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КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА 

ЛУМЕНИС
Вођење пословних књига за:

• привредна друштва
• предузетнике

• пољопривредна газдинства
• удружења грађана

• буџетске кориснике

Пореско саветовање
Трансферне цене

Сремска Митровица
Краља Петра Првог 5а

Тел: 022/611-556
066-643-73-53

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА “СРЕМГАС“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони: 022/610-069, 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

Branislav Nedimovi} 
ponovo ministar
u Vladi Srbije
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

Казнено-поправни завод:
програм ресоцијализације осуђених лица уз помоћ паса

преко 80 осуђених лица 
прошло обуку

Већ дуже од две годи не, срем ско
ми тро вач ки Казне нопоправ ни 
завод је један од три затво ра 

у Евро пи, који при ме њу је про грам 
ресо ци ја ли за ци је осу ђе них лица уз 
помоћ паса, а једи ни који има при
хва ти ли ште у окви ру саме уста но ве. 
До сада је, од 2018. годи не, око 80 
осу ђе них лица про шло обу ку, путем 
које се учи о дре су ри паса лута ли ца, 
а потом доби ја и сер ти фи кат о сте
че ним вешти на ма, како би по издр
жа ва њу казне могли да се баве тим 
послом. Оно што се исти че као бит
но, јесте да се на сер ти фи ка ти ма не 
наво ди да је зна ње сте че но у казне
нопоправ ној уста но ви. Про је кат је 
финан си ран од стра не немач ке орга
ни за ци ја „Хелп“.

Човек и пас – сино ним за љубав 
и пове ре ње. То је пору ка коју шаљу 
пола зни ци обу ке паса лута ли ца у 
КПЗу. Осу ђе на лица под у ча ва ју 
их основ ним коман да ма, уз мно го 
пажње. Циљ је да, поред тога што 
се лута ли це са ули це скла ња ју у 
при хва ти ли ште, осу ђе на лица раз
ви ја ју осе ћај бри ге за дру гог и да су 
они неко ме изу зет но важни, да неко 
зави си упра во од њих и да то поне су 
у сло бо ду. Тако ђе, сви ови пси могу 
да се удо ме. Нерет ко их удо ме и 
сама осу ђе на лица, када кре ну у сво
је домо ве.

– Имам ту сре ћу да будем анга жо

ван на овим зада ци ма дре су ре паса. 
Сада сам схва тио шта зна чи бити 
неком вре дан и веран. Мој пас се 
зове Вања, уче ство ва ла је и у изра
ди доку мен тар ног фил ма о овој обу
ци, тако да је она већ позна то лице. 
Одлич но се сла же мо. Ради мо основ
не коман де као што су „лези“, „дођи“ 
или „дај шапу“. Као што може те при
ме ти ти Вања има вишак кило гра ма, 
па мало теже пре ска че пре пре ке, јер 
овде их заи ста ква ли тет но хра не, 
каже о свом псу осу ђе но лице, чији 
иден ти тет неће мо откри ти.

Обу ка се састо ји из пси хо ло шке 
подр шке, тео ри је и прак се. Пси хо
ло шку подр шку пру жа ју вас пи та чи
пси хо ло зи, затим се одр жа ва ју пре
да ва ња о добро би ти живо ти ња, а 
прак тич ни део је сам про цес рада са 
псом на поли го ну. У уче ње је укљу
чен и вете ри нар ски факул тет, одно
сно њихо ви пре да ва чи.

– Задо вољ ни смо како функ ци о
ни ше овај про је кат, на задо вољ ство 
мно гих. Спа се ни су пси са ули це, 
град има мање про бле ма са њима, 
без бед ност смо поди гли на виши 
ниво. Ови пси су сви здра ви, има
ју ква ли тет ну негу, а осу ђе на лица 
има ју шан су да нау че нешто ново, а 
касни је зна ње могу да пре не су даље 
или да се тиме баве, каже задо вољ
но Пре драг Бала нац, ста ри ји коман
дир Казне нопоправ ног заво да.

Сви ови пси, којих сада има нешто 
више од три сто ти не, скло ње ни су са 
ули це, има ју аде кват ну здрав стве ну 
зашти ту, сте ри ли са ни су, чипо ва ни, 
изу зет но дру же љу би ви и више не 
пред ста вља ју опа сност по око ли ну. 
Сада чека ју сво је вла сни ке. Овим 
про гра мом гото во дупло су сма ње ни 
и тро шко ви за накна де у слу ча је ви
ма напа да паса лута ли ца. Гра ђа ни ма 
који желе да поста ну вла сни ци паса, 
над ле жни саве ту ју да потра же свог 
новог љубим ца у овом при хва ти ли
шту. алек сан дра плав шић

предраг Баланац
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НОВА ВЛА ДА СРБИ ЈЕ

Бра ни слав Неди мо вић поно во 
мини стар у Вла ди Срби је

У новој Вла ди биће 11 жена, а 12 мини ста ра су нови. Ресо ре из прет ход
не Вла де задр жа ли Бра ни слав Неди мо вић, Зла ти бор Лон чар, Јадран ка 
Јок си мо вић и Вања Удо ви чић

После сед ни це Пред сед ни штва 
Срп ске напред не стран ке обја
вље на су кадров ска реше ња 

и име на мини ста ра, који ће се наћи у 
новој Вла ди Срби је. На кон фе рен ци ји 
за меди је која је дора жа на у неде љу 
25. окто бра, а којој су при сту ство вали 
Ана Брна бић, ман да тар ка за састав 
нове Владе, и пред сед ник Срби је Алек
сан дар Вучић, ман да тар ка је саоп шти
ла имена  мин ста ра из редо ва коа ли
ци је око Срп ске напред не стр анке и 
СПАСа. У момен ту одр жа ва ња ове 
кон фе рен ци је нису се зна ла кадров ска 
реше ња Соци ја ли стич ке пар ти је Срби
је. 

