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Добропословање,
добарприход

Одборницилокалногпарламен
та,заседалисуучетвртак,20.
јануара по хитном поступку,

а на дневном реду седнице било је
деветтачака.Препреласканарадпо
тачкамакојесупредвиђенезаседни
цу, Цветин Аничић је поднео остав
ку на одборничко место из редова
Српскерадикалнестранкеизличних
разлога.Одборницису,измеђуоста
лог,расправљалииусвојилипредлог
одлуке о социјалној заштити општи
неШид, разматрали су и извештаје
оусклађеностипланиранихиреали
зованихактивностипрограмапосло
вања јавнихпредузећа, које супред
њихизнелиДушанЛастић,директор
ЈКП„Јавнаравета,услугеиодржава
ње“, Александар Јовановић, дирек
торЈКП„Водовод“,СлавицаСремац,

директор ЈКП „Стандард“ и Милан
Јандрић,директорЈП„Заводзаурба
низам“.
–Главнановина,којаједанаспону

ђенакрозодлукуосоцијалнојзашти
тијеутомедауслугазакојусмосе
определили,а то једаличнипрати
лацдететасеубудућеспроводипутем
јавне набавке, односно бирањем
пружаоца услуге кроз јавну набавку,
кроз јавни конкурс где се инсистира
на поштовању Закона о социјалној
заштити,атозначидаможедаради
искључиволиценциранаорганизаци
ја.Досадајебиослучајдасуторади
лицентризасоцијалнирад.Морамо
дарадимопозаконунашедржавеи
оваодлукајеуправоусклађивањеса
законом.Аплаузпоподношењуизве
штаја о усклађености планираних и

реализованих активности послова
ња,добиоједиректорЈКП„Водовод“,
Александар Јовановић – истакао је
НебојшаИлић,помоћникпредседни
каОпштинеШид,задужензасоцијал
нуполитику.
– Што се тиче реализације годи

шњегпословањаЈКП„Водовод“,могу
дакажемдајебилапозитивнагодина
идајепрвипутуисторији„Водовод“
вратиоопштини11милионадинара,
јер је био позитиван 22 милиона –
изјавиојеАлександарЈовановић.
Именована је Изборна комисија

општинеШидусаставу:МиланФили
повић,дипл.правникзапредседника,
Мирослав Нонковић, дипл. правник
за заменикапредседника.Зачлано
ве су именовани: Дејан Логарушић,
Мирослав Коларов, Зорислава Бла
гојевић, Борислав Кулачанин, Дали
борТарлаћ,СлободанЗец.Зазаме
нике чланова именовани су: Ђорђе
Манојловић, Смиљка Радељевић,
Јована Лакић, Драган Јањић, Весна
Јаковљевић, Бојан Поважан. Ромко
Папуга, дипл. правник, именован је
за секретара, а Милица Дреновац,
дипл. правник, за заменика секрета
ра.ЗоранЉубојевићразрешенјеса
места члана Управног одбора Уста
нове за физичку културу и спортску
рекреацију „Партизан“, а на његово
место је именован Мирослав Кола
ров.УКомисијузаплановеопштине
Шид, за заменика председника име
нована је Ивана Рудић, дипл. инж.
архитектуре,којанатуфункцијусту
па уместо Кристине Башић, дипл.
инж.архитектуре. Д.ПоповНебојшаИлић

Oдборницинаседници

АлександарЈовановић



326. FEBRUAR 2020.           M NOVINE

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 32+659.3 
(497.113)
MITROVA^KE novine: sremski informativni 
nedeqnik / odgovorni urednik Svetlana ]osi}. - 
God. 1, br. 1 (2001) -  . – Sremska Mitrovica : СРЕМ 
МЕДИА МЦВ,
2001-.-Ilustr.: 30 cm
Nedeqno. ISSN 1451-8597 COBISS.SR-ID 
165382407

 * Osni va~ i iz da va~ NIP “СРЕМ МЕДИА МЦВ” d.o.o Srem ska Mi tro vi ca, 
Kraqa Petra Prvog 5a. Od go vor ni ured nik Sve tla na ]osi} * te le fon /faks 

022/ 611-556  * e-mail: redakcija@m-novine.com * te ku }i ra ~un: 160-15283-11, Banka Inteza, fi li ja la Srem-
ska Mi tro vi ca  *  ce na pri mer ka 50 di na ra. Go di {wa pret pla ta 2.600 di na ra, po lu go di {wa 1.300 
di na ra, tro me se~ na 650 * [tam pa: [tam pa ri ja Fo rum, Voj vo de Mi {i }a br. 1, No vi Sad * Ne na ru ~e ni 
tek sto vi i fo to gra fi je se ne vra }a ju.

УВОДНИК

„Године пролазе 
нервозним кораком...“

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
]osi}

Ко ме је по ли ти ка до бро до не ла? 
Сем на рав но по ли ти ча ри ма? А и ту 
је пи та ња ког је ка ли бра по ли ти

чар, јер да нас је сте су тра ни је. Кад 
по гле дам уна зад и се тим се свих ло кал
них фа ца ко је су не кад ва жи ле за по ли
тич ке игра че, до ђе ми да се сме јем. 
Са ма се би на рав но, јер ко ме бих дру гом 
мо гла кад сам за те „по ли тич ке игра че“ 
че сто и гла са ла. 

Бли жи се вре ме ло кал них из бо ра, а и 
оних ре пу блич ких. Ка жу да ће се одр жа
ти 26. апри ла, али још се не зна кад ће 
би ти рас пи са ни, што са мо по се би пред
ста вља нон сенс. Али шта ћеш, та ква 
нам по ли тич ка сце на да нас. Кам па ња 
по че ла, што код оних ко ји из ла зе, што 
код оних ко ји не из ла зе на из бо ре. Ви ше 
од три де сет го ди на пра тим по ли тич ку 
сце ну у Ср би ји. Ни је би ло из бо ра на 
ко је ни сам иза шла и ни је би ло по ли тич
ке стран ке за ко ју ни сам зна ла ко јој је 
пред сед ник и ком де лу по ли тич ког спек
тра при па да. Ни је би ло днев них или 
не дељ них но ви на ко је ни сам чи та ла. 
Све сам их зна ла на па мет и ре пу блич ке 
и ло кал не фа це. Да нас, у пе де сет и 
не кој као да ме је по здра вио Ал цхај мер, 
ни шта ви ше не раз у мем. Иа ко и да ље 
чи там но ви не имам ути сак да сам у 
Па ви ће вој „Бе лој ла ђи“, све не ке Стран
ке здра вог ра зу ма, Де мо крат ске ре не
сан се и шта ти ја знам ... Да ме чо век 
пи та ка ко се ко ја зо ве, не знам шта бих 
му ре кла. Знам за Јер ми ћа, Ђи ла са, 
Бо шка Об ра до ви ћа, али (сем Две ри) 
ка ко им се зо ву стран ке, по јам не мам. 
Знам и за ДС и ДСС, али ка ко им се зо ву 
пред сед ни ци, исто пој ма не мам. То што 
се ти че опо зи ци је. На стра ни вла сти 
си ту а ци ја је са свим чи ста, има мо СНС и 
СПС, да л’ још не ког не мој те ме пи та ти, 
не знам. Мо жда Ља јић? Он је од 2000. у 
сва кој вла сти и чу до би би ло да ни је и у 
овој, као и СПС уо ста лом.

То што ја пој ма не мам ни по ја да, мо је 
је ско ро про шло. Пи там се ка ко ови 
мла ди ћи и де вој ке ко ји још ни су у’ва ти
ли ту та ве лу од ва де зна ју за ко га ће гла
са ти, ако ће гла са ти? 

По сле 5. ок то бра 2000. го ди не на 
власт су до шли све не ки клин ци. Ро ђе ни 
по чет ком се дам де се тих или чак и кра
јем се дам де се тих они су на сво је пр ве 
по ли тич ке функ ци је до шли у два де се
тим или ра ним три де се тим го ди на ма. 
Да нас су то све сре до веч ни љу ди, бли

жи пе де се тој не го че тр де се тој, част из у
зе ци ма. Два де сет го ди на ка сни је та 
ге не ра ци ја још вла да и не ви дим на 
хо ри зон ту ни ка кве мла де ла во ве, ни ка
кве но ве клин це ко ји би по ме ри ли ове 
са по зи ци ја. По ли ти ком се рет ко ко 
ви ше ба ви, или се ба ви док се не за по
сли у јав ном сек то ру. А то је, при зна ће
те, ло ше и за по ли ти ку, а ни је бог зна 
шта ни тај јав ни сек тор.

Очи глед но да још ни је вре ме за сме ну 
ге не ра ци ја и ту не ми слим на по де лу 
власт – опо зи ци ја, не го на сме ну ге не
ра ци ја уну тар сва ке стран ке по на о соб. 
Вре ме ле ти, а ви де цо са мо че кај те. 
Ми ке лан ђе ло је из ва јао Пи је ту у 25. 
го ди ни, Пе ко Дап че вић је у 31. ко ман до
вао осло бо ђе њем Бе о гра да ... 

Шта ви че ка те? Или вам је ова ко 
до бро? Ако јест, он да ни шта.

По сле 5. ок то бра 2000. го ди не на власт су до шли све 
не ки клин ци. Ро ђе ни по чет ком се дам де се тих или чак и 
кра јем се дам де се тих они су на сво је пр ве по ли тич ке 
функ ци је до шли у два де се тим или ра ним три де се тим 
го ди на ма. Да нас су то све сре до веч ни љу ди, бли жи 
пе де се тој не го че тр де се тој, част из у зе ци ма. Два де сет 
го ди на ка сни је та ге не ра ци ја још вла да и не ви дим на 
хо ри зон ту ни ка кве мла де ла во ве, ни ка кве но ве клин це 
ко ји би по ме ри ли ове са по зи ци ја

Микеланђелова Пиета
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МИНИ СТАР ОМЛА ДИ НЕ И СПОР ТА ВАЊА УДО ВИ ЧИЋ ПОСЕ ТИО СРЕМ СКУ МИТО ВИ ЦУ

Подр шка школ ском
и рекре а тив ном спор ту
Мини стар омла ди не и спо р

та Вања Удо ви чић је посе тио 
Срем ску Митро ви цу у поне де

љак, 24. фебру а ра. Вања Удо ви чић 
је нај пре посе тио Спорт скопослов
ни цен тар „Пин ки“ где су га доче ка ли 
гра до на чел ник Вла ди мир Сана дер, 
пред сед ник Скуп шти не гра да Томи
слав Јан ко вић и Или ја Недић, начел
ник Град ске упра ве за обра зо ва ње, 
кул ту ру и спо рт. Вања Удо ви чић је том 
при ли ком доде лио опре му и лоп те 
жен ском и мушком руко мет ном клу бу 
„Срем“. Касни је, мини стар Удо ви чић 
је оби шао и Основ ну шко лу „Све ти 
Сава“ где је при су ство вао јав ном часу 
одбој ке, који су одржале чла ни це ЖОК 
„Први тем по“ и уче ни ци шко ле. Мини
стар спор та и омла ди не је ОШ „Све ти 
Сава“ дони рао 40 лоп ти, два гола, два 
коша и дре со ве за ЖОК „Први тем по“. 
Тако ђе, он је похва лио локал ну власт у 
Срем ској Митро ви ци, која про мо ви ше 
рекре а тив ни и школ ски спо рт и ула же 
сред ства у спорт ску инфра струк ту ру.

– Задо вољ ство ми је што се нала зим 
у гра ду који издва ја шест посто свог 
буџе та за спо рт и рекре а ци ју. Дра го 

Владимир Санадер и Вања Удовичић са представницима локалне самоуправе у ПСЦ „Пинки“

У посети ОШ „Свети Сава“
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ми је да је гра до на чел ник у врх при о
ри те та ста вио школ ски и рекре а тив ни 
спорт. На тај начин Срем ска Митро ви
ца пока зу је и дру гим локал ним само у
пра ва ма коли ко је зна чај но ула га ти у 
спо рт у кон ти ну и те ту, коли ко је зна чај
но пра ви ти јачу и ква ли тет ни ју струк
ту ру школ ског и рекре а тив ног спор та, 
јер се тада могу оче ки ва ти врхун ски 
про фе си о нал ни спорт ски резул та ти. 
Срем ска Митро ви ци је у послед њих 
шест годи на, хај де да кажем, про ме ни
ла свој спорт ски изглед. Сада је спорт
ска инфра струк ту ра на врло завид ном 
нивоу. Срем ска Митро ви ца може да 
се похва ли да има зао кру же ну спорт
ску инфра струк ту ру: спорт ску халу 
и базен, фуд бал ски мали и вели ки 
терен, тере та ну на отво ре ном. Дона
ци јом спорт ске опре ме и рекви зи ти ма 
Мини стар ство пома же рад локал них 
клу бо ва, као и рад настав ни ка и уче
ни ка на часу физич ког вас пи та ња. С 
поно сом могу да каже м да нам је при
о ри тет и да смо истрај ни у томе да сва 
деца у Срби ји могу да се бес плат но 
баве спо р том. Када погле да мо да у 
систе му школ ског спор та сада има мо 
175 хиља да деце, а да смо до пре пет 
годи на има ли дупло мање, зна мо да 
смо на добр ом путу. Додао бих и да 
се у две шко ле у Срем ској Митро ви
ци спро во ди про је кат „Спорт у шко ле“ 
у току којег деца од првог до четвр тог 
раз ре да могу да се додат но бес плат
но баве неким спор том. У сарад њи са 
гра до на чел ни ком, тим ски пока зу је мо 
да су нам мла ди у првом пла ну, рекао 
је Вања Удо ви чић.

Вла ди мир Сана дер је овом при ли
ком иста као да је Срем ска Митро ви
ца оду век била град спор та са мно го 
успе шних спор ти ста из инди ви ду ал
них спор то ва, али и из колек тив ног 
спор та.

– Тру ди мо се да спорт ску инфра
струк ту ру у гра ду одр жи мо на висо
ком нивоу како бисмо сви ма који желе 
озбиљ ни је да се баве спор том пру жи
мо све усло ве. Тако ђе, води мо рачу на 
и о школ ском спор ту. Изград ња базе
на је сигур но при мер да жели мо и у тој 
сфе ри да се дока же мо и да школ ска 
деца има ју где на здрав начин да про
во де сво је сло бод но вре ме. Сада могу 
да се укљу че у пли вач ки и ватер по ло 
клуб. У наред ном пери о ду пла ни ра мо 
да издво ји мо још више сред ста ва за 
спорт ске клу бо ве и спорт ске објек те. У 
пла ну је и изград ња модер ног ста ди
о на у гра ду, тако да заи ста све иде у 
прав цу да Митро ви ца поста не цен тар 
спор та у Сре му. Морам да издво јим 
да су се наше одбој ка ши це пла си ра
ле у Супер лигу, да су наши каја ка ши 
европ ски прва ци. То све пока зу је да 
дуго тра јан рад даје резул та те. Тако
ђе, важна је и подр шка Мини стар ства 
спор та, Вла де Репу бли ке, АП Вој во ди
не. Надам се да ће се та четво ро го ди
шња синер ги ја бити наста вље на и у 
наред ном пери о ду, изја вио је Сана дер. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

НАСТА ВАК ИНФРА СТРУК ТУР НИХ ПРО ЈЕ КА ТА
У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Уско ро изград ња пија це
и моста на Бога зу

У цен тру Мачван ске Митро ви це
ће се изгра ди ти пија ца

Поред рекон струк ци је ули це Мачван
ски кеј, чији су радо ви у току, 
Мачван ска Митро ви ца би уско ро 

могла да доби је нови мост на Бога зу, 
који већ чети ри годи не није у функ ци ји за 
пре ла зак мотор них вози ла. Пре ма речи
ма Томи сла ва Јан ко ви ћа, пред сед ни ка 
Скуп шти не гра да, за тај про је кат је доби
је на про јект на доку мен та ци ја.

– Изград њом овог моста, биће решен 
вели ки про блем за ста нов ни ке Мачван ске 
Митро ви це и Салаш Ноћај ски. Посто ја ла 
је могућ ност да рекон стру и ше мо посто је
ћи мост, а вред ност радо ва би била око 
10 мили о на дина ра, или да започ не мо 
изград њу пот пу но новог моста. Одлу чи ли 
смо се за изград њу новог моста зато што 
Срем ска Митро ви ца више нема про сто ра 
да се шири ни пре ма аутопуту, ни пре ма 
исто ку, запа ду или севе ру. На исто ку су 
две инду стриј ске зоне, на запа ду насе
ље но место Лаћа рак, једи ни про стор где 
град може да се шири је десна оба ла 
реке Саве, одно сно Мачван ска Митро
ви ца. Град ска упра ва је доне ла одлу ку 
да се отку пи земљи ште и згра да бив шег 
Бро до гра ди ли шта у Мачван ској Митро
ви ци где ће се фор ми ра ти велик и леп 
про стор, који ће се даље раз ви ја ти. Овде 
ће се ула га ти у инфра стук ту ру и изград
њу ста но ва и стам бе них једи ни ца и због 
тога смо доне ли одлу ку да гра ди мо мост 
мно го већи него што је пла ни ра но. То је 
мост који ће има ти дужи ну 27 мета ра са 
девет мета ра шири не, има ће две коло
во зне тра ке са по три метра за мотор на 
вози ла и по две пешач ке ста зе. Око 250 
мета ра ква драт них ће бити укуп на повр
ши на моста и са при ступ ним сао бра ћај
ни ца ма више од 270 мета ра ква драт них. 
Укуп на вред ност инве сти ци је је 45 мили
о на дина ра без ПДВа и овај ће про је кат 
финан си ра ти ЈП „Путе ви Срби је”. Оче ку

је мо да кра јем маја и почет ком јуна поч
не мо са реа ли за ци јом овог вели ког и зна
чај ног про јек та и до кра ја лета, почет ка 
јесе ни ове годи не да се изгра ди мост и 
самим тим омо гу ћи мо про лаз за мотор
на вози ла и за пољо при вред не маши не, 
рекао је Јан ко вић, који је додао да је мост 
на Бога зу зна ча јан и по томе што пове
зу је две ката стар ске општи не Мачван ску 
Митро ви цу и Салаш Ноћај ски.

Томи слав Јан ко вић је додао да ће 
након радо ва у ули ци Мачван ски кеј бити 
изгра ђе на минипија ца у цен тру Мачван
ске Митро ви це, од око 100 мета ра ква
драт них. 

– Биће поста вље но шест до седам 
тезги како би омо гу ћи ли људи ма који 
живе у Мачван ској Митро ви ци и у север
ној Мачви да могу да про да ју сво је про
из во де. Тако ђе, моби ли јар у цен тру 
Мачван ске Митро ви це би уско ро тре ба
ло да буде заме њен, изја вио је Јан ко вић 
и додао да је у пла ну да се при пре ми и 
доку мен та ци ја за рекон струк ци ју и про
ши ре ње врти ћа у Мачван ској Митро ви ци. 

З. Попо вић

Томи слав Јан ко вић
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Радо ви на рекон струк ци ји ули це 
Мачван ски кеј у Мачван ској Митро
ви ци запо че ти су 19. фебру а ра. 

Рекон струк ци ја обу хва та део ули це од 
бро ја 145 до 190, а под ра зу ме ва ју укла
ња ње тро то а ра, заме ну водо вод не 
инста ла ци је, поста вља ње гасне мре же 
и атмос фер ске кана ли за ци је. Тако ђе, у 
пла ну је да се ура ди нов тро то ар и сао
бра ћај ни ца. 

– Град Срем ска Митро ви ца уз подр
шку Вла де Репу бли ке, Јав ног пред у зе ћа 
„Путе ви Срби је“ и у овој годи ни наста вља 
са рекон струк ци јом сао бра ћај не инфра
струк ту ре. Данас је запо че та рекон струк
ци ја кључ не сао бра ћај ни це у Мачван ској 
Митро ви ци. У овом тре нут ку се ради на 
укла ња њу тро то а ра како би пред у зе ћа  
ЈКП „Водо вод“ и ЈП „Срем – гас“ могла 
да започ ну изград њу сво јих дистри бу
тив них мре жа. Након тога сле де радо ви 
на рекон струк ци ји саме сао бра ћај ни
це, рекао је начел ник Град ске упра ве за 
опште и зајед нич ке посло ве и имо ви ну 
Миро слав Јокић.

Он је дао дао да ће након завр шет
ка радо ва Мачван ска Митро ви ца доби

ти савре ме ну сао бра ћај ни цу, која ће пре 
све га бити без бед на. Вред ност је око 100 
мили о на дина ра и финан си ра ју их „Путе
ви Срби је“. 

Јав но кому нал но пред у зе ће „Водо вод“ 
ће у окви ру ових радо ва рекон стру и са ти 
сво ју дистри бу тив ну мре жу у дужи ни од 
1,5 кило ме та ра. У одре ђе ним дело ви ма 
ули це биће пове ћан преч ник водо вод них 
цеви како би снаб де ва ње водом у овом 
делу насе ље ног места било што ква ли
тет ни је.

– Из Мачван ске Митро ви це вод иде 
пре ма Сала шу Ноћај ском и Ноћа ју, а с 
обзи ром на то да се све већи број дома
ћин ста ва при кљу чу је на водо вод ну мре
жу, може се јави ти слаб при ти сак. Како се 
то не би деша ва ло, а и са циљем да цеви 
које су дотра ја ле заме ни мо новим, при
кљу чи ли смо се овом про јек ту. Вред ност 
радо ва је око 10 мили о на дина ра, рекао је 
дирек тор ЈП „Водо вод“ Бори слав Бабић.

ЈП „Срем – гас“ ће у овом делу Мачван
ске Митр о ви це изгра ди ти гасну мре жу.

– Пла ном и про гра мом нашег пред у
зе ћа за 2020. годи ну смо пред ви де ли и 
изград њу про ду же та ка дистри бу тив не 

гасне мре же, а један од тих про ду же та ка 
је у ули ци Мачван ски кеј. Са про ду жет
ком мре же, ура ди ће мо и полу при кључ ке 
за све објек те у овом делу ули це, тако да 
ће дома ћин ства, која поже ле да се при
кљу че на нашу мре жу, моћи то да ура де 
и након рекон стук ци је овог дела Мачван
ске Митор ви це, рекла је Дани ца Недић, 
дирек то ри ца ЈП „Срем – гас“, која је дода
ла да је вред ност радо ва три мили о на 
дина ра.

Пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Мачван ска Митро ви ца Милош Ковач је 
рекао да зна чај ни ја рекон струк ци ја ули це 
Мачван ски кеј није ура ђе на у послед њих 
35 годи на.

– Мислим да ћемо након ових радо ва 
доби ти не само ква ли тет ну сао бра ћај
ни цу, већ и без бед ност свих уче сни ка у 
сао бра ћа ју. Ова део ни ца је на поје ди
ним мести ма суже на и при лич но опа сна. 
Радо ви обу хва та ју и рекон струк ци ју 
атмос фер ске кана ли за ци је и на тај начин 
ће се реши ти више го ди шњи про блем ста
нов ни ка ове ули це, изја вио је Ковач. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ЗАПО ЧЕ ТИ РАДО ВИ У МАЧВАН СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Миро слав Јокић Милош КовачДани ца Недић

Ули ца Мачван ски кеј 
добија нови изглед
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САНА ЦИ ЈА КАНА ЛИ ЗА ЦИ О НЕ МРЕ ЖЕ НА ТРИ МЕСТА У ГРАДУ

Реше ње више го ди шњег про бле ма

Упо ре до са пру жа њем услу га 
водо снаб де ва ња и кон стант
ном бри гом о што ква ли тет ни

јем снаб де ва њу хиги јен ски исправ ном 
водом за пиће,  ЈКП „Водо вод“ у окви
ру сво јих делат но сти редов но одр жа
ва и кана ли за ци о ни систем. У про те
клом пери о ду акце нат је ста вљен на 
сана ци ју фекал не кана ли за ци је на три 
лока ци је – у ули ца ма Мила на Тепи ћа 
и Ива на Гора на Кова чи ћа и у насе љу 
Мати је Хуђи.

