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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610069, 624657, 621065
Факс: 022/610070

Дежурна служба: 064/8894580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800100122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsEmail: o�  ce@sremgas.rs
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

САРАДЊА РУМЕ И СТАРЕ ПАЗОВЕ

Пројекат ЕУ за раз вој
локал не само у пра ве

Онлајн пре зен та ци јом про јек та 
„Инте гри са ни при ступ упра
вља њу јав ном сво ји ном у 

општи на ма Ста ра Пазо ва и Рума“ и 
завр шном кон фе рен ци јом у згра ди 
Општи не Ста ра Пазо ва, у четвр так, 
17. сеп тем бра, фина ли зо ван је про
грам Exchan ge 5, који финан си ра 
Европ ска уни ја, а спро во ди Мини
стар ство држав не упра ве и локал не 
само у пра ве у сарад њи са Стал ном 
кон фе рен ци јом гра до ва и општи на 
као импле мен та ци о ним парт не ром.

Кра јем 2018. годи не општи не Ста
ра Пазо ва и Рума доби ле су бес по
врат на сред ства од стра не ЕУ кроз 
про грам Exchan ge 5. У циљу уна
пре ђе ња локал не еко но ми је путем 
инте гри са ног упра вља ња јав ном 
сво ји ном у поме ну тим oпш тинама 
изра ђе не су и сту ди је порт фо ли ја 
јав не имо ви не и при вла че ња инве
сти ци ја у који ма је пред ста вље но 
десет атрак тив них лока ци ја.

– Раз ли чи ти су типо ви и врсте 
лока ци је, које обе општи не нуде. 
Тих по пет лока ци ја у обе локал не 
само у пра ве су што грин филд, што 
земљи ште које се нуди. Оно што је 
бит но да се зна, јесте да су све лока
ци је које су обра ђе не јав на сво ји не 
обе локал не само у пра ве, како Пазо
ве тако и Руме, ту нема имо вин ско
прав них про бле ма и лока ци ја није у 
том сми слу про бле ма тич на – рекао 

је Јови ца Дам ња но вић из аген ци је 
„Nai sa con sul ting“. 

Мари на Савић, заме ни ца пред сед
ни ка Општи не Ста ра Пазо ва, нагла
си ла је да нови при сту пи инте гри
са ног упра вља ња јав ном имо ви ном 
допри но се ства ра њу повољ не кли ме 
за даљи еко ном ски раз вој.

– Ми смо овом сту ди јом пред ло
жи ли неко ли ко лока ци ја, неко ли ко 
непо крет но сти, које су од зна ча ја за 
нашу општи ну, а можда нису има ле 
аде кват ну тржи шну вред ност. Ми их 
прво нисмо ни ква ли тет но еви ден

ти ра ли, а овим путем смо то успе ли. 
Сту ди ја је пока за ла и ту тржи шну 
цену, одно сно тржи шну вред ност 
самих непо крет но сти – иста кла је 
Мари на Савић.

И Душан Љуби шић, начел ник 
општин ске упра ве Општи не Рума, 
сагла сан је да је про је кат зна ча јан 
за сре ђи ва ње имо вин скоправ них 
одно са, одно сно, да локал не само у
пра ве зна ју шта све посе ду ју у јав ној 
сво ји ни.

– Ово је прак тич но био начин да 
попи ше мо све оно што јесте у јав ној 
сво ји ни. На овај начин смо сазна
ли шта је све у јав ној сво ји ни, као и 
коли ка је тржи шна вред ност – рекао 
је Љуби шић.

Ста ра Пазо ва и Рума су међу 
првим општи на ма у који ма се про
је кат успе шно окон ча ва, а резул та ти 
ће бити при ме ње ни.

– Ово је био запра во пра ви начин 
да помог не мо и да се уз сред ства 
Европ ске уни је локал не само у пра ве 
побољ ша ју и да уна пре де упра вља
ње имо ви ном и кон крет но, обу хват 
локал них обје ка та у јав ној сво ји ни 
– дода ла је Миле на Радо ми ро вић, 
мена џер ка про гра ма Exchan ge 5. 

Одо бре на вред ност про јек та је 
изно си ла око 173 хиља де евра. Ина
че, од 2000. до данас, ЕУ дони ра ла 
је више од 3,5 мили јар ди евра Срби
ји. Дани је ла Гор чић 

Пре зен та ци ја про јек та у Ста рој Пазо ви

Миле на Радо ми ро вић

Кра јем 2018. годи не општи не Ста ра Пазо ва и Рума доби ле су бес по врат на сред
ства од стра не ЕУ кроз про грам Exchan ge 5. У циљу уна пре ђе ња локал не еко но
ми је путем инте гри са ног упра вља ња јав ном сво ји ном у поме ну тим oпш тинама 
изра ђе не су и сту ди је порт фо ли ја јав не имо ви не и при вла че ња инве сти ци ја у 
који ма је пред ста вље но десет атрак тив них лока ци ја
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НА ЧЕЛУ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ ИЗА БРА НА ЖЕНА, ДРУ ГИ ПУТ У ИСТО РИ ЈИ ГРА ДА

Све тла на Мило ва но вић
је нова гра до на чел ни ца

На сед ни ци Скуп шти не гра да, 
одр жа ној 18. сеп тем бра, Све
тла на Мило ва но вић, кан ди тат

ки ња листе ,,Алек сан дар Вучић За 
нашу децу”, иза бра на је за гра до на
чел ни ка. За Све тла ну Мило ва но вић, 
доса да шњу заме ни цу гра до на чел ни
ка, гла са ло је 44 од укуп но 55 при сут
них одбор ни ка. Тако је Све тла на 
Мило ва но вић поста ла дру га жена у 
исто ри ји нај ве ћег гра да у Сре му, која 
ће оба вља ти функ ци ју гра до на чел ни
ка у наред не чети ри годи не. Прва 
жена која је била на челу Срем ске 
Митро ви цу јесте Мари ја Про коп и то у 
пери о ду од 1984. до 1985. годи не. За 
заме ни ка гра до на чел ни ка, већи ном 
одбор нич ких гла со ва, иза бран је 

Петар Самар џић, доса да шњи дирек
тор Аге ни ци је за рурал ни раз вој. Пред 
одбор ни ци ма су биле још две тач ке 
днев ног реда: кон ста то ва ње пре стан
ка дужно сти гра до на чел ни ку, заме ни
ку гра до на чел ни ка и чла но ви ма Град
ског већа и избо ри и име но ва ња.  

Бив ши гра до на чел ник Вла ди мир 
Сана дер је уру чио цве ће ново и за бра
ној гра до на чел ни ци и поже лео јој мно
го сре ће и успе ха у даљем раду. Том 
при ли ком, Све тла на Мило ва но вић је 
изја ви ла да ће се наста ви ти рад на 
раз во ју гра да, као и на реа ли за ци ји 
про је ка та који су зацр та ни у избор ној 
кам па њи Срп ске напред не стран ке. 

 Част је, али и вели ка одго вор ност 
бити гра до на чел ник гра да као што је 

Срем ска Митро ви ца, који има бур ну 
исто ри ју, који су веко ви ма руши ли и 
пали ли, а он се увек изди зао из пепе
ла и то чети ри пута. Има мо сре ћу да 
смо све до ци раз во ја Срем ске Митро
ви це у овом послед њем пери о ду. 
Нарав но, ми ћемо и даље наста ви ти у 
том прав цу. План за даљи раз вој гра
да су сви про јек ти које смо зацр та ли у 
про гра му ,,Срем ска Митро ви ца 2025” 
током избор не кам па ње листе ,,Алек
сан дар Вучић За нашу децу”. Издво
ји ћу неко ли ко обла сти, а то су обра зо
ва ње, зашти та живот не сре ди не и 
тури зам.Тако ђе, реа ли зо ва ће мо и 
про јек те у оста лим обла сти ма, које 

План за даљи раз вој гра да су сви про јек ти које смо зацр та ли у про гра му „Срем ска 
Митро ви ца 2025” током избор не кам па ње листе „Алек сан дар Вучић- За нашу децу”. 
Издво ји ћу неко ли ко обла сти, а то су обра зо ва ње, зашти та живот не сре ди не и тури-
зам.Тако ђе, реа ли зо ва ће мо и про јек те у оста лим обла сти ма, које смо наве ли током 
кам па ње. У обла сти еко ло ги је заса ди ће мо 80.000 ста ба ла за Митров ча не, и тако ће 
град доби ти још пар ко ва. Посеб ну пажњу ћемо обра ти ти на раз вој тури зма. Вео ма 
нам је важна изград ња хоте ла, бици кли стич ке ста зе, као и сео ска дома ћин ства и 
фру шко гор ски тури зам, рекла је нова гра до на чел ни ца Све тла на Мило ва но вић

Светлана Миловановић
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смо наве ли током кам па ње. У обла сти 
еко ло ги је заса ди ће мо 80.000 ста ба ла 
за Митров ча не, и тако ће град доби ти 
још пар ко ва. Посеб ну пажњу ћемо 
обра ти ти на раз вој тури зма. Вео ма 
нам је важна изград ња хоте ла, бици
кли стич ке ста зе, као и сео ска дома
ћин ства и фру шко гор ски тури зам. 
Пла но ви су  вели ки и сигур но ћемо их 
оства ри ти, али нај пре тре ба да завр
ши мо све што је запо че то. Вео ма ми 
је дра го што сам дру га жена у исто ри
ји нашег гра да која је гра до на чел ник, 
пре мене је то била Мари ја Про коп. 
Надам се да ћемо се убр зо и упо зна ти 
да раз ме ни мо иску ства, да види мо 
шта се и да ли се нешто про ме ни ло 
током ових 40 годи на. Жене су те које 
теже миру, ста бил но сти, очу ва њу сво
је поро ди це, а моја поро ди ца је Срем
ска Митро ви ца, то јест, сви наши 
сугра ђа ни и сугра ђан ке. Петар Самар
џић и ја ћемо се потру ди ти да оства
ри мо сва обе ћа ња и оче ки ва ња, а све 
у слу жби наших гра ђа на. Посеб но бих 
се захва ли ла Листи „Алек сан дар 
Вучић за нашу децу” на подр шци која 
нам је пру же на, свом прет ход ни ку 
Вла ди ми ру Сана де ру, јер смо лепо  и 
пло до твор но сара ђи ва ли ове чети ри 
годи не. Посеб ну захвал ност дугу је мо  
мини стру Бра ни сла ву Неди мо ви ћу, 
који је сво јом енер ги јом, сна гом и 
посло ва њем учи нио да  Митро ви ца 
поста не град за при мер, рекла је Све
тла на Мило ва но вић.

За чла но ве Град ског већа већи ном 
гла со ва иза бра ни су: Сло бо дан Вуји
чић из Срем ске Митро ви це, Љиља на 
Божић из Мачван ске Митро ви це, 
Ната ша Боја нић из Лаћар ка, Зоран 
Пуха лић из Срем ске Митро ви це, др 
Ран ко Попо вић из Лаћар ка, Бран ко 
Тодо ро вић из Срем ске Митро ви це, 
Мир ко Дра гој ло вић из Срем ске Митро
ви це, Злат ко Начев из Срем ске 
Митро ви це и др Јован Нико лић из 
Срем ске Митро ви це.

На овој сед ни ци су име но ва на и 
скуп штин ска тела. За пред сед ни ка 
Одбо ра за дру штве не делат но сти 
име но ва на је Сла ђа на Миле но вић, 
њена заме ни ца је Ната ша Милин ко
вић, а чла но ви су: Тама ра Мил ко

вић,Јели са ве та Сана дро вић, Иван 
Весе ли но вић, Милан ка Шуба тли ја и 
Татја на Љуби шић. Пред сед ни ца 
Одбо ра за кадров ска и адми ни стра
тив на пита ња је Јова на Каран, заме
ник је Дали бор Ива но вић, а чла но ви: 

Нико ла Митро вић, Кри сти на Мило вац, 
Весна Црно бр нић, Вла ди мир Павло
вић, Нико ла Тејић, Милош Бро цић, 
Мар ко Тор ма. Мир ја на Мира жић је 
име но ва на за пред сед ни цу Одбо ра за 
ман дат ноиму ни тет на пита ња име но
ва ни, Нико ли на Носо вић је заме ни ца, 
а чла но ви овог Одбо ра су: Ива на 
Пеји но вић, Игор Уро ше вић и Ката ри на 
Вуле тић. За пред сед ни ка Одбо ра за 
урба ни зам и стам бе нокому нал не 
делат но сти име но ва ни име но ван је 
Милан Марин ко вић, за заме ни ка 
пред сед ни ка Сло бо дан Чикић, а чла
но ви су: Јови ца Мила ди но вић, Гор да
на Доста нић, Мили ца Јело вац, Милан 
Ћирић, Нико ла Вуче но вић, Нико ла 
Будо шан, Сте фан Вучић, Сла вен ка 
Митро вићЛаза ре вић и Све то зар 
Обра до вић. За пред сед ни ка Одбо ра 
за финан си је је име но ван Бојан Сан
то вац, за њего вог заме ни ка је иза бран 
Петар Кусић, а чла но ви су: Михај ло 
Сте вић, Бран ко Јако вље вић, Пре драг 
Муј кић, еле на Јовић, Новак Самар
џић.

У Град ској кући, 21. сеп тем бра је 
оба вље на при мо пре да ја ман да та бив
шег гра до на чел ни ка Вла ди ми ра Сана
де ра и ново и за бра не гра до на чел ни це 
Све тла не Мило ва но вић. Вла ди мир 
Сана дер је том при ли ком поже лео 
новој гра до на чел ни ци мно го успе ха и 
сре ће у даљем раду. 

– Надам се да ће Град Срем ска 
Митро ви ца, на челу са Све тла ном 
Мило ва но вић и њеним заме ни ком 
Петром Самар џи ћем и њихо вим 
сарад ни ци ма, наста ви ти истим путем, 
који смо запо че ли.  Одно сно, да ће 
успе ти да изгра де још мно го лепих 
обје ка та, рекон стру и шу још мно го ули
ца, и да још више модер ни зу ју град, и 
да наста ве у прав цу који смо запо че ли 
још пре десет до два де сет годи на. 
Тако ђе, надам се да ће се мак си мал но  
тру ди ти како би гра ђа ни ма живот био 

лагод ни ји и комот ни ји, као и да ће на 
нај бо љи начин про мо ви са ти Митро ви
цу, која је заи ста кул тур но и исто риј ски 
бога та. Можда је по бро ју ста нов ни ка 
Срем ска Митро ви ца мања сре ди на, 
али је по кул ту ри, тра ди ци ји, исто ри ји, 
један цар ски град, који заслу жу је да 
има цар ску инфра струк ту ру, добро 
обра зо ва ње, нове шко ле и нове врти
ће, изја вио је Сана дер.

Све тла на Мило ва но вић се захва ли
ла свом прет ход ни ку на одлич ној 
сарад њи коју су има ли у прет ход не 
чети ри годи не, док је оба вља ла 
дужност заме ни ка гра до на чел ни ка. 

– Дра го ми је да ћемо и даље бити 
у кон так ту, тако да све оне про јек те 
који су запо че ти у њего вом ман да ту и 
завр ши мо, а његов савет је увек 
добро до а шо, рекла је Све тла на Мило
ва но вић.  

При мо ре да ја ман да та

Све тла на Мило ва но вић је рође на је 
1967. годи не у Срем ској Митро ви ци, 
где је завр ши ла основ ну и сред њу 
шко лу. Од 1986. до 1991. сту ди ра ла је 
у Новом Саду на Фило зоф ском 
факул те ту, смер срп ско хр ват ски језик 
и југо сло вен ске књи жев но сти, и по 
зва њу је про фе сор срп ског јези ка и 
књи жев но сти. Од 1995. годи не ради 
као про фе сор срп ског јези ка књи жев
но сти у ОШ „Јован Попо вић” и „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки” у Срем ској 
Митро ви ци, од 2004. до 2016. оба

вља ла је функ ци ју дирек то ра ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки” у СМ и 
била пред сед ник  Акти ва дирек то ра 
основ них шко ла. Након тога, крат ко је 
била на функ ци ји дирек то ра Цен тра 
за кул ту ру „Сир ми у март” да би у сеп
тем бру исте годи не име но ва на на 
функ ци ју заме ни ка гра до на чел ни ка. 
Била је одбор ни ца у град ској Скуп
шти ни у пери о ду 2008  2016. годи не 
и чла ни ца Жен ске одбор нич ке мре же. 
Уда та је и мај ка јед ног пуно лет ног 
дете та. 

Био гра фи ја нове гра до на чел ни це 
Срем ске Митро ви це

Светлана Миловановић Владимир Санадер
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Сед ни цу су обе ле жи ле рас пра ве 
одбор ни ка Срп ске напред не стран ке и 
Гру пе гра ђа на ,,Вла ди мир Пет ко вић 
Град за све нас”, који нису подр жа ли 
пред ло ге за избор гра до на чел ни ка и 
заме ни ка гра до на чел ни ка, наво де ћи 
да пред ло же ни кан ди да ти нема ју ком
пе тен ци је. Нај пре је одбор ни ца Гру пе 
гра ђа на ,,Вла ди мир Пет ко вић Град за 
све нас” Ната ша Зец ука за ла на 
повре ду послов ни ка, јер одбор ни ци 
нису на вре ме уз позив на сед ни цу 
доби ли и мате ри јал, који се одно си на 

пред ло же ни днев ни ред. На крше ње 
послов ни ка су ука за ли и Вла ди мир 
Пет ко вић и Миро слав Јова но вић, оба 
одбор ни ка из поме ну те гру пе гра ђа на, 
који су наве ли  још јед но крше ње 
послов ни ка, јер су у скуп штин ске 
одбо ре иза бра ни и одбор ни ци Гру пе 
гра ђа на ,,Митро вач ка алтер на ти ва др 
Миро слав Кен дри шић”, који у скуп
штин ском сази ву има ју два одбор ни
ка. Пре ма речи ма Вла ди ми ра Пет ко
ви ћа и Миро сла ва Јова но ви ћа, реч је 
о крше њу послов ни ка, јер чла но ве 
скуп штин ских одбо ра могу пред ла га ти 
само одбор нич ке гру пе, а да би се 
офор ми ла јед на одбор нич ка гру па, 
она мора има ти нај ма ње пет одбор ни
ка. Дми тар Ста ни шић, одбор ник Срп
ске напред не стран ке, рекао је да је 
на састан ку свих поли тич ких опци ја, 
које су у Ску шти ни, био и пред став ник 
Гру пе гра ђа на ,,Град за све нас Вла
ди мир Пет ко вић” и да се он сло жио са 
свим пред ло зи ма, као и да није било 
при ме да ба. Тако ђе, он је напо ме нуо 
да је Гру па гра ђа на ,,Вла ди мир Пет ко
вић Град за све нас” пре кр ши ла 
послов ник тиме што није фор ми ра ла 
одбор нич ку гру пу, јер је послат само 
спи сак са име ни ма и пре зи ме ни ма, 
али не и сагла сност самих одбор ни ка 
и пот пи си. 

 З. Поповић
фото: Б. Туцаковић

Петар Самар џић је рођен  1983. 
годи не у Срем ској Митро ви ци где је 
завр шио основ но и сред ње обра зо ва
ње. Након завр ше не сред ње шко ле 
дипло ми рао је на Еко ном ском факул
те ту у Субо ти ци 2008. годи не и по 
зва њу је дипло ми ра ни еко но ми ста. 
Од 2009. годи не бави се омла дин ским 
радом, омла дин ским орга ни зо ва њем 
и поли ти ком, а допри но си и раз во ју 
цивил ног дру штва. Аутор је и коор ди
на тор број них омла дин ских про је ка та, 
про гра ма и акци ја. Функ ци ју дирек то
ра Цен тра за кул ту ру ,,Сир ми у март” 
оба вља од авгу ста 2013. годи не, 
баве ћи се реа ли зо ва њем општин ских 
про грам ских ини ци ја ти ва у обла сти 
кул ту ре, тра ди ци је, умет но сти ства
ра ла штва и ама те ри зма. Шест годи на 
је дирек тор Међу на род ног фести ва ла 
фол кло ра ,,Срем фолк фест”. Од 
2016. годи не оба вља функ ци ју дирек
то ра Аген ци је за рурал ни раз вој гра
да. Један је од орга ни за то ра мани фе
ста ци је ,,Вин ски парк”. Током ван ред
ног ста ња, про гла ше ног због епи де
ми је коро навиру са, оба вљао је функ

ци ју коор ди на то ра колцен тра гра да, 
где допри но си зашти ти здра вља и 
без беднсти сугра ђа на, пру жа ју ћи 
помоћ нај у гро же ни јим кате го ри ја ма 
ста нов ни штва. 

Био гра фи ја новог
заме ни ка гра до на чел ни ка

Петар Самарџић

Сед ни ца Скуп шти не гра да

За чла но ве Град ског већа већи ном гла со ва иза бра ни 
су: Сло бо дан Вуји чић из Срем ске Митро ви це, Љиља на 
Божић из Мачван ске Митро ви це, Ната ша Боја нић из 
Лаћар ка, Зоран Пуха лић из Срем ске Митро ви це, др 
Ран ко Попо вић из Лаћар ка, Бран ко Тодо ро вић из Срем-
ске Митро ви це, Мир ко Дра гој ло вић из Срем ске Митро-
ви це, Злат ко Начев из Срем ске Митро ви це и др Јован 
Нико лић из Срем ске Митро ви це
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ХУМА НИ ГЕСТ ОСУЂЕ НИ КА КП ЗАВО ДА

Саши ли маске за нај мла ђе 
митро вач ке основ це

Осу ђе ни ци Казне нопоправ ног 
дома су дони ра ли су заштит не 
маске свим основ ци ма од првог 

до четвр тог раз ре да са тери то ри је 
Срем ске Митро ви це, и тиме се одре
кли дела сво је зара де. Ина че, осу
ђе ни ци су заштит не маске саши ли у 
сту ди ју тек сти ла Отво ре ног оде ље ња 
Казне нопоправ ног заво да „Зелен го
ра. Укуп но је у овој акци ји уче ство ва
ло око 200 осу ђе ни ка. Заштит не маске 
је 16. сеп тем бра у име Гра да Срем ска 
Митро ви ца пре у зе ла заме ни ца гра до
на чел ни ка Све тла на Мило ва но вић. 

– Захва љу је мо се Казне нопоправ

ном заво ду на још јед ној хума ној акци
ји. Ово је јед на лепа и хума на при ча. 
Има мо нешто пре ко осам хиља да 
уче ни ка од првог до четвр тог раз ре
да основ не шко ле на тери то ри ји гра
да, тако да ће у пако ва њу бити по пет 
маски, на који ма се нала зе деч ји моти
ви. Маске ће бити поде ље не и уче ни
ци ма ШОСО „Ради вој Попо вић“, каза
ла је Све тла на Мило ва но вић. 

Вио ле та Дра га но вић, руко во ди лац 
гру пе тек стил не про из вод ње, рекла 
је да се од почет ка епи де ми је коро
навиру са у том сту ди ју ради пуном 
паром.

– Сту дио посто ји више од годи ну 
дана и има око 30 упо сле них људи. 
Од почет ка пан де ми је, поче ла је изра
да заштит них маски, ком би нен зо на, 
ман ти ла, назу ви ца, капа. Пове ћа ла 
се потре ба за изра дом дечи јих маски 
са почет ком школ ске годи не и осу ђе
на лица су дошла на иде ју да би могли 
сами сво јом дона ци јом изра ди ти 
маске за наше нај мла ђе. Што се тиче 
редов ног про гра ма, изра ди ли су пре ко 
чети ри хиља де маски за јед но крат ну 
и више крат ну упо тре бу, а што се тиче 
деч јих маски саку пље но је толи ко нов
ца да ће бити изра ђе но пре ко 16 хиља
да маски за све основ це на под руч ју 
Срем ске Митро ви це. Немач ка невла
ди на орга ни за ци ја „Хелп“ је орга ни зо
ва ла обу ку, и након ње, сви осу ђе ни ци 
могу да стек ну сер ти фи кат, на осно ву 

Све тла на Мило ва но вић

Осу ђе ни ци дони ра ли маске за нај мла ђе основ це

Сту дио тек сти ла
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ког касни је могу да се запо сле. На сер
ти фи ка ту не пише да су обу ку оба ви ли 
у КПЗу, због веће могућ но сти запо сле
ња. Упра во је почео дру ги круг обу ке 
са десет пола зни ка, рекла је Вио ле та 
Дра га но вић.

Пола зник сту ди ја тек сти ла у „Зелен
го ри“ осу ђе ник М. С. каже да је дошао 
на иде ју да се ова ква акци ја реа ли зу је, 
када је сазнао да школ ска годи на почи
ње у ван ред ним усло ви ма због епи де
ми је виру са коро на. Касни је су и оста
ли осу ђе ни ци подр жа ли такву акци ју.

– Самим тим, ми смо хте ли да пока
же мо нашу одго вор ност и хума ност на 
делу и олак ша мо школ ску годи ну како 
уче ни ци ма, тако и њихо вим роди те љи
ма. Пре ко пола годи не шије мо заштит
ну опре му за све наше гра ђа не, а овај 
гест је од наших сред ста ва, осу ђе них 
лица која су се одре кла дела сво је 
зара де, тако да је про је кат успео и осе
ћај је диван, изја вио је М. С.

Један од пола зни ка тек стил ног сту
ди ја осу ђе ник Д. Н. иста као је да касни
је пла ни ра да се бави кро јач ким зана
том. 