У новој Вла ди Срби је наћи ће се ови 
мини стри: Нико ла Села ко вић  мини
стар спољ них посло ва, Алек сан дар 
Вулин  мини стар уну тра шњих посло
ва, Небој ша Сте фа но вић  мини стар 
одбра не, Сини ша Мали  мини стар 
финан си ја, Маја Попо вић  мини стар 
прав де, Маја Гој ко вић  мини стар кул
ту ре и инфор ми са ња, Анђел ка Ата нац
ко вић  мини стар при вре де, Бра ни слав 
Неди мо вић  мини ста р пољо при вре
де, шумар ства и водо при вре де, Зора
на Михај ло вић  мини стар рудар ства 
и енер ге ти ке, Јадран ка Јок си мо вић 
 мини стар за европ ске инте гра ци
је, Зла ти бор Лон чар мини стар здра
вља, Дари ја Кисић Тепав че вић  мини
стар за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, Мари ја Обра до вић 
 мини стар држав не упра ве и локал не 
само у пра ве, Вања Удо ви чић  мини
стар омла ди не и спор та, Ире на Вујо вић 
 мини стар зашти те живот не сре ди не, 

Рат ко Дми тро вић  мини стар за бри гу о 
поро ди ци и демо гра фи ју, Милан Крко
ба бић  мини стар за бри гу о селу, Томи
слав Моми ро вић  мини стар гра ђе ви
нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре, 
Татја на Матић  мини стар трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја, Гор да на 
Чомић мини стар за људ ска и мањин
ска пра ва и дру штве ни дија лог. 

Мини стар про све те, нау ке и тех но ло

шког раз во ја је ресор Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је, а у момен ту закљу че
ња овог бро ја, још се чека ла њихо ва 
одлу ка

Бра ни слав Неди мо вић је од авгу ста 
2016. годи не оба вљао  дужност мини
стра пољо при вре де и зашти те живот не 
сре ди не, а од јуна 2017. годи не мини
стра пољо при вре де, шумар ства и 
водо при вре де у Вла ди Срби је. Био је 

први на избор ној листи „Алек сан дар 
Вучић  За нашу децу” на избо ри ма 21. 
јуна ове годи не, а спе ку ли са ло се и да 
је кан ди дат за место пре ми је ра, као и 
један од три кан ди да та за новог гра до
на чел ни ка Срем ске Митро ви це. На 
почет ку пан де ми је коро навиру са 
поста вљен је на чело кри зног Шта ба за 
Нишав ски и Толич ки округ.

Како пише дневни лист „Политика“, 
Неди мо вић је међу срп ским сеља ци ма 
задо био сим па ти је већ на почет ку 
мини стар ског ман да та 2016. годи не, 
када им је издик ти рао свој број теле фо
на и позвао их да му се јаве кад год 
има ју неки про блем.

Током доса да шњег ман да та зала гао 
се за нове мере аграр не поли ти ке, 
међу који ма су кома са ци ја, вели ки 
држав ни про је кат у окви ру Про гра ма 
Срби ја 2025, град њу систе ма за навод
ња ва ње, купо ви ну нових трак то ра.

Бра ни слав Не ди мо вић ро ђен је 1977. 
го ди не у Срем ској Ми тро ви ци. Основ ну 
шко лу и Гим на зи ју за вр шио је у род ном 
гра ду, а ди пло ми рао је на Прав ном 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Функ ци ју гра
до на чел ни ка Срем ске Ми тро ви це оба
вљао је у два ман да та, од 2008. го ди не 
до април ских из бо ра 2016. Ина че, ка да 
је иза бран на ту функ ци ју био је нај
мла ђи гра до на чел ник у зе мљи.

По себ но се ис та као то ком мај ских 
по пла ва 2014. го ди не, ка да је Срем ској 
Ми тро ви ци запре ти ла вели ка опа сност. 
Оже њен је и отац дво је деце.

Седница Скупштине Србије на којој 
ће бити изабрана нова Влада требало 
би да се одржи 28. октобра.

Неди мо вић је међу 
срп ским сеља ци ма 
задо био сим па ти је 

већ на почет ку
мини стар ског

ман да та 2016. годи не, 
када им је издик ти рао 

свој број теле фо на
и позвао их да му се 

јаве кад год има ју 
неки про блем

Ана Брна бић и Алек сан дар Вучић (Фото: Танјуг)Бра ни слав Неди мо вић
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ПОЛА ГА ЊЕ ВЕНА ЦА НА СПО МЕНОБЕ ЛЕЖ ЈУ У ЗАСА ВИ ЦИ II

Помен настра да лим
Јевре ји ма и Роми ма

На спо мен обе леж ју у Заса ви
ци II, 23. окто бра обе ле же на је 
годи шњи ца стра да ња Јевре ја 

и Рома у Дру гом свет ском рату. Том 
при ли ком, вен це су све ча но поло жи ле 
деле га ци је Гра да Срем ска Митро ви ца 
и Месне зајед ни це Засавицa II. Коме
мо ра ци ји су при су ство ва ли и настав
ник исто ри је у ОШ „Добро сав Радо
са вље вић Народ“ Миљан Гар че вић и 
уче ни ци те шко ле, као и пред став ни ци 
Месне зајед ни це Мачван ска Митро ви
ца. 

–Град Срем ска Митро ви ца негу
је кул ту ру сећа ња на све стра да ле 
у свим рато ви ма. Данас смо овде на 
спо менобе леж ју у Заса ви ци II како 
бисмо одр жа ли помен и ода ли почаст 
жртва ма у Дру гом свет ском рату 
када су Нем ци 1941. годи не поло ви
ном окто бра стре ља ли пре ко хиља ду 
Јевре ја и око сто ти ну Рома, мешта на 
Мачве. Циљ ова квих поме на јесте да 
скре не мо пажњу, опо ме не мо на без
об зир не зло чи не који су се дого ди ли 
у Дру гом свет ском рату како не бисмо 
дозво ли ли да се такви зло чи ни ика да 
више поно ве, рекао је заме ник гра до
на чел ни ка Петар Самар џић. 