Честа загу ше ња и дотра ја ли шах то ви 
про у зро ко ва ли су про бле ме у функ ци
о ни са њу кана ли за ци о ног систе ма кроз 
пови шен ниво воде у фекал ној кана
ли за ци ји. То је дово ди ло до изли ва ња 

воде у подру ме, суте ре не, ста но ве у 
при зе мљу. На овај про блем ука зи ва ли 
су и ста на ри поје ди них дело ва гра да. 
Један од њих је Радо слав Нешић, ста
нар Ули це Ива на Гора на Кова чи ћа.

– Кана ли за ци ја је у овој ули ци изгра
ђе на још шезде се тих годи на про шлог 
века и вре ме ном је дошло до оште ће
ња и шах та и кана ли за ци о не мре же. 
Рад ни ци „Водо во да“ су честа загу шња 
реша ва ли уз помоћ цистер не, а сада 
су се конач но ство ри ли усло ви да се 
ура ди и нео п ход на рекон струк ци ја, 
која ће овај про блем реши ти на дуже 
ста зе, рекао је Радо слав Нешић. 

Сана ци ја оште ће них дело ва кана ли
за ци о не мре же спа да у редов не актив

но сти ЈКП „Водо вод“. Бори слав Бабић, 
в.д.дирек то ра ЈКП „Водо вод“, нагла
сио је да је у про те клих неко ли ко неде
ља посеб на пажња посве ће на упра во 
овом сег мен ту рада. 

– У Ули ци Ива на Гора на Кова чи ћа 
дошло је до сле га ња шах та, који је 
иза звао и пуца ње посто је ћег цево во
да. Заме ном дела цево во да и сана
ци јом шах та решен је овај про блем, 
чиме је побољ шан доток и нор ма ли зо
ва но функ ци о ни са ње систе ма одво ђе
ња отпад них вода у овом делу гра да, 
рекао је Бабић.

Сли чан про блем недав но је решен 
у Насе љу Мати је Хуђи, испред згра
де број 76, где је секун дар ни вод био 
оште ћен услед сле га ња тере на, што 
је оте жа ва ло одвод из згра де пре ма 
улич ном воду кана ли за ци је. У Ули
ци Мила на Тепи ћа, у Насе љу Нико ла 
Тесла рекон струк ци јом дела цево во
да, као и самог шах та, систем фекал
не кана ли за ци је поно во је дове ден у 
функ ци ју. Из касе ЈКП Водо вод за све 
три сана ци је издво је но је око 300 000 
дина ра.

У овим и дру гим слу ча је ви ма, про
бле ми наста ју нај че шће због дотра
ја ло сти мре же и шах то ва. Заме ном 
оште ће них дело ва, систем се дово ди у 
ста ње опти мал ног функ ци о ни са ња. У 
ЈКП Водо вод ће и даље пра ти ти ста ње 
на тере ну, а у реша ва њу про бле ма од 
помо ћи су сва ка ко и гра ђа ни који све 
уоче не непра вил но сти могу при ја ви ти 
на број 626200, а рад ним даном после 
15 сати и викен дом на број 626533. 

Радо ви у Милен ка Тепи ћаРадо ви у Ули ци Ива на Гора на Кова чи ћа

Радо слав Нешић Бори слав Бабић



8 26. FEBRUAR 2020.  M NOVINE ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РАДО ВИ У НАСЕ ЉУ МАЛА БОСНА

Рекон струк ци ја пру жног пре ла за

Радове на сана ци ји пру жног пре
ла за у насе љу Мала Босна 
обишли су у петак, 21. фебру а ра 

мини стар пољо при вре де и нека да шњи 
гра до на чел ник Бра ни слав Неди мо вић 
и помоћ ник гра до на чел ни ка Бран ко 
Јако вље вић.  

– У току изград ње под во жња ка, када 
је сао бра ћај био пре у сме рен на овај 
део Срем ске Митро ви це, мно го тога је 
оште ће но. Вре ме је да људи у Малој 
Босни доби ју пру жни пре лаз какав 
сви тре ба да има ју у 21. веку, рекао је 
Неди мо вић, који је додао да је у бли
зи ни пру жног пре ла за ура ђен и ком
пле тан систем одбра не на канал ској 
мре жи.  

Бран ко Јако вље вић је навео да 
вред ност радо ва изно си око седам и 
по мили о на дина ра, а финан си ра ју их 
„ Инфра струк ту ре Желе зни це“.

– Након сана ци је овог пру жног пре
ла за, сао бра ћај ће овде бити без бед
ни ји, вози ла ће бити исправ ни ја, а 
има ће мо и један леп улаз у насе ље. 

Ово је важна и лепа ствар, коју је Вла
да Срби је пре ко свог над ле жног пред
у зе ћа ура ди ла за све Митров ча не, који 
сва ко днев но кори сте овај пру жни пре
лаз, изја вио је Јако вље вић.

Пру жни пре лаз ће има ти гуме не 
пане ле, део за бици кли сте и пеша ке и 
нове рам пе. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Бра ни слав Неди мо вић Бран ко Јако вље вић

Рекон струк ци ја пру жног пре ла за у Малој Босни

Поно во у школ ским клу па ма
Пре ма про це ни акту ел не епи де ми о

ло шке ситу а ци је на тери то ри ји АП Вој
во ди не од стра не над ле жних орга на, 
реги стро ван је сред њи праг интен зи те
та актив но сти виру са гри па, а број 
обо ље ња слич ном гри пу је у опа да њу. 
Сто га је Покра јин ски секре та ри јат за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о
нал не мањи не – наци о нал не зајед ни
це упу тио допис свим шко ла ма на 
тери то ри ји АП Вој во ди не да се, почев 
од 24. фебру а ра у свим обра зов но
вас пит ним уста но ва ма наста ви обра
зов новас пит ни рад, који је пре ки нут 

12. фебру а ра. Основ не и сред ње шко
ле су оба ве зне да напра ве план надок
на де про пу ште ног обра зов новас пит
ног рада, а по речи ма дирек то ри це 
Основ не шко ле „Сло бо дан Бајић Паја“ 
Мили ја не Срдић са пла ном надок на де 
пећи нач ке шко ле су се уса гла си ле и 
основ не шко ле у Купи но ву и Шима нов
ци ма.

– Мла ђи раз ре ди ће надок на ду про
пу ште ног обра зов новас пит ног рада 
реа ли зо ва ти рад ним дани ма, тако што 
ће се у седам рад них неде ља про ду
жи ти наста ва за по један час од 30 

мину та, док ће ста ри ји раз ре ди, због 
већег недељ ног фон да часо ва, надок
на ду оства ри ти ком би но ва но, про ду
же њем наста ве у току рад них дана као 
прет час и сед ми час, као и наста ва ма 
током две настав не субо те у фебру а ру 
и апри лу – изја ви ла је Срдић.

Рад у основ но школ ским уста но ва ма 
на тери то ри ји општи не Пећин ци, 
Пред школ ској уста но ви „Вла да Обра
до вић Каме ни“, као и пећи нач кој сред
њој Тех нич кој шко ли „Милен ко Вер кић 
Неша“ почео је у поне де љак 24. 
фебру а ра.
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ВОГАЊ

Парк са деч јим моби ли ја ром

Поста вља њем моби ли ја ра за 
децу, беха тон ста зе, зеле ни ла и 
огра де, пар кић у цен тру Вог ња 

добио је пот пу но нов изглед, а вогањ
ски мали ша ни јед но лепо и без бед но 
место за игру. Ови радо ви су реа ли зо
ва ни у окви ру про јек та пар ти ци па тив
ног буџе ти ра ња. Пред сед ник рум ске 
Општи не Сла ђан Ман чић 18. фебру
а ра оби шао је радо ве у Вог њу. Том 
при ли ком Ман чић је ука зао да је радо
ве тре ба ло окон ча ти про шле годи не, 
али сти ца јем окол но сти, роко ви су 
про лон ги ра ни. У овом послу локал на 
само у пра ва је била само финан си јер, 
док је Савет МЗ Вогањ био тај који је 
спро во дио посту пак јав не набав ке и 
пот пи си вао уго вор. 

– Иако су чека ли дуже, сада је цео 
посао завр шен, а нови парк са моби
ли ја ром при вла чи сва ки дан вели ки 

број деце која се овде игра ју. Деца су 
весе ла и задо вољ на. Изво ђач радо ва 
и Савет МЗ Вогањ добро су урадили 
свој посао и поста вљен је моби ли јар, 
беха тон ста за, расве та, засе ја на је 
тра ва, дакле, све је ура ђе но ква ли тет

но – иста као је после оби ла ска Сла
ђан Ман чић.

Он је додао да сва ко село и сва деца 
заслу жу ју да има ју ова кав кутак за 
без бри жну игру. Вред ност поме ну тих 
радо ва је око два мили о на дина ра.

– Пока за ли смо да испу ња ва мо 
вољу гра ђа на, с обзи ром на то да 
је ово била жеља мешта на Вог ња, 
мислим да је пре ко 1.000 људи сво је
вре ме но гла са ло за овај про је кат. Ми 
сле ди мо жеље и зах те ве наших гра ђа
на. Испо ста ви ло се да нам се инте ре
си, бар што се тиче наше деце и жеље 
да им пону ди мо што више ова квих 
про сто ра, покла па ју – рекао је Ман чић 
и додао да је циљ локал не само у пра ве 
да се обез бе де усло ви за здра во одра
ста ње деце на целој тери то ри ји рум ске 
општи не.

И у овој годи ни сле ди реа ли за ци ја 
свих про је ка та за које су се Румља ни 
опре де ли ли током гла са ња у окви ру 
про це са пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња. 
Јова Матић, члан Саве за МЗ Вогањ, 
исти че да ово село има око 1.600 жите
ља, а да је међу њима много деце.

– Задо вољ ни смо што више има 
деце, то је боље и за Месну зајед ни цу, 
и за све нас. Дуго се чека ло да про
ђе тен дер, али када су поче ли радо
ви, брзо су завр ше ни. И људи из села 
су мало пома га ли. Цен тар је ствар но 
лепо ура ђен, сада би тре ба ло одра ди
ти пешач ке ста зе да би изглед био ком
пле ти ран и о томе ћемо се даље дого
ва ра ти са чел ни ци ма рум ске општи не 
– рекао је Јова Матић.

С. Џакула
Уре ђен пар кић у Вог њу

Сла ђан Ман чић у оби ла ску пар ки ћа

Јова Матић
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ВИТО ЈЕВ ЦИ

При во де се кра ју
радо ви на новој цркви
Вито јев ци су доне дав но 

били јед но од рет ких 
места које није има ло 

сво ју цркву. Сада су у току 
радо ви на уну тра шњем уре
ђе њу нове цркве, а Вито јев
ча ни ма је у изград њи помо
гла и локал на само у пра ва. 

– Црква је нова, још је 
у изград њи. Сада се уре
ђу је уну тра шњост цркве, 
а Општи на нам је дони ра
ла око 1,5 мили о на дина
ра да завр ши мо све спољ
не радо ве. Наше село има 
пре ко 800 ста нов ни ка, а до 
сада нисмо има ли цркву, 
већ само један мањи обје
кат, као капе лу – каже Горан 
Радо вић, пред сед ник Саве
та МЗ Вито јев ци. 

Иако село није вели ко, 
Горан дода је да се могу 
похва ли ти ната ли те том.

– Рет ко које село има 
толи ко деце као ми, а у јед
ном делу Ули це Доси те ја 
Обра до ви ћа, где се нала зи 
и шко ла, тро то ар је у лошем 
ста њу. Реч је о око 800 мета
ра тро то а ра. То је про блем 
за децу која дола зе у шко
лу, тако да су нам потреб на 
сред ства за нови тро то ар, 
али и за уре ђе ње цен тра 
села. Виде ће мо са локал
ном само у пра вом коли ко 
нам у томе могу помо ћи – 
исти че Горан Радо вић.

Шко ла у Вито јев ци ма је 
под руч но оде ље ње ОШ 
„Мили вој Пет ко вић Фећ ко“ 
из Пла ти че ва. Наста ва се 

орга ни зу је за узраст ђака до 
четвр тог раз ре да, а поха ђа 
је 52 уче ни ка.

– Има мо и пет пред шко ла
ца, али и пето ро деце која су 
мла ђа и која дола зе у шко лу 
само четврт ком, да се дру
же и игра ју – дода је Горан 
Радо вић. 

Први човек рум ске општи
не исти че да локал на само
у пра ва увек води рачу на да 
се помог не свим месним 

зајед ни ца ма, било да су 
град ске или сео ске. Нарав
но, води се рачу на и о при о
ри те ти ма.

– Изград њу цркве смо 
помо гли са 1,5 мили о на 
дина ра, јер је ово било јед
но од рет ких села које није 
има ло вер ски обје кат. Црква 
се пола ко завр ша ва. Прет
про шле годи не смо финан
си ра ли поста вља ње око 
700 мета ра тро то а ра у овом 

селу. И ове годи не има мо 
пози ци ју за изра ду тро то
а ра. Сагле да ће мо наше 
могућ но сти, али и потре бе 
оста лих месних зајед ни ца. 
Има мо 20 месних зајед ни ца 
на тери то ри ји наше општи не 
и гле да мо да прво увек иза
ђе мо у сусрет при о ри тет ним 
зах те ви ма и да не запо ста
ви мо нијед ну месну зајед
ни цу. Тек смо на почет ку 
годи не, тек ула зи мо у пуну 
гра ђе вин ску и рад ну сезо ну 
и сагле да ће мо могућ ност да 
се ура ди и тро то ар у глав ној 
ули ци у овом селу – рекао је 
Сла ђан Ман чић. С. Џ.

Горан Радо вић

Црква у Вито јев ци ма

Потре бан тро то ар у делу Доси те је ве ули це
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Подр жа не изме не у про гра му 
посло ва ња ЈП „Гас – Рума“
На сед ни ци Општин ског већа која 

је одр жа на 19. фебру а ра, дата је 
сагла сност на одлу ку Над зор ног 

одбо ра ЈП „Гас – Рума“ о реба лан су 
про гра ма посло ва ња овог пред у зе ћа. 
Овим реба лан сом су обез бе ђе на сред
ства за финан си ра ње изград ње гаси
фи ка ци о не мре же за нову котлар ни цу, 
која ће бити изгра ђе на у насе љу Соли
дар ност код рум ског Дома здра вља. 
Биће изгра ђе на и нова мер но регу ла
ци о на ста ни ца, а вред ност ове инве
сти ци је, која није пред ви ђе на при ли
ком доно ше ња про гра ма у децем бру, је 
око три мили о на дина ра.

Усво је но је више одлу ка у вези са 
пла но ви ма детаљ не регу ла ци је, као 

што су „Парк – шума Бор ко вац“ којим 
се циља но мења посто је ћи део пла на 
и утвр ђу је викенд зона и зона за вер
ске садр жа је. Ту је и пред лог одлу ке 
о изра ди ПДР за блок у рад ној зони у 
Руми, у прав цу Вог ња, где би инве сти
тор тре ба ло да гра ди бето њер ку, као и 
још два у цен трал ном делу гра да, а реч 
је, тако ђе, о циља ним изме на ма. Све 
ове пред ло ге је обра зло жи ли Мил ка 
Павло вић, дирек тор ка Јав ног урба ни
стич ког пред у зе ћа „План“, чији струч
ња ци су их и изра ди ли.

На овој сед ни ци су чла но ви Општин
ског већа раз мо три ли изве штај о раду 
Општин ског шта ба за ван ред не ситу а
ци је и при хва ти ли план рада Шта ба за 

пери од од апри ла ове до апри ла 2021. 
годи не. Поред општих зада та ка који 
про ис ти чу из закон ских одред би, овај 
план садр жи и детаљ но ура ђен опе ра
тив ни део са кон крет но дефи ни са ним 
актив но сти ма и њихо вим носи о ци ма.

Чла но ви Општин ског већа су фудо
кан кара те репре зен та тив цу Срби је 
Бран ку Ста но је ви ћу из Гра бо ва ца одо
бри ли нов ча ну помоћ д 100.000 дина
ра за покри ва ње тро шко ва уче шћа на 
Свет ском првен ству, док су Јова ну Јоц
ко ву, успе шном мла дом сто но те ни се ру 
из Руме, опре де ли ли 50.000 дина ра за 
њего ве тро шко ве насту па на међу на
род ним тур ни ри ма у Ита ли ји, Руму ни
ји, Чешкој и Мађар ској.  С. Џ.

ЈП „ГАС – РУМА“

Гасо вод и мер на ста ни ца
за нову котлар ни цу
У Руми је у току градња 

котларнице на гас 
у насељу Тивол, а 

према динамици радова, 
очекује се да ће ова нова 
котларница бити завршена 
и пре рока. Подсетимо, пла-
ном је предвиђен заврше-
так радова у септембру, а у 
сваком случају, становници 
Тивола ће се у новој греј-
ној сезони 2020/21. године 
грејати из ове котларни-
це. Истовремено, како је и 
наја вље но, 13. фебру а ра је 
отво рен тен дер за изград њу 
дру ге котлар ни це која ће се 
гра ди ти у насе љу Соли дар
ност, чија је вред ност, тако
ђе, 120 мили о на дина ра и 
која ће се ком плет но финан
си ра ти општин ским буџет
ским сред стви ма.

– Оче ку је мо 13. мар
та отва ра ње пону да, као и 
избор нај бо љег пону ђа ча. 
Мисли мо да је то у овом 
момен ту један од при о ри
тет них, капи тал них про је ка
та. Пусти ли смо 15. фебру
а ра и вели ки тен дер од 320 
мили о на дина ра за рекон
струк ци ју ули ца 15. мај и 15. 
август, тако да смо се у про
те клих месец дана бави ли 
при пре мом тен дер ске доку
мен та ци је – рекао је први 
човек рум ске општи не Сла
ђан Ман чић.

Упра во због чиње ни це да 

ће се у овој годи ни гра ди
ти нова котлар ни ца у насе
љу Соли дар ност и ЈП „Гас 
– Рума“ је мора ло да ура ди 
реба ланс свог финан сиј ског 
пла на за ову годи ну. Рада 
Мара вић, дирек тор овог 
пред у зе ћа, каже да, када је 
5. децем бра про шле годи не 
доне сен про грам посло ва
ња за 2020. годи ну, није узе
та у обзир град ња ове нове 
котлар ни це.

– Ми ћемо мора ти да 
изгра ди мо гасо вод до места 
где ће бити котлар ни ца, као 
и мер но регу ла ци о ну ста ни
цу где ће се она при кљу чи ти. 
Наи ме, за котлар ни цу тре ба 

посеб на мер но регу ла ци о на 
ста ни ца, тако да је то раз
лог зашто ради мо реба ланс. 
Вред ност ових радо ва је око 
три мили о на дина ра, тако 
да ће се вред ност наших 
инве сти ци ја у овој годи ни 
попе ти на укуп но 66,3 мили
о на дина ра – исти че дирек
тор Рада Мара вић. 

Он дода је да је у току и 
изра да про јек та за додат ни 
гасо вод до Вог ња, те да ће 
потом бити рас пи сан тен дер 
и за ове радо ве. 

– Оче ку јем да ће се све 
актив но сти у вези са тен де
ром завр ши ти за два до три 
месе ца, а потом почи ње мо 

град њу гасо во да, која ће 
ићи рела тив но брзо. Дужи
на мре же ка Вог њу ће бити 
4,8 кило ме та ра, а вред ност 
радо ва је око 20 мили о на 
дина ра – каже Рада Мара
вић. С. Џакула

Насе ље Соли дар ност

Рада Мара вић
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МИТРО ВА ЧА НИ НА „АГРО КОМ ПА СУ“

Први тим ми тро вач ког рура ла
Мани фе ста ци ја посве

ће на раз во ју пољо
при вре де „Агро ком

пас” одр жа на је 12. фебру а ра 
у Све ча ном сало ну ново сад
ског „Спен са“, а дога ђај је 
реа ли зо ва ла Орга ни за ци ја 
за стра те шки раз вој „Интер
арт“. Ово го ди шњем ску пу, 
под нази вом „Раз вој и про фит 
агра ра у Срби ји”, при су ство
ва ло је неко ли ко пре да ва ча 
из обла сти пољо при вре де, 
као и пред став ни ци Мини
стар ства пољо при вре де, 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за пољо при вре ду и Покра
јин ског секре та ри ја та за при
вре ду и тури зам. На ску пу 
су гово ри ли и пред став ни ци 
ком па ни је „Ино Сенс” о новим 
тех но ло ги ја ма које су при ме
њи ве у пољо при вред ној про
из вод њи. 

Раз вој малих и сред њих 
пољо при вред них газдин
ста ва, посеб но оних која се 
баве пре ра ђи вач ком делат
но шћу, њихо во удру жи ва ње 
као и ино ва ци је у обла сти 
тех но ло ги је у пољо при вред
ној про из вод њи, биле су 
теме ску па.

Циљ „Агро ком па са” јесте 
удру жи ва ње локал них зајед
ни ца (Срем ска Митро ви ца, 
Сом бор, Зре ња нин, Инђи ја 
и Нови Сад – који су добар 
при мер раз во ја пољо при
вре де у Срби ји) у про на ла
ску пред ло га и реше ња за 

даљи раз вој пољо при вред
них газдин ста ва и рурал них 
под руч ја, који ће бити изне ти 
ресор ним инсти ту ци ја ма. 

– При мар на пољо при
вред на про из вод ња јесте 
осно ва раз во ја сва ког рурал
ног под руч ја, али није и једи
ни фак тор, сто га Аген ци ја 
за рурал ни раз вој јед на ку 
пажњу посве ћу је и сео ском 
тури зму, пре ра ђи вач ким 
делат но сти ма на селу, сео
ском пред у зет ни штву и 
занат ству, као и цивил ном 
сек то ру. Пољо при вре да није 
моти ка, она је заста ва Срби
је и тре ба је поди ћи довољ

но висо ко, како бисмо задр
жа ли мла де људе у земљи, 
и да бисмо у томе успе ли, 
потреб но је иско ри сти ти 
један од наших нај ја чих аду
та, а то је потен ци јал села. 
Кон цепт који се насла ња на 
четвр ту тех но ло шку рево лу
ци ју, почи ње од умре жа ва
ња. Село је могу ће поди ћи 
и веза ти за град само кроз 
мул ти сек тор ски при ступ 
рурал ног раз во ја. У Срем
ској Митро ви ци први зна чај
ни ји корак у том прав цу јесте 
фор ми ра ње „Kорпе локал
них тра ди ци о нал них про
из во да“, која се на тржи шту 

пла си ра као кор по ра тив ни и 
дипло мат ски поклон, одно
сно као врста град ског суве
ни ра. Иде ја јесте да се пове
жу локал ни про из во ђа чи 
пољо при вред но пре храм
бе них про из во да, про из во
ђа чи занат ских про из во да 
и субјек ти сео ског тури зма, 
ради зајед нич ког насту па на 
тржи шту. Упра во ти субјек ти 
чини ли су и „Први тим срем
ско ми тро вач ког рурал ног 
под руч ја“, који су се пред
ста ви ли на „Агро ком па су“ 
у Новом Саду. Они можда 
нису нај у спе шни ји у сво јим 
обла сти ма посло ва ња, али 
су сва ка ко „први међу јед на
ки ма“, и жеља нам је да сва
ке годи не има мо нови „први 
тим“ који ће пред ста вља ти 
потен ци јал нашег рурал ног 
под руч ја. Поред про бле ма 
на које наи ла зе, „Први тим“ 
је зајед но са Аген ци јом за 
рурал ни раз вој дефи ни
сао даље прав це раз во ја и 
даље раз вој не про јек те, а 
то је фор ми ра ње цен тра за 
рурал ну кул ту ру, који под ра
зу ме ва еду ка ци ју пред став
ни ка рурал ног под руч ја о 
реги стра ци ји посло ва ња, о 
зна ча ју мар ке тин га и брен
ди ра њу про из во да, о легал
ној про из вод њи и про ме ту. 
Иде ја јесте да се на један 
кре а ти ван начин обез бе
ди полу га за кон ку рент ност 
пољо при вред нопре храм бе
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них и занат ских про из во да 
на дома ћем, реги о нал ном, 
па и европ ском тржи шту, 
рекао је Петар Самар џић, 
дирек тор Аген ци је за рурал
ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца.

