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Топлирадијаториустановима
У четвр так, 3. окто бра ЈКП 

„Топли фи ка ци ја“ је запо че ло 
тако зва не топле про бе, тако 

да је греј на сезо на стар то ва ла и 
пре слу жбе ног почет ка, упра во због 
лоших вре мен ских при ли ка и пада 
днев не тем пе ра ту ре, као што је наја
вље но за наред ни пери од. Тим пово
дом, гра до на чел ник Срем ске Митро
ви це Вла ди мир Сана дер и дирек тор 
ЈКП „Топли фи ка ци је“ Слав ко Сла
до је вић су посе ти ли котлар ни цу у 
Насе љу Стари мост. 

– Пет на е стак дана пре него што 
је то град ском одлу ком пред ви ђе
но, почи ње се са топлим про ба ма, 
одно сно са гре ја њем свих ста но ва 
у Срем ској Митро ви ци. Сви систе
ми за гре ја ње су спрем ни, ремон
то ва ни у току лет ње сезо не, тако да 
ову греј ну сезо ну доче ку је мо спрем
но. Надам се да ове годи не неће мо 
има ти већих про бле ма што се тиче 
хава ри ја, с обзи ром на то да је наш 
систем за даљин ско гре ја ње у добр
ом ста њу. Сва ке годи не се мно го ула
же у побољ ша њу ква ли те та гре ја ња 
и надам се да ћемо има ти још јед ну 
успе шну греј ну сезо ну, као што је то 
било и до сада, рекао је Сана дер. 

Дирек тор ЈКП „Топли фи ка ци је“ 
Слав ко Сла до је вић је овом при ли
ком навео да је све спрем но за греј
ну сезо ну.

– Ста но ви наших кори сни ка у 
Срем ској Митро ви ци су од данас 

топли. Наше  гре ја ње кори сти око 
3400 ста но ва и 80.000 ква драт них 
мета ра послов ног про сто ра. Ми 
се тре нут но зва нич но нала зи мо у 
пери о ду топлих про ба, јер се нису 
закон ски сте кли усло ви да по град
ској одлу ци да поч не мо са греј ном 
сезо ном. Међу тим, с обзи ром на то 
да се у наред ном пери о ду наја вљу
је погор ша ње вре мен ских при ли ка, 
ми ћемо из топлих про ба ући у греј
ну сезо ну. Пре 15 дана смо завр ши
ли хлад не про бе, када се про ве рио 
ком пле тан систем, и нисмо има ли 
ника квих про бле ма, навео је Сла до
је вић, који је додао да у резер ви има 
довољ не коли чи не био ма се и гаса. 

Тако ђе, он је додао да се у току 
лета мно го ради ло на реша ва њу 
про бле ма на топло во ди ма.

– Што се тиче наших инве сти ци
ја, ми смо све пла ни ра но завр ши ли. 
Један део није завр шен, а то је на 
гра ђе вин ској депо ни ји на којој теку 
при прем ни радо ви за изград њу ста
но ва за сна ге без бед но сти. Са тим 
нисмо могли вре мен ски да се укло
пи мо. Нај ве ћа инве сти ци ја је била у 
Јупи те ро вој ули ци, тај топло вод нам 
је био нај ве ћи про блем у прет ход ним 
сезо на ма. Захва љу јем се тех нич кој 
слу жби што су учи ни ли све, како би 
гре ја ње поче ло на вре ме, рекао је 
Сла до је вић и при том иста као да се 
цене гре ја ња у наред ном пери о ду 
неће мења ти.  З.Поповић
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На „нашем пра ву да види мо све“ 
одно сно, на про гра ми ма РТС-а 
нисмо могли да гле да мо пре но-

се Свет ског првен ства у атле ти ци 
које је недав но одр жа но у Дохи. Наши 
атле ти ча ри су оства ри ли скром не 
резул та те. Само се Армин Синан че-
вић пла си рао у фина ле так ми че ња у 
баца њу кугле и остао без резул та та, 
пошто је три пута пре сту пио. Ива на 
Шпа но вић није уче ство ва ла због 
повре де, ваљ да, а не знам да ли би 
било пре но са и да јесте. Можда. 

Ина че на „нашем пра ву да види мо 
све“ спорт ски садр жа ји се вео ма 
селек тив но пла си ра ју. Само онда кад 
игра ју наши. Кад их нема, нема ни 
спорт ског дога ђа ја, бар што се тиче 
„нашег пра ва да види мо све“. Да 
нема комер ци јал них и каблов ских 
кана ла, мало сутра бисмо ми „виде ли 
све“, али хва ла богу на даљин ском и 
каблов ској.

Атле ти ку не зову за џабе кра љи ца 
спор то ва. Заи ста то и јесте. Знам 
пуно људи који, као и моја мален кост, 
заи ста ужи ва ју у пре но си ма атле ти ке, 
али атле ти ка је овде толи ко скрај ну та 
да је то про сто жало сно. С вре ме на 

не вере ме на овом тлу изра сте неки 
истин ски шам пи он, један једи ни и 
гото во сам од себе, као Ива на Шпа-
но вић, и онда цела наци ја пла че кад 
се деси неправ да, као реци мо слу чај 
са старт ним бро јем који се отка чио и 
поква рио резул тат. Или оно што се 
деси ло пли ва чу Чави ћу, кад му је 
„узе то“ зла то. Онда кре ћу тео ри је 
заве ре, а нико се не при у пи та зашто 
ми нема мо више таквих, као што је 
Ива на или Чавић.

Озбиљ не наци је има ју озбиљ ну 
атле ти ку и озбиљ не атле ти ча ре. То је 
тако ре ћи држав ни про је кат у свим 
земља ма. Потре бан је озби љан 
новац, озбиљ ни струч ња ци и озбиљ-
на подр шка. Та подр шка може ићи, а 
бога ми сва је при ли ка и да је некад и 
ишла, и изван гра ни ца спор та. Реци-
мо, атле ти чар ке бив шег источ ног 
лаге ра и дана данас држе неке рекор-
де који су оства ре ни још пре 30-35 
годи на. Веру јем да би се рекор ди на 
800 мета ра Јар ми ле Кра то хви ло ве 
(1983. годи не), Стеф ке Коста ди но ве 
у ско ку у вис (1987), Мари те Кох на 
400 мета ра (1985), жен ске шта фе те 
4х100 Источ не Немач ке (1985) и шта-

фе те 4х400 Совјет ског Саве за (1988) 
могли ста ви ти под знак пита ња. Али, 
тада је било такво вре ме, и атле ти ка 
је била вео ма важна као држав ни 
про је кат, ваљ да да се дока же да је 
соци ја ли стич ки човек кадар за вели-
ке резул та те. Данас анти до пинг кон-
тро ла ради на сасвим дру га чи ји 
начин, па зато и има оду зи ма ња 
меда ља, и пони шта ва ња резул та та, а 
бога ми и забра не насту па ња. Међу-
тим, све то не ума њу је лепо ту овог 
спор та. 

На овом свет ском првен ству 
забли ста ли су Сифан Хасан, 
Хелен Оби ри, Мари ја Лисац ке-

не, Јули мар Рохас, Мутаз Еза Бар-
шим, Арманд Дуплан тис, Џо Ковач, 
Гејл ... Заи ста је нео бич но да држав-
на теле ви зи ја не пре но си свет ско 
првен ство. Али, ако је заки ну та атле-
ти ка, не бри ни те. Биће заки ну та и 
гим на сти ка, ако се неко уоп ште сећа 
какав је то спорт. У Штут гар ту се одр-
жа ва свет ско првен ство, које ми 
неће мо гле да ти на РТС-у. Као што не 
гле да мо ни пли ва ње. А то су базич ни 
спор то ви. Али, зато ми зна мо са лоп-
том све, све сем фуд ба ла.
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Новараднаместа
уСремскојМитровици

У поне де љак, 7. окто бра отво рен 
је још један погон ком па ни је 
„Модин“, која се бави про из вод-

њом изме њи ва ча топло те. Ова ком па-
ни ја у Срем ској Митро ви ци послу је од 
2015. годи не и запо шља ва 270 рад ни-
ка. Нови погон све ча но су отво ри ли 
пре ми јер ка Ана Брна бић, гра до на чел-
ник Срем ске Митро ви це, Владимир 
Санадер, као и пред став ни ци упра ве 
ком па ни је „Модин“ у Срби ји. Пре ми-
јер ка Ана Брна бић је том при ли ком 
изра зи ла задо вољ ство што ће отва ра-
њем новог пого на у фабри ци „Модин“ 
мно ги људи наћи запо сле ње. 

– И овим путем желим да се захва-
лим гра до на чел ни ку Вла ди ми ру Сана-
де ру и њего вом прет ход ни ку, а сада-
шњем мини стру Бра ни сла ву Неди мо-
ви ћу за све оно што раде за гра ђа не у 
Срем ској Митро ви ци. Дра го ми је да 
сам у овој ком па ни ји  има ла при ли ке 
да упо знам дво је запо сле них, а то је 
девој ка која има 28 годи на, и мом ка од 
25 годи на. То ми даје огро ман раз лог 
за опти ми зам. Оче ку јем да ће број 
запо сле них у наред ном пери о ду расти. 

Желим да вам се захва лим посеб но 
ком па ни ји „Модин“, не само зато што 
веру је у Срби ју, већ и зато што увек 
нађе те место да инве сти ра те и про ши-
ри те сво је капа ци те те. Вла ди Срби је у 
фоку су је, изме ђу оста лог, запо шља-
ва ње мла дих људи. Сто га ће Вла да 
свим ком па ни ја ма дава ти под сти ца је 
за запо шља ва ње мла дих људи који 

нису ради ли током ове годи не. Све 
ком па ни је које пове ћа ва ју број рад них 
места и запо шља ва ју нове људе, неза-
по сле не у биће осло бо ђе не пла ћа ња 
чак 70 про це на та поре за на зара де и 
допри но се на пен зи о но, инва лид ско и 
здрав стве но оси гу ра ње у првој годи ни, 
дру гој 65 посто, а тре ћој 60 про це на та, 
рекла је пре ми јер ка Вла де Срби је. 

Пре ми јер ка је под се ти ла да су из 
буџе та, након ребаланса, издво је на 
сред ства за изград њу фру шко гор ског 
кори до ра, пута Рума – Шабац – Лозни-
ца, као и морав ског кори до ра.

– Издво ји ли смо зна чај на сред ства 
за додат на инфра струк тур на ула га ња, 
и то пре ко 500 мили о на дина ра за пут 
Рума – Шабац - Лозни ца и про ду же так 
фру шко гор ског кори до ра. Надам се 
да ће изград ња фру шко гор ског кори-

до ра поче ти у првом квар та лу сле де-
ће годи не, затим је у пла ну ауто – пут 
од Руме до Шап ца, па и брза сао бра-
ћај ни ца Шабац – Лозни ца. То је један 
од инфра струк тур них при о ри те та, 
рекла је Ана Брна бић и дода ла да је 
изу зет но задо вољ на резул та ти ма 
избо ра на Косо ву и Мето хи ји, јер су 
Срби пока за ли вели ко једин ство под 
вели ким иза зо ви ма, у које је пред сед-
ник Вучић годи на ма ула гао.

Следећегодине
фрушкогорскикоридор

Свечанопресецањеврпце
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ПРОШИРЕЊЕРУМСКОГПОГОНА
ФИРМЕHEALTHCAREEUROPE

Нових300раднихместа

Кине ско - дан ска ком па ни ја Health 
Care Euro pe, која je свој први 
погон отво ри ла 2015. годи не, 

потом се већ про ши ри ва ла, купу је 
још око 4,5 хек та ра земљи шта у бло-
ку 2 рад не зоне „Рум ска петља“. Погон 
би тре ба ло да поч не да се гра ди до 
кра ја ове годи не, са повр ши ном од 
20.000 ква драт них мета ра, да поч не 
са радом у наред ној и упо сли још 300 
нових рад ни ка - то је рече но на кон фе-
рен ци ји за нови на ре која је 7. окто бра 
одр жа на у Град ској кући и на којој су 
гово ри ли Алек сан дар Андер сен Под-
ра вац, заме ник гене рал ног дирек то ра 
фабри ке и Сла ђан Ман чић, пред сед-
ник Општи не. 

Како је под се тио први човек рум ске 
општи не Сла ђан Ман чић, тре нут но 
Health Care Euro pe има око 50.000 ква-
драт них мета ра про из вод них пого на у 
Руми у који ма ради око 700 рад ни ка.

– Буквал но пре ко викен да, вође-
ни су раз го во ри за купо ви ну додат ног 
земљи шта за изград њу новог пого-
на. Тај погон би тре ба ло да обу хва ти 
додат них 20.000 ква драт них мета ра и 
упо сли нових 300 рад ни ка, па би, са 
ком плет них 70.000 ква драт них мета ра 
и пре ко 1.000 рад ни ка у наред ној годи-
ни, ово била и нај ве ћа при ват на кине-
ска инве сти ци ја – иста као је Сла ђан 
Ман чић. 

Он је под се тио да је ова фир ма у 
2018. годи не већ купи ла 4,5 хек та ра 
земљи шта и за ту повр ши ну рум ска 
општи на је у свој буџет инка си ра ла око 
40 мили о на дина ра, а сли чан при ход 
се оче ку је и за ову тран сак ци ју. 

– Нарав но, то је један од бене фи-
та, али сва ка ко су већи они веза ни за 
при лив при хо да у наш буџет од поре за 
на имо ви ну и зара де. С обзи ром на то 
да сви про из во ди од мемо риј ске пене 
иде у извоз, бене фи те има и репу блич-
ки буџет – рекао је Ман чић и додао да 
рум ска Општи на оста је код свог обе-
ћа ња, да ће се овој кине ско - дан ској 
ком па ни ји дати без надок на де, још 
један део пар це ла на „Рум ској петљи“ 
при бли жне повр ши не.

Алек сан дар Андре сен Под ра вац је 
иста као да фир ма од како послу је у 
рум ској општи ни, сва ке годи не дупли-
ра капа ци те те, а на даље шире ње их 
„тера“ њихов успех, одно сно про дор на 
аме рич ко тржи ште, где су успе ли да 
зау зму три про цен та тржи шта сво јим 
про из во ди ма. 

– За Руму смо се опре де ли ли јер 
овде већ има мо сво је про из вод не пого-
не, али и изу зет но пози тив на иску ства 
у сарад њи са локал ном само у пра вом, 
која ради ефи ка сно и може да пра ти 
наше потре бе. Поче так град ње оче ку-
је мо до кра ја ове годи не, а за изград-
њу пого на нам је потреб но све га шест 
- седам месе ци. Тада сле ди и упо шља-
ва ње нових 300 рад ни ка – рекао је 
Под ра вац и додао да ће пот пу но бити 
испо што ван пот пи сан мемо ран дум, у 
којем је „Health Care Euro pe“ наја вио 
реа ли за ци ју свог бизнис пла на у чети-
ри фазе - у про из вод не пого не у Руми 
тре ба ло би да буде уло же но укуп но 50 
мили о на евра и упо сле но 1.200 рад ни-
ка.

 С.Џакула

АлександарПодравац,СлађанМанчићиДушанЉубишић

Тако ђе, она је под се ти ла да је у 
Срби ји порез на инте лек ту ал ну сво ји-
ну и њене про из во де три про це на та и 
да је вео ма кон ку рент на у том сми слу, 
те се сто га нада да би се у нашој 
земљи мога наћи неки од аме рич ких 
или дру гих ино стра них истра жи вач ких 
и раз вој них цен та ра. 

Заме ник аме рич ког амба са до ра 
Њего ва ексе лен ци ја Габри јел Еско бар 
је иста као да је Амба са да Аме ри ке 
вео ма поно сна због тога што је парт-
нер у при вла че њу аме рич ких инве-
стиција у Срби ју. 

– Веру је мо да је аме рич ки бизнис 
нај бо љи на све ту и да рад на сна га у 
Срби ји и орга ни за ци ја посла одго ва ра-
ју у пот пу но сти том стан дар ду. Ком па-
ни је из Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва 
уло жи ле су чети ри мили јар де директ-
них инве сти ци ја у Срби ји и запо шља-
ва ју 20.000 рад ни ка широм земље. 
Реч је о зајед нич ким напо ри ма, које су 
уло жи ле локал не вла сти, репу блич ке, 
као и амба са да САД да ство ре добру 
кли му за аме рич ке инве сти ци је. Биће 
нам задо вољ ство да наста ви мо сарад-
њу са локал ни м и репу блич ким вла-
сти ма како бисмо уна пре ди ли ову 
сарад њу у будућ но сти, иста као је 
Еско бар.

Гра до на чел ник Срем ске Митро ви це 
Вла ди мир Сана дер је иста као да је 
тре нут на неза по сле ност изно си шест 
про це на та.

– Ова кви пого ни су сада једи на 
ствар коју ми, као локал на власт, 
може мо да очекујемо, јер више нема-
мо про блем са неза по сле но шћу. Про-
ши ре ња посто је ћих фабри ка јесте наш 
циљ. Ради мо и на про ши ре њу посто је-
ћих инду стриј ских зона. С обзи ром на 
то да ћемо има ти ауто - путе ве са свих 
стра на, оче ку је мо већи број логи стич-
ких цен та ра, који ће има ти мање запо-
сле них, али ће има ти вели ки зна чај за 
при вре ду. Оче ку је мо и пре ра ду пољо-
при вред них про из во да, то нам је вео-
ма бит но. На то ћемо се фоку си ра ти у 
наред ном пери о ду, рекао је Сана дер.

Дирек тор ком па ни је „Модин“ Дејан 
Несто ро вић је изја вио да ће за поче так 
у новом пого ну бити запо сле но 45 
нових рад ни ка. Он се захвалио 
премијерки и градоначелнику Сремске 
Митровице, а нарочито радницима 
запосленим у компанији „Модин“.

– Наш циљ у наред ном пери о ду је 
да у про из вод ним капа ци те ти ма, који 
се нала зе у новом  пого ну запо сли мо 
људе, обу чи мо их и опре ми мо за про-
из вод њу нових про из во да. Још важни-
је је да отва ра њем овог пого на наша 
ком па ни ја поста не јед на од нај по жељ-
ни јих за рад. Тим са којим радим ми 
даје сигур ност да ће се то оства ри ти. 
У опре му је инве сти ра но пре ко мили-
он евра, тре нут но у првом тала су ћемо 
запо сли ти 45 људи. Када погон буде 
радио у пуном капа ци те ту, то ће зна чи-
ти негде око 150 нових рад них места, 
рекао је Несто ро вић. 

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић



6 9. OKTOBAR 2019.  M NOVINE ГРАДСРЕМСКАМИТРОВИЦА

КАНЦЕЛАРАЈАЗАМЛАДЕ

Обуказапочетникеубизнису
Деве ту годи ну за редом, Реги о нал на раз вој-

на аген ци ја „Срем“ митро вач ка  Кан це ла-
ри ја за мла де орга ни зо ва ла је у Срем ској 

Митро ви ци обу ку за почет ни ке у бизни су.
Обу ку у тра ја њу од два дана, од 30. сеп тем-

бра до 1. окто бра, води ла је Тања Мија и ло вић, 
мена џер Сек то ра малих и сред њих пред у зе ћа 
за Срем ски округ, а уче ство ва ло је око 30 уче-
ни ка Сред ње тех нич ке шко ле „Нико ла Тесла“ 
из Срем ске Митро ви це, који су има ли при ли-
ку да чују шта их све чека при ли ком покре та ња 
соп стве ног бизни са, од осни ва ња и реги стра ци-
је, пре ко поре за и допри но са, па све до изра де 
бизнис-пла на. 

Пола зни ци ма обу ке, изу зев еду ка ци је, омо гу-
ћен је и сер ти фи кат, који под ра зу ме ва важност 
као и сер ти фи кат од Наци о нал не слу жбе за запо-
шља ва ње. Он, тако ђе, може бити од зна ча ја и 
при ли ком кон ку ри са ња за стар тап кре ди те Фон-
да за раз вој, у који ма уче ству је и Мини стар ство 
при вре де са 30 посто бес по врат них сред ста ва.

Одржанаобуказапочетникеупословању

СПЕЦИЈАЛНИРЕЗЕРВАТПРИРОДЕ„ЗАСАВИЦА“

Радионицаопројекту
прекограничногекотуризма
Покрет гора на Срем ске Митро ви це 

почео је са реа ли за ци јом про јек-
та „Рута дунав ске дивљи не – Нови 

еко ту ри стич ки про гра ми посма тра ња 
дивљих живо ти ња“ који се спро во ди у 
сарад њи са удру же њем за зашти ту при-
ро де и живот не сре ди не Зеле ни Оси јек 
и Општи ном Биље. Про је кат фина си ра 
Европ ска уни ја у окви ру ИНТЕР РЕГ ИПА 
про гра ма пре ко гра нич не сарад ње Хрват-
ска - Срби ја 2014-2020. у вред но сти од 
1.139.670,87 евра.

Глав ни циљ про јек та је јача ње разно-
ли ко сти пре ко гра нич не тури стич ке пону-
де, раз во јем нових зајед нич ких еко ту ри-
стич ких про гра ма посма тра ња дивљих 
живо ти ња и фото гра фи је у зашти ће ним и 
вред ним при род ним под руч ји ма Срби је и 
Хрват ске.

Буду ћи да је овај вид еко ту ри зма у 
Срби ји и Хрват ској још увек врло нераз-
ви јен, с непо сто је ћом спе ци ја ли зо ва-
ном тури стич ком пону дом и врло ниском 
кон ку рент но шћу у поре ђе њу са дру гим 
земља ма ЕУ, про је кат тако ђе има за циљ 
и раз вој нових инфра струк ту ра потреб них 
за раз вој наве де них тури стич ких ниша, 
еду ка ци је води ча, ства ра ње зајед нич-
ке пре ко гра нич не тури стич ке пону де, те 
зајед нич ке про мо ци је и мар ке тин га пре-
ко гра нич ног под руч ја као једин стве не 
дести на ци је.

Увод на ради о ни ца про јек та је одр жа-
на 30. сеп тем бра 2019. у Спе ци јал ном 
резер ва ту при ро де Заса ви ца. Ово је била 
при ли ка да се пред став ни ци ма свих орга-
ни за ци ја које делу ју на пољу тури зма, 
еду ка ци је и очу ва ња при ро де на локал-
ном и покра јин ском нивоу, ука же на при-
ме ре добре прак се из све та и око ли не. 

