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Вучић и Ердоган
положили камен темељац
На месту буду ћег моста пре ко Саве, 

све ча но су у уто рак, 8. окто бра 
озна чи ли поче так радо ва на ауто 

- путу Бео град - Сара је во, пред сед ни-
ци Срби је и Тур ске Алек сан дар Вучић и 
Реџеп Тајип Ердо ган. Прву део ни цу од 
18,5 кило ме та ра, изме ђу Кузми на и Срем-
ске Раче гра ди тур ска ком па ни ја „Таш-
ја пи“, која је на изла зу из Кузми на пре 
чети ри месе ца напра ви ла свој камп са 
око 1.000 рад ни ка и асфалт ном базом. 
Цере мо ни ји, којој су при су ство ва ли и чла-
но ви Пред сед ни штва БиХ Жељ ко Ком шић, 
Мило рад Додик и Шефик Џафе ро вић, 
били су и мини стри Вла де Срби је, тур ска 
деле га ци ја, као и вели ки број гра ђа на.

Пред сед ник Тур ске Реџеп Тајип Ердо-
ган пору чио је да је овај дан исто риј ски 
тре ну так за Срби ју, БиХ и Тур ску, као и 
да је једи ни циљ Тур ске успо ста вља-
ње мира и про спе ри те та на Бал ка ну. 
Он је пору чио да се никад не сме забо-

ра ви ти да су ове тери то ри је у послед-
њих 25 годи на прет пре ле вели ке не-
среће и пат ње, пла ћа ју ћи вели ке цехо ве. 
– Због тога смо у оба ве зи да изгра ди мо 
будућ ност тако што сво је раз ли чи то сти 
неће мо виде ти као фак то ре неких суко ба, 
већ као сво је богат ство. Ми смо данас сви 
зајед но све до ци јед ном исто риј ском тре-
нут ку међу нашим земља ма и вео ма сам 
поно сан због тога што се данас окон ча ва 
12 важних про је ка та – нагла сио је пред-
сед ник Тур ске, при ли ком обра ћа ња оку-
пље ним гра ђа ни ма у Срем ској Рачи.

Пред сед ник Тур ске је иста као да је мост 
пре ко Саве, чији се темељ поста вља, 
мост при ја тељ ства, јер заи ста има посеб-
ну вред ност за цео реги он. Тако ђе, има 
вели ка оче ки ва ња од тур ске ком па ни је 
„Таш ја пи“, која ради на изград њи пута, да 
ће про је кат завр ши ти у што кра ћем року и 
на нај бо љи начин.

– Желим да све инве сти ци је буду од 

кори сти сви ма нама. Тур ска ће наста ви-
ти да уве ћа ва сво је инве сти ци је широм 
Срби је. Надам се да ћемо изгра ди ти јед ну 
мно го бољу будућ ност – закљу чио је пред-
сед ник Ердо ган. 

Да смо рани је гра ди ли путе ве, а не мр-
жњу избе гли бисмо ката стро фе, али више 
нема мо пра во на такве гре шке, пору чио је 
пред сед ник Вучић на све ча но сти.

– Ово је про стор који је био без путе-
ва, пун сум њи, стра хо ва, и мржње која је 
из тога про из  ла зи ла. Данас почи ње мо тај 
про стор да пове зу је мо, отва ра мо и спа ја-
мо. Ништа није потреб но Бал ка ну, коли ко 
путе ви и пове зи ва ње. Од 1945. годи не сви 
путе ви и пру ге, везе, кому ни ка ци је, које 
смо има ли са БиХ, углав ном су биле лоше, 
као да је неко наро де који живе на овом 
нашем под руч ју кажња вао за ко зна шта. 
Данас је, при ли ка да пока же мо да сами, 
бри ну ћи о себи и сво јој будућ но сти, може-
мо да уре ђу је мо сво је одно се – рекао је 
Вучић и нагла сио да ће путе ви ма овај про-
стор, пре ста ти да буде црна рупа на мапи 
путе ва све та, и да они дово де при ја те ље 
попут пред сед ни ка Тур ске Реџе па Таји па 
Ердо га на, којем може мо да захва ли мо на 
ини ци ја ти ви за изград њу овог пута.

Пред се да ва ју ћи Пред сед ни штва БиХ 
Жељ ко Ком шић у Срем ској Рачи је ре-
као да је ауто-пут сим бол буду ћих бољих 
одно са Срби је и БиХ, срп ски члан Мило-
рад Додик сма тра да овим про јек том 
Срби ја јасно пока зу је сво је опре де ље ње 
да пома же Репу бли ци Срп ској, али и Бо-
сни и Хер це го ви ни, док је бошњач ки члан 
Пред сед ни штва Шефик Џафе ро вић оце-
нио овај дога ђај као начин којим реги он 
води ка миру, про спе ри те ту, ста бил но сти 
и раз во ју.

Смиљ ка Костић

Са све ча но сти почет ка изград ње ауто – пута

Свечаном почетку радова присуствовали су многобројни грађани
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’Ајд сад поно во у шко лу
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&
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Pi{e: Svetlana
Cucani}

Посла ни ци Народ не скуп шти не 
Срби је су про шле неде ље усво
ји ли сет финан сиј ских зако на и 

међу њима Закон о рачу но вод ству. 
Прет по ста вљам да ширу јав ност уоп
ште не зани ма ју одред бе новог зако на, 
али пред у зет ни ке или тако зва не „при
ват ни ке“ и при вре ду у цели ни сва ка ко. 
Пре усва ја ња зако на одр жа на је јав на 
рас пра ва и дигла се при лич на бура 
око нових одред би, међу тим, изгле да 
да је то ипак била бура у чаши воде.

Мини стар финан си ја Сини ша Мали 
је пово дом усва ја ња зако на рекао да 
ће он, закон тојест, омо гу ћи ти већи 
при лив стра них инве сти ци ја. Пошто 
себи ласкам да се пома ло раз у мем у 
ту мате ри ју, није ми јасно зашто ће 
инве сти то ри похр ли ти у Срби ју због 
зако на о рачу но вод ству? Шта ће њима 
зна чи ти поме ра ње рока за пре да ју 
финан сиј ских изве шта ја за месец дана 
и реги стар пру жа ла ца рачу но вод стве

них услу га? Ваљ да је инве сти то ри ма 
важно ста бил но послов но окру же ње, 
поре ске сто пе, одсу ство коруп ци је? 
Али добро, нешто мора да се каже чим 
се мења зако на, а овај ствар но уво ди 
неке нови не у област рачу но вод ства. 

Ина че, област пру жа ња рачу но вод
стве них услу га је веро ват но нај не у ре
ђе ни ја област у при вре ди. Негде 
почет ком 21. века, уки ну та је оба ве за 
сти ца ња про фе си о нал ног зва ња за 
рачу но во ђе. Неких 15ак годи на у зако
ну није било оба ве зе пола га ња струч
них испи та. Струч ни испи ти, одно сно 
струч на зва ња, која мно ги меша ју са 
лицен цом, поно во се уво де. Да ли је то 
добро или лоше? Пој ма немам. Знам 
само да је рачу но вод стве на про фе си ја 
при лич но дегра ди ра на, а за то су кри
ве саме рачу но во ђе. У вре ме кри зе, а 
то вре ме код нас тра је од почет ка 
тран зи ци је, гото во 30 годи на, рачу но
во ђе су дозво ли ле себи да буду „нужно 

зло“ сва ком „при ват ни ку“. И то за вео
ма мале паре. Рет ки су они који су 
сачу ва ли инте гри тет и одби ја ли 
„непри стој не пону де“, већи на је ради
ла и црн чи ла буквал но за црка ви цу. И 
при том су били „Кати ца за све“, од 
књи го вод ства у ужем сми слу, до поре
ског саве то ва ња, рад них одно са и све
га оног што пра ти посло ва ње. 

Не видим да ће нови закон било 
шта ту про ме ни ти, сем што ће 
им држа ва, пре ко про фе си о нал

них удру же ња, заву ћи руку у џеп, те ће 
мора ти да пла ћа ју пола га ње струч них 
испи та (ко није поло жио) и поста ну 
чла но ви (уз пла ћа ње чла на ри не) неког 
удру же ња. И нарав но, мора ће да се 
реги стру ју у реги стар пру жа ња рачу но
вод стве них услу га и то тако ђе да пла
те. Све оста ло оста је исто. А да, ново 
је и то што ће ти инве сти то ри нава ли
ти „к’о Рус на васи о ну“ да обр ћу лову 
баш у Срби ји. Нема ју ваљ да где.

Неких 15-ак годи на
у зако ну није било 
оба ве зе пола га ња 
струч них испи та. 
Струч ни испи ти, 
одно сно струч на

зва ња, која мно ги 
меша ју са лицен цом, 

поно во се уво де.
Да ли је то добро или 

лоше? Пој ма немам. 
Знам само да је

рачу но вод стве на 
про фе си ја при лич но 

дегра ди ра на,
а за то су кри ве

саме рачу но во ђе
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ОДР ЖАН САЈАМ ЗАПО ШЉА ВА ЊА У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

200 сло бод них рад них места

Ми се у Срем ској Митро ви ци заи ста може мо поно си ти сарад њом локал не само у-
пра ве и Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње, јер има мо исти циљ, а то је сма ње ње 
бро ја неза по сле них лица. Уско ро се отва ра нова инду стриј ска зона „Север 3“, и 
потру ди ће мо се да дове де мо још нових инве сти то ра, а надам се да ће бити још про-
ши ре ња пого на, као што је то било недав но у фабри ци „Модин“. Циљ на гру па су нам 
мла ди од 20 до 30 годи на, рекла је Све тла на Мило ва но вић

Сајам запо шља ва ња 
одр жан је у четвр так , 
10. окто бра у Послов

носпорт ском цен тру „Пин
ки“. За уче шће на ово го ди
шњем сај му  при ја ви ло се 
15 посло да ва ца, који су 
има ли пре ко 200 сло бод
них рад них места. Ово је 
тре ћи Сајам запо шља ва ња 
у Сре му ове годи не, прет
ход ни су одр жа ни у Шима
нов ци ма и Новој Пазо ви. 
Заме ни ца гра до на чел ни ка 
Све тла на Мило ва но вић 
иста кла да су ова кви дога
ђа ји од вели ког зна ча ја. 
Тако ђе, она је наве ла да је 
сто па неза по сле но сти у 
нај ве ћем срем ском гра ду 
сада око шест посто, али 
да ће локал на власт ради
ти и даље на сма ње њу 
про цен та неза по сле них 
лица.

– Локал на само у пра ва 
подр жа ва сај мо ве ова квог 
типа, а наро чи то сајам 
запо шља ва ња. Овде наши 
неза по сле ни сугра ђа ни 
могу да дођу до свих 
инфор ма ци ја које их инте
ре су ју, од стру ке која је тра
же на, фабри ка, све до 

усло ва које ком па ни је нуде. 
Ми се у Срем ској Митро ви
ци заи ста може мо поно си
ти сарад њом локал не 
само у пра ве и Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње, 
јер има мо исти циљ, а то је 
сма ње ње бро ја неза по сле
них лица. Уско ро се отва ра 
нова инду стриј ска зона 
„Север 3“, и потру ди ће мо 
се да дове де мо још нових 
инве сти то ра, а надам се да 
ће бити још про ши ре ња 
пого на, као што је то било 
недав но у фабри ци 

„Модин“. Циљ на гру па су 
нам мла ди од 20 до 30 
годи на, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић.

Дирек тор ка Фили ја ле 
Наци о нал не слу жбе за 
запо шља ва ње у Срем ској 
Митро ви ци Мир ја на Гра бић 
је наве ла да сај мо ви запо
шља ва ња увек има ју пози
тив не ефек те, као и да је 
добро да сва ки неза по сле
ни сугра ђа нин дође на 
такве дога ђа је и оста ви 
сво ју рад ну био гра фи ју.

– Фили ја ла у Срем ској 

Митро ви ци је позва ла пре
ко 1100 неза по сле них лица 
да посе те Сајам запо шља
ва ња и апли ци ра ју за јед но 
од мно го број них сло бод них 
рад них места. У 2018. годи
ни смо има ли чети ри сај ма 
ова квог типа, где је при су
ство ва ло 100 посло да ва ца, 
било је хиља ду сло бод них 
рад них места и две и по 
хиља де неза по сле них осо
ба је те сај мо ве посе ти ло. 
Након шест и по месе ци, до 
посла је дошло пре ко 800 
неза по сле них лица. Добро 

Све тла на Мило ва но вић Мир ја на Гра бић

Нај ви ше су се тра жи ли рад ни ци у про из вод њи, адми ни стра ци ји и уго сти тељ ству

Сми ља Нико лић
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ПРЕД СЕД НИК ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИГОР МИРО ВИЋ
ОБИ ШАО СТА ЗУ ЗДРА ВЉА У ВРД НИ КУ 

Заврш ни радо ви
на Ста зи здра вља
Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 

Миро ви ћ и пред сед ник Општи не Ириг 
Сте ван Кази ми ро вић, оби шли су у 

четвр так 10. окто бра завр шне радо ве на 
изград њи и уре ђе њу „Ста зе здра вља“ која 
ће пове за ти цен тар Врд ни ка са Врд нич ком 
кулом, исто риј ском гра ђе ви ном из 13. века, 
за шта је Покра јин ска вла да издво ји ла 115 
мили о на дина ра. Реч је о радо ви ма који 
су обу хва ти ли асфал ти ра ње, поста вља ње 
бан ки на, јав ну расве ту и сао бра ћај ну сиг на
ли за ци ју.

– Ова инве сти ци ја важна је у кому нал
ном, тури стич ком и у сва ком дру гом сми слу. 
Општи на Ириг је место које има тури стич ки 
потен ци јал, и ми са ова квим инве сти ци ја
ма допри но си мо раз во ју тури зма, казао је 
пред сед ник Миро вић.

Про шле годи не, под се тио је пред сед ник 
Миро вић, рекон стру и сан је пут од Врд ни ка 
до Јаска, а у току је и рекон струк ци ја пут ног 
прав ца РумаИриг.

– Наред них неде ља биће запо че ти радо
ви и на уре ђе њу цен тра Ири га. У пла ну је 
и рекон струк ци ја пута од Вен ца до Зма јев
ца. Жели мо да Ириг сустиг не раз ви је ни је 
општи не и да поста не место које ће бити на 
понос свих нас, иста као је Миро вић.

Покра јин ска вла да је од јуна 2016. годи
не до данас, издво ји ла више од 221 мили он 
дина ра за финан си ра ње и суфи нан си ра
ње про је ка та у општи ни Ириг у обла сти ма 
локал ног и реги о нал ног еко ном ског раз во
ја, пред школ ског и основ ног обра зо ва ња и 
вас пи та ња, сао бра ћај не инфра струк ту ре и 
у обла сти кул ту ре.

– Изград њом ове ста зе уна пре ди ће се 
тури стич ки потен ци ја ли наше општи не јер 
смо пре вас ход но опре де ље ни за раз вој 
тури зма, рекао је пред сед ник Општи не Ириг 
Сте ван Кази ми ро вић.

Оби ла ску радо ва при су ство вао је и дирек
тор Упра ве за капи тал на ула га ња Вој во ди не 
Недељ ко Кова че вић.

је да сва ко ко је неза по
слен посе ти сајам, види 
која рад на места су сло
бод на и оста ви сво ју рад ну 
био гра фи ју. Посло да вац га 
можда неће одмах запо
сли ти, али ће у сво јој бази 
има ти њего ве подат ке и 
може га позва ти након 
неког пери о да, рекла је  
Мир ја на Гра бић.

Она је дода ла да се нај
че шће тра же рад ни ци у 
про из вод њи, мага цин ски, 
уго сти тељ ски и адми ни
стра тив ни рад ни ци. Тако ђе, 
било је и сло бод них рад них 
места и за машин ске, као и 
елек троинже ње ре. 

Сми ља Нико лић из Босу
та је први пут на Сај му 
запо шља ва ња, а како каже, 
нада се да ће се за њу овај 
пут наћи неко сло бод но 
рад но место.

– Ради ла сам као герон
тодома ћи ца три годи не, 
при Цен тру за соци јал ни 
рад. Дошла сам да се рас
пи там, да видим које су 
фир ме и да ли има за мене 
неке при ли ке. Пошто већ 
имам иску ства као герон то
дома ћи ца, воле ла бих да 
има такво сло бод но место, 
каже за наше нови не Сми
ља.

Три де сет пе то го ди шњи 
стру ков ни инже њер сао
бра ћа ја Горан Коса но вић 
посао тра жи већ годи ну 
дана. 

– Још увек нисам ниг де 
радио у стру ци. До пре 
годи ну дана сам радио као 
елктро тех ни чар, али и 
сезон ске посло ве. Мислим 
да ће се овде наћи и неко 
сло бод но рад но место и за 
мене. Ова кви дога ђа ји су 
добри, јер имаш већу шан
су да нађеш посао. Није ми 
важно да ли је посао у 
стру ци или не, важно је да 
се ради, навео је Горан 
Коса но вић.  З. Попо вић

Горан Коса но вић
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН МЕН ТАЛ НОГ ЗДРА ВЉА

Зајед но про тив
мен тал них поте шко ћа

Стрес и
међу људ ски 

одно си су врло 
важни фак то ри 

ризи ка. Депре си ја 
и анк си о зност су 

при сут ни на свим 
мери ди ја ни ма ове 

пла не те и нај че шћи 
су мен тал ни
поре ме ћа ји.

Тако ђе, важно је
и ради ти на

сма ње њу
дис кри ми на ци је 
осо ба које има ју 

поте шко ћа са
мен тал ним

здра вљем, исто 
тако је бит на и 

ресо ци ја ли за ци ја, 
рекао је др Врцељ 

и додао да је у 
овом слу ча ју битан 
и генет ски фак тор, 
а да је пре вен ти ва 

што бољи
међу људ ски 

одно си

У четвр так, 10. окто бра 
обе ле жен је Свет ски 
дан мен тал ног здра

вља, а oве годи не кам па ња 
је посве ће на пре вен ци ји 
само у би ства под сло га ном 
„Зајед но у пре вен ци ји само
у би ства. Сва ких 40 секун ди 
јед но само у би ство више”. 
Циљ је поди за ње све сти и 
раз би ја ња табуа о мен тал
ним поре ме ћа ји ма и само у
би стви ма.

Завод за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца и 
Кари тас „Све та Ана ста зи ја“ 
су овим пово дом, орга ни зо
ва ли мани фе ста ци ју на 
град ском тргу уз подр шку 
Опште бол ни це, Дома здра
вља, Меди цин ске шко ле 
„Дра ги ња Ник шић“, Цен тра 
за соци јал ни рад и дру гих 
парт нер ских орга ни за ци ја, 
како би под се ти ли гра ђа не 
на важност овог гло бал ног 
јав но здрав стве ног про бле
ма, ути ца ли на свест јав но
сти о при сут но сти мен тал
них поре ме ћа ја у дру штву, 
као и пора сту само у би ста
ва и поку ша ја само у би ста
ва. 

Дирек тор Опште бол ни це 
др Жив ко Врцељ је рекао 
да пре вен ци ја вео ма важна, 
када је реч о мен тал ном 
здра вљу.

– Општа бол ни ца уче
ству је у лече њу тежих и 
лак ших мен тал них поре ме
ћа ја. Важно је и рано откри
ва ње пси хич ких поре ме ћа ја 

у попу ла ци ји, спре ча ва ти 
све фак то ре ризи ка који су 
при сут ни у живо ту сва ко га 
од нас. Стрес и међу људ
ски одно си су врло важни 
фак то ри ризи ка. Депре си ја 
и анк си о зност су при сут ни 
на свим мери ди ја ни ма ове 
пла не те и нај че шћи су мен
тал ни поре ме ћа ји. Тако ђе, 
важно је и ради ти на сма
ње њу дис кри ми на ци је осо
ба које има ју поте шко ћа са 
мен тал ним здра вљем, исто 
тако је бит на и ресо ци ја ли
за ци ја, рекао је др Врцељ и 
додао да је у овом слу ча ју 
битан и генет ски фак тор, а 
да је пре вен ти ва што бољи 
међу људ ски одно си, као и 
да се од мале на деца уче 
хри шћан ским вред но сти ма, 
јер тако ће човек поста ти 
задо вољ ни ји, а самим тим 
је могућ ност за раз ви ја ње 

мен тал них поте шко ћа и 
мања. 

Кри сти на Дра ги шић, коор
ди на тро ка митро вач ког 
„Кари та са“ наве ла је да та 
орга ни за ци ја раз ви ја нови 
сер вис у Срем ској Митро ви
ци, а то је днев ни бора вак 
за осо бе са мен тал ним 
поте шко ћа ма.

– Оно што жели мо да 
постиг не мо јесте то да све 
наше гра ђа не оба ве сти мо 
коли ко је мен тал но здра
вље важно да се лоши 
пери о ди у нашој земљи, 
који тра ју већ 30 годи на, 
сигур но про јек ту ју на наше 
мен тал но здра вље, које се 
тре ти ра као наци о нал но 
богат ство у Наци о нал ној 
стра те ги ји зашти те мен тал
ног здра вља. Сва кој осо би, 
којој се дијаг но и сти ку је нека 
мен тал на смет ња, оду зи ма 

Кри сти на Дра ги шићдр Жив ко Врцељ

Обе ле жен Свет ски дан мен тал ног здра вља
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се рад на спо соб ност и то 
поста је терет на држав ни 
буџет. Али, нај ва жни је је 
иста ћи да те осо бе могу да 
функ ци о ни шу у рад ном 
окру же њу, јер не мора сва
ка мен тал на поте шко ћа 
бити екс трем на. Јед но став
но, неке осо бе могу про ла
зи ти кроз депре сив не фазе, 
али уз добар лекар ски над
зор и помоћ, оне могу да 
буду рад но спо соб не. Зала
га ће мо се да се ова кав 
закон про ме ни, и да се 
таквим осо ба ма не уки да 
рад на спо соб ност, рекла је 
Кри сти на Дра ги шић.

Соци јал на рад ни ца у 
Дому здра вља у Срем ској 
Нада Лођи но вић иста кла је 
да је важно ради ти на 
свести људи о мен тал ном 
здра вљу, али и на сма њи ва
њу дис кри ми на ци је осо ба 
са мен тал ним поте шко ћа
ма.