Миљан Гар че вић је иста као да је 
вео ма бит но пам ти ти шта се деша ва
ло у про шло сти, јер, пре ма њего вим 
речи ма, човек који не пам ти про шлост, 
тешко се сна ла зи у сада шњо сти, а 
пита ње је каква му је будућ ност. 

– У току 1941. годи не, у бли зи ни овог 
места, стре ља но је око хиља ду људи. 
Пред поче так Дру гог свет ског рата, у 
Југо сла ви ју су сти гли су Јевре ји који 

су бежа ли из сво јих домо ва у Аустри
ји, Чехо сло вач кој и Пољ ској, где је рат 
већ почео да бук ти још од 1939. годи
не. Они су поку ша ли да се скло не од 
зла Наци стич ке пар ти је и њеног вође 
Адол фа Хитле ра. У исто ри ји је тај 
дога ђај познат под име ном Кла дов ски 
тран спорт. Ти људи су поку ша ли да се 
путем Дуна ва спу сте и даље да пре ђу 
пре ко Црног мора до Пале сти не, како 
би нашли уто чи ште, али су код Кла до
ва зау ста вље ни и мора ли су да оста ну 
у Кра ље ви ни Југо сла ви ји. Из Кла до ва, 
они су наста ви ли свој живот у Шап цу, у 
ком су живе ли око две годи не, док рат 
није захва тио и наше кра је ве. Када је 
немач ка оку па ци о на власт наре ди ла 
да се стре ља ју тао ци широм тада

шње Кра ље ви не Југо сла ви је, 12. и 
13. окто бра 1941. годи не из Шап ца 
су тран спор то ва ни Јевре ји и Роми из 
окол них села и стре ља ни су у бли зи ни 
овог места. Вла сник њиве на којој су 
се деси ли ови зло чи ни, где се нала зи 
и спо менобе леж је је Лазар Љуби чић, 
који је чувао јед ну јевреј ску поро ди
цу, ризи ку ју ћи свој живот. Та јевреј
ска поро ди ца је након рата оти шла у 
Изра ел, а касни је су и дола зи ли овде. 
Лазар Љуби чић носи титу лу пра вед
ни ка, коју су уста но ви ли Јевре ји за 
све људе који су спа си ли живот неког 
Јевре ји на у току Дру гог свет ског рата, 
изја вио је Гар че вић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Петар Самар џић Миљан Гар че вић

Пола га ње вена ца
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ ЦА СВЕ ТЛА НА МИЛО ВА НО ВИЋ ПОСЕ ТИ ЛА ЗАВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
ста бил на, али неси гур на

Гра до на чел ни ца Све тла на Мило
ва но вић оби шла је 22. окто бра 
Завод за јав но здра вље. Том 

прли ком, дирек то ри ца Заво да за јав
но здра вље др Нада Зец Пет ко вић и 
запо сле ни у тој уста но ви, упо зна ли 
су гра до на чел ни цу са начи ном рада и 
епи де ми о ло шком ситу а ци јом у Срем
ској Митро ви ци. Пре ма пода ци ма 
Заво да за јав но здра вље у Срем ској 
Митро ви ци је 22. окто бра реги стро ва
но 10 паци је на та који су пози тив ни на 
вирускоро на, у Инђи ји осам, Ста рој 
Пазо ви шест, Руми и Шиду тро је. У 
Пећин ци ма и Ири гу 22. окто бра није 
било реги стро ва них нових слу ча је ва 
инфек ци је виру сом коро на. 

– Епи де ми о ло шка ситу а ци ја је ста
бил на, али неси гур на због окру же
ња у ком се нала зи мо. Ако жели мо 
да ова ква ситу а ци ја и даље оста не 
у Срем ској Митро ви ци, апе лу јем на 
све сугра ђа не да се сви при др жа
ва мо мера зашти те. Мора мо води ти 
рачу на и о себи, а нарав но и о дру
ги ма. Морам похва ли ти рад запо сле
них у Заво ду за јав но здра вље, који 
обу хва та целу тери то ри ју Сре ма и 
који заи ста врло одго вор но, од самог 
почет ка пан де ми је, кон тро ли шу ту 
ситу а ци ју. Раде седам дана у неде
љи, 24 сата.  Кад је реч о резул та ти
ма тести ра ња на ковид19 инфек ци ју,  
врло су екс пе ди тив ни. Ако је узор
ко ва ње оба вље но ују тру, резул та ти 
се могу доби ти и у току истог дана. 
Заи ста све похва ле за док тор ку Наду 

Зец Пет ко вић и за тим који ради са 
њом, уз њих смо пот пу но сигур ни, 
изја ви ла је при ли ком посе те Све тла
на Мило ва но вић, која је дода ла да ће 
локал ни Кри зни штаб пра ти ти одлу ке 
Репу блич ког кри зног шта ба али, да за 
сада неће бити уво ђе ња нових мера. 
Међу тим, ако се број зара же них лица 
буде пове ћа вао, пре ма речи ма гра до
на чел ни це, пред у зе ће се одго ва ра ју
ће мере.

Док тор ка Нада Зец Пет ко вић је 
каза ла да је гра до на чел ни ца, поред 
епи де ми о ло шке ситу а ци је, упо зна та 
и са актив но сти ма Заво да за јав но 
здра вље, које се спро во де већ дужи 
вре мен ски пери од у бор би про тив 
инфек ци је ковид19.  

– Поен та при че је била да при ка
же мо како изгле да коор ди на ци ја, 
обим посла, каква је била дина ми ка 
актив но сти и какви су и када резул
та ти изла зе из Заво да за све оне који 
су узор ко ва ни. Акце нат је ста вљен 
на све иза зо ве и ризи ке, који ути чу у 
ова квој ситу а ци ји на јав но здра вље у 
цели ни, и нарав но на ризик по здра
вље поје дин ца. Гра до на чел ни ци сам 
пред ста ви ла и пла но ве за про ши ре
ње капа ци те та, првен стве но зана
вља ње и оса вре ме ња ва ње опре ме 
у циљу ауто ма ти за ци је и свих пред у
сло ва који иду ка задо во ља ва њу зах
те ва наших сугра ђа на, кли је на та, у 
овом слу ча ју паци је на та, изја ви ла је 
др Нада Зец Пет ко вић. 