На ту тему Дин ко Пешић из Орга ни за-
ци је Зеле ни Оси јек је иста као да је ова кав 
вид тури зма вео ма при вла чан и нај бр-
же рас ту ћи, наро чи то у Евро пи. Сло бо-
дан Симић, пред сед ник Покре та гора на 
Срем ске Митро ви це, ука зао је на важност 
про мо ви са ња еко ту ри зма од нај ра ни јег 
узра ста, кроз аде кват ну еду ка ци ју деце, 
буду ћи да пону да Спе ци јал ног резер ва та 
при ро де Заса ви ца оби лу је нај ра зли чи ти-
јим актив но сти ма, кроз које она могу да 
нау че да заво ле и чува ју при ро ду. Тако-
ђе је изра зио и сво је вели ко задо вољ ство 
што ће у сарад њи са про јект ним парт не-
ри ма из Хрват ске ура ди ти нешто вео ма 
кори сно за буду ће гене ра ци је посе ти ла ца 
ове једин стве не при род не лепо те.

У скла ду са тим, глав ни про јект-

ни циље ви су, пре све га осна жи ва ње и 
дивер зи фи ка ци ја пре ко гра нич не тури-
стич ке пону де кроз раз вој нових зајед нич-
ких про гра ма еко ту ри зма и посма тра ња 
/ фото гра фи са ња живо ти ња, у зашти ће-
ним и вред ним при род ним под руч ји ма 
Срби је и Хрват ске, а потом и раз ви ја ње 
и даље про мо ви са ње нових зајед нич ких 
пре ко гра нич них про из во да и про гра ма 
еко ту ри зма. То тако ђе под ра зу ме ва и уна-
пре ђе ње упра вља ња ква ли те том и стан-
дар ди за ци ју еко ту ри стич ких про из во да и 
услу га у пре ко гра нич ном под руч ју. Тиме 
би се обез бе ди ли сви усло ви за одр жи-
вост на дуге ста зе и уна пре дио ква ли тет 
не само при ро де, већ и борав ка у њој на 
еко ло шки и дру штве но одго во ран начин.

Ј.Вукадиновић

Сарадионицеопрекограничномекотуризму
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ЈКП„ВОДОВОД“

Новеводоводнеиканализационе
цевиуЖелезничкојулици

ЈКП „Водо вод” Срем-
ска Митро ви ца успе шно је 
окон ча ло инфра струк тур-
не радо ве у окви ру сво је 
делат но сти у јед ној од нај-
ва жни јих ули ца у гра ду, у 
којој сао бра ћај гра ви ти ра 
ка ауто бу ској и желе знич кој 
ста ни ци. Посао који се оба-
вљао у скло пу реви та ли за-
ци је сао бра ћај ни це у Желе-
знич кој ули ци, финан си рао 
је „Водо вод” соп стве ним 
сред стви ма. Радо ви који су 
у Желе знич кој ули ци поче ли 
про шле годи не, одви ја ли су 

се фазно и са кра ћим ула-
ском у дру ге ули це које су 
састав ни део рас кр сни ца. 
Обу хва ти ли су и ком плек сне 
радо ве испод две кру жне 
рас кр сни це, као и про сто ра 
испред желе знич ке ста ни це.

Реа ли за ци ја ком плет ног 
посла обу хва ти ла је рекон-
струк ци ју глав ног вода водо-
вод не мре же укуп не дужи не 
1.720 мета ра поста вља њем 
нових цево во да раз ли чи-
тих про фи ла. Изгра ђе но је 
седам нових чво ри шта, док 
су три посто је ћа рекон стру-

и са на уград њом нових вен-
ти ла и дру ге опре ме. Поста-
вље но је осам над зем них 
хидра на та и изгра ђе но 100 
мета ра хидрант ског вода 
за потре бе желе знич ке ста-
ни це. За потро ша че у овом 
делу гра да сва ка ко је вео ма 
важно и да је ура ђе на рекон-
струк ци ја 60 кућ них при кљу-
ча ка. Све ово ће побољ ша ти 
ква ли тет снаб де ва ња водом 
у погле ду редов не испо ру ке 
воде за пиће.

Када је реч о кана ли-
за ци ји, цево вод преч ни ка 

200 мили ме та ра поло жен 
је у дужи ни од 750 мета-
ра. Посао је ком пле ти ран 
и изра дом 16 нових шах то-
ва фекал не кана ли за ци је, 
као и 40 кућ них при кљу-
ча ка. Ура ђе но је и 10 при-
кљу ча ка са отво ре на два 
нова фекал на колек то ра за 
потре бе желе знич ке ста-
ни це. Рад ни ци „Водо во да” 
ура ди ли су и при пре му за 
залив ни систем око спо ме-
ни ка, као и тех нич ке при-
пре ме за довод и одвод 
воде за буду ћу фон та ну на 
овој лока ци ји. 

Како исти чу над ле жни 
у овом јав ном пред у зе ћу, 
радо ви су ура ђе ни по нај ви-
шим стан дар ди ма у окви ри-
ма пла ни ра не дина ми ке и у 
корект ној сарад њи са дру-
гим изво ђа чи ма радо ва на 
овом гра ди ли шту. 

– Још један вели ки посао 
на реви та ли за ци ји водо вод-
не и кана ли за ци о не мре же 
је завр шен, а „Водо вод” ће 
и убу ду ће пра ти ти пла но-
ве Гра да и у скло пу сво-
јих делат но сти ради ти на 
модер ни за ци ји инфра струк-
ту ре и побољ ша њу усло ва 
живо та у гра ду и насе ље-
ним мести ма – рекао је у 
изја ви за меди је Бори слав 
Бабић, в.д. дирек то ра ЈКП 
„Водо вод” Срем ска Митро-
ви ца. Љ.Јанковић

КанализацијауЖелезничкојулици Постављањецевоводаихидраната

РадовинаулазууУлицуДрагињеНикшић
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АКЦИЈАУСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИ

Дајпедалураку

Окто бар Месец бор бе про тив 
рака, у Срем ској Митро ви ци је 
у субо ту 5. окто бра у орга ни за-

ци ји Град ске упра ве за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту сим бо лич но обе ле-
жен вожњом бици кла кроз град, од Трга 
Ћире Миле ки ћа до сав ског кеја. Уче-
ство ва ло је неко ли ко десе ти на гра ђа-
на, свих узра ста, који су на овај начин 
желе ли да пока жу коли ка је у очу ва њу 
здра вља важна физич ка актив ност, као 
и да пру же подр шку жена ма обо ле лим 
од ове опа ке боле сти. 

Начел ник Град ске упра ве за здрав-
стве ну и соци јал ну зашти ту Воји слав 
Мир ни ће је рекао да се поред Срем ске 
Митро ви це ова акци ја одр жа ла у још 
22 гра да у Срби ји.

– Бици кли зам се пока зао као добра 
актив ност код жена које се боре са 
овом опа ком боле шћу, рекао је Мир нић.

Овом дога ђа ју при су ство вао је и 
дирек тор митро вач ке Опште бол ни-
це, др Жив ко Врцељ и нагла сио да је 
пре вен ти ва нај ва жни ја, не само када 
је пита њу рак дој ке, него и све опста-

ле потен ци јал не боле сти. Др Врцељ 
је позвао све жене да се ода зо ву пре-
вен тив ним пре гле ди ма, али и да поч-
ну да прак ти ку ју само пре гле де. Поред 
недо стат ка физич ке актив но сти, као 
нај ва жни је узро ке поја ве рака дој ке др 
Врцељ је навео стрес и непра вил ну 
исхра ну, али и неке дру ге узро ке који 
су инди ви ду ал ни.

У акци ји су уче ство ва ли и чла но ви 
Три а тлон клу ба „Сава“ који су сво ју 
вожњу про ду жи ли да СРП „Заса ви ца“.

С.Ц.

Бицикломкрозград

МАРТИНЦИ

Смотрафолклора

У неде љу 6. октбо ра у Мар тин ци ма је одр жа на дру га 
по реду смо тра фол кло ра. Орга ни за тор смо тре је Месна 
зајед ни ца Мар тин ци у сарад њи са Град ском упра вом за 

обра зо ва ње, кул ту ру и спорт. Уче шће су  на смор ти узе-
ли фол клор ни ансам бли из Мар ти на ца, Кузми на и окол них 
места.

Извођачинасцени Великоинтересовањепублике
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ТИМЗАПАРТИЦИПАТИВНОБУЏЕТИРАЊЕ

Гласањезаседам
понуђенихпројеката
У рум ској општи ни су 

у току актив но сти у 
окви ру петог циклу са 

пар ти ци па тив ног буџе ти ра-
ња. Пар ти ци па тив но буџе-
ти ра ње је први пут реа ли-
зо ва но као пилот про је кат 
2016. годи не и од тада се 
кон ти ну и ра но реа ли зу је, за 
шта је локал на само у пра ва 
доби ла и при зна ње као при-
мер добре прак се, у сми слу 
укљу чи ва ња гра ђа на у кре и-
ра ње општин ског буџе та.

С обзи ром на то да је окон-
чан део у којем су гра ђа ни 
пред ла га ли шта би тре ба ло 
финан си ра ти из општин ског 
буџе та, Тим за пар ти ци па-
тив но буџе ти ра ње је сачи-
нио листу пред ло га, за коју 
ће гра ђа ни гла са ти од 7. до 
20 окто бра. 

– Фор ми ра ти листу није 
било лако, јер су гра ђа ни 
пред ло жи ли чак 160 про јект-
них иде ја, а укуп но је при-
сти гао 1.081 анкет ни листић. 
То је и нај ве ће уче шће од 
како у про те клих пет годи на 
реа ли зу је мо про је кат актив-
ног укљу чи ва ња гра ђа на у 
кре и ра ње општин ског буџе-
та – кон ста то вао је Саша 
Ради во је вић, коор ди на тор 
Тима, на кон фе рен ци ји за 
нови на ре која је одр жа на 4. 
окто бра.

Међу пред ло зи ма су се 
нашли и они који се не могу 
реа ли зо ва ти у окви ру овог 
про це са и одно се се на 
неко теку ће одр жа ва ње или 
редо ван рад јав них пред у зе-
ћа. Тим за пар ти ци па тив но 
буџе ти ра ње је такве пред-
ло ге про сле дио над ле жним 
слу жба ма и пред у зе ћи ма. 
На листи пред ло га за које 
се гра ђа ни могу опре де ли ти 
нала зе се чети ри град ска и 
три сео ска про јек та. Ско ро 
сви пред ло зи се реа ли зу-
ју на неко ли ко лока ци ја па 
су, на тај начин, пар ти ци па-
тив ним буџе ти ра њем, обу-
хва ће не све град ске месне 
зајед ни це и чак 11 села. 

Као град ски про јек ти 
пред ло же ни су уре ђе ње 
спорт ског тере на на Бре гу 
и у пар ку поред ОШ „Вељ ко 
Дуго ше вић“, памет не табле 
за све чети ри град ске основ-
не шко ле, опре ма ње моби-

ли ја ром дечи јих игра ли шта 
на углу ули ца Гро бљан ске 
и Желе знич ке, у насе љи-
ма „Игра ли ште“ и „Дете ли-
на“ код Дома здра вља и у 
Малом пар ку, док је четвр ти 
про је кат, уре ђе ње дво ри шта 
врти ћа „Цен тар“ и њего во 
опре ма ње моби ли ја ром.

Што се тиче про је ка та за 
села, реч је о орма ри ћи ма 
за ђаке у шко ла ма у Пла-
ти че ву, Путин ци ма, Клен ку, 
Гра бов ци ма, Никин ци ма, 
Хрт ков ци ма и Буђа нов ци ма, 
потом моби ли ја ри за дечи-
ја игра ли шта у Гра бов ци ма, 
Павлов ци ма, Вито јев ци ма и 
Сте ја нов ци ма и тре ћи про-
је кат је пешач ко - бици кли-

стич ка ста за Доњи Петров ци 
- Путин ци. 

Ваља напо ме ну ти, ако би 
се изгла сао про је кат пешач-
ко - бици кли стич ке ста зе 
Доњи Петров ци - Путин ци, 
он би се, због ком плек сно-
сти, радио у фаза ма, што 
је био слу чај и са пешач-
ко - бици кли стич ком ста зом 
Жар ко вац - Путин ци. 

Гла са се за два град ска и 
један сео ски про је кат или се 
за један град ски и два сео-
ска. У пери о ду  од 7. до 20. 
окто бра, сва ког рад ног дана 
од седам до 15 часо ва, гра-
ђа ни могу гла са ти у Услу-
жном цен тру, Орло ви ће ва 
бр. 5 и у згра ди Општин ске 

упра ве у Глав ној 107 или 
елек трон ским путем на par-
ti ci pa tiv no@ ru ma.rs.

Као и рани јих годи на, гра-
ђа ни ма је доступ на и мобил-
на гла сач ка кути ја.

Гла са ње је запо че ло 7. 
окто бра на Град ском тргу, 
потом се 8. окто бра гла са-
ло у Клен ку и Пла ти че ву. У 
Никин ци ма гра ђа ни гла са ју 
9. окто бра од осам до 9 сати 
и 30 мину та, а у Хрт ков ци-
ма истог дана од 10 часо ва. 
Наред ног дана у Гра бов ци ма 
се гла са од осам до 9 сати и 
30 мину та, а у Вито јев ци ма 
од 10 до 11 сати и 30 мину та. 
У петак, 11. окто бра гла са ће 
гра ђа ни у Доњим Петров ци-
ма и Путин ци ма, 14. окто бра 
у Сте ја нов ци ма и Павлов ци-
ма, а 15. окто бра у Буђа нов-
ци ма, од осам часо ва.

У субо ту, 19. окто бра 
мобил на гла сач ка кути ја ће 
бити, као и прет ход них годи-
на, поста вље на на Град ској 
пија ци, а гра ђа ни ће моћи да 
гла са ју за неки од пону ђе-
них про је ка та од 9 сати и 30 
мину та до 11 часо ва.

После пре бро ја ва ња гла-
со ва, биће обја вље но коли-
ко ће пред ло га бити увр-
шће но за финан си ра ње из 
општин ског буџе та за 2020. 
годи ну.

Под се ћа мо, кроз прет ход-
не циклу се је за реа ли за ци ју 
про је ка та, за које су се гра-
ђа ни опре де ли ли, издво је но 
око 60 мили о на дина ра. 

С.Џакула

Тимзапартиципативнобуџетирање

ГласањенаГрадскомтргу
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Почетакрадова
уГрабовцима
Радо ви на уре ђе њу атар-

ских путе ва у рум ској 
општи ни запо че ли су 

2. окто бра, на атар ском путу 
Врањ у Гра бов ци ма, а тре ба-
ло би да се уре де још у Кра-
љев ци ма, Вог њу, Клен ку, као 
и у Тре ћој и Четвр тој град ској 
месној зајед ни ци. Уко ли ко 
вре мен ски усло ви дозво ле, 
план је да се уре ђе ње атар-
ских путе ва окон ча током 
окто бра. 

Почет ку радо ва у Гра бов-
ци ма је при су ство вао и први 
човек рум ске општи не Сла-
ђан Ман чић. 

– У Гра бов ци ма се ради 
ета па пута у дужи ни од око 
960 мета ра, а про шле годи не 

је ура ђен први кило ме тар овог 
атар ског пута. Гео де ти су ура-
ди ли свој део посла, про шао 
је бул до жер, сада се наси па 
први слој, а затим се ваља 
ризла.  Наја вље на је киша, 
али ћемо сва ка ко мак си мал-
но кори сти ти лепо вре ме да 
све путе ве које смо пла ни ра-
ли и ура ди мо. Надам се да ће 
у наред них месец дана сви 
атар ски путе ви, за које смо 
опре де ли ли сред ства, бити 
и уре ђе ни. Овај пут је први и 
нај ду жи од свих путе ва за које 
су под не ти зах те ви. Мислим 
да ће добро доћи мешта ни ма 
Гра бо ва ца, јер се већи на бави 
пољо при вре дом – изја вио је 
Сла ђан Ман чић.

Ове годи не локал на само у-
пра ва је опре де ли ла 18 мили-
о на дина ра за уре ђе ње атар-
ских путе ва.

– Доби ли смо и подр шку 
Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду од ско ро 10,5 
мили о на дина ра и хва ла им 
за то. Укуп на сред ства која 
ће ове годи не бити утро ше на 
за уре ђе ње атар ских путе ва 
изно се нешто пре ко 28 мили-
о на дина ра – додао је Ман-
чић.

Пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Гра бов ци Бра ни-
слав Рахар је иста као да је 
овај пут од изу зет ног зна ча ја 
с обзи ром на то да Гра бов-
ци има ју вели ку ката стар ску 

повр ши ну од око 6.469 хек та-
ра.

– Ово је цен трал ни пут и он 
је жила куца ви ца целог нашег 
ата ра, тако да овим уре ђе-
њем пове ћа ва мо и њего ву 

СЕДНИЦАОПШТИНСКОГВЕЋА

Писмоонамерама
закуповинуДомаЈНА
На сед ни ци Општин ског 

већа, одр жа ној 4. окто-
бра, утвр ђе на је садр-

жи на писма о наме ра ма и 
покре нут посту пак за купо ви ну 
ком плек са „Клуб вој ске Срби-
је“, објек та који Румља ни попу-
лар но зову Дом ЈНА. Тако ђе, 
на овој сед ни ци је доне та и 
одлу ка о избо ру орга ни за ци-
је која ће извр ши ти про це ну 
тржи шне вред но сти пар це ле 
повр ши не нешто пре ко чети-
ри хек та ра у „Источ ној рад ној 
зони 2“ у Руми. Ту про це ну 
ће ради ти Поре ска упра ва у 
Руми. 

Пред сед ник Општи не Сла-
ђан Ман чић је иста као да је 
запо че та про це ду ра за купо-
ви ну Дома ЈНА, како је и наја-
вљи ва но, и писмо о наме ра-
ма је упу ће но Дирек ци ји за 
имо ви ну Вла де Срби је, која 
зајед но са Мини стар ством 
одбра не, у окви ру мастер пла-
на, про да је поме ну ти обје кат. 
– Одлу чи ли смо се за купо-
ви ну за готов новац, а вред-
ност објек та је око 40 мили о на 
дина ра. Мислим да ћемо иско-
ри сти ти могућ ност да згра ду 
отпла ти мо у пет годи шњих 
рата, по осам мили о на годи-
шње. За ту наме ну обез бе ди-
ће мо сред ства у пред сто је ћем 
реба лан су и доста ви ти доказ 
о пози ци ји и сред стви ма којим 

рас по ла же мо. При про јек ци ји 
буџе та за наред ну годи ну пла-
ни ра ће мо и сред ства за рекон-
струк ци ју објек та Дома ЈНА. 
Изглед се неће мења ти, али 
ћемо га ком плет но рекон стру-
и са ти. Сред ства за купо ви ну 
нам нису ника кав про блем, а 
по пот пи си ва њу уго во ра пла-
ћа мо прву рату – иста као је 
Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да се још не 
зна коли ко ће сред ста ва бити 
потреб но за рекон струк ци ју 

при лич но дотра ја ле згра де, 
то ће тач но утвр ди ти струч ни 
људи када ком плет но пре гле-
да ју обје кат.

 – Сред ства сва ка ко неће 
бити мала ако има мо у виду 
у каквом је ста њу згра да, како 
спо ља, тако и у уну тра шњо сти 
– закљу чу је први човек рум ске 
општи не.

Када је реч о про да ји чети ри 
хек та ра гра ђе вин ског земљи-
шта у „Источ ној рад ној зони 
2“, плац наме ра ва да купи, за 

потре бе шире ња сво је про из-
вод ње, рум ска фир ма „Фри го 
Жика“. 

– На овај начин поби ја мо 
тврд ње да само стра не ком-
па ни је гра де и доби ја ју суб-
вен ци је у Руми. „Фри го Жика“ 
је наша ком па ни ја која дуго 
послу је и упо шља ва вели ки 
број људи, а желе да шире 
сво је капа ци те те. У послед ње 
вре ме чети ри или пет дома ћих 
ком па ни ја је ушло у про ши ре-
ње про из вод них капа ци те та и 

ТањаСлепчевићСлађанМанчић

Обилазакрадова
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РЕХАБИЛИТАЦИЈАДРЖАВНОГПУТА
РУМА-ИРИГ

Завршетак
половином
децембра

У више навра та смо писа-
ли о радо ви ма на реха-
би ли та ци ји држав ног 

пута IБ реда бр 21, Рума - 
Ириг. Пре ма инфор ма ци ја ма 
из ЈП „Путе ви Срби је“ радо ви 
на новој кру жној рас кр сни ци 
код наплат не ста ни це „Рума“ 
завр ше ни су око 90 одсто од 
пла ни ра них, и пре о ста ло је 
да се на 2,2 кило ме тра пута 
изра ди хаба ју ћи слој асфал та. 
Радо ви се изво де и на рас кр-
сни ци на изла ску из Руме ка 
Ири гу, код бен зин ске ста ни це, 
уз одви ја ње сао бра ћа ја под 
при вре ме ном сао бра ћај ном 
сиг на ли за ци јом. До сада је 
реа ли зо ва но око 40 одсто пла-
ни ра них радо ва на тој кру жној 
рас кр сни ци.

У току је укла ња ње при вре-
ме не сао бра ћај не сиг на ли-
за ци је и опре ме са део ни ца 
где су радо ви завр ше ни, и 2. 
окто бра сао бра ћај је нор ма ли-
зо ван.

Сао бра ћај је 2. окто бра 
нор ма ли зо ван и пре ко над во-
жња ка изнад пру ге Бео град 
- Шид. Радо ви испод над во-

жња ка изво ди ће се чети ри 
сата днев но, коли ко је одо-
бре но уса гла ша ва њем пла ни-
ра них актив но сти са пред у зе-
ћем „Желе зни це Срби је“, јер 
је због без бед но сти нео п ход-
но искљу чи ти кон такт ну мре-
жу елек три фи ци ра не пру ге и 
при вре ме но обу ста ви ти желе-
знич ки сао бра ћај.

Дуж поме ну те тра се изво де 
се и дру ги про јек том пред ви-
ђе ни радо ви, који обу хва та-
ју про ши ре ње, изра ду доњих 
носе ћих сло је ва и слич но. 
Током радо ва, који су обез бе-
ђе ни аде кват ном сао бра ћај-
ном сиг на ли за ци јом и опре-
мом, сао бра ћај се одви ја 
наиз ме нич ним про пу шта њем 
вози ла.

Радо ви на кру жном току 
код Руме, на рас кр сни ци пута 
Нови Сад - Шабац и Рума - 
Кра љев ци су ком плет но завр-
ше ни.

Пла ни ра ни рок за завр ше-
так свих радо ва на држав ном 
путу IБ реда број 21, пре ма 
уго во ру је 11. децем бар.

 С.Џ.

РадовинаизласкуизРумекаИригу

Радовикоднаплатнерампе

то нас раду је. Чим се оба ви 
про це на вред но сти земљи-
шта, биће рас пи са на и јав на 
лици та ци ја за про да ју поме ну-
те пар це ле – каже пред сед ник 
Ман чић.

