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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони:022/610-069, 624-657, 621-065
Факс:022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs

Obele`en Dan op{tine Beo~in

ZORAN SEMENOVI]:
O~ekuje nas rad
i samo rad

SINI[A \OKI]:
Strate{ki ciqevi
se nisu promenili



Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

НОВИ СЛАНКАМЕН

Рекон струк ци ја фискул тур не 
сале после пола века

ОпштинаИнђијаиПокрајински
секретаријатзаспортиомла
дину уложиће седам милио

надинараупотпунуреконструкцију
фискултурнесалеуНовомСланка
мену.Какојеистакнутотокомобила
скапоменутогобјектаОсновнешко
ле„ДрЂорђеНатошевић“упитању
јеједнаоднајлошијихфискултурних
сала у Војводини, која није рекон
струисана последњих 50 година.
Секретаријат и Општина радове
финансирају са по 50 посто сред
става. Радови ће обухватити сана
цијутемељаиодводаатмосферске
воде,реконструкцијукрова,паркета,

зидова,плафона,свлачионица,ход
никаидругеграђевинскерадове.
Фискултурну салу, прошле неде

ље, обишли су покрајински секре
тарзаспортиомладинуВладимир
БатезипредседникОпштинеИнђи
ја Владимир Гак који су изразили
жаљењешто деценијама нико није
улагао у школску инфраструктуру
и децу у Новом Сланкамену, а са
друге стране и задовољство што
су,упркоспандемијивирусакорона,
пронађена средства за потпуну
реконструкцијуобјекта.
–Упитањује26.пројекатпореду

којићемореализоватинатеритори

ји општине Инђија, са чијим пред
седником имамо изузетну сарадњу.
Досадасмо,измеђуосталог,зајед
ничким снагама поставили мулти
функционалне подлоге на отворе
нимшколскимтеренимауМарадику
и Бешки и реконструисали школ
ску салу Техничке школе „Михајло
Пупин“ у Инђији. Секретаријат је у
последњечетиригодинеуложио460
милиона динара у санацију школ
ских фискултурних сала на целој
територији АП Војводине – иста
као јеВладимирБатез,покрајински
секретарзаспортиомладинутоком
обиласкаНовогСланкамена.
ВладимирГак,председникОпшти

неИнђија,захвалиојепокрајинском
секретару за спорт и омладину на
свесрднојпомоћиидодаоданијеу
питању само финансијска подршка
већ и показивање воље да постоји
заједничкажељадасереконструи
шушколски објекти у свим селима
након30ивишегодиначекања.
–Настављамодаулажемоумла

де и образовање јер постоји зајед
нички интерес да наша деца имају
најбоље услове за бављење спор
томида,на крају крајева,животне
победе лакше извојевају бавећи се
спортом – рекао је Гак и додао да
ће локална самоуправа наставити
са улагањем у спортску и школску
инфраструктуру,тедасесвакегоди
не за те намене издваја све више
средставаизопштинскогбуџета.
 М. Ђ.

Владимир Гак и Владимир Батез у посети Новом Сланкамену

Уско ро рекон струк ци ја сале у Новом Слан ка ме ну
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ГРАД СКИ ШТАБ ЗА ВАН РЕД НЕ СИТУ А ЦИ ЈЕ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Ситу а ци ја ста бил на,
али нема опу шта ња

Пре по ру ка је да се маска носи на отво ре ном, док је оба ве зна у затво ре ном про сто
ру. Нови на је да сви услу жни објек ти мора ју да одре де одго вор но лице заду же но за 
стрикт но спро во ђе ње пре вен тив них мера. Нај вље не поја ча не кон тро ле спро во ђе ња 
пре вен тив них мера

На кон френ ци ји за нови на ре Град
ског шта ба за ван ред не ситу а ци је, 
која је одр жа на у петак 16. новем

бра, рече но је да је епи де ми о ло шка 
ситу а ци ја у Сре му повољ на, али неси
гур на.  Неси гур на је пре све га због лоше 
епи де ми о ло шке ситу а ци је у окру же њу. 
На овој сед ни ци доне те су и одлу ке о 
поја ча ној кон тро ли пошто ва ња пре вен
тив них мера. 

Гра до на чел ни ца Срем ске Митро ви це 
и пред сед ни ца Град ског шта ба Све тла на 
Мило ва но вић рекла је да је ста ње у 
Срем ској Митро ви ци ста бил но и дода ла 
да то не зна чи да тре ба да се опу шта мо.

– Како бисмо задр жа ли у нашем гра ду 
ова кво епи де ми о ло шко ста ње тре ба да 
пошту је мо све мере које смо доне ли у 
прет ход ном закључ ку, дакле оне и даље 
оста ју на сна зи, сад смо их само ускла
дили са одлу ка ма Репу блич ког кри зног 
шта ба. Нај ва жни је су пре по ру ке о ноше
њу маски на отво ре ном про сто ру, у 
затво ре ном про сто ру маска је оба ве зна. 
Рад но вре ме уго сти тељ ских обје ка та 
оста је исто као у прет ход ном закључ ку 
до 23 сата, а нови на је да сви услу жни 
објек ти мора ју да одре де одго вор но лице 
заду же но за стрикт но спро во ђе ње пре
вен тив них мера. Морам да напо ме нем 
да ћемо ради ти и већи над зор на тере ну, 
тај над зор кому нал на и сани тар на 
инспек ци ја раде и сада али ће већ од 
данас инспек ци ја бити на тере ну до 24 
сата, кон тро ли са ће и поче ће са кажња
ва њем, рекла је Све тла на Мило ва но вић.

Под се ти ла је на прет ход но доне те 
мере по који ма је дозво ље но је одр жа ва
ње јав них кул тур них, умет нич ких дога ђа

ја у затво ре ном про сто ру, у скла ду са 
мера ма од прет ход ног пута, дакле до 
500 лица уз мере физич ке дис тан це, И 
даље је забра њен рад све ча них сала као 
и орга ни зо ва ње свих про сла ва у затво
ре ном или отво ре ном про сто ру док 
посто ји опа сност од шире ња ове зара зне 
боле сти. 

– Без обзи ра што је ситу а ци ја повољ на 
и ста бил на у нашем гра ду, и даље апе
лу јем на све наше сугра ђа не да због свог 
здра вља, због здра вља дру гих, због 
здра вља наше деце спро во ди мо све 
пре вен тив не мере. Види мо шта се деша
ва у окру же њу, ми смо за сада ста бил ни 
али наред ни пери од је кри ти чан. Сами 
себи тре ба да помог не мо, тако што ћемо 
да буде мо одго вор ни, нагла си ла је гра
до на чел ни ца.

Заштит не маске могу ће је ски ну ти 
само када се седи за сто лом, поно ви ла 
је она. Запре ће на казна за непо што ва ње 
мера је од 5.000 дина ра.

Прим. др Нада Зец Пет ко вић дирек тор 
Заво да за јав но здра вље изне ла је 
подат ке о бро ју пози тив них лица на 
коро на вирус.

– Завод оце њу је епи де ми о ло шку ситу
а ци ју као повољ ну али неси гур ну, тако 
да и у наред ном пери о ду тре ба да се и 
даље при ме њу ју све мере зашти те у 
циљу спре ча ва ња виру сне инфек ци је 
ковид 19. Днев но има мо реги стро ва них 
слу ча је ва у распо ну од нула тј. нијед но, 
до два или три лица на нивоу Срем ског 
окру га. За град Срем ску Митро ви цу број 
актив них лица на дана шњи дан је 11 
лица, у Ста рој Пазо ви три, Руми два, у 
Инђи ји шест, у Ири гу и Шиду нема мо 

пози тив них лица, у Пећин ци ма јед но 
пози тив но лице. Укуп но, тре нут но са 
дана шњим даном број актив них лица са 
пози тив ном виру сном инфек ци јом је 23 
за Срем ски округ.  Завод за јав но здра
вље сада пра ти здрав стве но ста ње свих 
наших ђака у сред њим и основ ним шко
ла ма, као и здрав стве но ста ње запо сле
них у школ ском систе му и до овог момен
та нијед но лице није реги стро ва но се 
пози тив ном виру сном инфек ци јом, рекла 
је др Нада Зец Пет ко вић.

Дирек тор Опште бол ни це др Жив ко 
Врцељ рекао је да се у бол ни ци тре нут
но лечи 13 паци је на та, од тога девет 
паци је на та пози тив них, оста так чека 
тести ра ње.

– У интен зив ној нези су два паци јен та 
на респи ра то ру, оста ли су на кисе о ни ку. 
За сада је ситу а ци ја ста бил на, повољ на. 
Број паци је на та се кре ће око 10 већ две 
неде ље, дакле нема неког зна чај ни јег 
раста засад. У одно су на лет њи пери од, 
углав ном је симп то ма то ло ги ја врло слич
на, мада коро на ви рус има мало шири 
дија па зон симп то ма то ло ги је који вари ра 
од слу ча ја до слу ча ја али углав ном су то 
исти симп то ми. Има мо дово љан број 
респи ра то ра, вра ће но нам је пет респи
ра то ра који су били на Инсти ту ту. Могу ће 
је да ће и код нас бити неки бла жи 
пораст обо ле лих, о томе ће више рећи 
епи де ми о ло зи, надај мо се да неће бити 
као у окру же њу, иста ко је др Врцељ.

Кови д ам бу лан та и даље се нала зи у 
окви ру бол нич ког при је ма Опште бол ни
це Срем ска Митро ви ца. Ради 24 часа, 
дежу ра осам лекар ских тимо ва Дома 
здра вља и лекар ски тим Опште бол ни це.

Са кон фе рен ци је за меди је Град ског шта ба за ван ред не ситу а ци је
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ШИД ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ

Оче ку је нас рад и само рад 

Избо ри су завр ше ни у јуну, кон
сти ту и сан је локал ни пар ла
мент, иза бран нови пред сед

ник Општи не Шид, као и пред сед ник 
Скуп шти не општи не, нови чла но ви 
Општин ског већа, а одр жа не су и прве 
сед ни це. Каква је тре нут на ситу а ци ја у 
шид ској општи ни и пред каквим иза зо
ви ма је локал на само у пра ва одго ва ра 
први човек Општи не Шид Зоран Семе
но вић.

М НОВИ НЕ: Завр шен је вели ки 
посао око водо снаб де ва ња свих 
насе ље них места у Општи ни Шид. 
Коли ко је било потреб но вре ме на 
да се овај посао завр ши и који су 
даљи пла но ви у вези водо снаб де
ва ња? ( пара лел ни цево вод и сл.)

ЗОРАН СЕМЕ НО ВИЋ: Снаб де ва ње 
пија ћом водом свих насе ље них места 
општи не Шид је био један од наших 
глав них циље ва. Пре шест годи на ми 
смо и даље били у ситу а ци ји да чети
ри фру шко гор ска села нису има ла 
реше но ово пита ње, што је у два де сет 
првом веку недо пу сти во. Захва љу ју ћи 

подр шци Покра јин ског секре та ри ја
та за пољо при вре ду, водо при вре ду и 
шумар ство, а потом и Упра ве за капи
тал на ула га ња АП Вој во ди не, прво смо 
2017. годи не кре ну ли у изград њу водо
вод не мре же у насе ље ном месту Сот, 
затим у При ви ној Гла ви и Бикић Долу, 
а сада и мешта ни Љубе и Моло ви
на има ју на рас по ла га њу здра ву воду 
за пиће. Пушта њем у рад водо вод не 
мре же у Моло ви ну, од про шлог месе
ца, сва насе ље на места на тери то ри ји 
општи не Шид су снаб де ва на пија ћом 
водом.

Сти жу и писма о наме ра ма потен
ци јал них инве сти то ра. Да ли је 
општи на Шид спрем на да одго во ри 
на аде ква тан начин?

– Тако је. Општи ни Шид се у про те
клих месец дана обра ти ло чак осам 
инве сти то ра, који има ју наме ру и 
жељу да свој посао започ ну и раз ви ју 
у окви ру наших рад них зона, пре све га 
у окви ру инду стриј ске зоне „Ада шев
ци“. Њихо ве зах те ве је раз ма тра ло и 
усво ји ло Општин ско веће, а фор ми ран 

је и Рад ни тим за пре го во ре са инве
сти то ри ма, који је са неки ма од њих 
већ оба вио пре ли ми нар не раз го во
ре. Инду стриј ска зона је опе ра тив на 
и, као што зна те, јед на фир ма је већ 
запо че ла изград њу свог про из вод ног 
пого на. У про те клом пери о ду је, захва
љу ју ћи Упра ви за капи тал на ула га ња 
АП Вој во ди не, реше но пита ње стру
је, воде, оптич ког кабла... Изгра ђе на 
је при ступ на сао бра ћај ни ца, а током 
наред не годи не пла ни ра мо да ура ди
мо још јед ну, која би ишла пара лел но 
са ауто путем и омо гу ћи ла при ступ 
пар це ла ма, које су пози ци о ни ра не са 
те стра не. Због вео ма добре лока ци
је и иде ал не сао бра ћај не и стра те шке 
пове за но сти, вели ко је инте ре со ва ње 
за ову инду стриј ску зону, а ми ћемо се 
тру ди ти да буде мо ефи ка сни, праг ма
тич ни и на рас по ла га њу инве сти то ри
ма који желе да започ ну свој посао у 
окви ру ње.

Поче ла је са радом и Скуп шти на 
у новом сази ву. Која су Ваша оче ки
ва ња?

Зоран Семеновић
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– Скуп шти на у новом сази ву, као 
што сте већ има ли при ли ку да види
те, изгле да мно го дру га чи је у одно су 
на све прет ход не сази ве. У Скуп шти
ни су засту пље ни мла ди, обра зо ва ни 
људи и људи са дуго го ди шњим рад
ним иску ством из разних обла сти. 
Спој зна ња, иску ства, обра зо ва ња и 
нове енер ги је у окви ру овог сази ва 
доне ће, веру јем, мар љив и пре дан 
рад, у инте ре су свих гра ђа на општи
не Шид. Нај ва жни ји зада ци на који ма 
ћемо ради ти јесу побољ ша ње ква ли
те та живо та у нашем гра ду, уна пре ђе
ње егзи стен ци је гра ђа на дово ђе њем 
инве сти то ра и отва ра њем нових рад
них места, обна вља ње инфра струк
ту ре и очу ва ње живот не сре ди не, као 
и укљу чи ва ње мла дих и свих гра ђа на 
у одлу чи ва ње. Скуп шти на ће интен
зив но ради ти на изме ни све га што се 
до сада није пока за ло као ефи ка сно, 
као и на усва ја њу свих ака та, пла но
ва, про је ка та, писа ма инве сти то ра и 
пред ло га за које сма тра да ће допри
не ти побољ ша њу ква ли те та живо та 
гра ђа на општи не Шид. 

Јед но од акту ел них пита ња је и 
гаси фи ка ци ја. Шта се ту деша ва?

– Гаси фи ка ци ја је пита ње које у 
крат ком року мора бити реше но, што 
због инве сти то ра, чији про цес про из
вод ње зах те ва њего ву упо тре бу, што 
због гра ђа на који има ју наме ру да 
овај енер гент кори сте за загре ва ње 
сво јих дома ћин ста ва. Као што зна те, 
дистрибу тивнa мре жа је ура ђе на на 
тери то ри ји целе општи не, али оста
је да сe исхо ду је сагла сност за при
кљу че ње на глав ни гасо вод Срем ске 
Митро ви це. Покра јин ски секре та ри јат 
за енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и сао
бра ћај је већ дао сво ју сагла сност, 
чека се још на зеле но све тло ЈП 
„Срби ја гас“, чиме би и ово пита ње од 
општег инте ре са било реше но.

Ста нов ни ке Општи не Шид инте
ре су је и без бед но сна ситу а ци
ја, с обзи ром да се пове ћа ва број 
мигра на та у три при хват на цен тра. 
Вој ска је још ту?

– Нажа лост, из иску ства нам јe 
вeћ позна то да наи ла зи годи шњи 
пeриод када мигран ти у вeћeм бро
ју долазe на тeрeн нашe општ инe, 
поку ша ва ју ћи да сe због хладнијeг 
врeмeна и лоших врeмeнских усло
ва смeстe у прихватнe цeнтрe, како 
би послe наста ви ли свој пут прeма 
зeмљама западнe Европe. У стал
ном смо кон так ту са прeдставницима 
Комeсаријата за избeгла лица и 
мигрантe, као и прeдставницима 
Полицијскe станицe Шид. Чини мо 
свe да сe мигран ти нe задр жа ва ју по 
насeљeним мeстима, нeго да кроз 
процeдурe и пошт овањe стан дар
да eпидeмиолошкe  ситуацијe, буду 
смeшт eни кроз каран тин у прихватнe 
цeнтрe. Трeнутно у три при хват на 
цeнтра на нашој тeриторији бора ви 
око 1200 мигра на та. Порeд њих, посто

ји јeдан мањи број мигра на та који још 
увeк нe жeлe у прихвaтне цeнтрe, и 
по нeком пра ви лу свe проблeмe којe 
има мо од мигра на та, има мо од њих. 
Они су лоци ра ни, као и орга ни за ци
ја која им пру жа подр шку. При пад ни
ци Вој не полицијe су при сут ни, али 
на јeдан дру ги начин. Чини мо свe, уз 
помоћ навeдeних инсти ту ци ја, да бeз
бeдоносна ситу а ци ја у нашој општи ни 
будe задо во ља ва ју ћа.

Каква је епи де ми о ло шка ситу а ци
ја? Да ли се при др жа ва ју гра ђа ни 
пре по ру че них мера? Да ли је неко 
кажњен?

– Штаб за ван ред не ситу а ци је 
Општи не Шид у стал ном је кон так ту 
са Репу блич ким шта бом. Пра те се све 
одлу ке, саоп ште ња, као и ком плет на 
ситу а ци ја. Захва љу ју ћи пра во вре
ме ним закључ ци ма, као и одлу ка ма 
општин ског шта ба, али желим посеб
но иста ћи и вео ма одго вор ном пона
ша њу наших сугра ђа на, ми у Општи ни 
Шид нисмо има ли и нема мо жари шта 
виру са Covid19. Тре нут но у Шид ској 
општи ни нема зара же них. Пред став
ни ци општин ских инспек ци ја редов
но кон тро ли шу пошто ва ње Одлу ка и 
Пре по ру ка од стра не шта ба, које су 
уру че не свим трго вач ким, уго сти тељ
ским и оста лим услу жним рад ња ма и 
пред у зе ћи ма. У стал ном смо кон так
ту са пред став ни ци ма Коме са ри ја та 
у вези епи де ми о ло шке ситу а ци је у 
при хват ним мигрант ским цен три ма. И 
ово га пута апе лу јем на све наше гра
ђа не, као и на све прав не субјек те, да 
пошту ју мере зашти те, да се пона ша ју 
сход но ситу а ци ји у којој се цело наше 
дру штво нала зи.

Може те ли наја ви ти неке актив но
сти у наред ном пери о ду?

– У општи ни Шид до сада су се 
импле мен ти ра ле број не актив но сти, 
јед на од зна чај ни јих за ову годи ну 
одно си се на отва ра ње водо вод
не мре же у Моло ви ну, после чега је 
затво рен циклус водо снаб де ва ња у 
свим насе ље ним мести ма општи не 
Шид. Наста ви ће мо са слич ним актив
но сти ма и у наред ном пери о ду, при о
ри тет нам је да при ву че мо што већи 
број инве сти то ра и реши мо пита
ње запо шља ва ња. Зна чај на ствар 
за наше гра ђа не биће и то што смо 
покре ну ли пита ње сана ци је депо ни је 
у Шиду, која ства ра вели ки про блем 
целом гра ду, а сло бод но може мо 
рећи да ћемо про блем реши ти трај
но, а не при вре ме но (при кљу че њем 
реги о нал ној депо ни ји Срем Мачва 
у Срем ској Митро ви ци). Пла ни ра мо 
побољ ша ње рада шко ла и врти ћа, 
који ће бити на услу зи деци, ђаци ма 
и роди те љи ма, аде кват ну про мо ци ју 
тури стич ког потен ци ја ла и поди за ње 
пољо при вре де на виши ниво. Ослу
шки ва ће мо потре бе гра ђа на, ради ти 
у њихо вом инте ре су и ста ја ти им на 
рас по ла га њу. Оче ку је нас рад и само 
рад.

Снаб де ва ње пија ћом 
водом свих насе ље них 

места општи не Шид је био 
један од наших

глав них циље ва.
Пушта њем у рад

водо вод не мре же
у Моло ви ну, од про шлог 

месе ца, сва
насе ље на места

на тери то ри ји општи не 
Шид су снаб де ва на

пија ћом водом

***
Због вео ма добре

лока ци је и иде ал не
сао бра ћај не и

стра те шке пове за но сти, 
вели ко је инте ре со ва ње 
за ову инду стриј ску зону, 
а ми ћемо се тру ди ти да 

буде мо ефи ка сни,
праг ма тич ни и на

рас по ла га њу
инве сти то ри ма који желе 

да започ ну свој посао
у окви ру ње

***
Трeнутно у три

при хват на цeнтра на нашој 
тeриторији бора ви око 

1200 мигра на та.
При пад ни ци Вој не 

полицијe су при сут ни, 
али на јeдан дру ги начин. 

Чини мо свe, уз помоћ 
навeдeних инсти ту ци ја,

да бeз бeдоносна
ситу а ци ја у нашој

општи ни будe
задо во ља ва ју ћа
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У авгу сту ове годи не на место пред
сед ни ка Општи не Пећин ци иза бран 
је Сини ша Ђокић. Нови први човек 

пећи нач ке општи не рођен је 1969. годи не 
у Ога ру, јед ном од 15 насе ља ове општи
не, где и данас живи са супру гом и дво је 
деце, а на место пред сед ни ка иза бран је 
након шест годи на на челу Спорт ског 
саве за „Раз вој спор то ва“. Одмах након 
избо ра нови пред сед ник је наја вио да ће 
у наред не чети ри годи не при о ри те ти 
пећи нач ке локал не само у пра ве бити уна
пре ђе ње школ ства и здрав ства и даљи 
инду стриј ски раз вој општи не.

Коли ко се при о ри те ти које сте наја
ви ли раз ли ку ју од доса да шње стра те
ги је раз во ја пећи нач ке општи не?

– Општи на Пећин ци већ осам годи на 
иде путем убр за ног еко ном ског раз во ја и 
стра те шки циље ви се нису про ме ни ли. 
Ула га ње у школ ство се наме ће само од 
себе, јер су усло ви у који ма наша деца 
уче и бора ве изу зет но важни, а у школ ске 
објек те у нашој општи ни деце ни ја ма није 
озбиљ ни је ула га но и због тога локал на 
само у пра ва већ годи на ма ради на уна
пре ђе њу усло ва у обра зов ним уста но ва
ма. Усло ви су сада знат но бољи него пре 
само неко ли ко годи на, али циљ нам је да 
нашој деци обез бе ди мо усло ве за шко ло
ва ње какве има ју њихо ви вршња ци у 
већим сре ди на ма и неће мо ста ти док тај 

циљ не оства ри мо. У току нам је неко ли
ко вели ких про је ка та који ће у пот пу но сти 
изме ни ти сли ку школ ства у општи ни 
Пећин ци. Пред сам поче так школ ске 
годи не завр ше на је ком плет на рекон
струк ци ја ОШ у Кар лов чи ћу. Уло же но је 
90 мили о на дина ра и уче ни ци сада има ју 
прак тич но нову модер ну шко лу, уме сто 
објек та који је био у нај ло ши јем ста њу од 
свих шко ла у нашој општи ни. Тре нут но је 
у току вели ка рекон струк ци ја и доград ња 

ОШ у Купи но ву, вред на 230 мили о на. 
Недав но сам оби шао радо ве који за сада 
теку пред ви ђе ном дина ми ком и уко ли ко 
епи де ми о ло шка ситу а ци ја и вре мен ски 
усло ви буду повољ ни, основ ци из Купи
но ва ће у дру гом полу го ди шту моћи да се 
усе ле у нову шко лу. У Шима нов ци ма је у 
току град ња новог објек та пред школ ске 
уста но ве од 1.700 мета ра ква драт них у 
који је уло же но 220 мили о на дина ра и 
којим ћемо у пот пу но сти уки ну ти листе 

ИНТЕР ВЈУ: СИНИ ША ЂОКИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Стратешки циљеви
се нису променили

Циљ нам је да нашој деци обез бе ди мо усло ве за шко ло ва ње какве има
ју њихо ви вршња ци у већим сре ди на ма и неће мо ста ти док тај циљ не 
оства ри мо
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чека ња за упис у вртић у целој општи ни. 
Реа ли зо ва не су и мање инве сти ци је у 
дру гим шко ла ма. У Бре ста чу и Срем ским 
Миха љев ци ма уве ли смо модер но цен
трал но гре ја ње на пелет. И у дру гим 
школ ским објек ти ма има ства ри које тре
ба попра ви ти, али мора мо да иде мо по 
при о ри те ти ма и да ула же мо тамо где је 
нај по треб ни је. Сле де ћа вели ка инве сти
ци ја коју пла ни ра мо је рекон струк ци ја 
ОШ у Пећин ци ма чија је про це ње на 
вред ност 130 мили о на дина ра. Све то не 
бисмо могли без подр шке виших нивоа 
вла сти. Сред ства за обно ву шко ла у Кар
лов чи ћу и Купи но ву обез бе ди ла је Вла да 
Репу бли ке Срби је, а сред ства за град њу 
врти ћа у Шима нов ци ма, Покра јин ска вла
да. Надам се да ћемо има ти ту подр шку 
и у наред ном пери о ду, а ми ћемо са сво је 
стра не насто ја ти да апли ци ра мо за сред
ства са ква ли тет ним про јек ти ма.

Одмах на почет ку ман да та нашли 
сте се на уда ру поје ди них меди ја због 
уки да ња ауто бу ске лини је 711 ГСПа 
од Шима но ва ца до Угри но ва ца. Коли
ко Вас је то поко ле ба ло?

