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ПЕЋИНЦИ

Општинаиовегодиненаграђује
противграднестрелце

У четвр так, 24. сеп тем бра, одр
жа на је прва сед ни ца Општин
ског већа Општи не Пећин ци у 

новом сази ву на којој је доне та одлу
ка да се и ове годи не из општин ског 
буџе та издво је сред ства за награ ђи
ва ње 18 стре ла ца на девет про тив
град них ста ни ца на тери то ри ји пећи
нач ке општи не.

Пред сед ник Општи не Пећин ци 
Сини ша Ђокић каже да ће пре ма 
одлу ци Већа и ове годи не стрел ци 
бити награ ђе ни са по 6.000 дина ра 
месеч но за шест месе ци коли ко тра
је сезо на одбра не од гра да, што је 
укуп но 36 хиља да дина ра по стрел
цу.

– У овој сезо ни про тив град ни 
стрел ци су нај ви ше деј ство ва ли до 
сада. Испа ље но је пре ко 150 про тив
град них раке та и захва љу ју ћи брзој 
реак ци ји и спрем но сти наших стре
ла ца спре че не су веће мате ри јал не 
ште те у насе љи ма и ата ри ма. Због 
тога је ова награ да више него заслу
же на – нагла сио је Ђокић.

Већ ни ци су дали и пози тив но 
мишље ње о Изве шта ју о реа ли за ци
ји годи шњег пла на рада Пред школ
ске уста но ве „Вла да Обра до вић 
Каме ни“ за 2019/2020. годи ну, као и о 
Годи шњем пла ну рада за 2020/2021. 
годи ну. Како је изло жи ла дирек тор ка 
ПУ Ани та Вол чев ски, у првом полу го
ди шту про шле годи не све је текло по 
пла ну, међу тим, у мар ту је дошло до 

затва ра ња уста но ве због епи де ми је 
коро на ви ру са све до маја, када је 
по пре по ру ци Мини стар ства про све
те и обра зо ва ња и Школ ске упра ве, 
ПУ поче ла са радом у огра ни че ном 
капа ци те ту у Пећин ци ма и Шима нов
ци ма.

– За ову школ ску годи ну, на осно ву 
три моде ла рада који су нам пре по ру
чили Мини стар ство про све те и Школ
ске упра ве – рад у огра ни че ном, 
нор мал ном и онлајн капа ци те ту, ми 
смо се одлу чи ли, за сада, за рад пре
ма огра ни че ном капа ци те ту у свим 

објек ти ма. Због тре нут не епи де ми
о ло шке ситу а ци је и свих пре по ру че
них мера зашти те доне кле је сма њен 
број деце у објек ти ма, а до про ме не 
је дошло једи но у објек ту у Сиба
чу где смо са цело днев ног пре шли 
на полу днев ни бора вак. Ове годи не 
има мо упи са но 693 деце, која су рас
по ре ђе на у 35 вас пит них гру па у свих 
15 насе ља наше општи не. У мањим 
насе љи ма су гру пе до 15 деце у 
полу днев ном борав ку. Што се тиче 
цело днев ног борав ка у већим објек
ти ма, било је ситу а ци ја где је дошло 
до пре ба ци ва ња деце из цело днев
не у полу днев ну сме ну и где су оба 
роди те ља запо сле на, када смо мора
ли да врши мо анке ту за роди те ље 
како бисмо утвр ди ли ко ће дово ди ти 
дете сва ки дан, ко сва ки дру ги дан, 
а ко у овом пери о ду неће дово ди ти 
дете у вртић. На осно ву те анке те ми 
смо и фор ми ра ли гру пе. Нарав но, 
вас пи та чи су у стал ној кому ни ка ци
ји са роди те љи ма пре ко вибер гру па, 
уса гла ша ва мо се спрам могућ но сти и 
потре ба уз при др жа ва ње свих мера 
зашти те од инфек ци је коро на ви ру
сом – изја ви ла је Вол чев ски.

На сед ни ци су већ ни ци доне ли 
одлу ку и о финан си ра њу настав
ка рада „Шко ли це живо та“ у Доњем 
Товар ни ку, про јек та који Општи на 
Пећин ци реа ли зу је у сарад њи са 
Фон да ци јом „Новак Ђоко вић“, коју 
тре нут но поха ђа 19 деце.

СедницаОпштинскогвећа

ПредседникОпштинеПећинциСинишаЂокићкажедаћепремаодлуциВећаи
овегодинестрелцибитинаграђенисапо6.000динарамесечнозашестмесеци
коликотрајесезонаодбранеодграда,штојеукупно36хиљададинарапострелцу

СинишаЂокић
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Нови одбор ни ци и нови 
дирек то ри јав них пред у зе ћа

У уто рак, 22. сеп тем
бра, одр жа на је дру га 
сед ни ца Скуп шти не 

општи не Ста ра Пазо ва. 
Локал ни пар ла мент у Ста
рој Пазо ви засе дао је по 
дру ги пут и том при ли ком 
доде лио седам ман да та 
новим одбор ни ци ма Скуп
шти не општи не Ста ра 
Пазо ва, који су поло жи ли 
одбор нич ку закле тву. Сто
га, у окви ру Скуп шти не, у 
овом сази ву, има 53 одбор
ни ка. У наред ном пери о ду 
биће спро ве де ни кон кур си 
за избор дирек то ра јав них 
пред у зе ћа, тако да су на 
сед ни ци неки раз ре ше ни 
дужно сти, а име но ва ни су и 
врши о ци дужно сти.

– Про це не су биле да 
тре ба осве жи ти кадро ве, 
ово је и поче так новог ман
да та и поче так про ме на. 
Мислим да ће бити још 
про ме на у јав ним пред у зе
ћи ма и уста но ва ма. Не 
мисли мо да су прет ход ни
ци лоше ради ли, али 

потреб но је осве же ње, и у 
Општин ској упра ви пла ни
ра мо нове људе. Пола зим 
и од себе. Ово је тре ћи 
ман дат и заи ста мислим да 
дола зи до замо ра и да ће 
нова енер ги ја допри не ти 
да се мно го боље ради – 
иста као је Ђор ђе Ради но
вић, пред сед ник Општи не 

Ста ра Пазо ва. 
Све пред ло же не тач ке 

обим ног днев ног реда, њих 
40, већи ном гла со ва су и 
усво је не. Ста ро па зо вач ки 
одбор ни ци усво ји ли су план 
рада и финан сиј ски план 
Народ не библи о те ке „Доси
теј Обра до вић“, Цен тра за 
соци јал ни рад, Дома здра

вља, Цен тра за кул ту ру, 
Тури стич ке орга ни за ци је, 
Црве ног крста Ста ра Пазо
ва, ПУ „Поле та рац“ из Ста
ре Пазо ве и ПУ „Радост“ из 
Нових Бано ва ца за ову 
годи ну. Дата је сагла сност и 
на пла но ве и про гра ме 
рада свих десет месних 
зајед ни ца у општи ни Ста ра 
Пазо ва. Завр шни буџет 
Општи не Ста ра Пазо ва 
тако ђе је раз мо трен и усво
јен, као и одлу ка о изме на
ма одлу ке о так си пре во зу. 
На функ ци ју заме ни ка 
пред сед ни ка СО иза бран је 
Бран ко Кабић, испред 
Соци ја ли стич ке пар ти је 
Срби је. 

Дру гој сед ни ци Скуп шти
не општи не при су ство ва ли 
су, осим пред сед ни ка 
Општи не Ђор ђа Ради но ви
ћа, и сарад ни ци пред сед ни
ка, начел ни ци локал не 
само у пра ве, као и репу
блич ка посла ни ца у Скуп
шти ни Срби је Маја Грбић. 

Д. Горчић

СО Ста ра Пазо ва

Ђор ђе Ради но вић

Про це не су биле да тре ба осве жи ти кадро ве, ово је и поче так новог ман
да та и поче так про ме на. Мислим да ће бити још про ме на у јав ним пред у зе
ћи ма и уста но ва ма. Не мисли мо да су прет ход ни ци лоше ради ли, али 
потреб но је осве же ње, ста као је Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва
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Без категоризације
нема помоћи државе
У Град ској кући уго сти те љи ма је 

пред ста вљен нов начин функ ци
о ни са ња обје ка та и еви ден ци је 

тури ста, кроз апли ка ци ју Етури ста. 
При сут ни су били пред став ни ци сео
ских дома ћин ста ва и дома ће ради но
сти. Пра вил ник о начи ну уно ше ња, 
рада, вође ња и кори шће ња цен трал
ног инфор ма ци о ног систе ма почи ње 
да се при ме њу је од 1. окто бра ове 
годи не. Пра вил ни ком је дефи ни са на и 
оба ве за и начин уно са пода та ка како 
од стра не мини стар ства над ле жног за 
посло ве тури зма, тако и једи ни ца 
локал них само у пра ва. Регу ли сан је и 
начин вође ња еви ден ци је кори сни ка 
услу га, као и под но ше ње зах те ва за 
кате го ри за ци ју.

– Локал не само у пра ве су пре по зна
те као важни парт не ри у импле мен та
ци ји про јек та Етури ста, а ради се о 
јед ном цен трал ном инфор ма ци о ном 
систе му, плат фор ми која има за циљ, 
пре све га, сузби ја ње сиве еко но ми је у 
обла сти тури зма и уго сти тељ ства, али 

и поди за ње кон ку рент но сти Срби је 
као тури стич ке дести на ци је. Корист од 
овог про јек та има ју уго сти те љи, у сми
слу да им је олак ша но посло ва ње, да 

су сма ње не адми ни стра тив не рад ње, 
да им је олак ша на при ја ва и одја ва 
тури ста. Тако ђе, омо гу ће но им је под
но ше ње онлајн зах те ва за кате го ри за

Петар Самар џићДра га на Марељ

Респираторне инфекције 
пуне амбуланте

Пове ћан је број јавља ња лека ру у 
срем ско ми тро вач ком Дому здра
вља због респи ра тор них инфек

ци ја. Стру ка каже да је овај пре ла зни 
пери од пого дан за виру сне инфек ци
је, али увек нај те же пада хро нич ним 
боле сни ци ма.

Весна Панић каже да се на живот 
са аст мом може нави ћи и живе ти нор
мал но, уко ли ко се паци јент при др жа ва 
лекар ских саве та и чини оно што при

ја орга ни зму. Потвр ђу је да јој је јесе ње 
вре ме и про ме на тем пе ра ту ре, као и 
рани јих годи на, иза зва ла реак ци ју.

– Осе ти мо и реа гу је мо на нагле про
ме не тем пе ра ту ре у пери о ду од два, 
три дана и пре него што оне насту пе. 
Не реа гу је сва ки аст ма ти чар исто, код 
мене се јавља кашаљ, зви жда ње у 
гру ди ма, кра так дах. Насто јим да пре
бро дим тај пери од тако што редов но 
узи мам тера пи ју, избе га вам бора вак 

напо љу и сма њим физич ку актив ност, 
каже Весна Панић, аст ма ти чар из 
Срем ске Митро ви це.

Весна твр ди да је потреб но у ово 
доба годи не уно си ти више вита ми на, 
јер је исхра на изу зет но бит на и избе га
ва ти дуге шет ње, а орга ни зам при ла го
ди ти сва ком изла га њу наглој про ме ни 
тем пе ра ту ре.

– У јесен је нај те же, јер насту па
ју хлад ни ји дани, а упра во хлад но ћа 
ства ра кон трак ци ју у осе тљи вом плућ
ном тки ву, што води и већем бро ју 
напа да. Вла га, киша и магла наро чи то 
у ком би на ци ји са град ским смо гом су 
нај о па сни ји, закљу чу је Весна Панић.

У Дому здра вља су про те клих дана 
нај че шћа јавља ња због респи ра тор
них инфек ци ја, међу тим ни паци јен ти 
са алер ги ја ма нису рет кост, а симп то
ми су слич ни.

– Симп то ми су нај че шће секре ци ја 
из носа, сузе ње очи ју, поне где пови ше
на тем пе ра ту ре. Уко ли ко је у пита њу 
алер ги ја, онда нема тем пе ра ту ре, али 
има гре ба ња у грлу, реци мо, наво ди 
др Адил Елхаг, лекар Дома здра вља у 
Срем ској Митро ви ци

Алер ги ја и реак ци је на амбро зи ју, 
неки су од раз ло га због којих се паци
јен ти обра ћа ју лека ру. Сада је има сву
да, а посто ји шест раз ли чи тих врста. У 

Весна Панић др Адил Елхаг
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ци ју обје ка та. Оно што је бит но јесте 
да кори сти има ју и тури сти, у сми слу 
без бед но сти и ква ли те та услу ге, рекао 
је том при ли ком заме ник гра до на чел
ни ка Срем ске Митро ви це Петар 
Самар џић.

Од Етури сте корист има ју и локал
не само у пра ве, град ске инсти ту ци је, 
затим и тури стич ке орга ни за ци је. То 
зна чи да је омо гу ћен сва ко днев ни 
увид у базу пода та ка уго сти тељ ских 
сме штај них обје ка та. Систем напла те 
поре за и бора ви шних так си ће тако ђе 
бити уна пре ђен.

– Мислим да ће уго сти те љи ма у 
вели кој мери олак ша ти начин рада, то 
се пре све га одно си на унос гости ју, 
где су рани је мора ле да се воде књи ге 
гости ју, а тога више неће бити, биће 
скра ће на про це ду ра адми ни стра тив
них посло ва, зах тев за кате го ри за ци ју 
ће се под но си ти онлајн и слич но. СУП 
који је тако ђе у систе му ће има ти увид 
у стра не и дома ће тури сте, док ће 
локал не само у пра ве пра ти ти пла ћа ње 
бора ви шних так си, иста кла је Дра га на 
Марељ, савет ник за тури зам.

Ресор но мини стар ство је наја ви ло и 
казне за оне који не буду кате го ри зо
ва ли сво је објек те, неће ући у систем 
вау че ра које држа ва доде љу је, али 
неће моћи ни да доби ју било каква 
сред ства као помоћ.  А. Плав шић

ком би на ци ји са хро нич ним боле сти ма, 
то може иза зва ти нове про бле ме.

– Нај у гро же ни ји су паци јен ти који 
болу ју од хро нич них плућ них боле
сти, као што је аст ма. Њу погор ша ва ју 
виру сне инфек ци је, додао је др Адил 
Елхаг.

А онда, раз у ме се, поста вља се 
сасвим оправ да но пита ње, како да се 
осе ћа мо боље? Лека ри кажу – редов
на при ме на про пи са не тера пи је.

Алек сан дра Плав шић

Амброзија

Обележавање Дана 
европске сарадње
Дан европ ске сарад ње је ове годи не 

посве ћен три де се то го ди шњи ци 
посто ја ња тери то ри јал не сарад ње 

широм Евро пе. У селу Заса ви ца крај 
спе ци јал ног резер ва та при ро де, Мини
стар ство за европ ске инте гра ци је Репу
бли ке Срби је и Покрет гора на Срем ске 
Митро ви це, заса ди ли су сим бо лич но по 
15 сад ни ца ста ба ла са обе стра не гра
ни це изме ђу Срби је и Хрват ске, чиме је, 
сим бо лич но, ИНТЕР РЕГ ИПА Про грам 
пре ко гра нич не сарад ње Хрват ска – 
Срби ја обе ле жио сво ју успе шну сарад
њу и скре нуо пажњу јав но сти на доса да
шње резул та те овог Про гра ма.

– Поред тога што сам желео да истак
нем захвал ност сви ма који су при су ство
ва ли обе ле жа ва њу, хтео бих рећи да је 
ово тре ну так када суми ра мо ути ске 
сарад ње свих ових годи на. Заса ди ли 
смо у то име пет на ест пла та на и како 
они буду расли, нада мо се да ће се тако 
раз ви ја ти и наша сарад ња, убу ду ће, 
рекао је Сло бо дан Симић, управ ник 
резер ва та Заса ви ца.

Сад ни це су поса ђе не покрај бици кли
стич ке ста зе. Дан европ ске сарад ње 
мани фе ста ци ја је којом се про мо ви ше 
„Европ ска тери то ри јал на сарад ња“, 
инстру мент Европ ске уни је чији је циљ 
пове зи ва ње гра ђа на сусед них држа ва 
ради побољ ша ња живот них усло ва и 
раз во ја погра нич них реги ја широм Евро
пе. Кроз про гра ме пре ко гра нич не сарад
ње у пери о ду од 2004. до 2020. годи не у 
Срби ји је финан си ра но више од 1.000 
про је ка та за које је издво је но око 220 

мили о на евра које је суфи нан си ра ла 
Европ ска уни ја, у сарад њи са држа ва ма 
уче сни ца ма про гра ма.

– Овај дан нам је изу зет но битан. Под
се ти ћу да се у свим важним сек то ри ма 
сара ђи ва ло, реа ли зо ва ни су број ни про
јек ти који ма су обез бе ђе на сред ства за 
јача ње локал них зајед ни ца и погра нич
них реги о на. Ради се о више десе ти на 
мили о на евра од стра не Европ ске уни је, 
који су усме ре ни у погра нич ну сарад њу, 
иста као је обра ћа ју ћи се меди ји ма 
Миха ји ло Дашић, помоћ ник мини стра за 
евро ин те гра ци је.

Спро во ђе ње ових про је ка та допри но

си јача њу и раз во ју локал них зајед ни ца 
и погра нич них реги о на наше земље у 
важним сек то ри ма: инфра струк ту ри, 
здрав ству, обра зо ва њу, науч нотех но ло
шком раз во ју, при вре ди, тури зму, зашти
ти живот не сре ди не и посеб но – кул ту
ри. ИНТЕР РЕГ ИПА Про грам пре ко гра
нич не сарад ње Хрват ска – Срби ја спро
во ди се од 2014. годи не, укуп не вред но
сти од више од 40 мили о на евра, од 
којих је Европ ска уни ја за овај Про грам 
издво ји ла нешто више од 34 мили о на 
евра. При о ри те ти про гра ма за финан
сиј ски пери од 2014–2020. су: побољ ша
ње ква ли те та соци јал них и здрав стве
них услу га у про грам ском под руч ју, 
живот на сре ди на, пре вен ци ја ризи ка и 
про из вод ња енер ги је, тури зам и кул тур
но и при род но насле ђе, као и кон ку рент
ност и раз вој малих и сред њих пред у зе
ћа.

Алек сан дра Плав шић

Миха ји ло Дашић и Сло бо дан Симић
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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

Позо ри ште „Добри
ца Милу ти но вић“ је 
након дуге пау зе, која 

је насту пи ла због епи де ми
је коро навиру са, поно во 
поче ло са радом. Глум ци се 
вра ћа ју даска ма које живот 
зна че, а публи ка ужи ва њу у 
пред ста ва ма. Доду ше, све 
ће то, упра во због епи де ми
је коро навиру са, изгле да ти 
дру га чи је него пре мора ће 
да се испо шту ју све мере 
пре вен ци је про тив шире ња 
виру са коро на.

– Иза нас је пау за која је 
тра ја ла од мар та па ско ро 
све до кра ја сеп тем бра и сви 
ми запо сле ни у Позо ри шту 
се вео ма раду је мо почет
ку сезо не. Рекла бих да је 
позо ри ште, уоп ште гле да
но, нај и зло же ни је злој коби 
ове епи де ми је, јер је оно 
место сусре та људи. Али, 
позо ри ште увек све пре жи
ви, сва ки иза зов, па веру јем 
да ће и ову ситу а ци ју. Рад 
се одви ја при др жа ва њем 
пре вен тив них мера, које су 
сасвим у реду, али су за нас 
запо сле не и публи ку изне
на ђе ње и непо зна ни ца. Све 
пре по ру ке ће се испо што ва
ти, јер је здра вље свих нас 
нај ва жни је. Кроз неко вре ме 
ћемо закљу чи ти како то све 
функ ци о ни ше, одно сно на 
који начин, каже дирек то ри
ца митро вач ког Позо ри шта 
Јеле на Јан ко вић.

Она дода је да је публи ка 
похр ли ла у позо ри ште, да 
је вео ма све сна цело куп
не ситу а ци је и да се мере 

зашти те про тив шире ња 
виру са коро на без про бле
ма пошту ју.

– Већ смо има ли изво
ђе ње пред ста ве  „Бри ши 
од свог мужа“ Теа тра „Гар
тел“. Реч је водви љу Гор да
не Лукић. То је заи ста јед на 
машто ви та и брза пред ста
ва. Могу рећи да је публи ка 
била вео ма заин те ре со ва
на, што гово ри и да се она 
уже ле ла позо ри шта. Иста
кла бих да је у овој ситу а
ци ји наша основ на оба ве за 
да испу ни мо све пре по ру ке 
које су нам дате, а то је дис
тан ца, изме ђу два посе ти о

ца тре ба да буду два пра зна 
места, редов на дез ин фек
ци ја, дезо ба ри је ре, и нема 
гру пи са ња публи ке пред 
поче так пред ста ве, каже 
Јеле на Јан ко вић.

Наша саго вор ни ца каже 
да је спро во ђе ње мера 
зашти те про тив шире ња 
епи де ми је коро навиру
са ути ца ло на капа ци тет 
публи ке, коју сада Позо ри
ште може да при ми.

– Пун капа ци тет Позо ри
шта је 300 седи шта, а сада 
може мо да при ми мо до 100 
људи. Гене рал но, ова ситу
а ци ја ће се веро ват но одра

зи ти и на цену ула зни ца и 
самих пред ста ва. На при
мер, госту ју ће пред ста ве 
које има ју сво ју одре ђе ну 
цену, обич но смо испла ћи
ва ли од ула зни ца. Пошто 
сада не може мо да про да
мо 300 ула зни ца због огра
ни че ног капа ци те та, рекла 
бих да би се то  веро ват но 
одра зи ло на цену ула зни ца. 
Слич но је и са пред ста ва
ма нашег позо ри шта. Али, 
виде ће мо како ће се све 
одви ја ти, наво ди Јеле на 
Јан ко вић.

Она је наја ви ла и поче так 
деч је сезо не, одно сно при
ка зи ва ње деч јих пред ста
ва субо том у 12.00 часо ва. 
Тако ђе, у пла ну су и био
скоп ске про јек ци је. Што се 
тиче оста лог дела репер
то а ра, план је да се на 
почет ку изво де пред ста ве 
Позо ри шта „Добри ца Милу
ти но вић“.

– Ту су пред ста ве „Срем 
наша кућа“, „Љуба ви Џор џа 
Вашинг то на“. Наја ви ла бих 
и нову дуо дра му у режи ји 
Дра га на Јови чи ћа Јови ћа, 
где играм са Вла ди ми ром 
Бала шћа ком. Реч је о пре пи
сци Чехо ва и Олге Кни пер, 
каже Јеле на Јан ко вић.

Сви заин те ре со ва ни гра
ђа ни могу доћи лич но да 
купе ула зни цу, уз пошто ва
ње свих мера пре вен ци је 
или кар ту могу резер ви са ти 
путем теле фо на 022/ 615
115 и пре у зе ти их пред пред
ста ву. 

З. Попо вић

ПОЗО РИ ШТЕ „ДОБРИ ЦА МИЛУ ТИ НО ВИЋ“

Поче ла сезо на уз пошто ва ње 
мера пре вен ци је

Јеле на Јан ко вић
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Тера пи ја и подр шка
уз дру же ње са живо ти ња ма

Кори сни ци услу га Днев ног борав ка 
за децу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју из Субо ти шта и ове годи

не бора ви ће у при ро ди током про гра
ма тера пиј ског јаха ња у Коњич ком 
клу бу „Бој чин“ у Про га ру захва љу ју ћи 
доброј сарад њи пећи нач ког Цен тра за 
соци јал ни рад и Удру же ња „Социо
еко ло гич но“ из Деча.

Првом часу тера пиј ског јаха ња, 18. 
сеп тем бра, при су ство ва ла је и дирек
тор ка пећи нач ког Цен тра Биља на 
Јови чић, а по њеним речи ма, након 
три сезо не часо ва тера пиј ског јаха ња 
и дру же ња са живо ти ња ма код деце су 
при мет но побољ ша не ког ни тив не и 
соци јал не вешти не.