Чла но ви Општин ског већа 
су усво ји ли и пред ло ге закљу-
ча ка о пре но су ула га ња у 
адап та ци ју на објек ту за пред-
школ ско вас пи та ње и обра-
зо ва ње „Цен тар“, о пре но су 
ула га ња у капи тал но одр жа-
ва ње објек та за обра зо ва ње 
Пољо при вред ној шко ли „Сте-
ван Петро вић Бри ле“ у Руми, о 
пре но су ула га ња у капи тал но 
одр жа ва ње објек та за обра-
зо ва ње на оде ље њу шко ле у 
Малим Радин ци ма ОШ „Јован 
Јова но вић Змај“, како би ове 
уста но ве могле да реа ли зо ва-
не инве сти ци је укњи же у сво је 
послов не књи ге.

Општин ско веће је дало 
сагла сност Општин ском пра-
во бра ни ла штву за закљу чи ва-
ње ван суд ских порав на ња. За 
ује де паса лута ли ца од авгу-
ста до окто бра закљу че но је 
девет ван суд ских порав на ња, 
а испла ће ни изно си се кре ћу 
од 25.000 до 30.000 дина ра.

На овој сед ни ци усво јен је 
про грам рада Град ске библи-
о те ке „Ата на си је Стој ко вић“ за 
наред ну годи ну. 

– Нама је основ но да задр-
жи мо сада шњи број чла но ва 
и чита ла ца наше библи о те ке. 
Може мо бити рела тив но задо-
вољ ни, буду ћи да нема мо пад 
чита но сти и чита ла ца, међу-
тим забри ња ва ју ћи су пода ци 
који сти жу из окру же ња - чита-
ње књи га је у кри зи иако код 
нас још није забе ле жен пад, 
сва ка ко да ћемо се и ми суо чи-

ти са овим про бле мом. Пред-
у зе ће мо све што је у нашој 
моћи да такав тренд спре чи-
мо, то зна чи да је потреб но 
да има мо нај но ви је и нај по пу-
лар ни је насло ве, да оде мо код 
наших нај мла ђих чита ла ца, 
да им мак си мал но при бли жи-
мо књи гу, нарав но у сарад њи 
са про свет ним рад ни ци ма и 
роди те љи ма. Без план ског 
рада тешко да неко може 
нешто поје ди нач но да учи ни и 
да то буде ква ли тет но – рекао 
је дирек тор Град ске библи о те-
ке Жељ ко Сто ја но вић.

Кул тур ни цен тар „Бра-
на Црн че вић“ ће, по речи ма 
дирек тор ке Тање Слеп че вић 
и у наред ној годи ни поку ша-
ти да задр жи висок ква ли тет 
сво јих позо ри шних, музич-
ких и ликов них про гра ма, као 
и филм ских про јек ци ја, уз 
потре бу да се купи нова опре-
ма за про јек ци је фил мо ва. И 
сле де ће годи не одр жа ће се и 
два важна фести ва ла: Фести-
вал там бу ра шких орке ста ра 
Срби је и Фести вал музич ких 
дру шта ва Вој во ди не.

За про гра ме и про јек те из 
обла сти спо р та, од зна ча ја 
за рум ску општи ну за теку ћу 
годи ну, Шах клу бу „Сло вен“ су 
сред ства уве ћа на за 200.000 
дина ра због насту па у Лиги 
шам пи о на која се одр жа ва у 
Црној Гори, Руко мет ном клу-
бу „Рума“ је одо бре но 150.000 
дина ра за раз вој мла ђих кате-
го ри ја, а исти износ ће бити 
упла ћен и пути нач ком руко-
мет ном клу бу, који је поно во 
акти ван, док су Кошар ка шком 
клу бу „Сло вен“ сред ства ума-
ње на за 100.000 дина ра због 
испа да ња у нижи ранг.  С.Џ.

фре квент ност. Тра са која се 
сад уре ђу је, има дужи ну бли-
зу јед ног кило ме тра, рани је 
смо ура ди ли 1, 2 кило ме та ра, 
тако да нам оста је да завр ши-
мо још 600 мета ра. То је неки 

про грам који ћемо сле ди ти, а 
онда ћемо тра жи ти сред ства 
за нове, јер има мо још два 
атар ска пута – рекао је Бра-
ни слав Рахар.

 С.Џ.
Пројекат:„РУМАЈУЧЕДАНАССУТРА“финансирасеизбуџетаОпштинеРума.Ставовиизнетиуподржаном

медијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ВАШИЦА

Решитипроблем
атмосферскеодводње
У Ваши ци су у сре ду, 2. окто бра у цен-

тру села, поче ли радо ви на копа њу 
кана ла за атмос фер ску одвод њу. 

Ово је дуго го ди шњи про блем са којим 
се суо ча ва ју мешта ни овог села. Поче-
так радо ва оби шао је са дирек то ром ЈКП 
„Водо вод” Алек сан дром Јова но ви ћем, 
Милош Мар ко вић пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Ваши ца.

– Месна зајед ни ца Ваши ца има вели-
ки про блем са атмос фер ским вода ма, 
посеб но у јесен и про ле ће када се сру чи 
вели ка коли чи на пада ви на. Посе бан про-
блем је испред Дома здра вља. Овај про-

блем поку ша ва мо да реши мо кана ли ма за 
одвод њу, који ће воду одне ти у веће кана-
ле. Пред у зе ће „Водо вод” нам је иза шло у 
сусрет да иско па мо кана ле, а тре ба ло би 
очи сти ти кана ле кроз цело село. Захва-
љу јем се овом при ли ком  ЈКП „Водо вод” и 
локал ној само у пра ви – рекао је Мар ко вић.

Дужи на запо че тог кана ла је 350 мета ра. 
У пла ну је копа ње кана ла изме ђу Вој во-
ђан ске ули це и Ули це Нико ле Тесле, где 
су од вода угро же не баште број них дома-
ћин ста ва. И ови радо ви би тре ба ло да 
буду ура ђе ни ове јесе ни. 

Д.П.

Копањеканала

АлександарЈовановић
иМилошМарковић

ИЗВОРИШТЕБАТРОВЦИ

Уграђенновтрафо
У мају ове годи не, на изво ри шту воде 

у Батров ци ма, које снаб де ва пија-
ћом водом ста нов ни ке општи не 

Шид, изго ре ла је тра фо ста ни ца, а како 
би се успо ста ви ло нор мал но водо снаб-
де ва ње допре мље на је, на при вре ме но 
кори шће ње, мобил на тра фо ста ни ца. Ово 
при вре ме но реше ње је окон ча но у поне-
де љак, 30. сеп тем бра поста вља њем и 

пушта њем у рад ново о пре мље не тра фо-
ста ни це на изво ри шту.

Заме ник пред сед ни ка Општи не Шид 
Зоран Семе но вић и дирек тор ЈКП „Водо-
вод” Алек сан дар Јова но вић, оби шли су 
радо ве на поста вља њу и пушта њу у рад 
нове тра фо ста ни це.

– Као што смо и обе ћа ли, пре 1. окто бра 
тра фо ста ни ца је заме ње на, рекон стру-

и са на и угра ђен је нов тра фо. Вред ност 
тра фоа је око 12 мили о на дина ра, и оно 
што је вео ма бит но је то, да је овај тра фо 
један од нај мо дер ни јих, са свим пер фор-
ман са ма које зах те ва савре ме но енер гет-
ско снаб де ва ње обје ка та и нада мо се да 
ће слу жи ти као прет ход ни, барем наред-
них четр де сет годи на – рекао је Семе но-
вић.

Алек сан дар Јова но вић, дирек тор ЈКП 
„Водо вод”, под се тио је на хава ри ју која 
се деси ла током маја, а брзом реак ци-
јом Шта ба за ван ред не ситу а ци је и самог 
пред у зе ћа, про блем је решен допре ма-
њем мобил не тра фо ста ни це.

– Ово је врло важно за ЈКП „Водо вод”, 
јер ћемо има ти ква ли тет ни је снаб де ва ње 
елек трич ном енер ги јом, омо гу ћи ти нор ма-
лан рад пум пи и ква ли тет ни је водо снаб-
де ва ње у наред ном пери о ду – изја вио је 
Јова но вић.

Са овог изво ри шта пија ћом водом се 
снаб де ва око 17.000 потро ша ча у шид-
ској општи ни. Како је рекао дирек тор ЈКП 
„Водо вод” у току месе ца оба ви се 45 ана-
ли за воде, и пре ма тим резул та ти ма, ста-
нов ни ци шид ске општи не пију јед ну од нај-
ква ли тет ни јих вода у Вој во ди ни. Д.П.

ЗоранСеменовићиАлександарЈовановић
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Улагањауобразовање
Милен ка Субић, пове ре-

ни и ца СНС одр жа ла је 
у четвр так, 3. окто бра 

у про сто ри ја ма ове стран ке 
кон фе рен ци ју за меди је. Тема 
кон фе рен ци је била је „Инклу-
зив но пред школ ско обра зо ва-
ње и вас пи та ње”, као и ула-
га ња у објек те пред школ ског, 
основ ног и сред њег обра зо-
ва ња.

– Ове годи не је било пуно 
инве сти ци ја тог типа, јер циљ 
сва ке локал не само у пра ве 
је поди за ње ква ли те та живо-
та и стан дар да људи. Мали-
ша ни су нешто нај вред ни је, 
и инте рес нам је да подиг-
не мо њихов ква ли тет живо-
та. Мини стар ство про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја, 
Покра јин ска вла да, Кан це ла-
ри ја за упра вља ње и јав на 
ула га ња, амба са да Кра ље-
ви не Нор ве шке, Еку мен ска 
хума ни тар на орга ни за ци ја и 
Европ ска уни ја су пре по зна ли 
у локал ној само у пра ви поу-
зда не парт не ре и зајед но смо 
на јед ном добр ом путу да оса-

вре ме ни мо све шко ле које су 
на тери то ри ји Општи не Шид  
– рекла је Милен ка.

Током прет ход не и ове 
годи не ура ђен је велик посао: 
обно вље не су шко ле у Моло-
ви ну, Соту, Бикић Долу, Бер-
ка со ву, ура ђе на је прва фаза 
рекон струк ци је Основ не шко-

ле „Срем ски фронт”, изра ђен 
вели ки број план ских доку-
ме на та, одно сно про је ка та 
за дру гу фазу рекон струк ци је 
ове шко ле.

– Ула же мо пуно и у ства ра-
ње при ме ре них усло ва за рад 
шко ле за децу са посеб ним 
потре ба ма „Јован Јова но вић 

Змај”. Због систе ма обра зо-
ва ња шко ла је изме ште на на 
дру гу лока ци ју, где сада ова 
деца поха ђа ју наста ву у про-
сто ри ја ма Цркве не општи не 
Шид. Основ на музич ка шко ла 
„Филип Вишњић” нема сво ју 
згра ду, а локал на само у пра ва 
је про на шла начин да се овај 
про блем реши. У пла ну је да 
про стор за рад доби ју у згра-
ди Месне зајед ни це Шид, која 
је у про це су рекон струк ци-
је – наста ви ла је пове ре ни ца 
Субић и дода ла да је пла ном 
буџе та за 2020. годи ну пред-
ви ђе но да се почет ком годи не 
све те про сто ри је рено ви ра-
ју и да у дру гом полу го ди шту 
деца кре ну на наста ву у тој 
згра ди. 

– Извр ше ње буџе та пре ма 
шко ла ма је на нивоу гото во 
90 посто када су сред ње шко-
ле у пита њу, а основ не неких 
75 про це на та. Реба лан сом 
који нам пред сто ји, још ће се 
пове ћа ти износ да би се омо-
гу ћио даљи рад – обја сни ла је 
Милен ка Субић. Д.Попов

МиленкаСубић

ВИШЊИЋЕВО

АдаптацијаДомакултуре
У петак, 4. окто бра, 

поче ли су радо ви на 
уну тра шњем уре ђе њу 

Дома кул ту ре у Вишњи ће ву. 
Згра да Дома кул ту ре изгра-
ђе на је пре ско ро седам де-
сет годи на, а „зуб вре ме на” 
је учи нио сво је. Поред уну-
тра шњег уре ђе ња, у току 
су и радо ви на пре се ца њу 
вла ге. Ради вој Вете ха, пред-
сед ник Саве та месне зајед-
ни це Вишњи ће во је оби шао 
радо ве.

– Почет ком про ле ћа, у 
мар ту и апри лу смо поче ли 
прве радо ве уну тар Дома 
кул ту ре и тада смо рекли 
да ће се наста ви ти даље 
са рено ви ра њем. Сада смо 
поче ли са пре се ца њем вла-
ге и то ће тра ја ти пет, шест 
дана. Радо ве финан си ра 
Месна зајед ни ца Вишњи-
ће во, уз помоћ и подр шку 
локал не само у пра ве и кори-
стим ову при ли ку да им се 
захва лим – казао је Ради вој 
Вете ха.

Овим радо ви ма је прет хо-

дио и посао на ски да њу лам-
пе ри је у самој сали Дома 
кул ту ре. Због сло же но сти и 
оби ма, радо ви су поде ље ни 
у фазе. Ово је прва фаза, а 
током зиме ће се спре ма-
ти мате ри јал за дру гу фазу, 
када је пла ни ра но „пре тре-
са ње” кро ва, спу шта ње пла-
фо на и нове инста ла ци је. 

Овај обје кат је потре бан 
мешта ни ма Вишњи ће ва, јер 
овде делу је шест удру же ња 
и два спорт ска клу ба. Сви 
они има ју неке сво је актив-
но сти и мани фе ста ци је и 
потреб но је да се што пре 
завр ши адап та ци ја Дома 
кул ту ре.

Д.П.
РадивојВетеха

РадовиназградиДомакултуре

Пројекат:„Шидскатрибина:Локалнасамоуправауслужбиграђана“финансирасеизбуџетаОпштинеШид.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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УШАТРИНЦИМАОДРЖАНАПЕТНАЕСТА„ГУШЧИЈАДА“

Традицијамалогсремскогсела

Тра ди ци о нал на пет на е ста „Гушчи-
ја да“ одр жа на је 5. окто бра у селу 
Шатрин ци, надо мак Ири га, и то у 

орга ни за ци ји Месне зајед ни це Шатрин-
ци, Општи не Ириг, Аген ци је за рурал ни 
раз вој и Тури стич ке орга ни за ци је Општи-
не Ириг. Шатрин ци су мул ти на ци о нал на 
сре ди на, која је оду век била позна та по 
узго ју гуса ка. Вре ме ном, инте ре се о ва-
ње за гаје ње ових пер на тих живо ти ња 
је опа ла, а овом мани фе ста ци јом се то 
жели под ста ћи. И упра во захва љу ју ћи 
„Гушчи ја ди“, све више Шатрин ча на се из 
годи не у годи ну окре ће узго ју гуса ка. Као 
и прет ход них годи на, ова мани фе ста ци ја 
је оку пи ла вели ки број посе ти ла ца, који 
су могли да ужи ва ју у разно вр сном про-
гра му. Уче ни ци из шатри нач ке Основ не 
шко ле „Доси теј Обра до вић“ и пред школ-
ци Деч је уста но ве „Дечи ја радост“ из 
под руч них оде ље ња Шатрин ци, Кру ше-
дол и Мара дик су се так ми чи ли за нај бо-
љу маску. Кувао се папри каш од гушчи-
јег меса, а могла се виде ти поко ја гуска 
и на ражњу. Бира ло се нај ду же перо, нај-
ве ће јато и нај леп ши ликов ни рад. Сте-

ван Кази ми ро вић, пред сед ник Општи не 
Ириг, све ча но је отво рио ово го ди шњу 
„Гушчи ја ду.

– Похвал но је што већ 15 годи на 
Шатрин ци успе ва ју да одр же ову мани-
фе ста ци ју. На тери то ри ји ири шке општи-
не једи но ово село узга ја гуске и то је 
оно по чему је оно пре по зна тљи во. Овај 
дога ђај је зна ча јан и за раз вој тури зма 
у нашој општи ни, а то и локал на само-
у пра ва, Аген ци ја за рурал ни раз вој и 
Тури стич ка орга ни за ци ја подр жа ва ју и 
жели мо да се она и даље одр жа ва, изја-
вио је Сте ван Кази ми ро вић.

Јани ка Такач, пред сед ник Месне 
зајед ни це Шатрин ци, навео је да све 
више дома ћин ста ва у Шатрин ци ма пове-
ћа ва узгој гуса ка.

– Ово је вре ме ном поста ла тра ди ци-
о нал на мани фе ста ци ја у нашем селу и 
могу рећи да је све масо ви ни ја. Овим 
дога ђа јем жели мо да про мо ви ше мо 
тури стич ки потен ци јал села, али и да 
поспе ши мо узгој гуса ка, који је вре ме-
ном утух нуо. Овом мани фе ста ци јом смо 
успе ли то да вра ти мо на један почет ни 

ниво. Данас има мо дома ћин ста ва која 
гаје од 50 до 100 гуса ка, а надам се да 
ћемо успе ти вре ме ном да то још више 
ома со ви мо, како би људи могли од тога 
да има ју неку зара ду. Позна то је да 
гушчи ја маст врло здра ва, од недав но 
струч ња ци твр де да је то и пре вен ти ва 

СтеванКазимировић

15.ГушчијадауШатринцима

Свевишедомаћинставагајигуске
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про тив рака, рекао је Јани ка Такач.
Иван Сабо се већ десе ти пут так ми чи 

у кува њу гушчи јег папри ка ша. Како и сам 
наво ди, за добар папри каш је нај ва жни је 
вре ме, као и да се кува на тихој ватри.

– За добар папри каш нај бо ље је мла-
до гушчи је месо, не би тре ба ло да гуске 

буду ста ре. Већ 10 годи на уче ству јем на 
„Гушчи ја ди“. Може да се ста ви све, ком-
плет но цела исе че на гуска, а од зачи на 
иде бибер, со и папри ка. Нај ва жни је је 
да се повре ме но меша и да се кува на 
тихој ватри, а потреб но је да се кува од 
два и по до три сата. Спе ци ја ли тет је још 
и гушчи ја џиге ри ца, која се пече и она је 
одлич на, рекао је Иван Сабо.

У кул тур но-умет нич ком делу про гра-
ма уче ство ва ли су уче ни ци ОШ „Доси-
теј Обра до вић“, КУД „Змај“ из Ири га и 
КУД „Пете фи Шан дор“ из Шатри на ца и 
Добро до ла, док је вече било посве ће но 
рок свир ци бен да „Осва ја чи“. 

Тако ђе, дирек то ри ци ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ Сла ђа ни Нико лић овом при-
ли ком је доде ље на захвал ни ца за подр-
шку коју пру жа уче ни ци ма, роди те љи ма 
и запо сле ни ма.

– Зна те да је прет ход на годи на 
била изу зет но тешка, да је оде ље ње 
у Шатрин ци ма тре ба ло да се затво ри. 
Захва љу јем се Покра јин ском секре та-
ри ја ту за обра зо ва ње, али и уче ни ци ма, 
роди те љи ма и запо сле ни ма на подр-

шци, јер смо успе ли да задр жи мо шко-
лу у Шатри ни ци ма, што је од вели ког 
зна ча ја за само село. Да је исход био 
дру га чи ји, сигур но ови ђаци не би били 
с нама данас у про гра му, рекла је Сла-
ђа на Нико лић.

Награ ду за нај ду же перо добио је 
Урош Вели ћа нин из Кру ше до ла, а нај-
ве ће јато има Јанош Вар га из Шатри-
на ца. Нај бо љи папри каш је спре ми ла 
еки па Вар га, нај број ни ја је била еки па 
Стриг – метал из Инђи је, а нај мла ђа еки-
па је „Стон чик“ из Шатри на ца. Нај леп ше 
маске при пре ми ли су мали ша ни Дани-
је ла Лазар, Мили ца Вуко је вић, Едвард 
Бири њи и Јан ко вић Петар, а нај леп ше 
ликов не радо ве нацр та ла су деца Лана 
Вар га, Кри сти на Вин це, Еле на Михај лик, 
Хеле на Вар га и Едвард Бири њи.

Шатрин ча ни кажу да је ова мани фе-
ста ци ја помо гла да што више купа ца 
гуса ка, гушчи јег меса, масти па и пер-
ја дола зи у ово село. Али се нада ју да 
ће од узго ја гуса ка уско ро моћи и да се 
живи.  З.Поповић

Фото:Б.Туцаковић

ЈаникаТакач

ИванСабо

КУДПетефиШандор,Шатринци

Дечјимаскенбал
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ПРОЈЕКАТ„ПРИРОДНИСЕЛФНЕС“УВРДНИКУ

Конференцијаоновим
правцимауразвојутуризма

Кон фе рен ци ја на тему 
„Иза зо ви раз во ја нових 
тури стич ких ниша“ одр-

жа на је 2. окто бра у Врд ни-
ку, а 3. окто бра у Новом 
Саду, у окви ру про јек та 
„Нату рал селф нес“. Под се-
ти мо, реч је о про јек ту који 
је запо чео 1. новем бра про-
шле годи не и тра је до 31. 
окто бра 2020. годи не, чија 
је вред ност 397.793 евра, а 
Европ ска уни ја га финан си-
ра са 338.124 евра. 

То је ИПА пре ко гра нич ни 
про је кат Мађар ске и Срби-
је, чији је носи лац Општи на 
Ириг са парт не ри ма „Мора 
- Турист“, непро фит ном 
орга ни за ци јом из Мора ха-
лум бање, Инсти ту том за 
низиј ско шумар ство из 
Новог Сада и НВО „Ириг мој 
град“.

Мар ко Келем бер, про јект 
мена џер исти че да је поен-
та ове кон фе рен ци је оку-
пља ње струч ња ка из сек то-
ра тури зма у реги о ну, 
посеб но Мађар ске као парт-
не ра на про јек ту, као и да 
се раз ме не иску ства и при-
ме ри добре прак се раз во ја 
тури стич ких потен ци ја ла у 
неким бања ма или реги о ни-
ма.

 – У окви ру про јек та, у 

Шатрин ци ма ћемо осно ва ти 
Шум ски цен тар и тако уве-
сти ино ва ци је у тури стич ку 
пону ду. Овај тренд је попу-
ла ран у све ту, на при мер 
„купа ње“ у шум ском вазду-
ху. То је отпо че ло у Јапа ну 
осам де се тих годи на, где и 
лека ри пре по ру чу ју то због 
пози тив ног ути ца ја на орга-
ни зам, а сада ћемо и ми 
има ти ту пону ду. Ириг је 
прва општи на која има ова-
кву инве сти ци ју, не само у 
Срби ји, већ у Евро пи – каже 
Келем бер.

Срђан Будим чић, аси-
стент мена џер на про јек ту 
каже да се до кра ја годи не 

могу оче ки ва ти сви потреб-
ни папи ри и доби ја ње гра-
ђе вин ске дозво ле.

