко ла у Ста рој Пазо ви са 
новом фаса дом и расве том у згра ди, 
спрем но доче ку је нову школ ску годи ну, у 
којој ће има ти око 600 уче ни ка.

ФК „ЈЕДИН СТВО“

100 годи на фуд ба ла

Све ча ном вече ром у вина ри ји „Мила
но вић” у Сур ду ку, отпо че ло обе ле жа ва
ње зна чај ног јуби ле ја 100 годи на фуд ба
ла у Ста рој Пазо ви, одно сно про сла ву 
века посто ја ња фуд бал ског клу ба 
„Једин ство“. Дуго го ди шњи спорт ски 
нови нар и функ ци о нер овог клу ба Мацо 
Бзов ски Базби је под се тио при сут не да 
је први фуд бал ски клуб у Ста рој Пазо ви 
настао 1919. годи не осни ва њем клу ба 
„Сла ви ја“ који ће се након дру гог свет
ског рата ује ди ни ти са клу бом „Ште фа
нек“ и наста ће данас фуд бал ској јав но
сти пре по зна тљив клуб „Једин ство  Јед
но та“. Про сла ви су при су ство ва ли леген
да р ни игра чи и тре не ри овог клу ба, при

дру жи ли су им се и леген де Црве не 
Зве зде и спо на изме ђу њих, леген дар ни 
Милош Шестић, играч и јед ног и дру гог 
клу ба. Све  при сут не је уго стио Ђор ђе 
Ради но вић, пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва, који је иста као да је сре ћан због 
овог јуби ле ја, јер је и сам у два навра та 
80их годи на био прво ти мац овог клу ба. 
Тако ђе, пово дом зна чај ног јуби ле ја пред
сед ник Општи не је обе ћао да ће сле де ће 
годи не „Једин ство“ доби ти нови ста ди он 
за наред них сто годи на.

ВОЈ КА

Одр жан
10. Мото скуп 

У Вој ки је одр жан 10. јуби лар ни мото 
скуп у орга ни за ци ји МК „Фан то ми“ из 
овог места. Уче шће је узе ло пре ко 200 
бај ке ра из Сре ма, и шире, који су про де
фи ло ва ли ули ца ма Вој ке, а потом уз 
тра ди ци о нал ни пасуљ, раз ме њи ва ли 
иску ства о мото ри ма и про во ди ли вре ме 
у еду ка ци ји мла дих и деце, о без бед но
сти уче ство ва ња у сао бра ћа ју. У вечер
њим сати ма на лет њој позор ни ци су 
насту пи ли „Осва ја чи”, који су дво сат ним 
кон цер том оду ше ви ли око пет сто ти на 
посе ти ла ца.

ЧОР ТА НОВ ЦИ

Пудар ски дани  
Живо та Сте фа но вић из Ста ре Пазо ве 

осво јио је прво место у про из вод њи 
раки је лозо ва че и белог вина, на 19. 
Пудар ским дани ма у Чор та нов ци ма. 
Миро слав Цим пић из Вој ке је про из вео 
нај бо љу воћ ну раки ју, а Нико ла Жива но
вић из Нове Пазо ве нај бо ље црве но 
вино. По мишље њу коми си је нај у ре ђе
ни ји вино град има Ради ша Ран ков, а 
нај леп шу викен ди цу Ђор ђе Буга рин, 
обо ји ца из Вој ке. Титу лу нај леп ше 
пудар ке поне ла је Души ца Мило ше вић, 
нај мла ђи пуда ри су пето ме сеч ни Јован 
Чоба но вић и дво го ди шњи Нема ња 
Добро до лац, док су за нај бо љи пле сни 
пар про гла ше ни Мили ца и Нико ла Или
јин. Ова мани фе ста ци ја, која има за 
циљ да чува од забо ра ва тра ди ци ју 
пуда р ства и да је пре но си на мла ђе 
гене ра ци је, оку пи ла је у субо ту, 31. авгу
ста у вечер њим часо ви ма у Боро вом 
Гају вели ки број вино гра да ра и гости ју. 
Уз доде лу награ да, при ре ђен је музич ко 

 поет ски про грам у коме су уче ство ва ли 
песни ци др Миле на Севе ро вић, Маја 
Беле ги ша нин, Неда Кова че вић, Сте ван 
Кораћ, реци та тор Нико ла Гашпа рић, 
Там бу ра шки орке стар Љубин ка Лази ћа 
и Бра ни слав Кне же вић Лоја. За вече ру 
је спре ма но тра ди ци о нал но пудар ско 
јело  јуп ка, од које Вој ча ни хоће да 
напра ве бренд. Орга ни за тор мани фе
ста ци је је Удру же ње Војач ки пуда р ски 
дани, а гене рал ни покро ви тељ Општи на 
Ста ра Пазо ва.

ЛОКАЛ НА САМО У ПРА ВА

Награ де нај бо љим 
уче ни ци ма

Општи на Ста ра Пазо ва награ ди ла је 
вред ним роб ним и нов ча ним награ да ма, 
око 250 нај бо љих уче ни ка из свих шко ла 
у општи ни, за постиг ну те успе хе у прет
ход ној школ ској годи ни, на међу на род
ним, репу блич ким и окру жним так ми че
њи ма, уче ни ке гене ра ци је, тако ђе су 
награ ђе ни и екип но. За рад са ђаци ма 
награ ђе ни су и њихо ви мен то ри, а Стра
хи ња Бла го је вић је иза бран за нај бо љег 
дирек то ра. Општи на Ста ра Пазо ва, за 

осво је но прво место на међу на род ним 
так ми че њи ма нов ча ним награ да ма у 
изно су од 9.000 дина ра награ ди ла је јед
ног уче ни ка, за тре ће место на међу на
род ним так ми че њи ма два уче ни ка је 
доби ло по 7.000 дина ра. При год не нов
ча не награ де доби ли су осва ја чи прва 
три места на репу блич ким и окру жним 
так ми че њи ма. Са по 5.000 дина ра награ
ђе но је 59 настав ни ка који су били мен
то ри нај бо љим уче ни ци ма, а 15 настав
ни ка и вас пи та ча је, по пре по ру ци 
настав нич ких већа, награ ђе но књи га ма и 
похвал ни ца ма.
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Гра ди ће се нов вртић

Одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Шид одр жа
ли су сед ни цу по хит

ном поступ ку у поне де љак, 
2. сеп тем бра. Пред одбор
ни ци ма се на днев ном реду 
нашло осам тача ка. Раз ма
тран је и усво јен пред лог 
одлу ке о доно ше њу изме на 
и допу на Пла на гене рал
не регу ла ци је Шида, као и 
пред лог одлу ке о оту ђе њу 
непо крет но сти стам бе но  
послов не згра де у изград
њи, на углу ули ца Све тог 
Саве и Мати је Гуп ца, утвр
ђен је и усво јен пред лог 
одлу ке о одре ђи ва њу ста ја
ли шта за град ски и при град
ски пре воз пут ни ка на тери
то ри ји Општи не Шид. 

– Пред лог одлу ке о доно

ше њу изме на и допу на 
Пла на гене рал не регу ла ци
је Шида, тре ба доне ти по 
хит ном поступ ку да би се 
што рани је сте кли усло ви 
за омо гу ћа ва ње изград ње 
новог врти ћа у бло ку 63, за 
чију изград њу ће сред ства 
обез бе ди ти Мини стар ство 
про све те, док ће се у бло
ку 92 омо гу ћи ти пове ћа ње 
повр ши на пред ви ђе них за 
про из вод не делат но сти и 
тиме поспе ши ти нове инве
сти ци је у општи ни – рекао је 
изве сти лац дипл. инг. гра ђе
ви не Дра ган Петро вић.

Ради што рани јег покре
та ња поступ ка оту ђе ња 
стам бе но  послов не згра де 
у изград њи на углу ули ца 
Све тог Саве и Мати је Гуп ца, 

потреб но је доне ти одлу ку 
о оту ђе њу из јав не сво ји не 
Општи не Шид. У рас пра ви 
по овој тач ки уче ство вао 
је и заме ник пред сед ни ка 
Општи не Шид Зоран Семе
но вић.

– Општи на Шид је сред
ства соли дар не изград
ње 2008. годи не уло
жи ла у изград њу јед не 
згра де. Послед њих десет 
годи на, мења ли су се зако
ни и могућ но сти Општи не, 
и ми смо у неком мртвом 
углу већ неко ли ко годи
на. Нисмо у могућ но сти да 
даље финан си ра мо згра ду, 
да напра ви мо јав но при
ват но парт нер ство за ту 
згра ду. Општи на Шид неће 
дозво ли ти да тај објекат 

про пад не, нити ће дозво
ли ти да се сру ши. Да би ту 
згра ду могли да про да мо, 
нисмо до сад има ли ова кву 
јед ну одлу ку. Про це ни тељ 
је утвр дио почет ну цену, 
ста ви ће мо је на тржи ште 
док је не про да мо. Новац 
који доби је мо од ње, добро 
ће нам доћи да попу ни мо 
наш буџет – рекао је Зоран 
Семе но вић.

Доне та је и одлу ка о 
одре ђи ва њу ста ја ли шта за 
међу ме сни пре воз пут ни
ка на тери то ри ји Општи не 
Шид и одлу ке о одре ђи ва
њу ауто бу ских ста ја ли шта 
за град ски и при град ски 
пре воз пут ни ка на тери то
ри ји Општи не Шид. Све је 
то бит но због без бед но сти 
гра ђа на, како у Шиду тако 
и у дру гим месним зајед ни
ца ма.

Утвр ђен је и усво јен пред
лог о изме на ма и допу на ма 
одлу ке о општин ској упра ви 
Општи не Шид.

– Због потре бе да се у 
поје ди ним орга ни за ци о
ним једи ни ца ма општин ске 
упра ве про ме не одго ва ра
ју ће над ле жно сти и да се у 
неким дело ви ма дода ју или 
оду зму одре ђе ни посло ви 
– изја вио је заме ник секре
та ра Општи не Шид Ром ко 
Папу га. 

Одбор ни ци су усво ји ли и 
пред лог реше ња о усва ја њу 
квар тал ног изве шта ја о реа
ли за ци ји годи шњег про гра
ма посло ва ња Јав ног пред
у зе ћа „Завод за урба ни зам” 
за пери од од 1. јану ара до 
30. јуна 2019. годи не. Д. П.

Усво јене су изме не
и допу не Пла на

гене рал не регу ла ци је 
Шида, како би се могло 

кренути у изградњу
новог вртића. Такође, 

донета је одлу ка
о оту ђе њу стамбено  

послов не згра де у
изград њи, на углу

ули ца Све тог Саве
и Мати је Гуп ца

Дра ган Петро вићЗоран Семе но вић

Са сед ни це
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КОН ФЕ РЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ ОО СНС ШИД 

Врти ћи спремно дочекују децу
Дирек тор ка ПУ „Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља” Дра га на Сви

тли ца је у четвр так, 29. авгу ста у про сто ри ја ма ОО СНС, 
одр жа ла кон фе рен ци ју за нови на ре, а повод су били радо

ви у  у Пред школ ској уста но ви  „Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља”. 
– Про је кат је одо брио Покра јин ског секре та ри ја та за обра зо

ва ње, а ини ци ја ти ва је поте кла од локал не само у пра ве. Реч је о 
заме ни сто ла ри је, пла ка ра који нису про ме ње ни од 1971. годи не. 
Сада је све то ново, вас пи та чи сви раде, при пре ме су у току за 
поче так рада 2. сеп тем бра. Ове годи не смо упи са ли 964 мали ша
на, а има мо 22 буду ћа прва ка више у одно су на прет ход ну школ
ску годи ну. Што се тиче цело днев ног борав ка, про шле годи не смо 
упи са ли 584 мали ша на, а ове годи не 619. Цело днев ни бора вак у 
Шиду, што се тиче деце пред ви ђен је за 428, а тре нут но је упи са
но 564 . Да бисмо иза шли роди те љи ма у сусрет, ми смо пре ма
ши ли капа ци тет. Раду је мо се изград њи новог врти ћа, где бисмо 
обез бе ди ли бора вак за 120 деце. Захва љу је мо се локал ној само
у пра ви што је има ла раз у ме ва ња ову ситу а ци ју, али и Мини ста
р ству про све те, које је одлу чи ло да фин си ра про је кат, рекла је 
Дра га на Сви тли ца.

Пла ни ра но је и уре ђе ње дво ри шта. Доби је на су сред ства од 
локал не само у пра ве за стру ју у објек ту на „Исто ку”,  ту је и дона
ци ја ано ним ног дона то ра  за опре ма ње у објек ту „Јели ца”. 

 Д. Попов
Дра га на Сви тли ца

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.

ПОЧЕ ТАК ШКОЛ СКЕ ГОДИ НЕ 

Све ча ни при јем прва ка

Почет ку нове школ ске годи не, тра
ди ци о нал но се нај ви ше раду
ју ђаци прва ци. На тери то ри ји 

Општи не Шид ове годи не упи са но је 
264 ђака прва ка. Као и прет ход них 
годи на, све ча ном при је му нај мла ђих 
осно ва ца при су ство ва ли су и пред став
ни ци локал не само у пра ве, који су им 
2. сеп тем бра уру чи ли при год не покло
не. Пред сед ник Општи не Шид Пре драг 
Вуко вић, посе тио је Основ ну шко лу 
„Срем ски фронт”.

– Општи на Шид послед њих годи на 

жели да обра ду је ђаке прва ке, па смо 
то ура ди ли и ове годи не. Упи са но је 
264 ђака прва ка, а мени оста је да поже
лим да их сле де ће годи не буде више. 
Тако ђе, желим им успе ха у шко ло ва њу 
– рекао је Пре драг Вуко вић. 

Сла ђа на Љубе но вић, дирек тор ка ОШ 
„Срем ски фронт,” наја ви ла је рад у јед
ној сме ни.