– Пред ност ово го ди шњег циклу са 
сва ка ко је спе ци ја ли зо ва но ком би 
вози ло које смо недав но доби ли захва
љу ју ћи доброј сарад њи са пећи нач ком 

локал ном само у пра вом и са којим 
сада може мо све кори сни ке Днев ног 
борав ка да пре ве зе мо у Бој чин ску 
шуму на тера пиј ско јаха ње, што до 
сада није био слу чај. Нарав но, Општи
на Пећин ци је и до сада обез бе ђи ва ла 
бес пла тан пре воз за све кори сни ке, 
али спе ци ја ли зо ва ни ком би је вели ка 
пред ност јер има мо тро је деце са нај
те жим обли ци ма цере брал не пара ли
зе која су сада први пут на тера пиј
ском јаха њу и која ће бити у при ли ци 
да се дру же са живо ти ња ма, као и 
оста ли кори сни ци – изја ви ла је Јови
чић.

Тера пиј ско јаха ње је спе ци фи чан 
вид тера пи је уз помоћ живо ти ња који 
је наме њен деци и одра сли ма са раз
ли чи тим теле сним, емо ци о нал ним, 
ког ни тив ним и соци јал ним про бле ми
ма, а у општи ни Пећин ци се реа ли зу је 

у окви ру про јек та „Тера пиј ско јаха ње 
као подр шка осо ба ма са инва ли ди те
том у ства ра њу могућ но сти за ефек
тив но уче шће и укљу че ност у све 
обла сти дру штве ног живо та“, чији је 
носи лац Удру же ње „Социоеко ло гич
но“ из Деча, уз подр шку Мини стар ства 
за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња.

– Дра го ми је да смо и ове годи не 
успе ли да укљу чи мо децу и мла де из 
Днев ног борав ка у Субо ти шту, а јед на 
од нови на јесте да ће сви кори сни ци 
након завр шет ка часо ва у окто бру уче
ство ва ти на сво је вр сној про мо ци ји 
рада Коњич ког клу ба „Бој чин“ и Фија
ке ри ја ди, када ће им бити уру че не 
меда ље и пеха ри за успе шно завр шен 
про грам – рекла је Ружи ца Мркаљ, 
пред сед ни ца Удру же ња „Социоеко ло
гич но“.

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

При ку пље но 40 једи ни ца крви
Црве ни крст Пећин ци у сарад њи са 

Заво дом за тран сфу зи ју крви Вој во
ди не орга ни зо вао је 25. сеп тем бра 
две акци је добро вољ ног дава ња 
крви, у Шима нов ци ма и Пећин ци ма. 

На акци ји у Шима нов ци ма, која је 
одр жа на у про сто ри ја ма Месне зајед
ни це, крв је пону ди ло 18 дава ла ца. 
Њих 17 је успе шно дало крв, док је 
један дава лац одби јен из меди цин
ских раз ло га, а међу дава о ци ма су 
биле и две при пад ни це леп шег пола.

Акци ја у Пећин ци ма је одр жа на у 
про сто ри ја ма Кул тур ног цен тра. При
ја ви ло се 25 дава ла ца међу који ма 
осам жена. Крв је успе шно дало 23 
дава ла ца, док је дво је одби је но из 

меди цин ских раз ло га.
Укуп но је при ку пље но 40 једи ни ца 

крви, а секре тар пећи нач ког Црве ног 
крста Гор да на Коње вић каже да су 
задо вољ ни одзи вом, с обзи ром на то 
да су акци је тра ја ле по три сата што 
је рела тив но крат ко.

– Захвал ни смо на подр шци Кул
тур ном цен тру Пећин ци и Месној 
зајед ни ци Шима нов ци који су нам 
усту пи ли про сто ри је, а сва ка ко 
морам да истак нем нашег волон те ра 
из Шима но ва ца Михај ла Масни ко су 
који је актив ним уче шћем у орга ни зо
ва њу акци је у Шима нов ци ма дао зна
ча јан допри нос њеној успе шно сти – 
изја ви ла је Коње вић. 
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КУЛ ТУР НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ВИШЊИ ЋЕ ВИ ДАНИ“ ПО 41. ПУТ

Тра ди ци ја се наста вља

Мани фе ста ци ја „Вишњи ће ви 
дани“, све ча но је отво ре на у 
четвр так, 24. сеп тем бра, поди

за њем Вишњи ће ве заста ве на јар бол 
испред Кул тур нообра зов ног цен тра и 
уз наступ гусла ра Вито ми ра Вули на. 

Срђан Мале ше вић, дирек тор Кул тур
нообра зов ног цен тра, обра тио се при
сут ни ма у име орга ни за ци о ног одбо ра.

– Нави кли смо да овај први дан уз 
зву ке гуса ла и поди за ње заста ве поч
не ова нај ве ћа кул тур на мани фе ста
ци ја у нашој општи ни. Општи на Шид и 
Кул тур но обра зов ни цен тар у послед
њих десет годи на доде љу ју награ де за 

допри нос кул ту ри, у две кате го ри је: за 
живот но дело и за мла де ства ра о це 
до 30 годи на. Жири који чине доса да
шњи добит ни ци „Вишњи ће ве награ де“ 
је одлу чио да награ ду за живот но дело 
доби је публи ци ста Ради во је Лазић, а 
Нико ла Китић, музи чар, добит ник је у 
кате го ри ји мла дих ства ра ла ца. Хва ла 
вам што сте и ове годи не подр шка овој 
мани фе ста ци ји и про гла ша вам отво ре
ним, 41. по реду, „Вишњи ће ве дане“ – 
рекао је Мале ше вић.

После све ча ног отва ра ња у сали 
КОЦа, одр жа на је про мо ци ја књи ге 
Деја на Томи ћа „Срби и европ ски ком

по зи то ри“. Цен трал ни део све ча но
сти која је посве ће на сле пом срп ском 
гусла ру Фили пу Вишњи ћу, одр жа на је 
у субо ту, 26. сеп тем бра у Вишњи ће ву, 
пола га њем вена ца на гроб овог зна ме
ни тог срп ског Хоме ра. У име Општи
не Шид венац је поло жио пред сед ник 
Скуп шти не Тихо мир Ста мен ко вић, као 
и пред сед ник Саве та Месне зајед ни це 
Вишњи ће во Ради во је Вете ха и дирек
тор Кул тур но обра зов ног цен тра Срђан 
Мале ше вић који је одр жао кра так говор 
о зна ча ју и уло зи Фили па Вишњи ћа. У 
про сто ри ја ма Удру же ња жена „Вишњи
ће во“ орга ни зо ва на је изло жба народ

Срђан Мале ше вић на отва ра њу мани фе ста ци је

Зоран Семе но вић и Милен ка Субић присуствовали су отварању манифестације
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них ношњи из фун ду са Срп ског кул тур
ноумет нич ког дру штва „Све ти Сава“, 
потом је сле дио про грам у цен тру села, 
поред Спо ме ни ка Фили пу Вишњи ћу. 
Глу мац Иван Вуко вић извео је моно
дра му о Кара ђор ђу, а све су улеп ша ли 
чла но ви Кул тур ноумет нич ког дру штва 
„Филип Вишњић“, СКУД „Све ти Сава“ и 
гуслар Вито мир Вулин. Овом делу про
гра ма при су ство вао је и пред сед ник 
Општи не Шид Зоран Семе но вић, као и 
народ ни посла ник Милен ка Субић.

Све ча на ака де ми ја на којој су доде
ље не „Вишњи ће ве награ де“ одр жа
на је у неде љу, 27. сеп тем бра, у сали 
Кул тур нообра зов ног цен тра. Као што 
је још пре неко ли ко месе ци обја вље
но, добит ник ово го ди шње „Вишњи ће
ве награ де“ за књи жев ност је писац 
Миро слав Алек сић који је гово рио 
бесе ду посве ће ну не само Фили пу 
Вишњи ћу већ и дру гим зна ме ни тим 
Шиђа ни ма као што су Симе он Пишче
вић, Сава Шума но вић и Или ја Баши че
вић Босиљ.

– Пошто ва ни Шиђа ни, ста нов ни ци 
општи не Шид и цела кул тур на јав но сти 
у Срби ји, сви ма се обра ћам јер је ово 

кул тур ни дога ђај и мани фе ста ци ја која 
заслу жу је да у Срби ји зау зме јед но од 
поча сних места, упра во зато што чува 
успо ме ну на јед ног од нај ве ћих Срба – 
рекао је Алек сић. 

Ради вој Лазић је иска зао захвал ност.
– Желим да захва лим жири ју на 

доде ли овог при зна ња које сам добио 
пово дом 70 годи на живо та и 50 годи на 
рада. Ово је нај ве ће општин ско при
зна ње у обла сти кул ту ре и инфор ми са
ња – иста као је Лазић.

У умет нич ком про гра му уче ство ва
ли су нај мла ђи чла но ви Ама тер ског 
позо ри шта „Бра ни слав Нушић“, Јеле на 
Малић, гуслар Вито мир Вулин, глу мац 
Иван Вуко вић и етно му зи ко лог Еди 
Тајм.

Вишњи ће ви дани су одр жа ни под 
покро ви тељ ством Кул тур нообра
зов ног цен тра, Народ не библи о те ке 
„Симе он Пишче вић“, Музич ке шко
ле „Филип Вишњић“, Општи не Шид, 
Месне зајед ни це Вишњи ће во, Срп ског 
про свјет ног и кул тур ног дру штва „Про
свје та“ Бије љи на.

Драгана Попов
Фото: Ивана Радојковић

Жири који чине
доса да шњи добит ни ци 
„Вишњи ће ве награ де“ 
је одлу чио да награ ду 

за живот но дело
доби је публи ци ста 

Ради во је Лазић,
а музи чар

Нико ла Китић
добит ник је

награде у кате го ри ји
мла дих ства ра ла ца

Тихо мир Ста мен ко вић пола же венац на гроб Фили па Вишњи ћа Иван Вуко вић као Кара ђор ђе

Миро слав Алек сић Ради вој Лазић Нико ла Китић
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СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА

Потен ци јал ни инве сти то ри 
„куца ју на вра та“
Сед ни ца Општин ског већа у 

новом сази ву, одр жа на је у 
четвр так, 24. сеп тем бра, уз све 

мере епи де ми о ло шке зашти те. Рас
пра вља ло се о 32 тач ке, а међу њима 
су биле и утвр ђи ва ње пред ло га одлу
ке о доно ше њу изме на и допу на пла на 
гене рал не регу ла ци је Шида, про гра ми 
посло ва ња јав них пред у зе ћа, као и 
писма о наме ра ма чети ри потен ци јал
на инве сти то ра. 

По завр шет ку сед ни це, меди ји ма 
се обра тио пред сед ник Општи не Шид 
Зоран Семе но вић.

– Општин ско веће је на сво јој првој 
сед ни ци доне ло неко ли ко врло бит них 
одлу ка које ће пред ло жи ти Скуп шти
ни на усва ја ње. Пре све га, мислим на 
одлу ку веза ну за изме ну гене рал ног 
пла на за регу ла ци ју неко ли ко бло ко ва 
у Шиду. Један од тих бло ко ва се нала
зи на поте зу од Дома здра вља и Ули це 
кне за Мило ша, где ће бити дозво ље на 
град ња обје ка та поро дич ног ста но ва
ња, а на бло ку Бељ ња ча је дозво ље
но да се поч ну оба вља ти одре ђе не 
делат но сти које су у сагла сно сти са 
гене рал ним пла ном општи не Шид. 
Сигу ран сам да овом одлу ком кре ће мо 
ка јед ном новом про стор ном пла ни ра
њу у општи ни Шид. Пре ма изме на ма 
гене рал ног пла на општи не Шид, који 
ће бити усво јен до кра ја годи не, биће
мо отво ре ни пре ма сви ма који желе 

да гра де, ства ра ју и да инве сти ра ју у 
нашу општи ну – изја вио је Семе но вић.

На днев ном реду сед ни це била су и 
чети ри писма о наме ра ма потен ци јал
них инве сти то ра, а Семе но вић је обра
зло жио о коме се ради.

– Има мо инве сти то ре који желе да се 
баве одре ђе ним про из вод ним делат
но сти ма као што је пре ра да воћа, ту 
је и „FREE ZONE DOO“ Шид која би 

у инду стриј ској зони ради ла сло бод
ну царин ску зону, фир ма из Ужи ца 
која се бави про из вод њом диги тал них 
вага „Deci mal pro“ и млин „Боји чић“ из 
Дува ни шта који би изгра дио про из вод
не пого не и радио на отку пљи ва њу 
пољо при вред них про из во да. Пре ма 
њихо вим писми ма о наме ра ма они би 
запо сли ли око 100 рад ни ка – рекао је 
Зоран Семе но вић. Д. П.

Зоран Семе но вић

ТУРИ СТИЧ КА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Тра го ви ма мар ша ла
Спо менобе леж је „Срем ски фронт“ је део про

јек та под нази вом „Тра го ви ма мар ша ла“, који је у 
окви ру реги о нал не руте „Пут бал кан ских спо ме ни
ка“, Тури стич ка орга ни за ци ја Шид. Ова рута под ра
зу ме ва оби ла зак лока ли те та, одно сно спо ме ни ка 
из Дру гог свет ског рата на тери то ри ји Репу бли ке 
Срби је, Босне и Хер це го ви не и Црне Горе. Овим 
про јек том се жели ука за ти и на тури стич ки потен
ци јал тих спо ме ни ка кре и ра њем зајед нич ког тури
стич ког про из во да. Важно је да посто ји и еко ном ски 
одр жи ва рута која пове зу је лока ли те те и ста нов ни
ке три нека да шње југо сло вен ске репу бли ке. Првог 
окто бра оче ку ју се и прве зва нич не посе те на Спо
менобе леж ју „Срем ски фронт“, када ће Тури стич ка 
орга ни за ци ја Шид уго сти ти све уче сни ке про јек та, 
тури стич ке аген ци је које ће пла си ра ти овај реги о
нал ни тури стич ки про из вод, пред став ни ке меди ја и 
све оста ле госте. Овај зани мљив про је кат се реа
ли зу је у парт нер ству са Цен тром за истра жи ва ње 
и сту ди је тури зма, а уз подр шку Реги о нал ног саве
та за сарад њу и Мини стар ства трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја Вла де Репу бли ке Срби је.

Д. П.
Спо менобе леж је Срем ски фронт
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Про ме не у саста ви ма
општин ских одбо ра

У поне де љак, 28. сеп тем бра, одр
жа на је сед ни ца Скуп шти не 
општи не Шид у сали Кул тур но

обра зов ног цен тра. После кон сти ту
тив не сед ни це, ово је прва у којој су 
сво ја одбор нич ка места зау зе ли нови 
одбор ни ци. Основ на тема сед ни це 
коју је водио пред сед ник Скуп шти не 
Тихо мир Ста мен ко вић, поред потвр
ђи ва ња ман да та одбор ни ци ма, јесте 
попу на упра жње них места у Скуп
шти ни општи не Шид као и про ме не у 
број ним одбо ри ма. Тако је потвр ђен 
одбо р нич ки ман дат Јеле ни Тима рац и 
Бра ни сла ву Поко ри који су иза бра ни 
на избо ри ма у јуну 2020. годи не. После 
тога се пре шло на доно ше ње Реше ња 
о изме ни реше ња о избо ру пред сед
ни ка, заме ни ка пред сед ни ка и чла
но ва више одбо ра. За чла но ве одбо
ра за нор ма тив не акте име но ва ни су 
Пре драг Симић, пред сед ник, Вуја дин 
Васић, заме ник пред сед ни ка, Бојан 
Вуч ко вић, Теа Милић, Јован Мати је вић, 
Биља на Пап дан ко и Дра га на Сан трач 
за чла но ве. Про ме ње ни су и чла но ви 
Одбо ра за обра зо ва ње и инфор ми
са ње који сада чине: Јасми на Мирић, 
пред сед ник, Нико ли на Бибић, заме
ник, док су чла но ви: Милу тин Бекић, 
Зден ко Лазор и Алек сан дра Кли су рић. 
У Одбор за буџет и финан си је име но
ва ни су за пред сед ни ка Весна Лукић, 
за њеног заме ни ка Тама ра Ста ни ми
ро вић, док су чла но ви Деја на Крсма
но вић, Биља на Вујућ, Јеле на Тима рац, 
Сла ђа на Зече вић и Дра ган Гла ва ше
вић. До про ме не је дошло и у Одбо ру 
за кому нал не и делат но сти од општег 
инте ре са те је Јова на Бакај лић, пред
сед ник, њен заме ник је Милош Раде ка, 
а чла но ви су Кати ца Вијук, Јеле на Сте

фа но вић Башић и Жив ко Дре ко вић. У 
Одбо ру за кул ту ру, спо рт и омла ди ну 
од сада су Сте ван Грба ти нић, пред сед
ник, заме ник Алек сан дар Чајић, чла
но ви Бран ко Нова ко вић, Дра ган Мра
о вић и Пре драг Гегић. Рад ми ла Бибић 
име но ва на је за пред сед ни ка Одбо ра 
за пла ни ра ње и изград њу, Сње жа на 
Дева так је заме ник, док су чла но ви 
Биља на Вујић, Тама ра Ста ни ми ро вић 
и Јован Ћирић. У Одбо ру за сао бра ћај 
биће Маја Деја но вић, пред сед ник, њен 
заме ник Иви ца Бол диш, док су за чла
но ве име но ва ни Дра ги ца Сте ва но вић, 
Сло бо дан Бано вић и Дејан Авра мов. 
Сте ван Лазић је име но ван за пред сед
ни ка Одбо ра за пред став ке и жал бе, 
заме ник је Ради во је Лазић, а чла но ви 
су Бра ни слав Милић, Иви ца Кубик и 
Здрав ко Симић. Дејан Којић је име но
ван за пред сед ни ка Одбо ра за пољо
при вре ду и село, његов заме ник је 
Мари ја Башић, а чла но ви Душан Стје
ља, Дани је ла Мар ко вић и Срђан Кула
ча нин. Одбор за при вре ду и зашти ту 
живот не сре ди не чини ће Бојан Бибић, 
пред сед ник, заме ник Љиља на Кузмић, 
а Дра га на Марић, Мило рад Видо вић и 
Неве на Сте вић су чла но ви. И у Одбо
ру за соци јал ну поли ти ку је дошло до 
про ме на, те је пред сед ник Бра ни сла 
Поко ра, Дра ган Панић је заме ник, а 
чла но ви су Мир ко Хор њак, Саша Сми
ља нић и Ната ша Кутла ре вић. Одбор 
за здрав ство чини ће: Бра ни слав Мау
ко вић, пред сед ник, Дра га на Сан трач, 
заме ник, док су чла но ви Вуки ца Крмек, 
Дра га на Нешко вић и Нико ла Видић. 

Усво је не су све тач ке днев ног реда, 
а нова сед ни ца Скуп шти не општи не 
Шид, зака за на је за 2. окто бар.

Д. Попов

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде:
Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид

Ром ко Папу га, Тихо мир Ста мен ко ви и Нико ли на Бибић

РУМА

Пријаве за
бањско лечење

Репу блич ки фонд за пен зиј ско и 
инва лид ско оси гу ра ње рас пи сао је 
кон курс за кори шће ње десе то днев
не реха би ли та ци је у бања ма Срби
је. Пра во за под но ше ње зах те ва 
има ју сви пен зи о не ри чије пен зи је 
не пре ла зе 27.775 дина ра, као и они 
пен зи о не ри који део пен зи је при
ма ју из ино стран ства, али да укуп
на при ма ња не пре ла зе поме ну ти 
лимит. Међу тим, за ову реха би ли та
ци ју не могу да се при ја ве лица која 
бар део пен зи је нема ју оства рен у 
Срби ји.

Пен зи о не ри су при ја ве могли под
но си ти у Општин ском удру же њу 
пен зи о не ра у Руми, када је реч о 
они ма са тери то ри је рум ске општи
не. Оглас је био отво рен до 7. сеп
тем бра, а после тог дату ма све при
ја ве су про сле ђе не коми си ји ПИО 
Фон да, Фили ја ли у Срем ској Митро
ви ци на даљи посту пак и одлу чи ва
ње.

– Укуп но се у рум ској општи ни 
при ја ви ло и зах те ве пре да ло 347 
пен зи о не ра, а по рас по де ли, наша 
општи на има пра во да реха би ли та
ци ју доби је укуп но 99 пен зи о не ра: 
15 инва лид ских, 54 ста ро сна и 30 
лица која има ју поро дич ну пен зи
ју – каже Петар Бабић, пред сед ник 
Општин ског удру же ња пен зи о не ра 
у Руми.

Коми си ја ПИО Фон да, по даљој 
про це ду ри, има рок од 20 дана да 
одлу чу је и доста ви пре ли ми нар ну 
листу Општин ском удру же њу пен
зи о не ра у Руми, које ће је иста ћи на 
сво јој огла сној табли. Сви који буду 
неза до вољ ни овом пре ли ми нар ном 
листом могу да под не су при го вор 
поме ну тој коми си ји у року од шест 
дана од њеног обја вљи ва ња, а при
го вор могу уло жи ти пре ко Општин
ског удру же ња пен зи о не ра у Руми.

Петар Бабић
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ПОСЕ ТА ПОРО ДИ ЦИ ТРКУ ЉА У ЖАР КОВ ЦУ

Маши на на Бра је вом писму 
за Дави да Тркуљу
Осмо го ди шњи Давид 

Трку ља из Жар ков
ца је уче ник дру гог 

раз ре да, добар ђак, који 
зна да чита и пише, вози 
бицикл, сви ра буб ње ве, а 
воли и пое зи ју. Давид нам је 
изре ци то вао неко ли ко деч
јих песа ма, али без ика квог 
замуц ки ва ња, као и и целу 
песму Десан ке Мак си мо вић 
„Опомена“, а уз све ово тре
ба рећи да је овај весео и 
непо сре дан дечак, од рође
ња слеп. Давид зато кори сти 
спе ци јал ну писа ћу маши ну 
са Бра је вом азбу ком коју 
је добио из рум ског Саве за 
сле пих и сла бо ви дих, али 
је про блем био што маши на 
нема довољ но јак оти сак да 
би се лако могло про чи та ти 
и про ве ри ти оно што је напи
са но.

Зато су се роди те љи Гори
ца и Дарио обра ти ли за 
помоћ рум ској Општи ни, а 
пошто је помоћ одо бре на, 
Давид је нову маши ну добио 
21. сеп тем бра из руку пред
сед ни ка Општи не Сла ђа на 
Ман чи ћа. Нарав но, пала је 
одмах про ве ра, а Давид је 
сам рекао да је ово добра 
маши на и пока зао сви ма 
како се упо тре бља ва. Може
мо дода ти да је за то заи ста 
потреб но зна ње и вешти
на, коју је Давид и пока зао. 
Напи сао је лако сво је име и 
пре зи ме, а про ве ром Бра
је вих сло ва утвр дио је да је 
напра вио јед ну гре шку, коју 
је одмах и испра вио.

Пред сед ник Сла ђан Ман

чић је иста као да је реч о 
новој маши ни, аме рич ке про
из вод ње која је допре мље на 
из Немач ке, па се тај тран
спорт мало и оте гао има ју ћи 
у виду сву ову ситу а ци ју са 
коро на ви ру сом. Њена вред
ност је 235.000 дина ра.

– Виде ли сте коли ка је 
радост деча ка који два пута 
недељ но одла зи у Нови Сад 
где учи и вежба писа ње на 
истој маши ни. Добро је што 
је напо кон сти гла и што је 
код деча ка коме је пре ко 
потреб на за уче ње. Он је 
један изван ре дан, енер ги чан 
дечак, који нам је сви рао, 
пози ти ван је и задо вољ ство 

је моје, али и свих из Општи
не, да може мо да спро во ди
мо ова кве акци је. Давид нас 
је све оча рао сво јом пози
тив но шћу – иста као је Сла
ђан Ман чић. 

Он је додао да локал на 
само у пра ва бри не о сви ма 
они ма који ма је потреб на 
било каква помоћ.