Мио драг Бебић, заме ник 
пред сед ни ка ири шке општи-
не исти че да је бит но што се 
тури стич ка пону да шири и 
што се поред посто је ћих 
хоте ла и спа - цен та ра, 
доби ја још јед на тури стич ка 
дести на ци ја. 

– Ово је „шум ски селф-
нес“, то је нешто једин стве-
но и мислим да ће при ву ћи 
одре ђе ну попу ла ци ју. Ми 
ћемо позва ти и жите ље 
Шатри на ца да се укљу че у 
про је кат, дава њем неких 
сво јих услу га или про да јом 

про из во да, да могу да 
оства ре неке бене фи те за 
себе. Шири се та при ча о 
тури зму, уско ро доби ја мо и 
први „вин ски спа цен тар“ на 
Вен цу, на месту нека да-
шњег хоте ла, и то је јед на 
лепа иде ја за коју је про је-
кат већ ура ђен – каже Бебић 
и дода је да посто ји и иде ја о 
отва ра њу јед ног тури стич ко 
- рекре а тив ног здрав стве ног 
цен тра на месту ста ре бол-
ни це на Ири шком вен цу. 
Нарав но, све то под ра зу ме-
ва и нова рад на места.

Мари а на Штампф је пред-
став ни ца НВО „Мора - 
Турист“ која каже да им је 

ИванКарићпроф.дрСашаОрловићМиодрагБебић

Учеснициконференције
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жеља да помог ну сво јим 
сте че ним зна њем и иску-
ством. 

Кон фе рен ци ји је при су-
ство вао и проф. др Саша 
Орло вић из Инсти ту та за 
низиј ско шумар ство и живот-
ну сре ди ну.

– Ми се у овом про јек ту 
бави мо биљ ка ма, више 
шум ским - позна то је да 
шуме има ју немер љив зна-
чај за здра вље ста нов ни-
штва. Дрве ће пра ви повољ-
ну микро кли му и про из во ди 
кисе о ник, али испу шта и 
одре ђе не мате ри је, ми их 
нази ва мо фитон ци ди, који 
побољ ша ва ју здра вље, 
витал ност и кон ди ци ју 
људи. Наш зада так у овом 
про јек ту је да, у окви ру цен-
тра који ће се пра ви ти, фор-
ми ра мо ста зе здра вља али 
и да фор ми ра мо сен зор ску 
башту – каже про фе сор 
Орло вић и дода је да ће то 
бити  колек ци ја раз ли чи тих 
биља ка које повољ но ути чу 
на здра вље људи и рас по-
ло же ње, јер се тач но зна 
како која бољ ка делу је.

У раду кон фе рен ци је је 
уче ство вао и Иван Карић, 
држав ни секре тар у Мини-
стар ству зашти те живот не 
сре ди не. Он је иста као да су 
ИПА про јек ти вео ма зна чај-
ни за Срби ју, али и била те-
рал на сарад ња. 

– То је при ли ка за нека 
нова зна ња, иску ства и 
моде ле, које су они већ 
испро ба ли и учвр сти ли као 
одр жи ве. Овде су у пита њу 
еко ло шке, тури стич ке нише 
које су зна чај не са еко ло-
шког аспек та, али и у пону-
ди спе ци фич ног тури зма, 
јер ми по сво јим физич ко - 
гео граф ским и кли мат ским 
усло ви ма може мо да пону-
ди мо мно го тих тури стич ких 
ниша, које има ју осо бе но сти 
бањ ског тури зма, неког 
тури зма који нуди и спе ци-
фич ну хра ну, соко ве, вина… 
На тај начин може мо да 
помог не мо и рурал ним кра-
је ви ма да се раз ви ја ју, али 
не тако да угро зе сво ју 
живот ну сре ди ну, већ омо гу-
ће да пону да буде еко ло шки 
одр жи ва и тури стич ки зани-
мљи ва – каже за наше нови-
не Иван Карић. 

У раду кон фе рен ци је су 
уче ство ва ли и струч ња ци у 
овој обла сти из Бугар ске и 
Сло ве ни је. С.Џакула

Пројекат„ОпштинаИриг:
Перспективеразвојаиуспеха“финансирасе

избуџетаОпштинеИриг.Ставови
изнетиуподржаноммедијскомпројектунужноне

изражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

УБЕОЧИНСТИЖЕИНВЕСТИЦИЈАВРЕДНА40МИЛИОНАЕВРА

Словачкакомапнија
улажеуБеочин

У Бео чи ну је у петак, 4. окто бра, после 
више ме сеч ног пре го ва ра ња пот пи сан 
про то кол о сарад њи изме ђу општи не 

Бео чин и сло вач ке ком па ни је Archi tec tu re 
and desing Com pany Ltd. Пот пи сни ци про-
то ко ла ће у наред ном пери о ду ради ти на 
оства ри ва њу међу соб не сарад ње, пола зе-
ћи од обо стра ног инте ре са за инве сти ра-
ње у општи ни Бео чин, јер су пре по зна ти 
усло ви за спро во ђе ње зајед нич ких пла но-
ва на више лока ци ја у насе ље ним мести-
ма општи не Бео чин, а све на пла ну локал-
но еко ном ског раз во ја. Испред сло вач ке 
ком па ни је про то кол о сарад њи је пот пи сао 
Фран ти шек Кури у ла, а испред Општи не 
Бео чин, пред сед ник Митар Милин ко вић.

Пред мет овог про то ко ла пред ста вља 
дефи ни са ње уза јам них наме ра и зајед нич-
ких циље ва од којих инве сти тор пла ни ра 

изград њу пива ре, про из вод њу и пако ва ње 
мине рал не воде и соко ва, про из во да њу 
сла да и сиру па. Затим, пла ни ра се и про-
из вод ња ста кле не амба ла же, про из вод ња 
целу ло зе и папи ра, изград ња хме ља ре, 
сепа ра ци ја кому нал ног отпа да, на сва кој од 
наве де них лока ци ја пла ни ра на је изград ња 
пре чи ста ча отпад них вода, запо шља ва ње 
рад ни ка са тери то ри је општи не Бео чин, од  
120 до мак си мал них 300, а у вре ме сезо не 
тај број би се зна чај но пове ћао.

Вред ност пла ни ра них инве сти ци ја изно си 
40 мили о на евра са могућ но шћу про ши ре-
ња. Дого во ре но је да се у наред них месец 
дана одр жи сле де ћи саста нак до када ће 
од стра не Општи не Бео чин бити фор ми-
ран посе бан струч ни тим који ће оба вља ти 
посло ве веза не за наве де ну инве сти ци ју и 
пру жи ти сву подр шку инве сти то ру.

Потписанпротоколосарадњи:МитарМилинковићсасловачкимпартнерима

ЦРВЕНИКРСТСРЕМСКАМИТРОВИЦА

Међународниданстарих
Међу на род ни дан ста ри х – 1. окто бар, 

Црве ни крст Срем ска Митро ви ца обе ле жио 
је у сарад њи са СМШ „Дра ги ња Ник шић“ и 
Удру же њем пен зи о не ра у Јарак. У пре пу ној 
сали основ не шко ле у том селу, за при сут не 
је прво одр жан кра так кул тур но - умет нич ки 
про грам у изво ђе њу уче ни ка Сред ње меди-
цин ске шко ле, а потом пре да ва ња на тему 
„Пре вен ци ја кар ди о ва ску лар них боле сти“ и 
„Здра ви сти ло ви живо та у позни јим годи на-
ма“ које је пре зен то вао др Милош Добрић. 
Пре зен та ци ју на тему „Падо ви и пре вен ци-
ја падо ва“ одр жао је про фе сор Бра ни слав 

Вуле тић, волон тер Црве ног крста и про фе-
сор у СМШ „Дра ги ња Ник шић“.

Након пре да ва ња, при сут ни су били у 
при ли ци да про ве ре вред но сти крв ног при-
ти ска, шеће ра у крви, холе сте ро ла и три гли-
це ри да, док су уче ни ци меди цин ске шко ле 
- смер физи о те ра пе у ти у прат њи про фе со-
ра Мила на Ђеки ћа, уз маса жу, заин те ре со-
ва ни ма пре зен то ва ли вежбе наме ње не ста-
ри ји ма.
Овом при ли ком Црве ни крст Срем ска 
Митро ви ца свим при сут ни ма уру чио је сим-
бо лич не поклонe. Т.Јованчевић
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ОДРЖАВАЊЕСАОБРАЋАЈНИЦАУИНЂИЈСКОЈОПШТИНИ

РадовиуУлициСавеКовачевића
Поче ли су радо ви на рекон струк ци ји Ули це Саве 

Кова че ви ћа у Инђи ји. Као што је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак наја вио, овај 

про је кат реа ли зу је се у скло пу про јек та поја ча ног 
одр жа ва ња сао бра ћај ни ца на тери то ри ји те срем-
ске општи не. Ули ца Саве Кова че ви ћа, дужи не око 
један кило ме тар, већ деце ни ја ма уна зад нала зи се у 
кри тич ном ста њу, те је њена пот пу на рекон струк ци ја 
била пре ко потреб на.

Тре нут но се врше при пре ме под ло ге за пре свла-
че ње асфал том, на нај у гро же ни јим мести ма ради се 
пот пу на изме на под ло ге. Како су иста кли над ле жни, 
лоци ра не су тач ке на сао бра ћај ни ци које су места 
ску пља ња атмос фер ских вода, тако да ће се наве де-
ним радо ви ма реши ти и овај дуго го ди шњи про блем.

Пред став ни ци локал не само у пра ве, још јед ном су 
под се ти ли да је ове годи не за поја ча но одр жа ва ње 
сао бра ћај ни ца на тери то ри ји општи не Инђи ја обез-
бе ђен рекор дан буџет од 65 мили о на дина ра, како 
кажу, нај ви ше захва љу ју ћи дома ћин ским посло ва-
њем локал ног руко вод ства и дола ском вели ког бро ја 
нових инве сти то ра. М.Ђ.

ПочелареконструкцијаулицеСавеКовачевића

КУЛТУРНИЦЕНТАРИНЂИЈА

ИзложбаосоколствууИнђији
Њего во кра љев ско 

висо чан ство пре сто-
ло на след ник Алек-

сан дар II Кара ђор ђе вић у 
поне де љак, 30. сеп тем бра 
у Кул тур ном цен тру Инђи ја, 
отво рио је изло жбу „Сокол-
ско дру штво Срп ски соко из 
Инђи је - 80 годи на од осни-
ва ња Сокол ског дома“. Током 
обра ћа ња при сут ни ма, пре-
сто ло на след ник Алек сан дар 
посеб но је иста као да су ова-
кви дога ђа ји темељ за сећа ња 
на бога ту и поно сну про шлост, 
из које неко има сна ге да учи и 
савла ђу је иза зо ве дана шњи-
це.

Изло жбом ауто ра Вла ди-
ми ра Вука са, исто ри ча ра 
запо сле ног у Гале ри ји Куће 
Вој но ви ћ у Инђи ји, нај ши рој 
јав но сти пред ста вље на је 
исто ри ја јед не згра де, нека-
да Сокол ског дома, сада Кул-
тур ног цен тра, али и део про-
шло сти јед ног гра да, живо та 
у њему, као и људи који су 
допри не ли раз во ју. Аутор је 
обу хва тио и дело ва ње Сокол-
ског дру штва од 1905. до 
1941. годи не и исто ри ју згра де 
до кра ја 20. века. Део изло жбе 
посве ћен је дина сти ји Кара-
ђор ђе вић, Кра љу Петру II као 
ста ре ши ни Сокол ства у Југо-
сла ви ји. 

– Рад на изло жби је тра јао 
неко ли ко месе ци, гра ђа је при-
ку пља на из раз ли чи тих изво-
ра, нај ви ше из фото архи ва 
Куће Вој но вић. Изло жбу чини 
пре ко 120 фото тип ских екс по-
на та, као и сачу ва ни пред ме-

ти: заста ве, сокол ске знач ке 
и уни фор ме, раз глед ни це и 
дру ги ори ги нал ни штам па ни 
мате ри ја ли – каже аутор изло-
жбе и дода је да су уни фор ме 
из 30-тих годи на про шлог века 
у Инђи ју сти гле са кра љев ског 
Дво ра и из Сокол ског дру штва 
Вој во ди не у Новом Саду.

Све ча ном отва ра њу изло-
жбе при су ство ва ли су пред-
став ни ци општи не Инђи ја, 
Вој ске Срби је, све штен ство 
пра во слав не и като лич ке 
цркве, удру же ња Кра ље ви-
на Срби ја и гра ђа ни Инђи је, 
пошто ва о ци тра ди ци је овог 
гра да и монар хи стич ких вред-
но сти. М.Ђ.

АлександарКарађорђевићотвориоизложбу

ДеопоставкеосоколствууИнђији
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ПЛОДОНОСНАПОСЕТАИНЂИЈСКЕДЕЛЕГАЦИЈЕКИНИ

ПривреднициизКине
долазекрајемгодине

Посе та деле га ци је Општи не Инђи ја Кини 
биће, сасвим је изве сно, пло до но сна, јер 
како је потвр дио пред сед ник те локал не 

само у пра ве Вла ди мир Гак, сти же нови инве-
сти тор. У пита њу је ком па ни ја „Јинг Кву ан“, 
нај ста ри ја у тој земљи 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. Они би тре ба ло, пре-
ма Гако вим речи ма, да отво ре свој први услу-
жни цен тар ван матич не земље, и то у Инђи ји. 

– Уко ли ко успе мо да реа ли зу је мо ову инве-
сти ци ју, наша општи на има ће вели ке бене фи-
те. Могу сло бод но да је упо ре дим са јапан ским 
„Тојо тајер сом“, јер ћемо има ти, ако гово ри мо о 
поре зу на имо ви ну, заку пу земљи шта и оста-
лим поре зи ма, вели ке кори сти – рекао је Гак 
након дола ска из Кине и додао да  је пред ви-
ђе но да се гра ди 20 мага ци на, по један хек тар 
би зау зео сва ки од њих, где би се скла ди шти ла 
кине ска роба, која би била дистри бу и ра на из 
Инђи је на тржи ште целе југо и сточ не Евро пе. 

– Инве сти ци ја би обу хва ти ла изград њу бен-
зин ске ста ни це, 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, дечи је 
моби ли ја ре и оста ле услу жне потре бе за тран-
зит не и дру ге посе ти о це – каже Гак и дода је да 
је реч о вео ма озбиљ ној инве сти ци ји. 

– Оче ку је мо пози ти ван ефе кат, у овој фази 
пре го во ра могу да кажем да сам више него 
задо во љан. Оче ку је мо уско ро узврат ну посе ту 
кине ске деле га ци је и нада мо се брзом пози-
тив ном одго во ру – иста као је пред сед ник 
општи не Инђи ја дода ју ћи да, уко ли ко дође до 
сарад ње, услу жни цен тар биће изгра ђен нај ве-
ро ват ни је у севе ро и сточ ној рад ној зони, где ће 
за кине ског инве сти то ра бити обез бе ђе на пар-
це ла од 40 до 80 хек та ра. М.Ђ.

Дола зак јед не од нај ве ћих свет-
ских про из во ђа ча гума „Тојо 
тајерс“, десет нових инве сти ци ја 
за три годи не, кому нал но пот пу но 
уре ђе на инду стриј ска зона, одли-
чан гео стра те шки поло жај и про-
ла зак евр оп ских кори до ра, кључ-
не су пору ке пред сед ни ка Општи-
не Инђи ја Вла ди ми ра Гака упу ће-
не на састан ку са при вред ни ци ма 
на при вред ном фору му про вин-
ци је Лја о нинг на севе ро и сто ку 
Кине.

Форум је била при ли ка да се 
кине ски при вред ни ци упо зна ју са 
оним што Инђи ја нуди инве сти то-
ри ма као и могућ но сти ма пла сма-

на робе и услу га на дома ћем и 
европ ском тржи шту. При вред ни ке 
је нај ви ше инте ре со вао зако но-
дав ни про цес купо ви не пар це ла у 
инду стриј ској зони, поре ска поли-
ти ка и рас по ло жи вост инфра-
струк ту ре.

Има ју ћи у виду да се Срби ја 
нала зи на кори до ру „Појас и пут“, 
одно сно „Путу сви ле“, заин те ре-
со ва ност Кине за је била више 
него вели ка, што пока зу је и наја-
ва да се прва деле га ци ја при-
вред ни ка из про вин ци је Лја о нинг 
оче ку је до кра ја годи не, наво ди се 
на зва нич ном сај ту Општи не 
Инђи ја.

Представљенипотенцијали
наПривредномфоруму

ДелегацијаИнђијетокомпосетеКини

ВладимирГакнаједномодсастанака

Пројекат:„ОпштинаИнђија-општинаразвоја“финансирасеизбуџетаОпштинеИнђија.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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„СРЕМСКАОАЗА“

Боилакуп
На језе ру „Срем ска оаза” у Субо ти-

шту, 28. и 29. сеп тем бра, одр жан је 7. 
Бои ла куп, у орга ни за ци ји Удру же ња 
рибо ло ва ца „Доњи Товар ник“. Након 
30 часо ва дру же ња и пеца ња, нај у спе-
шни ја је била еки па ЦТ „Ресник“, која 
је уло ви ла 29 кома да рибе укуп не 
тежи не 157,715 кило гра ма.

Дру го место за уку пан улов осво ји ла 
је еки па ЦТ „Биг Карп“ Рума, која је 
упе ца ла 25 кома да рибе, укуп не тежи-
не 154,281 кило гра ма. Еки па ЦТ „Биг 
Карп“ Рума ујед но је осво ји ла и награ-
ду за нај ве ћу упе ца ну рибу тешку 
15,160 кило гра ма. Тре ће место при па-
ло је еки пи ЦТ „Сре мац“ за уло вље на 
28 кома да рибе, укуп не тежи не 
139,920 кило гра ма, а ова еки па је 
осво ји ла и награ ду за нај ма њу упе ца-
ну рибу тешку 2,495 кило гра ма. 

Седам тро чла них тимо ва је за 30 
сати так ми че ња упе ца ло укуп но 137 
кома да рибе, који су тежи ли укуп но 
785,880 кило гра ма. Орга ни за тор так-
ми че ња и ово га пута при пре мио је 
ручак за све так ми ча ре, као и уте шне 
награ де за фер - плеј игру, за прву 
упе ца ну, као и за послед њу упе ца ну 
рибу.

ЦРВЕНИКРСТ

Стиглојош
половнеодеће

У Црве ни крст Пећин ци, у петак 27. 
сеп тем бра, при сти гла је нова коли чи-
на кори шће не гар де ро бе за кори сни ке 
ове уста но ве, коју су испо ру чи ле чла-
ни це Удру же ња жена из Шима но ва ца.

Пре ма речи ма Гор да не Коње вић, 
секре та ра Црве ног крста Пећин ци, 
„Шима нов чан ке“ су јед не од редов ни-
јих удру же ња са тери то ри је пећи нач ке 
општи не које им испо ру чу ју полов ну 
гар де ро бу.

БРЕСТАЧ

Новипростор
заловачкидом

Бре стач ки лов ци има ли су 3. окто-
бра два раз ло га за сла вље: један 
је обе ле жа ва ње крсне сла ве Ловач-

ког дру штва „Бре стач“, Све тог Евста ти ја, 
а дру ги је тај, што је упра во тога дана 
пот пи сан уго вор о отку пу објек та који је 
нека да кори шћен као ста ни ца за откуп 
дува на, а који ће бити пре у ре ђен у нови, 
про стра ни ји ловач ки дом.

Радо сну вест, на коју се чека ло дуже 
од годи ну дана, обја вио је пред сед ник 
Ловач ког дру штва „Бре стач“ Пре драг 
Крњу лац, који се ујед но захва лио руко-
вод ству Општи не Пећин ци на тру ду који 
је уло жен да ова инве сти ци ја буде реа-
ли зо ва на.

Све ча но сти су при су ство ва ли и пред-
сед ник Општи не Пећин ци мр Жељ ко 
Трбо вић, пред сед ник Ловач ког удру же ња 
„Обед ска бара“ Раде Видо са вље вић и 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це Бре-

стач Мар ко Срет ко вић, а Жељ ко Трбо вић 
је обе ћао и подр шку пећи нач ке локал не 
само у пра ве у рено ви ра њу објек та новог 
ловач ког дома.

– Отку пље ни обје кат мора бити рено-
ви ран како би одго ва рао потре ба ма 
лова ца, а Општи на Пећин ци ће обез бе-
ди ти сред ства за обно ву објек та. Веру-
јем да ће већ за неко ли ко месе ци нови 
ловач ки дом бити спре ман за усе ље ње 
– рекао је у свом обра ћа њу пред сед ник 
Трбо вић.

Како нам је рекао Пре драг Крњу лац, 
про стор који је Ловач ко дру штво до сада 
кори сти ло, иако уре ђен, сво јом вели-
чи ном више није задо во ља вао потре-
бе лова ца, а након што је пре неко ли ко 
годи на у непо сред ној бли зи ни изгра ђе на 
нова месна амбу лан та, поста ло је нео-
п ход но да се про на ђе нови про стор за 
ловач ки дом.

ЖељкоТрбовићиПредрагКрњулац

ФК„ДОЊИСРЕМ2015“

Наставаксезоне
сановимтренером
Срем ско ли гаш из Пећи на ца „Доњи 

Срем 2015“, после поде ле бодо ва са 
„Митро сом“ у про шлом колу, про ме-

нио је шефа струч ног шта ба, а нови тре нер 
пећи нач ких фуд ба ле ра је Дра ган Мацу ра.

– Са иску сним струч ња ком Дра га ном 
Мацу ром из Зему на, дого во ре на је сарад-
ња на обо стра но задо вољ ство. Нада мо се 
да ће овај потез доне ти жеље не резул та те 
и ста бил ност еки пе. Бив шем шефу Деја ну 
Раки ћу жели мо све нај бо ље, уз напо ме-
ну да је сарад ња пре ки ну та уз обо стра ни 
дого вор, а са жељом да се помог не еки пи 
да иза ђе из летар ги је – каже пред сед ник 
клу ба, Милош Гми зић.

Иза Дра га на Мацу ре је више де це ниј-
ско играч ко и тре нер ско иску ство, а након 
првог тре нин га у новој сре ди ни, одра ђе ног 

4. окто бра, каже да се нада добрим резул-
та ти ма.

– Упо знао сам се са игра чи ма коли ко је 
то било могу ће. Задо во љан сам како су 
одра ди ли први тре нинг. Ово је тек поче так 
и надам се успе шној сарад њи – каже нови 
шеф струч ног шта ба.

Прве фуд бал ске кора ке Мацу ра је начи-
нио у нека да шњој „Гале ни ци“. У „Пар ти за-
ну“ је про шао све мла ђе селек ци је, а био 
је и репре зен та ти вац у омла дин ској кон-
ку рен ци ји. Поред игра ња фуд ба ла, није 
запо ста вио ни шко ло ва ње, завр шио је 
факул тет, али и Вишу тре нер ску шко лу. 