– Није ме поко ле ба ло, јер про бле ми 
мора ју да се реша ва ју, а не да се гура ју 
под тепих. Уки да ње лини је 711 није одлу
ка коју смо ола ко доне ли. Напро тив, 
Општи на Пећин ци је три годи не финан
си ра ла ову лини ју у нади да ће поста ти 
одр жи ва, али то се није дого ди ло и били 
смо при мо ра ни да оду ста не мо од овог 
пилот про јек та, јер локал на само у пра ва 
има оба ве зу да одр жа ва јав ни пре воз у 
још 14 насе ља, која су по овом пита њу у 
мно го лоши јој ситу а ци ји. Нарав но, посто
је меди ји који има ју при ступ „што горе, то 
боље“. То још и могу да раз у мем, али не 
могу да схва тим да неко тако ола ко изно
си неи сти не и зане ма ру је чиње ни це. 
Тако је у поје ди ним меди ји ма обја вље но 
да су Шима нов ци „огра ђе ни бодљи ка вом 
жицом“ и пот пу но „одсе че ни“ од Бео гра
да, а исти на је да у овом тре нут ку 21 
лини ја аутопре во зни ка „Ласта“ и „Мастер 
бус“ сао бра ћа на рела ци ји од Шима но ва
ца до Бео гра да и да су Шима нов ци насе
ље са нај ви ше лини ја пре ма глав ном 
гра ду од свих насе ља у нашој општи ни. 
Наво ди се да је Општи на за одр жа ва ње 
лини је 711 издва ја ла 1,25 мили о на дина
ра на годи шњем нивоу, а исти на је да је 
за две годи не ова лини ја кошта ла 
општин ски буџет 34,3 мили о на дина ра. У 
наво ди ма поје ди них меди ја се гово ри о 
вели ком бро ју пут ни ка, а исти на је да је 
за две годи не про да то шест ауто бу ских 
кара та. И када је поста ло пот пу но јасно 
да ова лини ја ника да неће поста ти ни 
дели мич но само о др жи ва, и да су ова ква 
издва ја ња из општин ског буџе та дуго роч
но нео др жи ва, били смо при мо ра ни да 
оду ста не мо од ње, јер мора мо да уна пре
ди мо јав ни пре воз у целој општи ни. Зато 
при пре ма мо нови, опти ма лан ред вожње 
у међу ме сном сао бра ћа ју на тери то ри ји 
целе општи не, којим ћемо ауто бу ске 
лини је у јав ном пре во зу боље ускла ди ти 
са реал ним потре ба ма наших гра ђа на у 
свих 15 насе ља, а исто вре ме но сма њи ти 
све веће опте ре ће ње на општин ски буџет 
које ства ра финан си ра ње неис пла ти вих 
ауто бу ских лини ја.

Општи на Пећин ци је позна та по 
инду стриј ском раз во ју и грин филд 

инве сти ци ја ма. Да ли инве сти то ри и 
даље дола зе?

– Општи на Пећин ци је и сада, упр кос 
пан де ми ји, јед но вели ко гра ди ли ште. 
Само у про те клих годи ну дана завр ше ни 
су послов ни објек ти пред у зе ћа „ИПБ“, 
„Open Mind“, „Logi stic Team Seku lić“, „Поп 
инвест“, „ЦТП инвест“, „Sport Vision Gro
up“ и „КЛП“. Захва љу ју ћи стал ном при ли
ву инве сти ци ја и отва ра њу нових рад них 
места, у нашој општи ни није било већег 
ско ка неза по сле но сти. На еви ден ци ји 
Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње у 
авгу сту ове годи не било је 702 неза по
сле на лица, што је и даље нај ни жа неза
по сле ност у окру же њу.

Коли ко Општи на Пећин ци ула же у 
раз вој инфра струк ту ре?

– Раз вој инфра струк ту ре је посао који 
ника да није завр шен, јер увек може 
боље, зато се увек при пре ма ју нови про
јек ти. Тре нут но нај ве ћа инве сти ци ја је 
гаси фи ка ци ја општи не Пећин ци, која ће у 
наред не две годи не обез бе ди ти сва ком 
дома ћин ству и сва ком при вред ни ку при
ступ гасу као енер ген ту. У току је и прва 
фаза изград ње нове водо вод не мре же у 
Ога ру, а током про ле ћа је већ пуште на у 
рад кана ли за ци о на мре жа у Доњем 
Товар ни ку. Пла но ви су нам амби ци о зни. 
У пла ну је изград ња кана ли за ци о них 
мре жа у Обре жу, Дечу, и Попин ци ма, као 
и рекон струк ци ја Дома здра вља у Пећин
ци ма чија је про це ње на вред ност 150 
мили о на дина ра.

Сти че се ути сак да нисте типи чан 
пред сед ник Општи не. Поред послов не 
и поли тич ке кари је ре бави те се и 
пољо при вре дом?

– Ника да нисам бежао од посла, а 
спорт ме је нау чио да се само рад и 
резул та ти цене. Од ране мла до сти сам уз 
посао обра ђи вао и поро дич но има ње, јер 
ми је пољо при вре да била додат ни извор 
при хо да и пру жа ла ми одре ђе ну финан
сиј ску неза ви сност и сигур ност. Немам 
наме ру да оду ста нем ни сада, јер не 
видим зашто би то што сам постао пред
сед ник Општи не зна чи ло да сада не тре
ба да обра ђу јем земљу. Нећу дозво ли ти 
да ме функ ци ја про ме ни. 

Захва љу ју ћи стал ном 
при ли ву инве сти ци ја

и отва ра њу нових
рад них места, у нашој 

општи ни није било 
већег ско ка

неза по сле но сти.
На еви ден ци ји

Наци о нал не слу жбе
за запо шља ва ње

у авгу сту ове годи не 
било је 702 неза по сле

на лица, што је
и даље нај ни жа
неза по сле ност

у окру же њу

Ника да нисам бежао 
од посла, а спорт
ме је нау чио да се 

само рад и
резул та ти цене
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СЕД НИ ЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Деве то ме сеч на реа ли за ци ја буџе та 
и одлу ка о осни ва њу нове уста но ве

Изве штај о реа ли за ци ји 
општин ског буџе та 
закључ но са кра јем сеп

тем бра, раз мо три ли су и усво
ји ли одбор ни ци СО Рума на 
четвр тој сед ни ци која је одр
жа на 15. окто бра. Пре ма 
инфор ма ци ја ма које је 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, оства ре ни су буџет ски при
хо ди и при ма ња у изно су од 
1,326 мили јар ди дина ра што 
је 56,36 одсто од пла ни ра них 
при хо да и при ма ња. 

У струк ту ри, нај ве ће уче
шће има ју порез на дохо дак, 
добит и капи тал не добит ке са 
559 мили о на дина ра, од чега 
је порез на зара де 459 мили о
на дина ра, што пред ста вља 
оства ре ње од 63 про цен та. 
Дру ги су тран сфе ри са виших 

нивоа вла сти који изно се 399 
мили о на дина ра, што је оства
ре ње од 81 одсто у одно су на 
пла ни ра но. Порез на имо ви ну 
је тре ћи са 233 мили о на дина
ра. Буџет ски рас хо ди и изда ци 
су за девет месе ци били 1,310 
мили јар ди дина ра, одно сно 
53,17 одсто од пла на.

– Нај ве ће извр ше ње је код 
про гра ма 7 и 15. То су сао бра
ћај и сао бра ћај на инфра
струк ту ра код којег је извр ше
ње 264,3 мили о на дина ра, а 
нај ви ше за рекон струк ци ју 
ули ца 15. мај и 15. август, 
208,6 мили о на дина ра. Код 
локал не само у пра ве извр ше
ње је 238,8 мили о на дина ра, 
док је про грам 17. енер гет ска 
ефи ка сност, про грам са нај ве
ћим про цен ту ал ним извр ше
њем у одно су на план од чак 
92 одсто. У том делу је завр

ше так пла ћа ња про јек та из 
прет ход не буџет ске годи не, 
котлар ни це „Тивол“ и пре нос 
сред ста ва за котлар ни цу 
Соли дар ност од гото во 110 
мили о на дина ра – поја сни ла 
је Мари ја на Колон џи ја.

Сла ђан Ман чић, пред сед
ник Општи не, иста као је да се 
доста ура ди ло и доста сред
ста ва издво ји ло у про те клих 
девет месе ци. Дру ги квар тал 
је, по при ли ви ма, био нај ло
ши ји, тре ћи је био бољи, а 
четвр ти ука зу је да се иде ка 
знат но већим при хо ди ма у 
буџет.

– Све сни смо да неће мо 
оства ри ти рекорд них 92 одсто 
реа ли за ци је буџе та, као про
шле годи не, али све пре ко 80 
про це на та ће бити вели ки 
успех и ја веру јем да ћемо 
опет бити негде бли зу две 

мили јар де дина ра при хо да. 
Види мо да су на првом месту 
по виси ни поре зи и допри но си 
од зара да што пока зу је да сви 
раде, упла ћу ју допри но се, 
при ма ју се пла те. Ми смо 
пока за ли да и у овим окол но
сти ма, апсо лут но финан си ра
мо све оно што смо обе ћа ли 
гра ђа ни ма, тако и вртић за 
који смо у овом пери о ду 
издво ји ли 174 мили о на дина
ра. Вртић је и даље бес пла тан 
за сву децу, као и уџбе ни ци за 
све основ це – рекао је Сла ђан 
Ман чић.

Он је под се тио и да је Рума 
доби ла две нове гасне котлар
ни це са нај мо дер ни јом тех но
ло ги јом у Срби ји. Тако ђе, 
радо ви на ком плет ној рекон
струк ци ји ули ца 15. мај и 15. 
август одви ја ју се и брже од 
пла на, тако да уско ро кре ће и 

Сла ђан Ман чић Мари ја на Колон џи ја Сте ван Кова че вић

На скуп штин ској сед ни ци која је одр
жа на 15. окто бра, у окви ру инфор ма
ци је о реа ли за ци ји буџе та за девет 
месе ци, пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић се посеб но дота као теме базе
на, има ју ћи у виду одре ђе не при че које 
кру же по дру штве ним мре жа ма, али и 
неким сред стви ма инфор ми са ња. Наи
ме, ради се о уго во ру пот пи са ним са 
аген ци јом која анга жу је спа си о це, да су 
они испла ће ни, иако базен, због ситу
а ци је са коро на ви ру сом, уоп ште није 
радио.

– Нарав но да је пот пи сан уго вор, јер 

смо били спрем ни за отва ра ње базе на, 
не само да је пот пи сан уго вор са спа си
о ци ма, него су оба вље не и све прет ход
не рад ње. Напу ни ли смо базен водом, 
купи ли потреб ну хеми ју, обез бе ди ли 
све усло ве и чека ли смо да види мо да 
ли ћемо га отва ра ти или не – рекао је о 
ово ме Сла ђан Ман чић. 

У уго во ру са спа си о ци ма јасно пише 
„испла та по реа ли за ци ји“, с обзи ром на 
ситу а ци ју са епи де ми јом, јер се није 
зна ло да ли ће базен ради ти.

– Нарав но да уго вор са спа си о ци ма 
није реа ли зо ван, а паре су на нашем 

рачу ну. Нат пи си на дру штве ним мре жа
ма и неким писа ним меди ји ма не сто
је. Све је тран спа рент но, сва ко може 
да тра жи увид. Нама је про блем вода 
коју мора мо да пла ти мо „Водо во ду“ и 
хеми ја коју смо купи ли, о томе меди ји 
не пишу – исти че Ман чић.

Он дода је да су спа си о ци нај ма
њи про блем, јер није било потре бе за 
њихо вим услу га ма и за њих није потро
шен ни један једи ни динар. Исто вре ме
но, тај уго вор са спа си о ци ма је морао 
бити пот пи сан, јер без њега базен не би 
могао да ради, да је било усло ва. 

СЛА ЂАН МАН ЧИЋ:
Нисмо пла ти ли спа си о це, јер нису ни ради ли
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асфа ли ра ње у ули ци 15. мај.
– Све су то капи тал ни про

јек ти, негде смо има ли и подр
шку са виших нивоа вла сти. 
Нема мо про блем са ликвид
но шћу, нема мо про блем са 
пла ћа њем. То пока зу је на 
какав начин се одно си мо пре
ма сред стви ма гра ђа на Руме, 
не дозво ља ва мо да неко дође 
у ситу а ци ју да не при ми пла ту, 
нијед на уста но ва, нијед но јав
но пред у зе ће, нема дуга – ука
зао је Ман чић и додао да, 
после кре ди та који је поди гла 
бив ша власт за базен, није 
било новог заду жи ва ња.

На овој сед ни ци је усво је на 
и одлу ка о фор ми ра њу нове 
уста но ве соци јал не зашти те 
која ће носи ти назив „Соли
дар ност“. Она ће се бави ти 
пру жа њем локал них услу га 
соци јал не зашти те и њен 
осни вач је локал на само у пра
ва. Уста но ва „Соли дар ност“ је 
осно ва на ради пру жа ња и 
раз ви ја ња услу га соци јал не 
зашти те из над ле жно сти 
локал не само у пра ве, на осно
ву пре по зна тих потре ба гра
ђа на, у скла ду са пози тив ним 
дру штве ним про пи си ма који
ма се регу ли ше област соци
јал не зашти те, а седи ште ће 
јој бити у објек ту где се нала
зи и Цен тар за соци јал ни рад.

Као неке од услу га ове уста
но ве дефи ни са не су днев не 
услу ге у зајед ни ци, као што су 
днев ни борав ци за децу и 
мла де са смет ња ма у раз во ју, 
за одра сла и ста ра лица, за 
одра сла лица са смет ња ма у 
раз во ју, помоћ и нега у кући за 
одра сла, инва лид на и ста ра 
лица, као и помоћ и нега у 
кући за децу и мла де са смет
ња ма у раз во ју, лич ни пра ти
лац дете та са смет ња ма у 
раз во ју, пер со нал ни аси стен
ти, еду ка ци је и саве то дав на 
уло га, као и дру ги обли ци 
соци јал не зашти те из над ле
жно сти локал не само у пра ве 
које се буду успо ста ви ле.

До име но ва ња дирек то ра, 
посло ве дирек то ра уста но ве у 
осни ва њу, врши ће Воји слав 
Мио ко вић, дипло ми ра ни 
соци о лог. Самим тим, он је 
раз ре шен са места дирек то ра 
Цен тра за соци јал ни рад, а на 
то место је име но ва на Јеле на 
Овцин, мастер еко но ми ста.

Обра зла жу ћи потре бу осни
ва ња ове уста но ве, Сла ђан 
Ман чић је иста као да ће део 
запо сле них из Цен тра за 
соци јал ни рад, они које иона
ко из општин ског буџе та 
финан си ра локал на само у
пра ва, пре ћи у нову уста но ву, 
тако да нових тро шко ва за 
њен рад нема, а исто важи и 
за рад ни про стор. Све про це
ду ре око осни ва ња тре ба ло 
би да се завр ше до 1. јану а ра.

– Глав ни раз лог је тај што 
уста но ве попут нашег Цен тра 
за соци јал ни рад нема ју сер
ти фи кат за оба вља ње тих 
делат но сти, које код нас 
посто је и ми их финан си ра мо, 
дакле неће моћи те услу ге 
даље да раде, па бисмо мора
ли да тра жи мо неког ко има 
сер ти фи кат за њихо во оба
вља ње. По доби ја њу сер ти
фи ка та, с обзи ром на то да 
смо први ушли у све ово, та 
уста но ва, ако буде има ла 
капа ци те та, моћи ће да кон ку
ри ше и у окол ним општи на ма 
за доби ја ње слич них посло ва 
– иста као је Сла ђан Ман чић.

– Ми смо уве ли ко у послу 
реор га ни за ци је и раци о на ли
за ци је наших јав них слу жби и 
зато су на овој сед ни ци биле 
две важне тач ке днев ног реда. 
Прва је фор ми ра ње Уста но ве 
„Соли дар ност“ која се издва ја 
из доса да шњег Цен тра за 
соци јал ни рад и биће заду же
на за пру жа ње додат них услу
га соци јал не зашти те, мимо 
оних основ них које обез бе ђу је 
држа ва и које ми финан си ра
мо. Дру га је про ме на ста ту са 
пред у зе ћа „План“ и „Пар кинг и 
инфра струк ту ра“ која су поче
ла про цес про ме не свог ста ту
са и спа ја ње та две пред у зе ћа 
у јед но које ће обје ди ни ти 
урба ни стич ко пла ни ра ње, 
одр жа ва ње путе ва и изград њу 
рум ске општи не – рекао је 
Сте ван Кова че вић, пред сед
ник СО Рума.

На овој сед ни ци су доне ти и 
закључ ци о рас по де ли доби ти 
јав них пред у зе ћа – 70 одсто 
доби ти иде осни ва чу, рум ској 
Општи ни, а 30 про це на та јав
ном пред у зе ћу. Ради се о ЈП 
„Гас – Рума“, ЈКП „Пар кинг и 
инфра струк ту ра“, ЈУП „План“, 
ЈП „Водо вод“ и ЈП „Кому на
лац“.

Одбор ни ци су дали сагла
сност на одлу ке над зор них 
одбо ра ЈКП „Пар кинг и инфра
струк ту ра“ и ЈУП „План“ о 
покре та њу поступ ка ста ту сне 
про ме не, одно сно спа ја ња 
ова два пред у зе ћа о чему 
смо, у више навра та и писа ли.

У окви ру избо ра и име но ва
ња, за в. д. дирек то ра Тури
стич ке орга ни за ци је Рума 
име но ва на је мастер еко но ми
ста Татја на Дошен, која је и у 
прет ход ном ман да ту врши ла 
ову функ ци ју.

Одбор ни ци су на сед ни ци 
СО Рума инфор ми са ни и да је 
фор ми ра на нова одбор нич ка 
гру па, Зеле на стран ка – Да 
маске пад ну. Ову гру пу чине 
чети ри одбор ни ка, Душан ка 
Сте фа но вић Ради са вље вић је 
пред сед ни ца одбор нич ке гру
пе, а Мило ван Ђако вић је 
заме ник. 

С. Џаку ла

ПОЧЕЛА ГРЕЈНА СЕЗОНА

Раде и две нове 
котларнице

Греј на сезо на, када је 
даљин ско гре ја ње у 
пита њу, почи ње 15. 

окто бра, али има ју ћи у виду 
хлад ни је вре ме, у Руми се 
са гре ја њем поче ло два 
дана рани је. Све котлар ни
це су пуште не у рад, само је 
нова котлар ни ца „Соли дар
ност“, због пуње ња систе ма 
и про ба, поче ла са гре ја
њем истог дана, али нешто 
касни је, у попо днев ним 
сати ма.

– Тек се сада види ефе
кат изград ње ове две нове 
гасне котлар ни це и мислим 
да Румља ни могу да буду 
поно сни, јер су доби ли две 
нај са вре ме ни је котлар ни
це на гас, са нај са вре ме ни
јом тех но ло ги јом у Срби ји. 
Видео сам и задо вољ ство 
рад ни ка – ложа ча, који у тим 
котлар ни ца ма сада раде у 
нај са вре ме ни јим усло ви ма. 
Они чак има ју могућ ност 
да од куће путем лап то па 
раде, кон тро ли шу тем пе ра
ту ру или гасе гре ја ње. То 
је нешто што је побољ ша
ло усло ве њихо вог рада – 
рекао је пред сед ник Општи

не Сла ђан Ман чић, пово дом 
почет ка гре ја ња и пушта ња 
у рад две нове котлар ни це 
„Тивол“ и „Соли дар ност“. 

Са дру ге стра не, гра ђа
ни доби ја ју знат но бољу и 
ефи ка сни ју, али и јеф ти ни ју 
енер ги ју, одно сно енер ген те. 
Захва љу ју ћи новим котлар
ни ца ма изба че но је 60 одсто 
до сада кори шће них коли чи
на мазу та за гре ја ње. Тако
ђе, за пре о ста ле три, мање 
котлар ни це, које кори сте 
мазут, ЈП „Стам бе но“ је рас
пи са ло тен дер за набав ку 
овог енер ген та. Оче ку је се 
да ће током ове греј не сезо
не за набав ку мазу та бити 
потреб но 20 мили о на дина
ра, што је три пута мање 
него у рани јим сезо на ма. 
Нарав но, тре ба иста ћи да 
се упо тре бом гаса сма њу
је штет ност и зага ђе ност 
вазду ха које иза зи ва мазут 
при ли ком саго ре ва ња, тако 
да у локал ној само у пра ви 
озбиљ но раз ми шља ју да се 
и ова три пре о ста ла котла 
на мазут заме не новим, на 
при род ни гас.

 С. Џаку ла

Сла ђан Ман чић испред нове котлар ни це „Соли дар ност“
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Ради се пуном паром
за реша ва ње гору ћих про бле ма

Дан општи не Бео чин, 16. окто бар, 
све ча но је обе ле жен уз при су ство 
вели ког бро ја гра ђа на, пред став ни

ка локал не само у пра ве и зва ни ца. Све
ча ност је нај пре запо че та у град ском 
пар ку пола га њем вена ца на спо менобе
леж је народ ном херо ју Сте ва ну Петро ви
ћу Бри лу и жртва ма Првог свет ског рата 
и гра ђан ског рата, који се водио на про
сто ри ма нека да шње Саве зне Феде ра
тив не Репу бли ке Југо сла ви је. Том при ли
ком, вен це је поло жи ла деле га ци ја 
Општи не Бео чин, Савез удру же ња бора
ца Народ но осло бо ди лач ког рата, Вој ска 
Репу бли ке Срби је, Општин ски одбор 
Саве за рат них вете ра на Срби је, Месна 
зајед ни ца Бео чин Град, брат ска општи на 
Угље вик и Општин ски одбор Соци ја ли
стич ке пар ти је Срби је. Оку пље ни ма се 
обра тио пред сед ник Скуп шти не Општи

не Бео чин Нема ња Вилић. 
Увек је обе ле жа ва ње дату ма, који су 

пове за ни са реч ју сло бо да, узви ше но и 
досто јан стве но. Нека тако и буде и данас, 
уз сећа ње свих неви них жрта ва и њихо вих 
под ви га. Зада так свих нас, који смо данас 
при сут ни, јесте да на сва ком месту и у 
сва кој при ли ци исти че мо уло гу бор бе про
тив фаши зма. Срп ски наро ди и оста ли 
наро ди који живе са њим као мањин ске 
зајед ни це цео 20. век про вео је у одбра ни 
за сло бо ду и у одбра ни сво јих огњи шта. 
Чак и онда када је та бор ба била без из
глед на, није било пре да је и мало ду шно
сти. Само у општи ни Бео чин, која је пре 
Дру гог светкског рата има ла мање од 10 
хиља да ста нов ни ка, у Дру гом свет ском 
рату поги ну ло је  1174 жртве, рекао је 
Вилић.

Непо сред но након пола га ња вена ца, 

све ча ност је наста вље на у Дому кул ту ре 
када су доде ље ње Окто бар ске награ де 
заслу жним поје дин ци ма. Ово го ди шњи 
добит ник Окто бар ске награ де у обла сти 
обра зо ва ња је Основ на шокла ,,Јован 
Попо вић” у Сусе ку, која је у свом доса да
шњем раду пока за ла озби љан рад и 
вели ки успех. Раков ча нин Мило рад Јур
ко вић, позна ти ји као Миле Сто лар, добит
ник је Окто бар ске награ де за хума ну тар
ни рад. Мило рад Јур ко вић је постао 
познат по свом хума ни тар ном раду, и до 
сада је напра вио и покло нио око 2000 
хиља да деч јих сто ли ца за хра ње ње, али 
је и ора га ни за тор и уче сник мно го број них 
хума ни тар них дога ђа ја. Фра ња Стра ка је 
добит ник Окто бар ске награ де у обла сти 
умет но сти. Фра ња Стра ка се бави кари
ка ту ром, илу стра ци јом, а потом је постао 
и мај стор стри па.  Пла ке та општи не Бео

Пола га ње вена ца

Нема ња ВилићМир ја на Мале ше вић Мил кић Мило рад Јур ко вић
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Ради мо пуном паром како бисмо до кра ја годи не реши ли горуће про бле ме наших 
сугра ђа на, јав них пред у зе ћа и уста но ва. Али, веруј те ми, има их мно го више него што 
смо моји сарад ни ци и ја мисли ли. Поку ша ва мо да ста би ли зу је мо рад јав них пред у
зе ћа и уста но ва, општин ске упра ве и ради мо на про јек ти ма за сле де ћу годи ну, рекла 
је пред сед ни ца Општи не Мир ја на Мале ше вић Мил кић
чин ове годи не је доде ље на др Нивес 
Јан ко вић Џаку ли, која је у свом више го
ди шњем раду, бри ну ћи о здра вљу и 
живо ти ма Бео чи на ца пру жи ла изу зе тан 
допри нос. 

Храм Све тог архан ге ла Гаври ла у Сусе
ку и Храм Све тог Васи ли ја Остро шког у 
Бео чи ну су добит ни ци захвал ни ца Општи
не Бео чин за изу зе тан хума ни тар ни рад за 
вре ме епи де ми је коро навиру са. Захвал
ни ца је доде ље на и Пре дра гу Комље но
ви ћу за дуго го ди шњи допри нос умет но
сти, Кри сти на Жив ко вић је добит ни ца 
захвал ни це за допри нос омла ди ни Бео чи
на у обла сти спор та, а Црве ном крсту је 
уру че на захвал ни ца за хума ни тар ни рад 
за вре ме епи де ми је коро навиру са. 

Пред сед ни ца Општи не Бео чин је том 
прли ком чести та ла лау ре а ти ма и ука за ла 
да локал на само пра ва насто ји да реши 
горућепро бле ме у Бео чи ну.