– Ми зато има мо и ресур се 
и одре ђе не пози ци је. Чести
то је и корект но пру жи ти 
помоћ у ова квим ситу а ци ја
ма, пре све га деци. Ова кве 
акци је ћемо спро во ди ти и 
у будућ но сти и пома га ће мо 
сви ма на тери то ри ји наше 
општи не који ма је ствар но 

потреб на помоћ – ука зао је 
Ман чић. 

Дави до ви роди те љи су 
изу зет но посве ће ни деча ку и 
пру жа ју сву потреб ну помоћ 
како би му олак ша ли уче ње 
и одра ста ње. Давид иде у 
ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ и ту 
редов но поха ђа наста ву, али 
од сво је прве годи не иде и у 
шко лу „Милан Петро вић“ у 
Новом Саду, а поха ђао је и 
музич ко обда ни ште. 

Гори ца Трку ља, Дави до
ва мај ка, каже да прет ход
на маши на није оста вља ла 
добар оти сак на спе ци јал
ном папи ру и самим тим није 
било могућ но сти да Давид 
уочи и испра вља сво је гре
шке.

– Захва љу јем пред сед ни ку 
Општи не што нам је омо гу
ћио да доби је мо нову маши
ну која ће Дави ду омо гу ћи ти 
да даље пра ти сво ју наста ву 
како тре ба и која ће му доста 
зна чи ти за даље шко ло ва
ње. Давид је јед но весе ло 
и сло бод но дете, воли да 
слу ша музи ку, да реци ту је, 
нау чио је да вози бицикл, 
упо ран је, сви ра буб ње ве, а 
ми ћемо му и даље бити мак
си мал но посве ће ни, како би 
се и убу ду ће раз ви јао и учио 
– рекла је мама Гори ца.

С. Џаку ла
Гори ца Трку ља

Про ве ра нове маши не

Давид са татом у вожњи бици кла
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ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“

Европ ским зна њи ма
кроз срп ска тржи шта
Рум ска ССШ „Бран ко 

Ради че вић“ уче ство
ва ла је на вели ком 

бро ју кон кур са у окви ру 
про гра ма Ера змус+. У овом 
кон курс ном року пред лог 
про јек та „Европ ским зна
њи ма кроз срп ска тржи
шта“ биће финан си ран из 
сред ста ва Европ ске уни је. 
Уго вор је пот пи сан изме ђу 
ССШ „Бран ко Ради че вић“ и 
Наци о нал не аген ци је „Тем
пус“ у јулу ове годи не и то 
је тре ћи про је кат који ће се 
реа ли зо ва ти у шко ли од 1. 
окто бра ове, а тра ја ће до 1. 
окто бра наред не годи не.

– Парт нер ска земља у 
коју ће ићи наши настав ни
ци и уче ни ци је Пор ту га ли ја 
са којом већ има мо успо

ста вље ну обо стра ну више
го ди шњу сарад њу. Kроз 
овај про је кат жели мо да 
обез бе ди мо струч но уса
вр ша ва ње за настав ни ке, 
кроз актив ност посма тра
ња рада коле ге по стру ци и 
струч ну прак су за уче ни ке 
уго сти тељ ског, еко ном ског 
и сме ра моде ла ри оде ће – 
каже Дани е ла Васић, чла
ни ца Про јект ног тима шко
ле Ера змус+ про гра ма.

Пре писа ња про јек та, као 
потре бе су иден ти фи ко ва
не: више прак тич ног рада 
током шко ло ва ња, рад са 
уче ни ци ма у прав цу при
бли жа ва ња тржи шта рада, 
као и њихо во оса мо ста љи
ва ње у про фе си о нал ном 
раду и пове ћа ње доступ

но сти обу ка ма и ква ли
фи ка ци ја ма које су теже 
доступ не или недо ступ не у 
Срби ји.

– Циљ про јек та је да уна
пре ди мо ниво прак тич ног 
зна ња нашим уче ни ци ма 
и настав ни ци ма које ће се 
бази ра ти на уско струч ном 
надо гра ђи ва њу посто је ћег 
зна ња. Kроз овај про је кат 
жели мо да укљу чи мо три 
сме ра, укуп но 15 уче ни
ка и три настав ни ка. Свим 
уче сни ци ма је крај њи циљ 
да доби ју уско струч ну обу
ку, сва ко из сво је стру ке – 
исти че Дани е ла Васић.

Kроз про је кат се пома же 
да настав ни ци раз ли чи тих 
про фи ла доби ју додат но 
уско струч но уса вр ша ва ње, 

како би били у кора ку са 
тех но ло ги ја ма и потре ба ма 
тржи шта, као и са мето да
ма које се при ме њу ју у ЕУ.

– Жели мо да обје ди ни мо 
ова наша три сме ра која би 
тре ба ло да иду у прав цу 
дуал ног обра зо ва ња и да 
пру жи мо уче ни ци ма могућ
ност за додат ним сати ма 
прак тич ног рада у стру ци 
током шко ло ва ња – кон ста
ту је Дани е ла Васић.

 С. Џаку ла

Дани е ла Васић

На њива ма СППШ „Сте ван Петро
вић Бри ле“, завр ше на је бер ба 
гро жђа и јабу ка, а у току је јесе

ња жетва куку ру за. Потом сле де и 
при пре ме за пред сто је ћу сетву пше ни
це. На нешто пре ко 100 хек та ра обра
ди вих повр ши на гаји се пше ни ца на 
34 хектара, на 46 хектара куку руз, 14 
хектара је било под сун цо кре том, а на 
два хек та ра јечам.

Сло бо дан Ваја гић, коор ди на тор прак
тич не наста ве у шко ли, каже за наше 
нови не да је ски да ње сун цо кре та завр
ше но уз про се чан при нос од 3,5 тона по 
хек та ру, што је одли чан резул тат. 

– Ни рани јих годи на при нос никад 
није био испод три тоне, а сада је и 
већи. Сун цо крет је врло захвал на кул
ту ра јер под но си све вре мен ске усло ве 
– каже Сло бо дан.

Под куку ру зом је ове годи не 45 ха, а 
ком бај ни ра ње ове кул ту ре је поче ло 23. 
сеп тем бра.

– Оче ку је мо при нос не мањи од ваго
на сувог зрна по хек та ру, што је изу зе
тан добар при нос, уз вла гу која је 14 
про це на та. Неких чети ри до пет ваго
на куку ру за ћемо оста ви ти за нас, за 
потре бе наше фар ме, а оста ло иде на 
про да ју. Цена је сада сасвим солид на 
и изно си 16 дина ра, мада имам инфор

ма ци ју да негде пла ћа ју и 14 дина ра, 
зна чи то зави си од сило са до сило
са. Поред дела који ћемо задр жа ти за 
наше потре бе, и добар део рода сун цо
кре та ћемо тако ђе про да ти – каже Сло
бо дан Ваја гић.

По завр шет ку бер бе куку ру за, која ће 
зави си ти од вре мен ских усло ва, али се 
оче ку је да се окон ча нај да ље до кра ја 
сеп тем бра, сле ди и при пре ма за сетву 
хлеб ног зрна. 

– Има мо довољ но вре ме на да сетву 
пше ни це оба ви мо у опти мал ном агро
тех нич ком року, а то је од 5. до 20. окто
бра. Лане смо на 34 хек та ра засе ја ли 

две сор те пше ни це и има ли изу зет но 
добар при нос ове годи не од седам тона 
по хек та ру. То је било изу зет но добро, 
ако има мо у виду вре мен ске при ли ке 
које су пра ти ле сетву, ница ње и раз
вој пше ни це. Има ли смо и два хек та
ра под јеч мом, уз тако ђе, добар род од 
6,5 тона по хек та ру – исти че Сло бо дан 
Ваја гић, коор ди на тор прак тич не наста
ве у СППШ „Сте ван Петро вић Бри ле“ у 
Руми.

У све ове актив но сти које су у вези са 
ратар ском про из вод њом, укљу че ни су 
кроз прак тич ну наста ву и уче ни ци сме
ра пољо при вред ни тех ни чар. С. Џ.

ЖЕТВА НА ЊИВА МА ПОЉО ПРИ ВРЕД НЕ ШКО ЛЕ

Одли чан род сун цо кре та
и куку ру за

Бер ба куку ру за



14 30. SEPTEMBAR 2020.  M NOVINE ОПШТИНА РУМА

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума

СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ: УСВО ЈЕН ИЗВЕ ШТАЈ О БУЏЕ ТУ ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕ ЦИ

Без дра ма тич ног ути ца ја 
кри зе на општин ски буџет
На тре ћој сед ни ци СО Рума, која је 

одр жа на 28. сеп тем бра, одбор ни
ци су усво ји ли изве штај  о реа ли

за ци ји општин ског буџе та за прву поло
ви ну теку ће годи не. Одбор ни ци ма је овај 
изве штај под не ла Мари ја на Колон џи ја, 
шефи ца Оде ље ња за финан си је, при
вре ду и пољо при вре ду, која је иста кла 
да су  у овом пери о ду буџет ски при хо ди 
и при ма ња оства ре ни у изно су од 857 
мили о на дина ра што је 36,55 одсто од 
пла ни ра них. 

– У струк ту ри ових при хо да нај ве ћи је 
удео сред ста ва од поре за на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке од 367 мили
о на, а у том изно су порез на зара де је 
296 мили о на дина ра. Сле де тран сфе ри 
са дру гих нивоа вла сти који изно се 285 
мили о на, а порез на имо ви ну је 136 
мили о на дина ра – рекла је Мари ја на 
Колон џи ја.

Исто вре ме но, буџет ски рас хо ди су 
били 841 мили он дина ра што је 34,22 
одсто од пла ни ра них, а у окви ру рас хо да 
нај ве ћи су за основ на сред ства 237 
мили о на, рас хо ди за запо сле не су били 
219 мили о на, а за кори шће ње роба и 
услу га 144 мили о на дина ра. 

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић 
је под се тио да је про шло го ди шњи буџет 
реа ли зо ван са рекорд них 92 про цен та, 
док је за ових првих шест месе ци реа ли
за ци ја буџе та 36,5 про це на та. Раз лог за 
то је сва ка ко ситу а ци ја са коро навиру
сом и ван ред но ста ње, а када би реа ли
за ци ја буџе та и у дру га два ква р та ла 
била иста, ова годи на би се окон ча ла са 
оства ре њем буџе та од пре ко 70 про це
на та, а то би био лош резул тат.

 – Да нисмо има ли суфи цит од про шле 
годи не и да нисмо ради ли на дово ђе њу 
инве сти ци ја, тако би и било. Још мало 

ула зи мо у послед њи квар тал и наши при
хо ди су знат но бољи. Нор мал но је, да је 
због мера Вла де Срби је при ход на стра
на била у одре ђе ној мери мања, али се 
то у нашем буџе ту није при ме ти ло. Ми 
смо, и у момен ту кри зе, успе ли да из 
нашег буџе та, пре ко теку ће буџет ске 
резер ве, издво ји мо знат на сред ства за 
помоћ нашим при вред ни ци ма – рекао је 
Ман чић и под се тио да је 256 при вред них 
субје ка та доби ло помоћ из општин ског 
буџе та.

Издво је но је и три мили о на за помоћ 
пољо при вред ни ци ма, гра ђа ни ма је 
деље на  заштит на опре ма, дез ин фек ци
о на сред ства ...

– И поред тога што су нам при ли ви 
били знат но мањи, успе ли смо  да одр
жи мо ликвид ност. Пре по ру ка је била да 
се вели ки тен де ри обу ста ве,  ми смо их 

рас пи са ли, само смо нешто касни ли – 
ука зао је Ман чић и додао да су неке 
општи не ушле у про бле ме, али да то 
није слу чај са рум ском општи ном где се 
добро ради, а наја вио је и нове инве сти
ци је и про да ју гра ђе вин ског земљи шта 
на Рум ској петљи.  

Пред сед ник СО Сте ван Кова че вић је 
рекао да је зао кру жено кон сти ту и са ње 
орга на општин ске вла сти избо ром нових 
чла но ва школ ских одбо ра и неких чла но
ва скуп штин ских рад них тела. Он је 
додао, када је шесто ме сеч но извр ше ње 
буџе та у пита њу, да је при ход нешто 
мањи, али се оче ку ју и знат но бољи 
резул та ти у послед њем квар та лу.

– Има мо наја ве нових инве сти ци ја, све 
ово што се дога ђа ло широм све та оста
ви ло је мало ути ца ја и на деша ва ња у 
при вре ду нашој општи ни, али нису била 
дра ма тич на. Има мо наја ве отва ра ња 
нових рад них места и нових пого на, тако 
да са опти ми змом може мо оче ки ва ти 
завр ше так ове фискал не годи не – иста
као је Сте ван Кова че вић.

На овој сед ни ци одбор ни ци су усво ји
ли и изме не одлу ке о мак си мал ном бро ју 
запо сле них на нео д ре ђе но вре ме у 
систе му локал не само у пра ве и одлу ке 
које су се одно си ла на изме не и ускла ђи
ва ње осни вач ких ака та ЈП „Кому на лац“ и 
ЈКП „Пар кинг и инфра струк ту ра“, а које 
су у вези са спа ја њем ова два пред у зе ћа 
и осни ва њем новог од 1. децем бра. С 
тим што би пар ки ра ње у будућ но сти 
било у над ле жно сти ЈП „Кому на ла ца“. 

Вели ки број тача ка днев ног реда се 
одно сио на изве шта је о раду јав них 
пред у зе ћа и уста но ва чији је осни вач 
локал на само у пра ва, као и на изве шта је 
о раду Пред сед ни ка општи не, Општин
ског већа и Општин ске упра ве у мину лој 
годи ни. С. Џаку ла

У окви ру тач ке избо ри 
и име но ва ња, раз ре ше ни 
су и иза бра ни чла но ви 
над зор них и управ них 
одбо ра пред у зе ћа и уста
но ва, као и јед ног бро ја 
основ них и сред њих шко
ла. За в. д. дирек то ра ЈП 
„Стам бе но“ поно во је 
име но ван Бра ни слав 
Петро вић, док је за новог 
в. д. дирек то ра Град ске 
библи о те ке „Ата на си је 
Стој ко вић“ име но ван 
Дамир Васи ље вић 
Тоскић, маги стар хар мо

ни ке. Наи ме, доса да шњи 
дирек тор Жељ ко Сто ја
но вић одла зи у пен зи ју, а 
на цело куп ном раду и 
допри но су раз во ју кул ту
ре њему се захва лио 
пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић. Исто
вре ме но, он је пред ста
вио и кан ди да та за новог 
дирек то ра Дами ра Васи
ље ви ћа Тоски ћа, рође ног 
1988. годи не. 

– Реч је о мла дом и 
спо соб ном чове ку, који 
жели да се дока же и 

мислим да ће бити добар 
дирек тор и оправ да ти 
ука за но пове ре ње – иста
као је Сла ђан Ман чић.

Дамир Васи ље вић Тоскић
на челу Библи о те ке

Сла ђан Ман чић Сте ван Кова че вић
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БОЉА ЗДРАВ СТВЕ НА ЗАШТИ ТА ЖЕНА У НАРЕД НОЈ ГОДИ НИ

Запошљавају се гинеколози
У ста ро па зо вач ком Дому здра вља 

већ неко вре ме је еви ден тан недо
ста так здрав стве них рад ни ка, 

првен стве но гине ко ло га, о чему се гово
ри ло и на недав но одр жа ној сед ни ци 
Скуп шти не општи не Ста ра Пазо ва. 

Још увек посто ји огра ни че ње запо
шља ва ња од стра не Мини стар ства здра
вља и Фон да за здрав стве но оси гу ра ње, 
тако да се чак ни за при род ни одлив 
запо сле них, у сми слу одла ска у пен зи ју 
или одла ска у дру ге здрав стве не уста но
ве, не одо бра ва при јем нових рад ни ка.

У ста ро па зо вач кој општи ни о здра вљу 
жена тре нут но бри не само један гине ко
лог. На тржи шту рада нема неза по сле
них спе ци ја ли ста гине ко ло ги је, могло се 
чути и на послед њој сед ни ци СО Ста ра 
Пазо ва, када је од стра не одбор ни ка раз
ма тран про грам рада и раз во ја и финан
сиј ски план Дома здра вља „Др Јован 
Јова но вић Змај“. Недо ста ју и дру ги спе
ци ја ли сти. 

Од 1. окто бра са радом почи ње гине
ко лог у Амбу лан ти за жене у Новој Пазо
ви, а оче ку је се дола зак још два гине ко
ло га са спе ци ја ли за ци је, што би тре ба ло 
бар мало да убла жи више го ди шњи про
блем. 

Пред сед ник Општи не Ђор ђе Ради но
вић каже да ће локал но здрав ство и у 
наред ном пери о ду има ти подр шку 

Општи не Ста ра Пазо ва. 
– Завр ша ва мо про јект ну доку мен та ци

ју за рекон струк ци ју два дома здра вља у 
Ста рој Пазо ви и Новој Пазо ви и то у 
сарад њи са репу блич ком Вла дом, одно
сно, Кан це ла ри јом за јав на ула га ња. 
Виси на тих инве сти ци ја је две и по мили
јар де дина ра. Од те суме један део је на 
терет локал не само у пра ве: тех нич ка 

доку мен та ци ја, ПДВ и тех нич ко опре ма
ње, док ће све оста ле тро шко ве сно си ти 
репу блич ка Вла да – иста као је Ради но
вић.

Ста ро па зо вач ки Дом здра вља је од 
мар та до сеп тем бра ове годи не у стал ни 
рад ни однос пре вео 19 запо сле них – 
лека ра, сеста ра, воза ча и спре ма чи ца.

Д. Г.

Дај крв, учи ни 
добро дело 

Добро вољ ни дава о ци крви у Ста рој 
Пазо ви су сагла сни у томе да дају ћи крв 
чини мо добро дело и пома же мо неко ме, 
коме то живот зна чи. На послед њој сеп
тем бар ској акци ји у Ста рој Пазо ви, од 60 
дава ла ца, који су се ода зва ли, крв је 
дало 46 хума них Ста ро па зов ча на. Од 
почет ка епи де ми је коро на ви ру са, поја ча
не су пре вен тив не мере. Посма тра ју ћи 
ста ти сти ку, ова ситу а ци ја није нега тив но 
ути ца ла на одзив дава ла ца, јер у поре
ђе њу са истим пери о дом про шле годи не, 
дато је пре ко 40 једи ни ца више. Током 
акци је било је и јед но намен ско дава ње 
крви, а у Црве ном крсту кажу да недељ
но има ју и до два поје ди нач на дава ња. 
Акци је дава ла штва крви се орга ни зу ју у 
сарад њи са Заво дом за тран сфу зи ју 
крви, струч ним сарад ни ци ма и волон те
ри ма Црве ног крста. У наред ном пери о
ду акци је ће бити у затво ре ном про сто ру, 
а већ 2. окто бра нај дра го це ни ја теч ност 
ће моћи да се дару је у ста ро па зо вач ким 
сред њим шко ла ма.  З. К.

Спот за Евро ви зи ју 
се сни ма у „Шлосу“

Обе ле жа ва ње зна чај ног јуби ле ја, два 
и по века од рође ња чуве ног ком по зи то

ра Лудви га ван Бето ве на, чије име се 
везу је за дво рац „Шлос“ у Голу бин ци ма, 
био је повод за сни ма ње музич ког спо та 
РТСа, у окви ру евро ви зиј ске кам па ње 
про јек та „Нова европ ска песма ри ца“.

Нуме ру под нази вом „Зау век твој“, на 
музи ку Дра го љу ба Или ћа Илке та, изво ди 
јед на од нај бо љих вокал них солист ки ња 
на овом про сто ру Боја на Ста ме нов којој 
је ове годи не при па ла част да буде део 
евро ви зиј ске кам па ње у окви ру про јек та 
РТСа „Нова европ ска песма ри ца“. Под 
буд ним оком реди те ља Петра Ста ној ло
ви ћа испред и у двор цу „Шлос“ у Голу
бин ци ма током три дана сни мао се спот 
на ову тему, а избор лока ци је је про ис те
као из при че да је упра во на овом месту 
бора ви ла несу ђе на Бето ве но ва љубав 
капе та ни ца Жанет Хон тор. Срби ја је јед
на од десет зема ља у Евро пи која се 
укљу чи ла у овај про је кат, а јав ни сер вис 

Срби је већ тре ћу годи ну уче ству је у 
истом, све у сарад њи са Европ ском 
ради о ди фу зном уни јом у окви ру евро ви
зиј ске кам па ње. Д. Г.

Рено ви ра ње 
пазовачког СКУДа 

Пери од када су зау ста вље не актив но
сти у обла сти кул ту ре, посеб но код ама
те ра, у СКУДу „Херој Јан ко Чме лик“ у 
Ста рој Пазо ви су одлу чи ли да иско ри сте 
за уре ђе ње уну тра шњо сти. Око 600 ква
дра та про сто ра доби ја нови изглед. Ради 
се кре че ње про сто ри ја, сре ђи ва ње пар
ке та, заме на елек тро ин ста ла ци ја и све
тиљ ки. Укуп на вред ност радо ва је пре ко 
500 хиља да дина ра и по речи ма пред
сед ни це Љибу шке Лака тош, нај ве ћу 
подр шку увек даје Општи на Ста ра Пазо
ва, затим Месна зајед ни ца и Наци о нал
ни савет сло вач ке наци о нал не мањи не. 
Сло вач ки народ ни дом, који је сагра ђен 
1928. годи не редов но се одр жа ва, а у 
годи ни јуби ле ја – 250 годи на од дола ска 
Сло ва ка у Ста ру Пазо ву у пла ну је било 
рено ви ра ње објек та, а цен трал на про
сла ва је поме ра на за сле де ћу годи ну. 
Пре ко 200 ама те ра који раде под овим 
кро вом, нада ју се повољ ној епи де ми о ло
шкој ситу а ци ји и од окто бра поврат ку на 
редов не про бе. До кра ја годи не у пла ну 
је неко ли ко про гра ма, јав них насту па и 
кон це ра та.  З. К.

Дом здра вља Ста ра Пазо ва
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ЈП „КОМУ НА ЛАЦ“

Одр жа ва ње пут не мре же
Јед на од основ них над

ле жно сти ЈП „Кому на
лац“ у Ири гу је одр жа ва

ње пут не инфра струк ту ре у 
овој општи ни. Реч је о мре жи 
локал них и нека те го ри са
них путе ва у дужи ни од око 
150 кило ме та ра. У окви ру 
теку ћег одр жа ва ња врши 
се крпље ње удар них рупа, 
коше ње пут ног поја са, одр
жа ва ње бан ки на и поста
вља ње сао бра ћај не сиг на
ли за ци је. 

Алек сан дар Маној ло вић, 
дирек тор ЈП „Кому на лац“, 
исти че да је основ ни про
блем то што је већи на тих 
путе ва дотра ја ла и да им је 
вре ме за јед ну пра ву реха
би ли та ци ју и асфал ти ра ње.

– Све до ци смо да општи
на Ириг, а пого то во Врд ник, 
у послед ње вре ме има све 
већи број тури ста и гости ју 
који се кра ће или дуже вре ме 
задр жа ва ју у нашој општи ни. 
Самим тим, са пове ћа њем 
бро ја људи, пове ћа ва се и 
број ауто мо би ла и фре квен
ци ја сао бра ћа ја, а пуно се и 
гра ди, па су ту и про ла сци 
тешких ками о на који нам 
ства ра ју про бле ме – каже 
дирек тор Маној ло вић.

Про шле годи не је рађе на 
реха би ли та ци ја маги страл
ног пута Рума – Ириг, па се 
у том пери о ду ком пле тан 
тежак сао бра ћај пре у сме ра
вао ка Врд ни ку, па потом ка 

Павлов ци ма и Руми.
– На том путу је посто ја ло 

огра ни че ња сао бра ћа ја за 
вози ла изнад седам тона, а 
про ла зи ла су тешка вози ла 
и тешки ками о ни шле пе ри, 
тако да је пут толи ко оште
ћен да је буквал но потреб но 
ново асфал ти ра ње те део
ни це – ука зу је Алек сан дар 
Маној ло вић.