– Поро ди ца је важна, она 
мора бити подр шка и уто чи
ште. Чести су слу ча је ви 
када су људи који има ју 
про бле ма са мен тал ним 
здра вљем одба че ни и од 
поро ди це и од око ли не. 
Нагла си ла бих да се у нашој 
локал ној зајед ни ци врло 
мало ради на ресо ци ја ли за
ци ји осо ба са мен тал ним 
смет ња ма које су биле 
хоспи та ли зо ва не. Једи но 
митро вач ки „Кари тас“, који у 
днев ном борав ку има и тер
ми не за осо бе са мен тал
ним смет ња ма, а то би било 
добро да и локал на власт 
подр жи да би тај днев ни 
бора вак у том сми слу могао 
да напре ду је, рекла је Нада 
Лођи но вић. 

Сла ђа на Мир че та, заме
ни ца начел ни ка Град ске 
упра ве за здрав стве ну и 
соци јал ну зашти ту, изја ви ла 
је да је врло бит но чува ти 
сво је мен тал но здра вље.

– Добро мен тал но здра
вље је пред у слов и за 
добро ста ње у цело куп ној 
дру штве ној зајед ни ци. На 
очу ва њу мен тал ног здра
вља не би тре ба ло да се 
анга жу ју само здрав стве не 
уста но ве, већ цело куп но 
дру штво, изја ви ла је Мир че
та. 

Пре ма пода ци ма Свет ске 
здрав стве не орга ни за ци је, 
бли зу 800.000 људи на све
ту извр ши само у би ство сва
ке годи не. На сва ко извр ше
но само у би ство дола зи мно
го више поку ша ја само у би
ства сва ке годи не. Прет ход
ни поку шај само у би ства је 
нај ва жни ји фак тор ризи ка за 
реа ли за ци ју само у би ства у 
општој попу ла ци ји. Само у
би ство је дру ги воде ћи узрок 
смр ти међу мла ди ма ста ро
сти од 15 до 29 годи на. Нај
ве ћа уче ста лост само у би
ства, одно сно 79 про це на та 
само у би ста ва јавља се у 
земља ма са ниским и сред
њим при хо ди ма. Тро ва ње 
пести ци ди ма, веша ње и 
упо тре ба ватре ног оруж ја су 
нај че шћи мето ди само у би
ста ва широм све та. У Репу
бли ци Срби ји (без Косо ва и 
Мето хи је) у 2017. годи ни. 
реги стро ва на су 1005 смрт
них слу ча ја услед само у би
ста ва. 

Струч ња ци исти чу да је у 
ситу а ци ја ма у који ма осо ба 
има неку мен тал ну поте
шко ћу нај ва жни је сао се ћа
ње, без пре ве ли ког саве то
ва ња и мора ли са ња, а да је 
од вели ке кори сти и бити 
пом ни слу ша лац. Тако ђе, 
поку шај да се раз ве се ли 
осо ба која је у некој депре
сив ној фази, неће има ти 
вели ког ути ца ја.  Важно је 
да пока же те да осо бу при
хва та те такву каква јесте, 
али и да та осо ба потра жи 
струч ну помоћ.  З. П.

Нада Лођи но вић Сла ђа на Мир че та

„ПАЖЉИВ КО ВА ПРА ВИ ЛА
У САО БРА ЋА ЈУ“ ЗА ПРВА КЕ

Без бед ност деце 
је нај ва жни ја

У окви ру обе ле жа ва ња 
Деч је неде ље, заме
ни ца гра до на чел ни ка 

Све тла на Мило ва но вић и 
про свет на инспек тор ка Сне
жа на Коње вић су у петак, 
11. окто бра посе ти ла Основ
ну шко лу „Сло бо дан Бајић 
Паја“. Том при ли ком уче ни
ци ма су поде ли ле књи ге и 
бојан ке „Пажљив ко ва пра
ви ла у сао бра ћа ју“. Прва ци 
су тада у раз го во ру са заме
ни цом гра до на чел ни ка раз
го ва ра ли о пона ша њу у сао
бра ћа ју и о важно сти пошто
ва ња сао бра ћај них зна ко ва. 

– Нај кри тич ни ји пери од за 
децу јесте онај када поста ну 
само стал ни уче сни ци у сао
бра ћа ју, а то је узраст од 
седам годи на. То је пери од 
када се мора посве ти ти 

мно го пажње њихо вом обра
зо ва њу у обла сти сао бра ћа
ја. Аген ци ја за без бед ност 
сао бра ћа ја је и ове годи не 
свим нашим прва ци ма на 
тери то ри ји Срем ске Митро
ви це покло ни ла илу стро ва
ни уџбе ник „Пажљив ко ва 
пра ви ла у сао бра ћа ју“ и 
бојан ку. Кроз лик десе то го
ди шњег деча ка Пажљив ка 
прва ци тума че сао бра ћај на 
пра ви ла, уче их како да се 
пона ша ју у сао бра ћа ју у 
одре ђе ним ситу а ци ја ма, и 
то на начин који је њима 
при сту па чан и зани мљив, 
рекла је Све тла на Мило ва
но вић.

Дирек тор Основ не шко ле 
„Сло бо дан Бајић Паја“ Ђор
ђе Цви ја но вић је овом при
ли ком иста као да су ова кве 
акци је од вели ке кори сти.

– Наша шко ла је окру же на 
локал ним путе ви ма, али и 
реги о нал ном сао бра ћај ни
цом. Нај ва жни ја нам је без
бед ност деце која се туда 
сва ко днев но кре ћу, а ту 
мислим посеб но на децу 
мла ђег школ ског узра ста. 
Из тог раз ло га, ове школ ске 
годи не укљу чи ли смо у 
окви ру „Деч је неде ље“ еду
ка ци ју о сао бра ћа ју. Вео ма 
смо захвал ни и локал ној 
само у пра ви, која нам увек 
иза ђе у сусрет изја вио је 
Ђор ђе Цви ја но вић. 

З. Попо вић

Све тла на Мило ва но вић поде ли ла прва ци ма књи ге
и бојан ке „Пажљив ко ва пра ви ла у сао бра ћа ју“

Ђор ђе Цви ја но вић
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ОДР ЖА НА СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА У ХОТЕ ЛУ СРЕМ

60 годи на руко ме та
у Срем ској Митро ви ци

Пово дом 60 годи на посто
ја ња руко ме та у Срем
ској Митро ви ци, у сре ду, 

9. окто бра у Хоте лу „Срем“ 
одр жа на је све ча на ака де ми ја. 
Орга ни за то ри су били  Руко
мет ни савез Срем ске Митро
ви це, РК „Срем“ и ЖРК „Срем“. 
Овај јуби леј је оку пио бив ше 
игра че жен ског и мушког руко
мет ног клу ба „Срем“, који су се 
уз при го дан музич ки и умет
нич ки про грам при се ћа ли свих 
зајед нич ких тре ну та ка који су 
обе ле жи ли 60 годи на руко
ме та у Срем ској Митро ви ци.  
Дав не 1959. годи не, фор ми
ра на је мушка и жен ска руко
мет на сек ци ја, чији је осни вач 
био Јован  Јова Мар ти но вић, 

а све до 1967. годи не мушка и 
жен ска еки па насту па ле су под 
име ном „Пар ти зан“. Душан 
Дрча, тре нер ЖРК „Срем“ и 
пред сед ник Руко мет ног саве за 
Срем ске Митро ви це, иста као 
је том при ли ком да је 60 годи
на посто ја ња руко ме та у гра ду 
вели ки јуби леј.

– Није ово једи на мани фе
ста ци ја којом смо обе ле жи ли 
60 годи на посто ја ња Руко мет
ног саве за Срем ске Митро
ви це. Одр жа ли смо и тур нир 
мла ђих кате го ри ја деча ка и 
девој чи ца, пра ви ли смо дупле 
про гра ме утак ми ца прве 
мушке и жен ске еки пе. Тако
ре ћи, ова све ча на ака де ми
ја јесте шлаг на тор ти у обеДушан Дрча Дра ган Крстић

Јова ну Мар ти но ви ћу уру че на пла ке та
за немер љив допри нос у руко ме ту

Сло бо да ну Више кру ни доде ље на пла ке та 
за допри нос раз во ју руко ме та

Све ча ност пово дом 60 годи на руко ме та у Срем ској Митро ви ци
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Пројекат: „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Града Сремска Митровица – Градска управа за образовање, културу и спорт. 
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Вели ко
задо вољ ство и 
част ми је што је 
вече рас са нама и 
Јован Мар ти но вић, 
који је један од 
осни ва ча руко ме та 
у Срем ској
Митро ви ци и
сва ка ко је лепо
на јед ном месту 
виде ти све људе 
који су кроз свих 
тих 60 годи на били 
део руко мет ног 
живо та нашег
гра да, рекао је 
Душан Дрча 

ле жа ва њу јуби ле ја. Вели ко 
задо вољ ство и част ми је што 
је вече рас са нама и Јован 
Мар ти но вић, који је један од 
осни ва ча руко ме та у Срем
ској Митро ви ци и сва ка ко је 
лепо на јед ном месту виде ти 
све људе који су кроз свих тих 
60 годи на били део руко мет
ног живо та нашег гра да, рекао 
је Дрча и додао да Срем ска 
Митро ви ца мора бити поно
сна, јер је у репре зен та ци ји 
Срби је руко ме та ши ца ЖРК 
„Срем“ Мар тин чан ка Мили ца 
Зубо вић.

Дра ган Крстић, бив ши руко
ме таш и тре нер ЖРК „Срем“, 
навео је да је Срем ска Митр о
ви ца град са вели ком руко мет
ном тра ди ци јом.

– После играч ке кари је ре 
1989. годи не био сам у гру пи 
људи који су фор ми ра ли РК 
„Сир ми јум“ и ја вече рас сла
вим 30 годи на руко мет не кари
је ре. Само јед не сезо не жен
ска еки па је игра ла у Супер А 
лиги, у сезо ни 1995/ 1996. годи
не, док је мушки клуб у сезо ни 
1991/ 1992. годи не играо дру ги 
сте пен так ми че ња у Југо сла
ви ји и то су, нажа лост, једи ни 
доме ти нашег руко ме та, рекао 
је Крстић.

Јова ну Мар ти но ви ћу је том 
при ли ком уру че на пла ке та за 
немер љив допри нос при осни
ва њу, раз во ју и уна пре ђе њу 
руко ме та у Срем ској Митро
ви ци. Тако ђе, пла ке та је уру
че на и гене рал ном секре та ру 
Руко мет ног саве за Вој во ди
не Сло бо да ну Више кру ни за 
допри нос раз во ју руко ме та у 
Срем ској Митро ви ци. 

З. Попо вић

СПЕ ЦИ ЈАЛ НИ РЕЗЕР ВАТ ПРИ РО ДЕ ЗАСА ВИ ЦА

Дан зашти те Дина ри да

Дан зашти те Дина ри да 
 7. окто бар, уста но
вљен је 29. маја 2019. 

годи ни на Гене рал ној Скуп
шти ни Пар ко ва Дина ри да  
мре же зашти ће них под руч ја 
Дина ри да у Пар ку при ро де 
Бли ди ње (Босна и Хер це го
ви на). Сва ке годи не 7. окто
бра, обе ле жа ва њем Дана 
зашти те Дина ри да, ука зи ва
ће се на важност при род ног 
и кул тур ног насле ђа зема
ља Динар ског лука, као и 
испре пле та ност при род ног 
богат ства и кул тур но  исто
риј ских вред но сти овог, по 
мно го чему посеб ног про
сто ра у Евро пи.

Дина ри ди (Динар ски лук) 
пред ста вља ју један од нај
ве ћих пла нин ских лана ца у 
Евро пи, који пове зу је осам 
држа ва југо и сточ не Евро пе: 
Алба ни ју, Босну и Хер це го
ви ну, Црну Гору, Хрват ску, 
Косо во, Маке до ни ју, Сло ве
ни ју и Срби ју. Назив Дина ри
ди поти че од име на пла ни не 
Дина ре, која се нала зи на 
гра ни ци Хрват ске и Босне и 
Хер це го ви не, а која се про
сти ре у сре ди шњем делу 
пла нин ског вен ца. Дина ри
ди се пру жа ју у прав цу севе

ро за пад  југо и сток, дужи
ном од око 650 кило ме та ра 
уз оба лу Јадран ског мора. 
Нај ви ши пла нин ски масив 
Дина ри да су Про кле ти је, са 
врхом Маја Језер це (2.694 
мета ра).

Ове годи не, у којој је уста
но вљен Дан зашти те Дина
ри да  7. окто бар, у Спе ци
јал ном резер ва ту при ро де 
Заса ви ца, одлу чи ли смо се 
да га обе ле жи мо орга ни
зо ва њем при клад ног пре
да ва ња о мре жи Пар ко ва 
Дина ри да. Пре да ва ње је 
под ра зу ме ва ло неза о би ла
зан тео риј ски и прак тич ни 
део, кроз шет њу по пашња
ку Заса ви це, где су уче сни
ци има ли при ли ку да се 
упо зна ју са свим нео п ход
ним поје ди но сти ма које се 
тичу пре де о не вред но сти 
Заса ви це (гео граф ским, 
гео мор фо ло шким, педо ло
шким карак те ри сти ка ма као 
и самим настан ком Заса ви
це).

Било је још речи и о био
ло шкој вред но сти Заса ви це, 
кроз при чу о пред став ни ци
ма дивље фло ре и фау не, 
али и гене тич ким ресур си
ма Срби је. Сви при сут ни су 

сазна ли тако ђе и о еко си
стем ској вред но сти Заса ви
це (могућ но сти кори шће ња 
еко си сте ма у пону ди и раз
во ју зашти ће ног под руч ја). 
Веру је мо да је наша еду ка
тив на посе та и шет ња кроз 
при ро ду Заса ви це, посла ла 
сна жну пору ку да уна пре
ђе ње зашти те при род них 
и кул тур них вред но сти на 
под руч ју Дина ри да тре ба 
бити при о ри тет и зајед нич ки 
зада так свих нас.

Мре жу Пар ко ва Дина ри да 
тре нут но чине 80 чла но ва 
са 95 зашти ће них под руч ја 
из осам зема ља: Алба ни је, 
Босне и Хер це го ви не, Црне 
Горе, Хрват ске, Косо ва*, 
Север не Маке до ни је, Сло
ве ни је и Срби је. Чла но ви 
Пар ко ва Дина ри да су тако
ђе и физич ка лица, љуби
те љи при ро де и при ја те љи 
мре же од њеног осни ва ња. 
Асо ци ја ци ја „Пар ко ви Дина
ри да – мре жа зашти ће них 
под руч ја Дина ри да” осно
ва на је кра јем 2014. годи не 
са седи штем у Под го ри ци 
на осно ву спо ра зу ма осам 
зема ља Динар ског лука Биг 
Вин II.

Ј. Вука ди но вић

ЈКП „ТОПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА“
Сана ци ја топло во да

Оба ве шта ва ју се гра ђа ни да ће због 
изво ђе ња радо ва на сана ци ји цуре ња 
топло во да, у пери о ду од 14. до 24. окто бра 
бити изме њен режим сао бра ћа ја у Ули ци 
Ста ри шор код бро ја 124, тако што се сао

бра ћај мотор них вози ла пре у сме ра ва на 
леву сао бра ћај ну тра ку из сме ра Лаћар ка. 

Моле се гра ђа ни да у наве де ном пери о
ду пошту ју поста вље ну сао бра ћај ну сиг на
ли за ци ју.

Обе ле жен Дан зашти те Дина ри да
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПО ХИТ НОМ ПОСТУП КУ

Раз ре шен дирек тор „Стам бе ног“

Сед ни ца Скуп шти не општи не 
Рума, зака за на по хит ном поступ
ку, одр жа на је 9. окто бра. Раз лог 

за ова кво зака зи ва ње била је ситу а ци ја 
у ЈП „Стам бе но“ пред пред сто је ћу греј
ну сезо ну, као и сме на дирек то ра овог 
пред у зе ћа Срђа на Нико ли ћа, те име но
ва ње новог в.д. дирек то ра.

Гово ре ћи о раз ло зи ма хит но сти и 
потре би да се сме ни доса да шњи дирек
тор, Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
Општи не је ука зао да локал на само у
пра ва као одго вор на и про фе си о нал на, 
не може да допу сти да се уђе у нову 
греј ну сезо ну, која зва нич но почи ње 15. 
окто бра, а да ово пред у зе ће нема спро
ве ден, завр шен, закљу чен и пот пи сан 
посту пак набав ке. То зна чи да нема 

ода бра ног доба вља ча глав ног енер ген
та  мазу та. 

– Није дан раз лог није оправ да ње за 
ову ситу а ци ју, пого то во што је то могло 
да се ура ди мно го рани је. Из тог раз ло
га, а и мно гих дру гих који посто је, одлу
чи ли смо да сада шњег дирек то ра, који 
је у ман да ту до мар та 2020. годи не 
сме ни мо, поста ви мо врши о ца дужно
сти и укљу чи мо се у ода бир нај по вољ
ни јег пону ђа ча и обез бе ди мо нашим 
гра ђа ни ма који се гре ју на даљин ско 
гре ја ње, да током зиме има ју оно што 
пла ћа ју, одно сно гре ја ње – рекао је о 
раз ло зи ма за сме ну и хит ност поступ ка 
Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да у рум ској општи ни 
посто ји и рад но тело заду же но за ЈП 

„Стам бе но“ чији је пред сед ник Душан 
Љуби шић, начел ник Општин ске упра ве  
и које ће помо ћи ново и ме но ва ном в.д. 
дирек то ру Бра ни сла ву Петро ви ћу, 
дипло ми ра ном прав ни ку. 

– У нашој општи ни нема мо про бле ма 
са финан си ја ма, нити са било којим 
јав ним пред у зе ћем,  па не жели мо да  
допу сти мо да један мали део у јед ном 
пред у зе ћу напра ви про блем који може 
да иза зо ве неза до вољ ство већег бро ја 
људи. На овај начин пока зу је мо да 
стра нач ка при пад ност или стаж у поли
тич кој пар ти ји не зна чи ништа, ако неко 
не ради добро свој посао. То важи за 
све, почев од мене, па до било ког поје
дин ца који је члан неке пар ти је. Мора 
да се пошту је рад, зала га ње, енер ги ја 

Сед ни ца СО Рума по хит ном поступ ку

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Избор про це ни те ља пар це ле
за Health Care Euro pe
Како смо вас инфор ми са ли, кине

ско  дан ска ком па ни ја Health 
Care Euro pe одлу чи ла је да купи 

земљи ште и гра ди још један про из вод
ни погон на „Рум ској петљи“, има ју ћи 
у виду њихо во успе шно про ши ре ње на 
аме рич ко тржи ште. 

С обзи ром на потре бу да се што пре 
поч не са град њом, како је и наја вље но 
на кон фе рен ци ји за нови на ре 7. окто
бра, одмах сутра дан, дакле 8. окто бра 
одр жа на је сед ни ца Општин ског већа 
са само јед ном тач ком днев ног реда, 
а то је избор орга ни за ци је која ће 
врши ти про це ну тржи шне вред но сти 
пар це ле коју ће купи ти ова ком па ни ја. 

Иза бра на је, као и у прет ход ним слу ча
је ви ма, Поре ска упра ва у Руми.

– Одлу ка о про це ни тржи шне вред
но сти прет хо ди про да ји. Желе ли смо 
да про це ду ру која је про пи са на зако
ном, што пре спро ве де мо,  и да они 
што пре поста ну вла сни ци ове пар це
ле како би се кре ну ло у град њу. Оно 
што је њихов инте рес, али и инте рес 
локал не само у пра ве,  је да хала која 
ће бити повр ши не 20.000 ква драт них 
мета ра, буде што пре изгра ђе на – каже 
Душан Љуби шић, начел ник Општин
ске упра ве.

Он исти че, да је пре ма про це ни 
локал не поре ске адми ни стра ци је, 

Душан Љуби шић
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која се ула же у посао. Из тог раз ло га 
смо се одлу чи ли да пову че мо овај 
потез – рекао је Ман чић и додао да има 
вре ме на да се оно што је про пу ште но 
ура ди, пого то во што посто је зали хе 
мазу та за наред них месец дана, али 
које нису рав но мер но рас по ре ђе не по 
котлар ни ца ма.

О ситу а ци ји у ЈП „Стам бе но“ на овој 
скуп штин ској сед ни ци, гово рио је и 
Ненад Боро вић, први пут као члан 
СНС. Он је иста као да ово пред у зе ће 
оба вља делат ност од општег инте ре са 
и да дирек тор, који сво јим неса ве сним 
поступ ци ма дове де у пита ње функ ци о
ни са ње пред у зе ћа које снаб де ва гра ђа
не топлот ном енер ги јом, тре ба да буде 
сме њен.

 – Тако ђе, један од циље ва функ ци о
ни са ња пред у зе ћа је и сти ца ње доби
ти, а ако тога нема, него се иска же 
губи так од пре ко 14 мили о на дина ра, и 
то је раз лог за сме ну – додао  је Боро
вић.

Сте ван Кова че вић, пред сед ник СО 
Рума је ука зао да је недо пу сти во да 
бла го вре ме но није рас пи сан тен дер за 
набав ку енер ген та, одно сно мазу та и 
да нај ве ћу одго вор ност за то сно си онај 
ко је одго во ран за функ ци о ни са ње 
пред у зе ћа, а то је дирек тор. 

– Као одго вор на власт, све сна озбиљ
но сти про бле ма ти ке, нисмо има ли дру
гу могућ ност него да ништа не пре пу
сти мо слу ча ју и зато смо, пре исте ка 
ман да та, раз ре ши ли дужно сти дирек
то ра Срђа на Нико ли ћа. На њего во 
место смо име но ва ли врши о ца дужно
сти, који ће у сарад њи са рад ним телом 
које већ посто ји, гле да ти да на нај бе
збол ни ји начин овај про блем пре ва зи ђе 
и да гра ђа ни не мора ју да бри ну о 
пред сто је ћој греј ној сезо ни која није 
дове де на у пита ње. 

Пре ма инфор ма ци ја ма које има мо, 
„Стам бе но“ има мазу та за месец дана, 
мада тај мазут није рав но мер но рас по
ре ђен по котлар ниц ма, али интен зив

ни јим анга жо ва њем ми ћемо про блем 
пре мо сти ти, врло брзо ће бити  рас пи
сан тен дер за набав ку мазу та. Нема 
раз ло га за бри гу, али ми не може мо 
дозво ли ти да се неко тако нео д го вор но 
пона ша. Зато смо ову сед ни цу сазва ли 
по хит ном поступ ку – поја снио је Кова
че вић.

Одбор ни ци  СО Рума су на овој сед
ни ци дали и сагла сност на изме не и 
допу не про гра ма посло ва ња ЈП „Гас  
Рума“, које се одно се на пове ћа ње 
сред ста ва за инве сти ци о не радо ве, 
одно сно град њу гасо во да дужи не 4,8 
кило ме та ра. 