З. Попо вић

др Нада Зец Пет ко вић и Све тла на Мило ва но вић

Морам похва ли ти рад 
запо сле них у Заво ду за 
јав но здра вље, који обу

хва та целу тери то ри ју 
Сре ма и који заи ста врло 

одго вор но, од самог 
почет ка пан де ми је, кон
тро ли шу ту ситу а ци ју. 

Раде седам дана у неде
љи, 24 сата.  Кад је реч о 

резул та ти ма тести ра ња на 
ковид19 инфек ци ју,  врло 
су екс пе ди тив ни. Ако је 
узор ко ва ње оба вље но 

ују тру, резул та ти се могу 
доби ти и у току истог 

дана. Заи ста све похва ле 
за док тор ку Наду Зец Пет
ко вић и за тим који ради 
са њом, изја ви ла је при
ли ком посе те Све тла на 

Мило ва но вић
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Поде ље на дез ин фек ци о на
сред ст ва обра зов ним уста но вама

Гра до на чел ни ца Све
тла на Мило ва но вић 
23. окто бра посе ти ла 

је Основ ну шко лу ,,Све ти 
Сава” и том при ли ком уру
чи ла дез ин фек ци о на сред
ства у циљу спре ча ва ња 
шире ња епи де ми је коро на
виру са. Непо сред но након 
тога, заме ник гра до на чел
ни це Петар Самар џић је 
посе тио  вртић ,,Масла чак” 
и тако ђе уру чио дез ин фек
ци о на сред ст ва. Ова акци
ја, како је рече но, обу хва ти
ла је све шко ле и врти ће у 
Срем ској Митро ви ци, укљу
чу ју ћи и села. Град Срем ска 
Митро ви ца је, поред редов
них мате ри јал них тро шко ва 
за функ ци о ни са ње вас пит
нообра зов них уста но ва, 
обез бе ди ла и додат на сред
ства за набав ку сред ста ва 
за дез ин фек ци ју.  

 Све основ не и сред
ње шко ле на тери то ри ји 
Срем ске Митро ви це сва ког 
месе ца кроз мате ри јал не 
тро шко ве доби ја ју одре ђе
на сред ства у зави сно сти 
од ква дра ту ре шко ле, која 
кори сте за набав ку сред
ста ва за хиги је ну. Од када је 
поче ла пан де ми ја коро на
виру са, та сред ства су пове
ћа на, а и Град увек изла зи 
у сусрет посеб но шко ла ма 
и пред школ ским уста но ва

ма, уко ли ко је то потреб
но.  Пред поче так школ ске 
годи не, кра јем авгу ста, све 
шко ле су дез ин фи ко ва не, 
а сада смо дошли да уру
чи мо помоћ у виду маски, 
дез ин фек ци о них сред ста
ва, сред ста ва за дезо ба ри
је ре, пум пи ца и све га оног 
што је потреб но. Обра зов не 
уста но ве увек могу да рачу
на ју на подр шку Град ске 
упра ве и Упра ве за обра зо
ва ње и кул ту ру. Епи де ми
о ло шка ситу а ци ја у Срем
ској Митро ви ци је за сада 

ста бил на. Посеб но ми је 
дра го што је тако и у основ
ним и сред њим шко ла ма, да 
нема мо није дан потвр ђен 
слу чај кови да19 ни међу 
уче ни ци ма,  ни међу запо
сле ни ма. Морам опет да 
апе лу јем на све сугра ђа не 
да се потру ди мо да ова кво 
ста ње и оста не, изја ви ла је 
Све тла на Мило ва но вић.

Дирек то ри ца ОШ ,,Све ти 
Сава” Дра га на Сре те но вић 
се захва ли ла на поде ље
ним дез ин фек ци о ним сред
стви ма, али и на томе што 

је Град пре по знао потре бу 
пре вен ци је зашти те здра
вља уче ни ка и свих запо
сле них у про све ти.

 Шко ле од 1. сеп тем бра, 
од како је поче ла наста ва, 
воде рачу на да пошту ју све 
мере које су веза не за здра
вље уче ни ка и запо сле них. 
Редов но се дез ин фи ку ју све 
рад не повр ши не, редов но 
се про ве ра ва тем пе ра ту ра 
свих који ула зе у про сто ри
је шко ле и сва ко днев но се 
апе лу је на роди те ље да уко
ли ко деца има ју било какве 

Поде ла дез ин фек ци о них сред ста ва у ОШ ,,Све ти Сава”: Светлана Миловановић и Драгана Сретеновић

Петар Самарџић однео дез ин фек ци о на сред ства у врти ћ ,,Масла чак”
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ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Још два деч ја рада
осли кана на ками о ну

Још два уче нич ка рада се 
од сад нала зе на ками о
ну Јав ног кому нал ног 

пред у зе ћа „Кому на ли је“. Реч 
је о радовима Александра 
Станимировића,  уче ни ка 
петог раз ре да Основ не шко
ле „Сло бо дан Бајић Паја“,  
и Елвис Бајрића, ученика 
ШОСО „Радивој Поповић“. 
Они су на про шло го ди шњем 
ликов ном кон кур су, рас
пи са ном у окви ру про јек та 
„Умет ност зашти те живот не 
сре ди не“, осво јили тре ће 
место. Ина че, овај про је кат 
спро во ди Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Кому на ли је“ и 
Удру же ње гра ђа на „Екопро
јект тим“ уз подр шку Град ске 
упра ве за обра зо ва ње, кул
ту ру и спорт.