Ово го ди шњи „Први тим 
рурал ног под руч ја Срем ске 
Митро ви це“: ратар ство, сто
чар ство и пре ра да мле ка на 
газдин ству – „СИР ЖИЛИЋ” 
– ПГ ЖИЛИЋ, Мар тин ци; 
пре ра да меса на газдин
ству – Пред у зет нич ка рад ња 
„ТОДО ШКО ВИЋ”, Кузмин; 
повр тар ство у зашти ће ном 
про сто ру и пре ра да повр ћа 
на газдин ству – ПГ СТОЈ
НИЋ, Мар тин ци; воћар ство 
– ПГ СТА НИ ШИЋ, Срем
ска Митро ви ца (Гргу рев
ци, Вели ки Радин ци); гљи
ве и про из во ди од гљи ва 
 ПГ ЈЕЛЕ НА МИЛО ШЕ ВИЋ, 
Срем ска Митро ви ца; пче
лар ство, пче лар ска опре ма, 
про из вод ња меда и про из во
да од меда, прва апикомо ра 
у Срби ји  Пче лар ство „ТОН
ДА“ – ПГ МАЈ КИЋ, Срем
ска Митро ви ца; про из вод ња 
раки је на газдин ству – ПГ 
САВ ЧИЋ, Кузмин; сео ски 
тури зам и тра ди ци о нал ни 
пољо при вред но пре храм
бе ни про из во ди – Сео ско 
тури стич ко дома ћин ство 
„МИЛА“, Ман ђе лос; винар
ство и вино гра дар ство  Вин
ски подрум „CHIC HA TE AU“, 
Шиша то вац; сео ско занат
ство (про из во ди од пусто ва
не вуне) – „ЗЛАТ НО РУНО 
СИР МИ ЈУ МА“, Мачван ска 
Митро ви ца.

фото: Ана С то ја но вић, 
Нови Сад

АГЕН ЦИ ЈА ЗА РУРАЛ НИ РАЗ ВОЈ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Локал ни кон кур си
за рурал ни раз вој
За 2020. годи ну пла ни

ра на су три локал на 
кон кур са за доде лу бес

по врат них сред ста ва пољо
при вред ни ци ма, субјек ти ма 
сео ског тури зма и цивил ном 
сек то ру. 

За пољо при вред ни ке су 
пред ви ђе ни под сти ца ји за 
упра вља ње ризи ци ма пре
ми је оси гу ра ња ратар ских, 
повр тар ских, воћар ских кул
ту ра и вино ве лозе те ума ти
че них живо ти ња. Под сти ца ји 
се утвр ђу ју у про цен ту ал ном 
изно су од вред но сти пла ће не 
пре ми је, ума ње не за износ 
сред ста ва на име поре за на 
пре ми ју нежи вот ног оси гу
ра ња и то у про цен ту од 20 
посто за оси гу ра ње ратар
ских кул ту ра и ума ти че них 
грла сто ке, одно сно 10 посто 
за оси гу ра ње повр тар ских , 
воћар ских кул ту ра и вино ве 
лозе. 

Мак си мал ни износ сред
ста ва за суб вен ци о ни са ње 
дела пла ће не пре ми је оси гу
ра ња пољо при вре де по јед
ној при ја ви изно си ће 20.000 
дина ра, а укуп но је за ову 
наме ну пред ви ђе но 5.000.000 
дина ра. 

Оно што је зна чај но за ову 
меру јесте да може куму ла
тив но да се кори сти са мером 
коју у овој обла сти реа ли зу је 
Мини стар ство пољо при вре
де, одно сно може да се ком
би ну је са под сти ца јем од 40 
про це на та пла ће ње пре ми је 
оси гу ра ња ума ње не за износ 
поре за, одно сно са 45 про це
на та пла ће ње пре ми је оси гу
ра ња код пољо при вред ни ка 
који послу ју у оте жа ним усло
ви ма рада. 

За лица која се баве сео
ским тури змом спре ми ли смо 
кон курс за доде лу сред ста
ва у обла сти мар ке тин га. С 
обзи ром на то да сли чан кон
курс не посто ји ни на покра
јин ском ни на репу блич ком 
нивоу, оче ку је мо вели ко инте
ре со ва ње ових субје ка та за 
овим кон кур сом за који смо 
опре де ли ли 1.000.000 дина
ра. По овом кон кур су, сео ска 
тури стич ка дома ћин ства и 
објек ти дома ће ради но сти у 
сео ским сре ди на ма, моћи ће 
да оства ре пра во на сред ства 
за финан си ра ње реклам ног 
и про мо тив ног мате ри ја ла 
и видео спо то ва, за изра ду 

интер нет стра ни ца, набав ку 
тури стич ке сиг на ли за ци је, а 
све у циљу пове ћа ња видљи
во сти про из во да и услу га које 
ови субјек ти нуде на сво јим 
тури стич ким дома ћин стви ма. 
Инди рект ни циљ ове мере 
јесте и афир ми са ње и про
мо ви са ње Срем ске Митр о
ви це као зна чај не тури стич ке 
дести на ци је, посеб но у обла
сти сео ског тури зма. 

Наста вља мо и са кон кур
сом у обла сти цивил ног дру
штва, који је био вео ма попу
ла ран прет ход них годи на, а и 
за ову наме ну је пред ви ђе но 
1.000.000 дина ра. Реч је о 
кон кур су за суфи нан си ра
ње про је ка та и про грам ских 
актив но сти локал них удру
же ња гра ђа на чија је делат
ност у функ ци ји уна пре ђе ња 
пољо при вре де, и рурал ног 
раз во ја уоп ште. Жели мо 
да пру жи мо удру же њи ма 
подр шку у реа ли за ци ји раз
ли чи тих пољо при вред них 
про гра ма и акци ја, за јача
ње капа ци те та кроз орга ни
зо ва ње еду ка ци ја и набав ку 
маши на и опре ме за чла но
ве удру же ња, за орга ни зо ва
ње сео ских мани фе ста ци ја 
пољо при вред ног карак те ра и 
слич не актив но сти.  

Спо ме нуо бих и про грам 
који ће реа ли зо ва ти Град ска 
упра ва за буџет и локал ни 
еко ном ски раз вој, а реч је о 
про гра му за суб вен ци о ни са
ње кама те на кре ди те наме
ње не раз во ју при вред них 
субје ка та у Гра ду Срем ска 
Митро ви ца. Сред ства из овог 
про гра ма наме ње на су за 
суб вен ци о ни са ње кама те на 
кре ди те за набав ку обрт них 
сред ста ва и за финан си ра
ње теку ће ликвид но сти (роч
но сти до 24 месе ца). Пра во 

на суб вен ци је за кама те на 
кре ди те има ће при вред ни 
субјек ти раз вр ста ни у скла ду 
са Зако ном као микро и мала 
прав на лица и пред у зет ни ци, 
са седи штем на тери то ри ји 
Гра да Срем ска Митро ви ца, 
који су реги стро ва ни за оба
вља ње про из вод не, пре ра ђи
вач ке, услу жне и уго сти тељ
ске делат но сти. Ови субјек ти, 
који са послов ном бан ком, 
иза бра ном по осно ву јав
ног пози ва Град ске упра ве, 
закљу че уго вор о кре ди ти ра
њу уз уче шће Гра да Срем ска 
Митро ви ца у суб вен ци о ни са
њу кама те на кре ди те, оства
ру ју пра во на суб вен ци је у 
виси ни од 85% обра чу на те 
редов не кама те за пери од 
тра ја ња кре ди та, одно сно 
100% обра чу на те редов не 
кама те за пери од тра ја ња 
кре ди та за прав на лица и 
пред у зет ни ке реги стро ва
не за оба вља ње делат но сти 
про из вод ње пре храм бе них 
про из во да и пре ра ђи вач
ке делат но сти пове за не са 
пољо при вред ном про из вод
њом.

Овим кон кур си ма се покри
ва ју сви локал ни субјек ти 
који допри но се уна пре ђе њу 
рурал ног раз во ја  пољо при
вред ни ци, субјек ти сео ског 
тури зма, удру же ња гра ђа
на, као и сео ске зана тли је 
и пред у зет ни ци, а могу се 
оче ки ва ти у наред них месец 
дана.Тако ђе, Аген ци ја за 
рурал ни раз вој сва ко днев но 
сто ји на рас по ла га њу кори
сни ци ма за саве те, потреб ну 
помоћ и подр шку око под но
ше ња зах те ва за суб вен ци је 
и под сти ца је који су акту ел ни 
на репу блич ком и покра јин
ском нивоу.   

П. Самарџић
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УРВИ РУМА

Одр жа на редов на
годи шња скуп шти на
Редов на годи шња скуп

шти на општин ског Удру
же ња рат них вој них 

инва ли да Руме одр жа на је 
20. фебру а ра у сали МЗ Брег. 
Усво јен је изве штај о раду и 
финан сиј ски изве штај, као и 
про грам рада УРВИ Рума за 
теку ћу годи ну. У раду скуп
шти не је уче ство вао и Милен
ко Чан ча ре вић, пред сед ник 
Саве за орга ни за ци ја и удру
же ња рат них вој них инва ли да 
и поро ди ца поги ну лих бора ца 
Вој во ди не. Том при ли ком, он 
је иста као да је рум ско удру
же ње, као и његов пред сед
ник Мили ја Вере си ја, јед но од 
нај бо љих у Вој во ди ни. Он је 
под се тио да је УРВИ Рума у 
сво јим про сто ри ја ма отво ри
ло Собу сећа ња, као начин 
да се трај но сећа ју поги ну
лих бора ца који су поло жи ли 
живо те за ову земљу. Таква 
Соба сећа ња је отво ре на и у 
Србо бра ну, а уско ро ће бити 
отво ре на и у Новом Саду.

– Рум ско удру же ње је при
мер како тре ба да се ради. 
Сва ке годи не они одр жа ва ју 
скуп шти ну Удру же ња, где се 
раз го ва ра о раду, о пла но ви
ма, а после се људи и дру же 
– каже Милен ко Чан ча ре вић.

Када је реч о нај ва жни јим 
зада ци ма УРВИ, они се одно
се на нови Закон о борач ко
инва лид ској зашти ти који је 
сада у скуп штин ској про це
ду ри.

– Нама је основ но да се 
избо ри мо за досто јан ство и 
пошто ва ње наших чла но ва и 
њихов поло жај који тре ба уре
ди ти на нов начин, кроз доно
ше ње Зако на о борач коинва
лид ској зашти ти. Ја сам био и 
у пето чла ној деле га ци ји која 
је раз го ва ра ла о овом Зако
ну са пред сед ни ком Алек сан
дром Вучи ћем. Нада мо се да 
ће овај нови пред лог зако на, 
деве ти по реду, усво ји ти наше 
пред ло ге и при мед бе. Нај ве
ћи про блем је пита ње бора
ца, одно сно, уво ђе ње кате
го ри је бора ца рато ва 90–99. 
годи не, као и побољ ша ње 
нашег мате ри јал ног поло жа
ја. Наша при ма ња су ума ње

на за десет про це на та уки
да њем ста рих реше ња 2018. 
годи не, када су доне та нова, 
а ми сма тра мо да је ту закон 
пре кр шен – иста као је Милен
ко Чан ча ре вић.

Мили ја Вере си ја, пред сед
ник УРВИ Рума, каже да се 
скуп шти на увек одр жа ва у 
фебру а ру, а поред оног рад
ног дела, циљ је и да се чла
но ви дру же.

– Нажа лост, сва ке годи не 
нас је мање, доста чла но
ва нам сва ке годи не уми ре. 
Један од наших про је ка та 
је да шаље мо сва ке годи не 
наше чла но ве на опо ра вак 
у Врд ник. Рум ска Општи на 
и Покра јин ски секре та ри јат 

за соци јал ну поли ти ку, демо
гра фи ју и рав но прав ност 
поло ва финан си ра ју бора вак 
наших шест чла но ва у Врд ни
ку. Бора вак тра је десет дана. 
До сада смо посла ли око 60 
РВИ и чла но ва поро ди ца 
палих бора ца. Одлу чи ли смо 
да више шаље мо чла но ве 
поро ди ца, јер ми, рат ни вој ни 
инва ли ди, може мо да иде мо 
пре ко нашег над ле жног Мини
стар ства на опо ра вак у бање 
– каже Мили ја Вере си ја. 

Сва ке годи не рум ско Удру
же ње при пре ма и помоћ деци 
РВИ у виду школ ског при
бо ра, као и ново го ди шњих 
паке ти ћа, а пру жа ју и одре
ђе ну прав ну помоћ. Сред ства 
за рад УРВИ Рума доби ја од 
локал не само у пра ве, и кажу, 
нема ју при мед би на виси
ну сред ста ва. УРВИ Рума је 
осно ва но 1993. годи не са 250 
чла но ва, сада има 176 чла но
ва, РВИ и чла но ва поро ди ца 
палих бора ца.

Мили ја Вере си ја каже да 
наста вља ју и са про јек том 
Собе сећа ња. 

До сада су при ку пи ли 76 
фото гра фи ја палих бора ца, 
од њих 167. 

– Наста ви ће мо и даље са 
саку пља њем фото гра фи ја, 
да их при ку пи мо што више 
и да чува мо сећа ње на пале 
бор це, да не буду забо ра
вље ни – пору чио је Мили ја 
Вере си ја.

Мили ја Вере си ја и Милен ко Чан ча ре вић

СППШ „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ 

Посе та Пор ту га лу
СППШ „Сте ван Петро вић 

Бри ле“ из Руме уче сни ца је 
про јек та „Тежи мо зна њу“ који 
се спро во ди у окви ру про гра
ма Ера змус+. Реа ли за ци ја про
јек та је поче ла 1. сеп тем бра 
про шле годи не и тра је до 31. 
авгу ста ове годи не. У шко ли су 
до фебру а ра ове годи не одр
жа ва не при прем не ради о ни це 
у вези са кул ту ром, исто ри
јом и при вре дом Пор ту га ла. У 
пери о ду од 9. до 15. фебру а ра 
пред став ни ци СППШ „Сте ван 
Петро вић Бри ле“ бора ви ли су 
у пор ту гал ском гра ду Бар се
ло су и у шко ли Агру па мен то 
де Есхо лас де Бар се лос. Циљ 
про јек та и мобил но сти је струч
но уса вр ша ва ње три про фе со

ра, пред став ни ка три струч на 
акти ва, као и дирек то ра шко ла. 

– Током седам дана мобил
но сти, виде ли смо како они 
држе тео риј ску и прак тич ну 
наста ву, посе ти ли смо њихо ве 
фар ме и има ли кул ту ро ло шке 
посе те у гра до ви ма Бра га, Пор
то, Виа на де Кастел и Гиме раж. 
Настав ни ци и дирек тор ка наше 
шко ле су виде ли како се води 
вели ки школ ски цен тар, како се 
спро во ди дуал ни систем наста
ве и рад у гру па ма, и пове ћа ли 
су сво је струч не, језич ке и ИKТ 
ком пе тен ци је – каже Нико ли
на Јеро тић, настав ни ца струч
них пред ме та и коор ди на тор ка 
Ера змус+ про гра ма у СППШ 
„Сте ван Петро вић Бри ле“. 

СППШ „Сте ван Петро вић Бри ле“ у Пор ту га лу
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ПОТ ПИ САН УГО ВОР ЗА ПРВУ ФАБРИ КУ У ИНДУ СТРИЈ СКОЈ ЗОНИ

Уго вор који обе ћа ва

У Шиду је у петак, 21. фебру а ра, 
пот пи сан уго вор изме ђу Дирек ци
је за држав ну имо ви ну и фир ме 

„Тер мо вол“ из Аустри је. Реч је о фир
ми која се бави про из вод њом изо ла ци
о них мате ри ја ла од ста кле не вуне. У 
сали Скуп шти не општи не Шид Зоран 
Семе но вић, заме ник пред сед ни ка 
Општи не и дирек тор аустриј ске фир ме 
Раде Илић гово ри ли су о пред сто је ћим 
кора ци ма који се одно се на изград њу 
прве фабри ке у инду стриј ској зони к. о. 
Ада шев ци. 

– Купи ли смо јед ну пар це лу повр ши
не десет хек та ра, где ћемо да гра ди мо 
фабри ку од 6000 ква драт них мета ра, а 

која ће се бави ти про из вод њом изо ла
ци о них мате ри ја ла од ста кле не вуне, 
чија је при ме на у гра ђе ви нар ству и 
инду стри ји као изо ла ци ја. Фабри ка ће 
запо шља ва ти око 60 људи. Нада мо се 
да ћемо до кра ја годи не и поче ти са 
про из вод њом – рекао је Раде Илић.

За купо ви ну земљи шта у инду стриј
ској зони Ада шев ци пред став ни ци 
„Тер мо во ла“ су пла ти ли 15.539.393 
дина ра и тако поста ли први већи инве
сти тор који дола зи у општи ну Шиду у 
зад њих десе так годи на.

– Данас је вели ки дан за нашу општи
ну, ово је прва грин филд инве сти ци ја у 
послед њих десет годи на и сма тра мо 

да ће инве сти тор у наред ним дани ма 
тра жи ти урба ни стич ке усло ве на осно
ву којих ћемо ми изда ти све потреб не 
дозво ле и да ће радо ви у инду стриј ској 
зони поче ти што пре. Сигу ран сам да 
ће у сле де ћих месец дана уз све ове 
доку мен те који су нео п ход ни, поче ти 
изград ња про из вод ног пого на – изја вио 
је Зоран Семе но вић.

Што се тиче струк ту ре рад ни ка у 
буду ћој фабри ци, дирек тор Раде Илић 
је рекао да ће ту ради ти како неква ли
фи ко ва ни рад ни ци, тако и они са сред
њом струч ном спре мом и инже ње ри. 
Поче так рада новог пого на пла ни ран је 
за крај 2020. годи не. Д. Попов

Зоран Семе но вић и Раде Илић

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Шиђа ни на Сај му тури зма
На Сај му тури зма, који је 

одр жан у Бео гра ду од 
20. до 23. фебру а ра, 

уче ство ва ла је и Тури стич ка 
орга ни за ци ја Шид и том при
ли ком про мо ви са ла пону ду 
кул тур ноисто риј ског насле ђа, 
гастро но ми је, број не мани фе
ста ци је, као и вин ски тури зам. 
Чети ри дана коли ко је тра јао 
сајам, на штан ду „Волим Шид“, 
сва ког дана могло се сазна ти 
нешто ново о шид ској општи
ни, као и о њеним потен ци ја
ли ма. 

Зори ца Гра хо вац, дирек тор
ка Тури стич ке орга ни за ци је 
Шид, каже да је пред ста вља
ње тури стич ких могућ но сти 
општи не Шид било темат ско 
и да је сва ки дан био посе

бан. У четвр так, 20. фебру а ра 
на штан ду Тури стич ке орга
ни за ци је Шид про мо ви са на је 
мани фе ста ци ја „Куле ни ја да“, 
која се у јуну одр жа ва у Ерде
ви ку. У петак, дру гог дана, био 
је вин ски дан и пред ста вље на 
је вина ри ја „Виста хил“, као и 
Вој на уста но ва „Моро вић“. У 
субо та, 22. фебру а ра, жене из 
Удру же ња „Филип Вишњић“, 
спре ма ле су срем ске спе
ци ја ли те те и пока за ле сво је 
руко тво ри не. Послед њег дана 
сај ма Слав на Сла ву је вић, 
позна ти ја као „Љута сре ми ца“, 
про мо ви са ла је сво је нео бич
не слат кољуте џемо ве. Ина
че, ово је 42. по реду Сајам 
тури зма, а ово го ди шњи сло ган 
је био „Пут под ноге“. Д. П.
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Усво је на нова орга ни за ци ја 
Општин ске упра ве
Одбор ни ци СО Ириг, 

на сед ни ци одр жа ној 
20. фебру а ра, доне

ли су одлу ку о изме на ма 
посто је ће орга ни за ци је 
Општин ске упра ве, а нову 
орга ни за ци ју је обра зло жи
ла Оли ве ра Фили по вић 
Про тић, начел ни ца Општин
ске упра ве. Ради ефи ка сни
јег рада пове ћан је број 
орга ни за ци о них једи ни ца са 
доса да шњих чети ри на 
шест. 

– Посто је ћу Слу жбу за 
финан си је, утвр ђи ва ње и 
напла ту јав них при хо да и 
инспек циј ске посло ве поде
ли ли смо на три орга ни за
ци о не једи ни це, одно сно, 
слу жбе. Убу ду ће, има ће мо 
Слу жбу за финан си је и 
буџет, Слу жбу за локал не 
јав не при хо де и Слу жбу за 
инспек циј ске посло ве. Сма
тра мо да ћемо ова квом 
орга ни за ци јом пости ћи још 
већу ефи ка сност у раду – 
иста кла је Оли ве ра Фили по
вић Про тић.

Она је дода ла да ће, по 
сту па ња на сна гу изме ње не 
одлу ке о Општин ској упра
ви, Општин ско веће пред 
собом има ти нов акт о орга
ни за ци ји и систе ма ти за ци ји 
рад них места. Када је реч о 
поста вља њу шефо ва нових 
слу жби, прво ће усле ди ти 
пре ра спо де ла и интер ни 
кон курс, па ако се не поста
ве из соп стве них ресур са, 
онда ће се ићи на јав ни кон
курс. 

– Ми смо и даље у истом 
окви ру од 56 запо сле них, и 
тај број не пла ни ра мо, нити 
може мо да пове ћа ва мо. 
Њега смо дефи ни са ли у 
децем бру и то је број запо
сле них који може мо мак си
мал но да има мо. С обзи ром 
на то да има мо мање запо
сле них него што нам је 
дозво ље но, али и с обзи ром 
на то да смо доби ли сагла
сност за запо шља ва ње 
чети ри нова извр ши о ца, 
због сма ње ња бро ја рад ни
ка, ми оче ку је мо да ћемо 
након ове про це ду ре спро
ве сти посту пак кон кур са за 
при јем нових слу жбе ни ка – 
иста кла је начел ни ца Оли
ве ра Фили по вић Про тић.

Да је ова слу жба, која је 
сада реор га ни зо ва на у три, 
има ла пуне руке посла, 
пока зу је и један пода так о 
пове ћа њу оби ма напла те 
поре за на имо ви ну. Оли ве
ра Фили по вић Про тић каже 
да су, у првом квар та лу, 
напла ти ли два мили о на 
дина ра више у одно су на 
исти пери од про шле годи не. 

– Напла ће но је нешто 
пре ко осам мили о на дина ра 
за ових чети ри до пет дана 
коли ко иде напла та. А про
шле годи не је то било око 
шест мили о на дина ра. Томе 
је допри не ла и пове ћа на 
изград ња, али и про ши ре ње 
базе пода та ка. Мора мо има
ти у виду и реше ња о оза ко
ње њу и оба ве зу поре ских 
обве зни ка и људи који оза
ко њу ју неле гал но изгра ђе не 
објек те, јер им је услов да 
под не су поре ску при ја ву, па 
је и већи обу хват поре ских 
обве зни ка и поре ска напла
та – сма тра Оли ве ра Фили
по вић Про тић.

Велику пажњу одбор ни ка 
иза зва ла је и тач ка која се 
одно си на реше ње о пре ки
ду поступ ка изра де неко ли
ко план ских доку ме на та у 
вези са Бањом Врд ник, о 
чему је гово рио Оли вер 
Огње но вић, шеф Слу жбе за 
урба ни зам и имо вин ско
прав не одно се.