– У пита њу је нови гасо вод, с обзи
ром на то да капа ци те ти који посто је у 
Вог њу, нису довољ ни да задо во ље 
потре бе Асфалт не базе и буду ћих кори
сни ка, јер оче ку је мо нове инте ре сен те 
у инду стриј ској зони Вогањ.  Вред ност 
инве сти ци је је 22 мили о на дина ра 
нашим сред ста ви ма. Тре нут но ради мо 
про јект ну доку мен та ци ју, после тога 
пре ла зи мо на изво ђе ње радо ва. Након 
рас пи си ва ња тен де ра, мора мо има ти 

та пред ви ђе на сред ства. Про шле годи
не, када смо ради ли финан сиј ски план 
за ову годи ну, нисмо има ли инфор ма
ци ју о томе да ће пред у зе ће зах те ва ти 
одре ђе не коли чи не гаса – рекао је 
дирек тор овог успе шног пред у зе ћа, 
Рада Мара вић. Са овим изме на ма, 
вред ност укуп них инве сти ци о них ула
га ња ЈП „Гас  Рума“ изно се 68,1 мили
он дина ра.

 Како је иста као дирек тор Мара вић, 
гаса има довољ но, а по наја ва ма из 
„Срби ја га са“, њего ва цена се неће 
мења ти у току ове греј не сезо не, што је 
сва ка ко инфор ма ци ја која ће обра до ва
ти све кори сни ке овог енер ген та. 

Број при кљу ча ка у рум ској и ири шкој 
општи ни је у пора сту и ово пред у зе ће 
спрем но доче ку је хлад ни је дане.

На овој скуп штин ској сед ни ци одбор
ни ци су при хва ти ли и про гра ме рада 
уста но ва кул ту ре за 2020. годи ну: Зави
чај ног музе ја Рума, Град ске библи о те ке 
„Ата на си је Стој ко вић“ и Кул тур ног цен
тра „Бра на Црн че вић“.

С. Џаку ла

Сте ван Кова че вић Рада Мара вић

вред ност пар це ле 30 мили о на дина ра.
–  Ми оче ку је мо, поред при хо да од 

про да је по тржи шној вред но сти, и при
ход од про ме не наме не пољо при вред
ног у гра ђе вин ско земљи ште, а  део тог 
при хо да иде директ но у локал ни буџет. 
Уку пан при ход који оче ку је мо је нешто 
пре ко 37 мили о на дина ра. Чиње ни ца 
да данас на тери то ри ји рум ске општи
не послу је велик број стра них ком па
ни ја је  потвр да тога да је општин ска 
адми ни стра ци ја и те како брза и ефи
ка сна. Ми се тру ди мо, нарав но, у скла
ду са закон ском дирек ти вом да све 
оно што је инте рес стра них и дома
ћих инве сти то ра, што пре спро ве де мо 
у дело. Брзо изда ва ње гра ђе вин ске 
дозво ле, брзи дого во ри, лак при ступ 
до пред сед ни ка општи не, лако зака
зи ва ње састан ка  све је то пред у слов 
да стра ни и дома ћи инве сти то ри пра
ве сво је про из вод не пого не у нашој 
општи ни  –  иста као је Душан Љуби
шић. С. Џаку ла

ВРТИЋ „КОЦ КИ ЦА“ 

Клупе на дар
Пово дом Наци о нал ног дана дава ња, 

ОШ  „Вељ ко Дуго ше вић“ покло ни ла је 
део спољ ног моби ли ја ра УПВО „Поле
та рац“. Клу пе и кући це од пале та, 
које су нека да биле део учи о ни це на 
отво ре ном, доста вље не су као поклон 
објек ту „Коц ки ца“. 

Јасми на Вука но вић, дирек тор ка 
шко ле је иста кла да је ово била иде ја 
Уче нич ког пар ла мен та.

– Покло ни ли смо наше клу пе и кући
це деци из врти ћа који ма ће то мно го 
зна чи ти и надам се да ће их радо кори
сти ти. Можда ће то бити и иде ја да и у 
врти ћу ура де нешто слич но – рекла је 
дирек тор ка Вука но вић.

Радо слав Машић, дирек тор „Поле
тар ца“ захва лио је на покло ну који је 
добио обје кат „Коц ки ца“.

 – Овај моби ли јар може мо кори сти
ти и за игру, али и за наста ву и рад са 
децом. Исто вре ме но може послу жи ти 
и као иде ја, да и деца из наше уста но
ве, зајед но са роди те љи ма напра ве од 
пале та нешто слич но – каже Радо слав 
Машић.

С. Џ.
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СРЕМ СКА УЛИ ЦА

Поче ло асфал ти ра ње
Обим ни радо ви на рекон струк ци ји Срем ске 

ули це у гра ду се при во де кра ју, а 9. окто
бра је запо че ло и нано ше ње првог сло ја 

асфал та. Радо ви су под ра зу ме ва ли про ши ре ње 
коло во за за 1,7 мета ра, напра вљен је нови вод 
кишне кана ли за ци је, водо вод на мре жа, ивич ња
ци, а биће поно во ура ђе ни и кол ски при ла зи и 
тро то а ри са обе стра не ове ули це.

Под се ти мо, рум ска Општи на је на кон кур су 
код Упра ве за капи тал на ула га ња Вој во ди не 
доби ла 50 мили о на дина ра за обим не захва те 
у ули ца ма Мило ша Црњан ског и Срем ској. С 
обзи ром на то да је укуп на вред ност ових радо
ва 69 мили о на дина ра, оста так је обез бе ди ла 
локал на само у пра ва.

Ком плет ни радо ви у Ули ци Мило ша Црњан
ског су завр ше ни, а у Срем ској су при самом кра
ју. Захва љу ју ћи ком плет ним рекон струк ци ја ма, 
обе  ули це ће, пре све га доби ти бољу водо вод ну 
и кана ли за ци о ну мре жу, усло ве за без бед ни ји 
сао бра ћај, али и леп ши изглед. С. Џ.

Асфал ти ра ње Срем ске ули це

СРЕ ЂИ ВА ЊЕ КАНА ЛА

Радо ви у Ули ци Иве Андри ћа

Жите љи Ули це Иве Андри ћа у 
Руми дуги низ годи на има ју 
про бле ма са атмос фер ским 

вода ма, мно ги су им обе ћа ва ли реше
ње тог про бле ма. Ових дана  напо кон 
се кре ну ло са радо ви ма на заце вље
њу кана ла, у дужи ни од око 240 мета
ра. Ти радо ви су поче ли 7. окто бра, а 
тре ба ло би да се окон ча ју у наред них 
месец дана.

По речи ма пред сед ни ка Општи не 
Сла ђа на Ман чи ћа, који је 8. окто бра 
оби шао радо ве, нова канал ска мре
жа ће се спо ји ти са већ посто је ћом у 
Ули ци Мла де на Сто ја но ви ћа, тако да 
би овим био решен дуго го ди шњи про
блем са атмос фер ским вода ма жите
ља овог дела гра да. 

– Обе ћа ли смо гра ђа ни ма који живе 
у Ули ци Иве Андри ћа да ћемо заце
ви ти овај канал, с обзи ром на то да 
је канал за атмос фер ску и фекал ну 
кана ли за ци ју до поло ви не ули це заце
вљен, а онда је пуштен испуст у сло
бод ном, отво ре ном кана лу. Гра ђа ни 
који живе овде су изра зи ли жељу да се 
и у тај део кана ла поста ве цеви, да се 
покри ју земљом и израв на ју. Када су 
вели ке пада ви не, одре ђе ни део воде 
се задр жа ва у овим кана ли ма, буквал
но испод про зо ра, а вода сва шта носи, 
о непри јат ном мири су и да не гово ри
мо. Било је слу ча је ва да та вода која 
иде нео бе збе ђе ним кана ли ма, неким 
под зем ним путе ви ма се сли је и у суте
ре не и подру ме кућа, зато смо обе ћа

ли да ћемо то заце вље ње и ура ди ти 
– исти че пред сед ник Ман чић.

Вред ност ових радо ва је око чети ри 
мили о на дина ра, а реч је о буџет ским 
сред стви ма. 

– У овом делу ули це ће бити рено
ви ра на сва ка ћупри ја, одно сно кол ски 
улаз, јер ће због радо ва мора ти да се 
укло не. Без обзи ра у каквом су ста њу, 
изво ђач има оба ве зу да сва ку ћупри ју 
рено ви ра или изгра ди нову. По окон
ча њу радо ва биће ком плет но изме
њен и изглед ули це, буду ћи да кана ла 
више неће бити, већ само израв на не 
зеле не повр ши не са ком плет но новим 
кол ским при ла зи ма кућа ма – рекао је 
Сла ђан Ман чић.

С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић у оби ла ску радо ва
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ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА

При јем за мали ша не
у Град ској кући

У окви ру Деч је неде ље, локал на 
само у пра ва орга ни зу је и „Дан 
отво ре них вра та“, када су у 

Град ској кући гости код пред сед ни ка 
били пред школ ци и прва ци из град
ских врти ћа и шко ла. Тако је било и 
ове неде ље, 10. окто бра шезде се так 
мали ша на са њихо вим вас пи та чи ца
ма и учи те љи ца ма, при ми ла је заме
ни ца пред сед ни ка Општи не Мари ја 
Стој че вић. Гости су доне ли покло не, 
а њих је доче као пун сто слат ки ша и 
соко ва.

Јасми на Вука но вић, дирек тор ка ОШ 
„Вељ ко Дуго ше вић“ исти че да се сва
ке годи не орга ни зу је овај при јем и да 
је то јед на лепа прак са. 

– Деци то пуно зна чи, они први пут 
дођу у неку зва нич ну инсти ту ци ју у 
гра ду, где их увек лепо доче ка ју – 
каже дирек тор ка Јасми на.

Овај при јем је орга ни зо ван у сарад
њи са Оде ље њем за дру штве не 

делат но сти, а шефи ца Оде ље ња 
исти че да је реч о јед ној лепој акци ји у 
окви ру Деч је неде ље.

– Уго сти ли смо јед но оде ље ње 
пред шко ла ца и прва ке из свих град
ских шко ла. Дра го нам је што смо 
изма ми ли осме хе на њихо вим лици
ма, што смо их уго сти ли са оним што 
нај ви ше воле, а то су слат ки ши – 
рекла је Боба на Мале тић.

Заме ни ца пред сед ни ка Мари ја 
Стој че вић је поздра ви ла сво је дра
ге госте који су, поред сли ка које су 
ради ли са сво јим вас пи та чи ма и учи
те љи ма, при пре ми ли и мали музич ки 
про грам. Обра ћа ју ћи се мали ша ни ма, 
иста кла је да јој је дра го што их је баш 
она при ми ла у Град ској кући у име 
локал не само у пра ве.

– Морам да при знам да су ми ови 
сусре ти са вама јед ни од нај ра до сни
јих, од како радим овде. Пола ском у 
шко лу и вртић ви запо чи ње те јед но 

ново погла вље у вашим живо ти ма. 
Схва ти ће те пре или касни је, да ће 
вам овај пери од бити један од нај леп
ших. Зато се што више дру жи те и ужи
вај те, али и буди те вред ни, слу шај те 
роди те ље, вас пи та че и учи те ље, јер 
ће вас они нау чи ти да буде те добри 
људи. Обра зо ва ње које доби је те ће 
вам омо гу ћи ти да даље напре ду је те – 
пору чи ла им је Мари ја Стој че вић.

Међу мали ша ни ма су били и прва
ци из „Вељ ко ве“ шко ле, Лука Јекић и 
Роберт Шљи вић. Они су из истог раз
ре да и дру же се. 

– Мно го ми се сви ђа у шко ли, имам 
нове дру га ре, учи мо да чита мо и 
пише мо. Има ли смо у нашој шко ли и 
деч ји вашар – рекао нам је Лука.

А после тог зва нич ног дела сусре та, 
дру же ње је наста вље но уз сто пре пун 
слат ки ша, за мале госте у Град ској 
кући.

С. Џаку ла

Зајед нич ка фото гра фи ја

Мари ја Стој че вић поздра вља сво је госте Лука Јекић и Роберт Шљи вић
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Рума дома ћин кара ва на игре
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 гра мом је 
било обу хва ће но 15 гра до ва у 
Срби ји, а реак ци је публи ке су 
пре ва зи шле оче ки ва ња орга
ни за то ра. 

Зато је Фон да ци ја Арт Мен
тор подр жа ла дру гу еди ци ју 
овог мул ти ди сци пли нар ног 
про јек та, који има за циљ да 
кроз раз ли чи те актив но сти 
при бли жи кла си чан балет и 
савре ме ну игру свим заин
те ре со ва ним уче сни ци ма и 
посе ти о ци ма. Током ове и 
наред не годи не још десет 
гра до ва ће бити дома ћи ни 2. 
Kаравана игре. 

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. 
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“, 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 хипхопа или 
брејкден са.

 С. Џ.

Кара ван игре

КЛЕ НАК

Радо ви на про ши ре њу гро бља
Радо ви на про ши ре њу гро бља у 

Клен ку, одно сно пове ћа њу бро
ја гроб них места, запо че ли су 7. 

окто бра и до кра ја неде ље су и окон ча
ни. Ради се о две нове ста зе са укуп но 
112 места, 50 дуплих и 12 поје ди нач них 
гроб них места. 

– По окон ча њу радо ва у Клен ку, поче
ће радо ви на про ши ре њу гро бља у 
Путин ци ма. Тамо би тре ба ло да ура ди
мо 40 гроб них места са по два места за 
сахра њи ва ње. Сред ства за ове радо
ве су обез бе ђе на у општин ском буџе ту 
и њихо ва укуп на вред ност изно си 1,8 
мили о на дина ра – каже Дра ган Панић, 
дирек тор ЈП „Кому на лац“ Рума. 

Ове годи не је пове ћан и број места за 
сахра њи ва ње на град ском гро бљу Бару
но вац, које је про ши ре но за 47 места. 

– Током ове годи не нисмо успе ли, 
нажа лост, да наста ви мо уре ђе ње ста за 
у беха то ну на Град ском гро бљу у Руми, 
које су заи ста допри не ле бољем изгле
ду и ква ли тет ни јој услу зи на гро бљу. 
Ја се надам да ћемо изна ћи одре ђе на 
сред ства, како би наста ви ли те радо ве и 
завр ши ли запо чет посао, како на Ста ро
рум ском гро бљу у Ири шкој ули ци, тако 
и на Град ском гро бљу у Руми – рекао је 
дирек тор Панић. 

Он је додао да би сле де ће годи не на 
кле нач ком гро бљу тре ба ло гра ди ти и 
капе лу, јер је ово гро бље нема, а биће 

испла ни ра на и одре ђе на сред ства за 
изра ду ста за на гро бљу у Доњим Петров
ци ма, као и за про ши ре ње гроб них поља 
у свим сели ма где то буде потреб но.

У мину лој годи ни, поред изра де ста
за на Град ском гро бљу извр ше ни су и 
зна чај ни радо ви на про ши ре њу гроб них 
поља на Бару нов цу. С. Џ.

Дра ган Панић у обиласку радова

Пројекат: „РУМА ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА“ финансира се из буџета Општине Рума. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЦЕН ТАР ЗА
СОЦИ ЈАЛ НИ РАД 
Огрев за
нај у гро же ни је

Почев од ове неде ље 
Цен тар за соци јал ни рад 
„Дунав“ у Инђи ји, врши ће 
поде лу огрев ног дрве
та наме ње ног соци јал но 
нај у гро же ни јим поро
ди ца ма и поје дин ци ма. 
Како је иста кла дирек то
ри ца Жељ ка Годић Авра
мо вић завр ше на је јав
на набав ка и сада су се 
сте кли усло ви за поде лу 
огре ва.

– Сред ства су обез бе
ђе на из локал ног буџе
та за набав ку огрев ног 
дрве та за 380 поро ди ца 
које при ма ју соци јал ну 
помоћ, за ста ре и боле
сне, неспо соб не за рад и 
поро ди це са више деце. 
Дистри бу ци ја на кућ ну 
адре су биће завр ше на 
до кра ја окто бра и за сва
ку поро ди цу пред ви ђен је 
метар дрва – обја сни ла је 
дирек то ри ца. 

 М. Ђ.

ИЗГРАД ЊА ВРТИ ЋА

Адап та ци ја објек та у Љуко ву
Уско ро ће бити завр

шен про је кат новог 
врти ћа који ће се гра

ди ти код Хра ма Све тог цара 
Кон стан ти на и цари це Јеле
не у Инђи ји. Како је иста као 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак завр ше но је 
идеј но реше ње, а због уште

де вре ме на, исто вре ме но су 
рас пи са ни и јав на набав ка и 
про јек то ва ње.

– Уско ро ћемо на лока ци
ји где ће се гра ди ти вртић, 
поста ви ти таблу на којој ће 
гра ђа ни моћи да виде како 
ће он изгле да ти. Вртић ће 
након изград ње бити бес

пла тан за сву децу и капа
ци те та за 250 мали ша на 
– рекао је Гак и додао да 
након изград ње овог објек
та, више неће бити листа 
чека ња.

Први човек инђиј ске 
Општи не освр нуо се и на 
више пута наја вљи ва не 
радо ве на адап та ци ји и уре
ђе њу врти ћа у Љуко ву. Како 
је рекао, у наред ним дани
ма биће завр ше на доку мен
та ци ја, а око 40 нај мла ђих 
Љуков ча на доби ће уре ђе
ни је про сто ри је за бора вак.

– Про је кат уре ђе ња врти
ћа у Љуко ву спро во ди мо 
у сарад њи са Фон да ци јом 
Новак Ђоко вић. Један део 
сред ста ва смо обез бе ди ли 
из нашег буџе та, тач ни је око 
800 хиља да дина ра, а пре ко 
кон кур са од поме ну те Фон
да ци је дру ги део. Овај про је
кат је у завр шној фази, затим 
ћемо га про сле ди ти Фон да
ци ји Новак Ђоко вић и убр зо 
сле ди и пот пи си ва ње уго во
ра – каже Вла ди мир Гак. 

М. Ђ.
Адап та ци ја врти ћа у Љуко ву

АКТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП „КОМУ НА ЛАЦ“

Јесе ње уре ђе ње гра да
У току су радо ви на јесе њем уре ђе

њу општи не Инђи ја. Рад ни ци Јав
ног кому нал ног пред у зе ћа „Кому

на лац“ већ неко ли ко дана су анга жо ва ни 
на заме ни цве ћа на јав ним повр ши на ма. 
Како је иста као дирек тор Душан Лема ић, 
сади се већ по уста ље ном прин ци пу јер, 
како каже, већ се зна које цве ће опста је 
током зиме.

– О изгле ду јав них повр ши на рачу на 
воде три наша рад ни ка која су заду же
на за овај део посла. Повр ши не под цве
ћем изгле да ју изу зет но лепо, јер се води 
рачу на о сва ком дета љу. Део шета ли шта 
у Ули ци вој во де Сте пе, од сата до Поште 
оста ви ће мо за крај, јер мора мо саче ка ти 
да види мо где ће бити поста вље но кли
за ли ште, како не би дошло до уни шта
ва ња цве ћа – рекао је Лема ић и под се
тио да је ЈКП „Кому на лац“ кон ку ри сао 
код ресор ног покра јин ског секре та ри ја та 
про јек том који под ра зу ме ва сад њу пре ко 
3.000 сад ни ца раз ли чи те врсте дрве ћа.

– Ако не про ђе мо на кон кур су, пре ма 
рани јем пла ну нашег пред у зе ћа, пред
ви де ли смо сад њу око 500, а до сада 
смо заса ди ли око 600 ста ба ла. План је 
да укуп но заса ди мо око 3.500 сад ни ца – 
рекао је Лема ић.

Осим јесе њег уре ђе ња гра да, акту ел

на је и обно ва меха ни за ци је. Током прет
ход не неде ље ЈКП „Кому на лац“ постао 
је „бога ти ји“ за нову чисти ли цу, маши ну 
која се кори сти за при ку пља ње лишћа и 
мањег сме ћа.

– Пла ни ра ли смо купо ви ну ками о на, 
али се чисти ли ца испо ста ви ла као боља 
инве сти ци ја. Тако ђе, до почет ка зиме 

пла ни ра мо купо ви ну још јед ног ками о
на који ћемо кори сти ти за потре бе зим
ске слу жбе – каже дирек тор „Кому нал ца“ 
и дода је да се меха ни за ци ја наба вља у 
скла ду са потре ба ма пред у зе ћа, као и да 
је данас ситу а ци ја мно го боља него што 
је била пре три годи не.

М. Ђ.

Јесе ње уре ђе ње цен тра Инђи је

Пројекат: „Општина Инђија - општина развоја“ финансира се из буџета Општине Инђија. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА 

Стрел цима по 36.000 динара
У Општи ни Пећин ци, у петак 4. 

окто бра, одр жа на је сед ни ца 
Општин ског већа, на којој су већ

ни ци, изме ђу оста лог, одо бри ли сред
ства за испла ту награ да стрел ци ма на 
про тив град ним ста ни ца ма у пећи нач
кој општи ни. Осам на ест стре ла ца који 
су деј ство ва ли на девет про тив град них 
ста ни ца биће награ ђе но са по 36.000 
дина ра за про те клих шест месе ци.

– Про тив град ни стрел ци су пока за
ли вели ко зала га ње у одбра ни наших 
ата ра и насе ља од гра да. Успе шно су 
деј ство ва ли и на тај начин пред у пре
ди ли потен ци јал но вели ку ште ту коју 
град може да нане се како пољо при
вред ним усе ви ма, тако и објек ти ма. 
Награ ђи ва ње про тив град них стре ла
ца након успе шне сезо не је више го

ди шње прак са у нашој општи ни, којом 
локал на само у пра ва пока зу је стрел ци
ма да цени њихо во зала га ње – обра
зло жио је заме ник пред сед ни ка општи
не Пећин ци Зоран Вој кић.

Већ ни ци су дали и пози тив но 
мишље ње на Изве штај о реа ли за ци
ји годи шњег пла на рада за школ ску 
2018/2019. годи ну Пред школ ске уста
но ве „Вла да Обра до вић Каме ни“. Како 
је рекла помоћ ни ца дирек то ра пред
школ ске уста но ве Све тла на Попо вић, 
у про шлој школ ској годи ни у ову уста
но ву је упи са но 706 деце, која су била 
рас по ре ђе на у 33 гру пе у свих 15 насе
ља пећи нач ке општи не.