– Играо сам по клу бо ви ма Срп ске лиге: 
„Вождо вац“, „ИМТ“, „Желе зни чар“... По 
окон ча њу играч ке кари је ре завр шио сам 
Вишу тре нер ско шко лу у кла си Вељ ка 
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Алек си ћа, чији сам, јед но вре ме, био аси-
стен на Факул те ту за физич ку кул ту ру. 
Радио сам у „Бал кан Буко ви ци“ као аси-
стент шефу струч ног шта ба. Тре ни рао 
сам „Бео град“ са Кара бур ме, а у Гале ни-
ци, одно сно Зему ну, водио сам све мла-
ђе кате го ри је, али и први тим две годи не. 
Напра ви ли смо тада одлич не резул та те, 
а са чуве ном гене ра ци јом 1990. годи ште 
ушао сам у Дру гу лигу. Из те гене ра ци је 
шесто ри ца игра ча су били у омла дин ској 
репре зен та ци ји. Сара ђи вао сам са Сло-
бо да ном Сан тра чом, тада у омла дин ској 
репре зен та ци ји Срби је. Тре нер ски пут 
ме је одвео у бео град ски „Желе зни чар“ и 
„Једин ство“ из Ста ре Пазо ве, с којим сам 
из Четвр те лиге ушао у Срп ску лигу – Вој-
во ди на. У „Поду нав цу“ из Беле ги ша био 
сам две и по годи не, с њима сам напра-
вио добре резул та те - из Срем ске лиге 
ушли смо у Вој во ђан ску лигу и већ прве 
годи не за мало нам је изма као пла сман 
у Срп ску лигу. Ево ме и у „Доњем Сре му 
2015“. Надам се нај бо љем – испри чао нам 
је Мацу ра.

Пројекат:„РазгледницаизДоњегСрема:Пећинцијуче,данас,сутра“финансирасеизбуџетаОпштинеПећинци.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.

ДраганМацураиМилошГмизић

ПЕЋИНАЧКИДОМЗДРАВЉА

Возилоимобилниултразвук
У петак, 4. окто бра, 

пред сед ник пећи нач-
ке Општи не мр Жељ-

ко Трбо вић уру чио је кљу-
че ве новог ауто мо би ла за 
рад на тере ну дирек то ри ци 
Дома здра вља „Др Дра-
ган Фун дук“ у Пећин ци ма 
Дубрав ки Цвет ко вић Мићић. 
Нови ауто мо бил је, зајед но 
са мобил ним ултра зву ком, 
доби јен на осно ву уго во ра о 
суфи нан си ра њу мера попу-
ла ци о не поли ти ке каби не та 
мини стар ке без порт фе ља 
заду же не за демо гра фи ју и 
попу ла ци о ну поли ти ку Сла-
ви це Ђукић Деја но вић.

Како нам је рекао пред сед-
ник Трбо вић, попу ла ци о на 
поли ти ка и ула га ње у здрав-
ство су јед ни од при о ри те та 
пећи нач ке локал не само у-
пра ве.

– Ми већ годи на ма при-
ме њу је мо читав низ мера 
за под сти ца ње рађа ња у 
нашој општи ни, које дају 
резул та те, у том сми слу да 
се не сма њу је број ново ро-
ђе них у нашој општи ни. Од 
изу зет не је важно сти и да је 
ниво здрав стве не услу ге за 
све гра ђа не, а посеб но за 
труд ни це и бебе, на нивоу 
који има ју већи здрав стве ни 
цен три. Поред овог вози ла, 
које ће слу жи ти за рад на 
тере ну, до сада смо купи ли 
чети ри нова ауто мо би ла за 
рад патро на жне слу жбе и 
јед но ново сани тет ско вози-
ло, јер смо све сни да Дом 
здра вља и лека ри мора ју 

бити мобил ни и спрем ни да 
у сва ком тре нут ку стиг ну до 
сва ког паци јен та на тери то-
ри ји наше општи не – рекао 
је Трбо вић.

Нова опре ма ће, пре-
ма речи ма дирек то ри це 
Дубрав ке Цвет ко вић Мићић, 
у зна чај ној мери допри не ти 
ефи ка сни јем раду на уна-
пре ђе њу репро дук тив ног 
здра вља, реша ва њу про бле-
ма неплод но сти, здра ви јем 
роди тељ ству, али и зна чај-
ни јем ускла ђи ва њу рада и 
роди тељ ства.

– Доби ја ње овог вози ла 
је од огром ног зна ча ја за 
функ ци о ни са ње нашег Дома 
здра вља и њего вих слу жби. 
Ми сада са овим вози лом 
и мобил ним ултра звуч ним 
апа ра том, може мо да дође-
мо до сва ког паци јен та на 
тере ну, јер без обзи ра на 
све пре вен тив не пре гле де и 
на све наше пози ве, посто ји 
кате го ри ја паци је на та која се 
не ода зи ва ни јед ном нашем 
пози ву, а ово ће бити при ли-
ка да дође мо до њих и да на 
вре ме ура ди мо пре гле де, 

било да је веза но за ната-
ли тет, било за пре вен ци ју 
кар ци но ма. У окви ру овог 
про јек та, доби је не су још и 
стру ња че за рад вежби са 
труд ни ца ма пре поро ђа ја, 
затим потро шни мате ри јал 
за Папа ни ко лау тест, као и 
штам пач – изја ви ла је др 
Цвет ко вић Мићић.

Укуп на вред ност про јек-
та изно си 3.743.379 дина ра, 
од чега је пећи нач ка локал-
на само у пра ва обез бе ди ла 
сред ства у изно су од 553.926 
дина ра.

ЖељкоТрбовићуручиокључевеновогвозила
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У Новој Пазо ви је све-
ча ном доде лом 
захвал ни ца завр ше на 

ово го ди шња мани фе ста ци-
ја Дани досе ље ни ка, која 
има за циљ чува ње успо ме-
на на насе ља ва ње овог 
места коло ни сти ма пре 75 
годи на и настан ка  Нове 
Пазо ве.

 Месна зајед ни ца је уру-
чи ла Захвал ни це као при-
зна ње за изу зе тан допри-
нос у афир ма ци ји и про мо-
ци ји Нове Пазо ве у обла сти 
спо р та Ђор ђу Гру би ћу, 
Мла де ну Бун чи ћу, Дани лу 
Вуке ли ћу и Дали бо ру Пуни-
ши ћу, у обла сти кул ту ре 
захвал ни це КУД-у „Мла-
дост“, ОКУД-у „Све ти Сава“ 
и УУ Нова Пазо ва, а посеб-
но при зна ње при па ло је 
све ште ни ку Миле ту Јоки ћу, 
који је ту про вео 40 годи на, 
као и пред сед ни ку Општи-
не Ста ра Пазо ва Ђор ђу 
Ради но ви ћу за допри нос 
раз во ју Нове Пазо ве. 

– У доку мен тар ном фил-

му који је при ка зан виде ло 
се да се Нова Пазо ва 
непре ста но раз ви ја ла, тако 
да је после 75 годи на пре-
ра сла у вели ко место у које 
дола зе ком па ни је из целог 

све та, рекао је Жељ ко 
Маџа ре вић, пред сед ник 
Саве та МЗ Нова Пазо ва.

У Новој Пазо ви пре ма 
послед њем попи су има 
18.700 ста нов ни ка. Наста-

вља се са вели ким инве сти-
ци ја ма, попут заме не лед 
расве те, изград ње тре на-
жне хале и пове зи ва њу 
инду стриј ске зоне са међу-
на род ним ауто пу тем.

75годинаНовеПазове

На Хума ни тар ном кон цер-
ту народ них ига ра и песа ма 
одр жа ном у петак 4. окто бра 
у Спорт ској хали у Новој 
Пазо ви, при ку пље но је 173 
хиља де дина ра наме ње них 
за лече ње ново па зо вач ког 
фуд бал ског тре не ра Зора на 
Гли го ри ћа Гли гу. Ову хума-
ни тар ну акци ју орга ни зо ва-
ла је Месне зајед ни ца Нова 
Пазо ва у сарад њи са ново-
па зо вач ким Кул тур но - умет-
нич ким дру штвом „Мла дост“ 
и Омла дин ским кул тур но - 

умет нич ким дру штвом „Све-
ти Сава“, Дру штвом гусла ра 
„Бран ко Ради че вић“ и Умет-
нич ким удру же њем из овог 
насе ља. Педе сет че тво ро го-
ди шњи Зоран Гли го рић из 
Нове Пазо ве болу је од при-
мар не лате рал не скле ро зе, 
а до 15. окто бра, за када му 
је зака зан меди цин ски трет-
ман у Кини, потреб но му је 
16.500 евра, а реа ли за ци јом 
ове акци је цело куп на сума 
потреб на за Гли ги но лече-
ње је при ку пље на.Лепе јесење дане 

локал на само у пра-
ва у ста ро па зо вач кој 

општи ни кори сти за уре ђе-
ње и рекон струк ци ју пут не 
инфра струк ту ре. У Ста рој 
Пазо ви се сани ра асфалт у 
спо ред ним ули ца ма у делу 
пре ма пра во слав ној цркви, 
и изла ску из места у прав-
цу Поду на вља. У пита њу су 
ули це Бран ка Ради че ви ћа, 
Јана Сико ре и пара лел не, 
које спа ја ју Бран ка Ради че-
ви ћа и Вука Кара џи ћа. Вред-
ност ове инве сти ци је је око 
52 мили о на дина ра, а изво-
ђач радо ва је „Срем пут – 
Рума“, који је анга жо ван и у 

Новој Пазо ви, где је акце нат 
на ули ца ма које су у лошем 
ста њу. Изград њу кана ли-
за ци је и заме ну водо вод не 
мре же ради фир ма из Новог 
Сада, а вред ност поме ну те 
инве сти ци је у Новој Пазо ви 
је око 80 мили о на дина ра. 
Како је при ли ком оби ла ска 
тере на рекао пред сед ник 
Општи не Ђор ђе Ради но-
вић, у наред ном пери о ду 
кана ли за ци ја ће се ради-
ти упо ре до у Новој и Ста-
рој Пазо ви, али и у Новим 
Банов ци ма, где је тако-
ђе вели ка потре ба, услед 
шире ња места и изград ње 
стам бе них згра да.

ИНФРАСТРУКТУРА

Поправкапутева
ХУМАНИТАРНИКОНЦЕРТ

Глигаодлази
налечење
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ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА

Рефундација
ђачкихкарата

За више од 1.500 уче ни ка и сту де на та 
са тери то ри је општи не Ста ра Пазо ве и 
ове годи не из буџе та ове локал не само у-
пра ве издво је но је око 40 мили о на дина-
ра не би ли им се олак ша ло око пре во за 
на путу, од куће до шко ле и факул те та, и 
назад. За око 150 уче ни ка ром ске наци о-
нал но сти и из дру гих дру штве но осе тљи-
вих кате го ри ја, општи на Ста ра Пазо ва у 
пот пу но сти рефун ди ра месеч ну цену 
кар те током школ ске годи не, док су сред-
њо школ ци са ове тери то ри је који се шко-
лу ју у јед ној од три сред ње шко ле у Ста-
рој Пазо ви, осло бо ђе ни пла ћа ња у изно-
су од 80 посто, а попуст има ју и сту ден ти 
у изно су од 50 посто.

ЈКП„ТОПЛАНА“

Безкорекције
ценегрејања

ЈКП „Топла на“ Ста ра Пазо ва је током 
лета извр ши ла све нео п ход не радо ве на 
при пре ми котлар ни ца, топлот них под ста-
ни ца и дистри бу тив ног систе ма за пред-
сто је ћу греј ну сезо ну. Зоран Вука ши но-
вић, дирек тор ЈКП „Топла на“ нагла сио је 
да при ме њу ју ћи мето до ло ги ју коју је про-
пи са ла Вла да Срби је за одре ђи ва ње 
цене топлот не енер ги је, нема потре бе за 
корек ци јом цене, јер су у прет ход ној сезо-
ни оства ре не одре ђе не уште де енер ге на-
та. Зва нич на греј на сезо на поче ће 15. 
окто бра, а уко ли ко днев не тем пе ра ту ре 
буду ниже од 12 сте пе ни, „Топла на“ ће 
постро је ња и рани је пусти ти у рад.

ГОЛУБИНАЧКИАТАР

Нађено
беживотнотело

Након непу них месец дана, од када је 
при ја вљен неста нак, про на ђе но је бежи-
вот но тело Нико ле Ради че ви ћа из Голу-
би на ца. Тело је про на ђе но у голу би нач-
ком ата ру, где је Нико ла и послед њи пут 
виђен 4. сеп тем бра. Нико ла Ради че вић 
рођен 1954. годи не је био један од нај чу-
ве ни јих гол ма на ФК „Јадран“ из Голу би-
на ца и ФК „Једин ство“ из Ста ре Пазо ве. 
У „Једин ство“ је дошао 1977. годи не и 
овом клу бу је оди грао 13 сезо на, укуп но 
578 утак ми ца, и три сезо не је бра нио за 
ФК „Лифам“. Истра га ће пока за ти тачан 
узрок смр ти, а накнад но ће бити саоп-
ште но вре ме и место сахра не.

ПУТСТАРАПАЗОВА-СТАРИБАНОВЦИ

Ускородветраке
донадвожњака

Тре нут но се изво де радо ви на 
рекон струк ци ји и доград њи дела 
пута изме ђу Ста ре Пазо ве и Ста-

рих Бано ва ца, што је јед на од број них 
капи тал них инве сти ци ја када се гово ри 
о ула га њу пут ну инфра струк ту ру код 
нас. Без бе ди ни ји и рас те ре ће ни ји сао-
бра ћај нај ве ћа су корист коју ће има ти 
мешта ни два насе ља у ста ро па зо вач кој 
општи ни, али и оста ли воза чи који се 
кре ћу део ни цом од Ста ре Пазо ве до 
Ста рих Бано ва ца, или се укљу чу ју или 
искљу чу ју на ауто - пут Бео град-Нови 

Сад. С обзи ром на то да овај пут про ла-
зи и кроз инду стриј ску зону у којој послу-
је неко ли ко већих ком па ни ја, при ступ 
терет ним вози ли ма биће олак шан. Уре-
ђе ње поме ну те део ни це запо че ло је 
прет про шле, наста вље но ове, а кра јем 
годи не оче ку је се да ће пут ни пра вац од 
Ста ре Пазо ве до Ста рих Бано ва ца, 
дуга чак осам кило ме та ра бити у пот пу-
но сти рекон стру и сан и дора ђен. Реч је о 
држав ном путу IIа реда број 12, Путин-
ци-Ста ра Пазо ва-Ста ри Банов ци, чија је 
укуп на дужи на 24 кило ме тра.

Основ на шко ла „Симе он Ара ниц ки“ 
у Ста рој Пазо ви је про сла ви ла 
Дан шко ле и деце ни ју посто ја ња. 

Шко ла је јед на од 10 нај бо љих у Срби ји, 
иза бра на од стра не пред став ни ка Мини-
ста р ства про све те, Заво да за вред но ва-
ње за посе ту пред став ни ка европ ских 
зема ља, у екс тер ној ева лу а ци ји оце ње-
на нај ви шом оце ном, а тре нут но се нала-
зи у про јек ту „Диги тал не учи о ни це 200 
шко ла“. Про сла ва је поче ла пола га њем 
цве ћа у пор ти Срп ске пра во слав не цркве 
Све тог Или је у Ста рој Пазо ви, где је 
сахра њен све ште ник Симе он Ара ниц ки, 
чије име носи ова обра зов на уста но ва. 
Свој дан про сла вља као под се ћа ње на 

1. окто бар 1896. годи не, када је Симе он 
Ара ниц ки сту пио на све ште нич ку 
дужност у Ста рој Пазо ви. Усле дио је све-
ча ни про грам који су при пре ми ли уче ни-
ци са њихо вим настав ни ци ма, а дирек то-
р ка Сла ђа на Бур саћ је уру чи ла захвал-
ни це сарад ни ци ма и при ја те љи ма шко-
ле, чија је визи ја пре 10 годи на била да 
буду шко ла отво ре на за нове иде је, 
тим ски рад и да им рад са децом буде 
нај ва жни ји, што се и оства ри ло. У шко ли 
је тре нут но 530 уче ни ка рас по ре ђе них у 
23 оде ље ња, поче ли су са 16 оде ље ња и 
320 уче ни ка и као нај мла ђа шко ла у 
општи ни Ста ра Пазо ва, тру де се да иду 
у корак са 21. веком.

ОШ„СИМЕОНАРАНИЦКИ“

Деценијапостојања

Пројекат:„ПАЗОВАЧКАПАНОРАМА:Одсредедосреде“финансирасеизбуџетаОпштинеСтараПазова.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставовеорганакојиједоделиосредства.
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ИЗЛОЖБАУЛУ„СИРМИУМ“УГАЛЕРИЈА„ЛАЗАРВОЗАРЕВИЋ“

Доприносликовнојсцениграда

Послетригодине
одпоследњеизложбе

уГалерији„Лазар
Возаревић“,одржане

2016.Удружење
ликовнихуметника

„Сирмиум“поновосе
представило
митровачкој

публициуовом
репрезентативном

простору,овогпутау
нештодругачијем

руху,нетолико
почланству,колико
постилскомизразу

инесумњивом
сазревању

У Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ 
отво ре на је у сре ду 25. сеп тем-
бра тра ди ци о нал на изло жба 

сли ка УЛУ „Сир ми у ма“. Удру же ње 
УЛУ „Сир ми ум“ бро ји још јед ну важну 
изло жбу у сво јој дугој, више де це ниј-
ској изло жбе ној актив но сти. Ауто ри су 
се, сва ко у свом доме ну, потру ди ли да 
доне су, ухва тив ши се у коштац са сли-
ком, скулп ту ром, моза и ком, асам бла-
жом или при ме ње ном умет но шћу и 
дизај ном, неки свој ства ра лач ки 
допри нос ликов ној сце ни Срем ске 
Митро ви це, гра да у коме ства ра ју.

Сагле да но у цели ни, ства ра ла штво 
26 умет ни ка срем ско ми тро вач ког 
удру же ња „Сир ми ум“, одли ку је вели ка 
разно вр сност стил ских опре де ље ња, 
тема ти ке, тех ни ке и при ме ње них 
мате ри ја ла. У том сми слу пред нама 
је јед на вред на изло жба са нагла ше-
ном потре бом да се начи ни иско рак, 
како у одно су на само удру же ње, тако 
и у вла сти том опу су сва ког поје ди нач-
ног ауто ра. Осве же ни после тро го ди-
шње пау зе, иза шли су из зам ке, која с 
вре ме на на вре ме пра ти сва ко удру-
же ње, зам ке мани ри за ци је. Удру же ње 
живи, пул си ра и мења се, кори сте ћи 
бла го де ти сло бо де ства ра ња, јер од 
свог осни ва ња оно егзи сти ра без 
стро гих про грам ских усло вља ва ња и 
огра ни че ња, што пру жа сва ком ауто ру 
могућ ност да се изра зи у скла ду са 
сво јим умет нич ким афи ни те ти ма. 

Сто га види мо кла сич ну сли ку надах-
ну ту барок ним мај сто ри ма, с јед не 
стра не и сме ла истра жи ва ња у 
апстракт ном изра зу, са дру ге стра не, у 
виду сна жног иско ра ка у истра жи ва-
ње фор мал не струк ту ре сли ке, одно-

са фор ме и боје, који су час екс пре си-
о ни стич ки или у духу апстракт ног екс-
пре си о ни зма, час у гео ме триј ском 
тран спо но ва њу фор ме, у сти лу куби-
зма, поп арта или асо ци ја тив не 
апстрак ци је. Осим тога, при сут не су и 
асо ци ја ци је на умет ност вла сти тог 
етнич ког под не бља у виду етно мо ти-
ва, пре у зе тог са тра ди ци о нал ног бал-
кан ског ћили ма. 

Било да се изра жа ва ју бојом, лини-
јом, струк ту ром или обли ко ва њем, у 
широ ком спек тру упо тре бље них мате-
ри ја ла од каме ни на, каме на, тек сти-
ла, пла сти ке, ста кла, кар то на и леп ко-
ва, ауто ри сме ло изра жа ва ју сво ју 
умет нич ку визи ју. Она је део надах ну-
ћа, екс пе ри мен та или инспи ра ци је, 
који овим ауто ри ма сва ка ко не недо-
ста ју, и про из и ла зе из зајед нич ке 
потре бе да пре не су дубок умет нич ки 
дожи вљај све та спо ља шњег или уну-
тра шњег, у зави сно сти од лич них афи-
ни те та сва ког од њих. 

Удру же ње се потру ди ло да одр жи, 
већ од рани је уста ље ну прак су доде-
љи ва ња похва ла, а ове годи не то су 
радо ви Ште фи це Радо ва нов „Запи си 
са путо ва ња“, Миро сла ва Муни жа бе 
„Мате рин ство“ и Дра га на Сен то ва 
„Сен ка вука“. Гости ово го ди шње изло-
жбе су Миро слав Цви је тић, вајар и 
Гор да на Мар че тић, дизај нер. За 
музич ки део про гра ма био је заду жен 
хор грч ко - срп ског при ја тељ ства „Ири-
да“, под вођ ством Алек сан дре Гару но-
вић.

Изло жба се може погле да ти у изло-
жбе ном про сто ру Гале ри је до 16. 
окто бра. 

М.Вукајловић

Члановииизлагачинаовогодишњојизложби
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УСРЕМСКОЈМИТРОВИЦИОБЕЛЕЖЕНДАНАУТИЗМА

Аутизам-нашживот
инашадеца

Пово дом обе ле жа ва ња 2. окто бра - 
Европ ског Дана аути зма, Удру же ње гра-
ђа на „Аути зам гово ри срцем“ из Срем ске 

Митро ви це, орга ни зо ва ло је у Град ској кући 
три би ну у скло пу про јек та „Јед на ки у раз ли-
чи то сти“. Сусрет пред став ни ка локал не само-
у пра ве, реле вант них инсти ту ци ја, бли ских 
удру же ња и роди те ља, обе ле жи ло је и дру же-
ње са децом.

У неким дефи ни ци ја ма често се може про-
на ћи да је аути зам поре ме ћај који се јавља у 
раном детињ ству и да све осо бе са аути змом 
има ју про блем у пона ша њу. Нека деца су изра-
зи то пову че на, док дру га могу да испо ље пре-
на гла ше не актив но сти, па око ли ни при сту па ју 
на неу о би ча је не начи не. Иако осо бе са аути-
змом има ју одре ђе не зајед нич ке осо би не, не 
посто је два поје дин ца са истим карак те ри сти-
ка ма. Како год дефи ни са ли ово ста ње, мно го је 
важни ји угао из ког посма тра мо ову децу. Како 
их при хва та мо и како се пре ма њима одно си-
мо. А када их упо зна те, схва ти те да су то див-
на деца - наша деца, која су део овог дру штва 
и вели ки и неза ме њи ви део живо та њихо вих 
нај бли жих. То је упра во и била тема три би не 
орга ни зо ва не у Град ској кући, пово дом Европ-
ског Дана аути зма. 

