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Hladnovremeasociranadugevečerikojenajčešćeprovodi
teutoplinisvojihdomovazajednosaporodicomiprijateljima.
Akostepritomljubiteljidobrogtelevizijskogprograma,zavas
onda nema zime.U vaš kraj stigla je Supernova, nova zve
zdanakablovskomnebu,zajednosaprepoznatljivimlikovima
domaćeglumačkeisportskescene.Zatojesupertrenutakda
seudobno smestite u vaše fotelje i spremnodočekate duge
hladnenoćijersveštovolitenatelevizijisadamožetedapra
titenavišeod200kanalasakojihvamćesesmešitipoznata

licaizsvetazabavnog,edukativnog,sportskogiinformativnog
programa.

Ove jeseni svi su na jednom mestu  zvezde “Državnog
posla”,neponovljiviBoškićiČvarkov,otkačenekomšijeizseri
je“Vratadovrata”,čijeulogetumačeMajaMandžukaiZoran
Cvijanović,kaoipopularnimladiglumciserije“Državnislužbe
nik”MilanMarić,VajaDujović iNenadOkanović,zajednosa
fudbalerimaCrveneZvezdeiPartizana.

Ljubitelje filmskog i serijskog sadržaja
obradovaćeFOXiHBOkanali,aliiSuper
star TV. Posebnu poslasticu predstavlja
junovikanali–TDC,sa turskimserijama,
DOXsazbirkomzanimljivihdokumentarnih
emisijaiKlasiksalegendarnimdomaćimfil
movima.Zasportskefanovepripremljenaje
specijalna jesenjašemanačakpetArena
SportisedamSportklubkanala.Supernova
jeuvela iuslugu „SupernovaTVpo tvom“
koja podrazumeva vraćanje programa
do 72 časa unazad, gledanje televizije na
mobilnim telefonima,kao iprenosnimure
đajimaputemSupernovaaplikacijei„Video
klub“bazusavelikimbrojemhitfilmova.

Jedinoštovampreostajejestedasepri
družitetalasupozitivneenergijeiiskoristite
fantastičnepromocijeuokviru “Supersve
paketa”,kojimapoceniod1dinardobijate
pristupSupernovasadržajimautrajanjuod
čakšestmeseci.

Super vest za sve sta nov ni ke Srem ske Mitro vi ce 
Ove jese ni svi su na Super no vi!



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

ОПШТА БОЛ НИ ЦА: Дан бор бе про тив можда ног уда ра

Мождани удар
огледало лоших навика
Мождани удар (шлог, апоплек

сија) једоскорасматраназа
безнадежно обољење, без

ефективних превентивних и кура
тивних третмана и самало наде за
опоравак уз рехабилитацију. Шта
је мождани удар? Мождани удар је
болестможданог паренхима, која је
резултат поремећаја мождане цир
кулације, који је резултат процеса у
мозгу или резултат болести других
органа.Болестсеманифестујенагло
са знацима жаришног поремећаја
мождане циркулације (моторна сла
бост, нестабилност, главобоља..),
што може да води смртном исходу
илитрајномнеуролошкомиспаду.
Учесталост можданог удара се у

Европи креће од два до осам про
мила, а смртност од око 25 одсто.
Данас је мождани удар на трећем
местуузрокасмртностиусвету(иза
срчаних и малигних болести), а на
другом месту узрока инвалидитета
(изатрауме,повреда)такода2030
процената особа са претрпљеним
можданимударом,последично,није
способназасамосталанживот.
На жалост, Србија је и даље у

самом врху по учесталости можда
ног удара: на 100.000 становника
97 задеси мождани удар. Разлог за
то је у лошој превенцији. Најчешћи
иницијаториможданогударасукар
диоваскуларнаобољењаишећерна
болест, лоше навике. Адекватним
лечењем тих болести и побољша
њем здравствених навика можемо
смањитипојавуможданогудараидо
40одсто.
–Цереброваскуларнеболестисуу

највећојмериогледалонашихлоших
животних навика. Народна изрека
„Боље спречити, него лечити“ овде
налази своје место. Стога примар
на превенција има кључноместо, а
то подразумева борбу против фак
тора ризика на које можемо утица
ти, односно промену сопствених
лоших навика (пушење, гојазност и
физичка неактивност, повишен крв
ни притисак, употреба контрацепти
ва, поремећаји срчаног ритма, шум
надкаротидномартеријомнаврату,
ранији инсулт, повећан хематокрит,
социјалнипроблеми).Наовај начин
смањењемилиелиминисањемфак
тора ризика, примарна превенција
имазациљдаспречиразвојболести
–објашњаваначелницаСлужбенеу
рологије митровачке болнице прим.
дрЉиљанаСтанчетићБачванин.
Смањењефактораризикасеможе

постићиредовнимузимањемлекова
за висок крвни притисак и повишен
шећерукрви,избегавањеммасноће,

здравомисхраном,физичкомактив
ношћу и престанком пушења. Као
факториризикапомињусеистарост
и пол, нањих, наравно није могуће
утицати.
– Важно је поновити да уколико

особаиманекииливишеодпретход
но наведених фактора ризика, и уз
то се јаве неки од симптома (трње
ње делова тела, моторна слабост,
изненадна главобоља), треба да се
одмахјавиунајближустаницуХитне
медицинскепомоћиилиздравствену
установу – објашњава др Љиљана
СтанчетићБачванин.
Докторка Бачванин напомиње и

да смо последњих деценија сведо
ци нове ере лечења оболелих од
можданогудара.Собзиромнатода
можданооштећењенапредујебрзои
дасупроменекојесеразвијуиревер
зибилне, односно, нијемогућареге
нерација погођеног можданог ткива,
свакоодлагањелечењашкодипаци
јенту. Због тога је неопходно брзо
реаговање и примена одговарајућег
лечења.Другимречима,времепри
мене терапије од почетка настанка
тегобајекритичнатачкауспешности
терапије, која одваја функционал
ностодинвалидитета,животодсмр
ти.
Индивидуални узроци кашњења

хитногтретманаможданогударанај
чешће јенепрепознавањесимптома
болести и недостатак здравственог
васпитањауопштој популацији ста
новништва. У организационом сми
слу важна је ефикасност Диспечер
ске службе здравствене установе,
брзинатранспортапацијентадобол

ничког пријема и тиме максимално
скраћењевременадопочеткаинтер
венције.
У том смислу у Општој болници

Сремска Митровица, у претходном
периоду приступило се едукацији
здравственог особља, уз формира
ње тимова и јединице за мождани
удар.
–Топодразумевадасупоредеду

кацијенеурологаисредњегстручног
кадра, испуњени и остали преду
слови у смислу адекватне техничке
опремљеностиНеуролошке службе,
али и других служби који учествују
у процесу збрињавања пацијента у
оквиру ЦТ и лабораторијске дијаг
ностике.Наовајначиниспоштоване
супрепорукеМинистарстваздравља
даустановесекундарногнивоалече
наадекватанначинтешкеболеснике
са исхемијским оштећењима мозга.
Јединица располаже специјалним
болесничкимкреветом,мониторомза
праћењевиталнихфункцијапацијен
та,перфузиономпумпомидефибри
латором–рекаоједрЖивкоВрцељ
директорОпштеболницеидодаода
је у овој установи прва тромболи
тичка терапија код пацијенткиње са
тромбоемболијским можданим уда
ром,успешноизведена8.новембра
2018.годинеиодтадајеоватерапи
јапримењенакодјош12пацијената.
Сама процедура давања тромбо

литичке терапије обавља се уз кон
султацију са ургентном екипом неу
рологаКлиничкогцентраВојводине,
успостављањем видео линка (теле
медицина).

Б. Срем чић

др Жив ко Врцељ и прим. др Љиља на Стан че тић Бачва нин
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УВОДНИК

Пази шта желиш,
јер може да ти се оства ри!

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

До пре десе так годи на неза по сле
ност је била један од нај ве ћих 
еко ном ских про бле ма овог дру

штва. Кука ли смо до неба како су у 
„пљач ка шкој“ при ва ти за ци ји рад ни ци 
оста ли без рад них места, исте ра ни на 
ули цу, а посеб на жал је била за „жртва
ма тран зи ци је“. Они ма који нису били 
ни тамо ни ова мо. Мла ди за пен зи ју и 
при лич но мато ри за нове почет ке. Е ти 
што нису били ни тамо ни ова мо, сад 
су углав ном пен зи о ни са ни. Пен зи је су 
им по пра ви лу бед не, али боже мој, 
добро је да су и такве доче ка ли. Није 
ово цини зам, већ чиста реал ност.

Више се не гово ри о „жртва ма тран
зи ци је“, сад да ли зато што их више 
нема, или зато што смо колек тив но, 
као дру штво поста ли те жртве, не 
знам. Знам да смо од оно о о о ли ке неза
по сле но сти, дошли у ситу а ци ју да 

нема мо рад не сна ге. Први су зафа ли
ли мај сто ри свих фела, затим шофе ри, 
за њима меди цин ске сестре, а коли ко 
видим фали и трго ва ца. На сва кој дру
гој рад њи зале пљен папир „Потреб на 
девој ка за рад“. Ова квих оба ве ште ња 
има тушта и тма и увек сам се пита ла 
који гени је је сми слио ова кву фор му ла
ци ју? Зар није јед но став ни је напи са ти 
„Потреб на рад ни ца“. Кад се каже да 
неком тре ба девој ка за рад, мени пада 
на памет да том неком девој ке тре ба ју 
и за неке дру ге ства ри, а не само за 
рад. И никад нисам про чи та ла да је 
неком потре бан мла дић или момак за 
рад. Увек се тра же девој ке. За рад. 

Добро, то су језич ке завр зла ме, али 
моје мишље ње је да скр на вље њем 
јези ка скр на ви мо сами себе. А то што 
се не тра же мла ди ћи, то је само зато 
што су у пита њу бед но пла ће ни посло

ви, тако да се „девој ке“ ту сасвим 
добро укла па ју. Шта њима тре ба? 
Мало пла ти це да купе шмин ку, а мама 
и тата (или муж) се иона ко бри ну о све
му оста лом. Код мома ка је већ дру га 
при ча. Он мора зара ђи ва ти мно го 
више, он је хра ни тељ поро ди це, деце и 
жене која не ради или ради за бед ну 
пла ту. Зато и има њега, хра ни те ља и 
заштит ни ка. А ти хра ни те љи и заштит
ни ци све чешће паку ју кофе ре и иду 
пре ко, на тру ли Запад, трбу хом за кру
хом, како се то некад „поет ски“ гово ри
ло. И тако, мало по мало, оста смо ми 
без рад не сна ге. Посеб но фали „дево
ја ка за рад“. Не кажу бада ва, пази шта 
желиш, јер може да ти се оства ри. Тако 
је и са нашом сто пом неза по сле но сти. 
Али, зато нам при сти жу Авга ни стан ци 
и Сириј ци, а бога ми и Паки стан ци, па 
ћемо се ваљ да нека ко испо мо ћи. 

На сва кој дру гој рад њи зале пљен папир „Потреб на девој ка за рад“. Ова квих оба ве
ште ња има тушта и тма и увек сам се пита ла који гени је је сми слио ова кву фор му ла
ци ју? Зар није јед но став ни је напи са ти „Потреб на рад ни ца“. Кад се каже да неком 
тре ба девој ка за рад, мени пада на памет да том неком девој ке тре ба ју и за неке дру
ге ства ри, а не само за рад. И никад нисам про чи та ла да је неком потре бан мла дић 
или момак за рад. Увек се тра же девој ке. За рад
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ГРАД СКЕ СКУП ШТИ НЕ

Усво јен изве штај
о извр ше њу буџе та

Реа ли за ци ја буџе та није лоша, с обзи ром на то да нам недо ста је мањи део при хо да 
од про да је непо крет но сти, одно сно гра ђе вин ског земљи шта на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. С обзи ром на то да је тре нут но у Срем ској Митро ви ци запо сле но 20.900 
људи, може мо бити задо вољ ни растом при хо да по осно ву поре за, и пре све га поре
за на зара де, који је у овој годи ни седам про це на та већи у одно су на прет ход ну годи
ну, а 12 посто већ него у 2017. годи ни, рекао је Вла ди мир Сана дер

У петак, 25. окто бра одр жа на је сед
ни ца Скуп шти не гра да. На днев ном 
реду се нашло укуп но 18 тача ка. На 
овој сед ни ци усво јен је изве штај о извр
ше њу одлу ке о буџе ту за првих девет 
месе ци у овој годи ни. Пре ма речи ма 
гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це 
Вла ди ми ра Сана дера, до сада је реа
ли зо ва но 56 про це на та буџе та, од пла
ни ра них 65 посто.

– Ова реа ли за ци је буџе та није лоша, 
с обзи ром на то да нам недо ста је мањи 
део при хо да од про да је непо крет но сти, 
одно сно гра ђе вин ског земљи шта на 
тери то ри ји Срем ске Митро ви це. Реа ли
за ци ја буџе та није лоша, иако нам 
недо ста је мањи део при хо да од про да је 
непо крет но сти, одно сно гра ђе вин ског 
земљи шта на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. С обзи ром на то да је тре
нут но у Срем ској Митро ви ци запо сле но 
20.900 људи, може мо бити задо вољ ни 
растом при хо да по осно ву поре за, пре 
све га поре за на зара де, који је у овој 
годи ни седам про це на та већи у одно су 
на прет ход ну годи ну, а 12 посто већи 
него у 2017. годи ни. То је нај зна чај ни ји 
при ход локал не само у пра ве, рекао је 
Сана дер и додао да је у окто бру већ 
реа ли зо ва на одре ђе на про да ја гра ђе
вин ског земљи шта, али и да је у пла ну 
још јед на већа про да ја која се одно си 
на Хотел „Лежи мир“. 

– Надам се да ће лици та ци ја за про
да ју Хоте ла „Лежи мир“ про те ћи добро. 
Има мо пре пре ке које нам оте жа ва ју 
пла ни ра ну дина ми ку у вези са про да јом 
тог хоте ла. То је пре све га, рести ту ци ја, 
која зах те ва врло исцрп ну и детаљ ну 
про це ду ру.  Нада мо се да ћемо дости ћи 
85 про це на та реа ли за ци је буџе та до 
кра ја годи не. То је, сва ка ко, један опти
ма лан про це нат реа ли за ци је буџе та, 
јер мора мо пла ни ра ти и сред ства која 
ће се реа ли зо ва ти у току наред не годи
не, с обзи ром на то да про јек ти не могу 

поче ти без обез бе ђе них сред ста ва у 
теку ћој годи ни. Тако ђе, нисмо оду ста ли 
ни од јед ног пла ни ра ног про јек та за ову 
годи ну, што зна чи да ће бити довољ но 
нов ца да се они реа ли зу ју до кра ја ове 
или почет ком сле де ће годи не, навео је 
Сана дер. 

Тако ђе, он је нагла сио да посто ји 
један заин те ре со ва ни купац за Хотел 
„Лежи мир“, али да посто ји тужба од 
потен ци јал ног вла сни ка, а суд тре нут но 
одлу чу је о при вре ме ној мери. 

– Сма тра мо да је то нео сно ва но и да 
не посто ји раз лог да се посту пак зау
ста ви. Ми смо спрем ни, уко ли ко пре су
да буде била у корист под но си о ца зах
те ва за вра ћа ње имо ви не, да надок на
ди мо ту вред ност. Хотел је у вла сни
штву Гра да, а кроз ПДР обез бе ђе но је 

довољ но земљи шта за функ ци о ни са ње 
објек та и то пет хек та ра са два објек та, 
изја вио је гра до на чел ник Срем ске 
Митро ви це. 

Одбор ни ци су усво ји ли и пред лог о 
усва ја њу ван сна ге одлу ку о усва ја њу 
Про јек та јав нопри ват ног парт нер ства, 
која се одно си на рекон струк ци ју дела 
систе ма јав не расве те у Срем ска 
Митро ви ци.

– Пре ки нут је тен дер пре било каквог 
доно ше ња пону да, уго вор није пот пи
сан. Реч је о ста вља њу одлу ке ван сна
ге, која је доне та у мар ту про шле годи
не. Овај про је кат смо дав но запо че ли и 
мно го је било недо у ми ца, с обзи ром на 
то да је то тада био први уго вор о јав но
при ват ном парт нер ству. Након две 
годи не, мно го тога се про ме ни ло у 
тржи шту јав не расве те и када смо рас
пи са ли тен дер доби ли смо мно го при
мед би од пону ђа ча. Након тога смо 
схва ти ли да је про је кат о јав ној расве ти 
већ пома ло заста рео. Дошли смо до 
закључ ка да је сада могу ће про ду жи ти 
тра ја ње уго во ра о јав нопри ват ном 
парт нер ству за три годи не, уме сто 
десет, као што је до сада био слу чај. 
Кон сул тан ту смо дали налог да се 
обра де све ули це по сели ма и да нај тај 

Добит ни ци ово го ди шње Новем бар ске награ де су Бран ко Лођи но ви ћ из Гргу
ре ва ца, др Радој ло Мар ки ће вић из Срем ске Митро ви це, др Мила н Ман ди ћ, 
нови на р Сте во Лап че ви ћ, Воји сла в Бугар ски и фир ма „Топ про дукт“ из Диво ша. 
Про фе сор Мајкл Вер нер и Петар Писме стро вић су добит ни ци Пла ке те гра да. 

Добит ни ци Новем бар ске
награ де и Пла ке те гра да

Весна Вуја но вићВла ди мир Сана дер
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начин сва села доби ју модер ну и јав ну 
расве ту. За град смо пред ви де ли да се 
ура ди про је кат “паме тан град“ који ће 
омо гу ћи ти да путем све тиљ ки доби је мо 
инфра струк ту ру која ће  мно го да олак
ша ти рад и кому нал них пред у зе ћа, 
локал не само у пра ве, поли ци је. Моћи 
ћемо путем све тиљ ки да покри је мо нај
ва жни је сао бра ћај не рас кр сни це у гра
ду, цен трал ни град ски трг, пија цу, шко
ле, обда ни шта. Моћи ћемо да поста ви
мо и СОС апа ра те где ће гра ђа ни моћи 
при ти ском јед ног дуг ме та да се иден ти
фи ку ју и доби ју, на при мер, сиг нал у 
поли ци ји, јер се сли ка ауто мат ски сни
ма, а поли ца ја шаље хит ну помоћ, 
ватро га сце или неку дру гу помоћ која је 
потреб на. Овим про јек том ћемо и за 80 
про це на та уште де ти елек трич ну енер
ги ју и из тога ће се финан си ра ти све
тиљ ке, које ће бити мно го ква ли тет ни је, 
рекао је Вла ди мир Сана дер. 

Тако ђе, усво је ни су и пред ло зи одлу
ка о изра ди ПДРа стам бе ног бло ка 
Леди не у Беше но ву, стам бе ног бло ка 
изме ђу Фру шко гор ске и Пин ки је ве ули
це у Ман ђе ло су, запад ног дела насе ља 
КП Дом и пред лог одлу ке о изра ди пла
на детаљ не регу ла ци је за под си стем за 
навод ња ва ње „Јарач ка јар чи на“.

– Један од зна чај ни јих пла но ва чије је 
усва ја ње данас покре ну то, јесте План 
детаљ не регу ла ци је под си сте ма за 
навод ња ва ње Јарач ка јар чи на дела 
реги о нал ног систе ма за навод ња ва ње 
Срем. Наи ме, ради се о делу реги о нал
ног систе ма, који се нала зи у више 
ката стар ских општи на, и то у КО Јарак 
у три КО на под руч ју Руме, реч је о 
мести ма Никин ци, Буђа нов ци и Хрт ков
ци. Пре е ли ми нар на гра ни ца обу хва та 
пла на је око 792 хек та ра и она ће бити 
конач но дефи ни са на изра дом нацр та 
пла на. Сред ства за изра ду овог пла на 

је обез бе ди ло „Воде Вој во ди не“, а изра
ду пла на Завод за урба ни зам Вој во ди
не. Овим пла ном ће се дефи ни са ти 
реше ња и утвр ди ти усло ви за изград њу 
под си сте ма за навод ња ва ње, изград ња 
канал ске мре же, црп них ста ни ца и 
утвр ђи ва ње повр ши на које ће се навод
ња ва ти. Доно ше ње овог пла на и 
изград њом овог систе ма зна чај но ће се 
побољ ша ти ква ли тет пољо при вред ног 
земљи шта на под руч ју обу хва та овог 
пла на, рекла је . начел ни ца Град ске 
упра ве за урба ни зам, про стор но пла ни
ра ње и изград њу гра да Весна Вуја но
вић.

Изгла сан је и пред лог о изме ни ста ту
та ПСЦ „Пин ки“, пред лог пра вил ни ка о 
бли жим кри те ри ју ми ма, начи ну и 
поступ ку доде ле сред ста ва или недо
ста ју ћег сред ства из буџе та, пред лог 
одлу ке о нак на да ма за кори шће ње јав
них путе ва, пред лог одлу ке о изме на ма 
и допу на ма одлу ке о про ме ни осни вач
ког акта ЈКП „Кому на ли је“. Усво јен је и 
пред лог закључ ка о покре та њу поступ
ка за при ба вља ње непо крет но сти у јав
ну сво ји ну гра да непо сред ном погод
бом уз зах тев Наде Хау тер из Срем ске 
Митро ви це, пред лог закључ ка о покре
та њу поступ ка за при ба вља ње непо
крет но сти у јав ну сво ји ну гра да непо
сред ном погод бом уз нак на ду по зах те
ву Томи сла ва Вали ја у Дми тра Рего ди
ћа, као и пред лог закључ ка о покре та њу 
поступ ка за при ба вља ње непо крет но
сти у јав ну сво ји ну гра да непо сред ном 
погод бом по зах те ву Јеле не Котар лић 
из Срем ске Митро ви це и Божи це Радо
њић из Срем чи це. Тако ђе, др Миро сла
ва Шево је раз ре ше на, а потом иза бра
на за в. д. дирек то ра Дома здра вља.

З. Попо вић
Фото: Б. Туцаковић

Град Срем ска Митро ви ца рас пи сао 
је кон курс за доде лу сти пен ди ја нај
бо љим сту ден ти ма са тери то ри је 
Срем ске Митро ви це. Кон курс тра је до 
31. окто бра, а услов јесте про сек оце
на од 9,50, ако и да су у прет ход ној 
школ ској годи ни сви испи ти поло же
ни. 

– Ове годи не смо тај кон курс поме
ри ли за неко ли ко дана како бисмо 
омо гу ћи ли да и сту ден ти који испи те 
пола жу кра јем окто бра могу да кон ку
ри шу за сти пен ди је. Про шле годи не 
смо има ли 60 добит ни ка сту дент ских 
сти пен ди ја, ове годи не оче ку је мо и 
већи број. Нарав но, Град Срем ска 
Митро ви ца ће и у буду ће наста ви ти 
да пома же наше нај у спе шни је сту
ден те. Тако ђе, у току је и кон курс за 
успе шне поје дин це из обла сти спор та 
тако да оче ку је мо да се и они при ја ве 
и сход но сво јим резул та ти ма доби ју 
заслу же ну награ ду, рекао је начел ник 
Град ске упра ве за обра зо ва ње, кул ту
ру и спорт Или ја Недић.

РАС ПИ САН КОН КУРС ЗА ДОДЕ ЛУ СТУ ДЕНТ СКИХ СТИ ПЕН ДИ ЈА

Подр шка за нај бо ље

Или ја Недић

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА

Изло жба
У Библи о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ 

отво ре на је изло жба „Срби Ливањ ског 
поља тра го ви кроз веко ве“. Ауто ри 
изло жбе су чла но ви Удру же ња Огње на 
Мари ја Ливаљ ска: Др Вељ ко Ђурић 
Миши на и Др. Радо ван Пили по вић. 

Удру же ње функ ци о ни ше шест годи на 
са миси јом одр жа ва ња међу соб них веза 
ливањ ских Срба у циљу реа ли за ци је 
број них про је ка та веза них за очу ва ње 
њихо ве бога те и све ко ли ке исто риј ске, 
вер ске и кул тур не башти не; него ва ње 
кул ту ре сећа ња на жртве и обе ле жа ва
ње места и дату ма масов них стра да ња, 
као и спо ме ни ка жртва ма; одр жа ва ње 
тесних веза са Срби ма који живе на под
руч ју Лив на у циљу одр жа ва ња осе ћа ја 
о при пад но сти цело куп ном срп ском 
наро ду, а кроз зајед нич ке акци је, уче ње 
писма, јези ка и књи жев но сти, помо ћи 
ста ри ма, пра знич ког дари ва ња деце и 
слич но.  Нај при клад ни ји начин да се 
дубо ки коре ни и веко ви живо та Срба у 
Ливањ ском пољу при ка жу широ кој јав
но сти је кроз орга ни зо ва ње изло жбе, 
одно сно изла га њем при ку пље не архив
ске доку мен та ци је, фото гра фи ја, чла на
ка, као и репре зен та тив них пред ме та 
народ не ношње, инстру ме на та, књи га. 

Изло жба је до сада при ка за на у Бео
гра ду, Бања Луци, Новом Саду, Лон до ну, 
Бије љи ни, Пан че ву, Аран ђе лов цу, 
Кикин ди и Субо ти ци.

У про гра му су уче ство ва ли: Саво 
Раки та, архи је реј ски наме сник срем ско
ми тро вач ки про то је реј ста вро фор; Гор
да на Доста нић, пред сед ник УО Удру же
ња „Огње на Мари ја Ливањ ска“; вокал на 
гру па цркве ног хора „Све ти Сава“, са 
хоро во ђом Јован ком Ива нић; Душан ка 
Аној чић, глу ми ца; Алек сан дар Крста јић, 
глу мац; Морав ка Тодић, моде ра тор.

