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Примарнасепарацијаотпада
ускороуСремскојМитровици
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сеекономскиефектираздвајањаотпадаповећати,рекаојеВладимирСанадер

У уто рак, 24. сеп тем бра Срем ску 
Митро ви цу су посе ти ли пред
став ни ци Амба са де Швед ске, 

Мини стар ства живот не сре ди не и 
Орга ни за ци је HELP пово дом про
јек та при мар не сепа ра ци је отпа да, 
који ће се уско ро спро во ди ти у Срем
ској Митро ви ци. Реч је о про јек ту 
који финан си ра швед ска Aгенција 
за међу на род ну сарад њу (SIDA) са 
Мини стар ством живот не сре ди не, а 
ЈКП „Кому на ли је“, Реги о нал на депо
ни ја „СремМачва“ и Град Срем ска 
Митро ви ца су укљу че ни у реа ли за
ци ју овог про јек та. Гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це Вла ди мир Сана
дер је изја вио да овај про је кат озна
ча ва један исто риј ски тре ну так када 
је реч и живот ној сре ди ни нај ве ћег 
гра да у Сре му. 

–При мар на сепа ра ци ја отпа да ће 
дове сти до тога да се отпад пра вил
но раз два ја и лини ја за сепа ра ци
ју која посто ји на нашој реги о нал ној 
депо ни ји, коју би тре ба ло уско ро да 
пусти мо у рад, знат но ће олак ша ти 
одва ја ње отпа да из дома ћин ста ва. 
Самим тим ће се еко ном ски ефек ти 
раз два ја ња отпа да пове ћа ти, с обзи
ром на то да се у тако зва ној мокрој 
струк ту ри отпа да може успе шно 
одво ји ти само неких седам про це
ната. При мар на сепа ра ци ја ће дове
сти до мно го већих про це на та одва ја

ња отпа да. Ја бих апе ло вао, пре све
га на наше сугра ђа не да, када доби ју 
бес плат не кан те за одва ја ње ПЕТ 
амба ла же и папи ра, буду одго вор ни 
пре ма живот ној око ли ни и пошту ју 
пра ви ла која ће бити уве де на, рекао 
је Сана дер.

Ола Андер сон, шеф Оде ље ња за 
међу на род ну сарад њу Амбасаде 
Шведске у Бео гра ду, при ли ком ове 
посе те је навео да већ годи на ма 
уна зад Швед ска подр жа ва Србију 
у спровођењу реформи на путу ка 
Европској унији.

– Сре ћан сам што сам данас овде 
у Срем ској Митро ви ци како бисмо 
раз го ва ра ли о про јек ту при мар не 
сепа ра ци је отпа да, као и о про јек ту 
HELP, којим ће Роми моћи да постану 
формални сакупљачи отпада. 
Шведска годи шње обез бе ђу је  три 
мили о на евра посеб но за рефор ме 
које се тичу живот не сре ди не, рекао 
је Андер сон. 

Сло бо дан Перо вић, помоћ ник 
мини стра за очу ва ње живот не око
ли не, за меди је је иста као да ће се 
при мар ним раз два ја њем сма њи ти 
коли чи на отпа да која одла зи на Реги
о нал ну депо ни ју. 

–У овом тре нут ку раз го ва ра мо о 
импле мен та ци ји про јек та, која нас 
оче ку је у 2020. годи ни. При мар на 
сепа ра ци ја ће доне ти могућ ност да 

се испо ру ком нових кан ти и кон теј
не ра зна чај но подиг не сто па раз два
ја ња при мар ног отпа да. На тај начин 
ћемо доби ти отпад који може да се 
реци кли ра и онај који ће завр ши ти 
на депо ни ји. Исто тако, Мини стар
ство зашти те живот не сре ди не је 
током про шле неде ље опре де ли ло 
зна чај на сред ства да помог не Срем
ској Митро ви ци у даљим раз вој ним 
пла но ви ма и про ши ре њу капа ци те та 
реги о нал не депо ни је. Увек напо ми
њем да би наш посао био лак ши када 
би већи на општи на била тако про гре
сив на као што је то Срем ска Митро
ви ца, барем када је у пита њу зашти
та живот не сре ди не и упра вља ње 
отпа дом, рекао је Перо вић.

Према речима Тамаре Милковић, 
портпаролке ЈКП „Кому на
ли је“, Срем ска Митро ви ца је 

увр ште на у 17 гра до ва и општи на 
које ће доби ти опре му за при мар но 
раздвајање отпа да. 

– Срем ска Митро ви ца ће доби ти 
кан те за сва инди ви ду ал на дома
ћин ства. Први пут ће у нашем граду 
у посеб не кон теј не ре поче ти да се 
одва ја ста кло, а доби ће мо и два 
вози ла за тран спорт отпа да. На тери
то ри ји гра да ће бити поста вље но 240 
нових кон теј не ра и то за ПЕТ амба
ла жу, папир/кар тон и ста кло, рекла је 
Тама ра Мил ко вић.  З.Поповић

СасастанкауГрадскојкући
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Како се може про чи та ти по разним 
нови на ма, и чути на разним теле
ви зи ја ма, Срби ју послед њих 

годи на напу шта око 35.000 људи годи
шње, а пре ма пода ци ма Орга ни за ци је 
за еко ном ску без бед ност и сарад њу 
од 2000. из земље је оти шло више од 
650.000 људи, нај ви ше мла дих.  Рас
по ло же ње мла дих људи у Срби ји, и не 
само у Срби ји, него и свим земља ма 
бив ше Југо сла ви је је такво да већи на 
њих жели да оде одав де. Кажу да три 
четвр ти не мла дих у Срби ји изра жа ва 
жељу или наме ру да еми гри ра, што 
ста вља Срби ју на прво место међу 
земља ма у реги о ну, у који ма такву 
жељу има у про се ку поло ви на испи та
ни ка, пока за ло је истра жи ва ње Фон
да ци је „Фри дрих Еберт“ из 2018. годи
не, а које су обја ви ли меди ји. Зна чи да 
смо опет лиде ри у реги о ну. Бар у 
нече му. Коли ко ову држа ву кошта тај 
одлив мла дог све та? Цифре се, у 
зави сно сти од изво ра, кре ћу од 0,3 до 
1,2 мили јар де евра годи шње. Озби
љан је распон у пита њу, али да узме
мо неку злат ну сре ди ну, па и то је 

огро ман новац за сиро ма шну држа ву 
каква смо. 

Е сад, није да се не раз ми шља о 
томе како се бори ти са овим вели ким 
про бле мом. Раз ми шља се и то све у 
шесна ест. Чак је напра вљен почет ком 
годи не нека кав тим струч ња ка који ће 
да зау ста ви овај нега тив ни тренд. 
Сад, да ли им је циљ да га само зау
ста ве или пак пре о кре ну у нашу 
корист, па да мла ди са Запа да нагр ну 
у ово мало Срби је, не знам. Знам да је 
пре неки дан пре ми јер ка Брна бић иза
шла са епо хал ним мера ма за под сти
цај запо шља ва ња мла дих људи које 
ће сту пи ти на сна гу од 1. јану а ра сле
де ће годи не, а одно се се на сма ње ње 
поре за и допри но са на пла те. Брна
бић је обја сни ла да ће од 1. јану а ра 
иду ће годи не посло дав ци који буду 
пове ћа ва ли број запо сле них и запо
шља ва ли лица која нису била у рад
ном одно су током 2019. бити осло бо
ђе ни пла ћа ња поре за и допри но са  70 
одсто током 2020. годи не, 65 одсто 
током 2021. годи не, и 60 одсто током 
2022. годи не. И то би тре ба ло да спре

чи одла зак меди цин ских сеста ра, 
лека ра, воза ча, мај сто ра свих врста 
на Запад?

По сво јој сушти ни ове мере су зани
мљи ве пре све га посло дав ци ма, а 
мла де људе баш бри га коли ко ће 
њихов посло да вац пла ти ти допри но са 
на пла ту. Њих зани ма коли ка ће им 
пла та бити. Због пла те они одла зе из 
земље, а не због допри но са.

Дру га ствар, тре нут но су на сна зи 
под сти ца ји од 75 посто за запо
шља ва ње нових рад ни ка, па не 

видим како ће сма ње ње тог про цен та 
бити бла го твор но за веће запо шља ва
ње? 

Али, да се мане мо про це на та и 
биро крат ских мера, и врап ци на гра ни 
зна ју зашто се одва де одла зи. А одла
зи ло би се и више само да смо којим 
слу ча јем и ми, као Хрват ска у ЕУ. Ено 
код њих цела Сла во ни ја звр ји пра зна. 
Кажу да је нај ве ћи хрват ски „оток“ 
запра во Ирска. А и они има ју нека кве 
„мере“ за зау ста вља ње исе ља ва ња 
мла дих људи. Како раде, види се. Као 
што ће ради ти и ове наше.

Посвојојсуштини
овемересузанимљиве

пресвегапослодавцима,
амладељудебашбрига

коликоћењиховпослодавац
платитидоприносанаплату.

Њихзанимаколикаћеим
платабити.Збогплатеони
одлазеизземљеанезбог
доприноса.Другаствар,

тренутносунаснази
подстицајиод75посто
зазапошљавањенових
радника,паневидим
какоћесмањењетог

процентабитиблаготворно
завећезапошљавање?
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ОДРЖАНАСЕДНИЦАСКУПШТИНЕГРАДА

Усвојенребалансбуџета
за2019.годину

ОваодлукаједонетанаосновузакључкаВладеРепу
бликеСрбије, која је дозволила да запослени уПред
школскојустанови„Пчелица“добијуједнократнупомоћ.
Тоутиченамасузарадакојаћесеутрошитиизбуџета
градаитаквакорекцијаможедасеурадисаморебалан
сом, нема другог начина. Због тога смо приступили
овомребалансу,којиусуштининикакведругепромене
неподразумева,рекаојеДушкоШарошковић

Сед ни ца град ске Скуп шти не одр жа
на је у петак, 27. сеп тем бра. Пред 
град ским одбор ни ци ма нашло се 

укуп но једа на ест тача ка. Прва тач ка 
днев ног реда је била пред лог одлу ке о 
реба лан су буџе та Гра да Срем ска Митро
ви ца. Начел ник Град ске упра ве за буџет и 
локал ни еко ном ски раз вој Душко Шаро
шко вић је иста као да је овај реба ланс 
“изну ђен“.

– Ова одлу ка је доне та на осно ву 
закључ ка Вла де Репу бли ке Срби је, која је 
дозво ли ла да запо сле ни у Пред школ ској 
уста но ви „Пче ли ца“ доби ју јед но крат ну 
помоћ. То ути че на масу зара да која ће се 
утро ши ти из буџе та гра да и таква корек
ци ја може да се ура ди само реба лан сом, 
нема дру гог начи на. Због тога смо при сту
пи ли овом реба лан су, који у сушти ни 
ника кве дру ге про ме не не под ра зу ме ва. 
Оквир но, буџет се није мно го про ме нио, 
осим што смо ми неке пози ци је, које су 
оста ле сло бод не на завр ше ним про јек ти
ма, иско ри сти ли за неке буду ће, које су у 
току или ће се ради ти у наред ном пери о
ду, али зна чај ни јих про ме на није било, 
рекао је Шаро шко вић.

Тако ђе, на овој сед ни ци је усво јен пред
лог одлу ке о бора ви шној так си, која се у 
нај ве ћој мери одно си на вла сни ке тури
стич ких сео ских дома ћин ста ва.

– Одлу ка о бора ви шној так си нема везе 
са реба лан сом буџе та, јер је одлу ка о 
бора ви шној так си акт који ути че на извор
не при хо де и он се доно си у про це ду ри 
доно ше ња буџе та. То што се нашао на 
сед ни ци, када је и реба ланс буџе та, пука 
 је  слу чај ност. Том одлу ком се уво ди 
бора ви шна так ста за при ват не објек те, 
одно сно за газдин ства, која сад по Зако ну 
о уго сти тељ ству могу да пру жа ју такве 
услу ге. Износ бора ви шне так се се не 
мења. Она за госте изно си 100 дина ра, а 
за вла сни ке се уво ди пау шал на бора ви
шна так са, а реше ња се доно се квар тал
но. Зна чи, овом одлу ком је само утвр ђе на 
над ле жност ко вла сни ци ма тури стич ких 
сео ских дома ћин ста ва при зна је пра во да 
пру жа ју такве услу ге и ко их заду жу је за 
пау шал но бора ви шну так су, навео је 
начел ник Град ске упра ве за буџет и 
локал ни еко ном ски раз вој.

Поред ових тача ка, усво је ни је пред лог 
одлу ке о изме на ма и допу на ма одлу ке о 
јав ном линиј ском пре во зу пут ни ка на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це, пред лог 
одлу ке о начи ну успо ста вља ња и кри те
ри ју ми ма за утвр ђи ва ње виси не накна де 
за успо ста вља ње слу жбе но сти на гра ђе
вин ском земљи шту, као и пред лог 
закључ ка и покре та њу поступ ка при ба
вља ња непо крет но сти у јав ну сво ји ну 

Гра да Срем ска Митро ви ца.
Изгла са на је и изме на пла на и про гра

ма посло ва ња за 2019. годи ну буџет ских 
кори сни ка из обла сти кул ту ре и то се 
одно си на: Библи о те ку „Гли го ри је Воза ро
вић“, Гале ри ју „Лазар Воза ре вић“, Завод 
за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, Исто риј
ски архив „Срем“ и Цен тар за кул ту ру 
„Сир ми ју март“. Усво је не су у прве изме не 
и допу не про гра ма посло ва ња ПУ „Пче
ли ца“ за 2019. годи ну са првом изме ном и 
допу ном финан сиј ског пла на ПУ „Пче ли
ца“, као и пред лог закључ ка о дава њу 
сагла сно сти потра жи ва ња Гра да Срем ска 
Митро ви ца пре ма субјек ту при ва ти за ци је 
„Хидро тех ни ка – хидро е нер ге ти ка“ А.Д. 
Бео град.

На овој сед ни ци в. д. дирек то ри Уста
но ве за него ва ње кул ту ру „Срем“ Душан 
Дрча, Библи о те ке „Гли го ри је Воза ро вић“ 
Рај ко Секу лић и „Сир ми ју мар та“ Зол тан 
Хеге диш су раз ре ше ни и поно во име но
ва ни на поме ну те функ ци је.

З.Поповић

ДушкоШарошковић

СедницаСкупштинеГрада
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ЈКП„ВОДОВОД“СУМИРАОРАДУЛЕТЊОЈСЕЗОНИ

Максимумпотрошње
узминимумзастоја

Током про те кле лет ње 
сезо не водо снаб де ва
ње Срем ске Митро ви

це и град ских насе ље них 
места одви ја ло се без већих 
про бле ма. Током јуна, јула 
и авгу ста потро ша чи ма је 
испо ру че но нешто пре ко 
два милиона куб них мета ра 
воде, што одго ва ра више го
ди шњем про се ку.

Пре ма пода ци ма Репу
блич ког хидро ме те о ро ло
шког заво да Срби је лето 
2019. годи не, пето је нај то
пли је лето у нашој земљи. 
У Срем ској Митро ви ци је 
сход но вре мен ским при
ли ка ма са вели ким бро јем 
троп ских дана, потро шња 
воде била уоби ча је на, на 
нивоу из 2011, 2013, 2015 И 
2017. годи не. Мак си мал на 
потро шња из лет њег пери о
да 2012. годи не није пре ма
ше на. 

Инте ре сан тан је пода так 
да је овог лета нај ви ше воде 
потро ше но у авгу сту – 750. 
000 кубних метара, а нешто 
мање у јуну и јулу месе цу. 
То и не чуди, с обзи ром на 
изу зет но висо ке тем пе ра ту
ре током авгу ста. У таквим 
усло ви ма, водо снаб де ва ње 
је било ста бил но. 

– Засто ји су били рет ки, уз 
мини мал но тра ја ње  нај ви
ше до два сата, и то нај че шће 
због сана ци је ква ро ва или у 
зона ма инфра струк тур них 
радо ва. Све чешће је могу ће 
изво ди ти радо ве под при ти
ском, без затва ра ња лини је 
водо снаб де ва ња, што сва
ка ко иде у при лог ква ли те ту 
пру жа ња услу га  „Водо во да“. 
Када је реч о насе ље ним 
мести ма са локал ним систе
мом водо снаб де ва ња, нису 
забе ле же ни већи про бле ми. 
Једи но се због огра ни че них 

коли чи на рас по ло жи ве воде 
недо ста так осе тио у Босу
ту, током два дана у јулу. 
Таква ситу а ци ја пре ва зи ђе
на је упу ћи ва њем цистер не 
за воду – речи су Бори сла ва 
Баби ћа, в.д. дирек то ра ЈКП 
„Водо вод“.

Поред редов не испо ру ке 
довољ них коли чи на воде, 

Митров ча ни могу да буду 
задо вољ ни и њеним ква ли
те том. Ана ли зе које су рађе
не у прет ход ном пери о ду, 
потвр ђу ју њену здрав стве ну 
исправ ност по свим пара ме
три ма, про пи са ним Пра вил
ни ком о хиги јен ској исправ
но сти воде за пиће. 

Љ.Ј.

БориславБабић

Лабораторија

Застојисубилиретки,узминималнотра
јање  највишедодва сата.Свечешће је
могуће изводити радове под притиском,
без затварања линије водоснабдевања,
штосвакакоидеуприлогквалитетупружа
њауслуга„Водовода“,речисуБорислава
Бабића,в.д.директораЈКП„Водовод“
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САВЕТОВАЊЕОНОВИНАМАУОБЛАСТИСЕОСКОГТУРИЗМА

Категоризацијаобјеката
У Град ској кући, 26. 

сеп тем бра орга ни зо
ва но је саве то ва ње 

сео ских тури стич ких дома
ћин ста ва  и дома ће ради но
сти како би били упо зна ти 
са изме на ма Зако на о тури
зму које су сту пи ле на сна гу 
1. јула ове годи не. Поред 
вла сни ка тури стич ких сео
ских дома ћин ста ва и дома
ћих ради но сти, на састан ку 
су при су ство ва ли и дирек
тор Аген ци је за рурал ни 
раз вој Петар Самар џић и 
Дра га на Марељ, пред сед
ник Коми си је за кате го ри за

ци ју тури стич ких сео ских 
дома ћин ста ва и дома ћих 
ради но сти. Петар Самар
џић је том при ли ком изја
вио да је рурал ни тури зам 
зау зео зна чај но место у 
тури стич ком сек то ру, јер 
допри но си у уна пре ђе њу и 
побољ ша њу еко ном ске 
ситу а ци је и ста ња сео ских 
дома ћин ста ва.

– Сео ски тури зам допри
но си  очу ва њу и про мо ви
са њу духов них и мате ри
јал них вред но сти, очу ва њу 
живот не сре ди не, афир ма
ци ји Сре ма и Срем ске 

Митро ви це, као зна чај не 
тури стич ке дести на ци је. 
Тако ђе, отва ра ју се нова 
рад на места, могућ но сти за 
само за по шља ва ње и запо
шља ва ње. Сто га, и напо ри 
локал не само у пра ве би 
тре ба ло да буду усме ре ни 
ка уна пре ђе њу ове атрак
тив не обла сти при вре ђи ва
ња, а Аген ци ја за рурал ни 
раз вој је и прет ход них годи
на у сарад њи са оста лим 
локал ним ресор ним инсти
ту ци ја ма ради ла на уна
пре ђе њу сео ског тури зма. 
Нај пре смо орга ни зо ва ли 

еду ка ци је, раз ли чи тог 
карак те ра, еду ка ци ју о 
реги стра ци ји и кате го ри за
ци ји обје ка та, изво ри ма 
финан си ра ња, поста вља ли 
смо тури стич ку сиг на ли за
ци ју, изра ђи ва ли вебстра
ни це, орга ни зо ва ли сту диј
ска путо ва ња, изра ди ли 
смо и реч ник на енгле ском 
јези ку који је наме њен 
упра во субјек ти ма који се 
баве сео ским тури змом. 
Одлу чи ли смо се да пред
став ни ке сео ских тури стич
ких дома ћин ста ва и ове 
годи не поно во оку пи мо и 

Сасастанка

КАНЦЕЛАРИЈАЗАМЛАДЕ

Каријерниинфоцентар
Кан це ла ри ју за мла де Гра да Срем

ска Митро ви ца тре ћу годи ну заре
дом подр жа ле су покра јин ске и 

репу блич ке инсти ту ци је и то за про је
кат који се тиче кари јер ног инфор ми
са ња мла дих у нашем гра ду. Тре нин ге 
спро во де обу че ни еду ка то ри кари јер
ног инфор ми са ња, који су сер ти фи ко
ва ни на про јек ту ГИЗЗ БОС немач ке 
орга ни за ци је за међу на род ну сарад њу. 

– Како смо у прет ход не три годи не 
има ли одлич ну сарад њу са свим сред
њим шко ла ма у нашем гра ду на про
јек ти ма који су се тица ли кари јер ног 
инфор ми са ња, има мо вели ка оче ки ва
ња и за ово го ди шњи  про је кат „Кари
јер ни инфо цен тар – Мла ди пред у зет
ник 2019.“, који је подр жао Покра јин ски 
секре та ри јат за спо рт и омла ди ну, 
рекла је Биља на Матић, коо ор ди на тор

ка Кан це ла ри је за мла де у Срем ској 
Митро ви ци.