– Одлу чи ли смо, иако то 
није било у пла ну, да од 
про шло го ди шњих деч јих 
радо ва иско ри сти мо тре ће 
место које су зау зе ли Елвис 
Бај рић из ШОСО „Ради
вој Попо вић“ и Алек сан дар 
Ста ни ми ро вић. Брен ди ра ли 
смо ками он са та два рада, 
како бисмо пока за ли сугра
ђа ни ма на који начин деца, 
то јест нај мла ђи, раз ми
шља ју о зашти ти живот не 

сре ди не. На тај начин жели
мо да скре не мо пажњу на 
очу ва ње живот не сре ди не и 
пове ћа мо свест о тој теми, 
као и о зна ча ју одва ја ња 
отпа да. Недав но смо рас пи
са ли нови ликов ни кон курс 
у окви ру про јек та „Умет ност 
зашти те живот не сре ди
не“, с тим што ће се усло ви 
ускла ди ти због епи де ми је 
виру са коро на. Огра ни чен 
је број радо ва које шко ле 
тре ба да поша љу и сугра ђа
ни ће моћи да гла са ју путем 
феј сбу ка, изја ви ла је порт
па рол ка ЈКП „Кому на ли је“ 
Тама ра Мил ко вић.

Алек сан дар Ста ни ми ро
вић је рекао да се његов рад 
састо ји из два дела гор њег 
у ком је пред ста вио пла не ту 
Земљу каква би она тре ба
ло да буде и доњег  дела, на 
ком је нацр тао пла не ту како 
она заи ста изгле да. 

– Дошао сам на ту иде ју, 
јер ми сме та како људи зага
ђу ју живот ну сре ди ну. Када 
сам сазнао да ће се мој рад 
наћи на ками о ну, били смо 
срећ ни и ја и моји дру га ри 
из раз ре да, рекао је Алек
сан дар Ста ни ми ро вић. 

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Алек сан дар Ста ни ми ро вић Тама ра Мил ко вић

здрав стве не про бле ме као 
што је пре хла да, не дола зе 
у шко лу. Од почет ка школ
ске годи не, у нашој шко ли 
није било еви ден ти ра не 
деце која су инфи ци ра на 
коро навиру сом. До сада 
су то биле само пре хла де и 
неке алер гиј ске инфек ци је. 
Надам се да ћемо, уко ли ко 
се буде мо сви при др жа ва
ли мера које доно си Кри зни 
штаб, уз кори шће ње свих 
мера зашти те, дез ин фек ци
је и пошто ва ња пре по ру ка 
пре вен ци је, спре чи ти даље 
шире ње коро навиру са. 
Надам се да ће се у ско ри
је вре ме уче ни ци вра ти ти 
у ком пле ти ра на оде ље ња, 
и да ће се рад у гру па ма 
завр ши ти, рекла је Дра га на 
Сре те но вић.

При ли ком посе те врти ћу 
,,Масла чак” Петар Самар
џић је иста као да ће се 
акци ја поде ле дез ин фек ци
о них сред ста ва наста ви ти и 
у наред ном пери о ду. 

 Сти же нам и сезон ски 
грип, који ће додат но оте
жа ти откри ва ње симп то ма 
коро навиру са, а тако ђе у 
окру же њу има мо пораст 
бро ја зара же них, сто га 
мора мо да пошту је мо све 
мере које су про пи са не, 
како не бисмо дозво ли ли 
да се вирус даље шири, 
посеб но не у здрав стве
ним и обра зов ним уста но
ва ма. Обез бе ђе на су дез
ин фек ци о на сред ства за 
све шко ле и све врти ће на 
тери то ри ји гра да Срем ска 
Митро ви ца, у свим сели ма 
и у гра ду укуп но 45 обје ка
та. При о ри тет нам је у овом 
момен ту здра вље свих 
сугра ђа на, посеб но нај мла
ђих. Да бисмо зашти ти ли 
сво је здра вље и здра вље 
дру гих мора мо да буде
мо колек тив но одго вор ни
ји и дисци пли но ва ни ји, да 
пред у зи ма мо и пошту је мо 
све про пи са не мере. Носи
те заштит не маске када 
год и где год је то могу
ће, избе га вај те руко ва ње, 
физич ке кон так те, избе га
вај те оку пља ња и про сла
ве, посеб но у затво ре ном 
про сто ру кад год и где год 
је то могу ће, само на тај 
начин може мо да сачу ва мо 
себе и сво је здра вље, да 
истра је мо у овој бор би и да 
реши мо овај про блем који 
није нима ло наи ван, казао 
је заме ник гра до на чел ни це 
Самар џић.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић
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СА ЧЕТВР ТЕ СЕД НИ ЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

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

та био је цен трал на 
тач ка днев ног реда 

четвр те сед ни це Скуп шти не 
општи не Инђи ја која је одр
жа на у уто рак, 20. окто бра. 
Одбор ни ци локал ног пар ла
мен та усво ји ли су реба ланс 
буџе та, који је нео п хо дан 
због сани ра ња после ди ца 
епи де ми је коро на ви ру са. 
Како је иста као пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак, део про је ка та који су 
пред ви ђе ни за ову годи ну 
биће реа ли зо ва ни у сле де
ћој.

– Пан де ми ја коро на ви ру
са напра ви ла је озбиљ не 
поре ме ћа је у финан сиј ском 
сег мен ту. Иако смо се, за 
сада, одре кли одре ђе них 
про је ка та, овај пери од иско
ри сти ће мо за при пре му 
нових. Тру ди ће мо се да за 
сва ко село ура ди мо про
јект нотех нич ку доку мен
та ци ју, да све при пре ми мо, 
како бисмо у сле де ћу буџет
ску годи ну ушли са спрем

ним про јек ти ма, гра ђе вин
ским дозво ла ма и да мно го 
лак ше кре не мо у њихо ву 
реа ли за ци ју – обја снио је 
Вла ди мир Гак, пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

Како је иста као први 
човек инђиј ске општи не, на 

сед ни ци је решен и ста тус 
Дома кул ту ре у Бешки који 
ће, убу ду ће, функ ци о ни са
ти под окри љем Кул тур ног 
цен тра Инђи ја.