Недав но је за сао бра ћај 
пуште на део ни ца Гре бен
ског пута Ири шки венац – 
Зма је вац, која је, тако ђе, у 
над ле жно сти овог ири шког 
јав ног пред у зе ћа, а рађе на 
је покра јин ским сред стви ма. 

Тре нут но се ради на теку
ћем одр жа ва њу путе ва у 
Врд ни ку, а пре ма пла ну, до 
кра ја окто бра би тре ба ло да 
се извр ши крпље ње путе
ва у Малој Реме ти, Риви ци 
и Шатрин ци ма. За теку ће 
одр жа ва ње путе ва опре де
ље но је 12 мили о на дина
ра. Поред асфал ти ра них 
путе ва, у редов не актив но
сти ЈП „Кому на лац“ спа да и 
одр жа ва ње атар ских путе ва, 
ниве ли са ње и наси па ње тих 
путе ва. У окви ру овог одр
жа ва ња рађе ни су путе ви 
Белен гир, Јазак, Шатрин ци, 
Врд ник и Хопо во.  С. Џ.

Алек сан дар Маној ло вић

Одр жа ва ње путе ва

ИРИГ

Награ ђе ни уче ни ци за радо ве на тему 
„Пудар ски дани“
Већ по тра ди ци ји, пово дом одр жа ва ња мани фе ста

ци је „Пудар ски дани“, Дру штво Ири жа на рас пи су је 
и кон курс за нај бо ље ликов не и лите рар не радо ве 

на ову тему за уче ни ке основ них и сред ње шко ле у Ири
гу.

Тако је било и ове годи не, без обзи ра на то што мани
фе ста ци ја „Пудар ски дани“ није одр жа на. Када је реч о 
ликов ним радо ви ма, над ме та ли су се уче ни ци од првог 
до осмог раз ре да основ них шко ла. За сва ки узраст, 
награ ђе на су по три нај бо ља ликов на рада. 

Уче ни ци ССШ „Бори слав Михај ло вић Михиз“ су се над
ме та ли у лите рар ном делу кон кур са на тему пудар ских 
дана и вино гра да, а награ ђе на су чети ри нај бо ља рада, 
буду ћи да су доде ље не две рав но прав не тре ће награ де.

На кон кур су Дру штва Ири жа на тако је награ ђе но укуп
но 28 уче ни ка, осно ва ца и сред њо шко ла ца. С. Џ.

Про шло го ди шња мани фе ста ци ја „Пудар ски дани“ у Ири гу

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА 
„СРЕМ“

Стра те ги ја рурал ног
раз воја Ири га и Руме

Изра да локал не стра те ги је рурал ног 
раз во ја у ири шкој и рум ској општи ни 
биће подр жа на од стра не Мини стар
ства пољо при вре де, водо при вре де и 
шумар ства. Наи ме, Локал на акци о на 
гру па /ЛАГ/ „Срем“ ће за ове наме не, 
пре ко Упра ве за аграр на пла ћа ња, 
доби ти око 800.000 дина ра. Стра те
ги јом ће се утвр ди ти прав ци рурал ног 
раз во ја у обе општи не, а стра те ги
ја би тре ба ло да се уоб ли чи до кра ја 
ове годи не. Сви буду ћи про јек ти у овој 
обла сти биће засно ва ни упра во на тој 
стра те ги ји.

У ири шкој општи ни то би тре ба ло да 
буду про јек ти у пољо при вре ди, тури
зму и рурал ном раз во ју, а у рум ској 
општи ни би тре ба ло да буду у вези са 
раз во јем при вре де и пољо при вре де.

Сви ови про јек ти, како исти чу у ЛАГ 
„Срем“, има ју за циљ доби ја ње сред
ста ва из ЕУ фон до ва, а до њих је лак
ше доћи, ако се они који апли ци ра ју 
удру жу ју на локал ном нивоу.

По изра ди, стра те ги ја би тре ба ло 
да про ђе сер ти фи ка ци ју у Мини стар
ству пољо при вре де, водо при вре де и 
шумар ства које је и обез бе ди ло сред
ства за њену изра ду. С. Џ.

СТАРА ПАЗОВА

Пожар на депо ни ји
У поне де љак, 21. сеп тем бра, на цен

трал ној депо ни ји у Ста рој Пазо ви 
избио је пожар. Вели ка ватра и дим 
могли су се виде ти како из Ста ре 
Пазо ве тако и са аутопута где је депо
ни ја у непо сред ној бли зи ни и због тога 
су мешта ни ста ро па зо вач ке и инђиј ске 
општи не, али и гра ђа ни Новог Сада 
осе ти ли дим и непри ја тан мирис спа
ље не пла сти ке и гуме. Пожар је лока
ли зо ван те ноћи, а поред ватро га сне 
бри га де, у гаше њу пожа ра уче ство ва
ли су меха ни за ци ја и људ ство ста ро
па зо вач ког ЈКП „Чисто ћа“. Над ле жни 
исти чу да гаше ње пожа ра оте жа ва 
суво вре ме и ветар, као и чиње ни ца да 
због про це са тру ље ња из депо ни је 
стал но изла зе запа љи ви гасо ви. У 
овом пред у зе ћу дода ју да се због тога 
пожар гаси наба ци ва њем земље и да 
је у ту свр ху анга жо ва на додат на меха
ни за ци ја. Шта је узрок пожа ра, пока за
ће даља истра га. З. К.

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

Сле ди и хума ни тар ни 
базар у Врд ни ку

После „Хума ни тар ног база ра за Лану 
и Тео до ру“, који је одр жан 19. сеп тем
бра у Вин ској ули ци у Ири гу, Дечи ја 
уста но ва „Дечи ја радост“ ће сли чан 
хума ни тар ни базар орга ни зо ва ти и у 
Врд ни ку. Наи ме, пла ни ра но је да се 
хума ни тар ни базар одр жи 3. окто бра на 
врд нич кој пија ци, а кон цеп ци ја њего ве 
реа ли за ци је ће бити као и она у Ири гу.

Под се ти мо, први 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 них сред ста ва за лече ње Лане 
Јова но вић из Раков ца и Тео до ре 
Андрић из Ири га. 

На штан до ви ма су гра ђа ни могли да 
купе раз ли чи те про из во де дома ће 
ради но сти ири шких жена и пред у зет ни
ка, а на ири шком база ру је за све га два 
сата, при ку пље но око 180.000 дина ра.

С. Џ.

АКЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА „ДЕЧ ЈИ СВЕТ“

Улеп ша ли Дека нац

Удру же ње „Деч ји свет“, је 24. сеп
тем бра реа ли зо ва ло про је кат 
„Улеп шај мо Декан ске баште“, у 

Насе љу Дека нац у Срем ској Митро ви
ци. Кроз поправ ку рекви зи та за игру, 
омо гу ћи е но је да се љуља шке и клу пе 
кори сте, а осли ка ва њем кре а тив ног 
поли го на  бора вак деце у насе љу биће 
леп ши и испу ње ни ји кроз игру. На овај 
начин моти ви са на су деца да уче кроз 
игру како да чува ју око ли ну. Нај ве ћу 
корист од акци је има ју деца, роди те
љи, ста нов ни ци насе ља Декан ске 
баште и локал на само у пра ва.

Ова квим акци ја ма моти ви са ће се и 
дру ги да сво јим радом и зала га њем 
учи не да про стор у којем живе буде 
леп ши.

Попра вље не су  и офар ба не љуља
шке, клац ка ли це и клу пе (офар ба но и 
попра вље но 15 клу па и све клац ка ли
це и љуља шке), и осли кан бетон 
Kреативног поли го на за игру 

Акци ја је орга ни зо ва на као ком шиј
ска ини ци ја ти ва  кроз укљу чи ва ње 
роди те ља који посе ћу ју насе ље, укљу
чи ва ње мла дих волон те ра и укљу чи

ва ње пред став ни ка Месне зајед ни це 
„Цен тар“. У акци ји је уче ство ва ло 20 
вред них мла дих људи који су помо гли 
да се попра ве клу пе, офар ба ју и да се 
осли ка поли гон. За реа ли за ци ју про
јек та укљу чи ла се Месна зајед ни ца 
„Цен тар“ и помо гла у набав ци дрве та 
за поправ ку клу па. 

– Данас смо запло ви ли у деч ји свет 
и вра ти ли се у детињ ство. Црта ли смо, 
фар ба ли и игра ли се. У цар ству деч је 
игре је све могу ће. Зато фино моли мо 
одра сле да поне кад буду деца. За сва
ку акци ју нала зим инспи ра ци ју кроз 
игру са мојим сином Сте фа ном. А 
акци ја „Улеп шај мо Декан ске баште“ је 
наме ње на за сву децу из насе ља 
Дека нац и шире. Зато... „Дођи те да се 
игра мо“, пору чи ли су из Удру же ња 
„Деч ји свет“ уз захвал ност свим див
ним људи ма који су се при кљу чи ли 
овој акци ји и учи ни ли да насе ље 
Декан ске баште буде леп ше за децу, 
роди те ље и све мешта не насе ља. 

Ова акци ја је финан си ра на кроз про
грам Мла ди су закон Мини стар ства 
омла ди не и спор та Репу бли ке Срби је.

Уче сни ци акци је
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При јем за одбој ка ши це „Инђи је“

Пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак упри ли чио је у 
четвр так, 24. сеп тем бра, све ча

ни при јем за одбој ка ши це „Инђи је“, 
које су осво ји ле Куп Вој во ди не. Оне 
су у фина лу Купа побе ди ле еки пу 
Новог Сада, убе дљи во, са 3:0 у сето
ви ма и тиме дру гу годи ну заре дом 
оправ да ле титу лу нај бо љих. Пред
сед ник Општи не Инђи ја захва лио је 
пред став ни ци ма клу ба и одбој ка ши
ца ма, иста кав ши да је локал на само
у пра ва увек на рас по ла га њу, како 
њима, тако и свим оста лим спорт ским 
колек ти ви ма и поје дин ци ма.

– Ми ћемо и у наред ном пери о ду 
наста ви ти да подр жа ва мо све клу бо
ве, не само жен ски одбој ка шки. 
Морам напо ме ну ти да ниг де нема 

толи ко успе шних клу бо ва у јед ној 
општи ни као што је то слу чај у Инђи ји. 
Ти добри резул та ти иду у при лог 
чиње ни ци да све што ула же мо у 
спорт, не ула же мо због мар ке тин га, 
већ су резул та ти и те како видљи ви. 
Од наших клу бо ва, сва ке годи не оче
ку је мо ула зак у виши ранг так ми че ња 
– иста као је Гак.

Гак је под се тио да је ове годи не 
Општи на Инђи ја издво ји ла исто риј ска 
сред ства за ула га ња у спорт и спорт
ску инфра струк ту ру, те је потвр дио да 
ће се тај ниво одр жа ти и у наред ној 
буџет ској годи ни са евен ту ал ним 
пове ћа њем због већег бро ја клу бо ва 
који су се пла си ра ли у више ран го ве 
так ми че ња.

– Финан си је нису довољ не да би се 

оства ри ли добри резул та ти. У спор ту 
мора мно го „коц ки ца“ да се сло жи и 
наши клу бо ви, за сада, то раде на нај
бо љи могу ћи начин – рекао је пред
сед ник Општи не Инђи ја.

Побе дом у окви ру Купа Вој во ди не 
инђиј ске одбој ка ши це пла си ра ле су 
се међу 16 нај бо љих еки па у Срби ји, 
те их 20. окто бра оче ку је први мечу у 
окви ру Купа Срби је. Како кажу у клу бу, 
био је иза зов поно ви ти про шло го ди
шњи резул тат с обзи ром на ситу а ци ју 
у којој се нала зи цео свет и усло ве у 
који ма су се при пре ма ле за оди гра ва
ње утак ми ца у окви ру Купа Вој во ди не.

– Резул тат који су пости гле одбој ка
ши це и те како је вре дан пажње јер 
посто ји један кон ти ну и тет и то није 
нешто што се деси ло слу чај но већ је 
плод више ме сеч ног рада и зала га ња 
сва ке девој ке пона о соб – иста као је 
Нико ла Јер ко вић, тре нер ЖОК „Инђи
ја“, а то је потвр ди ла и Ива на Љуби
чић, чла ни ца ЖОК „Инђи ја“, иста кав
ши да су девој ке напор но ради ле како 
би поно ви ле про шло го ди шњи успех.

– Напор но смо ради ле. Почет ком 
авгу ста смо кре ну ле са тре нин зи ма, 
али има ле смо поте шко ћа. Међу тим, 
иако се све одви ја ло оте жа но, резул
тат није изо стао – рекла је Љуби чић.

Пред став ни ци Општи не Инђи ја су 
на све ча ном при је му уру чи ли сим бо
лич не покло не одбој ка ши ца ма „Инђи
је“, још јед ном под се тив ши да сва ки 
спорт ски колек тив може да рачу на на 
подр шку локал не само у пра ве.

М. Ђ.

Пред сед ник Општи не Инђи ја освр
нуо се и на про јек те који се одно се 
на побољ ша ње спорт ске инфра
струк ту ре. Он је наја вио да ће у 
окви ру Спорт скорекре а тив ног ком
плек са „Леје“ у том срем ском гра ду 
бити поста вљен терен са вештач ком 
тра вом. Сред ства у изно су од 100 
хиља да евра издво јио је Фуд бал ски 
савез Срби је.

– Терен са вештач ком тра вом у 
„Леја ма“ кори сти ће се током зим ског 
пери о да за тре нин ге и оди гра ва ње 
утак ми ца. ФК „Инђи ја“ је у Супер 

лиги и мора ју да посто је одго ва ра ју
ћи усло ви за тре ни ра ње и оди гра ва
ње утак ми ца – рекао је Гак и додао 
да ће бити поста вље не и три би не.

Пре ма њего вим речи ма, про је кат 
који се одно си на изград њу Ака де
ми је спор та је на чека њу због гло
бал не ситу а ци је. Гак је под се тио да 
би у наред не чети ри годи не тре ба ло 
да реа ли зу ју и два вели ка инфра
струк тур на про јек та, завр ше так 
радо ва на новој спорт ској хали у 
Инђи ји и изград њу спорт ске хале у 
Бешки.

Уско ро вештач ки терен у „Леја ма“

При јем одбој ка ши ца „Инђи је“

Морам напо ме ну ти да ниг де нема толи ко успе шних клу бо ва у јед ној општи ни као 
што је то слу чај у Инђи ји. Ти добри резул та ти иду у при лог чиње ни ци да све што 
ула же мо у спорт, не ула же мо због мар ке тин га, већ су резул та ти и те како видљи ви. 
Од наших клу бо ва, сва ке годи не оче ку је мо ула зак у виши ранг так ми че ња, иста као 
је Владимир Гак
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ЈП „ИНЂИЈА ПУТ“

Редов но одржавање путева
Јав но пред у зе ће за упра вља ње путе ви ма и 

пар ки ра ли шти ма „Инђи ја пут“ у скло пу редов
них актив но сти изда ло је налог за про ду бљи
ва ње и ископ земља них кана ла за при хват 
атмос фер ских вода у Мара ди ку. Како исти чу 
над ле жни, у пита њу је наста вак рани је запо че
тих радо ва и поме ну те актив но сти врши ће се 
и наред них дана на раз ли чи тим лока ци ја ма и 
у свим сео ским сре ди на ма на тери то ри ји 
општи не Инђи ја. Тако ђе, рад ни ци поме ну тог 
пред у зе ћа анга жо ва ни су и на акци ји крпље ња 
удар них рупа у Крче ди ну, Бешки и Инђи ји, а у 
наред ним дани ма наста ви ће се и у оста лим 
насе ље ним мести ма. Како су под се ти ли из ЈП 
„Инђи ја пут“, ово го ди шња пред ви ђе на сред
ства за поја ча но одр жа ва ње сао бра ћај ни ца 
изно си 65 мили о на дина ра и пред ста вља нај
ве ћи буџет у исто ри ји општи не Инђи ја наме
њен одр жа ва њу локал них путе ва. М. Ђ.

Про ду бљи ва ње кана ла у Мара ди ку

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.

Дани меда у Инђи ји

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја 
посве ће на пче ла ри ма и пче ли
њим про из во ди ма 16. „Дани 

меда“ одр жа на је 25. и 26. сеп тем бра 
у цен тру Инђи је. На шета ли шту у 
Ули ци вој во де Сте пе оку пио се вели
ки број инђиј ских пче ла ра и чла но ва 
Удру же ња „Рој“, које је орга ни за тор 
поме ну те мани фе ста ци је. Првог 
дана одр жан је дефи ле деце пред
школ ског узра ста која су има ла при
ли ку да про ба ју пче ли ње про из во де, 
меде ња ке и пораз го ва ра ју са пче ла
ри ма.

Дејан Ћука ло вић, један од чла но ва 
Удру же ња пче ла ра „Рој“, иста као је 
да је гло бал но гле да но годи на иза 
нас вео ма лоша, те су се нашли у 

про бле му како да одр же пче ли ње 
зајед ни це.

– При ро да ове годи не није била 
изда шна, узи ма ју ћи у обзир вре мен
ске при ли ке али и све оно што човек 
ради про тив при ро де. Од уља не 
репи це до баде ма, сла бо је било 
меда, зато је ове годи не избор вео ма 
мали. Ипак, ми смо у окви ру мани фе
ста ци је при ка за ли све про из во де које 
има мо у пону ди, а њих је заи ста 
доста. Поред меда, ту су и про из во ди 
за побољ ша ње здрав стве ног ста ња, 
за шта вла да вели ко инте ре со ва ње – 
рекао је Ћука ло вић.

Покро ви тељ 16. „Дана меда“ су 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Инђи ја и Општи на Инђи ја.  М. Ђ.

Дани меда

БАРИЦА

Рибо ло вачки дом
У току прет ход не две годи не извр

ше ни су опсе жни радо ви на изму ља
ва њу и уре ђе њу тако зва не Бари це у 
Инђи ји, језер це ту које се нала зи у бли
зи ни Град ског базе на. За те наме не, 
Општи на Инђи ја је издво ји ла 12 мили
о на дина ра, док је са чети ри мили о на 
дина ра уче шће у про јек ту узео ресор
ни покра јин ски секре та ри јат. 

Како је потвр дио Урош Три фу но
вић, пред сед ник Удру же ња спорт ских 
рибо ло ва ца „Бари ца“, Инђи ја је доби
ла пре ле пу, зеле ну оазу. Поред изму
ља ва ња и сре ђи ва ња кори та, уре ђе на 
је и сама оба ла, поста вље не су клу
пе, огра ди це, кан те за отпат ке и јав
на расве та. На тај начин је завр ше на 
већи на пла ни ра них радо ва на уре ђе
њу инђиј ске Бари це. Касни је су реа ли
зо ва ни и мањи радо ви на улеп ша ва њу 
поме ну тог про сто ра, као и поста вља
ње видеонад зо ра. Пре ма Три фу но
ви ће вим речи ма, иде ја ма никад кра ја, 
те је план да се у наред ном пери о ду 
изгра ди и обје кат у бли зи ни Бари це.

– При о бал ни део смо попри лич но 
попу ни ли и сад се јавља ју нове иде
је. Моја је вели ка жеља, али и наших 
чла но ва, да се у наред ним годи на ма 
изгра ди рибо ло вач ки дом, који би тре
ба ло да буде ура ђен од при род них 
мате ри ја ла, као и све што смо до сада 
ради ли. Интен зив но ради мо на томе 
да реа ли зу је мо ту иде ју. Поред тога, 
ради мо доста мањих ства ри у ходу са 
акцен том на одр жа ва ње самог језе ра 
и про сто ра око њега. Спро ве ли смо 
вео ма амби ци о зан план, те нам оста је 
само да сачу ва мо и редов но одр жа ва
мо оно што је ура ђе но до сада – рекао 
је Три фу но вић. М. Ђ.
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ОПШТА БОЛ НИ ЦА 

Нови гастро скоп
и теле фон ска цен тра ла

Помоћ ни ца покра јин ског секре та ра 
за здрав ство др Сне жа на Боја нић 
посе ти ла је 25. сеп тем бра Општу 

бол ни цу. Повод за посе ту је била набав
ка новог гастро скоп  и инста ли ра ње 
нове теле фон ске цен тра ле. Покра јин ски 
секре та ри јат је сред ства у изно су од око 
18 мили о на дина ра за гастро скоп и 2,4 
мили о на дина ра опре де лио митро вач кој 
бол ни ци на осно ву спро ве де ног кон кур
са за финан си ра ње, суфи нан си ра ње 
изград ње, одр жа ва ња и опре ма ња 
здрав стве них уста но ва у теку ћој годи ни. 

– Покра јин ска вла да је 2016  2020. 
годи не уло жи ла 174 мили о на дина ра у 
опре ма ње митро вач ке Опште бол ни це, 
која је врло важна здрав стве на уста но
ва, јер у њој гра ви ти ра цео Срем и има 
хиља ду запо сле них. Таквом систе му је 
потреб но пру жи ти ква ли тет ну здрав
стве ну зашти ту, а данас смо све до ци да 
бол ни ца сада посе ду је нови гастро скоп, 
што је врло важно у пре вен ци ји и раног 
откри ва ња рака јед ња ка и желу ца. Тако
ђе, сада Општа бол ни ца има и нову 
теле фон ску цен тра лу, која ће гра ђа ни ма 
мно го зна чи ти због кому ни ка ци је са 
лека ри ма и меди цин ским сестра ма и 
уоп ште због зака зи ва ња пре гле да, рекла 
је др Сне жа на Боја нић, која је дода ла да 
ће се наста ви ти ула га ња у митр о вач ку 
бол ни цу. 

За кому ни ка ци ју са слу жба ма и оде
ље њи ма митро вач ке бол ни це и даље је 
у функ ци ји број 022/610 222, пре ко опе
ра те ра. Нови бро је ви теле фо на бол нич

ких амбу лан ти су: Ковид амбу лан та: 
2150801, Ургент ни при јем: 2150802, 
Уечи ји дис пан зер: 2150803, Раз вој но 
саве то ва ли ште: 2150804, Школ ски дис
пан зер: 2150805, Лого пе ди: 2150806, 
Орто пед ска амбу лан та: 2150807, Дечи
ја хирур шка амбу лан та: 2150808, 
Хирур шка амбу лан та: 2150809, Уро ло
шка амбу лан та: 2150810, Ане сте зи о ло
шка амбу лан та: 2150811, Ради о ло ги ја 
шал тер: 2150812, Лабо ра то ри ја: 215
0813, Очна амбу лан та: 2150814, 
ОРЛам бу лан та: 2150815, Кожна амбу
лан та: 2150816, АТД: 2150817, Интер
ни стич ка амбу лан та: 2150818, Ултра
звук срца: 2150819, Гастр о ен те ро ло
шка амбу лан та: 2150820, Дис пан зер за 
жене: 2150821, НПА: 2150822, Каби
нет за физи кал ну тера пи ју 1: 2150823, 
Каби нет за физи кал ну тера пи ју 2: 215
0824, Интен зив на нега (1415 часо ва): 
2150830.

Дирек тор Опште бол ни це др Жив ко 
Врцељ се захва лио Пoкрajинскoм 
сeкрeтaриjaту, јер је наба вље на савре
ме на  мeдицинска oпрeма и aпaрaти.

– Уз пoмoћ сaврeмeних aпaрaтa и уз 
стручнo знaњe нaших лeкaрa мoжeмo 
пру жи ти квaлитeтну диjaгнoстичку услу
гу. Oд прe нeкoликo дaнa гaстрoскoп je 
пoстaвљeн у Одсeку зa гaстрoeнтeрoлo
гиjу и први пaциjeнти oбaвљajу свoje 
прeглeдe нa нoвoм aпaрaту. Нoвa, 
мoдeрниja тeлeфoнскa цeнтрaлa je 
тако ђе инстaлирaнa, a грaђaни и 
кoрисници бoлничких услугa дoбили су 

мoгућнoст дa прeкo oпeрaтeрa, jeд
нoстaвниje и бржe дoђу дo жeљeнoг 
лoкaлa. Увeли смo и 30 дирeк тних 
брojeвa прeмa нajфрeквeнтниjим 
aмбулaнтaмa. Тиме је цен тра ла рас те
ре ће на, a пoтрeбнe инфoрмaциje су 
сада дoступниje и брже рeкao je др 
Живкo Врцeљ.