– Нови на је јед но смен ски рад. У пита
њу је пилот про је кат, који ће тра ја ти 
годи ну дана, наста ва је у јед ној сме ни, 
од првог до осмог раз ре да. За вре ме 

од 14 до 16 часо ва, орга ни зу ју се раз
ли чи те актив но сти по њихо вом избо ру. 
Сва деца ће моћи да оста ју у шко ли до 
16 часо ва. За све уче ни ке нижих раз ре
да, има мо после наста ве до 13 часо ва 
дежур ства учи те ља. Ту ће ради ти дома
ће задат ке уз  помоћ учи те ља – изја
ви ла је дирек тор ка. Упи са но је 54 ђака 
прва ка, а шко ла има око 620 уче ни ка. 

У попо днев ним часо ви ма истог дана, 
ОШ „Бран ко Ради че вић” посе тио је 
Зоран Семе но вић, заме ник пред сед ни
ка Општи не.  Д. Попов

Пре драг Вуко вић уру чу је покло не
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БЕО ЧИН

При ред ба за прва ке
Ове годи не 110 мали

ша на, рође них 2012. 
и 2013. годи не, први 

пут је село у школ ске клу
пе основ не шко ле „Јован 
Грчић Милен ко“ у Бео чину. 
На све ча но сти која је одр жа
на у школ ском амфи те а тру 
извр ше на је про зив ка прва
ка у три оде ље ња матич не 
шко ле и јед ног оде ље ња у 
Бео чин селу. После при ред
бе коју су спре ми ли ста ри ји 
уче ни ци бео чин ске шко ле, 
учи те љи су оба ви ли про зив
ку буду ћих уче ни ка, а затим 
их и упо зна ле у сво јим учи
о ни ца ма.

Нове прва ке и њихо
ве роди те ље, подр жа ли 
су пред став ни ци локал
не само у пра ве, а испред 
општи не Бео чин при сут не 
је поздра ви ла Нада Пурић, 
чла ни ца Општин ског већа за 
кул ту ру, обра зо ва ње, тури
зам и сарад њу са месним 
зајед ни ца ма и дирек тор ка 
шко ле Татја на Сакан.

У учи о ни ца ма прва ке је 
саче као поклон у виду школ
ског при бо ра који дару је 
локал на само у пра ва.

Сви прва ци су од Општи не доби ли школ ски при бор на поклон

ГРАД СКИ БАЗЕН 

Завршена сезона

Купа ли шна сезо на на Град
ском базе ну у Инђи ји зва нич
но је завр ше на у поне де љак, 
2. сеп тем бра. Пред став ни ци 
Уста но ве Спорт ски цен тар 
послед њег дана омо гу ћи ли су 
бес пла тан улаз за све посе ти
о це, како би им се захва ли ли 
на пове ре њу и огром ној посе
ће но сти овог лета.

Како је иста као Или ја Трбо
вић, дирек тор ове уста но ве, 
пот пу на рекон струк ци ја базе
на која је реа ли зо ва на у прет
ход не три годи не, про ме ни ла 
је визу ел ни иден ти тет оми
ље ног инђиј ског купа ли шта, а 
самим тим при ву кла и мно го 
већи број посе ти ла ца у одно
су на про шле сезо не.

– Ове купа ли шне сезо не 
кроз капи је Град ског базе на 
про шло је више од 60 хиља
да посе ти ла ца, како из наше 
тако и окол них општи на. Тај 
пода так гово ри и да је то убе
дљи во нај ве ћа посе ће ност 
у окру же њу, што довољ но 
пока зу је да је ула га ње у овај 
обје кат било и те како оправ
да но – каже Трбо вић и дода је, 
да је прво бит но била иде ја да 
се купа ли шна сезо на про ду жи 
до поло ви не сеп тем бра, али 
пре ма прог но зи РХМЗ, хлад
ни талас захва ти ће Инђи ју 
од утор ка, 3. сеп тем бра, што 
прак тич но зна чи и да се завр
ша ва ово го ди шња купа ли шна 
сезо на. М. Ђ.

Уско ро почи њу радо ви на 
изград њи пот пу но нове сао
бра ћај ни це, која ће спа ја ти 
два инђиј ска села, Нове Кар
лов це и Крче дин. Како је 
недав но потвр дио пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак, мешта ни и јед ног и 
дру гог насе ља сти за ће вози
ли ма за десе так мину та, а не 
као рани је, мно го дужим 
путем пре ко неко ли ко окол
них села.

– У току су при прем ни радо
ви на изград њи пот пу но новог 
пута од Нових Кар ло ва ца до 
Крче ди на, чиме ће ова два 

села бити зна чај но бли жа – 
рекао је Гак и додао да ће 
радо ви тра ја ти два месе ца, то 
јест до 1. новем бра биће 
завр ше на изград ња сао бра
ћај ни це.

Први човек Општи не Инђи
ја под се тио је да је у току ове 
годи не извр ше но неко ли ко 
капи тал них сао бра ћај них, 
инфра струк тур них про је ка та 
на тери то ри ји општи не Инђи
ја и да је ста ње пут не инфра
струк ту ре уна пре ђе но мно го 
више, у одно су на прет ход них 
неко ли ко деце ни ја.

М. Ђ.

ПУТ НА ИНФРА СТРУК ТУ РА

При прем ни радо ви
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НАГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ ИНЂИЈ СКИ УЧЕ НИ ЦИ И СПОР ТИ СТИ

Труд и рад се испла тe

Зна ње се у прет ход ној годи ни и те  
ка ко испла ти ло за 79 уче ни ка и 
спор ти ста са тери то ри је општи

не Инђи ја. Њима је у уто рак, 28. авгу
ста пред сед ник Oпш тине Инђи ја Вла
ди мир Гак уру чио лап топ рачу на ре, 
тра ди ци о нал не награ де који ма више 
од десет годи на локал на само у пра ва 
награ ђу је успе хе током шко ло ва ња и 
након оства ре них завид них спорт ских 
резул та та на репу блич ким и међу на
род ним так ми че њи ма. Ина че, под се
ћа ња ради, поде ла рачу на ра нај у спе
шни јим спор ти сти ма поче ла је да се 
при ме њу је пре две годи не. 

 Ово су неки од нај леп ших моме

на та када има мо при ли ку да награ ди
мо нај бо ље мом ке и девој ке из наше 
општи не, рекао је Вла ди мир Гак, пред
сед ник Oпш тине Инђи ја, нескри ва ју ћи 
задо вољ ство што локал на само у пра
ва има све више сна ге и могућ но сти да 
уве ћа сти пен ди је и про ши ри круг мла
дих људи који се исти чу сво јим ква ли
те ти ма.

 Надам се да ће награ де које су 
наши ђаци и спор ти сти доби ли бити 
додат ни под стрек да наста ве са уче
њем и пости за њем одлич них резул
та та. На нама је да их мак си мал но 
подр жи мо и буде мо осло нац у сва ком 
момен ту. Већ сада раз ми шља мо како 

да обу хва ти мо још већи круг деце, које 
бисмо награ ђи ва ли и на тај начин их 
моти ви са ли да мар љи во раде и пости
жу одлич не резул та те, иста као је Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи ја је при
ли ком при је ма и доде ле рачу на ра под
се тио шта је у про те кле три годи не 
локал на само у пра ва ура ди ла за инђиј
ске ђаке и сту ден те, од ква ли тет ни јих 
усло ва за поха ђа ње наста ве кроз број
не инфра струк тур не радо ве до дупло 
већих сти пен ди ја у одно су на 2016. 
годи ну, које сада изно се 15 хиља
да дина ра и спа да ју у ред нај ве ћих у 
нашој земљи.

М. Ђ.

79 лап топ рачу на ра за уче ни ке и спор ти сте

ИЗГРАД ЊА КАДРОВ СКИХ СТА НО ВА И НОВОГ ВРТИ ЋА 

Оста нак мла дих
струч ња ка је при о ри тет
У пот пу но сти је завр ше на изра да 

план ске доку мен та ци је нео п ход
не за изград њу кадров ских ста но

ва на тери то ри ји општи не Инђи ја. То је 
недав но потвр дио први човек те срем
ске локал не само у пра ве Вла ди мир Гак, 
дода ју ћи да се сада ради на обез бе ђи ва
њу нео п ход них сред ста ва како би се кре
ну ло у реа ли за ци ју прве фазе про јек та.

 У окви ру прве фазе пла ни ра мо да 
изгра ди мо 60 ста но ва за мла де, струч не 
кадро ве који раде и живе у нашој општи
ни, иста као је Гак и додао:

 Мислим да ћемо са реа ли за ци јом 
овог про јек та још јед ном пока за ти коли ко 
је нама у инте ре су да задр жи мо мла де и 
струч не људе и да им омо гу ћи мо усло ве 
за нор ма лан живот.

Гак је додао да је почет ком про шле 
неде ље пот пи сан уго вор и да уско ро 
почи ње изград ња новог врти ћа у Инђи ји.

 Оче ку је мо да ћемо до Нове годи не 
има ти у функ ци ји нови вртић, тако да ће 
роди те љи моћи нор мал но да функ ци о
ни шу и одла зе на посао, рекао је Гак и 
нагла сио да ће вртић бити бес пла тан за 
сву децу. Први човек инђиј ске општи не 
под се тио је да ће се нови вртић нала
зи ти код Хра ма Све тог цара Кон стан ти
на и цари це Јеле не и има ће сме штај не 
капа ци те те за око 250 мали ша на. Тако
ђе, како је рекао, у прет ход ном пери о ду 
Општи на Инђи ја је издво ји ла сред ства за  
доград њу објек та „Сун це” и оче ку је се да 
ће бити догра ђен и обје кат „Невен”.

М. Ђ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈА

„Анал фа бе та“
8. сеп тем бра

У окви ру мани фе ста ци је „Дани 
Срп ске у Срби ји 2019”, у вели кој 
сали Кул тур ног цен тра у Инђи ји, у 
неде љу 8. сеп тем бра, у 20 часо ва, 
биће оди гра на пред ста ва „Анал фа
бе та” Бра ни сла ва Нуши ћа, у изво
ђе њу Град ског позо ри шта из Тре
би ња, у адап та ци ји и режи ји Жељ
ка Мило ше ви ћа. У пред ста ви игра
ју: Митар Мили ће вић, Мили ца 
Сала та, Сте фа на Пет ко вић, Ана 
Мила ди но вић, Јова на Анђе лић, 
Мила на Нин ко вић и Маја Шошо. 

Како се наво ди у опи су поме ну те 
пред ста ве, и овог пута ради се о 
поте ри за „сум њи вим лицем”, које 
је сада фамо зни анал фа бе та. Сре
ски начел ник и њего ви помоћ ни ци 
не успе ва ју да одго нет ну шта је то 
анал фа бе та, па закљу чу ју да се 
сигур но ради о неком поли тич ком 
про тив ни ку.  М. Ђ.

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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Уче ни ци под руч не шко ле у Јаску 
нову школ ску годи ну запо чи њу 
у знат но бољим усло ви ма него 

прет ход них годи на. Шко ла се нала зи у 
згра ди у коју годи на ма није било зна чај
ни јег ула га ња, тако да су реа ли зо ва ни 
радо ви на рекон струк ци ји кро ва, као 
и на заме ни ста рог систе ма гре ја ња. 
Сред ства у вред но сти од чети ри мили
о на дина ра за ове радо ве су доби је на 
од Покра јин ског секре та ри ја та за обра
зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал не 
мањи не.

Неко ли ко дана пред поче так школ ске 
годи не радо ве на уре ђе њу ове, али и 
шко ле у Риви ци је оби шао и пред сед ник 
ири шке општи не Сте ван Кази ми ро вић.

 – Ове годи не смо реши ли про блем са 
кро вом, као и гре ја њем, а про шле смо у 
овој шко ли заме ни ли сто ла ри ју, док за 
наред ну годи ну пла ни ра мо и ком плет но 
сре ђи ва ње фаса да згра де јазач ке основ
не шко ле, наја вио је пред сед ник Кази ми
ро вић.

Исто вре ме но, и за ривич ке ђаке су 
побољ ша ни усло ви, јер су окре че не 
све учи о ни це. Када је реч о прва ци ма, 
у Јаску по први пут у клу пе седа девет 
мали ша на, а у Риви ци су упи са на само 
два прва ка.

 Иако је у овим под руч ним  оде ље њи
ма мало ђака, ми се тру ди мо да свој деци 
у нашој општи ни обез бе ди мо што ква ли
тет ни је усло ве у који ма поха ђа ју наста
ву, са жељом да се њихов  број пове ћа, 
рекао  је при ли ком оби ла ска ривич ке и 
јазач ке шко ле Сте ван  Кази ми ро вић.

Пред сед ник Општи не Ириг  је под се
тио да се у послед ње две годи не мно го 
ради ло на побољ ша њу усло ва у ири

шким шко ла ма и врти ћи ма: ком плет но је 
рено ви ра на згра да у којој се нала зе ОШ 
„Доси теј Обра до вић“ и ССШ „Бори слав 
Михај ло вић Михиз“ у Ири гу, заме ње ни 
су  кров и сани тар ни чво ро ви у врти ћу 
„Чаро ли ја“ у Ири гу, док је у врти ћу „Вила“ 
у Врд ни ку ура ђе на изо ла ци ја, фаса да, 
заме на кро ва и котло ва. До кра ја ове 
годи не наја вљу је се још радо ва на уре
ђе њу ири шких шко ла и врти ћа, тако да 
се оче ку је поче так радо ва на адап та ци ји 
згра де у којем се нала зи шко ла, вртић, 
Дом кул ту ре,  Месна кан це ла ри ја, као 
и про сто ри ја наме ње на актив но сти ма 
мла дих у Шатрин ци ма за коју је завр ше
на јав на набав ка.