– Ста тус Дома кул ту ре у 
Бешки реша ва се послед
њих 20 годи на. Сада ће све 

мно го боље функ ци о ни са ти 
јер је ушао у систем Кул тур
ног цен тра у Инђи ји – обја
снио је Гак и додао да ће 
ста нов ни ци Бешке убу ду ће 
има ти ква ли тет ни је кул тур
не садр жа је. 

М. Ђ.

Четвр та сед ни ца СО Инђи ја

Посе та амба са до ра Индо не зи је

Пред сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак недав но је уго стио амба са до ра 
Репу бли ке Индо не зи је Моха ме да 

Чан дра Видја Јуда и првог секре та ра Три 
Арја да. Саста нак је орга ни зо ван како би се 
раз мо три ле могућ но сти за про ду бљи ва ње 
одно са Индо не зи је и Општи не Инђи ја, пре 
све га на еко ном ском пла ну.

Индо не жан ски амба са дор под се тио је да 
је ком па ни ја „Индо фуд“ 2016. годи не отво
ри ла погон у Инђи ји, те да је обо стра ни 
инте рес отва ра ње нових индо не жан ских 
ком па ни ја на тери то ри ји те срем ске општи
не. На састан ку је дого во ре но и да, након 

завр шет ка пан де ми је виру са ковид19, 
деле га ци ја инђиј ских при вред ни ка посе ти 
Џакар ту где би се орга ни зо ва ли сусре ти са 
индо не жан ским ком па ни ја ма.

Пред став ни ци Општи не Инђи ја под се ти
ли су да наша земља има одлич не поли тич
ке одно се са Индо не зи јом који дати ра ју из 
доба осни ва ња Покре та несвр ста них. У 
при лог томе гово ри чиње ни ца да Индо не зи
ја није при зна ла неза ви сност Косо ва и да 
мак си мал но подр жа ва нашу земљу у међу
на род ној аре ни за оства ри ва ње држав них 
инте ре са у јужној срп ској покра ји ни. 

 М. Ђ.

Пред став ни ци Саве за спор
то ва општи не Инђи ја уру чи ли 
су спорт ску опре му Одбој ка
шком клу бу „Инђи ја“ и Фуд
бал ском клу бу „Желе зни чар“. 
Одбој ка ши це су доби ле нео п
ход не ком пле те тре нер ки, 
пати ке и ран че ве, што им је и 
обе ћа но током недав ног при
је ма у згра ди Општи не Инђи
ја.

– Ту смо да пома же мо свим 
спорт ским колек ти ви ма без 
обзи ра на ранг так ми че ња. 
Тру ди мо се да им мак си мал
но иза ђе мо у сусрет уз помоћ 
локал не само у пра ве – иста
као је Љубо мир Кова че вић, 
секре тар Саве за спор то ва 
општи не Инђи ја и додао да је 
пре неко ли ко дана уру че на 
спорт ска опре ма фуд бал ским 
клу бо ви ма из Јар ко ва ца, 
Крче ди на и Новог Слан ка ме
на.  М. Ђ.

Опре ма за
одбој ка ши це
и фуд ба ле ре

Посе та индо не жан ског амба са до ра Инђи ји
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Обе ле жен Дан општи не

Обе ле жа ва ње Дана 
општи не Инђи ја, 22. 
окто бра, поче ло је при

је мом деле га ци је СУБ НОРа 
и при год ним про гра мом у 
згра ди Општи не Инђи ја. При
сут ни ма се обра тио пред сед
ник Општи не Вла ди мир Гак и 
чести тао им Дан осло бо ђе ња 
од оку па тор ских сна га у Дру
гом свет ском рату.

– Ове годи не нисмо могли 
да орга ни зу је мо про грам 
какав смо желе ли због добро 
позна те гло бал не ситу а ци је. 
Ипак, на овај дан тре ба да се 
сети мо свих жрта ва које су 
поне ли пре ци за нашу сло бо
ду и бољу будућ ност – рекао 
је Гак и додао да су доби ли 
број не честит ке пред став ни ка 
брат ских и при ја тељ ских 
општи на који нису могли да 

при су ству ју све ча но сти.
После про гра ма у згра ди 

Општи не Инђи ја поло же ни су 
вен ци и цве ће на спо ме ник 
бор ци ма Поду нав скопар ти
зан ског одре да у цен тру Инђи
је, којем су при су ство ва ли 
пред став ни ци борач ких орга
ни за ци ја из окру же ња.

Поред при је ма пред став ни
ка и чла но ва ОО СУБ НОРа 
Инђи ја и пола га ња вена ца у 
окви ру обе ле жа ва ња Дана 
општи не Инђи ја, 22. oкт обра, 
одр жа на је и све ча на сед ни ца 
Скуп шти не општи не Инђи ја у 
Кул тур ном цен тру коју је отво
рио пред сед ник СО Инђи ја 
Ђор ђе Димић. После њега 
при сут ни ма се обра тио и 
пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак.

– Данас нема мо госте због 

добро позна те ситу а ци је, али 
досто јан стве но обе ле жа ва мо 
Дан општи не Инђи ја. Ја се 
надам да ћемо сви зајед но 
уме ти да истин ски цени мо 
мир у ово тешко вре ме. Не 
сме да нам буде тешко да 
ради мо и пре ко вре ме но, ако 
је то нео п ход но, не сме да 
нам буде тешко да одго вор но 
врши мо функ ци је на које су 
нас наши сугра ђа ни бира ли, 
упра во, када узме мо у обзир 
цену коју су наши пре ци пла
ћа ли оним што је нај ску пље, а 
то су њихо ви живо ти – рекао 
је Гак.