Изло жба је отво ре на до 1. новем бра 
2019. годи не.

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Упо зо ре ње
сугра ђа ни ма

ЈКП „Кому на ли је“ саоп шта ва свим 
сугра ђа ни ма који непро пи сно одла жу 
отпад да дежур не патро ле Кому нал не 
поли ци је почи њу са над гле да њем свих  
лока ци ја у Гра ду, на који ма се сва ко
днев но ства ра ју дивље депо ни је.

Уко ли ко пла ни ра те да баци те сме ће 
ван кон теј не ра  сле ди вам казна!
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КОМА СА ЦИ ЈА ПОЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕМЉИ ШТА У ШАШИН ЦИ МА 

Више стру ка корист
за пољопривреднике

Посту пак кома са ци је 
п о љ о  п р и  в р е д  н о г 
земљи шта у Шашин

ци ма је у току, а ујед но се 
уре ђу је и пут на и канал ска 
мре жа. Тим пово дом гра до
на чел ник Срем ске Митро ви
це Вла ди мир Сана дер и 
начел ник Град ске упра ве за 
пољоприврeду и зашти ту 
живот не сре ди не Владимир 
Настовић су у уто рак, 22. 
октобра оби шли радо ве.  
Вла ди мир Сана дер је том 
при ли ком иста као да је 
кома са ци ја јед на од нај ва
жни јих мера које локал на 
само у пра ва спро во ди на 
побољ ша њу ква ли те та 
пољо при вред ног земљишта. 

– Поред кома са ци је ата ра 
Раден ко ви ћа, има мо и дру гу, 
а то је кома са ци ја пољо при
вред ног земљи шта у 
Шашин ци ма. Циљ је да се 
побољ ша ква ли тет пољо
при вред ног земљи шта, а на 
тај начин ће се пољо при
вред не пар це ле се укруп ни
ти. Морам да кажем да смо 
кроз овај про је кат сма њи ли 
и број пар це ла за 50 посто, 
са 2500 на 1250. Тако ђе, 
пове ћа ли смо вели чи ну 
посе да за одре ђе ни про це
нат, а тре нут но се ради 
наде ла. Што се тиче пољо
при вред не инфра струк ту ре, 
уре ђу ју се атар ски путе ви, 
копа ју ата р ске мре же, уре
ђу ју пар це ле које су биле 

запу ште не, тако да је кома
са ци ја сигур но јед на од нај
зна чај ни јих рад њи у побољ
ша њу ква ли те та пољо при
вред ног земљи шта, нарав но 
уз навод ња ва ње и све агро
тех нич ке мере које је нео п
ход но ура ди ти,  рекао је гра
до на чел ник Срем ске Митро
ви ца. 

Вред ност ових радо ва је 
нешто пре ко сто ти ну мили о
на дина ра, а пре ма речи ма 
Вла ди ми ра Сана де ра у пла
ну је и кома са ци ја дру гих 
ата ра.

– Раз ми шља се и о кома
са ци ји ата ра Ман ђе ло са и 
Лежи ми ра. Виде ће мо и 
потре бе дру гих села, на при
мер Заса ви це. Кома са ци јом 
се побољ ша ва и олак ша ва 
пољопривредна про из вод

ња па самим тим и при нос 
по хек та ру. Има још мно го 
посла, ово су ску пи радо ви у 
про јек тант ском и изво ђач
ком сми слу и надам се да 
ћемо у наред ном пери о ду 
има ти сна ге да све ово завр
ши мо, навео је Сана дер.

На пита ње нови на ра да ли 
су локал не вла сти оба ви ли 
раз го во ре са мешта ни ма 
чији су ата ри у пла ну да уђу 
у посту пак кома са ци је, с 
обзи ром на то да су Засав
ча ни првог пута били про
тив, Сана дер је рекао да 
локал не вла сти још нису 
раз го ва ра ле са пољо при
вред ни ци ма Заса ви це, али 
да су у току раз го во ри са 
мешта ни ма Ман ђе ло са и 
Лежи ми ра.

– Виде ће мо шта ће рећи 

Ман ђе ло ша ни и Лежи мир ци 
о потре би кома са ци је, али и 
шта ће рећи наше струч не 
слу жбе, рекао је Сана дер. 

Тако ђе, гра до на чел ник 
Срем ске Митро ви це се 
освр нуо на тре нут не инфра
струк тур не про јек те у гра ду. 

–Желе знич ка ули ца би 
уско ро тре ба ло да буде 
асфал ти ра на, као и да се 
завр ше  и радо в око спо ме
ни ка. Надам се да ћемо и 
радо ве на нас и пу до кра ја 
месе ца завр ши ти. Што се 
тиче кру жног тока на Ради
нач кој петљи, ту смо има ли 
један мали застој због недо
стат ка мате ри ја ла, али то је 
сада већ пре ва зи ђе но. 
Надам се да ћемо иско ри
сти ти добре вре мен ске при
ли ке како би се што више 

Кома са ци ја ата ра у Шашин ци ма

Вла ди мир Сана дер Вла ди мир Насто вић Радо слав Мија то вић
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ура ди ло на том про јек ту, 
иста као је Сана дер.

Вла ди мир Насто вић је 
овом при ли ком изја вио да је 
кома са ци ја у Шашин ци ма у 
завр шној фази.

– Што се тиче посла у вези 
са кома са ци јом ата ра у 
Шашин ци ма, могу рећи да је 
при крају. Про цен ту ал но, 
ура ђе но је 8090 посто 
посло ва. Коми си ја за кома
са ци ју је има ла засе да ње 
пре неко ли ко дана и донет је 
кона чан став по пита њу пар
це ла и мапе што се тиче 
ката стар ске општи не 
Шашин ци. Сутра, 23. окто
бра би тре ба ло да поч не 
поста вља ње гра нич ног 
каме ња и за два три дана 
под ко ми сли ја би тре ба ло да 
пола ко поч не да уво ди 
пољо при вред ни ке у сво је, 
услов но рече но нове пољо
пр и вред не пар це ле да би 
могли да кре ну са обра дом, 
јесе њим радо ви ма и при пре
мом тере на. Пара лел но са 
кома са ци јом, ми сре ђу је мо 
терен атар ских путе ва и 
канал ске мре же. Након тога, 
почињемо са сре ђи ва њем 
јед ног дела канал ске мре же. 
У току зим ског пери о да, ја 
оче ку јем и сре ђи ва ње тако
зва них пре ла за пре ко кана
ла. Ура ди ће мо 17 канал ских 
пре ла за, надам се на задо
вољ ство Шашин ча на, обја
снио је Насто вић. 

Он дода је да је око 3400 
хек та ра пољо при вред ног 
земљи шта обу хва ће но овом 
кома са ци јом.

– Пре ма неким доса да
шњим про це на ма, са неких 
2600 пар це ла, доћи ћемо у 
ситу а ци ју да на тери то ри ји 
КО Шашин ци има мо 1100
1200 пар це ла. Дакле, пре по
ло ви ће се број пар це ла, 
одно сно, дупли ра ће се про
сеч на вели чи на пар це ле 
обра ди вог земљи шта, изја
вио је Насто вић. 

Радо слав Мија то вић, 
пољо при вред ник из Шаши
на ца је рекао да за мешта не 
кома са ци ја мно го зна чи.

– Не обра ђу јем вели ку 
повр ши ну земље, неких 12 
јута ра. Кома са ци ја ће нам 
мно го кори сти ти. Прво бит но 
ради атар ских путе ва и кана
ла. Доби ја мо бржи и лак ши 
при ступ обра ди вим повр ши
на ма. На мојој парцели 
кома са ци јом није дошло до 
неких про ме на. И пре кома
са ци је сам имао у јед ном 
кома ду земљу и  тако ће то и 
оста ти, рекао је Радослав 
Мијатовић. З. Попо вић

ОДГА ЈИ ВА ЧИ СВИ ЊА СА ПОД РУЧ ЈА СРЕ МА И МАЧВЕ
ЗАХ ТЕ ВА ЈУ СТА БИЛ НУ ЦЕНУ ТОВЉЕ НИ КА

Све жа сви ње ти на уско ро 
и на европ ском тржи шту

Док откуп на цена товље
ни ка сви ња стал но 
вари ра, одга ји ва ча ће 

бити све мање. Тек када се 
ста би ли зу је тржи шна цена, 
знат но ће се пове ћа ти и 
свињ ски фонд, закљу чак је 
са ску па одга ји ва ча сви ња 
Асо ци ја ци је сто ча ра Срем  
Мачва, који је одр жан у поне
де љак, 21. окто бра  у Град
ској кући у Срем ској Митро
ви ци, са пред став ни ци ма 
мини стар ства пољо при вре
де и Упра ве за вете ри ну. 

Сва ка ко добра вест која 
раду је одга ји ва че, је да ће 
Срби ја већ сле де ћег месе ца 
уки ну ти вак ци на ци ју про тив 
кла сич не куге сви ња, што је 
за М нови не потвр дио Бра
ни слав Неди мо вић, мини
стар пољо при вре де. Оче ку је 
се да ће за вео ма крат ко 
вре ме, тржи ште Европ ске 
уни је бити отво ре но за све
же свињ ско месо из Срби је.

Асо ци ја ци ја сто ча ра Срем 
 Мачва, која је обе ле жи ла 
пет годи на свог посто ја ња, 
оку пи ла се да би сагле да ли 
тре нут ну ситу а ци ју у сви
њар ству, али и да изне су 
сво је ста во ве пред став ни ци
ма мини стар ства, како би се 

побољ ша ли усло ви у овој 
про из вод њи.

– Фар ме ри су у врло неза
вид ном поло жа ју, када кре
ће мо у тов сви ња неиз ве сно 
је коли ка ће бити крај ња 
цена. Цена која се сада кре
ће од 150  160 дина ра по 
кило гра му живе ваге, врло 
лако може за два месе ца да 
пад не на 110 дина ра. Зато 
мања газдин ства раде са 
губит ком, јер наше тржи ште 
нема стал ну цену, већ она 
вари ра – каже Зоран Ерић, 
пред сед ник Асо ци ја ци је сто
ча ра Срем  Мачва.

Да су ова кви ску по ви 
добра при ли ка, како би се 
директ но чуло са којим про
бле ми ма се одга ји ва чи 
сусре ћу, сагла сан је и Ненад 
Ката нић, помоћ ник мини стра 
пољо при вре де, који се ода
звао овом састан ку.

– Тржи ште свињ ског меса 
је увек „про бле ма тич но“. 
Често се деша ва да цена 
оде горе, па за крат ко вре ме 
доле. Зато у ско ри је вре ме 
оче ку је мо доно ше ње зако на 
о уре ђе њу тржи шта, који ће 
дефи ни са ти неке ства ри, 
почев од про из во ђач ке гру
пе, орга ни за ци је, реги стра 

про из во ђа ча пољо при вред
них про и зо да, што ће знат но 
побољ ша ти усло ве рада на 
тржи шту – изја вио је за наше 
нови не Ненад Ката нић, 
дода ју ћи да ово мини стар
ство спре ма пове ћа ње под
сти ца ја за поје ди не про из во
ђа че, наво де ћи про из во ђа че 
јуне ћег меса као јед не од 
тих.

Од новем бра месе ца оче
ку је се да ће сту пи ти на сна
гу одлу ка о обу ста вља њу 
вак ци на ци је сви ња.

– Након пре стан ка вак ци
на ци је поче ће мони то ринг, 
који би могао да тра је од 
годи ну до три годи не. Уко ли
ко у том пери о ду не буде мо 
има ли поја ву кла сич не свињ
ске куге, тржи ште Европ ске 
уни је биће отво ре но за све
же свињ ско месо из Срби је. 
Због вак ци на ци је про тив 
ККСа, Срби ја је у ЕУ могла 
да изво зи само про из во де од 
свињ ског меса који су про
шли кроз тер мич ку обра ду – 
каже мини стар Неди мо вић, 
дода ју ћи да је Срби ја само у 
послед њих десет годи на, на 
вак ци на ци ју сви ња про тив 
свињ ске куге потро ши ла 70 
мили о на евра. С. Костић

Нај ве ћа прет ња за сточ ни 
фонд је поја ва „африч ке 
куге“, која је, сва ка ко била 
неиз о став на тема овог ску
па. Пре ма речи ма Еми не 
Мила ка ре, в.д. дирек тор ке 
Упра ве за вете ри ну, болест 
је послед њи пут реги стро ва

на 12. сеп тем бра у Ите бе ју. 
Она је апе ло ва ла на про из
во ђа че сви ња, да оба ве зно 
при ја вљу ју уги ну ће живо ти
ња вете ри нар ској слу жби, 
али и да одго вор но посту па
ју са живо тињ ским леше ви
ма.

Пре до стро жност

Зоран Ерић

Са ску па Асо ци ја ци је сто ча ра
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ЕДУ КА ЦИ ЈА ИЗ ОБЛА СТИ РУРАЛ НОГ И ЕКОТУРИ ЗМА У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Мар ке тин гом до боље
кон ку рент но сти на тржи шту
У четвр так, 24. окто бра у 

Град ској кући одр жан 
је саста нак у окви ру 

про јек та „Еду ка ци ја акте ра 
на прин ци пи ма ЕИАТ плат
фор ме и про мо ци ја рурал
ног и екотури зма“, који се 
спро во ди уз подр шку Цен
тра за истра жи ва ња и сту ди
је тури зма и Мини стар ства 
трго ви не, тури зма и теле
ко му ни ка ци ја. Овај про је кат 
под ра зу ме ва одр жа ва ње 
шест пре да ва ња за под руч
је Фру шке горе и Сан џа ка, а 
циљ је поди за ње кон ку рент
но сти дести на ци ја.

– Тури стич ка орга ни за
ци ја Срем ске Митро ви це 
подр жа ва сва ки вид еду
ка ци је, усва ја ња зна ња и 
вешти на акте ра тури зма, 
који тиме јача ју сво ју пону
ду, али и зна чај саме тури
стич ке дести на ци је. На 
овом семи на ру су при сут ни 
акте ри из јав ног и при ват ног 
сек то ра, као и цивил ног дру
штва. Са нама су и коле ге 
из тури стич ких орга ни за ци ја 
Сре ма, тури стич ких аген ци
ја, они који воде сме шта је, 
дома ће ради но сти, они који 
се баве изра дом суве ни ра. 
Захвал ни смо сва кој ини ци
ја ти ви овог типа зато што 
про ши ру је види ке, енту зи ја
зам и рад. Пре да ва чи су екс
пер ти у позна ва њу сео ског 
тури зма и мар ке тин га Вла
ди мир Ива но вић и Милош 
Гајић, рекла је дирек тор ка 
Тури стич ке орга ни за ци је 
Срем ке Митро ви це Све тла
на Сабо.

Дирек тор Аген ци је за 

рурал ни раз вој Петар 
Самар џић је иста као да 
Срем ска Митро ви ца има 
вели ки потен ци јал за раз
вој рурал ног тури зма, а да 
ове еду ка ци је омо гу ћа ва ју 
акте ри ма рурал ног тури зма 
да сво је посло ва ње побољ
ша ју.

– Када кажем рурал ни 
тури зам, не мислим само на 
сео ска тури стич ка дома ћин
ства. То мно го ком плек сни ја 
кате го ри ја, која под ра зу ме
ва и гастро тури зам, еко
тури зам, вин ски тури зам и 
слич не који се реа ли зу ју у 
рурал ним сре ди на ма. Сто га 
смо ми на овој ради о ни ци, 
осим сео ских дома ћин ста
ва оку пи ли и пред став ни ке 
цивил ног сек то ра, пре све га, 
удру же ња жена, про из во ђа

че занат ских, тра ди ци о нал
них, пољо при вред нопре
храм бе них про из во да, јер 
они кроз јед ну синер ги ју 
зајед нич ким сна га ма могу 
да допри не су фор ми ра њу 
тури стич ког про из во да који 
ће и Срем и Фру шко гор је па 
и Митро ви цу у овом доме
ну дићи за један сте пе ник 
више, пред ста ви ти је као 
јед ну зна чај ну тури стич ку 
дести на ци ју. Упра во еду ка
ци ја ма и ради о ни ца ма ће се 
у наред ном пери о ду посве
ти ти вели ка пажња, изја вио 
је Самар џић.

Дирек тор Тури стич ке 
орга ни за ци је Љиг и екс перт 
сео ског тури зма Вла ди мир 
Ива но вић је био један од 
пре да ва ча на семи на ру. Он 
је иста као да су тема еду ка

ци је били закон ски про пи си, 
али и мар ке тин шки ала ти 
које акте ри у тури зму могу 
кори сти ти како би поста ли 
кон ку рент ни ји на тржи шту. 

– Послед њих пет на е стак 
годи на, цела тури стич ка 
пону да  је на интер не ту. Већ 
се под ра зу ме ва да сва ко 
ко има тури стич ки сме штај, 
сео ско тури стич ко дома ћин
ство или апарт ма не мора 
бити при су тан на интер не
ту.  Мар ке тин шки ала ти нису 
ску пи ни ком пли ко ва ни, 
мно го тога се може бес плат
но ура ди ти. После ових пре
да ва ња, мно ги се јавља ју да 
су уна пре ди ли сво је посло
ва ње, навео је Ива но вић.

Он је додао да Срем, као 
и мно ги реги о ни у Срби ји, 
има мно го више тури стич
ких потен ци ја ла и ресур са, 
него што има тури стич ких 
про из во да. 

– У Сре му им мно го кул тур
них и исто риј ских атрак ци ја, 
које тре ба упа ко ва ти у неки 
тури стич ки про из вод који ће 
има ти одре ђе ну димен зи ју и 
цену, иста као је Ива но вић.

 Након завр ше них свих 
пре да ва ња у окви ру овог 
про јек та, пла ни ра на је и 
завр шна кон фе рен ци ја која 
ће се одр жа ти на Андре
вљу, 13. новем бра, када ће 
се сре сти сви акте ри осам 
општи на Фру шке горе и 
шест општи на Сан џа ка. 

З. Попо вић
Све тла на Сабо Вла ди мир Ива но вићПетар Самар џић

Еду ка ци ја из обла сти рурал ног тури зма
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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.

Кроз овај про је кат, који је под ра зу ме вао рекла му и мар ке тинг, успе ли 
смо да нека сео ска дома ћин ства која су дужи низ годи на баве тра ди ци о
нал ном про из вод њом, тако ре ћи лан си ра мо у тржи ште ван Срби је. Због 
тога је ова посе та изу зет но зна чај на, с обзи ром на то да оче ку је мо и 
даље помоћ од ова квих орга ни за ци ја, навео је Владимир Сана дер

ПОСЕ ТА ПРЕД СТАВ НИ КА ВЛА ДЕ РУСКЕ ФЕДЕ РА ЦИ ЈЕ СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Успе шна реа ли за ци ја про јек та 
„Кор па срем ских про из во да“

У четвр так, 24. окто бра пред
став ни ци Руске Феде ра ци је су 
посе ти ли Срем ску Митро ви цу 

пово дом про јек та „Помоћ за трго ви
ну  Подр шка јача њу про из во ђач ких 
капа ци те та агроинду стриј ског сек то ра 
у Репу бли ци Срби ји“, који се реа ли зу
је од 2016. годи не до децем бра 2019. 
годи не. Про је кат финан си ра Вла да 
Руске Феде ра ци је, a импле мен ти ра 
Про грам Ује ди ње них наци ја за раз вој 
(УНДП), док је глав ни парт нер Мини
стар ство пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де. У Град ској кући деле
га ци ју, коју су чини ли Сер геј Коно
ну чен ко из Мини стар ства спољ них 
посло ва Руси је, Вла ди мир Вага нов 
из руског Мини стар ства за еко ном ски 
раз вој, Алек сан дер Авер чен ков, мена
џер Фон да за раз вој и Горан Симу но
вић, коор ди на тор про јек та, доче ка ли 
су гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер 
и дирек тор Аген ци је за рурал ни раз
вој Петар Самар џић. Том при ли ком, 
пред ста вље ни су резул та ти и ефек ти 
про јек та „Кор па срем ских тра ди ци о
нал них про из во да”, која се на тржи шту 
се пла си ра у виду дипло мат ског или 
кор по ра тив ног покло на, те су уру че не 
и гости ма при ли ком ове посе те. Вла ди

мир Сана дер је иста као да је про је кат 
„Кор па срем ских тра ди ци о нал них про
из во да“ вео ма кори стан за све оне који 
се баве неким видом сео ског тури зма.

– Кроз овај про је кат, који је под ра
зу ме вао рекла му и мар ке тинг, успе ли 
смо да нека сео ска дома ћин ства која су 
дужи низ годи на баве тра ди ци о нал ном 
про из вод њом, тако ре ћи лан си ра мо у 
тржи ште ван Срби је. Због тога је ова 
посе та изу зет но зна чај на, с обзи ром на 
то да оче ку је мо и даље помоћ од ова
квих орга ни за ци ја, навео је Сана дер.

Пре ма речи ма Петра Самар џи ћа, 
циљ овог про гра ма јесте про мо ци ја 
одр жи вог раста кроз јача ње про из во
ђач ких капа ци те та и кон ку рент но сти у 
окви ру сек то ра пољо при вре де и рурал
ног раз во ја у Репу бли ци Срби ји. 

– Сада када је про је кат завр шен и 
када се пот пу но реа ли зо вао и импле
мен ти рао, могу да похва лим њего ве 
пози тив не ефек те и резул та те које је 
донео. Про је кат је подр жа ла од самог 
почет ка Аген ци ја за рурал ни раз вој и 
локал на само у пра ва. Овај про је кат је 
допри нео у уна пре ђе њу рурал не еко
но ми је кроз пове ћа ње видљи во сти и 
пове зи ва ње локал них про из во ђа ча 
тра ди ци о нал них пољо при вред нопре

храм бе них и занат ских про из во да и 
субје ка та који се баве сео ским тури
змом. Тај допри нос се нај ви ше огле да 
у пове ћа њу видљи во сти самих про из
во ђа ча, одно сно про из во да и услу га 
који они нуде, а самим тим и Сре ма и 
Митро ви це као јед не зна чај не и бога
те гастротури стич ке реги је, рекао је 
Самар џић.

Мена џер Фон да за раз вој Алек сан дер 
Авер чен ков је иста као да су резул та ти 
спро ве де ног про јек та вео ма пози тив ни.

– Има ли смо састан ке у Мини стар
ству пољо при вре де, Вла ди, а били смо 
и чла но ви Бизнис фору ма који је јуче 
одр жан, у коме је било 200 људи. Као 
потвр ду резул та та и ефи ка сно сти овог 
про гра ма, може мо рећи да су пот пи са
ни и уго во ри вред но сти од 45 мили о на 
дола ра, који су у ства ри доказ ефи ка
сно сти нашег рада. У окви ру Мини
стар ства пољо при вре де фор ми ран 
је тако зва ни пољо при вред ни клуб у 
коме пољо при вред ни ци могу да орга
ни зу ју раз не фору ме, обу ке, наста ве и 
томе слич но. Фор ми ран је сајт на коме 
се дају сви реле вант ни пода ци који су 
потреб ни срп ским пољо при вред ни ци
ма, изја вио је Авер чен ков.

 З. Попо вић

Саста нак са пред став ни ци ма Руске Феде ра ци је
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OБЕЛЕЖЕНО 75 ГОДИ НА ОД ОСЛО БО ЂЕ ЊА ИНЂИ ЈЕ У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Додељене Октобарске награде

Поред при је ма пред став ни ка и 
чла но ва ОО СУБ НОР Инђи ја и 
пола га ња вена ца у окви ру обе

ле жа ва ња Дана општи не Инђи ја, 22. 
окто бра, одр жа на је и све ча на сед ни ца 
Скуп шти не општи не Инђи ја у Кул тур
ном цен тру којој је, поред пред став ни
ка локал не само у пра ве, при су ство вао 
вели ки број гости ју из дру гих срем
ских, при ја тељ ских и брат ских општи
на, при вред ни ка, народ них посла ни ка, 
одбор ни ка у СО Инђи ја, пред став ни ка 
јав них пред у зе ћа и уста но ва. 

Све ча ну сед ни цу отво рио је пред
сед ник СО Инђи ја Милан Пре до је вић, 
који је том при ли ком под се тио да је 
овај датум зна ча јан у срп ској исто ри
ји, дан када се сећа мо жрта ва анти фа

ши стич ке бор бе, који су живот дали за 
осло бо ђе ње Инђи је. При сут ни ма се 
обра тио и пред сед ник Општи не Инђи
ја Вла ди мир Гак, који је иста као да не 
сме да се забо ра ви све оно што су 
наши пре ци учи ни ли за сло бо ду.

– Са поно сом може мо да каже мо 
да смо народ који ника да није желео 
туђу тери то ри ју, него смо увек желе ли 
мир, ста бил ност и поро ди цу. Мили о ни 
живо та су дати за сло бо ду и ми мора
мо да пошту је мо ту жртву – рекао је 
Гак и освр нуо се на све што је ура ђе но 
у прет ход не три годи не.

– Вео ма сам задо во љан, али увек 
тре ба и може више. Ми нисмо кре ну ли 
ни од нуле, већ са огром ним дуго ви
ма и уто ли ко је било теже ура ди ти све 

што је до сада ура ђе но. Ипак, на кра
ју је нај ва жни је, да смо 99 посто оно га 
што смо обе ћа ли нашим сугра ђа ни ма, 
и ура ди ли – под ву као је Вла ди мир Гак.

У скло пу све ча не сед ни це, доде
ље не су Окто бар ске награ де за 2019. 
годи ну, нај ви ше при зна ње које доде
љу је Општи на Инђи ја ком па ни ја ма, 
удру же њи ма и поје дин ци ма који су 
дали допри нос уна пре ђе њу локал
не зајед ни це у раз ли чи тим сфе ра ма 
дело ва ња. 