Про је кат под ра зу ме ва обу ку и пре
да ва ње за уче ни ке тре ћих и четвр тих 
раз ре да на тему кари јер ног инфор ми
са ња, која ће се одр жа ва ти у Кан це

ла ри ји за мла де. Ради о ни це почи њу 
кра јем сеп тем бра, а завр шна кон фе
рен ци ја „Мла ди пред у зет ник 2019.“ 
биће орга ни зо ва на сре ди ном новем
бра. Кроз про је кат годи шње про ђе пре
ко 200 сред њо шко ла ца.

Уканцеларијизамладеодсадкаријерниинфоцентар
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Пројекат:„УСРЕДИШТУПАЖЊЕ:Митровицајуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаГрадаСремскаМитровица–Градскауправазаобразовање,културуиспорт.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

пред ста ви мо неке нове 
изво ре финан си ра ња који 
се оче ку ју у наред ном пери
о ду. Тако ђе, овај саста нак 
је орга ни зо ван како бисмо 
могли да чује мо са којим 
про бле ми ма се суо ча ва ју 
након  изме на Зако на о уго
сти тељ ству, посеб но у делу 
изме на обра чу на поре за и 
бора ви шних так си. Жели мо 
да им ука же мо на неке 
нове могућ но сти посло ва
ња, пре све га, на могућ ност 
директ не напла те сво јих 
услу га без посред ни ка, као 
што је досад био слу чај, и 
уоп ште да им пру жи мо 
помоћ и подр шку у испу ња
ва њу зах те ва које пред њих 
ста вља тржи ште, рекао је 
Самар џић.

Дра га на Марељ је наве
ла да на тери то ри ји Срем
ске Митро ви це за сада има 
12 сео ских тури стич ких 
дома ћин ста ва и две дома
ће ради но сти, а уско ро се 
оче ку је кате го ри за ци ја тих 
обје ка та. 

– Кате го ри за ци ја обје ка
та се спро во ди тако што 
вла сни ци под не су зах тев, 
мора ју се задо во љи ти неке 
мини мал не усло ви и на 
кра ју доби ју реше ња, која 
тра ју три годи не. Ми смо 
јед на од рет ких локал них 
само у пра ва, која у саста ву 
Коми си је која изла зи на 
терен и кате го ри ше објек те 
има инспек то ре, и то гра ђе
вин ског, сао бра ћај ног и 
сани тар ног, као и тури змо
ло га. То није дан град нема. 
Срем ска Митро ви ца је град 
који има потен ци јал да 
живи од тури зма,  схва ти ли 
смо да је то вео ма важно, 
рекла је Дра га на Марељ.  

Ана Дави до вић, вла сник 
сео ског тури стич ког дома
ћин ства Вила „Дави до вић“, 
изја ви ла је да су ова кви 
састан ци врло кори сни. 

– Могу да кажем да је 
сарад ња са Аген ци јом за 
рурал ни раз вој изу зет на и 
да су ова кви састан ци од 
вели ког зна ча ја, јер увек 
може мо неком да се обра
ти мо за савет или помоћ. 
Ево, сад су акту ел не изме
не Зако на о тури зму, који је 
шту ро напи сан и ова кви 
састан ци су нам од вели ке 
помо ћи. Изме не су доне ле 
појед но ста вљи ва ње ства
ри, посеб но када гово ри мо 
о бора ви шној так си, која ће 
се сада пла ћа ти пау шал но. 
То је вели ка олак ши ца, 
наве ла је Ана Дави до вић.

З.Поповић

ПРЕДСТАВЉАЊЕРЕЗУЛТАТАИСТРАЖИВАЊА
ПОКРАЈИНСКОГОМБУДСМАНАУОПШТОЈБОЛНИЦИ

Потребнајебољауслуга
женамасаинвалидитетом

У Општој бол ни ци, у четвр так, 26. сеп
тем бра пред ста вље ни су резул та ти 
истра жи ва ња о репро дук тив ном здра

вљу жена са инва ли ди те том у Вој во ди ни, 
које је спро вео покра јин ски заштит ник гра
ђа на – омбуд сман. Истра жи ва ње је спро
ве де но током 2018. годи не и то уз подр шку 
Миси је ОЕБС у Срби ји. Овај про је кат је 
имао за циљ да при ка же што цело ви ти
ји увид у ста ње репро дук тив ног здра вља 
жена са инва ли ди те том, како би се на осно
ву доби је них резул та та уна пре ди ле јав не 
поли ти ке у обла сти здрав ства. Заме ни ца 
покра јин ског заштит ни ка гра ђа на Сне жа

на Кне же вић је том при ли ком наве ла да је 
спр о ве де но јед но опсе жно истра жи ва ње, 
којим су биле обу хва ће не све здрав стве не 
уста но ве на тери то ри ји Вој во ди не – домо ви 
здра вља, опште бол ни це, рези ден ци јал не 
уста но ве, Инсти тут за јав но здра вље Вој во
ди не и Покра јин ски секре та ри јат за здрав
ство. 

– Пола зе ћи од тога да сви има ју пра ва 
на јед на ку зашти ту, као и од чиње ни це да 
су осо бе са инва ли ди те том, мислим и на 
жене и мушкар це, дис кри ми ни са ни чла но ви 
дру штва, спро ве ли смо ово истра жи ва ње. 
Посла ли смо упит ни ке на адре се свих 43 
дома здра вља на тери то ри ји АП Вој во ди не, 
свих 10 бол ни ца, Инсти ту ту за јав но здра
вље Вој во ди не и Покра јин ском секре та ри
ја ту за здрав ство. Има ли смо вео ма добар 
одзив, а након тога су наше истра жи ва чи
це ура ди ле фокусгру пе са запо сле ни ма 
у здрав ству, а кроз дија лог и фокусгру пе 
су обра ђе ни резул та ти. На кра ју су рађе
ни дубин ски интер вјуи са жена ма са инва
ли ди те том. На осно ву доби је них резул та
та, упу ти ли смо пре по ру ке које ука зу ју да 
је потреб но више ради ти на омо гу ћи ва њу 
аде кват ни јег при сту па и аде кват ни је зашти
те жена са инва ли ди те том. При том, мисли 
се на архи тек тон ски при ступ здрав стве ној 
уста но ви.  Потре бан је барем један тоа лет 
за осо бе са инва ли ди те том, посе бан  при
ступ лиф то ви ма и на опре мље ност орди
на ци ја, које би тре ба ло да има ју сто за 
пре глед осо ба са инва ли ди те том. Тако ђе, 
потре бан је и тумач за зна ков ни језик, изја
ви ла је Сне жа на Кне же вић.

Она је дода ла да је нео п ход но и ради ти 
на стал ној еду ка ци ји запо сле них у здрав
ству да би се пру жи ле што аде кват ни је 
услу ге са што мање дис кри ми на ци је осо ба
ма са инва ли ди те том. 

З.Поповић
СнежанаКнежевић

ПредстављањерезултатаистраживањауОпштојболници
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БЕОЧИН:ПОВОДОМ180ГОДИНА„ЛАФАРЖА“ИГОРМИРОВИЋПУСТИОУРАД
НОВУЛИНИЈУ

Знатносмањење
штетнихгасова

Нову тех но ло шку лини ју у фабри
ци цемен та „Лафарж’“ у Бео чи
ну, „Хло р ни бај пас“, која ће сма

њи ти угљен  диок сид за више од 20. 
000 тона на годи шњем нивоу, пустио је 
у рад пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић. Ова инве сти ци ја вред на 
7,2 мили о на евра, покре ну та је у четвр
так, 26. сеп тем бра на дан када је ова 
фабри ка обе ле жи ла 180 годи на посто
ја ња. Тим пово дом пред сед ник Миро
вић уру чио је ком па ни ји Инте гри са ну 
дозво лу за сва постро је ња на осно ву 
Зако на о спре ча ва њу и кон тро ли зага
ђи ва ња живот не сре ди не.

Нај ста ри ја цемен та ра на Бал ка ну, 
која је поче ла са радом дав не 1839. 

годи не, када је бео чин ски лапор упо
тре бљен за изград њу лан ча ног моста 
изме ђу Пеште и Буди ма, данас је део 
свет ског гиган та „Лафарж Хол цим Гру
пе“, који у 80 зема ља има 2.500 пого на 
и запо шља ва 75.000 људи.

Чести та ју ћи јуби леј, пред сед ник 
Миро вић је казао да отва ра ње нове 
тех но ло шке лини је зна чи и иско рак у 
пове ћа ва њу уде ла обно вљи ве енер ги је 
у про из вод њи цемен та и бољој зашти
ти и очу ва њу живот не сре ди не.

– Откад је „Лафарж“ пре у зео ову 
фабри ку, еми си ја отров ног гаса сма
ње на је за 25 посто, што је од огром ног 
зна ча ја за Фру шку гору, али и за све у ку
пан раз вој наших нај ва жни јих при вред

них потен ци ја ла  раз во ја пољо при вре
де и про из вод ње здра ве хра не – казао 
Игор Миро вић на све ча но сти и додао 
да је фабри ка цемен та зна ча јан сег
мент вели ког инве сти ци о ног циклу са 
који је у Срби ји покре нут у послед њих 
неко ли ко годи на, јер је упра во цемент 
из ове фабри ке део брзе пру ге Бео
градБудим пе шта, нових аутопуте ва, 
обје ка та „Бео гра да на води“ и мно гих 
дру гих.

– Као воде ћи снаб де вач гра ђе вин
ске инду стри је Срби је, Лафарж БФЦ 
кон стант но ула же у уна пре ђе њу тех но
ло шког про це са, о чему гово ри и дана
шњи дога ђај – иста као је Дими три је 
Кње ги њић дирек тор „Лафарж Срби ја“ и 
под се тио да је нека да фабри ка има ла 
три пећи и заста ре лу тех но ло ги ју, која 
је пот пу но уки ну та, а у нову је ула га но 
сва ке годи не.

С.Костић

– Почет ком ове годи не пла си ра ли 
смо инве сти ци о ни про грам у вред но
сти од 160 мили о на евра, који под ра
зу ме ва број не про јек те, а један од 
њих је и „Хло р ни бај пас“ који је про
ра дио у овој фабри ци – иста као је 
Мар сел Кобуз, дирек тор „Лафарж 
Хол цим“ за Евро пу.

Инвестициони
програм

Обилазакфабрике

ИгорМировићсеобраћаприсутниманасвечаности
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ПАКЕТИЗАДЕЦУРАТНИХВОЈНИХИНВАЛИДА

Школскиприборза29ученика

Наста вља ју ћи прак су запо че ту пре две годи не, Општи
на Шид је и ове школ ске годи не обез бе ди ла поклон 
паке те са школ ским при бо ром за децу рат них вој них 

инва ли да. Пред сед ник Општи не Шид Пре драг Вуко вић, при
ре дио је при јем и уру че ње паке та за 29 уче ни ка, у уто рак 24. 
сеп тем бра у сали Скуп шти не општи не.  

– Ово су деца рат них вој них инва ли да који су из рата деве
де се тих годи на иза шли са трај ним после ди ца ма. Тру ди мо 
се да води мо рачу на о њима, да побољ ша мо њихов поло жај 
у сва ком погле ду. Ове годи не смо поде ли ли школ ски при бор 
за 29 уче ни ка и то ради мо тре ћу годи ну за редом, ову прак су 

ћемо наста ви ти и у будућ но сти. Желим им сре ћан поче так 
нове школ ске годи не и да буду што бољи ђаци – изја вио је 
први човек шид ске општи не.

Милош Осто јић, пред сед ник Удру же ња рат них вој них 
инва ли да општи не Шид се захва лио на уру че ним покло ни
ма.

– Сва ки вид помо ћи локал не само у пра ве је добро дошао 
рат ним вој ним инва ли ди ма и поро ди ца ма поги ну лих. Сва ка 
добра наме ра и сва ки поклон, мно го зна чи нашим чла но ви
ма – рекао је Осто јић.  

Д.П.

ПредрагВуковићиМилошОстојићсаученицима

КОНФЕРЕНЦИЈАЗАМЕДИЈЕСРПСКЕНАПРЕДНЕСТРАНКЕШИД

Женекаопокретачкаснага
Деја на Крсма но вић, покра

јин ска посла ни ца, одр
жа ла је кон фе рен ци ју за 

меди је 25. сеп тем бра у стра
нач ким про сто ри ја ма. Посеб
но је иста кла зна чај жена у 
општин ском одбо ру.

– Може мо се похва ли ти да 
више од 60 посто чла но ва 
Општин ског одбо ра су жене. 
Све зна чај не дату ме обе ле жи
ла је Уни ја жена. Ради ли смо на 
еду ка ци ји жена, на еко ном ском 
осна жи ва њу жена и раз ви ја
њеу све сти код жена, када су у 
пита њу пре вен тив ни пре гле ди. 
Као чла ни ца жен ске пар ла мен
тар не мре же у Скуп шти ни АП 
Вој во ди не, изу зет но сам срећ
на што је про је кат покра јин ске 
Вла де „Прва мамо гра фи ја” 
сво ју реа ли за ци ју запо чео у 
Шиду – рекла је Деја на и дода
ла да су жене из Вишњи ће ва и 

Ада ше ва ца тако ђе има ле при
ли ку да се пре гле да ју. Пре ма 
инфор ма ци ја ма пре гле да но је 
више од 600 жена, по наја ва
ма у пла ну је купо ви на још јед
ног покрет ног мамо гра фа, тако 
да ће и жене из дру гих места 
моћи да оба ве пре глед.

– Подр жа ва мо рад и акти
ви зам удру же ња жена у нашој 
општи ни, а њих је око два де
сет. Посеб но бих иста кла рад 
жена из сео ских сре ди на. Као 
локал на само у пра ва доби ли 
смо част да буде мо дома ћи
ни Сај ма ства ра ла штва сео
ских жена у Вој во ди ни, који ће 
се одр жа ти у субо ту, 28. сеп
тем бра. Уче ство ва ће око 200 
удру же ња, када ће моћи да 
пре зен ту ју свој пред у зет нич ки 
дух и ства ра ла штво – изја ви ла 
је Деја на Крсма но вић.

 Д.П.
ДејанаКрсмановић
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МОРОВИЋ

Лепшицентар
Алек сан дар Кузми нац, 

пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Моро

вић, у сре ду 25. сеп тем бра, 
оби шао је радо ве на уре ђе
њу села. У жељи да амби јент 
у коме живе, уре де и опле ме
не, поче ло се од ста зе испред 
Дома кул ту ре.

– Поче ли смо рекон струк ци
ју цен тра села поста вља њем 
беха тон пло ча испред Дома 
кул ту ре. Радо ви ће се финан
си ра ти сред стви ма месне 

зајед ни це уз помоћ локал
не само у пра ве. Наше село је 
јед но од нај леп ших у Сре му 
и надам се да ћемо са овим 
улеп ша ва њем села оства ри ти 
још један циљ. Моро ви ћа ни то 
заслу жу ју – рекао је Кузми нац.

Савет месне зајед ни це има 
још пла но ва за уре ђе ње села, 
које тре ба реа ли зо ва ти ове 
годи не. Пла но ви се одно се на 
изград њу још ста за, озе ле ња
ва ње и поди за ње новог дрво
ре да. Д.П.

АлександарКузминац

ЕРДЕВИК

Крајдивљимдепонијама?
Месна зајед ни ца Ерде вик у сарад

њи са ЈКП „Стан дард” запо че ла је 
у уто рак, 24. сеп тем бра чишће ње 

депо ни је у овом селу. Про блем дивљих 
депо ни ја је дуго го ди шњи и локал на 
само у пра ва је реши ла да „рас кр сти” 
са ова квим начи ном одла га ња сме ћа. 
Зоран Машић, пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Ерде вик и Сла ви ца Сре мац, 
дирек тор ка ЈКП „Стан дард”, оби шли су 
поче так радо ва на јед ној од депо ни ја у 
овом селу.

– Локал на само у пра ва је ини ци ра ла 
чишће ње ове депо ни је, јер је локал на 
само у пра ва и осно ва ла ЈКП „Стан дард” 
да саку пља отпад и да га одво зи у Шид 
на депо ни ју, где се лаге ру је на пра ви
лан начин. Апе лу јем на све мешта не 
Ерде ви ка да сав свој отпад који има ју, 
изно се оним дани ма када је пред ви ђе
но одно ше ње сме ћа, а наши рад ни ци ће 
тај отпад поку пи ти и одне ти на депо ни ју 
у Шид – каже дирек тор ка Сре мац и дода
је да се два пута у току неде ље одно си 
сме ће из Ерде ви ка. 

– Тру ди мо се да услу ге пру жа мо редов
но. Локал на само у пра ва тежи да  се уз 
помоћ нашег пред у зе ћа, сме ће одно си 
на пра ви лан начин и да спре чи мо фор
ми ра ње дивљих депо ни ја које угро жа ва

ју живот ну сре ди ну –  изја ви ла је Сла ви
ца Сре мац.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни
це иско ри стио је овај дога ђај да позо ве 
мешта не Ерде ви ка да буду одго вор ни 
и саве сни. Ово је јако вели ки про блем, 
дивље депо ни је су ста ра тема, а у селу 
их има три. 

– Уз помоћ ЈКП „Стан дард” очи сти ће
мо све три депо ни је и молим мешта не 

да кори сте услу ге овог пред у зе ћа. Има
мо депо ни ју на којој су уги ну ле живо ти
ње и пре ти зара за. Тре ба да схва ти мо да 
ова квим пона ша њем угро жа ва мо и себе 
и децу, мора мо пора ди ти прво на соп
стве ној све сти. ЈКП „Стан дард” редов но 
одно си сме ће из села поне дељ ком и сре
дом, тако да нема потре бе да се сме ће 
изно си на депо ни ју – рекао је Машић.

Д.Попов

ЗоранМашићиСлавицаСремац

БАТРОВЦИ

Уређењегробља

У Месној зајед ни ци 
Батров ци, наста вље ни 
су радо ви на уре ђе њу 

сео ског гро бља. Оште ће
на пешач ка ста за на ула ску 
у гро бље укло ње на је, а у 
завр шној фази су радо ви на 
изград њи нове ста зе у дужи
ни од око 200 мета ра. У уто
рак, 24. сеп тем бра, радо ве 
је оби шао Бра ни слав Сарић, 
пред сед ник саве та Месне 
зајед ни це Батров ци.

– Радо ви су у завр шној 
фази, а финан си ра ју се из 
буџе та месне зајед ни це, уз 
подр шку локал не само у
пра ве. Од оста лих радо ва, 
поста ви ли смо рефлек то ре 
на игра ли ште у цен тру села, 
а у пла ну нам је и да ура
ди мо ауто бу ско ста ја ли ште 
– рекао је Сарић. Вред ност 
пла ни ра них радо ва изно си 
око 450.000 дина ра.

Д.П.

БраниславСарић
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Кухињанадар
Опре ма ње про сто ра у 

сео ском Дому кул ту
ре у Илин ци ма, а који 

ће бити наме њен за кухи њу, 
поче ли су у сре ду. 25. сеп
тем бра. Тија на Ђур ђе вић, 
пред сед ни ца Саве та месне 
зајед ни це оби шла је радо
ве, а потом и обја сни ла шта 
се све ради.

– Дом кул ту ре је про шле 
годи не окре чен, сани тар
ни чвор је довр шен и сад је 
још оста ла кухи ња, која је од 
вели ке важно сти за мешта
не. Савет месне зајед ни це 
је донео одлу ку да се напра
ви и кухи ња, те су радо ви 
запо че ти и тра ја ће око пет
на ест дана. Почет ком окто
бра нас оче ку ју радо ви на 
уград њи јачег тра фоа, зида
ње амбу лан те и рекон струк
ци ја про зо ра на сео ској шко
ли. Желим да се захва лим 

локал ној само у пра ви која 
нам даје подр шку – изја ви ла 
је Тија на Ђур ђе вић.

Вред ност радо ва на кухи
њи је 200.000 дина ра, а 
после гра ђе вин ских радо ва 
сле ди и опре ма ње кухи ње 
свим нео п ход ним еле мен ти
ма. Д.П.

ТијанаЂурђевић

Радовинабудућојкухињи

ЉУБА

Реализацијапланова
Мир ко Белан је пред сед ник 

Саве та месне зајед ни це 
Љуба, у којој се завр ша ва ју 

про јек ти на које се чека ло низ годи
на. У сре ду, 25. сеп тем бра, Белан је 
оби шао радо ве на изград њи сани
тар ног чво ра у сео ској амбу лан ти 
и радо ве на капе ли на сео ском гро
бљу.

– Ове годи не ради мо сани тар ни 
чвор у сео ској амбу лан ти, који до 
сада није посто јао и за њега је издво
је но 150.000 дина ра. То је дуго го ди
шњи про блем који ће, ето, ове годи
не бити решен. Ради се и капе ла на 
сео ском гро бљу. Мал те ри са ње је 
при кра ју, тре ба да се поста ви кера
ми ка, да се уре ди сани тар ни чвор, а 
сле де ће годи не пла ни ра мо завр ше
так радо ва – рекао је Белан и додао 
да је све то ура ђе но у сарад њи са 
локал ном само у пра вом, која је има
ла раз у ме ва ња и иза шла у сусрет за 
све што је тра же но.

– За ове две годи не коли ко смо на 
вла сти, попра ви ли смо мало живот
ни стан дард људи ма. Мешта ни нису 
има ли водо вод, а за месец дана ће 
бити и то ура ђе но, као и при кључ
ци за воду, од новем бра. Надам се 
да ће ова ква сарад ња бити наста
вље на и убу ду ће – изја вио је Мир ко 
Белан.