Она се посеб но освр ну ла на инве
сти ци ју реа ли зо ва ну у објек ту пред
школ ске уста но ве у Пећин ци ма, у 

окви ру које је заме њен кров, ура ђе на 
тер мо и зо ла ци ја и сани ра не тера се на 
првом спра ту објек та.

– Овом инве сти ци јом, вред ном осам 
мили о на дина ра, зна чај но смо уна пре
ди ли усло ве за бора вак деце и за рад 
запо сле них у нашој уста но ви – изја ви
ла је Попо вић.

На сед ни ци су пози тив но мишље ње 
доби ли и Годи шњи план рада Пред
школ ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ за 2019/2020. годи ну. Изве
штај о ста њу без бед но сти сао бра ћа ја 
за пери од од 1. јану ар до 31. јул 2019. 
годи не, као и изве шта ји о раду месних 
зајед ни ца Срем ски Миха љев ци, Деч, 
Огар и Бре стач, који ће бити упу ће
ни на усва ја ње Скуп шти ни општи не 
Пећин ци.

НОВ ЧА НИ ДОДА ТАК ЗА ПОРО ДИ ЦЕ СА НОВО РО ЂЕН ЧА ДИ МА

У Пећинцима све више беба
У пећи нач ком Кул тур

ном цен тру, пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр 

Жељ ко Трбо вић зајед но са 
Мајом Доше но вић из општин
ског Оде ље ња за дру штве не 
делат но сти, уру чио је у петак, 
11. окто бра једо крат ни нов
ча ни дода так поро ди ца ма са 
ново ро ђен ча ди ма.

Помоћ у изно су од 40 хиља
да дина ра су доби ле 92 поро
ди це са при но вом у општи ни 
Пећин ци, а како нам је рекао 
пред сед ник Трбо вић мере 
попу ла ци о не поли ти ке, које 
спро во ди локал на само у пра
ва, послед њих годи на дају 
резул та те са тог аспек та да се 
не сма њу је број ново ро ђе них у 
нашој општи ни.

– Послед њих годи на, наша 
општи на има отпри ли ке исти 
број рође них, са бла гим пове
ћа њем. Зада так локал не само
у пра ве, у наред ном пери о ду, је 
да се број рође них још више 
уве ћа. Ја веру јем да ћемо у 
томе успе ти, јер се тру ди мо 
да ство ри мо добро окру же ње 
у коме се ства ра, раз ви ја и 
расте јед на поро ди ца. Данас 
при су ству је мо самом почет
ку, а то је помоћ поро ди ца
ма са ново ро ђен ча ди ма, која 
није вели ка, али сва ка ко може 
добро да дође. Сле де ћи корак 
су обра зов не уста но ве, затим 
сти пен ди је за успе шне сту
ден те и на кра ју запо сле ње у 
некој од број них свет ских ком
па ни ја у нашој општи ни. Ових 
дана почи ње мо са град њом 
вти ћа у Шима нов ци ма и мени 
је дра го да се ука за ла потре

ба за тим про ши ре њем, јер 
тре нут ни капа ци тет про сто ра 
не може да задо во љи потре
бе све већег бро ја деце у овом 
насе љу – рекао је пред сед ник 
Трбо вић.

Тако ђе, локал на само у пра
ва послед њих годи на доста 
ула же у обно ву и оса вре ме њи
ва ње шко ла у свим насе љи ма 
општи не.

– Ових дана рас пи су је се 
тен дер за рекон струк ци ју шко

ле у Кар лов чи ћу, након тога 
и тен дер за рекон струк ци ју 
шко ле у Купи но ву, а у пла ну 
је и рекон струк ци ја шко ле у 
Пећин ци ма. Важно нам је да 
ство ри мо ква ли тет не усло ве 
за сти ца ње зна ња наше деце, 
али и касни је када наста ве 
шко ло ва ње, па им пома же мо 
и путем доде ле сти пен ди ја 
и суб вен ци о ни ше мо пре воз. 
Све ове мере има ју јасан циљ, 
а то је, као што сам рекао, 

ства ра ње доброг окру же ња за 
јед ну поро ди цу, које ће про у
зро ко ва ти остан ком не само у 
нашој општи ни, него и у нашој 
земљи – рекао је Жељ ко Трбо
вић.

Јед но крат ни нов ча ни дода
так у изно су од 40 хиља да 
дина ра дана уру чен  је поро
ди ца ма које су при ја ви ле 
ново ро ђен чад у пери о ду од 1. 
маја до 30. сеп тем бра 2019. 
годи не.

Са доде ле нов ча них дода та ка
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ НА САЈМУ „ЛОРИСТ“

Јед но днев ни излети
привлаче посетиоце 

На ово го ди шњем Сај му ЛОРИСТ 
(лова и рибо ло ва, спор та и тури
зма) у Новом Саду, од 2. до 6. 

окто бра, пред ста ви ла се и Општи
на Пећин ци. Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Пећин ци је, на штан ду Тури
стич ке орга ни за ци је Вој во ди не, пред
ста ви ла кул тур но  исто риј ско насле ђе 
и при род но богат ство пећи нач ке општи
не, а како нам је рекла дирек тор ка ТО 
Пећин ци Љуби ца Бошко вић, акце нат је 
и ово га пута ста вљен на до сада нај у
спе шни ји тури стич ки про из вод – јед но
днев ну тури стич ку руту, која посе ти о ци
ма омо гу ћа ва да у јед ном дану оби ђу 
све нај а трак тив ни је тури стич ке лока ли
те те у општи ни.

– Ова рута се пока за ла као иде ал

на за ђач ке екс кур зи је и орга ни зо ва не 
јед но днев не изле те, јер за само један 
дан, уз доста заба ве и борав ка на све
жем вазду ху, посе ти о це води од крај њег 
севе ра до крај њег југа наше општи не 
– од Музе ја хле ба у Пећин ци ма, пре ко 
Сви њар ске коле бе у Доњем Товар ни
ку и Аксен ти је вог кућер ка у Ога ру, до 
Обед ске баре и Етно ком плек са у Купи
но ву – каже Љуби ца Бошко вић и под се
ћа да је од мар та ове годи не тури стич ка 
пону да у Купи но ву обо га ће на елек трич
ним мини бу сом, назва ним „Зеле ни змај“ 
у част Зма ја Огње ног Вука, којим се 
посе ти о ци возе на две лини је по обо ду 
Спе ци јал ног резер ва та при ро де Обед
ска бара.

Љуби ца Бошко вић каже да је ове 

годи не пећи нач ка општи на пред ста
вље на и као изу зет на европ ска дести
на ци ја у Срби ји.

– Наша општи на је недав но, у окви
ру про јек та ЕДЕН који се реа ли зу је у 16 
европ ских зема ља чла ни ца или кан ди
да та за члан ство у ЕУ, про гла ше на за 
јед ну од три изу зет не европ ске дести
на ци је у Срби ји, чиме смо отво ри ли 
вра та за раз вој у све ту све попу лар ни јег 
здрав стве ног и вел нес тури зма, за који 
пећи нач ка општи на има вели ке, још 
увек недо вољ но иско ри шће не потен ци
ја ле – изја ви ла је дирек тор ка Бошко вић.

Ново сад ски сајам, током тра ја ња 
ЛОРИСТа посе ти ло је 35.000 људи, а 
сво ју пону ду је пред ста ви ло пре ко 500 
изла га ча из 20 држа ва.

На сај му ЛОРИСТ у Новом Саду

Пројекат: „Разгледница из Доњег Срема: Пећинци јуче, данас, сутра“ финансира се из буџета Општине Пећинци. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ДОЊИ ТОВАР НИК

Ликов на коло ни ја
У орга ни за ци ји пећи нач ке Основ

не шко ле „Сло бо дан Бајић 
Паја“, у сарад њи са Саве том 

месне зајед ни це и Удру же њем жена 
„Сун чев цвет“ из Доњег Товар ни ка, а 
под покро ви тељ ством Општи не 
Пећин ци, у аутен тич ном и лепом 
амби јен ту дво ри шта Ловач ког дома у 
Доњем Товар ни ку, у четвр так 10. 
окто бра, одр жа на је 4. Ликов на коло
ни ја.

На ово го ди шњој Коло ни ји уче ство
ва ли су уче ни ци све три основ не шко
ле са тери то ри је пећи нач ке општи не, 
Сред ње тех нич ке шко ле „Милен ко 

Вер кић Неша“, пола зни ци Пред школ
ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ из Доњег Товар ни ка, кори
сни ци Днев ног борав ка за децу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју из 
Субо ти шта, као и гости из основ не 
шко ле из Буђа но ва ца и Гим на зи је из 
Руме. 

Четр де сет ше сто ро уче сни ка ово го
ди шње коло ни је дру жи ло се и ства ра
ло нова мала умет нич ка дела, а како 
нам је рекла Весна Луко вић, настав
ни ца ликов ног у пећи нач кој шко ли, 
деца су тех ни ком деку паж ства ра ла 
моти ве Сре ма на бибер цре пу.
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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ ШИД

Ква ли тет ни ји живот
мешта на Вишњи ће ва
Како је то већ уоби ча

је но, у про сто ри ја ма 
Општин ског одбо ра 

СНС, четвр так је резер ви сан 
за кон фе рен ци је за меди
је. Тако је било и 10. окто
бра, када се нови на ри ма 
обра тио пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Вишњи ће
во Ради вој Вете ха. Ова кон
фе рен ци ја пред ста вља на 
неки начин рези ме радо ва и 

актив но сти од почет ка годи
не, а изне ти су и пла но ви за 
наред ни пери од.

– Месна зајед ни ца 
Вишњи ће во и ове годи не 
је била актив на. Ради мо 
на уна пре ђе њу ква ли те та 
живо та мешта на Вишњи
ће ва. Поче ли смо са озе ле
ња ва њем одре ђе них повр
ши на, поса ђе но је почет ком 
про ле ћа три де се так ста ба ла 

гин ка, липа и пла та на у пар
ку испред Ловач ког дома и 
каја ка шког клу ба. Ту су и 
гра ђе вин ски радо ви, води мо 
рачу на о атар ским путе ви
ма, кана ли ма. Тако ђе, пома
же мо удру же њи ма  јед ном 
речи, вео ма акти ван рад 
Месне зајед ни це – рекао је 
на почет ку кон фе рен ци је 
Ради вој Вете ха.

Потом је изнео и подат ке 

о изве де ним гра ђе вин ским 
радо ви ма.

– У сали Дома кул ту ре који 
се рено ви ра, поста вље не су 
сто ли це и то је била наја
ва радо ва на самој згра ди 
Дома кул ту ре. На сео ском 
гро бљу има пет капи ја и све 
смо успе ли да дове де мо 
у исправ но ста ње. Било је 
радо ва и на капе ли, а то се 
одно си пре све га на уво ђе

БИН ГУ ЛА И БАЧИН ЦИ

Чишћење дивљих 
депонија

Дивље депо ни је годи на ма уна
зад пред ста вља ју хро нич ни про
блем не само гра до ва, већ и 

села. Нема села које нема јед ну до 
две дивље депо ни је, на коју се одла
же све што је у кру гу неког дома ћин
ства непо треб но и сме та. Углав ном се 
бира ју лока ци је ван насе ље ног места, 
и поред тога пред ста вља ју ругло и 
про стор око кога се шири непри ја тан 
мирис. Локал на само у пра ва у Шиду, у 
сарад њи са ЈКП „Стан дард” реши ла је 
да овај про блем окон ча.

У уто рак, 8. окто бра поче ли су радо
ви на чишће њу дивље депо ни је у 
Бин гу ли, а пред сед ник Саве та месне 
зајед ни це Бран ко Ради че вић, зајед но 
са дирек тор ком ЈКП „Стан дард” Сла
ви цом Сре мац је оби шао радо ве.

– Дивље депо ни је су дуго го ди шњи 
про блем. Има мо две дивље депо ни је 
и то је заи ста, велик про блем у селу. 
Апе лу јем и молим мешта не да не 
баца ју овде сме ће, јер ЈКП „Стан дард” 
сва ке сре де одно си сме ће. Да сма њи
мо тро шко ве Месне зајед ни це, и да 
паре, уме сто за чишће ње депо ни ја, 
усме ри мо на неке дру ге важне ства ри 
као што су атар ски путе ви, отре си ште. 
Хва ла ЈКП „Стан дард” које је увек на 

услу зи и локал ној само у пра ви без које 
не бисмо могли ни да функ ци о ни ше мо 
– рекао је Бран ко Ради че вић.

Радо ви на чишће њу дивљих депо
ни ја наста вље ни су у сре ду, 9. окто
бра у Месној зајед ни ци Бачин ци, јер и 
Бачин ча ни муку муче са баха тим баца
њем сме ћа и то на про сто ру од 12 хек
та ра. Чишће ње депо ни је у Бин гу ли

Бран ко Ради че вићСла ви ца Сре мац

Про бле ми са „Биг булом” постоје већ дуже 
вре ме. Мислим да одла га ња отпад них вода 
из ове кла ни це више неће бити јер је на сна-
зи забра на баца ња отпа да, обја снио је Ђор ђе 
Сте вић, пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Бачин ци
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Ради вој Вете ха 

ње воде, тако да ћемо то до 
сре ди не новем бра завр ши ти 
– наста вио је Вете ха и додао 
да тре нут ни радо ви који се 
оба вља ју у Вишњи ће ву а 
финан си ра ју се сред стви
ма МЗ су радо ви на згра ди 
Дома кул ту ре, који је нео п хо
дан месној зајед ни ци.

Мешта ни Вишњи ће ва су 
изу зет но актив ни по пита њу 
дру штве ног живо та. У селу 
делу је шест удру же ња и два 
спорт ска клу ба. Ни атар
ски путе ви нису оста ли на 
мар ги на ма пла но ва месне 
зајед ни це, већ се сада гре
де ром рав на ју, а уре ђу ју 
се и атар ски кана ли, који 
атмос фер ску воду одво де 
до Босу та. Пла то испред 

спо ме ни ка Фили пу Вишњи
ћу ће бити уре ђен и озе ле
њен. Каја ка ши завр ша ва ју 
свој хан гар, а уре ди ли су 
и про стор око свог клу ба. 
Ловач ки дом је услед вре
мен ских непри ли ка био сру
шен, али су мешта ни успе ли 
поно во да га изгра де. 

– Вишњи ће во је село у 
коме се одр жа ва ју број не 
мани фе ста ци је. Крај зиме 
почи ње са мани фе ста ци
јом „Први глас Вишњи ће
ва”, после тога иду дру же ња 
кул тур но  умет нич ких дру
шта ва, обе ле жа ва ње дату
ма „Вели ког тран спор та”, 
Вишњи ће ви дани – рекао је 
на кра ју Ради вој Вете ха.

Д. Попов

– Депо ни ја у селу пра ви вели ке про
бле ме мешта ни ма, то је извор зара зе. 
Нај ве ћи про блем је баца ње отпа да 
кла ни це „Биг бул”, која још није реши
ла про блем пре чи ста ча. Уско ро тре ба 
да се дого во ри мо како да откло не про
блем њихо вих отпад них вода. Апе лу
је мо на људе, да када баца ју сме ће, 
то чине што дубље у сме тли ште које 
је повр ши не око 12 хек та ра. Депо ни ју 
чисти мо у сарад њи са ЈКП „Стан дард” 
и замо лио бих мешта не Бачи на ца да 
четврт ком, када се одно си сме ће из 
дома ћин ста ва то тада учи не, као и 
да кори сте акци је одно ше ња каба стог 
сме ћа. Захва љу јем се ЈКП „Стан дард” 
и локал ној само у пра ви. Про бле ми са 
„Биг булом” постоје већ дуже вре ме. 
Мислим да одла га ња отпад них вода 
из ове кла ни це више неће бити јер 

је на сна зи забра на баца ња отпа да – 
обја снио је Ђор ђе Сте вић, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це Бачин ци.

Дирек тор ка ЈКП „Стан дард” Сла ви
ца Сре мац је оби шла обе депо ни је.

– Локал на само у пра ва је ини ци ра
ла чишће ње дивљих депо ни ја, а наше 
пред у зе ће је у оба ве зи да укло ни те 
депо ни је. Сви апе лу је мо на гра ђа не, и 
локал на само у пра ва и ми као пред у зе
ће, да нема потре бе да одла жу сме ће 
на овај начин.  ЈКП „Стан дард” редов
но одно си сме ће и од физич ких и прав
них лица на депо ни ју у Шиду. Моли мо 
све мешта не да ува же овај наш апел, 
јер само зајед нич ким сна га ма може мо 
очу ва ти живот ну сре ди ну и нарав но, 
ство ри ти боље усло ве за живот свих 
нас – изја ви ла је Сла ви ца Сре мац.

Д. Попов

Депо ни ја у Бачин ци ма

Ђор ђе Сте вић
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ПРИ ЈЕМ ДЕЦЕ КОД ПРЕД СЕД НИ КА ОПШТИ НЕ

У раз го во ру са пред сед ни ком
Тра ди ци о нал ни при јем 

пово дом Деч је неде
ље, орга ни зо вао је 

пред сед ник Општи не Шид 
Пре драг Вуко вић у сре ду, 9. 
окто бра, за децу од врти ћа 
до сред ње шко ле. Сло ган 
ово го ди шње Деч је неде ље 
је „Да пра во  сва ко дете 

ужи ва лако”. Деч ја неде ља 
се орга ни зу је у циљу скре
та ња пажње јав но сти на 
децу и мла де, на њихо ве 
потре бе, како би мак си мал
но иско ри сти ли све сво је 
потен ци ја ле.

Као што је то и уоби ча је
но на при је му, пред сед ник 

Вуко вић је поздра вио госте.
– Прва неде ља у окто бру 

је Деч ја неде ља, а ми већ 
годи на ма орга ни зу је мо овај 
при јем за децу свих узра ста. 
Ово је начин да се и деца 
упо зна ју са радом локал не 
само у пра ве и да им при бли
жи мо наш рад. Ми о деци 

не мисли мо само ове прве 
неде ље у окто бру, већ свих 
365 дана у годи ни. Деца су 
наша будућ ност – иста као је 
Вуко вић.

У раз го во ру са пред сед ни
ком, деца су има ла при ли
ку и да поста вља ју пита ња. 
Неке је инте ре со ва ло када 
ће се гра ди ти базен, дру
ге када ће им се рено ви ра
ти шко ла, неки нису има ли 
пита ња, али су се захва ли
ли на пози ву да при су ству
ју при је му. Међу децом која 
су при су ство ва ла при је му 
су били и Лазар Мила но вић 
и Ива на Сто ја ко вић, мла
ди спор ти сти из Каја ка шког 
клу ба „Филип Вишњић” из 
Вишњи ће ва.

– Ја сам држав ни првак 
у кате го ри ји 2006. годи ште 
у каја ку јед но се ду на 1.000 
мета ра. То так ми че ње је 
одр жа но у Бач кој Палан
ци, у авгу сту. Тре ни рам већ 
шест годи на, тре нинг тра је 
од један до два часа, сва ки 
дан. Напор но је, али ускла

При јем код пред сед ни ка Предрага Вуко ви ћа

ПОСЕ ТА КИНЕ СКЕ ДЕЛЕ ГА ЦИ ЈЕ

Заин те ре со ва ност
кине ских инве сти то ра

Општи ну Шид посе ти ла је висо
ка деле га ци ја кине ске Вла де и 
инве сти то ра у петак, 11. окто

бра. Фенг Јонг, пред став ник кине ске 
Вла де и Мини стар ства за пољо при вре
ду пред во дио је ову деле га ци ју, која је 
раз го ва ра ла са пред сед ни ком Општи не 
Пре дра гом Вуко ви ћем, њего вим заме
ни ком Зора ном Семе но ви ћем и сарад
ни ци ма. Састан ку је при су ство вао и 
Ненад Ката нић, помоћ ник мини стра 
пољо при вре де. Ува же не госте поздра
вио је заме ник пред сед ни ка Општи не 
Шид Зоран Семе но вић, који је изра
зио захвал ност кине ској деле га ци ји 
на посе ти, а у жељи да после пре зен
та ци је Општи не Шид која је усле ди ла, 
стек ну задо во ља ва ју ћу сли ку о шид ској 
општи ни.

Бра ни мир ка Риђо шић из Кан це ла ри је 
за локал ни еко ном ски раз вој упо зна ла 
је госте са свим реле вант ним пода ци ма 
који се одно се на Општи ну Шид. Изне ти 
су пода ци о геграф ском поло жа ју, енер
гет ском потен ци ја лу, инфра струк ту ри, 
ста нов ни штву, тури зму, а пред ста вље
на је и инду стриј ска зона. По завр шет
ку пре зен та ци је наста вљен је саста нак 
иза затво ре них вра та, а о чему се раз
го ва ра ло саоп штио је Зоран Семе но
вић.

– Вели ко ми је задо вољ ство што смо 
има ли част да при ми мо деле га ци ју 
Мини стар ства пољо при вре де Народ
не Репу бли ке Кине са њихо вим инве
сти то ри ма, у посе ту Општи ни Шид. У 
раз го во ру који смо има ли, пред ста
ви ли смо потен ци ја ле наше општи не. 

Вели ко је инте ре со ва ње деле га ци је из 
Кине за ратар ским про из во ди ма, као 
и за воћар ство. Кине ски инве сти то
ри ће врло брзо доћи код нас, пре по
зна ће општи ну у коју је добро ула га ти, 
могу напра ви ти добру кли му која ће им 
доне ти про фит изја вио је Семе но вић.

Шид као јед на од општи на која је бога та пољо при-
вред ним земљи штем и раз ви је ном пољо при вред ном 
про из вод њом „запа ла је за око” кине ским инве сти то-
ри ма и због тога су дошли код нас, обја снио је Зоран 
Семе но вић

Ненад Ката нић
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На пита ње нови на ра да ли је ово био 
пре ли ми нар ни саста нак или је нешто 
кон крет но дого во ре но, Семе но вић је 
рекао да је ово саста нак који је орга ни
зо ва ло Мини стар ство пољо при вре де.

– Шид као јед на од општи на која је 
бога та пољо при вред ним земљи штем 
и раз ви је ном пољо при вред ном про
из вод њом „запа ла је за око” кине ским 
инве сти то ри ма и због тога су дошли 
код нас – обја снио је Зоран Семе но вић.

Ненад Ката нић, помоћ ник мини стра 
пољо при вре де захва лио се Пре дра гу 
Вуко ви ћу и Зора ну Семе но ви ћу на при
је му.