Окто бар ске награ де ове годи не уру
че не су ком па ни ја ма „Грунд фос“ и 
МНГ „Пла стик Гогић“ доо, за изу зет не 
резул та те у раду и нај ви ша достиг ну
ћа и оства ре ња у обла сти при вре де. 
Фуд бал ском клу бу „Инђи ја“ и Жен ском 
руко мет ном клу бу „Желе зни чар“ уру
че на је Окто бар ска награ да за изу зет
не резул та те у раду и нај ви ша достиг
ну ћа и оства ре ња у обла сти спор та. 
Симо Пот ко њак, писац и библи о те кар 
из Инђи је награ ђен је за свој дуго го ди
шњи рад и допри нос уна пре ђе њу кул
тур ног живо та у том срем ском гра ду.

– Поно сан сам на награ ду, коју сам 
добио у гра ду у којем сам дожи вео све 
нај леп ше што један човек може дожи
ве ти. Окто бар ска награ да за мене има 
посе бан зна чај и захва љу јем се локал
ној само у пра ви што је пре по зна ла мој 
дуго го ди шњи рад и труд – иста као је 
Симо Пот ко њак, један од добит ни ка  
награ де.

У настав ку про гра ма све ча не сед ни
це, насту пио је пле сни сту дио „Royal 
dan ce“, хор Срем ске епар хи је са 
солист ки њом Вери цом Пејић, глум ци и  
Сања Илић и „Бал ка ни ка“. М. Ђ.

Добитници Октобарске награде

Владимир Гак: Хероји се не смеју заборавити
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При каз нао ру жа ња
и опре ме Вој ске Срби је
Пово дом Дана осло бо

ђе ња у Дру гом свет
ском рату, Општи на 

Инђи ја са Вој ском Срби је 
орга ни зо ва ла је у уто рак, 22. 
окто бра при каз нао ру жа
ња и опре ме Прве бри га де 
коп не не вој ске. Инђиј ци су 
има ли при ли ку да погле да ју 
нај но ви је пеша диј ско и арти
ље риј ско нао ру жа ње, као 
и опре му која се кори сти за 
извр ша ва ње сва ко днев них 
посло ва у дело кру гу вој них 
једи ни ца.

Осим изло жбе опре ме 
и нао ру жа ња, нека да шњи 
обве зни ци вој ног рока могли 
су да се при се те вој не кухи
ње, јер су при пад ни ци вој
ске кува ли вој нич ки пасуљ и 
дели ли га сугра ђа ни ма. Са 
дру ге стра не, они који нису 
слу жи ли вој ни рок, има ли су 
при ли ку да осе те чари вој
нич ког живо та. Тако ђе, при
су тан је био и вој нич ки бер
бе рин за оне који су желе ли 
да иско ри сте услу ге шиша
ња и бри ја ња.

При каз нао ру жа ња и опре
ме Вој ске Срби је у Инђи
ји, оби шао је и пред сед ник 
Општи не Вла ди мир Гак, који 
је иста као да је наша вој ска 
пока за ла да је и даље сна
жан чини лац без бед но сти 
Репу бли ке Срби је и да има 
довољ но ресур са и сна ге да 
одго во ри свим савре ме ним 

иза зо ви ма, али и инсти ту ци
ја, пре ма којој гра ђа ни има ју 
нај ви ше пове ре ња.

– Тру ди мо се да очу ва
мо нашу тра ди ци ју и да, не 
само нај мла ђи ма, већ сви
ма у Инђи ји при ка же мо, да 
Срби ја има чиме да се поно
си. Ника да нисмо били неко 
ко је тра жио туђе тери то ри је, 

јер смо увек само бра ни ли 
сво ју држа ву, као што ћемо 
то чини ти у будућ но сти. Оду
ше вљен сам одзи вом наших 
нај мла ђих сугра ђа на, и сигу
ран сам, да ће се мно ги 
после ово га заљу би ти у вој
ни позив, јер је он један од 
нај пле ме ни ти јих – иста као је 
Вла ди мир Гак. М. Ђ.

При каз нао ру жа ња и опре ме Вој ске Срби је

УЛИЧ НЕ ТРКЕ

Више од хиља ду уче сни ка
Више од хиља ду ђака 

основ них и сред њих 
шко ла са тери то ри је 

општи не Инђи ја, уче ство ва
ло је на 55. Улич ним атлет
ским трка ма у поне де љак, 21. 
окто бра пово дом годи шњи це 
осло бо ђе ња Инђи је у Дру гом 
свет ском рату. Улич не трке 
одр жа не су у Ули ци Вој во де 
Сте пе. Спорт ску мани фе ста
ци ју сим бо лич но је отво рио 
пред сед ник Општи не Вла
ди мир Гак, иста кав ши да је 
Инђи ја град који је посве ћен 
спор ту, под јед на ко као и при
вре ди, кул ту ри и умет но сти.

– Мислим да смо јед на 
од рет ких општи на у нашој 
земљи која је очу ва ла тра
ди ци ју одр жа ва ња улич них 
атлет ских трка, на шта сам 
посеб но поно сан – рекао је 
пред сед ник Општи не Гак, и 
иста као да инђиј ски атле
ти ча ри пости жу озбиљ не 
резул та те и ван гра ни ца 
Срби је.

– То су вели ке ства ри које 
нашу општи ну про мо ви шу и 
на дру ги начин, за раз ли ку од 
оно га о чему стал но при ча
мо, а то су при вре да и оста
ли сег мен ти функ ци о ни са ња 
јед не локал не само у пра ве – 
казао је Вла ди мир Гак.

Као и сва ке годи не, орга
ни за ци ја Улич них атлет ских 
трка при па ла је Саве зу спор
то ва општи не Инђи ја, а све 
се одви ја ло под покро ви тељ
ством локал не само у пра ве.

– Ове годи не смо обо ри
ли све рекор де и пре шли 
број од 1.150 так ми ча ра. То 
је зави дан број деце која су 
узе ла уче шће на овој спорт
ској мани фе ста ци ји. Морам 
да нагла сим да нас је вре ме 
послу жи ло, и да се захва лим 
локал ној само у пра ви која 
нам пру жа све срд ну подр
шку – иста као је Љубо мир 
Кова че вић, секре тар Саве за 
спор то ва општи не Инђи ја.

М. Ђ.
Улич не трке у Инђи ји

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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Закључ но са кра јем сеп
тем бра, укуп ни при хо ди 
и при ма ња у општин

ском буџе ту су изно си ли 
1,388 мили јар ди дина ра, 
одно сно 64,56 про цен та од 
пла ни ра них сред ста ва, чуло 
се да сед ни ци Општин ског 
већа која је одр жа на 22. окто
бра. 

Ова цифра обје ди њу је 
теку ће при хо де од ско ро 1,3 
мили јар де дина ра, при ма
ња од про да је нефи нан сиј
ске имо ви не у виси ни од 23,2 
мили о на, при хо де из оста лих 
изво ра буџет ских кори сни ка 
од 16,6 мили о на и пре не тих 
и неу тро ше них сред ста ва у 
виси ни 49,3 мили о на дина ра.

 – У струк ту ри, нај ви ше 

сред ста ва је од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал
не добит ке 581,5 мили о на 
дина ра, тран сфе ри са дру гих 
нивоа вла сти су били 287,6 
мили о на а при хо ди од поре
за на имо ви ну 234,4 мили о
на дина ра. Са дру ге стра не, 
нај ви ше сред ста ва је утро
ше но на реа ли за ци ју про
гра ма опште услу ге локал не 
само у пра ве, потом про грам 
орга ни за ци ја сао бра ћа ја и 
сао бра ћај на инфра струк ту ра 
и пред школ ско вас пи та ње и 
обра зо ва ње. Теку ћа буџет
ска резер ва је кори шће на у 
дозво ље ним гра ни ца ма, а у 
овом пери о ду није било ни 
заду жи ва ња локал не само
у пра ве – рекла је Мари ја на 

Колон џи ја, шефица Оде ље
ња за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду. У истом 
пери о ду рас хо ди су дости гли 
цифру од око 1,2 мили јар де 
дина ра, што је 55,4 одсто у 
одно су на план.

Чла но ви Општин ског већа 
су доне ли одлу ке о утвр ђи ва
њу почет ног изно са годи шње 
закуп ни не, за дава ње у закуп 
гра ђе вин ског земљи шта у 
јав ној сво ји ни ради пољо при
вред не обра де у рад ној зони 
„Рум ска петља“. Реч је о 13 
пар це ла укуп не повр ши не 
107,8 хек та ра које се изда
ју на пери од од јед не до пет 
годи на, одно сно до при во
ђе ња овог земљи шта сво јој 
наме ни. Про шле годи не цена 

за изда ва ње у закуп по хек та
ру је изно си ла 34.990 дина ра, 
а ове годи не ће бити 40.000 
дина ра. Доне та је и слич на 
одлу ка када је реч о земљи

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА: Добра реа ли за ци ја буџе та

Општина се није задуживала

Сед ни ца Општин ског већа

Мари ја на Колон џи ја

Усво јен дру ги
реба ланс буџе та
Дру ги реба ланс општин ског буџе та 

усво јен је на сед ни ци Општин ског 
већа, која је одр жа на 26. окто бра и у 

фор ми пред ло га биће упу ћен на усва ја ње 
одбор ни ци ма СО Рума.

По обра зло же њу Мари ја не Колон џи је, 
шефи це Оде ље ња за финан си је, при вре
ду и пољо при вре ду, овим реба лан сом се 
при хо ди и при ма ња ускла ђу ју са рас хо
ди ма и изда ци ма на вишем нивоу, одно
сно за 4.185.428 дина ра буџет ских при хо
да и рас хо да, док се при хо ди и рас хо ди 
из додат них изво ра ускла ђу ју на нижем 
нивоу за око 6,2 мили о на. 

Када се ове две цифре дове ду у везу, 
ком пле тан општин ски буџет се дру гим 
реба лан сом сма њу је за 1.973.864 дина ра. 

Први раз лог за овај реба ланс лежи у 
изме ни Зако на о буџет ском систе му, у 
чла ну који се одно си на пове ћа ње пла
та у једи ни ци ма локал не само у пра ве и 
то: у уста но ва ма кул ту ре за 10 про це на
та, пред школ ских уста но ва и уста но ва 
соци јал не зашти те за девет про це на та и 
код кори сни ка сред ста ва буџе та локал
не вла сти за осам про це на та. Пове ћа ње 
пла та у овим кате го ри ја ма ће се врши ти 
почев од пла те за новем бар ове годи
не, што зна чи да ће по овом осно ву, све 
општи не и гра до ви у Срби ји мора ти да 
раде реба лан се буџе та. 

Дру ги раз лог реба лан са је везан за 
закљу чак Вла де Срби је из авгу ста ове 
годи не да се запо сле ни ма који раде у 

пред школ ским уста но ва ма, испла ти јед
но крат на нов ча на помоћ у нето изно су 
од 5.000 дина ра. Ова јед но крат на испла
та се врши из буџе та локал них само у
пра ва.

 – Један од раз ло га за реба ланс је била 
и потре ба отва ра ња нове апро при ја ци је 
веза но за про је кат „Вој ни ком плекс Клуб 
вој ске Срби је“ и на тој апро при ја ци ји је 
опре де ље но 10 мили о на дина ра. Исто је 
иска за на и потре ба да се изме не поје ди
не апро при ја ци је како би се обез бе ди ло 
несме та но функ ци о ни са ње Општи не – 
иста кла је Мари ја на Колон џи ја.

Сагле да ва ју ћи изме не у прет ход ној 
одлу ци о буџе ту, пред ло же ни обим буџет
ских сред ста ва изно си 2.096.435.780 
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД РУМА

Огре в нај у гро же ни ји ма

За соци јал но нај у гро же
ни је у рум ској општи
ни, 25. окто бра је 

поче ла поде ла бри ке та и то 
прво нај у гро же ни јим поро
ди ца ма које живе у гра ду у 
насе љу „Ваша ри ште“. Рум
ска Општи на је за набав ку 
бри ке та издво ји ла чети ри 
мили о на дина ра, а огрев ће 
доби ти око 700 соци јал но 
нај у гро же ни јих поро ди ца. 
Рас по де лу, као и свих рани
јих годи на, врши Цен тар за 
соци јал ни рад. 

– Дого вор је да јед на поро
ди ца доби је 250 кило гра
ма бри ке та, али ако је нека 
поро ди ца у тежој ситу а ци ји, 
гле да ће мо да доби ју и више. 
Ову актив ност спро во ди мо 
у сарад њи са људи ма из 
Месних зајед ни ца, буду ћи 
да су то људи који нај бо ље 
зна ју ситу а ци ју на тере ну и 
оне који су у реал но нај те жој 
ситу а ци ји. Често се деси, да 

ми по папи ри ма у Цен тру за 
соци јал ни рад има мо људе 
који су по Зако ну оства ри ли 
пра во на нов ча ну соци јал ну 
помоћ, а у прак си су њихо
ва при ма ња већа од оних 
које доби ја ју људи који су 
оти шли у пен зи ју. Наи ме, 
неки од њих има ју при ма ња 
од 13 до 14 хиљада дина

ра, али нор ма тив но нема ју 
пра во на нов ча ну соци јал
ну помоћ, па поку ша ва мо 
на овај начин, кроз мате ри
јал на дава ња, да им иза ђе
мо у сусрет и помог не мо – 
каже в.д. дирек то ра Цен тра 
за соци јал ни рад Војил сав 
Мио ко вић.

Први су бри ке те доби
ли они који живе у ром ском 
насе љу „Ваша ри ште“ и у 
Дру гој МЗ, сле де ћи кон ти
гент је обез бе ђен за оста ле 
кори сни ке у гра ду, а потом 
почи ње рас по де ла по сели
ма. 

– Углав ном сви ће доби
ти одре ђе ну коли чи ну бри
ке та, али нај ве ћа испо ру ка 
је упра во за ово насе ље 
„Ваша ри ште“. Зва нич но, ове 
годи не је реч о 35 поро ди ца, 
али је лане, овде бри ке те 
доби ло 56 поро ди ца – каже 
Воји слав Мио ко вић.

С. Џаку ла
Воји слав Мио ко вић

Поде ла бри ке та на Ваша ри шту

шту у Буђа нов ци ма, где се та 
одлу ка одно си на 76 ари, а 
почет на цена је нешто изнад 
175 евра.

Усво је не су и изме не и 
допу не одлу ке о доде ли сти
пен ди ја, награ да и дру гих 
видо ва помо ћи сту ден ти ма, 
уче ни ци ма и спор ти сти ма, 
јер је било потреб но да се 
ова одлу ка, која није мења на 
од 2016. годи не, ускла ди са 
Зако ном о висо ком обра зо ва
њу и уве де појам инте гри са не 
ака дем ске сту ди је. Дру ги раз
лог је мења ње начи на испла
те награ де Све то сав ске пове
ље и Вуко ве дипло ме, које се 
више неће испла ћи ва ти пре
ко Цен тра за соци јал ни рад, 
већ Оде ље ња за финан си је, 
при вре ду и пољо при вре ду 
на пред лог Оде ље ња за дру
штве не делат но сти.

Усво је на је и одлу ка о изме
ни и допу ни Пла на гене рал не 
регу ла ци је Хрт ко ва ца и то у 
делу који се одно си на блок 
317 наме њен за спорт ско 
 рекре а тив не повр ши не и 
објек те, сао бра ћај не повр ши
не и зону за одмор.

За ове изме не је спро ве де
на ком плет на про це ду ра, а 
током јав ног уви да није доби
је на нијед на при мед ба.

У обла сти доде ле сред ста
ва из буџе та за про јек те у 
спо р ту, мла дом и успе шном 
џуди сти Уро шу Маџа ре ви ћу 
је одо бре но 100.000 дина ра 
за так ми че ње у ино стран
ству, исто толи ко је одо бре
но и за општин ски фуд бал ски 
куп, док ће Кик бокс клуб „РУ 
09“ доби ти 45.000 дина ра за 
набав ку нових стру ња ча.

Одо бре на је јед но крат на 
нов ча на помоћ Добро вољ
ном ватро га сном дру штву 
„Никин ци“од 100.000 дина ра, 
за поправ ку вози ла. 

РАЗ ВОЈ НИ ФОНД ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кре дит не лини је
Раз вој ни фонд АП Вој во ди не доо Нови 

Сад, у сарад њи са Општин ском упра
вом Рума, Kанцеларијом за локал ни 

еко ном ски раз вој, орга ни зу је пре зен та ци ју 
кре дит них лини ја Фон да наме ње них реги
стро ва ним пољо при вред ним газдин стви ма, 
прав ним лици ма и пред у зет ни ци ма  кре ди
ти за инве сти ци је, обрт на сред ства, тури зам 
са суб вен ци о ни са ном кама том, за купо ви ну 
пољо при вред ног земљи шта, пољо при вре
ду, набав ку меха ни за ци је, ИПАРД про грам, 
кре ди ти за купо ви ну систе ма за навод ња
ва ње (суб вен ци о ни са на кама та)....Камат не 
сто пе су од један до три одсто, рок отпла те 

седам годи на, грејс пери од до 24месе ца.
Пре зен та ци ја ће се одр жа ти 4. новем бра 

у 10 часо ва, у кон фе рен циј ској сали Кул тур
ног цен тра. Пози ва ју се сви заин те ре со ва
ни да при су ству ју овој пре зен та ци ји и тако 
сазна ју више о свим могућ но сти ма и погод
но сти ма које нуди Раз вој ни фонд АП Вој во
ди не доо Нови Сад.

Све додат не инфор ма ци је веза не за пре
зен та ци ју могу доби ти у Кан це ла ри ји за 
локал ни еко ном ски раз вој у Општин ској 
упра ви Рума или директ но пози ва ју ћи пред
став ни ка Фон да, Ста ни шу Ста ни ши ћа на 
теле фон 063344581.

дина ра, а пред ло же ни обим 
сред ста ва из додат них изво
ра је 53,8 мили о на дина ра.

На овој сед ни ци чла но ви 
Општин ског већа су доне
ли одлу ку о рас по де ли 1,7 
мили о на дина ра из буџе та за 
про јек те у обла сти спо р та од 
зна ча ја за рум ску општи ну, 
те је ФК „1. мај“ за завр ше так 
јесе њег дела сезо не у вишем 
ран гу так ми че ња добио 
мили он дина ра, ЖОК „Рума“ 
200.000 дина ра за так ми че
ње у Првој лиги Срби је, док је 
пола мили о на опре де ље но за 
набав ку спорт ских рекви зи та, 
тач ни је за набав ку мре жа за 
руко мет не и фуд бал ске голо
ве.

Тако ђе, СПЦ хра му у 
Добрин ци ма је доде ље
но пола мили о на дина ра за 
обно ву уну тра шњо сти цркве. 

С. Џаку ла
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КОМ ПЛЕТ НО СРЕ ЂЕН НАЈ УР БА НИ ЈИ ДЕО РУМЕ

Асфал ти ран део Вељ ко ве ули це
Радо ви на асфал ти

ра њу Ули це Вељ ка 
Дуго ше ви ћа у цен тру 

гра да, од Орло ви ће ве до 
Ули це 27. окто бра, запо че
ли су 22. окто бра. Захва
љу ју ћи лепом вре ме ну и 
доброј при пре ми, завр ше ни 
су за чети ри дана, поста
вља њем нове сао бра ћај не 
сиг на ли за ци је.

– Добро је што су радо
ви брзо завр ше ни тако да 
нисмо пуно оме та ли ни 
људе који овде живе, нити 
ток сао бра ћа ја. Реч је о 
делу ули це у дужи ни од 300 
мета ра, а вред ност радо
ва је 3,7 мили о на дина ра. 
Поред асфал ти ра ња, ура
ђе на је и реви та ли за ци ја 
пар кинга испред Кул тур ног 
цен тра и Спорт ске хале. 
Са радо ви ма у овој ули
ци, уре ди ли смо ком плет
но нај ур ба ни ји део гра да. 

Током неде ље нам сле ди и 
поче так радо ва, како смо и 
наја вљи ва ли, на уре ђе њу 
пар кинга иза Роб не куће 
који је у доста лошем ста
њу – рекао је пред сед ник 
Сла ђан Ман чић, при ли ком 
оби ла ска завр шних радо ва 
у Ули ци Вељ ка Дуго ше ви
ћа.

Он је наја вио да ће уско ро 
поче ти и радо ви на асфал
ти ра њу ули це у којој се 
нала зи фир ма „Евро том“, 
на изла зу код Кра ље вач ке 
ули це. После тога, меха ни
за ци ја се сели у Никин це и 
Вито јев це, као и у још нека 

села рум ске општи не, чији 
су саве ти месних зајед ни ца 
упу ти ли зах те ве за поправ
ку или асфал ти ра ње ули ца.

Као вели ки про је кат који 
је већ и ура ђен, и са којим 
ће рум ска Општи на кон ку
ри са ти за сред ства, овом 
при ли ком пред сед ник Ман
чић је наја вио ком плет ну 
реви та ли за ци ју ули ца 15. 
мај и 15. август. Да се ради 
о обим ним радо ви ма, све
до чи и пода так да би ови 
радо ви, зајед но са про јек
том, кошта ли 245 мили о на 
дина ра.

С. Џаку ла

Посе та деле га ци је Бер зен бри ка
Деле га ци ја немач ког гра да Бер зен

бри ка бора ви ла је пре ко викен да у 
зва нич ној посе ти Руми. На челу деле
га ци је овог гра дапобра ти ма био је 
гра до на чел ник др Хорст Бајер. 

Под се ти мо, пове ља о бра ти мље
ну два гра да пот пи са на је на све ча
ној сед ни ци СО Рума, пово дом Дана 
општи не и Сла ве гра да 24. новем
бра 2017. годи не. To je била и кру на 
сарад ње два гра да, која је запо че ла у 
јуну 2015. годи не.

Деле га ци ју на челу са др Хор стом 
Баје ром при мио је у Град ској кући 
пред сед ник Општи не Сла ђан Ман
чић, а тема раз го во ра је било даље 
уна пре ђе ње доса да шње успе шне 
сарад ње. 

Раз го во ри у Град ској кући

Сла ђан Ман чић у оби ла ску радо ва

Асфал ти ра на Вељ ко ва ули ца
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 75 ГОДИ НА ОД ОСЛО БО ЂЕ ЊА РУМЕ

Сећа ња пре не ти
буду ћим поко ле њи ма
Пово дом обе ле жа ва ња 

75. годи не од осло бо ђе
ња Руме, 27. окто бра су 

на Град ском гро бљу поло же
ни вен ци на спо мен обе леж ја 
постра да лих бора ца, жрта ва 
фаши стич ког теро ра, на спо
ме ник тро ји ци руских вој ни ка, 
као и народ ног херо ја Мила 
Лати но ви ћа.

Вен це су поло жи ле деле га
ци је локал не само у пра ве, 
борач ких орга ни за ци ја из 
срем ских општи на, Бога ти ћа, 
Бије љи не, Брч ког, Вуко ва ра, 
поли тич ких стра на ка, али и 
пред став ни ка амба са де Руске 
феде ра ци је.

На те рат не дане под се тио 
је при сут не Томи слав Милић, 
пред сед ник СУБ НОРа Рума. 

Немач ке сна ге су зау зе ле 
Руму 1113. апри ла 1941. 
годи не, гото во без бор бе. 
Међу тим, већ у авгу сту поче
ли су се оку пља ти бор ци у 
Сре му, а касни је су фор ми ра
ни и одре ди на Фру шкој гори. 
Све већи број мла дих се при
кљу чи вао пар ти за ни ма, тако 
да је поче ло и фор ми ра ње 
вој во ђан ских бри га да, прва 
већ 1942. годи не. После дугих 
и тешких бор би, у авгу сту 
1944. годи не се спа ја ју сна ге 
Црве не арми је и НОВ и кре ће 
се у конач но осло бо ђе ње 
земље.

– Бор бе за осло бо ђе ње 
Руме су поче ле 26. окто бра на 
Јар чи ни, и биле су поло вич но 
успе шне. Тек у четвр том јури
шу, напа де наших једи ни ца је 
помо гло деј ство каћу ша из 
117. арти ље риј ског пука и 
Нем ци су мора ли напу сти ти 
град. Једи ни це 16. диви зи је су 
ушле у град око три сата ују
тро. У току дана осло бо ђен је 
и Вогањ – под се тио је на те 
бор бе Томи слав Милић. У 
овом бор ба ма су поги ну ла 32 
бор ца, а 81 је био рањен. 
Исто вре ме но је поги ну ло 150 
Нема ца и уста ша. 

Има ју ћи у виду све при сут
ни је поку ша је реви зи је зна ча
ја ове бор бе, Томи слав Милић 
је иста као да је зада так СУБ
НОРа да дослед но засту па 
исто риј ске исти не о осло бо ди
лач кој бор би и да се та сећа
ња вер но пре не су буду ћим 
поко ле њи ма. Пред спо мен 
обе леж ји ма стра да лих у Дру
гом свет ском рату гово рио је и 

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

– На дана шњи дан пре 75 
годи на у неза у ста вљи вом 
нале ту бора ца Народ но о сло
бо ди лач ке вој ске и Црве не 
арми је осло бо ђе на је Рума, и 
после чети ри и по годи не оку
па ци је про те ран је фаши стич
ки оку па тор и доса њан је 
четво ро го ди шњи сан гра ђа на 
Руме да доче ка ју сло бо ду. Од 
тог дату ма ми ужи ва мо пло до
ве сло бо де, поклон који су нам 
оста ви ли наши пре ци, они који 
су пали недо жи вев ши осло бо
ђе ње. Ужи ва мо 75 годи на ту 
сло бо ду и у могућ но сти смо да 
нашу општи ну раз ви ја мо, 
некад мање, некад више успе
шно. Сва ки наш успех или неу
спех нема ника квог сми сла 
ако не бисмо има ли сло бо ду, 
зато је она нај ве ћа теко ви на 
коју су нам наши пре ци оста
ви ли и коју мора мо да чува мо. 
Захва љу јем зато пред став ни
ци ма орга ни за ци ја које негу ју 
теко ви не осло бо ди лач ких 
рато ва, што негу ју све све тле 
дату ме наше исто ри је и тако 
оду жу је мо дуг нашим пре ци
ма. Чести там сви ма 75 годи на 
сло бо де, да још дуго у сло бо
ди гра ди мо нашу Руму, а свим 
палим бор ци ма сла ва и хва ла 
– рекао је Кова че вић.