Д.П.
МиркоБелан КапелауЉуби

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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САЈАМСТВАРАЛАШТВАСЕОСКИХЖЕНАВОЈВОДИНЕ

Чудеснеженскеруке

Сајам ства ра ла штва сео ских жена 
у Вој во ди ни одр жан је, по једа на
е сти пут, у субо ту 28. сеп тем бра 

у Шиду. Ова мани фе ста ци ја одр жа ва 
се сва ке годи не у дру гом гра ду у Вој во
ди ни, а пово дом обе ле жа ва ња Међу
на род ног дана сео ских жена (15. окто
бар), када се у мно гим земља ма широм 
све та раз ли чи тим актив но сти ма ука зу ју 
на посе бан допри нос жена на селу, на 
њихо ву уло гу на селу и на уна пре ђе
ње пољо при вре де и рурал ног раз во ја. 
Изло жба ства ра ла штва сео ских жена 
има за циљ да про мо ви ше дру штве ну 
гру пу из сео ских сре ди на широм Вој во
ди не, њихов акти ви зам, кре а тив ност и 
пред у зет нич ки дух. 

Кара ђор ђе ва ули ца у цен тру Шида, 
овог дана доби ла је сасвим дру га чи
ји изглед. Низа ли су се штан до ви, а на 
њима су били изло же ни машто ви ти про
из во ди жена из сео ских сре ди на. Шаро
ли кост и изу зет на кре а тив ност при
вла чи ла је број не посе ти о це, који нису 
могли да се одлу че шта од пону ђе ног 
про ба ти или купи ти. У пону ди је било и 
кола ча, мири шља вих сапу на, зим ни це, 
руч них радо ва, ста рих и забо ра вље них 
пред ме та нека да врло бит них за рад 
жена (ста ре пегле, вар ја че, кори та).

Шид одав но није оди сао толи ком 
коли чи ном пози тив не енер ги је, раз
дра га них људи, али и потро шач ком 
гро зни цом. Све због изу зет не пону де, 
лепе атмос фе ре, вели ког бро ја гости ју, 
Шиђа ни су заи ста ужи ва ли. На све ча
ном отва ра њу гово ри ли су пред сед ник 

Општи не Шид Пре драг Вуко вић, дирек
тор ка Заво да за рав но прав ност поло ва 
Диа на Мило вић, пот пред сед ни ца Скуп
шти не АП Вој во ди не и чла ни ца Жен ске 
пар ла мен тар не мре же Скуп шти не АП 
Вој во ди не Сне жа на Седлар и покра
јин ски секре тар за соци јал ну поли ти ку, 
демо гра фи ју и рав но прав ност поло ва 
Пре драг Вуле тић.

– Захва љу јем се покра јин ској Вла ди 
што је баш Шид иза бра ла да буде дома
ћин јед ном див ном дога ђа ју. Данас је 
у Шиду пра зник жена, на јед ном месту 
може се виде ти пре гршт раз ли чи тих 

кул ту ра, спе ци ја ли те та, суве ни ра који 
пока зу ју дух и лепо ту Вој во ди не. Шид 
данас шаље јед ну лепу сли ку целој 
Срби ји. Општи на Шид ће наста ви ти да 
подр жа ва про јек те који афир ми шу жен
ско ства ра ла штво на локал ном нивоу, а 
посеб но за побољ ша ње поло жа ја сео
ских жена – казао је Вуко вић.

Диа на Мило вић, дирек тор ка Заво да 
за рав но прав ност поло ва, иста кла је да 
су ту због жена. 

– Жели мо да вам пока же мо да нам је 
ста ло до вас, да смо ту за вас, и да вам 
поже лим да се данас лепо про ве де те и 
ужи ва те – рекла је Диана Мило вић.

У име Скуп шти не АП Вој во ди не 

КатаринаЗорјан(првасдесна)сачланицамаудружењаженаизКулпина

ПредрагВуковић

Креативностимаштовитостштандова
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обра ти ла се пот пред сед ни ца Сне жа на 
Седлар.

– Задо вољ ство ми је што сам данас 
са вама на 11. Сај му ства ра ла штва сео
ских жена у Вој во ди ни. Дана шњи Сајам 
је нај леп ши начин да обе ле жи мо Међу
на род ни дан сео ских жена. Жен ско 
ства ра ла штво на селу је нешто пре по
зна тљи во не само у нашој земљи, него 
и у реги о ну. То је нешто што је понос не 
само Вој во ди не, већ и Срби је. Скуп шти
на Вој во ди не и њени посла ни ци увек ће 
подр жа ва ти ова кве мани фе ста ци је – 
иста кла је Сне жа на Седлар.

Покра јин ски секре та ри јат за соци јал
ну поли ти ку, демо гра фи ју и рав но прав
ност поло ва, зајед но са Заво дом за рав
но прав ност поло ва, ради на видљи во
сти ове дру штве не гру пе са села путем 
кон кур са, еду ка ци ја, обу ка и про мо ци је 
у јав но сти, ради на уна пре ђе њу њихо
вог поло жа ја, јер је оно вео ма бит но за 
демо граф ско ожи вља ва ње села и еко
ном ско осна жи ва ње кроз пољо при вред
ни и рурал ни раз вој села. 

– Ово је вели ки и битан скуп, који оди
ше надом, хра бро шћу, јер има Срби ја 
чиме да се дичи, има шта да пока же 
шта жене раде. Покра јин ска вла да уна
зад три годи не у вели кој мери ула же у 

стуб поро ди це, стуб еко но ми је, стуб 
демо гра фи је. Ово је вели ки дан, где 
уз помоћ Покра јин ске вла де, локал не 
само у пра ве, Репу бли ке Срби је пока зу
је мо на који начин оно што жена ради 
може да буде за добро бит држа ве, 
поро ди це. Демо гра фи ја нам не иде на 
руку, може мо „белу кугу” да побе ди мо 
само уз помоћ тра ди ци о нал не поро ди
це – рекао је Пре драг Вуле тић

На штан до ви ма који су „оку пи ра ли” 
глав ну ули цу, број на удру же ња су про
сто мами ла сво јом пону дом. Један од 
њих је и штанд, који је за раз ли ку од 
дру гих био врло јед но ста ван, а чла ни ца 
удру же ња иако у „изве сним” годи на ма 
Ерка Сеч из Пив ни ца, била је изу зет но 
рас по ло же на за раз го вор.

– Уче ству је мо на сва кој мани фе ста
ци ји, мења мо се. За данас смо спре ми
ли дома ће кола че, ту је и тесте ни на, све 
дома ће. Ја ово радим одав но, сад је ту 
и моја кћер ка и уну ке. Сви про из во ди су 
од дома ћих јаја. Нешто сам већ и про
да ла – каже Ерка.

Ката ри на Зор јан , пред сед ни ца Удру
же ња жена из Кул пи на каже да су до 
сада уче ство ва ли на свих једа нест сај
мо ва. Кул пин ске жене већ три на ест 
годи на одр жа ва ју мани фе ста ци ју која 

се  одно си на тема ти ку„ Свад бе некад 
и сад“.

– Више смо се окре ну ле тим свад
бар ским оби ча ји ма, тако да овде има
мо мла ду и увек носи мо добош тор ту. 
Ту су суве ни ри, руч ни радо ви. У удру
же њу нас има око 30 актив них чла но
ва. Морам да кажем да је ово нај бо ље 
орга ни зо ван сајам на ком сам уче ство
ва ла – рекла је Ката ри на Зор јан.

У умет нич ком делу про гра ма уче ство
ва ла су кул ту р но  умет нич ка дру штва 
из шид ске општи не, а кон церт је одр
жа ла и Дра ги ца Радо са вље вић Цака
на. Љуби те љи сли кар ства могли су да 
погле да ју и постав ку са ликов не коло
ни је „На путе ви ма Саве Шума но ви ћа”, а 
била је ту и ради о ни ца  игра о ни ца за 
нај мла ђе „Учи ла ме моја бака”. Нај леп
ши штанд имао је клуб жена „Зави чај” 
из Жити шта, а нај леп ши суве нир на сај
му има ло је СКУД „Херој Јан ко Чме лик” 
из Ста ре Пазо ве.

Сајам је оправ дао оче ки ва ња, око две 
сто ти не штан до ва је било поста вље но. 
Шид се пока зао као добар дома ћин, и 
до сле де ћег Сај ма оста ју при че „како је 
то било добро у Шиду”.

 ДраганаПопов
Фото:ИванаРадојковић

ДианаМиловићСнежанаСедлар ПредрагВулетић

ЕркаСеч,Пивница
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НОВОЗАПОШЉАВАЊЕУРУМИ

Петновихпогона
Рум ска општи на би до кра ја ове 

годи не тре ба ло да доби је неко ли
ко нових фабри ка, како већ од оних 

фир ми које посто је и које иду у про ши
ре ње, тако и од ком па ни ја које први пут 
овде отва ра ју сво је пого не.

Ком па ни је „DAG Co“ и „AMC“ (Afro di
te Mode Col lec tion) су сво је про из вод
не објек те већ сагра ди ле, али је оста ло 
да се ура де при ступ не сао бра ћај ни це 
и пар кин зи. Од рани је, запо сле ни у ове 
две фабри ке су се већ пре се ли ли у нове 
про из вод не пого не, буду ћи да је реч о 
фир ма ма у рум ској општи ни, које су већ 
ради ле и има ле свој про стор, мада знат
но мањи и неу слов ни ји. Како сазна је мо 
од пред сед ни ка рум ске општи не Сла ђа
на Ман чи ћа, пре се ља ва ју се маши не и 
опре ма, а у „DAG Co“и „AMC“ тре ба ло би 
да се запо сли још око 150 нових рад ни ка.

„Комерцмали“ је нова ком па ни ја у 
рум ској општи ни, која је сагра ђе на на 
ула зу у Кра љев це, а у току је изград ња 
Управ не згра де. Ова фир ма се бави пре
ра дом топло ваља не жице у арма тур ну 
мре жу, а у почет ку би тре ба ло да запо
сли 50 рад ни ка. „Cablex“ у Пла ти че ву 
тако ђе при во ди кра ју изград њу хале, која 
је два пута већа од посто је ће. 

– У овом пого ну тре нут но ради око 
200 жена, а руко вод ство наја вљу је упо
шља ва ње још 100 нових рад ни ка. То су 
фабри ке које се све пола ко при во де кра
ју и сви радо ви би тре ба ло да се окон ча

ју до кра ја ове годи не и упо сле рад ни ци, 
евен ту ал но, почет ком наред не годи не. 
Ти роко ви и нису толи ко важни, коли ко 
то да ове фир ме пока зу ју да је послов на 
кли ма у нашој општи ни добра. То је бит
но, јер се упо шља ва ју нови људи, да ли 
са наше тери то ри је или окол них општи
на, није толи ко важно. Има мо чак ситу
а ци ју, да људи из уну тра шњо сти Срби је 
дола зе код нас, узи ма ју ста но ве... бит но 
је да се град раз ви ја, да сва ко може да 
нађе нешто за себе – кон ста ту је пред
сед ник Општи не.

Сла ђан Ман чић под се ћа да када је 
2015. годи не „Хачин сон“ отва рао први 
погон, у при су ству Алек сан дра Вучи ћа, 
њихо ва уго вор на оба ве за је била да с 
обзи ром на суб вен ци је које су доби ли 
од држа ве у вред но сти 1.950.000 евра, 
запо сле 200 рад ни ка. 

– Они у овом момен ту има ју 1.350 рад
ни ка, пети погон је изгра ђен без ика квих 
суб вен ци ја, дакле запо сли ли су дале
ко већи број људи од уго вор не оба ве зе, 
што пока зу је да 1.350 поро ди ца живи од 
тих, сада при стој них пла та, и из годи не у 
годи ну наша општи на има све већи бене
фит од те фир ме. „Хачин сон“  99 одсто 
сво јих про из во да из Руме изво зи, а лане 
је вред ност изво за из рум ских пого на ове 
фир ме била пре ко 60 мили о на евра – 
исти че Ман чић.

Већи на ком па ни ја које послу ју у Руми 
су про из вод не и изво зно ори јен ти са не. У 

општин ски буџет се сли ва ју при хо ди од 
поре за на зара де и поре за на имо ви ну, а 
држа ва од изво за има додат не кори сти.

И „Албон“ је у фази про ши ре ња, одно
сно доград ње мага цин ског про сто ра, који 
се тре нут но гра ди, а у про це ду ри су за 
изград њу нове фабри ке која би упо сли ла 
до 250 нових рад ни ка. Ова фир ма је под
не ла и зах те ву Раз вој ној аген ци ји Срби је 
за одре ђе на под сти цај на сред ства. 

– Чека мо одго вор на тај зах тев, али 
какав год да он буде,„Албон“ иде у 
изград њу фабри ке и без тих под сти цај
них сред ста ва, јер су и они ком па ни ја 
која вео ма добро ради и послу је на тери
то ри ји наше општи не – ука зао је први 
човек рум ске општи не. 

С.Џакула

СлађанМанчић

ЈП„СТАМБЕНО“

Спремнизанову
грејнусезону

ЈП „Стам бе но“ при вео је кра ју при
пре ме за поче так ово го ди шње греј не 
сезо не, која зва нич но стар ту је 15. окто
бра. Сви ремонт ни радо ви су завр ше
ни, извр ше но је пуње ње инста ла ци ја, 
а током викен да су ура ђе не и хлад не 
про бе и систем подиг нут на рад ни при
ти сак. Топле про бе ће бити ура ђе не 
неколико дана пред зва нич ни поче так 
греј не сезо не. 

– У одно су на рани је годи не има ли 
смо мање зах те ва за искљу че ње са 
греј ног систе ма, чак смо има ли и зах те
ве за поно во укљу че ње рани је искљу
че них кори сни ка, и тај број је био већи 
од зах те ва за искљу че ње. Сва ка ко да 
је на то ути ца ло што нисмо мења ли 
цене гре ја ња, а и због изград ње нове 
котлар ни це у „Тиво лу“ која ће омо гу ћи
ти ква ли тет ни је гре ја ње – каже Живан 
Михај ло вић, тех нич ки дирек тор ЈП 
„Стам бе но“.

Ово Јав но пред у зе ће је обез бе ди ло 
и мазут, с обзи ром на то да је већи на 
котлар ни ца на овај енер гент, којег има 
довољ но за гре ја ње до кра ја окто бра. 

После сле ди сук це сив на набав ка, као и 
рани јих годи на.

ЈП „Стам бе но“ у гра ду гре је 1.850 
ста но ва и сто ти нак послов них обје ка та.

С.Џакула

ЖиванМихајловић

ПРИВРЕДНИСАВЕТ

Повољна
пословнаклима

На сед ни ца При вред ног саве та 
рум ске општи не, која је одр жа на 26. 
сеп тем бра, раз го ва ра ло се о резул
та ти ма анке те која је рађе на са пред
став ни ци ма при вред ног сек то ра, о 
усло ви ма посло ва ња на локал ном и 
наци о нал ном нивоу. Анке том је било 
обу хва ће но пре ко 40 фир ми, које 
послу ју у раз ли чи тим делат но сти ма, 
на тери то ри ји рум ске општи не.

Резул та ти анке те пока зу ју да на 
под руч ју рум ске општи не вла да изу
зет но повољ на послов на кли ма за 
посло ва ње при вред ни ка и пред у
зет ни ка. Пред став ни ци при вред ног 
сек то ра су задо вољ ни усло ви ма 
посло ва ња, сарад њом са локал ним 
инсти ту ци ја ма, кому нал ним пред у
зе ћи ма, олак ши ца ма и под сти ца ји ма 
које рум ска општи на нуди. Вели ки 
број испи та них пред у зет ни ка похва
лио је доступ ност инфор ма ци ја ма о 
кому нал ним услу га ма, као и ускла ђе
ност ква ли те та са цена ма пру же них 
услу га.

Резул та ти овог истра жи ва ња, као 
и пре по ру ке доби је не овим путем, 
послу жи ће у даљем раду и побољ
ша њу рада локал не само у пра ве, 
закљу чи ли су чла но ви При вред ног 
саве та. С.Џ.
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УДРУЖЕЊЕСРПСКО–ЈАПАНСКОГПРИЈАТЕЉСТВА

ДанЈапанауРуми
„Дан Јапа на у срцу Сре ма 

кроз вас пит но обра зов не 
уста но ве“ је назив мани фе
ста ци је која се 26. сеп тем бра 
одр жа ла у основ ним шко ла
ма „Душан Јер ко вић“ и „Вељ
ко Дуго ше вић“ као и УПВО 
„Поле та рац“. У овим уста но
ва ма су одр жа не изло жбе и 
ради о ни це ман га радо ва, 
ори га ми ја, сли ка, а пред ста
вље на је и хаи ку пое зи ја. Све 
ово је орга ни зо ва ло Удру же
ње срп ско  јапан ског при ја
тељ ства „Срце Сре ма“, зајед
но са шко ла ма и локал ном 
само у пра вом, а гост је био 
Тецу ја Цибо та, савет ник у 
Амба са ди Јапа на у Бео гра ду.

Дирек тор ка ОШ „Душан 
Јер ко вић“ Ната ша Ста нић је 
савет ни ку пре да ла коке ши 
лут ке, које су ради ли уче ни ци 
ове шко ле и које ће бити про
сле ђе не деци јапан ског гра да 
Оку ме. 

 – Рума је јед на отво ре на и 
радо зна ла сре ди на. Као 
општи на, поред те кул тур не 
раз ме не, били бисмо заин те

ре со ва ни да се сарад ња про
ши ри и на дру ге обла сти, а 
ми може мо пуно тога да пону
ди мо и јапан ским при вред ни
ци ма, јер има мо чети ри вео
ма атрак тив не и добро опре
мље не инду стриј ске зоне. 
Мислим да ће се сарад ња и 

даље наста ви ти, а ово Удру
же ње може у томе да нам 
помог не – рекао је Сте ван 
Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума.

Савет ник у јапан ској амба
са ди Тецу ја Цибо та био је 
изу зет но задо во љан оним 

што је видео, на који је начин 
јапан ска тра ди ци ја пред ста
вље на, а са нови на ри ма је 
раз го ва рао на теч ном срп
ском јези ку. 

– Надам се да ћемо наста
ви ти ову добру сарад њу и 
надам се да ћу поно во доћи 
овде. Као резул тат сарад ње, 
у ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ 
неколико годи на посто ји уре
ђен јапан ски врт, који ћемо 
тако ђе оби ћи. То је леп гест 
– рекао је савет ник Цибо та и 
додао да му је посеб но дра го 
што је Срп ско певач ко дру
штво у Руми изве ло на почет
ку про гра ма, поред наше, и 
јапан ску хим ну.

Нико ла Пје вац је пред сед
ник Удр же ња срп ско  јапан
ског при ја тељ ства „Срце Сре
ма“ које је и орга ни зо ва ло ову 
мани фе ста ци ју. Он је под се
тио да ово Удру же ње посто ји 
већ 15 годи на и да је њего ва 
основ на миси ја да Румља не 
упо зна је са јапан ском тра ди
ци јом и кул ту ром.  

С.Џакула

Упосетивртићу

ОШ„ДУШАНЈЕРКОВИЋ“

Заменадотрајалестоларије
У град ској ОШ „Душан Јер ко вић“ 27. 

сеп тем бра је поче ла заме на дотра
ја ле сто ла ри је на запад ном делу 

згра де, а радо ви ће се, с обзи ром на то 
да је школ ска годи на у току, ради ти овог 
и сле де ћег викен да, када уче ни ци нису у 
шко ли. Реч је о 38 дрве них про зо ра, који 
ће бити заме ње ни новом ПВЦ сто ла ри
јом, за шта је и доби је на сагла сност. 

– Нова сто ла ри ја ће сва ка ко допри не
ти енер гет ској ефи ка сно сти учи о ни ца, 
које ће бити топли је, због боље изо ла ци
је ће се оства ри ти и одре ђе на уште да у 
тро шко ви ма гре ја ња. Ови радо ви кошта
ју три мили о на дина ра, а после њих 
ћемо реа ли зо ва ти радо ве у под руч ној 
шко ли „Вељ ко Дуго ше вић“ у Сте ја нов ци
ма, где ће се ура ди ти заме на 15 про зо ра 

на школ ској згра ди – рекао је при ли ком 
оби ла ска радо ва Сла ђан Ман чић, пред
сед ник Општи не.

Он је иста као да је на згра ди ОШ 
„Душан Јер ко вић“ потреб но заме ни ти 
све про зо ре и вра та, како уну тра шње, 
тако и спољ не, а за то је, пре ма пред ра
чу ну, потреб но девет мили о на дина ра.

 – Пред ра чун има мо, а у овом момен ту 
смо одлу чи ли да ура ди мо само спољ ну 
сто ла ри ју, јер бисмо, да смо се опре
де ли ли за све, потро ши ли вели ку сво
ту нов ца само на ову шко лу. Нарав но, 
наста ви ће мо да мења мо сто ла ри ју по 
при о ри те ту. На овој шко ли ћемо ићи у 
том прав цу да сву сто ла ри ју посте пе но 
заме ни мо – рекао је Ман чић и додао да 
ће се, упо ре до са сада шњим радо ви ма 
на заме ни про зо ра, сани ра ти и про блем 
са кана ли за ци јом што ће кошта ти додат
них 100.000 дина ра. Пред сед ник Општи
не је под се тио да је ове годи не издво је но 
укуп но 17 мили о на дина ра за радо ве у 
рум ским шко ла ма, од тога 14 мили о на у 
објек те основ них, а оста так је био наме
њен сред њо школ ским објек ти ма.