Том при ли ком, др Дуња 
Циврић је кроз пре зен та-
ци ју упо зна ла при сут не о 
аути зму, ста њу које је трај-
но и тешко, о начи ни ма 
при хва та ња осо ба са аути-
змом у свом непо сред ном 
окру же њу, о видо ви ма 
подр шке деци, али и њихо-
вим роди те љи ма. Акце нат 
је на помо ћи и при хва та њу, 
а НЕ на сажа ље њу.

Обра ћа ју ћи се при сут-
ни ма, Воји слав Мир нић, 
начел ник Град ске упра ве 
за здрав стве ну и соци јал-
ну зашти ту, иста као је да 
је ресор на Град ска упра-
ва подр жа ла финан сиј ски 
рад удру же ња које се бави 
децом са аути змом. Тиме 
је омо гу ћи ла да и кроз ова-

ква пре да ва ња, упо зна ју јав ност о овом раз вој-
ном поре ме ћа ју код деце, да та деца не буду 
дис кри ми ни са на. Тако ђе, да кроз ради о ни це 
оства ре пун потен ци јал сво је деце, уна пре де 
ква ли тет живо та, сагле да ју потре бе и про блем 
деце и роди те ља.

УГ „Аути зам гово ри срцем“ из Срем ске 
Митро ви це осно ва но је у мар ту ове годи не, са 
циљем побољ ша ња ква ли те та живо та аути-
стич не деце и њихо вих поро ди ца. Већ су орга-
ни зо ва не кре а тив не ради о ни це, актив но сти у 
вези са пси хо ло шком подр шком роди те љи ма, 
дру же ња, изле ти, одла сци на базен на рекре-
а тив но пли ва ње. Незва нич но, у Срем ској 
Митро ви ци има око 40 аути стич не деце, тре-
нут но 13 поро ди ца су чла но ви овог удру же ња. 

– Када бисте нас роди те ље пита ли за дефи-
ни ци ју, сви бисмо се сло жи ли да је аути зам 
наш живот и наша деца. Како би при сут ни-
ма при бли жи ли саму про бле ма ти ку аути зма, 
орга ни зо ва ли смо ову три би ну. Она је у сушти-
ни била увод ни део за дру же ње са нашом 
децом, које је усле ди ло нешто касни је. Овом 
при ли ком смо пред ста ви ли актив но сти које 
смо до сада има ли. Наш про је кат „Јед на ки у 
раз ли чи то сти“ подр жа ла је Град ска упра ва за 

здрав стве ну и соци јал ну 
зашти ту, са којом има мо 
одлич ну сарад њу – иста-
кла је Мир ја на Мал ба шић, 
пред сед ни ца Удру же ње, 
која је и мај ка деве то го ди-
шње Тео до ре.

Поред пред став ни ка 
локал не само у пра ве, три-
би ни су при су ство ва ли 
и пред став ни ци СОШО 
„Ради вој Попо вић”, Цен тра 
за соци јал ни рад, Раз вој-
ног саве то ва ли шта, Дома 
здра вља, Пред школ ске 
уста но ве „Пче ли ца”(струч-
ни тимо ви - дефек то ло зи, 
пси хо ло зи итд.), ОО Црве-
ног крста Срем ска Митро-
ви ца, неко ли ко бли ских 
удру же ња, као при ја те љи 
и роди те љи аути стич не 
деце. Љ.Јанковић

ДружењеуГрадскојкући

РУМА

Домаћин
Караванаигре

Про је кат Кара ван игре 
запо чео је у сеп тем бру 2017. 
годи не у реа ли за ци ји Наци о-
нал не фон да ци је за умет-
нич ку игру и Бео град ског 
фести ва ла игре, а уз подр-
шку Фон да ци је Арт Мен тор 
из Луцер на и Мини стар ства 
држав не упра ве и локал не 
само у пра ве. 

Про грам Kаравана игре 
обу хва та изло жбе, филм ски 
про грам, пре зен та ци је, 
пред ста ве и гала кон цер те у 
изво ђе њу прва ка и соли ста 
бале та, али и уче ни ка балет-
ских шко ла из Бео гра да и 
Рима. 

За оства ри ва ње овог про-
јек та, Наци о нал на фон да ци-
ја за умет нич ку игру кори сти 
вели ки део соп стве них 
ресур са, од филм ског и 
фото ар хи ва, до анга жма на 
про фе си о на ла ца раз ли чи-
тих зани ма ња - број них 
игра ча, коре о гра фа, педа го-
га, коре пе ти то ра, исто ри ча-
ра игре…Сви про гра ми су за 
публи ку бес плат ни, а циљ је 
да пла ни ра не актив но сти у 
сва ком гра ду оку пе посе ти о-
це и уче сни ке свих гене ра-
ци ја.

Kараван игре је ове годи-
не кре нуо из Новог Паза ра, 
а Рума ће бити његов дома-
ћин 20. окто бра. Кара ван 
игре у Руми ће се одр жа ти у 
Кул тур ном цен тру „Бра на 
Црн че вић“, а почи ње у 17 
часо ва пред ста вом „La Vie 
pari si en ne“ у изво ђе њу уче-
ни ка ита ли јан ских и срп ских 
балет ских шко ла, узра ста од 
10 до 16 годи на. Посеб ни 
гости ове пред ста ве су прва-
ци Бале та Народ ног позо ри-
шта из Бео гра да, Ана Павло-
вић и Јован Весе ли но вић. 

За 20 часо ва је пла ни ран 
гала кон церт на којем насту-
па ју прва ци Бале та Народ-
ног позо ри шта из Бео гра да, 
уче ни ци Балет ске шко ле 
Наци о нал не фон да ци је за 
умет нич ку игру и уче ни ци 
Балет ске шко ле „Дими три је 
Пар лић“ из Пан че ва.

Након сагле да ва ња успе-
ха про јек та у 10 гра до ва у 
Срби ји, Фон да ци ја Арт Мен-
тор ће иза бра ти два гра да у 
који ма ће финан си ра ти 
рено ви ра ње и опре ма ње 
про сто ра за про фе си о нал не 
балет ске сту ди је, као и 
педа го га који ће кон ти ну и ра-
но ради ти са децом и мла-
ди ма у обла сти бале та, 
савре ме не игре, али и нових 
фор ми попут хип-хопа или 
брејк-ден са. С.Џ.
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Најважнијејестрпљење
иупорност

Бавље ње пољо при вре дом у 
поро ди ци Вуч ко вић је на неки 
начин тра ди ци ја. Инес и Ненад 

живе у Јар ков ци ма и има ју сина Нико-
лу и ћер ку Уну. Инес је годи на ма 
ради ла у трго ви ни, а од 2011. годи не 
до апри ла ове годи не је ради ла у ком-
па ни ји „ИГБ ауто мо тив“. Њен муж 
Ненад се први пут запо слио 2012. 
годи не, а ове годи не је остао без 
посла. Иако су били запо сле ни, њих 
дво је су се упо ре до бави ли сто чар-
ством, пче лар ством, ратар ством, а од 
ове годи не, Инес је реши ла да се 
бави и про из вод њом кор ни шо на. 
Инес гово ри да је у свом дво ри шту са 
мужем Нена дом увек узга ја ла сви ње, 
коко шке, и дру гу сто ку и да обра ђу ју 
три и по јутра земље. 

– Моја поро ди ца је из Хрват ске 
дошла у Јар ков це 1995. годи не, овде 
сам дошла са 14 годи на. И тамо смо 
има ли кошни це. Тако сам ја, још док 
сам ради ла, дошла на иде ју да се 
бавим пче лар ством. Поче ла сам са 
пет кошни ца. У почет ку ми је то био 
само хоби, али сам виде ла да ми је 

про из вод ња лепо ишла. Нисам има ла 
вели ких уги ну ћа и тако се про из вод-
ња шири ла. Кад сам дошла до 28. 
кошни це, то је било тешко укло пи ти 
са послом којим сам ради ла у фабри-
ци, јер се тамо ради ло у три сме не. 
Посао ми је постао врло напо ран и 
тешко сам изла зи ла на крај с при ти-
ском на послу. Међу тим, у пче лар ству 
сам се осе ти ла рас те ре ће но и сло-
бод но.  С дру ге стра не, деца су била 
мала када сам ради ла, и нека ко ми је 
сад жао што у тих седам годи на 
нисам била више уз њих. На кра ју сам 
дала отказ и чини ми се да сам тада 
била нај срећ ни ја, каже насме ја на 
Инес и дода је да сада има 50 кошни-
ца.

Поро ди ца Вуч ко вић пра ви мед и 
про по лис. Међу тим, Инес каже да је 
за пче ла ре ова годи на била вео ма 
лоша.

– Про ле ће је било кишно, а с дру ге 
стра не има ли смо и вели ка уги ну ћа у 
Ерде ви ку кра јем или сре ди ном јуна 
када су се тре ти ра ли комар ци. У том 
тре нут ку су наше кошни це биле у 

Кадајесезонабрања,ондасеустајеуполапет,идесенањивуиостајеседочети-
рипослеподне.То јестемукотрпанпосао,алисеисплати.Задовољнисмоценом
откупакаоисарадњомсатомнемачкомкомпанијом.Психичкимијемноголакшекад
сикодсвојекућеирадишоноштоволиш.Садмијелепо,буденекадилошихтрену-
така кадами дође да одустанем.Али, онда једноставно,могу да направим паузу,
уђемукућу,попијемкафуиидемодаље.Тогауфабрикаманема,објашњаваИнес

ПородицаВучковић

Припремаземљиштазакорнишоне
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Ерде ви ку и рој нам је мно го осла-
бљен. За ту ште ту нико није одго ва-
рао, напо ми ње Инес.

Након што је напу сти ла посао, 
Инес је схва ти ла да  сво ју шан су за 
зара ду може потра жи ти у пољо при-
вре ди.

– Зимус сам слу чај но наи шла на 
оглас јед не немач ке фир ме за све 
заин те ре со ва не пољо при вред ни ке 
који желе да се баве про из вод њом 
кор ни шо на. Мене је то вео ма заин те-
ре со ва ло и тако смо од про ле ћа кре-
ну ли у ту при чу. У апри лу смо при пре-
ма ли земљи ште, а почет ком или 
поло ви ном маја је кре ну ла сад ња. 
Поса ди ли смо кра став це на 24 ара. 
Када је сезо на бра ња, онда се уста је 

у пола пет, иде се на њиву и оста је се 
до чети ри после под не. То јесте муко-
тр пан посао, али се испла ти. Задо-
вољ ни смо ценом отку па као и сарад-
њом са том немач ком ком па ни јом. 
Пси хич ки ми је мно го лак ше кад си 
код сво је куће и радиш оно што 
волиш. Сад ми је лепо, буде некад и 
лоших тре ну та ка када ми дође да 
оду ста нем. Али, онда јед но став но, 
могу да напра вим пау зу, уђем у кућу, 
попи јем кафу и иде мо даље. Тога у 
фабри ка ма нема, обја шња ва Инес. 

Њена сестра Рена та Тадић Вуко-
вић је уда та и има дво је деце, са сво-
јом поро ди цом живи у Ста рој Пазо ви. 
На наго вор Инес, и Рена та се при-
кљу чи ла узго ју кор ни шо на. Она је 

има ла посао у фир ми „ИГБ ауто мо-
тив“, али је одлу чи ла да га напу сти.

– Сада се само бавим пољо при вре-
дом, пла ни рам да кон ку ри шем и за 
пла сте ник, који доде љу је Фонд за 
пру жа ње помо ћи избе глим, прог на-
ним и расе ље ним лици ма. Осам и по 
годи на сам ради ла у тој фир ми у три 
сме не, имам малу децу од пет и три 
годи не. Муж је запо слен и мно го ради, 
тако да нисам успе ла све то да укло-
пим. Како су деца мала, мора ла сам 
стал но на боло ва ње. Није била мала 
пла та, али јед но став но ми није то 
одго ва ра ло, тако да сам на Ине си ну 
иде ју кре ну ла са  њом зајед но у овај 

Кадајебербакукурза,НиколинииУнинидругаричестопомажу НиколаињговакраваДика

Узгојкорнишонасеисплати



28 9. OKTOBAR 2019.  M NOVINE ПОЉОПРИВРЕДА

посао. С дру ге стра не, важна је подр-
шка поро ди це, а то има мо од наше 
мај ке Наде, наво ди Рена та која дода-
је да жели из Ста ре Пазо ве да се пре-
се ли у неко обли жње село.

– Пла ни рам да кон ку ри шем за кућу 
на селу, коју исто доде љу је Фонд за 
пру жа ње помо ћи избе глим, прог на-
ним и расе ље ним лици ма. Мислим да 
је за децу мно го боље да живе у 
неком мир ни јем сео ском окру же њу. 
Иако живи мо у кући у Пазо ви, нема мо 
про стор у коме бисмо могли да се 
бави мо пољо при вре дом, каже Рена та

Један од про бле ма с којим су се 
сусре ли током сезо не бра ња кор ни-
шо на јесте рад на сна га, али и навод-
ња ва ње.

– Ми смо по селу тра жи ли неког ко 
би брао кор ни шо не, али нисмо успе-
ли нико га да нађе мо. Јед но став но, 
људи нису хте ли да раде. Данас је на 
селу ско ро немо гу ће наћи рад ну сна-
гу. На кра ју смо нашли жене из Инђи је 

које су бра ле са нама кра став це. Тре-
ба ло би да се иско па бунар, а то је за 
нас у стар ту вели ки изда так. Нема 
неког под сти ца ја за то, једи но реше-
ње је да се диг не кре дит, каже Инес, 
која дода је да се на тери то ри ји општи-
не Инђи ја само њена поро ди ца бави 
узго јем кор ни шо на. 

У поро ди ци Вуч ко вић сви пома ло 
уче ству ју у послу и сва ко има свој 
зада так. Ненад је углав ном заду жен 
за меха ни за ци ју, Инес за бри гу око 
сто ке, а често пома жу син Нико ла и 
ћер ка Уна. Иако Нико ла има само 10 
годи на, он вео ма воли живо ти ње и 
посао на селу, па чак и има сво ју кра-
ву Дику, о којој пажљи во бри не. Док је 
Уна више заин те ре со ва на за шко лу и 
жели јед ног дана да поста не хирург. 
Међу тим, Ненад сма тра да се у пољо-
при вре ди тешко може зара ди ти.

– Поти чем из пољо при вред не поро-
ди це и из иску ства знам да је то тежак 
посао, али сла ба зара да. Када сам се 

2012. годи не први пут запо слио, 
решио сам да се не вра ћам више 
послу у пољо при вре ди. То не може 
бити једи ни при ход у поро ди ци, сто га 
сам решио да шан су за бољу зара ду 
потра жим у Немач кој. Тако се може 
зара ди ти неки новац и после овде 
уло жи ти у неки посао, обја шња ва 
Ненад. 

Свој оста нак на селу и Срби ји, Инес 
обја шња ва сво јим прет ход ним иску-
ством, када је са поро ди цом дошла из 
Хрват ске у Јар ков це. 

– Када сам као дете овде дошла  
било ми је баш у почет ку тешко. И сад 
кад смо напра ви ли сами сво ју кућу и 
кад смо нека ко се ску ћи ли, ово овде 
ме под се ћа на кућу у Хрват ској, јер 
смо има ли реку Уну, а овде има мо 
језе ро. Волим ово село. Сад када бих 
мора ла још јед ном да се селим и 
почи њем мал те не испо чет ка, не знам 
како бих то под не ла. Мислим да је за 
децу мно го боље да одра ста ју овде 
на селу. Међу тим, добро би било када 
би овде могли да се баве неким спор-
том. Међу тим, Инђи ја нам је баш бли-
зу, тако да ни то није вели ки про блем, 
наво ди Инес.

Тако ђе, она сма тра да је сва ком 
почет ни ку у пољо при вре ди вео ма 
тешко, као и да ће вели ки про из во ђа-
чи опста ти, а малих ће бити све 
мање.

– Ова годи на је била добра што се 
тиче кор ни шо на, има ли смо око 23 
тоне. Пла ни ра мо и сле де ће годи не с 
тим да наста ви мо. Доби ће мо уско ро 
од Фон да за избе гла, прог на на и расе-
ље на лица пла сте ник па сам мисли ла 
да поса ди мо лук, сала ту, евен ту ал но 
јаго де. По мени нај ва жни је је ради ти, 
бити упо ран, стр пљив и не тре ба бити 
хала пљив, одмах кре ну ти са неком 
вели ком про из вод њом, каже Инес.

З.Поповић
фото:Б.Туцаковић

(Пројекат„Причеонаталитету:Одрживомпољопривредомпротивбелекуге“,суфинансираПокрајинскисекретаријатзакултуру,
јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.Ставовиизнетиуподржаноммедијскомпројектунужнонеизражавајуставове

Покрајинскогсекретаријатазакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницамакојиједоделиосредства.)

СестреРенатаиИнес

Инессадаима50кошница
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ГРАДСКАБИБЛИОТЕКА„АТАНАСИЈЕСТОЈКОВИЋ“РУМА

Чланскекартезапредшколце

Сва ке годи не, у окви ру 
Дечи је неде ље, рум-
ска Град ска библи о-

те ка „Ата на си је Стој ко вић“, 
уз подр шку локал не само-
у пра ве, свим пред школ ци-
ма и прва ци ма доде љу је 
бес плат но члан ске кар те 
библи о те ке. Тра ди ци о-
нал на све ча ност уру че ња 
члан ских кар ти ове годи-
не је одр жа на 4. окто бра у 
Вели кој дво ра ни Кул тур ног 
цен тра „Бра на Црн че вић“, 
а поред доде ле члан ских 
кар ти, мали ша ни су има ли 
задо вољ ство да погле да-
ју пред ста ву „Лепо ти ца и 
звер“ бео град ског „Пан теа-
тра“.

Ове члан ске кар те важе 
током целог осмо го ди шњег 
шко ло ва ња и то је јед на 
лепа акци ја, по којој је рум-
ска општи на једин стве на у 
Срби ји.

– Ми се тру ди мо да сва-

ке годи не при ре ди мо при-
јем ђака прва ка у члан ство 
библи о те ке, али и пред шко-
ла ца, јер деца у пред школ-
ском узра сту већ зна ју да 
чита ју. То је добро до шли ца 
у свет чита ња, да им каже-
мо да су вра та сви ма отво-
ре на, не само град ској, већ 
и деци из села. Они су данас 
били гости у Кул тур ном цен-
тру где су могли да погле-
да ју пред ста ву „Лепо ти ца 
и звер“. Након тога деца су 
са сво јим учи те љи ма и вас-
пи та чи ма били наши дра ги 
гости у библи о те ци – рекао 
је дирек тор Жељ ко Сто ја но-
вић. 

При је му је при су ство ва ло 
око 1.000 мали ша на и прва-
ка. Због тога су биле орга-
ни зо ва не две пред ста ве, а 
члан ске кар те су поде ље не 
за око 440 пред шко ла ца. 
Пре пред ста ве, пред школ-
ци ма и прва ци ма се обра-

тио и Сте ван Кова че вић, 
пред сед ник СО Рума.

 – Сигу ран сам да ћемо се 
често и дуго виђа ти у библи-
о те ци чији чла но ви од данас 
поста је те. На овај начин 
ула зи те у бога ти свет књи-
га, које ће задо во љи ти вашу 
радо зна лост и потре бу за 
зна њем, које ће бити ваш 

веран сапут ник током обра-
зо ва ња. Да бисте поста ли 
добри и успе шни људи, нео-
п ход но је да ове члан ске 
кар те често и са задо вољ-
ством кори сти те – пору чио 
им је Сте ван Кова че вић.

Пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић је пово дом 
доде ле бес плат них члан-
ских кар ти иста као, да је 
ова локал на само у пра ва по 
мно го чему једин стве на у 
Срби ји, па и по овој акци ји. 

– Ми из буџе та пла ћа-
мо чла на ри ну за све пред-
школ це и оста ле ђаке и то 
је наи шло на добар при јем 
свих роди те ља, али и деце. 
Кроз пла но ве рада, како 
Град ске библи о те ке, тако и 
Кул тур ног цен тра, тру ди мо 
се да што више у те кул-
тур не актив но сти укљу чи мо 
и децу – иста као је Сла ђан 
Ман чић.

С.Џакула

МалишаниуКултурномцентруСтеванКовачевић

ЖељкоСтојановић

УСУСРЕТДАНУМЛАДОГПОРТУГИЗЕРА

Конкурсзанајлепшупесмуовину
Срп ска чита о ни ца у Ири гу и Вина-

ри ја „Мач ков подрум“ рас пи са ли 
су Кон курс за избор нај леп ше 

песме о вину. Сво је песме ауто ри могу 
сла ти до 31. окто бра, а пре ма усло ви ма 
кон кур са, може се посла ти нај ви ше три 
песме које до сада нису обја вљи ва не, 
ауто ри их шаљу под шифром и један од 
усло ва је да се у песма ма не поми ње 
име „Мач ков подрум“ или назив „Мачак“.

По окон ча њу кон кур са, струч ни жири 
ће про гла си ти три нај бо ље песме које 
ће бити и награ ђе не, док ће све песме 

које жири ода бе ре у нај у жи избор, 
бити штам па не у посеб ном збор ни ку. 
Наградe се састојe од уни кат не пове-
ље, нов ча ног изно са и про из во да Вина-
ри је „Мач ков подрум“, а биће све ча но 
урученe на мани фе ста ци ји „Дан мла дог 
пор ту ги зе ра сва тов ца“, која ће се одр-
жа ти 22. новем бра у Вин ској ули ци у 
Ири гу.

Ово је деве ти по реду кон курс за нај-
леп шу песму о вину. Про шло го ди шњи 
побед ник био је песник Јован Бун да ло 
из Бео гра да. С.Џ.