Пре пола га ња вена ца, у 
про сто ри ја ма Општин ског 
одбо ра СУБ НОРа је све ча но 
отво ре на Соба сећа ња која је 
наста ла као резул тат зајед

нич ког рада СУБ НОРа и 
Удру же ња РВИ. Пре драг Вук
ми рић, секре тар СУБ НОР 
Рума исти че да је она посве
ће на поги ни лим бора ци ма из 
свих осло бо ди лач ких рато ва 
срп ског наро да у 20. веку са 
тери то ри је рум ске општи не.

Ту су спи ско ви поги ну лих 
бора ца из Првог свет ског рата 
 њих има 42, потом спи ско ви 
бора ца и жрта ва фаши стич ког 
теро ра из Дру гог свет ског 
рата, укуп но 594 лица. 

– У Спо мен соби има мо и 
име на 142 умр лих у вој ној бол
ни ци у Руми, који су 1944. 
годи не рање ни у око ли ни 
Руме и име на 34 бор ца који су 
поги ну ли 26. и 27. окто бра 
током бор би за осло бо ђе ње 
гра да. Ту су и фото гра фи је 
поги ну лих бора ца из послед
њих рато ва 199099. годи не, 
укуп но 166 бора ца. Овде смо 
изло жи ли и књи гу са сва 594 
име на поги ну лих у Дру гом 
свет ском рату. На њеним 
кожним стра ни ца ма су штам
па на име на поги ну лих и сачи
ње на је осам де се тих годи на 
про шлог века. Била је изло же
на на свом поста мент у Зави
чај ном музе ју, потом скло ње
на. Сада је код нас и биће 
стал но на уви ду заин те ре со
ва ни ма који могу да дођу у 
наше про сто ри је – каже Пре
драг Вук ми рић.

Васи лиј Галак ти о нов, заме
ник дирек то ра Руског дома и 
први секре тар амба са де Руси

је био је на отва ра њу Спо мен 
собе, а потом и пола га њу 
вена ца на Град ском гро бљу. 

– Вели ка ми је част да данас 
будем са вама на отва ра њу 
ове Спо мен собе посве ће не 
жртва ма и бор ци ма свих рато
ва. То је један од дока за како 
се бри жљи во чува срп ска 
исто ри ја и мислим да је то 
важно, јер је тач но да човек 
који се не сећа сво је про шло
сти, нема ни будућ ност. Видим 
како је то пажљи во и добро 
ура ђе но, зна чи Срби ја ће има
ти добру и поште ну будућ ност. 
Дра го ми је да овде обе ле жа
вам 75 годи на осло бо ђе ња 
Руме у Дру гом свет ском рату, 
видим коли ке су биле вели ке 
жртве за то осло бо ђе ње и да 
би про те ра ли фаши сте из свог 
кра ја. Дра го ми је да сам овде 
са мојим срп ским при ја те љи
ма, и да брат ство које је било 
тада ство ре но и сада живи – 
рекао је Васи лиј и додао да ће 
поло жи ти венац и на спо ме ник 
тро ји ци руских вој ни ка који су 
овде поги ну ли и да му је дра го 
што ти хра бри вој ни ци нису 
забо ра вље ни.

После отва ра ња Спо мен 
собе, одр жа на је и све ча на 
ака де ми ја. О бор ба ма у Сре
му, нај ви ше о Руми током рата 
и бор ба ма за осло бо ђе ње, 
гово ри ла је исто ри чар ка Алек
сан дра Ћирић.

Вен ци су поло же ни и на спо
мен пло чу где се рани је нала
зи ла јевреј ска сина го га. С. Џ.

Пола га ње вена ца на Град ском гро бљу

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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КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА МЕДИ ЈЕ СРП СКЕ НАПРЕД НЕ СТРАН КЕ ШИД

За леп ше село
У про сто ри ја ма Општин

ског одбо ра Срп ске 
напред не стран ке у 

четвр так, 24. окто бра кон
фе рен ци ју је одр жао Ђор ђе 
Сте вић, пред сед ник Саве та 
месне зајед ни це Бачин ци. 
Током обра ћа ња пред став ни
ци ма меди ја, Сте вић је изнео 
рези ме оних актив но сти које 
су се одви ја ле од мар та ове 
годи не и наја вио шта се пла
ни ра на наред них месе ци.

– Од фебру а ра смо кре ну
ли у реа ли за ци ју пла ни ра них 
радо ва. У про те клим месе
ци ма ура ђе но је мно го тога. 
Кре ну ли смо од сале Дома 
кул ту ре, уре ђе на је уну тра
шњост сале, инста ла ци је, 
поста вље ни су нови пане ли, 
расве та и рено ви ран је сани
тар ни чвор. Уре ђе на су и два 
ауто бу ска ста ја ли шта, због 
без бед но сти пут ни ка – на 
почет ку обра ћа ња је изја вио 
Сте вић.

Уре ђе но село је жеља свих 
мешта на, па у скла ду са 
тим кре ну ло се на уре ђе ње 

Бачи на ца. Оно што је вели
ки про блем су дивље депо
ни је. Јед на таква се нала
зи ла 300 мета ра од села, а 
да би се депо ни ја очи сти ла 
зна чај ну уло гу је има ло ЈКП 
„Стан дард” и ЈКП „Водо вод”. 
У сарад њи са ова два јав на 
пред у зе ћа то је и ура ђе но  
поста вљен је и један кон теј
нер у који ће Бачин ча ни моћи 
да одла жу каба сти отпад.

Пре ма речи ма пред сед ни
ка Месне зајед ни це Ђор ђа 
Сте ви ћа, радо ви су наста
вље ни и у самом цен тру 
села.

– Згра да Месне зајед ни
це је рено ви ра на, ура ђе
на је изо ла ци ја и ста вље на 
нова фаса да. Сле ди ли су 
лимар ски радо ви, угра ди
ли смо и додат ну расве ту 
која је поста вље на на згра ду 
Месне зајед ни це, оба сјан је 
и спо ме ник палим бор ци ма 
и деч је игра ли ште. Ту су и 
лед рефлек то ри који оба сја
ва ју сам цен тар села, рекао 
је Сте вић.

Наја вље ни су и радо ви у 
наред ном пери о ду, ради се 
о сад њи дрво ре да испред 
згра де Месне зајед ни це и 
сале Дома кул ту ре. Исто 
тако у пла ну је сад ња и новог 
пар ка, изме ђу цркве и малог 
игра ли шта. У пла ну је до кра
ја ове годи не и  наси па ње 
атар ских путе ва.

– На кра ју желим да се 
захва лим Општи ни Шид, 
јав ним пред у зе ћи ма „Водо
вод” и „Стан дард” на добр ој 
сарад њи са Месном зајед ни
цом Бачин ци, нашим мешта
ни ма и чла но ви ма Срп ске 
напред не стран ке – иста као 
је Ђор ђе Сте вић.

Д. Попов

Ђор ђе Сте вић

ЈКП „СТАН ДАРД“ ШИД

За уред ни ји град

Јав но кому нал но пред у зе ће „Стан
дард”, у окви ру сво јих пла ни ра
них актив но сти у сре ду, 23. окто

бра, поста вило је нове кан те за сме ће 
у Кара ђор ђе вој ули ци. Поста вље но 
је укуп но 30 нових кан ти за сме ће, од 
згра де Општи не до Кул тур но обра зов
ног цен тра и Дома здра вља. 

Сла ви ца Сре мац, дирек тор ка ЈКП 

„Стан дард”, о овим про ме на ма рекла 
је да су локал на само у пра ва и менаџ
мент пред у зе ћа доне ли одлу ку да се 
заме не ста ре кан те за сме ће новим, на 
мести ма где су већ посто ја ле и на оним 
мести ма где до сада нису биле.

– Жели мо на овај начин да у гра ду 
одр жа ва мо хиги је ну на вишем нивоу. 
Ово је прва фаза, а сле де ће годи не се 

пла ни ра набав ка кан ти за сме ће за дру
ги део Кара ђор ђе ве ули це, као и за сва 
оста ла места где то буде нео п ход но. 
Изра ду нових кан ти за сме ће финан
си ра ло је ЈКП „Стан дард” – изја ви ла је 
Сла ви ца Сре мац.

Кан те за сме ће тре ба кори сти ти саве
сно и не тре ба их уни шта ва ти. Тако 
чува мо и живот ну сре ди ну. Д. П.

Сла ви ца Сре мацНове кан те за сме ће
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ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ШИД

Еду ка тив на ради о ни ца
У сали Скуп шти не општи не Шид 

у сре ду, 23. окто бра одр жа на 
је ради о ни ца, као део про јек

та „Еду ка ци ја акте ра на прин ци пи ма 
ЕИАТ плат фор ме и про мо ци ја рурал
ног и еко ту ри зма“. Ради о ни це су пла
ни ра не и у Петро ва ра ди ну, Срем ским 
Кар лов ци ма, Бео чи ну, Бач кој Палан
ци, Срем ској Митро ви ци, Инђи ји, Ири
гу. Цен тар за истра жи ва ње и сту ди је 
тури зма, у сарад њи са Мини стар ством 
трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци је 
Вла де Репу бли ке Срби је, у пери о ду од 
маја до децем бра 2019. годи не реа ли
зу је овај про је кат.

Тури стич ка орга ни за ци ја Шид у 
сарад њи са Цен тром за истра жи ва
ње и сту ди је тури зма, орга ни зо ва ла 
је ради о ни цу са темом „Про мо ци ја 
рурал ног и еко тур зи ма”.

– Ова ради о ни ца је за акте ре са под
руч ја Фру шке горе и Сан џа ка, тач ни је 
има мо осам општи на са тери то ри је 
Фру шке горе и шест општи на са тери
то ри је Сан џа ка. Ради ли смо на тему 
кате го ри за ци је сме штај них обје ка та 
у дома ћој ради но сти, који су изво ри 
финан си ра ња, како пла си ра ти одре
ђе ни про из вод на тржи ште, и оно без 
чега се данас посло ва ње не може 
зами сли ти    уло га интер нет мар ке
тин га у раду и про мо ци ји. Циљ ради
о ни це је уса вр ша ва ње вешти на и зна

ња акте ра у тури зму, као и поди за ње 
кон ку рент но сти дести на ци ја Фру шке 
горе и Сан џа ка. Завр шна кон фе рен ци
ја ће се одр жа ти у новем бру, на Фру
шкој гори – рекла је Зори ца Гра хо вац, 
дирек тор ка Тури стич ке орга ни за ци је 
Шид.

Милош Гајић, интер нет мрке тинг 
мена џер из свог угла је обја снио уло гу 
ради о ни це.

– Ради о ни ца има за циљ да под стак
не људе да се баве пред у зет ни штвом 

на селу, било сео ским тури змом или 
про да јом про из во да са села, да се 
актив ни је укљу че у мар ке тинг, да им 
пока же мо како се њихо ви про из во ди 
могу пла си ра ти на свет ско тржи ште, 
каже Гајић.

Била је ово при ли ка за све оне који 
се баве тури змом у неком обли ку, да 
сазна ју све што их у овој обла сти инте
ре су је и да у доглед но вре ме то и при
ме не.

Д. Попов

Зори ца Гра хо вац Милош Гајић

СПО МЕН ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ СРЕМ СКИ ФРОНТ

Вир ту ел ни вој ник као холо грам
Један од нај зна чај ни јих мону мен

тал них ком плек са на нашим про
сто ри ма, који су посве ће ни Дру

гом свет ском рату је сва ка ко и Спо мен 
обе леж је Срем ски фронт. Зна чај цело
куп ног ком плек са је пре по знао и Фонд 
Европ ске уни је, те је финан си рао про

је кат о поста вља њу холо гра ма и вир
ту ел них мар ке ра.

Срђан Тодо ро вић, мастер исто ри чар 
 кустос је један од првих, који ће вам 
иза ћи у сусрет када посе ти те Спо мен 
обе леж је.

– Циљ поста вља ња холо гра ма је да 

се ком плекс модер ни зу је, диги та ли зу
је и да се при ча о Срем ском фрон ту, 
на кре а ти ван и моде ран начин при бли
жи сва ком посе ти о цу, посеб но мла ђој 
попу ла ци ји – сазна је мо од Тодо ро ви
ћа, који је обја снио и како је холо грам 
зами шљен.

– Холо грам пред ста вља вир ту ел ног 
вој ни ка, који пру жа основ не инфор
ма ци је о самом ком плек су, али исто 
тако и о самим вој ним опе ра ци ја ма на 
про сто ру Сре ма у току Дру гог свет ског 
рата. Само за неко ли ко мину та, овај 
вир ту ел ни вој ник пру жа нај зна чај ни
је чиње ни це о Срем ском фрон ту, али 
се кроз при чу доти че и кон тро верз них 
тема које данас оку пи ра ју број не исто
ри ча ре. Те теме се одно се на пита ња 
зашто је настао Срем ски фронт, када 
је про би јен, да ли је фронт био нео п хо
дан југо сло вен ским једи ни ца ма, докле 
се пру жао фронт, и коли ки су били 
губи ци вој ни ка на стра ни анти фа
ши стич ких сна га – поја снио је кустос 
Срђан Тодо ро вић.

Ово је први про је кат, који је реа ли зо
ван после отва ра ња ком плек са, 8. маја 
1988. годи не. Д. Попов

Срђан Тодо ро вић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Усво јен реба ланс буџе та

Одбор ни ци локал
ног пар ла мен та на 
сед ни ци одр жа ној у 

петак, 25. окто бра изме ђу 
оста лог рас пра вља ли су и 
о тач ка ма које су по хит ном 
поступ ку увр ште не у днев
ни ред, ребаланс буџе та 
Општи не Шид за 2019. годи
ну, раз ма тра ње пред ло га 
одлу ке о оту ђе њу непо крет
но сти стам бе но  послов не 
згра де у изград њи у К.О. 
Шид из јав не сво ји не  дру га 
јав на про да ја, и раз ма тра ње 
изме не и допу не пред ло га 
про гра ма посло ва ња ЈКП 
„Водо вод“ за 2019. годи ну. 

Јадран ка Недић, руко во
ди лац Оде ље ња за финан
си је и буџет била је изве сти
лац по првој тач ки днев ног 
реда.

– Раз ло га за ребаланс 
буџе та има више, а међу 
њима су омо гу ћа ва ње 
изград ње тра фо ста ни це за 
потре бе снаб де ва ња елек
трич ном енер ги јом објеката 
у Илинцима, као и за потре
бе буду ће здрав стве не 
амбу лан те у Илин ци ма у 
изно су од 2.000.000 дина
ра са ПДВом. По закључ ку 
Вла де Срби је који има за 
циљ побољ ша ње поло жа ја 
запо сле них у пред школ ским 
уста но ва ма, запосленима 
у Пред школ ској уста но

ви „Јели ца Ста ни ву ко вић 
Шиља“ биће  испла ћена јед
но крат на нов ча на помо ћ у 
укуп ном износу од 1.150.000 
дина ра. Ту је и закљу чак 
Општин ског већа у вези 
суб вен ци ја нерен та бил них 
аутобуских лини ја на тери
то ри ји Општи не Шид до кра
ја буџет ске годи не – каже 
Јадран ка Недић и дода је да 
је основ за изме ну у буџе
ту и изме на финан сиј ских 
пла но ва кори сни ка јав них 
сред ста ва Основ не шко ле 
„Срем ски фронт“ и Гим на зи
је „Сава Шума но вић“. 

– Изра да сту ди је про
це не ста ња водо вод них 
и кана ли за ци о них систе
ма у Општи ни Шид изно
си 4.124.000 дина ра. Ту је 
изра да про јект не доку мен
та ци је за изград њу новог 
врти ћа, и укуп на сред ства 
од 5.000.000 се заме њу ју 
изно сом од 876.000 дина ра. 
Инфра струк тур но опре ма
ње рад не зоне број 8, К.О. 
Ада шев ци, сред ства у изно
су од 16.650.000 се заме
њу ју изно сом од 17.250.000 
дина ра. Изград ња водо
вод не мре же у Љуби укуп
на сред ства од 41.500.000 
се заме њу ју изно сом од 
42.100.000 дина ра. Сред
ства буџе та Општи не Шид 
уве ћа на су за 12.750.000 и 

сада изно се 1,413.539.000 
дина ра – обра зло жи ла је 
Јадран ка Недић.

Дирек тор ЈКП „Водо вод“ 
Алек сан дар Јова но вић је 
изнео подат ке, који су при
хва ће ни, у вези изме на и 
допу на пред ло га посло ва ња 
овог пред у зе ћа у 2019. годи
ни.

– Ради се о изме ни висине 
суб вен ци је коју ми доби ја мо 
од Општи не, у изно су од 12 
мили о на, пошто не може мо 
до кра ја годи не да завр ши
мо резер во ар у Ваши ци. 
Потреб на су нам мно го већа 
сред ства него што смо пред
ви де ли, а има мо и про блем 
у Љуби. Мора мо ура ди ти 
пре чи стач за воду, како би 
мешта ни има ли добру воду 
за пиће. Одлу чи ли смо се 
за пре на ме ну сред ста ва од 
Општи не – рекао је Јова но
вић.

На сед ни ци се рас пра
вља ло и о пред ло гу про гра
ма кори шће ња сред ста ва 
буџет ског фон да за зашти ту 
и уна пре ђе ње живот не сре
ди не Општи не Шид за 2019. 
годи ну, пред ло гу одлу ке о 
так си пре во зу и лимо сер
ви су на тери то ри ји Општи не 
Шид, раз ма тран је и усво јен 
Изве штај о раду пред школ
ске уста но ве „Јели ца Ста ни
ву ко вић Шиља“. Д. Попов

Јадран ка Недић 

По закључ ку 
Вла де Срби је 

запосленима у 
Пред школ ској 

уста но ви
„Јели ца

 Ста ни ву ко вић 
Шиља“ биће  

испла ћена
јед но крат на 

нов ча на помо ћ у 
укуп ном износу 

од 1.150.000 
дина ра,  каже 

Јадран ка Недић
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ЈЕСЕ ЊИ ИЗЛО ЖБЕ НИ САЛОН У ШИДУ

Два гра да, јед на изло жба
Удру же ње ликов них умет ни ка 

и ства ра ла ца из општи не Шид 
и Удру же ње ликов них умет ни

ка „Сир ми ум” из Срем ске Митро ви це 
орга ни зо ва ли су „Јесе њи изло жбе ни 
салон”, а све ча но отва ра ње у четвр
так, 24. окто бра је одр жа но у про сто
ри ја ма КПД „Ђура Киш” у Шиду. Ово је 
прва зајед нич ка изло жба два ликов на 
удру же ња, а изло же но је око 50 дела 
које посе ти о це могу да виде до 31. 
окто бра. Пред ста ви ло се 26 ауто ра из 
Срем ске Митро ви це и 11 из Шида.

– Наше удру же ње „Сир ми ум“ посто
ји ско ро пола века, уз крат ке пре ки де. 
Тре нут но актив них чла но ва има 35  
36, а више има оних који повре ме но 
изла жу – рекла је Јели ца Гајин, пред
сед ни ца.

Пред сед ник УЛУС Шид, Небој ша 
Субо тић није крио задо вољ ство због 
овог зајед нич ког насту па умет ни ка из 
два гра да.

– Поча ство ва ни смо због ове сарад
ње и ово је први пут да зајед но орга ни
зу је мо изло жбу. Вео ма смо срет ни због 
тога и нада мо се да је ово поче так јед
не лепе и успе шне сарад ње. Овај про
је кат је и ове годи не подр жа ла наша 

локал на само у пра ва кроз про грам за 
кул ту ру – каже Субо тић. 

„Јесе њи изло жбе ни салон” зва нич
но, испред локал не само у пра ве отво
рио је Ром ко Папу га, заме ник секре та
ра Општи не Шид.

– Нама је дра го да може мо да подр
жи мо јед ну ова кву изло жбу, која пред

ста вља рад умет ни ка из два гра да. 
Локал на само у пра ва увек подр жа
ва ова кве мани фе ста ци је, јер тре ба 
обо га ти ти кул тур ни про грам у нашој 
сре ди ни. У Шиду има вели ки број 
љуби те ља ликов не умет но сти и ова
кав дога ђај сва ка ко тре ба подр жа ти – 
рекао је Папу га. Д. Попов

Детаљ са изло жбе

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.

ФОТО ВЕСТ

Александар Вучић у
Гале ри ји „Сава Шума но вић“

У субо ту 26. окто бра 
пред сед ник Срби је 

Алек сан дар Вучић је 
посе тио Гале ри ју сли ка 

„Сава Шума но вић“
у Шиду и задр жао се у 

кра ћем раз го во ру
са дирек тор ком

Весном Буро је вић и 
кусто сом Анђел ком 

Радо са вље вић. Како 
смо сазна ли,

пред сед ник Вучић
је био импре си о ни ран 

сли ка ма вели ког
мај сто ра   
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Затво ре на сезо на

ПЕЋИ НАЧ КА ЛОКАЛ НА САМО У ПРА ВА

Јача подр шка осе тљи вим гру па ма
У Општи ни Пећин ци, 22. окто бра, 

одр жан је увод ни саста нак про
јек та „Услу ге соци јал не зашти

те за осе тљи ве кате го ри је – тех нич ка 
подр шка“, током којег су пред ста вље
ни нала зи почет не про це не капа ци
те та, ресур са и потре ба за уна пре
ђе њем посто је ћих и успо ста вље њем 
нових услу га соци јал не зашти те у 
пећи нач кој општи ни.

Саста нак је отво рио пред сед ник 
Општи не Пећин ци мр Жељ ко Трбо
вић, који је том при ли ком изра зио 
спрем ност пећи нач ке локал не само
у пра ве да наста ви са финан си ра њем 
две посто је ће услу ге  Днев ни бора
вак за децу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју и Помоћ у кући за ста ра лица, 
као и да подр жи уво ђе ње нових услу
га усме ре них на потре бе соци јал но 
осе тљи вих гру па, као што су осо бе са 
инва ли ди те том, деца, ста ри ја лица, 
жртве наси ља, Роми и дру ги.

Про је кат, који за циљ има да осна жи 
раз вој инсти ту ци ја соци јал не зашти те 
на локал ном нивоу, реа ли зу ју Мини
стар ство за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња и Немач
ка аген ци ја за међу на род ну сарад њу 
(ГИЗ), а Општи на Пећин ци је јед на од 
15 пилот општи на у Срби ји пот пи сни
ца Спо ра зу ма о сарад њи, које доби ја
ју екс перт ску подр шку за уна пре ђе ње 
услу га соци јал не зашти те.

Како нам је рекла Бран ки ца Јере
мић, екс перт ки ња за област соци
јал не зашти те анга жо ва на од стра
не ГИЗа, општи на Пећин ци је врло 
соци јал но сен зи би ли са на.

– Ана ли за је пока за ла да је ваша 
одлу ка о соци јал ној зашти ти, која 
пред ста вља основ за успо ста вља ње 
услу га врло широ ка и гаран ту је обез
бе ђи ва ње одре ђе них пра ва у обла

сти соци јал не зашти те. Кључ но је да 
Општи на Пећин ци има Стра те ги ју, има 
Одлу ку, посто је сред ства која могу да 
се опре де ле за услу ге, а на нама је 
да, након добре ана ли зе ситу а ци је, 
дефи ни ше мо услу ге које ће у нај ве ћој 
могу ћој мери одго во ри ти потре ба ма 
кори сни ка – рекла је Бран ки ца Јере
мић и нагла си ла да је нео п ход но да 
се посто је ће услу ге ускла де са новим 
Зако ном о соци јал ној зашти ти.

Дирек тор ка пећи нач ког Цен тра за 
соци јал ни рад Биља на Јови чић каже 
да је први сле де ћи корак осни ва ње 
рад не гру пе за импле мен та ци ју Про
јек та, коју ће чини ти струч на лица из 
Општин ске упра ве и Цен тра за соци
јал ни рад.

– У даљој реа ли за ци ји про јек та зна
чај на ће нам бити саве то дав на подр
шка и еду ка ци је, које ће бити орга ни
зо ва не у про це су ускла ђи ва ња услу га 
Днев ног борав ка и Помо ћи у кући за 
ста ра лица, са Зако ном о соци јал ној 
зашти ти. Када су у пита њу нове услу
ге соци јал не зашти те, на ради о ни ци 
одр жа ној са пред став ни ци ма локал
не само у пра ве, про све те, здрав ства 
и Наци о нал не слу жбе за запо шља
ва ње, утвр ђе но је да у нашој општи
ни посто ји потре ба за услу гом лич ног 
пра ти о ца и клу ба за ста ра лица, а у 
наред ном пери о ду оста је да се сагле
да ју могућ но сти за одр жи во уво ђе ње 
нових услу га соци јал не зашти те – 
изја ви ла је Биља на Јови чић.

Бран ки ца Јере мић и Биља на Јови чић

„СРЕМ СКА ОАЗА“

Затво ре на сезо на 
На језе ру „Срем ска оаза” у Субо ти шту, 19. и 

20. окто бра, одр жан је 8. Бои ла Куп, послед њи 
у овој сезо ни, а након три де сет сати пеца ња и 
дру же ња нај у спе шни ја је била еки па ЦТ „Биг 
Карп“ Рума. Дру го место осво ји ла је еки па ЦТ 
„Анди а мо“ из Пећи на ца, док је тре ће место 
при па ло еки пи из Зему на ЦТ „Дата и Ника“.