Дирек тор ка ОШ „Душан Јер ко вић“ 
Ната ша Ста нић је иста кла да су про зо ри 
ста ри и дотра ја ли и да ће заме на мно го 
зна чи ти, јер није у пита њу само уште да 
енер ги је, већ и без бед ност уче ни ка.

С.Џакула
ДушанЉубишић,НаташаСтанићиСлађанМанчић
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КИНЕСКИИНВЕСТИТОРЗАИНТЕРЕСОВАНЗАИНЂИЈУ

Могућтранзитниуслужницентар
Ком па ни ја „Јинг Кву

ан“, нај ста ри ја у Кини 
за пру жа ње услу га на 

ауто пу ту, у виду бен зин ске 
пум пе, хоте ла, ресто ра на и 
про дав ни ца, заин те ре со ва
на је за отва ра ње свог првог 
услу жног цен тра ван матич
не земље, тач ни је у Инђи
ји. Тим пово дом деле га ци ја 
Општи не Инђи ја, на челу са 
пред сед ни ком Вла ди ми ром 
Гаком, бора ви ла је у слу
жбе ној посе ти Кини.

Дирек тор ком па ни је Лин 
Гао упо знао је инђиј ску 
деле га ци ју са пред но сти
ма који овај вид услу ге пру
жа кори сни ци ма и које све 
могућ но сти може пру жи ти 
локал ној при вре ди. Уко ли ко 
дође до сарад ње, у Инђи ји 
ће се гра ди ти услу жни цен
тар који обу хва та бен зин
ску ста ни цу, вели ки пар кинг 
за ауто мо би ле, ауто бу се и 
ками о не, хотел ски сме штај, 
број не ресто ра не, пре храм

бе не про дав ни це, деч је 
моби ли ја ре и оста ле услу
жне потре бе за тран зит не и 
дру ге посе ти о це.

Пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак пред
ста вио је потен ци јал на 

места за изград њу услу жног 
цен тра, наво де ћи вели ку 
пред ност Инђи је као чво ри
шта број них европ ских пут
них кори до ра, са изу зет ном 
сао бра ћај ном фре квен ци
јом. Током борав ка у Кини, 

деле га ци ја Општи не Инђи ја 
има ла је неко ли ко саста
на ка са при вред ни ци ма из 
раз ли чи тих обла сти у циљу 
пред ста вља ња те општи
не као повољ ног место за 
инве сти ци је и раз вој. М.Ђ.

ВладимирГаксапредставницимакомпаније„ЈингКвуан“

„ДАНИМЕДА“ПОПЕТНАЕСТИПУТ

МеденивикендуИнђији
У орга ни за ци ји Удру же ња пче ла ра 

„Рој“ и Тури стич ке орга ни за ци је 
Општи не Инђи ја мину лог викен

да, у цен тру тог срем ског гра да, одр жа
ни су 15. по реду „Дани меда“, који су и 
ове годи не има ли про дај но  изло жбе
ни карак тер. По речи ма Деја на Ћука
ло ви ћа из Удру же ња пче ла ра „Рој“, 
уче шће је узе ло више од 20 уче сни ка 
 изла га ча из Инђи је и око ли не, са пре
ко 150 раз ли чи тих про из во да од меда, 
воска, леко ви тог биља и шум ског воћа, 
кола ча, раки је медо ва че, осве жа ва ју

ћих напи та ка и сиру па на бази меда 
и шум ског воћа, као и разних кре ма и 
меле ма, у ком би на ци ји меда и тра ва.

– „Дани меда“ су мани фе ста ци ја, за 
коју може да се каже да је зажи ве ла у 
пра вом сми слу те речи, и да је зау зе
ла зна чај но место у кален да ру мани
фе ста ци ја у општи ни Инђи ја. Ово је 
иде ал на при ли ка за оне који желе да 
купе мед, а да са сигур но шћу зна ју да 
су купи ли пот пу но при ро дан про из
вод, јер је на нашем тржи шту све више 
фал си фи ко ва ног у пону ди – иста као 

је Ћука ло вић и додао да сва ке годи не 
на „Дани ма меда“ уго сте мали ша не из 
Пред школ ске уста но ве „Бошко Буха“, у 
циљу еду ка ци је о пред но сти ма кори
шће на меда, па је тако било и ове.

И они нешто ста ри ји посе ти о ци су 
има ли при ли ку да чују инте ре сант не 
при че о меду, том здра вом и леко ви
том про из во ду, а гра ђа ни су могли да 
доби ју број не саве те у вези са ства
ра њем нео п ход них зали ха пче ли њих 
про из во да пред пред сто је ћи зим ски 
пери од. Како је иста као Ћука ло вић, 
сва ке годи не све је већи број мла дих 
пче ла ра, који се изу зет но ква ли тет но 
баве пче ла ре њем.

– Има ли смо пери од вели ке стаг на
ци је када су људи у сво јим педесетим 
годи на ма били мла ди као пче ла ри, а 
сада је то већ зака сне ло доба за поче
так пче ла ре ња. Може те да види те да 
је овде при су тан велик број људи, који 
су у неким касним два де се тим и раним 
три де се тим годи на ма, и ствар но су 
успе шни у овом послу – рекао је Ћука
ло вић.

Међу број ним изла га чи ма, било је и 
оних, који су се са сво јим про из во ди
ма ове годи не по први пут поја ви ли на 
мани фе ста ци ји. Из инђиј ског Удру же
ња пче ла ра „Рој“ кажу да је на под руч
ју наше земље, ова годи на била вео ма 
лоша по при но си ма. 

М.Ђ.
ДејанЋукаловић,чланУдружењапчелара„Рој“
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ДОНАЦИЈАДОМУЗДРАВЉА

Квалитетнијаздравственазаштита
Возни парк инђиј ског 

Дома здра вља бога ти ји 
је за ново вози ло мар

ке „Шко да фабиа“, које је овој 
здрав стве ној уста но ви усту пи
ло на кори шће ње Јав но пред
у зе ће „Ингас“. Све ча ном уру
че њу кљу че ва при су ство вао је 
и пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак, који је иста као 
да је дру штве на одго вор ност 
инђиј ских јав них пред у зе ћа од 
вели ког зна ча ја за зајед ни цу.

– Функ ци о ни ше мо сви као 
један, нема мо поде ље не феу
де као што је то било пре три 
годи не. У сва ком послу ради
мо коор ди ни ра но, небит но 
је ко се нала зи на челу неког 
пред у зе ћа, све је то буџет гра
ђа на Инђи је и сви слу жи мо 

јед ном циљу, а то је поди за ње 
на виши ниво ква ли те та живо
та и здрав стве не зашти те – 
под ву као је Гак.

Пред сед ник Општи не Инђи

ја још јед ном је под се тио, да 
ће возни парк Дома здра вља 
доби ти још два сани тет ска и 
пут нич ка вози ла.

– Ново вози ло кори сти

ће патро на жна слу жба, слу
жба кућ ног лече ња, за пре
воз паци је на та на дија ли зу у 
Ста рој Пазо ви, али и за дру ге 
наше актив но сти – рекао је 
дирек тор Дома здра вља Др 
Јово Кома зец и још јед ном 
се захва лио пред став ни ци ма 
ЈП „Ингас“ и чел ним људи ма 
локал не само у пра ве.

– Брзи на, поу зда ност и пра
во вре ме но реа го ва ње инсти
ту ци је, као што је Дом здра
вља, од кључ ног је зна ча ја 
наро чи то у тешким ситу а ци ја
ма за паци јен те. Зато ће ново 
вози ло зна чај но побољ ша ти 
функ ци о ни са ње и рад меди
цин ских слу жбе ни ка – рекао 
је дирек тор Дома здра вља. 

М.Ђ.

ГОДИШЊИЦАУСПЕШНОГПОСЛОВАЊАКОМПАНИЈЕ„ИГБАУТОМОТИВЕ“

Претходнагодинарекордна
У при су ству пред став ни ка држав них, 

при вред них и еко ном ских инсти ту
ци ја, и број них зва ни ца из земље и 

ино стран ства, ком па ни ја „ИГБ Ауто мо ти
ве“ обе ле жи ла је у четвр так, 26. сеп тем
бра 12 годи на успе шног посло ва ња на 
тери то ри ји општи не Инђи ја. Све ча но сти 
су при су ство ва ли савет ник пред сед ни
ка Репу бли ке Срби је Јерг Хескенс, шеф 
при вред ног оде ље ња Амба са де Репу
бли ке Немач ке у Бео гра ду Ане Кри стин 
Пипли ца, пред став ни ци Раз вој не аген
ци је Вој во ди не и пред став ни ци Општи не 
Инђи ја. 

Гене рал ни мена џер ком па ни је ИГБ 
у Инђи ји Дали бор Берић, поздра вио је 
при сут не, и иста као да је та ком па ни ја 
у прет ход ној годи ни оства ри ла рекорд
ну про из вод њу и оста ла лидер у окви ру 
гру па ци је I.G.Bau er hin GmbH, којој при
па да ју. 

– Наш про из вод ни погон у Инђи ји 
ускла ђен је са нај ви шим стан дар ди ма 
у ауто инду стри ји, те је наша ком па ни ја 
гарант ква ли те та свим нашим куп ци ма 
и про из во ђа чи ма ауто мо би ла у Евро пи. 
Наша спрем ност да се при ла го ди мо зах
те ви ма тржи шта и оче ки ва њи ма број них 
купа ца, кроз кон стант ну еду ка ци ју и обу
ку наших запо сле них, један је од раз ло га 
за доса да шњи вели ки успех ком па ни је у 
Срби ји. Поно сан сам што све ове годи
не и сва ки свој дан делим са цело куп ним 
„ИГБ Ауто мо ти ве“ тимом из Срби је, који 
као и ја, нашу ком па ни ју сма тра сво јим 
дру гим домом  –  казао је  Берић и додао 
да су пошто ва ње, пове ре ње, посве ће
ност, кон стант но уса вр ша ва ње, тре нин зи 
и обу ке, вред но сти на који ма од осни ва
ња инси сти ра ју. 

Ком па ни ја „ИГБ Ауто ма ти ве“ је осно ва

на је 2007. годи не и тада је запо шља ва
ла све га 133 рад ни ка, данас је тај број 
пре ко 2.000. Како су иста кли над ле жни, 
почет ком 2017. годи не отво рен је и нови 
про из вод ни погон, вре дан више од 4,5 
мили о на евра. Реа ли за ци јом тог про
јек та ком па ни ја је обез бе ди ла додат них 
7. 800 м² про из вод ног и кан це ла риј ског 
про сто ра, али и посао за 600 нових рад
ни ка.

– Да није ова квих ком па ни ја које запо
шља ва ју, које инве сти ра ју и пла ћа ју 
поре зе на имо ви ну и запо сле не, општи
на Инђи ја не би могла да има раз вој у 
свим дру гим обла сти ма које ути чу на 
ква ли тет живо та свих гра ђа на –иста као 
је Дра го љуб Три фу но вић, пред став ник 
Општи не Инђи ја и додао да ће та локал
на само у пра ва наста ви ти да подр жа ва 

ком па ни је као што је ИГБ.
– У свим сфе ра ма њихо вих зах те ва, 

биће мо опе ра ти ван и ефек тан сер вис 
и у бу ду ће, јер ствар но је вели ка ствар 
има ти ком па ни ју у сво јој општи ни, која 
допри но си укуп ном бру то про из во ду 
Репу бли ке Срби је, а која је данас један 
гло бал ни тренд у ауто мо бил ској инду
стри ји – рекао је Три фу но вић.

Под се ти мо, ком па ни ја „ИГБ Ауто мо
ти ве“ бави се про из вод њом гре ја ча за 
седи шта, гре ја ча за вола не, сен зо ра 
за оку пи ра ност седи шта ауто мо би ла, 
кабло ва за гре ја че седи шта и елек трич
них кон трол них једи ни ца. У окви ру Гру
па ци је, про из вод не једи ни це нала зе се у 
Немач кој, Чешкој, Кана ди, Мек си ку, Кини 
и Срби ји. 

М.Ђ.

ДалиборБерић,генералнименаџеркомпаније

Пројекат:„ОпштинаИнђијаопштинаразвоја“финансирасеизбуџетаОпштинеИнђија.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

НововозилозаДомздравља
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КУЛТУРНИЦЕНТАР:„ПАЖЉИВКОВАПРАВИЛАУСАОБРАЋАЈУ“

Обезбедностиђакапрвака
У Кул тур ном цен тру Пећин ци у 

уто рак, 24. сеп тем бра, одр жа
на је интер ак тив на пред ста ва 

„Пажљив ко ва пра ви ла у сао бра ћа ју“, 
за ђаке прва ке све три основ не шко
ле са тери то ри је пећи нач ке општи
не, коју су и ове годи не орга ни зо ва
ли Савет за без бед ност сао бра ћа ја 
Општи не Пећин ци и Аген ци ја за без
бед ност сао бра ћа ја из Бео гра да.

Нај мла ђим уче сни ци ма у сао бра ћа
ју, током пред ста ве, „Пажљив ко“ је на 
заба ван и еду ка ти ван начин при бли
жио нај о снов ни ја пра ви ла пона ша ња 
у сао бра ћа ју, а по речи ма заме ни ка 
пред сед ни ка Општи не Пећин ци Зора
на Вој ки ћа, пећи нач ка локал на само
у пра ва много пажње при да је упра во 
ђаци ма прва ци ма, како би што без
бед ни је уче ство ва ли у сао бра ћа ју на 
путу до шко ле.

– Пола ском у шко лу, деца поста
ју актив ни уче сни ци у сао бра ћа ју 
и сто га је јако важно да већ у овом 
узра сту нау че нај о снов ни ја пра ви ла 
пона ша ња у сао бра ћа ју. Зато им је 
Општи на Пећин ци при пре ми ла флу
о ре сцент не ран че ве, где се нала зи 
основ ни при бор за шко лу, маји ца са 
ликом Пажљив ка, али и „При руч ник 
Пажљив ко“, како би могли, на један 
заба ван начин, што више да нау че 
о без бед ном кре та њу у сао бра ћа ју. 
Нада мо се да ће и воза чи пошто ва ти 
сао бра ћај ну сиг на ли за ци ју у зона ма 
шко ла, и да ће им увек бити на уму, 
да пошто ва њем сао бра ћај них про
пи са чува ју и деч је живо те – рекао је 
Вој кић.

Како нам је рекао Милан Сте па но
вић, пред сед ник општин ског Саве та 
за без бед ност сао бра ћа ја, зајед но са 
пећи нач ком локал ном само у пра вом, 
много напо ра се ула же у пре вен ци ју и 
еду ка ци ју свих уче сни ка у сао бра ћа
ју,  посеб но деце, док са Аген ци јом за 
без бед ност сао бра ћа ја, већ пету годи
ну орга ни зу ју пред ста ву „Пажљив ко“ 
за ђаке прва ке.

– Све акци је које орга ни зу је мо су 
у скла ду са Стра те ги јом без бед но
сти сао бра ћа ја Општи не Пећин ци од 
2016. до 2020. годи не, која је ускла
ђе на са Наци о нал ном стра те ги јом 
без бед но сти у сао бра ћа ју. Рани је ове 
годи не смо, у сарад њи са репу блич
ком Аген ци јом за без бед ност сао
бра ћа ја, реа ли зо ва ли кам па њу под 
нази вом „Није сме шно када те вози 
алко хол“, а до кра ја годи не наста ви
ће мо са запо че том еду ка ци јом бици
кли ста уз поде лу флу о ре сцент них 
прслу ка, коју реа ли зу је мо у сарад њи 
са Поли циј ском ста ни цом у Пећин ци
ма – казао је Сте па но вић и додао да 
нови на коју су уве ли про шле годи не  
поде ла ауто седи шта на поклон поро
ди ца ма са децом, као и еду ка ци ја о 

пра вил ној упо тре би седи шта, биће 
наста вље на и про ши ре на ове годи не.

– Пла ни ра мо да, уз подр шку пећи
нач ке локал не само у пра ве, покло
ни мо ауто седи ште сва кој поро ди ци 
у нашој општи ни, која је у овој годи
ни доби ла ново ро ђен че. Осим тога, 
ради мо много на еду ка ци ји деце, тако 
да је сва ке годи не наша основ на шко
ла дома ћин Окру жном так ми че њу 
„Шта знаш о сао бра ћа ју“, током којег 
деца уче како да пре по зна ју опа сност 
у сао бра ћа ју, како без бед но да возе 

бицикл и како да се пона ша ју у сао
бра ћа ју – изја вио је Милан Сте па но
вић.

У глав ној уло зи пред ста ве је упра во 
Пажљив ко, који све вре ме укљу чу је 
децу и пози ва их да актив но уче ству ју 
у пред ста ви, и на тај начин им пома же 
да лак ше усво је зна ња о нај ва жни јим 
пра ви ли ма пона ша ња у сао бра ћа ју, 
а пре ма речи ма Вељ ка Ћур чи ћа из 
репу блич ке Аген ци је за без бед ност 
сао бра ћа ја, деца нај бо ље уче уз игру 
и песму.

– Наш циљ је да децу нау чи мо да 
буду без бед ни и као пеша ци, и као 
бици кли сти, а наро чи то као пут ни ци 
у вози лу. Важно је иста ћи да у прет
ход не три годи не нијед но дете није 
поги ну ло у зони шко ле. Оно где нам 
деца нај че шће гину је када се нала зе 
као пут ни ци у вози лу, и као бици кли
сти. У овој годи ни, закључ но са авгу
стом, укуп но је поги ну ло осмо ро деце, 
шесто ро као пут ни ци у вози лу, дво је 
као бици кли сти, а оно што је добро, 
то је да нема мо поги ну ле деце као 
пеша ка. Нај те же је зашти ти дете као 
пеша ка у сао бра ћа ју, а ми смо у томе 
успе ли, и Аген ци ја ће се путем сво јих 
пре вен тив них актив но сти тру ди ти да 
одр жи тај тренд – казао је Ћур чић.

На кра ју пред ста ве, свим ђаци
ма прва ци ма уру че ни су флу о ре
сцент ни ран че ви, где се нала зи при
кла дан  школ ски при бор, маји ца са 
ликом Пажљив ка, књи га „При руч ник 
Пажљив ко“, бојан ка Пажљив ко и флу
о ре сцент не нару кви це за без бе дан 
пре ла зак пре ко ули це.

Поделафлуоресцентнихранчева

Пажљивко
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ПЕЋИНАЧКАОПШТИНАМЕЂУТРИИЗУЗЕТНЕДЕСТИНАЦИЈЕЕВРОПЕ

Туризамкаоприоритет

На Свет ски дан тури зма, у петак 
27. сеп тем бра, у Скуп шти ни гра
да Бео гра да, одр жа на је све ча на 

доде ла при зна ња „Изу зет не дести на
ци је Евро пе“ – ЕДЕН 2019 у Срби ји” за 
три прво пла си ра не општи не – Пећин
ци, Кур шу мли ја и Кру ше вац. Све ча но
сти у Ста ром дво ру при су ство ва ле су 
број не зва ни це, међу који ма и дирек
то ри ца Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Пећин ци Љуби ца Бошко вић, 
пред сед ни ца Скуп шти не општи не 
Пећин ци Дубрав ка Кова че вић Субо
тич ки, етно лог Заво да за зашти ту спо
ме ни ка кул ту ре из Срем ске Митро ви
це Душан ка Стан ко вић и пред став ник 
„Вој во ди на шу ма“ Ива на Лозја нин.

На почет ку све ча но сти зва ни ца ма су 
се обра ти ли ресор ни мини стар и пот
пред сед ник Вла де Срби је Расим 
Љајић, шеф ИИ сек то ра опе ра ци ја 
Деле га ци је ЕУ у Срби ји Ште фен Худо
лин и дирек то ри ца ТОСа Мари ја 
Лабо вић.

Мини стар Расим Љајић је на доде ли 
при зна ња рекао да ће у јану а ру сле де
ће годи не Мини стар ство трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја доне ти 
два пра вил ни ка који би тре ба ло да 
регу ли шу рад тури стич ких аген ци ја, 
како би се обез бе ди ла већа зашти та 
дома ћих пут ни ка и тури ста, као и да 
ће пре ма пра вил ни ци ма тури стич ке 
аген ци је бити поде ље не на чети ри 
кате го ри је, у окви ру које ће сва ка има
ти раз ли чит износ гаран ци ја путо ва ња 
и потреб ног депо зи та, али и наја вио 
да ће сре ди ном сле де ће годи не у при
ме ни бити етури зам.

– Ово го ди шњи Свет ски дан тури зма 
посве ћен је запо шља ва њу у овом сек
то ру, а тури зам је јед на од рад но  

интен зив них гра на која запо шља ва 
зна ча јан број рад ни ка, чак сва ки 10 
запо сле ни ради у сек то ру тури зма. 
Оно што посеб но тре ба иста ћи, то је 
да је ово гра на при вре де где је нај ви
ше запо сле но мла дих људи и жена. У 
окви ру анке те европ ских зема ља чла
ни ца ОЕЦД чак 47 одсто мла дих до 34 
годи не запо сле но је у сек то ру тури зма, 
а чак 60 одсто жена је запо сле но у овој 
обла сти – рекао је Љајић.

Дирек то ри ца ТО Пећин ци Љуби ца 
Бошко вић сма тра да је при зна ње од 
изу зет ног зна ча ја за раз вој тури зма у 
пећи нач кој општи ни.