Он је додао да Општој бол ни ци тре
нут но недо ста је ква ли те тан ултра звуч ни 
апа рат, инду стриј ска вешмаши на и 
ане сте зи о ло шки апа рат и да се нада да 
ће се уско ро и ти апа ра ти наба ви ти.  

Гастро ен те ро лог др Вели мир Нова ко
вић иста као је да Општа бол ни ца сада 
има један савре ме ни и ква ли те тан 
гастро скоп, који има само неко ли ко бол
ни ца у Срби ји.

– Овај апа рат ће знaчajнo пoдићи 
нивo услугa у диjaгнoстици боле сти 
jeдњaкa, жeлуцa двaнaeстoпaлaчнoг 
црeвa, чиje су бoлeсти пoслeдњих 
гoдинa у пoрaсту. Пoтрeбa зa oвaквим 
aпaрaтoм je билa вeликa, jeр сe oвдe 
гoдишњe урaди oкo 1500 гaстрoскoпиja. 
Поред дијаг но сти ке зло ћуд них боле сти 
желу ца и јед ња ка, овим апа ра том може 
врлo eфикaснo да се зaустaви крва ре
ње из улкусa жeлуцa и двaнaeстoпaлaч
нoг црeвa, чимe се знaчajнo сма њу је 
број опера ци ја и опте ре ће ње целог сис
тем. Овај апа рат ће подићи нивo рaдa и 
квaлитeт услугa кoje пружaмo пaциjeн
тимa, иста као је др Нoвaкoвић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

др Вели мир Нова ко вић, др Сне жа на Боја нић и др Жив ко Врцељ
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Решавање про бле ма
напу ште них паса
На рад ном састан ку 

изме ђу пред сед ни це 
Општи не Бео чин Мир

ја не Мале ше вић Мил кић и 
пред ставн ни ка удру же ња за 
зашти ту живо ти ња: Мари ја
ном Мутав чи е вом (Удру же
ње ННМ), Мир ја ном Дабић 
(Љуби те љи живо ти ња у Бео
чи ну) и Миле ном Бркља чић 
(Удру же ње СПАНС) било је 
речи о напу ште ним пси ма, 
што је дуго го ди шњи про блем 
на тери то ри ји општи не Бео
чин.

 Про блем мора мо реши
ти систем ски да испо шту је мо 
све закон ске оба ве зе. Чека 
нас дуг и тежак посао па зато 
молим гра ђа не да има ју стр
пље ња. Тако ђе, у поступ ку 
је про це ду ра за осни ва њем 
посеб ног огран ка Зоо хи ги је не 
у окви ру нашег Јав ног кому
нал ног пред у зе ћа, рекла 
је пред сед ни ца бео чин ске 
Општи не Мир ја на Мале ше вић 
Мил кић. 

Задо вољ ство при је мом и 
пока за ном вољом за нала же
њем реше ња за дуго го ди шњи 
про блем иска за ли су пред
став ни ци удру же ња за зашти
ту живо ти ња.

 Раз лог због ког смо са 
задо вољ ством при хва ти ли 
овај саста нак је зајед нич ка 
ини ци ја ти ва за поче так нала
же ња реше ња про бле ма напу
ште них живо ти ња у закон ски 
про пи са ном окви ру што до 

сада није био слу чај у овој 
општи ни. Раду је нас поче так 
сарад ње и нада мо се пози
тив ним резул та ти ма. Ми смо 
пону ди ле помоћ и иску ство 
и нада мо се да ће Бео чин у 
даљем пери о ду бити при мер 
добре прак се и за неке дру ге 
локал не само у пра ве, иста кла 
је Миле на Бркља чић.

Зако ном о вете ри нар ству 
од 2005. годи не и зако ном о 
добро би ти живо ти ња, 2009. 
годи не про пи са на је оба ве за 
да се обез бе де зоо хи ги јен ска 
слу жба, одно сно при хва ти
ли ште и про грам за напу ште

не псе и мач ке. Бео чин није 
успео те оба ве зе да реа ли зу
је, терет из про шло сти је наго
ми лан и не може да се реши 
пре ко ноћи.

 Еду ка ци ја гра ђа на, сте ри
ли за ци ја, обе ле жа ва ње паса 
су пред у слов да про блем поч
не да се реша ва и то је оно 
што ми као орга ни за ци је оче
ку је мо од гра ђа на. У Општи ни 
смо наи шли на раз у ме ва ње 
про бле ма и вољу да се реша
ва у зако ном пред ви ђе ном 
окви ру, што нам ули ва наду 
да ће после изу зет но лошег 
пери о да конач но ова тема да 

се реша ва на хуман начин 
и да ће допри не ти бољит ку 
чита ве зајед ни це. Пси нису 
про блем, про блем су нео д го
вор ни вла сни ци који их напу
шта ју и оста вља ју на ули ци и 
фокус би тре ба ло да се пре
ба ци конач но на пра ве крив
це, нагла си ла је Мари ја на 
Мутав чи е ва.

Општин ско руко вод ство је 
поред овог састан ка на исту 
тему ове неде ље оба ви ло 
раз го вор у Зоо хи ги је ни са др 
Ива ном Кукин, а оба вље на је 
и посе та ази лу у Сви ло шу.

фото: Исмет Аде мов ски

РАКОВАЦ

Обе ле жен Дан осло бо ђе ња
Све ча ним пола га њем 

вена ца на спо ме ник 
палим бор ци ма и жртва

ма фаши стич ког теро ра код 
Пећи не у Ста ром Раков цу 
24. сеп тем бра, обе ле жен је 
Дан осло бо ђе ња Раков ца и 
Дан месне зајед ни це. Вен це 
су поло жи ли: пред став ни ци 
Општи не Бео чин, Удру же ње 
бора ца Народ ноосло бо ди
лач ког рата из Бео чи на, месне 
зајед ни це Рако вац и омла ди не 
Соци ја ли стич ке пар ти је Срби је 
и Срп ске напред не стран ке.

О рат ним деша ва њи ма из 
пери о да стра да ња мешта на 
Раков ца у бор би за сло бо ду 
при сут ни ма је гово рио пред
сед ник Саве за удру же ња бора
ца народ но осло бо ди лач ког 
рата Бео чин Весе лин Мојић.

Пола га њу вена ца у Ста ром 

Раков цу при су ство ва ло је ком
плет но руко вод ство бео чин ске 
општи не на челу са пред сед
ни ком Мир ја ном Мале ше вић 
Мил кић, заме ни ком пред сед
ни ка Бором Пре дра го ви ћем, 
пред сед ни ком Скуп шти не 
општи не Бео чин Нема њом 
Вили ћем заме ни ком пред
сед ни ка Скуп шти не општи не 
Нема њом Зари ћем и помоћ
ни ком пред сед ни ка Општи не 
Мила ди ном Томи ћем. Међу 
при сут ни ма били су и чла но ви 
Саве та ове месне зајед ни це са 
пред сед ни ком Јова ном Дуј мо
ви ћем, пред став ни ци локал не 
само у пра ве, одбор ни ци СО 
Бео чин, чла но ви Општин ског 
већа, дирек то ри пред у зе ћа и 
уста но ва, мешта ни Раков ца и 
дру ги гости.

Фото: Исмет Аде мов ски
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БАНО ШТОР СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА „ЈАНА“ 

Удру же ње вели ког срца

Удру же ње „Јана“ је пре 
све га хума ни тар но удру
же ње, које чува тра ди ци

ју и оби ча је и има за 
циљ афир ма ци ју и 

зашти ту жена и деце. 
Пуно пома же мо деци у 

основ ној шко ли и врти ћу 
у Бано што ру. Ску пља ли 

смо помоћ за децу у 
Дому за децу и омла ди

ну оме те не у раз во ју у 
Ветер ни ку и Деч јем селу 

у Срем ској Каме ни ци. 
Сред ства која доби је мо 

за рад од локал не само
у пра ве про сле ди мо сви

ма који ма је помоћ пре ко 
потреб на, каже Дра ги ца 

Крстић, пред сед ни ца УЖ 
„Јана“

Удру же ње жена „Јана“ из Бано што
ра је нај ста ри је удру же ње на 
тери то ри ји општи не Бео чин, а јед

но од нај ста ри јих у Вој во ди ни. Осно ва
но је 23. апри ла 1974. годи не. Удру же
ње је сим бо лич но назва но по Бано
штор ки Јани Дра гој ло вић, херо и ни Дру
гог свет ског рата и коман дан ту тре ћег 
бата љо на. Ина че, УЖ „Јана“ је, поред 
Месне зајед ни це Бано штор, било ини
ци ја тор за откри ва ње спо ме ни ка Јани 
Дра гој ло вић, који се нала зи у цен тру 
села. Покра јин ски секре та ри јат за рад, 
запо шља ва ње и рав но прав ност поло ва 
је УЖ „Јана“ про гла си ло за јед но од 
девет нај у спе шни јих удру же ња у 2009. 
годи ни. Тако ђе, ово удру же ње је 2010. 
добит ник и Окто бар ске награ де, које је 
нај пре сти жни је при зна ње у општи ни 
Бео чин, а 2017. је за свој рад доби ло и 
захвал ни цу Општи не Бео чин. Дра ги ца 
Крстић је на челу овог удру же ња већ 25 
годи на, а како каже, „Јана“ је пре све га 
хума ни тар нодру штве но удру же ње 

– Удру же ње „Јана“ је пре све га хума
ни тар но удру же ње, које чува тра ди ци ју 
и оби ча је и има за циљ афир ма ци ју и 
зашти ту жена и деце. Пуно пома же мо 
деци у основ ној шко ли и врти ћу у Бано
што ру. Чак смо их 2008. годи не посла ле 
на јед но днев ну екс кур зи ју. Ску пља ли 
смо помоћ за децу у Дому за децу и 
омла ди ну оме те не у раз во ју у Ветер ни

ку и Деч јем селу у Срем ској Каме ни ци. 
Затим смо 2008. годи не орга ни зо ва ле 
помоћ само хра ним мај ка ма и оче ви ма у 
Бано што ру. Тако ђе, награ ди ли смо мај
ке са тро је деце и ђака гене ра ци је. Јед
ном годи шње орга ни зу је мо сед ни цу 
скуп шти не удру же ња „Јана“. Тада при

Дра ги ца Крстић

Чла ни це УЖ „Јана“
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ку пи мо сред ства од том бо ле, која про
сле ди мо тамо где је нај по треб ни је. 
Сред ства која доби је мо за рад од 
локал не само у пра ве про сле ди мо сви ма 
који ма је помоћ пре ко потреб на.  Недав
но смо били и на хума ни тар ној акци ји 
„Кар не вал за Лануׅ, где се при ку пљао 
новац за лече ње мале Лане Јова но вић 
из Раков ца, каже Дра ги ца Крстић. 

Наша саго вор ни ца дода је да су чла
ни це овог удру же ња увек укљу че не и у 
дога ђа је који допри но се уна пре ђе њу 
Бано што ра, али и да уче ству ју на свим 
мани фе ста ци ја ма на тери то ри ји општи
не Бео чин.

– Увек уче ству је мо у сре ђи ва њу села 
и Дома кул ту ре. Нашим сред стви ма 
смо помо гле и кад се рено ви ра ла црква 
и гра ди ла кућа за све ште ни ка. Тако ђе, 
на „Бано штор ским дани ма гро жђа“, 
„Дани ма Дуна ва“ и свим оста лим дога
ђа ји ма у општи ни Бео чин увек уче ству
је мо. Напра ви мо кола че од сво јих сред
ста ва и увек их поде ли мо. За „Дане 

Дуна ва“ испе че мо пре ко три хиља де 
кроф ни и све их поде ли мо. Затим, у 
јану а ру бано штор ско Ловач ко удру же
ње орга ни зу је лов на шака ла и ми тада 
за све госте при пре ми мо кроф не. Не 
кажу за џабе  Није важно да ли ћу уло
ви ти шака ла, већ идем да се нај е дем 
бано штор ских кроф ни, каже у шали 
Дра ги ца Крстић. 

Она дода је да је УЖ „Јана“ нека да 
има ло 50 чла ни ца, али да због начи на 
живо та мање мла дих жена има вре ме
на да актив но уче ству је у удру же њу.

– Жене су већи ном данас запо сле не 
и има ју мно го оба ве за, али ипак се 
вели ки број њих ода зо ве кад год им се 
упу ти позив да уче ству ју у некој од 
наших хума ни тар них акци ја. Наша нај
мла ђа чла ни ца има 25, а нај ста ри ја 81 
годи ну. Наша упор ност доно си лепе 
резул та те. За три годи не тре ба ло би да 
обе ле жи мо 50 годи на посто ја ња. Надам 
се да ће се наћи мла да жена која би 
при хва ти ла мој посао и воле ла га као и 

ја, како би УЖ „Јана“ има ло и даље свој 
кон ти ну и тет. Тако ђе, у Бано што ру има 
мно го удру же ња и са сви ма има мо 
одлич ну сарад њу, а месна зајед ни ца 
нам даје вели ку подр шку, исти че Дра ги
ца Крстић.

Наша саго вор ни ца дода је да је УЖ 
„Јана“ уче ство ва ло на Пољо при вред
ном сај му у Новом Саду, Пољо при
вред нопре храм бе ном сај му у Сло ве
ни ји, Међу на род ном сај му пре хра не и 
опре ме за тури зам у Пореч, као и у 
еми си ја ма „Пет ка за ње“, „Жики на шаре
ни ца“, „Дода ти живот годи на ма“ и „Јака 
жена јако село“. 

– Иста кла бих да у окви ру удру же ња 
мно го путу је мо, посеб но откад смо 
поче ли да пра ви мо посе ла са 15 до 20 
удру же ња из разних кра је ва. Орга ни зу
је мо екс кур зи је сва ке годи не. Доду ше, 
ове годи не нисмо због епи де ми о је 
коро навиру са. То нам мно го зна чи, јер 
се на тај начин релак си ра мо, каже Дра
ги ца.  З. Попо вић

Откри ва ње спо ме ни ка Јани Дра гој ло вић

За Дане Дуна ва поде ле пре три хиља де кроф ни
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ГРАД СКО ПОЗО РИ ШТЕ РУМА, 23. АРТ ТРЕ МА ФЕСТ

Тре ми на злат на маска
за пред ста ву „Едит Пјаф“

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, 23. „Арт Тре ма 
Фест у сеп тем бру, при ме ри добре позо ри
шне прак се“ је одр жан од 24. до 29. сеп
тем бра. Он је реа ли зо ван у фор ми тра
ди ци о нал ног Арт Тре ма Феста, доду ше, 
са чети ри пред ста ве, али и са изло жбом, 
про мо ци јом књи ге, као и ради о ни ца ма за 
мла ђи узраст. Ове годи не је раз ли ка била 
и у томе што није било струч ног жири ја, 
већ су се у уло зи жири ја нашли актив ни 
гра ђа ни у кул ту ри. 

Јед но гла сним одлу ка ма овај жири је за 
нај бо љу про гла сио пред ста ву „Едит Пјаф“, 

аутор ски про је кат Ђур ђе Вука ши но вић, 
Тре ми ну злат ну маску за нај бо љу глу ми
цу доде лио је Софи ји Јури чан за уло гу 
Мари је у пред ста ви „Шта ћемо сад?“, Тре
ми на злат на маска за нај бо љег глум ца је 
оти шла у руке Ива на Ђор ђе ви ћа Џуди ја 
за уло гу Фили па у истој пред ста ви, док је 
спе ци јал на награ да за дра ма ти за ци ју и 
аутор ски рад доде ље на Уро шу Мла де но
ви ћу за пред ста ву „Ствар избо ра – зашто 
слу шам Мар че ла“. Спе ци јал на Тре ми на 
маска је доде ље на рум ском High School 
The a tre за укуп ни допри нос Арт Тре ма 
Фест про јек ту. 

По тра ди ци ји, Арт Тре ма Фест је отво
рен изло жбом, која је посве ће на позна тој 
глу ми ци Све тла ни  Цеци Бој ко вић под 
нази вом „Умет ност глу ме или тра га ње за 
исти ном“. Реч је о изло жби Позо ри шног 

музе ја Вој во ди не, а дома ћин је био Зави
чај ни музеј Рума. Бра ни сла ва Коње вић, 
дирек тор ка Зави чај ног музе ја Рума, изра
зи ла је задо вољ ство што се овај фести
вал, који је про сла вио Руму у позо ри шној 
умет но сти, ипак одр жа ва и наја ви ла да ће 
и даље посто ја ти добра сарад ња Зави чај
ног музе ја и Арт Тре ма Феста. Др Зоран 
Мак си мо вић, дирек тор Позо ри шног музе
ја Вој во ди не и аутор изло жбе, рекао је да 
је она наста ла пово дом 50. годи на умет
нич ког рада Све тла не Бој ко вић и пово
дом награ де за живот но дело за заслу ге 
у позо ри шној умет но сти коју је доби ла од 
Сте ри ји ног позор ја, 2019. годи не.

– Изло жба је поде ље на у чети ри дела и 
гово ри о њеном позо ри шном опу су, раду 
на ТВу и фил му, као и радиодра ма ма, 
а има ла их је чак 76. Све тла на је за пет 

Отва ра ње изло жбе и зва ни чан поче так Арт Тре ма Феста

Зол тан Фрид ман Пред ста ва „Едит Пјаф“
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деце ни ја рада доби ла и исто толи ко при
зна ња и награ да и све се то може виде ти 
на овој изло жби. За изло жбу је кори шће на 
доку мен та ци ја коју сам добио у сарад њи 
са Све тла ном – рекао је др Зоран Мак си
мо вић.

У 20 часо ва је оди гра на пред ста ва 
„Шта ћемо сад?“ у про дук ци ји „Југо арта“ 
из Бео гра да, која је оди гра на на вели кој 
сце ни Кул тур ног цен тра. Био је дозво љен 
улаз за 220 посе ти ла ца, а сви они су доби
ли и заштит не маске са логом Арт Тре ма 
Феста.

Дру гог фести вал ског дана је одр жа на 
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 и 
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 
била Град ска библи о те ка, а про мо ци ја је 
одр жа на у Малој сали Кул тур ног цен тра. 
Пред ста ва каба рет ског типа „Едит Пјаф“, 
која је аутор ски про је кат Ђур ђе Вука ши
но вић из Бања Луке, оди гра на је у Дому 
омла ди не.

Тре ћег фести вал ског дана, 26. сеп тем
бра, орга ни зо ва на је 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, а потом и 
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. У вечер њим сати ма публи
ка је могла да погле да пред ста ву „Ствар 
избо ра“, а реч је о аутор ском про јек ту 
Уро ша Мла де но ви ћа, у изво ђе њу „Теле
порт теа тра“ из Пара ћи на која је оди гра на 
у Дому омла ди не.

Послед њег фести вал ског дана, 29. сеп
тем бра, публи ка је има ла задо вољ ство 
да погле да пред ста ву на енгле ском јези ку 
рум ских гим на зи ја ла ца под нази вом „Lit tle 
Shop od Hor rors“, Ruma High School The a
tre, у Дому омла ди не. Под се ћа мо, о овој 
пред ста ви смо и ми писа ли у јед ном од 
наших прет ход них изда ња.

Про гла ше њем нај бо љих и доде лом 
награ да и Тре ми них маски које је доде лио 
жири актив них гра ђа на у кул ту ри окон чан 
је ово го ди шњи, мало спе ци фи чан, 23. Арт 
Тре ма Фест.

– Наша је жеља била да поша ље
мо пози тив не вибра ци је са сце не нашој 
публи ци, а да при том не нару ши мо њихо
ву здрав стве ну без бед ност. Води ли смо 
рачу на да испо шту је мо и број људи, како 
би били без бед ни. Ово је била реду ко ва
на Тре ма, са чети ри пред ста ве, уз јед ну 
про мо ци ју и јед ну изло жбу, као и ради о ни
це за децу и мла де. Надам се да ћемо до 
кра ја годи не дове сти још неко ли ко госту ју
ћих пред ста ва – рекао је Зол тан Фрид ман, 
коор ди на тор про јек та Арт Тре ма Фест.

Он је додао да је фести вал ове годи не 
имао и хума ни тар ни карак тер, сва ки гле
да лац је добио Тре ми ну заштит ну маску, 
а за њу је дао коли ко је могао. Тај при ход 
ће се кори сти ти за про дук ци ју пред ста ва 
Град ског позо ри шта Рума.

Орга ни за тор и ово го ди шњег фести ва
ла је, као и увек до сада, Град ско позо
ри ште Рума, уз покро ви тељ ство локал не 
само у пра ве, Покра јин ског секре та ри ја та 
за кул ту ру и Мини стар ства за кул ту ру и 
инфор ми са ње. Парт не ри су били Зави чај
ни музеј Рума, Град ска библи о те ка и Кул
тур ни цен тар. С. Џаку ла

ПЕЋИНЦИ

„Жен ска посла“
за крај Кул тур ног лета

Онлајн Пећи нач ко кул тур но лето 
завр ше но је у неде љу, 27. сеп
тем бра, када је на зва нич ном 

Јутјуб кана лу Кул тур ног цен тра Пећин ци 
пре ми јер но еми то ва на позо ри шна пред
ста ва „Жен ска посла“, рађе на у окви ру 
про јек та ове уста но ве „Позо ри ште на 
селу“.

По речи ма дирек то ра КЦ Јова на Девр
ње, шесто онлајн „Пећи нач ко кул тур но 
лето“, у орга ни за ци ји Кул тур ног цен тра, 
а под покро ви тељ ством Општи не 
Пећин ци, ове годи не пру жи ло је при ли ку 
публи ци да ужи ва у кон цер ти ма филм
ске музи ке за нај мла ђе, духов не и етно 
музи ке и поп и ЕXYU рок музи ке, а 
послед ње неде ље у сеп тем бру и у зани
мљи вој позо ри шној пред ста ви.

– Заи ста смо поно сни што су наши 
онлајн про гра ми наи шли на добар одзив 
посе ти ла ца. И поред чиње ни це да смо 
ове годи не због акту ел не епи де ми о ло
шке ситу а ци је иза зва не коро на ви ру сом 
обим про гра ма сма њи ли, нисмо ускра
ти ли пошто ва о ци ма кул ту ре у нашој 

сре ди ни садр жа је у који ма могу да ужи
ва ју. С обзи ром на то да смо пла ни ра ли 
да се про гра ми ове годи не реа ли зу ју у 
свих 15 насе ља наше општи не, успе ли 
смо на неки начин да садр жа је учи ни мо 
доступ ним сва ком мешта ни ну наше 
општи не, али и шире – иста као је Девр
ња.

Јед но ча сов ну коме ди ју „Жен ска 
посла“ на сце ну је поста вио сту дент 
позо ри шне и радио режи је на Факул те ту 
драм ских умет но сти у Бео гра ду Сло бо
дан Стан ко вић по тек сто ви ма Душка 
Радо ви ћа из књи ге „Жен ски раз го во ри“, 
а уло ге тума че Мери ма Ради во је вић, 
Јеле на Недељ ко вић и Ката ри на Добрић.

– У пита њу је духо ви та колаж при ча у 
којој на сце ни све вре ме види мо три 
жене које тума че 27 раз ли чи тих лико ва 
у зани мљи вим комич ним ситу а ци ја ма. 
Публи ка ће бити у при ли ци да се иден
ти фи ку је с лико ви ма, али и да пре по зна 
жене из сво је око ли не, њихо ве про бле
ме, потре бе и зах те ве – рекао је Стан ко
вић.

Уз пошто ва ње свих епи де ми о ло
шких мера, на пла тоу испред ОШ у 
Новој Пазо ви, у субо ту, 26. сеп тем
бра, одр жа на је умет нич ка коло ни ја 
под нази вом „И ја волим Нову Пазо
ву“. Умет нич ка коло ни ја је оку пи ла 
више од 40 умет ни ка из реги о на, 
али и из Бео гра да и Новог Сада. 
Коло ни ју орга ни зу је ново па зо вач ко 
Умет нич ко удру же ње у сво јој сед
мој годи ни посто ја ња, под покро ви
тељ ством Општи не Ста ра Пазо ва, 
у сарад њи са Месном зајед ни цом, 
а све у окви ру мани фе ста ци је 
„Дани досе ље ни ка“. Изло жба 
наста лих радо ва биће поста вље на 
у гале ри ји Кул тур ног цен тра током 
окто бра ове годи не. З. К.