Након уру че ња награ да нај у спе шни ји ма, као 
и сва ки пут уру че не су и награ де за нај ве ћи и 
нај ма њу упе ца ну рибу. Награ ду за нај ве ћу упе
ца ну рибу осво ји ла је еки па ЦТ „Моја Воља“ из 
Јар ко ва ца, која је упе ца ла шара на тешког 
15,440 кило гра ма, док је нај ма њег шара на 
тешког 3,350 кило гра ма упе ца ла еки па ЦТ 
„Биг Карп“.

Орга ни за тор так ми че ња Удру же ње рибо ло
ва ца „Доњи Товар ник“ и ово га пута је при пре
ми ло ручак за све так ми ча ре, као и уте шне 
награ де за фер плеј игру.



2130. OKTOBAR 2019.       M NOVINE

Акци ја узор ко ва ња земљи шта 

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

Бес плат на ана ли за земљи шта
И ове годи не, Удру же ње пољо при вред ни ка општи не 

Пећин ци уз подр шку пећи нач ке локал не само у пра ве и 
општин ске Аген ци је за раз вој, а у сарад њи са Пољо
при вред ном струч ном слу жбом Срем ска Митро ви ца, 
реа ли зу је акци ју бес плат не кон тро ле плод но сти 
земљи шта за реги стро ва на газдин ства са тери то ри је 
пећи нач ке општи не.

Како нам је рекла Мари ја на Панић, пред сед ни ца 
пећи нач ког Удру же ња пољо при вред них про из во ђа ча, 
акци ја узор ко ва ња земљи шта запо че ла је 17. окто бра, 
а биће обу хва ће но 22 газдин ства, чиме ће бити узе ти 
узор ци са око 300 хек та ра пољо при вред них повр ши на 
и ура ђе но 155 бес плат них ана ли за земљи шта. 

– У пита њу је јед на од мера подр шке пољо при вред
ни ци ма коју наше Удру же ње спро во ди већ годи на ма, 
захва љу ју ћи финан сиј ској подр шци Општи не Пећин
ци. С обзи ром на то да је ана ли за у току и да су 
повољ ни вре мен ски усло ви, пољо при вред ни про из во
ђа чи још увек могу да се при ја ве за бес плат ну ана ли зу 
земљи шта – рекла је Панић.

Она, тако ђе, дода је да се акци ја спро во ди у свим 
насе љи ма општи не Пећин ци, али да ове годи не није 
било при ја вље них газдин ста ва из Прхо ва, Обре жа, 
Шима но ва ца, Аша ње и Попи на ца.

МЛА ДИ ИЗ ДНЕВ НОГ БОРАВ КА 
НА ИЗЛЕ ТУ 
Дан на Пали ћу

Кори сни ци услу га Днев ног борав ка 
за децу и мла де са смет ња ма у раз во
ју у Субо ти шту посе ти ли су у субо ту, 
19. окто бра, језе ро Палић, а излет је 
орга ни зо вао Цен тар за соци јал ни рад 
општи не Пећин ци. Мла ди из днев ног 
борав ка про ве ли су дан на Пали ћу, а у 
окви ру изле та орга ни зо ва на је посе та 
зоо ло шком врту и „Сала шу Ђор ђе
вић“.

– Наши кори сни ци се увек раду ју 
ова квим изле ти ма, јер им пома жу да 
се опу сте и забо ра ве сва ко днев не 
про бле ме са који ма се суо ча ва ју. 
Посеб но бих се захва ли ла људи ма из 
упра ве „Сала ша Ђор ђе вић“, који су се 
изу зет но посве ти ли нашим кори сни ци
ма и одво ји ли вре ме да их упо зна ју са 
свим садр жа ји ма ове при род не оазе. 
Ова кве изле те, који изу зет но бла го
твор но делу ју на наше кори сни ке, не 
бисмо могли да орга ни зу је мо без раз
у ме ва ња и подр шке Општи не Пећин
ци, која финан си ра тро шко ве путо ва
ња – изја ви ла је дирек тор ка пећи нач
ког Цен тра за соци јал ни рад Биља на 
Јови чић.

ПОД СТИ ЦА ЈИ ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕД НЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧЕ

Вели ко инте ре со ва ње
Мини стар ство пољо при вре де, 

шумар ства и водо при вре де, 
рас пи са ло је кон курс за под но

ше ње при ја ва за оства ри ва ње под
сти ца ја за подр шку про гра ми ма који 
се одно се на дивер си фи ка ци ју дохот
ка и уна пре ђе ње ква ли те та живо та у 
рурал ним под руч ји ма, кроз подр шку 
мла дим пољо при вред ни ци ма у 2019. 
годи ни.

У општи ни Пећин ци тре нут но је 
реги стро ва но 2.100 пољо при вред них 
газдин ста ва, од тога је 1.900 актив но, 
док услу ге СМС сер ви са, који је уве
ден про шле годи не, већ кори сти око 
800 газдин ста ва, а како нам је рекла 
Мари ја на Панић, пред сед ни ца пећи
нач ког Удру же ња пољо при вред них 
про из во ђа ча, вели ко је инте ре со ва ње 
мла дих у пећи нач кој општи ни за под
сти ца је.

– Од тре нут ка када смо оба ве сти ли 
наше кори сни ке СМС сер ви са да је 
кон курс рас пи сан, заи ста вла да вели
ко инте ре со ва ње наших мла дих 
пољо при вред них про из во ђа ча за под
сти ца је, што нам је дра го, и већи на 
њих већ при ку пља нео п ход ну доку
мен та ци ју. Али, пре него што се одлу
че да кон ку ри шу, важно је да зна ју да 
је један од усло ва кон кур са да пољо
при вред но газдин ство није реги стро
ва но пре 1. јану а ра 2018. годи не и да 
носи лац газдин ства није био пре тог 
дату ма ни носи лац ни члан газдин
ства. Тако ђе, нагла си ла бих да овим 
под сти ца ји ма мла ди пољо при вред ни 
про из во ђа чи доби ја ју бес по врат на 
сред ства у изно су од 75 про це на та од 

вред но сти под сти ца ја без ПДВа, као 
и да се при ли ком при ја ве под но си и 
про фак ту ра за под сти ца је. Наши 
пољо при вред ни ци већ зна ју да могу 
да рачу на ју на помоћ у при ку пља њу 
нео п ход не доку мен та ци је за апли ци
ра ње на кон кур су, како од стра не 
нашег Удру же ња, тако и од стра не 
општин ске Кан це ла ри је за локал ни 
еко ном ски раз вој  – рекла је Панић.

При ја ва на Кон курс под но си се у 
року од 17. окто бра до 31. децем бра 
2019. годи не, а под сти ца ји обу хва та ју 
подр шку про гра ми ма за дивер си фи
ка ци ју дохот ка и уна пре ђе ње ква ли те
та живо та у рурал ним под руч ји ма 
кроз подр шку мла дим пољо при вред
ни ци ма.

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

ДОМ ЗДРА ВЉА ПЕЋИН ЦИ: Завр шни ца кам па ње из кален да ра Јав ног здра вља

Дајте деци добар пример

У пећи нач ком Дому здра вља „Др 
Дра ган Фун дук“ у четвр так, 24. 
окто бра, одр жа на је завр шни ца 

обе ле жа ва ња две кам па ње из кален
да ра Јав ног здра вља  „Подр жи доје
ње  осна жи роди те ље, сада и убу ду
ће“ и „Пра вил на исхра на  доступ на и 
при сту пач на сви ма, за свет без гла
ди“. Кам па ње сва ке годи не орга ни зу
ју Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца и Инсти тут за јав но здра
вље Срби је „Др Милан Јова но вић 
Батут“, а у окви ру кам па ња орга ни зу
ју се и лите рар ни и ликов ни кон кур си 
који су наме ње ни деци пред школ ског 
и основ но школ ског узра ста.

На завр шни ци у Пећин ци ма, оку пи
ла су се деца из целог Сре ма, која су 
осво ји ла награ де у ове две кон ку рен
ци је, а по речи ма др Боја не Цањар, 
спе ци ја ли сте соци јал не меди ци не из 
Заво да за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца, деца из Срем ског окру га 
су већ годи на ма уна зад вео ма успе
шна и на репу блич ком нивоу, где сва ке 
годи не бар по неко осво ји награ ду.

– У наш Завод при сти гло је пре ко 650 
радо ва у окви ру оба кон кур са, а нај бо
љи ма смо обез бе ди ли награ де. Радо
ви се даље про сле ђу ју на репу блич ки 
ниво, где ће се бира ти нај у спе шни ји 

рад, који ће бити ода бран за изра ду 
здрав стве но  про мо тив ног мате ри ја
ла који ће се кори сти ти иду ће годи не. 
Ови кон кур си су јед ни од нај ва жни јих 
у нашем кален да ру здра вља и дра го 
нам је да се вели ки број деце при ја
вљу је и уче ству је. У окви ру наци о нал
не неде ље доје ња, која се обе ле жа ва 
у првој неде љи окто бра, циљ је да 
ука же мо јав но сти на пред но сти доје
ња, како за мај ке тако и за бебе. Дру ги 
кон курс је у окви ру кам па ње – окто бар, 
месец пра вил не исхра не, а циљ овог 
кон кур са је да под стак не мо здрав стве
но вас пит ни рад у пред школ ским уста
но ва ма и основ ним шко ла ма на тему 
раз во ја пра вил них нави ка у исхра ни, 
које се сти чу упра во у нај ра ни јем узра
сту – рекла је др Цањар.

Пре уру че ња награ да нај у спе шни јим 
мла дим песни ци ма и сли ка ри ма, одр
жа но је крат ко пре да ва ње о зна ча ју 
здра ве исхра не код деце, као и зна ча ју 
доје њу, а о иде ал ном дану јед ног дете
та, гово ри ла је др Ани та Јова но вић, 
педи ја тар пећи нач ког Дома здра вља.

– Изу зет но су важна три глав на 
обро ка: дору чак, ручак и вече ра, да 
дете има две воћ не ужи не, да обро ци 
буду у сми ре ној атмос фе ри, да тра ју 
довољ но дуго и да се омо гу ћи дете ту 

да уно си раз ли чи те намир ни це из свих 
пет гру па бит них намир ни ца. Бит но је 
да све то пру жи мо нашој деци и да им 
дамо могућ ност да бира ју хра ну, али и 
да пока же мо сво јим при ме ром како то 
тре ба да изгле да – изја ви ла је др Јова
но вић.

Она је тако ђе под се ти ла да Дом 
здра вља из Пећи на ца има одлич ну 
сарад њу са Заво дом за јав но здра вље 
из Срем ске Митро ви це кроз више про
је ка та, а да је овај један од нај зна чај
ни јих.

– Сва ка ко да је овај про је кат вео ма 
зна ча јан, јер је наме њен упра во нај
мла ђи ма. Важно нам је да се наша 
деца пра вил но раз ви ја ју, да на вре ме 
сти чу здра ве нави ке и да сутра буду 
здра ви ста нов ни ци наше општи не – 
каза ла је др Јова но вић и дода ла да 
је доста деце из пећи нач ке општи
не уче ство ва ло на оба кон кур са, и да 
је, од 650 коли ко је укуп но при сти гло 
у Завод, пре ко 160 радо ва деце из те 
општи не.

Након крат ког пре да ва ња и пред ста
вља ња ликов них, али и неко ли ко лите
рар них радо ва, нај бо љи ма су уру че не 
захвал ни це и књи ге, а међу награ ђе ни
ма је било и осмо ро деце из општи не 
Пећин ци.

Доде ла награ да деци из Срем ског окру га 
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У субо ту, 26. окто бра одр жан је 
Дан отво ре них вра та на Архе о ло
шком лока ли те ту Глац. Овом 

при ли ком пред ста вље на су истра жи
ва ња и иско пи не антич ке виле на том 
нала зи шту. Про је кат се одви ја у сарад
њи Уни вер зи те та у Сид не ју и Архе о ло
шког инсти ту та у Бео гра ду. Парт не ри 
на про јек ту су Музеј Сре ма и Завод за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре Срем ске 
Митро ви це. Лока ли тет је том при ли ком 
посе тио гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер, који овај про је кат види као 
шан су за при вла че ње већег бро ја тури
ста и науч ни ка у наш град.

– Три годи не се врше иско па ва ња на 
овом лока ли те ту. Озби љан тим људи 
који овде ради, пола ко откри ва нову 
цар ску пала ту на тери то ри ји Срем ске 
Митро ви це. Сада се поја вљу је нови 
обје кат који до сада није био при ка зан 
и који ће у наред ном пери о ду сигур но 
бити глав на атрак ци ја у Срби ји, када 
гово ри мо о архе о ло ги ји. Тру ди ће мо се 
да и у наред ним годи на ма ова истра
жи ва ња наста ви мо. Про стор смо план
ским доку мен ти ма зашти ти ли, тако да 
ће он бити искљу чи во кори шћен за 
архе о ло ги ју и нада мо се да ћемо, када 
одмак не иско па ва ње, изгра ди ти и 
објек те за еду ка ци ју мла дих архе о ло га 
из целог све та, рекао је Сана дер.

Амба са дор ка Аустра ли је у Срби ји 
Рут Стју арт је рекла да овај про је кат 
има вели ки зна чај.

– У про јек ту има мо изу зет ну сарад
њу Сид неј ског уни вер зи те та, Архе о ло

шког инсти ту та у Бео гра ду, али и вели
ку подр шку локал не само у пра ве и 
Мини стар ства кул ту ре Срби је и њихо
вог тима. Посто ји мно го нага ђа ња да 
би овде можда могла бити цар ска 
пала та и мислим да смо на тра гу нечег 
вели ког. Овај про је кат тако ђе има и 
обра зов ну ком по нен ту, упо зна та сам 
са обра зов ним про гра мом који се спро
во ди са децом из Митро вач ке гим на зи
је. Током про гра ма они уче нешто о 
исто ри ји сво га гра да, кул тур ном насле
ђу и јако је лепо што на тај начин 
локал на зајед ни ца доби ја нешто за 
узврат од про јек та, рекла је амба са
дор ка Аустра ли је.

Лока ли тет Глац познат је више од 
100 годи на, још кра јем XIX века про на
ђе ни су оста ци неко ли ко гра ђе ви на. 
Иско па ва њи ма која су касни је усле ди
ла откри ве ни су моза и ци и зид ни укра
си сачи ње ни од ску по це них врста 
каме на. Гео фи зич ком мето дом 2014. 
годи не је утвр ђе но да се оста ци антич
ке архи тек ту ре про сти ру на повр ши ни 
од чак чети ри хек та ра.

Др Сте фан Поп Лазић, науч ни сарад
ник Архе о ло шког инсти ту та из Бео гра
да и кору ко во ди лац Про јек та „Глац”, 
каже да је ово дуго го ди шњи про је кат 
аре хо ло шких истра жи ва ња на тери то
ри ји Сир ми ју ма.

– Има мо вели ку подр шку раз ли чи тих 
инсти ту ци ја како држа ве Срби је, у 
првом реду Мини стар ства кул ту ре и 
Гра да Срем ска Митро ви ца, а поред 
тога и Мини стар ства пољо при вре де и 

шумар ства које нам је помо гло да се 
овај лока ли тет ста ви под зашти ту и да 
у будућ но сти буде пре зен то ван као 
архе о ло шки лока ли тет и можда као 
архе о ло шки парк. Поред тога, има мо и 
вели ку подр шку Аустра лиј ске амба са
де већ годи на ма, навео је Поп Лазић. 

Коди рек тор про јек та „Глац“ проф. др 
Ричард Мајлс, рекао је да је ова годи на 
истра жи ва ња про те кла одлич но: 

– Ове годи не смо нашли читав низ 
нових гра ђе ви на и  упе ча тљи во је да су 
оне пре кри ве не мер ме ром и то не 
само подо ви, већ и зидо ви, тако да нас 
то упу ћу је на закљу чак да је у пита њу 
цар ска пала та и при лич но смо сигур ни 
да је у пита њу пала та цара Мак си ми ја
на. Тако ђе, један од важних нала за је 
хипо ка уст, одно сно под но гре ја ње, још 
моза и ка и један ула зни ход ник који упу
ћу је на то по сво јој мону мен тал но сти 
да је у пита њу вео ма моћ но зда ње. 
Све у све му, има ли смо вео ма успе шну 
кам па њу и мно го бољу него што смо 
оче ки ва ли, иста као је Ричард Мајлс. 

Про је кат „Глац” под ра зу ме ва архе о
ло шко иско па ва ње, науч ну интер пре
та ци ју и кон зер ва ци ју, као и осни ва ње 
шко ле архе о ло ги је у којој ће бити обу
ча ва ни срп ски, аустра лиј ски и дру ги 
ино стра ни сту ден ти и ђаци. 

Крај њи циљ про јек та је да се пред
ста ви богат ство антич ког насле ђа на 
овом про сто ру, подиг не свест о важно
сти очу ва ња кул тур не башти не и подр
жи тури стич ки и еко ном ски раз вој 
локал не зајед ни це. З. Поповић

На тра гу још јед не
цар ске пала те

ДАН ОТВО РЕ НИХ ВРА ТА НА АРХЕ О ЛО ШКОМ ЛОКА ЛИ ТЕ ТУ ГЛАЦ
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ОТВО РЕН ЗАБАВ НО РЕКРЕ А ТИВ НИ ПАРК У ВРД НИ КУ

Дести на ци ја у раз во ју

Забав но  рекре а тив ни 
парк у Врд ни ку, у Кара
ђор ђе вој ули ци, зва

нич но је отво рен 24. окто
бра. Под се ти мо, Тури стич ка 
орга ни за ци ја Ири га је кон ку
ри са ла за сред ства у Мини
стар ству трго ви не, тури зма 
и теле ко му ни ка ци ја са про
јек том „Изград ња забав но 
рекре а тив ног пар ка у Бањи 
Врд ник“ и за тај про је кат од 
Мини стар ства доби ла чети
ри мили о на дина ра, док је 

пре о ста ла сред ства обез бе
ди ла локал на само у пра ва.

Радо ви су запо че ли 
почет ком авгу ста, а пове ре
ни су ири шком  ЈП „Кому на
лац“.

Зва нич ном отва ра њу овог 
лепог и функ ци о нал ног пар
ка, повр ши не око 11 ари, 
при су ство вао је 24. окто
бра Миро слав Кне же вић, 
држав ни секре тар у Мини
стар ству трго ви не, тури зма 
и теле ко му ни ка ци ја. Он је 

иста као да је дошао у Врд
ник да пока же да Вла да 
Срби је, у скла ду са раз вој
ном поли ти ком коју води, 
ула же и у тури стич ке садр
жа је, посеб но у дести на ци
ја ма које су у раз во ју. 

– Ми смо од  2015. годи
не до данас уло жи ли пре ко 
26 мили о на дина ра у раз
вој раз ли чи тих тури стич ки 
садр жа ја у Ири гу и Врд ни ку, 
а парк који данас отва ра мо 
ће заи ста упот пу ни ти тури

стич ку пону ду Врд ни ка. Врд
ник и Фру шка гора пред ста
вља ју дести на ци ју у раз во ју, 
није то само ква ли тет вазду
ха и леко ви ти фак тор, него 
и бога то кул тур но  исто риј
ско насле ђе, али и вели ке 
инве сти ци је које се реа ли
зу ју, пре све га у сме штај не 
капа ци те те, затим и у тури
стич ку инфра струк ту ру.  То 
ваља испра ти ти и  додат ним 
садр жа ји ма, као што је овај 
и омо гу ћи ти гости ма који 
дола зе у Врд ник да на пра
ви начин тро ше сво је вре ме. 
Ова кви мул ти функ ци о нал ни  
садр жа ји добро дођу и Врд
ни ча ни ма који могу да их 
кори сте – ука зао је држав
ни секре тар Кне же вић. Он је 
иста као и добре резул та те, 
које Врд ник пости же у тури

Дра ган Дра ги че вић, Миро слав Кне же вић и Сте ван Кова че вић

Забав но рекре а тив ни парк 

Мио драг Бебић
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зму, где се беле же висо ке 
сто пе раста како дома ћих, 
тако и стра них гости ју. 

– Ове  годи не има мо ско
ро 18 одсто више гра ђа на 
са вау че ри ма који дола
зе, посто ји добра осно ва 
за даљи раз вој и раст и ми 
ћемо то и даље подр жа ва
ти. За овај про је кат Мини
стар ство је опре де ли ло 
чети ри мили о на  дина ра, а 
ово је при ли ка да наја вим 
јед ну већу инве сти ци ју у 
Ири гу, то је рекон струк ци
ја Град ског пар ка, за који је 
мини стар ство опре де ли ло 
15 мили о на дина ра – наја
вио је Миро слав Кне же вић.

Мио драг Бебић, заме
ник пред сед ни ка ири шке 
Општи не је рекао да је реч 
о јед ном пре ле пом кут ку, 
пре све га наме ње ном деци 
раз ли чи тих узра ста.

– Има мо део наме њен 
озбиљ ни јим спор ти сти ма и 
рекре а тив ци ма, то је тере
та на на отво ре ном,  моби
ли ја ри за децу, али и део за 
ста ри је, ту су клу пе, фон
та на, ста за за боћа ње… 
Про сто ра има и за додат
не садр жа је, зави сно од 
финан сиј ских могућ но сти 
– рекао је Бебић и додао да 
је овај  лепо уре ђен про стор 
24 сата покри вен видео 
над зо ром. 

Он је изра зио и захвал
ност Мини стар ству трго ви
не, тури зма и теле ко му ни
ка ци ја, које тре ћу годи ну 
заре дом доде љу је сред ства 
ири шкој општи ни. Поред 
чети ри мили о на од Мини
стар ства, Општи на Ириг је 
издво ји ла пре ко пет мили
о на дина ра, буду ћи да је 
про це ду ра око купо ви не 
пар це ле била доста тешка 
и ком пли ко ва на.

 – За про је кат је кон ку ри
са ла Тури стич ка орга ни за
ци ја Ири га, а рад ни ци нашег 
„Кому нал ца“ су добро ура
ди ли посао – иста као је 
Бебић.

Сва ка инве сти ци ја веза
на за тури зам у ири шкој 
општи ни је зна чај на.

– Ми смо опре де ље
ни упра во за раз вој тури
зма, пого то во овде у Бањи 
Врд ник. Почев од ста зе 
здра вља, тро то а ра, сва
ког пар ки ћа за децу, све је 
то зна чај но, јер без раз во ја 
инфра струк ту ре не може
мо раз ви ја ти тури зам и оно 
што жели мо да напра ви мо 
у Бањи – рекао је Сте ван 
Кази ми ро вић, пред сед ник 
Општи не. 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.

ПОКРА ЈИН СКА ВЛА ДА ОДОБРИЛА СРЕД СТВА ЗА ОБНО ВУ
ГРЕ БЕН СКОГ ПУТА

Следи деоница од
Иришког венца до Змајевца

На сед ни ци Покра јин ске вла де, која је 
одр жа на 23. окто бра, доне та је изме
ђу оста лог, одлу ка о издва ја њу 219,95 

мили о на дина ра који ће се утро ши ти за 
обно ву још јед не део ни це Гре бен ског пута 
на Фру шкој гори.

Овај вео ма важан пут се већ обна вља по 
део ни ца ма, а сада је реч о делу пута дужи
не пет кило ме та ра, од рас кр сни це тог пута 
са држав ним путем првог реда Iб 21 Нови 
сад  Рума, до рас кр сни це са путем дру гог 
реда  II б  313 Рако вац  Врд ник.

– На део ни ци пута од Ири шког вен ца до 
Зма јев ца, дошло је до одре ђе них изме на у 
про јект но  тех нич кој доку мен та ци ји. То је 
завр ше но и доби ли смо ско ро 220 мили о
на дина ра. Оче ку је мо и зва нич но реше
ње, како бисмо могли да рас пи ше мо јав ну 
набав ку. Јав на набав ка тра је 30 дана и ако 
све одра ди мо у пред ви ђе ним роко ви ма и 
послу жи нас вре ме, нада мо се да до кра ја 
годи не може мо и то одра ди ти – каже Сте
ван Кази ми ро вић, пред сед ник Општи не. Он 
дода је да сада све зави си од тога, како ће 
се реа ли зо ва ти јав на набав ка, и од вре ме
на, а ири шка Општи на је доби ла сагла сност 
од гра да Новог Сада и Бео чи на да буде 
носи лац инве сти ци је.

Про је кат рекон струк ци је пута је ради ла 
Реги о нал на раз вој на аген ци ја Срем, чије је 
седи ште у Руми.

После обно ве Гре бен ског пута од Ири
шког вен ца до Бан сто ла, наста вља се обно
ва део ни це од Ири шког вен ца пре ма запа
ду, одно сно до рас кр сни це за Рако вац и 
Врд ник. Циљ је да се ком пле тан Гре бен ски 
пут обно ви, јер он спа ја више општи на на 
чијој тери то ри ји се про сти ре Наци о нал ни 
парк Фру шка гора. С. Џ.

Рани је обно вљен део Гре бен ског пута ка Нор це ву

Стеван Казимировић



26 30. OKTOBAR 2019.  M NOVINE ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА

Све ча ним при је мом пред став ни ка борач ких орга
ни за ци ја из Сре ма, пото ма ка поги ну лих, пред
став ни ка локал не само у пра ве и Вој ске Срби је у 

Општи ни и пола га њем вена ца на спо мен обе леж ја у 
цен тру Ста ре Пазо ве и град ском пар ку, у сре ду, 23. 
окто бра је обе ле же но 75 годи на од осло бо ђе ња ста ро
па зо вач ке општи не у Дру гом свет ском рату.