– Општи на Пећин ци је у послед њих 
пар годи на пре по зна ла тури зам као 
један од при о ри те та у раз во ју локал не 
зајед ни це и интен зив но ула же у ства
ра ње усло ва за убр за ни раст ове при
вред не гра не. Зајед нич ким зала га њем 
локал не само у пра ве, Тури стич ке орга
ни за ци је, Јав них пред у зе ћа, али и 
удру же ња гра ђа на и при вред ни ка из 
уго сти тељ ске бран ше пости гли смо 
завид не успе хе. Наша тури стич ка рута 
је пре по зна та као инте ре сан тан и 
поже љан тури стич ки про из вод. Тру ди
мо се да стал но уво ди мо нешто ново, 
ино ва тив но и интер ак тив но. Добра 
сарад ња са људи ма који раде на 
Обед ској бари допри не ла је доби ја њу 
ове награ де, јер смо у тури стич ку 
пону ду наше општи не је уве ли нови 
вел нес про грам „Шум ска меди ци на“. 
Бора вак у сто лет ним шума ма Обед ске 
баре, одма ра и лечи савре ме ног чове
ка, а упо зна ва ње са кул тур но  исто
риј ским насле ђем, како мате ри јал ним, 
тако и нема те ри јал ним, којим наша 
општи на оби лу је, ства ра све усло ве 
„За савр шен дан“, баш како су из Еде

на ока рак те ри са ли нашу општи ну – 
каза ла је Бошко вић.

За „Изу зет ну дести на ци ју Евро пе“ 
про гла ше на је општи на Кур шу мли ја, а 
две пра те ће дести на ци је су Пећин ци и 
Кру ше вац. Награ де дирек то ри ма Тури
стич ких орга ни за ци ја уру чи ла је дирек
то ри ца ТОСа Мари ја Лабо вић, пре ма 
чијим речи ма ће при зна ње Општи ни 
Пећин ци доне ти већу при сут ност и 
веће скре та ње пажње на Пећин це као 
тури стич ку дести на ци ју.

– Пећин ци су зани мљи ви изме ђу 
оста лог због Обед ске баре, али и због 
неких јако кре а тив них тура које има ју, 
као и начин на који су укло пи ли при ро
ду са одмо ром и релак са ци јом. Вел нес 
не мора да зна чи само бања и тера пи
ја, него упра во бора вак у при ро ди. 
Ком би на ци ја свих тих услу га, које је 
општи на Пећин ци јако лепо осми сли
ла, допри не ла је да се жири одлу чи за 
њих као пра те ћу дести на ци ју – изја ви
ла је Лабо вић.

Општи на Пећин ци овим при зна
њем, по речи ма Деја на Црно
мар ко ви ћа, руко во ди о ца про јек

та – ЕДЕН Срби ја, доби ја могућ ност 
уче шћа у европ ској ЕДЕН мре жи, раз
ме ну добре прак се са слич ним дести
на ци ја ма у Евро пи и међу на род ну про
мо ци ју.

Тема ово го ди шњег ЕДЕН про јек та, 
који се спро во ди у 16 европ ских зема
ља чла ни ца или кан ди да та за члан
ство у ЕУ, је „Здрав стве ни и вел нес 
тури зам“, и има за циљ да иден ти фи
ку је и награ ди мање раз ви је не и мање 
позна те дести на ци је, које сво јом тури
стич ком про мо ци јом обу хва та ју и тери
то ри јал но  спе ци фич ну пону ду здрав
стве ног и вел нес тури зма.

СадоделепризнањаЕДЕН2019
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ЈЕСЕНУОГАРУ:ТРЕЋИ„КУРЗОВИНАФЕСТ”

Уславукукуруза

Сун чан јесе њи дан био је обо јен 
боја ма јесе ни, током тре ће по 
реду мани фе ста ци је „Кур зо ви на 

фест” у Ога ру, у орга ни за ци ји Тури стич
ке орга ни за ци је општи не Пећин ци, а под 
покро ви тељ ством Општи не Пећин ци, 
Покра јин ског секре та ри ја та за пољо при
вре ду, шумар ство и водо при вре ду и Саве
та месне зајед ни це Огар. Све је у субо ту, 
28. сеп тем бра, било у зна ку куку ру за и 
Сре ма  од кола ча на кур зо ви ни, кува ног 
куку ру за и коки ца, пре ко кача ма ка, папри
ка ша и про је, до деч јег над ме та ња у пра
вље њу чар да ка од чока ња и так ми че ња 
у нај ве ћем кли пу куку ру за и неиз бе жних 
там бу ра ша. 

Мани фе ста ци ју је све ча но отво ри ла 
пред сед ни ца Скуп шти не општи не Пећин
ци Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки, а по 
њеним речи ма пећи нач ка локал на само
у пра ва ће наста ви ти да подр жа ва ову 
мани фе ста ци ју, која се тре ћи пут одр жа ва 
у аутен тич ном амби јен ту дво ри шту Аксен
ти је вог кућер ка.

– Данас је све посве ће но јед ној од нај
зна чај ни јих пољо при вред них кул ту ра у 
Сре му  куку ру зу или, како то Срем ци воле 
да кажу куру зу и неиз о став ној „кур зо ви ни“. 
Мени је изу зет но дра го да је ова мани
фе ста ци ја зажи ве ла, да ево тре ћу годи
ну орга ни зу је мо „Кур зо ви на фест“, и да је 
ова ко лепо посе ће на. Није слу чај но ода

бран датум када ће се одр жа ва ти мани фе
ста ци ја, а то је вре ме када је бер ба куку ру
за у пуном јеку. Циљ нам је да под се ти мо 
наше сугра ђа не на зна чај куку ру за и куку
ру зо ви не за Срем це нека да, али и сада – 
рекла је Кова че вић Субо тич ки.

Дво ри ште Аксен ти је вог кућер ка било 
је пре пу но изла га ча и посе ти лаца, а како 
нам је рекла дирек тор ка Тури стич ке орга
ни за ци је Љуби ца Бошко вић, сва ко од 
посе ти лаца је могао да про на ђе нешто за 
себе.

– Ми се нала зи мо у дво ри шту нај ста
ри је очу ва не сео ске куће у Сре му, Аксен
ти је вом кућер ку која је поста ла јед на 
од оми ље них изле ти шта људи из наше 
општи не, али и сусед них општи на. Тако 
да овом мани фе ста ци јом жели мо и да 
про мо ви ше мо овај наш тури стич ки лока
ли тет. Људи су у Ога ру од вај ка да узга
ја ли куку руз, који је заи ста „њего во висо
чан ство” куку руз, јер толи ко тога може од 
њега да се напра ви – од пре храм бе них 
про из во да, до про из во да који су се кори
сти ли за покућ ство и ми се тру ди мо да 
на то ука же мо нашим посе ти о ци ма. Вео
ма ми је дра го да су у орга ни за ци ју ове 
мани фе ста ци је укљу че на и два удру же ња 
гра ђа на из Ога ра, Месна зајед ни ца Огар, 
наша шко ла, пред школ ска уста но ва, и да 
смо сви зајед но допри не ли да дво ри ште 
Аксен ти је вог кућер ка данас буде пуно 
посе ти ла ца оку пље них око про из во да 
од куку ру за и куку ру зо ви не – изја ви ла је 
Бошко вић.

Про грам тре ћег „Кур зо ви на феста“ 
запо чео је при год ним про гра мом уче ни
ка Основ не шко ле „Сло бо дан Бајић Паја“ 

ДубравкаКовачевићСуботичкинаманифестацији

Са„Курзовинафеста“
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ДОМЗДРАВЉА„ДРДРАГАНФУНДУК“

Највећиодзивпацијенатадосада
Гра ђа ни општи не Пећин ци били 

су у при ли ци да у неде љу, 22. 
сеп тем бра, у пећи нач ком Дому 

здра вља „Др Дра ган Фун дук“ оба ве 
интер ни стич ке пре гле де и ултра
звук абдо ме на, у окви ру акци је бес
плат них пре гле да коју је покре ну ло 
Мини стар ство здра вља.

Пре ма речи ма дирек то ри це Дома 
здра вља у Пећин ци ма Дубрав ке 
Цвет ко вић Мићић одзив паци је на та 
је био нај ве ћи од када се раде пре
вен тив ни пре гле ди

– Од укуп но 67 паци је на та ура ди ли 
смо 120 пре гле да, што је нај ви ше до 
сада. Вео ма смо задо вољ ни одзи
вом и ово је сва ка ко јасан пока за тељ 
да акци ја пости же свој циљ, и да 

гра ђа ни уви ђа ју зна чај пре вен ци је и 
редов них пре гле да у лече њу мно гих 
боле сти. Чак смо има ли неко ли ко 
паци је на та који нису били на редов
ним кон тро ла ма ско ро седам годи на 
– рекла је Цвет ко вић Мићић.

Током бес плат них пре гле да у спе
ци ја ли стич ким амбу лан та ма пећи
нач ког Дома здра вља, од укуп но 120 
ура ђе но је 23 инте р ни стич ка пре гле
да, код 21 паци јен та ура ђен је ЕКГ, 
а код пет паци је на та ултра звук срца, 
затим су ура ђе на 34 ултра зву ка 
абдо ме на, два ултра зву ка шти та сте 
жле зде, један УЗ дој ки, један доплер 
крв них судо ва вра та, један доплер 
крв них судо ва ногу и један натив ни 
абдо ме на. Акцијабесплатнихпрегледа

из Ога ра, пола зни ка Пред школ ске уста
но ве „Вла да Обра до вић Каме ни“ тако ђе 
из Ога ра, а за фол клор ни део про гра ма 
били су заду же ни чла но ви певач ке гру пе 
и фол клор ног дру штва „Сви тац” из Деча.

Нај мла ђи посе ти о ци ужи ва ли су у број
ним забав ним игра ма зајед но са ани ма
то ром Бра ни ми ром Роси ћем – „Лете ћа 
гита ра“, уз коки це и кува не куку ру зе. Тако
ђе, били су у при ли ци и да се опро ба ју у 
ста рој игри „Мице“, да се так ми че у брзом 
кру ње њу куку ру за, као и у пра вље њу чар
да ка од чока ња, за шта су нај у спе шни ји 
награ ђе ни меда ља ма и захвал ни ца ма за 
уче шће. За оне нај кре а тив ни је и нај ма
што ви ти је мале посе ти о це, орга ни за тор је 
при пре мио и две ради о ни це  пусто ва ња 
вуне и шара ња тикви. 

И док су се у ора ни ја ма крч ка ли кача
мак и папри каш, на дру гој стра ни дво ри
шта одр жа ло се зани мљи во так ми че ње у 
нај ве ћем кли пу ово го ди шњег рода куку
ру за, где је прву награ ду однео Михај
ло Цве ти но вић (31 цен ти ме тар), а дру гу 
награ ду осво јио је Јан ко Савић (30 цен ти
ме та ра). Клип од 28 цен ти ма та ра има ли 
су Осто ја Цве ти но вић, Тади ја Сто ја но вић 

и Миро слав Урбан, који су поде ли ли тре
ће место. Награ ду за нај ду жи клип куку ру
за коки ча ра осво јио је Душан Кова че вић.

Мани фе ста ци ју „Кур зо ви на фест“ укра
си ли су и штан до ви 13 удру же ња жена, 
који су били пре пла вље ни тра ди ци о нал
ним срем ским кола чи ма на куку ру зо ви ни 
и пред ме ти ма изра ђе ним од куку ру зо ви не 
и куку ру за, тако да су се боје јесе ни лепо 
укло пи ле у шаре ни ло дво ри шта Аксен ти
је вог кућер ка. Како нам је рекла Љиља
на Јако вље вић пред сед ни ца Удру же ња 
жена „Огар чан ке” на првом месту био је 
спе ци ја ли тет Сре ма, колач на куку ру зо
ви ни и про ја, али и ста рин ски кола чи које 
су нека да наше баке пра ви ле: бре скви це, 
вани ли це, ста рин ске облан де, као и неза
о би ла зна штру дла са маком, тако да жири 
није имао ни мало лак зада так.

Све чла ни це удру же ња жена, које су 
током тра ја ња мани фе ста ци је изла га
ле сво је про из во де, награ ђе не су за свој 
труд, а прво место за нај у ку сни ји колач на 
куку ру зо ви ни осво ји ле су чла ни це Удру
же ња жена „Сре ми ца” из Пећи на ца. Чла
ни це УЖ „Сур чин ке” напра ви ле су нај ве ћи 
колач од бун де ве, а Товар ни чан ке „Сун

чев цвет” доби ле су награ ду за аутен тич
но опре мљен штанд – кола пуна куку ру
за и квоч ка са пили ћи ма. УЖ из Про га ра 
доби ли су награ ду за нај ин спи ра тив ни је 
име за вино под нази вом „Три на е сто пра
се”, УЖ из Јако ва напра ви ле су нај кре
а тив ни је лут ки це од куку ру зо ви не, УЖ 
„Рузма рин” из Голу би на ца нај леп ше везе
не радо ве, УЖ „Тифа ни” из Добри на ца 
уме си ле су нај у ку сни ју сла ну пога чу са 
дро жди ном, Шима нов чан ке су свој штанд 
укра си ле нај леп шом сли ком, а Ашањ ке 
су има ле нај леп шу чуту ру на штан ду. УЖ 
„Колев ка Сре ма” напра ви ле су нај у ку сни ју 
про ју са чвар ци ма и ајва ром, чла ни це УЖ 
„Љиљан” из Клен ка напра ви ле су нај у ку
сни ју џигер ња чу, а чла ни це УЖ „Пер ла” из 
Боље ва ца уме си ле су нај у ку сни ји колач. 
Награ да за нај леп ши руч но изра ђен накит 
при па ла је Љиља ни Жива но вић из Доњег 
Товар ни ка.

Орга ни за тор ово го ди шње мани фе ста
ци је „Кур зо ви на фест” уру чио је захвал
ни це свим поје дин ци ма и уста но ва ма који 
су помо гли мани фе ста ци ју, а у вечер њим 
сати ма за све љуби те ље добр ог рок зву ка 
сви рао је ога р ски бенд „Матрикс”.

Захвалницесвимучесницима
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Мала Реме та, мало фру шко гор
ско село са само јед ним шором и 
нешто више од сто ти нак ста нов

ни ка, била је дома ћин пете по реду мани
фе ста ци је „Коњи поно во каска ју Малом 
Реме том“ или кра ће Фија ке ри ја де.

По сун ча ном субот њем дану, 28. сеп
тем бра, одр жа на је ова мани фе ста ци ја, 
а гости ју и уче сни ка било је, бар неко ли
ко пута више него ста нов ни ка.

Мани фе ста ци ја је запо че ла оку пља
њем уче сни ка и гости ју на фуд бал ском 
игра ли шту, а ту су били поста вље ни 
и шато ри где су после, сви који су то 
желе ли, могли да про ба ју папри каш 
од дивља чи или шкем би ће. Ту су били 
и штан до ви на који ма су акти ви жена 
изла га ли сво је про из во де: кола че, зим
ни цу, џемо ве, вино, раки ју…Посе ти о ци 
ове мани фе ста ци је су могли да виде 
три де се так фија ке ра и парад не коње, 
али су могли и да се про во за ју фија ке
ром до Вина ри је „Деу рић“. 

Дра ган Мило ше вић, пред сед ник Саве
та Месне зајед ни це Мала Реме та под
се ћа да се са овом мани фе ста ци јом 
поче ло пре пет годи на, а покре ну ли су је 
заљу бље ни ци у коње, који има ју фија ке
ре и који су ишли на слич на деша ва ња, 
да би и они позва ли људе код којих су 
ишли. 

– Мани фе ста ци ја је расла из годи не 
у годи ну и ова је до сада нај бо ља. Дра
го нам је што се одра жа ва, што може мо 
да орга ни зу је мо, јер наше је село мало, 
има мо 130 ста нов ни ка, али има мо заљу
бље ни ке у коње а ту смо и ми који их 
подр жа ва мо, и то тра је – каже Мило ше
вић.

Има ју клуб „Фру шко гор ски ждре бац“, 
они су носи о ци целе мани фе ста ци је. 
Коњич ки клуб има чети ри фија ке ра, што 
за село и није мало.

–  Има мо и помоћ од Тури стич ке орга
ни за ци ја, Општи не, као и јед ног бро
ја пред у зет ни ка. Ево „гура мо“ већ пету 
годи ну и надам се да ће тако бити и у 
буду ће. Жели мо да ова мани фе ста ци ја 
поста не нешто по чему ће Мала Реме та 
бити позна та – исти че Дра ган Мило ше
вић.

Сини ша Тео до ро вић, пред сед ник Клу
ба „Фру шко гор ски ждре бац“ је глав ни 
„кри вац“ за одр жа ва ње ове мани фе ста
ци је. 

– Има мно го уче сни ка, задо во љан 
сам. Ово је мало село, има два реда 
кућа и за нас је ово зна чај но, орга ни зу је
мо како и коли ко може мо. У Малој Реме
ти има пет на е стак коња и тај број се не 
пове ћа ва. Довољ но је за мани фе ста ци
је, коњи се сада држе из љуба ви, нема 
ту ника кве зара де, него зато што се воле 
– каже Сини ша.

На Фија ке ри ја ди у Малој Реме ти је 
био и Сте ван Кази ми ро вић, пред сед ник 
ири шке општи не. У гото во сва ком ири
шком селу, као и самом Ири гу, одр жа ва 
се поне ка тури стич ка мани фе ста ци ја, а 
ова је нај мла ђа. 

– Дра го ми је што су људи успе ли да 
одр же ову мани фе ста ци ју, јер она је 
зна чај на за Малу Реме ту. Овде живи 
сто ти нак људи, а оку пи ло се знат но 
више гости ју. Све ове мани фе ста ци је по 
нашим сели ма уства ри, заме њу ју рани
је сео ске сла ве и то је при ли ка да дођу 
гости у село, да људи пока жу шта има ју 

од сво јих про из во да, при ка жу нашу Фру
шку гору на којој се пола ко раз ви ја тури
зам  тако је и у Малој Реме ти. Мани фе
ста ци ја је зна чај на и ми је подр жа ва мо 
– рекао је за наше нови не Сте ван Кази

ФИЈАКЕРИЈАДАУМАЛОЈРЕМЕТИ

Данкадасесвивозефијакером

СтеванКазимировић

СинишаТеодоровић НиколаРадоњаиВладимирИлић
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ПРВАШЕТЊАКРОЗ
КУЛТУРНОНАСЛЕЂЕИРИГА

Повратак
убудућност

„Прва шет ња кроз насле ђе“, 
како се зове и про је кат Фон да ци је 
НС 2021. ЕПК, одр жа на је у Ири
гу 21. сеп тем бра и то под нази вом 
„Повра так у будућ ност“. Про је кат 
се реа ли зу је са циљем да под
стак не нова тума че ња кул тур ног 
насле ђа Новог Сада и Зоне 021, 
у којој су Срем ски Кар лов ци, Бео
чин и Ириг. У Ири гу је прва шет ња 
осми шље на и реа ли зо ва на кроз 
при че гра ђа на, који из свог угла 
гово ре о зани мљи вим лич но сти
ма, дога ђа ји ма и мести ма незва
нич не исто ри је Ири га. 

Шет ња је запо че ла у Срп ској 
чита о ни ци, где су се нај мла ђи 
уче сни ци обу кли у оде ћу каква 
се носи ла у 18. веку у Хаб сбур
шкој монар хи ји. Наста ви ла се кроз 
град ски парк, где су уче сни ци ма 
песни ци Тодор Бјел кић и Зоран 
Митић гово ри ли анег до те о позна
тим лич но сти ма, изме ђу оста лих 
и о Михи зу, у чијој се ком плет но 
обно вље ној род ној кући ова шет
ња и завр ши ла. У њој су уче сни ци 
шет ње могли да виде стал ну изло
жбе ну постав ку, одно сно спо мен 
собу са ико на ма на ста клу, које је 
Бори слав Михај ло вић Михиз саку
пљао, као и њего ву библи о те ку. О 
Михи зу је гово рио Ава кум Квас, 
про фе сор књи жев но сти и пред
сед ник Удру же ња „Еуста хи ја“, које 
је орга ни зо ва ло ову шет њу.

Пла ни ра но је да се одр же још 
две слич не шет ње, и то 12. окто
бра и 9. новем бра.

С.Џ.

Пројекат„ОпштинаИриг:Перспективеразвојаиуспеха“финансирасе
избуџетаОпштинеИриг.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројекту

нужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

Учесницишетње

ми ро вић. Он дода је да је то при ли ка да 
се виде про из во ди жена удру же них у 
акти ве, вина ри ја, и све оно по чему је 
ири шка општи на позна та.

Рекли смо да су гости могли да про
ба ју папри каш и шкем би ће. Папри каш 
је кувао Вла ди мир Илић из Ири га. 

– Пра вим га од дивља чи, срне ти не и 
дивље сви ње, а почео сам јутрос да га 
кувам, на тена не што би се рекло. Тре
ба га кува ти добра три  чети ри сата, да 
би био како тре ба. Сви који хоће моћи 
ће после да га про ба ју, има тај ни како 
се кува, али не ода је мо – каже Вла ди
мир. 

Одмах поред њега, Нико ла Радо ња 
из Мале Реме те кува шкем би ће, кон ку
рен ци је нема, све ће то гости поје сти. 

–  Шкем би ће тре ба кува ти бар три 
сата. Воле гости и јед но и дру го, кад 
про ба ју оба ве зно ома жу тањир – каже 
нам Нико ла.