Прошлогодишњаманифестација
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ПРЕДРАГБАЊЕГЛАВ,ДОБАРПОЗНАВАЛАЦНОВИХКАРЛОВАЦА–САСА

Селодобилоимепоцвећу
У осамнаестом веку на

овом подручју је владала
Аустријска монархија. На
падини или обрешку код
садашње цркве, постојала
језемљасамногошалитре
инатомземљиштујеуспе-
вала трава, цвеће које се
зове саса (anemone) и оно
јебилоплавебоје.Цеотај
обрежакјебиоплав.Упуто-
писууз1700. године, један
француски путопусац, који
је пловио Дунавом, напи-
саоједајеишаоодСланка-
менапрема селуида се у
даљинивиделоплавојезе-
ро,алитојеустварибила
саса, говори Сасанин Пре-
драгБањeглав

Нови Кар лов ци, место у источ ном 
делу Сре ма, типич но је вој во ђан-
ско село са црквом и шко лом у 

цен тру и ули ца ма које се секу под пра-
вим углом. Сигур но  је да се топо ним 
Нови Кар лов ци мање кори сти, не само 
међу локла ним ста нов ни штвом, већ и 
шире. Назив Сасе је нешто што је обе-
ле жи ло и дан-данас ово место, које се 
нала зи око десет кило ме та ра од Инђи је 
и има око 3000 ста нов ни ка. Када уђе те 
у Нове Кар лов це, или ти Сасе, у Лука че-
вој ули ци која вас води до цен тра села, 
са десне стра не виде ће те фигу ре типич-
них Вој во ђа на у при род ној вели чи ни. 
Реч је о ста ту е та ма Деда Мите и баба 
Виде са уну ци ма, који сто је испред куће 
позна тог умет ни ка Пре дра га Бањeгла ва 
и при ча ју аутен тич ну вој во ђан ску при чу. 
Деда Мита са фла шом вина у руци седи 

“по цео дан на шору“, баба Вида љута 
држи окла ги ју, док је уну ци Руј ка и Мика 
вуку за сук њу. Иако је по стру ци машин-
ски инже њер, Пре драг се посве тио 
умет но сти. Поред тога што је писац, он 
је и сли кар, вајар и скулп тор. Он је 
аутор скулп ту ра: „Срем ска ама зон ка“, 
„Чита лац“, а „Спо ме ник ћири ли ци“ би 
уско ро тре ба ло да се нађе у Бања Луци. 
На жалост, у фебру а ру ове годи не, 
њего ва ћер ка Нико ле та, тако ђе умет-
нич ка душа, пре ми ну ла је у сао бра ћај-
ној незго ди. Како би на неки начин про-
на шли уте ху и ода ли јој част, Пре драг и 

њего ва супру га Све тла на су напра ви ли 
и уре ди ли гале ри ју која ће носи ти назив 
„Нина“. Овај свестрани умет ник је добар 
позна ва лац Саса, а 2008. годи не је 
издао роман си ра ну исто ри ју Нових Кар-
ло ва ца „Срем ске сце не“.

– Ово село сада има око 3000 ста нов-
ни ка, а у вре ме мог деде било је око 
5000. Када сам ја ишао овде у основ ну 
шко лу, било је 550 ђака, а сада има 
само 180 деце у школ ским клу па ма, 
каже Пре драг.

Он наво ди да је око 1735. годи не ово 
село пола ко поче ло да се насе ља ва. 

ПредрагБањeглав

ФигуретипичнихВојвођанадедаМитеибабаВидесаунуцима „Сремскаамазонка“
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– На пади ни или обре шку код сада-
шње цркве, посто ја ла је земља са мно-
го шали тре и на том земљи шту је успе-
ва ла тра ва која се зове саса (ane mo ne) 
и она је била пла ве боје. Цео тај обре-
жак био плав. Тако је и настао назив 
Сасе или Саска пуста ра, који и је ста ри-
ји. Топо ним Нови Кар лов ци наста је у 
тре нут ку када се ово место зва нич но 
насе ља ва и то након што је један кар-
ло вач ки гроф отку пио овај про стор. У 
осам на е стом веку на овом под руч ју је 
вла да ла Аустриј ска монар хи ја. На 
пади ни или обре шку код сада шње 
цркве, посто ја ла је земља са мно го 
шали тре и на том земљи шту је успе ва-
ла тра ва или цве ће које се зове саса 
(ane mo ne) и оно је било пла ве боје. 
Цео тај обре жак је био плав. У путо пи су 
уз 1700. годи не, један фран цу ски путо-
пу сац, који је дола зио Дуна вом, напи-
сао је да је ишао од Слан ка ме на пре ма 
селу и да се у даљи ни виде ло пла во 
језе ро, али то је у ства ри била саса. 
Ста нов ни ци доби ли сво је пар це ле како 
би могли да напра ве куће и могли ту да 
живе. Тако је пола ко поче ло фор ми ра-
ње села, наво ди Пре драг.

Он дода је да је око 1773. годи не у ово 
село дошло око 1300 Лича на. То је било 
нај ве ће село у источ ном делу Сре ма. 
Касни је је ста нов ни штво доби ло и 
цркву, а то је дана шња Црква Сре те ња 
Господ њег. Са леве стра не од ње нека-
да је посто ја ла Црква све тог Кли мен та, 

осве шта на од Кар ло вач ке епар хи је, и 
она је била знат но мања. 

– Посто је наво ди да сас зна чи нешто 
дру го, јер сас на мађар ском зна чи тор, 
као и да се тај назив одно си на руда ре 
сасе. Међу тим, по мени ти наво ди 
нема ју уте ме ље ња. Тако ђе, за локал но 
ста нов ни штво често се може чути назив 
минђари. Мин ђар је мађар ска реч која 
зна чи бежи. Посто ји при ча да је један 
Саса нин оти шао у Бешку, напио се и 
тамо посва ђао са људи ма. Ско чио је на 
дво ко ли цу, уда рао коња и викао: Мин
ђер! Ишао је пре ма Саса ма, тако да су 
људи схва ти ли да је он ода тле, при ча 
Пре драг. 

Људи се овде углав ном баве пољо-
при вре дом. Нови Кар лов ци су изу зет но 
бога ти земљом. Ово село има пре ко 
хиља ду хек та ра земље, што је рет кост. 
Међу тим, ни Нове Кар лов це није зао би-
шао тренд зами ра ња села.

– Наше село је нека да било нај бо га-
ти је и нај ин те ре сант ни је у кул тур но-
умет нич ком сми слу. Сећам се сео ске 
сла ве и оста лих мани фе ста ци ја. Сада 
је све то нека ко утих ну ло. Село је било 
живо, сада нема ништа. Дао сам пред-
лог да напра ви мо „Хај дуч ке дане“ пово-
дом Лазе харам ба ше и да се напра ви 
спорт ско-рекре а тив ни про грам, али за 
те пред ло ге није било слу ха нити раз у-
ме ва ња. Ја и жена Све тла на смо пра-
ви ли тај про грам. Окол на села углав-
ном има ју нека деша ва ња, Сасе су 

нека да у том сми слу биле број један, а 
сада је то замр ло, наво ди Пре драг. 

Испред Дома кул ту ре, у цен тру села, 
нала зи се ста туа од бето на виси не два 
метра. Реч је о ста туи која пред ста вља 
лик Лаза ра Добри ћа, позна ти јег као 
Лаза харам ба ша, који поти че из Нових 
Кар ло ва ца. Ову ста туу напра вио је и 
покло нио упра во Саса нин Пре драг 
Бање глав. Лазар Добрић је био чуве ни 
хај дук, који је харао Сре мом, један од 
херо ја Првог срп ског устан ка. Саса ни 
могу да се похва ле и тиме што из њихо-
вог села поти чу позна те и зна чај не лич-
но сти као што је Павле Мар ко вић Ада-
мов, књи жев ник и осни вач „Бран ко вог 
кола“; про фе сор књи жев но сти Живан 
Жив ко вић, познат по свом делу „Сиг на-
ли зам“, сли кар Бран ко Оре шча нин, 
отац Ила ри о на Рувар ца је био све ште-
ник у Саса ма. 

У селу посто ји основ на шко ла, месна 
кан це ла ри ја, дом кул ту ре, фуд бал ски 
клуб „Полет“, Књи жев ни клуб „Павле М. 
Ада мов“, који је осно вао упра во Пре-
драг Бање глав. 

Тако ђе, он наво ди да међу мла ди ма у 
селу при ме ћу је неза до вољ ство. 

– Омла ди на која је завр ши ли факул-
те те, не може да нађе себе у селу. 
Нема ју посла, очи то је то неза до вољ-
ство међу њима. Није то само у Саса-
ма, сву да је то тако. Село пола ко зами-
ре, гово ри Пре драг.  З.Поповић

Фото:Б.Туцаковић

Центарсела

СтатуаЛазехарамбаше Основнашкола„СлободанБајићПаја“
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ОВАН: Поку ша ва те 
да импре си о ни ра те 
око ли ну сво јим пре по-
зна тљи вим шар мом и 

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

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

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

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

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

РАК:Уко ли ко вас при-
вла че иза зов не ситу-
а ци је, потреб но је да 
при хва ти те одре ђе ни 

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

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

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

ДЕВИЦА: Жели те да 
про ме ни те послов не 
окол но сти и не обра-
ћа те пажњу на осо бу 

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

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

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

ШКОРПИЈА: Не 
успе ва те да пред ви-
ди те нечи ји одго вор 
на зада ту тему или 

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

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

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

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

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

ВОДОЛИЈА:  Нема 
раз ло га да се пове де-
те за лажним ути сци-
ма или да вас неко 

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

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

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

VREMEPLOV
9.октобар

1934. У Мар се ју је уби јен ју го-
сло вен ски краљ Алек сан дар I 
Ка ра ђор ђе вић. 
1993. У су ко би ма Му сли ма на и 
Хр ва та у Мо ста ру (Бо сна и 
Хе рце го ви на) сру шен је Ста ри 
мост, сим бол гра да са гра ђен у 
16. ве ку за вре ме тур ске вла-
да ви не. 

10.октобар
1813. Ро ђен ита ли јан ски ком-
по зи тор Ђу зе пе Вер ди.
1913. За вр ше на из град ња 
Па нам ског ка на ла, ду гог 81,6 
ки ло ме та ра, ко јим су спо је ни 
Атлант ски и Ти хи оке ан.
1985. Умро аме рич ки филм ски 
глу мац, ре жи сер и про ду цент 
Ор сон Велс. 

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

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

13.октобар
1792. Пред сед ник САД Џорџ 
Ва шинг тон по ло жио ка мен-те-
ме љац Бе ле ку ће, пред сед нич-
ке ре зи ден ци је у Ва шинг то ну.
1884. Лон дон ска че тврт Гри нич 
уста но вље на као уни вер зал ни, 
нул ти ме ри ди јан, од ког се 
ра чу на ју ге о граф ске ду жи не и 
вре мен ске зо не на Зе мљи. 

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

15.октобар
1608. Ро ђен је ита ли јан ски 
фи зи чар и ма те ма ти чар Еван-
ђе ли ста То ри че ли ко ји је 
от крио прин цип жи ви ног ба ро-
ме тра (То ри че ли је ва цев). 
1917. У шу ми Вен сен, на до мак 
Па ри за стре ља на је Ма та 
Ха ри, нај по зна ти ја же на шпи-
јун у Пр вом свет ском ра ту. 
1989. Умро је Да ни ло Киш, 
је дан од нај ве ћих пи са ца но ви-
је срп ске књи жев но сти чи је је 
де ло зна чај но до при не ло 
ње ној афир ма ци ји у све ту.

HOROSKOP

Среда,9.октобар
(26.септембар)

Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Јован Бого слов

Четвртак,10.октобар
(27.септембар)

Све ти муче ник Кали страт
Петак,11.октобар
(28.септембар)

Пре по доб ни Хари тон Испо ве дик 
Субота,12.октобар
(29.септембар)

Пре по доб ни Кири јак Отшел ник 
– Михољ дан

Недеља,13.октобар
(30.септембар)

Све ти све ште но му че ник Гри го-
ри је; Све ти Миха ил Кијев ски
Понедељак,14.(1)октобар

Покров Пре све те Бого ро ди це
Уторак,15.(2)октобар

Св. свешт муч. Кипри јан; Преп. 
Андреј; Св. Пај си је (Јање вац), 
патри јарх пећ ки

Crkveni
kalendar

• Све што сам имао,
изгубио сам у бунару
жеља.
•Свесупечуркејестиве,
алинекесамоједном!
•Уменисеборебудала
и геније. Плашим се да
паметнијинепопусти!

Памуккифлице
Састојци:  380-400 гра ма бра-

шна, 20 гра ма све жег ква сца, 200 
мили ли та ра мле ка, 30 мили ли та-
ра уља, соли; 200 гра ма сира, 2 
јаја, каши чи ца шеће ра

Припрема: Рас то пи ти ква сац у 
мало мле ка дода ти шећер, кад се 
рас то пи, дода ти оста так мле ка, 
па бра шно, уље, со и јаје. Заме-
си ти мек ше тесто. Оста ви ти да 
пора сте и два пута га пре ме си ти, 
па пусти ти да одма ра. Сир издро-
би ти и дода ти му белан це и изјед-
на чи ти. Тесто поде ли ти у неко ли-
ко лоп ти ца, сва ку лоп ти цу раз ви-
ти што тање и пре ма за ти путе ром 
и ста вља ти јед ну пре ко дуге. Раз-
ви ти окла ги јом и сећи тро у гло ве. 
Пуни ти наде вом сира и уви ја ти 
кифли це. Ређа ти у под ма зан плех 
и пусти ти да се кифли це “одмо ре” 
око 15 мину та. Пре ма за ти жуман-
це том и пећи на 200 сте пе ни Цел-
зи ју са око 25 мину та.
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Пово дом почет ка новог 
про јек та под нази вом 
„По зна њу се издва ја-

мо“ у рум ској ССШ „Бран ко 
Ради че вић“ одр жа на је 3. 
окто бра отва ра ју ћа кон фе-
рен ци ја, на којој су гово ри ли 
настав ни ци и уче ни ци лиде-
ри који кра јем мар та иду на 
мобил ност у Ита ли ју. Наи-
ме, овој шко ли је одо брен 
про је кат који обу хва та 
мобил ност уче ни ка и 
настав ни ка и који тра је годи-
ну дана, а финан си ра га 
Европ ска уни ја кроз про-
грам „Ера змус+“. 

Парт не ри на овом про јек-
ти су из ита ли јан ске обла-
сти Ређо ди Кала бри ја, а ту 
су, сем шко ла и општи не, и 
пред у зет нич ке фир ме. У 
овај про је кат је укљу че но 12 
уче ни ка из три обла сти 
обра зо ва ња: уго сти тељ-
ство, дизајн оде ће, еко но-
ми ја, као и три настав ни ка и 
дирек тор шко ле. 

Уче ни ци сме ра моде лар 
оде ће биће у шко ли где ће 
посма тра ти упо тре бу рачу-
на ра у наста ви, одно сно 
нових тех но ло ги ја у њихо вој 
стру ци, а потом ће ићи у 
ком па ни је, где ће се упо зна-
ти са новим мето да ма рада 
и тех но ло ги ја ма које пра те 
њихо ву стру ку. Уго сти те љи 
ће бити и у њихо вим ресто-
ра ни ма или ресто ра ни ма 
тра ди ци о нал не кухи ње, где 
ће учи ти како се при пре ма 
ита ли јан ска хра на, док ће 
уче ни ци еко ном ског сме ра 
бити у нај бо љој шко ли у ИТ 
сек то ру за област рачу но-
вод ство и финан си је и бора-
ви ти у ком па ни ја ма типа 
наших локал них само у пра-

ва, где ће виде ти како функ-
ци о ни ше њихов систем.

На отва ра ју ћој кон фе рен-
ци ји су била и три уче ни ка, 
лиде ри гру па. 

Љубо мир Нај ић је са 
кувар ског сме ра и исти че да 
му је дра го што ће на лицу 
места виде ти како се спре-
ма ју чуве на ита ли јан ска 
јела, али и нове начи не при-
пре ме и пре зен та ци је хра-
не. 

 – Сва ка ко да ће то за нас 
бити јед но пози тив но и лепо 
иску ство, тру ди ће мо се да 
нау чи мо што више, али и да 

се дру жи мо. Биће инте ре-
сант но, јер су Ита ли ја ни 
позна ти по моди и дизај ну – 
рекла је Андреа Билић, 
лидер гру пе моде ла ра.

Дејан Сер бе џи ја је лидер 
гру пе еко но ми ста. Исти че 
да оче ку је да ће сте ћи нека 
кон крет на зна ња и иску ства. 

– Поно сни смо што смо 
баш ми ода бра ни да иде мо 
у Ита ли ју. Ми смо једи на 
шко ла у гра ду која уче ству је 
у овом про гра му „Ера змус+“ 
и води сво је уче ни ке у Ита-
ли ју – рекао је Дејан.

Дирек тор Мир ко Зрнић је 
иста као да је бит но што у 
овом про јек ту уче ству ју и 
уче ни ци. 

– Тамо ћемо сти ца ти нова 
иску ства и виде ти како 
функ ци о ни ше школ ство у 
Ита ли ји. Уче ни ци по окон ча-
њу мобил но сти доби ја ју 
дипло му „Еуро пас“, која ће 
им омо гу ћи ти, можда и неку 
пред ност при запо шља ва-
њу, јер је реч о европ ској 
дипло ми – сма тра дирек тор 
Зрнић.

С.Џакула

ССШ„БРАНКОРАДИЧЕВИЋ“РУМА

„Познању
сеиздвајамо“

АндреаБилић,ДејанСербеџијаиЉубомирНајић

КАЈАККЛУБСТАРИБАНОВЦИ

Девојчицемеђу
најбољимауСрбији

Општи на Ста ра Пазо-
ва орга ни зо ва ла је сусрет 
са девој чи ца ма, чла ни ца-
ма Каја ка шког клу ба Ста-
ри Банов ци, које су током 
про те клих неде ља осво ји-
ле меда ље на више так ми-
че ња на нивоу Вој во ди не 
и Срби је. Седам дево ја ка 
зајед но са тре не ром Зора-
ном Ашће ри ћем има ло 
је при јем код помоћ ни ца 
пред сед ни ка Општи не Ста-
ра Пазо ва Ната ше Мићић и 
Маје Грбић, као и начел ни ка 
за спо рт Вели бо ра Кати ћа, 
који су упо зна ти са њихо-
вим награ да ма. На нивоу 
Вој во ди не тре ће место је 
при па ло Ана ста си ји Вагић 
док је Ана ста си ја Шашић 
тре ћа у Срби ји. Девој ка ма 

је циљ да буду још боље 
у овом спор ту, који воле 
а за сво је успе хе нај ви ше 
су захвал не свом тре не-
ру Зора ну Ашће ри ћу, који 
сма тра да је посве ће ност и 
кључ успе ха. За каја ка штво 
вла да вели ко инте ре со ва-
ње. Увек се може још боље, 
потреб но је мно го рада, али 
и подр шке, коју им пру жа 
локал на само у пра ва у виду 
опре ме рекао је при ли ком 
при је ма Вели бор Катић, 
начел ник за спо рт у општи-
ни Ста ра Пазо ва. Каја ка шки 
клуб Ста ри Банов ци има 
106 реги стро ва них чла но-
ва из целе ста ро па зо вач ке 
општи не и један је од три 
нај ма сов ни ја клу ба овог 
типа у Срби ји.

Oдузето
870таблета

При пад ни ци Мини стар-
ства уну тра шњих посло ва у 
Срем ској Митро ви ци под не-
ће кри вич ну при ја ву над ле-
жном тужи ла штву про тив 
три де се т јед но го ди шњег 
мушкар ца, због посто ја ња 
осно ва сум ње да је извр шио 
кри вич но дело нео вла шће-
на про из вод ња и ста вља ње 
у про мет опој них дро га. 

При ли ком кон тро ле пут-
нич ког ауто мо би ла „алфа 
роме“ којим је упра вљао 
осум њи че ни, поли ци ја је 
про на шла и оду зе ла 870 
табле та које се нала зе на 
листи пси хо ак тив них кон-
тро ли са них суп стан ци, без 
потреб не меди цин ске доку-
мен та ци је. 

Опљачкала
кућу

При пад ни ци Мини стар-
ства уну тра шњих посло ва у 
Инђи ји, по нало гу над ле-
жног тужи ла штва, под не ће 
кри вич ну при ја ву про тив 
четр де сет  пе то  го ди шње 
жене због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр ши ла кри-
вич но дело тешка кра ђа. 

Сум ња се да се она 1. 

окто бра, кори сте ћи одсу-
ство вла сни ка, ушу ња ла у 
јед ну при ват ну кућу у око ли-
ни гра да из које је укра ла 
два руч на сата и тех нич ке 
уре ђа је, чија се вред ност 
про це њу је на око 400.000 
дина ра. 

Поли ци ја је про на шла 
укра де не пред ме те и вра ти-
ла вла сни ку.

Дрогуузгајали
насалашу

При пад ни ци Мини стар-
ства уну тра шњих посло ва у 
Срем ској Митро ви ци ухап-
си ли су Н. И. (36) и Ђ. И. 
(35), због посто ја ња осно ва 
сум ње да су извр ши ли кри-
вич но дело нео вла шће на 
про из вод ња и ста вља ње у 
про мет опој них дро га. 

При ли ком пре тре са сала-
ша у бли зи ни гра да који су 
кори сти ли осум њи че ни, 
поли ци ја је про на шла 24 
биљ ке индиј ске коно пље, 
287,5 гра ма мари ху а не и 
диги тал ну вагу.

По нало гу над ле жног 
тужи о ца, осум њи че ни ма је 
одре ђе но задр жа ва ње до 
48 часо ва, након чега ће, уз 
кри вич ну при ја ву бити при-
ве де ни у Више јав но тужи-
ла штво у Срем ској Митро-
ви ци.

САОПШТЕЊАПОЛИЦИЈСКЕУПРАВЕ
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АК„СРЕМ“
Дечјаатлетика

У неде љу. 6 окто бра у Сме-
де рев ској Палан ци је одр жа-
но зва нич но Првен ство Срби-
је у деч јој атле ти ци, на ком су 
так ми ча ри АК „Срем“ осво ји-
ли тре ће место у кате го ри-
ји 2008. годи ште. Еки пу су 
чини ли Ива Бежа но вић, Ива 
Ска кић, Лена Божо вић, Ката-
ри на Шко рић, Тара Жарић, 
Мио на Мак си мо вић, Нико-
ла Доста нић, Мар ко Лукач, 

Душан Пан за ло вић и резер ва 
Лазар Лав Комле нић. Деч ја 
атле ти ка је екип но так ми че-
ње, састо ји се од поли го на 
брзи не, ско ка у даљ, баца ња 
меди цин ке, баца ња вор тек са 
и поли го на издр жљи во сти, а 
на држав но фина ле ква ли фи-
ку је се, кроз ква ли фи ка ци је у 
Вој во ди ни, цен трал ној Срби-
ји и Бео гра ду на који ма уче-
ству је вели ки број клу бо ва.

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

Белегиш: Омладинац – ОФК 
Бечеј 1918 0:0; Перлез: Војво-
дина 1928 – Динамо 1945 0:4; 
Вршац: ОФК Вршац – Козара 
4:1; Стари Бановци: Дунав – 
Братство 1946 0:4; Кула: Хајдук 
1912 – Железничар 0:2; Субо-
тица: Бачка 1901 – Први Мај 
2:0; Сремска Митровица: Рад-
нички (СМ) – Раднички (З) 1:3; 
Сомбор: Раднички 1912 – 
Борац 2:0. 