 Про је кат под ра зу ме ва да се ради пот
пу на сана ци ја кро ва, изо ла ци ја, цен трал
но гре ја ње, дакле реч је о побољ ша њу 
енер гет ске ефи ка сно сти згра де, гово ри  
за наше нови не Сте ван Кази ми ро вић. 

За неко ли ко дана почи њу и радо ви 
на  заме ни расве те у врти ћу  „Чаро ли
ја“ у Ири гу, јав на набав ка за адап та ци ју 
сани тар них чво ро ва у врти ћу „Вила“ у 
Врд ни ку је у току, док се за пла ни ра ну 
ком плет ну рекон струк ци ју ОШ „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ у Врд ни ку чека 
сагла сност Кан це ла ри је за упра вља ње 
јав ним ула га њи ма.

С. Џ.

ЗАВР ШЕ НИ РАДО ВИ У РИВИ ЦИ И ЈАСКУ

Шко ле спрем но доче ку ју ђаке

Сте ван Кази ми ро вић у оби ла ску шко ла

Риви ца

Учи о ни ца у Шатрин ци ма
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ПОЧЕ ТАК ШКОЛ СКЕ ГОДИ НЕ

Бољи усло ви у врти ћи ма

Првог дана нове школ ске годи
не, 2. сеп тем бра пред сед ник 
Општи не Ириг Сте ван Кази

ми ро вић оби шао је Деч ју уста но ву 
„Дечи ја радост“. Он је том при ли
ком поздра вио при сут не роди те ље 
и децу, која пола зе у пред школ ску 
гру пу, поже лев ши им сре ћу у новој 
рад ној годи ни. Тако ђе, пред сед ник 
ири шке Општи не је иста као да се до 
сада мно го ула га ло у рекон струк ци ју 
врти ћа „Чаро ли ја“ у Ири гу и врти ћа 
„Вила“ у Врд ни ку. 

– Сада су усло ви мно го бољи у оба 
врти ћа. У објек ту „Чаро ли ја ура ђе ни 
су сани тар ни чво ро ви, рекон струк ци
ја кро ва, уград ња топлот них пум пи, 
поста вља ње систе ма за видеонад
зор, исто тако и поста вља ње дрве них 
рекви зи та у дво ри шту. Што се тиче 
објек та у Врд ни ку, ту је ура ђе на  ком
плет на рекон струк ци ја, рекон струк
ци ја систе ма за цен трал но гре ја ње, 
поста вљен је видеонад зор, огра ђен 
је дво ри шни про стор у циљу пове
ћа ња без бед но сти, а поста вље ни су 
и дрве ни рекви зи ти за деч ју игру. У 
наред ном пери о ду оче ку је се рекон
струк ци ја сани тар них чво ро ва у објек
ту „Вила“ у Врд ни ку и поста вља ње 
лед расве те у објек ту у Ириг, рекао је 
Кази ми ро вић. 

Он је додао да се локал на само у
пра ва тру ди да ула же у обра зо ва ње, 
и нагла сио да у врти ћи ма у Општи ни 
Ириг нема листе чека ња.

– У Ири гу се све више људи запо
шља ва, тако да је потре ба за врти
ћи ма већа, а ми се као локал на 
само у пра ва тру ди мо да све гру пе у 
пред школ ској уста но ви опста ну. Ура
ди ли смо и вели ку рекон струк ци ју 
Основ не шко ле „Доси теј Обра до вић“, 
у чијем се објек ту нала зи и Сред ња 
струч на шко ла „Бори слав Михај ло вић 
Михиз“. Тре нут но се чека сагла сност 
Кан це ла ри је за јав на ула га ња у вези 
са рекон струк ци јом шко ле у Врд ни ку. 
Могу ће је да радо ви поч ну ове јесе ни 

изја вио је Кази ми ро вић.
Дирек тор ка Дечи је уста но ве „Дечи

ја радост“  Јеле на Вида но вић је наве
ла да су овој школ ској годи ни мно го 
бољи усло ви рада

–Поред побољ ша них усло ва, бит но 
нам је да нема листе чека ња, доби ли 
смо сагла сност за 17 гру па, а у неким 
гру па ма ће бити отво рен кон курс за 
при јем деце и током школ ске годи
не. Тре нут но у оба објек та има мо 330 
деце, рекла је Јеле на Вида но вић.

З. Попо вић

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.

Сте ван Кази ми ро вић Јеле на Вида но вић

Ири шке врти ће поха ђа 330 деце
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РУМА

Све ча но у свим шко ла ма
У свим основ ним шко ла ма у рум ској општи ни 

2. сеп тем бра у 13 часо ва и 30 мину та,  су 
орга ни зо ва ни све ча ни при је ми нај мла ђих 

ђака, прва ка, којих ове годи не има 450.
За њих су њихо ви дру га ри из четвр тог раз ре

да, са сво јим учи те љи ма, при ре ди ли при го дан 
про грам, а потом су прва ци са сво јим учи те љи
ма оти шли и до учи о ни ца у који ма ће током целе 
школ ске годи не учи ти и дру жи ти се.

Такав при јем је орга ни зо ван и у град ској ОШ 
„Змај Јова Јова но вић“, а пре про гра ма, шрва ке 
и њихо ве роди те ље је поздра ви ла дирек тор ка 
Жакли на Него ва но вић. 

Она је иста кла да ће учи те љи и настав ни ци, 
али и ста ри ји ђаци учи ни те све како би се прва ци 
осе ћа ли при јат но у новој сре ди ни.

 – Данас сте зако ра чи ли у нај леп ше раз до бље 
сво га живо та, у ђач ко доба. Пред вама се сада 
отва ра дуг пут на чијем кра ју вас чека ју нај ве ће 
живот не вред но сти, а то су зна ње и при ја тељ
ство – иста кла је Жакли на Него ва но вић.

С. Џ.
Рум ски прва ци

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Добро до шли ца за прва ке

Начел ник Град ске упра ве за обра зо ва ње, кул ту ру и 
спо рт Или ја Недић је 2. сеп тем бра оби шао Основ ну 
шко лу „Све ти Сава“ пово дом при је ма прва ка и почет

ка нове школ ске годи не. Том при ли ком, он је поздра вио 
ђаке прва ке и њихо ве роди те ље и поже лео им успех у шко
ло ва њу. Уче ни ци дру гог раз ре да су при пре ми ли при го дан 
про грам како би сво јим дру га ри ма ђаци ма прва ци ма поже
ле ли добро до шли цу. 

– Оче ку јем да ће ова школ ска годи на бити успе шна и 
за уче ни ке и за учи те ље, одно сно настав ни ке. Прва ци ће 
сигур но из школ ског живо та упам ти ти упра во сво ју прву учи
те љи ца, а оче ку јем да настав ни ци и учи те љи сво јим пре да
ним радом, зала га њем и тру дом пре не су зна ње, али ће и 
помоћ роди те ља бити дра го це на, рекао је Или ја Недић.

У девет основ них шко ла са под руч ним оде ље њи ма на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це у новој школ ској годи ни је 
упи са но укуп но 728 ђака прва ка. Град ска упра ва за обра зо
ва ње, кул ту ру и спо рт је, као и прет ход них годи на, при пре
ми ла покло не за прва ке у виду школ ског при бо ра.

Дра га на Сре те но вић, дирек тор ка Основ не шко ле „Све ти 
Сава“ ђаци ма прва ци ма поже ле ла сре ћан поче так шко ло
ва ња.

– Надам се да су роди те љи и њихо ви ђаци прва ци спрем
ни за поче так школ ске годи не. Овим даном почи ње јед но 
ново раз до бље живо та за прва ке и желим им успех у току 
шко ло ва ња. Наша шко ла је упи са ла 87 ђака прва ка, а исти 
број је био и про шле школ ске годи не, изја ви ла је Дра га на 
Сре те но вић. З. Попо вић

Или ја Недић у ОШ „Све ти Сава“
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА

Набављена нова опре ма

Срем ски округ је један од нај мно го људ ни јих у Вој во ди ни, а да је Општа бол ни ца у 
Срем ској  Митро ви ци једи на у којој људи у Сре му могу да се лече. Изу зет но сам задо
вољ на што је Општа бол ни ца доби ла један ова кав коло но скоп, с обзи ром на то да 
Митро ви ца има врло добре гастр о ен те ро ло ге, при зна те струч ња ке, рекла је Сне жа на 
Боја нић Сто јић

На осно ву јав ног кон кур са за 
доде лу сред ста ва бол ни ца ма у 
Вој во ди ни за набав ку недо ста ју

ће опре ме и апа ра та, за Општу бол ни
цу су одо бре на сред ства у изно су око 
27 мили о на дина ра. Тим сред стви ма 
су наба вље ни ендо скоп ски стуб за 
коло но ско пи ју, шест паци јент  мони то
ра за пра ће ње основ них живот них 
функ ци ја, и то два за ургент ни при јем 
и чети ри за једи ни цу интен зив не неге, 
као и два апа ра та за ане сте зи ју у 
хирур шким опе ра ци о ним сала ма. Тим 
пово дом, Општу бол ни цу је посе ти ла 
заме ни ца Покра јин ског секре та ра за 
здрав ство Сне жа на Боја нић, која је 
наве ла да је митро вач ка бол ни ца од 
сада доби ла око 144 мили о на дина ра.

– Овај дога ђај је још један доказ 
коли ко Покра јин ска вла да ула же у 
здрав ство у Вој во ди ни. Покра јин ска 
вла да и Покра јин ски секре та ри јат за 
здрав ство има ју вели ко пове ре ње у 
људе који раде у овој бол ни ци, а у  
при лог томе гово ри чиње ни ца да је до 
сада одо брен вели ка нов ча на сред
ства. Ова бол ни ца пока зу ју вели ку 
бри гу за паци јен те из Сре ма, буду ћи 
да је Срем ски округ један од нај мно го
људ ни јих у Вој во ди ни, а да је Општа 
бол ни ца у Срем ској  Митро ви ци једи на 
у којој људи у Сре му могу да се лече. 
Изу зет но сам задо вољ на што је Општа 
бол ни ца доби ла један ова кав коло но
скоп, с обзи ром на то да Митро ви ца 

има врло добре гастр о ен те ро ло ге, 
при зна те струч ња ке, рекла је Сне жа на 
Боја нић Сто јић.

Дирек тор Опште бол ни це др Жив ко 
Врцељ је навео да је овим сред стви ма 
омо гу ће на обно ва бол нич ких апа ра та.

– Наба ви ли смо ендо скоп ски стуб са 
коло но ско пом  изу зет но добрих карак
те ри сти ка. До сада смо има ли коло но
скоп који се често ква рио и због тога су 
посто ја ле листе чека ња. Доби ли смо 
шест паци јент  мони то ра, два за бол

нич ки при јем и чети ри за интен зив ну 
негу. Нада мо се да ће уско ро бити и 
још неки кон курс којим бисмо могли да 
обно ви мо опре му. У пла ну је да се 
обно ви и ендо скоп ски стуб са гастро
ско пом, што би побољ ша ло рад у 
гастро ен те ро ло шкој амбу лан ти. Поред 
тога, добро би било када бисмо наба
ви ли и бла тек се за оде ље ња, још 
један ЦТ апа рат. Задо вољ ни смо са 
свим оним што Вла да Вој во ди не и 
Покра јин ски секре та ри јат за здрав ство 
чине за нашу уста но ву, изја вио је др 
Жив ко Врцељ.

Спе ци ја ли ста гастро ен те ро ло ги је др 
Вели мир Нова ко вић је иста као да ће 
се набав ком новог ендо скоп ског апа
ра та сма њи ти листе чека ња за пре гле
де. 

– Овај апа рат је нови је гене ра ци је 
зна чај но ће поди ћи ниво рада у нашој 
бол ни ци. Он нам је био нео п хо дан јер 
наша бол ни ца покри ва седам домо ва 
здра вља, ради скри нинг про гра ме пре
вен тив ног откри ва ња зло ћуд них боле
сти дебе лог цре ва, које су у нале ту 
послед њих годи на. Апа рат ова квог 
ква ли те та може само врхун ски да 
подиг не ниво рада. На годи шњем 
нивоу оба ви се око 1500 ендо скоп ских 
пре гле да, ско ро сва ки дан се ура ди до 
десет, што је вели ки број, али ука зу је и 
на то коли ке су потре бе, навео је др 
Нова ко вић.

З. Попо вић
др Сне жа на Боја нић Сто јић

др Вели мир Нова ковић и др Жив ко Врцељ поред новог ендо скоп ског апа рата
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ЕКО КАМП НА ОБЕД СКОЈ БАРИ

Очи шће но 70 тона отпа да
Волон те ри из 10 зема ља све та две 

неде ље су ради ли на чишће њу 
кори та Обед ске баре, у окви ру 22. 

Међу на род ног волон тер ског еко ло шког 
кам па „Обед ска бара 2019“, који је завр
шен 31. авгу ста. Уче сни ке кам па је 28. 
авгу ста оби шао заме ник пред сед ни ка 
општи не Пећин ци Зоран Вој кић који је 
том при ли ком иста као да је СРП Обед ска 
бара дру го зашти ће но при род но под руч
је у све ту и да пред ста вља вели ко богат
ство које мора бити очу ва но.

Међу 14 волон те ра из Руси је, Јапа
на, Мек си ка, Шпа ни је, Кине, Фран цу ске, 
Немач ке, Ита ли је, Тур ске и Срби је, биле 
су и камп лидер ке из Руси је и Тур ске 
Мар га ри та Реза но ва и Нан си Гузе лис. 
Реза но вој је ово пети волон тер ски камп, 
али први у Срби ји.