Он је иста као да је добра 

вест за ири шку општи ну и 
Врд ник то што је Вла да 
Срби је у новем бру про шле 
годи не доне ла одлу ку и 
покре ну ла посту пак о про
гла ше њу Бање Врд ник за 
тури стич ки про стор. У скла
ду са одред ба ма Зако на о 
тури зму, који регу ли шу ову 
област, држа ва покре ће ову 
про це ду ру у слу ча ју када су 
у пита њу под руч ја од стра
те шког наци о нал ног зна ча ја 
за раз вој тури зма тог под
руч ја, које због сво јих исто
риј ских, кул тур них и тури
стич ких потен ци ја ла пред
ста вља један про стор од 
зна ча ја за Репу бли ку Срби
ју. То се одно си и на потен
ци јал ну изград њу, како обје
ка та за јав не наме не који су 
у вла сни штву држа ве, тако 
и за дефи ни са ње буду ћег 
про сто ра, када је реч о тури
стич кој инфра струк ту ри, као 
и када је у пита њу изград ња 
ком плет не сао бра ћај не 
инфра струк ту ре на тури
стич ком про сто ру.

Зато, у скла ду са Зако ном 
о пла ни ра њу и изград њи, и 
основ ним прин ци пом о вер
ти кал ној коор ди на ци ји са 
наци о нал ног, реги о нал ног и 
локал ног нивоа, када је реч 
о одре ђе ном план ском под
руч ју, Вла да Срби је ће у 
буду ћем, изме ње ном стра
те гиј ском пла ну, а у пита њу 
је посто је ћи Мастер план 

Фру шке горе и Срем ске 
Каме ни це, допу ни ти Стра
те гиј ски мастер план.

– Допу ни ће га, мислим, са 
до сада непра вед но запо
ста вље ном општи ном Ириг, 
што је потвр ђе но у Про стор
ном пла ну под руч ја посеб не 
наме не „Фру шка гора“, где је 
дефи ни са но да је Бања 
Врд ник уз Ири шки венац, 
који се нала зе на тери то ри ји 
наше општи не, кључ но при
о ри тет но под руч је за раз вој 
тури зма на Фру шкој гори – 
каже Оли вер Огње но вић.

Зато су одбор ни ци СО 
Ириг доне ли ово реше ње, 
да се при вре ме но зау ста ви 
изра да посто је ћих план ских 
доку ме на та, како не би 
дошло до евен ту ал не коли
зи је, јер ће Вла да Срби је 
тек дефи ни са ти буду ће 
план ско под руч је. Пре ма 
Зако ну о тури зму, то буду ће 
план ско под руч је које се 
буде про гла си ло тури стич
ким про сто ром, има ће посе
бан режим уре ђе ња, зашти
те и над зо ра тури стич ког 
про сто ра. Састав ни део 
стра те гиј ског мастер пла на, 
који би уско ро тре ба ло да се 
усво ји на сед ни ци Вла де 
Срби је, сем физич ког дела 
који се одно си на дефи ни са
ње план ског под руч ја, одно
сно, тури стич ког про сто ра, 
јесте и инве сти ци о ни део 
пла на.

Сед ни ца СО Ириг
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ПРИПРЕМЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕЋЕ ИЗБОРЕ

Обу ке за чла но ве у стал ном 
саста ву бирач ких одбо ра
У окви ру при пре ма за 

пред сто је ће локал не, 
покра јин ске и репу

блич ке избо ре у ири шкој 
општи ни је у току ажу ри ра
ње бирач ког спи ска, а обу
че на су и три инструк то ра 
за обу ку чла но ва у саста ву 
стал них бирач ких одбо ра: 
Оли ве ра Фили по вић Про
тић, Сми ља Јоцић и Ненад 
Авра мо вић. Обу ка чла но ва 
за стал ни састав бирач ких 
одбо ра поче ла је 11. а завр
ша ва се 26. фебру а ра. 

– Кроз обу ку би тре ба ло да 
про ђе укуп но 102 пола зни ка. 
Одр жа ће мо укуп но чети ри 
обу ке, а има мо кан ди да те 
из СНСа, СПСа, ПУПСа, 
ЛСВа и СВМа. Задо вољ ни 
смо ква ли те том пола зни ка, а 
међу њима има доста људи 
који су већ неко ли ко пута 
били у саста ву бирач ких 
одбо ра и могу да кажем да 
су сви вео ма озбиљ но при
сту пи ли овој обу ци – каже 
Оли ве ра Фили по вић Про

тић, начел ни ца Општин ске 
упра ве и инструк тор ка за 
ову обу ку.

За прет по ста ви ти је да би 
на пред сто је ће избо ре сва
ка ко тре ба ло да иза ђу ове 
поме ну ти стран ке, буду ћи да 
су кан ди до ва ле сво је чла но
ве за обу ку.

– Крај њи рок за завр ше так 
обу ке је упра во 26. фебру ар, 

а ми смо има ли оба ве зу да 
после сва ке обу ке, на нашем 
општин ском сај ту, обја вљу
је мо име на пола зни ка који 
су је успе шно завр ши ли, 
а потом збир но шаље мо и 
изве штај РИКу са име ни ма 
свих пола зни ка и подат ке о 
бро ју бодо ва које су осво
ји ли – дода је инструк тор ка 
Сми ља Јоцић. С. Џаку ла

Оли ве ра Фили по вић Про тић и Сми ља Јоцић

РИВИ ЦА

Уско ро 19. Дани вина
У Риви ци ће се 28. и 29. 

фебру а ра и 1. мар та 
одр жа ти Wine & Food 

Festi val, 19. Дани вина. Наи
ме, у духу ста рих тра ди ци ја 
у Риви ци се од 2002. годи не 
тра ди ци о нал но орга ни зу ју 
Дани вина. Као и већ позна
ту ривич ку Боста ни ја ду и 
ову мани фе ста ци ју зајед

нич ки орга ни зу ју Зави чај но 
тури стич ко дру штво „Фру
шко гор је“, МЗ Риви ца, ири
шка Општи на, Тури стич ка 
орга ни за ци ја и Аген ци ја за 
рурал ни раз вој Ири га, са 
циљем да и на овај начин 
афир ми шу раз вој вино гра
дар ства и винар ства. 

Тих дана је у Риви ци све 

у зна ку вина и бога те срем
ске кухи ње. Пију се шпри
це ри, једу чва р ци, крва ви це 
и коба си це. Бира ју се нај
бо љи подру ма ри, нај бо љи 
про из во ђа чи вина и нај бо
ља вина. За 28. фебру ар је 
пла ни ра но све ча но отва ра
ње мани фе ста ци је, про гла
ше ње нај бо љих вина и про
гла ше ње поча сних гра ђа на 
Риви це. 

Изло жба вина и раки је 
биће одр жа на 29. фебру а ра 
и 1. мар та када ће сви посе
ти о ци фести ва ла моћи да 
дегу сти ра ју нај бо ља вина, 
погле да ју изло жбу дома ћих 
кола ча, али и чва ра ка, коба
си ца и дру гих сухо ме сна тих 
про из во да, које могу про ба
ти, па ако им се допад ну, и 
купи ти. Пре да ва ње о вину 
биће одр жа но 1. мар та. 
Покро ви те љи мани фе ста
ци је су Покра јин ски секре та
ри јат за при вре ду и тури зам, 
Покра јин ски секре та ри јат за 
пољо при вре ду, као и РТВ 
Вој во ди не.

С. Џ.
Про шло го ди шњи Дани вина

– Тај део је од кључ не 
важно сти за раз вој наше 
општи не, јер ћемо иско ри
сти ти Стра те гиј ски мастер 
план да дефи ни ше мо при о
ри тет не про јек те који су од 
зна ча ја за раз вој целе 
општи не, а не само Бање 
Врд ник. То су про јек ти који 
се не одно се само на 
изград њу тури стич ке 
инфра струк ту ре, него и на 
изград њу кому нал не инфра
струк ту ре, а ту првен стве но 
мислим на изград њу пре чи
ста ча отпад них вода у Бањи 
Врд ник, пре чи ста ча у насе
љу Ириг, водо во да, кана ли
за ци је и ком плет не пут не 
инфра струк ту ре – иста као 
је Оли вер Огње но вић.

На овој сед ни ци одбор ни
ци су овла сти ли пред сед ни
ка Општи не Сте ва на Кази
ми ро ви ћа да пот пи ше уго
вор о одла га њу и начи ну 
напла те услу га трет ма на и 
без бед ног одла га ња кому
нал ног отпа да са пове ра ва
њем кому нал не делат но сти, 
а пот пи си ва ње тог уго во ра 
је пред у слов за пот пи си ва
ње уго во ра о јав но при ват
ном парт нер ству са еле мен
ти ма кон це си је за финан си
ра ње, изград њу, одр жа ва ње 
и упра вља ње реги о нал ном 
депо ни јом са седи штем у 
Инђи ји.

Тако ђе, дата је сагла сност 
на изме не и допу не Ста ту та 
ДУ „Дечи ја радост“, као и на 
анекс годи шњег пла на рада 
ове уста но ве. Име но ва ни су 
и чла но ви Коми си је за изра
ду годи шњег про гра ма 
зашти те, уре ђе ња и кори
шће ња пољо при вред ног 
земљи шта. Због исте ка 
ман да та раз ре ше ни су 
дирек то ри Тури стич ке орга
ни за ци је Ириг и Аген ци је за 
рурал ни раз вој, а потом су 
као в. д. дирек то ри на ова 
места поно во име но ва ни 
Дра ган Дра ги че вић и Федор 
Пушић. С. Џаку ла

Оли вер Огње но вић
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Нови нази ви ули ца

На 49. сед ни ци Скуп
шти не општи не Ста
ра Пазо ва одр жа ној 

у четвр так, 20. фебру а ра, 
изме ђу оста лог, локал ни 
пар ла мент рас пра вљао је о 
изме на ма и новим нази ви
ма ули ца, па ће тако одре
ђе не ули це у Ста рој Пазо ви, 
Новој Пазо ви, Новим и Ста
рим Банов цим и Беле ги шу 
доби ти новa име на. 

У Ста рим Банов ци ма биће 

про ду же не ули це Милен
ка Пев ца и Фру шко гор ска, 
док ће се у викенд насе љу 
фор ми ра ти ули це Викенд 
насе ље 1, 2 и 3. Милош 
Хаџић, осни вач Сте ри ји
ног позор ја и дуго го ди шњи 
управ ник Срп ског народ ног 
позо ри шта у Новом Саду, 
доби ће сво ју ули цу у Вој
ки, а у истом селу, још јед на 
ули ца доби ће назив и то по 
Мај ци Мела ни ји, мона хи

њи, хума ни тар ки, првој игу
ма ни ји СПЦ након сред њег 
века и носи о цу албан ске 
спо ме ни це. У Новим Банов
ци ма биће фоми ра на Прво
мај ска ули ца, а у Беле ги шу 
три нове: Мила на Субо ти ћа 
Ветра, Бра ће Ристи во је вић 
и Бра ће Трни нић.

У делу Ста ре Пазо ве где 
су изгра ђе ни хума ни тар ни 
ста но ви за Роме, фор ми ра
на је ули ца која ће доби ти 

назив по изво ђа чу ром ских 
песа ма Душа ну Јова но ви ћу 
Шањи ки, а биће фоми ра
не и ули це Копи то, Ули ца 
виша ња и Ули ца тре ша ња. 
Тако ђе, и позна та сли кар ка 
и реди тељ ка из овог места 
Мира Брт ка доби ће сво ју 
ули цу.

У Новој Пазо ви ће нази
ве доби ти дело ви цен трал
не рад не зоне и то тре ћа, 
четвр та и пета, а биће име
но ва на и ули ца Бано вач ки 
пут, чији се назив већ одо
ма ћио код мешта на овог 
дела Нове Пазо ве. Ули цу ће 
доби ти и Бра ни мир Крња
јић, који је као вој ник Гар диј
ске бри га де поги нуо у НАТО 
бом бар до ва њу 1999. годи
не.

М. Ђ.

На послед њој сед ни ци локал ног пар ла
мен та у Ста рој Пазо ви усво је на је и изме на 
кадров ског пла на по којем се пла ни ра да 
запо сле них у Општин ској упра ви буде 150. 
Поред ове изме не, доне та је и одлу ка о анга
жо ва њу реви зо ра за екс тер ну реви зи ју завр

шног рачу на општи не за 2019. годи ну. На 
осно ву Одлу ке о раз ре ше њу и име но ва њу 
Општин ског пра во бра ни о ца овај посао и у 
наред ном пери о ду оба вља ће Ксе ни ја Савић, 
дипло ми ра ни прав ник из Нових Бано ва ца са 
поло же ним пра во суд ним испи том.

Изме њен кадров ски план Општи не

Сед ни ца СО Ста ра Пазо ва

Нов ча на помоћ
сту ден ти ма

Општи на Ста ра Пазо ва рас пи са ла је јав не пози ве у 
обла сти обра зо ва ња, кул ту ре и умет но сти. Пра во на 
јед но крат ну нов ча ну помоћ има ју, у обла сти обра зо ва
ња, сту ден ти основ них ака дем ских сту ди ја, сту ди ја 
дру гог и тре ћег сте пе на, који у прет ход ним годи на ма 
сту ди ја има ју про сеч ну оце ну нај ма ње 9, пре би ва ли
ште на тери то ри ји општи не нај ма ње две годи не, те да 
су у теку ћој школ ској годи ни упи са ни као редов ни сту
ден ти.

Пра во на помоћ у обла сти кул ту ре и умет но сти има
ју сту ден ти ста ро сти до 26 годи на са про сеч ном оце
ном нај ма ње 9, дипло мом „Нај бо љи сту дент факул те
та“, „Нај бо љи сту дент Уни вер зи те та умет но сти“, као и 
награ да ма са при зна тих так ми че ња у земљи и ино
стран ству. Рок за при ја вљи ва ње је 6. март.

Одр жа не „Мач ка ре“
у Голу бин ци ма

Мину лог викен да у орга ни
за ци ји Хрват ског кул тур но
про свет ног дру штва „Томи
слав“ одр жа на је тра ди ци о
нал на мани фе ста ци ја „Мач ка
ре“ у Голу бин ци ма. Мач ка ре 
су ста ри оби чај, који се везу је 
за поче так Ускр шњег поста и 
пред ста вља при ка зи ва ње 
магиј скорели гиј ске рад ње и 
покла па се са дола ском новог 
веге та ци о ног циклу са. У скло
пу четво ро днев не мани фе ста
ци је, која носи епи тет мани

фе ста ци је од општег зна ча ја 
за општи ну Ста ра Пазо ва, 
одр жан је маскен бал на којем 
је уче ство ва ло 15 так ми чар
ских маски. У кар не ва лу који 
је одр жан у неде љу, 23. 
фебру а ра уче ство ва ли су 
гости из Лесков ца, Шап ца и 
Апа ти на као и дома ћи ни. 
Послед њи дан „Мач ка ра“ био 
је резер ви сан за ста ри оби чај 
покла да, када су пре мун ду ре
ни Голу бин ча ни посе ти ли сво
је сугра ђа не. М. Ђ.
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

СТА РА ПАЗО ВА НА САЈ МУ ТУРИ ЗМА У БЕО ГРА ДУ

Про мо ви сан колач
којим је заве ден Бето вен
Тури стич ка орга ни за

ци ја општи не Ста ра 
Пазо ва на 42. Међу

на род ном сај му тури зма у 
Бео гра ду про мо ви са ла је 
нови про је кат, а ујед но и 
мани фе ста ци ју која при
вла чи све већу пажњу јав
но сти. „Осе ти те Срем свим 
чули ма“ је сло ган под којим 
ће се одр жа ти пета јуби лар
на мани фе ста ци ја „Гастро 
Срем 2020.“ 28. и 29. авгу
ста 2020. годи не на Тргу др 
Зора на Ђин ђи ћа у Ста рој 
Пазо ви. Посе ти о ци штан
да Тури стич ке орга ни за ци је 
Вој во ди на, на ком је при ре
ђе на про мо ци ја, могли су да 
про ба ју и колач којим је био 
заве ден Лудвиг ван Бето вен. 
На мани фе ста ци ји „Гастро 
Срем 2020.“ осим дегу ста
ци је, биће откри вен и рецепт 
кола ча којим је био заве ден 
и због ког је у Голу бин це, 
место које при па да општи
ни Ста ра Пазо ва, дола зио 
чуве ни ком по зи тор. 

– Жанет, лепа живах на 
пла ву ша и супру га гар диј
ског капе та на Кар ла Гре та, 
била је прва љубав Лудви
га ван Бето ве на, али и 
након њене уда је, о њихо вој 
роман си све до че сти хо ви 
које јој је посве тио, а који су 
наста ли годи ну дана пошто 
је поста ла супру га гар диј
ског капе та на – обја шња ва 
Дра га на Зорић Ста ној ко
вић, дирек то ри ца Тури стич
ке орга ни за ци је општи не 

Ста ра Пазо ва, и дода је да, 
осим сти хо ва, о овој роман
си уда те Жанет из Голу би
на ца са Бето ве ном све до чи 
и цртеж у аква ре лу „Дво рац 
у Голу бин ци ма 20. фебру а
ра 1803.“ у коме је живе ла 
са супру гом, а који је настао 
пет годи на након њене уда је. 
Цртеж се, ина че, чува међу 
Бето ве но вим доку мен ти ма у 
држав ној библи о те ци у Бер
ли ну. Као успо ме ну на ову 
љубав у Бето ве но вом музе ју 
у Бону чува се меда љон 5,9 
x 6,1цм Женет д’ Хон тат.

У кува ру лепе пла ву ше 

која је заве ла чуве ног ком
по зи то ра нала зи се и рецепт 
кола ча који је спре ма ла 
Бето ве ну. 

– Забра ње на љубав Бето
ве на и Жанет је мисте ри ја 
и из ње се „изро дио“ овај 
колач. Поред љуба ви пре
ма лепој капе та ни ци, ту је 
и Бето ве но ва љубав пре ма 
срем ској гастро но ми ји, по 
којој смо позна ти, тако да 
ми веру је мо да је овај колач 
заи ста оча рао ком по зи то
ра – каже дирек то ри ца ТО 
општи не Ста ра Пазо ва.

Како је иста кла Зорић Ста

ној ко вић поред 250ог Бето
ве но вог рођен да на, у мају 
ове годи не оче ку је их обе ле
жа ва ње још јед ног јуби ле ја, 
250 годи на од досе ља ва ња 
Сло ва ка у Ста ру Пазо ву.

– Ова годи на нам је годи
на јуби ле ја и има ће мо доста 
зани мљи вих дога ђа ја. Један 
од нај бо љих начи на про
мо ци је наше општи не јесу 
мани фе ста ци је којих, заи
ста, има мо мно го –  каже 
дирек то ри ца ста ро па зо вач
ке ТО.

Да Општи на Ста ра Пазо
ва и те како при да је зна ча
ју раз во ја тури зма гово ри у 
при лог и пове ћа на напла та 
бора ви шних так си. У пери о
ду од 2012. до 2019. годи не 
напла та се пове ћа ла за чак 
85 про це на та.

– По ста ти стич ким пода ци
ма, у 2012. годи ни има ли смо 
1607 реа ли зо ва них ноће ња, 
а про шле годи не бли зу 46 
хиља да ноће ња на тери то
ри ји наше општи не. Вео ма 
смо поно сни и на чиње ни цу 
да сва ке годи не расте и број 
сме штај них капа ци те та, што 
пред ста вља, ујед но, и вели
ки потен ци јал за раз вој тури
зма – закљу чи ла је Зорић 
Ста ној ко вић.

 М. Ђ.

Колач Жанет пред ста вљен на Сај му тури зма

Колач Жанет
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Први сајам ком па ни је „Агро мар кет“

Ком па ни ја „Агро мар кет“ поче так 
трго ва ња у агро би зни су обе ле
жи ла је 13. Кућ ним сај мом ала та 

и опре ме из агро и гар ден сек то ра у 
свом пред став ни штву у Инђи ји. Сајам 
је у четвр так, 20. фебру а ра оби шао и 
пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди
мир Гак који је том при ли ком иста као 
да је овај дога ђај изу зет но битан јер 
„Агро мар кет“ сло ви за јед ну од нај у
спе шни јих ком па ни ја у сво јој обла сти.

– „Агро мар кет“ је раме уз раме са 
нај по зна ти јим свет ским про из во ђа чи

ма ове врсте про из во да и за нашу 
општи ну су вео ма важни ова кви дога
ђа ји, када при вред ни ци из разних 
зема ља дола зе код нас. Важно је да 
при вред ни ци ма који дола зе буде мо 
пре по зна тљи ви као повољ но место 
за при вре ду и посло ва ње, и што да 
не, да одлу че да сво је пого не отво ре 
баш овде – иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Поред дома ћих, сајам су посе ти ли 
куп ци и коо пе ран ти из пре ко 20 
европ ских зема ља. Ина че, ком па ни ја 

„Агро мар кет“ свој мага цин ски погон у 
Инђи ји отво ри ла је у мар ту 2018. 
годи не када је при су ство ва ла и пре
ми јер ка Срби је Ана Брна бић. Ово го
ди шња сајам ска мани фе ста ци ја одр
жа на је први пут у про сто ру Логи стич
ког цен тра Инђи ја, те су послов ни 
парт не ри и посе ти о ци сај ма могли 
да, поред сајам ске постав ке, пра те и 
рад у цен тру. Сајам је отво рен 17. 
фебру а ра и тра јао је до пет ка 21. 
фебру а ра.

М. Ђ.

Дан држав но сти у Загре бу
Пред сед ник Општи не Инђи ја 

Вла ди мир Гак са сарад ни ци ма 
при су ство вао је при је му у Музе ју 
„Мима ра“ у Загре бу пово дом обе
ле жа ва ња Дана држав но сти 
Репу бли ке Срби је. Посе та је 
орга ни зо ва на на позив срп ске 
амба са дор ке у Загре бу Њене 
Ексе лен ци је госпо ђе Мире Нико
лић.

Пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак иско ри стио је при
ли ку да раз го ва ра са дипло ма та
ма више зема ља, пред став ни ци
ма При вред не комо ре гра да 
Загре ба, при вред ни ци ма и поли
тич ким пред став ни ци ма Срба у 
Хрват ској. Пред сед ник Гак чест је 
гост амба са дор ке у Загре бу због 
изу зет не сарад ње која тра је 
више од три годи не и која се, до 
сада, огле да ла у број ним зајед
нич ким актив но сти ма, од хума ни
тар них акци ја за срп ску зајед ни
цу до про мо ци је срп ских вина са 
фру шко гор ског под руч ја. М. Ђ.

Пред сед ник Гак у Загре бу

Владимир Гак у посети сајму компаније „Агромаркет“
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ПРУ ГА СТА РА ПАЗО ВА – НОВИ САД

Завр ше но 50 одсто радо ва
На отво ре ној пру зи изме ђу Ста ре 

Пазо ве и Новог Сада до сре ди не 
фебру а ра теку ће годи не завр

ше но је 50 одсто пред ви ђе них радо
ва, што је око 31 кило ме тар пру ге за 
вели ке брзи не, од чега пет кило ме та
ра у ста ни ци Инђи ја. Поред оста лог, 
како се наво ди на сај ту „Инфра струк
ту ра желе зни це Срби је“, завр ше но је 
26 про пу ста, друм скопешач ки под во
жњак и један мост у Срем ским Кар
лов ци ма, као и 16 скрет ни ца у Инђи ји 
и јед на у Бешки. Пред став ни ци поме
ну те ком па ни је оби шли су гра ди ли ште 
10. фебру а ра и том при ли ком се уве
ри ли да се радо ви интен зив но одви ја ју 
на неко ли ко лока ци ја на овој део ни ци. 
У току су радо ви на изград њи два вија
дук та, од којих је први завр шен већ 75 
одсто и тре нут но се изво де радо ви на 

мон та жи распон ске кон струк ци је, док 
је на дру гом вија дук ту гото во нешто 
више од поло ви не посла и у току је 
мон та жа опла та и ске ла, као и изра да 
хидро и зо ла ци је.