Душан ка Сувај џић је пред сед ни ца 
Удру же ња жена „Беше нов ка“ из Беше
но ва које има ју свој лепо уре ђен штанд. 
Каже да им мно го зна че ова кве мани
фе ста ци је на који ма могу да пред ста ве 
сво је про из во де и руко тво ри не. Удру
же ње посто ји деце ни ју и има 19 вео ма 
актив них чла ни ца.

– Зада так нам је очу ва ње тра ди ци је 
нашег села и да при ка же мо на мани
фе ста ци ја ма ста рин ске кола че, вез, 
зим ни цу… бит но нам је и дру же ње са 
оста лим акти ви ма из око ли не. Доне ле 
смо ста рин ске кола че шапи це, вани
ли це, сал чи ће, рола те, пите од јабу ка, 
мало зим ни це, све на ста рин ски начин 
са салом и масти, има мо везе не пешки
ре, ста рин ске укра се. Ту су и пеха ри 
који пока зу ју да смо били на пуно мани
фе ста ци ја и сву да нам буде јако лепо 
– рекла нам је Душан ка.

Да су мешта ни при хва ти ли ову мани
фе ста ци ју пока зу је и то да смо шета ју
ћи једи ном ули цом, испред мно го кућа 
виде ли сто ло ве са разно вр сним кола
чи ма, али и пићем, као и сухо ме сна тим 
про из во ди ма и сиром. Дома ћи це су сва
ког про ла зни ка нуди ле, сва ко је могао да 
узме шта му је по вољи, бес плат но.

Орга ни за то ри мани фе ста ци је „Коњи 
поно во каска ју Малом Реме том“ су 
Коњич ки клуб „Фру шко гор ски ждре бац“ 
и МЗ Мала Реме та, док су покро ви те љи 
били Општи на Ириг, Тури стич ка орга
ни за ци ја Ириг, Вина ри ја „Деу рић“, ДАК 
Бео чин, Ресто ран „Лугар ни ца“ Мала 
Реме та и ИМ „Зма је вац“ Ириг.

С.Џакула

ДраганМилошевићиТихомирСтојаковић

ДушанкаСувајџићиБешеновке
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ОДРЖАН13.РЕГИОНАЛНИСАЈАМПРИВРЕДЕУНОВОЈПАЗОВИ

ДиванјепривредниСрем

Реги о нал ни сајам при вре де, ове 
годи не 13. по реду, одр жао се 26. и 
27. сеп тем бра у Новој Пазо ви на 

Ком плек су спорт ско – рекре а тив них базе
на у орга ни за ци ји При вред не комо ре 
Срби је – Реги о нал не при вред не комо ре 
срем ског управ ног окру га и Општи не Ста
ра Пазо ва. Сајам су све ча но отво ри ли 
савет ни ца пред сед ни ка При вред не комо
ре Срби је Нер ми на Љубо вић и први 
човек ста ро па зо вач ке општи не Ђор ђе 
Ради но вић. 

Ово го ди шњи сајам оку пио је око сто ти
нак дома ћих и стра них ком па ни ја чији су 
пого ни и пред став ни штва у инду стриј ској 
зони и на тери то ри ји општи не,  али и из 
дру гих кра је ва земље и реги о на. Општи
на Ста ра Пазо ва је успе ла да ство ри 
повољ но послов но окру же ње које су пре
по зна ле мно ге вели ке ком па ни је, како 
дома ће, тако и ино стра не, иста као је 
пред сед ник ста ро па зо вач ке општи не.

– Учи ни ли смо све не би ли Ста ра 
Пазо ва била јед на од при вред но нај ра
зви је ни јих општи на у нашој земљи. У 

прет ход ном пери о ду изгра ди ли смо 
петљу код Нове Пазо ве која је омо гу ћи ла 
искљу че ње на аутопут Бео град  Нови 
Сад, а један од зна чај ни јих про је ка та у 
наред ном пери о ду који ће бити кљу чан 
када се гово ри о раз во ју при вре де тиче 
се спа ја ња два аутопута ван насе ље них 
места, тач ни је од ново па зо вач ке до 
шима но вач ке петље. Веру је мо да ћемо 
тиме допри не ти још већем раз во ју при
вре де у овом кра ју – иста као је при ли ком 
отва ра ња Ђорђе Ради но вић.

Данас у овом кра ју послу је више од 100 
стра них ком па ни ја, око 1.000 пред у зе ћа и 
више од 3.000 пред у зет ни ка. Ова квој 
при вред ној сли ци допри но си посто ја на и 
кон ти ну и ра на сарад ња Општи не и При
вред не комо ре Срби је – Реги о нал не при
вред не комо ре срем ског управ ног окру га 
који су дома ћи ни ово го ди шњег Сај ма.

– Срем није слу чај но лидер у пред у зет
ни штву, а пого то ву општи на Ста ра Пазо
ва у којој је захва љу ју ћи локал ној пред у
зет нич кој ини ци ја ти ви југо и сточ ни део 
Срем постао видљив не само широм 

наше земље, већ и у реги о ну о чему све
до че и број не инве сти ци је. Оно што је 
важно је и уна пре ђе ње дома ће при вре де 
чему и слу же мани фе ста ци је попут ове 
– исти че савет ни це пред сед ни ка При
вред не комо ре Срби је Нер ми на Љубо
вић.

Гости Сај ма били су пред став ни ци 
румун ског гра да Дро бе та  Тур ну Севе
рин, чију деле га ци ју је пред во дио гра до
на чел ник Мару ис Скре ци јус.

– Град Дро бе та  Тур ну Севе рин, који 
се нала зи у Руму ни ји је, попут ста ро па зо
вач ке општи не, познат по при вре ди. То је 
град са седи штем наци о нал них енер гет
ских ком па ни ја а тако ђе је познат по раз
во ју машин ске инду стри је, бро до гра ди
ли шта и дру гих гра на при вре де. Пре по
зна ли смо Ста ру Пазо ву као доброг при
ја те ља са којим је важно раз ме ни ти иску
ства и зна ња, у циљу даљег раз во ја 
при вред не кли ме у окру же њу – иста као је 
Скре ци јус.

У окви ру првог сајам ског дана одр жа не 
су три би не у орга ни за ци ји локал ног 

Сајамзапошљавања

ЂорђеРадиновић МаруисСкрецијусНерминаЉубовић
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Соци јал но еко ном ског саве та. Нај пре су 
пред став ни ци НАЛЕДа гово ри ли о њихо
вим актив но сти ма на сузби ја њу сиве еко
но ми је од 2017. до 2019. годи не, док су за 
исти пери од суми ра ни резул та ти Инспек
ци је рада Репу бли ке Срби је на сузби ја њу 
рада на црно у орга ни за ци ји Мини стар
ства за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња. Мини стар ство трго ви
не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја одр жа ло 
је два пре да ва ња на сле де ће теме: 
„Ефек ти при ме не Зако на о инспек циј
ском над зо ру у бор би про тив сиве еко но
ми је“ и „Актив но сти и резул та ти рад не 
гру пе за сузби ја ње сиве еко но ми је“. 
Пред став ни ци Уни је посло да ва ца Вој во
ди не гово ри ли су о њихо вим актив но сти
ма у бор би про тив сиве еко но ми је у про
те клом дво го ди шњем раз до бљу, док су 
пред став ни ци Саве за само стал них син
ди ка та Вој во ди не одр жа ли пре да ва ње о 
дело ва њу син ди ка та у зашти ти рад ни ка и 
бор би про тив рада на црно.

Дру гог сајам ског дана одр жан је Сајам 
запо шља ва ња у орга ни за ци ји срем ско
ми тро вач ке Фили ја ле Наци о нал не слу
жбе за запо шља ва ње. Више од два де сет 
посло да ва ца пону ди ло је 250 рад них 
места у сво јим ком па ни ја ма. Ком па ни је 
које нуде посао неза по сле ним лици ма 
тра же рад ни ке у обла сти про из вод ње, 
књи го вод ства, као и посло ви мага ци о не
ра и виљу шка ри ста итд.

Дирек тор ка срем ско ми тро вач ке фили
ја ле НСЗ Мари ја на Гра бић иста кла је да 
је на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи не 
тре нут но без посла 1.512 лица, а сам 
про це нат неква ли фи ко ва не рад не сна ге 
са завр ше ном основ ном шко лом изно си 
чак 40 про це на та. Гра би ће ва је дода ла 
да неза по сле ни на Сај му запо шља ва ња 
има ју могућ ност да чују о којим рад ним 
мести ма је реч, али и какви су усло ви за 
засни ва ње рад ног одно са, те да на овај 
начин могу оба ви ти крат ке интер вјуе и 
кон ку ри са ти на жеље ни посао.

Ста ро па зо вач ки Цен тар за соци јал ни 
рад, тако ђе је имао сво ју уло гу на ово го
ди шњем Сај му запо шља ва ња. Циљ ове 
соци јал не уста но ве је, пре ма речи ма 
соци јал не рад ни це Ане Баро вић, моти ва
ци ја ка ,,изла ску” из систе ма соци јал не 
зашти те, а ту се пре све га мисли на рад
но спо соб но ста нов ни штво које при ма 
нов ча ну соци јал ну помоћ и то уз помоћ 
инди ви ду ал них пла но ва акти ва ци је.

С.Станковић

МаријанаГрабић

СТАДИОНУБЕЛЕГИШУ

Стогодишњица
ФСВојводине

На ста ди о ну „Поду нав ца“ у Беле ги шу 
оди гра на при ја тељ ска утак ми ца изме
ђу вете ра на репре зен та ци је Вој во ди
не и Бео гра да, пово дом обе ле жа ва ња 
јуби ле ја 100 годи на Фуд бал ског саве за 
Вој во ди не. Пре утак ми це Дра ган Симо
вић, пред сед ник ФСВ је уру чио маји це 
уче сни ци ма и при год не пла ке те гости
ма као и Ђор ђу Ради но ви ћу, пред сед
ни ку општи не Ста ра Пазо ва који је 
био дома ћин овог реви јал ног сусре та. 
Деле га ци ју и еки пу ФС Бео гра да пред
во дио је Или ја Пет ко вић, који је иста
као задо вољ ство што могу да уве ли
ча ју овој зна ча јан јуби леј, као и то да 
ће се иста годи шњи ца обе ле жи ти сле
де ће годи не и у Саве зу који он пред
во ди. Про сла ву јуби ле ја ФС Вој во ди не 
обе ле жа ва у неде љи фуд ба ла којој је 
имао и акци ју про мо ци је фуд ба ла у 
шко ла ма у Ста рој Пазо ви. Утак ми ци су 
при су ство ва ле број не леген де југо сло
вен ског и срп ског фуд ба ла као што су 
Ста ни слав Кара си, Бошко Ђуров ски, 
Куле Аћи мо вић и мно ги дру ги. Овом 
при ли ком је свим гости ма пре зен то ван 
нови обје кат ста ди о на у Беле ги шу. 

ШАХКЛУБ„БАНОВЦИДУНАВ“

СтанковићуМумбају

Првак Срби је у шаху до 16 годи на 
и члан Шах клу ба „Банов ци Дунав“ 
Милош Стан ко вић, уче ство ва ће на 
Свет ском кадет ском првен ству у индиј
ском гра ду Мум ба ју, које ће се одр жа
ти од 1. до 12. окто бра. Одла зак на 
ово зна чај но так ми че ње омо гу ћи ли су 
Скуп шти на општи не Ста ра Пазо ва и 
Свет ска шахов ска феде ра ци ја.

СУРДУК

Фијакеријада
У Сур ду ку је одр жа на тра ди ци о нал

на 26. по реду Фија ке ри ја да, у орга ни
за ци ји Коњич ког клу ба „Кон вер са но“. 
На ста ди о ну се оку пи ло више сто ти
на љуби те ља коња и коњич ког спор
та а у так ми чар ском делу насту пи ли 
су дво пре зи и четво ро пре зи са свих 
стра на Вој во ди не и Срби је. У кул тур
но  умет нич ком про гра му насту пио је 
КУД „Бран ко Мар ко вић“ из овог места. 
Фија ке ри ја ду је отво рио пред сед ник 
општи не Ста ра Пазо ва Ђор ђе Ради
но вић, који је иста као да је локал на 
само у пра ва од пре две годи не овај 
дога ђај увр сти ла међу мани фе ста ци је 
од посеб ног зна ча ја у Општи ни Ста ра 
Пазо ва. Посе ти о ци су могли да ужи ва
ју и у реви ја ма дво пре га и пето пре га.

НОВАПАЗОВА

„Септембарске
свечаности“

Дуги низ годи на, послед њи викенд 
у сеп тем бру резер ви сан је за тра ди
ци о нал ну мани фе ста ци ју „Дани досе
ље ни ка“ у Новој Пазо ви. Уз подр
шку Месне зајед ни це Нова Пазо ва и 
Општи не Ста ра Пазо ва, а на ини ци
ја ти ву ОКУД а „Све ти Сава“, у про
грам про сла ве од ове годи не упи сан 
је и Фести вал фол кло ра „Сеп тем бар
ске све ча но сти“  Дани коло ни ста. На 
сце ни на пла тоу испред ОШ „Раст ко 
Нема њић Све ти Сава“ у при су ству 
број не публи ке, насту пи ли су ново па
зо вач ки ансам бли ОКУД „Све ти Сава“ 
и КУД „Мла дост“, као и игра чи СКУДа 
„Херој Јан ко Чме лик“ из Ста ре Пазо ве, 
тре нут но нај бо љи ансамбл у Вој во ди
ни КУД „Бран ко Ради че вић“ из Бешке, 
и гости из Дани лов гра да, фол клор ни 
ансамбл „Оро“. Одлич ним про гра мом, 
сачу ва на је успо ме на на дола зак првих 
коло ни ста у Срем, по завр шет ку Дру гог 
свет ског рата. 

Пројекат:„ПАЗОВАЧКАПАНОРАМА:Одсредедосреде“финансирасеизбуџетаОпштинеСтараПазова.
Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ЗНАЧАЈПРЕВЕНЦИЈЕУОЧУВАЊУСРЦАИКРВНИХСУДОВА

„Дансрца“уЧалми
Под сло га ном „Буди 

херој сво га срца“, у 
Чал ми је 29. сеп тем

бра обе ле жен Свет ски дан 
срца, у зајед нич кој акци ји 
Град ске упра ве за здрав
ство, ЗЗЈЗ, Опште бол ни це, 
Дома здра вља и Црве ног 
крста Срем ска Митро ви ца, 
са циљем да се гра ђа ни ма 
ука же на зна чај пре вен ти
ве у очу ва њу срца и крв них 
судо ва. 

Начел ник Град ске упра
ве за здрав ство и соци јал ну 
поли ти ку Воји слав Мир нић 
поздра вио је напо ре свих 
уче сни ка у обе ле жа ва њу 
Дана срца, како би мешта ни 
Чал ме доби ли при ли ку да 
изме ре крв ни при ти сак, ниво 
шеће ра у крви и оба ве кар
ди о ло шки спе ци ја ли стич ки 
пре глед са ЕКГом. Воји слав 
Мир нић је још рекао да је 
ово јед на у низу актив но сти 
које се орга ни зу ју у послед
ња два месе ца на пред лог 
срем ско ми тро вач ког Саве та 
за здра вље и наја вио још 
јед но обе ле жа ва ње дату ма 
из Кален да ра здра вља, за 
субо ту 5. окто бар, када ће 
на град ском тргу са почет
ком у 12 сати, сим бо лич ном 
вожњом, бити дата подр шка 
сугра ђан ка ма које су обо ле
ле од кар ци но ма дој ке, под 
сло га ном „Дај педа лу раку“.

– Свет ски дан срца уста
но вљен је 2000. годи не, а 
обе ле жа ва ње овог дату ма 
само је један од начи на да 
скре не мо пажњу јав но сти 
да су боле сти нашихС срца 
пре вен та бил не и да зајед ни

ца свих наших срца, мини
мал ним про ме на ма у сти лу 
живо та и пра вил ним начи
ном пона ша ња, може спре
чи ти поја ву срча них обо ље
ња или учи ни ти да се она 
сма ње, а самим тим избег не 
смрт ни исход – рекла је др 
Бран ка Мал ба шић, помоћ ни
ца дирек то ра за меди цин ска 
пита ња срем ско ми тро вач ког 
ЗЗЈЗ и дода ла, да по ста ти
стич ким пода ци ма за Срем, 
ово су воде ће боле сти са 
крај њим смрт ним исхо дом, 
и зато су пре вен тив ни пре
гле ди, редов но ода зи ва ње 
на лекар ске пози ве и уче
шће у ова квим акци ја ма од 
суштин ске важно сти.

Један од уче сни ка недељ
не акци је била је и Општа 
бол ни ца Срем ска Митро ви
ца, а њен дирек тор др Жив
ко Врцељ нагла сио је да 

ова здрав стве на уста но ва 
редов но обе ле жа ва зна чај не 
дату ме из јав ног Кален да ра 
здра вља зајед но са сво јим 
парт не ри ма и да су ова кве 
акци је и ука зи ва ње на зна чај 
пре вен ци је, дале ко се жне за 
сва ког поје дин ца и при ли ка 
да струч на лица, на тере ну 
и у мањим сре ди на ма, каква 
је Чал ма, омо гу ће доступ не 
пре гле де сви ма. Др Врцељ 
је посеб но нагла сио рано 
откри ва ње боле сти и пра во
вре ме ну реак ци ју у сми слу 
тера пиј ског лече ња, али пре 
све га тога и уво ђе ње пра
вил ног, ква ли тет ног начи на 
живо та како би се број обо
ле лих од кар ди о ва ску лар
них боле сти сни зио.

Акци ји обе ле жа ва ња 
„Дана срца“ при дру жио се и
др Нико ла Ива но вић, спец. 
кар ди о ло ги је Опште бол

ни це и мешта ни ма, који су 
оба ви ли ЕКГ пре глед срца, 
ука зао на фак то ре ризи
ка за поја ву боле сти срца и 
саве ти ма помо гао да се они 
пред у пре де. 

– Пре све га здрав начи ни 
живо та: без цига ре та, сва ко
днев на физич ка актив ност 
(не мање од 30 мину та, пет 
дана у неде љи), пра ви лан 
ода бир намир ни ца у исхра
ни (воће, повр ће, зеле ниш, 
риба...), избе га ва ње јаких 
зачи на и пре ви ше масно ћа 
 само су први кора ци којим 
ћемо избе ћи одла зак код 
лека ра, а које сва ко може да 
пре ду зме и тако сачу ва здра
вље – речи су др Ива но ви ћа, 
који је нагла сио и чиње ни цу 
да редов но тре ба да се кон
тро ли шу и сви они који има ју 
генет ску пре ди спо зи ци ју за 
раз ви ја ње шећер не боле сти 
и хипер тен зи је, а они који их 
већ има ју, да редов но узи
ма ју про пи са ну тера пи ју, јер 
пода так да у нашој попу ла
ци ји око 10 посто паци је на
та има дија бе тес, 50 посто 
хипер тен зи ју, а 4050 посто 
има пови ше ну вред ност 
масно ћа у крви, сва ка ко упо
зо ра ва на озбиљ ност.

Захва љу ју ћи помо ћи 
Месне зајед ни це Чал ма и 
запо сле ни ма у здрав стве
ној амбу лан ти, „Дан срца“ 
у Чал ми одлич но је орга
ни зо ван, и у акци ји која је 
тра ја ла од осам до 11 сати, 
54 мешта ни на оба ви ло је 
опште интер ни стич ке пре
гле де, док је код њих 22 ура
ђен и ЕКГ.

Б.Сремчић

„Дансрца“уЧалми

МедицинскаекипауЧалми
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ЗАВОДЗАЈАВНОЗДРАВЉЕ

Светскиданконтрацепције
Широм све та 26. сеп тем бар се обе

ле жа ва као Свет ски дан кон тра
цеп ци је још од 2007. годи не, са 

циљем да се пру же инфор ма ци је сек су
ал но актив ним осо ба ма, наро чи то адо ле
сцен ти ма, о рас по ло жи вим савре ме ним 
мето да ма и сред стви ма кон тра цеп ци је, 
као и да се ука же на зна чај редов ног 
кори шће ња поуз дра них мето да кон тра
цеп ци је, која су зашти та и од неже ље не 
труд но ће и од пол но пре но си вих инфек
ци ја, па и од инфек ци је ХИВом.

Овим пово дом, Завод за јав но здра
вље Срем ска Митро ви ца посе тио је Пре
храм бе но  шумар ску и хемиј ску шко лу у 
Срем ској Митро ви ци и дао допри нос у 
обе ле жа ва њу овог зна чај ног дату ма на 
при кла дан начин, са мла дим сугра ђа ни
ма. Др Боја на Цањар, спе ци ја ли ста соци
јал не меди ци не, одр жа ла је интер ак тив
но пре да ва ње уче ни ци ма I,II и III раз ре
да, на којем су се мла ди упо зна ли са 
основ ним пој мо ви ма веза ним за сек су ал
но и репро дук тив но пона ша ње, физи о ло
ги јом пол них орга на и репро дук ци је, пра
вил ној хиги је ни тела, наро чи то пол них 
орга на, шта све спа да у ризи чан сек су ал
ни однос, шта зна чи рано сту па ње у сек
су ал не одно се и које после ди це носи, 
шта је одго вор но сек су ал но пона ша ње, 
које су поу зда не мето де кон тра цеп ци је, а 
које непо у зда не, и што је јако важно, уче
ни ци су има ли при ли ку да прак тич но 
овла да ју вешти ном пра вил ног кори шће
ња кон до ма, као једи ног кон тра цеп тив ног 
сред ства које исто вре ме но шти ти и од 
неже ље не труд но ће и пол но пре но си вих 
инфек ци ја.