– Да би се неко укљу чио у рад сту ди
ја, потреб но је изра зи ти инте ре со ва ње 
за тај посао, пока за ти неке спо соб но
сти и про ћи аде кват ну обу ку. Сви смо 
про шли обу ку из моде ли ра ња, кро је ња 
и шиве ња. То је ком плек сан посао који 
се састо ји из ода би ра моде ла, ски да
ња ски це и пра вље ња шабло на. Црта 
се крој на сли ка, кро ји се мате ри јал и 
завр шна фаза је шиве ње. Све ми је 
то било стра но, јер се никад нисам 
бавио том врстом посла. Ипак, зву ча ло 
ми је зани мљи во, про бао сам, и могу 
сло бод но да кажем да сам се добро 
сна шао. Обу ка је тра ја ла три месе ца 
и добио сам сер ти фи кат, који ми мно
го зна чи јер пла ни рам, када иза ђем, 
да се бавим том врстом посла, да ли 
као само стал ни про из во ђач или у некој 
фир ми која запо шља ва људе са том 
спо соб но шћу, рекао је Д. Н.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Вио ле та Дра га но вић

Они ма који дола зе из држа ва са 
непо вољ ном епи де ми о ло шком ситу а
ци јом – Хрват ске, Црне Горе и Босне и 
Хер це го ви не, на гра ни ца ма се уру чу је 
писа но оба ве ште ње којим се упо зо ра
ва ју на оба ве зу јавља ња над ле жној 
ковид амбу лан ти или тери то ри јал но 
над ле жном Заво ду за јав но здра вље у 
року од 24 часа од пре ла ска држав не 
гра ни це. Нове мере су на сна зи од пет
ка. Међу тим, то не зна чи да по доби ја
њу оба ве ште ња тре ба одмах да посе
ћу ју амбу лан те, већ нај пре тре ба да 
ура де тест само про це не. Тест се ради 
на интер нет стра ни ци www.ezdra vlje.
gov.rs. Потреб но је упи са ти свој ЛБО и 
број здрав стве не књи жи це, а након 
тога лич не подат ке. Затим се шти кли
ра ју одго во ри на пита ња која се одно се 
на здрав стве но ста ње, одно сно симп
то ме и да ли су гра ђа ни били у ризич
ним под руч ји ма. На осно ву тога доби
ће смер ни це о даљем посту па њу, а ако 
оста ве кон такт и одго во ри ука жу на 
сум њу на ковид19, биће кон так ти ра ни. 

Гра ђа ни који нису у могућ но сти да 
испу не упит ник, доби ће нео п ход на 
упут ства у заво ди ма за јав но здра вље.

– Овај над зор није ника ква дра стич
на про ме на и нови на за гра ђа не и тре
ба да је при хва ти мо као меру лич не и 
дру штве не одго вор но сти. Што се тиче 
стру ке, апел је исти као и на почет ку 
епи де ми је, буди мо пре ма себи и пре ма 
дру ги ма одго вор ни. Сва ко ко се вра ћа 
у земљу тре ба ло би на одре ђе ној плат
фор ми да се при ја ви и да пра ти упут
ства, каже др Јасми на Јан дрић Кочић, 
епи де ми о лог Заво да за јав но здра вље 
Срем ска Митро ви ца.

Над зор  тра је 10 дана, а гра ђа ни који 
при првом тесту нису доби ли смер ни цу 
за одла зак у ковид амбу лан ту тада 
тре ба још јед ном да ура де тест само
про це не.

На гра нич ном пре ла зу Срем ска 
Рача, од почет ка уво ђе ња над зо ра, не 
ства ра ју се гужве, све се оба вља као и 
до сада, само се при ли ком вра ћа ња 
доку ме на та при ма и поме ну то штам па
но оба ве ште ње. Само током викен да 
при ја ви ло се око 10.000 гра ђа на.

А. Плав шић

Над зор није ника ква
дра стич на про ме на

др Јасми на Јан дрић Кочић

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице суфинансира Град Сремска Митровица. Ставови изражени
у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Града Сремска Митровица
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „САВА“

Здрава породица
– здраво дете

Пре ма речи ма струч ња
ка, обли ци наси ља код 
деце и мла дих су све 

уче ста ли ји, али и дра стич
ни ји и оста вља ју све веће 
после ди це по жртву. У Цен
тру за соци јал ни рад у Срем
ској Митро ви ци, баве се том 
тема ти ком темељ но и актив
но уче ству ју у осна жи ва њу и 
уна пре ђе њу поло жа ја нај пре 
жрта ва наси ља, али и спре
ча ва њу поја ве истог. Кажу 
да такви обли ци пона ша ња 
наста ју као узрок нару ше них 
поро дич них одно са, нај че
шће, и то још од нај ра ни јег 
узра ста.

– Поро ди ца је та која нас 
обли ку је, која гра ди наш 
систем вред но сти, наш 
морал ни оквир који гра ди 
нашу сли ку о себи и ути че на 
наше само по у зда ње. Поро
ди ца може бити извор наше 
нај ве ће добро би ти и лич ног 
раз во ја, али са дру ге стра не 
и извор стре са, про бле ма и 
засто ја у пра вил ном раз во ју 

инди ви дуе. Оно што је нај ва
жни је јесте нај ра ни ји однос 
дете та са роди те љи ма, коју 
ми нази ва мо рана афек тив
на веза, исти че Сла ђа на 
Царе вић пси хо лог, води тељ 
слу ча ја и супер ви зор Цен
тра за соци јал ни рад „Сава“ 
Срем ска Митро ви ца.

Поку ша ли смо сазна ти и 
како изгле да здра ва поро ди
ца, а како струч ња ци виде 
ону чији ути цај није пово љан 
за дете.

– Има мо при мер дете та 
које расте у ста бил ној поро
ди ци уз осе тљи ве роди те ље 
који пра вил но одго ва ра ју на 
њего ве потре бе и такво дете 
сти че пове ре ње и у себе и у 
свет око себе. Оно ће изра
сти у здра ву, мла ду осо бу. 
Онда има мо са дру ге стра не 
дете које одра ста уз роди те
ље који нису осе тљи ви на 
њего ве потре бе за пажњом, 
хра ном, дру же њем, или реа
гу ју на то бур но или не реа гу
ју уоп ште. Таква деца раз ви ју 

меха ни зам да сво је потре бе 
маски ра ју и не испо ља ва ју 
на пра ви начин. Роди те љи 
су често тада и гру би, а дете 
услед ства ра ња непо ве ре ња 
ка роди те љи ма, испо ља ва 
непри ја тељ ски став пре ма 
људи ма око себе, нагла ша ва 
Сла ђа на Царе вић.

Када се гово ри о ста ти сти
ци, беле же слу чај или два 
месеч но, али она није реал
на из више раз ло га. Мно ги 
слу ча је ви вршњач ког наси
ља се не при ја вљу ју, оста
ју у сен ци, док роди те љи 
поку ша ва ју да при кри ју то 
све. Деца до 14 годи на нису 
кри вич но одго вор на сва ка ко, 
тако да тај број нај ве ро ват
ни је јесте већи.

Како би се мла ди пра
вил но усме ри ли и одга ја ли 
потреб но их је упу ти ти на 
хоби је или спорт ске актив

но сти како би они ели ми ни
са ли вишак енер ги је. Тако
ђе је од изу зет не важно сти 
да поро ди ца не зане ма ру је 
потре бе свог дете та и ослу
шку ју коли ко им је пажње 
потреб но. 

Када ипак дође до поја ве 
насил нич ког пона ша ња код 
деце у Цен тру се при сту па 
осна жи ва њу и ста би ли за
ци ји поро ди це. Углав ном се 
сма тра да би рад тре ба ло 
отпо че ти са дете том које 
пока зу је зна ке агре сив ног 
пона ша ња, међу тим, тај
на успе ха поправ ке ста ња 
јесте у пости за њу хар мо ни
је у дому. То често није лако 
јер све поро ди це не реа гу ју 
на исти начин, али они који 
при ста ну на сарад њу, из 
про бле ма иза ђу као побед
ни ци.

А. Плав шић

Сла ђа на Царе вић

Мно ги слу ча је ви вршњач ког наси ља се 
не при ја вљу ју, оста ју у сен ци, док роди те-
љи поку ша ва ју да при кри ју то све. Деца до 
14 годи на нису кри вич но одго вор на сва-
ка ко, тако да тај број нај ве ро ват ни је јесте 
већи од броја пријављених случајева

КОЊИЧ КИ КЛУБ „СРЕМ”

Обе ле же но пет годи на рада
На митро вач ком хипо

дро му, 19. сеп тем бра 
коњич ки клуб „Срем” 

обе ле жио је пет годи на од 
осни ва ња, шко ла јаха ња 
чети ри годи не посто ја ња. 
Посе ти о ци су могли да ужи
ва ју у кул тру ноумет нич ком 
про гра му, бес плат ном часу 
јаха ња и вожњи фија ке ром. 
Јуби леј је обе ле жен и доде
лом пла ке та чла но ви ма клу
ба који су сво јим зала га њем 
и тру дом допри не ли раз во ју 
коњич ког спо р та и спо рт ског 
духа у шко ли јаха ња. Међу 
мно го број ним пола зни ци ма 
шко ле посеб но се издво ји

ла неко ли ци на деце која су 
вред ним радом и зна њем 
тех ни ке јаха ња помо гла да 
коњич ки клуб „Срем” буде 
уче ству је у раз ли чи тим 
град ским мани фе ста ци ја ма 
и кул тур ноумет нич ким про
гра ми ма. 

 Mогу да кажем да је до 
сада кроз шко лу јаха ња 
про шао вели ки број деце. 
Током ове сезо не има пре
ко педе се то ро нових пола
зни ка. Они нај у пор ни ји 
оста ју да се актив но баве 
овим спор том. Сви заин те
ре со ва ни могу да пра те наш 
рад путем феј сбу ка, стра ни
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ОТКРИ ВЕН СПО МЕ НИК КРА ЉУ ПЕТРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ

Споменик краљу ослободиоцу
Спо ме ник кра љу Петру 

I угле дао је све тлост 
дана у Срем ској 

Митро ви ци након више ме
сеч ног при ку пља ња сред
ста ва за ту наме ну, која су 
донирали гра ђа ни. Више од 
осам сто ти на хиља да дина
ра је уло же но искљу чи во 
дона ци ја ма у тај поду хват, 
који је понео назив „Петро
вих 800 јуна ка“. Све ча ном 
дога ђа ју при су ство ва ли су, 
поред број них гра ђа на, зва
нич ни ка, удру же ња и орга
ни за ци ја и Њихо ва кра љев
ска висо чан ства прин це за 
Ката ри на и пре сто ло на
след ник Алек сан дар Кара
ђор ђе вић.

Спо ме ник кра љу Петру, 
тач но у под не, открио је Њ. 
К. В. пре сто ло на след ник 
Алек сан дар Кара ђор ђе вић, 
након чега се обра тио при
сут ни ма и под се тио на 
пери од вла да ви не кра ља 
Петра.

– Као млад човек, мој 
пра де да је пре вео књи гу 
енгле ског поли ти ча ра и 
фило зо фа Џона Стју ар та 
Мила „О сло бо ди“. О пред
го во ру, који је касни је 
постао његов поли тич ки 
про грам, рекао је: „Сло бо
да отва ра наро ду очи“, под
се тио је при ли ком свог 
обра ћа ња пре сто ло на след
ник Алек сан дар Кара ђор ђе
вић.

О моти ви ма за поста вља
ње спо ме ни ка кра љу Петру 

Првом, нешто више је рекао 
ини ци ја тор овог дога ђа ја 
нови нар Сте во Лап че вић. 

– Мотив је био пре све га 
исто риј ски. Добро вољ ци, 
уче сни ци Вели ког рата, 
бал кан ских рато ва, покре
ну ли су ини ци ја ти ву, која 
ника да није реа ли зо ва на, а 
дру ги мотив је зна чај кра ља 
Петра I за ове про сто ре, 
одно сно Срем, који је при
са је ди нио Кра ље ви ни 
Срби ји, а Митров ча ни су 
уче ство ва ли у свим тим 
рато ви ма. Краљ је иза себе 
оста вио вели ка дела, био је 
устав ни, пар ла мен тар ни 
монарх, који је пошто вао 
одлу ке свог пар ла мен та, а 
Срби ји заве штао сло бо ду, 

иста као је Сте во Лап че вић. 
Подр шку је пру жио и Град 

Срем ска Митро ви ца.
– Поду хват је спро ве ден 

на овај начин, са тен ден ци
јом да спо ме ник гле да на 
Ули цу кра ља Петра I, одно
сно на цен тар нашег гра да, 
јер упра во тај буле вар је и 

жила куца ви ца Срем ске 
Митро ви це, речи су Све тла
не Мило ва но вић, гра до на
чел ни це Срем ске Митро ви
це. 

Све ча ну цере мо ни ју упот
пу нио је при го дан кул тур но
умет нич ки про грам.

Алек сан дра Плав шић

ца се зове коњич ки клуб 
,,Срем”, Ерге ла „Про ле ће“ 
КП Завод и овим путем 
се захва љу јем упра ви КП 
Заво да на подр шци, рекла 
је порт па рол ка коњич ког 
клу ба ,,Срем” Мари ја на 
Трнић.

Мари ја на Трнић

Принц Алек сан дар
Кара ђор ђе вић открио
споменик краљу Петру I

Сте во Лап че вићСве тла на Мило ва но вић
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Поче ло уре ђе ње атар ских 
путе ва у пет месних заједница
Рум ска Општи на, уна зад 

петшест годи на, зна чај
на сред ства ула же и у 

уре ђе ње атар ских путе ва, па 
је тако и ове годи не. Уре ђе
ње је поче ло 18. сеп тем бра 
у Вито јев ци ма, као и у Хрт
ков ци ма. Упра во ове радо ве 
у Хрт ков ци ма истог дана је 
оби шао начел ник Општин ске 
упра ве Душан Љуби шић. Ради 
се о путу дужи не 2.250 мета
ра повр ши не пре ко 8.000 ква
драт них мета ра.

– Ове годи не смо опре де ли
ли нај ви ше сред ста ва за уре
ђе ње атар ских путе ва и то како 
општин ских, тако и оних доби
је них од Покра ји не. Реч је о 
укуп ној вред но сти, без ПДВа, 
од 26 мили о на дина ра. Од 
Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство смо доби ли 13,9 
мили о на дина ра, а оста так је 
из нашег буџе та – иста као је 
Душан Љуби шић.

Ове годи не је пет месних 
зајед ни ца упу ти ло на почет
ку годи не зах тев да се уре де 
атар ски путе ви у: Вито јев ци ма, 
Хрт ков ци ма, Павлов ци ма, Вог
њу и у Тре ћој МЗ у гра ду.

– Ово је наста вак нече га што 
смо ради ли прет ход них годи
на, у циљу да реви та ли зу је
мо ком плет ну мре жу атар ских 

путе ва на тери то ри ји наше 
општи не. За раз ли ку од про
шлих годи на, уна пре ђе на је и 
тех но ло ги ја изра де атар ских 
путе ва. Сада се прво поста
вља цемент на ста би ли за ци ја, 
па иде слој ризле дебљи не 
10 цен ти ме та ра, тако да ће 
на овај начин уре ђе ни атар ски 
путе ви бити дуго трај ни ји – кон
ста то вао је начел ник Општин

ске упра ве Душан Љуби шић.
Ана Уми ће вић, пред сед ни ца 

Саве та МЗ Хрт ков ци, ука за ла 
је да ће се пун зна чај ова ко 
уре ђе ног атар ског пута виде ти 
на јесен, када пољо при вред
ни ци кре ну у вели ке радо ве на 
њива ма, као што је бер ба куку
ру за или дува на.

– Све оно што нам је локал
на само у пра ва обе ћа ла да ће 

се ура ди ти је и ура ђе но, без 
обзи ра на акту ел ну ситу а ци
ју. Асфал ти ран је пут изме ђу 
ули ца Нико ле Тесле и Гро
бљан ске, као и пут који пове
зу је ули це Живо ји на Миши ћа 
и Све то за ра Мар ко ви ћа, а 
ево сад и овај атар ски пут који 
пуно зна чи нашим сеља ци ма – 
рекла је Ана Уми ће вић.

 С. Џаку ла

Оби ла зак радо ва

ГРАД СКО ПОЗО РИ ШТЕ

Арт Тре ма Фест, уз мере пре вен ци је
Арт Тре ма Фест, чији је орга ни за тор 

већ 23 годи не Град ско позо ри ште Рума, 
тра ди ци о нал но се одр жа ва кра јем мар
та, што је ове годи не било немо гу ће, јер 
је тада била про гла ше на ван ред на ситу
а ци је због пан де ми је коро на ви ру са. Уме
сто тога, од 24. до 29. сеп тем бра биће 
одр жан 23. „Арт Тре ма Фест у сеп тем бру, 
при ме ри добре позо ри шне прак се“.

По тра ди ци ји, и овај сеп тем бар ски, 
биће отво рен у 18 часо ва изло жбом 
посве ће ном нашој позна тој глу ми ци 
Све тла ни Цеци Бој ко вић. Изло жбу под 
нази вом „Умет ност глу ме или тра га ње 
за исти ном“ орга ни зу је Позо ри шни музеј 
Вој во ди не, а дома ћин је Зави чај ни музеј 
Рума. Наи ме, Позо ри шни музеј Вој во ди
не и Сте ри ји но позор је, пово дом 50 годи
на умет нич ког рада и Сте ри ји не награ де 
за 2019. годи ну, при ре ди ли су изло жбу у 
част Све тла не Цеце Бој ко вић. Изло жба 
је посве ће на бога том глу мач ком раду, 
али и њеном педа го шком и дру штве ном 
анга жма ну.

У 20 часо ва сле ди пред ста ва „Шта 
ћемо сад?“ у про дук ци ји Југо арт Бео
град, која се игра на вели кој сце ни Кул
тур ног цен тра.

Дру гог фести вал ског дана у 13 часо
ва се одр жа ва кре а тив на ради о ни ца за 
децу и омла ди ну у сарад њи са днев ним 
борав ком „Фокс форд“ у Дому омла ди не, 
а у 17 часо ва је про мо ци ја моно гра фи
је „Од про сце ни ју ма до рикван да“ ауто
ра Сте ва на Пиште ви ћа и Секу ле Петро
ви ћа. Дома ћин је Град ска библи о те ка, а 
про мо ци ја се одр жа ва у Малој сали Кул
тур ног цен тра. Истог дана у 20 часо ва је 
пред ста ва „Едит Пјаф“, аутор ски про је
кат Ђур ђе Вука ши но вић из Бања Луке.

Тре ћег фести вал ског дана, 26. сеп тем
бра у 13 часо ва ће се орга ни зо ва ти кре
а тив на ради о ни ца за децу и омла ди ну у 
сарад њи са Удру же њем гра ђа на „Пока жи 
шта знаш“ – Драм ски сту дио Дом омла
ди не.

У 18 часо ва се одр жа ва сцен ска инста
ла ци ја фун ду са као нема те ри јал не кул

тур не башти не Град ског позо ри шта 
Рума. Ауто ри су Мина Вуков, сце но граф, 
Љиља на Пан те лић Фрид ман, кости мо
граф, и Зол тан Фрид ман, реди тељ. 

У 20 часо ва публи ка ће моћи да погле
да „Ствар избо ра“, аутор ски про је кат 
Уро ша Мла де но ви ћа, у изво ђе њу „Теле
порт теа тра“ из Пара ћи на који се игра у 
Дому омла ди не.

Послед њег фести вал ског дана, 29. 
сеп тем бра, публи ка ће моћи да погле
да пред ста ву на енгле ском јези ку „Lit tle 
Shop of Hor rors“, Ruma High School The
a tre у Дому омла ди не, о којој смо и ми 
писа ли у јед ном од наших про шлих бро
је ва. 

У 22 часа је про гла ше ње нај бо љих и 
доде ла награ да и Тре ми них маски које 
доде љу је жири актив них гра ђа на у кул
ту ри.

Сви ови про гра ми су хума ни тар ног 
карак те ра и реа ли зо ва ће се уз про пи са
не мере пре вен ци је од коро на ви ру са.

С. Џаку ла
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Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума

САБОР СРП СКИХ СВЕ ТИ ТЕ ЉА

Обе ле же на хра мов на сла ва
Хра мов на сла ва, Сабор срп ских све

ти те ља, про сла вље на је 13. сеп тем
бра у новом и исто и ме ном рум ском 
хра му, Сабо ру срп ских све ти те ља, у 
при су ству број них гра ђа на и све штен
ства СПЦО.

Обе ле жа ва њу хра мов не сла ве при
су ство вао је и епи скоп срем ски Васи
ли је, који је том при ли ком одли ко вао 
оба све ште ни ка који врше слу жбу у 
овом хра му у чин про то је ре ја, а то су 
јереј Бра ни слав Мишко вић, ста ре ши
на хра ма и јереј Вуја дин Савић.

Кумо ви ово го ди шње сла ве су били 
чла но ви поро ди це Шпа но вић, који су 
сво јом зала га њем допри не ли и изград
њи хра ма Сабор срп ских све ти те ља.

С. Џ.
Обе ле жа ва ње цркве не сла ве фото: сајт СПЦО

ПРИ ВРЕД НА СИТУ А ЦИ ЈА

Наста вља се тренд пада
бро ја неза по сле них
Иако је, због коро на ви ру са, много 

људи оста ло без посла, таква 
ситу а ци ја није у рум ској општи

ни, чак се наја вљу ју и нове инве сти ци
је, а неке од посто је ћих фир ми тра же 
и додат не рад ни ке. Често се фабри ке, 
које послу ју на тери то ри ји рум ске 
општи не, када не могу да обез бе де 
дово љан број рад ни ка, обра ћа ју 
локал ној само у пра ви, па је упра во 
таква ситу а ци ја и са позна том сло ве
нач ком фир мом „Каблекс“, која сво ју 
фабри ку има у Пла ти че ву, а недав но је 
отво ри ла и нови погон.

– Ком па ни ја „Каблекс“ из Пла ти че ва 

нас је кон так ти ра ла да про ба мо да им 
помог не мо да про на ђу 40 рад ни ца, 
које би биле вољ не да раде у њихо вом 
про из вод ном пого ну. Све жене које су 
заин те ре со ва не за овај посао, могу се 
при ја ви ти у самој фабри ци у Пла ти че
ву, али могу кон так ти ра ти и локал ну 
само у пра ву у Руми. Ово је при ли ка, 
пре све га за жене које живе у окол ним 
сели ма као што су Хрт ков ци, Кле нак, 
Никин ци, Буђа нов ци, Гра бов ци и Вито
јев ци, али нарав но, за посао се могу 
јави ти и све дру ге заин те ре со ва не 
жене, без обзи ра на то где живе – 
рекао је Душан Љуби шић, начел ник 

Општин ске упра ве Општи не Рума.
Он је додао да је буџет ски при лив по 

осно ву поре за на зара де нај бо љи 
пока за тељ каква је тре нут на при вред
на ситу а ци ја у рум ској општи ни. По 
овом осно ву се пуни гото во тре ћи на 
општин ског буџе та.

– С обзи ром на цело куп ну ситу а ци ју 
у све ту и ковид19, који у послед њих 
неко ли ко месе ци ства ра тешко ће у 
посло ва њу, може мо рећи да смо задо
вољ ни какво је ста ње при вре де. На 
тери то ри ји наше општи не све фабри
ке раде. Упра во на дана шњи дан /18. 
сеп тем бар/ на еви ден ци ји НСЗ има мо 
2.808 неза по сле них лица, а про шле 
годи не у исто вре ме смо има ли 3.400 
неза по сле них, уз даљи тренд сма ње
ња бро ја неза по сле них – рекао је 
Душан Љуби шић.

С. Џаку ла
„Каблекс“ тра жи нове рад ни це

Душан Љуби шић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Усво јен завр шни рачун
буџе та за 2019. годи ну

Немам про блем са самим буџе том у фор ми у којој је 
изра ђен, већ имам про блем са при о ри те том који посто-
ји у том буџе ту, то је више стра те шко пита ње, него што 
је прав но-фор мал но или пита ње изра де буџе та. У сми-
слу при о ри те та, мој комен тар на буџет је не, ника ко. У 
сми слу саме изра де буџе та, то је сасвим у реду, пот пу-
но се нала зи у закон ским окви ри ма, изја ви ла је пред-
сед ни ца Општи не Бео чин Мир ја на Мале ше вић Мил кић

У Вели кој сали Општи не Бео чин, 
15. сеп тем бра одр жа на је сед ни
ца Скуп шти не општи не. Пред 

општин ским одбор ни ци ма нашло се 
укуп но 24 тач ке днев ног реда. Прва 
тач ка днев ног реда се одно си ла на 
пред лог одлу ке о завр шном буџе ту за 
про те клу годи ну. Дета ље веза не за 
завр шни рачун буџе та у 2019. годи ни 
одбор ни ци ма је пред ста вио Дра ган 
Гли го рић, руко во ди лац Оде ље ња за 
за буџет и финан си је. Он је у свом 
изла га њу рекао да при ма ња и при хо
ди у општин ском буџе ту укуп но изно се 
600.642.000 дина ра, а изда ци и рас хо
ди 544. 245.000 дина ра. Ста ње гото
ви не буџе та изно си нешто више од 56 
мили о на дина ра. Гово ре ћи о акти ви и 
паси ви буџе та, Дра ган Гли го рић је 
иста као да се може уочи ти зна чај но 
пове ћа ње у акти ви и то са мили јар ду 
и 458 мили о на дина ра на нешто више 
од чети ри мили јар де дина ра. То је 
после ди ца реа ли за ци је про јек та којим 
је Општи на Бео чин упи са ла сво ју имо
ви ну у послов не књи ге. Тако ђе, он је 
додао да је на кра ју 2019. годи не 
посто јао и дефи цит, који је изно сио 
нешто више од осам мили о на дина ра.

– Тај дефи цит пред ста вља раз ли ку 
при ма ња и при хо да, рас хо да и изда
та ка у јед ном момен ту. Део тих изда
та ка је финан си ран из намен ских 
сред ста ва из 2018. годи не. Тако смо 
доби ли суфи цит буџе та у изно су од 28 
мили о на 253 хиља де дина ра. Тако ђе, 
фабри ка цемен та „Лафарж“ је кра јем 
годи не дони ра ла општи ни сред ства у 
изно су од 200 хиља да евра, која су 
наме ње на обра зо ва њу, деч јој зашти ти 
и слич ном. Морам да нагла сим да 
општи на није узи ма ла кре ди те, нити је 
рађен реба ланс буџе та. У јану а ру је 
Држав ној реви зор ској инсти ту ци ји 
под не сен зах тев са упи том да ли ће 
бити ура ђе на реви зи ја буџе та, и у 
мар ту смо доби ли сагла сност да то 
ура ди јед на комер ци јал на реви зор ска 
кућа. Данас смо од њих и доби ли 
пози тив но мишље ње. Укуп но извр ше
ње буџе та је било око 73 посто, а 
оства ре ње при хо да и при ма ња је 
било нешто пре ко 80 посто, рекао је 
Гли го рић.