– Позна ва ла сам већ неке људе из 
Срби је и веро ва ла сам у Мла де истра
жи ва че Срби је, и зато сам одлу чи ла да 
се опро бам као камп лидер. Желе ла сам 
да помог нем у очу ва њу дру гог нај ста ри јег 
зашти ће ног под руч ја у све ту и да се упо
знам са инте ре сант ним људи ма из целог 
све та, од којих су неки били спрем ни да 
дођу са дру гог кра ја пла не те да би помо
гли у очу ва њу овог резер ва та, рекла нам 
је Реза но ва.

Раме уз раме са волон те ри ма на 
чишће њу вла жних лива да ради и помоћ
ник дирек то ра Покра јин ског заво да за 

зашти ту при ро де др Сло бо дан Пузо вић, 
који је изнео пода так да је на ово го ди
шњем кам пу очи шће но пре ко три хек та
ра вла жних лива да и пашња ка, са којих 
је укло ње но око 70 тона орган ског мате
ри ја ла и нано са. Тиме су, како је рекао, 
кре и ра на добра ста ни шта за мрест риба, 
раз вој аква тич них биља ка, водо зе ма ца и 
гми за ва ца, а наро чи то за бар ске пти це по 
који ма је Обед ска бара изу зет но позна та.

Орга ни за тор кам па, зајед но са Мла
дим истра жи ва чи ма Срби је, је Удру же ње 
„Зеле ни поглед“ из Купи но ва, а пред сед

ник удру же ња Пери ца Одо ба шић каже да 
су волон тер ски кам по ви већ више де це
ниј ска тра ди ци ја у Купи но ву.

Покро ви те љи 22. Међу на род ног волон
тер ског еко ло шког кам па „Обед ска бара 
2019“ су Општи на Пећин ци и Мини
стар ство омла ди не и спор та Репу бли ке 
Срби је, а парт не ри на про јек ту су Тури
стич ка орга ни за ци ја Општи не Пећин ци, 
Покра јин ски завод за зашти ту при ро де, 
Покра јин ски секре та ри јат за урба ни зам и 
зашти ту живот не сре ди не и ЈП Вој во ди
на шу ме.

Пери ца Одо ба шић и Зоран Вој кић

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ПУТЕ ВА У ПЕЋИ НАЧ КОЈ ОПШТИ НИ

Ново лице Школ ске ули це
У Школ ској ули ци у Пећин ци ма у 

субо ту, 31. авгу ста, запо че ло је 
нано ше ње новог сло ја асфал та 

на коло воз од кра ја ули це до укр шта ња 
са Ули цом Бра ће Крстић, а по речи ма 
дирек то ра Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
„Путе ви општи не Пећин ци“ Миро сла ва 
Петро ви ћа у пита њу је прва фаза радо
ва.

– Ради се у ета па ма, по ули ца ма, тако 
да се одмах по завр шет ку асфал ти ра
ња Школ ске, пре ла зи на радо ве у Ули
ци Бра ће Крстић, како би се сао бра ћај у 
овом делу Пећи на ца одви јао без већих 
про бле ма за ста нов ни ке ових ули ца. 
Ком плет на инве сти ци ја биће реа ли зо ва
на у две фазе, од којих јед на ове, а дру га 
наред не годи не. Асфал ти ра ње Школ ске 
ули це је део јед не од чети ри зна чај не 
инве сти ци је које су дого во ре не при ли
ком посе те пот пред сед ни це Вла де и 
мини стар ке гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја 
и инфра струк ту ре Зора не Михај ло вић, а 
која обу хва та ком плет ну рекон струк ци ју 
пута од Попи на ца, пре ко Школ ске ули це 
у Пећин ци ма и Ули це Бра ће Крстић, до 
укр шта ња са Ули цом Сло бо да на Баји
ћа. Дру га зна чај на инве сти ци ја је про је
кат рекон струк ци је са про ши ре њем пута 
од Субо ти шта до Ога ра, а дого во ре на 
је и ком плет на рекон струк ци ја пута Деч 

 Пре ка Кал др ма  Аша ња, што је од изу
зет ног зна ча ја за све ста нов ни ке пећи
нач ке општи не. Четвр та инве сти ци ја коју 
смо дого во ри ли са пот пред сед ни цом 
Вла де је изград ња кана ли за ци о не мре
же у Обре жу – рекао је Петро вић.

Рекон струк ци ја држав ног пута А128 од 
Попи на ца пре ко Школ ске и Ули це Бра ће 
Крстић у Пећин ци ма, умно го ме ће допри
не ти ква ли тет ни јем одви ја њу сао бра ћа ја 

у овом делу Пећи на ца, а с обзи ром на 
то да ова део ни ца пута про ла зи и поред 
пећи нач ке основ не и сред ње шко ле, и 
да пред ста вља јед ну од фре квент ни јих 
део ни ца држав ног пута, од изу зет не је 
важно сти да сао бра ћај буде без бе дан 
за све уче сни ке. Радо ве изво де „Путе ви 
Срби је“, а финан си ра Мини стар ство гра
ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк
ту ре.

Асфал ти ра ње Школ ске ули це
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ЗАВРШЕНО КУЛТУРНО ЛЕТО

Деца као нај дра го це ни ји
уче сни ци и сарад ни ци

У завр шни ци ово го ди шњег петог по 
реду Пећи нач ког кул тур ног лета, 
послед њег авгу стов ског дана на 

шета ли шту у Пећин ци ма, одр жан је 
дефи ле и маскен бал за нај мла ђе, када 
су се пред школ ци из Пред школ ске уста
но ве „Вла да Обра до вић Каме ни” пред
ста ви ли публи ци машто ви тим маска ма 
напра вље ним за ову при ли ку. После 
шет ње под маска ма, на лет њој позор ни
ци Кул тур ног цен тра, доде ље не су награ
де за нај бо ље маске, а потом је одр жан и 
кон церт деч је музи ке. 

Пећи нач ко кул тур но лето ове годи не 
отво ре но је Ули цом добрих вибра ци ја 27. 
јула, а затво ре но нешто више од месец 
дана касни је, 31. авгу ста, на нај леп ши 
и нај ве се ли ји начин  са децом, која су 
дала посе бан печат ово го ди шњој нај ве
ћој лет њој мани фе ста ци ји у пећи нач кој 
општи ни. 

Поздра вља ју ћи публи ку која је ужи ва
ла у несва ки да шњем при зо ру весе ле, 
раз и гра не и рас пе ва не деце под маска
ма оми ље них јуна ка из фил мо ва, бај ки и 
црта ћа, дирек тор КЦа Јован Девр ња је 
изме ђу оста лог рекао: 

– Пећи нач ко кул тур но лето при во ди мо 
кра ју про гра мом за децу, што ника ко није 
слу чај но, јер деца су била наши нај дра
го це ни ји сарад ни ци, публи ка и уче сни
ци. Без њих ова мани фе ста ци ја не би 
била толи ко успе шна. Зато сам сре ћан 
што смо за ово вече при пре ми ли про

грам за нај мла ђе. Током Кул тур ног лета, 
које вече рас затва ра мо, орга ни зо ва но је 
укуп но 23 дога ђа ја, у девет насе ља, са 
пре ко 800 изво ђа ча и око 2.500 посе ти
ла ца. Захва љу је мо се пре све га Општи
ни Пећин ци, а затим пред школ ској уста
но ви, шко ла ма, месним зајед ни ца ма, 
цркви и сви ма који су допри не ли да ово
го ди шње Пећи нач ко кул тур но лето буде 
нај у спе шни је до сада – рекао је Девр ња.

Са мали ша ни ма се дру жио и заме ник 
пред сед ни ка Општи не Пећин ци Зоран 
Вој кић, који није крио задо вољ ство што 
је ово го ди шње Пећи нач ко кул тур но лето 
нај у спе шни је до сада. 

– Пет годи на заре дом Општи на Пећин
ци финан сиј ски подр жа ва Пећи нач
ко кул тур но лето. Дирек тор Кул тур ног 
цен тра Јован Девр ња са сарад ни ци ма 
је ове годи не осми слио и орга ни зо вао 
низ мани фе ста ци ја у које су први пут у 
толи кој мери била укљу че на и деца. Кул
тур на дога ђа ња су била орга ни зо ва на у 
девет насе ља, јер је нама као локал ној 
само у пра ви, циљ да кул тур не садр жа
је учи ни мо доступ ним свим гра ђа ни ма. 
Ово Кул тур но лето је било нај у спе шни
је и по одзи ву гра ђа на, што нас додат но 
моти ви ше да сле де ће годи не кул тур не 
садр жа је про ши ри мо и на оста ла места 
у општи ни, како би у сва ком месту била 
одр жа на по нека пред ста ва, кон церт или 
неки дру ги кул тур ни про грам. Ове годи
не се обе ле жа ва и 800 годи на ауто ке

фал но сти Срп ске пра во слав не цркве, 
а Кул тур ни цен тар је тај вели ки јуби леј 
укло пио у мани фе ста ци ју на нај бо љи 
могу ћи начин, што је Пећи нач ком кул
тур ном лету дало и духов ну димен зи ју и 
тако га учи ни ло знат но бога ти јим – рекао 
је Вој кић. 

У знак захвал но сти за сарад њу, Јован 
Девр ња је Пред школ ској уста но ви уру
чио на поклон пакет дидак тич ког мате ри
ја ла. У име Уста но ве, поклон је при ми ла 
дирек то р ка Ани та Вол чев ски, која је обе
ћа ла исто толи ко добру, али још разно
вр сни ју сарад њу за наред но Пећи нач ко 
кул тур но лето. 

После дефи леа, уз помоћ „Бум“ (Boom) 
ани ма то ра из Срем ске Митро ви це, нај
мла ђи су пред ста ви ли сво је маске, а 
роди те љи, дру га ри, баке и деке, ком ши је 
и оста ли у публи ци су апла у зи ма оце њи
ва ли које су маске нај бо ље. На кра ју је 
„пре су дио” дирек тор КЦа Јован Девр ња, 
који је сву децу про гла сио побед ни ци ма, 
и све маске  нај бо љи ма! 

Мали ша ни су за сво је кре а ци је награ
ђе ни дидак тич ким мате ри ја лом, а по уру
че њу награ да усле ди ла је вели ка жур ка 
и јед но сат ни кон церт деч је музи ке, на 
којем је насту пио певач и ком по зи тор 
Бра ни мир Росић, аутор еми си је „Хај де 
са мном у обда ни ште”, која се еми ту је 
на Радио теле ви зи ји Вој во ди не. Орга ни
за тор је за децу обез бе дио осве жа ва ју ће 
напит ке и сла вље нич ку тор ту.

Машто ви те маске

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.
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ПОЛАЗАК У ШКОЛУ УДАР НА КУЋНИ БУЏЕТ

Купу је се само нај о снов ни је
Ђаци су у школ ске клу пе поно во 

сели дру гог сеп тем бра. При
пре ма за наред ну школ ску 

годи ну је мањевише у току. То се одно
си, изме ђу оста лог, и на купо ви ну 
школ ског при бо ра, што је за роди те ље 
из годи ну у годи ну вели ки изда так. Они 
који су се одлу чи ли да купе нове уџбе
ни ке, могли су да их отпла те у рата ма, 
а могу да се купе и полов не књи ге, али 
се мора води ти рачу на о изда ва чу. 
Међу тим, то је само један део школ
ског при бо ра. Све ске, бло ко ви за црта
ње, школ ске тор бе, боји це, па и нова 
обу ћа и оде ћа су неке од ства ри које 
би шко ла рац тре ба ло да има на почет
ку школ ске годи не. Поред папир ни ца, 
послед њих годи на школ ски при бор се 
може купи ти и у вели ким мар ке ти ма. У 
хипер мар ке ти ма се може наћи школ
ски при бор по сни же ним цена ма. Еки
па М нови на је оби шла неко ли ко мар
ке та и папир ни ца у Срем ској Митро ви
ци. Може се закљу чи ти да је пону да 
разно ли ка. У митро вач ким папир ни ца
ма нам је рече но да већ неко ли ко годи
на уна зад нема кла сич не при пре ме за 
школ ску годи ну, јер се купу је само оно 
нај о снов ни је, а већу гужву, ако је буде 
и било,  оче ку ју тек поло ви ном сеп тем
бра, када деца кон крет но буду зна ла 

шта им је од школ ског при бо ра потреб
но. 

Цене ком пле та уџбе ни ка вари ра ју од 
шко ле до шко ле, у зави сно сти за које 
ауто ре  и изда ва че су се у њима опре
де ли ли.  На при мер, за сед ми раз ред 
кошта ју 12.300 дина ра, За дру ги кошта
ју  7.600 дина ра, тре ћи 7.900, четвр ти 
7.000, пети 12.600 дина ра, шести 
15.000 дина ра, сед ми 12.300 дина ра.

Еки па М нови на
је оби шла неко ли ко

мар ке та и папир ни ца
у Срем ској Митро ви ци. 

Може се закљу чи ти да је 
пону да разно ли ка. У хипер 

мар ке ти ма се може наћи 
школ ски при бор по
сни же ним цена ма.

У митро вач ким
папир ни ца ма нам је

рече но да већ неко ли ко 
годи на уна зад нема
кла сич не при пре ме

за школ ску годи ну, као и 
да се све више роди те ља 
опре де љу је да школ ски 

при бор купу је током
сеп тем бра

Купу је се нај о снов ни ји при бор

Андреа Лозић
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Сне жа на Бле чић, Инђи ја – С обзи
ром на то да имам тро је деце, тро
шко ви за школ ски при бор, оде ћу и 
књи ге  су тро ду пли. Ипак, тру ди мо се 
да  за децу обез бе ди мо све што је 
потреб но, а уко ли ко је човек еко но
ми чан могу ће је при пре ми ти школ ски 
при бор и оде ћу по повољ ни јим цена
ма пра те ћи акци је по про дав ни ца ма.