01. Железничар 8 8 0 0 14:1 24
02. Бачка 1901 8 6 1 1 13:7 19
03. ОФК Вршац 8 5 1 2 12:8 16
04. Раднички 8 4 3 1 16:7 15
05. Радн.(З) 8 4 2 2 13:7 14
06. Братство 8 4 1 3 10:6 13
07. Први Мај 8 4 0 4 10:9 12
08. Динамо 8 3 1 4 11:9 10
09. ОФК Бечеј 8 3 1 4 14:13 10
10. Борац 8 3 1 4 12:16 10
11. Радн. (СМ) 8 2 3 3 10:12 9
12. Омладинац 8 1 5 2 4:5 8
13. Хајдук 1912 8 2 0 6 7:15 6
14. Козара 8 1 3 4 6:14 6
15. Војводина 8 1 2 5 4:14 5
16. Дунав 8 1 0 7 7:20 3

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

ПРВАЛИГАСРБИЈЕСУПЕРЛИГАСРБИЈЕ СРПСКАЛИГА
ВОЈВОДИНА

Каћ: Југовић – Подриње 1:4; 
Стара Пазова: Јединство – 
Слобода 3:0; Нова Пазова: 
Раднички – Младост (НС) 1:1; 
Темерин: Слога (Т) – Цемент 
0:0; Дивош: Хајдук – Подунавац 
2:0; Ердевик: Слога (Е) – Мла-
дост (БЈ) 4:1; Голубинци: 
Јадран – Борац 0:1; Нови Сад: 
Црвена Звезда – Сремац 0:2. 

Сремска Митровица: 
Митрос – ЛСК 3:2; Мартинци: 
Борац (М) – Рудар 0:1; Кленак: 
Борац (К) – Хајдук (Б) 4:0; 
Бешка: Железничар – ПСК 0:0; 
Шид: Раднички – Хајдук (В) 1:2; 
Љуково: Љуково – Напредак 
1:1; Витојевци: Партизан – 
Будућност 1:1; Пећинци: Доњи 
Срем 2015 – Доњи Петровци 
1:0. 

01. Будућност 8 4 4 0 17:9 16
02. Доњи Срем 8 4 2 2 11:5 14
03. Раднички 8 4 2 2 13:8 14
04. Доњи Петр. 8 4 2 2 11:6 14
05. Рудар 8 3 4 1 10:10 13
06. Љуково 8 4 1 3 15:16 13
07. ПСК 8 3 3 2 10:7 12
08. Хајдук (В) 8 3 2 3 14:14 11
09. Железнич. 8 3 2 3 10:11 11
10. Партизан 8 3 1 4 14:9 10
11. Хајдук (Б) 8 2 3 3 4:9 9
12. Борац (М) 8 2 2 4 4:10 8
13. ЛСК 8 2 2 4 8:15 8
14. Митрос 8 2 2 4 10:18 8
15. Борац (К) 8 2 1 5 13:14 7
16. Напредак 8 2 1 5 10:13 7

01. Подриње 8 6 1 1 22:6 19
02. Слога (Е) 8 6 1 1 16:6 19
03. Хајдук 8 6 0 2 14:9 18
04. Борац 8 5 2 1 13:2 17
05. Млад. (НС) 8 5 2 1 16:6 17
06. Јединство 8 5 2 1 13:7 17
07. Раднички 8 3 2 3 10:9 11
08. Слога (Т) 8 2 3 3 8:7 9
09. Ц. Звезда 8 2 3 3 8:11 9
10. Сремац 8 3 0 5 8:14 9
11. Млад. (БЈ) 8 3 0 5 8:14 9
12. Цемент 8 2 2 4 6:13 8
13. Подунавац 8 2 1 5 9:13 7
14. Јадран 8 1 2 5 5:14 5
15. Југовић 8 1 1 6 9:18 4
16. Слобода 8 1 0 7 8:24 3

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКАЛИГАЈУГ

СРЕМСКАЛИГА

01. Графичар 12 6 4 2 19:11 22
02. Металац 12 7 1 4 19:14 22
03. Кабел 12 5 5 2 14:10 20
04. Динамо 12 5 4 3 16:10 19
05. Нови Пазар 12 5 4 3 15:10 19
06. Радн. (П) 12 5 3 4 15:14 18
07. Колубара 12 5 2 5 12:10 17
08. Златибор 12 4 5 3 8:8 17
09. ОФК Жарк. 12 4 4 4 13:10 16
10. ОФК Бачка 12 4 3 5 15:16 15
11. Раднички 12 4 3 5 12:13 15
12. Траyал 12 3 6 3 9:11 15
13. Смедерево 12 5 0 7 11:20 15
14. Синђелић 12 3 4 5 13:19 13
15. Земун 12 3 2 7 9:13 11
16. Будућност 12 1 4 7 6:17 7

01. Ц. Звезда 10 9 0 1 20:8 27
02. Војводина 11 8 1 2 25:9 25
03. Чукарички 10 8 1 1 14:6 25
04. ТСК 11 7 3 1 20:8 24
05. Партизан 10 7 2 1 23:6 23
06. Раднички 11 6 1 4 14:13 19
07. Вождовац 11 5 2 4 20:17 17
08. Младост 11 3 3 5 13:18 12
09. Пролетер 11 3 3 5 10:15 12
10. Спартак ЖК 11 4 0 7 10:18 12
11. Напредак 11 3 2 6 14:15 11
12. Радник 10 3 2 5 10:14 11
13. Ј. -Матис 11 2 3 6 13:17 9
14. Инђија 11 2 1 8 8:18 7
15. Рад 11 2 1 8 7:24 7
16. Мачва 11 0 3 8 6:21 3

Чортановци: ЧСК – Напре-
дак 1:1; Брестач: ОФК Брестач 
– Хртковци 5:1; Добринци: 
Сремац (До) – Граничар 3:2; 
Деч: Сремац (Дч) – Раднички 
0:1; Нови Сланкамен: Дунав – 
Младост 6:0; Сремски 
Михаљевци: Срем – Крушедол 
0:0; Нови Карловци: Полет – 
Шумар 4:1.

01. Сремац (До) 7 5 1 1 16:8 16
02. ОФК Брест. 7 5 0 2 20:8 15
03. Хртковци 7 5 0 2 12:8 15
04. Срем 7 4 2 1 11:4 14
05. ЧСК 7 4 1 2 18:9 13
06. Дунав 7 4 1 2 17:10 13
07. Раднички 7 4 0 3 10:8 12
08. Граничар 7 3 1 3 12:10 10
09. Сремац (Дч) 7 3 0 4 14:7 9
10. Напредак 7 2 3 2 8:6 9
11. Полет 7 1 1 5 8:21 4
12. Шумар 7 1 1 5 5:18 4
13. Крушедол 7 1 1 5 4:19 4
14. Младост 7 1 0 6 4:23 3

МОЛСРЕМИСТОК

Вогањ: Слова (В) – Фрушка 
Гора 1:0; Шашинци: Слобода – 
Зека Буљубаша 1:4; Сремска 
Митровица: Трговачки – 
Сремац 0:2; Бешеново: БСК – 
ОФК Бикић 3:2; Кукујевци: 
Обилић 1993 – Граничар 2:0; 
Шид: Једнота – Словен 1:1; 
Чалма: Слога (Ч) – Фрушкогорац 
1:2. 

01. Фрушкогор. 7 5 1 1 23:11 16
02. Зека Буљ. 7 5 1 1 17:10 16
03. БСК 7 5 0 2 16:7 15
04. Словен 7 3 4 0 11:4 13
05. Сремац 7 4 0 3 16:13 12
06. ОФК Бикић 7 3 2 2 19:14 11
07. Слова (В) 7 2 4 1 5:5 10
08. Једнота 7 3 1 3 8:17 10
09. Ф. Гора 7 3 0 4 18:12 9
10. Обилић 7 3 0 4 18:15 9
11. Граничар 7 2 2 3 9:8 8
12. Слобода 7 1 2 4 6:19 5
13. Трговачки 7 1 1 5 13:21 4
14. Слога (Ч) 7 0 0 7 5:28 0

МОЛСРЕМЗАПАД

Моровић: Јединство (М) – 
Напредак 1:7; Ердевик: Ерде-
вик 2017 – Борац 4:0; Бингула: 
ОФК Бингула – Јединство (Љ) 
1:1; Бачинци: ОФК Бачинци – 
Граничар 1:0; Гибарац: Синђе-
лић – Омладинац 1:1.

Раденковић: Борац (Р) – 
Змај 0:5; Сремска Митровица: 
Срем (СМ) – Сремац 2:7; 
Велики Радинци: Борац (ВР) 
– Планинац 2:2; Лаћарак: 
Полетарац – Граничар 0:1; 
Срем (СР) је био слободан. 

Стејановци: Борац – Једин-
ство (Р) – одложено; Мали 
Радинци: Фрушкогорац – 
Јединство (К) 4:2; Платичево: 
Јединство (П) – Полет 1:0; Гра-
ничар је био слободан. 

Купиново: Купиново – Ловац 
3:0; Сибач: Словен – Камени 
0:1; Прхово: Младост 1935 – 
Витез 0:3; Хајдук 1932 је био 
слободан. 

Шатринци: 27.Октобар – 
Фрушкогорац 1:7; Јарковци: 
Борац – Слога (М) 0:3; Крње-
шевци: Слога (К) – Војводина 
0:6; Ривица: Планинац – Цар 
Урош 10:0.

01. Напредак 6 5 0 1 21:8 14
02. Ердевик 6 4 2 0 14:1 14
03. ОФК Бачин. 6 4 2 0 9:1 14
04. Граничар 6 4 0 2 14:6 12
05. Јединст.(Љ) 6 2 1 3 16:10 7
06. Синђелић 6 2 1 3 11:18 7
07. Омладинац 6 1 3 2 7:9 6
08. ОФК Бинг. 6 1 1 4 7:14 4
09. Борац 6 1 0 5 6:17 3
10. Јединст. (М) 6 1 0 5 9:30 2

1. Јединст.(П) 4 4 0 0 16:0 12
2. Јединство (К) 4 3 0 1 12:10 9
3. Јединство (Р) 3 2 0 1 12:7 6
4. Борац 4 2 0 2 8:8 6
5. Фрушкогорац 4 2 0 2 10:14 6
6. Полет 5 1 0 4 5:14 3
7. Граничар 4 0 0 4 3:13 0

1. Камени 4 3 1 0 9:2 10
2. Купиново 4 3 0 1 13:3 9
3. Хајдук 1932 4 2 2 0 7:2 8
4. Словен 3 2 0 1 6:3 6
5. Витез 5 1 1 3 5:10 4
6. Ловац 4 1 0 3 2:10 3
7. Младост 4 0 0 4 0:12 0

1. Планинац 5 3 1 1 20:7 10
2. Фрушкогорац 4 3 1 0 14:5 10
3. Слога (М) 4 3 0 1 16:5 9
4. Војводина 5 3 0 2 19:9 9
5. Борац 4 2 0 2 15:8 6
6. Цар Урош 2 1 0 1 3:10 3
7. Слога (К) 4 0 0 4 1:22 0
8. 27–Октобар 4 0 0 4 3:25 0

01. Граничар 6 5 0 1 20:6 15
02. Сремац 5 4 0 1 15:4 12
03. Планинац 6 3 2 1 12:11 11
04. Полетарац 5 3 1 1 12:8 10
05. Змај 5 3 0 2 14:3 9
06. Срем (СР) 5 1 1 3 11:12 4
07. Борац (ВР) 5 1 1 3 11:20 4
08. Борац (Р) 6 1 0 5 7:22 3
09. Срем (СМ) 5 0 1 4 6:22 1

ОФЛШИД

ОФЛИНЂИЈАИРИГ
СТАРАПАЗОВА

ОФЛПЕЋИНЦИ

ГФЛСРЕМСКА
МИТРОВИЦА

ОФЛРУМА-ИРИГ1
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Про шле неде ље, оба срп ска 
клу ба су забе ле жи ла побе де у 
европ ским фуд бал ским так ми-

че њи ма. Пре се дан у нашем фуд ба-
лу сва ка ко, али исти на је да су и 
Зве зда и Пар ти зан оди гра ли добро 
и узе ли по три важна бода.

Веро ват но се никад није деси ло у 
нови јој исто ри ји да поглед на табе лу 
у оба европ ска так ми че ња изма ми 
осмех на лица и делијама и гроба
рима. После два оди гра на кола, 
Црве на Зве зда је дру га, а Пар ти зан 
први у сво јој гру пи. Лепо је виде ти 
да за вама каска један Тотен хем, 
или у Пар ти за но вом слу ча ју моћ ни 
Ман че стер. Нарав но, ова сли ка је 
нере ал на (посеб но у Зве зди ном 
слу ча ју), али нико нам не може оду-
зе ти пра во да се нада мо, зар не?

Елем, црве но-бели су напра ви ли 
под виг про шлог утор ка и са 3:1 
доби ли Олим пи ја кос у Бео гра ду. 
Успе ли су да окре ну резул тат у дру-
гом полу вре ме ну и са три кома да 
испра те „пра во слав ну бра ћу“ кући. 
Црве ни кар тон који је добио играч 
грч ке еки пе Бен зи ја у 57. мину ту је 
био детаљ који је одлу чио меч. 
После тога, три гола у мре жи Грка и 
сла вље је могло да поч не.

Није то била нека лепр ша ва игра 
тима из Бео гра да. Прво полу вре ме 
је било за забо рав. Међу тим, дру ги 
део утак ми це је пока зао неке смер-
ни це како би тре ба ло насту па ти у 
нај ја чем европ ском так ми че њу. Зве-
зда је доми ни ра ла у свим ста ти стич-
ким кате го ри ја ма и на кра ју заслу-
же но сла ви ла.

Не може се игра чи ма Зве зде 
ништа заме ри ти. Уоста лом, побе ди-
ли су у Лиги шам пи о на. Мало ли је? 
Ипак, посто је неке ства ри на које 
тре ба обра ти ти пажњу: Црве на Зве-
зда нема десног бека и има про-
блем са уигра ва њем стра на ца због 
пра ви ла од мак си мал но чети ри 
стра на игра ча у дома ћем шам пи о-
на ту.

Један од ути са ка са овог меча је 
ско ро 10.000 пра зних места на „Рај-
ку Мити ћу“. При зор који се дуго није 
видео на европ ским мече ви ма. Раз-
лог су нарав но папре не цене кара-
та. Нај јеф ти ни ја је била 6.000 дина-
ра. Изо ста ла је подр шка људи из 
уну тра шњо сти и ком ши лу ка. Јед на 
таква екс кур зи ја из, реци мо, Бања 
Луке, са кар та ма за исток или запад, 
оца и сина би кошта ла као седам 
дана на мору. Мно го је. Ко би рекао 
да ће Зве здин ста ди он поста ти аре-
на у којој ће места да има ју углав-
ном при ви ле го ва ни. Јеби га, заку ца-
ла Евро па и на наша вра та. И одма’ 
по џепу, нарав но.

Два дана после сла вља у Бео гра-
ду, усле ди ло је сла вље у вуко је би ни 
зва ној Казах стан. Пар ти зан је пре-
ва лио огро ман пут и однео важну 
побе ду над Аста ном. Први су у гру-
пи и с пра вом могу да се нада ју пла-
сма ну у нока ут фазу Лиге Евро пе. 
Јесте да је тек дру го коло оди гра но, 
али по оно ме што се дало виде ти у 
доса да шњем току так ми че ња, рива-
ли у гру пи су све само не опа сни. 
Овде тре ба обра ти ти пажњу на рас-
па ли Јунај тед који насту па са неком 
бала вур ди јом. Сигур но ће у неком 
момен ту изве сти нај ја чи састав и 
поку ша ти да се не обру ка.

Пар ти зан је оди грао сја јан меч и 
пока зао да има еки пу која комот но 
може да пари ра не само Зве зди у 
дома ћем цир ку су, већ и рива ли ма у 

Евро пи. Могли су да дају пет кома да 
несрет ни ци ма са исто ка који нису 
могли да се саста ве на тере ну. На 
кра ју – побе да од 2:1, три бода, до 
ви ђе ња, при јат но. Сја јан посао.

Ипак, у неде љу смо виде ли дру гу 
стра ну меда ље. Сво сме ће и апсурд 
срп ског дома ћег фуд ба ла ста ло је у 
неко ли ко сати тог недељ ног попо-
дне ва.

Зве зда је побе ди ла Напре дак у 
гости ма голом у надок на ди 
вре ме на. Зли јези ци кажу да се 

игра ло док тим из Бео гра да не ува ли 
гол. Ина че, меч су обе ле жи ле број не 
судиј ске гре шке (које су оште ти ле и 
јед ну и дру гу стра ну) и сви ра ње 
непо сто је ћег пена ла за Зве зду.

Са дру ге стра не, Пар ти зан је 
добио шамар од Вождов ца код куће. 
И овде је, поред пена ла за госте, 
било све га и сва че га. Ина че, Пар ти-
зан је изјед на чио у надок на ди али је 
при мио пацер ски гол у послед њим 
тре ну ци ма меча и остао пра зних 
руку. Нарав но, Саво Мило ше вић се 
није освр нуо на ката стро фал ну пар-
ти ју сво јих игра ча, већ је иро нич но 
наја вио да је трка за титу лу гото ва, 
алу ди ра ју ћи на то да ће Зве зда да 
„затво ри“ све мече ве до кра ја. У 
реду, па зашто онда уче ству јеш у тој 
сме ју ри ји, мај сто ре?  

Сле ди нам репре зен та тив на пау за 
па поно во иску ше ња у Евро пи. Зве-
зду чека пут у Лон дон, у госте Тотен-
хе му који је уздр ман после черу па-
ња од неми ло срд ног Бајер на. Седам 
голо ва у мре жи, и то на дома ћем 
тере ну, могли би да буду знак Поке-
ти ну да је вре ме за раз лаз.

Пар ти зан доче ку је Ман че стер у 
сле де ћем колу. Посла сти ца и фешта 
за све сим па ти зе ре црно-беле боје. 
Виде ће мо да ли ће Енгле зи поно во 
иза ћи са дру гим тимом и олак ша ти 
посао срп ској еки пи. Било како 
било, епи лог ћемо сазна ти за две 
неде ље. Али прво да пре жи ви мо 
бла то зва но срп ски репре зен та тив-
ни фуд бал.

Двестране
медаље
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УСПЕХРУМСКИХЏУДИСТА

Одличнирезултати
Так ми ча ри Џудо клу ба „Рума“ 

оства ри ли су одлич не резул та те 
на Држав ном првен ству у џудоу 

за мла ђе сени о ре до 23 годи не, које је 
послед њег викен да сеп тем бра одр жа-
но у Бео гра ду. Џудист ки ње Kатарина 
Орло вић и Мина Пешић осво ји ле су 
злат не меда ље, док је Сара Заска лиц-
ки осво ји ла сре бр ну меда љу. Успех 
доби ја још више на зна ча ју ако се узме 
у обзир да су мла де џудист ки ње још у 
узра сној кате го ри ји каде та и јуни о ра.

Нову злат ну меда љу избо рио је и 
џуди ста рум ског ЏК „Сло вен“ Урош 
Маџа ре вић, док је његов клуп ски коле-
га Вла ди мир Ушље бр ка осво јио брон-
зу. Тако се још јед ном потвр ди ла чиње-
ни ца да рум ска општи на има одлич не 
спор ти сте у бори лач ким вешти на ма, 
што се види и сва ке годи не на доде ли 
при зна ња за нај бо ље рум ске спор ти-
сте и клу бо ве. С.Џ.

ЏудисткињеизРуме

СТАДИОНУХРТКОВЦИМА

Радовинапокривањутрибине
У окви ру инфра струк-

тур них радо ва на 
спорт ским објек ти ма 

у рум ској општи ни, у току 
су и радо ви на поста вља-
њу метал не кон струк ци је, 
како би се омо гу ћи ло нат-
кри ва ње посто је ће три би-
не ста ди о на у Хрт ков ци ма. 
Пара лел но са овим радо ви-
ма, извр ши ће се и ком плет-
но огра ђи ва ње тере на. Ови 
радо ви се изво де на зах тев 
Месне зајед ни це Хрт ков-
ци, која је изра зи ла потре-
бу хрт ко вач ког фуд бал ског 
клу ба да се три би не покри-
ју. 

– Радо ви се при во де кра ју 
и тре ба ло би да се окон ча-
ју у сле де ћих неде љу дана. 
Поста вља ње челич не кон-
струк ци је чија је дужи на 62 
метра је завр ше но и тре-
ба поста ви ти лим којим ће 
три би на бити нат кри ве на. 
Наста вља се и поста вља-
ње жича не огра де око целог 
тере на – рекао је први човек 
рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић, при ли ком оби ла ска 
радо ва 30. сеп тем бра. Он 
је додао да је то нео п ход-
но јед ном вели ком селу као 
што су Хрт ков ци, које има и 
добар фуд бал ски клуб. 

– Тру ди мо се да ство ри-
мо што ква ли тет ни је и боље 
усло ве за бавље ње спор-

том, и на овај начин поку ша-
ва мо да се што више деце 
вра ти на зеле ни терен и сво-
је сло бод но вре ме кори сте 
за бавље ње спор том – иста-
као је Сла ђан Ман чић.

Вред ност радо ва на ста-
ди о ну у Хрт ков ци ма је око 
три мили о на дина ра и опре-
де ље на су у општин ском 
буџе ту.

– Осим тога, ове годи не 
је у Хрт ков ци ма асфал ти-

ран пар кинг испред шко ле, 
уре ђен је улаз и тера са на 
Дому кул ту ре, а доби ли смо 
још неке зах те ве од Саве та 
МЗ Хрт ков ци за асфал ти ра-
ње неких ули ца у селу. Има-
ју наше обе ћа ње да ће и то 
бити ура ђе но до кра ја ове 
гра ђе вин ске сезо не – пору-
чио је пред сед ник Ман чић. 

Ана Уми ће вић, пред сед-
ни ца Саве та МЗ Хрт ков ци 
је иста кла одлич ну сарад њу 

са локал ном само у пра вом и 
пред сед ни ком Општи не.

– Жели мо да наши мешта-
ни у свом селу има ју и ква-
ли тет не усло ве за живот и 
у пону ди разно вр сне садр-
жа је. Сто га ће сав анга жман 
МЗ Хрт ков ци бити усме рен 
ка том циљу – рекла је Ана 
Уми ће вић и дода ла да су 
упу ти ли зах тев за уре ђе њем 
Ули це Нико ле Тесле.

С.Џ.

Радовинатрибинистадиона