Након изла га ња Дра га на Гли го ри ћа, 
завр шни рачун за 2019. годи ну је јед
но гла сно изгла сан, то јест подр жа ли 
су га и опо зи ци о ни одбор ни ци СНСа 

и одбор ни ци Соци ја ли стич ке пар ти је 
Срби је, који има ју скуп штин ску већи
ну. 

Пред сед ни ца Општи не Бео чин Мир
ја на Мале ше вић Мил кић за наше 
нови не је дала кра так комен тар о 
изгла са ном завр шном рачу ну буџе та 
за 2019. годи ну. 

– Рекла бих да смо изгла са ли само 
тако ре ћи  књи же ње, а не буџет и то је 
била само фор мал ност. Као што сте 
виде ли, нисмо има ли неке комен та ре 
на годи ну која је про шла, нисмо их 
изне ли током сед ни це, али то не зна чи 
да их нема мо. Немам про блем са 
самим буџе том у фор ми у којој је изра
ђен, већ имам про блем са при о ри те
том који посто ји у том буџе ту, то је 
више стра те шко пита ње, него што је 
прав нофор мал но или пита ње изра де 
буџе та. У сми слу при о ри те та, мој 
комен тар на буџет је не, ника ко. У сми
слу саме изра де буџе та, то је сасвим у 

Одр жа на сед ни ца Скуп шти не општи не Бео чин

Мир ја на Мале ше вић Мил кић
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реду, пот пу но се нала зи у закон ским 
окви ри ма, изја ви ла је пред сед ни ца 
Општи не Бео чин.

На завр шни рачун буџе та Општи не 
Бео чин освр нуо се и пред сед ник Скуп
шти не Нема ња Вилић.

–Буџет је такав какав је, ура ђе на је 
реви зи ја и све је било у реду. На нама 
је било само да усво ји мо завр шни 
рачун и шесто ме сеч ни изве штај, јер је 
била  оба ве за да то ура ди мо до 15. 
сеп тем бра. Што се тиче самог буџе та 
одбор ни ци, то јест, тре нут на власт 
није уче ство ва ла у њего вом извр ше
њу, изја вио је Вилић. 

Већи ном гла со ва на овој сед ни ци су 
раз ре ше ни чла но ви над зор них и 
управ них одбо ра јав них пред у зе ћа и 

уста но ва, а име но ва ни су нови. 
– Већи на тих одбо ра је била у исте ку 

ман да та. Хоћу да нагла сим да су људи 
који су име но ва ни у над зор не и управ
не одбо ре струч ни, који има ју свој при
ват ни бизнис и који су упу ће ни у про
бле ма ти ку у бео чин ским јав ним пред у
зе ћи ма и уста но ва ма. Даће мо све од 
себе да јав на пред у зе ћа ста ну на ноге, 
казао је Нема ња Вилић. 

Овом при ли ком је изгла сан пред лог 
реше ња о утвр ђи ва њу пре стан ка 
дужно сти в. д. дирек то ра ЈКП „Бео
чин“, а име но ван је нови.

– Кадров ске про ме не у јав ним пред
у зе ћи ма и уста но ва ма не ради мо 
насил нич ки нити она ко како би сигур
но ради ли наши поли тич ки про тив кан

ди да ти, већ у момен ту када нађе мо 
ком пе тент не људе. Заи ста су нам нео
п ход не су кадров ске про ме не. Нова в. 
д. дирек тор ка ЈКП „Бео чин “ је Гор да на 
Ракић, која дола зи из реда запо сле них 
и тре нут но се нала зи на функ ци ји 
шефа лабо ра то ри је у фабри ци пре ра
де воде, рекла је Мир ја на Мале ше вић 
Мил кић. 

На сед ни ци се пред одбор ни ци ма 
нашао и пред лог реше ња о утвр ђи ва
њу пре стан ка дужно сти чла но ва 
Општин ског већа, јер је одбор ни ца из 
редо ва соци ја ли ста Мари ца Сав ко вић 
под не ла остав ку. Том при ли ком, тај
ним гла са њем, иза бра на је нова чла
ни ца Општин ског већа Јасна Јан дрић, 
сту дент ки ња Прав ног факул те та и пот
пред сед ни ца Соци ја ли стич ке омла ди
не Општин ског одбо ра Бео чин.

– Прет ход на чла ни ца Општин ског 
већа је из при ват них раз ло га под не ла 
остав ку и ми то у пот пу но сти ува жа ва
мо. Уме сто ње иза бра на је наша ста ра 
чла ни ца Јасна Јан дрић, каза ла је 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић. 

На овој сед ни ци изгла сан је пред лог 
реше ња о име но ва њу коми си је за 
буџет и финан си је, коми си је за урба
ни зам, кому нал не делат но сти и и 
зашти ту живот не сре ди не, пред лог 
реше ња о раз ре ше њу и име но ва ња 
чла на коми си је за ста ту тар на пита ња, 
пред лог реше ња о раз ре ше њу и име
но ва њу чла но ва коми си је за доде лу 
општин ских награ да и при зна ња. 
Одбор ни ци су усво ји ли и пред лог 
одлу ке о спро во ђе њу јав ног кон кур са 
за име но ва ње дирек то ра ЈКП „Бео
чин“, пред лог реше ња о раз ре ше њу и 
име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва 
коми си је за спро во ђе ње кон кур са за 
избор дирек то ра јав них пред у зе ћа, 
пред лог реше ња о раз ре ше њу 
Општин ског шта ба за ван ред не ситу а
ци је, као и пред лог реше ња о поста
вља њу коман дан та, заме ни ка коман
дан та, начел ни ка и чла но ва Општин
ског шта ба за ван ред не ситу а ци је. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Дра ган Гли го рић Нема ња Вилић Јасна Јан дрић

Уме сто Мир ја не Мале ше вић Мил кић и 
Боре Пре дра го ви ћа, иза бра них на Кон
сти ту тив ној сед ни ци 21. авгу ста 2020. 
годи не за пред сед ни ка општи не одно сно 
заме ни ка пред сед ни ка општи не, на дру
гом скуп штин ском засе да њу јед но гла сно 
је потвр ђен ман дат одбор ни ка Ива ни 

Бран ков и Сла ђа ни Мир ко вић са Избор
не листе Иви ца Дачић – „Соци ја ли стич ка 
пар ти ја Срби је (СПС)“. Након потвр ђи ва
ња ман да та нове одбор ни це су поло жи
ле закле тву и, како је рече но, дело ва ће 
у окви ру Одбор нич ке гру пе „Соци ја ли сти 
Бео чи на“. Фото: Исмет Адемовски

Нове одбор ни це соци ја ли ста

Ивана Бранков и Слађана Мирковић
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ОДР ЖАН „КАР НЕ ВАЛ ЗА ЛАНУ“

За лече ње Лане Јова но вић 
ску пље но 510.215 дина ра

На пла тоу Дома кул ту ре, 14. сеп тем
бра одр жан је „Кар не вал за Лану“, 
на ком су се при ку пља ла сред ства 

за лече ње деве то ме сеч не девој чи це, 
која болу је од смр то но сне и про гре сив
не боле сти мишић не атро фи је тип 1. 
Лек за ову болест посто ји, али он кошта 
два мили о на и сто ти ну хиља да дола ра, 
а ту су и издаци око 300, 400 хиља да 
дола ра за бол нич ке тро шко ве. С обзи
ром на то да су то вели ка нов ча на сред
ства, широм Срби је се одр жа ва ју база ри 
и слич не хума ни тар не акци је, а сви који 
не могу да при су ству ју таквим дога ђа ји
ма, могу посла ти СМС на 3030, а садр
жај пору ке је 808. За сада је при ку пље но 
око мили он и две сто ти на хиља да дола
ра, што је нешто мало више од поло ви
не. Вре ме исти че, јер је нај бо ље када би 
Лана при ми ла лек до свог првог рођен
да на, 3. новем бра, када је изле че ње сто
про цент но. Орга ни за тор „Кар не ва ла за 
Лану“ је Удру же ње хра ни те ља, усво ји те
ља и роди те ља „Радо сни ца“, а пози ву се 
за уче шће на овом хума ни тар ном дога
ђа ју ода звао вели ки број изла га ча. 

Пред сед ни ца Општи не Бео чин Мир ја
на Мале ше вић Мил кић је том при ли ком 
изја ви ла да Општи на подр жа ва ова кве 
дога ђа је. 

– Првен стве но сам задо вољ на због 
тога што је овај дога ђај ини ци ран, од 
удру же ња жена, жена које су при ја те љи
це и које би нај бо ље тре ба ло да раз у ме
ју, какав се про блем јавља када има те 
боле сно дете коме заи ста тре ба помо
ћи.  Ми као Општи на Бео чин смо иза шли 
мак си мал но у сусрет, али смо се тру ди
ли да не буде мо покро ви те љи само као 
инсти ту ци ја и већ и да ужи ва мо у гра ђан

ској акти ви. То је нешто на чега стал но 
пози вам да би људи тре ба ло, не само 
да се оку пља ју као инсти ту ци је, него као 
и гра ђа ни. Због тога ми је овај дога ђај 
још дра жи. Општи на је у овом слу ча ју 
подр шка и људ ска и морал на пре ко јав
них пред у зе ћа, која су иза шла у сусрет 
како би се овај дога ђај орга ни зо вао. Хва
ла свим дама ма, жена ма, дома ћи ца ма, 
које су се укљу чи ле, изја ви ла је Мир ја на 
Мале ше вић Мил кић.  

Ивана Бранков, једна од организатор
ки овог догађаја је овом приликом упу
тила позив свим људима добре воље 
да учествују у прикупљању новца за ле
чење Лане Јовановић.

– Нада мо се да ћемо успе ти да саку
пи мо потре бан новац, а можда би било 
добро да позо ве мо и вели ке фир ме и 
орга ни за ци је, при ват ни ке, спор ти сте, 
људе који могу да се укљу че у ову акци
ју како би девој чи ца могла да води један 

Ива на Бран ковМир ја на Мале ше вић Мил кић

„Кар не вал“ оку пио вели ки број
посе ти ла ца и изла га ча
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„ОД ПРО СЦЕ НИ ЈУ МА ДО РИКВАН ДА“

Промоција монографије

Кул ту ра наста вља да 
живи живот свој! Ово 
је нај ва жни ји закљу

чак након про мо ци је моно
гра фи је „Од про сце ни ју ма 
до рикван да – 44 сусре та 
ама тер ских позо ри шта Сре
ма 1973 – 2016“, одр жа не 
11. сеп тем бра у бео чин ском 
Дому кул ту ре. Након ван
ред ног ста ња уве де ног због 
виру са коро на и мера које 
се пред у зи ма ју за спре ча ва
ње њего вог шире ња, ово је 
након ско ро седам месе ци 
први кул тур ни про грам одр
жан у Бео чи ну. 

Ову моно гра фи ју, штам
па ну кра јем про шле годи не, 
при ре ди ли су Сте ван Пиште

вић из Ири га и Секу ла Петро
вић из Бео чи на, а изда вач 
је Срп ска чито ни ца у Ири гу. 
Поред при ре ђи ва ча моно гра
фи је Секу ле Петро ви ћа на 
про мо ци ји су гово ри ли Вера 
Нов ко вић – дирек то ри ца 
Срп ске чита о ни це из Ири га, 
уред ник Душан Позна но вић, 
нови нар из Срем ске Митро
ви це и рецен зент Милан 
Беле ги ша нин – теле ви зиј ски 
и филм ски реди тељ и књи
жев ник из Раков ца. 

Сво јим бесе да ма иста кли 
су зна чај моно гра фи је за 
позо ри шни и кул тур ни живот 
у Сре му, посеб но за позо ри
шне ама те ре Сре ма. Наи ме, 
поред при ка за уче сни ка 44 

смо тре ама тер ских позо ри
шта Сре ма од 1973. до 2016. 
годи не, у моно гра фи ји је дат 
и при каз раз во ја ама тер ког 
позо ри шног живо та у Сре
му од 1945. до 1972. годи не, 
кра так исто ри јат ско ро свих 
уче сни ка смо три, био граф
ски пода ци о селек то ри ма 
смо три и био гра фи је седам, 
по оце ни Секу ле Петро ви ћа, 
нај за на чај ни јих позо ри шних 
ама те ра Сре ма. У про гра му 
су уче ство ва ли чла но ви Ама
тер ског позо ри шта „Бри ле“: 
Рат ка Дулић, Оли ве ра Миља
то вић Рада ко вић, Ненад 
Бара ко вић и Дра ган Јови чић 
Срба као води тељ про гра ма.

Фото: Исмет Адемовски

нор ма лан живот. У Бео чи ну 
су већ орга ни зо ва ни база ри и 
про дај ни цен три за Лану, али 
не ова ко вели ки. Има заи ста 
мно го уче сни ка и посе ти ла
ца, али смо води ли рачу на о 
мера ма пре вен ци је про тив 
епи де ми је вира у сакоро на. 
Про грам је заи ста разно
лик, ту су там бу ра ши КУДа 
„Бри ле“, песни ци, лут кар ска 
пред ста ва, про фе си о нал ни 
ани ма то ри, Мики Мура то вић, 
„Три бал бенд“ и глу мац Дејан 
Ћир ја ко вић из „Држав ног 
посла“. Као изла га чи, ту су 
ско ро сва удру же ња жена са 
тери то ри је општи не Бео чин, 
удру же ње вина ра, удру же ње 
про из во ђа ча меда, и сви они 
су изло жи ли сво је про из во де 
уз сим бо лич не цене. Тако ђе, 
овај кар не вал пра ти и изло
жба сли ка.  Има мо ско ро 40 
сли ка, које су дона ци ја и сав 
при ход иде за Лану. Удру же
ње ликов них ства ра ла ца из 
Новог Сада је дони ра ло 10 
сли ка, Гале ри ја „Маној ло вић“ 
10, ту су сли ке сли ка ра наше 
општи не и Новог Сада, рекла 
је Ива на Бран ков из удру же
ња „Радо сни ца“.

Она је дода ла да се „Кар не
вал за Лану“ орга ни зо вао уз 
вели ку помоћ локал не само
у пра ве. 

– Пред сед ни ца Општи не 
Мир ја на Мале ше вић Мил кић 
нам је мак си мал но иза шла 
у сусрет. Захва љу ју ћи њој и 
мно гим дона то ри ма и спон
зо ри ма, Цен тру за кул ту ру, 
Ново сад ској тржни ци, бео чин
ском кому нал ном пред у зе ћу 
и свим јав ним пред у зе ћи ма 
овај дога ђај је орга ни зо ван, 
каза ла је Ива на Бран ков.

На „Кар не ва лу за Лану“ је 
при ку пље но 510 хиља да 215 
дина ра.  

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

ПОМОЋ ШКОЛАМА 

Дони ра но 140 визи ра
Пред у зе ће „Maro pack“ из 

Леди на ца се, на мол бу пред
сед ни це Општи не Мир ја не 
Мале ше вић Мил ки, још јед
ном пока за ла као дру штве
но одго вор на ком па ни ја. У 
жељи да у ста њу опште пан
де ми је коро навиру са воде 
рачу на  о свим сугра ђа ни ма 
руко вод ство овог пред у зе ћа, 
које се изме ђу оста лог бави 
и обра дом фоли је, начи ни ло 
је леп гест и уз помоћ Општи
не Бео чин дони ра ло шко ла
ма „Јова на Грчић Милен ко“ у 
Бео чи ну и „Јован Попо вић“ у 
Сусе ку 140 заштит них визи ра 
како би запо сле ни ма у ове 
две обра зов не инсти ту ци
је бар дели мич но олак ша ли 
рад и пру жи ли им додат ну 
сигур ност. У име даро дав ца 
дирек то ру шко ле у Бео чи ну 
Алек сан дру Лазо ви ћу поклон 
фир ме „Maro pack“ уру чи
ли су заме ник пред сед ни ка 
Скуп шти не општи не  Нема

ња Зарић и члан Општин ског 
већа Тања Дрља ча, заду же
на за кул ту ру, обра зо ва ње, 
тури зам, избе гла и расе

ље на лица. Шко ли у Сусе ку 
заштит ни визи ри ће тако ђе 
бити уру че ни.

Фото: Исмет Аде мов ски
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ „БАНО ШТОР СКИ ДАНИ ГРОЖЂА“

Вино гра да ри оче ку ју добар род

Широм Сре ма вино гра да ри се 
спре ма ју за бер бу гро жђа. Како 
сада ства ри сто је, биће ове 

годи не ква ли тет ног гро жђа па самим 
тим и добр ог сре мач ког вина. Вино гра
да ри кажу да годи на није била лака, али 
је важно да су ком плет ну зашти ту усе ва 
ура ди ли на вре ме и ква ли тет но, па се 
сто га оче ку је и добар род. Гро жђу и вину 
у част Бано штор ци има ју и сво ју мани
фе ста ци ју под нази вом „Бано штор ски 
дани гро жђа“ која је ове годи не тре ба ло 
да буде одр жа на 24. пут. Због ситу а ци ја 
са виру сом коро на, поче так бер бе је 
скром но обе ле жен 11. сеп тем бра. 

За Бано штор це кажу да про из ве ду 
нај ви ше вина по гла ви ста нов ни ка. 
Вино ва лоза је заса ђе на на бли зу 160 
хек та ра, а годи шње се про из ве де око 
750 хиља да лита ра вина. Упра во због 

тога Бано штор ци заслу жу ју све похва
ле, али и подр шку локал не само у пра ве.

– Ми у локал ној само у пра ви смо вео
ма све сни шта Бано штор зна чи за нашу 
општи ну. Вели ки број заљу бље ни ка у 
Дунав дола зи у ово место и сва ко ко 
свра ти у Бано штор мора да про ба нај
бо ља фру шко гор ска вина. Све пред но
сти Бано што ра мора мо иско ри сти ти у 
раз вој вин ског тури зма, који са вер ским, 
ите ка ко може бити зна ча јан за раз вој 
наше општи не, каже Мир ја на Мале ше
вић Мил кић, пред сед ни ца Општи не 
Бео чин. 

Вино гра да ри из Бано што ра су на пра
зник Усе ко ва ни је поче ли бер бу гро жђа, 
а са првим обра ним гро здо ви ма поче ла 
је и про из вод ња вина. Пред сед ник саве
та МЗ Бано штор и вино гра дар Ради вој 
Ракић каже да нај бо ље вино буде оно 

које се напра ви одмах након бер бе. 
– Нада ле ко је позна то да Бано штор ци 

има ју нај бо ља вина. Наше вино гра де 
гре ју два сун ца, а под не бље где су 
наши заса ди је иде ал но за вино ву лозу. 
Уз дуго го ди шње иску ство и даље пра ви
мо нај у ку сни ја вина, каже Ради вој. 

Пред сед ник Клу ба вино гра да ра и 
вина ра „Све ти Три фун“ у  Бано што ру 
јован Стој ко вић наво ди да ће ова годи на 
бити вео ма добра за про из вод њу вина. 

– Без обзи ра на пери о де када је било 
лоше вре ме ова годи на ће, чини ми се 
бити вео ма добра и по при но су, али и 
ква ли те ту гро жђа. А када се има ква ли
тет но гро жђе про из ве де се и ква ли тет но 
вино. Нада мо се да ће вре ме бити сун
ча но и топло до кра ја бер бе, дода је 
Стој ко вић.

З. Мар ко ви но вић

Мир ја на Мале ше вић Мил кић Јован Стој ко вић Ради вој Рако вић

Ми у локал ној само у пра ви смо вео ма све сни шта Бано штор зна чи за нашу општи ну. 
Вели ки број заљу бље ни ка у Дунав дола зи у ово место и сва ко ко свра ти у Бано штор 
мора да про ба нај бо ља фру шко гор ска вина. Све пред но сти Бано што ра мора мо иско-
ри сти ти у раз вој вин ског тури зма, који са вер ским, ите ка ко може бити зна ча јан за раз-
вој наше општи не, каже Мир ја на Мале ше вић Мил кић, пред сед ни ца Општи не Бео чин

Медијски пројекат „Живот у  Беочину – Између Дунава и Фрушке горе“.  Пројекат је суфинансиран средствима буџета Општине Беочин. Ставови 
изражени у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став општине Беочин.
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Туризам на дневном реду
Четвр та сед ни ца СО Ириг про те кла 

је у зна ку тури зма и Тури стич ке 
орга ни за ци је, буду ћи да су се ско

ро све тач ке днев ног реда одно си ле на 
ову тему. Одбор ни ци су на овој сед ни ци, 
која је одр жа на 16. сеп тем бра, раз ре
ши ли в. д. дирек то ра Дра га на Дра ги че
ви ћа, а потом за дирек то ра Тури стич ке 
орга ни за ци је Ириг име но ва ли Дра га на 
Дра ги че ви ћа, којем је ово тре ћи ман дат 
на поме ну тој функ ци ји. На сед ни ци је 
усво јен и изве штај о раду за мину лу, као 
и план рада Тури стич ке орга ни за ци је за 
ову годи ну.

У про те клој годи ни, пред став ни ци 
Тури стич ке орга ни за ци је Ири га су уче
ство ва ли на више сај мо ва тури зма и 
наста ви ли добру сарад њу, како са Тури
стич ком орга ни за ци јом Вој во ди не и Тури
стич ком орга ни за ци јом Срби је, тако и са 
поје ди ним општин ским орга ни за ци ја ма. 
Уче ство ва ли су и у орга ни за ци ји низа, 
већ позна тих мани фе ста ци ја у ири шкој 
општи ни, као што су „Све то сав ски бал“, 
„Дани вина“, „Пудар ски дани“, „Видов дан
ски сабор“, а запо че та је и пре ко гра нич на 
сарад ња на изград њи Кули нар ске ака де
ми је у Врд ни ку.

– У ири шкој општи ни је лане реа ли
зо ва но 1.903 вау че ра, а од јану а ра до 
новем бра смо има ли 25.626 тури ста 
који су оства ри ли 97.275 ноће ња. Има
мо укуп но 1.802 лежа ја, а нај ви ше их је 
у бањи Врд ник – рекао је Дра ган Дра ги
че вић.

Када је реч о пла но ви ма за ову годи
ну, дирек тор Дра ги че вић је иста као да су 
се, због акту ел не ситу а ци је са епи де ми
јом коро на ви ру са, пла ни ра на деша ва ња 
поме ри ла, или нису одр жа на.

– Успе ли смо да у овој годи ни завр ши
мо пешач кобици кли стич ку ста зу у Врд
ни ку, где смо ми били носи лац про јек та 
и при пре ма мо доку мен та ци ју за наста вак 

тог про јек та. Оста је да види мо да ли ћемо 
успе ти да орга ни зу је мо неку мани фе ста
ци ју до кра ја годи не, али то не зави си од 
нас. Ми стал но ука зу је мо да има мо тури
стич ки потен ци јал, али смо ми запра во, 
већ озбиљ на тури стич ка дести на ци ја – 
иста као је Дра ган Дра ги че вић. 

То потвр ђу је и пода так да је Врд ник 
четвр та бања у Срби ји по бро ју ноће ња, 
која има гости ју коли ко све бање у Вој во
ди ни.

– Што се тиче вау че ра ове годи не, 
можда и због ове ситу а ци је, има мо их 
више – око 5.000 за ову годи ну, што зна
чи око 20.000 ноће ња има мо само пре ко 
ових вау че ра – рекао је дирек тор Тури
стич ке орга ни за ци је Дра ган Дра ги че вић.

О добр ом прав цу раз во ја тури зма 
у ири шкој општи ни гово ри и Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка Општи не, 
који је ука зао на то да је бања Врд ник 
покре тач тури зма на тери то ри ји општи не.

– Види мо да Врд ник поста је тесан за 

све оне који би ту да инве сти ра ју. Иде мо 
у прав цу да ову при чу о тури зму шири мо 
и на оста ле дело ве општи не, пре све га 
источ ну стра ну која ће бити јако инте ре
сант на за све потен ци јал не инве сти то ре. 
То је јако леп крај, почев ши од фру шко
гор ских мана сти ра, језе ра која ту посто
је и пре де ла нетак ну те при ро де – исти че 
Бебић. 

Он ука зу је и на добру сарад њу локал
не само у пра ве са Тури стич ком орга
ни за ци јом, али и са оста лим ниво и ма 
вла сти, упра во на раз во ју тури зма. Ту 
су и чети ри про јек та која су рађе на пре
ко Тури стич ке орга ни за ци је у сарад њи 
са Мини стар ством трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја, али и покра јин ским 
секре та ри ја ти ма.

Бебић је ука зао и на потре бу додат них 
садр жа ја који би овај вели ки број тури ста 
опре де лио да оста ну дуже, те да се пону
де пакет аран жма ни од неко ли ко дана.

С. Џаку ла

Дра ган Дра ги че вић Мио драг Бебић

Ири жа ни пока за ли хума ност
„Хума ни тар ни базар за Лану и 

Тео до ру“ одр жан је у 19. сеп тем бра 
у Вин ској ули ци у Ири гу. Овај базар 
је орга ни зо ван на ини ци ја ти ву Саве
та роди те ља ДУ „Дечи ја радост“ и уз 
подр шку ири шке Општи не, у жељи 
да се при ку пе нов ча на сред ста ва за 
лече ње Лане Јова но вић из Раков ца 
и Тео до ре Андрић из Ири га.

– Током база ра посе ти о ци су 
могли да купе кола че, меде ња ке, 
играч ке, књи ге, сли ке, укра сне све
ће, зим ни цу, слат ки ше, цве ће, воће, 
сир, шоље, бало не, вау че ре и „још 
чуда три ста“. Пока за ли смо да смо 
људи вели ког срца, да је хума ност 
вред ност којом учи мо нашу децу 
одма ле на и да смо зајед ни штвом 
дали допри нос у лече њу девој чи ца 
Лане и Тео до ре – са нескри ве ним 
задо вољ ством каже дирек тор ка ДУ 
„Дечи ја радост“ Јеле на Вида но вић.