– Има ли смо при ли ку да раз го ва ра
мо са пред став ни ци ма Мини стар ства 
пољо при вре де Кине. Ово је био ини ци
јал ни саста нак са њима, а ми смо пред
ло жи ли Сом бор и Шид, као потен ци
јал не реги о не за инве сти ци ју. Оби шли 
су Сом бор, а у Шиду инду стриј ску зону 

и неко ли ко „јаких” пољо при вред ни ка. 
Искре но се надам да ће да чују мно го 
пози тив ног, одно сно шта све Шид може 
да пону ди. Има потен ци ја ла за изград
њу пого на за пре ра ду воћа, и надам се 
да ће један од ових инве сти то ра који 
су били, реши ти да уло жи у Шид. То 
би опет зна чи ло ново запо шља ва ње и 
нови зама јац раз во ја општи не – рекао 
је Ненад Ката нић. 

Д. Попов

Ива на Сто ја ко вић Лазар Мила но вић 

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

Зоран Семе но вић поздра вља кине ску деле га ци ју

дим све са школ ским оба
ве за ма. Имам пла но ва за 
будућ ност, а то су  још бољи 
резул та ти – јасан је био 
Лазар.

Ива на Сто ја ко вић је уче
ни ца сед мог раз ре да шко
ле у Вишњи ће ву и осво ји ла 
је тре ће место у каја ку на 
држав ном првен ству. Ста за 
је била исте дужи не као и за 
деча ка  1.000 мета ра. 

– Била ми је напор на 
трка. С обзи ром на то да 
смо добро тре ни ра ли, успе

ла сам добро да изве слам. 
Кајак тре ни рам шест годи на 
и реши ла сам да се бавим 
њим из јед но став ног раз ло
га  пошто је спорт на реци, 
чини ло ми се да је то и здра
во. Тре нин зи су напор ни, 
лети весла мо, а зими кори
сти мо тере та ну – рекла је 
Ива на. 

На дру же ње са пред сед
ни ком Општи не, као успо
ме на, оста ла је зајед нич ка 
фото гра фи ја.

 Д. Попов

СМО ТРА ХОРО ВА ПЕН ЗИ О НЕ РА

Митров ча ни
у Зре ња ни ну

У сали Кул тур ног цен тра 
у Зре ња ни ну, 7. окто бра је 
одр жа на 16. Смо тра хоро
ва пен зи о не ра Вој во ди не, у 
орга ни за ци ји Удру же ња пен
зи о не ра Зре ња ни на и Саве
за пен зи о не ра Вој во ди не, уз 
подр шку Гра да Зре ња ни на, 
Тури стич ке орга ни за ци је и 
Кул тур ног цен тра у Зре ња
ни ну. На смо три, срем ско
ми тро вач ки хор „Срем ци“ 
пред ста вио се уз прат њу 

Мари је Јова но вић за кла ви
ром и Луке Ива ни ћа, који је 
сви рао гита ру. У прат њи су 
били и пред став ни ци упра
ве Удру же ња пен зи о не ра 
Срем ске Митро ви це, на 
челу са пред сед ни цом Удру
же ња. 

Хор „Срем ци“ посто ји 
од 2006. годи не и редов но 
насту па на смо тра ма ста ро
сних пен зи о не ра.

С. Г.

Са насту па у Зре ња ни ну
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „РАСТ КО НЕМА ЊИЋ - СВЕ ТИ САВА“

Диги тал не учи о ни це

Мини стар ство про све те, нау ке и 
тех но ло шког раз во ја и Завод за 
уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и 

вас пи та ња, од про шле школ ске годи не 
спро во де пилот про је кат под нази вом 
„2.000 диги тал них учи о ни ца”. Про је кат 
се пре све га, одно си на кори шће ње 
елек трон ских уџбе ни ка и диги тал них 
обра зов них садр жа ја.

Од ове школ ске годи не, нај ве
ћа основ на шко ла у ста ро па зо вач кој 
општи ни „Раст ко Нема њић  Све ти 
Сава“, наста ву у првим и дру гим раз
ре ди ма реа ли зо ва ће у диги тал ним 
учи о ни ца ма. Два на е сто ро учи те ља и 
шесто ро настав ни ка пред мет не наста
ве, током лета поха ђа ло је нео п ход ну 
обу ку а пре ко изда ва ча уџбе ни ка које 

шко ла кори сти у наста ви, доста вље
ни су и кодо ви за откљу ча ва ње елек
трон ских уџбе ни ка за сва ки пред мет. 
Наи ме, сва ки диги тал ни настав ник је, 
пре ко шко ле у којој ради, заду жио лап
топ рачу нар и про јек тор  опре му која је 
обез бе ђе на у окви ру про јек та.

– Доби ли смо два на ест лап топо ва 
и исто толи ко про јек то ра са пра те ћом 
опре мом. Самим тим наста ва је лак ша, 
дина мич ни ја и зани мљи ви ја, а уче ни ци 
су моти ви са ни ји за савла да ва ње гра ди
ва. Морам да истак нем да је елек трон
ски днев ник зажи вео, а настав ни ци су 
од 15. окто бра у пот пу но сти спрем ни 
за овај вид нови на који је уве ден, док 
ће роди те љи с дру ге стра не има ти 
пот пу ни увид у постиг ну те резул та те и 

успе хе, али и у пона ша ње свог дете та 
– каже дирек тор ново па зо вач ке шко ле 
Стра хи ња Бла го је вић.

Тре нут но сва ка учи о ни ца у овој шко ли 
има рачу нар, лап топ, жич ну и бежич ну 
интер нет везу, а у наста ви је уче ни ци ма 
и настав ни ци ма доступ на и интер ак тив
на памет на табла. У зави сно сти од тога 
за ког изда ва ча су се опре де ли ли, циљ 
је да настав ни ци и уче ни ци кори сте 
елек трон ске уџбе ни ке у ПДФ фор ма ту, 
који су обо га ће ни додат ним садр жа ји ма 
у виду аудио и видео запи са и додат них 
зада та ка. Поје ди не изда вач ке куће оти
шле су корак даље и обез бе ди ле сво
јим кори сни ци ма обра зов не плат фор ме 
које укљу чу ју и ЛМС – систем за упра
вља ње уче њем.

Мла ди ћи и девој ке до 30 годи на ста
ро сти са завр ше ном основ ном или 
сред њом шко лом, има ју могућ ност да 
буду анга жо ва ни у про фе си о нал ној вој
ној слу жби, а током целе годи не се могу 
јави ти путем Јав ног кон кур са или непо
сред ног при је ма. У Цен тру за обу ку 
рат ног вазду хо плов ства и про тив ва зду
хо плов не одбра не у Батај ни ци, беле жи 
се све већи број заин те ре со ва них из 
Сре ма, Бео гра да и Новог Сада, а они 
нај у пор ни ји анга жо ва ни су на батај нич
ком аеро дро му. Осим директ но вој них 
про фи ла, могу се у вој сци запо сли ти на 

мести ма: чувар, кувар, возач, про тив
по жа рац, посло ви теле ко му ни ка ци ја и 
послу жи лац за авио  опре му и мото
ре. Након општег лекар ског пре гле да 
и про ве ре физич ких спо соб но сти, пси
хо ло шке и меди цин ско  здрав стве не 
про це не, са нај бо љим кан ди да ти ма 
закљу чу ју се уго во ри о раду на одре
ђе но вре ме на пери од од шест месе ци, 
одно сно од три годи не, са могућ но шћу 
обна вља ња уго во ра до навр ше них 40 
годи на ста ро сти. У про се ку, про фе си о
нал ни вој ник на кра ју месе ца има око 
44.000 дина ра.

ВОЈ СКА СРБИ ЈЕ

При ли ка за посао
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Пројекат: „ПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА: Од среде до среде“ финансира се из буџета Општине Стара Пазова. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ЛИКОВ НА СЦЕ НА

Цети нић међу
нај бо љи ма

16. Општин ска смо тра ликов ног 
ства ра ла штва одр жа на је у петак 11. 
окто бра у холу Позо ри шне сале у Ста
рој Пазо ви. Пре ма одлу ци селек то ра 
ово го ди шње смо тре Мар ја на Кара
вле, прво место зау зео је Рудолф Руди 
Цети нић, дру го Милен ко Хаџић и тре
ће пла си ра на је Гор да на Зур ко вић, док 
су се 20 нај у спе шни јих умет ни ка пла
си ра ли на виши ранг так ми че ња, Зон
ску смо тру ликов ног ства ра ла штва, 
која ће се почет ком новем бра одр жа ти 
у Срем ској Митро ви ци. Орга ни за тор 
ове смо тре је Савез ама те ра општи
не Ста ра Пазо ва уз подр шку Удру же
ња ликов них умет ни ка Ста ра Пазо ва 
и ста ро па зо вач ког Цен тра за кул ту ру 
под покро ви тељ ством локал не само
у пра ве.

НОВА ПАЗО ВА

Ћири ни
позо ри шни дани 

Осми „Ћири ни позо ри шни дани“ у 
Новој Пазо ви које орга ни зу је Ама
тер ско позо ри ште „Мир ко Тата ло вић 
Ћира“ под покро ви тељ ством Општи не 
Ста ра Пазо ва све ча но су отво ре ни, а 
током чети ри фести вал ска дана сва ке 
вече ри од 19.30 часо ва биће при ка за
не чети ри позо ри шне пред ста ве. Улаз 
за све пред ста ве је бес пла тан. Моно
ло гом Ахме да Нуру ди на, из пред ста ве 
рађе не по рома ну Меше Сели мо ви
ћа, Милан Дудић који је сво је вре ме но 
играо у постав ци пред ста ве „Дер виш и 
смрт“ на ново па зо вач ке даске у режи
ји Мир ка Тата ло ви ћа Ћире, све ча но 
је отво рио „Ћири не позо ри шне дане“ 
у Новој Пазо ви, који се ове годи не по 
осми пут одр жа ва ју у орга ни за ци ји 
Ама тер ског позо ри шта које носи име 
по овом истак ну том драм ског педа го гу, 
кул ту ро ло гу и теа тро ло гу, а под покро
ви тељ ством Општи не Ста ра Пазо ва. 
Општи на Ста ра Пазо ва у сарад њи са 
ста ро па зо вач ким Цен тром за кул ту
ру, поред тога што је пре по зна ла ову 
мани фе ста ци ју као јед ну од нај зна
чај ни јих у овом кра ју, кре ће у обно ву 
сале у којој вежба ју ново па зо вач ки 

ама те ри, а после пет деце ни ја сала у 
овом насе љу, пре ма речи ма дирек то
ра ста ро па зо вач ког Цен тра за кул ту
ру Вал ди ми ра Кер ке за, на про ле ће би 
тре ба ла да доби је сасвим нови изглед. 
Током чети ри вече ри у окви ру позо
ри шних дана, поред дома ћи на који су 
отво ри ли фести ва ла пред ста вом „Све 
о жена ма“, пред ста вља ју се и ама те ри 
и Костол ца, Гор њег Мила нов ца и Бео
чи на.

ДРУ ЖЕ ЊЕ У ПАР КУ

Међу ге не ра циј ска 
соли дар ност 

У про сто ри ја ма Клу ба за днев ни 
бора вак у ста ро па зо вач ком пар ку су 
се дру жи ла деца из пред школ ске уста
но ве „Поле та рац“ са чла но ви ма Клу
ба, у окви ру Акци је међу ге не ра циј ске 
соли дар но сти, као дела про гра ма Цен
тра за соци јал ни рад Ста ра Пазо ва и 
обе ле жа ва ња 10. окто ба р ских дана 
соли дар но сти. Деца из „Поле тар ца“, 
бака ма и дека ма покло ни ла су песме, 
реци та ци је и искре не деч је осме хе. 
Сусрет са нај мла ђи ма при јао је нашим 
ста ри јим сугра ђа ни ма, који су увек 
рас по ло же ни за дру же ња, посеб но са 
малом децом.

ВОЈ КА

Пре да ва ње
о меди ји ма 

у Основ ној шко ли „Милан Хаџић” у 
Вој ки, ђаци ове шко ле има ли су пре
да ва ње посве ће но меди ји ма. Ово је 
јед на од актив но сти које се одр жа ва ју 
у скло пу обе ле жа ва ње Деч је неде ље. 
На пре да ва њу су деца са еки пом РТВ 
Ста ра Пазо ва раз го ва ра ли о меди ји
ма, пра вим вести ма, лажним вести ма, 
дру штве ним мре жа ма, али и о уни вер
зал ним пра ви ма и оба ве за ма дете та. 
На кра ју пре да ва ња, ђаци су зајед но 
напи са ли вест о овом дога ђа ју, а ту 
вест сте упра во про чи та ли и она није 
лажна, она је исти ни та, јер се нама, 
ђаци ма ОШ „Милан Хаџић” у Вој ки 
мора веро ва ти!

ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА

Пред школ ци
у библи о те ци

У окви ру Деч је неде ље пред школ ске 
гру пе ПУ „Поле та рац“ из Ста ре Пазо
ве посе ти ли су град ску Библи о те ку. С 
пажњом су слу ша ли песни ки њу Миле
ну Севе ро вић, која је ина че и деч ји сто
ма то лог, а која им је чита ла бај ку о Све
том Сави, песме и заго нет ке из књи ге 
„Није човек  није чигра“, неко ли ко срп
ских ауто ра. Ујед но су се упо зна ли са 

књи га ма на поли ца ма а дирек тор ка 
Народ не библи о те ке „Доси теј Обра до
вић“, Дра га на Милаш им је саоп шти ла 
да их оче ку ју бес плат не члан ске кар
те. Нови чла но ви дола зи ће у библи о
те ку целе неде ље, где ће се дру жи ти 
са библи о те ка ри ма и књи жев ни ци ма. 
Деч ја неде ља 2019. под сло га ном „Да 
пра во сва ко  дете ужи ва лако“. Сло ган 
ово го ди шње мани фе ста ци је посве ћен 
је три де се то го ди шњи ци усва ја ња Кон
вен ци је Ује ди ње них наци ја о пра ви ма 
дете та.

МИНИ - ТИНИ ФЕСТ

Побе ди ла
Ана ста си ја Бокан

Анан ста си ја Бокан, уче ни ца шестог 
раз ре да Основ не шко ле „23. окто бар” 
у Голу бин ци ма побед ни ца је Деч
јег музич ког фести ва ла „Мини  тини 
фест” у Ста рој Пазо ви, који се по 18. 
пут одр жао у орга ни за ци ји ста ро па зо
вач ког Цен тра за кул ту ру, под покро
ви тељ ством Општи не Ста ра Пазо ва. 
Ана ста си ја Бокан се пред ста ви ла са 
песмом „Ето, то се љубав зове”, а при
пре ма ла ју је настав ни ца музич ке кул
ту ре Дубрав ка Ћаћић. Побед ни ца у 
мини кате го ри ји је Анђе ла Ада мо вић, 
уче ни ца четвр тог раз ре да ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки” у Ста рој Пазо ви, 
која је изве ла ком по зи ци ју под нази
вом „Тата пере судо ве”, док је у тини 
кате го ри ји нај бо ља била Тама ра Јова
но вић, уче ни ца сед мог раз ре да ОШ 
„23. окто бар” у Голу бин ци ма, која је 
отпе ва ла песму под нази вом „Хакер 
мога срца”. Побед нич ке ста туе и пла
ке те за уче шће, девој чи ца ма злат ног 
гла са уру чи ла је помоћ ни ца пред сед
ни ка Општи не Ста ра Пазо ва Ната ша 
Мићић. Фести вал је оку пио око 400 
уче сни ка из 10 основ них шко ла са 
тери то ри је општи не, са који ма је ради
ло 20 музич ких педа го га, а води тељ 
про гра ма био је Миња Субо та.
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„СТВАР НО ВАЖНА КАР ТИ ЦА“ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

За раз вој локал не 
зајед ни це

При ли ком купо ви не у некој од ком па ни ја која је при кљу че на 
овом про јек ту, про це нат од про да је се дони ра у буџет Гра да. 
Када се саку пи довољ но сред ста ва, може мо да реа ли зу је мо 
про јек те које су гра ђа ни пред ло жи ли. Ти про јек ти се одно се на 
област кул ту ре, соци јал не и здрав стве не зашти те, рекла је Све-
тла на Мило ва но вић

Пред став ни ци Аме рич ке 
аген ци је за међу на род
ни раз вој (USAID) и Фон

да ци је Ана и Вла де Дивац 
посе ти ли су Срем ску Митро
ви цу 9. окто бра, где су раз го
ва ра ли са пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве, невла
ди не орга ни за ци је „Деч ји свет“ 
и вла сни ком ресто ра на 
„Ла’Ста“ Дани лом Љев ња ји
ћем, који се први при кљу чио 
про јек ту за раз вој локал не 
зајед ни це „Ствар но важна кар
ти ца” у Срем ској Митро ви ци. 
Ствар но важна кар ти ца је ино
ва тив ни модел при ку пља ња 
сред ста ва у виду потро шач ке  
кар ти це лојал но сти, која пове
зу је гра ђа не, невла ди не орга
ни за ци је и локал не ком па ни је 
у циљу про мо ци је добро чин
ства и соли дар но сти у локал
ним зајед ни ца ма. Кори шће
њем ове кар ти це код локал них 
бизнис парт не ра, гра ђа ни 
оства ру ју пра во на попуст при 
сва кој купо ви ни од један, три 
или пет про це на та. Исто вре
ме но, одре ђе ни про це нат свих 
пла ћа ња оба вље них уз кори
шће ње кар ти це биће дони ран 
локал ној зајед ни ци и упо тре
бљен за финан си ра ње про је
ка та, које ће иза бра ти гра ђа
ни. Гра ђа ни могу пре у зе ти кар
ти цу у невла ди ној орга ни за ци
ји „Деч ји свет“ или путем сај та 

www.stvar no va zna.rs. 
Све тла на Мило ва но вић, 

заме ни ца гра до на чел ни ка 
Срем ске Митро ви це, овом 
при ли ком је наве ла да је кори
шће ње ове кар ти це заи ста 
важно за раз вој локал не зајед
ни це.

– При ли ком купо ви не у некој 
од ком па ни ја која је при кљу че
на овом про јек ту, про це нат од 
про да је се дони ра у буџет Гра
да. Када се саку пи довољ но 
сред ста ва, може мо да реа ли
зу је мо про јек те које су гра ђа ни 
пред ло жи ли. Ти про јек ти се 
одно се на област кул ту ре, 
соци јал не и здрав стве не 
зашти те, рекла је Све тла на 
Мило ва но вић. 

Ана Кое шал, дирек то ри ца 
Фон да ци је Ана и Вла де Дивац, 
иста кла је да је 9. окто бар, као 
Наци о нал ни дан дава ња, 
одлич на при ли ка да се гово ри 
о „ствар но важној кар ти ци“.

– Цео кон цепт ове ини ци ја
ти ве је засно ван на дава њу. 
Ова кар ти ца обје ди њу је 
бизнис и гра ђа не са јед не 
стра не и локал ну зајед ни цу с 
дру ге стра не. Кори шће њем 
ове кар ти це, могу се реа ли зо
ва ти про јек ти који су вео ма 
важни за гра ђа не, рекла је Ана 
Кое шал.

Мир ја на Крсма но вић, пред
сед ни ца невла ди не орга ни за

ци је „Деч ји свет“, наве ла је да 
се нада да је ово само поче так 
про јек та „ствар но важне кар
ти це“.

– Овај про је кат је важан и за 
гра ђа не, локал ну зајед ни цу, 
али и за пред у зет ни ке, јер на 
овај начин могу поста ти кон ку
рент ни на тржи шту, рекла је 
Мир ја на Крсма но вић. 

Ким бер ли Розен, заме ни ца 
помоћ ни ка дирек то ра орга ни
за ци је USAID, иста кла је да ће 
та орга ни за ци ја увек подр жа
ва ти ини ци ја ти ве које су 
засно ва не на кон цеп ту дари
ва ња.

– Надам се да ће што више 
пред у зет ни ка, али и гра ђа на 
уви де ти више стру ку корист 
кори шће ња „ствар но важне 
кар ти це“ и да ће се што већи 
број при дру жи ти овом про јек
ту, наве ла је Ким бер ли Розен.

Дани ло Љев ња јић позвао је 
и дру ге митро вач ке пред у зет
ни ке да се при кљу че овом 
про јек ту.

– Вели ко ми је задо вољ ство 
што смо успе ли да оства ри мо 
сарад њу, која ће, надам се 
бити на све већем нивоу. Уве
рен сам да ће ове кар ти це 
зажи ве ти у нашем и да ће се 
тим путем наша локал на 
зајед ни ца и раз ви ја ти, рекао је 
Љев ња јић.  

З. Попо вић

„Ствар но важна кар ти ца“ сти гла у Срем ску Митро ви цу

СРЕМ СКa МИТРО ВИ Цa

19. Сму ђи ја да
Дана 20. окто бра у Срем ској 

Митро ви ци одр жа ће се 19. 
Сму ђи ја да, у орга ни за ци ји УР 
„Злат на риби ца СМ“. Сму ђи ја
да је међу на род но рибо ло вач
ко так ми че ње у лову сму ђа 
вештач ким мам ци ма, које се 
већ 19 годи на одр жа ва тре ће 
неде ље окто бра и сва ке годи
не уче ству је све већи број 
рибо ло ва ца како из Срби је, 
тако и из ино стран ства.

На про шло го ди шњим так ми
че њи ма уче ство ва ли су рибо
лов ци из разних кра је ва Срби
је, Босне и Хер це го ви не, 
Хрват ске , Бугар ске и Сло ве ни
је. Осим так ми че ња, циље ви 
Сму ђи ја де су про мо ви са ње 
спорт ског рибо ло ва и покре та 
„Ухва ти и пусти“. Сму ђи ја да је 
нај ста ри је так ми че ње у рибо
ло ву вештач ким мам ци ма у 
Срби ји, а так ми ча ре осим руч
ка и вече ре, оче ку је и богат 
фонд награ да. Више инфор ма
ци ја на кон такт теле фон: 063/ 
553537.

Д. Шпа но вић

УСТА НО ВА ЗА НЕГО ВА ЊЕ 
КУЛ ТУ РЕ „СРЕМ“

Изложбе
у октобру

У Гале ри ји „Лазар Воза ре
вић“ од 21. до 29. окто бра на 
про гра му је 16. Смо тра ликов
ног ства ра ла штва ама те ра 
Гра да Срем ска Митро ви ца и 
Реви ја шеши ра аутор ке Сне
жа не Кова че вић. Отва ра ње 
изло жбе је 21. окто бра у 19 
сати.

Након Смо тре ликов ног 
ства ра ла штва ама те ра Гра да 
Срем ска Митро ви ца, сле ди 18. 
Смо тра ликов них ства ра ла ца 
Сре ма (Зон ска смо тра) у Гале
ри ји, 3. новем бра у 18 сати. 