Срђан Вукас, Инђи ја – Моја ћер ки
ца кре ће у тре ћи раз ред основ не 
шко ле и још увек при ба вља мо све 
што је нео п ход но. Књи ге смо купи ли 
пре ко шко ле, а школ ски при бор ћемо 
наба ви ти у току сеп тем бра. Коли ко 
сам могао да видим до сада, цене су 
раз ли чи те па тако и тро шак за нас 
роди те ље зави си од тога који су про
из во ђа чи у пита њу и шта дете ода бе
ре.

Ната ша Гру јин, Рума – Када је реч 
о тро шко ви ма, није нека вели ка раз
ли ка изме ђу првог и дру гог раз ре да, 
моја кћер ка је сада дру ги раз ред. 
Поред уџбе ни ка, све мора ново да се 
купу јуе, пати ке, опре ма, оде ћа, јер 
дете брзо расте. Ком плет са све ска
ма за дру ги раз ред ће нас кошта ти  

8.000 дина ра, тре ба још мало издво
ји ти за боји це. Има мо тро је деце, 
супруг ради, а ја повре ме но, за децу 
све пуно кошта, не само шко ла. Ми 
стал но мора мо да ште ди мо, по мало 
издва ја мо да при ку пи мо сред ства 
када нам затре ба ју. Гле дам да купу
јем када су попу сти, мла ђе дете 
насле ђу је од ста ри јег, а има и мама 
које  раз ме њу ју  дечи ју робу, добро 
дође коме не сме та.  

Све тла на Трку ља, Рума – Купи ли 
смо књи ге за први раз ред Гим на зи је,  
полов не и то ме је иза шло  око 3.500 
дина ра,  без три књи ге које ћемо 
мора ти доку пи ти.  То  су енгле ски, 
мате ма ти ка и инфор ма ти ка, не знам 
коли ко оне кошта ју.  Да сам купо ва ла 
нове књи ге и рад не листо ве тре ба ло 
би нам 17.800 дина ра тако да мислим 
да смо добро про шли.  Бит но је да 
књи ге важе. Ранац смо већ купи ли и 
пати ке, то је од нов ца који је добио 
као ђак гене ра ци је.  Поче так школ ске 
годи не је  вели ки удар на кућ ни буџет, 
још је теже када сте само хра на мај ка, 
као ја. Само књи ге и при бор иза ђу 
пола моје пла те.

Скупо бесплатно школовање

Сне жа на Бле чић, Срђан Вукас, Ната ша Гру јин и Све тла на Трку ља

Цена мале све ске у папир ни ца ма 
се кре ће изме ђу 15 и 30 дина ра, док 
је нај ску пља све ска А4 фор ма та 310 
дина ра, а гра фит не олов ке кошта ју од 
10 до 35 дина ра. Цена дрве них боји ца 
се кре ће од 150 до 200 дина ра, а 
воде них од 200 па до 1000 за оне ква
ли тет ни је, што важи и за тем пе ре. За 
школ ске тор бе, које су поред уџбе ни
ка нај ве ћи изда так, потреб но је издво
ји ти изме ђу 1500 и 6000 дина ра, а 
пера то ни це се кре ћу од 600 па до 800 
дина ра. Андреа Лозић, мај ка сед мо го
ди шње девој чи це, ове годи не први 
пут купу је школ ски при бор и пре ма 
њеним речи ма, нема толи ке вели ке 
при пре ме за шко лу, што је био слу чај 
док је она била шко ла рац.

– Уџбе ни ци за први раз ред кошта ју 
6000 дина ра и то смо купи ли. За сада 
смо купи ли нешто нај о снов ни је, а све 
оста ло ћемо наба ви ти након првог 
дана школ ске годи не, јер ћемо има ти 
тач ну инфор ма ци ју шта је потреб но. 
Што се тиче тор бе, пера то ни це и 
слич ног, то смо доби ли од тет ке из 
ино стран ства на поклон, каже Андреа. 

У хипер мар ке ти ма мала све ска се 

може купи ти и по цени од 10 дина ра, 
а боји це за 200. Тако ђе, посто ји и 
пону да ком пле та од 169 дина ра, који 
обу хва та 12 дрве них боји ца, или 12 
дрве них оло ва ка или 12 фло ма сте ра. 
Цена пера то ни ца се кре ће око 800 
дина ра, док је пону да школ ских тор би 
мало сла би ја. Рена та Цакић Комле
нић је мај ка тро је деце и наво ди да је 
про шле годи не про прат ни школ ски 
при бор купи ла у јед ном од митро вач
ких хипер мар ке та, а уџбе ни ци се у 
њеној поро ди ци “насле ђу ју“.

– С обзи ром на то да имам тро је 
деце, имам сре ћу да јед ни од дру гих 
могу да узму књи ге. Про шле годи не, 
сма тра ју ћи да су књи жа ре ску пље, 
оти шли смо у један мар кет и за онај 
нај о снов ни ји школ ски при бор смо 
потро ши ли 14.700 дина ра. Мислим да 
је то било пре ви ше, ако гово ри мо да 
су цене ниже од редов них. Ове годи
не ћемо саче ка ти да од настав ни ка 
доби је мо инфор ма ци ју шта је за 
одре ђе ни пред мет потреб но па ћемо 
онда поче ти са купо ви ном, гово ри 
Рена та.

Е. М. Н.

АКТИ В ДИРЕК ТО РА РУМ СКИХ 
ШКО ЛА

Безбедност деце
на првом месту

Сва ке годи не, уочи почет ка школ ске 
годи не. одр жи се саста нак Акти ва дирек
то ра рум ских основ них и сред њих шко ла. 
Кра јем авгу ста овај саста нак је одр жан у 
ОШ „Змај Јова Јова но вић“, а поред 
дирек то ра, при су ство ва ли су му и поли
циј ски слу жбе ни ци ПС Рума. Зајед нич ки 
циљ Акти ва и Поли циј ске ста ни це јесте 
да се подиг не ниво без бед но сти сао бра
ћа ја уочи почет ка школ ске годи не. Влат ко 
Тадић, начел ник ПС Рума, том при ли ком 
је нагла сио да сао бра ћај на сиг на ли за ци
ја мора бити у пер фект ном ста њу, те да 
су сви у оба ве зи да при ја ве евен ту ал не 
неис прав но сти. Дирек то ри шко ла изне ли 
су про бле ме које има ју у бли зи ни шко ла, 
посеб но у зони зајед нич ких пар ко ва,  уз 
кон ста та ци ју да је потреб на интен зив ни ја 
поли циј ска кон тро ла. То се посеб но одно
си на пар ко ве код  ОШ  „Душан Јер ко вић“ 
и „Вељ ко Дуго ше вић“, као и код Гим на зи
је „Сте ван Пузић“ и ССШ „Бран ко Ради
че вић“. Посеб но се ука за ло на без бед
ност  ђака прва ка, па ће поли циј ски слу
жбе ни ци у зони шко ла од сеп тем бра 
оба вља ти риго ро зни је сао бра ћај не кон
тро ле. Што се тиче орга ни зо ва ног пре во
за деце, сви ауто бу си ће мора ти да задо
во ље кри те ри ју ме за без бе дан пре воз 
деце, посеб но  вози ла за ђач ке екс кур зи
је. Састан ку Акти ва дирек то ра основ них 
и сред њих шко ла при су ство ва ла је и 
шефи ца Оде ље ња за дру штве не делат
но сти Боба на Мале тић има ју ћи у виду да 
ово Оде ље ње и Актив има ју добру сарад
њу по свим пита њи ма ква ли тет не реа ли
за ци је наста ве и без бед но сти уче ни ка. 
Нова пред сед ни ца  Акти ва дирек то ра је 
Жакли на Него ва но вић, дирек тор ка ОШ 
„Змај Јова Јова но вић“. С. Џ.

СЛА ВА У КУКУ ЈЕВ ЦИ МА

Тро пи ко бенд
за добар про вод

Сео ска сла ва Вели ка Госпо ји на обе ле
же на је у сре ду ,28. авгу ста, а да дога ђај 
буде пот пун потру ди ли су се чла но ви јед
ног од нај по пу лар ни јих бен до ва у земљи. 
Тро пи ко бенд је и ово га пута насту пио 
пред вели ким бро јем посе ти ла ца на пла
тоу испред  АСО ЛЕРА. Све је про шло у 
нај бо љем реду, а заба ва је тра ја ла до 
дубо ко у ноћ. На кра ју сви су били задо
вољ ни и орга ни за то ри и гости.
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КРА ЉЕ В ЦИ: ПОРО ДИ ЦА БУГАР ЧИЋ НЕ ОДУ СТА ЈЕ ОД БОСТА НА

При ча о боста ну и коњи ма

Поро ди ца Бугар чић
из Кра ље ва ца про из во ди 

нај ви ше боста на у селу. 
Обра ђу ју 35 јута ра земље, 

25 јута ра сво је, а оста лу 
узи ма ју у закуп. Поред 

куку ру за, соје, сун цо кре та 
и дете ли не, бостан

зау зи ма 6,5 јута ра. Баве се 
и сто чар ском

про из вод њом. Има ју пет 
крма ча и 20 ова ца, а на 

тржи ште годи шње
испо ру че око

150 товље ни ка и 20 до 30 
јага ња ца. У дома ћин ству 
су три гене ра ци је, мама 
Нада (65), син Сло бо дан 

(46), сна ха Тања (44) и 
њихо ва деца Мили ца (24) 

и Милен ко (22)

Раз го вор смо запо че ли у лепо 
уре ђе ној поро дич ној кући, у опу
ште ној атмос фе ри. Сви су при

сут ни. Отац Бобан, како га сви зову у 
кући и селу, одмах на почет ку каже да 
не воли поја вљи ва ње у меди ји ма и 
повла чи се на неки начин, али зато 
син Милен ко, нај мла ђи члан поро ди
це, са вели ким задо вољ ством гово ри 
о њихо вом раду. Доми ни ра при ча о 
боста ну и коњи ма, који зау зи ма ју 
посеб но место у њего вом живо ту. 
Има и сву полу па рад ну опре му за 
коње, као и ста рин ски фија кер. Упре
же их три пута недељ но.

– Има мо две коби ле и два ждре бе
та. Моја љуби ми ца је Cani sa, која је 
меди цин ски фено мен. Овог про ле ћа, 
у вре ме када је била ждреб на, обо ле
ла је од тета ну са и сви вете ри на ри су 
гово ри ли да ће бити лош исход. Не 
само да је пре жи ве ла, него је и ждре
бе доби ла. Сами смо је изле чи ли, 
при ме њу ју ћи тера пи ју коју смо на 
кра ју сестра и ја одре ди ли, исти че 
Милен ко.

Милен ко је страст пре ма послу 
насле дио од роди те ља, који су се 
узе ли мла ди. Тања је тек напу ни ла 
18, док је Бобан имао непу них 21. 
годи ну када су запо че ли зајед нич ки 
живот. Муж каже да је морао и лич ну 
кар ту да јој „вади“. И пре бра ка сва ко 
са сво јим роди те љи ма је радио на 

њиви, а онда су, пола ко, зајед но, 
поче ли да пре у зи ма ју посао и одго
вор ност. Бри ну ли су о раду на њиви и 
шко ло ва њу деце.

Мили ца је до ско ра сту ди ра ла и 
пома га ла је само коли ко су јој оба ве
зе дозво ља ва ле, тако да су нај ве ћи 
терет бавље ња пољо при вре дом 
поне ли роди те љи, а касни је и брат. 
Милен ко је био „вуко вац“ у рум ској 
Пољо при вред ној шко ли „Сте ван 
Петро вић Бри ле“ и зама ло му је 
изма кла титу ла ђака гене ра ци је. Сви 
су оче ки ва ли да ће сту ди ра ти вете ри
ну, међу тим, он је иза брао да буде 
пољо при вред ник.

– Не жалим за факул те том и нисам 
се пока јао. Задо во љан сам живо том 
у Кра љев ци ма. Нави као сам на овај 
посао и он ме испу ња ва, каже мла ди 
пољо при вред ник, који је мно го пута 
из ноћ ног про во да оти шао пра во на 
њиву.

Од свих кул ту ра, Бугар чи ћи су нај
ви ше посве ће ни боста ну, који је у 
Сре му почео да се про из во ди три де
се тих годи на про шлог века, када су 
лубе ни це сти за ле до беч ког дво ра, 
зајед но са кар ло вач ким вином. Поро
ди ца Бугар чић поче ла је да их гаји 
мно го касни је. 

Кажу да је про из вод ња рискант на, 
али да се испла ти.

– Има ли смо ове годи не лубе ни це 

Последња овогодишња „сеча“ диња: Буга р чи ћи на њиви 



314. SEPTEMBAR 2019.      M NOVINE

на чети ри јутра. Сеје мо искљу чи во 
хибрид Тopgan. Сит ни је су, доспе ва ју 
рани је, има ју тан ку кору, изу зет ну 
боју и сласт.Сре ди ном мар та запо чи
њу посло ви у пла сте ни ку и за месец 
дана изно си мо расад у туне ле. На 
неко ли ко њива, на који ма про из во ди
мо бостан, има мо иско па не буна ре и 
кори сти мо систем за зали ва ње кап 
по кап. Саве те о зашти ти биља доби
ја мо редов но у рум ској Пољо при
вред ној струч ној слу жби. Ове годи не 
сезо на је касни ла две неде ље, али је 
цена оста ла добра у одно су на про
шлу годи ну, каже Милен ко 

Прве лубе ни це Бугар чи ћи су про да
ли 11. јула по 23 дина ра, а нај ду же се 
задр жа ла цена од 18 дина ра по кило
гра му. Кажу да је род био лоши ји него 
лане, али да је зато цена ово га пута 
била виша. Исти чу да је про шла 
годи на била ката стро фал на за 
бостан џи је и да је због уво за лубе ни
ца, цена у јед ном дану „пада ла“ и за 

15 дина ра. За лубе ни це је тржи ште 
било разно вр сно. Нај круп ни је пло до
ве и нај ве ћи део рода про да ли су 
стал ном куп цу из Доњих Петро ва ца, 
сред ње тешке лубе ни це мар ке ти ма, 
а оне нај сит ни је това ри ли су у шле
пер за пре ра ду.