– Надам се да наши потом ци, да наши сино ви, уну
ци, пра у ну ци, неће осе ти ти шта је то рат и да ће зна ти 
да цене све оне, који су живо те дали да би смо ми 
живе ли у сло бо ди, иста као је Горан Јовић, пред сед ник 
СО Ста ра Пазо ва гово ре ћи о немер љи вој жртви херо
ја. Стан ко Царић, пред сед ник ОО СУБ НОРа ста ро па
зо вач ке општи не, позвао је уче сни ке оста лих рато ва 
да се укљу че у актив но сти СУБ НОРа и сачу ва ју успо
ме ну на слав не прет ке.

Д. Г.

ОКОН ЧА НА ДРА МА ДЕЧА КА ИЗ СТА РЕ ПАЗО ВЕ

Ухап ше на гру па отми ча ра

При пад ни ци Мини стар ства уну
тра шњих посло ва ухап си ли су 
Л. Ј. (19), М. Ј. (54) и А. М. (19), 

сви из Ста ре Пазо ве, док ће про тив 
још јед ног мало лет ни ка, ста ро сти од 
17 годи на, бити под не та кри вич на 
при ја ва због посто ја ња осно ва сум ње 
да су извр ши ли кри вич но дело отми
ца.

Како незва нич но сазна је мо, отми
цу су почи ни ли отац М. Ј., његов син 
Л. Ј. и мало лет ни син, уз помоћ А. 
М. Сум ња се да су они у субо ту око 
23.30 часо ва у Ули ци Бран ка Ради че
ви ћа у Ста рој Пазо ви, пре сре ли три
на е сто го ди шњег деча ка који је возио 
бицикл, оте ли га и веза ли, а затим 
пут нич ким ауто мо би лом мар ке „пун
то“ одве зли у напу ште ну викен ди цу у 
Беле ги шу, где га је чувао Л. Ј.

Након што је поли ци ји при ја вљен 

деча ков неста нак, интен зив ним радом 
при пад ни ка МУПа, дечак је про на ђен 
у неде љу у 23.45 часо ва, у напу ште
ној викен ди ци у насе љу Беле гиш. По 
нало гу над ле жног тужи о ца, Л. Ј, М. Ј. 
и А. М. одре ђе но је задр жа ва ње до 
48 часо ва, након чега ће, уз кри вич ну 
при ја ву бити при ве де ни у Више јав но 
тужи ла штво у Срем ској Митро ви ци.

Три на е сто го ди шњи Петар Митро
вић из Ста ре Пазо ве, који је нестао 
у субо ту уве че, про на ђен је 24 сата 
касни је. У потра гу за деча ком су 
били укљу че ни нај бо љи опе ра тив ци 
поли ци је из Ста ре Пазо ве, Срем ске 
Митро ви це, Новог Сада и Бео гра да. 
У раз го во ру са оцем смо сазна ли да 
је неста ли дечак послед њи пут кому
ни ци рао са бра том, од којег је тра жио 
да дође по њега на одре ђе ну лока ци
ју. Како је рекао, потом је усле дио још 

један позив, када се јави ла мај ка, а 
веза се пре ки ну ла када је дечак изго
во рио: „Скло ни те ми повез са очи ју“.

У Ста ру Пазо ву је дошао и мини
стар уну тра шњих посло ва Небој ша 
Сте фа но вић, а испред поли циј ске 
ста ни це су деча ка доче ка ли поро
ди ца и при ја те љи. Том при ли ком 
Петров отац, Горан Митро вић захва
лио се сви ма који су помо гли у про на
ла же њу њего вог сина: поли цај ци ма, 
инспек то ри ма, сугра ђа ни ма и меди ји
ма, који су им помо гли да пре бро де 
овај тежак тре ну так за њихо ву поро
ди цу. Мини стар уну тра шњих посло
ва Небој ша Сте фа но вић, иста као је 
уло гу при пад ни ка МУПа, који су у 
тешким окол но сти ма и за јако крат ко 
вре ме, успе ли да расве тле слу чај и 
деча ка вра те непо вре ђе ног роди те
љи ма.

ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА СТА РЕ ПАЗО ВЕ

Немер љи ва жртва херо ја

Петар Митро вић у загр ља ју роди те ља
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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.

ГАЛЕ РИ ЈА „МИРА БРТ КА“

Изло жба „Коре ни“

Изло жба радо ва малог фор ма та 
умет ни ка Сло ва ка који живе у Срби ји, 
под нази вом „Коре ни“, одр жа ва се по 
пети пут у Гале ри ји Цен тра за кул ту ру 
„Мира Брт ка“ у Ста рој Пазо ви. Два де
сет два умет ни ка Сло ва ка који живе у 
Срби ји до 3. новем бра изла жу у ста ро
па зо вач кој Гале ри ји, а на ово го ди шњој 
изло жби радо ва малог фор ма та под 
нази вом „Коре ни 5“, нај ви ше успе ха 
има ла је Але на Кла ћик за колаж „Асун
си он“ која се по дру ги пут пред ста вља 
ста ро па зо вач кој публи ци. Част да 
отво ри ово го ди шњу изло жбу имао је 
ака дем ски сли кар из Ста ре Пазо ве 
Јан Агар ски. „Коре ни“, који ће бити 
пред ста вља ни и љуби те љи ма умет но
сти у Новом Саду и Срем ској Митро ви
ци, одр жа ва ју се по пети пут у орга ни
за ци ји Наци о нал ног саве та сло вач ке 
наци о нал не мањи не, ста ро па зо вач ког 
Цен тра за кул ту ру и срем ско ми тро вач
ког Музе ја Сре ма, уз подр шку Општи
не Ста ра Пазо ва. С. С.

ГРАД СКИ ПАРК

Дефи ле
при ја тељ ства 

Ста ра Пазо ва је била цен тар оку
пља ња у коме се про мо ви са ло при ја
тељ ство, раз у ме ва ње и љубав. У орга
ни за ци ји Дру штва за афир ма ци ју 
инва ли да „Феникс“ и Удру же ња пара
пле ги ча ра „Фру шка гора  Срем“ одр
жан је 13. Дефи ле при ја тељ ства. 

Одго вор на пита ње има ју ли осо бе са 
поте шко ћа ма у раз во ју, инва ли ди те
том или дру гим хен ди ке пом довољ но 
раз у ме ва ња у сре ди ни у којој живе, 
могао се про на ћи у Град ском пар ку у 
Ста рој Пазо ви где је ову тра ди ци о нал
ну мани фе ста ци ју отво ри ла дирек тор
ка ста ро па зо вач ког Цен тра за соци јал
ни рад Рада Жугић. У циљу јача ња 
при ја тељ ства и раз у ме ва ња међу 
људи ма и љуба ви пре ма сре ди ни у 
којој живи, орга ни за то ри су посла ли 
јасну пору ку, а подр шку су им пру жи ли 
при пад ни ци Вој ске Срби је, све штен
ства, Цен тра за соци јал ни рад, Црве
ног крста и невла дин сек тор који се 
бави њихо вим про бле ми ма. Д. Г.

БЕЛА ЗГРА ДА

О спре ча ва њу
наси ља 

У Малој сали Беле згра де у Ста рој 
Пазо ви одр жа но је пре да ва ње на тему 
„Пре вен ци ја наси ља у дру штву“, које 
је одр жао Марио Анић, про фе сор 
физич ког вас пи та ња. Пре да ва ње је 
одр жа но у орга ни за ци ји Фору ма жена 
општин ског одбо ра СПСа, а при су
ство ва ла је и мини стар ка у Вла ди 
Срби је др Сла ви ца Ђукић Деја но вић, 
која је гово ри ла са каквим врста ма 
наси ља се суо ча ва човек у савре ме
ном дру штву. Вели ки број жена је при
су ство вао пре да ва њу, које је до кра ја 
има ло интер ак тив ни карак тер у раз ме
ни мишље ња, иску ства и ста во ва.

С. С.

НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА

Вече сло вач ких 
књи жев ни ка

У про сто ри ја ма Народ не библи о те ке 
„Доси теј Обра до вић“ одр жа но је књи
жев но вече, у окви ру ког су сре ла три 
књи жев ни ка из Клу ба неза ви сних књи
жев ни ка Сло вач ке са љуби те љи ма 
лепе писа не речи. Крат ким поздра вом 
дру же ње је отво ри ла дирек тор ка 
библи о те ке Дра га на Милаш, а води

тељ ка вече ри је била Ната ша Филип. 
Публи ци се први пред ста вио гост из 
Сло вач ке, писац, изда вач и алпи ни ста 
Јурај Куни ак, који је из сво је збир ке 
„Амо нит“ про чи тао песме на сло вач
ком јези ку. Писац, пре во ди лац и изда
вач Миро слав Демак пред ста вио је 
збир ку у срп ском пре во ду и про чи тао 
исте песме на срп ском. Поред тога, на 
срп ском је обја вље на и Дема ко ва књи
га „Вра ни ца Ани ца“ и „Црни принц 
Иван“. Тре ћи књи жев ник Мар тин Пре
бу ђи ла је пред ста вио нову анто ло ги ју 
сло вач ке пое зи је у Срби ји. Неко ли ко 
од пре зен то ва них насло ва, покло ње но 
је библи о те ци. С. С.

СЛО ВАЧ КА ЕВАН ГЕ ЛИЧ КА 
ЦРКВА

Одр жан кон церт 
У субо ту, 26. окто бра је у Сло вач кој 

еван ге лич кој цркви одр жан кон церт 
квар те та „Били тис“ из Новог Сада. 
Овај једин стве ни камер ни ансамбл у 
нашој земљи, у саста ву фла у та, вио
ли на, вио ла и вио лон че ло, сви рао је 
нај бо ља дела Моцар та, Вивал ди ја, 
Шума на, Хен дла и оста лих вели ка на 
кла сич не музи ке. У фан та стич ној аку
сти ци Сло вач ке еван ге лич ке цркве, 
квар тет је оста вио ути сак фан та стич не 
уве жба но сти. Ина че, чла но ви су кон
церт но актив ни музи ча ри, и педа го зи у 
музич кој шко ли „Иси дор Бајић“ и на 
Ака де ми ји умет но сти у Новом Саду, 
као и чла но ви орке стра „Вој во ђан ски 
сим фо ни ча ри“ и Опе ре у Новом Саду.

А. О.
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Поносни на
постигнуте резултате
Град ски одбор Срп ске напред не 

стран ке Срем ске Митро ви це обе
ле жио је 27. окто бра стра нач ку 

крсну сла ву Све ту Пет ку и у сво јим 
про сто ри ја ма уго стио чла но ве и при
ја те ље. Поред чла но ва и акти ви ста 
Срп ске напред не стран ке, про сла ви 
су при су ство ва ли и пред став ни ци коа
ли ци о них парт не ра, сим па ти зе ри и 
при ја те љи.

Томи слав Јан ко вић, члан Глав ног 
одбо ра Срп ске напред не стран ке, у 
име Град ског одбо ра Срп ске напред не 
стран ке и у сво је лич но име чести тао 
је крсну сла ву свим вер ни ци ма и члно
ви ма СНСа и поже лео све нај бо ље. 

– Још од осни ва ња стран ке, чла но
ви Глав ног одбо ра доне ли су одлу ку 
да Све та Пет ка буде наша стра нач ка 
сла ва и да буде заштит ни ца свих срп
ских напред ња ка. У томе посто ји одре
ђе на сим бо ли ка. Наи ме, као што је 
Све та Пет ка била и јесте заштит ни ца 
сиро ма шних, жена и немоћ них, тако 
је СНС 2008. годи не у осни ва њу, свој 
про грам кре и рао тако да буде заштит
ник свих оних који су у Срби ји у том 
тре нут ку били на неки начин дис кри
ми ни са ни, али и свих гра ђа на који су 
има ли потре бу да се кроз дру штво и 
систем пока жу и дока жу. Када је 2012. 
годи не  Срп ска напред на стран ка 
доша ла на власт, по нашем мишље њу, 
али и пре ма резул та ти ма свих анке та 
које су спро ве де не, а нај бо ље „анке те“ 
су избо ри, Срп ска напред на стран ка 
из годи не у годи ну све више је доби
ја ла подр шку гра ђа на. Ми смо као 
чла но ви СНСа врло поно сни на све 
резул та те које смо пости гли у послед

њих седам годи на. Ту су резул та ти на  
пољу еко но ми је, запо шља ва ња, на 
пољу без бед но сти у раз во ју школ ства, 
здрав стве ног систе ма и поди за њу ква
ли те та живо та гра ђа на у свим дру гим 
обла сти ма. Али, ти резул та ти за нас 
пред ста вља ју и јед ну вели ку оба ве зу 
да и у наред ном пери о ду, као чла но
ви Срп ске напред не стран ке, наста ви
мо да даје мо свој допри нос за бољи и 
ква ли тет ни ји живот свих наших гра ђа
на, рекао је Јан ко вић.

Цен трал ни део обе ле жа ва ња сла

ве је било осве шта ва ње и сече ње 
слав ског кола ча. Обред су води ли 
нај и стак ну ти ји митро вач ки све ште ни
ци Срп ске пра во слав не цркве. Осве
шта ва њу и сече њу слав ског кола ча 
при су ство ва ли су Бра ни слав Неди мо
вић, мини стар пољо при вре де у Вла ди 
Репу бли ке Срби је и пове ре ник СНСа 
за Срем, Вла ди мир Сана дер, гра до
на чел ник Срем ске Митро ви це, и дру ги 
пред став ни ци локал не вла сти.

З. Поповић
Фото: Б. Туцаковић

Бранислав Недимовић 

Обележена страначка слава СНСа
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ХРТ КОВ ЦИ

Срп ска напред на стран ка
је нај ве ћа поро ди ца у Србији

Срп ска напред на стран ка је 27. 
окто бра обе ле жи ла сво ју стра
нач ку сла ву, Све ту Пет ку. Рум

ски напред ња ци су сла ву обе ле жи ли 
прво литур ги јом у Хра му Све тог Геор
ги ја, а потом и при је мом у новим про
сто ри ја ма Месног одбо ра у Хрт ков ци
ма.

После литур ги је, број ним чла но ви ма 
и гости ма се обра тио заме ник пред
сед ни ка ОО СНС Рума Сла ђан Ман
чић, који је иста као да се ове годи не, 
по 12. пут, обе ле жа ва сла ва СНС и да 
је одлу че но да то буде упра во у Хрт
ков ци ма. 

– Мислим да смо тај вер ски део, као 
што то раде срп ске поро ди це и дома
ћи ни, про сла ви ли као јед на вели ка 
поро ди ца, с обзи ром на то да је Срп
ска напред на стран ка нај ве ћа поро ди
ца на тери то ри ји Срби је и у реги о ну. 

Иско ри сти ли смо овај све ти дан да 
отво ри мо про сто ри је нашег Месног 
одбо ра у Хрт ков ци ма, али про сто ри је 
које ће бити на услу зи свим окол ним 
месним одбо ри ма, ту пре све га мислим 
на Никин це, Пла ти че во, Вито јев це, 
Гра бов це и Kленак. Ово ће бити про
сто ри је где ће се људи оку пља ти и 
дола зи ти, као и бољу коор ди на ци ју, да 
на што ефи ка сни ји начин спро во ди мо 
у дело оно што је поли ти ка и Срп ске 
напред не стран ке, Вла де РС и пред
сед ни ка СНСа и наше држа ве, Алек
сан дра Вучи ћа. 

– Желим да чести там сла ву свим 
чла но ви ма наше стран ке, али и свим 
гра ђа ни ма који дана шњи дан про сла
вља ју као сво ју крсну сла ву. Сви ма 
желим дуг живот, здра вље и сре ћу – 
рекао је Сла ђан Ман чић и додао да је 
цен трал на про сла ва стра нач ке сла ве 

у Новом Саду, где ће бити и број ни 
чла но ви из Руме.

Ово го ди шња кума сла ве је др стом. 
Јеле на Сто ја нац Мра че вић, која је 
иста кла да јој је част што је баш она 
кума сла ве.

– Желе ла бих да свим чла но ви ма и 
гра ђа ни ма чести там сла ву и поже лим 
пуно здра вља, љуба ви, мира и сре ће 
– рекла је др Јеле на Сто ја нац Мра че
вић.

Нема ња Уми ће вић, пред сед ник МО 
СНС у Хрт ков ци ма је иста као да ће 
нове про сто ри је мно го зна чи ти свим 
чла но ви ма и да ће бити бољи усло ви 
за рад, пого то во што је сле де ћа годи на 
избор на.

Обе ле жа ва њу сла ве у Хрт ков ци ма 
су при су ство ва ли и чла но ви деле га ци
је из брат ског Бер зен бри ка.

С. Џаку ла

Литур ги ја у хрт ко вач кој цркви

Сече ње слав ског кола ча

У стра нач ким про сто ри ја ма
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ШИД

Савре ме на стран ка
у слу жби свих гра ђа на

Све та Пет ка, крсна сла
ва Срп ске напред не 
стран ке, обе ле же на 

је у неде љу, 27. окто бра, 
као и 11 годи на посто ја ња 
ове стран ке. Она ко како то 
тра ди ци ја и нала же чла но
ви СНСа су при су ство ва
ли све тој литур ги ји у цркви 
Све тог Нико ла ја, а након 
тога оба вље но је сече ње 
слав ског кола ча. Ово го ди
шњи кумо ви сла ве су били 
Дра га на Сви тли ца и Дејан 
Којић. 

После литу гри је шид ски 
напред ња ци су се упу ти ли у 
седи ште стран ке, где је био 
орга ни зо ван кок тел, коме је 
при су ство вао вели ки број 
зва ни ца. Заме ник пред сед
ни ка Општи не Шид и пове
ре ник СНСа Зоран Семе но
вић је поздра вио госте.

– Захва љу јем се у име 
Општин ског одбо ра Срп
ске напред не стран ке што 
сте дошли данас на нашу 
сла ву Све ту Пет ку, а коју 
једа на ест пут про сла вља
мо овде у Шиду. Напра ви ли 
смо стран ку која је савре
ме на, која жели да напра ви 

шид ску општи ну као лепо 
место за живље ње. Жели мо 
да сво јом поли ти ком буде мо 
јед на ки и рав но прав ни пре
ма свим гра ђа ни ма наше 
општи не. Шид ће врло брзо 

бити општи на број један 
у целом Сре му – рекао 
је Семе но вић и потом се 
освр нуо на радо ве у самој 
општи ни.

– У току су радо ви на 

изград њи и про ши ре њу пута 
од Шида пре ма гра нич ном 
пре ла зу Товар ник, у мар ту 
ће поче ти изград ња зао би
ла зни це. У наред них неко
ли ко дана дола зи до пре

Зоран Семеновић



3130. OKTOBAR 2019.       M NOVINEСВЕТА ПЕТКА СЛАВА СНС

свла че ња Ули ца Нико ле 
Вла шког и Саве Шума но ви
ћа , а то је први пут од 1990. 
годи не. У наред них 30 дана 
би тре ба ло да буде завр
ше на и дру га фаза рекон
струк ци је Основ не шко ле 
„Срем ски фронт“. Про јект на 
доку мен та ци ја за радо ве у 
ОШ „Бран ко Ради че вић“ је 
завр ше на, те ће се сле де
ће годи на завр ши ти радо ви 
и на овој шко ли – изја вио је 
Семе но вић.

Здрав стве на зашти та је 
сва ка ко важна, што пока зу је 
и пода так о новој амбу лан ти 
у Илин ци ма, бри га о под
млат ку се огле да у изград
њи новог врти ћа у „Зеле ном 
поја су“. 

– Све до ци сте да нема 
села у општи ни где није 
нешто ура ђе но. Сре ђе не су 
шко ле, мада је оста ло још 
неких радо ва. Ми неће мо 
само обе ћа ва ти. У сле де ћој 
кам па њи ћемо пока зи ва ти 
шта смо све ура ди ли. Неће
мо гра ђа ни ма нуди ти обе
ћа ња, већ ћемо тра жи ти да 
нас подр же у оном што смо 
досад ура ди ли и да се тако 
и наста ви – иста као је Семе
но вић.

У свом гово ру заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
је под се тио и на изград њу 
водо во да у Соту, уско ро ће 
бити завр шен и водо то рањ 
у Љуби. У мар ту сле де ће 
годи не ће и Моло вин доби
ти воду, тако да ће сва села 
у шид ској општи ни има ти 
реше но пита ње водо снаб
де ва ња.

Д. Попов 

СТАРА ПАЗОВА

Једин ство
потреб ни је него икад

Општин ски одбор Срп ске напред не 
стран ке Ста ра Пазо ва, све ча но је 
обе ле жио Дан Све те Пет ке у новим 

про сто ри ја ма ове стран ке, у насе љу Банов
ци  Дунав, које су наме ње не месним одбо
ри ма у Поду на вљу. Обре ду сече ња слав
ског кола ча, уз саслу же ње све штен ства 
СПЦа, при су ство ва ли су руко вод ство, 
чла но ви и сим па ти зе ри општин ског одбо ра 
СНСа као и функ ци о не ри из покра јин ске 

адми ни стра ци је. У обра ћа њу оку пље ни ма, 
Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник општин ског 
одбо ра, иста као је да се и овај одбор актив
но при пре ма за избо ре који сле де на про
ле ће и под ву као, да је стра нач ко једин ство 
сада потреб ни је него икад. Тако ђе, иста као 
је да је СНС посве ће на добро би ти и бољит
ку сва ког гра ђа ни на, како на тери то ри ји 
општи не Ста ра Пазо ва, тако и целе Репу
бли ке Срби је. А. О.

ИРИГ

Сла ва у Ста ром Хопо ву

Стра нач ку сла ву, Све ту Пет ку, ири шки 
напред ња ци су обе ле жи ли у мана сти ру 
Ста ро Хопо во. Литур ги ја и сече ње слав
ског кола ча је упри ли че но у при су ству чла
но ва, функ ци о не ра и сим па ти зе ра Срп ске 

напред не стран ке. Кум сла ве је био Јани ка 
Такач из Шатри на ца.

После тога орга ни зо ван је и при го дан кок
тел у мана сти ру Ста ро Хопо во.

С. Џ.
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Изу зет ним речи ма, Вељ ко Петро
ви ће је одао при зна ње вели ка
ну, Лази Кости ћу: „У хра му срп

ских бесмрт ни ка спо ме ник Лазе Кости
ћа мора бити озна чен, пона вља мо 
јед ним вели ким тор зом. Тиме ће он и 
оста ти зава зда као савр ше но кип 
доса да шњег вели ког Срби на, који 
изгра ђен од гра ни та и од бла та, од 
вели ких врли на, и вели ких мана, сво
јим фатал ним, који пут вели чан стве
ним а чешће уби тач ним коле ба њем 
изме ђу ’цар ства небе ског и цар ства 
земаљ ског’, можда је баш нај чи сто
крв ни ји Сло вен, за кога веле да је 
’недо вр шен човек’”. Живот Лазе 
Кости ћа нерет ко је доспе вао у цен тар 
инте ре со ва ња аустриј ских кру го ва. 
„Међу спи си ма Инфор ма ци о ног 
Бироа у беч ком Држав ном Архи ву не 
нала зи се ни о јед ном срп ском књи

жев ни ку толи ко пода та ка као о др 
Лази Кости ћу. Њега су поли циј ске вла
сти у АустроУгар ској сма тра ле опа
сном лич но шћу те су детек ти ви пра ти
ли сва ки његов корак у Срби ји, Црној 
Гори, у Пешти и у Бечу и рев но сно су 
рефе ри са ли поли циј ским шефо ви ма 
све што су о њему могли дозна ти. Ови 
поли циј ски изве шта ји сачу ва ли су нам 
мно ге карак те ри стич не поје ди но сти 
из живо та ауто ра МаксамаЦрнојеви
ћа“ (Ивић). Милош Црњан ски напо ми
ње да је већ у сред њо школ ским годи
на ма Костић „изра дио тему у немач
ким сти хо ви ма у сла ву мате ри ја ли зма 
– мате ри ја ли стич ке фило зо фи је – 
про тив иде а ли зма, наи ме про тив кле
ри ка ли зма. То је био, како сам пише, 
’титан ски јуриш на Олимп иде а ли зма’, 
али му се тај тада шњи гоње ник, иде а
ли зам, после ’баш љуто осве тио’“. 

Кости ће ва поет ска има ги на ци ја је 
изне дри ла импо зант ног Јадранског
Прометеја. 

С пра вом исти че Ста ни слав Вина
вер: „За сва лажна обе ћа ња обма не 
’ома не’ и вар ке Хаб збур га Лаза Костић 
имао је само гро зо ви ти смех свог 
Јадранског Прометеја. То је било 
њего во: ’иш!’ ћеса ри ма! Хаб збур зи ма; 
његов јези ви гра ни чар ски устук исто
ри ји, да се не поно ви, да се не повам
пи ри. Доц ни је, у вели чан стве ним сти
хо ви ма аустриј ског суди је у Пери
Сегединцу нађен је исти одго вор. 
Суди ја обја шња ва језу и ти, који оли ча
ва Аустри ју, како је мучио Перу Сеге
дин ца који оли ча ва веч ни понос неу
кро ти вог Срп ства“. 

Архив ска доку мен та дару ју инфор
ма ци је о томе како је Лаза Костић, у 
свој ству вели ког беле жни ка 

ПРИ ЛО ЗИ ЗА ИСТО РИ ЈУ

Зелен добош добу је
Лаза Костић робу је

Лаза Костић (Фото: Wiki pe dia.org)

Лаза Костић је осу ђен 
као веле и здај ник

и заро бљен је у
пештан ском затво ру.