Она дода је да је базар про те као 

упра во она ко како је и наја вљи ван: 
„Да добро дело може бити добар 
пазар, уве ри ће сва ко га у Ири гу 
базар. Ту ће се про да ва ти ђако ни је 
мно ге, сто га, добри наро де, дижи се 
на ноге“.

Наи ме, за само два сата при ку
пље но је 171.970 дина ра и 20 евра, 
тако да су орга ни за то ри пре за до
вољ ни одзи вом Ири жа на. Иако је 
сва ки про из вод који се про да вао 
на штан до ви ма имао запи са ну сво
ју цену, гра ђа ни су дони ра ли пре ма 
соп стве ним могућ но сти ма, те је и 
сума која је при ку пље на пре ва зи
шла сва оче ки ва ња.

– Ово је при ли ка да захва ли мо 
Акти ву жена Ириг и свим спон зо ри
ма и роди те љи ма који су дали свој 
допри нос у виду раз ли чи тих про из
во да који су се нашли на штан до
ви ма – рекла је дирек тор ка Јеле на 
Вида но вић. С. Џаку ла

Хума ни тар ни базар у Ири гу
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ВРД НИК

Пешач ко-бици кли стич ка
ста за на траси бивше пру ге

Пешач кобици кли стич ка ста за у 
Врд ни ку зва нич но је пре да та на 
упо тре бу гра ђа ни ма, али и тури

сти ма ове све попу лар ни је бање, 14. 
сеп тем бра. Реч је о ста зи у дужи ни од 
447 мета ра, са беха то ном у две боје, 
које озна ча ва ју део за пеша ке, а део 
за бици кли сте. Ста за се про те же пара
лел но са Господ ским редом, а нала зи 
се тач но на месту где је рани је посто
ја ла пру га која је кори шће на за потре
бе врд нич ког руд ни ка угља, изме ђу 
Желе знич ке и Ули це Мили це Сто ја ди
но вић Срп ки ње. Поред ста зе је поста
вље но и десет клу па за одмор.

То је само први део и прва фаза 
знат но већег про јек та који под ра зу
ме ва уре ђе ње овог исто риј ског језгра 
Врд ни ка. Цео про је кат са ПДВом вре
ди око 40 мили о на дина ра, а ове фазе 
око 12 мили о на дина ра. Сред ства је 
обез бе ди ло Мини стар ство трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја, а јед ним 
мањим делом у виси ни од око мили он 
дина ра, локал на само у пра ва. 

Поред пред став ни ка ири шке Општи
не, овом зва нич ном отва ра њу ста зе 
при су ство вао је Зоран Осто јић, шеф 
Одсе ка за уна пре ђе ње кон ку рент но
сти у тури зму Мини стар ства трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја. 

Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Општи не, захва лио је Мини стар ству 
на издво је ним сред стви ма за ову прву 
фазу. При вре ме но оду ста ја ње од ком
плет ног про јек та је резул тат ситу а ци је 
веза не за коро на ви рус.

– Радо ви су тра ја ли око месец и по 
дана, а доби ли смо један кутак где ће 
тури сти моћи да шета ју и ужи ва ју у 
нашем Врд ни ку. Оста ло је да се ура ди 
пар кинг про стор на сада шњој ауто бу
ској ста ни ци, уре ђе ње шета ли шта које 
се спа ја са овом ста зом и то ће онда 
бити јед на цели на. Надам се да ће 
Мини стар ство има ти слу ха и издво ји ти 
сред ства за завр ше ње овог про јек та – 

рекао је Тихо мир Сто ја ко вић.
Дра ган Дра ги че вић, дирек тор Тури

стич ке орга ни за ци је Ири га, под се тио је 
да је у мину ле чети ри годи не, у сарад
њи са Мини стар ством тури зма реа ли
зо ва но пет про је ка та, уз финан сиј ску и 
логи стич ку помоћ ири шке Општи не.

 – Ова ста за је само тре ћи на про јек
та за који смо ми кон ку ри са ли и оче ку
је мо у наред ној годи ни да про ду жи мо 

Оби ла зак ста зе

Тихо мир Сто ја ко вић
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ову ста зу, која ће ићи до цен тра, кроз 
нај ста ри ји парк у Врд ни ку, који је заса
ђен 60их годи на. После тога није се 
ради ло ништа ни на њего вом уре ђе њу, 
као ни на уре ђе њу ауто бу ског ста ја ли
шта – каже Дра ги че вић.

Он дода је да ће, када се ком плет но 
завр ши пла ни ра ни про је кат, Врд ник 
доби ти један моде ран трг који ће дати 
један нови изглед овом делу бање.

– Кон ку ри са ли смо и код Амба са де 
Тур ске за изград њу јед не лет ње позор
ни це која ће бити у бли зи ни ста зе, код 
згра де Каси не. Ми оче ку је мо да би 
све то могло да се реа ли зу је сле де
ће годи не, а ако не у сле де ћој, онда 
у наред не две годи не. У дого во ру са 
локал ном само у пра вом ћемо ура ди ти 
и један про је кат у врд нич ком насе љу 
Ста ра коло ни ја – дода је Дра ган Дра
ги че вић.

Уз пешач кобици кли стич ку ста зу ће 
бити поста вље не и инфотабле, веза
не за Господ ски ред, у којем су живе ли 
инже ње ри и руко во ди о ци док је РГП 
Врд ник радио.

– Иде ја овог про јек та је била да 
откри је мо тури сти ма и посе ти о ци ма 
овог дела Врд ни ка, ове ста ре цели
не, где је била тра са пру ге, али и неке 
тада изгра ђе не згра де у Врд ни ку, као 
што је Каси на, управ на згра да руд ни
ка, као и виле које чине „чинов нич ки“ 
или Господ ски низ, а међу нај леп шим 
су у Врд ни ку. Зато ће бити поста вље не 
и те инфотабле, јер сва ка од тих згра
да има неку зани мљи вост, а основ ни 
циљ нам је пове ћа ње тури стич ке пону
де и да нам тури сти оста ну дуже – ука
зао је Мио драг Бебић, заме ник пред
сед ни ка Општи не.

Цео про је кат, са којим је апли ци ра ла 
Тури стич ка орга ни за ци ја Ири га, има 
вред ност, са ПДВом, око 40 мили о на 
дина ра и обу хва та, сем ове сада завр
ше не ста зе, радо ве на изград њи ста зе 
до ауто бу ског ста ја ли шта, као и рекон
струк ци ју самог ста ја ли шта. 

Сле де ће годи не ће се ради ти и 
расве та за ста зу а за то је потреб но 2,5 
мили о на дина ра.

С. Џаку ла

ВЛА ДА СРБИ ЈЕ: ГРА ДИ ЋЕ СЕ ФРУ ШКО ГОР СКИ
КОРИ ДОР

Уго вор о изград њи
„тежак“ 606 мили о на евра

– Комер ци јал ни уго вор за изград
њу Фру шко гор ског кори до ра с кине
ском ком па ни јом ЦРБЦ, чија је вред
ност 606 мили о на евра, усво јен је на 
сед ни ци Вла де Срби је 15. сеп тем бра 
– изја ви ла је за Тан југ мини стар ка 
гра ђе ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра
струк ту ре Зора на Михај ло вић.

Исто вре ме но, она је под се ти ла да је 
пре месец дана Срби ји одо брен кре
дит од стра не кине ске Екс им бан ке, за 
финан си ра ње град ње Фру шко гор ског 
кори до ра. До кра ја годи не тре ба ло 
би да се завр ши про јект нотех нич ка 
доку мен та ци ја, а до кра ја сле де ће 
годи не би тре ба ло да поч ну и радо ви 
на овом кори до ру. Поче так радо ва ће 
зави си ти и од ускла ђи ва ња са сред

стви ма из буџе та, јер део аван са даје 
Вла да Срби је, а дру ги део су кре дит
на сред ства.

Под се ти мо, Фру шко гор ски кори
дор, о којем се дужи низ годи на при
ча, јесте део пут ног прав ца Нови Сад 
– Рума – Шабац – Лозни ца – гра ни ца 
са Босном и Хер це го ви ном, који спа ја 
Срби ју са Хрват ском, Босном и Хер
це го ви ном и ширим окру же њем.

Кори дор ће пове за ти и три општи
не – Нови Сад, Ириг и Руму у дужи ни 
45,4 км, а реши ће и про блем про ла
за ка терет них вози ла пре ко Фру шке 
горе и кроз Ириг. У овом делу живи 
више од 370.000 ста нов ни ка и послу је 
око 30.000 малих и сред њих пред у зе
ћа. С. Џ.

Мини стар ка Зора на Михај ло вић

Фру шко гор ски кори дор (фото: Град ња.рс)

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг - општина будућности“
суфинансира Општина Ириг
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Јапански „Тојо тајерс“ 
званично у Инђији
Јапан ска ком па ни ја за про из вод њу 

пне у ма ти ка „Тојо тајерс“, у сре ду, 16. 
сеп тем бра, зва нич но је поста ла вла

сник 63 хек та ра земљи шта у севе ро и
сточ ној инду стриј ској зони у Инђи ји, 
позна ти јој као Лока ци ја 15. То је потвр
дио на кон фе рен ци ји за меди је пред сед
ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак, иста
кав ши да је то резул тат тро го ди шњих 
пре го во ра ове ком па ни је са Вла дом 
Репу бли ке Срби је, Раз вој ном аген ци јом 
Срби је и Општи ном Инђи ја.

– Пот пи си ва њем уго во ра зва нич но је 
потвр ђен дола зак јед ног од нај ве ћих 
свет ских про из во ђа ча пне у ма ти ка за 
мотор на вози ла у Инђи ју који ће у наред
ном пери о ду изгра ди ти фабрич ке хале 
повр ши не 300 хиља да ква дра та у осно
ви. У првој фази биће запо сле но 523 
рад ни ка на нео д ре ђе но вре ме, а оно што 
раду је јесте пода так да ће про сеч на пла
та запо сле них бити већа у одно су на 
репу блич ки про сек – обја снио је пред
сед ник Општи не Инђи ја, изра зив ши 
задо вољ ство што је након годи на пре го
во ра дошло до пот пи си ва ња уго во ра.

– Јапан ска инве сти ци ја од вели ког је 
зна ча ја за Репу бли ку Срби ју, а наро чи то 
за „при вред ну сли ку“ општи не Инђи ја. 
Инве сти тор ће до кра ја 2023. годи не уло
жи ти 364 мили о на евра у пого не и опре
му – додао је Гак.

Он је на кон фе рен ци ји потвр дио да је 
поред Инђи је и Срби је, још неко ли ко гра
до ва и зема ља било у опти ца ју, те да је 
„бор ба“ тра ја ла, али је завр ше на у корист 
те срем ске општи не. Нај ве ћи кон ку рен ти 
Инђи ји били су гра до ви Коши це у Сло
вач кој и Гдањск у Пољ ској.

– Зани мљив је и пода так јав но сти да 
ће одмах са првом фазом про јек та, 
првом фабри ком, бити изгра ђе на и ста за 

за тести ра ње ауто мо бил ских гума које 
ће се про из во ди ти у Инђи ји – каже Гак. 

Буду ћа фабри ка у Инђи ји биће цен тар 
за про из вод њу гума за европ ско и руско 
тржи ште. Ина че, Коми си ја за кон тро лу 
држав не помо ћи дала је сагла сност за 
усту па ње без накна де 637.455 мета ра 
ква драт них земљи шта у Инђи ји јапан ској 
ком па ни ји „Тојо тајерс“ за изград њу 
постро је ња. Вред ност земљи шта у Инђи
ји које ће бити оту ђе но без накна де по 

про це ни Поре ске упра ве је 352,8 мили о
на дина ра, што је 553 дина ра по метру 
ква драт ном. Инве сти тор се оба ве зао да 
ново о тво ре на рад на места пове за на с 
инве сти ци јом, као и инве сти ци ју задр жи 
на тери то ри ји Инђи је нај ма ње пет годи на 
од дана завр шет ка инве сти ци о ног про
јек та. Јапан ски „Тојо тајерс“ има у све ту 
седам фабри ка за про из вод њу гума и 
чети ри за про из вод њу дело ва за ауто мо
би ле. М. Ђ.

Владимир Гак, председник Општине Инђија

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Јав на расве та и нова сао бра ћај ни ца
На послед њем састан ку Систе ма 48 у 

Инђи ји одр жа ном у петак, 18. сеп тем бра, 
било је речи о поста вља њу јав не расве те 
у делу инду стриј ске зоне где ће сво је 
постро је ње гра ди ти јапан ски „Тојо тајерс“. 
Како је иста као пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак, јав на набав ка је 
завр ше на и уско ро ће у посао бити уве
ден и изво ђач радо ва.

– Инду стриј ска зона заси ја ће пуним сја
јем и изгле да ће попут оне која је рани је 
поста вље на пре ма Аутле ту – обја снио је 
Гак и додао да је реч о про јек ту вред но сти 
око 26 мили о на дина ра. Тако ђе, пред сед
ник Општи не Инђи ја наја вио је и изград
њу нове сао бра ћај ни це, која ће се гра ди
ти иза мега мар ке та ДИС у цен тру гра да.

– У пита њу је сао бра ћај ни ца пред ви
ђе на пла ном из 2011. годи не која је нео
п ход на ради лак ше сао бра ћај не кому ни
ка ци је у том делу гра да. С обзи ром на то 
да је изгра ђен стам бе ни блок у бли зи ни, 
биће и пове ћа на фре квен ци ја сао бра ћа
ја – каже Гак.

Први човек општи не Инђи ја освр нуо 
се и на про јек те који су у овом момен ту 
при о ри тет за локал ну само у пра ву, а 
међу њима су рекон струк ци ја Град ске 
пија це и изград ња новог трга код Гим на
зи је у самом цен тру гра да.

– Тре нут на ситу а ци ја одло жи ла је мно
ге про јек те које смо пла ни ра ли, али у 
наред не чети ри годи не нам је план да се 
и ова два реа ли зу ју. Тако ђе, оста је нам и 

изград ња пешач кобици кли стич ке ста зе 
до Аутле та, у дужи ни од 4,8 кило ме та ра. 
Ста за је нео п ход на, пре све га, због без
бед но сти, али и због поди за ња ква ли те
та живо та. Због рекре а ци је, али и због 
сигур но сти оних који иду пешке до Аутле
та. Ту је пред ви ђе на и изград ња сер ви
сне сао бра ћај ни це која ће омо гу ћи ти 
при ступ буду ћим при вред ним објек ти ма 
који ће се гра ди ти на пар це ла ма у том 
делу инду стриј ске зоне – обја снио је Гак 
и наја вио да је један од чети ри вели ка 
про јек та и изград ња затво ре ног базе на. 
Како је рекао, и тај про је кат биће реа ли
зо ван у теку ћем ман да ту, то јест у наред
не чети ри годи не.

М. Ђ.

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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У школама нема 
инфициране деце

Поче так школ ске годи не у Срби ји 
био је кљу чан за даљи ток епи де ми је 
коро на ви ру са. Сада смо у тре ћој 
школ ској неде љи и епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја на тери то ри ји ста ро па зо вач
ке општи не је уоби ча је на – потвр ди ла 
је за РТВ Ста ра Пазо ва др Ален ка 
Бојић, начел ни ца педи ја три је у Дому 
здра вља „Др Јован Јова но вић Змај“ и 
дода ла да је у амбу лан та ма педи ја
три је пове ћан број деце паци је на та 
вртић ког и школ ског узра ста, али да је 
то уоби ча је но за сеп тем бар и поче так 
школ ске годи не.

Деца углав ном има ју бла ге респи ра
тор не тего бе. Нема деце инфи ци ра не 
кови дом19, као ни деце која су се вра
ти ла са путо ва ња из ино стран ства или 
била у кон так ту са неким ко је коро на 
пози ти ван, те да роди те љи сум ња ју на 
могућ пре нос виру са.

Роди те љи тре ба сва ко јутро деци да 
про ве ре теле сну тем пе ра ту ру. Лека ри 
нагла ша ва ју да уко ли ко дете има 
пови ше ну тем пе ра ту ру, не тре ба да 
иде у шко лу. Роди тељ тре ба дете да 
одве ду код педи ја тра на пре глед, јер 
сва ка тем пе ра ту ра није ковид тем пе
ра ту ра. Маске и дис тан ца од нај ма ње 
метар и по и даље су кључ ни као мера 
зашти те од шире ња акту ел ног виру са 
у шко ла ма.  Д. Г.

Утвр ђу је се
цена грејања

Ста ро па зо вач ко ЈКП „Топла на“ у 
скла ду са Зако ном о енер ге ти ци и 
Уред бом Вла де Репу бли ке Срби је о 
утвр ђи ва њу мето до ло ги је за одре ђи
ва ње цене снаб де ва ња крај њег куп ца 
топлот ном енер ги јом у сарад њи са 
Општи ном Ста ра Пазо ва утвр ђу је 
цену топлот не енер ги је за пред сто је ћу 
греј ну сезо ну. Пред лог над ле жног 
пред у зе ћа је да цене оста ну на нивоу 

про шло го ди шњих, што зна чи да не би 
тре ба ло да дође до поску пље ња. Под
се ти мо, цена топлот не енер ги је кори
го ва на је кра јем авгу ста 2018. годи не. 
Кори сни ци код којих се систем напла
те реализује пре ма ствар ној потро
шњи у току јед не греј не сезо не издва
ја ју 44,10 дина ра по метру ква драт ном 
без ПДВа, уко ли ко се ради о стам бе
ном про сто ру, одно сно 55,13 дина ра 
без ПДВа, ако је реч о послов ном 
про сто ру. Кори сни ци који гре ја ње пла
ћа ју током свих 12 месе ци издва ја ју на 
месеч ном нивоу 97,46 дина ра по метру 
ква драт ном без ПДВа, уко ли ко је реч 
о стам бе ном, одно сно 121,82 дина ра 
без ПДВа, ако се ради о послов ном 
про сто ру, узи ма ју ћи у обзир годи шњу 
потро шњу енер ги је по метру ква драт
ном од 118,85 кило ват сата. Над ле жно 
пред у зе ће гре је око 28,5 хиља да 
послов ног и више од 84 хиља де стам
бе ног про сто ра, док се про из вод ња и 
испо ру ка топлот не енер ги је врши из 
чети ри котлар ни це.  З. К.

Мини-сајам књи га

Народ на библи о те ка „Доси теј Обра
до вић“ из Ста ре Пазо ве за све љуби
те ље ква ли тет не дома ће и свет ске 
лите ра ту ре поно во у ста ро па зо вач кој 
општи ни орга ни зу је Минисајам књи га. 
До 27. сеп тем бра Минисајам ће бити 
поста вљен на Тргу др Зора на Ђин ђи
ћа у Ста рој Пазо ви и испред Ерсте 
бан ке у Новој Пазо ви. Захва љу ју ћи 
изда вач ком пред у зе ћу „Добро дрво“ и 
путу ју ћој пону ди, пазо вач ки чита о ци 
могу доћи до нај по пу лар ни јих насло ва 
наше и свет ске књи жев но сти. Кра јем 
месе ца, од 28. сеп тем бра у књи га ма 
ће ужи ва ти и чита о ци у Поду на вљу, у 
Новим Банов ци ма. Сајам ски попуст и 
ово га пута неће изо ста ти, а исти изно
си 10 до 50 посто, у зави сно сти од 
изда ва ча.  Д. Г.

Так ми че ње у кува њу 
рибље чор бе

И овог сеп тем бра мири са ла је 
рибља чор ба у цен тру Нових Бано ва
ца. На пла тоу испред шко ле код ресто
ра на „При ча“, у неде љу, 20. сеп тем
бра, одр жа но је тра ди ци о нал но так ми
че ње у кува њу рибље чор бе „Мемо ри
јал Миро слав Мики Савић“ посве ће но 
више стру ком побед ни ку на слич ним 
так ми че њи ма. Орга ни за тор није желео 

да пре ки да тра ди ци ју, па се и ове годи
не оку пи ло 19 еки па које су се так ми
чи ле у пра вље њу овог спе ци ја ли те та 
срем ског поду на вља. Иако је због 
пошто ва ња епи де ми о ло шких мера 
било нешто мање посе ти ла ца, лепа 
хра на, пиће, там бу ра ши и дру же ње су 
улеп ша ли недељ но попод не у Новим 
Банов ци ма.  З. К.

Алек сан дри Хавран 
две злат не меда ље

Тре ћег сеп тем бар ског викен да у 
Сме де ре ву је одр жа но фина ле Купа у 
стре ља штву. Узда ни ца овог спор та у 
Срби ји, а пре вас ход но Стре љач ке 
дру жи не „Једин ство“ из Ста ре Пазо ве, 
шесна е сто го ди шња Алек сан дра 
Хавран осво ји ла је две злат не меда
ље. Она је пуца ла у две кате го ри је, 
кадет ској и у кате го ри ји мла ђих јуни ор
ки где је била убе дљи ва и са чак два 
кру га више од дру го пла си ра не пока за
ла је зашто је мно ги оправ да но посма
тра ју као вели ку наду стре ља штва у 
Срби ји.  Д. Г.

При но си соје
про сеч ни

У дру гој поло ви ни сеп тем бра на ста
ро па зо вач ким њива ма у току је кам па
ња жетве соје, а при но си су око три и 
по тоне по хек та ру у „Дел та агра ру“, 
али и у инди ви ду ал ном сек то ру. Ова 
пољо при вред на кул ту ра, која спа да 
међу нај за сту пље ни је кул ту ре у ста ро
па зо вач ком ата ру јер ула га ња с про ле
ћа нису вели ка и лака је за обра ду 
интен зив но, ски да се већ две неде ље. 
Ране и сред ње сор те су већ пожње ве
не, а жетва касни јих се оче ку је за 
неких десе так дана. Откуп на цена је 
око 42 дина ра. И поред висо ког нивоа 
пада ви на током веге та ци је, пери од 
изме ђу пада ви на се одли ко вао висо
ким тем пе ра ту ра ма са јаким сун че вим 
иси ја ва њем, што је усло ви ло вели ко 
испа ра ва ње воде из биља ка и земљи
шта. Како је обја снио агро ном Вла ди
мир Муже вић, биљ ка је сво јим обрам
бе ним меха ни змом одба ци ла суви шне 
цве то ве шти те ћи се од суше, што се 
одра зи ло на при но се, који су ове годи
не про сеч ни.

 З. К.

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“ суфинансира Општина Стара Пазова
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„Незго де не зна ју за коро ну
– Прва помоћ је увек потреб на“
Црве ни крст Пећин ци 

обе ле жио је Свет ски 
дан прве помо ћи 12. 

сеп тем бар, ове годи не у 
нешто изме ње ним окол но
сти ма у Купи но ву, а сло ган 
ово го ди шњег Свет ског дана 
прве помо ћи је „Незго де не 
зна ју за коро ну! Прва помоћ 
је увек потреб на“.

Како нам је рекла Гор да на 
Коње вић, секре тар пећи нач
ког Црве ног крста, упр кос 
забри ну то сти у вези са коро
на ви ру сом и фоку сом на 
спре ча ва њу њего вог шире
ња и даље се деша ва ју 
повре де и боле сти које нису 
пове за не са инфек ци јом 
иза зва ном коро на ви ру сом.

– Незго де се деша ва ју без 
обзи ра на тре нут ну епи де
ми о ло шку ситу а ци ју у нашој 
земљи. У скла ду са тим, 
Црве ни крст Пећин ци је ове 
годи не обе ле жа ва ње Свет
ског дана прве помо ћи одр
жао на отво ре ном про сто ру 
у дво ри шту Етнокуће „Пут
ник“ у Купи но ву, која је и 
седи ште Тури стич ке орга ни
за ци је општи не Пећин ци, уз 
при др жа ва ње свих епи де
ми о ло шких мера. Запо сле ни 
у Тури стич кој орга ни за ци ји и 
сви заин те ре со ва ни сугра
ђа ни су има ли при ли ку да 
нау че прву помоћ и обно ве 
сво ја зна ња кроз еду ка ци ју 
коју је др Боја на Јова но вић, 
обу че ни пре да вач прве 
помо ћи и наш волон тер, 
пре зен то ва ла у пре ле пом 
амби јен ту Етнокуће. Зани
мљи ве теме као што су мере 
ожи вља ва ња, зау ста вља ње 
крва ре ња, загу ше ње зало га
јем и мно ге дру ге, под ста кле 
су при сут не да се укљу че, а 

пита њи ма и актив ним уче
шћем у прак тич ном делу, 
упот пу не еду ка ци ју. Црве ни 
крст је свим уче сни ци ма 
покло нио кач ке те са зна ком 
Црве ног крста – рекла је 
Коње вић и дода ла да су 
захва љу ју ћи изу зет ној 
сарад њи дирек тор ке Тури

стич ке орга ни за ци је, Љуби
це Бошко вић и свих запо
сле них, после завр ше не 
еду ка ци је сви уче сни ци 
били у при ли ци да сазна ју 
све о нај ста ри јој очу ва ној 
стам бе ној згра ди у селу са 
окућ ни цом, која обу хва та 
види ко вац са погле дом на 

Обед ску бару, лет њи ко вац 
за посе ти о це, суве нир ни цу и 
архе о ло шку игра о ни цу и на 
кра ју да ужи ва ју у пре ле пим 
пеј за жи ма Купи но ва током 
вожње елек трич ним мини бу
сом „Зеле ни змај“ кри ву да ју
ћи шум ским ста за ма до реке 
Саве.

Коње вић је, тако ђе, дода
ла да Црве ни крст захва љу
је пећи нач кој Тури стич кој 
орга ни за ци ји која је омо гу
ћи ла да еду ка ци ја прве 
помо ћи пово дом обе ле жа
ва ња Свет ског дана прве 
помо ћи буде спој лепог и 
кори сног, као и да се нада 
да ће и дру ге орга ни за ци је и 
уста но ве на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не сле ди ти 
њихов при мер и орга ни зо ва
ти обу ку за запо сле не, јер 
позна ва ње прве помо ћи је 
зна чај но, како за поје дин ца, 
тако и за дру штве ну зајед
ни цу.