Уче ни ци су има ли при ли ку да нау че и 
пре по зна ју нај че шће инфек ци је које се 
пре но се пол ним путем, као и коме и када 
да се обра те за помоћ. Услед незна ња, 
непот пу не или нетач не инфор ми са но сти, 
али и ола ког сту па ња у сек су ал не одно
се, мла ди се суо ча ва ју са неже ље ном 
адо ле сцент ном труд но ћом, која се често 
завр ша ва абор ту сом, или са пол но пре
но си вим инфек ци ја ма, које нерет ко могу 
оста ви ти дуго трај не, па и трај не после ди
це по здра вље.

Пре ма послед њем истра жи ва њу здра
вља ста нов ни штва РС из 2013. годи не, 

33 про це на та мла дих узра ста 1519 годи
на је сту пи ло у сек су ал не одно се и то 
зна чај но више деча ка него  девој чи ца. 
Већи на њих је прво сек су ал но иску ство 
има ло у 17 годи ни,  девој ке про сеч но у 
18. Од укуп ног бро ја сек су ал но актив них 
испи та ни ка, њих 74 про цен та је кори сти
ло кон дом са повре ме ним парт не ри ма. 

Оно што је зани мљи во је да упо тре ба 
кон до ма са повре ме ним парт не ри ма опа
да са ста ро шћу. Ако посма тра мо жене у 
репро дук тив ном добу 1549 годи на, тек 
сва ка пета је кори сти ла неко од поу зда
них сред ста ва и мето да кон тра цеп ци је. 
Кон тра цеп тив на пилу ла се кори сти пет 
пута ређе него у земља ма Евро пе, интра
у те ри на кон тра цеп ци ја чети ри пута ређе, 
док се пре ки нут сно шај, као тра ди ци о
нал ни и непо у зда ни метод кори сти чети
ри пута чешће код жена у Срби ји, у одно
су на жене Евро пе. Што се тиче кори шће
ња мушког кон до ма, нема зна чај ни је раз
ли ке у одно су на европ ске земље.

Завод у току сво јих редов них здрав
стве но  вас пит них актив но сти, спро во ди 
часо ве посве ће не репро дук тив ном здра
вљу уче ни ци ма сред њих шко ла и виших 
раз ре да основ них шко ла, како у гра ду, 
тако и на тери тор ји окру га. Циљ ових 
пре да ва ња је да уче ни ци стек ну аде кват
на зна ња и вешти не пре него што сту пе у 
сек су ал не одно се, што је нужно за фор
ми ра ње пра вил них ста во ва и пона ша ња 

у вези са репро дук тив ним здра вљем; да, 
ула ском у свет одра слих, пре у зму одго
вор ност над сво јим и здра вљем свог 
парт не ра.  Зато је од изу зет не важно сти 
да се са ова квим часо ви ма наста ви и 
даље и да се тема репро дук тив но здра
вље инкор по ри ра, по могућ ству, у редов
ну наста ву.

У доса да шњем раду са уче ни ци ма, 
наи ла зи ли смо на добар при јем код уче
ни ка, вла да изу зет на заин те ре со ва ност 
мла дих за ову тему, тема је интри гант на, 
недо вољ но позна та, узбу дљи ва, па често 
у току пре да ва ња буде и хумо ра, сти да, 
али и врло кон крет них пита ња, отво ре
них раз го во ра, као и пита ња у пове ре њу. 
Ско ро па се редов но про ву че и неки 
духо ви ти комен тар и доско чи ца, вре дан 
да уђе у „збир ку нај бо љих бисе ра“, због 
чега ове часо ве воле и уче ни ци и њихов 
пре да вач.

Да под се ти мо, у ризич но сек су ал но 
пона ша ње спа да: рано сту па ње у сек су
ал не одно се, неза шти ћен сек су ал ни 
однос (однос без кон до ма, једи ног сред
ства које исто вре ме но шти ти и од неже
ље не труд но ће и пол но пре но си вих 
инфек ци ја), већи број парт не ра у опти ца
ју, често мења ње парт не ра, сек су ал ни 
однос са непо зна том осо бом, кори шће ње 
непо у зда них кон тра цеп тив них мето да.

 ДрБојанаЦањар,
спец.социјалнемед.

ПредавањеуРуми
Слу жба здрав стве не зашти те жена у сарад њи са 

Саве то ва ли штем за мла де школ ског дис пан зе ра, одр
жа ла је 26. сеп тем бра у рум ском Дому здра вља, пре да
ва ње пово дом Свет ског дана кон тра цеп ци је. На пре да
ва њу су гово ри ле др Рад ми ла Уми ће вић, спе ци ја ли ста 
гине ко ло ги је и аку шер ства и Неве на Бје ло брк, меди
цин ска сестра, а слу ша ле су га уче ни це виших раз ре да 
основ не шко ле.

Зашти та од неже ље не труд но ће је тема о којој се 
послед њих деце ни ја све више пише и гово ри, али нажа
лост, и даље мало зна. Циљ пре да ва ња је био да се 
мла ди упо зна ју са одго ва ра ју ћим и без бед ним мера ма 
кон тра цеп ци је ради очу ва ња њихо вог репро дук тив ног 
здра вља. С.Џ.

Сапредавања
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ОВАН: Уко ли ко вам је 
ста ло да тести ра те 
сво је инте лек ту ал не 
или прак тич не спо

соб но сти, про на ђи те себи одго ва
ра ју ћег парт не ра. Потреб но је да 
има те пре ци зне циље ве и пози
тив ну ори јен та ци ју. Нечи ја 
послов на пону да не пред ста вља 
сан о вели ком добит ку али наја
вљу је поуч но иску ство. Потру ди
те се да пра вил но усме ри те сво ју 
пози тив ну енер ги ју.  

БИК: Ула же те вели ки 
напор у сво је циље ве, 
али око ли на не схва та 
озбиљ но ваше 

послов не наме ре. Посеб но вас 
ири ти ра сазна ње о нерав но прав
ним одно си ма, неко доби ја боље 
резул та те него што их заслу жу је. 
Сти шај те сво ју сује ту. Не жели те 
да раз от кри је те сво је наме ре и 
емо тив не сла бо сти али љубав ни 
епи лог зави си од нечи јег рас по
ло же ња. 

БЛИЗАНЦИ: Озбиљ
но пред ста вља те сво
је послов не пла но ве и 
са пра вом оче ку је те 

ува жа ва ње у кру гу сарад ни ка. 
Ипак, посто је раз ли чи те реак ци је 
и сва ко од сарад ни ка се опхо ди 
на себи свој ствен начин и пре ма 
лич ним инте ре си ма. Поку ша ва те 
да зао би ђе те неке љубав не диле
ме или осо бу која уно си додат ну 
нер во зу у ваше рас по ло же ње. 

РАК: Немој те дозво ли ти да неко 
пре у ве ли ча ва Ваш 
неу спех или да вас 
кажња ва због неиз ми
ре них рачу на. Сусрет 
са јед ном осо бом 

може да пре ра сте у непри јат ну 
ситу а ци ју, али сачу вај те добру 
вољу и при себ ност духа. Забо ра
ви те на сво је аван ту ри стич ке 
пори ве. Немој те раз о ча ра ти осо
бу која веру је у вашу емо тив ну 
при вр же ност и накло ност.  

ЛАВ: Не веру је те у 
нечи ју при чу, сто га 
про ве ра ва те сва ку 
инфор ма ци ју која 

дола зи из нео бич них изво ра или 
ука зу је на евен ту ал не про ме не у 
послов ној сарад њи. Ипак, пре те
ра на радо зна лост у нечи јим очи
ма изгле да као нега тив на осо би
на. Не успе ва те да удо во љи те 
воље ној осо би, суви ше сте поно
сни да при зна те сво је сла бо сти. 
Потреб ни су вам неки забав ни 
садр жа ји. 

ДЕВИЦА: У послов
ном дија ло гу ваша 
само во ља или пре те
ра на енер гич ност 

делу ју ири ти ра ју ће на око ли ну, 
због тога вас пра те нега тив ни 
комен та ри. Немој те дозво ли ти да 
вас неко непо треб но ком про ми ту
је у дру штву послов них парт не ра. 
На жалост, неко нема довољ но 
раз у ме ва ња за ваше емо тив не 
потре бе При ја ће вам здра ви ји 
начин исхра не. 

ВАГА: Сусрет или раз
го вор  са јед ном осо
бом за вас пред ста
вља добит нич ку ком

би на ци ју, сто га при хва ти те иде ју 
о послов но – финан сиј ској сарад
њи.Важно је да ода бе ре те уло гу 
која одго ва ра вашем инте ре со ва
њу и посао који доно си мате ри
јал ну корист. Нема раз ло га да 
емо тив но уце њу је те воље ну осо
бу. На такав начин само пости же
те супро тан ефе кат.  

ШКОРПИЈА: Пред
сто је вам изне над ни 
про бле ми у сусре ту са 
сарад ни ци ма, сто га 

немој те оче ки ва ти пре ви ше раз у
ме ва ња. Потреб но је да одре ди те 
јасну гра ни цу, изме ђу при стој ног 
пона ша ња и послов ног пове ре ња 
у сусре ту са сарад ни ци ма. Буди
те искре ни у изра жа ва њу сво јих 
емо тив них наме ра пред бли ском 
осо бом. Оправ дај те сво је поступ
ке у нечи јем дру штву.  

СТРЕЛАЦ:Пра ти вас 
неиз ве сност у про це
ни нових дога ђа ја на 
послов ној сце ни. Не 

кри је те да су ваша оче ки ва ња 
вели ка, међу тим при ме ћу је те да 
сарад ни ци цесто мења ју сво је 
мишље ње. Осло ни те се на прак
ти чан дух и на спо соб ност ана ли
тич ког расу ђи ва ња. Иако ваш 
љубав ни однос није пре те ра но 
иди ли чан , то вам неће сме та ти 
да се пред ста ви те у пози тив ном 
све тлу. 

ЈАРАЦ: Захва љу ју ћи 
доброј вешти ни пре го
ва ра ња успе ва те да 
се укло пи те и послов

не дого во ре. Про ши ри те сво ја 
про фе си о нал на инте ре со ва ња у 
раз ли чи тим прав ци ма изра жа ва
ња. Нега тив на тен зи ја која посто
ји изме ђу вас и воље не осо бе 
тре ба да вас покре не на нови 
импулс и љубав но збли жа ва ње. 
Учи ни те све да усре ћи те воље ну 
осо бу. 

ВОДОЛИЈА:Уме те да 
про це ни те повољ ну 
ситу а ци ју и веру је те у 
сво је зна ње. Важно је 

упо тре би те прак тич но иску ство и 
да пра вил но зашти ти те сво је 
инте ре се. У одно су са воље ном 
осо бом, боље је да неке ства ри 
мудро пре ћу ти те него да заго ва
ра те дија лог који води ка ривал
ству или рас пи ри ва њу ниских 
стра сти. 

РИБЕ: Ста ло вам је 
да буде те запа же ни у 
послов ним кру го ви ма, 
али све има сво ју 

цену или разум ну гра ни цу, до које 
вам је дозво ље но да импро ви зу
је те са ори ги нал ним иде ја ма. У 
љубав ном живо ту углав ном се 
упра вља те пре ма сво јим емо тив
ним импул си ма и потре ба ма. 
Парт нер са при мет ним него до ва
њем слу ша ваше иде је. Про на ђи
те склад ну фор му лу. 

VREMEPLOV
2.октобар

1608. Хо ланд ски оп ти чар Ханс 
Ли пер шеј при ка зао је у Ха гу 
пр ви те ле скоп.
1810. Срп ски уста ни ци су у 
Пр вом срп ском устан ку под 
вођ ством Ка ра ђор ђа по ту кли 
код Ло зни це тур ску вој ску 
по сла ту из Бо сне да угу ши 
уста нак. 

3.октобар
1990. Ис точ на и За пад на 
Не мач ка се, по сле 45 го ди на, 
по но во зва нич но ује ди ни ле. 
Не фор мал но ује ди ње ње по че
ло 9. но вем бра 1989, по па ду 
Бер лин ског зи да.
1997. Ја пан ски воз на маг нет
ним ја сту ци ма бр зи ном од 451 
ки ло ме тар на час обо рио свет
ски ре корд, на екс пе ри мен тал
ној же ле знич кој де о ни ци 
за пад но од То ки ја.

4.октобар
1970. Од пре ко мер не до зе дро
ге умр ла аме рич ка пе ва чи ца 
Џе нис Џо плин.
1977. УН про кла мо ва ле Оп шту 
де кла ра ци ју о за шти ти жи во ти
ња, 4. ок то бар про гла шен за 
Свет ски дан за шти те жи во ти
ња.

5.октобар
2000. По сле не у спе лих по ку
ша ја по ли ци је да су зав цем 
рас те ра на сто ти не хи ља да 
де мон стра на та у цен тру Бе о
гра да, ко ји су про те сто ва ли 
због по ни шта ва ња пред сед
нич ких из бо ра, гра ђа ни ушли у 
Са ве зну скуп шти ну, а не што 
ка сни је и у згра ду Ра диоте ле
ви зи је Ср би је. Под при ти ском, 
Сло бо дан Ми ло ше вић, де сeто
го ди шњи не при ко сно вен ли дер 
Ср би је, сле де ћег да на при знао 
из бор ни по раз од кан ди да та 
Де мо крат ске опо зи ци је Ср би је 
Во ји сла ва Ко шту ни це.

6.октобар
1958. Аме рич ка ну кле ар на 
под мор ни ца „Сеа Волф“ из ро
ни ла на по вр ши ну код оба ле 
Но ве Ен гле ске, по сле два 
ме се ца про ве де них у мор ским 
ду би на ма, што је био свет ски 
ре корд у оста ја њу под мо рем.

7.октобар
1914. Ро ђен Ми ха и ло Ла лић, 
је дан од нај и стак ну ти јих ју го
сло вен ских ауто ра рат не про
зе.
1959. Со вјет ски ва си он ски 
брод „Лу на 3“ пр ви фо то гра фи
сао там ну стра ну Ме се ца.

8.октобар
1856. Ве ли ка Бри та ни ја је 
по че ла „дру ги опи јум ски рат“ 
про тив Ки не, у ко јем јој се при
дру жи ла и Фран цу ска.
1912. Цр на Го ра је об ја ви ла 
рат Тур ској и истог да на на па
ла тур ске по ло жа је код Ска
дра, чи ме је по чео Пр ви бал
кан ски рат.
1970. Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност до био је ру ски 
пи сац Алек сан дар Иса је вич 
Сол же њи цин.

HOROSKOP

Среда,2.октобар
(19)септембар

Све ти муче ни ци Тро фим, Сава
ти је и Дори ме донт

Четвртак,3.октобар
(20)септембар

Све ти вели ко му че ник Јев ста ти је
Петак,4.октобар
(21)септембар

Све ти апо стол Кодрат (Ода ни је 
Воздви же ња)

Субота,5.октобар
(22)септембар

Све ти све ште но му че ник Фока; 
Све ти про рок Јона – Заду шни це

Недеља,6.октобар
(23)септембар

Заче ће Све тог Јова на Пре те че 
и Крсти те ља

Понедељак,7.октобар
(24)септембар

Св.прво муч. Текла; преп. 
Симон; Св. краљ Вла ди слав и 
Преп. Давид 

Уторак,8.октобар
(25)септембар

Пре по доб на Ефро си ни ја; Све ти 
Сер ги је Радо ње шки

Crkveni
kalendar

• Ко би у заносу победе
бројао жртве. Лакше је
билопребројатиживе.
•Уратсмокренулиголи
ибоси,алисамодопрве
куће.

Јабукеу
шлафроку

Састојци:две до три јабу ке, нај
бо ље наки се ле, два јаје та, осам 
каши ка бра шна, мало соли, мало 
мле ка или мине рал не воде, каши
чи ца шеће ра, маст или уље за 
прже ње, шећер у пра ху, цимет.

Припрема: Од наве де них састо
ја ка напра ви ти тесто, али мало 
гушће него за пала чин ке. Јабу ке 
ољу шти ти, изду би ти сре ди ну и сећи 
на колу то ве дебљи не од пола до 
један цен ти ме тар. Могу се попр ска
ти соком од лиму на, да не потам не.
Виљу шком ума ка ти колу то ве јабу ка 
у тесто и спу шта ти у вре лу маст, па 
пржи ти по неко ли ко мину та са обе 
стра не. Тесто тре ба да буде довољ
но густо да не спа да са јабу ка. 
Вади ти јабу ке на сал ве ту да се оце
ди вишак масно ће, па посу ти шеће
ром у пра ху и по жељи циме том.
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АТЛЕТСКИКЛУБ„СРЕМ“

19медаљасаГоспојинског
атлетскогмитинга
На III Госпо јин ском атлет

ском митин гу, који је 
24. сеп тем бра одр жан 

у Шап цу, уче ство ва ли су и 
атле ти ча ри Атлет ског клу
ба „Срем“. Уче ство ва ло је 25 
так ми ча ра овог клу ба, а осво
је но је 19 меда ља. Орга ни за
тор митин га је АШК „Тем по“ из 
Шап ца, а насту па ло је пре ко 
400 так ми ча ра из два де сет 
клу бо ва из Срби је.

Ката ри на Шко рић је осво
ји ла злат ну меда љу у кате
го ри ји баца ње вор тек са и у 
ско ку у даљ у кон ку рен ци ји 
девој чи ца 2009. годи шта, док 
је Ива Бежа но вић побе ди ла у 
баца њу вор тек са у кате го ри
ји девој чи ца 2008. годи шта. 
Доста нић је био дру го пла си
ра ни у ско ку у даљ из зоне 
одско ка и осво јио је брон зу на 
трци на 60 мета ра међу деча
ци ма 2009. годи шта. Мари ја 
Мак си мо вић је осво ји ла сре
бр ну меда љу у трци на 60 
мета ра у кон ку рен ци ји девој
чи ца рође них 2009. годи не, 
док је Анђе ла Мишић међу 
девој чи ца ма 2011. годи шта 
била дру га у трци на 60 мета

ра и у ско ку у даљ из одско ка. 
Кали на Јова но вић је осво ји
ла сре бр ну меда љу у ско ку 
у даљ из зоне, док је Тео до
ра  Јок си мо вић у трци на 600 
мета ра осво ји ла сре бро у 
кате го ри ји мла ђих пио нир
ки. Лазар Ђако вић је осво јио 
зла то у дисци пли ни баца ње 
вор тек са у кон ку рен ци ји мла
ђих пио ни ра, Алек сан дар 
Анђел ко вић је у кон ку рен ци ји 

ста ри јих пио ни ра био дру го
пла си ран у трци на 800 мета
ра, док је Андреј Јок си мо вић  
био први у истој дисци пли ни. 
Мари на Љуби шић је осво ји ла 
брон зу у трци на 600 мета ра 
у кон ку рен ци ји ста ри јих пио
нир ки, а Ива Ска кић је била 
тре ћа у трци на 300 мета ра 
код девој чи ца 2008. годи шта. 
Иси до ра Мак си мо вић је била 
прва у кон ку рен ци ји девој чи

ца 2011. годи шта је у скоку у 
даљ из зоне одско ка и у трци 
на 200 мета ра, док је Тео до
ра Чонић била тре ћа у ско ку у 
даљ из зоне одско ка за мла ђе 
пио нир ке.

Оста ли так ми ча ри су оства
ри ли висо ке пла сма не, так
ми чи ли свим срцем, нису се 
оки ти ли меда љом али заслу
жу ју похва ле за труд и так ми
чар ски дух. 

Самитинга

КАРАТЕКЛУБ„СРЕМ“

Одличан
почетаксезоне

Првен ство Вој во ди не за каде те, 
јуни о ре и мла ђе сени о ре у ката ма 
и бор ба ма у  орга ни за ци ји Кара те 
саве за Вој во ди не одр жа но је од 28. 
до 29. сеп тем бра у Новом Бече ју. 
Уче ство ва ло је 350 так ми ча ра из 54 
клу ба. За Кара те клуб „Срем“ насту
пи ле су две кадет ки ње у ката ма 
Миа Тешев кић и Нико ли на Гру би ша, 
пред во ђе не дуго го ди шњим тре не ром 
Ивом Вин ко вић. Нико ли на Гру би ша 
је осво ји ла злат ну меда љу у кате
го ри ји кадет ки ње  кате и то без без 
изгу бље ног пое на, док је Миа Тешев
кић има ла добар наступ за поче так 
ове сезо не и оства ри ла пла са ман за 
Првен ство Срби је које се одр жа ва за 
две неде ље. Пре ма речи ма Иве Вин
ко вић, ово је одли чан поче так нове 
сезо не за КК „Срем“.

– Надам се још бољим резул та
ти ма него про те клих сезо на, које су 
сва ка ко биле успе шне и оства ре ни 
су изу зет ни резул та ти, како на дома
ћим тако и међу на род ним так ми че
њи ма. Ово зла то Нико ли не Гру би ше 
је сва ка ко  одли чан старт за кара ти
сте„ Сре ма“, рекла је Ива Вин ко вић.