– Тре нут но се у ста ни ци Инђи ја на 
бло ку 1 изво де радо ви на буду ћем под
во жња ку, где је већ ура ђе но педе сет 
посто бетон ских радо ва. Пла ни ра ни 
завр ше так радо ва на том под во жња
ку је март ове годи не. Када тај под во
жњак буде завр шен, поче ће радо ви 
на изград њи дру гог под во жња ка на 
бло ку 2 у желе знич кој ста ни ци Инђи
ја. Реч је о под во жња ци ма који тре ба 
да заме не посто је ће пут не пре ла зе на 
овим мести ма – иста као је Алек сан дар 
Милу ти но вић, над зор ни орган на овом 
про јек ту из „Инфра струк ту ре желе зни
це Срби је“.

Како су иста кли над ле жни, поред 
тога, у току су и радо ви на мосту који 
пове зу је Срем ске Кар лов це са Дуна
вом, где је завр ше но око 55 одсто 
посла, док су изме ђу Бешке и Срем
ских Кар ло ва ца у току радо ви на изра
ди наси па и коси на. У ста ни ци Бешка у 
току је демон та жа коло се ка, а у Петро
ва ра ди ну изград ња пот ход ни ка.

Радо ви на изград њи пру ге за вели ке 
брзи не Ста ра Пазо ва – Нови Сад поче
ли су 16. мар та 2018. годи не. Вред
ност радо ва изно си 247,9 мили о на 
дола ра, а рок за изво ђе ње радо ва је 
48 месе ци. Оче ку је се да радо ви буду 
завр ше ни до кра ја 2021. годи не. Изво
ђач радо ва је руска ком па ни ја „РЖД 
Интер нешнл“, а сред ства су обез бе ђе
на из руског кре ди та за модер ни за ци ју 
срп ских желе зни ца. М. Ђ.

Нова бро шу ра 
за Сајам тури зма

Под сло га ном „Пут под ноге“ од 
20. до 23. фебру а ра у хала ма 
Бео град ског сај ма одр жан је 42. 

Међу на род ни сајам тури зма и пра те ће 
мани фе ста ци је: 11. Међу на род ни 
сајам вина Beo Wi ne, 16. Међу на род ни 
сајам хотел скоуго сти тељ ске опре ме 
Hore ca и 16. Сајам суве ни ра „Види 
Срби ју“.

На овом нај ве ћем тури стич ком дога
ђа ју у земљи и реги о ну југо и сточ не 
Евро пе пред ста ви ле су се нај зна чај ни
је тури стич ке аген ци је, орга ни за ци је, 
хоте ли, тури стич ки цен три, авиоком
па ни је, међу на род ни туропе ра то ри, 
који су про мо ви са ли нај но ви је трен до

ве у међу на род ној тури стич кој инду
стри ји, нове кон цеп те и могућ но сти за 
путо ва ња, као и пер спек ти ве у раз во ју 
тури стич ког бизни са. Ово го ди шња 
земља парт нер био је Еги пат.

У хали 4 цело куп ну тури стич ку пону
ду пред ста ви ла је и Тури стич ка орга
ни за ци ја општи не Инђи ја. Сво је про из
во де на штан ду Инђи је пред ста ви ли су 
Удру же ње жена „Бан стол ка“ у четвр
так, 20. фебру а ра, Удру же ње жена 
„Горо цвет“ у субо ту, 22. фебру а ра и 
Пољо при вред но газдин ство Дабић у 
неде љу, 23. фебру а ра.

– Ове годи не смо на свом штан ду 
про мо ви са ли цело куп ну уго сти тељ ску 

и тури стич ку пону ду општи не Инђи ја. 
За потре бе Сај ма смо изра ди ли нову 
бро шу ру којом смо, на сли ко вит начин, 
желе ли да испро мо ви ше мо све што 
нас кра си. С обзи ром на гео граф ски 
поло жај општи не Инђи ја, то што се 
нала зи на пола пута изме ђу Новог 
Сада и Бео гра да, као и на бога ту 
гастро ном ску пону ду, могу рећи да је 
код нас вео ма раз ви јен излет нич ки 
тури зам. Људи из већих гра до ва 
викен дом масов но дола зе у посе те 
нашим сала ши ма, вина ри ја ма и 
рибљим чар да ма – иста кла је Маја 
Бошњак, дирек то ри ца Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Инђи ја. М. Ђ.

Штанд ТО општи не Инђи ја
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Усво јен план одбра не од попла ва

На сед ни ци Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је општи не Пећин ци 20. 
фебру а ра, којом је пред се да

вао пред сед ник Oпш тине Пећин ци мр 
Жељ ко Трбо вић, усво јен је годи шњи 
План рада Шта ба за ван ред не ситу а
ци је за пери од од фебру а ра 2020. до 
јану а ра 2021. годи не.

По речи ма пред сед ни ка Трбо ви ћа, 
који је ујед но и коман дант Шта ба за 
ван ред не ситу а ци је, на сед ни ци је 
усво је на про це на угро же но сти од 
еле мен тар них непо го да и дру гих 
несре ћа, а том про це ном, као нај ве ћи 
ризик, иден ти фи ко ва на је опа сност 
од попла ва.

– Упра во смо због тога усво ји ли 
опе ра тив ни план одбра не од попла
ва, како бисмо спрем но доче ка ли 
про ле ће, што је пери од у којем је, 

како су прет ход не годи не пока за ле, а 
посеб но 2014. годи на, ризик од 
попла ва нај ве ћи. Тако ђе, на дана
шњој сед ни ци смо поста ви ли новог 
пове ре ни ка за цивил ну зашти ту у 
насе љу Огар и попу ни ли састав 
Струч но опе ра тив ног тима за сузби ја
ње зара зних боле сти и РХБ зашти ту 
– изја вио је Трбо вић.

Како је рекла Дубрав ка Цвет ко вић 
Мићић, дирек тор ка пећи нач ког Дома 
здра вља и руко во ди лац Струч но опе
ра тив ног тима за сузби ја ње зара зних 
боле сти и РХБ зашти ту, у општи ни 
Пећин ци нема епи де ми је, а ситу а ци ја 
се сва ко днев но пра ти.

– Штаб за ван ред не ситу а ци је реа
гу је од тре нут ка када се про гла си 
ван ред на ситу а ци ја на тери то ри ји 
општи не Пећин ци, што на сву сре ћу у 

овом тре нут ку није слу чај. Ина че, 
што се тиче пра ће ња општег здрав
стве ног ста ња и епи де ми о ло шке 
ситу а ци је, ту не функ ци о ни ше Штаб 
за ван ред не ситу а ци је, него здрав
стве на уста но ва, која посту па на 
осно ву инструк ци ја из Заво да за јав
но здра вље Срби је. Сада, када је у 
пита њу, кон крет но, коро на  ви рус и 
дру ге зара зне и неза ра зне боле сти, 
ми има мо инструк ци је. До сада смо 
доби ли три до чети ри писа не инструк
ци је, где су наве де ни кора ци како и 
шта тре ба да ради мо у слу ча ју да се 
јави потвр ђе ни слу чај или сум ња на 
слу чај виру са. У том слу ча ју реа гу је 
ком пле тан здрав стве ни колек тив и 
сви лека ри и сестре су упо зна ти са 
тим инструк ци ја ма – рекла је Цвет ко
вић Мићић.

У дру гом кру гу заку пље но 233 хек та ра
Дру ги круг лици та ци је за пољо при вред но 

земљи ше у држав ној сво ји ни на тери то ри ји 
општи не Пећин ци одр жан је 20. и 21. фебру
а ра, а у закуп је изда то 233 хек та ра од укуп
но пону ђе них 1.250 хек та ра земљи шта. 
Како нам је рекао пред сед ник коми си је која 
је спро ве ла лици та ци ју Томи слав Ћир ко
вић, у дру гом кру гу пољо при вред ни про из
во ђа чи су пока за ли инте ре со ва ње за закуп 
земљи шта упра во због дужи не заку па.

– Иако је у дру гом кру гу лици та ци је већи
ном пону ђе но земљи ште сла би јег ква ли те
та које је пре о ста ло из првог кру га, пољо
при вред ним про из во ђа чи ма је био додат ни 
сти му ланс пери од заку па који је ове годи не 
на 10 годи на, што је сва ка ко одли чан потез 
Мини стар ства пољо при вре де. У дру гом кру
гу земљи ште је изда то по про сеч ној цени од 
10 хиља да дина ра, док је нај ви ша постиг ну
та цена за земљи ште у Срем ским Миха
љев ци ма 21 хиља да дина ра – изја вио је 
Ћир ко вић.
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САЈАМ ТУРИЗМА: Тежи ште тури стич ке пону де на новим интер ак тив ним садр жа ји ма

Пећинци као Еден дестинација
Тури зам је један од три стра те шка прав ца раз во ја наше општи не. Иако до пре неко

ли ко годи на у пот пу но сти запо ста вљен, тури зам је у прет ход ном пери о ду у зна чај ној 
екс пан зи ји у нашој општи ни, рекао је председник општине мр Жељко Трбовић

На завр ше ном 42. Сај му тури зма у 
Бео гра ду, међу 900 изла га ча из 40 
зема ља све та, тури стич ке потен

ци ја ле пећи нач ке општи не пред ста ви ла 
је Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Пећин ци, на штан ду При вред не комо ре 
Срби је, у хали 1 Бео град ског сај ма. 
Пећи нач ка Тури стич ка орга ни за ци ја 
пред ста ви ла је општи ну Пећин ци као 
Еден дести на ци ју – јед ну од три изу зет не 
европ ске дести на ци је у Срби ји за 2019. 
годи ну и кроз нај по пу лар ни ји тури стич ки 
про из вод пећи нач ке ТО јед но днев ну 
тури стич ку руту, а посе бан акце нат је, 
како нам је рекла дирек тор ка пећи нач ке 
ТО Љуби ца Бошко вић, ста вљен на нове 
интер ак тив не садр жа је на већ позна тим 
тури стич ким лока ли те ти ма и на све 
попу лар ни је тури стич ке мани фе ста ци је 
пећи нач ке општи не.

– Додат ни садр жа ји попут Архе о ло
шке ради о ни це у Купи но ву и елек трич
ног мини бу са Зеле ни змај пока за ле су 
се као изу зет но атрак тив не, посеб но за 
наше нај мла ђе посе ти о це, па смо на 
нашим лока ли те ти ма уве ли додат не 
еду ка тив не и забав не интер ак тив не 
садр жа је. У Аксен ти је вом кућер ку у Ога
ру, поред већ посто је ћег деч јег игра ли
шта и учи о ни це на отво ре ном, уве ли 
смо чак три нова садр жа ја: игру „Вру ће
хлад но“ у којој наши нај мла ђи посе ти о ци 
има ју зада так да нај пре про на ђу дело ве, 
а потом и сло же сла га ли цу са осли ка
ним Аксен ти је вим кућер ком. Нај мла ђи 
од ове годи не има ју при ли ку и да се кроз 
пра вље ње чар да ка од чока ња и игра
њем лоп том крпе ња чом упо зна ју са 

игра ма њихо вих вршња ка из про шлих 
вре ме на. Уве ре ни смо да ће и нови 
садр жа ји у наред ном пери о ду побу ди ти 
инте ре со ва ње наших посе ти ла ца и зна
чај но обо га ти ти нашу тури стич ку пону ду 
– рекла је Бошко вић.

Она се посеб но освр ну ла на про мо ци
ју тури стич ких мани фе ста ци ја, које из 
годи не у годи ну поста ју све зна чај ни ји 
сег мент пећи нач ке тури стич ке пону де. 

– Мани фе ста ци о ни тури зам је послед
њих годи на у екс пан зи ји, а општи на 
Пећин ци на том пољу заи ста има шта да 
пону ди. Тако смо ове годи не посе ти о ци
ма посеб но пред ста ви ли наше нај зна чај
ни је тури стич ке мани фе ста ци је – „Ликов
на коло ни ја“ у Купи но ву, „Гиба ни ци ја да“ у 
Аша њи, „Рега та Мај ке Анге ли не“ у Купи
но ву, „Купи ник – Дани зма је ва“ у Купи но
ву, „Кур зо ви на фест“ у Ога ру, „Сви њар
ско пове чер је“ у Доњем Товар ни ку. Инте
ре со ва ње које су посе ти о ци сај ма пока
за ли даје нам раз ло га да веру је мо да ће 
наше мани фе ста ци је у наред ном пери о
ду при вла чи ти све више посе ти ла ца – 
изја ви ла је Бошко вић.

Штанд ТО Пећин ци првог дана сај ма 
посе тио је пред сед ник пећи нач ке Општи
не мр Жељ ко Трбо вић, који се задр жао у 
раз го во ру са тури стич ким после ни ци ма 
и посе ти о ци ма, и том при ли ком пору чио 
да је поно сан на резул та те који су 
послед њих годи на оства ре ни на пољу 
раз во ја тури зма.

– Тури зам је један од три стра те шка 
прав ца раз во ја наше општи не. Иако до 
пре само неко ли ко годи на у пот пу но сти 
запо ста вљен, тури зам је у прет ход ном 

пери о ду у зна чај ној екс пан зи ји у нашој 
општи ни. Обно ви ли смо и уре ди ли нај
зна чај ни је тури стич ке лока ли те те попут 
Етнокуће Пут ник у Купи но ву, Аксен ти је
вог кућер ка у Ога ру и Сви њар ске коле бе 
у Доњем Товар ни ку, а напра ви ли смо и 
зна чај не кора ке ка обно ви послед ње 
пре сто ни це срп ске сред њо ве ков не држа
ве – сред њо ве ков не твр ђа ве Купи ник. 
Иако су резул та ти видљи ви, ми ћемо и у 
наред ном пери о ду ула га ти у раз вој тури
зма. Сле де ћи корак ка бога ти јој тури
стич кој пону ди биће раз вој здрав стве ног 
и бањ ског тури зма, за који општи на 
Пећин ци посе ду је изу зет не потен ци ја ле 
у виду гео тер мал них вода, које интен зив
но пред ста вља мо потен ци јал ним инве
сти то ри ма на свим дома ћим али и стра
ним сај мо ви ма при вре де на који ма наша 
општи на уче ству је – пору чио је Трбо вић 
и нагла сио да је уве рен да ће попут 
инду стри је и пољо при вре де, и тури зам 
бити при вред на гра на на коју ће сви у 
општи ни Пећин ци моћи да буду поно сни.

Посе ти о ци сај ма и штан да пећи нач ке 
ТО, током свих дана тра ја ња сај ма, били 
су у при ли ци и да се упо зна ју, али и да 
дегу сти ра ју раки ју дести ле ри је „Срп ска 
трој ка“ из Субо ти шта, као и вина из 
„Вина ри је Пет ко вић Латин“ и из „Малог 
подру ма Ста мен ко вић“ из Пећи на ца.

За пећи нач ку Тури стич ку орга ни за ци ју 
изу зет но је зна чај но што је ове годи не 
има ла при ли ку да изла же у хали 1 и да 
тури стич ку пону ду општи не Пећин ци 
пред ста ви тури стич ким аген ци ја ма и 
туро пе ра те ри ма из земље и ино стран
ства.
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СРЕМ СКО МИ ТРО ВАЧ КИ УМЕТ НИ ЦИ У ПИРО ТУ

Умет ност спа ја гра до ве и људе
Прво ра зред ни кул тур ни дога ђај, 

изло жба црте жа Лаза ра Воза
ре ви ћа „Од сно ви ђе ња до мита“ 

из фон да матич не гале ри је отво ре на 
је про шлог четврт ка 20. фебру а ра у 
Гале ри ји „Чедо мир Крстић“ у Пиро ту. 
Поред изло же них црте жа Лаза ра Воза
ре ви ћа, публи ка се могла упо зна ти и 
са сли ка ма Иви це Кова чи ћа Шти фле и 
црте жи ма Пре дра га Кова чи ћа, митро
вач ких ауто ра, који су током 2018. 
годи не има ли зајед нич ку изло жбу у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“. Про јек
том сарад ње гале ри ја оства рен је 
мост изме ђу уста но ва, а овај несва ки
да шњи кул тур ни дога ђај, пре зен то ван 
прет ход но у Лесков цу и Вра њу носи 
печат сво је вр сних дана митро вач ке 
кул ту ре и умет но сти у јужним цен три
ма наше земље. 

Пред ста вљен је 21 цртеж у вла сни
штву Гале ри је „Лазар Воза ре вић“, који 
при па да ју раз ли чи тим фаза ма, кроз 
које је умет ник про ла зио од првог поја
вљи ва ња у јав но сти 1951. до сво је 
смр ти 1968. Воза ре вић црте жу покла
ња посеб ну пажњу, као само стал ној 
умет нич кој дисци пли ни, која има сво
ју засеб ну фор му неза ви сну нај ве ћим 
делом од сли кар ског опу са. Позна то је 
да није пра вио пред ло шке или ски це 
за сво је сли ке, а црте жом се бавио од 
почет ка ства ра лач ког рада, па до сво је 
смр ти 1968. Као јед на од нај зна чај ни
јих умет нич ких поја ва у срп ској после

рат ној умет но сти, Лазар Воза ре вић 
је обе ле жио шесту и сед му деце ни ју 
20. века, ство рив ши у доме ну црте жа 
анто ло гиј ска дела и нај ви ше доме те 
у срп ској модер ној уме то сти, oд којих 
се нека нала зе и у посе ду Гале ри је 
„Лазар Воза ре вић“.

Митро вач ки сли кар Иви ца Кова
чић Шти фла се пред ста вио публи ци у 
Пиро ту са изло жбом 27 сли ка, као сво
је вр сном ретро спек ти вом свог пре ко 
чети ри деце ни је плод ног умет нич ког 
рада. Пре драг Кова чић, умет ник мла
ђе гене ра ци је, иако по вока ци ји вајар, 

пред ста вио се сери јом црте жа наста
лих током 2016. годи не, сада први пут 
изло же них. 

На отва ра њу изло жби је гово ри ла 
Рад ми ла Влат ко вић, дирек тор Гале
ри је „Чедо мир Крстић“, Иви ца Кова
чић Шти фла, један од ауто ра и Мари
ја Вукај ло вић, кустос Гале ри је „Лазар 
Воза ре вић“. После Пиро та изло жба 
црте жа Лаза ра Воза ре ви ћа наста вља
ју свој пут и биће изло же ни у Гале ри ји 
„Цеп тер“ у Бео гра ду, у скло пу вели ке 
ретро спек ти ве умет ни ка у пре сто ни ци.

М. Вукај ло вић

ПРЕД СТА ВА МИТРО ВАЧ КОГ ПОЗО РИ ШТА У НОВОМ САДУ

„Тамо дале ко...“ у СНП
На сце ни „Пера Добри

но вић“ Срп ског народ
ног позо ри шта у 

Новом Саду у четвр так, 5. 
мар та са почет ком у 19.30 
часо ва биће оди гра на позо
ри шна пред ста ва „Тамо, 
дале ко...“, режи се ра Миро
сла ва Бен ке, у про дук ци ји 
срем ско ми тро вач ког Позо
ри шта „Добри ца Милу ти но
вић“ и Сло вач ког позо ри шта 
ВХВ Ста ра Пазо ва. Пред
ста ва ће бити изве де на у 
окви ру стал ног про гра ма 
сарад ње коју је срем ско ми
тро вач ко Позо ри ште успо
ста ви ло са овом рено ми ра
ном позо ри шном уста но вом 
из Новог Сада.

Пред ста ва „Тамо, дале
ко...“ је наста ла на осно ву 
адап ти ра ног тек ста дра ме 
„Мили ца Нико ли ће ва“ сло
вач ког ауто ра Вла ди ми ра 
Хур ба на Вла ди ми ро ва. Рад

ња ове дра ме сме ште на је у 
Сре му кра јем Првог свет ског 
рата, годи не 1918. од Бого
ја вља ња до кра ја окто бра 
месе ца и дола ска осло бо ди
ла ца у Срем. Комад је напи
сан у духу љубав не дра ме 
изме ђу немач ког офи ци ра 
сло вен ског поре кла, насил

но моби ли са ног, фон Вет
хо фа, и сло бо до ум не, обра
зо ва не Мили це, сино ви це 
учи те ља Нико ли ћа, која се 
бори за бољу будућ ност 
сво је земље и свог наро да, 
али у тој бор би под лег не под 
сна жним ути ца јем свог срца.

Дра ма оби лу је анти рат

ним моти ви ма и тема ма 
патри о ти зма, и ујед но у нај
пле ме ни ти јем сми слу вели
ча побе ду љуба ви. Сво је 
пра и зво ђе ње има ла је у 
Сло вач ком народ ном позо
ри шту 1934. годи не, а пред
ста ва „Тамо, дале ко...“ 
пред ста вља прво изво ђе ње 
дра ме „Мили ца Нико ли ће ва“ 
на срп ском јези ку и у ауто ро
вом род ном Сре му.

Пре вод и ада та ци ја тек
ста, као и режи ја и сце но
гра фи ја дело је режи се ра 
Миро сла ва Бен ке, аутор 
кости ма је чуве ни кости
мо граф  Борис Чак ши ран, 
а уло ге тума че: Алек сан
дер Бако, Јеле на Јан ко вић, 
Хеле на Поп  Лазић, Вла
ди мир Бала шћак, Нико ла 
Јано ше вић, Игор Пискла, 
Зден ко Кожик, Јован Миље
вић, Татја на Бабин ка и Миа 
Јашо.
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

По нова зна ња
у Ита ли ју

Рум ској ССШ „Бран ко Ради че вић“ 
одо брен је про је кат „По зна њу се 
издва ја мо“, који је почео са реа ли

за ци јом у окто бру про шле годи не, када 
се ушло у при прем ну фазу за одла зак 
уче ни ка и настав ни ка у Ита ли ју, на уса
вр ша ва ње. 

– За про те клих пет месе ци ура ди ли 
смо кул ту ро ло шку при пре му уче ни ка и 
настав ни ка кроз број не ради о ни це, а 
одр жа не су и пре зен та ци је у вези са кул
тур ноисто риј ским тач ка ма реги је Кала
бри ја у коју одла зи мо, при пре ма уче ни ка 
за одво јен живот од поро ди це и укла па
ње у школ ску зајед ни цу. Ради ли смо и на 
пове ћа њу толе ран ци је кроз Клуб толе
ран ци је у нашој шко ли – каже настав ни
ца Дани е ла Васић, чла ни ца про јект ног 
тима.

Струч ну при пре му уче ни ка ради ли су 
настав ни ци акти ва моде ла ра оде ће, уго
сти те ља и еко но ми ста, тако да су се уче
ни ци и настав ни ци уве ли у оно шта ће 
ради ти у Ита ли ји током 12 дана борав ка. 
Про је кат обу хва та мобил ност уче ни ка и 
настав ни ка који финан си ра Европ ска 
уни ја путем про гра ма Ера смус+. Парт не
ри на овом про јек ту су из ита ли јан ске 
обла сти Ређо ди Кала
бри ја, а то су, сем шко
ла и општи не, и пред у
зет нич ке фир ме у овој 
реги ји.

ССШ „Бран ко Ради
че вић“ је укљу чи ла 12 
уче ни ка из три обла
сти: уго сти тељ ство, 
дизајн оде ће и еко но
ми ја, три настав ни ка и 
дирек то ра шко ле. Циљ 
про јек та, који тра је 
годи ну дана, јесте уса
вр ша ва ње зна ња, рад
ног окру же ња и пра ће
ње нових потре ба на 

тржи шту рада. Настав ни ци ће посма тра
ти рад сво јих коле га, уче ни ци  ће има ти  
при ли ку да поха ђа ју наста ву у окви ру 
сво је обла сти обра зо ва ња и да посе ћу ју 
ком па ни је у који ма има ју прак тич ну обу
ку. Дирек тор ће раз го ва ра ти са дирек то
ром  шко ле парт не ра про јек та и пред
став ни ци ма  општи не и реги о на у Ита ли
ји. 