Ликов на коло ни ја
„И ја волим Нову Пазо ву“
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ,,АУТИ ЗАМ ГОВО РИ СРЦЕМ”

Аути стич на деца доби ја ју 
свој про стор за игру и уче ње

Цен тар за релак са ци ју у Ман ђе ло
су је про стор, који поро ди ца Мал
ба шић, зајед но са при ја те љи ма 

из удру же ња „Аути зам гово ри срцем», 
опре ма за уче ње и опу шта ње деце са 
смет ња ма у раз во ју. Осим инсти ту ци
о нал ног рада у шко ла ма и врти ћи ма, 
деци са аути змом је нео п хо дан про стор 
у коме ће у сло бод но вре ме, кроз игру, 
учи ти и сти ца ти живот не нави ке, а ова
кав цен тар, сме штен дале ко од гра да, у 
при ро ди, нуди могућ но сти и њима, али 
и њихо вим роди те љи ма, да уче у усло
ви ма који су без бед ни и при јат ни.

Викен ди цу са дво ри штем на Фру шкој 
гори нај пре је купи ла поро ди ца Мал ба
шић, како би њихо ва десе то го ди шња 
ћер ка Тео до ра, која осим аути зма и 
епи леп си је има и неко ли ко при дру же
них боле сти, што више вре ме на про во
ди ла у при ро ди, пошто ина че у Митро
ви ци живи у ста ну. Убр зо су реши ли 
да викен ди цу пре тво ре у цен тар, који 
носи назиц„Под истим небом», како би 
сви Тео до ри ни дру га ри на овом про сто
ру могли да се игра ју и уче, уз подр шку 
роди те ља и струч них лица.. 

 Сва ко ко је имао доди ра са аути стич
ном осо бом, или било шта про чи тао, 
зна да затво рен про стор фру сти ра децу 
са аути змом. Њима је потреб на шири
на, при ро да, јер се ту осе ћа ју нај спон та
ни је, сми ре но и у таквим усло ви ма они 

нај бо ље уче. Због тога смо ми одлу чи ли 
да напра ви мо овај про стор дале ко од 
гра да, ван буке и гужве, вру ћи не и све га 
оно га што их оме та у уче њу, каже Мир
ја на Мал ба шић из удру же ња „Аути зам 
гово ри срцем». 

Пре ма њеним речи ма, у зва нич ним 
обра зов ним инсти ту ци ја ма које поха ђа
ју деца са аути змом у Срем ској Митро
ви ци не ради се довољ но на сти ца њу 
живот них и рад них вешти на, због тога 
су они одлу чи ли да напра ве један свој 
кутак, где би могли све то да раде са 
сво јом децом. 

 Оно што је још јако бит но, не посто
ји кон ти ну и тет у свим актив но сти ма, а 
то је оно што њих нај ви ше оме та у уче
њу. Адап ти ра ли смо овај про стор, акце
нат ће бити на борав ку деце у при ро ди, 
има ће мо део који је наме њен за релак
са ци ју, са посеб ном пажњом на сти ца
ње рад них и живот них актив но сти, јер 
наша деца расту и то им је јако потреб
но. Због тога на томе мора мо да ради
мо, исти че Мир ја на Мал ба шић.

У Ман ђе ло су ће деца моћи да саде 
биљ ке и да воде рачу на о њима, и то 
зајед но са роди те љи ма и струч ном 
подр шком, јер ће на оку пља њи ма увек 
бити при су тан неко од дефек то ло га. 
Моћи ће да бри ну о воћу, да га саку пља
ју и при пре ма ју, и све ће бити орга ни зо
ва но у скла ду са актив но сти ма које они 

могу да испра те. 
 Због епи де ми о ло шке ситу а ци је смо 

то ове годи не про пу сти ли, али оста ло 
нам је да заса ди мо цве ће и да напра
ви мо мини сен зор ни врт, у коме ћемо 
сади ти зачин ско биље, о коме ће деца 
води ти рачу на. Kасније може мо да га 
суши мо, кори сти мо или про да је мо на 
изло жба ма на који ма редов но уче ству
је мо, каже Мир ја на.

Мир ја на Мал ба шић је у целу при
чу нај пре кре ну ла са супру гом, како 
би свом дете ту обез бе ди ли про стор за 
релак са ци ју.

 Пре по зна ли смо да Тео до ра има про
блем још као беба, од тада је кре нуо наш 
рад са њом, а наста ви ће мо да ради мо и 
даље. Задо вољ ни смо шта смо пости
гли, иако она није мно го функ ци о нал на, 
али то је због доста при дру же них ста ња 
која је оме та ју. И поред тога, она је јед на 
весе ла, добра, топла девој чи ца, која је 
при хва ће на и срећ на. Сви ми роди те љи 
тежи мо томе да нам деца буде срећ на, 
при ча Мир ја на и дода је да осим свом 
дете ту, свим њеним дру га ри ма са истим 
здрав стве ним про бле ми ма жели да буду 
срећ ни и задо вољ ни, за шта им је потре
бан упра во ова кав про стор. 

Роди те љи из удру же ња ,,Аути зам 
гово ри срцем” сами изра ђу ју и дидак
тич ки мате ри јал са којим њихо ва деца 
раде.  
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 Чита ву при чу сам покре ну ла ја, када 
је наша девој чи ца пошла у први раз ред.  
Виде ли смо да је јако тешко због тога 
што за њих не посто је уџбе ни ци, рад ни 
листо ви, јер сва ко има свој инклу зив
ни обра зов ни про грам. Уче ње мора да 
буде зани мљи во, јер је њима пажња 
крат ка. Тре ба да је при ву че те и задр жи
те толи ко да се усво ји неко ново зна ње. 
Због тога смо одлу чи ли да дидак тич ки 
мате ри јал пра ви мо сами, а за то нам је 
био потре бан само штам пач и пла сти
фи ка тор. Мно го је зани мљи во, при кљу
чи ли су се и оста ли роди те љи и сада 
пра ви мо тач но оно што нам је потреб но 
за нашу децу, при ча наша саго вор ни
ца и дода је да је мате ри јал за изра ду 
при сту па чан, а да су њиме задо вољ ни 
и дефек то ло зи који раде са њихо вом 
децом. 

За опре ма ње цен тра „Под истим 
небом» нај пре им је помо гла дру штве
ноодго во р на ком па ни ја „Eaton», која 
им је покло ни ла пешча ник. Затим, ту 
је Фонд за прог на на, расе ље на и избе
гла лица из Новог Сада, који је дони
рао  мате ри јал за кући цу са тобо га ном, 
а пре ко Фон да ци је Ј,,еле на Шан тић” и 
про јек та „Тво је место у Срби ји» доби ли 
су део сред ста ва за огра ду.

 Она нам је бит на због тога што су 
аути стич на деца хипе рак тив на, радо
зна ла, нема ју осе ћај за страх и за про
стор. Због тога нам је огра да нео п ход на, 
да бисмо и ми роди те љи могли да буде
мо опу ште ни ји, да и ми мало одмо ри мо 
када они има ју сво је актив но сти, гово ри 
наша саго во ни ца.

Она дода је да је и роди те љи ма аути
стич не деце одмор и опу шта ње више 
него потре бан.

 У Митро ви ци још увек нема услу га 
соци јал не зашти те, помо ћи у кући, или 
услу ге пре да ха. Роди те љи су јако умор
ни, јер је аути зам тешко ста ње и деца 
су врло зах тев на. Има мо роди те ље чија 
деца по три, чети ри годи не нису спа
ва ла целу ноћ. Ти роди те љи су заи ста 
умор ни. Овај про стор ће и њима одго ва
ра ти, да се они мало опу сте, да на крат
ко иза ђу из целе при че. Струч на лица 
ће овде ради ти са децом, тако да ће и 
роди те љи моћи да пре дах ну, каже Мир
ја на. 

Kако каже, тре нут но је при ла зни пут 
до цен тра у лошем ста њу, па сва ка 
киша оне мо гу ћа ва дола зак на ово има
ње. Kада би се пут макар посуо шљун
ком, могли би про стор да кори сте и 
зими, јер би децу дово ди ли на сан ка ње, 
да се игра ју, па би про стор био мак си
мал но иско ри шћен. 

Удру же ње „Аути зам гово ри срцем» 
зва нич но су про шле годи не осно ва ли 
роди те љи деце са раз вој ним смет ња
ма, пре те жно са аути змом из Срем ске 
Митро ви це.

 Оку пи ла нас је иста иде ја  да ство
ри мо што боље усло ве за напре до ва
ње наше деце. Орга ни зу је мо кре а тив не 
ради о ни це, пси хо ло шку подр шку роди
те љи ма, рекре а тив ни одла зак на базен, 
ради о ни цу тени са и слич но, каже Мир
ја на.

ВРЕМЕ СПРЕМАЊА АЈВАРА

Прави специјалитет 
за гурмане
Јесен је годи шње 

доба које се тешко 
може зами сли ти 

без мири са зим ни це. 
Ако је кува ни пара дајз 
нешто без чега нијед на 
зим ни ца не може да 
про ђе, онда је ајвар 
заси гур но спе ци ја ли
тет који се у сласт једе 
током целе зиме. При
пре ма ајва ра јесте 
дуга, али сигур но да се 
све то забо ра ви када 
се про ба укус пра вог 
дома ћег ајва ра. Међу
тим, све је мање оних 
који има ју врме на за 
спре ма ње ајва ра. Сла
ђа на Кузмић из Рав ња, 
које је нада ле ко позна
то по узго ју папри ке, са 
сво јом поро ди цом већ 
чети ри годи не кува 
дома ћи ајвар за про да
ју. Кузми ћи тади ци о
нал но саде папри ку на 
40 ари сво је земље, а 
како каже Сла ђа на, 
ове годи не род папри
ке није добар.

 Не знам зашто је то тако, али ова 
годи на је баш лоша за папри ку. Род није 
добар као што је био у прет ход ном пери
о ду. Нисмо баш задо вољ ни, мало има 
рода. Доду ше, цена за кило грам папри ке 
се кре ће од 70 до 80 дина ра, што је 
добро, али је мало има. Ина че, папри ку 
про да је мо на кило грам и пра ви мо ајвар 
од ње, каже Сла ђа на.

Кузми ћи на свом има њу саде сор ту 
папри ке кри во пе тљу, бабу ру и рогу. Када 
је Сла ђа на пре чети ри годи не дошла на 
иде ју да кува ајвар за про да ју, била је 
скеп тич на, али се то данас испо ста ви ло 
као добра одлу ка.

  Ајвар је дома ћи спе ци ја ли тет. Ми 
пра ви мо ајвар од сто посто пече них 
папри ка. Зна чи, нема нијед не баре не 
папри ке у њему. Када сам поче ла, нисам 
баш веро ва ла да ће се ајвар про да ва ти, 
али како је вре ме про ла зи ло, све више 
људи га је купо ва ло. Веро ват но су виде
ли да је ква ли те тан, да има укус пра вог 
дома ћег ајва ра. Сада доста вља мо чак и 
у Сло ве ни ју. С дру ге стра не, да би се 
ајвар напра вио потреб но је мно го вре ме
на и тру да, а данас жене махом има ју 
мно го оба ве за, не могу да стиг ну и не 
желе да се муче. Зани мљив мо је да 
ајвар купу ју под јед на ко и жене са села и 
жене из гра да. Јед но став но, лак ше им је 
да издво је 500 дина ра за кило грам ајва
ра, обја шња ва Сла ђа на.

Када је сезо на бра ња папри ке и кува
ња ајва ра у послу уче ству је цела поро
ди ца. Ајвар се тада кува ско ро сва ког 
дана и то често и после поно ћи. Ове 

годи не, сезо на кува ња ајва ра је поче ла 
1. сеп тем бра, а оче ку је се да ће се звр
ши ти око 10. окто бра. 

 Када се папри ка убе ре, она се мора 
опра ти и очи сти ти од петељ ки. Затим се 
ста вља у мре жа сте џачи ће да се оце ди и 
онда се меље. После тога нало жи мо 
ватру и тек после под не почи ње прже ње. 
Дода мо уље, шећер и мало кон зер ван са. 
Сви под јед на ко уче ству је мо у послу мој 
супруг, све кр ва и деца. Да би ајвар био 
добар и уку сан, важно је да папри ка буде 
ква ли тет на, месна та, без воде, са мно го 
суве мате ри је. Ми пра ви мо ајвар од три 
врсте папри ке кри во пе тље, патли џан ке и 
мало роге. Днев но испр жи мо четр де сет 
до педе сет тегли, каже Сла ђа на.

Она дода је да се при др жа ва ста рог 
рецеп та, а у сво јој пону ди има ју бла го 
љути и љути ајвар. 

 Рецепт је, хај де да тако кажем, про
ве рен, ту нема гре шке. Саме ље се шест 
кило гра ма папри ке и то се пржи неко ли
ко мину та, затим се у ту сме су дода шест 
шољи ца загре ја ног уља, шест каши ка 
шеће ра и кон зер ванс. То је пра а ви укус 
дома ћег ајва ра, исти че Сла ђа на.

Наша саго вор ни ца каже да епи де ми ја 
виру са коро на није ути ца ла на про да ју 
ајва ра.

  Све више људи купу је из годи не у 
годи ну. Чак и ове годи не про да ја иде 
солид но, упр кос епи де ми ји коро навиру
са. Поми сли ла сам да про да је неће ни 
бити, али хра на се увек про да је е када је 
кри за. Добро се про да је и папри ка на 
кило грам, каже Сла ђа на. З. Попо вић

Слађана Кузмић



28 30. SEPTEMBAR 2020.  M NOVINE ПОЉОПРИВРЕДА

СППШ „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ РУМА

Јабу ке добро роди ле
У рум ској Сред њој 

пољо при вред нопре
храм бе ној шко ли 

„Сте ван Петро вић Бри ле“ у 
току је бер ба јабу ка, тач ни
је окон ча на је бер ба сор те 
злат ни дели шес прве кла се, 
тако да ће уче ни ци дру гог 
раз ре да сме ра пољо при
вред ни тех ни чар, сада бити 
анга жо ва ни на ски да њу 
рода дру ге кла се. 

Боја на Гра во ња, настав
ни ца струч них пред ме та, 
каже да су анга жо ва ни уче
ни ци дру ге годи не како би се 
упо зна ли са зна ча јем бер бе.

– Све до ци смо да је вели
ка потра жња за добрим 
бера чи ма, уче ни ци тре ба 
да нау че како се пра вил но 
уби ра ју пло до ви, јер је реч о 
осе тљи вим сор та ма. Има мо 
сре ћу да ове годи не има мо 
и при прав ни цу која је ту да 
нас упо зна са зна ча јем бор
бе про тив разних ште то чи на 
и боле сти. Уче ни ци ће ове 
годи не виде ти оно што је 
нај зна чај ни је, оно са чим ће 
се сре сти и сле де ће годи не 
– каже Боја на Гра во ња.

Воћ њак Сред ње пољо
при вред нопре храм бе не 
шко ле „Сте ван Петро вић 
Бри ле“ про сти ре се на повр
ши ни од пола хек та ра, а 
шко ла се опре де ли ла за три 
нај по зна ти је и воде ће сор те 
у Срби ји и све ту. То су злат
ни дели шес, ајда ред и гре ни 
смит. Воћ њак је савре мен, 
са залив ним систе мом и 
про тив град ном мре жом.

– Тру ди мо се да пока же мо 
уче ни ци ма шта је све зна
чај но за ту тех но ло ги ју, јер је 
цела тре ћа годи на, и прак са 
и тео ри ја, посве ће на воћар
сковино гра дар ском делу. 
Ово је мла ди засад јабу
ка, све га две годи не стар, а 
при нос је пет тона и баш смо 

задо вољ ни родом – исти че 
настав ни ца Боја на.

При прав ни ца Мила на 
Вон дра чек је дипло ми ра ни 
инже њер пољо при вре де, 
смер зашти те биља, која 
каже да ће сада сво ја тео
риј ска зна ња при ме ни ти у 
прак си.

– Видим да су овде пре
вен тив не мере про тив про
у зро ко ва ча ште те у јабу ци, 
као што су пепел ни ца, пла
ме ња ча и јабу кин смо то вац, 
добро одра ђе не, у пра во 
вре ме и уз упо тре бу прав них 
суп стан ци. План нам је да, 
када отпад не две тре ћи не 
листа, одра ди мо хемиј ски 
трет ман са бакром и дез ин
фек ци ју ста ба ла, како би се 
сма њи ла могућ ност пре зи
мља ва ња тих ште то чи на. У 
некој даљој будућ но сти пла
ни ра мо да сма њи мо број 
хемиј ских трет ма на, и да се 
хемиј ске мате ри је заме не 
био ло шким пре па ра ти ма – 
исти че Мила на Вон дра чек.

– Ове годи не спа ја мо 
прак су са тео ри јом коју ћемо 
учи ти сле де ће годи не, а то 
је воћар сковино гра дар ска 
про из вод ња. Нау чи ли смо 
пра ви про цес бра ња јабу
ка, прво се бере прва кла
са у коју спа да ју нај круп ни је 
и сред ње јабу ке, а дру га је 
сит ни ја до сред њег пло да, 
као и тру ле јабу ке – рекла 
нам је уче ни ца Нико ли на 
Кулић. С. Џаку ла

Боја на Гра во ња, Нико ли на Кулић и Мила на Вон дра чек

Бер ба јабу ка
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УСКО РО ДВЕ НОВЕ КЊИ ГЕ РАДО ВА НА СРЕМ ЦА

Истра жи ва ња јед ног архе о ло га
Од 2012. годи не до данас архе о

лог Радо ван Сре мац је напи сао 
и издао око 26 књи га, а тре нут но 

су још две у штам пи. Прва има наслов 
„Русин ске поро ди це у сели ма општи
не Шид“, а дру га „Јевре ји цен трал не 
Бач ке током прве поло ви не 19. века“. 
Књи га која се бави русин ским поро ди
ца садр жи подат ке за 543 поро ди це на 
тери то ри ји општи не Шид. Изда ва ње 
ових књи га, омо гу ћи ли су аутор, Грко
ка то лич ка црква у Шиду 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 на кон кур су за изда ња на јези ци
ма наци о нал них мањи на.

– Бачин ци, Бикић До и Бер ка со во 
су нај ве ће русин ске зајед ни це, те сам 
подат ке нај ви ше кори стио упра во из 
ових села. Тако да ће ова књи га зајед
но са пода ци ма из прет ход не „Русин
ске поро ди це у Шиду“, ком пле ти ра ти 
подат ке о Руси ни ма до 1925. годи не 
– каже Сре мац.

Дру га књи га је „Јевре ји цен трал не 
Бач ке током прве поло ви не 19. века“.

– У пита њу је један доку мент који 
сам про на шао и који је врло зна чај, 
јер су се Јевре ји касно упи си ва ли у 
матич не књи ге, а овде су пода ци из 

1763. годи не. То су једин стве ни пода
ци, јер тако раних пода та ка за Јевре је 
нема. Изда вач је Архив Вој во ди не. Ту 
ће бити пода ци за око 150 поро ди ца из 
Црвен ке, Куле, Сом бо ра. То је и нукле
ус јевреј ске зајед ни це целе Вој во ди не, 
јер су се са тих про сто ра расе ља ва ли 
у Срем, Банат, Бара њу – обја снио је 

аутор.
Рад на овим књи га ма тра јао је око 

годи ну дана.
– Ја сам архе о лог и не могу да се 

упу штам у неке исто риј ске ана ли зе, 
ја сам јед но став но пре пи сао исто риј
ске изво ре и то пре нео јав но сти. Има 
увод них тек сто ва који ће само да поја
сне текст. При пре ма књи га је тра ја ло 
оно ли ко вре ме на коли ко ми је тре ба ло 
да пре пи шем текст – каже Радо ван.

Једи ни про блем су била име на која 
су негде раз ли чи та, па их је тре ба ло и 
пове за ти. Књи ге садр же лич не подат
ке као што је место рође ња, вен ча ња, 
што је почет на тач ка за даља истра
жи ва ња. Књи ге ће иза ћи из штам пе за 
месец дана, а про мо ци ја ће се орга ни
зо ва ти у скла ду са усло ви ма који тада 
буду на сна зи. Пре неко ли ко месе ци 
иза шла је и књи га о јевреј ским поро ди
ца ма у Зему ну и око ли ни, а у руко пи су 
су и књи ге „Ста нов ни штво Моло ви на 
1719–1930. годи не“, као и „Пра во слав
но ста нов ни штво Шида до 1930. годи
не“. 

У при пре ми је и књи га у којој ће 
бити попис ста нов ни штва свих села у 
општи ни Шид. 

Д. П.

Радо ван Сре мац

„ТРО ФЕЈ ИЛИ ЈА ПАН ТЕ ЛИЋ“

Фудбал
у Врднику

Шести Међу на род ни дечи ји фуд бал ски тур нир  
„Тро феј Или ја Пан те лић“ одр жан је  26. и 27. сеп тем
бра у Бањи Врд ник, а све ча но га је отво рио Вла ди мир 
Батез, покра јин ски секре тар за спорт и омла ди ну. Реч 
је о међу на род ној мани фе ста ци ја која оку пља децу 
узра ста од 2008. до 2013. годи шта. Ове годи не је уче
ство ва ло 58 еки па, а у фина лу су сна ге одме ри ли 
„Пар ти зан“ и „Црве на зве зда“. Ини ци ја тор ове мани
фе ста ци је је Милан Чабрић, а у орга ни за ци ји су уче
ство ва ли ФК „Рудар“ из Врд ни ка, као и спорт ски и 
фуд бал ски савез Општи не, уз покро ви тељ ство ири
шке општи не. С. Џ.

АК „СИР МИ УМ“

Успе шни у Шап цу
Мла ди атле ти ча ри „Сир ми у ма“ 

били су успе шни на тра ди ци о нал
ном Госпоjинском митин гу у Шаpцу. 
Више сто ти на так ми ча ра над ме та
ло се у неде љу за меда ље, а 
оства ре ни резул та ти оста ће за 
пам ће ње. 

Вања Кечић са два зла та у трци 
на 60м и у ско ку у даљ била је пра
ва зве зда. Мар ко Мили но вић је 
побе дио на 300м док је на 100м био 
дру ги. Дејан Мој син је вор текс 
бацио 42м и осво јио зла то док је у 
ско ку у даљ био тре ћи. Чикић Стра
хи ња сре бро на 300 и брон зу на 60 
м. Ким Срет ко вић две меда ље обе 
брон зе на 60м и баца њу вор текс. 

Огњен Тубић је био дру ги у ско ку у 
даљ док је Дуња Јоси мо вић осво ји
ла брон зу у трци на 200м. Тра ви ца 
Маша је била тре ћа на 60м баш као 
и Мина Петро вић у баца њу вор текс. 
Андреа Мари чић је била тре ћа у 
ско ку у даљ баш као и Тео дор Стој
ко вић у баца њу вор текс. Сво ју прву 
меда љу на свом првом так ми че њу 
осво ји ла је лен ка Гла ва ше вић у 
ско ку у даљ. Лука Kрњевић је био 
дру ги у баца њу вор текс баш као и 
лука Пре ка јац у баца њу кугле што 
није њего ва дисци пли на. Шиђан ка 
Неве на Вла и са вље вић у свом 
првом насту пу у баца њу вор текс 
осво ји ла је сре бр ну меда љу. 