 Ова кав све ча ни тре ну так је при ли ка да 
пред ста ви мо резул та те нашег гра да, 
пока же мо оно што је реа ли зо ва но и наја
ви мо нове про јек те и актив но сти. Ово га 
пута то неће мо учи ни ти из два раз ло га, а 
оба су сама по себи намет ну та. Први раз
лог је гло бал ни про блем, који је иза зван 
епи де ми јом коро навиру са. Нажа лост, 
епи де ми ја је порем ти ла наше про фе си о
нал не и при ват не пла но ве. Дру ги раз лог 
су локал ни избо ри, одр жа ни 21. јуна. Нови 
сазив локал не вла сти је кон сти ту и сан 21. 
авгу ста и нема 60 дана како руко во ди мо 
Општи ном Бео чин. За нешто мање од два 
месе ца ми насто ји мо мак си мал но да 
оправ да мо пове ре ње које нам је дато на 
избо ри ма. Ради мо пуном паром како 
бисмо до кра ја годи не реши ли горуће про
бле ме наших сугра ђа на, јав них пред у зе ћа 
и уста но ва. Али, веруј те ми, има их мно го 
више него што смо моји сарад ни ци и ја 
мисли ли. Поку ша ва мо да ста би ли зу је мо 

рад јав них пред у зе ћа и уста но ва и 
општин ске упра ве и ради мо на про јек ти ма 
за сле де ћу годи ну. Има мо  лепих иде ја и 
про је ка та, чак сам сад мало више опти ми
стич на када је реч о нов цу, јер је вели ки 
број људи пре по знао енер ги ју коју  локал
на само у пра ва носи и желе да помог ну 
без обзи ра на то којој поли тич кој опци ји 
при па да ју, што ми је вео ма дра го. Окру же
на сам мла дом еки пом, која ми сва ког 
дана даје све више енту зи ја зма. Кори стим 
сво је зна ње и иску ство и мислим да иде
мо у добром прав цу. Све сни смо чиње ни
це да само сво јим лич ним зна њем и свих 
оних који сво је зна ње желе да деле са 
нама, анга жо ва њем, енту зи ја змом, кре а
тив но шћу може мо покре ну ти точак раз во
ја наше општи не, која је нека да по свим 
реле вант ним пара ме три ма била јед на од 
нај ра зви је ни јих општи на у Вој во ди ни и 
целој држа ви. Данас смо, нажа лост, раз
ви је ни само фор мал но и само на папи ру. 
У наред ном пери о ду уло жи ће мо мно го 
тру да да успо ста ви мо кон так те са покра
јин ском и репу блич ком вла шћу. Про те клих 
годи на нисмо успе ли да доби је мо пуно 
сред ста ва из покра јин ских фон до ва. 
Мора мо сада то да ура ди мо, то је оба ве за 
свих нас у локал ној само у пра ви. Мно ги 
нам кажу да неће мо успе ти и да се нала
зи мо у вер ти ка ли, ја у то не веру јем. Веру
јем да само добрим про јек ти ма, пла но ви
ма раз во ја, добрим иде ја ма може мо да 
пока же мо да смо сре ди на која ће сва ки 
динар који је Покра ји на и Репу бли ка уло
жи ла, али и домаћ и европ ски дона то ри, 
иско ри сти ти на нај бо љи могу ћи начин. 
При су ство ком па ни ја свет ских раз ме ра, 
као што је фабри ка цемен та ,,Лафарж” 
мора мо мно го више иско ри сти ти. Јав но 
обе ћа вам да ћемо гра ђа ни ма Бео чи на 
поло жи ти рачу не и дати пове ре ње на про
ве ру уко ли ко је потреб но. Иста кла бих да 

је 16. окто бар дан свих гра ђа на Бео чи на, 
а не само нас функ ци о не ра, и свих који 
пред ста вља ју Општин ску упра ву. У том 
сми слу, данас смо има ли малу поли тич ку 
поде лу и нисмо могли да види мо више 
пред став ни ка неких дру гих поли тич ких 
пар ти ја. С дру ге стра не, сва ко може сам 
да се опре де ли коме ће да да на зна ча ју. 
Ја мислим да смо ми самом орга ни за ци
јом Дана општи не, дали зна чај, не сами 
себи, већ гра ђа ни ма Бео чи на. Они који то 
нису ура ди ли, по мени, нису испо што ва ли 
гра ђа не те исте општи не, каза ла је Мир ја
на Мале ше вић Мил кић.

У име награ ђе них при сут ни ма се обра
тио Мило рад Јур ко вић.

 Тешко ми је да гово рим у туђе име, то 
јест у име оста лих добит ни ка. Али, вео ма 
ми је дра го да нисам данас сам и да има 
мно го људи који су спрем ни да помог ну, а 
да се Бео чин још јед ном пока зао да је 
вели ки град. Кад год одем у неко дру го 
место и кажем да сам из Бео чи на, сви 
одмах зна ју за фабри ку цемен та,  али не 
зна ју да је Бео чин и град кул ту ре, спор та 
и град добрих људи. Веру јем да ће он то 
бити и даље. Нај ве ће награ де су ми осме
си деце који ма сам помо гао, па чак и суза 
радо сни ца роди те ља који ма сам помо гао. 
Ову нов ча ну награ ду ћу про сле ди ти за 
лече ње Лане Јова но вић, девој чи це из 
Раков ца. Мно го пре сти жних награ да сам 
добио у држа ви и ино стран ству  и тиме се 
не хва лим. Сву да сам лепо доче кан, сву да 
су награ де добре, али нај бо ље и пра ве 
награ де се ипак доби ја ју код куће, изја вио 
је Мило рад Јур ко вић.

Све ча ност је завр ше на насту пом Фил
хар мо ни је из Зре ња ни на са соли сти ма 
Љубо ми ром Попо ви ћем и Мир ном Раду
ло вић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Мирјана Малешевић Милкић и Немања Вилић са добит ни цима Окто бар ских награ да

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

Завр ше на нова свла чи о ни ца
Ком плет но нова свла чи

о ни ца изгра ђе на је на 
тере ну ФК „Мла дост“ из 

Буђа но ва ца, тако да ће пру
жи ти знат но боље усло ве за 
тре нин ге и игра ње утак ми
ца како свим селек ци ја ма 
самог клу ба, тако и госту ју
ћих игра ча.

Под се ти мо, изград ња 
свла чи о це је поче ла поло
ви ном јула, уз уго во ре ни рок 
за завр ше так од 90 дана, 
тако да су радо ви на њеној 
изград њи окон ча ни и нешто 
рани је.

Нову свла чи о ни цу је, у 
прат њи спорт ских рад ни ка 
из Буђа но ва ца, оби шао 14. 
окто бра пред сед ник Општи
не Сла ђан Ман чић, који је 
изра зио задо вољ ство због 
тога што су деца и спор ти
сти у Буђа нов ци ма доби ли 
јед ну нову, добро уре ђе
ну свла чи о ни цу, са мокрим 
чво ро ви ма и туше ви ма.

– Надам се да ће ово 
моти ви са ти и нову децу да 
се баве фуд ба лом. Овим 
про јек том локал на само у
пра ва завр ша ва ула га ња у 
спорт ску инфра струк ту ру 
која смо пла ни ра ли за ову 
годи ну. И то почев од изград
ње свла чи о ни це у Вито јев
ци ма и у Буђа нов ци ма, па 

до рекон струк ци је објек та 
ГФК „Сло вен“ и поста вља
ња рефлек то ра на тере ну у 
Вог њу – рекао је пред сед ник 
Ман чић. 

За инфра струк тур на ула
га ња у спорт ове годи не је 
утро ше но пре ко 15 мили о на 
дина ра, док је свла чи о ни ца 
у Буђа нов ци ма кошта ла око 
4,7 мили о на дина ра.

Први човек рум ске општи
не је рекао да су, до сада, у 
вели кој мери обно вље ни и 
изгра ђе ни спорт ски објек ти 
на гото во свим фуд бал ским 
тере ни ма.

– Има мо још зах те ва за 
изград њу три би на, систе ма 
за навод ња ва ње тере на, 
поста вља ње рефлек то ра, 
али што се тиче свла чи о ни

ца, нај ве ћи део њих смо или 
рекон стру и са ли или изгра
ди ли пот пу но нове – рекао 
је у Буђа нов ци ма Сла ђан 
Ман чић. С. Џаку ла

Нова свла чи о ни ца
у Буђа нов ци ма

Посе та ФК „Мла дост“ у Буђа нов ци ма

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ

Гла са ње за про јек те
Гла са ње у окви ру про јек та „Пар ти

ци па тив но буџе ти ра ње“ поче ло је 20. и 
тра је до 27. окто бра. У овом пери о ду, 
сва ког рад ног дана од 7 до 15 часо ва 
гра ђа ни могу гла са ти у Услу жном цен
тру – Орло ви ће ва бр. 5 и у згра ди 
Општи не Рума – Глав на 107 или елек
трон ским путем на email: par ti ci pa tiv
no@ ru ma.rs.

Гла са ње је поче ло 20. окто бра на 
Град ском тргу у Руми, као и у Путин ци
ма. Дан касни је биће орга ни зо ва но у 
Гра бов ци ма и то од 9 до 10 часо ва и 
30 мину та, а у Клен ку од 11 до 12 часо
ва и 30 мину та. У Хрт ков ци ма и Буђа
нов ци ма ће се гла са ти 22. окто бра, а 
дан касни је у Вито јев ци ма, Пла ти че ву 
и Никин ци ма. У субо ту, 24. окто бра, 

гла сач ка кути ја биће поста вље на 
поред згра де Зави чај ног музе ја у Руми 
(код ула за на Град ску пија цу) и гра ђа
ни ће моћи да гла са ју у вре ме ну од 9 
до 11 часо ва.

Пред ло же ни про јек ти који буду 
доби ли нај ви ше гла со ва биће финан
си ра ни из општин ског буџе та за 2021. 
годи ну. Девет про јект них иде ја које су 
пред ло жи ли гра ђа ни рум ске општи не 
нала зи се у кон ку рен ци ји за ула зак у 
општин ски буџет за 2021. годи ну. 

Због епи де ми о ло шке ситу а ци је ове 
годи не акце нат је ста вљен на елек
трон ско гла са ње, и ту је добро позна ти 
мејл: par ti ci pa tiv no@ ru ma.rs. Са јед не 
имејладре се могу ће је гла са ти само 
јед ном.

У одно су на прет ход не годи не нови
на је да се ове годи не гла са зао кру жи
ва њем три од пону ђе них девет пред
ло га. Они са нај ви ше гла со ва биће 
увр ште ни општин ски буџет за 2021. 
годи ну. С. Џ

1. Уре ђе ње „мале фон та не“ у цен тру 
гра да и про сто ра око ње

2. Поста вља ње сен зор ских чесми са 
водом за пиће на више лока ци ја

3. Памет не табле за основ не шко ле 
(чети ри град ске и седам сео ских 
основ них шко ла)

4. Поста вља ње инклу зив ног игра ли
шта код објек та „Лива де“ за пред школ
ско вас пи та ње и обра зо ва ње деце 

5. Уре ђе ње дрво ре да и пове ћа ње 

оби ма зеле ни ла ули ца у Руми
6. Уре ђе ње Вели ког пар ка (поправ ка 

моби ли ја ра и пове ћа ње оби ма зеле
ни ла)

7. Уре ђе ње Бор ко вач ке шуме
8. Изград ња пешач кобици кли стич

ке ста зе Пла ти че во – Никин ци, реа ли
зу је се фазно 

9. Изград ња пешач кобици кли стич
ке ста зе Пла ти че во – Вито јев ци, реа
ли зу је се фазно

Листа пред ло га
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У СПШ „Сте ван Петро
вић Бри ле“ у Руми већ 
је реа ли зо ван један 

про је кат у окви ру про гра ма 
Ера змус+, а сада је одо
брен и дру ги. Први про је кат 
се одно сио на мобил ност, 
па су настав ни ци из СПШ 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ 
ишли у Пор ту гал на струч
но уса вр ша ва ње, а кроз 
дру ги про је кат ће сара ђи ва
ти сред ње струч не шко ле, 
али на уса вр ша ва ње, поред 
настав ни ка, ићи ће и уче
ни ци. Про је кат је почео 1. 
сеп тем бра и тра ја ће наред
не две годи не, под нази вом 
„Тален то ва ни пред у зет ни ци 
на тржи шту рада“. 

– Сам назив гово ри да је 
циљ да се наши ђаци оспо
со бе да, након завр ше ног 
шко ло ва ња, апли ци ра ју на 
тржи ште рада. Дошли смо 
сви до закључ ка да су уче
ни ци, након завр ше не сред
ње струч не шко ле, добро 
оспо со бље ни у струч ном 
сми слу, али се тешко сна
ла зе када је потреб но да се 
запо сле. На тржи шту рада 
се виде нове апли ка ци о не 
фор ме, све је диги та ли зо
ва но. Нај че шће мора да се 
апли ци ра на енгле ском јези
ку, па ће учи ти да пишу рад
ну био гра фи ју, про прат но 
писмо, уса вр ша ва ће неке 
живот не вешти не, вешти не 
кори шће ња интер не та, сај
то ва искљу чи во веза них за 

запо шља ва ње – поја шња
ва циље ве про јек та Нико
ли на Јеро тић, про фе сор ка 
у Пољо при вред ној шко ли 
заду же на за реа ли за ци ју 
Ера змус+ про гра ма.

Уче сни це у овом про јек ту 
су сред ње струч не шко ле из 
пет зема ља, а рум ска СПШ 
„Сте ван Петро вић Бри ле“ 
пред ста вља Срби ју. Ту су и 
шко ле из Ита ли је, Пор ту га
ла, Лето ни је и Тур ске.

– Током ове две годи не 
по шест уче ни ка из сва ке 
шко ле одла зи на мобил ност 
у јед ну земљу у прат њи 
настав ни ка. Прва мобил
ност ће бити оства ре на у 
Лето ни ји, нада мо се у мар ту 
или апри лу наред не годи не. 
После тога, сви уче сни ци из 
пре о ста ле чети ри земље 
дола зе код нас у шко лу, 

на седам дана, где ће се 
реа ли зо ва ти ради о ни це и 
актив но сти. Потом ће се 
мобил ност одви ја ти у Ита
ли ји, па у Пор ту га лу и 2022. 
годи не у Тур ској – рекла је о 
про јек ту Нико ли на Јеро тић.

Душан Сто ја нац, дирек
тор СПШ „Сте ван Петро вић 
Бри ле“, изра зио је задо
вољ ство што шко ла поста
је пре по зна тљи ва по свом 
раду и уче шћу у про јек ти ма, 
који резул ти ра ју новим про
јек ти ма, како у вла ди ном, 
тако и невла ди ном сек то ру. 
Он је ука зао да се један од 
про је ка та реа ли зу је и ових 
дана, а то је про је кат Фон
да ци је „Ана и Вла де Дивац“. 

– Кроз ову фон да ци ју, 
наши уче ни ци се обра зу
ју да сутра буду успе шни 
пред у зет ни ци, тако од 

наших ђака пра ви мо пред у
зет ни ке, који се, после шко
ло ва ња, директ но укљу чу ју 
у малу при вре ду – иста као 
је Душан Сто ја нац.

У СПШ „Сте ван Петро
вић Бри ле“ се реа ли зу ју 
и пре ко гра нич ни про јек
ти, као што је био „Агри но“ 
са Мађар ском и „Хорис“ са 
Хрват ском.

– „Хорис“ се и даље 
реа ли зу је и захва љу ју ћи 
локал ној само у пра ви смо 
пре по зна ти и пред ви ђе ни 
да буде мо еду ка то ри овог 
про гра ма хипо те ра пи је, не 
само за Срби ју, већ и за 
Југо и сточ ну Евро пу. Оспо
со бље ни смо да буде мо 
аси стен ти и хипо те ра пе у ти. 
Доби ли смо лицен це и што 
се тиче нас, про је кат може 
одмах да поч не. Усло ви су 
одлич ни, а мањеж који је 
напра вљен је један од нај
бо љих у окру же њу. Нада мо 
се да ћемо се бави ти хипо
те ра пи јом и тако помо ћи, 
пре све га, деци са смет ња
ма у раз во ју – иста као је 
Душан Сто ја нац.

Он је изра зио задо вољ
ство и због тога што је први 
про је кат из про гра ма Ера
змус+ добро реа ли зо ван. 
Из тог раз ло га је доби јен и 
овај дру ги про је кат, који зна
чи пове ћа ње зна ња и потен
ци ја ла и уче ни ка и настав
ни ка.

С. Џаку ла

СПШ „СТЕ ВАН ПЕТРО ВИЋ БРИ ЛЕ“ 

Почео дру ги про је кат у 
окви ру про гра ма Ера змус+

Нико ли на Јеро тић Душан Сто ја нац

„Хорис“ про је кат пре ко гра нич не сарад ње

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Сма њен број чла но ва 
Општин ског већа
Сед ни ца Скуп шти не општи не Шид, 

одр жа на је у петак, 16. окто бра, 
у сали Кул тур нообра зов ног цен

тра. На обим ном днев ном реду о коме 
су рас пра вља ли одбор ни ци било је 
више од 60 тача ка. Обје ди ње на рас
пра ва води ла се око раз ре ше ња и име
но ва ња над зор них и управ них одбо
ра јав них пред у зе ћа и уста но ва, као 
и код обра зо ва ња и име но ва ња чла
но ва поје ди них општин ских коми си ја. 
Oдборници су раз ма тра ли и усво ји ли 
Про грам зашти те, уре ђе ња и кори
шће ња пољо при вред ног земљи шта 
општи не Шид у 2020. годи ни, Одлу ку 
о Општин ском већу, Изве штај о раду 
Општин ске упра ве за 2019. годи ну. 
Усво јен је пред лог о бро ју чла но ва 
Општин ског већа, тако да оно сада има 
девет чла но ва, те је број запо сле них 
сма њен за дво је и тиме ће бити оства
ре на уште да у буџе ту од чети ри мили
о на дина ра. Доне те су и одлу ке о оту
ђе њу непо крет но сти из јав не сво ји не 
општи не Шид за један стан у насе љу 
Јели ца Ста ни ву ко вић Шиља и 40 гара
жа које ће бити про да те јав ним над ме
та њем, а почет на цена изно си 12.000 
дина ра по метру ква драт ном. Одбор ни
ци су усво ји ли Одлу ку о пла ну детаљ не 
регу ла ци је кру жне рас кр сни це и при
ступ не сао бра ћај ни це боч ној наплат ној 
рам пи „Моро вић“. Одлу ка је про ис те кла 

из потре бе за побољ ша њем ква ли те та 
сао бра ћа ја на делу држав ног пута IIA.

– Оно што бих издво јио јесте план 
за пољо при вре ду, који је за ову годи ну 
вео ма битан и који се одно си на дава
ње у закуп пољо при вред ног земљи
шта. Кашње ње које је про ис те кло из 
ситу а ци је у којој се нала зи цео свет, а 
тако и наша локал на само у пра ва, није 
ума њи ло ква ли тет тог про гра ма и неће 
ума њи ти после ди це њего ве при ме не, а 
самим тим и оства ри ва ње одре ђе них 
финан сиј ских сред ста ва који ма касни је 

локал на само у пра ва рас по ла же. Кру
жна рас кр сни ца је потре ба гра ђа на и 
биће део кру жних токо ва који ће се у 
наред ном пери о ду изгра ди ти на оби ла
зни ци око Шида. Тај кру жни ток тре ба 
да уве де без бед ни је кре та ње вози ла и 
тако даје већи ква ли тет одви ја њу сао
бра ћа ја – изја вио је пред сед ник Скуп
шти не, Тихо мир Ста мен ко вић.

Сла ви ца Вар ни чић је име но ва на за 
дирек то ра Народ не библи о те ке „Симе
он Пишче вић“ за нови четво ро го ди шњи 
ман дат. Д. Попов

Одбор ни ци локал ног пар ла мен та

ГОСТИ ИЗ РУСИ ЈЕ НА СПО МЕНОБЕ ЛЕЖ ЈУ „СРЕМ СКИ ФРОНТ“

Почаст херо ји ма
Пред сед ник Општи не Шид Зоран Семе но

вић и његов заме ник Ђор ђе Томић, у неде љу, 
18. окто бра, са пред став ни ци ма Општин ског 
одбо ра СУБ НОРа, уго сти ли су аутокара ван 
„Напред в побе де“ у орга ни за ци ји Срп ског оде
ље ња Међу на род ног јав ног фон да једин ства 
пра во слав них наро да и удру же ња суна род ни
ка и при ја те ља Руси је „Сајуз“ из Бео гра да на 
спо менобе леж ју „Срем ски фронт“. Том при
ли ком, пред став ни ци локал не вла сти, зајед
но са гости ма из Руси је, поло жи ли су вен це и 
ода ли почаст жртва ма Дру гог свет ског рата. О 
палим бор ци ма, њихо вој жртви за сло бо ду као 
и вели ком допри но су Срби је у бор би про тив 
фаши зма гово рио је пред сед ник Општи не Шид 
Зоран Семе но вић. У име Међу на род ног јав ног 
фон да једин ства пра во слав них наро да дома
ћи не је поздра ви ла и на ука за ном госто прим
ству захва ли ла руко во ди лац Фон да Ната ли ја 
Коцев.

Аутокара ван је орга ни зо ван у окви ру обе ле
жа ва ња 75 годи на од побе де над фаши змом уз 
подр шку Амба са де Руси је у Срби ји.

Д. Попов Ђор ђе Томић и Зоран Семе но вић са гости ма
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ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА 78. ГОДИ ШЊИ ЦА БИТ КЕ КОД ДЕБР ЊЕ

У сла ву јуна ка
У сре ду, 14. окто бра, 

деле га ци ја локал
не само у пра ве коју 

су пред ста вља ли заме ник 
пред сед ни ка Општи не Шид 
Ђор ђе Томић и заме ни
ца пред сед ни ка Скуп шти
не Нико ли на Бибић, ода ли 
су почаст палим бор ци ма 
НОБа и бит ке код Дебр ње.

– Данас, овде, сло бод ни и 
поно сни сто ји мо и ода је мо 
почаст сви ма они ма који су 
пру жи ли отпор и свој живот 
поло жи ли у бор би про тив 
фаши зма, а за сло бо ду свих 
буду ћих нара шта ја. Општи
на Шид увек ће са поно сом 
чува ти и него ва ти успо ме
ну на пале бор це, на њихо
ву хра брост и на њихо во 
херој ство – изја вио је Ђор ђе 
Томић на коме мо ра тив ном 
ску пу пово дом 78. годи шњи
це бит ке на Фили по вом путу.

– Овај датум, 14. окто бар, 
је вео ма зна ча јан, упра
во због бит ке на Фили по

вом путу, 1942. годи не. То 
је вели ка побе да пар ти за на 
после вели ко го спо јин ског 
теро ра који је вршен у Јаме
ни, Ада шев ци ма, Моро ви
ћу, Вишњи ће ву. Упра во то 
је омо гу ћи ло раз ви так даље 
бор бе на про сто ру Сре ма 
– иста као је Јови ца Сте па

нић, пред сед ник Општин ског 
одбо ра СУБ НОРа.

Поред деле га ци је локал не 
само у пра ве, вен це су на спо
менобе леж ја поло жи ли и 
пред сед ник СУБ НОРа Јови
ца Сте пан че вић, зајед но са 
деле га ци ја ма Покра јин ског 
одбо ра СУБ НОРа и месних 

борач ких орга ни за ци ја из 
Лаћар ка, Мар ти на ца и Диво
ша, као и деле га ци ја СПСа.

У обе ле жа ва њу овог дату
ма уче ство ва ли су и уче ни
ци Основ не шко ле „Филип 
Вишњић“, под руч но оде ље
ње из Моро ви ћа, са при год
ним реци та лом. Д. Попов

Јови ца Сте па нић, Нико ли на Бибић и Ђор ђе Томић

 КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА ПОЉО ПРИ ВЕ ДУ ОПШТИ НЕ ШИД

Углав ном про сеч ни при но си
Почет ком јесе ни сви који се баве 

пољо при вре дом има ју „пуне 
руке посла“. Кад вре мен ски 

усло ви дозво ле, одла зи се на њиве 
и воћ ња ке. Пољо при вред ни ци углав
ном суми ра ју резул та те, а како је то 
у шид ској општи ни, гово ри дипло ми
ра ни инже њер пољо при вре де Дејан 
Вуче но вић из Кан це ла ри је за пољо
при вре ду.

– У нашој општи ни акту ел ни су јесе
њи пољо при вред ни радо ви, а то је 
ски да ње јесе њих кул ту ра као што је 
сун цо крет. Он је ски нут са свих повр
ши на, а био је посе јан на око 3.300 
хек та ра, про се чан при нос је био негде 
око 3,2 тоне и могу рећи да је то неки 
про се чан при нос за ово наше под не
бље, мада је обе ћа вао мало већи при
нос, али пада ви не које су биле у јуну 
месе цу нису пого до ва ле овој кул ту ри. 
Сетва соје је при кра ју, има још неких 
повр ши на где није ски ну та, али про су
ши ва њем земљи шта и тај део посла 
ће се уско ро завр ши ти. И код соје је 
при нос про се чан и доста вари ра и 
зави си од пар це ле и начи на на који је 
усев обра ђен и ура ђен. По сада шњим 
пода ци ма про се чан при нос је 2,8 до 
три тоне по хек та ру. Кам па ња вађе ња 
шећер не репе је при кра ју, а повр ши не 

под овом кул ту ром изно се 1.000 хек
та ра, а до сада је репа изва ђе на на 
неких 800 хек та ра, а про се чан при нос 
је од шест –се дам ваго на по хек та ру са 
диге сти јом изме ђу 14–17 про це на та. 
Ски да ње куку ру за је у почет ним фаза
ма, јер су вре мен ски усло ви такви да 
не дозво ља ва ју да се наста ви. Пада
ви не су ути ца ле на пове ћа ње вла жно

сти зрна куку ру за и са првим лепим 
дани ма поче ће и ски да ње куку ру за. 
Сетва уља не репи це је завр ше на, 
сетву су пра ти ли непо вољ ни усло ви, 
повр шин ски слој земљи шта је био 
ису шен и било је оте жа но ница ње, али 
с обзи ром на то да су пале кише, не 
би тре ба ло да буде про бле ма и усев 
ће добро нићи и раз ви ти се и при пре
ми ти за пре зи мља ва ње, с тим да, ако 
у наред ном пери о ду буде пови ше них 
тем пе ра ту ра, мора се води ти рачу на 
да се усев зашти ти од инсе ка та. Јесе
ња сетва пше ни це је у пуном јеку, али 
пада ви не, послед њих дана, су оне мо
гу ћи ле да сетва уђе у неки већи ритам. 
Са ису ши ва њем гор њег ора нич ног 
сло ја, за неко ли ко дана, кад пре ста ну 
пада ви не, наста ви ће се сетва стр них 
жита на повр ши ни од око 4.000–5.000 
хек та ра – рекао је Вуче но вић.

Пре по ру ка пољо при вред ни ци ма је 
да при ме њу ју ком плет ну агро тех ни ку 
како би се оства рио добар при нос и 
како би има ли финан сиј ски ефе кат на 
одре ђе ној кул ту ри.

– Тре ба кори сти ти декла ри са но 
семе, а не семе из скла ди шта или како 
каже мо „са тава на“ – пору чу је Дејан 
Вуче но вић.

Д. Попов

Дејан Вуче но вић

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Дез ин фек ци ја стам бе них згра да

Пред у зе ће „Град ско ста но ва ње“ 
и даље наста вља са дез ин
фек ци јом стам бе них зајед ни ца 

како би се спре чи ло даље шире ње 
виру са коро на. 

– Надам се да и „Град ско ста но ва
ње“ дез ин фек ци јом стам бе них згра да 
на неки начин пома же да број обо ле
лих у гра ду буде што мањи. Дез ин
фек ци ја свих 370 стам бе них згра да, 

коли ко се и нала зи у систе му одр жа
ва ња „Град ског ста но ва ња“, оба вља 
се јед ном недељ но и то са ато ми зе
ри ма, а два пута недељ но је редов но 
чишће ње уз које се кори сти нари јум
хипо хло рид. Тако да се у прин ци пу, 
три пута недељ но дез ин фи ку ју стам
бе не згар де. „Град ско ста но ва ње“ у 
сушти ни није ни пре ки да ло дез ин
фек ци ју згра да, осим мање пау зе у 

мају. Али, од јуна, када је интен зи тет 
епи де ми је постао већи, „Град ско ста
но ва ње“ је пре ко сво јих поди зво ђа ча 
наста ви ло да оба вља дез ин фек ци ју. 
То зна чи да не ста је мо са дез ин фек
ци јом од јуна па све до сада, рекао 
је дирек тор „Град ског ста но ва ња“ 
Милош Ковач.