Наи ме, Костић и Јован 
Павло вић, ишли су

у Бео град на све ча но 
про гла ше ње мало лет ног 

Мила на Обре но ви ћа за 
срп ског кне за. На осно ву 

иска за дво ји це
нај о ми ље ни јих

денун ци је на та, по 
поврат ку Павло вић и 

Костић су ухап ше ни и 
ста вље ни под истра гу. 

Денун ци јан ти су их
опту жи ва ли да су

у Бео гра ду на бан ке ту 
код ’Пари за’

наздра вља ли
„ује ди ње њу свих Срба,

с ову и с ону стра ну“
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Mагистрата издеј ство вао да му се 
одо бри одсу ство да би могао да отпу
ту је на Цети ње, и како вели Ста јић, 
како би могао „скла па ти заве ру за 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње Срба“. 
Костић је под нео мол бу скуп шти ни 
Град ског пред став ни штва Новог Сада 
да му да одсу ство на пет неде ља 
„ради упо тре бље ња мор ског купа ти
ла“. Град ски физик др Мла ден Јој кић 
издао је уве ре ње у коме сто ји да 
„Костић од дужег вре ме на пати од 
нава ле крви у гла ви и можди ни и да 
би за побољ ша ње њего ва здра вља, 
које је чрез јако душев но напре за ње 
поре ме тио, нужно било да се у јужном 
каквом мор ском купа ти лу купа“. Међу
тим, о свом првом одла ску на Цети ње, 
Костић је у Бранику 1892. изме ђу 
оста лог, навео: „Годи не 1871. на 
послед њу све срп ску омла дин ску скуп
шти ну у Вршцу дошао је вој во да Машо 
Врби ца да нас, у име сво га Госпо да ра, 
позо ве на крште ње ско ро ро ђе ног 
нашљед ни ка црно гор ског. Из Новог 
Сада пође мо ја и Миша Дими три је
вић“. Неу пит на је чиње ни ца да су се 
Костић и мно ги дру ги који су се из 
разних срп ских кра је ва овом при ли
ком упу ти ли на Цети ње, у двор ској 
све ча но сти крште ња црно гор ског пре
сто ло на след ни ка уочи ли могућ ност 
да се саста ну и пораз го ва ра ју о збли
жа ва њу Црне Горе и оста лих срп ских 
зема ља, те и осло бо ђе њу још нео сло
бо ђе них кра је ва. На Цети њу је 13. 
Сеп тем бра 1871. кон сти ту и са на Дру
жи на за осло бо ђе ње и ује ди ње ње 
срп ско, а у изра ди Ста ту та уче ство ва
ли су: Коста Угри нић, Миша Дими три
је вић, Милан Кујун џићАбер дар, Лаза 
Костић, Васа Пела гић и Ћока Влај ко
вић (Милу ти но вић). Није позна то шта 
су ради ли писци цетињ ског Уста ва и 
„биће да није оста ло само на при чи. 
Али, исто ри ја је погу би ла кон це њихо
вих заве ра. Међу тим, беч ка поли ци ја, 
која је за ова кве ства ри има ла вео ма 
истан чан слух, нешто као да је слу ти
ла“ (Попо вић). 

Лаза Костић је осу ђен као веле и здај
ник и заро бљен је у пештан ском затво
ру. Наи ме, Костић и Јован Павло вић, 
ишли су у Бео град на све ча но про гла
ше ње мало лет ног Мила на Обре но ви
ћа за срп ског кне за. На осно ву иска за 
дво ји це нај о ми ље ни јих денун ци је на та, 
по поврат ку Павло вић и Костић су 
ухап ше ни и ста вље ни под истра гу. 
Денун ци јан ти су их опту жи ва ли да су у 
Бео гра ду на бан ке ту код ’Пари за’ 
наздра вља ли „ује ди ње њу свих Срба, с 
ову и с ону стра ну“. Здра ви цу је, пре ма 
опту жни ци, Костић окон чао жељом да 
„угар ски Срби стре су аустро у гар ски 
јарам, под којим Срби већ више од сто 
годи на сте њу“. Нала зе ћи се у поло жа ју 
ухап ше ног народ ног прва ка, Костић је, 
као и Пера Сеге ди нац, ћутао пред 
истра жним суди јом. Пси хо ло шки, он 
се већ тада иден ти фи ку је с гра ни чар
ским капе та ном Пером Сеге дин цем 
коме аустриј ске вла сти не могу да 
изма ме при зна ње. До поли тич ког 

иден ти фи ко ва ња било је дошло још 
рани је на Народ ноцркве ном сабо ру 
1869. када је посла ник Народ не стран
ке Мак сим Луда јић иста као Перу Сеге
дин ца као при мер ног родо љу ба који 
муче нич ки уми ре за пра ва срп ског 
наро да у Вој во ди ни (Попо вић). О заро
бље ни штву,  Костић је у Успоменамаи
сећањима запи сао сле де ће: „Чим иза
ђем из кафа не, пока же ми мој кум 
теле грам који је ова ко гла сио: ’Запо ве
дам да се ново сад ски ста нов ник др 
Лаза Костић одмах ста ви у затвор’. 
Тако ва беше наред ба гро фа Лоња ја, 
тада к. уг. мини стра пред сед ни ка. – 
Изво ли те, ја сам ваш, – рекох сасвим 
спо кој но. Само ме одве ди те кући да 
поне сем коју пару за тро шак. То ми се 

допу сти, и ја узмем к себи јед но хиља
ду, две, фори на та. Чим сам био у 
затво ру, машим се у шпаг, нађем кључ 
шифа ра за допи се са вој во дом Машом 
Врби цом, па га исце пам и сатрем у 
мле во. На првом испи ту реко ше ми да 
сам затво рен због здра ви це коју сам 
наздра вио на бео град ском бан ке ту. 
Про чи та ше ми ту здра ви цу сасвим 
про тив ну оној коју сам ја казао. Када 
ми реко ше да је Јова Павло вић затво
рен, па и он због здра ви це неке коју 
никад није изу стио; тада сам све раз у
мео: Јовин теле грам – у енгле ским 
шифра ма. У мене нађо ше мно га писма 
вој во де Маша, ал’ их не мога ху раз у
ме ти јер беху сва у шифра ма. У Пешти 
ми суди ја заи ска кључ од шифа ра. – 

Где сте нашли писма, тамо сте могли 
потра жи ти и кључ. – Нисмо га нашли. 
Ал’ у вашем је инте ре су да нам га 
дате, јер ова ко само ћете дуже оста ти 
у там ни ци, а писма ће се иона ко про
чи та ти. У сада шње вре ме нема шифа
ра којих вештак не би могао раз у ме ти. 
Ипак их нису ника да раз у ме ли: јер је 
ваља ло не само бити вештак у деши
фро ва њу, него и раз у ме ти срп ски а у 
држав ној слу жби тада није било чове
ка који је у себи спа јао те две врли не. 
Кад ме пусти ше из там ни це, хва ља ше 
ми се Аца Зуб да је он био врло бли зу 
да одго нет не наше шифре. – Хва ли 
бога, – довик ну ми код ’Енгле ске кра
љи це’ – што ме је сме ло оно – ту рече 
неку шифру – ал’ ти би седио у хла ду 
бар пет годи на.“ У пештан ској там ни ци 
1872. Лаза је испи сао сти хо ве:

“...иза сна се тешког пре ну’,
мрак је. Где сам? — ал’ на тре му
муклим тут њом одго ва ра
шета ли ца глу хог доба,
нави ла је кив на зло ба,
те се никад не одма ра:
Кора ча ње мог стра жа ра.
Ал’ ме љуто боли гла ва —
после оних све тлих сно ва,
оних див них вите зо ва,
оних сли ка, оних сла ва —
ова јава!
Немој те ме питат’ саде,
да вам при чам ста ре јаде,
ста ре јаде, нове наде,
што их наша зве зда зна де;
већ пођи те до јаво ра,
побра ти ма оног бора,
што га сту жи и cacyши
неис ка зом вељих мука
Косов ки на бела рука,
те је њему рука мала
грд не јаде заве шта ла;
а кад гуслар по њим гуди,
из јаво ра јаде буди,
из там ни це јади лете
да се бра ћа јада сете,
да се сете, да их све те! —
Ја вам не знам рећи вишe,
до што књи га ова пише,
док не про ђе ова јава,
што ми сада доди ја ва,
те се мојих сно ва сетим,
ил’ док опет — не поле тим“.

Како наво ди Све ти слав Сте фа но
вић, Лаза Костић је у наро ду сте као 
огром ну попу лар ност, „пева се и песма 
Зелен добош добује, Лаза Костић
робује“. По поврат ку са роби је, Костић 
је наста вио сво ју бор бу. Био је „нај све
ча ни је доче кан и убр зо иза бран за 
народ ног посла ни ка у пештан ском 
сабо ру“ (Сте фа но вић), „где је сво јим 
држа њем (почи њао је гово ре срп ски) 
иза зи вао чита ву буру пред Мађа ри ма“ 
(Црњан ски).

Дав но је Иси до ра Секу лић запи са
ла: „Још увек се место име на Лазе 
Кости ћа гово ри лите рар нокри тич ка 
пошта па ли ца случај Лазе Кости ћа“. И 
данданас је тако.

Др Снежана Булат

На Цети њу је
13. Сеп тем бра 1871.

кон сти ту и са на Дру жи на
за осло бо ђе ње и

ује ди ње ње срп ско,
а у изра ди

Ста ту та уче ство ва ли су: 
Коста Угри нић, Миша 
Дими три је вић, Милан 

Кујун џић  Абер дар, Лаза 
Костић, Васа Пела гић и 

Ћока Влај ко вић
(Милу ти но вић). Није 

позна то шта су ради ли 
писци цетињ ског Уста ва и 
„биће да није оста ло само 
на при чи. Али, исто ри ја је 
погу би ла кон це њихо вих 
заве ра. Међу тим, беч ка 

поли ци ја, која је за ова кве 
ства ри има ла вео ма 

истан чан слух, нешто
као да је слу ти ла“
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МИХИ ЗО ВА СПО МЕН КУЋА У ИРИ ГУ 

Изло жба Задар ске гру пе
– Живео живот, живе ла 

умет ност  живе ла сло бо да! 
Са Задар ском гру пом, добио 
сам појам о сво јим могућ
но сти ма, и раз го рео ватре у 
себи – рекао је сли кар Петар 
Омчи кус, члан Задар ске гру
пе чије су сли ке и црте жи 
изло же ни у спо мен кући Бори
сла ва Михај ло ви ћа Михи за у 
Ири гу, а отва ра ње изло жбе је 
упри ли че но 21. окто бра.

Задар ску гру пу су чини ли 
мла ди сту ден ти бео град ске 
Ликов не ака де ми је који су 
1947. годи не пре ки ну ли сту
ди је, оти шли на пар месе ци 
у Задар и сли ка ли она ко како 
су осе ћа ли и желе ли, ван 
кано на тада шњег соц ре а ли
зма. Због тога су били изба че
ни са Ака де ми је, а потом сви 
и вра ће ни, сем Миће Попо
ви ћа. Већи на ипак није завр
ши ла Ликов ну ака де ми ју, али 
без обзи ра на то, тро ји ца су 
поста ли ака де ми ци: Мио драг 
Мића Попо вић, Петар Омчи
кус и Мило рад Бата Миха и
ло вић. 

Изло жба Задар ске гру пе, 
која ће бити отво ре на до 10. 
новем бра, при ре ђе на је у 
Михи зо вој кући зато што је са 
овим сли ка ри ма и сво јим при
ја те љи ма, у Задру бора вио 
и Михиз, али пишу ћи тамо 
песме, а цео тај слу чај познат 
у нашој ликов ној умет но сти, 
ове ко ве чио је и у свом нај по
пу лар ни јем делу „Ауто би о гра
фи ја о дру ги ма“.

Ава кум Квас, пред сед ник 
ири шког Удру же ња „Еуста хи
ја“ исти че да је ово прва изло
жба сли ка у ком плет но обно
вље ној Михи зо вој кући, мада 
не и први кул тур ни про грам. 

– За овај наш про је кат сред
ства смо доби ли на кон кур су 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за кул ту ру, инфор ми са ње и 
одно се са вер ским зајед ни

ца ма и морам рећи, били 
смо прво ран ги ра ни на листи 
про је ка та за визу ел ну умет
ност у Вој во ди ни. То је изло
жба на којој се при ка зу ју сли
ке Задар ске гру пе, Михи зо ви 
при ја те љи, међу који ма је и 
Мића Попо вић, његов нај бо
љи при ја тељ, каже Квас и 
дода је да су 1947. годи не сту
ден ти Ликов не ака де ми је у 
Бео гра ду одлу чи ли, да више 
неће да сли ка ју пре ма иде
о ло шким кри те ри ју ми ма тог 
вре ме на, одно сно, соц ре а ли
зма  желе ли су да сли ка ју по 
сво ме.

– У Задру су оста ли пола 
годи не, сви су изба че ни са 
Ака де ми је, па на интер вен ци
је и вра ће ни, сем Миће Попо
ви ћа, коме су цинич но рекли 
да му не тре ба шко ла, да је 
он „завр шен сли кар“, што се 
и испо ста ви ло као тач но. Сви 
су, потом, оти шли у Париз и 
Њујорк, после поста ли ака де
ми ци. То су наши нај зна чај ни

ји сли ка ри дру ге поло ви не 20. 
века – при ча ову зани мљи
ву епи зо ду из живо та наших 
позна тих сли ка ра Ава кум 
Квас. 

Зани мљи во је, ова задар
ска епи зо да је сем на њихов 
сли кар ски, ути ца ла и на при
ва тан живот, јер се тамо роди
ла и љубав међу сли ка ри ма. 
Бата Михај ло вић је оже нио 
Љубин ку Јова но вић, Вера 
Божич ко вић се уда ла за Мићу 
Попо ви ћа, а Коса Бок шан за 
Петра Омчи ку са.

– Михиз је био са њима и 
писао песме, чак је и насли
као две сли ке, али кажу да су 
биле стра шне, па је оду стао – 
дода је Ава кум Квас.

У Михи зо вој кући је изло же
но десет сли ка и чети ри црте
жа, јед на сли ка је из Ири га, 
то је Михи зов пор трет који је 
ура дио Мића Попо вић 1946. 
годи не, а оста ли радо ви су из 
Гале ри је ликов не умет но сти, 
поклон зби р ке Рај ка Маму зи

ћа из Новог Сада. 
Пре отва ра ња, сво је виђе

ње рада Задар ске гру пе, кроз 
игру су изве ли Рија на Мор
ган и Ђова ни Зазе ра, чла но
ви Лук сем бу р шког колек ти ва 
игре, који су гости Новог Сада 
у окви ру про јек та „Нови Сад, 
пре сто ни ца кул ту ре 2021.“ 

Ову изло жбу пра ти и вео
ма добар ката лог „Умет нич ко 
НЕ“, који је напи сао Ава кум 
Квас. С. Џаку ла

Умет ни ци из Лук сем бур га

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ИНЂИ ЈА

Сун ча на јесен живо та
У четвр так, 23. окто бра у вели кој сали 

Кул тур ног цен тра Инђи ја одр жан је тра
ди ци о нал ни кул тур но  забав ни дога
ђај „Сун ча на јесен живо та“,  пово дом 
Међу на род ног дана ста ри јих осо ба. 
Актив пен зи о нер ки општи не Инђи ја већ 
пет годи на уна зад орга ни зу је поме ну ту 
мани фе ста ци ју, са циљем да се ука же 
на вред ност допри но са ста ри јих осо ба 
нашем дру штву. Овај пра зник се одр жа
ва у зна ку међу ге не ра циј ске соли дар
но сти, јер је окто бар посве ћен ста рим 

лици ма, иста кла је Гро зда на Раден ко
вић, пред сед ни ца Акти ва пен зи о нер ки 
ОУПа Инђи ја.

– Ми смо про грам кон ци пи ра ли тако да 
обу хва ти мо све гене ра ци је, од нај мла ђих 
до ста ри јих, јер нам је циљ да ство ри мо 
међу ге не ра циј ске мосто ве сарад ње и 
да ста ри ма поша ље мо пору ку да нису 
забо ра вље ни, да су са њима мла ди, који 
ће им увек пру жа ти подр шку и помоћ у 
реша ва њу про бле ма – рекла је Гро зда на 
и иста кла да је нео п ход но да сви сара

ђу ју и да зајед нич ки делу ју у свим ситу
а ци ја ма. 

– И мла ди ће јед ног дана поста ти пен
зи о не ри, те само зајед нич ким дело ва
њем ства ра мо јед но при род но окру же ње 
у којем ћемо одра ста ти и на кра ју и ста
ри ти – каже Гро зда на Ран ко вић.

Мани фе ста ци ја је и ове годи не одр жа
на у сарад њи са ПУ „Бошко Буха“ Инђи ја, 
Зави чај ним дру штвом Ђор ђе Вој но вић, 
основ ним шко ла ма у Инђи ји, КУДом 
„Соко“ и Град ским хором Инђи ја. М. Ђ.

Ава кум Квас
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У дру штву нај у спе шни јих
Клуб рит мич ке гим на

сти ке „Сири јус 022“ ове 
годи не оства рио је сјај

не резул та те на Првен ству 
Срби је  Б про грам груп них 
вежби. У окви ру Гим на стич
ког Саве за Срби је, 19. и 20. 
окто бра у Сви лајн цу, одр жа
но је Држав но првен ство на 
којем су се рит ми чар ке так
ми чи ле и поно во оства ри ле 
сјај не резул та те. У кон ку рен
ци ји од 17 клу бо ва из Срби је, 
наше девој чи це су на побед
нич ком посто љу. 

У кате го ри ји мла ђих пио
нир ки, девој чи це рође не 
2011. годи не осва ја ју сре бр
но одлич је (Еми ли ја Ристић, 
Ана Про кић, Ива  Вла ди са
вље вић, Ива Ина и шви ли и 
Анђе ла Јан ко вић). У кате го
ри ји пио нир ки, узра ста 2009. 
и 2010. годи ште су две еки
пе: ста ри је пио нир ке осво
ји ле су брон за ну меда љу  
(Анђе ла Мило ше вић, Наста
сиа Певац, Нађа Попа дић 
и Бра ни сла ва Палин каш); 
дру га еки па у овој кате го
ри ји осво ји ла је пето место 
(Нађа Уме тић, Уна Вла ди са
вље вић, Неве на Сарић, Ања 
Мар кош и Мила Гуслов).

У кате го ри ји кадет ки ња 
рође них 2007. и 2008. годи
не, у кон ку рен ци ји вежби 
са обру чем оства ру ју нај за
па же ни ји резул тат и злат ну 

меда љу (Маша Жива нић, 
Нико ли на Мићић, Ива на 
Лучић и Ката ри на Грбић). 

У Срби ји данас посто ји 
30 реги стро ва них клу бо ва у 
Гим на стич ком саве зу. Клуб 
„Сири јус“ осно ван је 2015. 
годи не и брзо се увр стио у 

дру штво нај у спе шни јих. Шко
ла рит мич ке гим на сти ке  Ц 
про грам, бро ји око 100 девој
чи ца које се тако ђе так ми че, 
путу ју и оства ру ју запа же не 
резул та те. Нај у пор ни је и нај
вред ни је девој чи це пре ла зе 
из Ц про гра ма у Б про грам, и 

тако сво је спо соб но сти поди
жу на виши ниво. 

Напре дак и раз вој овог 
спор та у Срем ској Митро ви
ци, покре ну ла је Маја Рохаљ, 
про фе соф физич ке кул ту ре 
и вас пи та ња.

М. Рохаљ

Клуб рит мич ке гим на сти ке „Сири јус 022“ 

ПЛА НИ НАР СКИ КЛУБ „БОР КО ВАЦ“ РУМА

Јуни о ри нај бо љи у Срби ји
Лен ка Мале ше вић, чла ни ца рум

ског Пла ни нар ског клу ба „Бор ко
вац“ поне ла је титу лу шам пи он

ке Срби је у кате го ри ји јуни ор ки, док је 
њена сестра Миа Мале ше вић зау зе ла 
дру го место у гене рал ном пла сма ну у 
истој кате го ри ји. У кон ку рен ци ји јуни о
ра, Јован Мале ше вић је одбра нио дру
го место осво је но про шле годи не, док је 
Нико ла Секу лић четвр ти у Срби ји. Овим 
резул та ти ма ПK „Бор ко вац“ је убе дљи
во нај бо ља тре кинг еки па у јуни ор ским 
кате го ри ја ма у Срби ји.

Када је реч о ста ри јим кате го ри ја ма, 
мушка еки па рум ског клу ба је осво ји ла 
сед мо место, док су пла ни нар ке биле 
осме, у кон ку рен ци ји пре ко педе сет 
клу бо ва из Срби је.

У тре кинг купу Срби је, мушка еки па 
ПК „Бор ко вац“ је осво ји ла тре ће, а жен
ска еки па сед мо место на кра ју ово го
ди шњег циклу са так ми че ња. С. Џ.

Лен ка и Миа, дру га и тре ћа нај бо ља јуни ор ка
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ОВАН: Уко ли ко вас 
при вла че иза зов не 
ситу а ци је, потреб но 
је да при хва ти те 

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

БИК: Не успе ва те да 
пред ви ди те нечи ји 
одго вор на зада ту 
тему или да успо ста

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

БЛИ ЗАН ЦИ: Избе га
вај те пре те ра но екс
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка. Нема 

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

РАК: Тре нут но љубав 
и лич но задо вољ ство 
не иду у зајед нич кој 
ком би на ци ји. Потреб

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

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

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

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

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

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

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

ШКОР ПИ ЈА: Ком пли
ко ва на ситу а ци ја у 
којој се нала зи те про
из и ла зи из зајед нич

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

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

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

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

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

ВОДО ЛИ ЈА: Само 
сте тре нут но емо тив
но осе тљи ви. Буди те 
разум ни, тре нут ни 

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

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

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

VREMEPLOV
30. ок то бар

1817. Си мон Бо ли вар је осно
вао пр ву не за ви сну вла ду Ве не
цу е ле.
1973. Пу штен је у са о бра ћај 
мост на Бос фо ру ко ји по ве зу је 
Евро пу и Ази ју. 

31. ок то бар
1517. Огор чен мно го број ним 
зло у по тре ба ма цр кве, не мач ки 
све ште ник Мар тин Лу тер на 
вра та ка те дра ле у Ви тен бер гу 
ока чио и на јав ну рас пра ву ста
вио 95 те за о ре фор ми цр кве. 
Ти ме у не мач ким зе мља ма 
по че ла Ре фор ма ци ја, а Лу тер 
по стао је дан од ње них во ђа.
1984. Ис пред ре зи ден ци је у Њу 
Дел хи ју уби је на Ин ди ра Ган ди, 
пре ми јер ка Ин ди је. Уби ство 
из вр ши ли екс тре ми сти Си  ки, 
при пад ни ци ње ног обез бе ђе
ња.

1. но вем бар
1509. Јав но сти пр ви пут пред
ста вље не Ми ке лан ђе ло ве сли
ке на пла фо ну Сик стин ске 
ка пе ле. 
1918. Пр ва срп ска ар ми ја под 
ко ман дом вој во де Пе тра Бо јо
ви ћа у Пр вом свет ском ра ту 
осло бо ди ла Бе о град.
1995. У аме рич кој вој ној ба зи у 
Деј то ну, Оха јо, САД, по че ли 
ми ров ни пре го во ри о Бо сни и 
Хер це го ви ни. 

2. но вем бар
1721. По сле ра то ва про тив Ото
ман ског цар ства и Швед ске, 
ко ји ма је учвр стио Ру си ју на 
Цр ном мо ру и Бал ти ку, Пе тар 
Ве ли ки про гла шен за ца ра це ле 
Ру си је. 
1785. Лон дон ски про из во ђач 
ко чи ја Ли о нел Лу кин па тен ти
рао ча мац за спа са ва ње. 

3. но вем бар
1957. СССР лан си рао пр ви 
са те лит са жи вим би ћем „Спут
њик 2“, у ко јем је био пас Лај ка. 
1970. У бол ни ци у Ден ве ру, 
умро по след њи краљ Ју го сла
ви је Пе тар II  Ка ра ђор ђе вић. 
Са хра њен је у цр кви све тог 
Са ве у Ли бер тви лу.

4. но вем бар
1307. Швај цар ска Кон фе де ра
ци ја про гла си ла не за ви сност од 
Аустри је.
1890. У Лон до ну отво ре на, пр ва 
на све ту, ли ни ја под зем не елек
трич не же ле зни це. 
1956. Со вјет ске тру пе угу ши ле 
по бу ну у Ма ђар ској.

5. но вем бар
1914. У Пр вом свет ском ра ту 
по че ла но ва аустро у гар ска 
офан зи ва на Ср би ју, а срп ске 
сна ге при си ље не да се по ву ку. 
Усле ди ла кон тра о фан зи ва 3. 
де цем бра, под ко ман дом Жи во
ји на Ми ши ћа, за вр ше на по бе
дом срп ске вој ске у Ко лу бар ској 
би ци, по ло ви ном де цем бра.
1943. У Јај цу, у Дру гом свет
ском ра ту осно ва на Те ле граф
ска аген ци ја Но ве Ју го сла ви је, 
ТАН ЈУГ. Пр ви ди рек тор био 
Вла ди слав Риб ни кар.