– На овај начин поди гли бисмо ниво 
ква ли те та наста ве и поста ви ли стан дар
де за оста ле шко ле. Ово би, тако ђе, 
допри не ло укуп ном успе ху шко ле, али и 
уво ђе њу дуал ног обра зо ва ња и пред у
зет нич ких актив но сти уче ни ка. Са дру ге 
стра не, дуго роч ни циље ви су нам стал на 
видљи вост наше шко ле на нивоу општи
не, бољи упис уче ни ка, висо ко ква ли тет
ни настав ни про цес који раде обу че ни 
настав ни ци који теже европ ском моде лу 
наста ве, у чему  бисмо се  издво ји ли од 
дру гих шко ла – исти че Дани е ла Васић.

Током мобил но сти, уче ни ци ће нова 
зна ња и вешти не сти ца ти кроз фор мал
но уче ње, прак тич ни рад и нефор мал но 
уче ња кроз рад не састан ке и пре зен та
ци је. Пре ма рани јем про гра му реа ли за
ци је про јек та, уче ни ци и настав ни ци из 

ССШ „Бран ко Ради че
вић“ тре ба ло је да у 
Ита ли ји бора ве од 28. 
фебру а ра до 11. мар
та. Међу тим, пре ма 
послед њим инфор ма
ци ја ма које смо доби
ли од Дани е ле Васић, 
овај пут је при вре ме но 
отка зан због ситу а ци је 
у Ита ли ји у вези са 
коро на ви ру сом, тако 
да ће се ова посе та 
реа ли зо ва ти касни је, 
када то здрав стве ни и 
без бед но сни усло ви 
дозво ле.

Дани е ла Васић

Јед на од одр жа них ради о ни ца

БЕО ЧИ Н

Еко ло ги ја у врху 
при о ри те та

Пред став ни ци Међу оп штин ске рад
не гру пе (МОРГ) за упра вља ње кому
нал ним отпа дом на тери то ри ји Гра да 
Новог Сада и општи на Бач ка Палан ка, 
Бач ки Петро вац, Бео чин, Жабаљ, 
Србо бран, Теме рин и Врбас одр жа ли 
су 6. фебру а ра саста нак са пред став
ни ци ма општи не Бео чин на челу са 
пред сед ни ком општи не Митром 
Милин ко ви ћем. 

Циљ састан ка је да се пред став ни ци 
општи не Бео чин упо зна ју са доса да
шњим актив но сти ма које је МОРГ пред
у зи мао у циљу успо ста вља ња систе ма 
упра вља ња кому нал ним отпа дом у 
реги о ну и дина ми ком буду ћих актив но
сти и циље ва. Пред сед ни ца Међу оп
штин ске рад не гру пе и чла ни ца Град
ског већа гра да Новог Сада за урба ни
зам и кому нал не посло ве Мира Раде но
вић исцрп но је инфор ми са ла пред став
ни ке општи не Бео чин о изра ди про јект
но  тех нич ке доку мен та ци је, могу ћим 
лока ци ја ма за реги о нал ну депо ни ју, 
оба ве зе за фор ми ра ње реги о нал ног 
пред у зе ћа, оба ве за ма општи на које 
при па да ју овом реги о ну и њихо вих 
кому нал них пред у зе ћа. Иста кла је да је 
вели ки допри нос у осна жи ва њу општи
на и успо ста вља њу систе ма упра вља
ња кому нал ним отпа дом у реги о ну дала 
и реа ли за ци ја GIZ про јек та „Упра вља
ње отпа дом у кон тек сту кли мат ских 
про ме на (DKTI)“ који се завр ша ва у 
децем бру 2020. годи не. Бене фи ти овог 
про јек та за општи ну Бео чин до сада су 
1000 кан ти (120 лита ра) за раз два ја ње 
кому нал ног отпа да, ура ђен Акци о ни 
план за уво ђе ње при мар не сепа ра ци је 
кому нал ног отпа да у општи ни Бео чин, 
одр жан еко квиз „Прља во или чисто  
није исто“ за уче ни ке основ них шко ла 
од петог до осмог раз ре да са циљем 
уна пре ђе ња зна ња уче ни ка о реци кла
жи и пра вил ном одла га њу отпа да.

У окви ру про јек та ура ђен је Реги о нал
ни план упра вља ња отпа дом за Град 
Нови Сад и општи не Бач ка Палан ка, 
Бач ки Петро вац, Бео чин, Жабаљ, Србо
бран, Теме рин и Врбас чије се усва ја ње 
оче ку је уско ро. На осно ву Реги о нал ног 
пла на ће за све општи не бити ура ђе ни 
Локал ни пла но ви упра вља ња отпа дом.

Пред сед ник општи не Бео чин Митар 
Милин ко вић са сарад ни ци ма изра зио је 
захвал ност пред став ни ци ма Међу оп
штин ске рад не гру пе на доса да постиг
ну тим циље ви ма и нагла сио да је 
општи на Бео чин у пот пу но сти посве ће
на реша ва њу про бле ма упра вља ња 
кому нал ним отпа дом. Похвал но је што 
општи не, чла ни це реги о на, путем про је
ка та побољ ша ва ју ста ње у овој обла сти 
и сма њу ју издва ја ња из буџе та. Ова 
област је и за Бео чин у врху при о ри те та 
и зах те ва одго вор не и дуго роч не актив
но сти. Као чла ни ца реги о на, општи на 
Бео чин ће у пот пу но сти уче ство ва ти у 
свим актив но сти ма, испу ња ва ти оба ве
зе и допри но си ти раз во ју систе ма упра
вља ња отпа дом.



26 26. FEBRUAR 2020.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

МЕСНА ЗАЈЕД НИ ЦА БЕО ЧИН СЕЛО

Место које се пола ко буди

Бео чин село је сме ште но на 
десној оба ли Дуна ва и север ним 
оброн ци ма Фру шке горе. У селу 

посто ји пра во слав на црква из 1784. 
годи не, са вео ма бога том архи вом, а 
два кило ме тра од села нала зи се 
мана стир из 18. века, посве ћен Спа
сов да ну. Упра во је за мана стир Бео
чин и везан наста нак Бео чин села. 
Ово место је данас модер но село, са 
четво ро го ди шњом шко лом, библи о те
ком, Домом кул ту ре, месном кан це ла
ри јом и про дав ни ца ма. Када је изгра
ђе на фабри ка цемен та, мла ди су 
доби ли шан су да се запо сле, тако да 
су дота да шње ратар ство, сто чар ство 
и виноrpадарство вре ме ном ста вље
ни у дру ги план. Пре ма послед њем 
попи су ста нов ни штва, у Бео чин селу 
живи око 1350 ста нов ни ка. Поред 
изгра ђе не кана ли за ци о не мре же, 
Бео чин село има ура ђе ну гаси фи ка
ци ју.

Петар Матић је већ чети ри годи не 
пред сед ник Месне зајед ни це Бео чин 
село и за наше нови не каже да се 
људи у том месту баве пољ по ри вре
дом, али да су мно ги запо сле ни и 
раде у Бео чи ну или у Новом Саду. 

– Могу рећи да је, када сам постао 
пред сед ник Месне зајед ни це Бео чин 
село, ста ње било вео ма лоше. Прве 
годи не је било мно го посла. Прво смо 
кре ну ли од сре ђи ва ња атар ских путе
ва, који су били у ката стро фал ном 
ста њу. Сада су сви избе то ни ра ни и 
сре ђе ни. Црква је обно вље на захва
љу ју ћи нашем пред сед ни ку Митру 

Милин ко ви ћу и локал ној само у пра ви. 
Шко ла је била у лошем ста њу и њу 
смо уре ди ли. Попра ви ли смо огра ду 
на школ ском дво ри шту. Она је, мал те
не, могла да пад не и то је било поту
но небе збед но, каже Петар Матић.

Он дода је да посла има још, али да 
је Бео чин општи на са десет месних 
зајед ни ца и да се сред ства мора ју 
јед на ко рас по де ли ти.

– Има мо одлич ну сарад њу са пред
сед ни ком Митр ом Милин ко ви ћем и 
уоп ште са локал ном само у пра вом, 
који нам изла зе увек у сусрет и пома
жу коли ко су у моћи. По мени, нај пре
че је било до сада уре ди ти ата р ске 
путе ве и сре ди ти шко лу, а то је и завр
ше но. Тако ђе, и Дом кул ту ре је био у 
ката стро фал ном ста њу и то смо ура
ди ли. У пла ну је да ове годи не про ме
ни мо коше ве, јер су табле поки да не. 
На школ ском игра ли шту сва ког лета 
орга ни зу је мо Пре о бра жен ски тур нир 

Нај пре смо сре ди ли 
ата р ске путе ве,

који су били
у ката стро фал ном 

ста њу. Црква је
обно вље на

захва љу ју ћи нашем 
пред сед ни ку Митру 

Милин ко ви ћу
и локал ној

само у пра ви.
Шко ла је била

у лошем ста њу
и њу смо уре ди ли, 
каже Петар Матић

Петар Матић

Бео чин село има око 1350 ста нов ни ка
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у малом фуд ба лу. Заи ста буде лепо и 
уче ству је мно го еки па, гово ри Петар. 

Он дода је да је у пла ну да се сагра
ди и јед на сала.

– Тај про је кат посто ји дуго, али није 
дошло до реа ли за ци је. Савет је то 
пред ста вио нашем пред сед ни ку 
Митру Милин ко ви ћу, који нас је подр
жао. Сала би била одмах пред школ
ског доври шта. Тако бисмо има ли све 
на јед ном месту, наво ди Петар Матић. 

Наш саго вор ник исти че да Бео чин 
село има вели ки про блем са атмос
фер ским водама.

– Нала зи мо се на оброн ци ма Фру
шке горе и тај поло жај нам ства ра 
про блем са атмос фер ским водама и 
не сме мо да запу сти мо Козар ски 
поток или кана ле поред пута. У 
супрот ном нам сле де попла ве, напо
ми ње Петар Матић.

Тако ђе, Петар Матић исти че да се у 
Бео чин селу често јавља про блем 
дивљих депо ни ја.

– То ми је заи ста несхва тљи во. Не 
знам да ли људи схва та ју коли ко 
дивље депо ни је могу бити опа сне по 
здра вље чове ка. Оне су извор зара зе. 

То је јед на вели ка немар ност. Орга ни
зо ва ли смо акци је где се поку пи сме
ће и све ком плет но сре ди, а за два 
дана се опет може зате ћи нека дивља 
депо ни ја. Ту нам и Кому нал но пред у
зе ће мно го пома же. Ста вља ли смо и 
табле са нат пи сом забра ње но баца
ње сме ћа, али не вре ди. По мени, 
једи но реше ње је да се ста ви неки 
виденад зор и почи ни лац казни неком 
висо ком нова ча ном казном, обја шња
ва Петар Матић. 

 З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Обно вљен Дом кул ту ре Библи о те ка у Бео чин селу

Црква Пре о бра же њаМана стир Бео чин
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ЗАПИС ИЗ РЕТ КО САЧУ ВА НИХ КЊИ ГА

Да ли је школа у Чалми 
најстарија у Срему?!

На про сто ру Сре ма, шко ле су 
посто ја ле пре више од хиља ду 
годи на. Има ли су их наро ди 

који су ту живе ли, а посеб но Римља
ни. Ово га пута реч је о шко ла ма које 
су прве опи сме ња ва ле сло вен ски 
одно сно срп ски, хрват ски и оста ли 
живаљ. После тур ског пери о да у чије 
је вре ме неко ли ко насе ља има ло 
ислам ске шко ле, као Срем ска Митро
ви ца и Срем ска Рача, у Сре му су 
поче ле да се отва ра ју шко ле за срп
ски народ, али и за дру ге сло вен ске 
наро де.

Зва нич но се гово ри да је основ на 
шко ла, бар на под руч ју дана шњег 
гра да Срем ске Митро ви це са 26 
насе ља, поче ла да учи ђаке 1724. 
годи не, прво у Чал ми и Срем ској 
Митро ви ци. Касни је су шко ле отво ре
не и у Мар тин ци ма, Јар ку, Кузми ну, 
Лаћар ку... Књи га Српскешколе1718–
1739, ауто ра Радо сла ва М. Гру ји ћа, 
сат ка на је од сија сет вред них пода та
ка који гово ре о томе да су се у селу 
Чал ми учи ли писме но сти и пре зва
нич не 1724. годи не, од када сло ви да 
ово село има шко лу. Тада је Чал ма са 
90 кућа било изу зет но вели ко место. 
Данас има око 1.700 жите ља.

Аутор Гру јић наво ди да је учи тељ 
Петар Нин ко вић прво учио ђаке у 
Кра гу јев цу, а затим и у Новом Паза ру, 
у вре ме ну изме ђу 1724. и 1728. годи

не. Пре тога, Петар Нин ко вић се учио 
писме но сти у пери о ду изме ђу 1715. и 
1724. годи не, како би био учи тељ у 
селу Чал ми, код зна ме ни тог учи те ља 
Весе ли на /пре зи ме се не поми ње/ и у 
том вре ме ну, писме но сти ради, учи
тељ Нин ко вић је посе ћи вао обли жњи 
мана стир Пет ко ви цу да би нешто 
сазнао и од игу ма на Геор ги ја.

У истој књи зи Вићен ти је Сте фа но
вић, пото њи митро по лит бео град ски, 
вели да је било вео ма мало учи те ља 
спо соб них да сами и на завид ном 
нивоу уче ђаке у чита вом срп ству, 
било под аустриј ском или тур ском 
вла шћу. Он посеб но исти че два изу
зет но вред на и писме на учи те ља 
међу Срби ма, а то су учи те љи или 
даска ли, како су их нази ва ли, Весе
лин у Чал ми и Сте ван у Бео гра ду. Код 
ове дво ји це су дола зи ли не само 
ђаци да би се опи сме ни ли, већ и учи
те љи да би што више сазна ли и 
могли учи ти сво је ђаке.

У поме ну тој књи зи се наво ди да је 
учи тељ Петар Нин ко вић због свог 
вели ког зна ња које је пре но сио на 
ђаке и на учи те ље брзо напре до вао, 
те је добио место про те у Асанпаши
ној Палан ки, данас је то Сме де рев ска 
Палан ка. Из речи про те Петра 1733. 
годи не, кад је држао сло во о свом 
зна њу пред ђаци ма и учи те љи ма који 
су код њега дола зи ли у Палан ку, 

У књи зи о срп ским 
шко ла ма Радо сла ва

М. Гру ји ћа пише да је 
бив ши учи тељ

кра гу је вач ки Петар 
Нин ко вић, био ђак у 

Чал ми код зна ме ни тог 
учи те ља Весе ли на од 
1715. до 1724. годи не, 
осам годи на пре него 
што се зва нич но зна 

да је први пут
отво ре на шко ла

у Чал ми и Срем ској 
Митро ви ци

Здање основне школе у Чалми
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сазна је се да је он више сте као зна
ња из тада рачу на, данас мате ма ти
ке, него дру ги учи те љи, које је он 
морао под у ча ва ти, јер се про та хва
лио да је он имао ту част да га учи 
даскал или мало виши учи тељ Весе
лин у Чал ми.

У књи зи Радо сла ва М. Гру ји ћа се 
наво ди да се озбиљ ни је кре ну ло са 
отва ра њем шко ла у насе љи ма где су 
живе ли Срби и оста ли сло вен ски 
наро ди, када је на чело Срп ске пра
во слав не цркве дошао митро по лит 
Мој си је Петро вић, од 1712. до 1725. 
годи не. У то вре ме, митро по лит Мој
си је тра жи да се учи те љи дово де из 
Руси је како би се, поред основ них, 
поди за ле и више шко ле за обра зо ва
ње срп ске и оста ле сло вен ске деце у 
Аустриј ском и Тур ском цар ству.

Ова ко зау зи ма ње митро по ли та 
Мој си ја су подр жа ли и њего ви 
наслед ни ци на народ ном сабо ру у 
Срем ским Кар лов ци ма 1726. годи не, 
кад је наре ђе но да се сви епи ско пи у 
сво јим епар хи ја ма тру де да отво ре 
што више шко ла. Наро чи то се то 
одно си ло на Бео град скокар ло вач ку 
митро по ли ју, која је обу хва та ла обла
сти у тада шњим цар стви ма Аустри је 
и Тур ске са нај ве ћим бро јем жите ља 
срп ског наро да.

Посто ји пода так о шко ла ма из 1724. 
годи не, али није се гово ри ло кад је у 
ком месту пре тога поче ло опи сме ња
ва ње, па је могу ће да су нека места и 
рани је има ла шко лу. Како посто ји 

само та годи на, онда се она и узи ма
ла као вре ме отва ра ња шко ле у овим 
поме ну тим мести ма, које је покри ва
ла Бео град скокар ло вач ка митро по
ли ја. То је поро стор дана шње Вој во
ди не и дело ва дана шње Хрват ске, 
Руму ни је, Мађар ске, као и север ни 
дело ви Срби је са око ли ном Бео гра да.

Те 1724. годи не посто ја ле су шко ле 
– неко ли ко у Бео гра ду, Пожа рев цу, 
Гроц кој, Вели ком Гра ди шту, Мај дан
пе ку, Кра гу јев цу, Ваље ву, Шапу, селу 
Брод цу у Смбе ри ји и Бије љи ни. 
Поред ових шко ла у насе љи ма, 
посто ја ле су шко ле опи сме ња ва ња у 
мана сти ри ма Вин чи, Раји нов цу, Рај
ко ви ци, око Бео гра да, Реса ви – Мана
си ја, Рава ни ци, Љубо сти њи, Бого ва
ђи, Јова њи, као и у Као ни, Пет ко ви ци 
и Чоке ши ни у око ли ни Шап ца.

Север но од Саве и Дуна ва 1724. 
годи не, запи са но је да су посто ја ле 
шко ле у: Чал ми, Срем ској Митро ви ци, 
Моро ви ћу, Шиду, Вин ков ци ма, Шарен
гра ду, Зему ну, Срем ским Кар лов ци
ма, Новом Саду, Бач ком Петро вом 
Селу, Сеге ди ну, Баји, Сечу ју, Буди му, 
Сен тан дре ји, Комо ра ну, Батај ни ци и у 
већем бро ју фру шко го р ских мана сти
ра. Могу ће је да је овај редо след и 
писан по ста ре шин ству отва ра ња 
шко ла. Ако је тако, онда је у Чал ми 
нај ста ри ја срп ска шко ла у Сре му, а 
можда и у Срби ји у срп ском селу. Чал
ма је вео ма рет ко село која је има ло 
шко лу ско ро 50 годи на пре цркве.

Мио мир Фили по вић Фића

Радо сла в
М. Гру ји ћ наво ди да се 
озбиљ ни је кре ну ло са 

отва ра њем шко ла у 
насе љи ма где су

живе ли Срби и оста ли 
сло вен ски наро ди, 

када је на чело Срп ске 
пра во слав не цркве 
дошао митро по лит 

Мој си је Петро вић, од 
1712. до 1725. годи не. 

У то вре ме,
митро по лит Мој си је 
тра жи да се учи те љи 
дово де из Руси је како 

би се, поред основ них, 
поди за ле и више

шко ле за обра зо ва ње 
срп ске и оста ле

сло вен ске деце у 
Аустриј ском и Тур ском 

цар ству

Учитељи и васпитачи у Чалми
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ШАХОВ СКА СИМУЛ ТАН КА У МЗ „СУТЈЕ СКА“

Пове жи мо се виру сом
при ја тељ ства
Месна зајед ни ца Сутје ска и Шахов

ско удру же ње „Хори зонт“ наста
ви ли су одлич ну сарад њу и овог 

викен да. Наи ме, у неде љу, 23. фебру а ра 
у про сто ри ја ма месне зајед ни це одр жа
на је вели ка шахов ска симул тан ка сим
бо лич ног нази ва „Пове жи мо се виру сом 
при ја тељ ства“ у којој су уче ство ва ла 
деца из нашег гра да. У овој пар ти ји про
тив ник деци били су гошти из Шан га ја, 
интер на ци о нал ни мај сто ри  Зхоу Гуи јуе и 
Жу Цхао и наш Митров ча нин, интер на ци
о нал ни мај стор Петар Бен ко вић.

Жеља орга ни за то ра је да се пре ко 
шахов ске табле  пру жи подр шка целом 
све ту у бор би про тив епи де ми је коро на 
виру са, а посеб но Кини, која је нај ви ше 
угро же на. Свет ска шахов ска феде ра ци ја 
ФИДЕ има свој сло ган „Један смо род“. 
Сви шахи сти све та су за њих један народ 
чији је циљ да спа ја људе уче ство ва њем 
на међу на род ним тур ни ри ма и разним 
мани фе ста ци ја ма тог типа. Деч је шахов
ско удру же ње „Хори зонт“ из Срем ске 
Митро ви це овом при ли ком пру жа подр
шку пре свих гра ду Вуха ну, при ја те љи ма 
из тог гра да, као и из целе Кине, јер су 
нај ви ше пого ђе ни епи де ми јом коро на 
виру са.

Шахов ско удру же ње „Хори зонт“ осно
вао је про шле годи не интер на ци о нал ни 
мај стор и тре нер Петар Бен ко вић. За 
крат ко вре ме шах је нау чи ло око сто ти ну 
деце, у врти ћи ма и основ ним шко ла ма и 

самом удру же њу. Редов ни чла но ви шко
ле шаха се већ и так ми че и пости жу 
одлич не резул та те. Тре нер Бен ко вић је 
од авгу ста про шле годи не у неко ли ко 
навра та бора вио у Кини, у Вуха ну,  где је 
у окви ру лет њег шахов ског кам па успе
шно тре ни рао мали ша не од пет до 12 

годи на. Тако су „Хори зонт“ из Срем ске 
Митро ви це и „Smar tchess“ клуб из Вуха
на поста ли при ја тељ ски клу бо ви. Пре ко 
сто ти ну деце је уз Петра сазна ло за 
нашу земљу, уз жељу да је јед ног дана и 
посе те. До тада, захва љу ју ћи новим тех
но ло ги ја ма, одр жа ва ју се онлајн мече ви 
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изме ђу Срби је и Кине. Пред ност интер
не та посеб но је зна чај на у ситу а ци ји која 
је здрав стве но угро зи ла Кину, али и дру
ге земље. Мали шахи сти, при ја те љи из 
Вуха на не могу из сво јих домо ва, те се 
так ми че на онлајн тур ни ри ма на chess.
com или неким дру гим сер ве ри ма.

Гошће из Кине су биле оду ше вље не 
госто прим ством и начи ном на који се 
Митров ча ни одно се пре ма здрав стве ној 
кри зи у њихо вој земљи. Са задо вољ
ством су оди гра ле симул тан ку са малим 
mитровачким шахи сти ма и изра зи ле 
жељу да се поно во виде у том спорт ском 
амби јен ту.

Милош Маџић, орга ни за тор актив но
сти у МЗ Сутје ска, изја вио је да се уз 
подр шку локал не само у пра ве, у овој 
Месној зајед ни ци наста вља тренд орга
ни зо ва ња разних актив но сти, међу који
ма и овај шахов ски тур нир, као подр шка 
бор би про тив коро на виру са, што ујед но 
пред ста вља и шире ње кине скосрп ског 
при ја тељ ства.

У име Месне зајед ни це „Сутје ска“ 
Андри ја на Вуко вић је иста кла да је ово 
начин пру жа ња подр шке да се зау ста ви 
акту ел на здрав стве на ситу а ци ја у све ту. 

– На спорт ски и хуман начин Митров
ча ни дају подр шку игром и дру же њем, 
рекла је Андри ја на Вуко вић.

Том при ли ком, Петар Бен ко вић је уру
чио Нико ли Теји ћу, коор ди на то ру Месне 
зајед ни це Сутје ска, књи гу о шаху са 
посве том, као мали знак пажње због 
подр шке коју несе бич но пру жа у про мо
ци ји шаха на овом про сто ру.

Том при ли ком Нико ла Тејић се захва
лио на покло ну и иста као да ће и даље 
наста ви ти да актив но суде лу је у про мо
ци ји шаха у нади да ће и дру га деца 
заво ле ти ову пле ме ни ту игру и самим 
тим узе ти актив ног уче шћа у даљем раз
во ју и про мо ци ји ове игре.