Фуд бал ски фести вал у Врд ни ку
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ГФК „СЛО ВЕН“ РУМА

Вели ки радо ви на обно ви 
згра де клу ба

Град ски фуд бал ски клуб „Сло вен“ 
посто ји од 1924. годи не, а згра да 
коју кори сте и која је недав но зна

чај но рено ви ра на, дати ра из седам де
се тих годи на про шлог века. Из буџе та 
је за радо ве издво је но око 2,4 мили о на 
дина ра, а они су обу хва та ли рекон струк
ци ју кро ва који је про ки шња вао, уре ђе
ње свла чи о ни ца, мокрих чво ро ва, као 
и тоа ле та за гле да о це. Упра ва клу ба je, 
мимо oвих сред ста ва, уз помоћ спон зо ра 

и при ја те ља клу ба, радо ве про ши ри ла, 
те се при во де кра ју и радо ви на уре ђе њу 
спољ не фаса де објек та. 

Рено ви ра ну згра ду су 22. сеп тем бра 
оби шли, у прат њи пред сед ни ка клу ба 
Мило ра да Бата ла, пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић и начел ник Општин ске 
упра ве Душан Љуби шић. Сла ђан Ман
чић је том при ли ком рекао да је задо во
љан оним што је ура ђе но, али и јед ном 
новом енер ги јом људи који воде клуб и 

пла но ви ма које наме ра ва ју да реа ли зу ју, 
као што је ком плет но уре ђе ње помоћ ног 
тере на. А све то како би се ство ри ли што 
бољи усло ви за оне који се фуд ба лом 
баве, посеб но за нај мла ђи узраст.

– „Сло вен“ је ове годи не ушао у Срем
ску лигу и доста добро се коти ра у овом 
момен ту. То је све резул тат људи који 
су реши ли да одво је сво је вре ме, свој 
новац, сво је при ја те ље како би помо
гли овом нашем клу бу. И ми смо ту да 
помог не мо, али већи на гле да да осну је 
неко спорт ско дру штво и одмах тра же од 
Oпш тине да их финан си ра. Овде је слу

Током про те клих осам годи на локал
на само у пра ва је зна чај на сред ства 
уло жи ла у спорт ску инфра струк ту ру и 
попра ви ла усло ве тре ни ра ња и игра
ња мно гих фуд бал ских клу бо ва.

– Посто је зна чај не раз ли ке како ти 
тере ни сада изгле да ју, у одно су на то 
какви су били пре него што смо ми пре
у зе ли власт у рум ској општи ни. Остао 
је још мали број клу бо ва у које тре ба 
да уло жи мо – каже Сла ђан Ман чић, 
први човек рум ске општи не.

Он дода је да локал на само у пра ва не 
може да ути че на то да ли ће неко бити 
добар фуд ба лер или не, али може да 
ула же у инфра струк ту ру и омо гу ћи 
усло ве за добар рад и тре нин ге, од 
три би на, свла чи о ни ца, тере на, расве
те... Локал на само у пра ва се тру ди да 
није дан клуб не буде запо ста вљен, јер 
већи на клу бо ва, да се не финан си ра 
из буџе та, не би могла ни да се так ми
чи.

– Све општи не у окру же њу су пре по

ло ви ле број сво јих клу бо ва, пого то во 
фуд бал ских, јер то пуно кошта. Код нас 
су тако, на при мер, Павлов ци сами 
оду ста ли од так ми че ња. Ми буквал но 
финан си ра мо све клу бо ве, сно си мо 
њихо ве тро шко ве, тако да мно ги клу
бо ви напре ду ју. Има мо „1. мај“ који је 
одско чио, док се нај ве ћи број рум ских 
клу бо ва тре нут но так ми чи у Срем ској 
лиги. Наш циљ је да се што више деце 
бави спор том, иза ђе из затво ре них 
про сто ра, да се скло не од ком пју те ра и 
мобил них теле фо на, да поку ша ју да 
здра во одра ста ју – исти че Ман чић. 

Упра во радо ви на рено ви ра њу згра
де ГФК „Сло вен“ су послед њи у окви ру 
ово го ди шњег тен де ра од 17 мили о на 
дина ра за спорт ску инфра струк ту ру. 
Ура ђе на је и ком плет но нова свла чи о
ни ца у Вито јев ци ма, а завр ша ва се, 
тако ђе, и нова свла чи о ни ца у Буђа нов
ци ма. Ту спа да и поста вља ње рефлек
то ра на тере ну у Вог њу, као и огра ђи
ва ње дела тере на у Клен ку. 

Зна чај на ула га ња у спорт 

Мило рад Бата ло и Сла ђан Ман чић

Зграда ГФК „Словен“
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чај дру га чи ји, види се жеља за напре до
ва њем, а и сам број деце и број селек ци
ја раз ли чи тог узра ста овде иде у при лог 
томе. Моја пору ка је да тако наста ве, ми 
смо ту да помог не мо, али и да кри ти ку
је мо, када про це ни мо да нешто није ура
ђе но како тре ба или да је могло боље 
– пору чио је Сла ђан Ман чић. 

Он је додао да је општин ска поли ти ка 
да се ула же у спорт и децу, а нај ви ше се 
пома же фуд бал јер је то и нај ма сов ни ји 
и нај по пу лар ни ји спорт.

Мило рад Бата ло, пред сед ник ГФК 
„Сло вен“, захва лио је пред сед ни ку и 
локал ној само у пра ви на инве сти ци ји, јер 
су ови радо ви били заи ста нео п ход ни 
због дотра ја ло сти саме згра де. Кров је 
про ки шња вао, а вла га је захва ти ла већи 
део објек та.

– Ми смо успе ли да ура ди мо рекон
струк ци ју чети ри свла чи о ни це, два купа
ти ла, кан це ла ри је за тре не ре и суди је, 
ход ник, заме ни ли смо сто ла ри ју, уре ди
ли нове тоа ле те изнад три би на за гле
да о це. Заи ста смо, уз подр шку локал
не само у пра ве, обез бе ди ли ква ли тет не 
усло ве за рад свих селек ци ја – рекао је 
Бата ло.

ГФК „Сло вен“ има око 170 игра ча, 
почев ши од шко ле фуд ба ла коју поха
ђа ју мали ша ни од шест до 12 годи на, 
пре ко пио ни ра, каде та, омла ди на ца до 
првог тима.

– Њима ће то мно го зна чи ти, јер има
мо ква ли те тан струч ни тим, има мо и 
амби ци је да напра ви мо што бољи успех 
за нашу општи ну. Не ста је мо, раз ви ја мо 
се, већ смо запо че ли ком плет ну рекон
струк ци ју помоћ ног тере на, ради ће мо и 
на глав ном тере ну. Три би не смо рани је 
сре ди ли, уз помоћ ФК „Вој во ди на“. Ми 
има мо бољу инфра струк ту ру од већи
не клу бо ва у овом ран гу. „Сло ве ну“ није 
место у овој лиги, има мо амби ци је да 
буде мо макар јед ну, ако не и две лиге 
изнад – рекао је Мило рад Бата ло.

„Сло вен“ је, тре нут но, у самом врху 
Срем ске лиге, а жеља руко вод ства и 
игра ча је да век посто ја ња овог клу ба, 
2024. годи не, доче ка ју у лиги коју „Сло
вен“ заслу жу је.

С. Џаку ла

ТК „ЗМАЈ“ РУМА

Јована Мушиц ки 
држав на прва ки ња

Првен ство држа ве у бори лач ким спор
то ви ма одр жа но је 20. сеп тем бра у Бео
гра ду и то после полу го ди шње пау зе. 
Изу зе тан резул тат на овом так ми че њу је 
пости гла Јова на Мушиц ки, постав ши 
држав на прва ки ња Срби је у теквон доу, у 
кате го ри ји до 53 кг. 

Под се ти мо, Јова на је ове годи не про
гла ше на и за нај бо љу сени ор ку рум ске 
општи не. Јова на Мушиц ки је чла ни ца 
изу зет но ква ли тет ног Теквон до клу ба 
„Змај“ и у јакој кон ку рен ци ји је у три бор
бе има ла сто про цент ни учи нак, одно сно 
три побе де. Тако је Јова на у полу фи на лу 
успе ла да побе ди Тија ну Бог да но вић, 
која је осво ји ла олим пиј ско сре бро, а у 
фина лу и свет ску прва ки њу из 2017. 
годи не Вању Стан ко вић. Обе так ми чар ке 
су чла ни це чуве ног бео град ског ТК 
„Галеб“.

– Сама чиње ни ца да је Јова на поста ла 
сени ор ска прва ки ња Срби је са само 18 
годи на, нај бо ље пока зу је о каквом тален
ту је реч. Међу тим, вели ки резул та ти су 
тек пред њом, уз један посве ћен рад и 
тре нин ге – рекао је Јова нин тре нер 
Бори слав Крстић. С. Џаку ла

Прет ход ног викен да у Сеге ди ну je одр
жан Свет ски куп у кајаксприн ту где су у 
окви ру репре зен та ци је Срби је насту пи ла 
и пет каја ка ша из срем ско ми тро вач ког 
„Вала“  Ана ста зи ја Бајук, Мари ја Доста
нић, Бојан Зде лар, Петар Мил ко вић и Сте
фан Врдо љак, који су оства ри ли запа же
не успе хе пла си ра њем у три А фина ла и 
два Б фина ла. У Сеге ди ну је уз так ми ча ре 
био и тре нер Ненад Коси јер.

Ана ста зи ја Бајук је насту пи ла у дво се ду 
на 200 мета ра са Жеља ном Петро вић, где 
су зау зе ле висо ко сед мо место у фина лу. 
Злат на меда ља при па ла је поса ди Руси је 
Ков нир и Дол го ва, сре бро Мађа ри ца ма 
Луц и Киш, док је брон зу осво јио аустриј
ски чамац Леха ци и Шварц. Ана ста зи ја је 
насту па ла и у јед но се ду на 200 мета ра где 
је у полу фи на лу зау зе ла сед мо место. 
Мари ја Доста нић је зајед но са Евом Барт, 
Оли ве ром Михај ло вић и Дуњом Ста но јев 
весла ла у четвер цу на 500 мета ра где су 

финал ну трку завр ши ле на осмом месту. 
Укра ји ни је при па ло злат но одлич је, Фран
цу ски ње су осво ји ле сре бро, а Руски ње 
брон зу. Зајед но са Биља ном Релић, Мари
ја Доста нић се так ми чи ла и у дво се ду на 
500 мета ра где су у Б фина лу зау зе ле 
осмо место, што је у укуп ном порет ку 
седам на е сто место.

У А фина лу јед но се да на 1000 мета ра 
Бојан Зде лар је зау зео деве то место. У 
овој трци три јум фо вао је пред став ни ка 
Пор ту га ла Фер нан до Пимен та, сре бро и 
брон за су при па ле Мађа ри ма Балин ту 
Копа шу и Ада му Вар ги. Петар Мил ко вић 
се над ме тао у јед но се ду на 500 мета ра 
где је Б фина ле завр шио на тре ћем месту, 
што је у укуп ном пла сма ну два на е сто 
место.

У полу фи на лу четве ра ца на 500 мета ра 
деве то место је зау зео Сте фан Врдо љак 
зајед но са Воји ном Рудо ви ћем, Дани лом 
Жив ко ви ћем и Луком Стој ко вим.

Успех Митров ча на

СВЕТСКИ КУП: КАЈА КА ШКИ КЛУБ „ВАЛ“
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Европ ске муке
После ТСЦа, из Евро пе су испа ли и 

Пар ти зан и Вој во ди на. Срби ја је оста ла 
са јед ним пред став ни ком у ква ли фи ка
ци ја ма за Лигу Евро пе.

Црно – бели су изгу би ли од бел гиј
ског Шар лрое у про ду же ци ма. Морам 
при зна ти да и нисам оче ки вао неки 
дру га чи ји исход с обзи ром на то какву 
су игру Бео гра ђа ни пока за ли у Мол да
ви ји неде љу дана пре тога. Јед ном реч
ју – јало во. Пока за ло се коли ки је про
блем када тим није кон кре тан и када 
кон стат но напа да без резул та та.

Тре нер Пар ти за на је одлу чио да 
оста ви на клу пи Суму, можда и свог нај
бо љег игра ча. Важно је да је шан су дао 
деча ку који је у међу вре ме ну забо ра
вио да игра фуд бал – Лаза ру Мар ко ви
ћу.

Испо ста ви ло се, ипак, да је Пар ти за
нов нај ве ћи хен ди кеп поја ва на голу 
зва на Вла ди мир Стој ко вић. Овај вете
ран упор но одби ја да баци рука ви це, 
јер веру је да још увек има шан се да 
напра ви још који кру ци јал ни кикс. При
мио је гол у про ду жет ку из сло бод ња ка. 
Јел’ неко изне на ђен?

Сада Пар ти за ну оста је бор ба за титу
лу у дома ћем првен ству (како то тужно 
зву чи). Упра ва ће, нарав но, гле да ти да 
про да све што се про да ти може. На 
кра ју кра је ва, зашто би и раз ми шља ли 
о будућ но сти када не зна ју ни да ли ће 
седе ти у сво јим фоте ља ма још дуго.

Вој во ди на је испа ла од још јед ног 
бел ги ског пред став ни ка   Стан дар да. У 

ско ро иден тич ном сце на ри ју, Ново са
ђа ни су изгу би ли на про ду жет ке са 2:1. 
Исти на, није се пуно оче ки ва ло од 
нашег тима и може се рећи да се нису 
обру ка ли пред озбиљ ни јом и јачом еки
пом Стан дар да.

Тако је на бра ни ку отаџ би не оста ла 
само Црве на зве зда која би свој меч са 
јер мен ским Ара ра том тре ба ла да игра 
1. окто бра. Ситу а ци ју је додат но заком
пли ко ва ло рат но ста ње у Јер ме ни ји. До 
закљу че ња овог бро ја М нови на није 
било позна то где ће се оди гра ти меч 
изме ђу ова два клу ба.

Било како било, чиње ни ца је да нам 
је фуд бал у бана ни, а ства ри не изгле
да ју добро узев ши у обзир реор га ни за
ци ју европ ских так ми че ња почев од 
сле де ће сезо не. Како ства ри сто је, и 
Лига Евро пе ће убу ду ће бити пре ми ја 
за наше клу бо ве.

Капа доле
На дру гој стра ни све та, НБА сезо на 

се при бли жа ва кра ју. За титулу ће се 
борити Лејкерси и Мајами. 

Наш Нико ла Јокић није могао са сво
јим Ден ве ром да пре ба ци пре ко 
Лебро на и њего ве дру жи не у Леј кер си
ма. Испа ли су у полу фи на лу запад не 
кон фе рен ци је. Ова чуд на сезо на, пре
ки ну та због коро не, била је пун пого
дак за нашег аса. Конач но је Ден вер 
успео да скре не пажњу на себе као 
јед на од нај пер спек тив ни јих еки па у 
НБА. Јокић, као лидер ове еки пе, пока
зао је зашто је један од нај бо љих игра

ча лиге. Дежме ка сти Сом бо рац је увео 
и неке нови не у свој репер то ар, као 
што је шут са јед не ноге који про сто 
излу ђу је про тив ни ка. Оста ло је да 
пора ди на одбра ни која је и даље 
њего ва нај сла би ја тач ка. У сва ком слу
ча ју, мом ку тре ба ски ну ти капу за сезо
ну која је иза њега и поже ле ти му сву 
сре ћу у настав ку аме рич ке при че.

Миров ни пре го во ри
И на кра ју, тре ба спо ме ну ти и то да 

ће реги о нал но кошар ка шко так ми че
ње АБА лига поче ти 2. окто бра. Било 
је мно го пери пе ти ја и непо зна ни ца, 
али су се ипак на кра ју све стра не 
нека ко дого во ри ле и лига може да поч
не. Пар ти зан је углав ном зате зао и 
кочио дого вор, а о каквом се так ми че
њу ради, довољ но пока зу је и чиње ни
ца да је пре сва ког почет ка сезо не 
потреб но оба ви ти пре го во ре као у Деј
то ну. Још нам само фале међу на род
ни посред ни ци.

Руку на срце, Пар ти зан је имао раз
ло га да него ду је с обзи ром на то да је 
за пред сед ни ка АБА лиге поста вљен 
изве сни Зоран Тошко вић. Очи боде 
чиње ни ца да је дотич ни таст Чови ће
вог сина Фили па. Ина че, човек је на ту 
функ ци ју поста вљен као пред став ник 
ФМПа, Зве зди не фили ја ле. О регу
лар но сти ћемо неки дру ги пут. За сада, 
бит но је да се кошар ка шка лоп та заро
ла на нашим тере ни ма, а шта ће се 
деша ва ти у току сезо не, то само бог 
зна.

Било је мно го
пери пе ти ја и

непо зна ни ца, али су се 
ипак на кра ју све стра не 

нека ко дого во ри ле и АБА 
лига може да поч не.

Пар ти зан је углав ном 
зате зао и кочио дого вор, 
а о каквом се так ми че њу 
ради, довољ но пока зу је 

и чиње ни ца да је пре 
сва ког почет ка сезо не 

потреб но оба ви ти
пре го во ре као

у Деј то ну. Још нам само 
фале међу на род ни 

посред ни ци

Fo
to

: a
ba

li
ga

.c
om



3330. SEPTEMBAR 2020.            M NOVINE

Дина мо – Јаго ди на 0:1; Гра
фи чар – Земун 1:0; ИМТ – 
Борац 1926 0:1; Кабел – Рад
нич ки 1923 1:1; Рад нич ки Пирот 
– ОФК Жар ко во 2:1; Рад нич ки 
СМ – Лозни ца 0:1; Сло га – 
Колу ба ра 3:1; Желе зни чар – 
Будућ ност 2:1; Дубо чи ца – Тра
јал (су били оди гра ли у поне де
љак).

Чонопља: Слога – Први Мај 
1:1; Нови Козарци: Слобода – 
Дунав 0:0; Сакуле: Борац – 
Хајдук 1912 3:2; Панчево: 
Динамо 1945 – Бачка 1901 4:2; 
Кањижа: Тиса Адорјан – ОФК 
Вршац 0:2; Нови Сад: Младост 
– Омладинац 1:0; Пећинци: 
Феникс 1995 – Стари Град 1:0; 
Зрењанин: Раднички (З) – 
Војводина 1928 1:0; Бечеј: 
Бечеј 1918 – Козара 1:2; Стара 
Пазова: Јединство – Раднички 
1912 1:1.

01. Младост 9 7 1 1 17:3 22
02. ОФК Вршац 9 5 2 2 11:4 17
03. Динамо 9 5 1 3 17:11 16
04. Борац 9 5 1 3 10:8 16
05. Раднички 9 4 3 2 13:9 15
06. Омладинац 9 3 5 1 12:6 14
07. Први Мај 9 3 5 1 10:7 14
08. Бачка 1901 9 4 2 3 12:11 14
09. Хајдук 1912 9 4 2 3 14:14 14
10. Козара 9 4 2 3 14:16 14
11. Тиса 9 3 3 3 15:12 12
12. Стари Град 9 4 0 5 9:7 12
13. Радн. (З) 9 3 3 3 11:11 12
14. Јединство 9 3 2 4 13:14 11
15. Феникс 9 3 2 4 7:13 11
16. Дунав 9 2 3 4 8:11 9
17. Слобода 9 1 4 4 7:14 7
18. Слога 9 1 4 4 5:12 7
19. Бечеј 1918 9 2 1 6 10:18 7
20. Војводина 9 0 2 7 2:16 2

Напре дак – Мета лац 1:2; 
Про ле тер – Нови Пазар 1:0; 
Инђи ја – Вој во ди на (су били 
оди гра ли у поне де љак); Пар ти
зан – ОФК Бач ка (су били оди
гра ли у поне де љак); Вождо вац 
– Рад нич ки Ниш 5:0; Мла дост – 
Црве на Зве зда 0:4; Чука рич ки 
– Мачва 4:0; Јавор Матис – Зла
ти бор 1:1; Рад ник – Рад 4:2; 
ТСЦ – Спар так ЖК 3:0

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Белегиш: Подунавац – 
Јединство 1:2; Нови Сад: 
Индекс – Црвена Звезда 3:3; 
Ердевик: Слога (Е) – Борац 
1:0; Војка: Сремац – Слога (Т) 
1:0; Мачванска Митровица: 
Подриње – Хајдук 0:2; Бачки 
Јарак: Младост – Будућност 
5:2; Беочин: Цемент – Јадран 
3:2; Каћ: Југовић – Раднички 
0:2; Доњи Товарник: Слобода 
– РФК Н.С 1921 1:1.

01. Слобода 8 6 1 1 14:3 19
02. Слога (Е) 8 6 0 2 15:5 18
03. Хајдук 8 6 0 2 15:8 18
04. Индекс 8 5 2 1 23:11 17
05. Младост 8 5 1 2 21:9 16
06. Јединство 8 5 1 2 13:7 16
07. Раднички 8 4 1 3 10:6 13
08. Цемент 8 4 1 3 18:15 13
09. Борац 8 3 3 2 10:7 12
10. РФК Н.С 8 3 3 2 12:10 12
11. Сремац 8 3 3 2 12:10 12
12. Подриње 8 3 0 5 9:16 9
13. Подунавац 8 2 1 5 9:17 7
14. Ц. Звезда 8 1 3 4 11:15 6
15. Југовић 8 1 2 5 6:19 5
16. Будућност 8 1 1 6 11:25 4
17. Слога (Т) 8 0 3 5 1:10 3
18. Јадран 8 0 2 6 9:26 2

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Кабел 8 7 1 0 14:4 22
02. Раднички 8 6 2 0 17:6 20
03. Колубара 8 5 0 3 13:12 15
04. Графичар 8 4 2 2 12:8 14
05. Железничар 8 4 1 3 14:11 13
06. Борац 1926 8 4 1 3 11:8 13
07. Будућност 8 4 1 3 11:8 13
08. ОФК Жарк. 8 3 3 2 9:9 12
09. Лозница 8 3 3 2 7:7 12
10. ГФК Јагод. 8 3 3 2 5:6 12
11. ИМТ 8 3 1 4 10:9 10
12. Траyал 7 3 1 3 9:11 10
13. Радн. (П) 8 3 1 4 7:11 10
14. Земун 8 2 1 5 5:10 7
15. Радн. (СМ) 8 2 0 6 7:8 6
16. Дубочица 7 0 4 3 4:8 4
17. Слога 8 1 1 6 7:17 4
18. Динамо 8 1 0 7 8:17 3

01. Ц. Звезда 9 9 0 0 31:3 27
02. Партизан 8 6 0 2 22:7 18
03. Чукарички 9 5 3 1 19:6 18
04. Војводина 8 5 2 1 17:9 17
05. Спартак 9 5 1 3 20:11 16
06. Раднички 9 5 1 3 12:12 16
07. Младост 9 5 1 3 11:13 16
08. Пролетер 9 4 3 2 9:7 15
09. ТСЦ 9 4 2 3 21:17 14
10. Вождовац 9 4 1 4 17:16 13
11. Јавор Матис 9 4 1 4 14:15 13
12. Металац 9 3 3 3 10:17 12
13. Нови Пазар 9 2 3 4 9:13 9
14. Инђија 8 3 0 5 6:14 9
15. Радник 9 2 1 6 11:16 7
16. ОФК Бачка 8 1 3 4 6:10 6
17. Рад 9 2 0 7 8:20 6
18. Златибор 9 1 3 5 6:19 6
19. Напредак 9 1 2 6 6:15 5
20. Мачва 9 1 2 6 4:19 5

Обреж: Граничар – ЧСК 5:1; 
Огар: Шумар – Срем 1:3; 
Хртковци: Хртковци – 
Јединство (П) 0:1; Ириг: 
Раднички – Крушедол 4:0; Нови 
Сланкамен: Дунав – Полет 3:3; 
Рума: Младост Буђановци – 
Фрушкогорац 1:1; Деч: Сремац 
(Д) – Напредак 2:2; Ашања: 
Камени – ОФК Брестач 1:3.

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

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Рума: Фрушка Гора – Ердевик 
2017 3:1; Сремска Митровица: 
Трговачки – ОФК Бикић 0:0; 
Шашинци: Слобода – Обилић 
1993 3:4; Кузмин: Граничар (К) 
– Једнота 3:0; Јарак: Сремац 
(Ј) – Јединство 0:2; Беркасово: 
Сремац (Б) – Зека Буљубаша 
6:0; Манђелос: Фрушкогорац – 
Змај 2:1; Чалма: Слога – 
Граничар (А) 1:2.