За раз ли ку од лубе ни ца, све про из
ве де не диње про да ју куп цу из Новог 
Паза ра. Шабан Доло вац гото во две 
деце ни је дола зи ком би јем у Кра љев
це и купу је диње од исте поро ди це. У 
јеку сезо не сва ко днев но. И сви су 
задо вољ ни. Милен ко при ча да је чуо 
од покој ни деда Бран ка како је пре 
мно го годи на Шабан дошао код њих и 
молио да доби је диње, а да сутра дан 
доне се новац. При ста ли су, јер је ули
вао пове ре ње. Вра тио се како је обе
ћао и све поште но пла тио. Од тада 
дола зи сва ке годи не код Бугар чи ћа 
да отку пи сав род.

Кроз при чу о пољо при вре ди дома
ћи ни повре ме но зби ја ју шале на свој, 
али нај ви ше на Мили чин рачун. О 
њеном сун ча њу у дво ри шту и недав
ном путо ва њу у Беч. Она при хва та 
шалу и дода је да би могли да јој купе 
нову лежаљ ку и купа ћи костим. Сме ју 
се. Тата се при се ћа речи сво га оца 
који је гово рио да ће Мили ци бити 
потре бан пун џак пара. И опет смех.

Баба Нада, Боба но ва мама, хода 
са шта ком и каже да рани је, док је 
била мла да, кола ника да нису пошла 
на њиву без ње, а тако данас ни без 
Тање. Тања гаји цве ће, кува ручак, 
пере, пегла и уз све то иде и на њиву. 
Син дода је да је мама заду же на за 
фине посло ве, те да је она и књи го во
ђа у поро ди ци. „Књи го во ђа“ тога часа 
ћут ке узи ма све ску и нешто упи су је.

– Бобан је тај који вуче напред, а ми 
га подр жа ва мо и сле ди мо. И Милен ко 
је вре дан, ништа му није тешко да 
ура ди код куће и на њиви. Млад је, 
има вре ме на, можда ће јед но га дана 
поже ле ти да се запо сли, каже мама 
Тања.

Дода је да је бостан омо гу ћио шко

Има мо две коби ле и два 
ждре бе та. Моја љуби ми ца 

је Cani sa, која је
меди цин ски фено мен. 
Овог про ле ћа, у вре ме 
када је била ждреб на,
обо ле ла је од тета ну са

и сви вете ри на ри су
гово ри ли да ће бити лош 

исход. Не само да је
пре жи ве ла, него је
и ждре бе доби ла.

Сами смо је изле чи ли, 
при ме њу ју ћи тера пи ју

коју смо на кра ју сестра
и ја одре ди ли,

исти че Милен ко

Мили ца са родитељима и братом након
дипло ми рања на Сто ма то ло шком факул те ту 

Цве ће је Тањи на љубав 
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ло ва ње сту дент ки ње, да су ура ди ли 
изо ла ци ју и фаса ду на кући, од њега 
редов но купу ју репро ма те ри јал за 
нову про из вод њу и огрев, пла ћа ју све 
„дажби не“, од боста на сва ке годи не 
купе по јед ну при кључ ну маши ну или 
про ши ре и сагра де помоћ ни обје кат... 
Има ју три ауто мо би ла, три трак то ра 
и дру гу меха ни за ци ју.

– Нема мо једи но ком бајн. Нисмо 
желе ли да га купи мо, јер их има мно
го у селу, каже Бобан.

Бугар чи ћи су цење ни у Кра љев ци
ма. И роди те љи и деца има ју мно го 
при ја те ља, а број на је и поро ди ца. 
Чести су одла сци на свад бе, ту су 
кум ства, рођен да ни... Недав но су и 
они поча сти ли рођа ке и при ја те ље, 
са који ма су поде ли ли сре ћу што је 
Мили ца дипло ми ра ла на Сто ма то ло
шком факул те ту у Новом Саду.

Ути сак је да је код Бугар чи ћа све 
јед но став но и да нема ју про бле ма.

– Није лако, кли ма се про ме ни ла, 
тешко ће нам ства ра ју висо ке тем пе
ра ту ре. Муку мучи мо са биљ ним 
боле сти ма. И држа ва би могла више 
да помог не пољо при вред ни ци ма. 
Чека мо дуго на повра ћај нов ца, а 
тре ба ло би брже и редов ни је да 

испла ћу ју и суб вен ци је. За сви ње још 
нисмо доби ли новац за про шлу годи
ну, жали се Милен ко.

Раста је мо се у пред ве чер је и дого
ва ра мо да се види мо и сутра дан. 
Тако је и било.

Пора ни ли су, нахра ни ли сто ку, 
попи ли кафу, оста ви ли су месо и 
повр ће баба Нади да ску ва ручак и са 
два трак то ра оти шли су на њиву. Сво 
четво ро су послед њи пут ове годи не 
зајед но „секли“ пре о ста ле диње. 
Када су сти гли, већ по ухо да ној шеми, 
Мили ца је села у трак тор, а роди те
љи и брат кре ну ли су кроз бостан да 
секу здра ве пло до ве и бри шу их од 
земље пре ста вља ња у при ко ли цу. 
Јако авгу стов ско сун це уни шти ло је 
доста пре о ста лих диња. 

Мили ца, тек раз бу ђе на, ћут ке је 

вози ла, а оста ли су јој повре ме но 
дови ки ва ли... успо ри... зау ста ви... 
кре ни... вози првом... Мил ка држи 
лево, газиш робу...

Брзо су завр ши ли посао и на 
поврат ку кући, у пољу су сре ли Тањи
не роди те ље и сестру, који су се вра
ћа ли са сво је њиве возе ћи у при ко ли
ци диње. Зау ста вља ње и кра так раз
го вор. Бугар чи ћи и њима пома жу око 
боста на када запо чи ње про из вод ња, 
а касни је, када дође до про да је, сва
ко гле да сво ју њиву и бри не сво ју 
бри гу. 

Бугар чи ћи сти жу кући са диња ма, а 
уско ро ће доћи и купац.

Роди те љи оба вља ју послед ње при
пре ме, јер за два дана одла зе на 
одмор у Врњач ку Бању. Отац у шали 
каже да ће деца оста ти код куће да 
чува ју паре и сто ку. И да убе ру и про
да ју пре о ста ле диње и новац поде ле. 

Тако ће ово го ди шња про да ја боста
на бити завр ше на. Бугар чи ћи из Кра
ље ва ца живе ће мир ни је до мар та 
сле де ће годи не и засни ва ња нове 
про из вод ње боста на, који ће у 2020. 
зау зе ти већу повр ши ну.

Текст и фото:
Гор да на Вука ши но вић

Сво четво ро су послед њи пут ове годи не зајед но 
„секли“ пре о ста ле диње. Када су сти гли, већ по ухо да
ној шеми, Мили ца је села у трак тор, а роди те љи и брат 
кре ну ли су кроз бостан да секу здра ве пло до ве и бри шу 
их од земље пре ста вља ња у при ко ли цу. Јако авгу стов
ско сун це уни шти ло је доста пре о ста лих диња 

Тања је тек напу ни ла 18, док је Бобан имао непу них 21. 
годи ну када су запо че ли зајед нич ки живот. Муж каже да 
је морао и лич ну кар ту да јој „вади“. И пре бра ка сва ко 
са сво јим роди те љи ма је радио на њиви, а онда су, 
пола ко, зајед но, поче ли да пре у зи ма ју посао и одго вор
ност. Бри ну ли су о раду на њиви и шко ло ва њу деце

Милен ко је страст пре ма коњи ма насле дио од роди те ља
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РУМСКА БИБЛИОТЕКА

Афирмација 
књижевности

Тре ћа Књи жев на коло ни ја биће одр жа на 
у Руми од 9. до 13. сеп тем бра. Орга ни за то
ри ове мани фе ста ци је су Град ска библи о те
ка „Ата на си је Стој ко вић“ и Народ на библи
о те ка Срби је, уз покро ви тељ ство рум ске 
општи не. Поред Руме, актив но сти у окви ру 
ове, јед не од све га две Књи жев не коло ни
је у Срби ји, реа ли зо ва ће се кроз књи жев не 
вече ри и у библи о те ка ма у Инђи ји, Ста рој 
Пазо ви, Срем ској Митро ви ци и Срем ским 
Кар лов ци ма. По завр шет ку  рада Коло ни
је, биће штам пан, тре ћи по реду Збор ник 
са књи жев ним при ло зи ма уче сни ка, један 
на сло бод ну, а  један на зада ту  тему, коју 
ће пред ло жи ти уче сни ци Тре ће књи жев не 
коло ни је – Рума 2019.

 
ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Бор ко вачка
ликовна коло ни ја

Ликов на коло ни ја „Бор ко вац“, коју орга
ни зу је Зави чај ни музеј Рума, одр жа на је од 
26. до 29. авгу ста у Пави љо ну умет но сти у 
Бор ков цу.Ово  је 47. по реду Ликов на коло
ни ја, а знат но се раз ли ку је од рани јих јер 
су ове годи не уче сни ци били мла ди људи, 
уче ни ци умет нич ких шко ла из Новог Сада 
и Шап ца, као и неко ли ко рум ских сред њо
шко ла ца. Прет ход них годи на су то увек 
били већ осве до че ни ака дем ски сли ка ри и 
ваја ри.

Бра ни сла ва Коње вић, дирек тор ка Зави
чај ног музе ја, иста кла је да је тема ово го ди
шње Ликов не коло ни је била  „Идеј на реше
ња изра де наки та, само стал ног наки та или 
наки та као апли ка ци је за оде ћу“. С. Џ.

БАЧИНЦИ

Срем ски ручак 
чобан ски

На ран чу „Чесмин до” у непо сред ној бли
зи ни села Бачин ци, одр жа на је по десе ти 
пут мани фе ста ци ја „Срем ски ручак чобан
ски”. И ово га пута на првом месту било је 
про мо ви са ње срем ске чобан ске тра ди ци је, 
кроз заба ву и дру же ње и нарав но так ми че
ње у кува њу овчјег папри ка ша.

Мани фе ста ци ја која оку пља вели ки 
број посе ти ла ца, радо зна ла ца, одра слих 
и  нешто мла ђих, била је поде ље на у два 
дела: спорт ског дела, који се састо јао од 
чобан ског над ме та ња, так ми че ња у кува
њу овчи јег папри ка ша, смо тре ова ца, коза и 
овчар ских паса, и забав ног дела, у коме су 
насту па ла кул тур но  умет нич ка дру штва, 

при ре ђе на је изло жба суве ни ра, разних 
дома ћих спе ци ја ли те та из срем ске кухи ње 
и руч них радо ва удру же ња жена. Д. П.

ПЕЋИНЦИ

Диги тал ни уџбе ни ци
У Основ ној шко ли „Сло бо дан Бајић Паја“ 

у Пећин ци ма, током послед ње две неде ље 
у авгу сту, спро ве де на је наци о нал на дво
днев на обу ка Диги тал на учи о ни ца / диги
тал но ком пе тен тан настав ник – уво ђе ње 
елек трон ских уџбе ни ка и диги тал них обра
зов них мате ри ја ла, током које су учи те љи 
првог и дру гог и пред мет них настав ни ка 
петог и шестог раз ре да били у при ли ци да 
стек ну вешти не како би уна пре ди ли настав
ни про цес и допри не ли ква ли тет ни јем и 
ино ва тив ни јем сти ца њу зна ња уче ни ка.

По речи ма дирек то ри це пећи нач ке основ
не шко ле Мили ја не Срдић, уче ство ва ло је 
22 настав ни ка који су поде ље ни у две гру
пе, а током дво днев не обу ке усва ја ли су 
нео п ход на зна ња и вешти не кроз нове про
гра ме и ала те за рад.

Маестре
у Пећинцима

На пећи нач ком шета ли шту, у субо ту 24. 
авгу ста, у окви ру Пећи нач ког кул тур ног 
лета које и ове годи не орга ни зу је Кул тур
ни цен тар под покро ви тељ ством Општи не 
Пећин ци, насту пио је квар тет Мае стре из 
Срем ске Митро ви це. 

Бри ли јант не Митров чан ке поно во су оду
ше ви ле пећи нач ку публи ку сво јим изво
ђе њем, како кла сич не, тако и филм ске 
музи ке, а нео би чан спој кла ви ра, фла у те и 
там бу ри це про из вео је музи ку која при ја и 
нај та на ни јим уку си ма.

Про фе сор ке срем ско ми тро вач ке Музич
ке шко ле „Петар Крањ че вић“  Мил да 
Кузми нац и Душан ка Гаври ло вић за кла
ви ром, фла у тист ки ња Јеле на Вла о вић и 
Зори ца Опа чић на там бу ри, при ре ди ле су 
још јед ном вече за пам ће ње, као и јесе нас 
када су се пред ста ви ле пећи нач кој публи ци 
пово дом обе ле жа ва ња 40 годи на посто ја ња 
Кул тур ног цен тра Пећин ци.

Музи ком из фил ма „Дору чак код Тифа ни

ја“ (Bre ak fast at Tif anys) „Moon river“ Мае
стре су запо че ле вече, да би пре ко Пиа ко
ло вог Либер тан га и Штра у со вих вал це ра 
завр ши ле музи ком из фил ма „Пира ти са 
Кари ба“.

СУБО ТИ ШТЕ

Амур од девет
кило гра ма

Након лет ње пау зе, на језе ру „Срем ска 
оаза“ у Субо ти шту, 24. и 25. авгу ста, три
де се то ча сов ним спод куп екип ним так ми че
њем у пеца њу шара на и аму ра, наста вље
на је рибо ло вач ка сезо на.