СПОРТ СКИ САВЕЗ ОПШТИ НЕ ИРИГ

Општина доде ли ла 
10 мили о на за спорт

На кон кур су ири шке Општи не за 
доде лу сред ста ва за уна пре ђе
ње и раз вој спор та у овој општи

ни, Спорт ском саве зу општи не Ириг, 
доде ље но је 10 мили о на дина ра. Већи 
део доби је них сред ста ва биће иско
ри шћен за редов не спорт ске актив но
сти спорт ских клу бо ва и за базич ни 
спорт, дечи ји и школ ски спорт, олим
пиј ско вас пи та ње и еду ка тив нораз
вој ни спорт.– Oпредељена сред ства 
за оства ри ва ње потре ба и инте ре са 
гра ђа на у обла сти спор та за ову годи
ну су објек тив но недо вољ на за орга ни
за ци о на достиг ну ћа и спорт ске резул
та те, који су дале ко већи од ствар ног 
ула га ња локал не само у пра ве. Сед му 

годи ну заре дом доби ја мо исти износ 
сред ста ва, а увек пот пу но реа ли зу је
мо оно што смо пла ни ра ли. Све сни да 
жеља код општин ских чел ни ка посто
ји, али да нема мно го могућ но сти, ми 
дели мо суд би ну свих буџет ских кори
сни ка – каже Лазар Пили по вић, извр
шни секре тар Спорт ског саве за. Лазар 
Пили по вић је додао да оче ку је, што је 
и до сада био слу чај, финан си ра ње и 
суфи нан си ра ње про је ка та у обла сти 
спор та и са виших нивоа вла сти: ула
га ње у спорт ску инфра струк ту ру, опре
ма ње и њено одр жа ва ње, али и афир
ма ци ју жена и осо ба са инва ли ди те том 
у спор ту, пред шко ла ца и уче ни ка.

С. Џ.

Лазар Пили по вић и Сте ван Кази ми ро вић

Општи на Рума, Општин ска упра ва, Оде ље ње за урба ни зам и гра ђе ње
22400 Р У М А 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
Посту па ју ћи по зах те ву носи о ца про јек та “KIMEX RECI KLA ŽA” ДОО Нови 

Сад, из Новог Сада, ул. Срем ска бр. 2а/1/2, за одлу чи ва ње о потре би про
це не ути ца ја на живот ну сре ди ну Про јек та  постро је ња за скла ди ште ње и 
трет ман нео па сног отпа да на к.п. бр. 6683/4 К.О. Рума, над ле жни орган је 
уви дом у доста вље ну доку мен та ци ју уз Зах тев и по спро ве де ном поступ ку 
раз ма тра ња Зах те ва утвр дио да за пред мет ни про је кат није потреб на про
це на ути ца ја на живот ну сре ди ну о чему је одлу че но Реше њем бр. 501 
101/2019VIII од 11. 02.2020. годи не.

Про тив овог реше ња заин те ре со ва на јав ност може да изја ви жал бу Покра
јин ском секре та ри ја ту за урба ни зам и зашти ту живот не сре ди не, Нови Сад, 
путем овог орга на, у року од 15 дана од дана обја вљи ва ња овог оба ве ште
ња.
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (15)
КОСТА РУВА РАЦ

Пише: Др Сне жа на Булат

Све стра ни писац
и кул тур ни рад ник

Коста Рува рац је рођен у Ста рим 
Банов ци ма 1837. годи не од оца 
Васи ли ја, паро ха бано вач ког, и 

мај ке Јули ја не, рође не Шевић. Поро
ди ца Рува рац је зна ме ни та по свом 
допри но су срп ској кул ту ри и исто ри ји у 
девет на е стом веку. Костин брат Јован 
сту ди рао је пра во у Бечу, а после окон
ча них сту ди ја завр ша ва и Бого сло ви ју. 
Замо на шио се 1. јану а ра 1861. годи не 
у Кру ше до лу добив ши име Ила ри он. 
Био је рек тор Кар ло вач ке бого сло ви је, 
а кра јем 1874. поста вљен је за архи
ман дри та мана сти ра Грге тег, где ће 
оста ти све до смр ти. Био је заступ ник 
кри тич ке исто ри је као нау ке. Костин 
дру ги брат Дими три је, био је про то је реј 
и библи о те кар Патри јар шиј ске библи о
те ке, уред ник часо пи са Српскисион, а 

иза себе је оста вио низ вео ма зна чај
них при ло га из цркве не и кул тур не 
исто ри је Срба (Сувај џић). Како вели 
Дими три је Рува рац: „Мати нам је била 
рет ка мати, памет на, вред на жена која 
је уз то била и инте ли гент на, вла да ла 
је пот пу но немач ким јези ком и у сло
бод ним часо ви ма радо чита ла. Уз оца 
и она је била јако госто љу би ва и наша 
је кућа – осо би то у Банов ци ма, где су 
биле воде ни це, те би окол ни све ште
ни ци дола зи ли или шиља ли на меље
ву“.

Коста се шко ло вао у род ном месту и 
у Слан ка ме ну. Чести ти поп Васа, два 
сина је послао у више шко ле, те је за 
Косту пла ни рао трго вач ке посло ве. 
Тада је Коста тужним гла сом оцу рекао: 
„Подај те, Тато, и мене у шко лу, ја ћу 

бити бољи него њих обо ји ца“. Сто га је 
Васа одлу чио да и њега поша ље у Кар
лов це у Гим на зи ју. Коста је Гим на зи ју 
успе шно окон чао, а мату ри рао је у 
Буди му као теке ли ја нац 1859. (Туро
ман). Дими три је је у сво јој Аутобио
графији оста вио пода так о шко ло ва њу 
свом и сво је бра ће: „За цело вре ме 
мога шко ло ва ња у Кар лов ци ма од 
1852. до 1856. био сам у јед ном ста ну, 
у јед ној соби. У истој је про вео и мој 
брат Коста седам, а Јован чети ри годи
не. Коста је ужи вао бла го дје ја ни је 
Стра ти ми ро ви ће во, а ја и Јован хра ни
ли смо се од куће“.

Као Теке ли јин пито мац, Коста Рува
рац сту ди рао је пра во у Пешти, слу шао 
је и на Фило зоф ском факул те ту есте ти
ку. Он је, са Лазом Кости ћем и оста лим 

Коста Рува рац (извор: Вики пе ди ја)

Као Теке ли јин 
пито мац,

Коста Рува рац 
сту ди рао је

пра во у Пешти, 
слу шао је и на 
Фило зоф ском 

факул те ту
есте ти ку.

Он је, са Лазом 
Кости ћем

и оста лим
дру го ви ма 

осно вао
Удру же ње 

„Пре од ни ца“. 
Како исти че 

Јован Туро ман 
„Пре од ни ци“ је 

он душа био
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дру го ви ма осно вао Удру же ње „Пре од
ни ца“. „Осни вач дру штва, нај рев но сни
ји члан, нај са ве сни ји кри ти чар, желео 
је сво јим радом да про би је пут којим би 
потом ци без пре пре ка ишли“ (Павлас). 
Како исти че Јован Туро ман: „’Пре од ни
ци’ је он душа био. Ни јед на једи на сед
ни ца пре од ни чи на није држа на, а да он 
у њој није радио. Или је читао какав 
саста вак свој или је држао какво целис
ход но пре да ва ње, као на при мер о епо
су, џара док си ма, о исто ри ји срп ске 
књи жев но сти, наро чи то о исто ри ји 
дубро вач ке лите ра ту ре, чита ју ћи и 
тума че ћи ујед но нај кра сни је про из во де 
дубро вач ких спи са те ља и др. или је о 
доне се ним састав ци ма оста лих чла но
ва дру штва пре су ду изри цао, на коју се 
обич но при ста ја ло или је напо слет ку и 
ваљан какав пред лог дру штву под нео 
[...] А какав је био при ват ни карак тер 
његов? Хеј, какав је био! Мало је, чини 
ми се, рече но, чист и све тао као сун че
ва све тлост“. Про све ти тељ ске иде је 
Ује ди ње не омла ди не оста ће да тра ју 
нај ду же „деце ни ја ма ће се пре по зна ва
ти код мно гих пре га ла ца и после ни ка 

који су ради ли на упо зна ва њу и опи си
ва њу народ ног живо та, оби ча ја, исто
риј ских спо ме ни ка; који су се бави ли 
писа њем лето пи са места у који ма 
живе, отва ра њем нових шко ла и чита о
ни ца, пре во ђе њем нај зна чај ни јих књи га 
из свих обла сти нау ке, пре ко којих ће 
се помо ћи наро ду да овла да кори сним 
науч ним достиг ну ћи ма и сазна њи ма 
како би себи живот учи нио лак шим. 
Изда ва чи, штам па ри и књи жа ри који су 
у послед њим деце ни ја ма XIX века 
осни ва ли прве штам па ри је и књи жа ре 
у мањим мести ма, покре та ли часо пи се 
и нови не и изда ва ли књи ге за народ 
били су, по пра ви лу, при пад ни ци покре
та Ује ди ње не омла ди не“ (Матиц ки).

Коста Руврац је имао доста успе ха, и 
као пре во ди лац, и писац, и кри ти чар. 
Овом при ли ком неиз о став но је поме ну
ти пре вод Кер не ро ве дра ме Зрињи. 
Био је след бе ник Бого бо ја Ата нац ко ви
ћа, имао је изве сних рефор ма тор ских 
амби ци ја. Посеб но је зна чај на нове ла 
Карловачки ђак (1863). На сед ни ца ма 
Преоднице, у Даници, Србскомдневни
ку и Србском летопису он је писао о 

Над гроб ни спо ме ник Косте Рувар ца у пор ти Срп ске пра во слав не цркве
у Пешти (извор: Коста Рува рац. Елек трон ски ката лог број 203, БМС)

Коста Рува рац,
„све стра ни писац
и кул тур ни рад ник“ 
(Јере мић), пре ра но
је напу стио овај свет. 
Суд би на, која се тако 
често, суро во,
пои гра ва са писци ма, 
није му допу сти ла да 
испу ни нај круп ни ја 
оче ки ва ња сво јих 
савре ме ни ка у вези са 
њим, који ма је осно ву 
и потвр де дава ло 
њего во дело ва ње у 
разним прав ци ма, 
испу ња ва ју ћи до врха 
и без остат ка, оно 
мало вре ме на што му 
је дато да про жи ви. 
Њего ва нео че ки ва на 
смрт која га је
сусти гла на Крстов дан 
1864. годи не када је за 
собом имао тек
два де сет и шест
годи на, ста ви ла је 
послед њу тач ку на 
његов рад. Омла ди на 
срп ска, којој је
Рува рац био узор
зате че на и зане мо ћа ла 
од запре па шће ња, 
доне ла је одлу ку да
се за покој ни ком
шест месе ци носи 
црни на (Пан тић)
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новим поја ва ма у срп ској књи жев но сти, 
уно се ћи више тона и начел но сти у књи
жев ну диску си ју, у којој су тада, по 
речи ма јед ног поли тич ког листа из тога 
вре ме на, биле ’хале денун ци ја на та, 
зми је рецен зе на та и шкор пи је шкри бе
на та’. Сасвим у иде ја ма немач ке иде а
ли стич ке фило зо фи је, веру ју ћи у апсо
лут ну есте ти ку и непро ме њив зако ник 
Лепога, Рува рац је судио ’са стро го 
вештач ко га гле ди шта’. Као убе ђен 
роман ти чар он је насу прот ста рој пое
зи ји рефлек си је ста вљао нову пое зи ју 
маште и осе ћа ња и био адво кат целе 
нове роман ти чар ске песнич ке шко ле 
(Скер лић).

Као човек миле ти ћев ски ори јен ти сан 
и као писац нових иде ја, био је у стал
ној при сној вези са вођа ма Срп ског 
народ ног позо ри шта. Ђор ђе вић га у 
писму Вуку 1859, пре по ру чу је за вас пи
та ча неком госпо ди чи ћу у Пешти, 
насто је ћи да убла жи њего ву нема шти
ну, јер је на сту ди ја ма живео са 40 
форин ти месеч но. За Добро вољ но 
позо ри шно дру штво у Пешти, на под
сти цај Анто ни ја Хаџи ћа, пре ра дио је 
две дра ме: Кобноиме непо зна тог ауто
ра и Инкогнито Јана Паља ри ка, које 
су изве де не 1861. У овој диле тант ској 
дру жи ни играо је мање уло ге. Инкогни
то је Ђор ђе вић тра жио за СНП, али уз 
услов да се садр жај чвр шће веже за 
срп ски отпор мађа ри за ци ји. Рува рац је 
при хва тио суге сти ју, али му је Ђор ђе
вић три пута вра ћао руко пис пре во да 
јер није био довољ но ускла ђен са срп
ским народ ним духом. Шаљу ћи пре ра
ду четвр ти пут, Рува рац пише да је 
комад ово га пута пре ра ђен „ако не 
више, а оно толи ко да је на њему тешко 
што од сло вач ког наћи“. СНП је изве ло 
три њего ве поср бе: Ђачкипословиили
Двадесетдеветифебруар(1862), исте 
годи не Инкогнито, која се дуго задр жа
ла на репер то а ру, и 1868. Кобно име, 
шаљи ва игра у јед ном чину. Пра во сво
ји не над сво јим дели ма Рува рац је 
1863. пре нео на СНП (Енциклопедија
Српскогнародногпозоришта). 

Коста Рува рац, „све стра ни писац и 
кул тур ни рад ник“ (Јере мић), пре ра но је 
напу стио овај свет. Суд би на, која се 
тако често, суро во, пои гра ва са писци
ма, није му допу сти ла да испу ни нај
круп ни ја оче ки ва ња сво јих савре ме ни
ка у вези са њим, који ма је осно ву и 
потвр де дава ло њего во дело ва ње у 
разним прав ци ма, испу ња ва ју ћи до 
врха и без остат ка, оно мало вре ме на 
што му је дато да про жи ви. Њего ва 
нео че ки ва на смрт која га је сусти гла на 
Крстов дан 1864. годи не када је за 
собом имао тек два де сет и шест годи
на, ста ви ла је послед њу тач ку на његов 
рад. Омла ди на срп ска, којој је Рува рац 
био узор зате че на и зане мо ћа ла од 
запре па шће ња, доне ла је одлу ку да се 
за покој ни ком шест месе ци носи црни
на (Пан тић).

Посеб но су дир љи ви сти хо ви Лазе 
Кости ћа, који је напи сао Над Костом
Руварцем, а касни је и чуве ни Спомен
наРуварца(1865).

ПЕСНИЧ КИ КОН КУРС
Цен тар за кул ту ру „Сир ми у март”, из 
Срем ске Митро ви це, пово дом орга ни
зо ва ња Десе тог међу на род ног фести
ва ла пое зи је мла дих песни ка „Машта 
и сно ви”, рас пи су је Песнич ки кон
курс за све уче ни ке основ них и сред
њих шко ла. Кон курс није темат ски и 
омо гу ћа ва мла дим песни ци ма апсо
лут ну сло бо ду умет нич ког изра за.
 

Усло ви кон кур са:
- један аутор може посла ти нај ви ше 

3 песме, сва ку дужи не до 24 сти ха 
(реда);

 песме ауто ра из Репу бли ке Срби је 
се шаљу редов ном поштом (сва ка 
у три посеб на при мер ка   

  и у штам па ној фор ми);
- песме ауто ра из ино стран ства 

шаљу се елек трон ском поштом 
(један при ме рак или по један од 

  сва ке ако их је више од јед не); 
- испод сва ког при мер ка песме 

потреб но је напи са ти све подат ке 
(име, пре зи ме, раз ред, назив 

  шко ле, место, поштан ска адре са, 
број теле фо на и email адре са);

- у скла ду са прет ход но поме ну тим, 
све радо ве доста ви ти до 16. мар та 
2020. годи не на јед ну од  

  адре са:

Цен тар за кул ту ру „Сир ми у март”
Вука Кара џи ћа 10

22000 Срем ска Митро ви ца
(са назна ком „За Песнич ки кон курс”)

Еmail:  masta i sno vi@g mail.com

Струч ни жири ће ода бра не нај у спе
шни је радо ве свр ста ти у три кате го
ри је, a њихо ви ауто ри ће сте ћи пра
во уче шћа на Десе том међу на род
ном фести ва лу пое зи је мла дих 
песни ка „Машта и сно ви”, који ће 
бити одр жан у мају 2020. годи не у 
Срем ској Митро ви ци. Кате го ри је су:

 од I до IV раз ре да основ не шко ле,
 од V до VIII раз ре да основ не шко ле,
 од I до IV раз ре да сред ње шко ле.

Нај у спе шни ји ауто ри од I до VIII раз
ре да биће награ ђе ни пове љом и 
ком пле том књи га, а нај у спе шни ји 
сред њо шко лац наград ним путо ва
њем. Сва ки успе шан рад биће обја
вљен у Збор ни ку песа ма Фести ва ла.
Сви награ ђе ни биће бла го вре ме но 
оба ве ште ни о дату му одр жа ва ња 
Фести ва ла.            

Цен тар за кул ту ру „Сир ми у март”
Зол тан Хеге диш,  в.д. дирек то ра

ИНФОР МА ЦИ ЈА О НАЧИ НУ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА
УГО СТИ ТЕЉ СКИХ ОБЈЕ КА ТА ЗА СМЕ ШТАЈ 

Зако ном о уго сти тељ ству (,,Сл. гла сник РСˮ, бр. 90/2019) про пи са на је оба
ве за нека те го ри са ним уго сти тељ ским објек ти ма (при вред но дру штво, 
дру го прав но лице или пре ду зат ник) врста хостел, пре но ћи ште, кона чи
ште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кам пи ра ли ште, кам пинг 
одмо ри ште, кам пинг стоп и нека те го ри са ним објек ти ма за сме штај нау
тич ког тури зма и нека те го ри са ним уго сти тељ ским и  лов ног тури зма 
врсте ловач ки дом, ловач ка кућа и ловач ка коли ба, који се нала зе на 
тери то ри ји гра да Срем ска Митро ви ца да пре отпо чи ња ња оба вља ња 
делат но сти, на про пи сан начин под не се при ја ву једи ни ци локал не само
у пра ве (ЈЛС).

Исто тако дана 21. децем бра сту пио је на сна гу Пра вил ник о садр жи ни и 
начи ну под но ше ња при ја ве за  нека те го ри са ни уго сти тељ ски објек тат за 
сме штај, нека те го ри са ни обје ка за сме штај нау тич ког тури зма, нека те го
ри са ни обје кат за сме штај лов ног тури зма и о садр жи ни и начи ну вође
ња еви ден ци је обје ка та за сме штај (,,Сл. гла сник РСˮ, бр. 90/2019).  
Рокзапријавујемарт2020.године.
Једи ни це локал не само у пра ве ће изда ва ти уве ре ња нека те го ри са ним 

објек ти ма како би могли да оства ре пра во на уче шће у шеми доде ле вау че ра 
кори сни ци ма за 2020. годи ну.

За све инфор ма ци је обра ти ти се е маил: dma relj.turi zam @gmail.com или на 
адре си Кра ља Петра Првог 5, кан це ла ри ја бр. 4, или на теле фон 623788 
локал 122 . 

Осо ба за кон такт Дра га на Марељ.
У Срем ској Митро ви ци

Дана 15.01.2020. годи не
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Већ више од јед не деце ни је Вера 
Ђур ко вић, ама тер ска сли кар ка из 
Лаћар ка, скре ће пажњу на свој рад и 

осо бен стил, који је одли ку је. Њени доме
ти на пољу ама тер ског ства ра ла штва у 
сли кар ству су пре по зна ти и на Двадесетoj 
смо три ликов них умет ни ка ама те ра Вој во
ди не кру ни са ни вред ним при зна њем, 
првом награ дом за побед нич ки рад, дип
тих „С лица и налич ја“ у тех ни ци асам бла
жа. 

Вери на дела су ком плек сна, више слој
на и по начи ну изво ђе ња и по богат ству 
ком по зи ци је у раз ли чи тим тех ни ка ма од 
уља, кола жа, асам бла жа до ком би но ва не 
тех ни ке са при ме ном несли кар ских мате
ри ја ла. Сли ке оди шу сво је вр сном лако
ћом извед бе, али и про ми шље но сти, оне 
су сна жне и аутен тич не. У њеном има ги
нар ном и апстракт ном све ту круг зау зи ма 
често цен трал но место, он је покре тач, 
али и конач ност, резул тат и мера свих 
ства ри.

Прве озбиљ не поу ке о сли кар ству Вера 
је сте кла је у Шти фли ној ликов ној шко ли, 
где је три годи не ула зи ла у тај не сли кар
ског зана та. Нер вом истра жи вач ког поже
ле ла је да ство ри соп стве ни стил, пре по
зна тљив руко пис и одво ји се, као сва ки 
добар уче ник од свог учи те ља. 

Из ваше умет нич ке био гра фи је сазна
је мо да сте били носи лац број них 
награ да на дома ћим и међу на род ним 
кон кур си ма ликов ног ства ра ла штва. 

– Уче ство ва ла сам на мно го број ним 
међу на род ним изло жба ма на који ма сам 
осва ја ла при зна ња. Иста кла бих неке: 
прва награ да у кате го ри ји сли кар ство на 
међу на род ној изло жби „Умет ност у мини
ја ту ри“, Мај дан арт у Мај дан пе ку, 2013, 
дру га награ да ВоВа Мини Арт у Мађар
ској, прва награ да Бала тон Салон, 2014. 
Прва награ да на Два де се тој смо три 
ликов них умет ни ка ама те ра Вој во ди не, 
2019. одр жа ној у Срем ској Митро ви ци у 
Гале ри ји „Лазар Воза ре вић“ посеб но ми је 
важна, јер је то потвр да мог рада у дома
ћој сре ди ни.

Вера је успе шна жена, у пот пу но сти се 
оства ри ла и у сво јој при мар ној про фе си ји, 
као меди цин ски рад ник. Ипак, желе ла је 
нешто више, а љубав пре ма сли кар ству 
била је покре тач да се у сво јим позни јим 
годи на ма поч не њиме бави ти. Са одла
ском у пен зи ју, више ништа није могло да 
је зау ста ви, ни роди тељ ски савет око 
избо ра зани ма ња, ни мла да лач ка неси
гур ност. Оти сну ла се у свет умет но сти, у 
пот пу но сти реше на да успе, да се изра зи 
у рас ко ши свог тален та.

По про фе си ји меди цин ски рад ник 
напре до ва ли сте, сво је вре ме но до 
пози ци је глав не сестре. Ипак, желе ли 
сте да се опро ба те и на пољу умет но
сти. Како је отпо че ло ваше бавље ње 
сли кар ством? 

– Као виша меди цин ска сестра, свој 
рад ни век сам до првих усло ва за пен зи ју 
оства ри ла на интер ном оде ље њу, као 

глав на сестра кар ди о ло ги је са коро нар
ном једи ни цом. Како је то рад са широ ким 
пољем одго вор но сти, нисам има ла вре
ме на за дру га инте ре со ва ња. Жеља ми је 
била да се вра тим сво јој љуба ви из 
детињ ства и да поч нем да сли кам. Упи са
ла сам при ват ну шко лу сли ка ња, како бих 
савла да ла основ на зна ња, која нисам 
има ла у прет ход ном обра зо ва њу. 

При ја вљи ва ње на сли кар ске кон кур се, 
било је за неког ко је почи њао пра ви под
сти цај, који је давао додат ну енер ги ју за 
ства ра ње и само по у зда ње.

Има ли сте сре ћу да срет не те добр о
на мер не коле ге из бран ше, који су вас 
поса ве то ва ли да поч не те да се при ја
вљу је те на кон кур се.

– Уз помоћ коле ге сли ка ра била сам 
редов но оба ве ште на о кон кур си ма, на 
које сам сла ла радо ве, про ла зи ла жири
ра ње и поче ла осва ја ти при зна ња. 