ПОЗО РИ ШТЕ

Наја ва
про гра ма

У субо ту 19. окто бра у 12 
сати, на Вели кој сце ни Позо ри
шта „Добри ца Милу ти но вић“ 
оди гра ће се пред ста ва „Гуска 
на месе цу“.Ужи ва ће те у сно ви
ђе њи ма глав ног јуна ка Јова на, 
мом ка који воли да ски та, сви
ра фру лу и сања див не сно
ве... Улаз за ову пред ста ву је 
250 дина ра.

У сре ду, 17. окто бра у 20 
часо ва, на про гра му је коме ди
ја с` ногу „Срем, наша кућа“, по 
тек сту Вла ди ми ра Бала шћа ка 
и режи ји Дра га на Јови чи ћа 
Јови ћа, игра Вла ди мир Бала
шћак. Цена ула зни це за пред
ста ву је 150 дина ра.
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На лици та ци ји 766,2 хек та ра
Ове годи не ће у ири шкој општи ни на лици та ци ји, заин

те ре со ва ним лици ма, бити пону ђе но у првом кру гу укуп но 
766,2 хек та ра пољо при вред ног земљи шта у држав ној сво
ји ни.

Оглас је био отво рен до 10. окто бра, а лици та ци је ће бити 
одр жа не у згра ди Општи не у пери о ду од 17. до 21. окто бра. 

Поче так лици та ци је за све ове дату ме је 14 часо ва.
С. Џ.

ВЛАДИМИР БАТЕЗ У ОШ „ДОСИ ТЕЈ ОБРА ДО ВИЋ“

Спортски реквизити на поклон

Ири шка ОШ „Доси теј 
Обра до вић“ доби ла 
је на кон кур су спорт

ске рекви зи те и опре му за 
школ ску салу, а тим пово
дом у посе ти овој шко ли је 
11. окто бра био Вла ди мир 
Батез, покра јин ски секре тар 
за спорт и омла ди ну. Коли
ко је нова опре ма зна чај на, 

ука зу је и пода так да у овој 
шко ли није обна вља на у 
про те клих пет деце ни ја.

При ли ком посе те Батез 
је ука зао да је ова подр шка 
у скла ду са при о ри те ти ма 
Покра јин ског секре та ри ја
та за спорт и омла ди ну, а 
то је ула га ње у спорт ску 
инфра струк ту ру у основ ним 

и сред њим шко ла ма у Вој во
ди ни.

Вла ди мир Батез је изра
зио задо вољ ство како 
шко ла и сала за физич ко 
изгле да ју после ком плет не 
рекон струк ци је шко ле, као и 
сада уз нове рекви зи те. Он 
је ука зао и на чиње ни цу да 
ири шка општи на, њихо ва 

основ на шко ла и Спорт ски 
савез, спа да ју у ред оних 
који посеб но воде рачу на 
о школ ском спор ту, што је 
један од при о ри те та Стра
те ги је за раз вој спор та АП 
Вој во ди не.

– Основ ни циљ нам је, 
да се зајед нич ки са локал
ним само у пра ва ма, што 
већи број деце усме ри на 
бавље ње спор том и физич
ким актив но сти ма – рекао је 
покра јин ски секре тар Вла
ди мир Батез и похва лио оно 
што је видео у ири шкој шко
ли.

– Кон ку ри са ли смо за ова 
сред ства у окви ру покра јин
ског про јек та „Покре ни се  
раз ве дри се“. Захвал ни смо 
Секре та ри ја ту, који нас је 
подр жао и омо гу ћио нам да 
заме ни мо ком плет ну спорт
ску опре му у нашој шко
ли – иста кла је дирек тор ка 
Сања Нико лић и похва ли ла 
изу зет ну сарад њу како са 
ресор ним секре та ри ја том, 
тако и са Спорт ским саве
зом општи не Ириг.

С. Џ.

Батез са ири шким основ ци ма

Лазар Пили по вић, Сања Нико лић и Вла ди мир Батез
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МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ЈАСКУ

Јесен сти же дуњо моја…
По лепом и сун ча ном дану, каже 

Бран ко Гру јић, пред сед ник Саве та 
МЗ Јазак „Бог нам је дао лепо вре

ме, изгле да да смо добри људи“, уз вели
ки број жите ља овог места, али и гости ју, 
одр жа на је у цен тру села 13. мани фе ста
ци ја „Јесен сти же дуњо моја, куку ру зи већ 
су зре ли“. Мада је запо че ла 11. окто бра у 
попо днев ним сати ма спорт ским сусре ти
ма, цен трал ни део је одр жан 12. окто бра.

Мани фе ста ци ју је зва нич но отво рио 
заме ник пред сед ни ка ири шке Општи не 
Мио драг Бебић, који је изра зио задо вољ
ство бро јем оку пље них људи, посеб но 
вели ким бро јем деце. 

– Морам вам рећи да сам пре неко ли
ко дана бора вио у Јаску када сам и раз
го ва рао са вели ким бро јем мешта на о 
акту ел ним про бле ми ма у селу, посеб но 
о неким ули ца ма које се нала зе у ката
стро фал ном ста њу, као и путу пре ма 
Малој Реме ти. Да мисли мо на вас, гово ри 
и чиње ни ца да про јек ти већ посто је и за 
пут до Реме те и за путе ве у Јаску. Зајед
но са пред сед ни ком Општи не Сте ва ном 
Кази ми ро ви ћем и покра јин ским посла ни
ком Тихо ми ром Сто ја ко ви ћем, има ли смо 
раз го во ре са дирек то ром Упра ве за капи
тал на ула га ња и пред сед ни ком Покра јин
ске вла де, и већ на првом кон кур су у јану
а ру ћемо кон ку ри са ти и нај ве ро ват ни је 
доби ти сред ства за неке ули це и за пут 
до Мале Реме те. Ми се види мо и наред не 
годи не, па може те да ми при го во ри те ако 
не буде она ко како сам обе ћао – рекао је 
Мио драг Бебић.

Бра ни сла ва Мла де но вић је пред сед ни
ца Удру же ња жена Јазак, које је један од 
орга ни за то ра ове мани фе ста ци је.

– Ово је кул тур но  при вред на мани
фе ста ци ја чији је циљ да про мо ви ше мо 
наше, срем ско село, вин ски Срем. Има
мо доста пре ра ђе ви на од воћа, кола ча 
по рецеп ти ма наших бака, ту су и наше 
гошће из срем ских акти ва жена, тру ди мо 
се да буде мо добри дома ћи ни. Има мо и 
добру сарад њу са локал ном само у пра
вом која нам све срд но пома же у орга
ни за ци ји, као и Месном зајед ни цом која 
је и глав ни орга ни за тор. Део сред ста

ва за орга ни зо ва ње ове мани фе ста ци
је доби ли смо од „Теле ко ма Срби је“, од 
тих сред ста ва смо ради ли и про па ганд
ни мате ри јал. Јаза ча ни подр жа ва ју нашу 
мани фе ста ци ју, сва ка кућа данас има 
сво је госте и они са сво јим дома ћи ни ма 
дођу овде у цен тар села, на јед но лепо 
дру же ње – каже Бра ни сла ва.

Један од редов них уче сни ка, али и 
осни ва ча јазач ке мани фе ста ци је је Ђор
ђе Мла де но вић, позна ти ји под надим ком 
Ђура Сикан. На њего вом штан ду нала зи
мо раки је од дуња, а поред се кува папри
каш.

– Ова раки ја ми је оста ла од лане, биће 
за јед но месец дана нови род.  Искљу
чи во прскам зео ли том, нарав но да не 
може да буде пра ви орган ски ако ком ши
ја прска њиву нечим. Кувам и папри каш, 
меша но свињ ско и јуне ће месо, ту су и 
зачи ни, они су мало и тај на. Ја сам на 

неки начин и осни вач ове мани фе ста ци
је, јер сам био пред сед ник МЗ када је та 
иде ја покре ну та – гово ри за наше нови не 
Ђор ђе Мла де но вић.

Бран ко Гру јић, пред сед ник Саве
та Месне зајед ни це Јазак пред поче так 
мани фе ста ци је је поло жио венац на спо
ме ник постра да лим Јаза ча ни ма.

– Мора мо се сети ти и оних који су дали 
живо те да би ово место било ова кво 
какво јесте и да би ми ужи ва ли у сло бо
ди. На спо ме ни ку лепо пише „Мртве не 
забо ра вљај те, живе поштуј те“ – рекао је 
Гру јић. 

Пово дом 13. мани фе ста ци је „Јесен 
сти же дуњо моја, куку ру зи већ су зре ли“ 
Грујић исти че да она озна ча ва крај радо
ва у пољу и на има њи ма. 

– Код нас се пуно тога сада завр ша
ва, ако кре не мо од уре ђе ња мана сти ра, 
цркве у селу, уре ди ли смо шко лу, ура ђен 
је нов пут Јазак  Врд ник. Има мо две ули
це нажа лост, које нам нису уре ђе не, то су 
Пин ки је ва и Змај Јови на. Тру ди мо се да 
Јаску дове де мо воду, сада има мо тех нич
ку, да рум ски „Водо вод“ пре у зме газдо ва
ње над тим водо во дом, и да Јазак има 
чисту пија ћу воду. Зна чи има ће мо пут, 
воду, стру ју, гас и оста је још кана ли за ци ја 
– каже Бран ко Гру јић.

Он дода је да у селу има доста људи 
који су дошли из гра да, купу ју куће и 
насе ља ва ју се у Јаску.

– Људи дола зе из гра да и тра же мир и 
лек за душу у јед ној мир ној сре ди ни. Има
мо и вели ке заса де воћа, ово је богом дан 
крај за воћар ство и вино гра дар ство, али 
и нај ква ли тет ни ју воду коју су оце ни ли 
европ ски струч ња ци, а то је наша „Јазак 
вода“. Бог нам је дао рај на земљи, а на 
нама је да то одр жа ва мо и то пре да мо 
нашим потом ци ма, боље него што смо Бра ни сла ва Мла де но вићМио драг Бебић

Плес са дуњом
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при ми ли од наших пре да ка – иста као је 
Бран ко Гру јић. 

На наше пита ње да ли у Јаску има 
дуња по који ма мани фе ста ци ја носи име, 
он каже да је било мало ста ба ла дуња, па 
су про шле годи не поде ли ли  250 сад ни ца 
које су заса ђе не у селу, тако да иако нема 
план та же, ско ро сва ка кућа, као некад, 
има дуњу у дво ри шту.

– По сре мач ки ми каже мо гуња и пла
ни ра мо да за наред ну мани фе ста ци ју 
скра ти мо њено име и да буде „Јесен иде, 
гуњо моја“ – каже Гру јић.

У умет нич ком про гра му су уче ство ва ли 
мали ша ни из ДУ „Дечи ја радост“, уче ни
ци ОШ „Мили ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“, 
КУД „Сте ван Шола јић“ и ТО „Срце Сре
ма“. У пле су са дуњом побе ди ла је ста ра 
гар да, нај ду же су пле са ли Кати ца Јеф тић 
и Павле Вра њеш. С. Џаку ла

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

ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА

Малишани у општи ни
Пово дом Деч је неде ље пред сед ник Општи не 

Ириг Сте ван Кази ми ро вић и оста ли запо сле ни у 
Општин ској упра ви, упри ли чи ли су при јем мали

ша на из врти ћа „Чаро ли ја“ Дечи је уста но ве „Дечи ја 
радост“. Деца су са вас пи та чи ма и дирек тор ком уста
но ве Јеле ном Вида но вић у четвр так, 10. окто бра има
ла при ли ке да оби ђу про сто ри је Општин ске упра ве 
Општи не Ириг и да се упо зна ју са њеним радом.

– Као и сва ке годи не када је Деч ја неде ља ми при
ма мо наше мале пред школ це. Овом посе том и оби ла
ском про сто ри ја локал не само у пра ве жели мо нашим 
малим сугра ђа ни ма да при бли жи мо наш рад, рекао је 
Сте ван Кази ми ро вић. 

Дирек то ри ца Дечи је уста но ве Јеле на Вида но вић је 
обја сни ла да број ним актив но сти ма у току Деч је неде
ље, међу који ма је и посе та про сто ри ја ма Општин ске 
упра ве, желе да уна пре де ква ли тет рада са децом, 
као и сарад њу са роди те љи ма. 

Да се од деце може мно го тога нау чи ти, сви су се 
уве ри ли кроз крат ко изла га ње о деч јим пра ви ма које 
су нам радо упри ли чи ли пред школ ци, а један илу стро
ва ни при ме рак уру чи ли су као поклон и пред сед ни ку 
Кази ми ро ви ћу. С. Ц.

Мали ша ни су пред сед ни ку уру чи ли
илу стро ва ни при ме рак деч јих пра ва

Мани фе ста ци ја у Јаску Ђор ђе Мла де но вић

Бран ко Гру јић, Кати ца Јеф тић и Павле Вра њеш
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че тајан стве
не ситу а ци је или 
неке дво стру ке игре, 

немој те зане ма ри ти потен ци јал
ни ризик. Важно је да сачу ва те 
свој послов ни углед. Пре те ра на 
доза хра бро сти може да вам 
нашко ди. Емо тив ни сусрет са 
јед ном осо бом у вама покре ће 
лепе емо ци је. Избе га вај те 
тешку хра ну и више се кре ћи те. 

БИК: Сарад ни ци 
има ју добре суге сти
је, при хва ти те нове 
иде је које гаран ту ју 

боље резул та те или неси гур
ност у зајед нич ком посло ва њу. 
Сусрет са јед ном осо бом тре
нут но делу је врло поуч но и под
сти цај но у сва ком погле ду. 
Делу је те пома ло узне ми ре но. 
Недо ста ју вам неки сна жни емо
тив ни под сти ца ји, како бисте 
свој љубав ни живот учи ни ли 
довољ но инте ре сант ним. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Нема 
раз ло га да се пово
ди те за лажним ути
сци ма или да вас 

неко зава ра ва погре шном при
чом о новим послов ним при ли
ка ма. Уко ли ко трпи те послов ни 
неу спех, раз ми сли те о неким 
алтер на тив ним могућ но сти ма 
које вам сто је на рас по ла га њу. 
Суви ше јаки изли ви стра сти вас 
наво де на погре шан избор. 

РАК: Нове ком пли ка
ци је на послов ној 
сце ни про из и ла зе из 
поку ша ја да се 

оства ри зајед нич ки дого вор око 
рас по де ле инте ре са. Нема раз
ло га да пона вља те при чу која 
не оста вља пози ти ван одјек на 
ваше сарад ни ке. Посве ти те 
више пажње воље ној осо би и 
зајед нич ким пла но ви ма које 
има те. Оче ку је вас при јат но 
изне на ђе ње. У сјај ној сте пси хо 
 физич кој фор ми. 

ЛАВ: Не може те да 
пред ви ди те нови ток 
дога ђа ја на послов
ној сце ни или нечи ји 

одго вор на зада ту тему. Нама 
раз ло га да се пона ша те пре ви
ше раз ме тљи во у сусре ту са 
сарад ни ци ма, већ затра жи те 
нечи ју подр шку. Бри не те без 
пра вог пово да, парт нер тре нут
но можда не жели да вам пове
ра ва сво је мисли и осе ћа ња. 

ДЕВИ ЦА: Пажљи ви
је ана ли зи рај те ком
плет ну ситу а ци ју на 
послов ној сце ни и 

сво је сарад ни ке. Посто је ства ри 
које зах те ва ју кре а тив но раз ми
шља ње или одре ђе ну фазу 
инку ба ци је, пре него што доне
се те неку конач ну одлу ку. При
ме ћу је те да неко у вама побу ђу
је вели ко инте ре со ва ње и да 
вас асо ци ра на при јат не успо
ме не. 

ВАГА: Делу је те врло 
про ми шље но и про
ве ра ва те раз ли чи те 
инфор ма ци је које 

ути чу на послов не пре го во ре. 
Оба зри вост је пожељ на, али 
нема раз ло га за пре те ри ва њем. 
Сарад ни ци има ју пра во на дру
га чи је ста во ве. Поне кад посту
па те суви ше стро го пре ма осо
би која има добру наме ру, али 
не успе ва у пот пу но сти да вам 
доча ра сво је емо тив не дожи
вља је. 

ШКОР ПИ ЈА: Потре
бан вам је додат ни 
опрез у сусре ту са 
сарад ни ци ма и при

ли ком про це не нових послов них 
при ли ка. Нема потре бе да скре
ће те пажњу на себе или да ула
зи те у неке сум њи ве пре го во ре. 
Тре нут но љубав и задо вољ ство 
можда не иду у зајед нич кој ком
би на ци ји. Парт нер изне на да 
поста вља пита ња која у вама 
под сти че емо тив ну нела год ност. 

СТРЕ ЛАЦ: Посто је 
ства ри које не тре ба 
да чини те у афек ту 
или на осно ву првог 

импул са који има те. Неко од 
сарад ни ка пажљи во ана ли зи ра 
ваше пона ша ње и доно си оце ну 
о вашим резул та ти ма. Сарад ња 
је нужна али не по сва ку цену 
или на неки улти ма ти ван начин. 
Потру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу која 
одго ва ра вашем уку су.

ЈАРАЦ: Заин те ре со
ва ни сте за нечи ју 
послов ну пону ду или 
за ком би на ци ју која 

обе ћа ва дво стру ки доби так. Пре 
него што доне се те конач ну одлу
ку, саслу шај те сво је сарад ни ке и 
при хва ти те кори стан савет. Неко 
вас инспи ри ше на додат но анга
жо ва ње и добро рас по ло же ње. 
Освр ни те се око себе, јер увек 
посто је насме ја на лица. 

ВОДО ЛИ ЈА: Поне
кад све изгле да тако 
рела тив но, сто га 
немој те доно си ти 

закљу чак на осно ву првог ути
ска и без кон сул та ци је са бли
ским сарад ни ци ма. Осло ни те се 
на нечи ји савет и на зајед нич ку 
про це ну. Важно је да пра вил но 
дефи ни ше те сво је циље ве. 
Неко име сна жно да уста ла са 
ваше мисли и осе ћа ња. Потру
ди те се да испу ни те парт не ро ва 
оче ки ва ња. 

РИБЕ: Избе га вај те 
екс по ни ра ње у дру
штву сарад ни ка и 
немој те при ча ти о 

ства ри ма које пред ста вља ју 
ризик за веше послов не инте ре
се. Потреб но је да сми сли те 
неку резер вну вари јан ту, јер увек 
посто ји фак тор изне на ђе ња. 
Буди те про ми шље ни и уздр жа ни 
пред бли ском осо бом. Пажљи
ви је ана ли зи рај те свог парт не ра. 

VREMEPLOV
16. ок то бар

1910. Је дан од пи о ни ра срп ског 
ва зду хо плов ства Иван Са рић 
из вео је пред ви ше хи ља да 
гле да ла ца у Су бо ти ци лет 
др ве ним „мо но пла ном“ ко ји је 
сам кон стру и сао. На ви си ни од 
30 ме та ра, у ши ро ком лу ку 
об ле тео је ко њич ко тр ка ли ште. 
Ле те ли ца је из ло же на у Му зе ју 
ва зду хо плов ства у Сур чи ну.
1978. Пољ ски кар ди нал Ка рол 
Вој ти ла иза бран је за 264. 
по гла ва ра Ри мо ка то лич ке 
цр кве као пр ви не  и та ли јан ски 
па па по сле 456 го ди на, ко ји је 
по том узео име Јо ван Па вле II.

17. ок то бар
1931. Кри ми на лац Ал Ка по не 
осу ђен на 11 го ди на за тво ра 
због из бе га ва ња пла ћа ња 
по ре за. 
1997. У по жа ру из го ре ло Ју го
сло вен ско драм ско по зо ри ште 
у Бе о гра ду. 

18. ок то бар
1692. По ста вљен ка менте ме
љац Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве 
код Но вог Са да, ко ја је по ста ла 
јед но од нај зна чај ни јих аустриј
ских стра те шких утвр ђе ња у 
бор би про тив Ту ра ка. 
1867. САД фор мал но пре у зе ле 
су ве ре ни тет над Аља ском, ко ју 
су 30. мар та 1867. ку пи ле од 
Ру си је за 7,2 ми ли о на до ла ра.

19. ок то бар
1813. Код Лај пци га окон ча на 
Бит ка на ро да, у ко јој су ује ди
ње не вој ске ви ше европ ских 
др жа ва, пред во ђе не Ру си јом, 
Пру ском и Аустри јом, по ра зи ле 
На по ле о на и при си ли ле га на 
по вла че ње пре ко Рај не. 
1932. У Бе о гра ду отво рен 
Ко лар чев на род ни уни вер зи тет, 
за ду жби на Или је Ми ло са вље
ви ћа Ко лар ца, ко ји је у ту свр ху 
те ста мен том за ве штао око 
50.000 ду ка та. 

20. ок то бар
1944. Је ди ни це На род но о сло
бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је, 
под ко ман дом ге не ра ла Пе ка 
Дап че ви ћа, и Цр ве не ар ми је, 
под ко ман дом ге не ра ла Вла ди
ми ра Ива но ви ча Жда но ва, 
осло бо ди ле у Дру гом свет ском 
ра ту Бе о град. 
1971. Кан це лар За пад не 
Не мач ке Ви ли Брант до био 
Но бе ло ву на гра ду за мир. 

21. ок то бар
1833. Ро ђен је швед ски хе ми
чар, ин ду стри ја лац и про на ла
зач Ал фред Бер нард Но бел. 
1941.  Нем ци су у Кра гу јев цу у 
Дру гом свет ском ра ту стре ља
ли ви ше од 7.000 ци ви ла, ме ђу 
ко ји ма и уче ни ке кра гу је вач ке 
гим на зи је.

22. ок то бар
1964. Фран цу ски књи жев ник 
Жан Пол Сар тр од био Но бе ло
ву на гра ду за књи жев ност. 
1964. Сло ве нач ки гим на сти чар 
Ми ро слав Це рар осво јио злат
ну ме да љу на Олим пи ја ди у 
То ки ју.