З. Попо вић
Фото: Б. Туца ко вић

Милош Ковач Дез ин фек ци ја згра да

ТРИ БИ НА У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Срп ски борац на Срем ском фрон ту
Tрибина под нази вом 

,,Срп ски борац на Срем
ском фрон ту” одр жа на 

је у Град ској кући 15. окто бра. 
Три би на је одр жа на пово дом 
75 годи на од побе де у Дру
гом Свет ском рату. Глав на 
тема три би не био је поло жај 
срп ских бора ца на Срем ском 
фрон ту од 21. окто бра 1944. 
до 13. апри ла 1945. годи не. 
Овој три би ни при су ство ва ли 
су и гене рал Мило рад Сту
пар, пуков ник проф. др Сло
бо дан Ђукић, начел ник Кате
дре вој не исто ри је на Вој ној 
ака де ми ји, пуков ник Радо ван 
Миле тић, мастер исто ри је 
Дејан Мостар лић и мастер 
исто ри је Алек сан дра Ћирић. 
Заме ник гра до на чел ни ка 
Петар Самар џић том при ло
ком је иста као да је то вео ма 
важна тема из срп ске исто ри
је у бор би за сло бо ду у Дру
гом свет ском рату. 

 Ова тема се на три би ни 
сагле да ва,  не толи ко са иде
о ло шких аспе ка та, коли ко са, 
са кон крет них аспе ка та, као 
што је моби ли за ци ја, попу ња
ва ње вој них редо ва диви зи ја, 
једи ни ца са аспек та обу че но
сти, одно сно нео бу че но сти 

срп ског вој ни ка на Срем ском 
фрон ту уз рефлек си ју таквог 
ста ња на дана шње, одно
сно нека буду ћа ста ња и то 
је вео ма важно. Три би на је 
орга ни зо ва на уз пошто ва
ње свих мера без бед но сти 
про пи са них од стра не Вла де 
Репу бли ке Срби је и нарав
но Град ског шта ба за ван
ред не ситу а ци је уз оба ве зно 
ноше ње маски, пошто ва ње 
физич ке дис тан це и огра ни
чен број посе ти ла ца, изја вио 
је Самар џић.

Гене рал у пен зи ји Мило рад 
Сту пар, пред сед ник Саве

за удру же ња бора ца Срби је, 
казао је у годи ни када се обе
ле жа ва 75 годи на од побе де 
над фаши змом, Савез удру
же ња бора ца Срби је орга ни
зу је про је кат ,,Срп ски борац 
на Срем ском фрон ту”.

 У том сми слу, ми у 
СУБОСу ана ли зи ра мо срп
ског бор ца, како је моби
ли сан, каква је била обу ка, 
начин деј ства, поза дин ско са 
тежи штем сани тет ско обез бе
ђе ње и губит ке. Ми посма тра
мо тада шњег срп ског бор ца, 
јер је он је чинио већи ну Југо
сло вен ске арми је. Било је 

од обу че них срп ских бора ца, 
пар ти за на који су рато ва ли 
чети ри годи не, мно го добро
во ља ца, али и насил но моби
ли са них и нео бу че них вој ни
ка. Таква пар ти зан ска вој ска 
пре ла зи ла је у редов ну и 
суко би ла се са непри ја те љем 
који је држао Срем ски фронт. 
То је био део фрон та Тре ће
га Рај ха који се са седам бор
бе них лини ја при пре мао за 
дочек Црве не арми је, а не за 
пар ти за не. Упра во у том суко
бу се деша вао пре ла зак из 
пар ти зан ског орга ни зо ва ња у 
редов ну Југо сло вен ску арми
ју. Чиње ни ца је да су срп ски 
бор ци и у тим усло ви ма, иако 
су били сла би је опре мље ни 
и бор бе но оспо со бље ни, на 
осно ву висо ког мора ла доне
ли побе ду срп ско ме наро ду. 
А то смо пла ти ли вели ким 
жртва ма. Ако је у тим усло ви
ма 1945. годи не било тешко, 
има ли смо толи ке губит ке, 
шта ће се деси ти ако дође 
до суко ба у 21. веку у, на при
мер, 2025. годи ни, рекао је 
Сту пар, који је додао да се 
СУБОС зала же за понов но 
уво ђе ње оба ве зно слу же ње 
вој ног рока. З. Попо вић

Петар Самарџић Милорад Ступар
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АКТИВ ДИРЕК ТО РА СРЕД ЊИХ ШКО ЛА: Укљу чи ва ње уче ни ка у буџет ски про цес

Реше н про блем пре во за

На састан ку Акти ва дирек
то ра сред њих шко ла, 
који је одр жан 15. окто

бра било је речи о пре во
зу уче ни ка и о реа ли за ци ји 
,,Про јек та за одго вор ну власт” 
чији је циљ да укљу чи уче ни
ке сред ње шко ле у буџет ски 
про цес. Про је кат финан си ра 
USAID (Аме рич ка аген ци ја за 
међу на род ни раз вој), а парт
нер је Град Срем ска Митро ви
ца. Састан ку је при су ство ва ла 
и гра до на чел ни ца Све тла на 
Мило ва но вић.

 Прво тре ба про ве ри ти по 
шко ла ма да ли има ју све што 
им је потреб но за дез ин фек
ци ју. То је заи ста при о ри тет, да 
сачу ва мо здра вље запо сле них 
и деце, како у сред њим шко
ла ма, тако и у основ ним. За 
све потре бе које има ју, да ли 
за дез ин фек ци о ним сред стви
ма или маска ма, могу увек да 
се обра те локал ној само у пра
ви. За сада нема мо про бле ма 
када је реч о основ ним и сред
њим шко ла ма и у њима нема 
обо ле лих. Да би тако оста ло, 
сви мора мо води ти рачу на и 
бити одго вор ни, рекла је Све
тла на Мило ва но вић.

Како је рекла, про је кат којим 
се уче ни ци сред њих шко ла 
укљу чу ју у буџет ски про цес, 
има вели ку важност. 

 Про је кат се одно си на уче

ни ке, који су чла но ви ђач ког 
пар ла мен та сред њих шко ла. 
Они ће дати сво је пред ло ге о 
томе шта би воле ли да има ју 
у шко ли, у вред но сти од 500 
хиља да дина ра са ПДВом. 
Иза бра ће се про је кат који је 
добио нај ви ше гла со ва, упу ти
ти локал ној само у пра ви, а ми 
ћемо их кроз све то нау чи ти 
како се кре и ра буџет, како се 
рас по ла же нов цем и како се 
одре ђу ју при о ри те ти. Мислим 
да је то заи ста лепа акци ја. 
Ради се о деци која су тре ћа 
или четвр та годи на сред ње 
шко ле и сма трам да ће уче
ству ју ћи у овом про јек ту моћи 
нешто да нау че, изја ви ла је 
гра до на чел ни ца Мило ва но вић.

Пред ло ге дефи ни ше уче
нич ки пар ла мент кроз деба
ту, раз го во ре са уче ни ци ма и 
ста вља их на гла са ње. Уче
ни ци тре ба да се изја сне шта 
треба шко ли, да се гла са њем 
избо ре да про је кат који је нај
по треб ни ји побе ди и увр сти се 
у буџет локал не само у пра ве 
и буде реа ли зо ван. Уче ни ци 
се упо зна ју са начи ном функ
ци о ни са ња локал не само у
пра ве, доно ше њем одлу ке 
о буџе ту, упо зна ју шта је то 
буџет. Потреб но је да уче ни
ци стек ну пове ре ње у локал
ну само у пра ву, да они буду ти 
који ће кон тро ли са ти реа ли за
ци ју свог иза бра ног про јек та. 
Треба да се упо зна ју које су 

то  закон ске про це ду ре  које 
мора ју бити испо што ва не пре 
изво ђе ња радо ва на про јек ту.

Пред сед ни ца Акти ва дирек
то ра сред њих шко ла, дирек то
ри ца Гим на зи је Мир ја на Ђор
ђе вић наве ла је да је про блем 
који се јавио са пре во зом уче
ни ка решен.

 Услед дру га чи је орга ни
за ци је наста ве у одно су на 
прет ход ну годи ну, јави ли су 
се одре ђе ни про бле ми са пре
во зом уче ни ка. Све сред ње 
шко ле од ове годи не почи њу 
са радом од осам сати ују тру 
и завр ша ва ју наставу до око 
пет сати после под не. Ђаци су 
и пре и по под не чека ли по сат 
или два да би могли да се вра
те кући или да поч не наста ва, 
а сада смо пости гли зајед нич
ки дого вор како би се вре ме 
чека ња скра ти ло. Тако ће деца 
дола зи ти на наста ву у пери о ду 
када она почи ње, а кући ће се 
вра ћа ти у неко разум но вре
ме, без дугог чека ња, каза ла 
је Мир ја на Ђор ђе вић, која је 
дода ла да ће, реа ли за ци јом 
поме ну тог про јек та, уче ни ци и 
сами моћи да кроз раз ли чи те 
про јек те, схва те како се про
је кат пише, шта зна чи буџет и 
шта зна чи нешто исфи нан си
ра ти.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Актив дирек то ра сред њих шко ла

Све тла на Мило ва но вић Мир ја на Ђор ђе вић

Ђаци су и пре и по под не чека ли по сат или два да би могли да се вра те кући или 
да поч не наста ва, а сада смо пости гли зајед нич ки дого вор како би се вре ме чека ња 
скра ти ло. Тако ће деца дола зи ти на наста ву у пери о ду када она почи ње, а кући ће се 
вра ћа ти у неко разум но вре ме, без дугог чека ња, каза ла је Мир ја на Ђор ђе вић

Медијски пројекат ГРАД У ФОКУСУ: Изазови и перспективе развоја Сремске Митровице суфинансира Град Сремска Митровица. Ставови изражени
у овом медијском садржају су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Града Сремска Митровица
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ОДР ЖАН „СРЕМ КУП” НА МИТРО ВАЧ КОМ ХИПО ДРО МУ

Вино, шеши ри и
одли чан коњ ски галоп
Коњич ке галоп ске трке одр жа не 

су 18. окто бра  на митро вач ком 
Хипо дро му. Добра вина, шеши ри 

позна те митро вач ке сти лист ки ње Сне
жа не Кова че вић, галоп коња и жеља 
за побе дом обе ле жи ли су јесе њи дан 
у нај ве ћем срем ском гра ду. Гене рал
ни спон зор „Срем купа” је Вина ри ја 
,,Ерде вик” уз подр шку Гра да Срем ска 
Митро ви ца и Коњич ког клу ба ,,Срем”. 
Укуп но је одр жа но пет галоп ских трка.

 Данас су се пред ста ви ли су се 
разни так ми ча ри и напра ви ли смо про

грам у ком су уче ство ва ле даме, које 
су носи ле шеши ре митр о вач ке сти
лист ки ње Сне жа не Кова че вић. Посе
ти о ци су могли да ужи ва ју у про мо ци ји 
Коњич ког клу ба ,,Срем”, а за нај мла ђе 
смо напра ви ли један квиз где су доби
ли вред не награ де. У трка ма су уче
ство ва ла мно га ква ли тет на грла међу 
који ма је и Спен сер Сон, нај бо љи 
коњ у Срби ји. Са нама су адре на лин
ску зави сност дели ли и тре не ри Дуле 
Пајић, Бојан Шен де ко вић а од џоке ја 
нај ста ри ји слав ни Тика Вујо ко вић као 

и  међу нај бо љи ма Меше то вић, Кон
кољ и дру ги, рекла је Мари ја на Трнић, 
ПР Коњич ког клу ба „Срем”.

Сне жа на Кова че вић је на реви ји 
при ка за ла један део сво је колек ци је, а 
како каже, нада се да ће ова кви дога
ђа ји у Митро ви ци поста ти тра ди ци ја.

 Девој ке су иза бра ле шеши ре који 
одго ва ра ју њихо вом стај лин гу. Око 
три де сет лепих кре а ци ја сам напра ви
ла, а овде смо пред ста ви ли само један 
део. Ком би на ци ја шеши ра, коњич ких 
трка и вина је у Енгле ској па и сву да 

Мари ја на Трнић Кри сти ан Њези Сла ђа на Ста нић Сне жа на Кова че вић

Реви ја шеши ра Галоп ске трке на Хипо дро му
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у све ту сасвим нор мал на. Раду је ме 
што град има леп Хипо дром, и што 
су се њего ви чел ни ци сети ли и мене 
и омо гу ћи ли ми да се пред ста вим 
посе ти о ци ма. Моја жеља је и била да 
у Митро ви ци напра ви мо нешто као 
што је у Енгле ској Ројал Аскот и то се 
испу ни ло. Ми може мо да има мо Срем 
Аскот, што да не. Надам се да се види
мо и сле де ће годи не,  каза ла је Сне
жа на Кова че вић.

Сла ђа на Ста нић, јед на од уче сни ца 
реви је шеши ра, каже да је овај дога ђај 
вео ма добро орга ни зо ван.

 Ина че, не носим шеши ре, нисам 

ника да, али мислим да ћу сада про
ме ни ти мишље ње јер ми се заи ста 
допа ло. Одлич ни су ова кви дога ђа ји, 
који нас, сва ка ко, опле ме њу ју и добри 
су, јер нам пома жу да се забо ра ви мо 
све оно што нам се гло бал но дого ди ло 
ове годи не. Мислим да би било лепо 
да ово поста не тра ди ци ја, рекла је 
Сла ђа на Ста нић

Џокеј из Пизе Кри сти ан Њези је 
са грлом Маги стра том у првој трци 
,,Коњич ки клуб Срем” лако над ма шио 
сво је рива ле и осво јио прво место.

 Вео ма ми се допа да овде. Сва ке 
годи не је све боље и боље у Митро

ви ци, сва ка част орга ни за то ри ма. 
Ста за је вео ма добра и мислим да је 
сада нај бо ља од када се так ми чим у 
Митро ви ци. Оче ки вао сам да ће бити 
вели ка бор ба, али нисам мислио да ћу 
тако лако осво ји ти прво место, рекао 
је Њези.

Дру го место је осво јио Горан Меше
то вић у седлу грла Џери Бист, а тре ће 
џокеј Милан Нико лић  са грлом Саби
на Сари на.

У трци ,,Гранд Три а нон Вина ри ја 
Ерде вик” прво место одне ло је грло 
Каку син га ген, у чијем је седлу био 
џокеј Дар ко Љубо ми ро вић, дру го 
место је при па ло грлу Кар мен Леј
ди са џоке јем Мила ном Кон ко љем, 
а тре ће грлу Вален тин са џоке јем 
Ризва ном Саки ћем. У тре ћој трци 
,,Срем ска Митро ви ца спринт” прво 
место је при па ло грлу Роуд Леве ру 
са џоке јем М. Огње но ви ћем, дру го 
је осво ји ло грло Ајс Скејт са џоке јем 
Мила ном Нико ли ћем и тре ће место је 
осво ји ло грло Ати на у чијем је седлу 
био џокеј Горан Меше то вић. У четвр
тој трци под нази вом ,,Вина ри ја Ерде
вик” побе ди ло је грло Лима и џокеј 
Тика Вуј ко вић, дру го је осво ји ло грло 
Хусар де Боваи са џоке јем Кри сти
аном Њезијем, а тре ће место је при
па ло грлу Велинг то ну у чијем седлу 
је био џокеј Милош Мило је вић. У 
послед њој петој трци ,,Омни бус лек
тор  Вина ри ја Ерде вик” прво место је 
осво ји ло грло Пое тик Моушн и џокеј 
Горан Меше то вић, дру го је при па
ло грлу Алка траз којим је упра вљао 
Алек сан дар Шашић, а тре ће место је 
осво ји ло грло Гор дон у чијем седлу је 
био џокеј Дар ко Љубо ми ро вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Дегу ста ци ја вина
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ФОНД „БОРИ СЛАВ МИХАЈ ЛО ВИЋ МИХИЗ“

Филип Гру јић добит ник 
„Михи зо ве“ награ де
Филип Гру јић је ово го ди шњи, 

16. по реду, добит ник награ де 
„Бори слав Михај ло вић Михиз“ 

за драм ско ства ра ла штво. Награ да је 
овом мла дом драм ском ства ра о цу из 
Новог Сада уру че на 17. окто бра, на 
Михи зов рођен дан, у Срп ској чита
о ни ци у Ири гу. То је била јед но гла
сна одлу ка жири ја у саста ву: Дарин ка 
Нико лић, позо ри шна кри ти чар ка, Иво
на Јањић, позо ри шна кри ти чар ка и 
Све ти слав Јова нов, теа тро лог и пред
сед ник жири ја. У свом обра зло же њу 
награ де, које је саоп штио Све ти слав 
Јова нов, жири је ука зао да доса да
шња оства ре ња Фили па Гру ји ћа, осим 
што афир ми шу интри ган тан и машто
вит драм ски руко пис, недво сми сле но 
ука зу ју да се у савре ме ној срп ској дра
ма тур ги ји акце нат поме ра са фор ме и 
поступ ка, на садр жи ну и зна че ње. То 
се види и у њего вој дра ми „Не пре 4:30 
нити после 5:00“, чија је пре ми је ра 
била 11. окто бра у „Ате љеу 212“, под 
насло вом „Пред сви та ње“.

– Доса да шње дра ме Фили па Гру ји ћа 
наго ве шта ва ју убе дљив опус расног 
дра ма ти ча ра, као и при ме рен начин 
којим у 21. сто ле ћу сле ди пута њу 
„михи зов ског“ бун та – иста као је Све
ти слав Јова нов. 

При ма ју ћи награ ду „Бори слав Михај
ло вић Михиз“ Филип Гру јић је рекао 
да је сва ка ко вели ка част доби ти ову 
награ ду.

– Мислим да је награ ди допри не
ла пре ми је ра мог драм ског тек ста у 
„Ате љеу 212“, који је добио Сте ри ји ну 
награ ду на кон кур су про шле годи не. 
Ко каже да не би волео да има неку 
кари је ру, није до кра ја искрен, тако 
да се надам кари је ри какву су пости
гли прет ход ни лау ре а ти. Што се тиче 
даљих радо ва, од јану а ра кре ћу про бе 
у Ujvi de ki Szin haz (Ново сад ско позо
ри ште) по мом рома ну „Блуд ни дани 
кура тог Џони ја“, који сам напи сао пре 
три годи не. Дра го ми је што сам добио 

ову награ ду, про шле годи не је доби ла 
Иси до ра Мило са вље вић са моје кла
се. Мислим да је то први пут да, са 
исте кла се, мла ди ауто ри, две годи не 
заре дом доби ју награ ду, а ја се надам 
да ће тако бити и сле де ће годи не – 
рекао је Филип Гру јић.

Вера Нов ко вић, дирек тор ка Срп
ске чита о ни це у Ири гу, рекла је да је 
добит ник Филип Гру јић један млад и 
тален то ван човек. 

– Жири ни овог пута није погре
шио, јер је већи на добит ни ка оства
ри ла запа же не резул та те на драм ској 
сце ни Срби је, а неки и у ино стран
ству. Наста вља мо кон ти ну и тет и то је 
важно, доду ше у скром ним усло ви ма, 
али мање публи ке не ума њу је зна чај 
награ де. Фили пу желим да наста ви 
узле том којим је почео, да оста ви тра
га у драм ском ства ра ла штву – иста кла 
је Вера Нов ко вић.

Она је под се ти ла да је Фонд „Бори

слав Михај ло вић Михиз“ осно ван упра
во са циљем да награ ду доби ју мла ди 
људи, који ма ће она бити под сти цај и 
ветар у леђа.

– Од прве добит ни це Миле не Мар
ко вић, сада позна те сце на рист ки ње 
мно гих позна тих фил мо ва и сери ја, 
поме ну ћу послед њу – „Мочва ра“, па 
до Фили па Гру ји ћа, све су то изу зет
но мла ди људи који су тек завр ши ли 
Ака де ми ју. Њима је ова награ да зна
чај на, не само као пове ља и при зна
ње, или нов ча ни износ, њима је важно 
што награ да под ра зу ме ва и штам па
ње свих њихо вих дра ма, што мно ги ма 
буде и прва књи га – рекла је дирек тор
ка Нов ко вић.

Доде ли ово го ди шње награ де при су
ство ва ли су и Ста ни слав Раду ло вић, 
помоћ ник покра јин ског секре та ра за 
кул ту ру и инфор ми са ње, и Мио драг 
Бебић, заме ник пред сед ни ка Општи
не Ириг. Михи зо ва кћер ка Мила Јан ко
вић, буду ћи да живи у Мин хе ну и због 
епи де ми је, није могла да дође и уру чи 
награ ду као прет ход них годи на.

Сама награ да се састо ји од нов ча
ног дела од 200.000 дина ра, штам па
ња књи ге дра ма добит ни ка награ де, 
на срп ском и енгле ском јези ку, као и 
уни кат не пове ље. Награ ду доде љу је 
Фонд „Бори слав Михај ло вић Михиз“ и 
Срп ска чита о ни ца, уз подр шку Мини
стар ства кул ту ре и инфор ми са ња, 
Покра јин ске вла де и ири шке Општи не. 

Пла ни ра но је, тако ђе, да се 24. окто
бра отво ри изло жба сли ка Саше Фили
по ви ћа у Михи зо вој кући сли ка ра. Ову 
изло жбу орга ни зу је УГ „Еуста хи ја“ из 
Ири га. С. Џаку ла

Филип је рођен 1995. годи не у Новом 
Саду. Дипло ми рао је дра ма тур ги ју на 
Факул те ту драм ских умет но сти у Бео
гра ду, аутор је рома на „Блуд ни дани 
кура тог Џони ја“, у изда њу „Сами здат 
Б92“, као и дра ма „Тамо где пева ју“ 
(ушла је у нај у жи избор на кон кур су 
Сте ри ји ног позор ја 2018. годи не), 
„Овде је лепо – сечем дрво, једем 
пасуљ“ (пре ми је ра је била у мар ту 
2018. годи не, у Народ ном позо ри шту у 
Бео гра ду, у режи ји Миље Маза рак), 

„Kако ја ово сину да обја сним?“ (пре
ми је ра је била 14. децем бра 2018. у 
Позо ри шту мла дих Нови Сад, у режи ји 
Вој ка на Арси ћа). 

Поред позо ри шне, Гру јић је при су тан 
и у филм ској умет но сти. Сце на ри ста је 
крат ког игра ног фил ма „Глад“, у режи ји 
Тама ре Тодо ро вић, који је уче ство вао 
на број ним међу на род ним фести ва ли
ма и добио награ ду за нај бо љи сце на
рио на фести ва лу СЕЕЦС у Буку ре шту, 
као и награ ду публи ке у Моста ру.

Неко ли ко био граф ских пода та ка

Све ти слав Јова нов, Филип Гру јић и Вера Нов ко вић
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РАДО ВИ НА ГРАД СКОМ ПАР КУ

Завр ше на дру га фаза радо ва

Окон ча на је дру га фаза радо
ва на рекон струк ци ји пар ка у 
цен тру Ири га. Наба вљен је и 

угра ђен пар ков ски моби ли јар, тако 
да пре о ста је хор ти кул тур но уре ђе ње 
повр ши на које би тре ба ло да се окон
ча до кра ја окто бра. Фон та на још није 
ком плет но завр ше на, буду ћи да још 
није при сти гла потреб на елек тро о пре
ма да би могла бити пуште на у рад. 
Изво ђач у овој дру гој фази је била 
фир ма д. о. о. „Алек сан дра Лукс“ из 
Врд ни ка.

Под се ти мо, сред ства за реа ли за
ци ју радо ва на рекон струк ци ји и уре
ђе њу цен трал ног пар ка су доби је на 
од Мини стар ства трго ви не, тури зма 

и теле ко му ни ка ци ја у виси ни од 15 
мили о на дина ра, као део про јек та 
„Ириг, пре сто ни ца кул ту ре 2021.“, док 
се део радо ва на поста вља њу деч
јег моби ли ја ра у јед ном делу пар ка, 
финан си рао сред стви ма Мини стар
ства без порт фе ља за демо гра фи ју 
Сла ви це Ђукић Деја но вић у виси ни од 
1,5 мили о на дина ра. Уче шће ири шке 
Општи не је било 800.000 дина ра.

Заме ник пред сед ни ка Општи не 
Мио драг Бебић каже да је, због акту
ел не ситу а ци је са коро на ви ру сом, уго
вор више пута мењан и пот пи си ва ни 
су анек си уго во ра о про лон ги ра њу 
роко ва за ком пле тан завр ше так радо
ва. Пре ма посто је ћем про јек ту, уре

ђе њем пар ка се доби ја нова цели на, 
са вештач ким бре жуљ ком са грбом 
Општи не Ириг, део са зеле ним повр
ши на ма и беха тон ста за ма, као и фон
та ном. Парк зау зи ма око 3.400 ква
драт них мета ра, а деч је игра ли ште у 
окви ру њега око 170 ква дра та. 

У том делу је поста вљен дрве ни 
деч ји моби ли јар, клу пе и тар тан под
ло га.

– По завр шет ку свих ових радо ва, 
Ири жа ни ће доби ти један леп и уре ђен 
про стор у којем ће сви моћи да ужи ва
ју. Нада мо се да ће парк поста ти место 
дру же ња и оку пља ња свих мешта на, 
без обзи ра на узраст – каже за наше 
нови не Мио драг Бебић. С. Џаку ла

Парк у Иригу

ВРД НИК

Вели ки пораст ноће ња дома ћих 
тури ста у авгу сту
Како сазна је мо од Дра га на 

Дра ги че ви ћа, дирек то ра 
Тури стич ке орга ни за ци је 

Ириг, иако је број тури ста у Вој
во ди ни сма њен, таква ситу а ци ја 
није забе ле же на када је у пита
њу бања Врд ник.

Наи ме, уку пан број дола за ка 
тури ста у Вој во ди ну, у авгу сту је 
сма њен за 35 про це на та у одно
су на исти пери од про шле годи
не, док је уку пан број ноће ња у 
истом пери о ду био за пре ко 29 
одсто мањи.

Када је реч о бања ма Вој
во ди не, у Врд ни ку је у авгу сту 

забе ле жен пораст укуп ног бро
ја дола за ка тури ста у изно су од 
6,8 одсто, одно сно било је 5.911 
дола за ка.

– Пораст дола за ка дома ћих 
тури ста изно си чак 57,9 про це
на та у одно су на август про шле 
годи не и изно си 5.685 дола за
ка. Исто вре ме но, број ноће ња 
у Врд ни ку у авгу сту је порас
тао за 53 про цен та. То зна чи да 
смо има ли 17.990 ноће ња, а у 
том бро ју је чак 17.488 ноће ња 
наших, дома ћих тури ста – каже 
Дра ган Дра ги че вић.