Ово га пута за титу лу нај бо љих над ме та
ло се осам тро чла них еки па, а након три
де сет сати пеца ња и дру же ња нај у спе шни ји 
је био ЦТ (carp team) Биг карп Рума који је 
уло вио 35 кома да укуп не тежи не 184,435 
кг. Дру го место осво јио је ЦТ Иван Поло Уб 
чија су 33 уло вље на при мер ка „ваг ну ла“ 
181,460 кг, док је тре ће место, са уло вље
них 28 кома да укуп не тежи не 150,075 кг, 
осво јио ЦТ Моја воља Јар ков ци.

Прво пла си ра ној еки пи при пао је и пехар 
за нај ве ћи поје ди нач ни улов, који је ово
га пута био амур тежак 9,040 кг, а уте шну 
награ ду за нај ма њу уло вље ну рибу добио 
је ЦТ ДД који је изву као при ме рак тежак 
1,870 кг.

Иако ово га пута није обо рен није дан 
рекорд, пеца ро ши су има ли успе шан 
викенд, јер је уло вље но укуп но 872,763 кг 
рибе, а при ли ку да попра ве резул тат има
ће већ 7. и 8. сеп тем бра на шестом Бои ла 
купу у орга ни за ци ји „Удру же ња рибо ло ва ца 
Доњи Товар ник“.

МИТРОВАЧКО ПОЗО РИ ШТЕ 
Про јек ци је фил мо ва

У четвр так, 5. сеп тем бра и петак, 6. сеп
тем бра у Позо ри шту биће одр жа но неко ли ко 
про јек ци ја фил мо ва за децу и одра сле. Про
јек ци је новог хит фил ма за децу „Angry birds 
2“ (3Д  син хро ни зо ва но) на про гра му су у 
четвр так, 5. сеп тем бра, одно сно петак, 6. 
сеп тем бра, оба дана у тер ми ну од 16:30 
часо ва. Још један био скоп ски хит, филм 
„Пакле не ули це: Хобс и Шо“ биће при ка зан у 
четвр так 5. сеп тем бра од 18:30 сати, а филм 
за децу „Краљ лаво ва“ (3Д  син хро ни зо ва
но) при ка зу је се у петак, тако ђе од 18:30 
часо ва. Нови филм чуве ног режи се ра и сце
на ри сте Квенти на Таран ти на „Било јед ном 
у...Холи ву ду“, у којем глав не уло ге тума че 
Лео нар до Ди Каприо и Бред Пит, на про гра
му је 5. и 6. сеп тем бра, оба дана у вечер њем 
тер ми ну од 21:00 сат. Цена ула зни це за све 
про јек ци је фил мо ва изно си 250 дина ра. 
Резер ва ци је ула зни ца за про јек ци је фил мо
ва се не при ма ју. Све инфор ма ци је могу се 
доби ти на број теле фо на: 022/615115.
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ОВАН: Жели те да 
про ме ни те послов не 
окол но сти и не обра
ћа те пажњу на осо бу 

која вас зама ра кри ти зер ском 
при чом. Не може те сви ма да уго
ди те, али све што чини те са 
пози тив ном тен ден ци јом оста
вља добар ути сак на ваше 
сарад ни ке. Осло бо ди те се од 
неких емо тив них коч ни ца у скла
ду са лич ним потре ба ма, пока
жи те добру вољу и упри ли чи те 
неку оми ље ну заба ву у дво је. 

БИК: Ком пли ко ва на 
ситу а ци ја у којој се 
нала зи те про из и ла зи 
из зајед нич ког поку

ша ја, да се напра ви пра вил на 
део ба послов них и финан сиј ских 
инте ре са. Нема потре бе да пона
вља те при чу, која иза зи ва ново 
нера зу ме ва ње или оштро него
до ва ње у кру гу сарад ни ка. Раз
ми сли те на који начин тре ба да 
шар ми ра те и да одо бро во љи те 
парт не ра. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Поку ша
ва те да импре си о ни
ра те око ли ну сво јим 
п р е  п о  з н а  т љ и  в и м 

шар мом и раз ли чи тим спо соб но
сти ма. Ипак, све што чини те под
се ћа на кла сич но пре у ве ли ча ва
ње. Не успе ва те да одре ди те 
сво је место или уло гу у послов
ним пре го во ри ма. Нема раз ло га 
да кри ти ку је те бли ску осо бу, 
боље је да озбиљ ни је ана ли зи
ра те сво је пона ша ње као и про
пи се које сте учи ни ли. 

РАК: Нема те довољ
но стр пље ња за 
додат не оба ве зе, али 
посто је ситу а ци је које 

зах те ва ју кре а тив но раз ми шља
ње или фазу инку ба ци је. Важно је 
да на што бољи начин ускла ди те 
сво је жеље и могућ но сти. Неко ко 
је изне на да ушао у ваш живот у 
вама побу ђу је емо тив но инте ре
со ва ње и добро рас по ло же ње.

ЛАВ: Само сте тре
нут но емо тив но осе
тљи ви. Буди те разум
ни, тре нут ни неу спех 

тре ба да вас моти ви ше на додат
ну упор ност или на жељу за пре
ва зи ла же њем лич них сла бо сти. 
Нечи ја пору ка може да се тума чи 
на раз ли чи те начи не, а за вас је 
исти ни то пре све га оно што вам 
је дра го да чује те. Важно је да 
што боље ускла ди те сво је мисли 
и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Изне на да 
уме те да забли ста те 
у сусре ту са сарад ни
ци ма и да пону ди те 

неко нео бич но добро реше ње. 
Има те добре иде је и ста ло вам је 
да оства ри те зајед нич ке инте ре
се. Спо соб ност доброг при ла го
ђа ва ња на раз ли чи те усло ве, је 
нужна за послов ни успех. Годи 
вам нечи ја пажња, тако да упи ја
те сва ку реч коју изго ва ра бли ска 
осо ба. 

ВАГА: Уко ли ко вас 
при вла че иза зов не 
ситу а ци је, потреб но 
је да при хва ти те 

одре ђе ни сте пен ризи ка у 
послов ним пре го во ри ма. Поне
кад блиц про ве ра може да зава
ра, обра ти те пажњу на раз ли чи
те комен та ре и на вре ме затра
жи те нечи ји савет. Сусрет са јед
ном осо бом за вас пред ста вља 
емо тив ни врху нац, али на жалост 
тај врху нац брже ишче за ва него 
што бисте то желе ли. 

ШКОР ПИ ЈА: Не 
успе ва те да пред ви
ди те нечи ји одго вор 
на зада ту тему или да 

успо ста ви те добар однос са 
сарад ни ци ма. Нема раз ло га да 
се пона ша те пре ви ше раз ме тљи
во, већ затра жи те нечи ју морал
ну или мате ри јал ну подр шку. 
Парт нер вешто игно ри ше ваше 
иде је, поку ша ва те да схва ти те 
зна че ње скри ве них моти ва. 

СТРЕ ЛАЦ: Избе га вај
те пре те ра но екс по ни
ра ње у дру штву 
сарад ни ка. Нема 

потре бе да при ча те о ства ри ма 
које иза зи ва ју нега тив ну реак ци ју, 
боље је да при хва ти те ком про ми
сну вари јан ту. Уоста лом, увек 
посто ји фак тор про ме не и изне
на ђе ња. Парт нер се искре но тру
ди, али не раз у ме нај бо ље све 
ваше иде је. Избе га вај те ситу а ци
је које вас додат но зама ра ју.

ЈАРАЦ: Тре нут но 
љубав и лич но задо
вољ ство не иду у 
зајед нич кој ком би на

ци ји. Потреб но је да се опре де ли
те за прак тич на реше ња. Иску
ство вас опо ми ње, да не тре ба 
веро ва ти осо би о којој ваши 
сарад ни ци гово ре више у нега
тив ном кон тек сту. При хва ти ли 
сте пасив ну уло гу у одно су пре ма 
воље ној осо би, уско ро ћете зажа
ли ти због сво јих лоших про це на. 

ВОДО ЛИ ЈА:  Нема 
раз ло га да се пове де
те за лажним ути сци
ма или да вас неко 

зава ра ва вели ким обе ћа њи ма. 
Про ве ра вај те нове инфор ма ци је 
о послов ним при ли ка ма и потру
ди те се да зашти ти те сво је инте
ре се. Уко ли ко вас ири ти ра нечи је 
при су ство, сачу вај те при себ ност. 
Кон тро ли ши те импул сив ну стра
ну сво је при ро де. 

РИБЕ: Уко ли ко се 
нала зи те у некој осе
тљи вој фази, пре пу
сти те сво јим сарад ни

ци ма да оба ве тежи или ком пли
ко ва ни ји део посла. Мора те има
ти добру про це ну, ко може да вас 
заме ни у одлу чу ју ћем тре нут ку и 
у важним пре го во ри ма. У љубав
ном живо ту, немој те дозво ли ти 
свом парт не ру хиро ви то пона ша
ње. Све има сво ју здра ву меру и 
гра ни цу. 

VREMEPLOV
4. сеп тем бар

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

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

6. сеп тем бар
1988. Је да на е сто го ди шњи 
де чак То мас Гре го ри по стао 
нај мла ђа осо ба ко ја је пре пли
ва ла Ла манш. Пли ва ње тра ја
ло 11 са ти и 54 ми ну та. 
1998. Умро ја пан ски филм ски 
ре ди тељ Аки ра Ку ро са ва. 
До бит ник два Оска ра за нај бо
љи ино стра ни филм. 

7. сеп тем бар
1812. За вр ше на Бо ро дин ска 
бит ка, бли зу Мо скве, јед на од 
нај кр ва ви јих би та ка у На по ле о
но вим ра то ви ма, у ко јој су Ру си 
под ко ман дом Ку ту зо ва из гу би
ли 44.000 вој ни ка, а На по ле он 
50.000 ме ђу ко ји ма и 23 ге не
ра ла. Не де љу да на ка сни је 
На по ле он ушао у Мо скву. 
1822. Гу вер нер Бра зи ла, принц 
Пе дро, про гла сио не за ви сност 
од Пор ту га ли је и про гла сио се 
за ца ра. Пор ту гал при знао 
не за ви сност Бра зи ла 1828. 

8. сеп тем бар
1331. На др жав ном са бо ру у 
Свр чи ну на Ко со ву ар хи е пи
скоп Да ни ло ИИ кру ни сао 
23го ди шњег Ду ша на Сте фа на 
Не ма њи ћа за кра ља срп ских и 
по мор ских зе ма ља. За пр вог 
срп ског ца ра Ду шан Не ма њић 
кру ни сан 1346. у та да шњој 
срп ској пре сто ни ци Ско пљу. 
1943. Об ја вље на без у слов на 
ка пи ту ла ци ја Ита ли је у Дру гом 
свет ском ра ту. 

9. сеп тем бар
1513. У би ци про тив Ен гле за 
код Флу де на по ги нуо је шкот
ски краљ Џејмс IV за јед но са 
не ко ли ко хи ља да Шко та, ме ђу 
ко ји ма је би ло го то во це ло 
плем ство. 
1828. Ро ђен је ру ски пи сац Лав 
Ни ко ла је вич Тол стој. 

10. сеп тем бар
1526. Тур ски сул тан Су леј ман 
II Ве ли чан стве ни, по сле по бе
де над Ма ђа ри ма на Мо хач ком 
по љу, за у зео Бу дим, ко ји је 
по стао се ди ште Бу дим ског 
па ша лу ка, про вин ци је Ото ман
ског цар ства у на ред них 150 
го ди на. 

HOROSKOP

Сре да, 4. сеп тем бар
(22. август)

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

Четвр так, 5. сеп тем бар
(23. август)

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

Петак, 6. сеп тем бар
(24. август)

Св. све ште но му че ник Евти хи је; 
Све та муче ни ца Сира

Субо та, 7. сеп тем бар
(25. август)

Пре нос мошти ју Св. ап. Вар то
ло ме ја; Све ти апо стол Тит

Неде ља, 8. сеп тем бар
(26. август)

Све ти муче ни ци Адри јан и 
Ната ли ја

Поне де љак, 9. сеп тем бар
(27. август)

Пре по доб ни Пимен Вели ки
Уто рак, 10. сеп тем бар

(28. август)
Пре по доб ни Мој сеј Мурин; Пре
по доб ни Сава Псков ски

Crkveni
kalendar

• Сви су Срби бра ћа, под 
усло вом да нису рође на.
• Све оно о чему смо 
сања ли није се оби сти
ни ло, јер смо се касно 
про бу ди ли.
• Зна мо ми чему слу жи 
гла ва, али нисмо могли 
одмах да се сети мо.

Босан ске
гура би је
са пек ме зом

Састој ци: 500 гра ма бра шна, 
250 гра ма мар га ри на, деци ли тар 
уља, 250 гра ма шеће ра, мало 
нарен да не кори це лиму на, пек
мез по жељи, кеси ца вани лин 
шеће ра, прсто хват соли.

При пре ма: Заме си те тесто од 
бра шна, мар га ри на, уља и шеће
ра, те додај те кори цу лиму на и 
пра ви те кугли це. У сва кој кугли ци 
напра ви те уду бље ње и у њега 
ста ви те мало пек ме за. Испе ци те 
у под ма за ном пле ху и поспи те 
вани ли ним шеће ром.
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Тенкисти са Маракане

Срби ја се раду је, доби ла је два 
фуд бал ска пред став ни ка у 
Евро пи ове сезо не. Пар ти зан и 

Црве на зве зда су ове ри ли пла сман у 
европ ска так ми че ња и усре ћи ли 
арми је сво јих нави ја ча.