Забра ње но спа љи ва ње жетве них оста та ка
Оде ље ње за при вре ду Општин ске упра ве Општи не 

Пећин ци оба ве шта ва пољо при вред не про из во ђа че да 
је, по чла ну 50. Зако на о зашти ти од пожа ра, спа љи
ва ње жетве них оста та ка забра ње но и пред ста вља 
пре кр шај за који је про пи са на нов ча на казна пред ви
ђе на зако ном.

Спа љи ва њем жетве них оста та ка угро жа ва ју се 
окол не ора ни це, а уни шта ва ју се орган ска мате ри ја, 
кори сне живо ти ње и микро ор га ни зми у земљи шту. 
Тако ђе, спа љи ва њем дола зи до дегра да ци је и зага ђе
ња живот не сре ди не, док се зао ра ва њем жетве них 
оста та ка у земљи ште уно си орган ска мате ри ја која 
побољ ша ва физич ке осо би не земљи шта, попра вља 
вод новазду шни режим и пове ћа ва ниво хуму са у 
земљи шту.
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Дона ци ја вели ки
под стрек фудбалерима
У уто рак, 15. сеп тем

бра, пред став ни ци ма 
фуд бал ских клу бо ва 

из пећи нач ке општи не уру
че ни су паке ти спорт ске 
опре ме које је пре ко 
Општин ског фуд бал ског 
саве за дони рао Фуд бал ски 
савез Срби је. Дона ци ју, 
која садр жи по 18 ком пле та 
дре со ва у клуп ским боја ма 
и по три лоп те за сва ки 
клуб, пред став ни ци ма свих 
15 клу бо ва уру чи ли су 
пред сед ник Општи не 
Пећин ци Сини ша Ђокић, 
дирек тор Јав не уста но ве 
„Спорт ски цен тар“ Томи
слав Ћир ко вић и секре тар 
ОФС Милан Ђокић.

Пред сед ник Ђокић је 
захва лио Фуд бал ском 
саве зу Срби је на подр шци 
пећи нач ким фуд бал ским 
клу бо ви ма и пору чио пред
став ни ци ма клу бо ва да ће 
и убу ду ће има ти и подр шку 
пећи нач ке локал не само у
пра ве и Спорт ског саве за 
„Раз вој спор то ва“, а ујед но 
их је оба ве стио да ће тро
шко ве штам пе за брен ди
ра ње дре со ва сно си ти 
Спорт ски савез.

Пред сед ник ФК „Напре

дак“ из Попи на ца Зоран 
Кока но вић каже да је сва ка 
помоћ увек добро до шла, а 
посеб но у вре ме када се 
првен ство одви ја у усло ви
ма пан де ми је.

– Ово је вели ка помоћ 

нама из упра ве клу ба, али 
и вели ки под стрек игра чи
ма, јер је заи ста тешко 
орга ни зо ва ти утак ми це у 
ова квим усло ви ма, посеб
но када се игра без публи
ке. Да нема мо подр шку 

Општи не и Спорт ског саве
за било би још теже, али 
подр шку има мо, бори мо се, 
и одр жа ће мо фуд бал у 
нашој сре ди ни и у ова квим 
усло ви ма – изја вио је Кока
но вић.

Шима нов чан ке и Купин ке
на „Дани ма сре мач ких кола ча“
Удру же ње жена из Јако ва орга ни

зо ва ло је 12. сеп тем бра мани
фе ста ци ју „Дани сре мач ких 

кола ча“, на којој је уче шће узе ло шест 
удру же ња из Сре ма, међу који ма су и 
два из пећи нач ке општи не – УЖ 

„Шима нов чан ке“ и УЖ „Мај ка Анге ли
на“ из Купи но ва. Чла ни це оба удру же
ња изло жи ле су сво је слат ке и сла не 
кола че, као и руко тво ри не, а како нам 
је рекла Души ца Мило ше вић, пред
сед ни ца УЖ „Шима нов чан ке“, сре мач

ки кола чи су овај пут били испе че ни са 
посеб ном наме ном.

– Наше удру же ње је позна то по 
хума ни тар ним акци ја ма, па смо овај 
пут одлу чи ле да испе че мо кола че за 
малу Лану Јова но вић која болу је од 
вео ма про гре сив не боле сти спи нал не 
мишић не атро фи је. Дра го нам је да 
смо успе ле да саку пи мо 12.500 дина ра 
од про да је наших кола ча и да тај износ 
данас упла ти мо на рачун наме њен 
малој Лани. Чла ни це нашег удру же ња 
не ста ју са хума ни тар ним акци ја ма. 
Акци ја при ку пља ња кори шће не гар де
ро бе и даље тра је, а чим се стек ну 
усло ви, при ку пље ну коли чи ну ћемо 
испо ру чи ти Црве ном крсту Пећин ци, 
као и до сада – рекла је Мило ше вић и 
дода ла да је орга ни за тор, Удру же ње 
жена из Јако ва, свим уче сни ца ма уру
чи ло захвал ни це за уче шће на мани
фе ста ци ји, а уче сни ци и посе ти о ци 
могли су да се послу же уку сним гула
шом са фле ки ца ма и кроф на ма. 
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СУБОТИШТЕ: ОТВО РЕ НИ ШАМ ПИ О НА Т СРБИ ЈЕ У БРЗИН СКОМ МОТО ЦИ КЛИ ЗМУ

Популаризација мото спорта
У орга ни за ци ји Мото 

саве за Срби је, током 
про те клог викен да на 

ста зи Наци о нал не возач ке 
ака де ми је (НАВАК) у Субо
ти шту, 80 мото ци кли ста 
уче ство ва ло је у тре ћем и 
четвр том так ми че њу Отво
ре ног шам пи о на та Срби је у 
брзин ском мото ци кли зму, 
као и у првом и дру гом так
ми че њу у дисци пли ни мото 
кла сик.

Међу они ма који су првог 
дана так ми че ња уру чи ли 
награ де нај у спе шни јим так
ми ча ри ма био је и пред сед
ник Oпш тине Пећин ци 
Сини ша Ђокић, који је том 
при ли ком изја вио да одр жа
ва ње зна чај них наци о нал
них спорт ских так ми че ња 
на нај бо љи начин про мо ви
ше пећи нач ку општи ну.

– Мотоспорт је све попу
лар ни ји у нашој општи ни, а 
веру јем да орга ни зо ва ње 
ова квих так ми че ња само 
допри но си попу ла ри за ци ји 
овог спор та – изја вио је 
пред сед ник Ђокић.

Првог так ми чар ског дана 
тре ћу трку шам пи о на та 
Срби је у брзин ском мото ци

кли зму обе ле жи ла је диви
зи ја кла са 600 супер спорт 
и 1000 шток спорт. После 
18 кру го ва и озбиљ ног бро
ја оби ла же ња за круг спо
ри јих коле га, убе дљи во је 
сла вио Дани ло Мла де но
вић члан „Спарк реј синг 
тима“ из Бео гра да. Дру го и 
тре ће место при па ло је 

њего вим клуп ским коле га
ма Стра хи њи Кова че ви ћу, 
одно сно Дави ду Божи ћу.

За раз ли ку од субот њег 
над ме та ња у дисци пли ни 
брзин ски мото ци кли зам, 
када су так ми ча ри кла са 
600 супер спорт и 1000 
шток спорт вози ли у диви
зи ји, у недељ ном изда њу 

вози ли су одво је но, а 11 
так ми ча ра у нај ја чој кла си 
сило ви то је одра ди ло 18 
кру го ва. Нај бр жи је био 
Стра хи ња Кова че вић, 
испред клуп ског коле ге из 
„Спарк реј синг тима“ Дави
да Божи ћа. Тре ће место 
при па ло је Мило шу Мија и
ло ви ћу.

Резул та ти првог так ми чар ског дана
(субо та 19. 9. 2020.)

МК 50: 1. С. Мар ко тић, 2. К. Кење реш, 3. М. Пет ко вић
МК 125: 1. З. Павло вић, 2. З. Фаби ја но вић, 3. М. Кули зић
ОС: 1. А. Русу, 2. Ф. Вио рел, 3. А. Беле иу
МК 500: 1. Д. Про кин, 2. Н. Кишпр ди лов, 3. У. Коста ди но вић
МК 250: 1. Ј. Нор берт, 2. И. Цара ди ов, 3. Д. Про кин
600 фор му ла: 1. М. Ман дић, 2. Р. Попо вић, 3. Р. Мар ко вић
1000 фор му ла: 1. В. Бајић, 2. А. Лукић, 3. А. Ивко вић
125 СП: 1. Д. Мишко вић, 2. Д. Про кин, 3. У. Жив ко вић
600 ССП: 1. С. Гаври ло вић, 2. К. Јова но вић, 3. Д. Мишко вић
1000 СТК: 1. Д. Мла де но вић, 2. С. Кова че вић, 3. Д. Божић

Незва нич ни резул та ти по кла са ма дру гог
так ми чар ског дана (неде ља 20. 9. 2020.)

МК 50: 1. С. Мар ко тић, 2. К. Кење реш, 3. М. Пет ко вић
МК 125: 1. З. Павло вић, 2. З. Фаби ја но вић, 3. М. Кули зић
МК 250: 1. Д. Про кин, 2. А. Јусти ни јан, 3. Ј. Цара ди ов
МК 500: 1. Н. Кишпр ди лов, 2. Д. Про кин, 3. У. Коста ди но вић
ОС: 1. А. Русу, 2. Ф. Вио рел, 3. А. Белеу
125 СП: 1. Д. Мишко вић, 2. У. Гајић, 3. И. Стан ков
600 фор му ла: 1. М. Ман дић, 2. Р. Попо вић, 3. Р. Мар ко вић
1000 фор му ла: 1. А. Лукић, 2. Н. Мла де но вић, 3. А. Ивко вић
600 ССП: 1. С. Гаври ло вић, 2. К. Јова но вић, 3. Д. Мишко вић
1000 СТК: 1. С. Кова че вић, 2. Д. Божић, 3. М. Мија и ло вић

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци

Пре ми јер но еми то ван кон церт поп и рок музи ке
Шесто по реду „Пећи нач ко кул тур но 

лето“, које орга ни зу је пећи нач ки Кул тур ни 
цен тар под покро ви тељ ством Општи не 
Пећин ци, наста ви ло се у неде љу, 20. сеп
тем бра, када је на зва нич ном Јутјуб кана
лу ове уста но ве пре ми јер но еми то ван 
кон церт поп и ЕXYU рок музи ке на којем 
је насту пи ла Лиди ја Дома зет из Шима но
ва ца, уче сни ца сери ја ла „Никад није 
касно“, уз прат њу „Логин бен да“ из Доба
но ва ца.

Тим пово дом, дирек тор пећи нач ког Кул
тур ног цен тра Јован Девр ња иста као је 

да је ово го ди шња мани фе ста ци ја оку пи
ла изво ђа че који могу да задо во ље раз
ли чи те уку се покло ни ка музи ке и позо ри
шта.

– Раду је нас чиње ни ца да је наша нај
ве ћа кул тур на мани фе ста ци ја у општи ни 
која се еми ту је онлајн наи шла на вели ко 
инте ре со ва ње и добар одзив посе ти ла ца 
који током сеп тем бра путем нашег зва
нич ног Јутјуб кана ла могу да ужи ва ју у 
кул тур ноумет нич ким и обра зов ним садр
жа ји ма. Про гра ми које еми ту је мо доступ
ни су сва ко днев но сва ком пошто ва о цу 

кул ту ре у нашој сре ди ни што је био наш 
циљ, да кул тур не садр жа је учи ни мо 
доступ ним сва ко ме – нагла сио је Девр ња.

Послед ње неде ље у месе цу, 27. сеп
тем бра, љуби те љи позо ри шне умет но сти 
биће у при ли ци да погле да ју коме ди ју 
„Жен ска посла“ наста лу у окви ру про јек та 
„Позо ри ште на селу“ по тек сто ви ма 
Душка Радо ви ћа у режи ји Сло бо да на 
Стан ко ви ћа у којој игра ју чла ни це Драм
ске сек ци је пећи нач ког КЦ Мери ма Ради
во је вић, Јеле на Недељ ко вић и Ката ри на 
Добрић. 
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Испитни рок под маскама

Нови не у систе му 
наста ве, ситу а ци
ја са коро на ви ру

сом, доне ла је и у висо ко
о бра зов не уста но ве, а не 
само малим шко лар ци ма. 
Посеб ну пажњу потреб но 
је обра ти ти и током акту
ел них испит них роко ва. У 
Сре му кажу да се пошту
ју све мере, при ла го ди ли 
су се, а њихо ви сту ден ти 
умно го ме су дали допри
нос у орга ни за ци ји наста ве, 
сво јим про фе со ри ма. 

Оба ве зна дез ин фек ци
ја руку, ноше ње маске и 
дезо ба ри је ре су поста ле 
сва ко дне ви ца и у једи ној 
држав ној висо ко о бра зов
ној уста но ви у Срем ској 
Митро ви ци. Сту ден ти тре
нут но дола зе због сеп тем
бар ског испит ног рока, а 
про фе со ри се тру де да им 
иона ко стре сне ситу а ци је 
око пола га ња не оте жа ва ју 
додат но, али се пра ви ла и 
мере без бед но сти мора
ју пошто ва ти. Кажу да није 
лако, али је сва ка ко изво
дљи во држа ти све под кон
тро лом, како на пре да ва
њи ма тако и у овим вео ма 
бит ним тре ну ци ма.

– Морам да кажем да 
јесте тешко, али ми нисмо 
основ на шко ла, сту ден ти су 
врло орга ни зо ва ни и одра
сли су, тако да је нама мно
го лак ше да им обја сни мо 

коли ко је зашти та важна. 
Добро смо се орга ни зо ва
ли, сту ден ти су нам пома га
ли и зајед но смо осми сли ли 
како да све ово про ђе нај
бо ље за све нас. Нада мо 
се да је нај го ри пери од иза 
нас, али наста ви ће мо да 
води мо рачу на, каже Ива
на Петрев ска, про фе сор у 
Висо кој шко ли стру ков них 
сту ди ја за обра зо ва ње вас
пи та ча и послов них инфор
ма ти ча ра „Сир ми јум“.

Сту дент ска слу жба је 
при пре ми ла сат ни це и уче
ство ва ла у осми шља ва њу 
систе ма наста ве у гру па ма. 
Сада док тра је испит ни рок 
има ју мање оба ве за, али 
се на њих може рачу на ти у 
сва ко доба.

– Чла но ви Сту дент ског 
пар ла мен та су били коор
ди на то ри који су били веза 
изме ђу про фе со ра и сту
де на та. Ми смо доби ја ли 
мате ри јал, поди за ли га на 
интер нет, да би сви сту
ден ти има ли при ступ. Све 
про бле ме смо реша ва ли 
тако ђе тим путем и упра
ва шко ле је има ла раз у ме
ва ња за нас, захва лан је 
Нема ња Мркић, пред сед
ник Сту дент ског пар ла мен
та.

Ова шко ла и ина че има 
сту дент ски про грам обра
зо ва ња на даљи ну, те није 
било стра но уче ње онлајн.

– Све се ради по про
гра му и пре ма кален да ру 
рада. Наши сту ден ти су 

доби ли све што је тре ба ло. 
Задо вољ ни смо, али оно 
што нас оче ку је, не може мо 
зна ти. Након сед ни це већа 
зна ће мо и како ћемо убу ду
ће ради ти. При ла го ђа ва ће
мо се оно ме што про пи ше 
наше Мини стар ство, иста
кла је Гор да на Мија и ло
вић, дирек то ри ца Висо ке 
шко ле стру ков них сту ди ја 
за обра зо ва ње вас пи та ча и 
послов них инфор ма ти ча ра. 

У овој шко ли настав ни 
кадар сма тра да је зајед ни
штво нај бит ни је у свим кри
зним ситу а ци ја ма, а тада 
је и нај ко ри сни је за све да 
се у спро во ђе ње исправ них 
мера укљу че сви, од сту де
на та, пре ко њих, до над ле
жних. А. Плав шић

Ива на Петрев ска Нема ња Мркић Гор да на Мија и ло вић
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА РУМА

Бер ба је нај леп ши дан
у вино гра ду
По заи ста изу зет но 

лепом дану, 17. сеп
тем бра, поче ла је 

бер ба гро жђа у вино гра ду 
ССПШ „Сте ван Петро вић 
Бри ле“ у Руми, уз весе лу 
при чу рас по ло же них уче
ни ка и њихо вих настав
ни ка струч них пред ме та. 
Том рас по ло же њу сва ка ко 
допри но си и чиње ни ца да 
ће, због добрих вре мен ских 
усло ва и добре неге, род 
бити изу зе тан и ква ли те
тан.

Дани ло Кова че вић, уче
ник тре ће годи не сме ра 
пољо при вред ни тех ни чар, 
ове годи не први пут уче
ству је у бер би, јер у тре ћој 
годи ни уче воћар сковино
гра дар ску тех но ло ги ју.

– Бере мо црне и беле 
вин ске сор те, као и неке 
сто не. У прет ход ном пери
о ду смо ура ди ли делом 
укла ња ње листо ва, како 
би грозд добио више сун ца 
и ску пио више шеће ра. Од 
ала та кори сти мо мака зе и 
ножи ће. Нада мо се добр
ом при но су, а све што смо 
учи ли у тео ри ји сада при
ме њу је мо у прак си. Прак са 
ми пуно зна чи, мада је мени 
план да се више бавим 
воћар ством – каже за наше 
нови не Дани ло. 

Он дода је да се њего ва 
поро ди ца бави пољо при
вре дом, али више ратар
ством и сто чар ством.

– Има мо и неки мањи 
воћ њак, али нам је у пла
ну да заса ди мо два хек та
ра шљи вом – каже Дани ло 
који пла ни ра да упи ше и 
факул тет, а потом сво сте
че но зна ње при ме ни на 
сво ју про из вод њу.

Алек сан дар Мишко вић, 
настав ник струч них пред
ме та, исти че да су уче ни
ци тре ћег раз ре да сме ра 
пољо при вред ни тех ни чар 
сада први пут на овој прак
си бер бе гро жђа.

– У школ ском вино гра ду 
има мо врхун ски ква ли тет не 
сор те, а сад пла ни ра мо да 
сади мо и сор те које су толе
рант ни је на боле сти ште то
чи не, како би ђаци има ли 
при ли ку да виде и добре и 
лоше стра не сор ти гро жђа. 

Ове сор те дају врхун ски 
ква ли тет, али има ју осе
тљи вост пре ма одре ђе ним 
боле сти ма и ште то чи на ма 
– каже Мишко вић.

Стру ка пре по ру чу је да се 
они, који хоће да раде мање 
вино гра де, опре де љу ју за 
сор те које су толе рант ни
је, а има ју задо во ља ва ју ћи 
ква ли тет. – Ми не може мо 
да се пот пу но посве ти мо 

про из вод њи, а пољо при
вред на про из вод ња не трпи 
гре шке. Уко ли ко је годи на 
скло на гљи вич ним обо ље
њи ма, може мо да изгу би мо 
цео при нос. То је нај те жи 
тре ну так за вино гра да ре, а 
нај леп ши дан у вино гра ду 
је бер ба. За добро вино је 
потреб на ква ли тет на сиро
ви на – обја шња ва настав
ник Алек сан дар Мишко вић.

Вино град у Пољо при
вред ној шко ли је мањи и 
има око 500 чоко та, од којег 
се оче ку је око тона гро жђа. 
Посто ји и воћ њак, а сада се 
при во ди кра ју бер ба јабу ка 
сор те злат ни дели шес.

В. д. дирек то ра ССПШ 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ 
Душан Сто ја нац каже да 
се у шко ли при ме њу ју све 
про пи са не мере Мини стар
ства про све те и у скла ду са 
њима се орга ни зу је и прак
тич на и тео риј ска наста ва.

– Добро смо се орга ни зо
ва ли, има мо добар кадар и 
оде ље ња смо поде ли ли у 
гру пе како бисмо испо што
ва ли све мере веза не за 
коро на ви рус. Ова годи на 
нам је ишла на руку, била 
је пра ва пољо при вред на 
годи на. Почет ни резул та ти 
гово ре да тре ба да буде
мо задо вољ ни и родом и 
ква ли те том. Ове годи не ће 
бер ба сигур но бити дужа 
но рани јих, јер су гру пе уче
ни ка мање, али вре ме нам 
иде на руку – каже дирек
тор Сто ја нац.

Он дода је да је у току и 
бер ба јабу ка, а у воћ ња ку 
је више врста овог воћа које 
је изу зет но добро роди ло и 
одлич ног је ква ли те та.

С. Џаку ла

Дани ло Кова че вић, прва берба

Алек сан дар Мишко вић и Душан Сто ја нац
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ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА „АТА НА СИ ЈЕ СТОЈ КО ВИЋ“ РУМА

Књи жев на коло ни ја у Руми
Још јед на кул тур на мани

фе ста ци ја чији је орга ни
за тор и покре тач Град ска 

библи о те ка „Ата на си је Стој ко
вић“ у Руми, Књи жев на коло
ни ја, одр жа на је од 14. до 17. 
сеп тем бра. Циљ ове мани
фе ста ци је је да репре зен ту је 
висо ке доме те модер не срп ске 
књи жев но сти, али и да допри
не се да библи о те ке буду живе, 
да не буду само музе ји књи ге. 
Ово го ди шња књи жев на коло
ни ја је, из већ сви ма позна тих 
раз ло га, дру га чи је кон ци пи ра
на и реа ли зо ва на, но прет ход
не. Дакле, није било посе та 
гра до ви ма у Сре му и књи жев
них сусре та ужи во ауто ра и 
љуби те ља писа не речи. 

Уче сни ци ово го ди шње, 
четвр те по реду Књи жев не 
коло ни је су ради ли на изле ти
шту Бор ко вац, уз пошто ва ње 
свих про пи са них мера зашти
те од коро на ви ру са. И њеном 
реа ли за ци јом се пока за ло 
да је Рума град ска, гра ђан
ска сре ди на, у којој је кул ту
ра, наро чи то писа на реч, увек 
цење на и добро до шла.

Уче сни ци, који су раз го ва ра
ли и писа ли на тему „Срем као 
књи жев на рас кр сни ца“, били 
су Ђока Фили по вић, Тодор 
Бјел кић, Сла ђа на Милен ко
вић, Жељ ка Аврић, Миле на 
Севе ро вић, Дра го рад Дра ги
че вић, Недељ ко Тер зић, Симо 
Пот ко њак, Радо ван Дрља ча и 

Ради вој Про ко пље вић – Про
ка – сви ства ра о ци који живе 
у Сре му. 

– Ове годи не смо про ме ни
ли фор мат, наши писци су сва
ки дан одла зи ли сво јим кућа
ма, зато смо се и опре де ли ли 
да буду из Сре ма. Сва ки дан 
је била орга ни зо ва на панел 
диску си ја о чему су сви заин
те ре со ва ни редов но оба ве
шта ва ни. Током чети ри дана 
рада у Бор ков цу, они су напи
са ли и радо ве на тему „Срем 
као књи жев на рас кр сни ца“ – 
рекао је Жељ ко Сто ја но вић, 
дирек тор Град ске библи о те ке.

Он је иста као и да су сви 
уче сни ци били изу зет но вред
ни, јер су одмах по пози ву за 

уче шће на коло ни ји, посла
ли сво је радо ве на поме ну ту 
тему, али и сво ја до сада обја
вљи ва на дела, сво је био гра
фи је и фото гра фи је, тако да 
је, док је тра ја ла Књи жев на 
коло ни ја, обја вљен и збор ник 
радо ва. 

Жељ ко Сто ја но вић каже да 
је Мар кес напи сао „Љубав у 
доба коле ре“, а Румља ни су 
има ли „Коло ни ју у доба коро
не“. 

– Сма тра мо да смо напра
ви ли добар избор који је омо
гу ћио да коло ни ја одр жи сво ју 
тра ди ци ју и ква ли тет који је 
до сада пока за ла – иста као је 
Сто ја но вић.

Јед на од уче сни ца је била и 

Жељ ка Аврић, песни ки ња из 
Срем ске Митро ви це, рум ској 
публи ци добро позна та по ква
ли те ту сво је пое зи је.

– Срем ски писци могу да 
пону де мно го и ја сам се у 
свом крат ком освр ту на ову 
тему, која је обја вље на у збор
ни ку, упра во бави ла поје ди
ним људи ма који су рође ни у 
Сре му или су дошли у Срем. 
Нарав но, то су све писци неке 
нови је гене ра ци је из про шлог 
и овог века и сма трам да 
могу мно го да пону де у обла
сти пое зи је и про зе. Што се 
тиче мог књи жев ног рада, он 
је углав ном, усред сре ђен на 
пое зи ју. Тру дим се у мом раду 
и кон так ти ма са мла ди ма, да 
им увек пру жим помоћ која 
није само декла ра тив на и на 
папи ру. Деша ва се да будем и 
рецен зент, да им дам комен
тар, да их усме рим, упра во без 
ова квих дога ђа ја и оку пља ња, 
раз ме не иску ста ва, мишље
ња и иде ја, књи жев на сце
на би била мртва, јер никад 
није довољ но само напи са ти 
и обја ви ти – сма тра Жељ ка 
Аврић.

Покро ви тељ Књи жев не 
коло ни је је Општи на Рума, 
а ове годи не по први пут и 
Покра јин ски секре та ри јат за 
кул ту ру, јав но инфор ми са ње 
и одно се са вер ским зајед ни
ца ма.

С. Џаку ла

Жељ ка Аврић Жељ ко Сто ја но вић

Завр шен сед ми по реду
Шек спир фести вал

Пред ста вом „Мој Шек спир“ 
Ники те Мили во је ви ћа сим бо
лич но је спу ште на заве са на 
сед ми Шек спир фести вал 
који је одр жан у Вили „Стан
ко вић“ у Чор та нов ци ма. У 
аутен тич ном амби јен ту под 
ведрим небом у пери о ду од 
12. до 16. сеп тем бра оди гра
но је неко ли ко пред ста ва у 
окви ру једин стве не мани фе
ста ци је која спа ја музи ку и 
коме ди ју. Фести вал је отво
рио кон церт „Бето вен и Шек
спир“ гудач ког квар те та Бео
град ске фил хар мо ни је. Током 
пет фести вал ских дана 
публи ка је има ла при ли ку да 
ужи ва у чети ри пред ста ве 
пре ма дели ма Шек спи ра. 
Народ но позо ри ште Ниш и 
Кру ше вач ко позо ри ште пред
ста ви ли су се пред ста вом 
„Како вам дра го“, док је у 

режи ји Мие Кне же вић изве де
на пред ста ва „Два вите за из 
Веро не“. Срп ско народ но 
позо ри ште из Новог Сада 
пред ста ви ло се пред ста вом 

„Розен кранц и Гил ден стерн 
су мртви“.