С. Џаку ла
Дра ган Дра ги че вић

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг
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Гре ја ње по ста рој цени
Иако греј на сезо на зва

нич но сва ке годи не 
почи ње 15. окто бра, 

због захла ђе ња, топла не су 
ове јесе ни посте пе но ушле у 
режим гре ја ња већ од 12. 
окто бра. Ста ро па зо вач ка 
„Топла на“ са греј ном сезо ном 
поче ла је 13. окто бра, уз ста
ре цене топлот не енер ги је. 
„Топла на“ сво јим систе мом 
гре ја ња покри ва око 114 
хиља да ква дра та, 70 посто 
од ове ква дра ту ре чини стам
бе ни про стор, а оста так при
па да послов ном про сто ру. 
Пред у зе ће има чети ри 
котлар ни це – у насе љу 
Каблар, у Ста рој Пазо ви, као 
и у Голу бин ци ма и укуп но 
2.112 кори сни ка услу га гре ја
ња.

Све нео п ход не при пре ме, 
ремон ти и про бе за поче так 
нове греј не сезо не извр ше не 
су у авгу сту и сеп тем бру.

– Има мо изу зет но добру 
сарад њу са локал ном само у
пра вом и пред сед ни ком Ђор
ђем Ради но ви ћем, који има 

раз у ме ва ња за наш рад и 
све ино ва ци је које смо уве
ли. Ми смо уград њом висо ко
функ ци о нал них цир ку ла ци о
них пум пи успе ли да спу сти
мо потро шњу елек трич не 
енер ги је. Тако ђе, ремон том и 
редов ним одр жа ва њем 
наших постро је ња и гори о ни
ка, успе ли смо да сма њи мо и 
потро шњу гаса, тако да 

нисмо мора ли да извр ши мо 
корек ци ју цена топлот не 
енер ги је. Потро ша чи могу да 
буду сигур ни да ове греј не 
сезо не неће има ти веће 
рачу не у одно су на про те клу 
– рекао је Зоран Вука ши но
вић, дирек тор „Топла не“ Ста
ра Пазо ва.

Цене топлот не енер ги је за 
пред сто је ћу сезо ну оста ју 

исте као и у сезо ни 2018–
2019.

– Цена топлот не енер ги је 
за наше потро ша че који пла
ћа ју по метру ква драт ном, 
одно сно пау шал но, у току 
целе годи не изно си 94,47 
дина ра без ПДВа, за послов
ни про стор то је 121,82 дина
ра плус ПДВ. За кори сни ке 
који пла ћа ју по утро шку 
топлот не енер ги је цена се 
кре ће од 5,39 дина ра плус 
ПДВ по ква драт ном метру за 
стам бе ни и 6,73 дина ра за 
послов ни про стор – нагла сио 
је Вука ши но вић испред ста
ро па зо вач ке „Топла не“. 

Број кори сни ка услу га 
пазо вач ке „Топла не“ се из 
годи не у годи ну пове ћа ва, 
првен стве но када је у пита
њу загре ва ње стам бе ног 
про сто ра, што сва ка ко све
до чи о ква ли те ту услу га. Из 
над ле жног пред у зе ћа наја
вљу ју редов ну испо ру ку 
топлот не енер ги је и током 
насту па ју ће греј не сезо не.

Дани је ла Гор чић

Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“ суфинансира Општина Стара Пазова

Зоран Вука ши но вић

Пче ла ри нису
задо вољ ни

Како каже Мило рад Хаџић, 
пред сед ник Удру же ња пче ла ра 
„Једин ство“ из Ста ре Пазо ве, које 
бро ји 52 чла на, сви чла но ви зајед
но саку пи ли су 11 тона меда. Када 
је годи на повољ на буде и пре ко 40 
тона меда. Ове годи не су више 
оста ви ли пче ла ма него себи. Од 
почет ка сезо не пра ти ла их је непо
вољ на ситу а ци ја, с обзи ром на то 
да је већи на чла но ва ста ри ја од 
65 годи на, тако да нису могли на 
вре ме, због ван ред ног ста ња, да 
пре се ле сво је кошни це на багрем 
у Срби ји, што је прва изда шни ја 
паша. Успе ли су да пре се ле сво је 
кошни це на багре мо ву пашу 
касни је на Фру шку гору, а у Сре му 
су на завр шној, сун цо кре то вој 
паши има ли нај бо ље при но се, 
али то је недо вољ но. С обзи ром 
на мањак коли чи не меда на тржи
шту, цена је у про се ку 1.000 дина
ра за кило грам. Иако се сезо на 
пче ла ре ња пола ко при во ди кра ју, 
мно ги селе ћи пче ла ри још нису 
вра ти ли дру штво са испа ше, 
пошто још има паше од јесе њих 
цве то ва. Са првим мра зе ви ма 
поче ће одмор за пче ле, који тра је 
до јану а ра.  З. К.

У тзв. „Белој згра ди“ у Ста рој Пазо ви у 
четвр так, 15. окто бра, поде ље не су пре
о ста ле нов ча не награ де нај у спе шни јим 
уче ни ци ма у прет ход ној школ ској годи ни, 
које доде љу је Општи на Ста ра Пазо ва. 
Ове годи не је доде ла нов ча них награ да, 
орга ни зо ва на по мањим гру па ма, а у 
послед њој су били уче ни ци из основ них 
шко ла из Нове Пазо ве, Голу би на ца, Вој
ке, из две основ не шко ле из Ста ре Пазо
ве као и из три сред ње шко ле. Ђаци ма и 
спор ти сти ма гене ра ци је је уру че но по 
20.000 дина ра, а носи о ци ма „Вуко ве 
дипло ме“ по 15.000 дина ра. Чести та ју ћи 

награ ђе ни ма, Бошко Мило је вић, пред
сед ник Акти ва дирек то ра, поже лео им је 
да и у настав ку шко ло ва ња и у живо ту 
наста ве да нижу успе хе.

– Локал на само у пра ва ула же у обра зо
ва ње и мла де, у жељи да и након завр
ше ног шко ло ва ња оста ну у овој сре ди ни 
– нагла сио је пред сед ник Ђор ђе Ради но
вић.

У прет ход ној школ ској годи ни у 13 шко
ла на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи
не било је укуп но 48 уче ни ка са „Вуко вом 
дипло мом“ и 16 ђака и спор ти ста гене ра
ци је. З. К.

Награ де за нај боље уче ни ке

Ђорђе Радиновић уручује новчане награде
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Рад народне кухиње
За соци јал но угро же на 

дома ћин ства обез бе ђе
ни су сва ко днев ни топли 

обро ци, кроз систем Народ не 
кухи ње у Срем ској Митро ви
ци. Испо ру ку спро во ди Црве
ни крст, на неко ли ко град ских 
пунк то ва, а хра на је обез бе
ђе на и за мешта не окол них 
села. 

На дан када смо посе ти ли 
Народ ну кухи њу, на мени ју је 
био врућ кува ни пасуљ и 
неко ли ко век ни хле ба, у зави
сно сти од тога коли ко дома
ћин ство бро ји чла но ва. Тако 
изгле да пре под не у про сто ри
ја ма Црве ног крста. И по 
киши, редов ним кори сни ци
ма, испо ру чу је се топли 
оброк. Већи ном су то неза по
сле на лица, без при ма ња или 
су кори сни ци соци јал не помо
ћи, као и ста рач ка дома ћин
ства о који ма нема ко да бри
не. За поје дин це ово је само 
при вре ме ни начин пре хра не, 
док не дођу до запо сле ња. 
Јед на од њих је и наша саго
вор ни ца, која каже да се нада 
тре нут ку када ће сту пи ти у 
рад ни однос како би помо гла 
и сво јој целој поро ди ци.

– Сва ког дана дола зи мо, 
сестра, мај ка или ја. Ја сам се 
уда ла, сви смо кори сни ци 
Народ не кухи ње и редов ни 
смо. Сада чекам посао, ја сам 
по зани ма њу месар, онда 
нећу мора ти више дола зи ти, 
али мај ка и сестра ће мора ти. 
Мај ка је боле сна, а сестра је 
још мала, иде у шко лу. Пома
жем им коли ко могу. Што се 
тиче ква ли те та хра не, не 
жали мо се. Има довољ но за 
све и овде су људи добри 

пре ма нама, каже наша саго
вор ни ца, кори сни ца овог вида 
соци јал не помо ћи, која је 
желе ла оста ти ано ним на.

Народ на кухи ња успо ста
вље на је у гра ду на Сави још 
1992. годи не. Рани је је број 
кори сни ка био око шест сто
ти на, а сада је он дупло мањи 
у прет ход не две до три годи
не. Бри ну се и о ста рач ким 
дома ћин стви ма у сели ма, те 
се њима на кућ ну адре су 
доно се суви обро ци и намир
ни це за само стал ну при пре му 
јела. 

Пет дана у неде љи, на пет 
пунк то ва у гра ду кори сни ци ма 
се испо ру чу је кува ни оброк, 
као и у Лаћар ку. Пово дом 
Свет ског дана бор бе про тив 
сиро ма штва, обез бе ди ли смо 
поја ча не обро ке, тако да су 

поро ди ца ма, где има деце, 
поде ље ни паке ти млеч них 
про из во да, иста кла је Татја на 
Јован че вић, секре тар Црве
ног крста Срем ска Митро ви
ца.

Под се ћа мо, за вре ме ван
ред ног ста ња испо ру ка хра не 

није пре ки ну та, већ је због 
епи де ми о ло шких мера функ
ци о ни са ла кроз доста ву ланч 
паке та. Уко ли ко се сце на рио 
поно ви, кажу у Црве ном крсту, 
ради ће по том уста ље ном 
моде лу, тако да бри ге за кори
сни ке нема. А. Плав шић

Татја на Јован че вић

КОН КУРС МИТРО ВАЧ КОГ ЗАВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Тео до ра и Пре драг осво ји ли награ де
Завод за јав но здра вље Срем ска 

Митро ви ца као реги о нал на уста
но ва за тери то ри ју оку га за коју је 

осно ва на, има сво ју јасну визи ју, а то је 
наме ра буде јед на од нај бо љих и воде
ћих здрав стве них уста но ва у обла сти 
пре вен тив не здрав стве не зашти те, што 
је и дока за ла на прет ход ним кон кур си ма.

Тра ди ци о нал но, као и сва ке годи не 
Завод за јав но здра вље Срем ска Митро
ви ца обе ле жа ва зна чај не дату ме из 
Кален да ра јав ног здра вља.

2019. годи не, пово дом обе ле жа ва ња 
Свет ског дана хра не 16. окто бра, рас пи
сан је кон курс за избор нај бо љих ликов
них и лите рар них радо ва за децу пред
школ ских уста но ва и уче ни ке основ них 
шко ла. Кон курс је рас пи сан под сло га
ном „Пра вил на исхра надоступ на и при
сту пач на сви ма. За свет без гла диׅ“, а у 

сарад њи са сво јим над ле жним инсти
ту ци ја ма и парт не ри ма са окру га. Ових 
дана сти гла је и потрв да да смо и овог 
пута међу нај бо љи ма у Репу бли ци Срби
ји.

Наши уче ни ци и ово га пута пока за ли 
су вели ки успех на Репу блич ком так ми
че њу. Награ ђе на деца на овом кон кур су 
су Тео до ра Јове лић, 7 годи на из Пред
школ ске уста но ве „Сто но ги ца“, која је 
осво ји ла 2. место и Пре драг Пан ду ре
вић, уче ник VI/2 раз ре да Основ не шко
ле „Добро сав Радо са вље вић Народ“ 
Мачван ска Митро ви ца који је осво јио 3. 
место. Успе шна деца награ де су осво ји
ла за сво је ликов не радо ве.

Циљ ових кон кур са је да се под стак не 
здрав стве но вас пит ни рад у пред школ
ским уста но ва ма и основ ним шко ла ма 
на тему пра вил не исхра неда се ука же 

на зна чај пра вил не исхра не, сма ње ње 
бро ја глад них, али и сма ње ње боле сти 
које су после ди ца непра вил не исхра не, 
пре све га пре ко мер не ухра ње но сти и 
гоја зно сти. 

Само мул ти ди сци пли нар ним радом и 
при сту пом у пре вен тив ној здрав стве ној 
зашти ти може мо бити нај бо љи и успе
шни. Ове награ де су доказ да наша уста
но ва, Завод за јав но здра вље Срем ска 
Митро ви ца, као и сва наша деца и њихо
ви мен то ри одлич но сара ђу ју и да су под
сти цај за даља напре до ва ња и уче ство
ва ња на овим и слич ним кон кур си ма. 

Искре не честит ке награ ђе ној деци и 
њихо вим мен то ри ма!

Др Бран ка Мал ба шић Зече вић
Спец. соци јал не меди ци не

Помоћ ник дирек то ра за меди цин ска 
пита ња ЗЗЈЗ 
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (40)
МИЛО ВАН ВИДА КО ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Тво рац модер ног
срп ског рома на 
Мило ван Вида ко вић се јавља, 

након Стој ко ви ћа, изме ђу 1810. 
и 1839. годи не, низом рома на 

са исто риј ском тема ти ком, и упра во он 
ства ра модер ни срп ски роман, чита
лач ку публи ку оку пља око сво јих дела 
и чини од јуна ка и јуна ки ња рома на 
пред мет иден ти фи ка ци је широ ких 
сло је ва, који име на из Вида ко ви ће вих 
књи га пре у зи ма ју и дају сво јој деци. 
(Павић). Вида ко вић, један од нај чи та
ни јих срп ских писа ца свог вре ме на, 
рођен је 1780. годи не у Неме ни ку ћа ма 
под Косма јем. У селу није било шко ле, 
а мали Мило ван је често маштао о 
томе да се пре се ли код стри ца у Ириг, 
где ће моћи да „учи књи гу“. Мно ге при
че, кази вао му је стриц Апо стол. Како 
и сам каже у сво јој ауто би о гра фи ји: „...
све сам жељом горео да ми се што 
каже, и да чујем оно што знао нисам. 
За ово сам нај ви ше возљу био био 
стри ца нашег Апо сто ла, што ми је о 
нашим кра ље ви ма и деспо ти ма, о 
јуна ци ма срп ским и хра брим вите зо ви
ма при по ве да ти знао: о боју на пољу 
Косо ву и паде ни ју нашег цар ства.“ За 
вре ме Аустриј скотур ског рата, у наро
ду чуве ни јег као Кочи на кра ји на, њихо
во село је живе ло у збе гу од јесе ни 
1787. на Косма ју. У космај ским шума
ма, про ве ли су целу зиму, људи су 
поче ли да обо ле ва ју од гла ди, а неки 
су и умр ли. Како Вида ко вић исти че: 
„Беја ше часни пост: могло се има ти 
меса, али људи неће да се омр се. Поп 
Јован, тада, обја ви све му збе гу да, у 
таквој нево љи, није гре хо та мрси ти. 
Зато, рекао је, нека кољу сто ку, и нека 
се месом при хра њу ју. Ако ли ко, не 
хоте ћи се омр си ти, умре од гла ди, 
попа рек не да тако га неће опе ва ти. И 
тек под прет ња ма духов ни ка народ се 
стао мало опо ра вља ти месом, докле 
није сти гло шум ско га цре му ша и 
зеља.“ Кази вао је Мило ва нов отац: 
„Не бој те се, децо, сад гла ди, само кад 
зиму испли ва смо, и кад нам попа мер
си ти дозво ли, има ти ће мо од сада и 
мле ка и сира, мла дих јага ња ца, а 
пома ло и хле ба.“

У лето 1788. читав збег је пре шао 
Саву код Забреж ја крај Обре нов ца. 
Тада је Мило ван Вида ко вић са поро
ди цом пре шао у Срем: „Кад иза ђе мо 
ту на брег, одбе ре мо се позна ти с 
позна ти ми, и јед но дру гом раду ју ћи се: 
’Но хва ла Богу! Ево нас и у Сре му, и 
хоће л’ нам суђе но бити, да се ми 
срет не мо опет у нашу земљу, у наше 
мило оте че ство повра ти мо’?“ И тако је 

Вида ко вић отпо чео живот у Ири гу, код 
оче вог бра та од стри ца Моми ра Вида
ко ви ћа. Мило ва нов отац се вра ћа 
1789. у Неме ни ку ће. По све му суде ћи, 
Мило ван је остао у Ири гу све до 1799. 
У Ири гу је пре жи вео вели ку кугу, од 
које је 1795/1796. стра да ло неко ли ко 
хиља да ста нов ни ка Ири га. У Ири гу је 
поха ђао шко лу, а касни је је у овом 
срем ском месту почео да се бави трго
ви ном (Попо вић). Трго ви на га није 
оме ла да наста ви шко ло ва ње. Гим на
зи ју је поха ђао у Сеге ди ну, Новом 
Саду и Теми шва ру, а фило зо фи ју је 
учио у Сеге ди ну и Кежмар ку. Нај пре је 
био при ват ни учи тељ, а затим је 
постао про фе сор у Ново сад ској гим на
зи ји. Годи не 1824. је изгу био посао, да 
би, потом, до смр ти живео од дава ња 
часо ва и књи жев ног рада, махом у 
Пешти. Умро је у оску ди ци 28. окто бра 
1841. годи не (Скер лић). 

У ауто би о гра фи ји сет но пише: „И 
заи сто, љубе зни чита те љи! Ево 
ће ско ро педе сет годи на бити, 

отка ко сам ја као дете, мали јошт, из 
Сер би је изи шао, пак се и дандана
шњи с осо би тим уми ле ни јем оних див
них и роман ти че ских по Сер би ји пре
де лов вео ма добро опо ми њем, осо би
то Косма ја, у ком смо оно про ле ће и до 
пола лета у збе гу про ве ли.“ Након 
пре ла ска у Срем, Мило ван Вида ко вић 
се ника да више није вра тио у род ни 
крај. Као што је напо ме ну то, тешку 
одлу ку је донео његов отац Сте ван, 
који је желео да зашти ти сво ју децу од 
неси гур ног живо та у рат ном под руч ју. 
Мило ван Вида ко вић, када је неко ли ко 
деце ни ја касни је постао угле дан писац 
и про фе сор Ново сад ске гим на зи је – 
ника да није пока зао жељу за поврат
ком, макар и при вре ме ним. Нису га 
чак ни озбиљ не мате ри јал не нево ље 

Мило ван Вида ко вић (Вики пе ди ја)
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пред крај живо та нате ра ле да пре ђе у 
Кне же ви ну Срби ју и затра жи држав ну 
слу жбу (то је учи нио његов при ја тељ и 
уче ник Дими три је Дави до вић, када је 
запао у дуго ве због обја вљи ва ња беч
ких Новинасербских), коју би веро ват
но добио с лако ћом јер се међу њего
вим „љубе зним чита те љи ма“ нала зио 
и кнез Јеврем Обре но вић (Ера ко вић).

Вели ки љуби тељ Вида ко ви ће вих 
књи жев них дела, била је и Петри
ја, кћер ка кне за Мило ша, уда та 

за Тодо ра, чла на углед не и чести те 
поро ди це Бајић. Петри ја је била прва 
Срп ки ња која је носи ла белу вен ча ни
цу. На вен ча њу је носи ла дугу белу 
хаљи ну од тешке вене ци јан ске сви ле 
са дугим рука ви ма изве зе ним срмом. 
Гор њи део хаљи не имао је декол те са 
окру глим изре зом. Пре ко хаљи не у 
стру ку ишао је баја дер од беле сви ле 
и падао је низ сук њу нани же са леве 
стра не. При дну сук ње сву да је био 
венац од срме. На гла ви је носи ла про
зрач ну белу копре нудуван и вели ки 
мир тин венац. На нога ма је има ла 
чара пе од тан ког белог кон ца и беле 
полу ци пе ле које су се коп ча ле дуг ми
ћи ма са стра не. Од мла до же ње је 
доби ла сви ле ну белу лепе зу са цве ти
ћи ма чији је доњи део био од седе фа 
и бели сви ле ни сун цо бран са кар не ри
ћи ма од чип ке. Брак са Тодо ром, зна
чај но је ути цао на Петри јин напре дак и 
про све ћи ва ње. Поро ди ца Бајић води 
поре кло из Бла ца у Маке до ни ји, ода
кле су у народ ном збе гу избе гли 1640. 
годи не и прво се наста ни ли у Срем ској 
Митро ви ци. Трго вач ка поро ди ца је 
тежи ла ства ра њу јаче трго вин ске мре
же у Евро пи, па се у дру гој поло ви ни 
18. века неко ли ко гра на поро ди це 
Бајић пре се ли ло у Земун, Шопроњ, 
Ђур и Беч. Баве ћи се вели ком трго ви
ном, сви Баји ћи су се обо га ти ли. Мно
го пажње су покла ња ли вас пи та њу 
деце. Сва жен ска деца су ишла у шко
лу, учи ла јези ке, музи ку и лепо црта ње 
у боји. С дру ге стра не, кнез Милош 
сво јим кће ри ма није пру жио висо ко 
обра зо ва ње, а ни могућ но сти да се у 
дру штву истак ну као кне жев ске кће ри. 
Петри ја је тако прва сло ва и писа ње 
учи ла тек као уда та жена (Брзу ло вић 
Ста ни са вље вић). Тада је Петри ја 
поста ла оча ра на лите рар ним све том, 
нерет ко је посе за ла за књи гом не би 
ли се под у ча ва ла или, пак, заба вља
ла. Воле ла је Шиле ра и Гетеа, писа ли 
су лепо, слат ко, див но, божан ски, али 
Пер ка је нај ви ше била оча ра на дели
ма Мило ва на Вида ко ви ћа. И гле! Кне
же ва кћи, госпо ђа бога та, седи и пише 
смер ну мол бе ни цу сиро ма ху књи жев
ни ку, да јој учи ни радост – да јој 
пошље све сво је књи ге! Онај, који је 
био заду жен да реа ли зу је Пер ки ну 
жељу, нашао је 1840. Вида ко ви ћа у 
Пешти на пија ци, где сам сво је књи ге 
про да је. На таквом месту, у таквом 
свом ста њу, смер ни и сиро ма шни 
Вида ко вић, изу стио је речи, које су 
оној, која све дру го има, била вели ка 
сре ћа. Рекао је: „Посла ћу, што год 

имам!“ „Јад ни паће ни ци, књи жев ни ци, 
ви глад ни и жед ни, ви поне кад усре ћа
ва те сите и напи те“ (Мили ће вић).

Док је био про фе сор Ново сад ске 
гим на зи је, Вида ко вић je водио рачу на 
о сво јим уче ни ци ма и ван наста ве, а 
оне, који су били сиро ма шни, мате ри
јал но је пома гао. Није се стро го држао 
настав ног пла на и про гра ма. „У шко ли, 
више пута у по пред ме та, сав раз ред 
као из јед ног грла виче: nar ra re! А, 
Вида ку то није потреб но два пута 
рећи, већ уда ри у при по ве да ње каквог 
рома на“ (Попо вић). Јаков Игња то вић 
је забе ле жио инте ре сан тан дога ђај 
који је у вези са живо том истак ну тог 
писца: „Буду ћи да су Вида ко ви ћу раз
ли чи те сор те људи дола зи ли, ста ри, 
мла ди, вели ки и мали ђаци, спи са те
љи, пут ни ци, то је мени пово да дало, 
да начи ним јед ну коме ди ју, шаљиво

драматско делце, у којем су биле 
пред ста вље не све мар ки ра те лич но
сти, које су к њему дола зи ле, и то у 
фор ми кари ка ту ре. Сам Вида ко вић је 
био ту глав на пер со на, са сви ма сво
јим учи тељ ским педан те ри ја ма, које су 
нама као сме шне изгле да ле. Ја сам то 
читао мећу мојим пар ња ци ма; ови ма 
се то допад не, па поч ну учи ти наи зуст, 
па онда се начи ни читав теа тар. Кад 
смо сами били, пред ста вља ли смо то 
дело. Нашао се неки изда ји ца мећу 
нама, те потај но доста ви то Вида ко ви
ћу. Он нас изне на ди баш у самом 
пред ста вља њу. Ја сам био нај ве ћи 
кри вац. Почео ме псо ва ти; рекао ми је: 
’Ти си врло неми ран и ква риш ми оста
лу децу; ако се усу диш још један пут то 
чини ти, видиш ову пали цу, па ћеш 
изву ћи гор ку лек ци ју’. Место да се 
забу ним, поч нем се сме ши ти, јер су се 
и дру ги сме ја ли, па без ика кве зле 
наме ре одго во рим кроз смех, да пали

ца има два кра ја. Ја сам држао, да је 
то нај при род ни ји одго вор на пита ње 
био, и да се друк чи је није ни могло 
рећи, а нисам ни мислио на пра ви сми
сао тих речи. Сви се поч ну сме ја ти, а 
Вида ко вић онда љутит сед не, па поче 
писа ти, нити шта више гово ри. Ја 
одем, и сутра дан све забо ра вив ши 
опет дођем, али Вида ко вић ништа не 
гово ри, па ни сутра, ни пре ко су тра. 
Тако сам пре ко два месе ца она мо 
одла зио, а он мени ни речи да је кад
год про сло вио. Ја га молим, он ћути. 
Кад напо слет ку цела депу та ци ја мојих 
дру го ва поче за мене моља ка ти, онда 
се једва поми рио са мном. Гово рио ми 
је после, како му је тешко пало од свог 
љуба зног уче ни ка тако што чути. Казао 
сам му, да се сам себи у томе чудим, и 
опро стио ми је“. С раз ло гом је Јаша 
запи сао о Вида ко ви ћу: „Кад га је човјек 
први пут видио, одмах му је на лицу 
чита ти могао човје чан ство.“

Мило ван је био про фе сор у Ново
сад ској гим на зи ји у исто вре ме, кад и 
слав ни нау че њак Павле Ј. Шафа рик. 
Шафа рик је поред школ ских посло ва, 
доста вре ме на посве ћи вао нау ци. 
Нема ју ћи мно го сло бод ног вре ме на 
пре ко дана, Шафа рик је радио и ноћу, 
при све тло сти две ју све ћа. Из заду
бље но сти у њего ве сту ди је, често пута 
би га тргло поноћ но куца ње на про зо
ру. Чуо је глас „весе ло га“ Мило ва на 
Вида ко ви ћа: „Еј, Шафа ри че, ти дух 
појиш, а ја – тело“ (Огња но вић).

Јаша Игња то вић вели: „Наје дан пут 
Вида ко вић доби гро зни цу, која се 
у вру ћи цу пре тво ри ла. На кра ју 

боле сти сво је изван себе је био, и јако 
је бун цао. Ми мла ђи ђаци, који смо му 
сва ки да шњи били, у пра зном вре ме ну 
око ло бол ни ка смо јед на ко ста ја ли, но 
он нас није познао, и пре ми нуо је не 
рекав ши нико ме ништа. Покој ни Јова
но вић узео је на себе терет укоп ни 
тро шко ва, али ми ђаци хте ли смо га 
веле љеп ни је сахра ни ти, те ишли смо 
код мило сти ви Срба ља од куће до 
куће про си ти. У овом бла го дар ном 
послу осо би то су се одли ко ва ли Улис 
Ерго вић, данас срп ски све ште ник, и 
Ђор ђе Митрић, бје ље жник у Пома зу, 
обо је њего ви питом ци, с који ма је он 
сво ју сиро ти њу дје лио. Уз помоћ Мати
це Срп ске дигао му се мра мо ран крст“.