Прво је Зве зда пред пре пу ним ста
ди о ном „Рај ко Митић“ успе ла да одо
ли швај цар ском Јанг Бој су и напра ви 
исто риј ски под виг пла си рав ши се у 
Лигу шам пи о на дру ги пут заре дом.

Затим је Пар ти зан на сли чан начин 
успео да реми зи ра са нор ве шким 
Мол де ом у гости ма и ове ри пла сман 
у Лигу Евро пе.

Нема сум ње, огро ман успех за наш 
фуд бал и раз лог за сла вље нави ја ча 
и јед ног и дру гог клу ба.

А сла вља је било. Посеб но у Бео
гра ду после меча црвено – белих. 
Про во за ли су се игра чи Зве зде у 
нека квој шкло по ци ји налик тран спор
те ру по ули ца ма Бео гра да са све 
шле мо ви ма на гла ви. Дово љан раз
лог да се диг не огром на пра ши на у 
јав но сти. Касни је је обја шње но да је 
то Тамић на који је наба че на нека кон
струк ци ја.

Тема ти ка је била јасна. Још пред 
поче так утак ми це, испред ста ди о на 

Црве не Зве зде пар ки ран је – тенк. 
Потез упра ве, мар ке тин шког сек то ра 
или неког тре ћег који је иза звао буру, 
не само у Срби ји, већ у целом реги о ну.

Одмах су кре ну ла нага ђа ња: чији је 
то тенк, ко га је доте рао испред ста ди
о на, где је цев окре ну та, јел био у 
Вуко ва ру, или можда на Косо ву...

Јав ност је доби ла углав ном шту ре 
одго во ре од неких „изво ра бли ских 
редак ци ји“. Кажу да је са отпа да, те 
да је маке та, те да је пра ви, али му је 
зали ве на цев... На кра ју се огла сио и 
пред сед ник, твр де ћи да у томе не 
види ништа спор но и да је таква сим
бо ли ка засту пље на широм спорт ског 
све та.

И исти на, спорт ски грбо ви и заста ве 
су пуни топо ва, ђула ди, пуша ка и 
цеви. Сам тенк као сим бол моћи, сна
ге и бор бе не би тре бао да диг не 
толи ку пра ши ну у јав но сти. Па ипак, 
овде се више при ча ло и писа ло о тен
ку, него о фуд ба лу и исто риј ском 
успе ху.

Јед но је гур ну ти тенк пред очи неко
га ко никад није имао доди ра са 
ратом. Пред неког који је можда слу
шао при че о рату који се десио пре 80 
годи на. У том слу ча ју, оклоп ном вози

лу је савр ше но место на три би на ма 
свог воље ног клу ба.

На Бал ка ну ства ри сто је мало дру
га чи је. Изму че ни рато ви ма који су се 
деси ли не тако дав но, људи са ових 
про сто ра има ју реак ци је на оруж је као 
они пси у Павло вље вом екс пе ри мен
ту. И док се неки буса ју у гру ди пуни 
родо љу бља и мржње пре ма дру гој 
вери или наци ји, дру ги се згра жа ва ју 
што уоп ште нешто мора да их под се
ћа на стра хо те које су пре жи ве ли.

Ком ши је су нарав но брже – боље 
дале одго вор у виду трак то ра 
пар ки ра ног испред „Мак си ми ра“. 

Боле сна сим бо ли ка је више него јасна. 
Из Срби је, овог пута, нисмо виде ли 
реак ци ју и наста вак пре је ба ва ња. 

Поста вља се пита ње, шта све то 
нама обич ним смрт ни ци ма тре ба. 
Уме сто да ужи ваш у фуд ба лу и успе ху 
свог клу ба, слу шаш при че о рато ви ма 
и мржњи. Уме сто да одве деш сво је 
дете да у миру гле да утак ми цу на ста
ди о ну, ти га пењеш на неке тен ко ве и 
трак то ре да се сли ка. По ко зна који 
пут, из ниче га, успе ла је да испли ва 
мржња и при ча о неким вре ме ни ма 
која су за забо рав. Ако нам је за уте ху, 
цев је зали ве на. Па и то је нешто.
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Кабел – ОФК Жар ко во 0:0; 
Дина мо – Зла ти бор 0:0; Рад
нич ки 1923 – Мета лац 1:2; Рад
нич ки Пирот – Траyал 2:1; Сме
де ре во 1924 – Гра фи чар 1:2; 
Земун – Колу ба ра 1:0; Нови 
Пазар – Будућ ност 2:0; ОФК 
Бач ка – Син ђе лић 3:2.

Суботица: Бачка 1901 – 
Омладинац 1:0; Сремска 
Митровица: Раднички (СМ) – 
Хајдук 1912 1:0; Сомбор: 
Раднички 1912 – Дунав 3:0; 
Перлез: Борац – ОФК Вршац 
2:1; Зрењанин: Раднички (З) – 
Војводина 1928 1:1; Рума: Први 
Мај – ОФК Бечеј 1918 2:1; 
Панчево: Железничар – 
Динамо 1945 1:0; Пригревица: 
Братство 1946 – Козара 3:1.

01. Железничар 3 3 0 0 4:0 9
02. Раднички 3 2 0 1 6:2 6
03. ОФК Бечеј 3 2 0 1 8:7 6
04. Борац 3 2 0 1 6:5 6
05. Хајдук 1912 3 2 0 1 5:4 6
06. Бачка 1901 3 2 0 1 4:3 6
07. Радни. (СМ) 3 2 0 1 4:3 6
08. ОФК Вршац 3 2 0 1 4:3 6
09. Раднич. (З) 3 1 1 1 5:4 4
10. Братство 3 1 1 1 3:3 4
11. Динамо 3 1 0 2 3:4 3
12. Први Мај 3 1 0 2 4:6 3
13. Козара 3 1 0 2 3:5 3
14. Омладинац 3 0 1 2 1:3 1
15. Војводина 3 0 1 2 1:4 1
16. Дунав 3 0 0 3 2:7 0

Инђи ја – Про ле тер 1:2; Чука
рич ки – Рад нич ки Ниш 1:0; Мла
дост – Јавор Матис 3:3; Напре
дак – Рад 4:0; Пар ти зан – ТСЦ 
1:1; Вој во ди на – Црве на Зве зда 
1:2; Мачва – Рад ник 1:1; Спар
так ЖК – Вождо вац 2:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ердевик: Слога (Е) – Југовић 
3:1; Голубинци: Јадран – 
Хајдук 1:2; Нови Сад: Црвена 
Звезда – Слога (Т) 2:1; Војка: 
Сремац – Раднички 3:2; 
Шајкаш: Борац – Јединство 0:1; 
Бачки Јарак: Младост (БЈ) – 
Подриње 3:2; Белегиш: 
Подунавац – Слобода 3:0; 
Беочин: Цемент Младост (НС) 
1:1.

Љуково: Љуково – Митрос 
5:2; Витојевци: Партизан – 
Раднички 4:0; Пећинци: Доњи 
Срем 2015 – Железничар 3:0; 
Доњи Петровци: Доњи 
Петровци – Борац (К) 3:1; 
Салаш Ноћајски: Будућност – 
Борац (М) 3:1; Попинци: 
Напредак – ЛСК 1:2; 
Вишњићево: Хајдук (В) – 
Рудар 1:1; Путинци: ПСК – 
Хајдук (Б) 1:0.

01. Доњи П. 3 2 1 0 8:1 7
02. Доњи Срем 3 2 1 0 7:1 7
03. Будућност 3 2 1 0 9:4 7
04. Партизан 3 2 0 1 7:1 6
05. Раднички 3 2 0 1 9:6 6
06. Железнич. 3 2 0 1 5:4 6
07. ПСК 3 1 1 1 5:5 4
08. Рудар 3 1 1 1 6:8 4
09. ЛСК 3 1 1 1 2:6 4
10. Напредак 3 1 0 2 5:4 3
11. Хајдук (Б) 3 1 0 2 3:5 3
12. Љуково 3 1 0 2 7:10 3
13. Митрос 3 1 0 2 6:12 3
14. Хајдук (В) 3 0 2 1 4:6 2
15. Борац (К) 3 0 1 2 2:7 1
16. Борац (М) 3 0 1 2 1:6 1

01. Слога (Е) 3 3 0 0 7:1 9
02. Младо. (НС) 3 2 1 0 6:1 7
03. Јединство 3 2 1 0 6:3 7
04. Подунавац 3 2 0 1 6:3 6
05. Хајдук 3 2 0 1 6:5 6
06. Ц. Звезда 3 1 2 0 5:4 5
07. Раднички 3 1 1 1 6:4 4
08. Подриње 3 1 1 1 5:3 4
09. Борац 3 1 1 1 3:2 4
10. Цемент 3 1 1 1 2:4 4
11. Младо. (БЈ) 3 1 0 2 4:6 3
12. Сремац 3 1 0 2 3:7 3
13. Слобода 3 1 0 2 3:7 3
14. Слога (Т) 3 0 1 2 1:3 1
15. Јадран 3 0 1 2 2:6 1
16. Југовић 3 0 0 3 2:8 0

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Металац 6 4 0 2 10:8 12
02. Нови Пазар 6 3 2 1 9:5 11
03. Кабел 6 3 2 1 8:5 11
04. Раднич. (П) 6 3 2 1 9:8 11
05. Динамо 6 3 1 2 11:6 10
06. Графичар 5 3 1 1 6:2 10
07. ОФК Бачка 6 3 1 2 10:8 10
08. Траyал 6 3 1 2 7:7 10
09. ОФК Жарко. 6 2 2 2 6:4 8
10. Земун 6 2 1 3 5:4 7
11. Раднич. 6 2 1 3 10:10 7
12. Колубара 6 2 1 3 7:7 7
13. Златибор 6 1 4 1 2:3 7
14. Синђелић 6 1 2 3 5:9 5
15. Будућност 5 1 1 3 2:7 4
16. Смедерево 6 0 0 6 2:16 0

01. ТСК 7 5 2 0 15:6 17
02. Војводина 7 5 1 1 18:5 16
03. Ц. Звезда 5 5 0 0 11:3 15
04. Чукарички 6 5 0 1 8:4 15
05. Раднички 7 4 1 2 10:7 13
06. Партизан 5 3 2 0 11:3 11
07. Спартак ЖК 7 3 0 4 9:13 9
08. Вождовац 6 2 1 3 9:9 7
09. Инђија 7 2 1 4 6:9 7
10. Младост 7 1 3 3 8:15 6
11. Рад 6 2 0 4 6:13 6
12. ЈаворМатис 6 1 2 3 10:12 5
13. Напредак 6 1 2 3 5:8 5
14. Пролетер 7 1 2 4 6:11 5
15. Радник 6 1 1 4 7:10 4
16. Мачва 7 0 2 5 5:16 2

Бингула: ОФК Бингула – 
Јединство (М) 1:2; Бачинци: 
ОФК Бачинци – Ердевик 2017 
0:0; Гибарац: Синђелић – 
Напредак 1:5; Батровци: 
Омладинац (Б) – Борац 3:0; 
Јамена: Граничар – Јединство 
(Љ) 3:1.

01. Напредак 1 1 0 0 5:1 3
02. Омладинац 1 1 0 0 3:0 3
03. Граничар 1 1 0 0 3:1 3
04. Јединст. (М) 1 1 0 0 2:1 3
05. ОФК Бачи. 1 0 1 0 0:0 1
06. Ердевик 1 0 1 0 0:0 1
07. ОФК Бинг. 1 0 0 1 1:2 0
08. Јединс. (Љ) 1 0 0 1 1:3 0
09. Борац 1 0 0 1 0:3 0
10. Синђелић 1 0 0 1 1:5 0

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ШИД

ОДБОЈ КА ШКИ ТУР НИР У РУМИ

Спорт, раз вој и мир

Про је кат „Спорт, одр жи ви раз вој и 
мир“ запо чет у мар ту, окон чан је 
31. авгу ста одбој ка шким тур ни ром 

у рум ској Хали спор то ва, а реа ли зо ва ли 
су га Раз вој ни цен тар „Так Тик“ из Новог 
Сада, у сарад њи са парт не ри ма Дру
штвом за помоћ мен тал но недо вољ но 
раз ви је ним осо ба ма (МНРО) из Руме, 
као и ЖОК „Рума“. Током годи не, у грн
чар ској ради о ни ци коју орга ни зу је у сво
јим про сто ри ја ма Дру штво, осо бе оме
те не у раз во ју, затим уче ни ци Тех нич ке 

шко ле „Милен ко Брзак Уча“ и Гим на зи је 
„Сте ван Пузић“, изра ђи ва ли су меда ље и 
маг не те са сим бо ли ма одр жи вог раз во ја, 
а које су доде ље не уче сни ци ма одбој ка
шког тур ни ра одр жа ног од 30. авгу ста до 
1. сеп тем бра  у рум ској Хали спор то ва.

ЖОК „Рума“ је био орга ни за тор тур ни
ра у окви ру овог про јек та, под нази вом 
„Одбој ка, одр жи ви раз вој, мир – Рума 
2019“, на којем су се так ми чи ле одбој
ка ши це из Лесков ца, Шап ца и Руме. 
Побед ни це тур ни ра су одбој ка ши це из 

Руме, које су еки пу из Лесков ца побе ди
ле резул та том 3:2, а еки пу из Шап ца са 
3:0. Рум ске одбој ка ши це Еми ли ја Павић, 
кадет ки ња и Мили ца Сту пар, сени ор ка, 
исти чу да им је дра го што су уче ство ва ле 
на овом тур ни ру. 

Овај про је кат суфи нан си ра Покра јин
ски секре та ри јат за обра зо ва ње, про
пи се, упра ву и наци о нал не мањи не, а 
подр жа ли су га и Савез спор то ва рум ске 
општи не и Спорт ски цен тар.

С. Џаку ла

Уче сни ци одбој ка шког тур ни ра у Руми