У скло пу све ча не сед ни це 
доде ље не су Окто бар ске 
награ де за 2020. годи ну, нај
ви ше при зна ње које доде љу је 
Општи на Инђи ја ком па ни ја ма, 
удру же њи ма и поје дин ци ма 

који су дали допри нос уна пре
ђе њу локал не зајед ни це у 
раз ли чи тим сфе ра ма дело ва
ња. Окто бар ске награ де ове 
годи не уру че не су ком па ни ја
ма „Фар ми на“ и „Мар ти ни 
град ња“, за изу зет не резул та
те у раду и нај ви ша достиг ну
ћа и оства ре ња у обла сти 
при вре де. Окто бар ске награ
де доби ла су и два спорт ска 
колек ти ва, Руко мет ни клуб 
„Инђи ја“ и Одбој ка шки клуб 
„Инђи ја“, док је за пожр тво ва
ност и зала га ње у доба коро
на ви ру са и за очу ва ње јав ног 
здра вља награ ђен Дом здра
вља „Др Мило рад Мика 
Павло вић“. 

Пла ке те и дипло ме добит
ни ци ма Окто бар ских награ да 
уру чи ли су пред сед ник СО 
Инђи ја Ђор ђе Димић и пред
сед ник Општи не Инђи ја Вла
ди мир Гак.

– Тру ди ли смо се да награ
де и ове годи не стиг ну у пра ве 
руке, јер су у пита њу ком па ни
је које запо шља ва ју зна ча јан 
број рад ни ка и које су допри
не ле да се при вре да у нашем 
гра ду и даље раз ви ја. Тако ђе, 
награ ди ли смо и спорт ске 
колек ти ве који су пости гли 
завид не резул та те као и наш 
Дом здра вља, чији су запо
сле ни пока за ли изу зет ну одго
во р ност и пожр тво ва ње у вре
ме пан де ми је – иста као је Гак.

У настав ку про гра ма све ча
не сед ни це насту пи ли су уче
ни ци инђиј ских шко ла, као и 
чла но ви Дру штва срп ско
руског при ја тељ ства. М. Ђ.

Владимир Гак поло жио вен це

Добит ни ци Окто бар ских награ да за 2020. годи ну

Окто бар ске 
награ де ове 

годи не уру че не 
су ком па ни ја ма 

„Фар ми на“ и 
„Мар ти ни град

ња“, Руко мет
ном клубу 

„Инђи ја“, Одбој
ка шком клубу 

„Инђи ја“, и Дому 
здра вља „Др 

Мило рад Мика 
Павло вић“

Медијски пројекат „Општина Инђија – Од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Инђија.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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Изград ња инду стриј ског
гасо во да до Вогња

У току су радо ви на изград њи 
инду стриј ског гасо во да од рад
не зоне Запад до Вог ња, због 

потре бе гаса за рад три вели ка инду
стриј ска потро ша ча у Вог њу, с обзи
ром на то да је ово село, када је реч о 
дома ћин стви ма, гаси фи ко ва но. 

Ради се о гасо во ду чија је дужи на 
око 4,8 километара, а за ове наме не 
је у општин ском буџе ту опре де ље но 
18.350.000 дина ра. Радо ве на овом 
кра ку инду стриј ског гасо во да су 22. 
окто бра, оби шли пред сед ник Општи
не Сла ђан Ман чић, в. д. дирек то ра 
ЈП „Гас – Рума“ Дра ган Коса но вић и 
Момир Анто нић, један од дирек то ра 
инђиј ске ком па ни је „ГасТех“ који је 
изво ђач радо ва. Тог дана се ради ло 
спа ја ње са глав ним гасо во дом у Инду
стриј ској ули ци.

– Од три ком па ни је, две тро ше вели
ке коли чи не гаса и у лет њем пери о ду, 
што је изу зет но добро за наше пред у
зе ће да потро шњу гаса подиг не на још 
виши ниво. Чиње ни ца је да прет ход
них годи на добит овог јав ног пред у зе
ћа енорм но расте и то је потвр да пре 
све га, поли ти ке СНСа, пред сед ни ка 
држа ве, а и нас на лока лу, да ула га
њем у инфра струк ту ру за раз вој при
вре де и нових инве сти ци ја може мо да 
оства ри мо да јед но наше јав но пред
у зе ће буде нај у спе шни је не само у 
Руми и Сре му, него и шире – рекао је 

пред сед ник Ман чић.
Три кило ме тра овог гасо во да је већ 

завр ше но и затр па но, а део који је 
спре ман за затр па ва ње чека послед
ња испи ти ва ња и про ве ре. Радо ви 
се изво де по нај ви шим стан дар ди ма, 
испи ту је се ква ли тет вара, при ти сак у 
цеви ма, после тога сле ди затр па ва ње, 
као и мон ти ра ње ста ни це.

– Нај бит ни је је да су две од чети ри 
нај ком пли ко ва ни је тач ке већ пре ва
зи ђе не. То је про лаз гасо во да испод 
кана ла, дру га тач ка је испод пру ге, 
оста ло је под бу ши ва ње које се данас 
ради у Инду стриј ској ули ци, где се 
ради и директ но коп ча ње на глав ни 
гасо вод, као и и под бу ши ва ње испод 
пута Вогањ – Шашин ци – иста као је 
Сла ђан Ман чић.

Рок за завр ше так ком плет них радо
ва на овом инду стриј ском гасо во ду је 
31. децем бар.

Дра ган Коса но вић, в. д. дирек то
ра ЈП „Гас – Рума“, ука зао је на то да 
се овим про ши ре њем покри ва рад
на зона и при вред ни субјек ти који су 
вели ки потро ша чи. Исто вре ме но, за 
ово пред у зе ће је бит на та рав но мер
на потро шња гаса на годи шњем нивоу, 
одно сно да се гас тро ши под јед на ко и 
у лет њем и зим ском пери о ду.

– При вре да тро ши веће коли чи не 
гаса него што потро ши ком плет но ста
нов ни штво и то нам је глав ни извор 

Од три ком па ни је,
две тро ше вели ке

коли чи не гаса и у лет њем 
пери о ду, што је изу зет но 
добро за наше пред у зе ће 

да потро шњу гаса подиг не 
на још виши ниво.