Јед ном при ли ком, Вида ко вић је 
рекао Сими Милу ти но ви ћу Сарај ли ји: 
„Ето, посље толи ког мог тру да и рев
но сти пра ма мог рода, у мојој ста ро сти 
и сиро ти њи шта морам доче ка ти од 
они’ које сам цје лог мог живо та на сла
ву рода вос пи та ти желео.“ „Вида ко вић 
је Срп ству оста вио милу заба ву, а сам 
сиро мах гото во цје лог вје ка свог у 
нево љи је пиштао (...) И код већих 
наро да вели ки људи су често од свог 
рода пре не брег ну ти били. Тако се 
Нем ци диче данас сво јим Моцар том, 
обо жа ва ју га, па опет, гово ри се, да је 
он за живо та свог, јед не зиме, због 
оску ди це, у ’лад ној соби сје дио и да се 
мало угре је са сво јом је женом вал цер 
играо“ (Игња то вић).

Вели ки љуби тељ
Вида ко ви ће вих

књи жев них дела, била
је и Петри ја, кћер ка кне за 
Мило ша, уда та за Тодо ра, 
чла на углед не и чести те 

поро ди це Бајић. Петри ја је 
била прва Срп ки ња која је 

носи ла белу вен ча ни цу. 
Воле ла је Шиле ра и Гетеа, 

писа ли су лепо, слат ко, 
див но, божан ски, али
Пер ка је нај ви ше била

оча ра на дели ма Мило ва на 
Вида ко ви ћа
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Вода је у сва ком сми слу извор живо та. Ми који има мо њиве поред реке смо у вели кој 
пред но сти, јер је то неме ре но бла го. Нарав но да кишу ништа не може да заме ни, али 
зали ва ње из реке је дале ко боље него из буна ра, каже Живко Рајаковић из Хртковаца

За добре при но се, поред агро тех ни
ке, вео ма је важно и навод ња ва ње. 
Пољо при вред ни ци се сна ла зе како 

зна ју и уме ју, а на мно гим њива ма су, како 
би обез бе ди ли довољ но воде усе ви ма, 
били при мо ра ни да копа ју буна ре. Међу
тим, они пао ри који њиве има ју поред 
река реши ли су се муке у сушним годи
на ма. Један од таквих је и Жив ко Раја ко
вић из Хрт ко ва ца који већ више од јед не 
деце ни је навод ња ва ње оба вља из реке 
Саве.

Жив ко Раја ко вић је на нај бо љи начин 
иско ри стио све бла го де ти реке Саве која 
про ти че баш поред њего ве њиве. Све 
биљ не врсте које је имао про те клих годи
на навод ња ва не су сав ском водом која 
је, како каже Раја ко вић, дале ко боља од 
воде из буна ра или неке ста ја ће.

– Вода је у сва ком сми слу извор живо

та. Ми који има мо њиве поред реке смо 
у вели кој пред но сти, јер је то неме ре
но бла го. Нарав но да кишу ништа не 
може да заме ни, али зали ва ње из реке 
је дале ко боље него из буна ра. Нека да 
сам копао буна ре на неким њива ма јер 
када је суша биљ ка ма се мора дати вода. 
Међу тим вода из буна ра има камен ца, 
гво жђа, дале ко је хлад ни ја од реч не, то 
све ути че на биљ ку. Струч ња ци кажу да 
за зали ва ње тре ба дупло више воде из 
буна ра него из реке – каже Жив ко Раја ко
вић, пољо при вред ник из Хрт ко ва ца.

Модер на пољо при вре да се не може 
зами сли ти без навод ња ва ња. Кли ма је 
вео ма про мен љи ва, а Раја ко вић сма
тра да неко ли ко сушних годи на могу да 
напра ве зна ча јан про блем, и то не само 
пољо при вре ди. Ова годи на је била добра 
што се пада ви на тиче, али прет ход них 

годи на, да није било сав ске воде, при нос 
би под ба цио.

– Ову њиву зали вам већ више од десет 
годи на. Нека да је ту била папри ка и од 
тада је зали ва ње неиз бе жно. Сада је овде 
дуван коме тако ђе тре ба вода. Зали вам 
тифо ни ма и линиј ским систе мом, модер
ни је него рани је. Мора се стал но ула га ти 
како би се нешто и доби ло. Када је суша, 
све се испла ти – дода је Раја ко вић. 

У навод ња ва ње су потреб на вели
ка ула га ња, па поне ки пао ри, иако има
ју могућ ност да кори сте реку Саву, то 
не чине. Они који су схва ти ли зна чај 
навод ња ва ња оства ру ју боље при но се и 
нарав но има ју  и већу зара ду. Раја ко вић 
каже да је вода обно вљив извор и тре ба 
је кори сти ти, пого то во када је на дохват 
руке, као што је река Сава Хрт ков ча ни ма.
 З. Марковиновић

МОДЕР НА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДА СЕ НЕ МОЖЕ ЗАМИ СЛИ ТИ БЕЗ НАВОД ЊА ВА ЊА

Река као поклон

Живко Рајаковић

Хртковачки атар поред Саве

СЕТВА ПШЕ НИ ЦЕ У РУМ СКОЈ ОПШТИ НИ

Засе ја на четвр ти на пла ни ра ног
Сетва пше ни це у рум ској 

општи ни је поче ла почет ком 
окто бра, а план је да се ове 
годи не под хлеб ним зрном 
нађе око 10.000 хек та ра. 
Више го ди шњи огле ди су 
пока за ли да су нај ве ћи при но
си оства ре ни сетвом у дру гој 
дека ди окто бра.

– Зна ју ћи то, а и поу че ни 
соп стве ним иску ством из 
прет ход них годи на, када се 
рана сетва није нај бо ље пока
за ла, пољо при вред ни ци ове 
годи не нису жури ли са 
сетвом. За сада је засе ја но 
нешто око четвр ти не пла ни
ра них повр ши на – каже за 

наше нови не Горан Дроб њак, 
струч ни сарад ник у ПСС 
Рума.

Вели ке коли чи не пада ви на 
су биле пре ки ну ле сетву, па 
се про из во ђа чи нада ју да ће 
се вре мен ске при ли ке ста би
ли зо ва ти, како би се нај ве ћи 
део овог важног посла у 
пољо при вре ди при вео кра ју 
до окто бра, што је и крај опти
мал ног агро тех нич ког рока за 
сетву.

Сетва пше ни це поче ла је и 
у Кра љев ци ма. Бора Мар ко
вић, мла ди пољо при вред ник 
из тог села, са сво јом поро ди
цом, сва ке јесе ни хлеб ним 

житом засе је десе так ката
стар ских јута ра.

– Про шле јесе ни смо засе
ја ли десет, а ове ћемо два на
ест ката стар ских јута ра. Не 
купу је мо сорт но, него за сетву 
при пре ми мо семе из про шло
го ди шње про из вод ње. То 
ради мо тако што сорт но семе 
сва ке јесе ни купи мо само за 
јед но јутро, посе је мо га и са те 
њиве кори сти мо род за наред
ну сетву. И тако сва ке годи не. 
Ђубри во за про из вод њу пше
ни це кори сти мо пред се тве но 
и касни је, када дође вре ме, 
усев и при хра њу је мо – каже 
Бора Мар ко вић. С. Џ.

Бора Мар ко вић
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РУМА

Прва књи га
Мир ја не Ивков

„Нова земља“ je назив првог рома на 
Румљан ке Мир ја не Ивков, који је про
мо ви сан 10. окто бра. Пред број ном 
публи ком и при ја те љи ма, о књи зи је 
гово ри ла лек тор ка и рецен зент ки ња 
Мир ја на Бје лоп те ро вић, као и аутор ка 
Мир ја на Ивков. Мир ја на Бје ло пе тро
вић је ука за ла на то да, када се поја
ви неко нов, не тре ба гле да ти на то да 
ли у свом писа њу под се ћа на неког 
позна тог писца.

– Роман „Нова земља“ је дир љи ва 
при ча која је наста ла као плод сусре
та мене, као аутор ке, и жене, јуна ки
ње рома на. Кроз раз го вор, одмо та ва 
се један потре сан живот који води од 
трња до зве зда и опет назад, до дна. 
Обич не жене, мај ке су, бор ци и херо
ји који се хва та ју у коштац са живот
ним неда ћа ма. И када изгу бе и поср ну, 
вра ћа ју се сна жни је, а мно го је таквих 
херо и на међу нама – каже Мир ја на 
Ивков о јуна ки њи сво је прве књи ге. 

Она дода је да чита ју ћи ову књи гу, 
не може мо оста ти рав но ду шни над 
живо том јед не жене, која је избо ри ла 
мно го број не побе де, али је пре тр пе ла 
и тешке пора зе, али да нам живот ипак 
даје оно ли ко коли ко нам је довољ но 
да наста ви мо даље.

Ваља рећи и да је Мир ја на Ивков 
ову про мо ци ју сво је прве књи ге упри
ли чи ла на свој 50. рођен дан. Весе лог 
духа, каже да има дожи вот них 29 годи
на. Изда вач књи ге је д. о. о. „Штам па“ 
из Руме. Мир ја нин син Сава је аутор 
илу стра ци ја у књи зи „Нова земља“.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА

Кон курс
за први роман

Кон курс Град ске библи о те ке у Руми 
за награ ду „Ата на си је Стој ко вић“ за 
први, до сада нео бја вљи ва ни роман, 
напи сан на срп ском јези ку, отво рен је 
до 30. окто бра. Пра во уче шћа на овом 

кон кур су има ју ауто ри из Срби је и 
расе ја ња, а сви заин те ре со ва ни, при
ја ве за кон курс могу пре у зе ти са зва
нич ног сај та Град ске библи о те ке „Ата
на си је Стој ко вић“.

Нај у спе шни ји руко пис по оце ни 
жири ја, Град ска библи оп те ка „Ата на
си је Стој ко вић“ ће награ ди ти обја вљи
ва њем о свом тро шку, у тира жу од 500 
при ме ра ка, од којих ће ауто ру при па
сти тре ћи на тира жа.

По тра ди ци ји, награ ђе ном ауто ру, 
награ да се уру чу је кра јем децем бра.

Имам и ја
своја права

Пово дом Међу на род ног дана дете
та, 20. новем бра, Град ска библи о те ка 
„Ата на си је Стој ко вић“ у Руми, рас пи
са ла је лите рар ни кон курс за уче ни ке 
од петог до осмог раз ре да. Тема ово
го ди шњег кон кур са је „Имам и ја сво ја 
пра ва“, а рок за сла ње радо ва је 10. 
новем бар.

Про зни и поет ски радо ви се шаљу 
на адре су Град ске библи о те ке, за 
Деч је оде ље ње. Радо ви мора ју бити 
под шифром, јер у супрот ном неће 
бити при хва ће ни за оце њи ва ње од 
стра не жири ја.

РАДИОНИЦА „ЛЕОНАРДО“

Изло жба радо ва
Сто ти нак радо ва пола зни ка сли кар

ске ради о ни це „Лео нар до“ изло же но је 
у Зави чај ном музе ју Рума. Изло жба је 
отво ре на 15. окто бра, а заин те ре со ва
ни, уз све пре вен тив не мере, могу да је 
погле да ју до 7. новем бра. Махом је реч 
о радо ви ма који су наста ли сли ка њем 
акрил ним боја ма и тем пе ра ма, а има и 
црте жа.

Сли кар ска ради о ни ца је отво ре на у 
сеп тем бру 2018. годи не, у окви ру Удру
же ња ликов них ства ра ла ца Руме, а 
ово је прва зва нич на изло жба њених 
пола зни ка.

– Има мо педе се так пола зни ка који 
су тре нут но актив ни, а овде су радо ви 
и оних који више не поха ђа ју часо ве, 
који су оти шли у неке умет нич ке шко
ле или су се оспо со би ли за само ста
лан рад. При ка за ли смо бар по један 
рад сва ког пола зни ка. Наши пола зни
ци има ју од седам годи на, па нави

ше, а има мо нај ви ше деце од првог 
до четвр тог раз ре да. Има и ста ри
јих пола зни ка, има ту и пен зи о не ра, 
али не пуно – каже Дра ган Петро вић 
Дебиш, који води сли кар ску ради о ни
цу.

Бра ни сла ва Коње вић, дирек тор
ка Зави чај ног музе ја Рума, изра зи ла 
је задо вољ ство што су уго сти ли сли
кар ску ради о ни цу „Лео нар до“ и њене 
пола зни ке.

ОГАР

Обнова цркве

Епи скоп срем ски Васи ли је слу жио је 
11. окто бра Све ту архи је реј ску литур
ги ју и обред малог осве ће ња обно
вље ног хра ма у Ога ру посве ће ног 
пре но су мошти ју Све тог Оца Нико ла
ја.

Након литур ги је вла ди ка Васи ли је је 
пору чио да се обна вља ју ћи хра мо ве и 
ми сами обна вља мо духов но, хри
шћан ски и све то сав ски. Он је уру чио 
гра ма те даро дав ци ма који су нај ви ше 
помо гли обно ву хра ма, а међу добит
ни ци ма при зна ња били су и Општи на 
Пећин ци и пред сед ник Општи не Сини
ша Ђокић који је, у име пећи нач ке 
локал не само у пра ве, цркви у Ога ру 
покло нио ико ну Све тог Геор ги ја.

– Општи на Пећин ци је увек пома га
ла цркву и тако ће бити и у будућ но
сти. Зна чај на сред ства издва ја мо за 
обно ву месних хра мо ва, али и за 
обно ву и изград њу паро хиј ских домо
ва, јер жели мо да сачу ва мо хра мо ве 
као сте ци шта вер ни ка, а нашим све
ште ни ци ма да обез бе ди мо добре 
усло ве за живот и рад – изја вио је 
Ђокић.

Како нам је рекао месни парох, јереј 
Милан Тома ше вић, уну тра шњост хра
ма ста рог 220 годи на је у пот пу но сти 
обно вље на – заме ње на је сто ла ри ја, 
поста вљен је нови под од гра ни та, 
угра ђе но под но гре ја ње и реста у ри
ран ико но стас. У окви ру ових радо ва 
завр ше но је и рено ви ра ње паро хиј
ског дома, а сред ства за обно ву су 
обез бе ди ли Епар хи ја срем ска, Општи
на Пећин ци и број ни при ват ни даро
дав ци.
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Вре ме спор та
и разо но де

Поде ла пле на
Срп ска Динг – донг фуд бал ска лига је 

ваљ да једи на лига на све ту где се 
побед ник зна већ у окто бру. Пар ти зан и 
Црве на зве зда су поде ли ли бодо ве 
резултатом 1:1 на Пар ти за но вом ста ди
о ну, тако да је Зве зда оста ла на осам 
бодо ва пред но сти. Раз ли ка која би се 
могла надок на ди ти, али можда у некој 
дру гој лиги.

Зве зда не пам ти када је последњи пут 
доби ла Пар ти зан у дер би ју. И нека ко се 
то наме сти да се гро ба ри задо во ље 
доми на ци јом над ком ши ја ма у међу соб
ним дуе ли ма, а онда доби ју по усти ма 
од неке тамо Сур ду ли це или Метал ца. 
Зве зда не губи бодо ве ниг де сем у дер
би ју и због тога је раз ли ка у бодо ви ма 
огром на. Зашто је то тако, то је већ дру
га при ча. Из Пар ти за но вог табо ра ће 
вам сви углас рећи да је првен ство 
наме ште но и да њихо ве ком ши је не наи
ла зе на отпор код сво јих про тив ни ка. 
Нарав но, суђе ње је неиз о став на тема.

Што се саме утак ми це тиче, то и није 
изгле да ло тако лоше на тере ну. Нави кли 
су нас љути рива ли да у дер би ји ма гле
да мо одвра тан фуд бал и испре ки да ну 
игру. Овај пут није било тако, мада фра
пант но зву чи пода так да су црве но – 
бели доби ли чак 10 жутих кар то на и 
један црве ни. 

Пред крај меча смо виде ли и неиз о
став ни еле мент сва ког срп ског дер би ја 
–  вар ни це и чар ке на обе стра не. Тре
нер Пар ти за на је попи здео јер је њего
вом тиму досу ђен пенал (оправ да но), 
после непо сто је ћег кор не ра за Зве зду. 
Можда би тре бао да се запи та зашто је 
Јојић, један од иску сни јих игра ча, напра
вио она кав кре тен ски потез и пову као за 
дрес Зве зди ног игра ча у шесна е стер цу. 
Исто тако, Пар ти за но ви нави ја чи би тре
ба ли да се запи та ју ко им води клуб, јер 
су се из све ча не ложе чули про стач ки 
пови ци упу ће ни рива лу. Фин неки свет, 
све госпо дин до госпо ди на.

Сезо на за пам ће ње
Кошар ка шка НБА лига је и зва нич но 

завр ше на. Оче ки ва но, Леј кер си су узе ли 
титу лу побе див ши Маја ми у финал ној 
сери ји. Кажем оче ки ва но, јер је од самог 
стар та сезо не еки па Леј кер са, пред во ђе
на Лебро ном и Деј ви сом, била апо стро
фи ра на као нај ве ћи кан ди дат за титу лу. 
Леброн Џејмс је потвр дио кла су. Може те 
да га воли те или не, али је јед но став но 
нај до ми нан тин ји играч у лиги већ дужи 
низ годи на и пра ви лидер. Један од нај
бо љих у исто ри ји тог спор та.

Ова сезо на НБА лиге је била спе ци
фич на на мно го начи на. Пре све га, коро
на је напра ви ла пичвајз у целом све ту, а 
Аме ри су међу први ма суспен до ва ли 

сво ју лигу да би је наста ви ли после неко
ли ко месе ци у „меху ру“ у Орлан ду. По ко 
зна који пут, дали су дома ћи зада так сво
јим коле га ма пре ко баре што се тиче 
саме орга ни за ци је. Све су одра ди ли бес
пре кор но, није дан слу чај коро не се није 
десио у току завр шног тур ни ра, а гле да
о ци широм све та су при су ство ва ли 
одлич ном баске ту који се играо три 
месе ца.

Сезо ну је обе ле жио и мла ди Сло ве нац 
Лука Дон чић који је поки дао у дре су 
Дала са. Деч ко је наја вио бли ста ву кари
је ру и ствар но га је мили на гле да ти. Ван
се риј ски тале нат.

Издво јио бих и про те сте про тив раси
зма, због којих је так ми че ње два пута 
пре ки да но, као и гаф Дио на Веј тер са, 
кошар ка ша Маја ми ја, који је наду ван сео 
у клуп ски ави он и на пола пута пре ма 
Лос Анђе ле су дожи вео напад пани ке.

План „Б“
Коро на уве ли ко бук ти у Евро пи и биће 

зани мљи во виде ти како ће се клу бо ви и 
кров не орга ни за ци је избо ри ти са тим. 
Није дан спорт није изу зет. Нај ви ше је нај
е ба ла кошар ка, тач ни је Евро ли га и Евро
куп. Та так ми че ња су и прва поче ла, а 
клу бо ви шпар та ју сва ке неде ље по Евро
пи. Кошар ка, сама по себи је кон такт ни 
спорт са пуно доди ра и ова ко нешто се 
оче ки ва ло. Чел ни ци  Евро ли ге су пока за
ли да апсо лут но нема ју пој ма шта ће да 
раде у кри зним ситу а ци ја ма. Има ли су 
цело лето да мозга ју, али сла ба вај да. У 

ова квим окол но сти ма мораш има ти план 
„Б“.

Про блем је настао јер су у почет ку 
кажња ва ли еки пе у који ма се запа ти ла 
коро на, тако што су утак ми це реги стро
ва ли са 20:0 у корист про тив ни ка. Онда 
је неко довољ но паме тан ста вио прст на 
чело и поста вио логич но пита ње: Шта 
ако се раз бо ле обе еки пе које тре ба да 
се саста ну? Ко ће побе ди ти? Онај који 
има мање зара же них? Буда ла шти на. 
Пра ви ло је, нарав но, убр зо про ме ње но. 
Убу ду ће ће се одла га ти утак ми це које не 
могу бити оди гра не. Кад ће се игра ти, то 
сам бог зна.

Ни у фуд ба лу није лака ситу а ци ја. 
Нема мно го слу ча је ва раз бо ље ва ња, 
али је еви дент но да је вели ки про блем 
одр жа ти так ми чар ску фор му. Мно го је 
изо ста на ка, про ме на у еки пи, а нико није 
имао вре ме на да се ваља но спре ми за 
нову сезо ну. Тако смо ско ро били у ситу
а ци ји да гле да мо како Ливер пул доби ја 
седам кома да од Астон Виле. У субо ту су 
у Шпа ни ји изгу би ли и Реал и Бар са а 
њихо ве утак ми це било је муч но гле да ти.

Почи њу европ ска фуд бал ска так ми че
ња, и нико нема пред ста ву шта ће се све 
изде ша ва ти и како ће то изгле да ти. Нема 
сум ње да ће бити мно го изне на ђе ња и 
несва ки да шњих ситу а ци ја. Наме ће се 
поми сао да је у ова квим усло ви ма нај па
мет ни је сто пи ра ти сва так ми че ња и чека
ти да коро на про ђе. Али ко може то себи 
да при у шти? Вели ка се лова врти у спор
ту. А и наро ду тре ба мало спор та и разо
но де.

Шампионска екипа Лејкерса
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Јуби лар ни 40. Отво ре ни крос 
Сре ма у Инђи ји по дру ги пут је 
одло жен због пан де ми је коро
на ви ру са. Како су иста кли 
пред став ни ци Саве за спор то ва 
општи не Инђи ја, таква одлу ка 
доне та је у сарад њи са Атлет
ским саве зом Срби је.

– Јуби лар ни, 40. Отво ре ни 
крос смо одло жи ли за март сле
де ће годи не и нада мо се да ће 
тада ситу а ци ја бити мно го 
повољ ни ја – иста као је Љубо

мир Кова че вић, секре тар Саве
за спор то ва општи не Инђи ја, и 
додао да је прет ход них годи на 
Отво ре ни крос Сре ма увр штен 
у зва нич ни кален дар Атлет ског 
саве за Срби је.

– На тај начин је дат још већи 
зна чај, који ова спорт ска при
ред ба и заслу жу је. Крос у Инђи
ји је атлет ска мани фе ста ци ја 
која има нај ду жу тра ди ци ју у 
Срби ји, а први је одр жан 1981. 
годи не – каже Кова че вић. М. Ђ.

Будућ ност – Рад нич ки СМ 
1:1; Јаго ди на – Сло га 2:0; Тра
јал – Гра фи чар 4:1; Желе зни
чар – Дубо чи ца 0:0; Лозни ца – 
Рад нич ки Пирот 1:1; Колу ба ра 
– ИМТ 2:2; Борац 1926 – Рад
нич ки 1923 1:2; ОФК Жар ко во – 
Дина мо 2:2; Земун – Кабел 1:0.

Панчево: Динамо 1945 – 
Слобода 2:1; Нови Сад: 
Младост – Дунав 8:0; Пећинци: 
Феникс 1995 – Хајдук 1912 1:4; 
Зрењанин: Раднички (З) – 
Бачка 1901 3:2; Бечеј: Бечеј 
1918 – ОФК Вршац 2:2; Сомбор: 
Раднички 1912 – Стари Град 
4:0; Банатско Велико Село: 
Козара – Војводина 1928 0:2; 
Сакуле: Борац – Први Мај 2:1; 
Кањижа: Тиса – Слога 1:2; 
Стара Пазова: Јединство – 
Омладинац 1:1.