У почет ку је екс пе ри мен ти са ла са тех
ни ком витрокола жа и кола жа, које су је 
посеб но при вла чи ле. Тех ни ка кола жа 
посеб но је одго ва ра ла њеном тем пе ра
мен ту, осе ћа њу за фор му и тек сту ру, као и 
накло ност ка апстракт ни јем изра зу, чему 
је ова тех ни ка пого до ва ла. Љубав пре ма 
мате ри ја ли ма пра ти ће је и касни је. 

Увек спрем ни за екс пе ри мен ти са ње, 
ваш ликов ни језик се не бази ра само на 
уља ном сли кар ству или акри лу. Посе
бан сег мент у њима чини иде ја реци
кла же.

– Иде ја реци кла же више пута ми се 
намет ну ла као иза зов, јер сам и рани је 
ради ла у ком би но ва ној тех ни ци. Заин те
ре со ва ла сам се за одба че не мате ри ја ле, 
јер сма трам да умет ност може да се 
напра ви од све га што нас окру жу је, као 
што су раз не врсте папи ра, кар то на, које 
ната пам, гужвам, лепим, ком би ну јем са 
дру гим мате ри ја ли ма.

Вера је јед на од рет хих сли кар ки која се 
изра жа ва у апстракт ним фор ма ма, до 
којих је дошла истра жи вач ким радом. 

Опре де ли ла се за апстрак ци ју, где одно су 
маса и про сто ра дугу је све, а сим бо ли ка и 
ком би на ци ја несли кар ских мате ри ја ла су 
ту само да истак ну екс пре си ју.

Оства ри ли сте у доме ну сли кар ства 
мини ја ту ре завид не резул та те. Ипак, не 
одри че те се ни вели ког фор ма та. 

– Како су међу на род не изло жбе углав
ном малог фор ма та, мисли ла сам да је за 
мој старт у позним годи на ма он посеб но 
пого дан. Са мини ја ту ром сам иза шла из 
ано ним но сти. Осим поле та да више 
радим, мини ја ту ра ми је дава ла и сло бо ду 
екс пе ри мен ти са ња. Посеб но ми је дра го и 
ово при зна ње у кате го ри ји ама те ра сли ка
ра, јер сам са вели ким фор ма том осво ји ла 
прву награ ду. 

Тра же ћи од себе увек више, иако 
успе шан уче сник мно гих груп них изло
жби, рет ко сте се одлу чи ва ли за само
стал но изла га ње. Недав но сте се пред
ста ви ли публи ци изло жбом мини ја ту ра 
у Арткафе гале ри ји „Тулуз Лотрек“ у 
Бео гра ду.

– Дуго ми је тре ба ло да се одлу чим за 
само стал ну изло жбу. Мини ја ту ра ми је 
дала довољ но потвр да да је то што радим 
добро. Оту да одлу ка да моја прва само
стал на изло жба буде упра во мини ја ту ра. 

Упор на и кре а тив на Вера доно си нова 
реше ња. Ипак, инспи ра ци ја не дола зи 
сама од себе, прет хо ди јој истра јан рад, 
али и вера у себе.

Мла да лач ки дух вас не напу шта ни 
данас, када сте у пен зи ји. Шта бисте 
саве то ва ли мла ђим ауто ри ма?

– Од иску сних коле га сли ка ра сам доби
ја ла савет да радим све више и тако 
дођем до оно га што јесам. Свим почет ни
ци ма пре по ру чи ла бих исто. Добро је да 
уз струч ну помоћ савла да ју осно ве у сли
ка њу, али и да на сво јим радо ви ма пока жу 
себе и сво је виђе ње оно га што раде.

М. Вукај ло вић

Круг као мера ства ри
ИНТЕР ВЈУ: ВЕРА ЂУР КО ВИЋ
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Фаво ри ти у кана лу

Про шлог утор ка је, на радост број
них ови сни ка о фуд ба лу, поче ла 
нока ут фаза Лиге шам пи о на. 

Тешко је поно ви ти про шло го ди шњи 
шоу у завр шни ци овог так ми че ња, али 
ако је суди ти по првим оди гра ним 
мече ви ма, и ове годи не ће да пршти. 
Неки од фаво ри та су, после првих 
мече ва, већ у кана лу. Ко ће из њега 
успе ти да се изву че, виде ће мо у 
реван шу.

Нарав но, цео свет бру ји о нор ве
шком вун дер кин ду Ерлин гу Халан ду. 
Овај дечак, са сво јих 19 лета, већ је 
сада обо рио неке рекор де и бље снуо 
као муња на свет ској фуд бал ској сце
ни. Пре шао је из аустриј ског Салц бур
га у Дорт мунд ове зиме за 22 мили о на 
евра. Број ке које га пра те су нествар
не. Пости гао је до сада у сезо ни 40 
голо ва, шест пута је пости гао хеттрик, 
12 голо ва на осам утак ми ца за Бору си
ју, а 10 у Лиги шам пи о на. На деби ју за 
немач ки тим пости гао је хеттрик за 23 
мину те. Про шлог утор ка је сам сру шио 
Париз и са два гола донео побе ду 
свом тиму од 2:1 на дома ћем тере ну.

 Бору си ја игра сја јан фуд бал и била 
би пра ва ште та да их не гле да мо у 
самој завр шни ци Лиге шам пи о на. Одр
жа ли су фуд бал ску лек ци ју пре по тен
тим Пари жа ни ма, који ће мора ти 
добро да се пому че у реван шу ако 
желе да про ђу даље.

Атле ти ко Мадрид је као дома ћин 
добио Ливер пу ла 1:0. Још један изне
на ђу ју ћи резул тат ако се узме у обзир 
фор ма ова два тима. Ипак, нека ко не 
могу да се отмем ути ску да је Чоло 
Симе о не ово га пута над је бао свог 
коле гу Кло па. Нека ко је пред меч сми
ри вао стра сти и чак хва лио про тив ни
ка, што није његов манир. А онда су 

Енгле зи упа ли у мадрид ску јазби ну и 
доби ли по там бу ри. Симе о не је више 
био окре нут ка три би на ма него ка 
тере ну и као дири гент, ложио публи ку 
и тра жио подр шку. На кра ју, кла си чан 
ката на ћо у Симе о не о вом сти лу. 
Енфилд ће да гори у реван шу.

Ата лан та је на дома ћем тере ну 
одва ли ла Вален си ју са 4:1 у мечу који 
је при ву као нај ма ње пажње. Ита ли ја
ни су иско ри сти ли чиње ни цу да су 
гости десет ко ва ни, и већ у првом мечу 
веро ват но обез бе ди ли пла сман у сле
де ћу рун ду. Сја јан успех за еки пу која 
је кила во поче ла ово се зон ско так ми че
ње и једва избо ри ла пла сман у нока ут 
фазу. Тре ба иста ћи да Ата лан ти добро 
иде и у дома ћем шам пи о на ту који 
поста је све јачи. Тре нут но су четвр ти и 
боре се за место које води у Лигу шам
пи о на. Сва ка ко еки па коју не сме те 
пот це ни ти.

Тотен хем је добио шамар од Лај
пци га на свом тере ну. Изгу би ли 
су са 1:0 и могло би се рећи да 

су одлич но про шли с обзи ром на то да 
су могли бити демо ли ра ни. Исти на, 
Мури њо има мно го про бле ма због 
неи гра ња два нај бо ља игра ча, Сона, 
који је зар шио сезо ну, и Кеј на. Ипак, 
мора се рећи да је Тотен хем оди грао 
скан да ло зно лоше и да тре ба да пева
ју због овог мини мал ца у њихо вој мре
жи.

Са дру ге стра не, нека ко имам осе ћај 
да ће Мури њо у дру гом мечу да насан
ка мла дог коле гу на клу пи Лај пци га. Не 
би му било први пут да про ђе на ова
кав начин. Тре ба има ти у виду то да је 
Лај пциг могао да завр ши посао већ у 
Лон до ну, и са пет кома да запе ча ти 
суд би ну Енгле за. Али нису то ура ди ли. 
Можда им се оби је о гла ву.

Нека ко имам осе ћај 
да ће Мури њо

у дру гом мечу да 
насан ка мла дог коле гу 

на клу пи Лај пци га.
Не би му било први 

пут да про ђе
на ова кав начин.

Тре ба има ти у виду 
то да је Лај пциг могао 
да завр ши посао већ

у Лон до ну, и са пет 
кома да запе ча ти
суд би ну Енгле за.

Али нису то ура ди ли. 
Можда им се
оби је о гла ву

ЗВЕР: Ерлинг Халанд
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Скуп шти на Сава те саве за Срби је

У Руми је 16. фебру а ра одр жа на 
редов на годи шња скуп шти на, а 
потом и избор на скуп шти на Сава те 

саве за Срби је на којој су иза бра ни орга
ни и рад на тела Сава те саве за Срби је. На 
редов ној скуп шти ни усво је ни су изве шта ји 
о раду и финан сиј ском посло ва њу за про
шлу, као и план рада за ову годи ну. Тако
ђе, изме њен је послов ник о раду Скуп
шти не, судиј ски и тре нер ски пра вил ник, 
а усво је на је и стра те ги ја раз во ја Сава те 
саве за Срби је за наред не чети ри годи не. 

За пред сед ни ка ССС је иза бран Мио драг 
Ракић из Руме, а за гене рал ног секре та ра 
Милош Вијук из Новог Сада.

После овог зва нич ног дела, уру че не су 
и пла ке те нај у спе шни јим спор ти сти ма и 
спорт ским рад ни ци ма, а Саве та бокс клуб 
„Рума“ је добио пехар као нај у спе шни ји 
клуб у про те кле три годи не. Од 15 кате го
ри ја, Румља ни су били нај у спе шни ји у пет: 
нај у спе шни ја мла ђа пио нир ка је Софи ја 
Мили че вић, нај у спе шни ји ста ри ји пио нир 
је Стра хи ња Јоц ко вић, Ана ста си ја Ико нић 

је нај у спе шни ја кадет ки ња у Срби ји, нај
у спе шни ји клуб је СБК „Рума“, а нај у спе
шни ји тре нер је Мио драг Ракић из Руме.

Истог дана су одр жа не и редов на и 
избор на скуп шти на СБК „Рума“ на којој 
је за пред сед ни ка клу ба иза бран Дамјан 
Мар ко вић, а за гене рал ног секре та ра 
Мио драг Ракић. Уру че на је и пла ке та дуго
го ди шњем спорт ском сарад ни ку Раде ту 
Кља ји ћу, а Мар ко Вида ко вић је про гла шен 
за нај бо љег јуни о ра Сава те саве за Вој во
ди не. С. Џакула

Чла но ви СБК Рума

КАРА ТЕ КЛУБ „СРЕМ“

30 меда ља са Првен ства Сре ма

Про те клог викен да је у Спорт ској 
хали „Парк“ у Ста рој Пазо ви одр
жа но Првен ство Сре ма за поле

тар це, пио ни ре и наде у орга ни за ци ји 
Кара те саве за Вој во ди не. Кара те клуб 
„Срем“ је пред ста ви ло 24 так ми ча ра из 
нај мла ђих узра сних кате го ри ја. Пред во
ђе ни тре не ром Ивом Вин ко вић осво ји ли 
су укуп но 30 меда ља и то 17 зла та, 10 
сре бра и три брон зе. Клуб је у гене рал
ном пла сма ну зау зео убе дљи во прво 

место. Злат не меда ље су осво ји ли у 
ката ма Ире на Гру ја нић (тру зла та), Анђе
ла Перо вић (два зла та у ката ма и зла то 
у бор ба ма), Хеле на Мал ба шић (два зла
та), Сара Стар че вић, Еле на Мило ше вић, 
Мила Ликић, Јова на Радо ва но вић, Жана 
Ђур ђе вић, Уна Бре бан, Алек Даф, Јана 
Бје лић(бор бе), Бра ни слав Лаза ре вић и 
ката тим у саста ву Иси до ра Дра гој ло вић, 
Дуња Бере жни и Дуња Павло вић, и тим 
пио нир ки Ире на Гру ја нић, Анђе ла Перо

вић и Мио на Мурић. 
Сре бро су осво ји ли Милош Марић, 

Биља на Дра гој ло вић (два сре бра), Сара 
Глу мац, Вук Стој ко вић, Јана Бје лић, Иси
до ра Дра гој ло вић, Мио на Мурић, Јова на 
Васић.

Брон зу су осво ји ли Дуња Павло вић, 
Дуња Бере жни, Тама ра Тимић. 

Так ми ча ри „Сре ма“ су пока за ли одлич
ну спрем ност за поче так сезо не у којој им 
пред сто је сва зна чај ни ја так ми че ња.
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ОВАН: Делу је те врло 
афир ма тив но на сво ју 
око ли ну и има те 
довољ но слу ха за 

неке савре ме не иде је. Обра ти те 
посеб но пажњу на могућ ност пове
зи ва ња послов них и при ват них 
инте ре са, јер уз задо вољ ство које 
ће вас испу ни ти сле ди и доби так 
који ће вам импо но ва ти. Про ла зи
те кроз раз ли чи те фазе емо тив ног 
рас по ло же ња и ста ло вам је да 
побoљшате свој љубав ни живот.

БИК: Делу је те енер
гич но у сусре ту са 
сарад ни ци ма и поста
вља те нове зах те ве у 

оче ки ва њу да све тече по вашим 
про це на ма. Љубав не раз ми ри це 
при хва ти те као про ла зну фазу, јер 
све се сво ди на нови под сти цај 
или на добар импулс који вас 
води ка емо тив ном збли жа ва њу 
са парт не ром.

БЛИ ЗАН ЦИ: Има те 
при ја те ље на висо ким 
поло жа ји ма и на 
почет ку ове неде ље 

вре ме је да их позо ве те и замо ли
те за услу гу. Ви ника да не нипо да
шта ва те нити иско ри шта ва те 
људе, те не мора те бри ну ти да ће 
вас погре шно раз у ме ти, чак и ако 
вам се не јаве до сре ди не неде
ље. У међу вре ме ну, биће те зау зе
ти пома жу ћи при ја те љи ма. Иско
ри сти те викенд да се бави те сво
јим љубав ним живо том.

РАК: Про ла зи те кроз 
раз ли чи те фазе ства
ра лач ког рас по ло же
ња и ста ло вам је да 

себи обез бе ди те опти мал не усло
ве. Обра ти те пажњу на реак ци ју 
бли же око ли не, јер поне кад не 
жели те да при хва ти те комен та ре 
које дожи вља ва те као оштру кри
ти ку. У одно су са љубав ним парт
не ром често пре у зи ма те актив ну 
уло гу и спрем ни сте да про ме ни те 
неке зајед нич ке нави ке које вас 
спу та ва ју.

ЛАВ: Делу је те забри
ну то због нових дога
ђа ја на послов ној сце
ни који могу да вас 

успо ре у спро во ђе њу важних пла
но ва које има те. Али, уз додат ну 
упор ност пока за ће се да има те 
врло ефи ка сна реше ња и да око
ли на изу зет но ува жа ва ваше 
резул та те. У дога ђа ји ма из при
ват ног живо та, немој те дозво ли ти 
да се о вама шире лоши гла со ви 
или да неко о вама пла си ра 
погре шне при че.

ДЕВИ ЦА: Ново 
сазна ње пози тив но 
ути че на вашу моти
ва ци ју и на про фе си

о нал ну ори јен та ци ју. Сада има те 
добру вољу да се анга жу је те на 
неким зада ци ма које може те да 
реша ва те у дого во ру са сарад ни
ци ма. Не тре ба да се опте ре ћу је
те са неким нов ча ним пита њи ма, 
јер уско ро ћете реши ти и те 
диле ме. Љубав ни дога ђа ји које 
наслу ћу је те има ју неку нео бич ну 
драж.

ВАГА: Обра ти те 
пажњу на нове про фе
си о нал не могућ но сти, 
како бисте про ши ри ли 

сазна ње и побољ ша ли сво ју укуп
ну пози ци ју. Ако пре пу сти те да 
ства ри саме иду сво јим током, 
неко дру ги изне на да може да вас 
пред у хи три. Свет око себе посма
тра те дру га чи јим оци ма или у 
ведрим тоно ви ма, осе ћа те се 
задо вољ но и срећ но уз воље ну 
осо бу.

ШКОР ПИ ЈА: Неко 
вам даје кори сне суге
сти је које лако може те 
да при ме ни те при ли

ком реша ва ња озбиљ них пита ња. 
Потру ди те се да пра вил но дози
ра те свој ства ра лач ки импулс са 
зајед нич ким инте ре си ма, како 
бисте на нај бо љи начин ускла ди
ли раз ли ке које посто је у мишље
њу или иску ству. Тре нут но пре и
спи ту је те свој однос са бли ском 
осо бом у жељи да се што боље 
раз у ме те.

СТРЕ ЛАЦ: Ула зи те 
вели ки напор да 
оства ри те пози тив не 
резул та те у свом про

фе си о нал ном изра жа ва њу, али 
посто је изне над не ситу а ци је које 
реме те ваше пла но ве и послов ну 
кон цеп ци ју. Потреб но је да се рас
те ре ти те од додат них оба ве за, 
нема те довољ но енер ги је да се 
анга жу је те на више стра на исто
вре ме но.

ЈАРАЦ: Потру ди те се 
да успе шно спро ве де
те све сво је иде је и 
пла но ве у дело. 

Важно је да поред себе има те 
осо бу од пове ре ња и тим про ве
ре них сарад ни ка за које вас везу ју 
зајед нич ки инте ре си. У љубав ном 
одно су, немој те уза луд но поку ша
ва ти да про ме ни те парт не ро во 
пона ша ње или да мења те ток 
ства ри које не зави се од ваше 
воље.

ВОДО ЛИ ЈА: Осе ћа те 
додат ни при лив кре а
тив не енер ги је и 
спрем ни сте да се 

мак си мал но анга жу је те у више 
пра ва ца. Доби ја те подр шку у сво
јој око ли ни, што ће вам олак ша ти 
мно ге ситу а ци је кроз које про ла
зи те. Успех ће вас пра ти ти и на 
финан сиј ском пољу, тако да има
те сјај ну при ли ку у пове зи ва њу 
послов них и при ват них инте ре са. 
Парт нер у вама непре кид но под
сти че љубав ни занос и неку скри
ве ну сна гу.

РИБЕ: Нала зи те се у 
сјај ној фор ми и са 
вели ким опти ми змом 
при ла зи те сва кој 

послов ној теми коју пред ла жу 
ваши сарад ни ци. Захва љу ју ћи 
поу зда ним инфор ма ци ја ма које 
доби ја те сада може те да пла ни
ра те низ зајед нич ких актив но сти 
које ће вам уско ро доне ти уве ћа
не резул та те. Често има те добар 
пред о се ћај, јер испу ње ни сте 
роман тич ним мисли ма.

VREMEPLOV
26. фе бру ар

1777. Ро ђен је срп ски др жав
ник и пи сац про та Ма те ја 
Не на до вић, вој во да из Пр вог 
срп ског устан ка, тво рац и 
пр ви пред сед ник Пра ви тељ
ству ју шчег со вје та  пр ве срп
ске вла де. 
1930. По ста вље ни су пр ви 
цр ве нозе ле ни се ма фо ри, на 
Мен хет ну.

27. фе бру ар
1557. Отво ре на је пр ва ру ска 
ам ба са да, у Лон до ну. 
1905. Ве ли ка шко ла је ре ор га
ни зо ва на и пре ра сла је у Бе о
град ски уни вер зи тет, ко јем је 
Скуп шти на Ср би је оси гу ра ла 
ви сок сте пен ауто но ми је. 

28. фе бру ар
1842. Ро ђен је срп ски фи ло
зоф и пи сац Ми лан Ку јун џић 
Абер дар, је дан од пр вих про
фе со ра фи ло зо фи је на бе о
град ској Ве ли кој шко ли, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, 
пред сед ник Скуп шти не и 
ми ни стар про све те. 
1916. У Пр вом свет ском ра ту 
за вр ше но је пре ба ци ва ње на 
Крф глав ни не од око 140.000 
срп ских вој ни ка.

29. фе бру ар
1992. У Бо сни и Хер це го ви ни 
је одр жан ре фе рен дум на 
ко јем се ве ћи на ста нов ни
штва из ја сни ла за не за ви сну 
др жа ву, што је зна чи ло одва
ја ње од та да шње СФР Ју го
сла ви је. Бо сан ски Ср би су 
бој ко то ва ли овај ре фе рен дум, 
а на пе тост у ко јој је одр жан 
кул ми ни ра ла је ка да је ис пред 
цр кве у цен тру Са ра је ва уби
јен Ср бин Ни ко ла Гар до вић на 
свад би сво га си на. У ро ку од 
не ко ли ко са ти град је бло ки
ран ба ри ка да ма ко је су чу ва
ли на о ру жа ни ци ви ли Ср би и 
Му сли ма ни.

1. март
1872. Је ло у сто ун је по стао 
пр ви свет ски на ци о нал ни 
парк. Је ло у сто ун је при род ни 
бо та нич ки и зо о ло шки врт у 
САД, нај ве ћим де лом у др жа
ви Ва јо минг, по вр ши не 8.963 
ки ло ме та ра ква драт них, у 
ко јем је за бра њен сва ки лов и 
оште ће ње при ро де. 
1978. Мр твач ки сан дук Чар ли
ја Ча пли на укра ден је у Швај
цар ској. 

2. март
1824. Ро ђен је Бе др жих Сме
та на, че шки ком по зи тор, 
ди ри гент и пи ја ни ста, нај зна
чај ни ји пред став ник и за чет
ник че шког му зич ког на ци о на
ли зма. 
1983. Филипс и Сони пред ста
ви ли су тех но ло ги ју сни ма ња 
на ком пакт диск. 

3. март
1955. Ел вис При сли се пр ви 
пут по ја вио на ТВу. 
1956. Ма ро ко је из деј ство вао 
не за ви сност од Фран цу ске. 

HOROSKOP

Сре да, 26. (13.) фебру ар
Све ти Симе он Миро то чи ви

Четвр так, 27. (14.) фебру ар 
Пре по доб ни Авксен ти је; Све ти 
Кирил Сло вен ски 

Петак, 28. (15.) фебру ар
Све ти апо стол Они сим; Пре по
доб ни Јев се ни је Пусти њак

Субо та, 29. (16.) фебру ар
Све ти муче ни ци Пам фил, Пор
фи ри је и дру гих 10 муче ни ка

Неде ља, 1. мар т (17. фебру ар) 
Све ти вели ко му че ник Тео дор 
Тирон (Беле покла де)

Поне де љак, 2. март
(18. фебру ар) 

Све ти Лав Рим ски; све ти Фла
ви јан Цари град ски

У то рак, 3. март (19. фебру ар)
Све ти апо сто ли Архип, Фили
мон и Апфи јам

Crkveni
kalendar

• Боље изда ти пло чу 
него при ја те ља
• Кар ту читај, сеља ка 
питај
• Ташту би пре по знао 
међу хиља ду про бле ма

Роло ва ни 
кром пир

Састој ци: два већа кром пи ра, 
150 гра ма спа на ћа, јед но јаје, гла
ви ца црног лука, три чена белог 
лука, 150200 гра ма сира, 150 
гра ма шун ке, 150 гра ма суве сла
ни не исе че не на тан ке листо ве, 
кач ка ваљ, со, бибер, уље.

При пре ма: Кром пир очи сти ти 
и исе ћи на тан ке листи ће. Плех 
обло жи ти пек папи ром па нарен
да ти кач ка ваљ. Поре ђа ти кром
пир пре ко кач ка ва ља, посо ли ти, 
поби бе ри ти и поу љи ти. Пећи на 
210 сте пе ни. Про пр жи ти на уљу 
сец кан црни лук и дода ти сец кан 
спа наћ и бели лук. Мало дин ста ти 
да омек ша. Јаје изме ша ти са 
сиром, па у то дода ти прже ни спа
наћ. На кром пир рас по ре ди ти сир 
са спа на ћам па на листи ће исе че
ну шун ку. Уви ти кром пир у рол ни
цу, па обмо та ти сувом сла ни ном. 
Пећи на 200 сте пе ни око 4045 
мину та.