HOROSKOP

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

Четвр так, 17. (4) окто бар
Све ти Сте фан и преп. Јеле на  
– Јели са ве та Шти ља но вић

Петак, 18. (5) окто бар
Св. муче ни ца Хари ти на; Св. 
све ште но му че ник Дио ни си је

Субо та, 19. (6) окто бар
Све ти апо стол Тома – Томин дан

Неде ља, 20. (7) окто бар
Све ти муче ни ци Сер ги је и Вак
хо – Срђев дан

Поне де љак, 21. (8) окто бар
Пре по доб на Пела ги ја и Пре по
доб на Таи са

Уто рак, 22. (9) окто бар
Све ти апо стол Јаков, Све ти 
Сте фан срп ски (Сле пи)

Crkveni
kalendar

• Вози те тако да вам пре 
истек не возач ка дозво ла 
него живот!
• Пона вља мо исто ри ју 
на поправ ном смо. 
• Ако Бог да здра вља, 
узе ћу боло ва ње.

Пуње не
пиле ће гру ди

Потреб но: пар пиле ћих гру ди, 
мало сен фа, со, бибер, 100 гра ма 
сувог вра та, 50 гра ма кач ка ва ља, 
100 гра ма коба си ца, 4  5 чена 
белог лука.

При пре ма: Шниц ле исе ћи по 
сре ди ни и излу па ти мало пре ко 
фоли је. Посо ли ти и поби бе ри ти. 
Нај пре пре ма за ти масли но вим 
уљем и издро бље ним белим 
луком. Пуни ти сувим вра том, 
коба си ца ма и кач ка ва љем. Пржи
ти на рошти љу или тига њу у који 
сте дода ли пар капи уља око 30 
мину та.
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БОЈАН СТИ ЛИН, БАР МЕН И БАРИ СТА ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Нај бо љи у Срби ји, али и шире

Сигур на сам да ће мно ги Боја на Сти ли на пре по зна ти као насме ја ног бар ме на који 
ради у јед ном попу лар ном митро вач ком кафи ћу. Међу тим, веру јем да већи на не зна 
да баш у том кафи ћу може попи ти кафу исцр та ну лате артом, а спре ми ће је упра во 
нај бо љи у Срби ји и шире - Бојан Сти лин. Какав је посао бар ме на и бари сте, ноћ ни 
живот у Срем ској Митро ви ци, али какве су муште ри је Митров ча ни, за наше нови не 
гово ри Бојан

Посао бар ме на, као и сва ки посао у 
кафа ни, у про шло сти је имао лошу 
коно та ци ју. Муште ри је су осо бље 

посма тра ле са дозом пот це њи ва ња, а 
људи ма је посао у кафи ћи ма нај че шће 
био при вре мен, све док не нађу озбиљ
ни ји посао. Међу тим, вре ме на су се про
ме ни ла, кафа не нису више места на 
који ма се до бесве сти опи ја, већ су 
поста ле места на који ма се људи оку
пља ју и дру же. Тако се пола ко имиџ 
кафи ћа па и осо бља које ради у њима 
про ме нио. Бојан Сти лин из Срем ске 
Митро ви це од сво је 19. годи не ради у уго
сти тељ ству. Као бар мен ради у јед ном 
митро вач ком кафи ћу већ 11 годи на. Како 
и сам каже за наше нови не, посао у 
кафи ћу је након завр ше не сред ње шко ле 
схва тао као при вре мен, све док не нађе 
бољи посао. Међу тим, вре ме ном је Бојан 
сво је вешти не уса вр шио и постао мај
стор у свом послу. 

– Вре ме ном сам схва тио да ми овај 
посао одго ва ра и да тиме желим да се 
бавим. Јед но став но, кад дођеш на посао, 
не знаш шта те чека. Не можеш да упад
неш у коло те чи ну, и то ми при ја. Кад се 
погле да ју дру ги посло ви, мислим да је 
сасвим корект но пла ћен. Не видим раз
лог да радим нешто дру го, само зато што 
је мој посао везан за кафа ну, гово ри 

Бојан и дода је да су га у овом послу нај
ви ше при ву кли однос и рад са људи ма, 
као и дина ми ка на послу. 

Тако ђе, он наво ди да, као и у сва ком 
послу, и у овом се мора стал но уса вр ша
ва ти и еду ко ва ти.

– Током свог дуго го ди шњег рада у 
кафи ћу, успео сам да упо знам људе који 
се на озбиљ ни јем нивоу баве овим 
послом. Тако сам про шао кроз раз не тре
нин ге, еду ка ци је и кур се ве и тако напре
ду јем, наво ди Бојан.

Он обја шња ва да су за његов посао 
потреб не и физич ке и соци јал не спо соб
но сти.

– Деси се да имаш лош дан и желиш да 
напу стиш све. Али, вре ме ном нау чиш да 
кон тро ли шеш сво је про бле ме и да пози
ти ван став и осмех истре ни раш како то 
гост не би видео. С обзи ром на то да се у 
послед ње три годи не бавим и лате артом, 
одно сно мето дом исцр та ва ња пеном од 
мле ка у шољи кафе, за то је потреб но 
мно го кон цен тра ци је и фоку си ра но сти. С 
дру ге стра не, посао бар ме на зах те ва да 
увек будеш рас по ло жен и кому ни ка ти ван. 
Међу тим, то нека да може бити напор но, 
каже Бојан.

Он обја шња ва да његов посао можда 
неком изгле да јед но став но, али да то и 
није баш исти на.

– Сва ки бар мен мора зна ти како да 
пра вил но нато чи пиво, на при мер, при
пре ми кафу или кок тел, да послу жи више 
раз ли чи тих напи та ка. Тако ђе, мораш да 
знаш каква пића посто је у бару и шта да 
пону диш госту. Мени нај ви ше лежи при
пре ма кок те ла и кафе. Физич ки, овај 
посао је при лич но напо ран, јер се мно го 
сто ји, тешко да можеш да имаш неког 
пре да ха. Пре све га, то је углав ном ноћ ни 
рад, оста је се до касно. Пого то во може 
бити тежак викен дом, јер се више кон зу
ми ра алко хол, наво ди Бојан. 

Овај митро вач ки бар мен исти че да му 
је посао којим се бави омо гу ћио да про
пу ту је и да уче ству је на раз ли чи тим так
ми че њи ма на који ма је оства рио одлич не 
резул та те. 

 – Пре чети ри, пет годи на уче ство вао 
сам на так ми че њу при пре ме кок те ла, а 
глав ни састо јак је морао да буде јегер, и 
то три цен ти ли тра. Оста ли састој ци су 
били бар ме нов избор. Тада сам био 
четвр ти или пети. У лате арту сам се ове 
годи не так ми чио. Сре ди ном маја се у 
Бео гра ду у орга ни за ци ји Бар кафеа одр
жао „Бари ста куп“. То је било прво так ми
че ње те врсте у нашој земљи, где је ода
бра но 10 нај бо љих бари ста из Срби је. Ја 
сам био међу тих 10. Након тога сам 
зау зео дру го место и ауто мат ски сам сте

Бојан Сти лин на „Бари ста купу“
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као пра во да се так ми чим на реги о нал
ном так ми че њу у Љубља ни. То је за мене 
било јед но сјај но иску ство. Так ми че ње се 
састо ја ло из два дела. У првом делу су 
се црта ле две исте сли ке, а у дру гом делу 
сам цртао тулип, нај че шћи мотив у лате 
арту.  Успео сам да осво јим четвр то 
место и тако сам био нај бо ље пла си ра ни 
так ми чар из Срби је, каже Бојан.

Бојан има и свој мобил ни бар, шеј ке ре, 
раз ли чи те џезве за кафу и олов ке за 
црта ње, јер често ради и кете рин ге на 
сла вљи ма или жур ка ма. Он наво ди и да 
Митров ча ни нај ви ше воле да пију тако
зва ну про ду же ну кафу с мле ком и точе но 
пиво. 

– Мислим су то два пића која се нај ви
ше пију у Срби ји. Кафа се пије кад се 
кафић отво ри све до тре нут ка када се 
затво ри. То је код нас у Срби ји баш чуд
но, иако је при род ни је да се увече попи је 
неки чај који ће орга ни зам сми ри ти и при
пре ми ти за одмор. Мислим да је то у вези 
са еду ка ци јом, не знам да ли људи уоп

ште воде рачу на и зна ју шта кафа ради 
орга ни зму када се попи је уве че, гово ри 
Бојан. 

Мла ђи Митров ча ни углав ном пору чу ју 
сла ђа пића, девој ке углав ном вер мут, 
црно вино са кокаколом, ђус вот ку, док 
ста ри ји углав ном тра же све тло точе но 
пиво или раки ју. 

– Често се тра жи тако зва ни бамбус, 
ком би на ци ја вина и кокаколе. Нисам 
неки позна ва лац вина, али мислим да би 
се сва ки струч њак згро зио на ту ком би на
ци ју. Бело вино и кисе ла вода су океј ком
би на ци ја, али ника ко поме ша ни зајед но, 
већ одво је но. Јер, на тај начин се не 
побољ ша ва укус вина, могу само недо
ста ци да се сакри ју и то је све, каже Бојан 
и дода је да су нај вер ни је муште ри је у 
Митро ви ци упра во они који дола зе из 
окол них села, јер има ју и више нов ца.

– Сва ко сво је вас пи та ње носи из куће и 
то је пот пу но инди ви ду ал на ствар, тако 
ће се осо ба и пона ша ти у кафа ни. 
Мислим да се муште ри је мења ју, и да 

нема више тог лошег ста ва пре ма осо
бљу које ради у кафа ни. Вре ме ном и 
нау чиш да про це ниш госта и како да му 
при сту пиш, наво ди Бојан. 

Он обја шња ва да мно ги не зна ју и да 
су тако зва на ђусвот ка, одно сно скру 
драј вер, и џин тоник, тако ђе кок те ли, а да 
један добар кок тел, пре све га, мора има
ти добру алко хол ну базу. 

– Сви састој ци мора ју бити ква ли тет ни, 
али се прво води рачу на о алко хол ном 
пићу које се ста вља. Деко ра ци ја је исто 
тако важна. Код нас се од кок те ла нај че
шће нару чу је sex on the beach,  пла ва 
лагу на, куба либре, и маи таи. Мада, они 
сад више и нису толи ко у неком гло бал
ном трен ду. Сада је тренд да се пију све
жи напи ци, са све жим зачи ни ма и све же 
цеђе ним соко ви ма, обја шња ва Бојан.

Он наво ди да је њего во оми ље но пиће 
пиво, али да ника да не пије кре ма сте кок
те ле који су тешки, и по њего вом уку су, 
нису пит ки.

– Пиња кола да је попу ла ран кок тел, 
али мени није ништа посеб но. Мно го је 
мастан. Ника да не пијем пелин ко вац, 
вињак, који је нај ква ли тет ни је дома ће 
алко хол но жесто ко пиће. Оми ље ни кок
тел ми је негро ни, који је ком би на ци ја 
џина, слат ког вер му та и кам па ри ја, каже 
Бојан. 

Поред тога што му је овај посао пру жио 
при ли ку да путу је и упо зна раз ли чи те 
људе, Бојан је имао при ли ке да услу жи 
позна та лица, а нај бо ље се сећа када је 
у кафић у ком ради ушао фуд ба лер 
ДушанДуле Савић.

– Сећам се да је било неко кишо ви то, 
ружно јутро. Ни кафу нисам попио, а на 
вра та ула зи Дуле Савић! Тад је ФК „Срем“ 
одр жа вао неки тур нир или утак ми цу мла
ђих кате го ри ја, и он је ту био као пред
став ник Фуд бал ског саве за. Био сам у 
шоку, да баш у седам ују тру у Митро ви ци, 
код мене у кафић дође ни мање ни више, 
већ Дуле Савић!, каже насме ја ни Бојан.

Он исти че да је ово про фе си ја у којој 
се про на шао, али да жали што то није 
рани је схва тио.

– Рани је бих напре до вао, али шта је, ту 
је. Ни ова ко није лоше. Пла ни рам да се 
овим бавим и даље, да не кажем до кра ја 
живо та, али у некој мир ни јој вари јан ти, 
гово ри Бојан. 

З. Попо вић

Бојан има и свој мобил ни шанк и често је на при ват ним сла вљи ма
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СЕЛО ЈАР КОВ ЦИ КОД ИНЂИ ЈЕ

Позна то по језе ру и
гро фов ском лет њи ков цу

Поред пре ле пих кра јо ли ка и при ро де, сим бол овог села јесте и вештач ко језе ро 
напра вље но 1977. годи не, али и сам обје кат под руч ног оде ље ња Основ не шко ле 
„Душан Јер ко вић“. Наи ме, шко ла, амбу лан та и вртић се нала зе у лет њи ков цу гро фа 
Петра Пеја че ви ћа. У Јар ков ци ма је рођен Оскар Зомер филд, први инђиј ски ака дем-
ски сли кар, чија се дела чува ју у гале ри ји „Куће Вој но ви ћа“ у Инђи ји. Оскар Зомер-
филд је рођен упра во на Пеја че ви ће вом има њу где је његов отац радио као над зор-
ник. Међу тим, овај обје кат је под зашти том држа ве, а због уру ша ва ња и ста ро сти није 
више пого дан за наме не за које се кори сти

Село Јар ков ци је уда ље но од 
Инђи је око чети ри кило ме тра и 
нала зи се на лесној зарав ни Фру

шке горе. Ово село, које има око 600 
ста нов ни ка, на први поглед није типич
но вој во ђан ско село – рас кр сни ца у 
цен тру нема облик крста нити се ту 
нала зе шко ла и црква. По томе, Јар ков
ци су пома ло дру га чи ји – цркве нема, а 
шко ла се нала зи на кра ју села. Људи се 
углав ном овде баве пољо при вре дом и 
то ратар ством, а мно ги су запо сле ни у 
инђиј ским фабри ка ма. Поред пре ле пих 
кра јо ли ка и при ро де, сим бол овог села 
јесте и вештач ко језе ро напра вље но 
1977. годи не, али и сам обје кат под руч
ног оде ље ња Основ не шко ле „Душан 
Јер ко вић“. Наи ме, шко ла, амбу лан та и 
вртић се нала зе у лет њи ков цу гро фа 
Петра Пеја че ви ћа. У Јар ков ци ма је 
рођен Оскар Зомер филд, први инђиј ски 
ака дем ски сли кар, чија се дела чува ју у 
гале ри ји „Куће Вој но ви ћа“ у Инђи ји. 
Оскар Зомер филд је рођен упра во на 
Пеја че ви ће вом има њу где је његов отац 
радио као над зор ник. Међу тим, овај 
обје кат је под зашти том држа ве, а због 
уру ша ва ња и ста ро сти није више пого

дан за наме не за које се кори сти. Раде 
Дани ло вић, пред сед ник Месне зајед ни
це Јар ков ци, наво ди да ће се амбу лан
та уско ро пре се ли ти, али да оста је 
про блем изме шта ња шко ле. 

– Тре нут но рено ви ра мо Дом кул ту ре, 
радо ви су при кра ју. Ту ће бити Дом 
здра вља и при пре мље не су про сто ри је 
за Пошту. Међу тим, по мањим мести ма 

је мало теже орга ни зо ва ти неку екс по
зи ту ру Поште, али било би добро када 
бисмо то оства ри ли, јер то нам баш 
недо ста је у Јар ков ци ма, наво ди Дани
ло вић.

Он дода је да се у бли зи ни лет њи ков
ца гро фа Пеја че ви ћа нала зи обје кат у 
који би могла шко ла да се пре ме сти.

– У бли зи ни је један обје кат који је 
напра вљен пре седам до осам годи на, 
то је тре ба ло да буде шко ла у при ро ди 
у Јар ков ци ма. Међу тим, та иде ја ника
да није зажи ве ла, тако да је тај обје кат 
остао пра зан и про па да. Било би добро 
када бисмо ту могли да изме сти мо шко
лу, каже Раде Дани ло вић.

Тако ђе, у пла ну је да се уско ро напра
ви и црква у селу. 

– При пре ми ли смо плац и идеј ни про
је кат, оста ло је још мало посла у вези са 
папи ро ло ги јом да се завр ши. Има мо 
један плац у селу, ту је нека да била 
задру га и мле ка ра, која не може више 
да зажи ви због места и про сто ра, и да 
не би била руше ви на, ту ћемо да пра ви
мо цркву, гово ри пред сед ник Месне 
зајед ни це Јар ков ци.

Раде Дани ло вић исти че да су у селу 
Раде Дани ло вић
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завр ше на два вели ка про јек та, а то је 
асфал ти ра ње ули ца и спро во ђе ње 
водо во да. То је мно го олак ша ло живот 
ста нов ни ка Јар ко ва ца. 

Мно ге при че су веза не за Јар ков це, 
упра во због лет њи ков ца гро фа Петра 
Пеја че ви ћа. Дра га на Зорић Мази ња
нин, про фе со ри ца био ло ги је, живе ла је 
упра во у том лет њи ков цу. Њена мај ка 
Мили ца је била учи те љи ца 40 годи на у 
том месту, док је отац Душан пре да вао 
тех нич ко у Мара ди ку и Инђи ји, а у Еко
ном ској шко ли у Пазо ви је пре да вао и 
инфор ма ти ку.

– Ја заи ста немам нијед ну ружну 
успо ме ну из тог пери о да свог живо та. 
Одра ста ње у овој око ли ни је било пре
див но и без бри жно. Знам да је лет њи
ко вац Петра Пеја че ви ћа био пред мет 
дивље ња мно гих про ла зни ка, с тим што 
је нека да то био миран део села. Сећам 
се да је пут био неас фал ти ран, а зими 
је било баш тешко доћи до шко ле. 
Након рата и свих про ме на које су заде
си ле тада шњу Југо сла ви ју, дола зи до 
насе ља ва ња Јар ко ва ца, који тада доби
ја више деце и још јед ну учи те љи цу, 
поред моје мај ке, обја шња ва Дра га на, 
која дода је да је у тој кући живе ла све 
до 2014. годи не. 

Оно што по њеном мишље њу недо

ста је у селу, то је дру штве ни живот, који 
је пола ко утих нуо. Тако ђе, Дра га на 
обја шња ва да се поред нази ва Јар ков
ци за ово село кори сти и назив Моја 
Воља.

– Назив Моја Воља ће упо тре бља ва
ти они који су одра сли овде, а име Јар
ков ци углав ном кори сте људи који су се 
касни је досе ли ли. Посто је две при че 
које ми је мај ка испри ча ла веза не за 
овај лет њи ко вац, па и за та два нази ва. 
Прва је веза на за гро фа Пеја че ви ћа, 
који је мно го волео да се коц ка, и за 
њего ву жену. Гроф је имао 99 пуста ра, а 

да је имао 100 морао би да пла ћа вели
ки порез. Кажу да је, коц ка ју ћи се, изгу
био сво има ње, све пуста ре, осим ове 
овде у Јар ков ци ма. Револ ти ра на тиме, 
њего ва жена му је рекла: Нека буде
вољамоја,садћујадасекоцкампада
изгубимоиовоједноимање. Кажу да је 
она наста ви ла да се коц ка и да је 
повра ти ла сво има ње, а на овој пуста ри 
је напра вљен лет њи ко вац, обја шња ва 
Дра га на. 

Она наво ди да је дру га при ча веза на 
за гро фа Пета ра Пеја че ви ћа и њего ву 
ћер ку једи ни цу.

– При ча гово ри да се њего вој ћер ки 
мно го допа ло ово има ње и због тога је 
рекла свом оцу  Нека буде по мојој
вољу и изгради ми овде летњиковац
којићебитисамомој.Он је то учи нио 
и зато је цело ово има ње доби ло име 
Моја Воља, каже Дра га на.

Она дода је да је језе ро Јар ков ци мно
го про ме ни ло и улеп ша ло село и да је 
поред лет њи ков ца гро фа Пеја че ви ћа, 
оно сим бол овог села, које има вели ки 
тури стич ки потен ци јал, као и раз вој  
спорт скорекре а тив ног, купа ли шног, 
рибо лов ног и кам пинг тури зма, а одлич
но је место за шет њу и бора вак у очу ва
ном при род ном окру же њу.  З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Обје кат у који би могла шко ла да буде изме ште на

Дра га на са мај ком Мили цом

Лет њи ко вац гро фа Петра Пеја че ви ћа Јар ко вач ко језе ро

Радо ви на Дому кул ту ре
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ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Актив но сти у окто бру

Обе ле жа ва њем Међу на род ног дана ста
рих, 1. окто бра запо чео је и низ актив но сти 
у Герон то ло шком цен тру „Срем“ у Руми, у 
окви ру окто бра  месе ца соли дар но сти са 
ста рим лици ма. Сам Међу на род ни дан ста
рих, обе ле жен је про гра мом у којем су уче
ство ва ли чла но ви хора ГЦ „Срем“ и мали
ша ни из „Поле та р ца“, објек та у Прво мај ској 
ули ци.

Потом су 3. окто бра, здрав стве ни рад ни
ци из Заво да за јав но здра вље из Срем ске 
Митро ви це одр жа ли пре да ва ње на тему 
„Исхра на ста рих“, а упри ли че на је и посе та 
рад ни ка Герон то ло шког цен тра из Субо ти
це. 

Тако ђе, 8. окто бра су одр жа на и спорт ска 

так ми че ња, али и про грам у којем су уче
ство ва ли хор и чла но ви реци та тор ске сек
ци је рум ског Герон то ло шког цен тра, који су 
посе ти ли и чла но ви Удру же ња жена пен зи
о не ра Инђи је, Црве ни крст ове општи не, 
уче ни ци из ОШ „Петар Кочић“, КУД „Соко“ и 
пред став ни ци локал не само у пра ве. Они су 
доне ли и покло не из инђиј ске општи не, а 
дома ћин им је био дирек тор ГЦ „Срем“ др 
Зоран Сла ву је вић.

Кори сни ци ма цен тра, пово дом обе ле жа
ва ња осам веко ва само стал но сти Срп ске 
пра во слав не цркве, пре да ва ње „Све то са
вље у Сре му“,  11. окто бра је одр жа ла Бра
ни сла ва Коње вић, дирек тор ка Зави чај ног 
музе ја Рума. С. Џ.

„Трка за срећ ни је детињ ство“, тра ди ци о нал на хума ни тар
но  рекре а тив на мани фе ста ци ја се одр жа ва сва ке годи не 
у Руми, у окви ру Деч је неде ље. 

Циљ орга ни зо ва ња трке је обез бе ђе ње сред ста ва за 
побољ ша ње стан дар да соци јал но угро же не деце у рум ској 
општи ни. Трка је ове годи не одр жа на 11. окто бра, са сло га
ном „Зајед нич ки нам је циљ  дођи на старт“,  а уче ство ва ло 
је пре ко 1.000 уче ни ка.

Ова улич на трка је реа ли зо ва на у 22 ста ро сне кате го ри је, 

почев од пред шко ла ца који увек насту па ју први, потом 
осно ва ца, и на кра ју, рум ских сред њо шко ла ца који су трча
ли нај ду жу трку  800 мета ра.