Шек спир фести вал је једин
ствен кул тур ни дога ђај који је 
про шле годи не Европ ска мре

жа фести ва ла и зва нич но увр
сти ла у листу нај зна чај ни јих 
на Ста ром кон ти нен ту. Осни
ва ње фести ва ла у Срби ји 
ини ци рао је реди тељ Ники та 
Мили во је вић након пре ми је ре 
њего ве пред ста ве „Хен ри VI“ у 
чуве ном Глоб теа тру у Лон до
ну у мају 2012. годи не. Поред 
жеље да откри је Шек спи ра на 
нов начин, Ники та Мили во је
вић је био вођен иде јом да се 
Вила „Стан ко вић“, изу зе тан 
про стор затво рен за јав ност у 
Срби ји, учи ни атрак тив ним 
кул тур нотури стич ким местом, 
што му је и пошло за руком. 

Шек спир фести вал, и ове 
годи не, одр жан је уз подр шку 
Покра јин ске вла де, Општи не 
Инђи ја, Мини стар ства кул ту
ре, Гра да Новог Сада, UNI QA 
оси гу ра ња и МТС Телекомa 
Србијe. М. Ђ.

Шек спир фести вал
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АК „СРЕМ“

Андре ј Јок си мо ви ћ
трећи у Србији
На првен ству Срби је за мла ђе 

јуни о ре чла но ви АК „Срем“ одр
жа ном у Срем ској Митро ви ци, 

20. сеп тем бра су осво ји ли јед ну брон
за ну меда љу. До ње је у трци на 2000м 
са пре пре ка ма дошао Андреј Јок си
мо вић резул та том 6:42,61. И поред 
тога што му је ово први пут да так ми

чи на овој дис тан ци са пре пре ка ма 
истр чао је так тич ки добро, стр пљи во 
чекао крај када је поја чао и оси гу рао 
себи место на побед нич ком посто љу. 
Дру гог дана је тако ђе солид но трчао, 
осво јио је пето место у дисци пли ни 
800м новим лич ним рекор дом 2:00,88. 
Ања Лајић је у дисци пли ни тро скок 

осво ји ла неза хвал но четвр то место 
са резул та том 11,75м док је у ско ку 
у даљ била десе та. У баца њу копља 
(500г) Маја Божић  је осво ји ла шесто 
место са 33,37м  док је Тео до ра Самац 
била сед ма са 33,08м. Осма у ско ку у 
даљ са скром них 5,28м била је Симић 
Мила на док је у трци на 1500м Мари на 
Љуби шић била три на е ста.

Копљаш АК „Срем“ Ведран Самац 
је у неде љу, 20. сеп тем бра насту пао 
на сени ор ској „Бал ка ни ја ди“ у румун
ском гра ду Клу жу и осво јио пето 
место резул та том 76,07м. Ведран 
каже да је ово у послед њих 1520 
годи на резул тат ски нај ја че бал кан ско 
првен ство у овој дисци пли не и да је 
било вео ма узбу дљи во.  За побе ду и 
сре бро је тре ба ло доба ци ти до 83м 
док је за брон зу и четвр то место био 
потре бан резул тат од 79м. Самац је 
изја вио да није неза до во љан и да је 
то у овој неиз ве сној годи ни са мало 
так ми че ња реа лан резул тат и да се 
нада да ће сле де ћа 2021. годи на бити 
успе шни ја. 

Самац пети на Бал ка ну

Недозвољено 
држање оружја

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Шиду под не ће кри вич ну при ја ву  
над ле жном тужи ла штву про тив мушкар ца 
из Шида, због посто ја ња осно ва сум ње да 
је извр шио кри вич но дело недо зво ље на 
про из вод ња, држа ње, ноше ње и про мет 
оруж ја и екс пло зив них мате ри ја. 

Поли ци ја је од њега оду зе ла пушку, 
пиштољ и 191 метак раз ли чи тог кали бра, 
које је држао у сво јој кући.  

***
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Ста рој Пазо ви под не ће кри вич
ну при ја ву над ле жном тужи ла штву про тив 
три де сет сед мо го ди шњег мушкар ца, због 
посто ја ња осно ва сум ње да је извр шио 
кри вич но дело недо зво ље на про из вод ња, 
држа ње, ноше ње и про мет оруж ја и екс
пло зив них мате ри ја. 

Поли ци ја је у Новој Пазо ви, у кофе ру 
који је носио осум њи че ни, про на шла и 
оду зе ла пиштољ и 40 мета ка. 

Илегално клађење
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци откри ли су 
кла ди о ни цу у јед ном објек ту на под руч ју 
Пећи на ца, без реше ња Мини стар ства 

финан си ја  Упра ве за игре на сре ћу.
Поли ци ја је при вре ме но оду зе ла три 

покер апа ра та, рачу нар, два мони то ра, 
теле ви зор и листе за спорт ско кла ђе ње. 

Сум ња се да је обје кат кори шћен и у уго
сти тељ ске свр хе јер је у њему слу же но и 
пиће, иако није био реги стро ван за ту 
делат ност. 

Про тив педе сет че тво ро го ди шњег закуп
ца биће под не та кри вич на при ја ва над ле
жном тужи ла штву, због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич на дела нео
вла шће но орга ни зо ва ње ига ра на сре ћу и 
нео вла шће но бавље ње одре ђе ном делат
но шћу. 

Заплењени 
наркотици

При пад ни ци Мини стар ства уну тра
шњих посло ва у Инђи ји ухап си ли су М. А. 
(41) и Б. С. Ћ. (35), због посто ја ња осно ва 
сум ње да су извр ши ли кри вич но дело 
нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у 
про мет опој них дро га. 

При ли ком пре тре са њихо ве куће, поли
ци ја је про на шла 33 гра ма кока и на, 3,7 
гра ма опој не дро ге спид, диги тал ну вагу и 
19 табле та које се нала зе на листи пси хо
ак тив них суп стан ци. 

Осум њи че ни ма је одре ђе но задр жа ва
ње до 48 часо ва, након чега ће, уз кри
вич ну при ја ву, бити при ве де ни Вишем 

јав ном тужи ла штву у Срем ској Митро ви
ци. 

Изазивање опште 
опасности 

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Ста рој Пазо ви ухап си ли су С. П. 
(36), због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич но дело иза зи ва ње опште 
опа сно сти. Сум ња се да је у сеп тем бру 
про шле годи не, после поно ћи, бацио фла
шу са запа љи вом теч но шћу у дво ри ште 
јед не поро дич не куће у Ста рој Пазо ви.  
Осум њи че ном је одре ђе но задр жа ва ње до 
48 часо ва након чега ће, уз кри вич ну при
ја ву, бити при ве ден Основ ном јав ном 
тужи ла штву у Ста рој Пазо ви. 

Насилничко 
понашање

При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва у Инђи ји ухап си ли су С. К. (67), 
због посто ја ња осно ва сум ње да је извр
шио кри вич но дело насил нич ко пона ша
ње. Он се тере ти да је физич ки и вер бал но 
напао лека ра у орди на ци ји. Осум њи че ном 
је одре ђе но задр жа ва ње до 48 часо ва 
након чега ће, уз кри вич ну при ја ву, бити 
при ве ден Основ ном јав ном тужи ла штву у 
Ста рој Пазо ви.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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СТО НО ТЕ НИ СКИ КЛУБ „РУМА“

Нов про стор за тре нин ге

Сто но тен ски клуб „Рума“ зва нич
но је запо чео рад у новом про
сто ру, у окви ру Тре ће град ске 

месне зајед ни це, што је и обе ле же но 
ску пом чла но ва клу ба и гости ју 19. сеп
тем бра. Међу њима су били и Милан 
Ста нић, пред сед ник Сто но те ни сер ског 
саве за Вој во ди не, као и Милош Мар
ко вић, секре тар Саве за спор то ва рум
ске општи не. Пре тога, СТК „Рума“ је 
годи на ма одр жа вао тре нин ге у сали за 
физич ко ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“.

– Том при ли ком смо се дого во ри ли и 
за нов ча ну помоћ, да купи мо још неки 
сто за сто ни тенис и отво ри мо шко лу 
овог спор та за децу. Са њима бисмо, 
као тре не ри, ради ли, наш сугра ђа нин 
Јован Јоц ков, који је сада првак Срби је 
и ја – каже Миро слав Вуји чић.

Тре нут но рум ски сто но те ни ски клуб 
се так ми чи у два ран га: ста ри ји су у 
Вој во ђан ској лиги, мла ђи у Срем ској 
лиги.

– Тре ба ло би уско ро да два тре не
ра поша ље мо у Нови Сад на обу ку, 

да доби ју лицен цу за тре не ре. Тако
ђе, тре ба ло би да осну је мо шко лу и 
покре не мо при чу у циљу раз во ја сто
ног тени са у рум ској општи ни, али и 
да постиг не мо боље резул та те како 
бисмо могли доби ти и више сред ста ва 
од локал не само у пра ве – каже тре нер 
Вуји чић.

СТК „Рума“ има 12 мла ђих чла но ва и 
два де се так ста ри јих так ми ча ра, као и 
тре не ре и чла но ве упра ве клу ба. Тре
нут но рас по ла жу само са јед ним сто
лом за сто ни тенис, али у овом новом 
про сто ру могу орга ни зо ва ти тре нин ге 
сва ки дан, што рани је није био слу чај, 
а пла ни ра но је да се поста ве још два 
сто ла. У овом про сто ру ће се игра ти 
и так ми чар ски мече ви, а лига почи ње 
уско ро.

Миро слав Вуји чић каже да им је 
у пла ну рад на попу ла ри за ци ји овог 
спор та, како кроз шко лу сто ног тени са, 
тако и кроз дово ђе ње позна тих сто но
те ни се ра, какви су упра во Румља нин 
Јован Јоц ков или Бојан Цре пу ља из 
Бео чи на, који је, тако ђе, репре зен та ти
вац, а играо је и у Немач кој.

Ове годи не клуб је од локал не само
у пра ве добио 200.000 дина ра, што је 
већ и потро ше но, купи ли су један сто 
који кошта 80.000 дина ра, као и десет 
рин го ва, под и све тла.

С. Џаку ла

СТК „Рума“ у новом про сто ру

Тре нер Миро слав Вуји чић

АК „СИР МИ УМ“

Меда ља Вањи Мило ва но вић
Про те клог викен да Срем ска Митр о

ви ца и Атлет ски клуб „Сир ми ум“ били 
су дома ћи ни шам пи о на та Срби је у 
кон ку рен ци јуи мла ђих  јуни о ра у атле
ти ци. Так ми че ње је отво ри ла четво
ро стру ка олим пиј ка и наци о нал на 
рекор де р ка у баца њу диска Дра га на 
Тома ше вић, која се спре ма и за сво је 
пете Олим пиј ске игре у Токи ју. Насту
пи ло је више сто ти на так ми ча ра из 
целе земље,  а оства ре ни резул та ти, 
лич ни рекор ди и нор ме за шам пи о на

те Евро пе и све та оста ће за пам ће ње 
у ста рој пре сто ни ци Рим ског цар ства..

Дом ћи не је достој но пре зен то ва ла 
Вања Мила но вић која је у трци на 200 
м осво ји ла брон за ну меда љу са 
новим лич ним рекорд ном 25,85 иако 
је још увек пио нир ка. Све похва ле за 
орга ни за ци ју из Срп ског атлет ског 
саве за, а Горан Павло вић исти че да 
је Срем ска Митро ви ца увек добар 
дома ћин и да једва чека мо нова так
ми че ња. 
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20. КОН ГРЕС ИНТЕР НИ СТА

Др Нова ко вић пред ста вљао 
митровачку Општу бол ни цу
Спeциjaлистa интeрнe 

мeдицинeгaстрoeн
тeрoхeпaтoлoг, Oпш тe 

бoлницe Срeмскa Mитрo
вицa, др Вeлимир Нoвaкo
вић  биo je aктивни учeсник  
рaднoг дeлa 20. Кoнгрeсa 
удружeњa интeрнистa Ср
биje, кoje je oдржaнo крajeм 
прoтeклoг мeсeцa нa Злaти
бoру.

Др Нoвaкoвић je  струч
нoм aудитoриjуму прeд
стaвиo тeму пoд нaзивoм 
«Сaврeмeни кли нич ки при
ступ гaстрoинтeстинaлним 
стрoмaлним тумoримa» 
и у свoм рaду изнeo стaв 
дa гaстрoинтeстинaлни 
стрoмaлни тумoри дигeстив
нoг трaк тa нajчeшћe нaстajу 
у жeлуцу, тaнкoм црeву и 
пoтoм у дeбeлoм црeву. 
Вeћи GIST тумoри сe мa
нифeстуjу кao крвaрeњe из 
дигeстивнoг трaк тa, рeђe сa 
пeрфoрaциjaмa. Рaди сe o 
рeлaтивнo рeт ким тумoри
мa, o кojимa сe мoрa увeк 
oзбиљнo рaзмишљaти и 
нa врeмe уoчити и прeпoз
нaти. Прикaз пaциjeнт кињe 
сa GIST тумoрoм жeлу
цa, кoja je  прaвoврeмeнo 
диjaгнoстикoвaнa и пoтoм 
oпeрисaнa, пoкaзao je 
вeлику диjaгнoстичку и 
тeрaпиjску oспoсoбљeнoст 
лeкaрa нaшe бoлницe. 
Рaд др Нoвaкoвићa je дo
биo висoку oцeну од учeс
никa Кoнгрeсa с oбзирoм 
нa цeлoкупaн струч ни 
прoгрaм и aктуeлнoст тeмe. 

Кao кoaутoри у рaду су 
учeствoвaли лeкaри Интeр
нoг oдeљeњa др Никoлa 
Ивaнoвић и др Бoрa Дoлa
мић, a гaстрoeнтeрoлoшк и 
тим чинe joш др Гoрдaнa 
Mитић, др Рaдoвaн Зeц и др 
Aнa Лaушeвић

Кoнгрeс интeрнистa Ср
биje je oвe гoдинe, први пут 
у двaдeсeтoгoдишњoj ис
тoриjи, oдржaн онлајн Oргa
низoвaн je у oтeжaним oкoл
нoстимa, кao пилoт прojeкaт 
виртуeлнoг кoнгрeсa, aли je 
и пoтпунo oпрaвдao oчeки
вaњa. Чињeницa дa je у дa
нимa Кoнгрeсa брoj пoсeти

лaцa сajтa биo прeкo 2000 
пo дaну, a дa je сeсиje прaти
лo oд 200 до 270 слушaлaцa 
дaje зa прaвo дa oцeнимo 
дa je кoнгрeс успeo у свojoj 
идejи, рeкao je др Нoвaкoвић 
и нaглaсиo дa, иaкo сe нaшe 
здрaвствo кao и цeлo друш
тo нaлaзe у спeцифичним 
услoвимa пaндeмиje коро
навирусa, учeстoвaњe нa 
онлајн кoнгрeсимa и дaљa 
eдукaциja, кao и прaћeњe 
сaврeмeних тoкoвa лeчeњa 
и диjaгнoстикe пoдупирe oву 
бoрбу – jeр знaњe нe мoжe 
дa чeкa, бaш кao ни oбoлeли 
грaђaни.  Б. С.

Др Велимир Новаковић

ИРИГ

Дечи ји фести ва л фуд ба ла
Дечи ји фуд бал ски фести вал „Тро

феј Или ја Пан те лић“ ове годи не ће 
се одр жа ти по шести пут 26. и 27. 
сеп тем бра у бањи Врд ник. Реч је о 
међу на род ној мани фе ста ци ја која 
оку пља децу узра ста од 2008. до 
2013. годи шта. бити покро ви тељ 
ове мани фе ста ци је, а тим пово дом 
је одр жан и саста нак пред став ни ка 
ФК „Рудар“, Спорт ског саве за и Фуд
бал ског саве за општи не са пред сед
ни ком Општи не Тихо ми ром Сто ја ко
ви ћем.

Ини ци ја тор за одр жа ва ње ове 
мани фе ста ци је је Милан Чабрић.

 С. Џ.
Саста нак фуд бал ских рад ни ка и пред сед ни ка Општи не

ИНЂИЈА

Тур нир
у баске ту

Под покро ви тељ ством 
Општи не Инђи ја и Кошар ка
шког саве за Срби је, у субо ту, 
19. сеп тем бра, на пла тоу 
испред Поште, одр жан је тур
нир у баске ту 3x3. Отва ра њу 
поме ну те спорт ске мани фе
ста ци је при су ство вао је пред
сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак.

– Вео ма сам задо во љан што 
је Инђи ја дома ћин тур ни ра јер 
се данас у цен тру гра да нала
зи вели ки број еки па из целе 
Срби је. Инђи ја није само при
вред ни већ и град спор та и 
наши спор ти сти и колек ти ви су 
вео ма успе шни. Тако ђе, што је 
нај бит ни је, има ју подр шку 
локал не само у пра ве и под се
ћам, ове годи не, никад већи 
буџет – рекао је Гак на отва ра
њу тур ни ра.

На тур ни ру је уче ство ва ло 
осам еки па, а побе ду је однео 
тим из Уба. М. Ђ.

МИТРОВАЧКО ПОЗО РИ ШТЕ

Коме ди ја
на сце ни

На Вели кој сце ни у четвр
так 24. сеп тем бра и петак 25. 
сеп тем бра са почет ком у 
20:00 сати биће изве де на 
коме ди ја „Бри ши од свог 
мужа“. Текст: Реј Куни. Режи
ја: Гор да на Лукић. Коме ди ја 
„Бри ши од свог мужа“ адап та
ци ја је јед ног од нај по пу лар
ни јих водви ља „Бри ши од 
сво је жене“ бри тан ског коме
ди о гра фа Реја Куни ја. Уз 
пошто ва ње свих мера и оба
ве зне маске, број ула зни ца је 
огра ни чен! Резер ва ци ја ула
зни ца путем теле фо на 615
115, пре у зи ма ње на дан пред
ста ве. Улаз је 500 дина ра.
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Тех ни ка вези ва ња чво ро
ва или макра ме јед на 
је од нај ста ри јих тех ни

ка руч ног рада. Овом тех ни
ком може се напра ви ти мно
го инте ре сант них и кори сних 
ства ри, почев ши од наки та, 
тор би, нару кви ца, до пре
кри ва ча и заве са. Мате ри јал 
који се кори сти за чво ро ва ње 
је раз ли чит: кожа, коно пља, 
вуна, памуч ни кана пи. Тех ни
ка омо гу ћа ва вели ку кре а тив
ност, а у исто вре ме и задо
вољ ство које се осе ћа после 
изра де зани мљи вих пред ме
та. Тања Лева ја Жива но вић 
већ годи на ма ства ра изу зет не 
пред ме те упра во овом тех
ни ком, а ту су и дру ге тех ни
ке које је успе шно савла да ла 
и сада само реа ли зу је сво је 
иде је.

Тања је по зани ма њу трго
вац, али већ изве сни пери од 
не ради, завр ши ла је и шко
лу за тре не ра одбој ке. Дуго 
је била у све ту спо р та, а како 
она каже, кре а ти вним радом 
је поче ла да се бави пре десет 
годи на. Поче ла је од јед не јед
но став не ства ри, а то је како 
испле сти пле те ни цу. После 
тога, реши ла је да напра ви 
јед ну тор бу. Изгле да ло је све 
јед но став но, иде ја је посто ја
ла, али није било мате ри ја ла. 
Успе ла је да про на ђе канап и 
напра ви прву тор бу.

– Била сам оду ше вље на 
како је то мени испа ло. Иде је 
су саме дола зи ле. Поже ле ла 
сам да напра вим тор бу која ће 

има ти шире дно. Месец дана 
сам раз ми шља ла како да то 
ура дим. У јед ном тре нут ку 
ми „сине“ иде ја и ја напра вим 
дно. Било је сва ка квих комен
та ра од нега тив них до пози
тив них. Ништа то мене није 
оме ло у даљем раду. Гово ри
ли су ми да је то као оти рач 
и било је баш пони жа ва ју ће. 
Првог куп ца про на ла зим на 
Феј сбу ку, жену која је била 
оду ше вље на мојим тор ба ма. 
Она је из Истре и поче ла је 
моје тор бе да про да је тамо. 
Била сам и на јед ном сај му 
у Бео гра ду где сам дожи ве
ла дебакл. Међу тим, ја нисам 
оду ста ја ла. Мени тре ба чети
рипет дана да напра вим јед
ну тор бу. То је напо ран посао 
јер се везу је канап који је јако 
оштар, сва ки канап мора да 
се затег не, а онда се оште
ћу је кожа на прсти ма. Онда 
сам реши ла да напра вим 
Јутјуб канал. Како? Па, ја 
то не знам. Поче ла сам да 
истра жу јем и успе ла сам да 
напра вим канал, а иде ја ми 
је била да пока жем тор бе које 
сам пра ви ла, а касни је сам 
реши ла да пока жем како се 
то ради. На овим про сто ри ма 
макра ме уоп ште није попу ла
ран. Јако мало људи се бави 
тиме. Сада мој канал пра ти 
150.000 људи. Напра ви ла сам 
још један канал који се бави 
хекла њем. Што се тиче пра
ти ла ца на кана лу то су људи 
из целог све та, али Инди ја 
пред ња чи. Ко нау чи тричети

ри чво ра, а врло лако се нау
чи, не мора бити неки посе бан 
кре а тор да би то напра вио – 
каже Тања.

Посеб но су зани мљи ве 
лут ки це које Тања пра ви, а 
назва ла их је „фрај ли це“, тело 
и гла ва су од фил ца, а хаљи
на и шешир су хекла ни. Филц 
је још јед на тех ни ка којом се 
бави ова кре а тив на жена, а 
пред ста вља ваља ње вуне. 
Ту посто је две врсте: суви и 
мокри филц. Посла же се вуна 
и онда се сипа вре ла вода и 
ствар је да се та вуна уће ба и 

тако се доби ја филц. Од тога 
Тања пра ви тор бе, капе. Све 
про из во де Тања поста вља на 
Феј сбук, Инста грам и Јутјуб 
канал. Поред тор би љуби те
љи ове умет но сти могу про
на ћи и изу зе тан накит. Кре а
тив ност је врло бит на у овој 
умет но сти, а она Тањи сва ка
ко не мањ ка. Сад хекла лут
ки це, а зим ски пери од кори
сти да нај ви ше ура ди. Успе ла 
је да спо ји задо вољ ство са 
кори сним. Ради оно што воли 
и што је нај ва жни је ужи ва у 
томе. Д. П.

ТАЊА ЛЕВА ЈА ЖИВА НО ВИЋ, УМЕТ НИК МАКРА МЕА

Чво ро ви ма до
умет нич ких дела

Тања Лева ја Жива но вић

Фрај ли цеДео умет нич ких радо ва
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Пат ња

Ако сте желе ли да улу до утро ши
те неко ли ко сати свог живо та, 
могли сте то ура ди ти гле да ју ћи 

Зве зду и Пар ти зан у европ ским ква ли
фи ка ци ја ма про шле неде ље. Боли ди 
попут мене су одгле да ли ову пат њу, да 
не би мора ли они који су били довољ
но мудри и ради ли неке памет ни је 
ства ри.

Зве зда неће игра ти Лигу шам пи о на 
ове сезо не. А и не тре ба. Реал но, имао 
је бео град ски клуб мно го сре ће у ква
ли фи ка ци ја ма прет ход них годи на, ред 
би био и да јед ном доби ју по там бу ри. 
Е сад, то што их је звек ну ла нека тамо 
Омо ни ја са Кипра, то је већ дру га при
ча.

Црве но – бели су, после муч не утак
ми це и про ду же та ка, испа ли на пена
ле. При ми ли су пацер ски гол из кор не
ра, који ни слу чај но није сплет несрећ
них окол но сти, како су мно ги исти ца
ли. Тре ба да будеш баш  мај стор чи на 
па да при миш гол прак тич но директ но 
из кор не ра, и то на прву ста ти ву. Сра
мо та.

Црве на зве зда је успе ла да се вра ти 
у меч и изјед на чи до полу вре ме на, али 
то ј све што смо виде ли од нашег 
тима. Еви дент но је да нема ју сна ге и 
да су се вукли по тере ну у послед њих 
20 мину та меча. На кра ју, про ду же ци, 
па пена ли и дови ђе ња Лиго шам пи о
на.

Мно го ства ри је овде упит но. Пре 
све га, вра тио бих се на моме нат када 
је Зве зда шут ну ла Вла да на Мило је ви
ћа, чове ка који их је два пута заре дом 
одвео у Лигу шам пи о на. На њего во 
место су дове ли нашу леген ду Деја на 
Стан ко ви ћа, који нема један дан ста жа 
као први тре нер неке еки пе. Тре ба 

рећи да је Зве зда, са Мило је ви ћем на 
челу, могла физич ки да се носи са 
оста лим европ ским еки па ма. Ова 
Стан ко ви ће ва има сна ге за 70 мину та.

Ина че, у бео град ски клуб се у 
послед њих три годи не сли ло 100 
мили о на евра. Где су паре? Питај те 
Тер зу мађи ју. Дово ди се неки Фал ћи

не ли. Деки Стан ко вић који, узгред 
буди рече но, изгле да као да би му 
добро дошла јед на доза ласик са, ува
лио је овом несрет ни ку одмах да пуца 
пенал, а види се да деч ко не зна где 
бије. Нарав но да га је про ма шио. 
Овакав почетак у новом клубу му 
стварно није требао. Тре ба ли напо
ме ну ти да је Зве зда већи део меча 
игра ла без шпи ца? И да су тог несрет

ног ита ли јан ског напа да ча дове ли тек 
пре неки дан. Па шта сте госпо до 
чека ли до сад?