ФК„РУДАР“ВРДНИК

Векконтинуираногпостојања

У врд нич кој „Каси ни“ 27. сеп тем бра обе
ле же но је 100 годи на од осни ва ња ФК 
„Рудар“ из Врд ни ка, које се одви ја ло под 
сло га ном „Из века у век  фуд бал у Врд ни ку 
зау век“. Овај фуд бал ски клуб је осно ван 4. 
децем бра 1919. годи не на Дан руда ра Све
та Бар ба ра, а осно ва ли су га тада шњи 
чинов ни ци и рад ни ци руд ни ка. Зани мљи во 
је да ФК „Рудар“ из Врд ни ка, за век свог 
посто ја ња, није имао пре ки да у раду, чак 
ни током Дру гог свет ског рата.

Све ча но сти су при су ство ва ли Мио драг 

Бебић, заме ник пред сед ни ка ири шке 
општи не, Мла ден Стра јин, гене рал ни 
секре тар Спорт ског саве за Вој во ди не, као 
и сада шњи и бив ши фуд ба ле ри овог клу
ба и спорт ски рад ни ци из ири шке општи
не.

Вели ки јуби леј, век кон ти ну и ра ног рада, 
обе ле жен је и утак ми ца ма које је „Рудар“ 
током про те клог викен да оди грао са клу бо
ви ма из Хрт ко ва ца и Лаћар ка, те фуд бал
ским клу бо ви ма „Пар ти зан“ и „Вој во ди на“.

С.Џ.

Обележавањејубилеја
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Будућ ност – ОФК Бач ка 1:1; 
Гра фи чар – Дина мо 4:2; ОФК 
Жар ко во – Син ђе лић 2:3; Колу
ба ра – Рад нич ки 1923 1:0; Нови 
Пазар – Кабел 3:1; Траyал – 
Мета лац 1:1; Земун – Рад нич ки 
Пирот су оди гра ли у поне де
љак; Зла ти бор – Сме де ре во 
1924 су оди гра ли у поне де љак.

Сомбор: Раднички 1912 – 
Омладинац 0:0; Сакуле: Борац 
– Раднички (СМ) 1:1; Зрењанин: 
Раднички (З) – Бачка 1901 0:1; 
Рума: Први Мај – Хајдук 1912 
1:0; Панчево: Железничар – 
Дунав 3:0; Пригревица: 
Братство 1946 – ОФК Вршац 
1:2; Банатско Велико Село: 
Козара – Војводина 1928 2:2; 
Панчево: Динамо 1945 – ОФК 
Бечеј 1918 3:2. 
01. Железничар 7 7 0 0 12:1 21
02. Бачка 1901 7 5 1 1 11:7 16
03. ОФК Вршац 7 4 1 2 8:7 13
04. Раднички 7 3 3 1 14:7 12
05. Први Мај 7 4 0 3 10:7 12
06. Радн.(З) 7 3 2 2 10:6 11
07. Братство 7 3 1 3 6:6 10
08. Борац 7 3 1 3 12:14 10
09. ОФК Бечеј 7 3 0 4 14:13 9
10. Радн. (СМ) 7 2 3 2 9:9 9
11. Омладинац 7 1 4 2 4:5 7
12. Динамо 7 2 1 4 7:9 7
13. Козара 7 1 3 3 5:10 6
14. Хајдук 1912 7 2 0 5 7:13 6
15. Војводина 7 1 2 4 4:10 5
16. Дунав 7 1 0 6 7:16 3

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

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

Нови Сад: Црвена Звезда – 
Југовић 2:1; Војка: Сремац – 
Јадран 2:1; Шајкаш: Борац – 
Слога (Е) 4:0; Бачки Јарак: 
Младост (БЈ) – Хајдук 0:2; 
Белегиш: Подунавац – Слога 
(Т) 1:2; Беочин: Цемент – 
Раднички 1:2; Нови Сад: 
Младост (НС) – Јединство 3:0; 
Доњи Товарник: Слобода – 
Подриње 1:3. 

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

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

01. Подриње 7 5 1 1 18:5 16
02. Млад. (НС) 7 5 1 1 15:5 16
03. Слога (Е) 7 5 1 1 12:5 16
04. Хајдук 7 5 0 2 12:9 15 
05. Борац 7 4 2 1 12:2 14
06. Јединство 7 4 2 1 10:7 14
07. Раднички 7 3 1 3 9:8 10
08. Ц. Звезда 7 2 3 2 8:9 9
09. Млад. (БЈ) 7 3 0 4 7:10 9
10. Слога (Т) 7 2 2 3 8:7 8
11. Подунавац 7 2 1 4 9:11 7
12. Цемент 7 2 1 4 6:13 7
13. Сремац 7 2 0 5 6:14 6
14. Јадран 7 1 2 4 5:13 5
15. Југовић 7 1 1 5 8:14 4
16. Слобода 7 1 0 6 8:21 3

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

СРЕМСКАЛИГА

01. Графичар 11 6 3 2 17:9 21
02. Металац 11 6 1 4 17:13 19
03. Динамо 11 5 3 3 16:10 18
04. Нови Пазар 11 5 3 3 15:10 18
05. Колубара 11 5 2 4 11:8 17
06. Кабел 11 4 5 2 12:10 17
07. ОФК Жарк. 11 4 3 4 12:9 15
08. Радн. (П) 10 4 3 3 13:13 15
09. ОФК Бачка 11 4 2 5 13:14 14
10. Траyал 11 3 5 3 9:11 14
11. Златибор 10 3 4 3 5:6 13
12. Раднички 11 3 3 5 11:13 12
13. Синђелић 11 3 3 5 13:19 12
14. Смедерево 10 4 0 6 9:18 12
15. Земун 10 3 2 5 9:9 11
16. Будућност 11 1 4 6 6:16 7

01. ТСК 10 7 3 0 20:7 24
02. Ц. Звезда 9 8 0 1 19:8 24
03. Партизан 9 7 2 0 22:4 23
04. Војводина 10 7 1 2 23:9 22
05. Чукарички 9 7 1 1 12:6 22
06. Раднички 10 5 1 4 13:13 16
07. Вождовац 10 4 2 4 18:16 14
08. Спартак ЖК 10 4 0 6 10:16 12
09. Напредак 10 3 2 5 14:14 11
10. Пролетер 10 3 2 5 9:14 11
11. Младост 10 2 3 5 11:18 9
12. Ј. Матис 9 2 2 5 13:15 8
13. Радник 8 2 1 5 9:14 7
14. Инђија 10 2 1 7 8:16 7
15. Рад 10 2 0 8 6:23 6
16. Мачва 10 0 3 7 6:20 3

Жарковац: Напредак – Полет 
2:0; Огар: Шумар – Срем 0:2; 
Крушедол: Крушедол – Дунав 
1:4; Буђановци: Младост – 
Сремац (Дч) 0:2; Ириг: 
Раднички – Сремац (До) 2:0; 
Обреж: Граничар – ОФК 
Брестач 3:0; Хртковци: 
Хртковци – ЧСК 2:1. 

01. Хртковци 6 5 0 1 11:3 15
02. Сремац (До) 6 4 1 1 13:6 13
03. Срем 6 4 1 1 11:4 13
04. ЧСК 6 4 0 2 17:8 12
05. ОФК Брест. 6 4 0 2 15:7 12
06. Граничар 6 3 1 2 10:7 10
07. Дунав 6 3 1 2 11:10 10
08. Сремац (Дч) 6 3 0 3 14:6 9
09. Раднички 6 3 0 3 9:8 9
10. Напредак 6 2 2 2 7:5 8
11. Шумар 6 1 1 4 4:14 4
12. Младост 6 1 0 5 4:17 3
13. Крушедол 6 1 0 5 4:19 3
14. Полет 6 0 1 5 4:20 1

МОЛСРЕМИСТОК

Рума: Фрушка Гора – Слога 
(Ч) 7:2; Манђелос: Фрушкогорац 
– Једнота 7:0; Рума: Словен – 
Обилић 1993 2:1; Адашевци: 
Граничар – БСК 0:2; Бикић До: 
ОФК Бикић – Трговачки 5:3; 
Беркасово: Сремац – Слобода 
4:0; Равње: Зека Буљубаша – 
Слова (В) 2:0. 

01. Фрушког. 6 4 1 1 21:10 13
02. Зека Буљ. 6 4 1 1 13:9 13
03. БСК 6 4 0 2 13:5 12
04. Словен 6 3 3 0 10:3 12
05. ОФК Бикић 6 3 2 1 17:11 11
06. Ф. Гора 6 3 0 3 18:11 9
07. Сремац 6 3 0 3 14:13 9
08. Једнота 6 3 0 3 7:16 9
09. Граничар 6 2 2 2 9:6 8
10. Слова (В) 6 1 4 1 4:5 7
11. Обилић 6 2 0 4 16:15 6
12. Слобода 6 1 2 3 5:15 5
13. Трговачки 6 1 1 4 13:19 4
14. Слога (Ч) 6 0 0 6 4:26 0

МОЛСРЕМЗАПАД

Гибарац: Синђелић – 
Јединство (М) 7:4; Батровци: 
Омладинац – ОФК Бачинци 1:1; 
Јамена: Граничар – ОФК 
Бингула 7:1; Љуба: Јединство 
(Љ) – Ердевик 2017 1:2; 
Илинци: Борац – Напредак 1:4. 

Кузмин: Граничар – Борац 
(ВР) 7:1; Лежимир: Планинац 
– Срем (СМ) 4:0; Јарак: Сремац 
– Борац (Р) 5:0; Ноћај: Змај – 
Срем (СР) 4:0; Полетарац је 
био слободан. 

Никинци: Полет – 
Фрушкогорац 1:6; Краљевци: 
Јединство (К) – Борац 3:2; 
Рума: Јединство (Р) – Граничар 
5:2; Јединство (П) је било 
слободно. 

Суботиште: Витез – Словен 
2:3; Ашања: Камени – Купиново 
3:1; Карловчић: Ловац – Хајдук 
1932 1:3; Младост 1935 је била 
слободна. 

Нерадин: Војводина – Борац 
4:0; Марадик: Слога (М) – 27.
Октобар 8:1; Крчедин: 
Фрушкогорац – Планинац 1:1; 
Слога (К) је била слободна. 

01. Граничар 5 4 0 1 14:5 12
02. Напредак 1 5 4 0 1 14:7 11
03. Ердевик 5 3 2 0 10:1 11
04. ОФК Бачин. 5 3 2 0 8:1 11
05. Једин.(Љ) 5 2 0 3 15:9 6
06. Синђелић 5 2 0 3 10:17 6
07. Омладинац 5 1 2 2 6:8 5
08. ОФК Бинг. 5 1 0 4 6:13 3
09. Борац 5 1 0 4 6:13 3
10. Једин.(М) 1 5 1 0 4 8:23 2

01. Једин. (П) 3 3 0 0 15:0 9
02. Једин. (К) 3 3 0 0 10:6 9
03. Једин.(Р) 3 2 0 1 12:7 6
04. Борац 4 2 0 2 8:8 6
05. Фрушког. 3 1 0 2 6:12 3
06. Полет 4 1 0 3 5:13 3
07. Граничар 4 0 0 4 3:13 0

01. Камени 3 2 1 0 8:2 7
02. Купиново 3 2 0 1 10:3 6
03. Словен 2 2 0 0 6:2 6
04. Хајдук 1932 3 1 2 0 4:2 5
05. Ловац 3 1 0 2 2:7 3
06. Витез 4 0 1 3 2:10 1
07. Младост 2 0 0 2 0:6 0

01. Планинац 4 2 1 1 10:7 7
02. Фрушкогор. 3 2 1 0 7:4 7
03. Борац 3 2 0 1 15:5 6
04. Слога (М) 3 2 0 1 13:5 6
05. Војводина 4 2 0 2 13:9 6
06. Слога (К) 2 0 0 2 1:13 0
07. 27–Октобар 3 0 0 3 2:18 0

01. Граничар 5 4 0 1 19:6 12
02. Полетарац 4 3 1 0 12:7 10
03. Планинац 5 3 1 1 10:9 10
04. Сремац 4 3 0 1 8:2 9
05. Змај 4 2 0 2 9:3 6
06. Срем (СР) 5 1 1 3 11:12 4
07. Борац (ВР) 4 1 0 3 9:18 3
08. Борац (Р) 5 1 0 4 7:17 3
09. Срем (СМ) 4 0 1 3 4:15 1

ОФЛШИД

ОФЛИНЂИЈАИРИГ
СТАРАПАЗОВА

ОФЛПЕЋИНЦИ

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОФЛРУМАИРИГ1
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Одбој ка шка репре зен та ци је 
Срби је се при дру жи ла сво јим 
коле ги ни ца ма и осво ји ла зла то 

на Европ ском првен ству. Иза бра ни ци 
селек то ра Сло бо да на Кова ча су оди
гра ли одли чан тур нир и нису изгу би ли 
није дан меч. Сло вен ци, који су до 
фина ла игра ли као у тран су, доби ли 
су по уши ма резул та том 3:1 и оки ти ли 
се сре бр ном меда љом.

Већи на људи у Срби ји није ни све
сна коли ки је ово успех наших одбој
ка ша. Пре све га, тре ба напо ме ну ти да 
је одбој ка нај ра спро стра ње ни ји спорт 
на све ту. Данас се лоп та пика и пре ба
цу је пре ко мре же на сва ком кон ти нен
ту. Због тога су вели ки тур ни ри екс
трем но јаки јер има мно го селек ци ја 
које пре тен ду ју на трон.

Ковач је пре у зео кор ми ло репре зен
та ци је од свог коле ге Нико ле Грби ћа. 
Није га чекао лак посао, а мно ги су 
били скеп тич ни и нису нам дава ли 
ника кве шан се на овом Европ ском 
првен ству. Човек је мае страл но водио 
тим, а оста ће упам ће на побе да над 
дома ћи ном у полу фи на лу пред пуном 
дво ра ном „Бер си“.  Ина че, пре анга
жма на у Срби ји, Сло бо дан Ковач је 
водио селек ци је Ира на и Сло ве ни је са 
који ма је оства рио запа же не резул та
те, који су га и ква ли фи ко ва ли за 
посао у наци о нал ној селек ци ји Срби је.

Ако пову че мо пара ле лу изме ђу 
наше одбој ке и фуд ба ла, мно ге ства
ри ће нам бити јасни је. Пре све га, 

одбој ка шки свет воде људи који су 
струч ни и шко ло ва ни, што је нарав но 
у фуд ба лу непо жељ на кате го ри ја. 
Кри ми на ла нема, јер нема ни пара. 
Поли ти ка је мини мал но уме ша на за 
раз ли ку од коле га на трав на том тере
ну. Довољ но је било само виде ти ско
ри ја деша ва ња после фуд бал ског 
дер би ја у којем је Пар ти зан заслу же но 
сла вио. По ко зна који пут, поли ти ка се 
посра ла по овом спор ту и баци ла у 
дру ги план све оно што се деша ва ло 
на тере ну. И то је отпри ли ке то. Само 
гле дај те шта се деша ва у нашем нај
по пу лар ни јем спор ту и ради те све 
кон тра – успех и меда ља су зага ран
то ва ни.

Тужно је то што спор то ви попут 
одбој ке и ватер по ла не при вла че 
већу пажњу наро да у Срби ји. На 

пита ње ко је осво јио послед њу  титу лу 
у одбој ци у нашем првен ству, рет ко ко 
ће вам дати тачан одго вор.

Од тих мома ка који пра ше сво је 
рива ле широм Евро пе и све та могло 
би се што шта нау чи ти. Однос пре ма 
дре су који носе, колек тив ни дух, 
скром ност и инте ли ген ци ја (како на 
тере ну, тако и ван њега) су само неке 
одли ке ових тихих херо ја који иза ђу у 
први план само када осво је меда љу. 
Било би лепо када би се више људи 
угле да ло на њих, а сво ју децу води ли 
на одбој ка шке утак ми це уме сто на 
фуд бал ске ста ди о не, где ништа 
памет но не могу виде ти нити чути. 

Акоповучемо
паралелуизмеђу
нашеодбојке

ифудбала,многе
стварићенамбити
јасније.Пресвега,

одбојкашкисветводе
људикојисустручни
ишколовани,штоје
наравноуфудбалу

непожељнакатегорија.
Криминаланема,
јернеманипара.

Политикаје
минимално

умешаназаразлику
одколегана
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СВЕТСКОПРВЕНСТВОУРАКЕТНОММОДЕЛАРСТВУ

СремскаМитровицадомаћин
Шесна е сто по реду 

Свет ско так ми че ње 
у ракет ном моде

лар ству „Сир ми ум куп“, одр
жа ће се наред ног викен да, 
од 5. до 6. окто бра на аеро
дро му у Вели ким Радин ци
ма. Заме ник начел ни ка 
Град ске упра ве за обра зо
ва ње, кул ту ру и спорт 
Зоран Мишче вић је на кон
фе рен ци ји за меди је пово
дом овог дога ђа ја 27. сеп
тем бра, иста као да су ова

ква так ми че ња врло зна чај
на за Срем ску Митро ви цу. 

– Овом при ли ком бих се 
захва лио нашим ракет ним 
моде ла ри ма који увек у 
про те клих десе так, па и 
више годи на пред ста вља ју 
град у пози тив ном све тлу. 
Локал на само у пра ва је у 
оба ве зи да ова ква вели ка 
так ми че ња подр жа ва и због 
спор та који се негу је, али и 
због тога што се ова квим 
дога ђа ји ма негу ју нај мла ђе 

попу ла ци је,  које ће касни је 
пре ко моде ла ра и неких 
дру гих ства ри раз ви ти 
љубав пре ма нау ци и тех
ни ци и самим тим допри не
се раз во ју Срем ске Митро
ви це, изај вио је Мишче вић.

Перо Мале ше вић, члан 
упра ве Аероклу ба „Срем
ска Митро ви ца“, навео је да 
је за сада при ја вље но 13 
еки па из Срби је и ино стран
ства, али да су при ја ве још 
увек у току

– На ово го ди шњем так
ми че њу у ракет ном моде
лар ству, први пут дола зи 
еки па Инди је, а ту су и 
тимо ви: Руму ни је, Руси ја, 
Буга ра ске, Мађар ске, Сло
ве ни је. У исто вре ме, по 
први пут у све ту одр жа ва се 
Свет ско ракет но првен ство 
„Can Sat“. Ради се о Can Sat 
про гра му кроз који се раз
ви ја ју мали сате ли ти. Ми 
има мо јед ну гру пу мла дих 
инже ње ра који већ десе так 
годи на раде на раз во ју 
првог срп ског мини сате ли
та. Изра ђен је у сарад њи са 
Ита ли јом, и то је први срп
скоита ли јан ски сате лит 
који ће бити на про ле ће 
лан си ран у орби ту са 
космо дро ма „Бај ко нур“. 
Can Sat сате ли ти могу бити 
толи ки да могу да ста ну у 
кон зер ву кокаколе, а могу 
има ти и преч ник од јед ног 
метра. Пози вам све гра ђа
не да нам се при дру же 
петог и шестог окто бра, 
рекао је Мале ше вић. 

З.Поповић
Саконференције

СТАДИОНФК„1.МАЈ“РУМА

Градисетрибиназанавијаче
Нај ка сни је до 20. окто бра тре ба

ло би да се окон ча ју послед њи 
ово го ди шњи радо ви на ста ди о

ну ФК „1. Mај“ у Руми, а реч је о изград
њи нових три би на. Током ове годи не, 
локал на само у пра ва је у побољ ша ње 
усло ва за тре нин ге и игра ње утак ми
ца, издво ји ла укуп но седам мили о на 
дина ра за спорт ску инфра струк ту
ру овог клу ба, као и додат них десет 
мили о на дина ра за само так ми че ње.

До сада је ком плет но рено ви ра на 
згра да „1. Mаја“: цело куп на фаса да, 
олу ци, сре ђе не су свла чи о ни це, тоа
ле ти, дози да на про сто ри ја за суди је и 
Упра ву клу ба, а поста вље на је и огра
да уз три би не. Три би на која се гра ди 
је дуга 27 мета ра, биће нат кри ве на и 
моћи ће да при ми око 500 гле да ла ца.

Радо ве на изград њи три би не 23. 
сеп тем бра оби шао је и пред сед ник 
Општи не Сла ђан Манић и том при ли
ком раз го ва рао и са изво ђа чи ма радо
ва и Упра вом клу ба, уз кон ста та ци ју 
да ће по окон ча њу ових радо ва, цело
ку пан про стор изгле да ти још боље 
и уре ђе ни је, те тако пру жи ти и бољу 
сли ку целог гра да.

– Ово је потвр да да све оно што 
обе ћа мо, и спро ве де мо у дело. Због 

адми ни стра тив них засто ја мно ги су 
сум ња ли да се три би на неће ура ди
ти, с обзи ром на то да је јав на набав ка 
за њу завр ше на почет ком ове годи не. 
Нај ва жни је је да су радо ви поче ли, 
као и то да ће три би на, за нај ка сни
је месец дана бити завр ше на. За овај 
тен дер смо издво ји ли чети ри мили о на 
дина ра, а у окви ру тога, мили он дина
ра су нас кошта ли радо ви на згра ди, а 

три мили о на дина ра је цена три би не 
– рекао је пред сед ник Ман чић.

Потреб но је још да се ура ди пар
кинг испред ста ди о на, јер од како је 
ФК „1. Мај“ пре шао у виши ранг так
ми че ња, Срп ску лигу  Вој во ди на, вла
да и веће инте ре со ва ње за утак ми це, 
како дома ће публи ке, тако и нави ја ча 
гости ју, који за сво јим еки па ма дола зе 
у Руму. С.Џакула

СлађанМанчићуобиласкурадова