01. Младост 13 10 2 1 33:8 32
02. Борац 13 9 1 3 21:13 28
03. ОФК Вршац 13 7 4 2 18:8 25
04. Динамо 13 8 1 4 23:14 25
05. Први Мај 13 6 5 2 16:9 23
06. Раднички 13 6 4 3 24:12 22
07. Тиса 13 6 3 4 26:18 21
08. Јединство 13 5 4 4 20:17 19
09. Омладинац 13 4 6 3 16:12 18
10. Радн. (З) 13 5 3 5 17:19 18
11. Хајдук 1912 13 5 2 6 21:22 17
12. Бечеј 1918 13 5 2 6 23:25 17
13. Слога 13 4 4 5 15:17 16
14. Стари Град 13 5 0 8 15:15 15
15. Бачка 1901 13 4 3 6 19:22 15
16. Козара 13 4 3 6 17:28 15
17. Феникс 13 3 3 7 10:22 12
18. Дунав 13 2 3 8 11:28 9
19. Слобода 13 1 4 8 10:27 7
20. Војводина 13 1 3 9 6:25 6

Пар ти зан – Црве на Зве зда 
1:1; Чука рич ки – Про ле тер 1:2; 
Рад ник – ОФК Бач ка 1:0; ТСЦ – 
Нови Пазар 7:0; Вој во ди на – 
Рад 4:1; Инђи ја – Зла ти бор 1:0; 
Јавор Матис – Мета лац 1:3; 
Мла дост – Мачва 2:1; Напре дак 
– Рад нич ки Ниш 0:0; Вождо вац 
– Спар так ЖК 2:1.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

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

01. Хајдук 11 9 0 2 25:9 27
02. Слобода 11 8 2 1 17:3 26
03. Јединство 11 7 2 2 17:8 23
04. Борац 11 6 3 2 17:8 21
05. Слога (Е) 11 7 0 4 17:9 21
06. Индекс 11 5 4 2 24:14 19
07. Младост 11 6 1 4 24:17 19
08. РФК Н.С 11 5 4 2 19:14 19
09. Раднички 11 5 1 5 13:9 16
10. Цемент 11 5 1 5 21:18 16
11. Сремац 11 4 3 4 14:17 15
12. Ц. Звезда 11 2 4 5 16:18 10
13. Подриње 11 3 1 7 10:20 10
14. Слога (Т) 11 2 3 6 5:13 9
15. Подунавац 11 2 3 6 10:20 9
16. Будућност 11 2 2 7 15:28 8
17. Југовић 11 1 2 8 9:28 5
18. Јадран 11 1 2 8 13:33 5

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Раднички 11 9 2 0 24:9 29
02. Кабел 11 8 1 2 16:6 25
03. Колубара 11 6 2 3 16:14 20
04. Борац 1926 11 6 1 4 16:11 19
05. Графичар 11 5 3 3 15:13 18
06. ГФК Јагод. 11 5 3 3 9:9 18
07. Трајал 11 5 1 5 15:15 16
08. Лозница 11 4 4 3 12:12 16
09. Будућност 11 4 3 4 13:11 15
10. Железничар 11 4 2 5 15:15 14
11. Радн. (П) 11 4 2 5 11:16 14
12. ОФК Жарк. 11 3 4 4 13:16 13
13. ИМТ 11 3 3 5 14:14 12
14. Дубочица 11 2 6 3 9:10 12
15. Земун 11 3 2 6 7:12 11
16. Слога 11 3 1 7 9:19 10
17. Радн. (СМ) 11 2 1 8 9:12 7
18. Динамо 11 2 1 8 13:22 7

01. Ц. Звезда 11 10 1 0 35:4 31
02. Партизан 11 7 2 2 26:10 23
03. Војводина 11 7 2 2 24:13 23
04. Пролетер 11 6 3 2 12:8 21
05. Младост 11 6 2 3 14:15 20
06. Спартак 11 6 1 4 25:15 19
07. Вождовац 11 6 1 4 21:17 19
08. Чукарички 11 5 3 3 22:12 18
09. Раднички 11 5 3 3 13:13 18
10. ТСЦ 11 5 2 4 28:18 17
11. Металац 11 4 4 3 14:19 16
12. Ј. Матис 11 4 2 5 17:20 14
13. Радник 11 4 1 6 16:17 13
14. Нови Пазар 11 3 3 5 12:21 12
15. Инђија 11 4 0 7 8:18 12
16. Рад 11 3 0 8 11:25 9
17. ОФК Бачка 11 1 4 6 9:15 7
18. Напредак 11 1 3 7 6:18 6
19. Златибор 11 1 3 7 7:24 6
20. Мачва 11 1 2 8 5:23 5

Ердевик: Ердевик 2017 – 
Сремац (Б) 0:2; Бикић До: ОФК 
Бикић – Сремац (Ј) 5:1; 
Кукујевци: Обилић 1993 – 
Граничар (К) 1:2; Чалма: Слога 
– Фрушка Гора 2:2; Шашинци: 
Слобода – Трговачки 0:0; Шид: 
Једнота – Фрушкогорац 0:3; 
Рума: Јединство – Змај 3:1; 
Адашевци: Граничар (А) – Зека 
Буљубаша 4:2.
01. Фрушкогор. 10 7 2 1 24:6 23
02. Сремац (Б) 10 7 1 2 26:8 22
03. ОФК Бикић 10 6 4 0 21:3 22
04. Јединство 10 7 1 2 18:7 22
05. Обилић 10 6 3 1 25:12 21
06. Ф. Гора 10 5 3 2 23:9 18
07. Гранич. (К) 10 5 3 2 16:10 18
08. Трговачки 10 3 3 4 10:10 12
09. Змај 10 3 3 4 12:13 12
10. Слобода 10 3 3 4 15:17 12
11. Гранич. (А) 10 4 1 5 15:18 12
12. Зека Буљ. 10 3 1 6 14:20 10
13. Слога 10 2 2 6 12:23 8
14. Ердевик 10 1 2 7 10:19 5
15. Једнота 10 1 0 9 7:46 3
16. Сремац (Ј) 10 0 2 8 5:32 2

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Чортановци: ЧСК – Напредак 
1:1; Крчедин: Фрушкогорац – 
ОФК Брестач 1:0; Нови 
Карловци: Полет – Камени 4:1; 
Крушедол: Крушедол – Сремац 
(Д) 2:2; Платичево: Јединство 
(П) – Младост 2:0; Сремски 
Михаљевци: Срем – Дунав 4:0; 
Обреж: Граничар – Раднички 
0:0; Огар: Шумар – Хртковци 
7:0.
01. Срем 10 8 1 1 27:9 25
02. Напредак 10 6 4 0 22:9 22
03. Сремац (Д) 10 6 2 2 27:16 20
04. Граничар 10 6 2 2 24:13 20
05. Раднички 10 6 1 3 21:7 19
06. Једин. (П) 10 5 1 4 15:14 16
07. Фрушкогор. 10 5 1 4 10:10 16
08. Полет 10 5 1 4 22:23 16
09. Младост 10 4 2 4 21:23 14
10. Шумар 10 3 1 6 18:21 10
11. Крушедол 10 2 3 5 22:26 9
12. Дунав 10 2 3 5 12:18 9
13. ОФК Брест. 10 2 3 5 11:17 9
14. ЧСК 10 2 3 5 15:23 9
15. Хртковци 10 2 1 7 8:25 7
16. Камени 10 1 1 8 5:26 4

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Врдник: Рудар – Митрос 2:2; 
Бешка: Железничар – ПСК 3:1; 
Шид: Раднички – Борац (К) 1:1; 
Витојевци: Партизан – ЛСК 
1:0; Добринци: Сремац (Д) – 
Словен 0:4; Пећинци: Доњи 
Срем 2015 – Борац (М) 3:0; 
Бешеново: БСК – Хајдук (В) 
3:1; Попинци: Напредак – 
Љуково 3:2; Вогањ: Слога (В) 
– Хајдук (Б) 1:0.

01. Раднички 12 8 3 1 36:9 27
02. Напредак 12 8 3 1 25:14 27
03. Доњи Срем 12 8 2 2 27:11 26
04. Словен 12 6 3 3 22:10 21
05. Борац (К) 12 6 3 3 22:20 21
06. Партизан 12 6 2 4 16:18 20
07. Слога (В) 12 5 4 3 22:12 19
08. Железнич. 12 5 3 4 23:15 18
09. Борац (М) 12 5 3 4 11:10 18
10. Љуково 12 4 4 4 19:17 16
11. ПСК 12 4 3 5 16:14 15
12. Хајдук (Б) 12 3 5 4 18:19 14
13. Митрос 12 4 2 6 16:18 14
14. Сремац (Д) 12 4 1 7 13:17 13
15. БСК 12 3 2 7 17:27 11
16. ЛСК 12 2 2 8 15:32 8
17. Рудар 12 1 3 8 12:53 6
18. Хајдук (В) 12 1 2 9 15:29 5

Стејановци: Борац (С) – 
Планинац 0:5; Грабовци: 
Граничар – Слога (М) 2:1; Мали 
Радинци: Фрушкогорац – 
Јединство 4:3; Јарковци: 
Борац (Ј) – Цар Урош 1:3; Доњи 
Петровци: Доњи Петровци – 
Полет 2:1; Нерадин: Војводина 
– 27.Октобар 4:1; Слога (К) је 
била слободна.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

Бачинци: ОФК Бачинци – 
Синђелић 5:2; Љуба: Јединство 
(Љ) – Омладинац (одложено); 
Јамена: Граничар – Борац 6:3; 
Вашица: Напредак – ОФК 
Бингула 6:0; Јединство (М) је 
било слободно.

1. Напредак 7 6 1 0 32:5 19
2. ОФК Бачинци 7 6 0 1 20:10 18
3. Синђелић 7 5 0 2 17:9 15
4. Једин. (Љ) 6 3 1 2 15:16 10
5. Једин. (М) 7 3 1 3 14:20 10
6. Граничар 7 2 2 3 16:14 8
7. Омладинац 6 2 0 4 5:12 6
8. ОФК Бингула 8 1 1 6 9:26 4
9. Борац 7 0 0 7 11:27 0

ОФЛ ШИД

01. Јединство 9 7 1 1 31:11 22
02. Полет 9 6 0 3 20:15 18
03. Д. Петровци 8 5 2 1 17:9 17
04. Цар Урош 9 5 1 3 34:18 16
05. Граничар 8 5 1 2 23:11 16
06. Војводина 8 4 3 1 24:9 15
07. Фрушкогор. 8 5 0 3 25:17 15
08. Планинац 8 4 0 4 20:15 12
09. Слога (М) 9 3 1 5 16:15 10
10. Слога (К) 8 2 1 5 16:33 7
11. 27.Октобар 8 2 0 6 11:23 6
12. Борац (С) 8 1 0 7 6:33 3
13. Борац (Ј) 8 0 0 8 3:37 0

Карловчић: Словен – 
Купиново 2:0; Прхово: Младост 
1935 – Ловац 1:3; Шимановци: 
Хајдук 1932 – Витез 8:3.

1. Хајдук 1932 7 7 0 0 35:7 21
2. Ловац 7 4 1 2 20:16 13
3. Словен 7 3 1 3 12:12 10
4. Младост 7 3 0 4 9:22 9
5. Купиново 7 1 3 3 6:12 6
6. Витез 7 0 1 6 9:22 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Сремска Митровица: Срем 
(СМ) – Борац (ВР) 5:1; Лаћарак: 
Полетарац – Планинац 1:1; 
Раденковић: Борац (Р) – ОФК 
Босут 0:4; Сремска Рача: Срем 
(СР) – Слога 5:0.

1. Срем (СР) 7 6 1 0 23:5 19
2. Срем (СМ) 7 5 1 1 24:9 16
3. ОФК Босут 7 4 1 2 11:11 13
4. Борац (ВР) 7 4 0 3 17:12 12
5. Планинац 7 2 2 3 8:10 8
6. Полетарац 6 1 3 2 6:11 6
7. Слога 7 1 0 6 3:21 3
8. Борац (Р) 6 0 0 6 3:16 0

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

Одло жен 40. крос Сре ма
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РУКО МЕТ НИ КЛУБ „РУМА“

Руко ме та ши це се пре се ли ле 
у виши ранг так ми че ња

Рум ске руко ме та ши це, 
чла ни це РК „Рума“, успе
ле су да се пла си ра ју у 

виши ранг так ми че ња. Наи ме, 
после убе дљи вих побе да у 
две бараж утак ми це, у који ма 
су и биле фаво рит ки ње, оне 
су се пла си ра ле у Прву лигу 
Срби је, гру па „Север“. Руко
ме та ши це су и после овог 
успе ха, наста ви ле да вред но 
тре ни ра ју и тако су спрем но 
ушле у так ми че ње у вишем 
ран гу које је поче ло 10. окто
бра.

Руко мет је колек тив ни спорт 
и кроз тре нин ге и игру мла ди 
се соци ја ли зу ју, сти чу пра
ве при ја те ље, схва та ју зна чај 
оба ве за и одго вор ног пона ша
ња, као и потре бе да се дра
го це но вре ме које има ју добро 
рас по де ли и орга ни зу је. 

Да је то тако, све до че и 
наше саго вор ни це из РК 
„Рума“ Ана Мар че тић и Бра ни
сла ва Савић, које су, и поред 
озбиљ ног бавље на спор том, 
и добре сту дент ки ње. Јед на је 
завр ши ла, а дру га је на тре ћој 
годи ни Еко ном ског факул те та 
у Бео гра ду.

Ана Мар че тић је гол ман, а у 
бара жу за ула зак у виши ранг 
так ми че ња про гла ше на је за 
нај ко ри сни ју игра чи цу, и то у 
обе утак ми це. Ана игра руко
мет већ десет годи на, а одлу
чи ла се за овај спорт упра во 
захва љу ју ћи про мо ци ји коју 
је радио њен сада шњи тре
нер Дра ган Видо вић. Ишла 
је тада у пети раз ред, и како 
каже, нико у поро ди ци и од 
њој бли ских људи, није тре ни
рао руко мет.

– Прво сам две годи на била 
играч, а после сам пре шла 
на место гол ма на. Када сам 
поче ла да тре ни рам нисам ни 
поми шља ла да ћемо оства
ри ти ова ко добре резул та те – 
рекла је за наше нови не Ана 
Мар че тић.

Сва ка ко да су спорт ски 
резул та ти и успех важни, али 
Ана исти че да човек као дру
штве но биће воли и тре ба да 
се дру жи.

– Мени је то јако бит но, то 
дру же ње са игра чи ца ма. Кад 
дођем на тре нинг ја се изду
вам и истр чим, видим људе 
које волим и који су ми бит
ни. Упра во је то важно за 
малу децу, да се баве спор
том, соци ја ли зу ју се и дру же 
са сво јим вршња ци ма. Све је 
лак ше ради ти са дру штвом. 

Када сам лоше рас по ло же
на, овде су ми при ја те љи и то 
бољи него из шко ле, испри ча
мо се, помог не мо јед ни дру ги
ма и одмах је лак ше – исти че 
Ана.

Ана Мар че тић је сту дент
ки ња Еко ном ског факул те та 
у Бео гра ду. Сва ка ко тре ба 
воље да се ускла де и реа
ли зу ју све оба ве зе, како оне 
веза не за факул тет, тако и 
оне за руко мет и клуб.

– Добра орга ни за ци ја је 
пола посла, тре ба ускла ди
ти оба ве зе и онда можеш 
све пости ћи. Мој савет деци 
и мла ди ма је да се сва ка ко 
баве спор том, нека про на ђу 
оно што њима нај ви ше при
ја. Они који воле дру штво и 
колек тив не спор то ве, нека 
дођу код нас и тре ни ра ју руко
мет – пору чу је успе шна мла
да гол ман ка Ана Мар че тић.

Бра ни сла ва Савић, капи тен 
ове успе шне еки пе, тако ђе је 
поче ла да тре ни ра са 12 годи
на, а руко мет игра већ деце
ни ју и по. Њено озбиљ ни је 
бавље ње овим спор том је 
ини ци рао настав ник физич ког 
вас пи та ња који је видео да је 
Бра ни сла ва тален то ва на за 
овај спорт.

– Сада смо ушли у виши 
ранг, а про шла сам и ниже 
нивое так ми че ња. Ово је за 
све нас мотив да се пока
же мо да смо дора сли и овој 
лиги, да смо заслу же но у њу 

РК „Рума“, жен ска еки па

Ана Мар че тић Бра ни сла ва Савић Дра ган Видо вић
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ушли и да и у њој може мо да 
постиг не мо добре резул та те 
– каже капи тен Бра ни сла ва 
Савић. 

Она дода је да има ју добре 
усло ве за тре нинг, а иако се 
дуго бави овим спор том, није 
ника да има ла жељу да се 
про фе си о нал но бави руко ме
том.

– Завр ши ла сам Еко ном ски 
факул тет, али тре нут но ниг де 
не радим. Ово ми све дође 
као неки издув ни вен тил, дру
штво је добро. И ако на тре
нинг дођем са неком нега тив
ном енер ги јом, то изба цим 
из себе. Дру жи мо се и пома
же мо, а и ја саве ту јем мла де 
да се баве спор том и дру же 
са сво јим вршња ци ма, а не 
да само седе код куће за ком
пју те ром. Ту ће сте ћи заи ста 
добре дру го ве за цео живот 
– рекла је Бра ни сла ва Савић.

Дра ган Видо вић, тре нер 
жен ске еки пе РК „Рума“, каже 
да жен ска еки па при клу бу 
посто ји око годи ну и по дана, 
али да је он са њима радио и 
рани је, али у дру гом клу бу.

– Мора ли смо да кре не мо 
из нај ни жег ран га, то је био 
четвр ти ранг, одмах смо пока
за ли мак си ма лан учи нак, али 
је све потом ста ло због коро
не. Када је дозво ље но так ми
че ње, Руко мет ни савез Срби

је је про ши ри вао лиге, па су 
клу бо ви доби ли шан су да се 
кроз бараж пла си ра ју у више 
ран го ве, што смо ми и успе ли. 
Девој ке се већ нала зе на пола 
пута до нај ви шег успе ха где 
су оне већ биле и игра ле, а 
то је Супер Б лига Срби је коју 
ћемо ми да напад не мо већ 
ове сезо не – гово ри за наше 
нови не тре нер Дра ган Видо
вић.

Овај руко мет ни клуб бри не 
о сво јој будућ но сти, тако да 
има и мла ђих кате го ри ја, као 
и деча ка и девој чи ца у мини
лиги, који се још не так ми че 
зва нич но. Њих је три де се так 

у клу бу. Укуп но, у клу бу има 
око 80 чла но ва – сени о ра, 
сени ор ки, мла ђих кате го ри ја 
и нај мла ђих.

Дра ган каже да код нај мла
ђих пре по ру чу је два до три 
тре нин га од по сат вре ме
на недељ но, јер деца у том 
узра сту тре ба да буду доста 
физич ки актив на.

– Саве ту јем деци, кад дођу 
на руко мет, ако има ју вре
ме на, да тре ни ра ју још неки 
спорт упо ре до и то до шестог
сед мог раз ре да када тре ба да 
се опре де ле којим ће се спор
том даље бави ти – каже тре
нер Видо вић.

Он нагла ша ва да је руко мет 
екип ни спорт где има нај ви ше 
зајед ни штва и дру гар ства. Ту 
се деца соци ја ли зу ју, упо зна ју 
вршња ке из дру гих сре ди на, 
уче се кому ни ка ци ји и нау че 
да функ ци о ни шу у гру пи.

– Увек сам више за то да 
напра вим спор ти сту и чове
ка, него само одлич ног руко
ме та ша. Бит ни је ми је да се 
деца поздра ве, добро пона
ша ју, да нису про бле ма тич
на и оно што је циљ сва ког 
тре не ра – да скло ни децу са 
ули це. При ме тио сам да они 
који су се дуже бави ли овим 
спор том поста ју одлуч ни ји и 
про дор ни ји, са ста вом и само
по у зда њем, чак и они нај сти
дљи ви ји. Тако ђе, да подр жа
ва ју јед ни дру ге – каже тре нер 
Дра ган Видо вић.

Овај руко мет ни клуб има 
дугу тра ди ци ју посто ја ња, од 
1956. годи не, када је осно
ван. У неко ли ко навра та је 
мењао име, а прво бит но се 
звао „Сред њо шко лац“, јер су 
га осно ва ли сред њо школ ци. 
Ипак, нај ду же функ ци о ни ше 
као РК „Рума“. Нај ве ћи успех 
у исто ри ји клу ба оства ри ла је 
мушка селек ци ја, која се, док 
је посто ја ла зајед нич ка држа
ва Срби ја и Црна Гора, так ми
чи ла у дру гој лиги.

С. Џаку ла

Вла ди мир Батез, про сла
вље ни одбој каш и сада покра
јин ски секре тар за спорт и 
омла ди ну, гово ри за „М нови
не“ о зна ча ју спор та за мла де 
и о томе коли ко Покра ји на 
ула же у раз вој спорт ске 
инфра струк ту ре, посеб но 
школ ске. Он исти че да се за 
дана шњу омла ди ну може 
рећи да није толи ко физич ки 
актив на као неке рани је гене
ра ци је.

– Про ме нио се начин живо
та и одра ста ња деце и све је 
више мла дих који мно го вре
ме на про во де испред теле ви
зо ра, рачу на ра или мобил ног 
теле фо на. После ди це ова квог 
одра ста ња могу бити гоја
зност, лоше држа ње, дефор
ми те ти кич ме и сто па ла и то 
су само неки од при ме ра 
недо вољ ног бавље ња физич
ком актив но шћу – каже Батез. 

Он дода је да је спорт вео ма 
важан за пра ви лан пси хо фи
зич ки раст и раз вој деце, јер 
поред физич ког напре до ва ња 
и сти ца ња вешти на, деца 
кроз спорт сти чу само по у зда
ње, упо зна ју дру гу децу из 
колек ти ва, соци ја ли зу ју се и 

усва ја ју здра ве вред но сти. 
Тако се ства ра пози ти ван 
став пре ма живо ту, лак ше се 
носи са могу ћим про бле ми ма 
и учи да се оду пре лошим 
иза зо ви ма.

Упра во зато, један од при о
ри те та Покра јин ског секре та
ри ја та за спорт и омла ди ну 
јесте подр шка школ ском спор
ту, а стра те шко опре де ље ње 
је да се, путем кон кур са за 
сана ци ју, опре ма ње и изград
њу спорт ске инфра струк ту ре 
на тери то ри ји АП Вој во ди не, 
где су при о ри тет школ ски 
спорт ски објек ти, обез бе ди 
ква ли тет на наста ва физич ког 
вас пи та ња.

– На тај начин жели мо да 
ство ри мо што боље усло ве за 
бавље ње школ ским спор том, 
јер је школ ски спорт база 
нашег врхун ског спор та. Тако
ђе, раз вој спор та, као и школ
ског спор та, подр жа ва мо и 
кроз дру ге кон кур се, па тако 
има мо кон курс који се одно си 
на афир ма ци ју школ ског и 
уни вер зи тет ског спор та – ука
зу је Вла ди мир Батез.

Покра јин ски секре та ри јат је 
успео да на овај начин опре

ми, изгра ди и сани ра вели ки 
број шко ла, фискул тур них 
сала, тере на и да се ство ре 
бољи усло ви за децу, пре све
га за бавље ње наста вом 
физич ког вас пи та ња, али и 
спор том.

– Од 45 гра до ва и општи на 
у АП Вој во ди ни, само у шест 
не посто је аде кват не спорт ске 
хале за дво ран ске спор то ве и 
план је да се ство ре усло ви 
да сва ка локал на само у пра ва 
има спорт ски обје кат који ће 
задо во љи ти усло ве не само 

за школ ски, већ и так ми чар
ски и рекре а тив ни спорт – 
каже за наше нови не Вла ди
мир Батез.

Он ука зу је и да Покра јин ски 
секре та ри јат има одлич ну 
сарад њу са рум ском Општи
ном.

– И у Руми, као и у дру гим 
општи на ма, жели мо да ство
ри мо што боље усло ве, пре 
све га за бавље ње наста вом 
физич ког вас пи та ња, али и за 
бавље ње спор том уоп ште. Од 
почет ка ман да та, у рум ској 
општи ни смо реа ли зо ва ли 
укуп но 25 про је ка та. Рума је 
општи на која зна чај но ула же у 
спорт, која је вео ма добро 
пози ци о ни ра на и има добре 
капа ци те те – спорт ску инфра
струк ту ру, хотел ски сме штај 
за орга ни за ци ју мно гих дога
ђа ја и так ми че ња. Вео ма бит
на је бли зи на аеро дро ма, бли
зи на аутопута – исти че 
покра јин ски секре тар за спорт 
и омла ди ну Вла ди мир Батез. 
Све су то ства ри које Руму 
ста вља ју на мапу Вој во ди не 
као сре ди ну где могу да се 
орга ни зу ју зна чај на међу на
род на так ми че ња. 

ВАДИ МИР БАТЕЗ, ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР ЗА СПОРТ И ОМЛА ДИ НУ
Важност спор та за пси хо фи зич ки раз вој деце

РК „Рума“ (фото: М. Игња то вић „Foo tlo se“)

Вла ди мир Батез
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КАРА ТЕ КЛУБ ,,СРЕМ”

Место где се деца уче
само по у зда њу
и постају шампиони

Кара те клуб ,,Срем” осно ван је 
2014. годи не, а његов осни вач 
и тре нер је про сла вље на кара

тист ки ња Ива Вин ко вић, која је у све ту 
кара теа већ 30 годи на. Ива је са сво јих 
седам годи на поче ла да се бави кара
те ом, низа ла успе хе, била је и члан 
репре зен та ци је, осво ји ла свет ске и 
европ ске меда ље, а сада је и тре нер 
наци о нал не репе зен та ци је. Иако је по 
про фе си ји дипло ми ра ни прав ник и тим 
послом се бави ла крат ко, како каже, 
ника да се није пока ја ла што је свој 
живот посве ти ла кара теу и тре нер ском 
пози ву. Иза себе има бога ту так ми чар
ску, али сада већ и завид ну тре нер ску 
кари је ру. Кара те клуб ,,Срем” тре нут но 
има 120 чла но ва и обу хва та кате го ри је 
од нај мла ђих чла но ва до сени о ра.

 Још увек се так ми чим у кате го ри ји 
вете ра на. Тај адре на лин који се јавља 
током так ми че ња, још увек ме не напу
шта. Тако ђе, одли чан је осе ћај и када 
сто јиш као тре нер иза свог так ми ча
ра на неком од првен ста ва. Пре шест 
годи на сам нај пре поче ла да радим 
са децом од чети ри до шест годи на у 
Шко ли кара теа ,,Кара те кид”. Међу тим, 
вре ме ном се јави ла вели ка заин те ре
со ва ност уоп ште за кара те, па сам 
убр зо поред те шко ле кре ну ла са упи
сом деце од седам годи на па нада ље. 

У овом клу бу је про шло сигур но пре ко 
хиља ду деце током шест годи на посто
ја ња. Важно ми је то што деца кара
те нису само рекре а тив но тре ни ра ла, 
него су се поја ви ли и шам пи о ни. Има
мо мно го меда ља са дома ћих так ми
че ња, држав не прва ке. Нажа лост, због 
епи де ми је коро навиру са, ове годи не 
се није одр жа ло Бал кан ско првен ство 
где је тре ба ло да насту пи мо са седам 
так ми ча ра. Про шле годи не смо осво ји
ли на том так ми че њу три зла та и две 
брон за не меда ље, каже Ива. 

Она дода је да за кара те гене рал
но важи етикета да је то груб спорт, 
али, пре ма њеним речи ма, то баш и 
није исти на. 

 Напро тив, бавље ње кара те ом код 
деце раз ви ја само по у зда ње, соци ја ли
за ци ју. Раз ви ја се лева и десна хемис
фе ра мозга и лека ри га пре по ру чу ју 
као нај здра ви ји спорт. Често дола зе 
деца, коју вршња ци нису при хва ти ли. 
Ја то често на тре нин зи ма пре по знам 
и мно го се тру дим да упра во они буду 
укљу че ни и да заво ле кара те. Сва деца 
из ,,Кара те кида“ зна ју да има мо мали 
пехар и на кра ју тре нин га нај бо љи га 
доби је. Реал но, то можда у изво ђе њу 
вежби није нај бо ље дете у том тре нут
ку, али је пову че но, обес хра бре но и 
жели да напу сти кара те, јер мисли да 

Ива Вин ко вић
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му то баш не иде. Намер но иза бе рем 
то дете, које када доби је пехар буде 
пре срећ но. Често ми буде жао када 
евен ту ал но неко од деце напу сти клуб. 
Али већи на оста је у кара теу или у некој 
дру гој врсти спор та.  Много им гово рим 
о здра вој исхра ни, која је данас вео ма 
важна. Можда неће одмах то усво ји ти, 
али важно је при ча ти. Поред тога што 
несе бич но желим да пре не сем сво је 
зна ње, вео ма се тру дим да их моти ви
шем да дола зе на тре нинг и да га заво
ле. Свој ауто ри тет не сти чем стра хом, 
већ зна њем и начи ну на који то зна ње 
пре но сим. У сво јој кари је ри сам про
шла кроз неко ли ко клу бо ва и све оно 
што ми се није допа ло, ја то сада не 
при ме њу јем у свом раду. Тру дим се 
да раз ви јем баш посеб ну емо ци ју са 
децом, исти че Ива, која дода је да јој 
подр шка родитеља деце из клу ба мно
го зна чи.

Она исти че да црни појас за сва ког 
кара ти сту пред ста вља тако ре ћи кру ну. 
Јер, на путу до сти ца ња црног поја са, 
кара ти ста мора мно го тога да про ђе. 