Било како било, црве но – бели ће 
поку ша ти нешто да напра ве у ква ли
фи ка ци ја ма за Лигу Евро пе. Уко ли ко 
би се пла си ра ли у груп ну фазу, то би 
била пре ми ја за овај тим. Као и за сва
ки дру ги са ових про сто ра. Није Лига 
шам пи о на за нас.

Пар ти зан  је душу испу стио у Мол да
ви ји. На кра ју, пенал у про ду же ци ма и 
мрша ва побе да од 1:0 над тимом којем 
ни име не умем да изго во рим. Морам 
при зна ти да ме је ова утак ми ца, после 
оне Зве зди не, начи сто доту кла. Не 
знам шта је било веће муче ње – гле
да ти онај анти фуд бал или слу ша ти 
анти ко мен та то ра на РТСу.

Што се фуд ба ла тиче, све је 
било јасно од почет ка. Несрећ
ни Мол дав ци су се грче ви то 

бра ни ли и на момен те пока зи ва ли 
зна ке тешког ама те ри зма. Поста вља 
се пита ње, коме ће Пар ти зан успе ти 
да уму ва гол када овим паце ри ма није 
успео за 90 мину та. Иду на бел гиј ски 
тим Шар лроа у настав ку ква ли фи ка ци
ја и, ако ова ко буду игра ли, могу се 
поздра ви ти са Евро пом.

Посе бан атак на здрав разум је био 
осве до че ни гро бар Пеђа Страј нић и 
њего во комен та ри са ње меча. После 
120 мину та слу ша ња њего вог депре
сив ног и крај ње субјек тив ног вође ња 
утак ми це, човек изгу би вољу за живо
том. Кла си чан при мер оне изре ке да 
увек може горе, јер смо сви мисли ли 
да су одла ском Недељ ка Кови ња ла у 
пен зи ју, неста ле све наше фру стра ци
је веза не за пре но се утак ми ца наших 
тимо ва у Евро пи. 

ЈЕДАН ОД ТРАГИЧАРА: Дијего Фалћинели

Fo
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Зве зда неће игра ти
Лигу шам пи о на ове 

сезо не. А и не тре ба. 
Реал но, имао је
бео град ски клуб

мно го сре ће
у ква ли фи ка ци ја ма 
прет ход них годи на,

ред би био и да јед ном 
доби ју по там бу ри.
Е сад, то што их је
звек ну ла нека тамо

Омо ни ја са Кипра, то је 
већ дру га при ча
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Јаго ди на – Тра јал 1:1; Дубо
чи ца – Лозни ца 0:0; Дина мо – 
Будућ ност 2:3; ИМТ – Рад нич ки 
1923 0:1; Рад нич ки Пирот – 
Кабел 0:1; Сло га – Земун 1:2; 
Желе зни чар – Колу ба ра 2:1; 
Гра фи чар – ОФК Жар ко во 1:1; 
Рад нич ки СМ – Борац 1926 1:2.

Рума: Први Мај – Јединство 
2:2; Сомбор: Раднички 1912 – 
Бечеј 1918 3:1; Банатско 
Велико Село: Козара – 
Раднички (З) 2:1; Перлез: 
Војводина 1928 – Феникс 1995 
1:1; Бачка Паланка: Стари 
Град – Младост 0:1; Белегиш: 
Омладинац – Тиса 1:1; Вршац: 
ОФК Вршац – Динамо 1945 2:1; 
Суботица: Бачка 1901 – Борац 
0:1; Кула: Хајдук 1912 – 
Слобода 2:1; Стари Бановци: 
Дунав – Слога 1:0.

01. Младост 8 6 1 1 16:3 19
02. Омладинац 8 3 5 0 12:5 14
03. ОФК Вршац 8 4 2 2 9:4 14
04. Раднички 8 4 2 2 12:8 14
05. Бачка 1901 8 4 2 2 10:7 14
06. Хајдук 1912 8 4 2 2 12:11 14
07. Динамо 8 4 1 3 13:9 13
08. Први Мај 8 3 4 1 9:6 13
09. Борац 8 4 1 3 7:6 13
10. Тиса 8 3 3 2 15:10 12
11. Стари Град 8 4 0 4 9:6 12
12. Козара 8 3 2 3 12:15 11
13. Јединство 8 3 1 4 12:13 10
14. Радн. (З) 8 2 3 3 10:11 9
15. Дунав 8 2 2 4 8:11 8
16. Феникс 8 2 2 4 6:13 8
17. Бечеј 1918 8 2 1 5 9:16 7
18. Слобода 8 1 3 4 7:14 6
19. Слога 8 1 3 4 4:11 6
20. Војводина 8 0 2 6 2:15 2

Нови Пазар – Инђи ја 1:0; Рад 
– Јавор 1:0; Спар так ЖК – Про
ле тер 1:2; Зла ти бор – Пар ти зан 
0:1; Црве на Зве зда – Вождо вац 
6:0; Мачва – ТСЦ (су били оди
гра ли у поне де љак); Вој во ди на 
– Рад ник 2:0; Мета лац – Мла
дост 1:1; ОФК Бач ка – Напре дак 
0:0; Рад нич ки Ниш – Чука рич ки 
0:0.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Доњи Товарник: Слобода – 
Подунавац 2:0; Нови Сад: РФК 
Н.С 1921 – Југовић 2:1; Нова 
Пазова: Раднички – Цемент 
3:0; Голубинци: Јадран – 
Младост 1:1; Салаш Ноћајски: 
Будућност – Подриње 1:2; 
Дивош: Хајдук – Сремац 4:0; 
Темерин: Слога (Т) – Слога (Е) 
0:3; Шајкаш: Борац – Индекс 
1:1; Нови Сад: Црвена Звезда 
– Јединство 1:3.

01. Слобода 7 6 0 1 13:2 18
02. Индекс 7 5 1 1 20:8 16
03. Слога (Е) 7 5 0 2 14:5 15
04. Хајдук 7 5 0 2 13:8 15
05. Младост 7 4 1 2 16:7 13
06. Јединство 7 4 1 2 11:6 13
07. Борац 7 3 3 1 10:6 12
08. РФК Н.С 7 3 2 2 11:9 11
09. Цемент 7 3 1 3 15:13 10
10. Раднички 7 3 1 3 8:6 10
11. Сремац 7 2 3 2 11:10 9
12. Подриње 7 3 0 4 9:14 9
13. Подунавац 7 2 1 4 8:15 7
14. Ц. Звезда 7 1 2 4 8:12 5
15. Југовић 7 1 2 4 6:17 5
16. Будућност 7 1 1 5 9:20 4
17. Слога (Т) 7 0 3 4 1:9 3
18. Јадран 7 0 2 5 7:23 2

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГСРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Кабел 6 6 0 0 11:2 18
02. Раднички 6 5 1 0 14:4 16
03. ОФК Жарк. 6 3 3 0 7:4 12
04. Колубара 6 4 0 2 11:9 12
05. Железничар 6 3 1 2 11:8 10
06. Борац 1926 6 3 1 2 10:7 10
07. Будућност 6 3 1 2 7:6 10
08. ГФК Јагод. 6 2 3 1 4:3 9
09. Графичар 6 2 2 2 10:8 8
10. ИМТ 6 2 1 3 7:7 7
11. Земун 6 2 1 3 5:6 7
12. Траyал 6 2 1 3 7:10 7
13. Радн. (П) 6 2 1 3 4:8 7
14. Лозница 6 1 3 2 4:6 6
15. Дубочица 6 0 4 2 4:7 4
16. Радн. (СМ) 6 1 0 5 4:7 3
17. Динамо 6 1 0 5 7:14 3
18. Слога 6 0 1 5 3:14 1

01. Ц. Звезда 8 8 0 0 27:3 24
02. Партизан 8 6 0 2 22:7 18
03. Војводина 8 5 2 1 17:9 17
04. Спартак 7 5 1 1 19:6 16
05. Раднички 8 5 1 2 12:7 16
06. Младост 8 5 1 2 11:9 16
07. Чукарички 8 4 3 1 15:6 15
08. Ј. Матис 8 4 0 4 13:14 12
09. Вождовац 8 3 1 4 12:16 10
10. Пролетер 7 2 3 2 6:6 9
11. Нови Пазар 8 2 3 3 9:12 9
12. Металац 8 2 3 3 8:16 9
13. Инђија 8 3 0 5 6:14 9
14. ТСЦ 7 2 2 3 14:16 8
15. ОФК Бачка 8 1 3 4 6:10 6
16. Рад 8 2 0 6 6:16 6
17. Напредак 8 1 2 5 5:13 5
18. Мачва 7 1 2 4 3:11 5
19. Златибор 8 1 2 5 5:18 5
20. Радник 8 1 1 6 7:14 4

Чортановци: ЧСК – Камени 
2:2; Брестач: ОФК Брестач – 
Сремац (Д) 1:2; Жарковац: 
Напредак – Младост 4:3; 
Крчедин: Фрушкогорац – Дунав 
2:0; Нови Карловци: Полет – 
Раднички 0:2; Крушедол: 
Крушедол – Хртковци 2:3; 
Платичево: Јединство (П) – 
Шумар 1:0; Сремски 
Михаљевци: Срем – Граничар 
0:0.

01. Срем 6 5 1 0 16:4 16
02. Напредак 6 5 1 0 14:6 16
03. Младост 6 4 1 1 16:11 13
04. Сремац (Д) 6 4 0 2 18:10 12
05. Раднички 6 4 0 2 13:6 12
06. Граничар 6 3 1 2 12:11 10
07. Фрушкогор. 6 3 0 3 6:8 9
08. Полет 6 3 0 3 10:13 9
09. Дунав 6 2 1 3 6:6 7
10. Хртковци 6 2 1 3 8:9 7
11. ЧСК 6 1 2 3 9:14 5
12. ОФК Брест. 6 1 2 3 7:12 5
13. Крушедол 6 1 1 4 12:16 4
14.Шумар 6 1 1 4 7:12 4
15. Једин. (П) 6 1 1 4 6:13 4
16. Камени 6 1 1 4 3:12 4

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Ердевик: Ердевик 2017 – 

Трговачки 1:0; Бикић до: ОФК 
Бикић – Слобода 1:0; 
Кукујевци: Обилић 1993 – 
Слога 4:1; Шид: Једнота – 
Фрушка Гора 0:11; Рума: 
Јединство – Граничар (К) 2:0; 
Равње: Зека Буљубаша – 
Сремац (Ј) 4:1; Ноћај: Змај – 
Сремац (Б) 0:0; Адашевци: 
Граничар (А) – Фрушкогорац 
0:2.

01. ОФК Бикић 6 5 1 0 15:1 16
02. Обилић 6 4 2 0 18:6 14
03. Ф. Гора 6 4 1 1 18:5 13
04. Фрушког. 6 4 1 1 17:4 13
05. Сремац (Б) 6 4 1 1 12:6 13
06. Јединство 6 4 0 2 10:5 12
07. Зека Буљ. 6 3 1 2 12:8 10
08. Гранич. (К) 6 2 2 2 8:7 8
09. Слобода 6 2 1 3 9:11 7
10. Гранич. (А) 6 2 1 3 7:10 7
11. Змај 6 1 3 2 6:7 6
12. Трговачки 6 2 0 4 6:8 6
13. Слога 6 2 0 4 7:15 6
14. Ердевик 6 1 1 4 7:11 4
15. Сремац (Ј) 6 0 1 5 3:21 1
16. Једнота 6 0 0 6 4:34 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Добринци: Сремац (Д) – 
ПСК 1:0; Сремска Митровица: 
Митрос – Борац (М) 1:0; Рума: 
Словен – Хајдук (В) 2:0; 
Врдник: Рудар – Љуково 2:2; 
Бешка: Железничар – Хајдук 
(Б) 1:1; Пећинци: Доњи Срем 
2015 – Борац (К) 3:1; Бешеново: 
БСК – ЛСК 3:2; Попинци: 
Напредак – Партизан 2:1; 
Вогањ: Слога (В) – Раднички 
2:2.

01. Раднички 8 5 2 1 24:8 17
02. Доњи Срем 8 5 2 1 18:8 17
03. Напредак 8 5 2 1 12:8 17
04. Словен 7 4 2 1 12:3 14
05. Борац (К) 8 4 2 2 12:11 14
06. Слога (В) 8 3 4 1 15:6 13
07. Сремац (Д) 8 4 1 3 13:9 13
08. Партизан 8 3 2 3 12:13 11
09. Хајдук (Б) 8 2 4 2 15:14 10
10. Љуково 7 2 4 1 8:8 10
11. Железнич. 8 2 3 3 15:11 9
12. ПСК 8 2 3 3 9:7 9
13. Борац (М) 8 2 3 3 5:5 9
14. Митрос 8 3 0 5 11:12 9
15. ЛСК 8 2 2 4 14:18 8
16. БСК 8 1 2 5 9:19 5
17. Рудар 8 1 2 5 8:38 5
18. Хајдук (В) 8 0 2 6 5:19 2

Кра љев ци: Јединство – 
Планинац 1:0; Марадик: Слога 
(М) – Цар Урош 0:4; Стејановци: 
Борац (С) – Полет 0:4; 
Грабовци: Граничар – Слога 
(К) 8:0; Мали Радинци: 
Фрушкогорац – 27.Октобар 4:0; 
Јарковци: Борац (Ј) – 
Војводина 1:4; Доњи Петровци 
су били слободни.

ОФЛ РУМА - ИРИГ 1

Гибарац: Синђелић – Борац 
4:0; Моровић: Јединство (М) – 
ОФК Бингула 8:2; Бачинци: 
ОФК Бачинци – Напредак 2:5; 
Љуба: Јединство (Љ) – 
Граничар 2:0; Омладинац је био 
слободан.

1. Напредак 4 4 0 0 18:3 12
2. Синђелић 4 3 0 1 10:4 9
3. Јединст. (Љ) 3 2 0 1 7:3 6
4. ОФК Бачинци 3 2 0 1 6:6 6
5. Омладинац 3 2 0 1 5:6 6
6. Јединст. (М) 4 1 1 2 10:16 4
7. ОФК Бингула 4 1 0 3 6:12 3
8. Граничар 4 0 1 3 5:9 1
9. Борац 3 0 0 3 1:9 0

ОФЛ ШИД

01. Јединство 5 4 1 0 18:5 13
02. Полет 5 4 0 1 13:9 12
03. Војводина 5 3 2 0 19:4 11
04. Цар Урош 5 3 1 1 26:8 10
05. Граничар 4 3 1 0 15:3 10
06. Д. Петровци 4 3 0 1 10:4 9
07. Слога (М) 5 2 1 2 7:8 7
08. Фрушкогор. 4 2 0 2 14:6 6
09. Планинац 5 1 0 4 10:14 3
10. 27.Октобар 5 1 0 4 5:16 3
11. Борац (С) 4 1 0 3 4:16 3
12. Борац (Ј) 4 0 0 4 1:22 0
13. Слога (К) 5 0 0 5 3:30 0

Шимановци: Хајдук 1932 – 
Купиново 4:0; Прхово: Младост 
1935 – Витез 3:2; Сибач: 
Словен – Ловац 2:3.

1. Хајдук 1932 3 3 0 0 11:1 9
2. Ловац 3 2 0 1 12:7 6
3. Младост 3 2 0 1 5:10 6
4. Купиново 3 0 2 1 2:6 2
5. Витез 3 0 1 2 3:6 1
6. Словен 3 0 1 2 3:6 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Босут: ОФК Босут – Борац 
(ВР) 2:1; Лежимир: Планинац 
– Слога 4:1; Сремска 
Митровица: Срем (СМ) – Срем 
(СР) 3:4; Лаћарак: Полетарац 
– Борац (Р)одложено.

1. Срем (СР) 3 2 1 0 7:3 7
2. Планинац 3 2 1 0 5:1 7
3. Борац (ВР) 3 2 0 1 12:3 6
4. ОФК Босут 3 2 0 1 3:4 6
5. Срем (СМ) 3 1 1 1 6:6 4
6. Полетарац 2 0 1 1 3:8 1
7. Борац (Р) 2 0 0 2 0:2 0
8. Слога 3 0 0 3 1:10 0

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (36)
МИЛАН ЈОВА НО ВИЋ БАТУТ

Пише: Др Сне жа на Булат

Лекар про све ти тељ, један 
од осни ва ча Меди цин ског 
факул те та у Бео гра ду
Милан Јова но вић Батут, рођен 

10. окто бра 1847. у Срем ској 
Митро ви ци, био је лекар, про

фе сор, један од осни ва ча и први декан 
Меди цин ског факул те та у Бео гра ду, 
нај вр сни ји попу лар номеди цин ски 
писац, те позо ри шни кри ти чар. Обја
вио је неко ли ко сто ти на чла на ка, 57 
бро шу ра и зна ча јан број књи га, а свој 
стил писа ња, обра зло жио је на сле де
ћи начин: „У изла га њу, бирао сам оне 
ста зе, који ма обич но људи ходе, кад 
изла жу сво је мисли и осе ћа је. Наш 
народ је жива хан, па му је и начин 
такав. Крат ке и једре изре ке, при род ни 
пре ла зи с јед но га на дру го, живе и 
јасне сли ке, честа упо ре ђе ња са 
позна тим и обич ним, згод ни при ме ри 
из живо та и при ро де, песма, при ре чи
ца и посло ви це. Сна га и сила пишче ва 
је у њего вом начи ну. Да би утвр дио за 
народ нај по де сни ји начин – тре ба 
народ упо зна ти.“

Крште но име било му је Миха ил, а 
рођен је као десе то дете од једа на ест 
у низу, тргов ца Кон стан ти на Јова но ви
ћа и њего ве супру ге Мари је. Батут 
поти че од нази ва фир ме за коју је 
Мила нов отац радио. Овај нади мак је 
узео, пошто је имао при ја те ља, Мила
на Јова но ви ћа, тако ђе лека ра и писца. 
Како би се раз ли ко ва ли, један поста 
Батут, а дру ги Мор ски. У Митро ви ци је 
учио основ ну шко лу и прва два раз ре
да реал ке. Тре ћи раз ред је поха ђао у 
Пан че ву, а оста ле раз ре де у Срем ским 
Кар лов ци ма. Мату ру је поло жио у Оси
је ку, а меди ци ну је окон чао с вели ким 
успе хом у Бечу. Као лекар, радио је у 
Сом бо ру, где је 1880. покре нуо први 
срп ски меди цин ски лист Здра вље, 
чији мото је гла сио: „Здра вље је сре ћа 
и сна га, а болест најам ник про па сти“. 
Исте годи не позван је у Црну Гору, где 
је радио као глав ни лекар Цетињ ске 
бол ни це и шеф Сани тет ског оде ље ња 
у Мини стар ству уну тра шњих дела. 
Кра јем 1882. годи не, због несу гла си ца 
са црно гор ским дво ром, вра тио се у 
Срби ју, ода кле су га као нај спо соб ни јег 
посла ли у ино стран ство на изу ча ва ње 
хиги је не и сани тет ске стру ке. Изме ђу 
оста лог, уса вр ша вао се код др Петен
хо фе ра и Вој та, слав ног Робер та Коха 
и Вот сен Чеј на, као и код чуве ног Луја 
Пасте ра. Вра тио се у Нови Сад, где је 
живео као сло бод ни књи жев ник, а 

потом је иза бран за про фе со ра хиги је
не и суд ске меди ци не на Вели кој шко
ли, где је остао низ годи на, уре ђу ју ћи и 
Срп ски архив за цело куп но лекар ство 
(Пав ко вић). 

Иде ју да се др Батут позо ве на Цети
ње, кне зу Нико ли је дао мини стар про
све те Јован Павло вић. У писму које је 
Павло вић упу тио Бату ту сто ји: „У ције
лој Црној Гори нема нијед ног љека ра 
(док то ра меди ци не), без кне же вог 
љека ра, који је Фран цез и кога јако 
хва ле, но и овај ће за који дан оти ћи у 
Фран це ску, а на њего во мје сто доћи ће 
опет неки Фран цез из Пари за. Ви бисте 
дакле били први, једи ни и све оп шти 
про то ме дик у ције лој Црној Гори, но 

као цетињ ски варо шки љекар. Ваша 
би била само варош Цети ње (сво јих 
100 кућа) и можда мале на окол на мје
ста (Доњи крај, Хум ци, Бје ло ши, Баји
це). Сиро ти њу лије чи ли бисте бада ва, 
а у бољим кућа ма узи ма ли бисте так
су, коју ће мини стар уну тра шњих дје ла 
одре ди ти. До сад овдје, како рекох, 
није било пра вог љека ра, него све 
неки несвр ше ни људи и Бог те пита 
откуд из сви је та ова мо изба че ни. Сад 
је на мје сту љека ра на Цети њу Мишић 
(који ће Вам можда бити познат из 
Беча, гдје је учио неку годи ну меди ци
не. Он ми рече да Вас лије по поздра
вим, које ево ја и чиним) и још неки 
тур ски Чиву тин (шта ли је?), ког смо 

Милан Јова но вић Батут (Срп ска ака де ми ја нау ка и умет но сти)
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заро би ли кад нам се пре да ла Под го
ри ца. Осим ови јех има неки др Тео до
рис (Грк), ког смо тако ђе заро би ли на 
Вуч јем Долу зајед но с тур ском вој
ском; овај је сад у Бару. То Вам је цио 
љекар ски перо со нал у Црној Гори. Но, 
да! Има у Црм ни ци још један рође ни 
Црно го рац само ук (Илич ко вић), кога 
јако хва ле да је добар хирург (...) Зва
ње цетињ ског варо шког љека ра 
држав но је и стал но зва ње; пла та иде 
редов но мје сеч но из држав не касе. 
Овај љекар не само да ће има ти ути
ца ја, него би упра во ваља ло да буде 
орга ни за тор ције ле сани тет ске стру ке 
у Црној Гори, која се овдје још није ни 
заче ла.“

Др Мила на Јова но ви ћа Бату та су 
мно ги одго ва ра ли од наме ре да пође у 
Црну Гору, али он се није дао поко ле
ба ти и пошао је на дале ки пут за оно 
вре ме. Није се раз о ча рао. При мљен је 
срдач но и од над ле жних и у наро ду. 
Нашао је у Црној Гори широ ко поље за 
рад. Када је кра јем лета 1880. сти гао, 
запа зио је одмах да здрав стве но ста
ње Црно го ра ца није она ко сјај но како 
је зами шљао. Почет ком 1882. наста
вио је изда ва ње Здра вља на Цети њу и 
одлу чио је да кре не на поду жи инфор
ма ци о ни пут по Црној Гори и при ку пи 
подат ке о здрав стве ном ста њу наро
да. Вла да кне же ва је одо бри ла његов 
про је кат и про грам пута, а мини стар 
уну тра шњих дела Машо Врби ца 
побри нуо се и за мате ри јал на сред
ства екс пе ди ци је и издао је рас пис 
вла сти ма да Бату ту увек буду при руци 
(Недељ ко вић).

Мила ну Јова но ви ћу је пону ђе но 
место шефа на Кате дри за бак
те ри о ло ги ју на Кар ло вом уни

вер зи те ту у Пра гу, јед ном од три нај
ста ри ја у Евро пи, које он одби ја и 
одлу чу је да се посве ти свом наро ду. 
Батут је био пред сед ник Срп ског 
лекар ског дру штва, Југо сло вен ског 
лекар ског дру штва, члан Глав ног 
сани тет ског саве та, Глав ног про свет
ног саве та, пред сед ник Стал не епи де
миј ске коми си је и зако но дав не коми
си је народ ног здра вља Кра ље ви не 
Југо сла ви је. На њего ву ини ци ја ти ву 
осно ва но је Мини стар ство народ ног 
здра вља Југо сла ви је после Првог 
свет ског рата. Био је сарад ник Мати це 
срп ске, Срп ског књи жев ног гла сни ка, 
члан Књи жев ноумет нич ког одбо ра 
Народ ног позо ри шта, те један од осни
ва ча Срп ске књи жев не задру ге. Изу
зет но вели ка, можда и нај ве ћа заслу га 
др Бату та била је у про це су осни ва ња 
Меди цин ског факул те та у Бео гра ду. 
Три пуне деце ни је др Батут је водио 
бор бу за осни ва ње срп ског меди цин
ског факул те та. Када је 1898. годи не 
Народ на скуп шти на Срби је доне ла 
одлу ку да се Вели ка шко ла подиг не на 
ранг факул те та и да се на Уни вер зи те
ту осну је факул тет за меди цин ске нау
ке, др Батут се нај ви ше зала гао. За 
њега је Уни вер зи тет у Бео гра ду непот
пун без овог факул те та и њего во осни
ва ње је „пре ка потре ба“ и са наци о

нал нополи тич ког гле ди шта. У Срп
ском лекар ском дру штву вође не су у 
то вре ме дуге диску си је о овом пита
њу, али је пре о вла да ло мишље ње да 
нису погод ни усло ви за њего во отва
ра ње. Др Батут, иако је био уса мљен у 
свом насто ја њу и није имао подр шку 
од лека ра, није оду стао од свог уве ре
ња. Годи не 1910. др Батут обја вљу је 
чла нак под нази вом „Дај те наро ду 
више лека ра“. Након тога, у Срп ском 
лекар ском дру штву је одр жан саста
нак лека ра и поли ти ча ра и на ини ци ја
ти ву др Бату та, оформ ље на је коми си
ја са задат ком да испи та орга ни за ци ју 
меди цин ских факул те та у гра до ви ма 
Евро пе. Конач но, коми си ја је доне ла 

пози тив но мишље ње, али су насту пи
ле рат не годи не, које су пре ки ну ле 
сва ки даљи рад, да би тек 1919. годи
не, после осло бо ђе ња, дошло до отва
ра ња Меди цин ског факул те та у Бео
гра ду. Др Батут је постао први декан и 
про фе сор хиги је не на ново о сно ва ном 
Меди цин ском факул те ту (Јовић). 
Један од зна чај ни јих њего вих поду хва
та јесте и отва ра ње оглед них шко ла за 
сео ске дома ћи це, спрам којих је од 
почет ка било неве ри ца. На његов 
пред лог, као чла на Глав ног одбо ра 
Дру штва за чува ње народ ног здра
вља, отво ре не су прве шко ле за меше
ње и пече ње хле ба у Ресни ку и Кне

жев цу, крај Бео гра да. Ова при ча, 
наста вља се уз подр шку жен ских дру
шта ва из Мини стар ства про све те 
(Дими три је вић).