01. ОФК Бикић 7 5 2 0 15:1 17
02. Обилић 7 5 2 0 22:9 17
03. Ф. Гора 7 5 1 1 21:6 16
04. Фрушког. 7 5 1 1 19:5 16
05. Сремац (Б) 7 5 1 1 18:6 16
06. Јединство 7 5 0 2 12:5 15
07. Гранич. (К) 7 3 2 2 11:7 11
08. Зека Буљ. 7 3 1 3 12:14 10
09. Гранич. (А) 7 3 1 3 9:11 9
10. Трговачки 7 2 1 4 6:8 7
11. Слобода 7 2 1 4 12:15 7
12. Змај 7 1 3 3 7:9 6
13. Слога 7 2 0 5 8:17 6
14. Ердевик 7 1 1 5 8:14 4
15. Сремац (Ј) 7 0 1 6 3:23 1
16. Једнота 7 0 0 7 4:37 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Шид: Раднички – Сремац (Д) 
2:0; Витојевци: Партизан – 
Слога (В) 2:1; Лаћарак: ЛСК – 
Напредак 1:5; Кленак: Борац 
(К) – БСК 3:2; Бешка: Хајдук (Б) 
– Доњи Срем 2015 2:1; Љуково: 
Љуково – Железничар 0:1; 
Вишњићево: Хајдук (В) – 
Рудар 7:0; Мартинци: Борац 
(М) – Словен 2:1; Путинци: 
ПСК – Митрос 3:1.

01. Раднички 9 6 2 1 26:8 20
02. Напредак 9 6 2 1 17:9 20
03. Доњи Срем 9 5 2 2 19:10 17
04. Борац (К) 9 5 2 2 15:13 17
05. Словен 9 4 2 3 15:9 14
06. Партизан 9 4 2 3 14:14 14
07. Слога (В) 9 3 4 2 16:8 13
08. Хајдук (Б) 9 3 4 2 17:15 13
09. Сремац (Д) 9 4 1 4 13:11 13
10. Љуково 9 3 4 2 12:11 13
11. Железнич. 9 3 3 3 16:11 12
12. ПСК 9 3 3 3 12:8 12
13. Борац (М) 9 3 3 3 7:6 12
14. Митрос 9 3 0 6 12:15 9
15. ЛСК 9 2 2 5 15:23 8
16. Хајдук (В) 9 1 2 6 12:19 5
17. БСК 9 1 2 6 11:22 5
18. Рудар 9 1 2 6 8:45 5

Нерадин: Војводина – Доњи 
Петровци 1:1; Шатринци: 
27.Октобар – Борац (Ј) 3:0; 
Крњешевци: Слога (К) – 
Фрушкогорац 6:1 (прекид 70′); 
Никинци: Полет – Граничар 
1:0; Јазак: Цар Урош – Борац 
(С) 4:2; Краљевци: Јединство 
– Слога (М) 3:1; Планинац је 
био слободан.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

Вашица: Напредак – 
Јединство (Љ) 7:1; Бингула: 
ОФК Бингула – ОФК Бачинци 
0:2; Илинци: Борац – Јединство 
(М) 1:3; Батровци: Омладинац 
– Синђелић 0:2; Граничар је био 
слободан.

1. Напредак 5 5 0 0 25:4 15
2. Синђелић 5 4 0 1 12:4 12
3. ОФК Бачинци 4 3 0 1 8:6 9
4. Једин. (М) 5 2 1 2 13:17 7
5. Једин. (Љ) 4 2 0 2 8:10 6
6. Омладинац 4 2 0 2 5:8 6
7. ОФК Бингула 5 1 0 4 6:14 3
8. Граничар 4 0 1 3 5:9 1
9. Борац 4 0 0 4 2:12 0

ОФЛ ШИД

01. Јединство 6 5 1 0 21:6 16
02. Полет 6 5 0 1 14:9 15
03. Цар Урош 6 4 1 1 30:10 13
04. Војводина 6 3 3 0 20:5 12
05. Граничар 5 3 1 1 15:4 10
06. Доњи Петр. 5 3 1 1 11:5 10
07. Слога (М) 6 2 1 3 8:11 7
08. Фрушког. 5 2 0 3 15:12 6
09. 27.Октобар 6 2 0 4 8:16 6
10. Планинац 5 1 0 4 10:14 3
11. Борац (С) 5 1 0 4 6:20 3
12. Слога (К) 6 1 0 5 9:31 3
13. Борац (Ј) 5 0 0 5 1:25 0

Купиново: Купиново – Ловац 
1:1; Суботиште: Витез – 
Словен 2:3; Шимановци: 
Хајдук 1932 – Младост 1935 
6:0.

1. Хајдук 1932 4 4 0 0 17:1 12
2. Ловац 4 2 1 1 13:8 7
3. Младост 4 2 0 2 5:16 6
4. Словен 4 1 1 2 6:8 4
5. Купиново 4 0 3 1 3:7 3
6. Витез 4 0 1 3 5:9 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Велики Радинци: Борац (ВР) 
– Борац (Р) 2:0; Сремска Рача: 
Срем (СР) – Полетарац 2:0; 
Засавица: Слога – Срем (СМ) 
0:3; Босут: ОФК Босут – 
Планинац 3:0.

1. Срем (СР) 4 3 1 0 9:3 10
2. Борац (ВР) 4 3 0 1 14:3 9
3. ОФК Босут 4 3 0 1 6:4 9
4. Срем (СМ) 4 2 1 1 9:6 7
5. Планинац 4 2 1 1 5:4 7
6. Полетарац 3 0 1 2 3:10 1
7. Борац (Р) 3 0 0 3 0:4 0
8. Слога 4 0 0 4 1:13 0

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (37)
ТАТО МИР МИЛО ВУК

Пише: Др Сне жа на Булат

Осни вач првог
заба ви шта у Бео гра ду

Тато мир Мило вук, рођен је у Трпи
њи 1809. годи не, у зна ме ни тој 
поро ди ци, чији је духов ни родо

на чел ник био Јосиф Мило вук, један 
од осни ва ча Мати це срп ске. Тато мир, 
учи тељ, све ште ник и књи жев ник, гим
на зиј ско обра зо ва ње је сте као у Оси
је ку, а бого сло ви ју је завр шио у Срем
ским Кар лов ци ма. У бра ку са Сре ми
цом Ката ри ном, добио је сед мо ро 
деце. Када је окон чао сво је шко ло ва
ње, у жељи да се што пре запо сли, 
кне зу Мило шу је упу тио писмо сле де
ће садр жи не: „Ваша све тлост, мило
сти вјеј шиј Госпо да ру! Вели ка бла го
дје ја ни ја Ваше све тло сти рас про стре
ла су се по свим стра на ма с који ма Ви 
мно ге нешћаст не шћа стљи ви ма чини
те и мно ге сиро те под Ваше кри ло 
при ма те – то и ја при ну жден сиро ти
њом к Вашој све тло сти љубе ћи све
тли скут при па дам и молим (...) како ву 
слу жбу (...) из узро ка што сам совр
шио шест шко ла у Оси је ку и две годи
не бого сло ви је у Кар лов ци слу шао. 
Ваше све тло сти мило сти вјеј шег госпо
да ра покор њеј ши слу га Тато мир 
Мило вук.“ Мол бу је кнез Милош усли
шио и Мило вук је поста вљен за кан це
ли сту Кне же ве кан це ла ри је. Неду го 
затим, на пре по ру ку кне за Мило ша, 
мења посао, те поста је учи тељ у Сме
де ре ву, а након слу жбе у Сме де ре ву, 
доби ја пре ме штај у Пожа ре вац. Маги

страт Окруж ја пожа ре вач ког под но си 
рапорт Попе чи тељ ству про све ште ни
ја и сани те та, којим га оба ве шта ва да 
је одлу ком кне за Мило ша „учи тељ 
ста ри је кла се нор мал не шко ле пожа
ре вач ке, Тато мир Мило вук, поста
вљен на место гим на зиј ског про фе со
ра у Кра гу јев цу. На њего во место 
поста вљен је Мој сеј Живо ји но вић, 
коме је општин ска власт пре да ла шко
лу, а Тато ми ра Мило ву ка посла ла је у 
Кра гу је вац“ (Мило ше вић Дулић). 

Из кон ду итлисте из 1836. о учи те
љу Тато ми ру Мило ву ку, сазна је 
се да је поре клом из Трпи ње, 

учи тељ је ста ри је пра ви тељ стве не 
шко ле у Сме де ре ву, стар 27 годи на, 
оже њен, има две годи не слу жбе, спо
соб но сти и вла да ња је сред њег, непо
слу шан је, горд и ина џи ја. Како је наве
де но „због пре сту пле ни ја и три пута је 
од Слав ног испра ви че ства кажњен 
био. Месно ста ре шин ство и при посе
ште ни ју шко ле поту жи ло се на њего во 
пове де ни је због чега је пока ран и на 
попра вле ни је поса ве то ван“. Поред 
ова квог пона ша ња за Мило ву ка је 
забе ле же но да „има лепо испи са ну 
руку“. Мило вук као про фе сор дру ге 
гра ма ти кал не кла се у Кра гу је вач кој 
гим на зи ји дола зи у сукоб са Ата на си
јем Нико ли ћем, рек то ром Лице ја кра
гу је вач ког. Повод за сукоб је било 
поме ра ње рани је дого во ре них тер ми

Из кон ду итлисте из 1836. 
о учи те љу Тато ми ру Мило
ву ку, сазна је се да је поре
клом из Трпи ње, учи тељ је 

ста ри је пра ви тељ стве не 
шко ле у Сме де ре ву, стар 
27 годи на, оже њен, има 
две годи не слу жбе, спо
соб но сти и вла да ња је 

сред њег, непо слу шан је, 
горд и ина џи ја. Како је 

наве де но „због пре сту пле
ни ја и три пута је од Слав
ног испра ви че ства кажњен 
био. Месно ста ре шин ство 
и при посе ште ни ју шко ле 
поту жи ло се на њего во 
пове де ни је због чега је 

пока ран и на попра вле ни је 
поса ве то ван“

Мали ша ни у цен тру Бео гра да, око 1930. (www.deti nja ri je. com)



3530. SEPTEMBAR 2020.            M NOVINE

на годи шњих испи та у Кра гу је вач кој 
гим на зи ји и Лице ју. Раз лог за нешто 
касни је одр жа ва ње годи шњих испи та 
била је бур на поли тич ка ситу а ци ја у 
Срби ји, која је уно си ла немир, како 
међу про фе со ре, тако и међу уче ни ке 
(Бори во је вић). За вре ме Вучи ће ве 
буне, оду зе то му је рад но место и 
озна чен је као непри ја тељ. Након ових 
неми лих дога ђа ја, био је учи тељ у Гра
бов ци ма, Доба нов ци ма и Беше но ву. 
Потом Мило вук моли Јоси фа Раја чи ћа 
да се „из овог худо пла ће ног и пре зри
тељ ног зва ни ја учи тељ ског“ изба ви и 
да му се доде ли јед на од паро хи ја у 
Беше но ву, Ири гу, Доба нов ци ма, Вој ки 
или Брша ди ну. Након педа го шке кари
је ре, Тато мир Мило вук је био парох у 
Вуко ва ру, Поро ди ну, Бату ши, а слу
жбо вао је и у Ћупри ји. 

Тато мир Мило вук се нерет ко спо
ми ње у педа го шкој лите ра ту ри. 
Наи ме, прве пред школ ске уста

но ве осно ва не су поло ви ном девет на
е стог века, на тери то ри ји Вој во ди не, 
која је у том пери о ду при па да ла Хаб
збур шкој монар хи ји. Прво заба ви ште, 
на тери то ри ји дана шње Срби је, на 
мађар ском јези ку, осно ва но је у Субо
ти ци, 1843. годи не. Мно ги ауто ри, 
првом пред школ ском уста но вом која 
је осно ва на на тери то ри ји онда шње 
Срби је, сма тра ју ону коју је осно вао 
Тато мир Мило вук у Бео гра ду, у апри
лу, 1867. годи не (Соко ло вић Игња че
вић). Заба ви ште Тато ми ра Мило ву ка, 
с радом је поче ло 15. апри ла 1867. 
годи не у кући бео град ског лон ча ра 
Радо ва но ви ћа, непо сред но у бли зи ни 
Дво ра, у дана шњој Ули ци кра ља 
Мила на, а наред ног месе ца је пре ме
ште но на Тера зи је. Мило вук је напи
сао про грам рада којим је пози вао 
гра ђан ство да сво ју децу дају у „шко лу 
мало лет не дечи це од две пуне до 
седам годи на“. Мило вук је пред ви део 
три врсте борав ка. За ону децу која се 
дово де само ради вас пи та ња, без 
могућ но сти да доби ја ју хра ну у пан си
о ну, роди те љи су пла ћа ли шест цван
ци ка. Уко ли ко би деца поред вас пи та
ња доби ја ла и две ужи не у току дана, 
услу ге су кошта ле шест тали ра месеч
но. Био је пред ви ђен и пан си он ски 
сме штај деце којим је пред ви ђе на 
пуна нега – исхра на, купа ње, обла че
ње и вас пи та ње деце, и у том слу ча ју, 
услу ге Мило ву ко вог заво да су кошта
ле чети ри дука та. Роди те љи су има ли 
оба ве зу да уз деч ју гар де ро бу доне су 
кре вет, посте љи ну и сто ли чи це. Мило
вук је про грам вас пи та ња деце поде
лио пре ма узра сту, а акце нат је ста вио 
на уса ђи ва ње добрих нави ка код деце 
нај мла ђег узра ста, што је изло жио у 
27 тача ка. Било је пред ви ђе но да већ 
од пете годи не деца, осим уче ња 
чита ња и писа ња на срп ском јези ку, 
поч ну и са уче њем немач ког јези ка. У 
шестој годи ни мушка деца, по жељи 
роди те ља, могу да уче латин ски језик 
„а жен ска дечи ца ће штри ка ти, вести, 
шлин га ти, неца ти, хекла ти и крпи ти 
сва шта“. У сед мој и осмој годи ни 

„мушка деца се при пре ма ју за гим на
зи ју, а жен ска деца за дома ћич ку шко
лу“. Мило вук је про грам окон чао речи
ма: „Без жер тве нема побе де“. За рад 
у шко ли анга жо вао је шест сво јих 
кћер ки „од који су две у мана сти ру 
жен ском на нау ци биле и потом све 
како у нау ка ма тако и у свим жен ским 
посло ви ма нај фи ни јим обу че не.“ 
Међу тим, Бео гра ђа ни нису толи ко 
били оду ше вље ни овом иде јом. Осни
ва че ва добра воља и енту зи ја зам 
брзо су спла сну ли. Мило вук је 3. 
новем бра 1867. годи не затра жио 
помоћ од Мини стар ства про све те и 
цркве них дела, али је одби јен, јер, 
како је наве де но „учи тељ ска пла та се 
не може одре ђи ва ти Тато ми ру Мило
ву ку који при ват ну шко лу држи, јер се 
не сла же с посто је ћим зако ном“. 
Потом се обра ћа кне зу Миха и лу, али 
ни тада њего ва мол ба није при хва ће
на, уз обра зло же ње да обда ни шта 
нису пред ви ђе на зако ни ма (Попо вић). 
У девет на е стом веку, вас пи та ње и 
обра зо ва ње мале деце у Срби ји одви
ја ло се нај ве ћим делом у окви ру поро
ди це. Иде је о осни ва њу првих уста но
ва за рад са децом пред школ ског 
узра ста су спо ро и тешко про ди ра ле. 
У патри јар хал ној Срби ји, у дру гој 
поло ви ни девет на е стог века, захва

љу ју ћи мла дим људи ма који су се 
шко ло ва ли у ино стран ству, пола ко је 
дола зи ло до при хва та ња европ ског 
начи на живо та. Тиме су се мења ли и 
ста во ви о уло зи и поло жа ју жене у 
дру штву (Копас Вука ши но вић).

Чети ри годи не пред смрт, нема
шти на и лоше здрав стве но ста
ње наво ди Тато ми ра да моли 

кне за Мила на: „Сми луј те [се] Бога 
ради, мене и моју убо гу фами ли ју коју 
гле дам гине, а боле шћу болу је, а тако 
је све зло на њој да одмах помо ћи 
тре ба. Дакле, ником но вели ком Обре
но ви ћу за помоћ при па дам, да на ове 
вели ке пра зни ке сви и пре мртви не 
оста не мо од гла ди, јер се даље одр
жа ти не може мо.“ Моли Тато мир и 
даље, пишу ћи потре сне речи: „...сми
луј те се Бога ради и изба ви те од про
па сти и гла ди девет душа да не ска па
ју од гла ди и зиме и сиро ти ње про сјач
ке, јер горег про сја ка нема те у Бео гра
ду од мене и моје фами ли је.“ Кнез 
Милан је на пред лог мини стра про све
те и по одлу ци Народ не скуп шти не 25. 
јану а ра 1876. годи не доде лио Мило ву
ку 60 тали ра годи шње пен зи је „док је 
жив (...) из при зре ни ја на њего ву ста
рост и сла бост“ (Попо вић). Након две 
годи не, 19. новем бра, зана век је скло
пио очи. 

Чети ри годи не пред смрт, нема шти на и лоше здрав
стве но ста ње наво ди Тато ми ра да моли кне за Мила на: 
„Сми луј те [се] Бога ради, мене и моју убо гу фами ли ју 
коју гле дам гине, а боле шћу болу је, а тако је све зло на 
њој да одмах помо ћи тре ба. Дакле, ником но вели ком 
Обре но ви ћу за помоћ при па дам, да на ове вели ке пра
зни ке сви и пре мртви не оста не мо од гла ди, јер се 
даље одр жа ти не може мо.“ 

Игра ње кува ра у заба ви шту (Вики пе ди ја)
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ОВАН: 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.

БИК: 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.

БЛИ ЗАН ЦИ: 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.

РАК: Биће те енер
гич ни, упо р 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.

ЛАВ: 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.

ДЕВИ ЦА: 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.

ВАГА: 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.

ШКОР ПИ ЈА: 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.

СТРЕ ЛАЦ: 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. 

ЈАРАЦ: 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.

ВОДО ЛИ ЈА: Иако 
сте у при лич но добр
ој 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. 

РИБЕ: 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.

VREMEPLOV
30. сеп тем бар

1846. Аме рич ки зу бар Ви ли јам 
Мор тон пр ви упо тре био ане
сте зи ју при ли ком ва ђе ња зу ба. 
1941. По че ла пр ва не мач ка 
офан зи ва на Мо скву у јед ној од 
нај ве ћих би та ка Дру гог свет
ског ра та, окон ча на у ја ну а ру 
1942. по ра зом Не ма ца.
1955. У ауто мо бил ској не сре ћи 
у 24. го ди ни по ги нуо аме рич ки 
глу мац Џејмс Дин, сим бол 
уз не ми ре не и по бу ње не мла
до сти по сле Дру гог свет ског 
ра та. 

1. ок то бар
1878. У Ни шу је отво ре на пр ва 
гим на зи ја, у пр ву школ ску го ди
ну је упи са но 49 уче ни ка. 
1924. Ра дио Бе о град је по чео 
да еми ту је про грам.

2. ок то бар
1608. Хо ланд ски оп ти чар Ханс 
Ли пер шеј при ка зао је у Ха гу 
пр ви те ле скоп.
1810. Срп ски уста ни ци су у 
Пр вом срп ском устан ку под 
вођ ством Ка ра ђор ђа по ту кли 
код Ло зни це тур ску вој ску 
по сла ту из Бо сне да угу ши 
уста нак. 

3. ок то бар
1990. Ис точ на и За пад на 
Не мач ка се, по сле 45 го ди на, 
по но во зва нич но ује ди ни ле. 
Не фор мал но ује ди ње ње по че
ло 9. но вем бра 1989, по па ду 
Бер лин ског зи да.
1997. Ја пан ски воз на маг нет
ним ја сту ци ма бр зи ном од 451 
ки ло ме тар на час обо рио свет
ски ре корд, на екс пе ри мен тал
ној же ле знич кој де о ни ци 
за пад но од То ки ја.

4. ок то бар
1970. Од пре ко мер не до зе дро
ге умр ла аме рич ка пе ва чи ца 
Џе нис Џо плин.
1977. УН про кла мо ва ле Оп шту 
де кла ра ци ју о за шти ти жи во ти
ња, 4. ок то бар про гла шен за 
Свет ски дан за шти те жи во ти
ња.

5. ок то бар
2000. По сле не у спе лих по ку
ша ја по ли ци је да су зав цем 
рас те ра на сто ти не хи ља да 
де мон стра на та у цен тру Бе о
гра да, ко ји су про те сто ва ли 
због по ни шта ва ња пред сед
нич ких из бо ра, гра ђа ни ушли у 
Са ве зну скуп шти ну, а не што 
ка сни је и у згра ду Ра диоте ле
ви зи је Ср би је. Под при ти ском, 
Сло бо дан Ми ло ше вић, де сто
го ди шњи не при ко сно вен ли дер 
Ср би је, сле де ћег да на при знао 
из бор ни по раз од кан ди да та 
Де мо крат ске опо зи ци је Ср би је 
Во ји сла ва Ко шту ни це.

6. ок то бар
1958. Аме рич ка ну кле ар на 
под мор ни ца Sea Wolf из ро ни
ла на по вр ши ну код оба ле 
Но ве Ен гле ске, по сле два 
ме се ца про ве де них у мор ским 
ду би на ма, што је био свет ски 
ре корд у оста ја њу под мо рем.

HOROSKOP

Сре да, 30. (17) сеп тем бар
Све те муче ни це Вера, Нада и 
Љубав и мај ка им Софи ја

Четвр так, 1. окто бар
(18. сеп тем бар) 

Све ти Евме ни је Гор тин ски; Све
та муче ни ца Ари ан да

Петак, 2. окто бар
(19. сеп тем бар) 

Све ти муче ни ци Тро фим, Сава
ти је и Дори ме донт

Субо та 3. окто бар
(20. сеп тем бар) 

Све ти вели ко му че ник Јев ста ти је
Неде ља, 4. окто бар

(21. сеп тем бар) 
Све ти апо стол Кодрат (Ода ни је 
Воздви же ња)

Поне де љак, 5. окто бар
(22. сеп тем бар) 

Све ти све ште но му че ник  Фока; 
Све ти про рок Јона

Уто рак, 6. окто бар
(23. сеп тем бар)

Заче ће Све тог Јова на Пре те че 
и Крсти те ља 

Crkveni
kalendar

• Коро на вирус је нате рао 
и лопо ве да конач но ста
ве маске.
• Надам се да ће разум 
побе ди ти, и да памет ни ји, 
конач но, неће попу сти ти.

Чупа ва ката
За тесто је потреб но: три 

жуман ца, три каши ке шеће ра, 150 
гра ма мар га ри на, 300 гра ма бра
шна, пра шак за пеци во; три каши ке 
мле ка. За пре маз: чети ри каши ке 
мар ме ла де. За фил: 150 гра ма 
ора ха, три белан це та, 200 гра ма 
шеће ра у пра ху.

При пре ма: Жуман ца и шећер 
уму ти те, па додај те мар га рин и бра
шно, пра шак за пеци во и мле ко и 
уму ти те док сме са не поста не глат
ка. Када се тесто сје ди ни ло, напра
ви те три  лоп ти це. Јед ну лоп ти цу 
одмах ста ви те у фри жи дер. Теп си ју 
поу љи те и побра шна ви те па у њу 
раз ву ци те прву лоп ти цу, затим је 
пре ма жи те мар ме ла дом. На рад ној 
пло чи раз виј те дру гу лоп ти цу па је 
помо ћу окла ги је пре не си те у плех. 
Ако се рас пад не, нема везе. Само 
је спо ји те и на њу ста ви те фил. Фил 
пра ви те тако што ћете уму ти ти 
белањ це, а затим им дода ти шећер 
у пра ху и ора хе. Уму ћен фил ста ви
те на колач, па изва ди те ону лоп ти
цу од теста из замр зи ва ча и лага но 
је нарен дај те по врху. Пеци те на 
200 сте пе ни пола сата.