HOROSKOP

Сре да, 30. (17) окто бар
Све ти про рок Оси ја; Пре по доб
но му че ник  Андреј Крит ски

Четвр так, 31. (18) окто бар
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Лука; Св. Петар Цетињ ски

Петак, 1. новем бар
(19. окто бар)

Св. про рок Јоил; Преп. Про хор 
Пчињ ски; Преп. Јован Рил ски

Субо та, 2. новем бар (20. 
окто бар)

Све ти вели ко му че ник Арте ми је 
– Заду шни це

Неде ља, 3. новем бар
(21. окто бар)

Пре по доб ни Ила ри он; Све ти 
Ила ри он Меглин ски; Све ти 
Виса ри он Испо вед ник 

Поне де љак, 4. новем бар
(22. окто бар)

Све ти рав но а по стол ни Авер ки је 
Јера пољ ски

Уто рак, 5. новем бар
(23. окто бар)

Све ти апо стол Јаков први епи
скоп Јеру са лим ски

Crkveni
kalendar

• Не бих се ја мешао у тај 
брак да није ње. 
• Оже нио сам се и по 
дру ги пут, да не мисле 
да сам кука ви ца.
• Не перем баш све у 
кући. Нешто је и чисто. 

Ста рин ска пита 
бун де ва ра

Састој ци: 500 гра ма гото вих 
кора, 500 гра ма рен да не беле 
бун де ве, 500 гра ма шеће ра, 3 
кеси це ванил шеће ра, 200 мили
ли та ра уља; по жељи цимет, ора
си, суво гро жђе 

При пре ма: На уљу пржи те 
рен да ну бун де ву док не омек ша. 
Додај те шећер и ванил шећер, 
меша ти док се не рас то пи пар 
мину та. Поде ли те коре (3 рола та 
по 6 кора), прву кору пре ма жи те 
са 3 каши ке фила, пре ко ста ви те 
дру гу кору и пона вљај те посту пак 
док не утро ши те свих 6 кора за 
ролат. Напра ви ти још таква два 
рола та. Ређај те у плех на пак 
папи ру, пеци те на 200 сте пе ни 
око 40 мину та.
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При ступ

За нама је још јед но коло европ
ских фуд бал ских купо ва које је 
послу жи ло као под сет ник где се 

уства ри наш фуд бал нала зи у одно су 
на оста так Евро пе. И док је Пар ти зан 
водио бор бу са Ман че сте ром и тесно 
изгу био, Црве на Зве зда је доби ла 
шамар у Лон до ну.

Нави ја чи Зве зде су жељ но ишче ки
ва ли дуел њихо вог тима са енгле ским 
Тотен хе мом. Атмос фе ру је додат но 
под гре ја ла чиње ни ца да су Енгле зи од 
почет ка ове сезо не гене рал но у бана
ни. Ништа им није пола зи ло за ногом а 
нат пи си у табло и ди ма су се ређа ли 
као на тра ци.

Како то обич но бива, чим нами ри шу 
крв, разни којо ти и хије не почи њу да 
оби гра ва ју око рање ни ка желе ћи да га 
докрај че. Као да игра чи ма и тре не ру 
Певаца није било доста њихо ве муке 
на тере ну, кре ну ле су да кола ју при че 
о одла сци ма из клу ба, лошој атмос фе
ри и скан да ли ма. Спе ку ли са ло се и о 
томе да ли је један играч Тотен хе ма 
опа лио жену свог коле ге. Нема сум ње 
да су енгле ски табло и ди суро ви у свом 
послу.

У таквој атмос фе ри, рекли би људи, 
било је логич но да Зве зда иско ри сти 
хаос у про тив нич ком табо ру и узме 
скалп моћ ном Тотен хе му. Веро ват но 
није било нави ја ча бео град ског клу ба 
којем тако нешто није пало на памет. 
Али, што се оно каже  прц Милој ка.

Сва ком низу дође крај. Тотен хем је 
имао низ очај них резул та та и било им 
је потреб но јед но истре са ње какво смо 
виде ли у Лон до ну про шле неде ље. На 
жалост број них нави ја ча, Зве зда је 
била та која је ски ну ла гаће. Испо ста
ви ло се да су Енгле зи били набри ја ни 

да поште но изде ве та ју неког и на тај 
начин повра те само по у зда ње.

Није про блем, нити је изне на ђе ње 
то што је Зве зда изгу би ла од за кла су 
бољег про тив ни ка. Про блем је у при
сту пу утак ми ци. Не игра ча, већ тре не
ра. Иза ђи мај сто ре и поту ци се на 
тере ну, пока жи зубе, отво ри се, про бај 
да поч неш утак ми цу са два шпи ца, 
упла ши про тив ни ка, изне на ди га... Ако 
мислиш да играш бун кер про тив Бајер
на и Тотен хе ма, у стар ту си нај е бао. 
Јед но став но, касни је или пре ћеш 
попи ти гол. Па ти људи су игра ли 
фина ле Лиге шам пи о на про шле сезо
не.

Као при мер Мило је ви ћу, могла би да 
послу жи про шло не дељ на утак ми ца 
изме ђу Сла ви је из Пра га и Бар се ло не. 
Ко је гле дао меч, зна о чему при чам. 
Јед но став но, Чеси су иза шли на терен 
и пичи ли се са Бар сом 90 мину та. 
Изгу би ли су са 2:1, али послед њих 
два де се так мину та су саби ли Шпан це 
у њихов казне ни про стор. Не виђа се 

често да се моћ на Бар се ло на грче ви то 
бра ни и панич но испу ца ва лоп те што 
даље од свог гола. За кла су сла би ја 
еки па је иза шла на терен и над и гра ва
ла се са про тив ни ком. Ина че, игра чи 
Сла ви је су пре тр ча ли 15 кило ме та ра 
више од сво јих рива ла. Сја јан меч.

Дру ги наш клуб у Евро пи се није 
овај дио од посе те слав ног Јунај те да 
Бео гра ду. Бар што се бодо ва тиче. 
Пар ти зан је изгу био са 1:0, голом из 
пена ла.

Општи је ути сак да су Бео гра ђа ни 
заслу жи ли побе ду про тив рас па ле 
еки пе са Остр ва. Били су бољи, пра
ви ли шан се, али лоп та није хте ла у 
гол. Вели ка ште та, јер би бодо ви из 
овог меча знат но олак ша ли посао Пар
ти за ну у даљем току так ми че ња. Да 
мука буде већа, црнобели су оште ће
ни и за пенал у дру гом полу вре ме ну.

И Пар ти зан је пока зао Зве зди како 
тре ба игра ти са јачи ма од себе. Нису 
се упла ши ли моћ ног име на са дру ге 
стра не тере на. Руку на срце, моћ но 
име је једи но оно што је и оста ло од 
Ман че сте ра у овом тре нут ку.

Ипак, тре ба нагла си ти про блем 
који Пар ти зан има у реа ли за ци
ји. Џаба ти толи ке шан се и шуте

ви ако не можеш да ува љаш бар један 
гол. Исти тај Пар ти зан је пре овог меча 
изду вао од Мла до сти из Луча на. И ту 
су се жесто ко испро ма ши ва ли. Памет
ном доста.

Наша два нај ве ћа клу ба тек чека ју 
нај те жа иску ше ња у Евро пи. Биће при
ли ке за бодо ве, барем што се Пар ти
за на тиче. А њихо ве ком ши је? Па 
могли би за про ме ну пока за ти муда и 
напа сти Бајерн или Тотен хем у гро тлу 
Мара ка не. Па нек иде свет.

Није про блем,
нити је изне на ђе ње

то што је Зве зда
изгу би ла од за кла су 
бољег про тив ни ка. 

Про блем је у при сту пу 
утак ми ци. Не игра ча, 

већ тре не ра

ПОБЕ ДИ ЛИ ИАКО СУ ИЗГУ БИ ЛИ: Сла ви ја Праг

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

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

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

01. Железничар 11 9 2 0 19:4 29
02. Бачка 1901 11 8 2 1 20:10 26
03. Радн. (З) 11 7 2 2 20:7 23
04. Раднички 11 5 4 2 20:11 19
05. ОФК Вршац 11 6 1 4 16:15 19
06. Динамо 11 5 2 4 19:11 17
07. Братство 11 5 1 5 15:12 16
08. Први Мај 11 5 0 6 11:13 15
09. ОФК Бечеј 11 4 2 5 19:18 14
10. Борац 11 4 2 5 15:21 14
11. Радн. (СМ) 11 3 3 5 13:17 12
12. Омладинац 11 1 7 3 6:8 10
13. Војводина 11 2 4 5 8:17 10
14. Хајдук 1912 11 3 0 8 11:20 9
15. Козара 11 2 3 6 9:20 9
16. Дунав 11 1 1 9 9:26 4

Инђи ја – Чука рич ки 1:3; Пар
ти зан – Спар так ЖК 4:0; ТСЦ – 
Про ле тер 1:1; Рад ник – Црве на 
Зве зда 0:5; Мачва – Мла дост 
0:1; Рад – Рад нич ки Ниш 1:2; 
Вој во ди на – Јавор Матис 2:2; 
Напре дак – Вождо вац 1:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

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

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

01. Доњи Срем 11 6 3 2 17:8 21
02. Будућност 11 5 5 1 23:13 20
03. Раднички 11 6 2 3 17:9 20
04. Љуково 11 6 1 4 22:19 19
05. Партизан 11 5 1 5 18:10 16
06. Рудар 11 4 4 3 12:15 16
07. Доњи Петр. 11 4 3 4 15:14 15
08. Железнич. 11 4 3 4 16:18 15
09. ПСК 11 4 3 4 11:13 15
10. Хајдук (Б) 11 4 3 4 10:13 15
11. Борац (М) 11 4 2 5 9:13 14
12. Митрос 11 4 2 5 15:22 14
13. Напредак 11 4 1 6 13:16 13
14. Хајдук (В) 11 3 3 5 17:20 12
15. ЛСК 11 3 3 5 12:20 12
16. Борац (К) 11 2 1 8 16:20 7

01. Подриње 11 9 1 1 31:7 28
02. Борац 11 8 2 1 21:2 26
03. Млад. (НС) 11 7 2 2 21:8 23
04. Слога (Е) 11 7 1 3 19:10 22
05. Хајдук 11 7 0 4 16:12 21
06. Јединство 11 6 2 3 17:13 20
07. Млад. (БЈ) 11 6 0 5 20:17 18
08. Подунавац 11 5 1 5 16:15 16
09. Раднички 11 4 3 4 14:13 15
10. Цемент 11 4 2 5 10:16 14
11. Слога (Т) 11 3 3 5 10:13 12
12. Сремац 11 3 1 7 10:23 10
13. Ц. Звезда 11 2 3 6 8:18 9
14. Слобода 11 2 1 8 11:27 7
15. Југовић 11 1 2 8 11:23 5
16. Јадран 11 1 2 8 9:27 5

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Металац 16 8 3 5 23:18 27
02. Кабел 16 7 6 3 18:13 27
03. Графичар 15 7 5 3 20:13 26
04. Златибор 15 7 5 3 13:10 26
05. Нови Пазар 16 7 4 5 18:13 25
06. Смедерево 16 8 1 7 17:23 25
07. Радн. (П) 16 7 3 6 20:17 24
08. Динамо 16 6 5 5 19:14 23
09. ОФК Бачка 16 6 4 6 18:20 22
10. ОФК Жарк. 16 5 6 5 16:13 21
11. Колубара 15 6 3 6 14:12 21
12. Раднички 16 5 4 7 14:15 19
13. Синђелић 16 5 4 7 18:24 19
14. Траyал 15 3 8 4 11:14 17
15. Земун 16 3 5 8 11:16 14
16. Будућност 16 1 4 11 9:24 7

01. Ц. Звезда 12 11 0 1 28:9 33
02. Чукарички 12 9 2 1 17:7 29
03. Војводина 13 8 3 2 27:11 27
04. Партизан 12 8 2 2 27:7 26
05. ТСК 13 7 4 2 23:12 25
06. Раднички 13 8 1 4 20:15 25
07. Вождовац 13 6 3 4 23:18 21
08. Младост 13 5 3 5 15:18 18
09. Пролетер 13 4 4 5 13:17 16
10. Спартак ЖК 13 5 0 8 13:22 15
11. ЈаворМатис 13 3 4 6 18:21 13
12. Напредак 13 3 3 7 16:20 12
13. Радник 12 3 2 7 11:21 11
14. Инђија 13 2 1 10 9:24 7
15. Рад 13 2 1 10 9:29 7
16. Мачва 13 0 3 10 6:24 3

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

01. Сремац (До) 10 8 1 1 23:11 25
02. ЧСК 10 6 1 3 23:12 19
03. Срем 10 5 3 2 13:8 18
04. Граничар 10 5 2 3 20:13 17
05. Хртковци 10 5 2 3 14:12 17
06. ОФК Брест. 10 5 1 4 23:14 16
07. Раднички 9 5 1 3 13:9 16
08. Напредак 10 4 4 2 10:6 16
09. Дунав 10 4 3 3 19:14 15
10. Сремац (Дч) 10 3 1 6 18:14 10
11. Шумар 10 2 2 6 6:19 8
12. Полет 9 2 1 6 14:27 7
13. Крушедол 10 2 1 7 9:23 7
14. Младост 10 1 1 8 6:29 4

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Рума: Фрушка Гора – Словен 
2:2; Адашевци: Граничар – 
Фрушкогорац 1:2; Бикић До: 
ОФК Бикић – Слога (Ч) 6:0 
пекид 46′; Беркасово: Сремац 
– Једнота 4:0; Равње: Зека 
Буљубаша – Обилић 1993 1:3; 
Вогањ: Слова (В) – БСК 1:2; 
Шашинци: Слобода – Трговачки 
3:1.

01. Фрушког. 10 7 1 2 27:14 22
02. БСК 10 7 1 2 23:10 22
03. Сремац 10 6 1 3 23:15 19
04. Словен 10 4 5 1 22:7 17
05. Зека Буљ. 10 5 2 3 20:18 17
06. ОФК Бикић 10 4 4 2 28:17 16
07. Ф. Гора 10 5 1 4 25:15 16
08. Обилић 10 4 1 5 23:19 13
09. Слова (В) 10 3 4 3 8:9 13
10. Граничар 10 3 2 5 14:14 11
11. Слобода 10 3 2 5 10:23 11
12. Једнота 10 3 2 5 11:25 11
13. Трговачки 10 1 2 7 17:28 5
14. Слога (Ч) 10 1 0 9 7:44 3

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Јамена: Граничар – 
Јединство (М) 13:0; Љуба: 
Јединство (Љ) – Омладинац 
3:2; Илинци: Борац – Синђелић 
0:1; Вашица: Напредак – ОФК 
Бачинци 0:3; Ердевик: Ердевик 
2017 – ОФК Бингула 4:0. 

Јарак: Сремац – Граничар 
5:0; Ноћај: Змај – Полетарац 
5:0; Сремска Рача: Срем (СР) 
– Борац (ВР) одложено; 
Раденковић: Борац (Р) – Срем 
(СМ) 3:1; Планинац је био 
слободан.

Никинци: Полет – Јединство 
(Р) 1:6; Платичево: Јединство 
(П) – Граничар 2:0; Мали 
Радинци: Фрушкогорац – Борац 
3:0; Јединство (К) је било 
слободно.

Купи но во – Сло вен из Сиба
ча 5:1.

01. Ердевик 9 7 2 0 28:1 23
02. ОФК Бачин. 9 6 3 0 20:4 21
03. Граничар 9 6 0 3 30:8 18
04. Напредак 9 6 0 3 22:15 17
05. Једин.(Љ) 9 4 2 3 28:16 14
06. Омладинац 9 3 3 3 23:13 12
07. Синђелић 9 3 1 5 14:27 10
08. Борац 9 2 0 7 12:24 6
09. ОФК Бинг. 9 1 1 7 8:25 4
10. Једин. (М) 9 1 0 8 10:62 2

01. Једин. (П) 7 6 1 0 23:0 19
02. Једин. (Р) 6 4 1 1 22:11 13
03. Једин. (К) 6 4 0 2 18:16 12
04. Фрушкогор. 7 4 0 3 20:19 12
05. Борац 6 3 0 3 10:12 9
06. Полет 7 1 0 6 7:26 3
07. Граничар 7 0 0 7 5:21 0

01. Камени 6 5 1 0 14:2 16
02. Хајдук 1932 6 4 2 0 14:2 14
03. Купиново 6 4 0 2 18:6 12
04. Ловац 6 2 1 3 5:10 7
05. Словен 6 2 1 3 7:13 7
06. Витез 6 1 1 4 5:12 4
07. Младост 6 0 0 6 0:18 0

01. Змај 8 6 0 2 32:6 18
02. Сремац 8 6 0 2 24:7 18
03. Граничар 8 6 0 2 22:11 18
04. Планинац 8 4 2 2 13:13 14
05. Полетарац 8 4 1 3 14:15 13
06. Борац (Р) 8 2 1 5 12:25 7
07. Срем (СР) 7 1 2 4 16:18 5
08. Борац (ВР) 7 1 1 5 13:27 4
09. Срем (СМ) 8 1 1 6 13:37 4

ОФЛ ШИД

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

АК „СРЕМ“

Крос РТСа
У субо ту, 26. окто бра је у 

Шап цу, у скло пу Кро са РТСа 
одр жа но и Првен ство Срби је 
у кро су за све кате го ри је. Так
ми ча ри АК „Срем“ насту пи ли 
су успе шно на обе мани фе
ста ци је.

На Првен ству Срби је у кро
су осво је не су две меда ље. 
Јова на Шуба тли ја осво ји ла је 
зла то у трци на 6.000 мета ра 
у кон ку рен ци ји мла ђих сени
ор ки. 

Мир ко Мау на је осво јио 
брон за ну меда љу у трци ста
ри јих јуни о ра на 6.000 мета
ра. Ово би тре ба ла бити „ула
зна кар та“ у репре зен та тив ну 
крос  селек ци ју за Крос Бал
ка на у Бера на ма (Црна Гора), 
9. новем бра. Врло добро 
шесто место осво ји ли су 
Дејан Анту но вић у трци ста

ри јих јуни о ра на 6.000 мета ра 
и Андреј Јок си мо вић у трци 
пио ни ра на 2.000 мета ра.

У окви ру про гра ма Кро са 
РТСа нај у спе шни ја чла ни
ца АК „Срем“ била је Ката
ри на Шко рић, која је у трци 
девој чи ца четвр тог раз ре да 
на 500 мета ра, врло убе дљи
во осво ји ла злат ну меда љу. 
Одлич но је трчао и Мар ко 
Лукач у трци деча ка петог 
раз ре да на 800 мета ра, где 
је осво јио сре бр ну меда
љу изгу бив ши прву пози ци
ју у циљ ној рав ни ни, али је 
пока зао вели ки потен ци јал и 
хра брост. Тре ће место осво
јио је Јован Самар џић у трци 
деча ка првог раз ре да основ
них шко ла. Иако међу нај ма
њи ма успео је да се домог не 
побед нич ког посто ља.
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Твој посао
ССШ „Бран ко Ради че вић“ у Руми 

поста ла је уче сник још јед ног про
јек та,  овај пут је реч о реги о нал

ном про јек ту „Your Job“ (твој посао).
Циљ овог про јек та је пру жа ње подр шке 

мла ди ма на Бал ка ну у запо шља ва њу, 
одно сно осна жи ва ње мла дих пру жа њем 
при ли ка за пове ћа ње њихо ве кон ку рент
но сти на тржи шту рада. 

Поред Руме, про је кат се реа ли зу је у 
Зре ња ни ну и Алек син цу. Финан си ра ју га 
Аустриј ска раз вој на аген ци ја и Кари тас 
Аустри је и Срби је.

Пред ста вља ње про јек та који тра је три 
годи не, одр жа но је 22. окто бра у шко ли 
„Бран ко Ради че вић“. 

– Жели мо да помог не мо мла дим људи
ма да има ју будућ ност овде, у сво јој 
земљи, да се боље при пре ме за посао. 
Уче ни ци ће има ти при ли ку да кроз кари
јер но саве то ва ње, доби ју додат не тре
нин ге пред изла зак на тржи ште рада или 
ако желе да покре ну соп стве ни бизнис, 
биће обез бе ђе ни старт  ап гран то ви, 
како би могли да финан си ра ју соп стве ни 
бизнис – рекао је том при ли ком Тоби јас 
Ноел ке из аустриј ског Кари та са. Он је 
додао да је жеља да се сту пи у кон такт 
са свим рум ским сред њим шко ла ма, тако 
да је до сада, мемо ран дум пот пи сан и 
са Пољо при вред ном шко лом „Сте ван 
Петро вић Бри ле“. 

Зато ће у Руми бити отво ре на и кан це
ла ри ја у којој ће бити савет ни ци из Кари

та са, где ће мла ди моћи да дођу и кажу 
шта желе да раде, и да са тим савет ни
ци ма раде на свом кари јер ном уса вр ша
ва њу.

Оли ве ра Ами џић, педа го шки ња у ССШ 
„Бран ко Ради че вић“ исти че да се ова 
шко ла пока за ла као добар парт нер на 
мно гим про јек ти ма.

– Наш први зада так је да уче ни ке осна
жи мо и при пре ми мо за одла зак у свет 
одра слих на што бољи начин. Наша 
шко ла уче ству је у пуно про је ка та, а ове 
годи не су то упра во про јек ти на пру жа њу 
подр шке мла ди ма, да буду кон ку рент ни 
на тржи шту рада или да буду добро при
пре мље ни за упис на факул те те – иста
кла је Оли ве ра Ами џић. С. Џаку ла

РУМА

Млади Португалци на пракси
Рум ско удру же ње „Стил 

мла дих“ је парт нер на 
про јек ту „Инве сти ра

ње у мла де Евро пе“ шко ле 
„Агру па мен то Де Есцо лас Де 
Бар це лос“ из Пор ту га ла кроз 
про грам „Ера смус+“. Десет 
уче ни ка ове шко ле узра ста 
од 16 до 19 годи на бора ви 
у Руми, како би уса вр ши
ли сво је зна ње посма тра
ју ћи наста ву и оба вља ју ћи 
струч ну прак су, сва ко у сво јој 
обла сти рада. 

Два уче ни ка се при пре ма
ју за спорт, две уче ни це се 
при пре ма ју за позив меди
цин ске сестре, две уче ни це 
за позив вас пи та ча и чети ри 
уче ни ка у ИТ обла сти. Они 
ће у Руми бора ви ти 40 дана, 
док два уче ни ка ИТ про фи ла 
кроз про грам „Ера смус ПРО“, 
бора ве у Руми шест месе ци 
и струч но се уса вр ша ва ју. 

– Удру же ње „Стил мла
дих“ пре по зна то је као добар 
парт нер на про јек ту са пуно 
иску ства око реа ли за ци
је омла дин ских раз ме на и 
импле мен та ци је европ ских 

про је ка та. Уче ни ци по пред
ло же ном пла ну реа ли зу ју 
сво ју обу ку током које има ју 
при ли ку да про ђу ком пле тан 

циклус уче ња и рада, сва
ко из сво је стру ке. Све нау
че но у Срби ји, пре не ће по 
поврат ку сво јим вршња ци ма 

и про фе со ри ма у Бар це ло
су, њихо вом гра ду као актив
ност дисе ми на ци је резул та та 
– каже Ива на Стан ко вић из 
Удру же ња „Стил мла дих“.

Сарад ни ци на овом про
јек ту су Цен тар нових тех
но ло ги ја, Меди цин ска шко ла 
„Дра ги ња Ник шић“, Тех нич
ка шко ла „Милен ко Брзак 
Уча“, ССШ „Бран ко Ради че
вић“, Општи на Рума, Дом 
здра вља, УПВО „Поле та
рац“ Герон то ло шки цен тар 
„Срем“, Удру же ње Мост, 
Спорт ски савез Рума, Вила 
„Хит“ и ресто ран „Вој во ди на“. 

Током викен да уче ни ци из 
Пор ту га ла кори сте при ли
ку да боље упо зна ју Срби
ју, тако да ће током борав
ка, посе ти ти  Бео град, Нови 
Сад, Срем ску Митро ви цу, 
мана сти ре на Фру шкој гори, 
али се и дру жи ти са сво јим 
вршња ци ма из Руме. 

Струч на обу ка се за већи
ну уче ни ка завр ша ва 9. 
новем бра, а за два уче ни ка 
који оста ју у Руми шест месе
ци, кра јем фебру а ра.  С. Џ.

Струч но уса вр ша ва ње 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Изло жба
сли ка ра
ама те ра

У поне де љак, 21. окто бра у ора га
ни за ци ји Уста но ве за него ва ње кул ту
ре „Срем“, у Гале ри ји „Лазар Воза ре
вић“, отво ре на је 16. по реду Изло жба 
ликов ног ства ра ла штва ама те ра Гра
да Срем ска Митро ви ца. На Смо три се 
пред ста ви ло 38 ауто ра са 64 дела. 

Чла но ви Селек тор ске коми си је, 
Јеле на Секу лић Воља нек (дипло ми
ра ни сли кар), Сања Јова но вић (маги
стар ликов не кул ту ре и мето ди чар), 
и Мари ја Вуру на (исто ри чар умет но
сти), ода бра ли су 38 радо ва за Смо
тру ликов ног ства ра ла штва ама те ра 
Сре ма, која ће се одр жа ти 3. новем
бра у Срем ској Митро ви ци. 

Награ ђе ни ауто ри су: Милош Сви
ло кос за дело „Жит ни трг“, Бор ко 
Голић за дело „У сен ци шеши ра“, Рај
ка Милан ко вић за дело „Дра го љуб“, 
Јасна Арба нас за дело „Пеј заж“, Боја
на Про ко по вић за дело „Ред“. Добит
ни ци похва ла су Душко Сте фа но вић 
за дело „Само успо ме не“ и Миро слав 
Мар ти но вић за дело „Руске бре зе“.

У музич ком делу про гра ма свој 
тале на нат су нам пока за ли уче ни ци 
Музич ке шко ле „Петар Кран че вић“, а 
у умет нич ком делу, посе ти о ци су ужи
ва ли у реви ји шеши ра Сне жа не Кова
че вић, која је има ла ту част да Смо
тру и отво ри.

ДРУШТВО