Још од сту дент ских дана био је 
оже њен Неми цом Бар ба ром, са 
којом није имао деце. Децу је 

неиз мер но волео и за њима туго вао до 
кра ја живо та. Дво је деце из сво је шире 
поро ди це сма трао је сво јом, а она су 
га воле ла и пошто ва ла као нај ро ђе ни
јег. Код њега је до уда је живе ла бра та
ни ца супру ге Бара ба ре. Сестрин унук, 
пото њи др Љубо мир Недељ ко вић, 
спе ци ја ли ста неу ро лог, био му је као 
рође ни унук. Бату ту је Љубо мир касни
је пома гао око архи ви ра ња њего вих 
доку ме на та, обја вље них радо ва и нео
бја вље них руко пи са. Упам ће на је и 
јед на анег до та. Наи ме, Љубо мир је 
чести тао Бату ту осам де се ти рођен дан 
и ухва тив ши га за бра ду, поже лео му је 
да дожи ви деве де се ту. Тада Батут 
рече: „Гле ти њега, само деве де сет. 
Бог је мило сти ви ји, даће он и више.“ 
Др Батут је упра во здра вљу деце и 
поро ди це посве тио нај ве ћи део свог 
рада, уоча ва ју ћи огро ман зна чај поро
ди це за сва ког поје дин ца, али и за 
опста нак наро да (Жижић Бор ја но вић). 
Из Бату то вог пера су про ис те кле сле
де ће речи: „Био ло шка је исти на да је 
поро ди ца првен стве ни извор добра и 
зла у људ ском дру штву... Мла дим 
лекар ским гене ра ци ја ма оста вљам у 
ама нет да поро ди цу, као прву соци јал
ну једи ни цу, као живу ћели ју дру штве
ног тела, чува ју и бра не од сва ке нок се 
и инфек ци је. У њој се раз ви ја сна га и 
дух, напре дак и наза дак наро да. Она 
је шко ла и добра и зла, она је чврст 
или тро шан стуб држа ве. Нека нам је 
она прва бри га у соци јал ном раду.“ 

Као лека ру почет ни ку, Бату ту је за 
Нову годи ну варо шки апо те кар послао 
писмо и пакет са гла вом шеће ра, кило
гра мом нај фи ни јег руског чаја, боцом 
фран цу ског коња ка и десет дука та у 
кути ји ци. О овом дога ђа ју, др Батут је 
касни је гово рио: „Одмах сам раз у мео 
шта апо те кар наме ра ва... Да ме том 
честит ком мате ри јал но веже. Радо би 
сво ју зара ду са мном делио, ако бих 
хтео да сво јим боле сни ци ма што више 
и што ску пљих леко ва пре пи су јем. 
Мени се то учи ни ниско и недо стој но. 
Зар да се лекар и апо те кар спо ра зу ме
ва ју и пога ђа ју, како ће невољ ни ка баш 
у боле сти да опљач ка ју! Те му с учти
вом честит ком на кар ти, вра тих покло
не.“ 

Сво је дело под нази вом Док тор 
Батут про тив надри ле ка ра, Васа 
Пав ко вић завр ша ва речи ма: „ЗБО
ГОМ! И сад, кад пред конац сто ле ћа и 
саму сво ју смрт, завр ша ва ју ћи ову 
књи гу, мислим на др Бату та, видим га 
како тера свој црни точак неким сео
ским путем лепе нам Срби је и онда 
узле ће и окре ћу ћи педа ле лети горе 
ка зве зда ма и вози све јед на ко кроз 
њихо ва све тло сна јата!“ Батут је пре
ми нуо 11. сеп тем бра 1940. годи не у 
Бео гра ду. 

Крште но име било
му је Миха ил, а рођен је 

као десе то дете
од једа на ест у низу,

тргов ца Кон стан ти на
Јова но ви ћа и њего ве 
супру ге Мари је. Батут 

поти че од нази ва фир ме 
за коју је Мила нов отац 
радио. Овај нади мак је 

узео, пошто је имао
при ја те ља, Мила на

Јова но ви ћа, тако ђе лека ра 
и писца. Како би се

раз ли ко ва ли, један поста 
Батут, а дру ги Мор ски.
У Митро ви ци је учио 

основ ну шко лу и прва два 
раз ре да реал ке. Тре ћи 

раз ред је поха ђао у
Пан че ву, а оста ле раз ре де 
у Срем ским Кар лов ци ма. 

Мату ру је поло жио
у Оси је ку, а меди ци ну је 

окон чао с вели ким
успе хом у Бечу
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КАРА ТЕ КЛУБ „ШОГУН“ ШИД

Кара те као начин живо та

Мно ги Шиђа ни зна ју да у Шиду егзи
сти ра Кара те клуб „Шогун“, вели ки 
број мла дих је про шао кроз овај 

клуб, али је мало оних који зна ју када и 
како је настао овај расад ник тале на та. 
Када се спо ме не „Шогун“, прва асо ци ја
ци ја је Миро слав Павло вић Чар ли. Човек 
који је живот посве тио овом спор ту и 
данас са 67 годи на још увек је акти ван 
како у тре нер ском послу, тако и у оном 
так ми чар ском делу. Зани мљи ва је при ча 
како је све то поче ло.

– Клуб је осно ван 12. јула 1971. годи
не, када је и почео са радом. Тог дана смо 
има ли Скуп шти ну и поче ли да упи су је мо 
чла но ве. Божо Чуло, тада шњи секре тар 
Спорт ског дру штва „Рад нич ки“, покре нуо 
је ини ци ја ти ву да се осну је кара те клуб, а 
прве тре нин ге је држао кара ти ста из Бео
гра да Пре драг Илић. Још 1967. годи не 
сам почео да се инте ре су јем за овај спорт 

уз помоћ неких књи га, а 1969. годи не Жика 
Павло вић је орга ни зо вао курс из кара те 
вешти на, а то је у то вре ме била вели ка 
непо зна ни ца, неки су чак бра ни ли да се 
то орга ни зу је. После три неде ље вежба ња 
ми смо сте кли осно ве из кара теа и онда 
је кре нуо упис свих који су били заин те
ре со ва ни. У почет ку су тре нин зи били 
сва ки дан, после се све ло на два дана у 
неде љи. Од 1975. годи не сам глав ни тре
нер у кара те клу бу до данас. Завр шио сам 
1979. годи не један тре нер ски курс који 
ми је омо гу ћио да се ква ли тет ни је бавим 
овим спор том. На почет ку се упи си ва ло 
по две ста пола зни ка, да би касни је тај 
број опа дао. Број је током годи на вари рао. 
Тур бу лент них деве де се тих годи на про
шлог века дошло је до разних про ме на, 
па тако и у кара те клу бу који, иако је већ 
дуго радио, морао је поно во да се осни
ва, те сам ја осно вао „Шогун“. Од 1993. до 

данас ради мо под овим име ном. Нај ве ће 
успе хе смо има ли у пери о ду од 1993. до 
1998. годи не. Данас је све мање оних који 
желе да савла да ју кара те вешти не. Више 
се при да је зна чај масов но сти, а ква ли тет 
је запо ста вљен – испри чао је Миро слав 
Павло вић.

У дана шњим усло ви ма огра ни че ног 
тре нин га, упи са них има 25 чла но ва, а на 
тре нин ге дола зи изме ђу 10 и 15. Углав ном 
је то узраст од седам до 13 годи на. Кара
те клуб има сво ју шко лу (деч ји узраст) и 
кара те так ми ча ре који су савла да ли тре
ћи ниво про гра ма и има ју пра во да се 
так ми че. Почет ни ци се так ми че у ката ма, 
а они ста ри ји уче ству ју у бор ба ма. Клуб 
се финан си ра сред стви ма које доби ја од 
Спорт ског саве за општи не Шид, што није 
довољ но за одла ске на так ми че ња, те се 
сна ла зе и гото во их сами финан си ра ју.

Миро слав Павло вић Чар ли је носи лац 
црног поја са десе ти дан, тре ћи је у Срби
ји који је добио ово зва ње, а тре нут но у 
нашој земљи има шест људи који носе ово 
при зна ње. Међу мла дим кара ти сти ма је и 
Јеле на Михај ло вић која има 13 годи на и 
тре ни ра од шесте годи не.

– Имам мно го дипло ма и меда ља, а 
то је резул тат мог рада и тру да. У вре ме 
коро не је мало тешко ускла ди ти тре нин ге 
и шко лу, али се сна ла зим – рекла је Јеле
на.

И Јеле нин брат Миро слав тре ни ра кара
те и каже да тре ни ра већ десет годи на.

– Био сам на мно го так ми че ња, редов
но тре ни рам. Волим овај спорт – каже 
Михај ло вић. Зани мљи вост веза на за овог 
деча ка је да је са 22 месе ца, пре ма речи
ма Миро сла ва Павло ви ћа, био на првом 
тре нин гу.

Поред број них про бле ма кара ти сти 
„Шогу на“, наста вља ју да тре ни ра ју уз 
све срд ну помоћ два тре не ра Миро сла ва 
Павло ви ћа Чар ли ја који волон тер ски ради 
овај посао већ 50 годи на и Деја на При би
че ви ћа, про фе со ра био ло ги је.

Д. П.

Миро слав Павло вић Чар ли Дејан При би че вић

Јеле на Михај ло вићМиро слав Михај ло вић
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АК „РУМА“

Тама ри у Истан бу лу зла то и брон за
Чла ни це Атлет ског клу ба 

„Рума“ и наше репре зен
та тив ке Тама ра Милу

ти но вић и Јова на Гња то вић, 
наста вља ју са сво јим успе
шним так ми чар ским насту пи
ма. 

После изу зет ног успе ха на 
Првен ству Срби је за сени о ре 
у Новом Паза ру, сја јан наступ 
су ове две мла де атле ти чар ке 
има ле и на Првен ству Бал ка
на за јуни о ре и јуни ор ке које је 
12. и 13. сеп тем бра одр жа но у 
Истан бу лу.

Жен ска шта фе та репре
зен та ци је Срби је у дисци пли
ни 4x100м, у саста ву Тама
ра Милу ти но вић (АК „Рума“), 
Тија на Јапун џић, Лиди ја Тодо
ро вић и Ива на Илић осво ји ла 

је прво место са резул та том 
46,80 секун ди. Јова на Гња
то вић (АК „Рума“) је у дисци
пли ни тро скок, резул та том од 
12,52 мета ра, осво ји ла четвр
то место, пости гав ши исти 
резул тат као и тре ће пла си
ра на так ми чар ка. Дру гог дана 
Бал кан ског првен ства Тама
ра Милу ти но вић је осво ји ла 
брон за ну меда љу у трци на 
200 мета ра, резул та том 24,45 
секун де, док је као чла ни ца 
шта фе те 4x400 мета ра осво ји
ла пето место. 

Додај мо, ово је прво међу
на род но так ми че ње на којем 
је насту па ла наша репре зен
та ци ја, после пре ки да у так ми
че њи ма који је иза зван пан де
ми јом коро на ви ру са. С. Џ.

Тама ра и Јова на

МАТЕ ЈА ВЛА И СА ВЉЕ ВИЋ, ПОБЕД НИК КУПА ВОЈ ВО ДИ НЕ У ТЕНИ СУ

Мате ја је нај бо љи

Куп Вој во ди не за деча ке до десет 
годи на у тени су, одр жан је 12. и 
13. сеп тем бра у Новом Саду, а 

Шид је пред ста вљао Мате ја Вла и са
вље вић из Тени ског клу ба „Спин“. Са 
овог так ми че ња, уче ник четвр тог раз
ре да Основ не шко ле „Срем ски фронт“, 
вра тио се као побед ник. Дакле, Мати ја 
је нај бо љи међу сво јим вршња ци ма у 
Вој во ди ни. Да се рад испла ти дока зао 
је овај изнад све га сим па тич ни дечак 
који вред но тре ни ра два пута днев но.

– Почео сам да тре ни рам са пет 
годи на, а овај спо рт сам ја ода брао 
и то због Нова ка Ђоко ви ћа. У почет
ку је било и забав но и тешко. Нај ве ћа 
подр шка су ми роди те љи. Тата ме пра
ти на сва ком так ми че њу. Тре нин зи ме 

не оме та ју у поха ђа њу шко ле и имам 
све пети це. Послед њи пехар који сам 
осво јио је овај на Купу Вој во ди не и ту 
кон ку рен ци ја није била стра шна. Оми
ље ни уда рац ми је бекенд пара ле ла. 
Поред Нова ка допа да ми се и Алек
сан дар Зве рев – каже Мати ја.

Мате ја има и пла но ве за наред ни 
пери од, пре све га, да више тре ни ра и 
да и даље осва ја тур ни ре. Јед ног дана 
би желео и да „упло ви“ у про фе си о нал
не воде. Да би се успе си низа ли, јако 
је важна и уло га тре не ра, што потвр
ђу је и Дра ган Дан гу зов који од почет ка 
уче ству је у раду са Мате јом. Тени ски 
клуб „Спин“ има пре ко 30 чла но ва, а 
то су пола зни ци шко ле тени са и чла
но ви ста ри јег узра ста који су у кате го

ри ји так ми ча ра. Изра жен је инте рес за 
тенис у Шиду послед њих десет годи на.

– Са тре нин зи ма и уче њем је нај бо
ље поче ти са петшест годи на, усло ви 
на овим тере ни ма су добри и омо гу ћа
ва ју ква ли те тан рад. У зим ком пери о
ду тре ни ра мо у „Пар ти за ну“, а и тамо 
има мо добре усло ве. Има мо подр шку 
и од Општи не и Спорт ског саве за и 
посеб но бих захва лио што су нам ове 
инсти ту ци је помо гле пред Држав но 
првен ство у Нишу – рекао је Дан гу зов.

Тален ти као што је Мате ја Вла и са
вље вић, пре ма речи ма тре не ра нису 
тако чести, а кад се поја ве мора мо их 
него ва ти и пру жи ти мак си мал не усло
ве како би се раз ви ја ли.

Д. П. 

Мате ја и Дра ган Дан гу зов Мате ја Вла и са вље вић и њего ви тро фе ји

Медијски пројекат „Млади у фокусу: Бирам спорт – бирам оптимизам“ суфинансирао Покрајински секретаријат за културу,
јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови инзнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама који је доделио средства.
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ОВАН: Ово је пери од 
током ког бисте 
могли да скло пи те 
нови уго вор или да 

постиг не те чврст дого вор о 
важној послов ној сарад њи. 
Нема те мно го вре ме на за коле
ба ње, мора те брзо да делу је те. 
Не тро ши те вре ме на стра хо ве 
већ раз ми шљај те кон струк тив но 
и послу шај те инту и ци ју. Како на 
послов ном, тако и на љубав ном 
пла ну, пред вама је неде ља пре
пу на тен зи је.

БИК: Раз го во ри које 
ћете води ти ових 
дана неће дати вели
ке резул та те. „Спу

сти те лоп ту“ и оду ста ни те од 
над му дри ва ња. Изве стан је 
мањи финан сиј ски доби так, али 
исто вре ме но и нео че ки ва ни тро
шко ви.У одно су с воље ном осо
бом нешто не иде како тре ба. 
Осе ћа те да се атмос фе ра про
ме ни ла, а не зна те шта је узрок 
све му томе.

БЛИ ЗАН ЦИ: Уско ро 
сти же наго ве штај 
про ме на, а с тим и 
реше ње ситу а ци је 

која вас већ неко вре ме мучи. 
Јед на фаза ваше љубав не везе 
про ла зи, па је крај ње вре ме да 
раз ми сли те о сле де ћем кора ку. 
Однос с воље ном осо бом мора 
да се дефи ни ше. Раз ми сли те, 
можда ваше окле ва ње дола зи из 
пре о збиљ ног ста ва о живо ту и 
љубав ним одно си ма уоп ште. 

РАК: При лич но сте 
само у ве ре ни, вред ни 
и фоку си ра ни на 
циље ве. У току је 

успе шна послов на неде ља 
током које може те оче ки ва ти 
при лив финан си ја. Биће те при
јат но изне на ђе ни пажњом и 
начи ном на који се воље на осо
ба опхо ди пре ма вама. Узвра ти
те јој истом мером. Пово љан је 
пери од за крат ко трај но путо ва
ње и одмор.

ЛАВ: Иако сте у при
лич но доброј фор ми, 
исто вре ме но се осе
ћа те спу та но и заро

бље но. Ових дана сте скло ни 
пре у ве ли ча ва њу емо тив них про
бле ма. Ако под лег не те при ти ску, 
пред сто ји вам непри јат на диску
си ја, а неки ма чак и озбиљ на 
сва ђа. Обра ти те пажњу на 
исхра ну. 

ДЕВИ ЦА: Неки дого
во ри и про јек ти на 
које дуго чека те, у 
овој неде љи се могу 

акти ви ра ти. Можда је потреб но 
да пре у зме те више ини ци ја ти ве 
у сво је руке, али води те се реал
ним и прак тич ним прин ци пи ма, а 
не соп стве ним жеља ма и оче ки
ва њи ма које у овом пери о ду 
могу бити пре ве ли ке. Има ће те 
добру кому ни ка ци ју са сарад ни
ци ма и са послов ним парт не ри
ма.

ВАГА: Није повољ но 
вре ме за покре та ње 
нових посло ва јер сте 
изло же ни при ли ву 

енер ги је коју ћете тешко кон тро
ли са ти. После ди ца тога могу 
бити брзо пле те реак ци је који ма 
ништа неће те пости ћи. Подр шка 
воље не осо бе вам је од вели ке 
важно сти, наро чи то ових дана 
када сте у пози ци ји да доне се те 
зна чај ну одлу ку.

ШКОР ПИ ЈА: Потреб
но вам је вре ме да 
оства ри те сво је 
послов не циље ве. 

При хва ти те чиње ни цу да не 
може све да се про ме ни пре ко 
ноћи. При ја ће вам пажња 
воље не осо бе, изја ве љуба ви и 
изне на ђе ња која ће вам при ре
ди ти. Парт нер ће вам недво
сми сле но пока за ти да сте нај
зна чај ни ја осо ба у њего вом 
живо ту. Кон тро ли ши те крв ни 
при ти сак.

СТРЕ ЛАЦ: Све што 
се ових дана деша ва, 
у сушти ни, отва ра 
повољ не при ли ке 

које ви већ уве ли ко и пред о се
ћа те. У међу вре ме ну, док чека
те, пре кон тро ли ши те финан си
је, јер су, због ваших несмо тре
них поте за, у изгле ду непри јат
но сти у виду опо ме на о зао ста
лим дуго ва њи ма. Ужи ва те у 
пла ни ра њу будућ но сти.

ЈАРАЦ: Биће те енер
гич ни, упор ни и са 
мно го вере ћете кре
ну ти у реша ва ње 

послов них про бле ма. Изве стан 
је при лив нов ца, али пове ди те 
рачу на о томе на шта ћете га 
потро ши ти. Чим се осло бо ди те 
послов них оба ве за, роман тич но 
рас по ло же ње расте. Воље на 
осо ба оче ку је да јој посве ти те 
њених пет мину та.

ВОДО ЛИ ЈА: При
лич но сте нето ле
рант ни пре ма сарад
ни ци ма и сма тра те 

да су ваше послов не иде је нај
бо ље. Твр до гла во одби ја те све 
суге сти је, чак и оне које иду у 
вашу корист. Неста бил но рас по
ло же ње може да вас наве де на 
штет не поступ ке. Уско ро ће се 
окол но сти про ме ни ти, па није 
памет но да сада уво ди те про ме
не у однос с парт не ром.

РИБЕ: Под вели ким 
сте при ти ском јер вас 
мучи осе ћај вели ке 
одго вор но сти. На 

вама је да доне се те важне одлу
ке. Пошто је изве сно да ће вам у 
помоћ при ско чи ти неко од 
сарад ни ка, нема раз ло га да се 
пре пу шта те мрач ном рас по ло
же њу. Можда сте у про те клом 
пери о ду били пре ви ше опу ште
ни јер сте љубав при хва ти ли 
као нешто у шта није нео п ход но 
посеб но ула га ти.

VREMEPLOV
23. сеп тем бар

63. п.н.е  Ро ђен Це зар Ок та ви
јан Ав густ, усво јен син Ју ли ја 
Це за ра, пр ви рим ски цар. 
Ње го ва вла да ви на сма тра се 
нај сјај ни јим пе ри о дом рим ске 
исто ри је и на зи ва Ав гу стов или 
Злат ни век. 
1893. У Бе о гра ду ста вље на у 
по гон пр ва јав на елек трич на 
цен тра ла у Ср би ји. 

24. сеп тем бар
1863. У Бе о гра ду осно ва на 
Ве ли ка шко ла ко ја је има ла 
Фи ло зоф ски, Прав ни и Тех нич
ки фа кул тет, а на ста ва одр жа
ва на у Ка пе тан  Ми ши ном зда
њу. Шко ла пре ра сла у Бе о
град ски уни вер зи тет 1905, 
ка да су отво ре ни Ме ди цин ски, 
Бо го слов ски и По љо при вред ни 
фа кул тет.

25. сеп тем бар
1513. Шпан ски ис тра жи вач 
Вас ко Ну њес де Бал боа пре
шао је Па нам ски зе мљо уз и 
по стао пр ви Евро пља нин ко ји 
је ви део Ти хи оке ан.
1962.  Со ни Ли стон по стао је 
свет ски бок сер ски шам пи он 
те шке ка те го ри је ка да је у 
Чи ка гу у пр вој рун ди но ка у ти
рао Флој да Па тер со на.

26. сеп тем бар
1984. Ве ли ка Бри та ни ја и Ки на 
спо ра зу ме ли се о вра ћа њу 
Хонг кон га 1997. под су ве ре ни
тет Ки не. Хонг конг при пао Бри
тан ци ма на осно ву ми ров ног 
уго во ра у Нан кин гу 1842, по сле 
Опи јум ског ра та. 
1990. У Ри му у 83. го ди ни умро 
ита ли јан ски књи жев ник Ал бер
то Мо ра ви ја.

27. сеп тем бар
1825. Пр вом у све ту јав ном 
же ле знич ком пру гом Дар линг
тонСток тон, у се ве ро и сточ ној 
Ен гле ској, кре нуо воз с пр вом 
пар ном ло ко мо ти вом, ко јом је 
упра вљао њен кон струк тор 
Џорџ Сти вен сон. 
1940. Не мач ка, Ита ли ја и 
Ја пан у пот пи са ли Бер ли ну 
де се то го ди шњи вој ни и еко
ном ски пакт Осо ви на Бер лин
РимТо кио.

28. сеп тем бар
1914. Умро срп ски ком по зи тор 
и му зич ки пе да гог Сте ван Сто
ја но вић Мо кра њац.
1958. У Фран цу ској одр жан 
ре фе рен дум на ком је при хва
ћен нов Устав, чи ме је по че ло 
раз до бље Пе те Ре пу бли ке. 
Но вим Уста вом оја ча на пред
сед нич ка власт. 

29. сеп тем бар
1758. Ро ђен ен гле ски ад ми рал 
Хо ра цио Нел сон, је дан од нај
ве ћих стра те га у исто ри ји 
по мор ских ра то ва. Од нео 
кључ не по бе де над На по ле о
но вом фло том, а 1805. на нео 
ка та стро фа лан по раз удру же
ној шпан скофран цу ској фло ти 
код Тра фал га ра.

HOROSKOP

Сре да, 23. (10) сеп тем бар
Муче ни це Мино до ра, Митро до
ра и Ним фо до ра
Четвр так, 24. (11) сеп тем бар

Пре по доб на Тео до ра; Пре по
доб ни  Сер ги је и Гер ман

Петак, 25. (12) сеп тем бар
Све ти све ште но му че ни кАв то
ном  (Ода ни је Рође ња Пре све те 
Бого ро ди це)

Субо та, 26. (13) сеп тем бар
Све ти све ште но му че ник  Кор ни
ли је (Прет пра зни штво  Во здви
же ња)

Неде ља, 27. (14) сеп тем бар
Воздви же ње часног Крста 
Крстов дан
Поне де љак, 28. (15) сеп тем бар
Све ти вели ко му че ник Ники та; 
Све ти Јосиф Теми швар ски

Уто рак, 29. (16) сеп тем бар
Пре по доб ни Доро теј; Све ти 
Кипри јан; Све та вели ко му че ни
ца Јефи ми ја

Crkveni
kalendar

• Ако желиш да будеш 
изнад свих обе си се!
• Умри млад и бићеш леп 
леш!
• Боље мртав пијан него 
мртав тре зан!

Му са ка са 
ћу ре ти ном 

Састојци: 300г кром пи ра, 250г 
пи рин ча, 200г гра шка, 150г па ра дај
за, 150г шар га ре пе, 50г па ра дајз 
пи реа, 1 ве ћа гла ви ца цр ног лу ка, 
1/2кг бе лог ћу ре ћег ме са, але ва 
па при ка, би бер, уље, со.

Припрема: Оба ри ти шар га ре пу. 
По себ но оба ри ти гра шак и пи ри нач. 
Ћу ре ће ме со из лу па ти, по со ли ти и 
по би бе ри ти па крат ко из гри ло ва ти у 
ти га њу без ма сно ће. Очи шће ну и 
гла ви цу цр ног лу ка сит но исец ка ти, 
кром пир ољу шти ти опра ти и исе ћи 
на кри шке, шар га ре пу исе ћи на 
ко лу то ве, до да ти гра шак и пи ри нач, 
а он да све за чи ни ти. Си па ти па ра
дајз пи ре, але ву па при ку (мле ве ну 
цр ве ну су ву па при ку), по би бе ри ти, 
пре ли ти са ма ло во де и про ме ша ти. 
По ло ви ну сме се од по вр ћа рас по ре
ди ти у по су ду за пе че ње, по ре ђа ти 
ћу ре ти ну и пре кри ти пре о ста лим 
по вр ћем. Па ра дајз исе ћи на ко лу то
ве и на не ти пре ко по вр ћа. Све по пр
ска ти са ма ло уља. Ста ви ти у пећ
ни цу за гре ја ну на 200 сте пе ни и 
пе ћи око 35 ми ну та.