 Да би неко дошао до црног поја са, 
мора про ћи шко лу кара теа, а тај појас 
пред ста вља кру ну да је издр жао, био 
упо ран и истра јао. Често гово рим деци 
да је нај лак ше оду ста ти кад дожи
ве неки пораз. Међу тим, кад дожи ве 
пораз мора ју га нај нор мал ни је пре бро
де и да   нау че да га пре тво ре у побе
ду. Мора ју се издиг ну ти изнад тога и да 
се суо че са тим да нису били довољ
но добри и да мора ју да тре ни ра ју још 
боље и још више. Слич но је и у самом 
живо ту, каже Ива Вин ко вић.

Ива дода је да је састав ни део тре
нин га Кара те клуб ,,Срем” и меди та ци
ја.

 Она их учи да буду све сни тре нут
ка у ком живе, учи их кон цен тра ци ји, 

да откло не све непо треб не мисли и 
покре те. То је вео ма важно, не само 
у кара теу, већ и у живо ту, обја шња ва 
тре нер КК ,,Срем”

Наша саго вор ни ца исти че да свој 
посао и рад са децом вео ма воли, а да 
се бла го те ди бавље ња кара те ом може 
виде ти и у чиње ни ци да је он увр штен 
у школ ски спорт. 

 Ишли смо на школ ска так ми че ња, 
па су деца која осво је меда ље   доби
ла Све то сав ксе пове ље. Ове годи не у 
јану а ру је чак пето ро деце из КК ,,Срем” 
доби ло Све то сав ску пове љу, што им 
је под стрек за упис у сред ње шко ле. 
Можда кара те није толи ко попу ла ран, 
али заси гур но могу да кажем да је нај
ма сов ни ји спорт у Срби ји, исти че Ива.

Ива Вин ко вић наво ди да је ова сезо
на због епи де ми је коро навиру са про
шла без неких вео ма важних так ми
чења, ода кле су се кара ти сти ,,Сре ма” 
увек вра ћа ли са вели ким бро јем меда
ља. Али на недав но одржаном Првен
ству Вој во ди не, Кара те клуб ,,Срем” 
оства рио је вели ке успе хе.

 На купу Вој во ди не смо недав но 
осво ји ли 13 злат них меда ља, док су 
дру ги дру ги клу бо ви осво ји ли две злат
не меда ље. То су баш вели ке раз ли ке 
у одно су на оста ле клу бо ве, каже Ива. 

Она исти че да добар клуб не чине 
само оства ре ни успе си и осво је не 
меда ље, већ и лич ност тре не ра, који 
води клуб.

 Важно је ко сто ји иза неког клу ба. 
По мени, носи лац клу ба је  тре нер. Ја 
сам увек на тре нин гу при сут на, без 
обзи ра да ли водим тре нинг или не, а 
за аси стен те увек иза бе рем добре и 
одго вр не девој чи це, каже Ива.

Десе то го ди шње сестре бли зна ки ње 
Дуња и Мила Ликић баве се кара те ом 
од сво је шесте годи не. Како кажу, кара

те их је, изме ђу оста лог, нау чио само
по у зда њу.

Осво ји ла сам мно го меда ља, око 
седам злат них, тричети ри сре бр не и 
дветри брон зе. Кара те ме је нау чио 
да се одбра ним ако ме неко напад не 
и помо гао ме је да стек нем само по у
зда ње. Волим да се так ми чим, волим 
и да побе ђу јем. Углав ном се на так
ми че њи ма нађем у фина лу. Вршња ци 
нам кажу да смо хра бре што се бави мо 
кара те ом, каже Дуња.

Мила Ликић каже да жели да поста
не мај стор кара теа као њен тенер Ива 
Вин ко вић.

 Задо вољ на сам осво је ним меда
ља ма, али знам да увек може и боље. 
Кад изгу бим, кажем себи да је ипак 
важно уче ство ва ти и идем даље, исти
че Мила

Два на е сто го ди шња Жана Ђур ђе вић 
бави се кара те ом годи ну дана и каже 
да јој је на тре нин зи ма вео ма забав но.

 Иако се кара те сма тра бори лач ким 
спор том и да је он за деча ке, ја ипак 
мислим да су сви спор то ви за деча ке 
и девој чи це. Код мене нема те поде ле 
на мушке и жен ске спор то ве, тре ни ра 
ко шта воли.  Уче ство ва ла сам на мно
гим так ми че њи ма, где сам већи ном 
осво ји ла злат не меда ље. Имам јед ну 
брон за ну и чети ри злат не меда ље, 
каже Жана. 

Тама ра Тимић, има два на ест годи на 
и у КК ,,Срем” је већ годи ну дана. 

Вео ма ми се допа да. За сада сам 
осво ји ла девет меда ља. Искре но, у 
шко ли немам баш мно го при ја те ља, 
вршња ци ме баш и нису при хва ти ли, 
али у КК ,,Срем” сам их нашла вео
ма мно го. У том сми слу, кара те ми је 
помо гао да стек нем само по у зда ње, 
исти че Тама ра.

З. Попо вић

Дуња и Мила Ликић Тама ра Тимић и Жана Ђур ђе вић

Бавље ње кара те ом код деце раз ви ја само по у зда ње, соци ја ли за ци ју. Раз ви ја се лева и 
десна хемис фе ра мозга и лека ри га пре по ру чу ју као нај здра ви ји спорт, каже Ива Винковић
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА СВЕ ТЛА НА МИЛО ВА НО ВИЋ ПОСЕ ТИ ЛА ГЖОК ,,СРЕМ”

Град ће и даље ула га ти у спорт

Град ски жен ски одбој каш
ки клуб ,,Срем” посе ти ла 
је 15. окто бра градо на

чел ни ца Све тла на Мило ва но
вић и том при ли ком при су
ство ва ла и тре нин гу. Она је 
том при ли ком наја ви ла даља 
ула га ња у град ски спорт. 
ГЖОК ,,Срем” ове годи не 
поно во игра у Супер лиги 
Срби је. 

Све тла на Мило ва но вић  је 
одбој ка ши ца ма поже ле ла 

мно го сре ће и успе ха у 
даљем так ми че њу. 

 Од 2012. годи не одбој ка
шки клуб функ ци о ни ше као 
Град ски одбој ка шки жен ски 
клуб „Срем”, мно ге гене ра ци
је успе шних спор тист ки ња 
про шле су кроз овај митро
вач ки клуб. Мно ге од њих су 
поста ле успе шне, спор тист ки
ње, које тре ни ра ју у ино стран
ству, а неке су поста ле и успе
шне ака дем ске гра ђан ке. 

Сазна ла сам да су вео ма 
саве сне, одго вор не и успе
шне, а у послед њем пери о ду 
има ју три побе де. Могу само 
да им поже лим сре ћу у даљем 
раду, пуно успе ха и да наста
ве ова ко као што су и до сада 
ради ле и да зна ју да увек 
има ју подр шку Гра да Срем ска 
Митро ви ца. Као поклон доне
ла сам им одбој ка шку мре жу, 
што им је потреб но, рекла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Пред сед ник ГЖОК „Срем” 
Сло бо дан Сто јил ко вић је под
се тио да су одбој ка ши це про
шле годи не изво је ва ле пла
сман у нај ви ши ранг так ми че
ња у Срби ји, у Супер лигу.

  Мак си мал но смо се при
пре ма ли за ову сезо ну. У 
доса да шњих пет кола, три 
пута смо изво је ва ли побе ду, 
два пута смо пора же ни. Задо
вољ ни смо доса да шњим 
учин ком и сада нам пред сто је 

Светлана Миловановић на тренингу ГЖОК „Срем“

УЧЕСНИЦИ СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ У ГРАД СКОЈ КУЋИ

Злат ни деча ци и девој чи це
Све ча ни при јем деча ка 

и девој чи ца, који су на 
Спорт ским игра ма мла

дих у При бо кју осво ји ли прво 
место у дисци пли ни изме ђу две 
ватре, упри ли чен је 14. окто бра 
у Град ској кући. Том при ли ком, 
гра до на чел ни ца Све тла на Мило
ва но вић је побе дни чкој еки пи 
чести та ла на постиг ну том успе ху 
и уру чи ла покло не. 

 Част ми је што сам данас у 
ова квом побед нич ком дру штву, 
јер оства ре ни резул тат није 
мали. Деча ци и девој чи це су 
чла но ви А тлет ског клу ба „Сир
ми ум”, и уче ни ци су од 1. до 4. 
раз ре да. Уско ро одла зе у Сара
је во, где се од 20. до 24. окто бра 
одр жа ва и реги о нал но так ми че
ње. Они ће пред ста вља ти и наш 
град и сво ју држа ву, и таки ми чи
ће се зајед но са дру га ри ма из 
Хрват ске и Босне и Хер це го ви не. 
Тако ђе, насту пи ће и так ми ча ри у 
оста лим атлет ским дисци пли на
ма и у одбој ци на песку. Могу да 
им поже лим пуно сре ће и успе ха 
на даљим так ми че њи ма, изја ви

ла је Све тла на Мило ва но вић.
Гене рал ни секре тар Спорт ског 

саве за Нема ња Црнић је, тако ђе, 
чести тао побед нич кој еки пи.

 Атле ти ча ри са уни вер зал ни 
спор ти сти, атле ти ка је базич ни 
спорт и добар је основ за добре 
спор ти сте. На држав ном првен
ству је била Вања Кечић, која је 
у трча њу на 60 мета ра освојила 
прво место и њој чести та мо. У 

нашој еки пи за Сара је во биће и 
два одбој ка ша на песку који су 
осво ји ли дру го место на држав
ном првен ству у Брзе ћу. Одли ка 
Срем ске Митро ви це и оно што 
фор си ра мо већ годи на ма, јесте  
је рад са децом и ту посеб но 
место има ју Спорт ске игре мла
дих, јер жели мо да под сти че мо 
рекре а тив ни спорт међу њима. 
Захва љу јем се тре не ри ма који 

раде на овом пољу и на пољу 
атле ти ке са децом, рекао је 
Црнић.

Вања Кечић, јед на од чла но ва 
побед нич ке еки пе, иста кла је да 
јој постиг нут упех вео ма зна чи.

 Срећ на сам и задо вољ
на зато што идем у Сара је во и 
надам се да ћу тамо упо зна ти 
нове дру га ре и дру га ри це, да 
ћемо се игра ти и дру жи ти и да 

Градоначелница уручује поклоне победницима
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Медијски пројекат „Млади у фокусу: Бирам спорт – бирам оптимизам“ 
суфинансирао Покрајински секретаријат за културу,
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Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе
с верским заједницама који је доделио средства.

мече ви: купутак ми ца осми не 
фина ла и редов но коло. Мак
си мал но се при пре ма мо за те 
две утак ми це, пла ни ра мо да 
и ту изво ју је мо побе ду, наста
ви мо  побед нич ки низ, јер већ 
две годи не нисмо пора же ни 
на нашем тере ну у Срем ској 
Митро ви ци. Нада мо се да 
ћемо то оства ри ти и да ћемо 
наста ви ти даље да се бори мо 
за што виши пла сман на табе
ли, рекао је Сто јил ко вић.

Капи тен ГЖОК ,,Срем” 
Тама ра Рога но вић рекла је да 
у даљем так ми че њу оче ку је 
добре пар ти је.

 Наш клуб је тако ре ћи 
новај ли ја у Супер лиги, иако 
смо се већ так ми чи ли у тој 
лиги, и нада мо се да ћемо 
ићи ка врху, јер има мо добар 
тим. Сла жем се да је тешко, 
да смо се тек вра ти ли али 
даће мо све од себе да при ка
же мо добре пар ти је и да то 
доне се добре резул та те. Код 
куће игра мо добро. Било би 
добро и да као госту ју ћа еки
па пока же мо што бољу парти
ју и тако и у гости ма узме мо 
бодо ве,  рекла је Тама ра 
Рога но вић. З. Попо вић

фото: Б. Туца ко вић

Све тла на Мило ва но вић уру чи ла мре жу 

ћемо осво ји ти неку меда љу, изја
ви ла је Вања Кечић.

Дејан Мој син, уче ник ОШ 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки”, 
није крио задо вољ ство осво је
ним првим местом.

 Ина че, тре ни рам у Атлет ском 
клу бу „Сир ми ум”. Сре ћан сам 
што смо осво ји ли злат ну меда
љу у При бо ју и надам се да ћемо 

осво ји ти пуно пуно меда ља у 
Сара је ву, казао је Мој син.

Побед нич ка еки па је насту пи
ла у саста ву: Вања Кечић, Тео
дор Стој ко вић, Ким Срет ко вић, 
Ана ста си ја Стан ко вић, Лара 
Џевер, Андреј Аћи мо вић, Огњен 
Тубић, Михај ло Жабић, Дејан 
Мој син.

З. П.

Вања Кечић Дејан Мој син

ДОНА ЦИ ЈА ОШ „СРЕМ СКИ ФРОНТ“ ШИД

За ква ли тет ни ју 
наста ву

Срп ски филан троп ски 
форум и НВО „Мисли 
гло бал но, делуј локал

но“ су у окви ру про јек та који 
су спро ве ли, у четвр так, 15. 
окто бра, уру чи ли дирек тор
ки Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“ Сла ђа ни Љубо је вић, 
тех нич ку опре му која ће им 
помо ћи у спро во ђе њу наста
ве. Вред ност тех нич ке опре ме 
је око 500.000 дина ра.

– Уз помоћ наших при вред
ни ка, Срп ског филан троп ског 
фору ма који нам је омо гу ћио 
при ступ и неким већим ком
па ни ја ма, купи ли смо опре му 
у вред но сти од око 500.000 
дина ра. Ради се о три памет
не табле, три про јек тор ска 
плат на, три про јек то ра, три 
рачу на ра и три мони то
ра. Уве рен сам да ће све то 
побољ ша ти ква ли тет наста ве 
у шко ли. Захва лио бих колек
ти ву Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“ који је у овом про јек ту 

уче ство вао, зајед но смо пра
ви ли јед ну при ред бу и ску
пља ли дона ци је, а захва лио 
бих и свим при вред ни ци ма 
из Шида који су уче ство ва ли 
и дали свој допри нос, као и 
локал ној само у пра ви – рекао 
је Вуја дин Васић, пред сед ник 
Управ ног одбо ра НВО „Мисли 
гло бал но, делуј локал но“.

– Срп ски филан троп ски 
форум у сарад њи са НВО 
„Мисли гло бал но, делуј 
локал но“, омо гу ћи ли су реа
ли за ци ју јед ног вео ма важног 
про јек та за шко ле, нарав но уз 
вели ку подр шку наше Општи
не и пред сед ни ка Зора на 
Семе но ви ћа. Помо гли су и 
роди те љи и број не ком па ни
је, пред у зет ни ци. Захва љу јем 
коле га ма, као и уче ни ци ма 
који су уче ство ва ли у овом 
про јек ту – рекла је дирек тор
ка Основ не шко ле „Срем ски 
фронт“ Сла ђа на Љубо је вић.

Д. Попов

Сла ђа на Љубо је вић и Вуја дин Васић

ПЕЋИНЦИ

Нови слу чај инфек ци је
Након месец дана у општи

ни Пећин ци поно во је потвр
ђен један слу чај инфек ци је 
виру сом COVID19. Штаб за 
ван ред не ситу а ци је сва ко
днев но пра ти ста ње на тере
ну, а по речи ма коман дан та 
Шта ба Сини ше Ђоки ћа, у 
овом тре нут ку још увек није 
доне та одлу ка о поо штра ва њу 
мера зашти те од шире ња 
зара зе.

– Ско ро месец дана нисмо 
има ли није дан акти ван слу чај 
инфек ци је коро на ви ру сом, 
што је пока за тељ да мере, 
које су у овом тре нут ку на сна

зи, дају резул та те. То је тако ђе 
и пока за тељ да су се у овом 
пери о ду гра ђа ни наше општи
не одго вор но пона ша ли, што 
је све зајед но дове ло до изу
зет но ста бил не епи де ми о ло
шке ситу а ци је. Један нови 
потвр ђен слу чај сва ка ко није 
алар ман тан, али је са дру ге 
стра не сиг нал да је вирус и 
даље при су тан у нашој сре ди
ни и да је нео п ход но да сви ми 
зајед но, и сва ко од нас поје ди
нач но, пока же мо дисци пли ну 
и на тај начин зашти ти мо себе 
и сво је бли жње од боле сти – 
рекао је Ђокић.
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ОВАН: Добре иде је 
које има те зах те ва ју 
и ширу подр шку од 
оне коју тре нут но 

ужи ва те у кру гу сарад ни ка. Све 
што жели те може те и да оства
ри те, али вам је нео п ход на аси
стен ци ја и подр шка. У одно су са 
љубав ним парт не ром често 
пре у зи ма те актив ну уло гу и 
спрем ни сте да про ме ни те неке 
зајед нич ке нави ке које вас спу
та ва ју.

БИК: Тре ба ло би да 
обра ти те пажњу на 
раз не могућ ност 
парт нер ског удру жи

ва ња које има те. У љубав ном 
живо ту не може те да оста не те 
рав но ду шни на нечи ји ути цај и 
лага но губи те емо тив ну кон тро
лу. Ипак, све иде ка пози тив ном 
рас пле ту. Пока жи те да има те 
више пове ре ња у парт не ра.

БЛИ ЗАН ЦИ: На врло 
ефи ка сан начин уме
те да спро ве де те 
раз ли чи та пра ви ла 

успе шног посло ва ња, која оста
вља ју озби љан и пози ти ван ути
сак на вашу око ли ну. Скло ни сте 
честим про ме на ма рас по ло же
ња. У момен ти ма осе ћа те вели
ки емо тив ни занос или инспи ра
ци ју, али вам се чини да вам 
недо ста ју добре при ли ке да у 
пот пу но сти изра зи те сво је наме
ре.

РАК: Уме те да про це
ни те повољ ну ситу а
ци ју на послов ној 
сце ни и да осми сли

те добар наступ или редо след 
поте за пред сарад ни ци ма. 
Љубав не раз ми ри це при хва ти те 
као про ла зну фазу, јер све се 
сво ди на нови под сти цај или на 
добар импулс који вас води ка 
емо тив ном збли жа ва њу са парт
не ром. Осло ни те се на сво је 
„скри ве не аду те“. 

ЛАВ: Оче ку је те пози
ти ван одго вор или 
поврат ну инфор ма
ци ју о послов ној 

сарад њи, међу тим, све је оба ви
је но велом неиз ве сно сти. Могу
ћи су раз ли чи ти кон флик ти или 
нера зу ме ва ње, воље на осо ба 
нема пре ви ше раз у ме ва ња за 
ваше ћудљи во пона ша ње. При
ја ће вам рекре а ци ја или бора вак 
у при ро ди.

ДЕВИ ЦА: Буду ћи да 
ви сјај но функ ци о ни
ше те у парт нер ству, 
потру ди те се да око 

себе оку пи те осо бе од пове ре ња 
или угле да. Тре ба ло би да поти
сни те сво ју про фе си о нал ну сује
ту када се јав но поле ми ше о 
пра вил ном вред но ва њу нечи јих 
заслу га. Пре пла вље ни сте раз
ли чи тим мисли ма и емо ци ја ма. 
Довољ но сте вешти или сна ла
жљи ви да при во ли те воље ну 
осо бу на неке сво је зами сли.

ВАГА: Послов ни про
бле ми са који ма се 
тре нут но суо ча ва те 
зах те ва ју додат ни 

напор или добру кон цен тра ци ју. 
Било би добро да пре пу сти те 
осо ба ма од пове ре ња да одлу
чу ју о неким зајед нич ким инте ре
си ма. Добра љубав на стра те ги ја 
под ра зу ме ва и спрем ност да се 
непре кид но пре ва зи ла зе раз ли
чи та огра ни че ња кроз која про
ла зи те у одно су са сво јим парт
не ром.

ШКОР ПИ ЈА: На 
помо лу су нове 
послов не оба ве зе и 
диле ме које зах те ва ју 

да се додат но анга жу је те. Буди
те пажљи ви ји у кому ни ка ци ји са 
послов ним парт не ри ма, јер 
погре шно про ту ма че не инфор
ма ци је или нера зу ме ва ње пра
ви ла у посло ва њу могу да про у
зро ку ју раз не ком пли ка ци је. 
Затра жи те на вре ме нечи ји 
савет при ли ком финан сиј ских 
про це на. 

СТРЕ ЛАЦ: Делу је те 
врло енер гич но пред 
сво јом око ли ном и 
успе ва те да ускла ди

те раз ли чи те послов не инте ре се. 
Ста ло вам је да већи ну ства ри 
држи те под стро гом кон тро лом, 
као одраз свог послов ног пре сти
жа или сти ла изра жа ва ња. У 
вели чан стве ној ком би на ци ји 
изра жај не маште и завод нич ких 
спо соб но сти, пред парт не ром 
доби ја те све што поже ли те.

ЈАРАЦ: У досто јан
стве ном сти лу и без 
суви шних пита ња 
при хва ти те све кори

сне суге сти је или речи кри ти ке 
које вам упу ћу ју бли ски сарад ни
ци. Желе ли бисте да успо ста ви
те бољу кон тро лу над новим 
дога ђа ји ма у љубав ном живо ту, 
међу тим, ништа зна чај но не 
може те да учи ни те без прет ход
ног дого во ра са сво јим парт не
ром.

ВОДО ЛИ ЈА: Након 
дужег послов ног убе
ђи ва ња, ситу а ци ја ће 
се про ме ни ти у вашу 

корист, али мора ће те да оста не
те упор ни и дослед ни. Оче ку је 
вас пози ти ван обрт у љубав ном 
живо ту, парт нер ће вас изне на
ди ти на неки посе бан и леп 
начин.

РИБЕ: У скла ду са 
при о ри те ти ма које 
сте поста ви ли, има те 
сво ју визи ју и не 

жели те да при хва ти те ком про
ми сна реше ња која вам пред ла
жу сарад ни ци. Немој те дозво ли
ти да неко оте жа ва ваш послов
ни или дру штве ни поло жај. Иску
ство вас опо ми ње да напра ви те 
емо тив ну дис тан цу у одно су на 
јед ну осо бу и на неке сум њи ве 
ситу а ци је.

VREMEPLOV
21. ок то бар

1805. У би ци код Тра фал га ра 
Бри тан ци под Хо ра ци јом Нел
со ном по ра зи ли су фран цу ско
шпан ску фло ту без ијед ног 
из гу бље ног бро да. 
1833. Ро ђен је швед ски хе ми
чар, ин ду стри ја лац и про на ла
зач Ал фред Бер нард Но бел. 
1941. Нем ци су у Кра гу јев цу у 
Дру гом свет ском ра ту стре ља
ли ви ше од 7.000 ци ви ла, ме ђу 
ко ји ма и уче ни ке кра гу је вач ке 
гим на зи је.

22. ок то бар
1964. Сло ве нач ки гим на сти чар 
Ми ро слав Це рар осво јио злат
ну ме да љу на Олим пи ја ди у 
То ки ју.
2000. По смрт ни оста ци јед ног 
од нај ве ћих срп ских пе сни ка 
Јо ва на Ду чи ћа пре не ти 57 
го ди на по ње го вој смр ти из 
ме ста Ли бер тви ла у САД и 
са хра ње ни у род ном Тре би њу.

23. ок то бар
1940. Ро ђен је бра зил ски фуд
ба лер Ед сон Аран тес до На си
мен то, по знат као Пе ле, ко ји се 
сма тра нај бо љим игра чем у 
исто ри ји фуд ба ла.
1983. На аку шер ској кли ни ци у 
За гре бу ро ђе на је пр ва ју го сло
вен ска бе ба из епру ве те. 

24. ок то бар
1882. Не мач ки бак те ри о лог 
Ро берт Кох от крио бак те ри ју 
ко ја иза зи ва ту бер ку ло зу, 
Ко хов ба цил.
1912. По бе дом Пр ве срп ске 
ар ми је под ко ман дом ре ген та 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
над тур ском Вар дар ском ар ми
јом Зе кипа ше за вр ше на Ку ма
нов ска бит ка, у Пр вом бал кан
ском ра ту.

25. ок то бар
1815. Срп ски кнез Ми лош 
Обре но вић по сти гао спо ра зум 
с ве зи ром Бе о град ског па ша
лу ка Ма ра шли јем Алипа шом 
о ме шо ви тој срп скотур ској 
упра ви, чи ме је за вр шен ору
жа ни део Дру гог срп ског устан
ка. 
1838. Ро ђен фран цу ски ком по
зи тор Жорж Би зе.

26. ок то бар
1961. Но бе ло ву на гра ду за 
књи жев ност до био ју го сло вен
ски књи жев ник Иво Ан дрић и 
по стао пр ви до бит ник те пре
сти жне свет ске на гра де из 
Ју го сла ви је.
2002. У ак ци ји осло ба ђа ња око 
800 та ла ца ко је су че чен ски 
те ро ри сти др жа ли три да на у 
јед ном мо сков ском по зо ри шту 
стра да ло 128 осо ба. Ли кви ди
ра но свих 50 те ро ри ста.

27. ок то бар
1811. Ро ђен је аме рич ки про
на ла зач Ај зак Ме рит Син гер, 
ко ји је 1851. уса вр шио пр ву 
ши ва ћу ма ши ну за ши ро ку упо
тре бу.
1843. У Ср би ји је осно ва на 
др жав на по шта. 

HOROSKOP

Сре да, 21. (8)  окто бар
Пре по доб на Пела ги ја; Пре по
доб на Таи са

Четвр так, 22. (9)  окто бар
Све ти апо стол Јаков; Све ти 
Сте фан Срп ски (Сле пи)

Петак, 23. (10)  окто бар
Све ти муче ни ци Евлам пи је и 
Евлам пи ја 

Субо та, 24. (11)  окто бар
Све ти апо стол Филип; Све ти 
Тео фан Начер та ни

Неде ља, 25. (12)  окто бар
Све ти муче ни ци Тарах, Пров и 
Андро ник

Поне де љак, 26. (13)  окто бар
Све ти муче ник Карп; Све та 
ново му че ни ца Зла та Меглин
ска; Све та ново му че ни ца 
Босиљ ка Пасјан ска

Уто рак, 27. (14)  окто бар
Пре по доб на мати Пара ске ва – 
Све та Пет ка

Crkveni
kalendar

• Што више упо зна јем 
људе то више ценим 
наме штај.
• Јед ном сам про бао да 
про на ђем себе и од тада 
ми се губи сва ки траг!
• Џаба си се обу кла за 
100 евра, кад си се ски
ну ла за 20! 

Запе че ни
кар фи ол

Састој ци: један кар фи ол, две 
до три каши ке кисе ле павла ке, 
мало рен да ног кач ка ва ља, два 
јаја, пре зле, суви зачин, боси љак

При пре ма: Кар фи ол исе ћи на 
цве то ве, затим га ску ва ти уз 
дода ва ње сувог зачи на. Јаја и 
павла ку сје ди ни ти и посо ли ти. 
Пре ли ти пре ко кува ног кафри о ла 
који смо ста ви ли у посу ду за 
пече ње у коју смо дода ли мало 
пре зли. Посу ти кач ка ва љем. 
Пећи на 180 сте пе ни око 30мину
та. При јат но!