Орга ни за то ри трке су били Црве ни крст Рума, Савез 
спор то ва Општи не Рума и Атлет ски клуб „Рума“, под покро
ви тељ ством локал не само у пра ве.

Старт не бро је ве су као и прет ход них годи на, спон зо ри са
ли локал ни дона то ри.

 С. Џ.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР 
Госто ва ло ЈДП

Да рум ска публи ка ипак нај
ви ше воли да погле да добру 
коме ди ју или водвиљ, потвр
ди ло се и госто ва њем Југо
сло вен ског драм ског позо ри
шта 11. окто бра. У вели кој 
сали није било гото во нијед
ног пра зног места, када је 
глу мач ки ансамбл овог позо
ри шта извео пред ста ву „Хотел 
Сло бо дан про мет“ Жор жа 
Феј доа. Ваља под се ти ти да је 
за ЈДП веза на и култ на пред
ста ва „Буба у уху“, игра на 
деце ни ја ма од истог ауто ра, 
који важи за кра ља водви ља 
и нај ве ће фран цу ског коме ди
о гра фа после Моли је ра.

Нај ви ше апла у за на отво
ре ној сце ни, чим се поја вио, 
иза звао је Дра ган Јова но вић у 
уло зи адво ка та, који стра шно 
муца кад год пада киша. 
Њему је по дужи ни апла у за, 
пари рао Војин Ћет ко вић у 
уло зи госпо ди на Пин гла. 

 С. Џ.

Трка за срећ ни је детињ ство
РУМА
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Дина мо – Рад нич ки Пирот 2:1; 
ОФК Бач ка – Земун 1:0; ОФК 
Жар ко во – Траyал 1:1; Рад нич ки 
1923 – Нови Пазар 0:1; Зла ти
бор – Колу ба ра 1:0; Мета лац – 
Гра фи чар 0:0; Сме де ре во 1924 
– Кабел (поне де љак); Син ђе лић 
– Будућ ност (поне де љак). 

Сакуле: Борац – Омладинац 
2:2; Зрењанин: Раднички (З) – 
Раднички 1912 3:0; Рума: Први 
Мај – Раднички (СМ) 1:0; Пан-
чево: Железничар – Бачка 1901 
1:1; Пригревица: Братство 
1946 – Хајдук 1912 3:1; Банат-
ско Велико Село: Козара – 
Дунав 2:1; Панчево: Динамо 
1945 – ОФК Вршац 5:0; Бечеј: 
ОФК Бечеј 1918 – Војводина 
1928 2:2.
01. Железничар 9 8 1 0 15:2 25
02. Бачка 1901 9 6 2 1 14:8 20
03. Радн. (З) 9 5 2 2 16:7 17
04. Братство 9 5 1 3 13:7 16
05. ОФК Вршац 9 5 1 3 12:13 16
06. Раднички 9 4 3 2 16:10 15
07. Први Мај 9 5 0 4 11:9 15
08. Динамо 9 4 1 4 16:9 13
09. ОФК Бечеј 9 3 2 4 16:15 11
10. Борац 9 3 2 4 14:18 11
11. Омладинац 9 1 6 2 6:7 9
12. Радн. (СМ) 9 2 3 4 10:13 9
13. Козара 9 2 3 4 8:15 9
14. Хајдук 1912 9 2 0 7 8:18 6
15. Војводина 9 1 3 5 6:16 6
16. Дунав 9 1 0 8 8:22 3

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Војка: Сремац – Југовић 1:1; 
Шајкаш: Борац – Црвена Звез
да 3:0; Бачки Јарак: Младост 
(БЈ) – Јадран 6:2; Белегиш: 
Подунавац – Слога (Е) 1:0; Бео-
чин: Цемент – Хајдук 1:0; Нови 
Сад: Младост (НС) – Слога (Т) 
2:1; Доњи Товарник: Слобода 
– Раднички 1:1; Мачванска 
Митровица: Подриње – Једин
ство 3:0. 

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

01. Доњи Срем 9 5 2 2 12:5 17
02. Будућност 9 4 4 1 17:10 16
03. Рудар 9 4 4 1 11:10 16
04. Љуково 9 5 1 3 17:17 16
05. ПСК 9 4 3 2 11:7 15
06. Раднички 9 4 2 3 13:9 14
07. Доњи Петр. 9 4 2 3 12:10 14
08. Хајдук (Б) 9 3 3 3 8:10 12
09. Хајдук (В) 9 3 2 4 15:16 11
10. Железнич. 9 3 2 4 11:15 11
11. Борац (М) 9 3 2 4 6:10 11
12. Митрос 9 3 2 4 14:19 11
13. Партизан 9 3 1 5 14:10 10
14. Напредак 9 3 1 5 11:13 10
15. ЛСК 9 2 2 5 8:17 8
16. Борац (К) 9 2 1 6 13:15 7

01. Подриње 9 7 1 1 25:6 22
02. Борац 9 6 2 1 16:2 20
03. Млад. (НС) 9 6 2 1 18:7 20
04. Слога (Е) 9 6 1 2 16:7 19
05. Хајдук 9 6 0 3 14:10 18
06. Јединство 9 5 2 2 13:10 17
07. Раднички 9 3 3 3 11:10 12
08. Млад. (БЈ) 9 4 0 5 14:16 12
09. Цемент 9 3 2 4 7:13 11
10. Подунавац 9 3 1 5 10:13 10
11. Сремац 9 3 1 5 9:15 10
12. Слога (Т) 9 2 3 4 9:9 9
13. Ц. Звезда 9 2 3 4 8:14 9
14. Југовић 9 1 2 6 10:19 5
15. Јадран 9 1 2 6 7:20 5
16. Слобода 9 1 1 7 9:25 4

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Металац 14 8 2 4 20:14 26
02. Графичар 13 6 5 2 19:11 23
03. Динамо 14 6 5 3 18:11 23
04. Кабел 13 6 5 2 15:10 23
05. Нови Пазар 14 6 4 4 16:11 22
06. ОФК Бачка 14 6 3 5 17:16 21
07. Колубара 14 6 2 6 14:12 20
08. Златибор 13 5 5 3 9:8 20
09. Радн. (П) 14 5 3 6 16:17 18
10. Смедерево 13 6 0 7 13:21 18
11. ОФК Жарк. 14 4 5 5 15:13 17
12. Траyал 13 3 7 3 10:12 16
13. Раднички 13 4 3 6 12:14 15
14. Синђелић 13 3 4 6 14:21 13
15. Земун 14 3 3 8 9:14 12
16. Будућност 13 1 4 8 6:18 7

Жарковац: Напредак – 
Шумар 1:0; Крушедол: Круше
дол – Полет 5:2; Буђановци: 
Младост – Срем 1:2; Ириг: Рад
нички – Дунав 3:1; Обреж: Гра
ничар – Сремац (Дч) 5:3; Хртко-
вци: Хртковци – Сремац (До) 
0:2; Чортановци: ЧСК – ОФК 
Брестач 3:1.

01. Сремац (До) 8 6 1 1 18:8 19
02. Срем 8 5 2 1 13:5 17
03. ЧСК 8 5 1 2 21:10 16
04. ОФК Брест. 8 5 0 3 21:11 15
05. Раднички 8 5 0 3 13:9 15
06. Хртковци 8 5 0 3 12:10 15
07. Дунав 8 4 1 3 18:13 13
08. Граничар 8 4 1 3 17:13 13
09. Напредак 8 3 3 2 9:6 12
10. Сремац (Дч) 8 3 0 5 17:12 9
11. Крушедол 8 2 1 5 9:21 7
12. Шумар 8 1 1 6 5:19 4
13. Полет 8 1 1 6 10:26 4
14. Младост 8 1 0 7 5:25 3

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Рума: Фрушка Гора – Фруш
когорац 2:1; Рума: Словен – 
Слога (Ч) 9:0; Адашевци: Гра
ничар – Једнота 3:2; Бикић До: 
ОФК Бикић – Обилић 1993 2:2; 
Беркасово: Сремац – БСК 2:2; 
Равње: Зека Буљубаша – Трго
вачки 2:2; Вогањ: Слова (В) – 
Слобода 0:1. 
01. Зека Буљ. 8 5 2 1 19:12 17
02. Словен 8 4 4 0 20:4 16
03. Фрушкогор. 8 5 1 2 24:13 16
04. БСК 8 5 1 2 18:9 16 
05. Сремац 8 4 1 3 18:15 13
06. Ф. Гора 8 4 0 4 20:13 12
07. ОФК Бикић 8 3 3 2 21:16 12
08. Граничар 8 3 2 3 12:10 11
09. Обилић 8 3 1 4 20:17 10
10. Слова (В) 8 2 4 2 5:6 10
11. Једнота 8 3 1 4 10:20 10
12. Слобода 8 2 2 4 7:19 8
13. Трговачки 8 1 2 5 15:23 5
14. Слога (Ч) 8 0 0 8 5:37 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Батровци: Омладинац – 
Јединство (М) 13:1; Јамена: 
Граничар – Синђелић 3:1; 
Љуба: Јединство (Љ) – ОФК 
Бачинци 3:3; Илинци: Борац – 
ОФК Бингула 6:1; Вашица: 
Напредак – Ердевик 2017 0:4. 

Лежимир: Планинац – Поле
тарац 1:0; Јарак: Сремац – 
Борац (ВР) 3:1; Ноћај: Змај – 
Срем (СМ) 9:2; Сремска Рача: 
Срем (СР) – Борац (Р) 2:2; Гра
ничар је био слободан. 

Краљевци: Јединство (К) – 
Јединство (П) 0:5; Рума: 
Јединство (Р) – Фрушкогорац 
4:3; Грабовци: Граничар – 
Борац 1:2; Полет је био слобо
дан. 

Ашања: Камени – Младост 
1935 3:0; Карловчић: Ловац – 
Словен 0:0; Шимановци: Хај
дук 1932 – Купиново 2:0; Витез 
је био слободан.

Марадик: Слога (М) – Слога 
(К) 3:0; Крчедин: Фрушкогорац 
– Борац 8:0; Ривица: Планинац 
– 27.Октобар 5:0; Јазак: Цар 
Урош – Војводина 2:3. 

01. Ердевик 7 5 2 0 18:1 17
02. Граничар 7 5 0 2 17:7 15
03. ОФК Бачин. 7 4 3 0 12:4 15
04. Напредак 7 5 0 2 21:12 14
05. Омладинац 7 2 3 2 20:10 9
06. Једин. (Љ) 7 2 2 3 19:13 8
07. Синђелић 7 2 1 4 12:21 7
08. Борац 7 2 0 5 12:18 6
09. ОФК Бинг. 7 1 1 5 8:20 4
10. Једин. (М) 7 1 0 6 10:43 2

01. Једин. (П) 5 5 0 0 21:0 15
02. Једин. (Р) 4 3 0 1 16:10 9
03. Борац 5 3 0 2 10:9 9
04. Једин. (К) 5 3 0 2 12:15 9
05. Фрушког. 5 2 0 3 13:18 6
06. Полет 5 1 0 4 5:14 3
07. Граничар 5 0 0 5 4:15 0

01. Камени 5 4 1 0 12:2 13
02. Хајдук 1932 5 3 2 0 9:2 11
03. Купиново 5 3 0 2 13:5 9
04. Словен 4 2 1 1 6:3 7
05. Витез 5 1 1 3 5:10 4
06. Ловац 5 1 1 3 2:10 4
07. Младост 5 0 0 5 0:15 0

1. Планинац 6 4 1 1 25:7 13
2. Фрушкогорац 5 4 1 0 22:5 13
3. Слога (М) 5 4 0 1 19:5 12
4. Војводина 6 4 0 2 22:11 12
5. Борац 5 2 0 3 15:16 6
6. Цар Урош 3 1 0 2 5:13 3
7. Слога (К) 5 0 0 5 1:25 0
8. 27.Октобар 5 0 0 5 3:30 0

01. Граничар 6 5 0 1 20:6 15
02. Сремац 6 5 0 1 18:5 15
03. Планинац 7 4 2 1 13:11 14
04. Змај 6 4 0 2 23:5 12
05. Полетарац 6 3 1 2 12:9 10
06. Срем (СР) 6 1 2 3 13:14 5
07. Борац (ВР) 6 1 1 4 12:23 4
08. Борац (Р) 7 1 1 5 9:24 4
09. Срем (СМ) 6 0 1 5 8:31 1

ОФЛ ШИД

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ 
СТАРА ПАЗОВА

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СР. МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА - ИРИГ 1

ЏУДО КЛУБ „ЛСК“

Успех пио ни ра

Дана 12. окто бра одр жа
но је у Бео гра ду Држав но 
првен ство за мла ђе пио ни
ре. Из џудо клу ба „ЛСК“, пла
си ра ла су се два так ми ча ра. 
Стра хи ња Биро вљев  мла ђи 

пио нир (до 30 кило гра ма), 
у вео ма јакој кон ку рен ци ји 
осво јио је тре ће место. Тео
до ра Анто нић  мла ђа пио
нир ка (до 40 кило гра ма), 
осво ји ла је пето место.

Са првен ства
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Тру ли капи та ли зам
Нова кошар ка шка сезо

на је поче ла у Срби ји 
али и широм Евро пе. 

Тре ба при зна ти да је, без 
обзи ра на лабав леги ти ми
тет који има ју, на при мер 
Евро ли га или наша АБА 
лига, кошар ка и даље врхун
ска заба ва за нави ја че са 
ових про сто ра. Раз лог је 
јед но ста ван – срп ски тимо
ви су кон ку рент ни у Евро пи, 
а у реги о нал ном так ми че њу 
уме и те како да се заку ва. Е 
сад, про ву че се ту и тамо 
неки про пуст у виду пот пу но 
нере гу лар них усло ва за 
игру у финал ној сери ји АБА 
лиге, или чиње ни це да 
Евро ли гу игра ју само они 
који има ју лову, а не они који 
зна ју да игра ју баскет. Али 
добро, нави ја чи широм 
Срби је сигур но неће тра жи
ти дла ку у јаје ту, јер има ју 
све усло ве да крај малих 
екра на, или у пре пу ним дво
ра на ма, бодре свој тим – 
Зве зду у Евро ли ги или Пар
ти зан у Евро ку пу.

Наша два тима су се ове 
годи не, рекло би се, озбиљ
но поја ча ли. Дове ли су 
вели ки број игра ча који 
игра ју на пози ци ји црн ца, и 
уз ква ли тет но вође ње са 
клу пе, могли би има ти успе
шне сезо не. Нај ве ћи су 
фаво ри ти за осва ја ње титу
ле у АБА лиги, а када им 
при до да мо и нима ло наив
не еки пе из ком ши лу ка 
попут Цеде ви те Олим пи је, 
Будућ но сти и Мор на ра, 
јасно је да нас чека добра 
кошар ка. Било би лепо без 
пизда ри ја у фина лу, као 
неких прет ход них годи на.

Што се европ ских так ми
че ња тиче, и ту има ју чему 
да се нада ју и јед ни и дру ги. 
Пар ти зан је добро стар то
вао у Евро ку пу и наја вио 
кан ди да ту ру за врх табе ле у 
нима ло наив ној гру пи. Нема 
сум ње да ће се ове сезо не 
гле да ти добра кошар ка, 
посеб но у Бео гра ду, када 
црно – бели буду доче ки ва
ли сво је рива ле. Сва ка ко 
један од кључ них чини ла ца 

је сим па тич ни чове чу љак по 
име ну Андреа Трин ки је ри. 
Овај кошар ка шки струч њак 
је већ пока зао вели ку хари
зму и уме ће и сва ка ко је 
његов оста нак на клу пи 
можда и нај ве ће поја ча ње 
за Пар ти зан. 

Црве на Зве зда се вра ти ла 
у нај ја че европ ско клуп ско 
так ми че ње. Оче ки ва ња су 
вели ка. Доста нов ца је утро
ше но у поја ча ња, а Бео гра
ђа ни су сво ју сна гу демон
стри ра ли већ на првој утак
ми ци пред сво јом публи ком 
одва лив ши чуве ни Фенер
бах че нашег Жељ ка Обра
до ви ћа. Тре ба ће вре ме на 
да се сви ти стран ци уигра ју, 
али се чини да Зве зда има 
можда и нај бо љи тим до 
сад.

И поред све га горе наве
де ног, код вели ког бро ја 
нави ја ча се јавља тај осе ћај 
да њихов тим уче ству је у 
љигав шти ни коју су ство ри
ли бога ти, не због кошар ке 
као спор та, већ због кошар
ке као бизни са. У так ми че
њу уче ству ју клу бо ви који 
има ју бога те спон зо ре. То је 
Пар ти зан осе тио на сво јој 
кожи не добив ши спе ци јал
ну позив ни цу за ово се зон
ско так ми че ње Евро ли ге. 

Пред ност је добио руски 
Зенит који је брже – боље 
дову као 12 нових игра ча. Не 
тре ба напо ми ња ти да ће 
бити топов ско месо, али 
није бит но то, битан је 
Гаспром.

У мору тог лице мер ја и 
неправ де пли ва ју нај
ја чи и нај бо га ти ји 

европ ски клу бо ви и так ми че 
се међу собом. И нажа лост, 
такав фор мат так ми че ња је 
тре нут но без прем ца на 
Ста ром кон ти нен ту. Нави ја
чи ма Зве зде не пре о ста је 
ништа дру го него да зви жду
ци ма и заглу шу ју ћом буком 
при изво ђе њу хим не Евро
ли ге на почет ку сва ког меча, 
дају до зна ња широј јав но
сти шта мисле о све му томе. 
И то је добро. Из Срби је се 
у Евро пу шаље пору ка бун
та и револ та про тив тру лог 
капи та ли зма и свих њего вих 
нака рад них вред но сти. А да 
ли ће то нешто про ме ни ти? 
Нарав но да неће. Ипак, тих 
неко ли ко мину та урла ња и 
зви жда ња хим ни, нави ја чи
ма су неве ро ват но зна чај ни 
и слу же као вен тил, али у 
исто вре ме и као оправ да
ње за бесо муч ну подр шку 
коју ће пру жи ти свом тиму у 
јед ном ова квом так ми че њу.  

Код вели ког бро ја 
нави ја ча се јавља 

тај осе ћај да њихов 
тим уче ству је у 

љигав шти ни коју 
су ство ри ли

бога ти, не због 
кошар ке као

спор та, већ због 
кошар ке као

бизни са.
У так ми че њу

уче ству ју
клу бо ви који има ју 

бога те спон зо ре.
То је Пар ти зан

осе тио на сво јој 
кожи не добив ши

спе ци јал ну
позив ни цу за
ово се зон ско

так ми че ње
Евро ли ге.

Пред ност је
добио руски
Зенит који је
брже – боље

дову као
12 нових игра ча.

Не тре ба
напо ми ња ти да ће 

бити топов ско 
месо, али није

бит но то,
битан је Гаспром
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Тур нир у мини руко ме ту
У рум ском Спорт ском 

цен тру одр жан је 
9. окто бра тур нир у 

мини руко ме ту, за уче ни ке 
од првог до петог раз ре да 
основ не шко ле. 

Ове годи не је одр жан по 
деве ти пут, у окви ру Деч
је неде ље, а орга ни зу је га 
Руко мет ни клуб „Рума“ под 
покро ви тељ ством Оде ље
ња за дру штве не делат но
сти Општи не Рума и руко
мет них саве за Срби је и 
Вој во ди не.

На овој лепој спорт ској 
мани фе ста ци ји је уче ство
ва ло пре ко 400 нај мла ђих 
уче ни ка и то је била при
ли ка да се опро ба ју у мини 
руко ме ту. 

– У мани фе ста ци ји су уче
ство ва ли игра чи и игра чи це 
Руко мет ног клу ба „Рума“ и 
њихо ви тре не ри, а обу хва
ти ли смо све град ске шко ле, 
сем ОШ „Иво Лола Рибар“ 
чији су уче ни ци на рекре а

тив ној наста ви. Сва ко оде
ље ње је има ло сво ју еки пу 
деча ка и девој чи ца које су 
се међу соб но так ми чи ле. 
Жели мо да деци при бли жи
мо руко мет и ово је један 
од нај бо љих начи на да се 
упо зна ју са овим спор том, 
да дођу и да тре ни ра ју код 
нас. Из ове мани фе ста ци је 

смо и сами доби ли клуп ске 
и школ ске прва ке држа ве 
уна зад неких седам годи на. 
Руко ме та ши из ОШ „Змај 
Јова Јова но вић“ и Гим на
зи је су били прва ци држа
ве, а пони кли су упра во из 
ове мани фе ста ци је – каже 
Дра ган Видо вић, тре нер РК 
„Рума“. С. Џ.

Тур нир у мини руко ме ту

Тре нер Дра ган Видо вић

СБК „РУМА“

Нај у спе шни ји клуб у држа ви

На КУПу Срби је за пио ни ре, каде те и мла ђе јуни о ре у 
асо сава теу, који је 6. окто бра одр жан у рум ској Хали 
спор то ва, так ми ча ри СБК „Рума“ су осво ји ли 11 злат

них и девет сре бр них меда ља, и тако свом клу бу обез бе ди
ли титу лу нај у спе шни јег клу ба овог так ми че ња. У Руми се 
над ме та ло 11 клу бо ва са укуп но 88 так ми ча ра.

Орга ни за то ри так ми че ња су били СБК „Рума“ и Сава те 
савез Срби је, а покро ви те љи Мини стар ство омла ди не и 
спор та, Савез спор то ва рум ске општи не и локал на само
у пра ва. Про гла ше ни су и нај у спе шни ји спор ти сти по узра
сним кате го ри ја ма а од осам, рум ски сава те бок се ри су 
осво ји ли чети ри.

Нико ли на Ико нић је про гла ше на за нај бо љу мла ђу пио
нир ку, Стра хи ња Јоц ко вић за нај у спе шни јег ста ри јег пио
ни ра, Нико ли на Касап је била нај у спе шни ја кадет ки ња, а 
Јова на Касап нај бо ља мла ђа јуни ор ка.

Спор ти сти СБК „Рума“ нису били само побед ни ци овог 
КУПа Срби је, већ су у укуп ном пла сма ну свих првен ста ва 
Срби је у овој годи ни, убе дљи во нај у спе шни ји клуб у држа
ви, а тако је било и 2017. и 2018. годи не. 

– Могу да упу тим само речи похва ле овој мла дој гене ра
ци ји која је пости гла до сада нај бо ље резул та те у про те клих 
36 годи на нашег клу ба – рекао је Мио драг Ракић, тре нер 
СБК „Рума“.  С. Џ. 

Рум ски сава те бок се ри нај у спе шни ји