Чиње ни ца је да
прет ход них годи на добит 

овог јав ног пред у зе ћа 
енорм но расте и то је 

потвр да пре све га,
поли ти ке СНСа,

пред сед ни ка држа ве,
а и нас на лока лу, да

ула га њем у инфра струк
ту ру за раз вој при вре де и 

нових инве сти ци ја
може мо да оства ри мо да 

јед но наше јав но пред у зе
ће буде нај у спе шни је не 

само у Руми и Сре му, него 
и шире, рекао је Слађан 

Ман чић

Оби ла зак радо ва на изград њи гасо во да ка Вог њу
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ЈП „ГАС – РУМА“

Спрем ни за греј ну сезо ну, цене
за дома ћин ства непро ме ње не

ЈП „Гас – Рума“ је и ову 
греј ну сезо ну доче ка ло 
спрем но. Пред поче так 
сезо не, у нај ве ћој мери 
су одра ђе ни сви редов
ни годи шњи посло ви, као 
што је пре глед раз вод ног и 
дистри бу тив ног гасо во да, 
пре глед функ ци о нал но сти 
УГИ свих кому нал ноинду
стриј ских и потро ша ча у 
широ кој потро шњи, као и 
редов ни пре гле ди и бажда
ре ње гасо ме ра пре ма пла
ну бажда ре ња. 

Ура ђе ни су и пре гле ди и 
сер ви си свих МРС насе ља, 
пре гле ди и сер ви си ста ни
ца катод не зашти те, редов
на кон тро ла и одо ри за ци ја 
при род ног гаса у дистри бу
тив ној гасној мре жи, али и 
редов на кон тро ла дистри
бу тив ног гасо во да детек то
ром за откри ва ње под зем
ног цуре ња гаса.

– У току ове годи не ЈП „Гас 
– Рума“ је изгра ди ло нова 
202 тип ска гасна при кључ ка 
за дома ћин ства и два инди
ви ду ал на гасна при кључ ка 
за две нове гасне котлар ни
це за потре бе ЈП „Стам бе

но“. Изград њом та два нова 
гасна при кључ ка са мер но 
регу ла ци о ним ста ни ца ма /
МРС/ снаб де ве не су гасом 
нове котлар ни це „Тивол“ 
и „Соли дар ност“ и тако је 
на две стам бе не лока ци је 
у гра ду извр ше на заме на 
мазу та, гасом – гово ри за 
наше нови не Дра ган Коса
но вић, в. д. дирек то ра овог 
рум ског нај у спе шни јег јав
ног пред у зе ћа. 

Од 202 тип ска гасна при

кључ ка, 182 су изгра ђе
на на тери то ри ји рум ске 
општи не до почет ка греј не 
сезо не, а у ири шкој општи
ни где је ЈП „Гас –Рума“ 
дистри бу тер, изгра ђе на су 
22 тип ска гасна при кључ ка. 
Због вели ког инте ре со ва ња 
гра ђа на за при кљу че ње на 
дистри бу тив ни систем, ЈП 
„Гас – Рума“ има оба ве зу 
да до кра ја годи не извр
ши при кљу че ње још око 50 
тип ских гасних при кљу ча ка. 

Што се тиче цене гаса, што 
наше чита о це сва ка ко нај
ви ше инте ре су је, цена гаса 
за дома ћин ства је регу ли
са на одлу ком Вла де Срби је 
и није се мења ла од 2017. 
годи не.

– На дистри бу тив ном под
руч ју овог јав ног пред у зе ћа 
она изно си 36,33 дина ра по 
куб ном метру, без ПДВа, 
и нема пока за те ља, нити 
наја ва да би се она мења
ла до кра ја греј не сезо не. 
Тако ђе, ми смо, сагла сно 
финан сиј ским могућ но сти
ма пред у зе ћа, доне ли одлу
ку да свим потро ша чи ма из 
кате го ри је дома ћин ство, за 
насту па ју ћу греј ну сезо ну, 
одо бри мо одло же не усло ве 
пла ћа ња рачу на за утро ше
ни при род ни гас за пери
од новем бар 2020. – март 
2021. годи не – исти че Дра
ган Коса но вић.

То зна чи да ће гра ђа
ни моћи да пла те рачун за 
месеч ни дуг у изно су 60 
про це на та до 20. у месе цу, 
а оста так од 40 про це на
та након 170 дана од дана 
изда ва ња рачу на.  С. Џ.

Дра ган Коса но вић, в. д. дирек то ра ЈП „Гас – Рума“

при хо да и глав ни осло нац у посло ва
њу. Изво ђач ради вео ма ква ли тет но, 
са нај но ви јом опре мом и по нај но ви
јим стан дар ди ма које нала же стру ка. 
Сви варо ви, сви гасо вод ни дело ви 
и при кључ ци се кон тро ли шу она ко 
како је про пи са но и сма трам да ћемо 
инфра струк тур но има ти ква ли те тан 
обје кат који ће слу жи ти за снаб де ва
ње за сада, три при вред на субјек та – 
иста као је Дра ган Коса но вић.

Капа ци тет је већи од тре нут но 
потреб ног, тако да посто ји могућ ност 
снаб де ва ња гасом и потен ци јал них 
буду ћих кори сни ка.

– Тако ђе, зна чај но је да се целом 
тра сом гасо во да омо гу ћа ва ју нова 
при кљу че ња, на сва кој пар це ли потен
ци јал них инве сти то ра – додао је Дра
ган Коса но вић.

Момир Анто нић, један од дирек то
ра ком па ни је „Гас Тех“, која је изво ђач 
радо ва, ука зао је на тех нич ке карак
те ри сти ке новог гасо во да који се ради 
нај са вре ме ни јом тех но ло ги јом и мате
ри ја лом. То све омо гу ћа ва да убу ду ће, 
ако се ука же потре ба, у гасо во ду буду 
и виши при ти сци и веће коли чи не гаса 
од сада потреб них.  С. Џакула

Град ња гасо во да
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Радови у Железничкој улици
У кра ку Желе знич ке ули це, у којем 

се нала зи згра да Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње, неко

ли ко стам бе них кућа, али и Спорт ско
рекре а тив ни цен тар „GYMNA SI UM“, 
чија је изград ња у току, изво де се 
радо ви на поста вља њу водо вод не, 
гасне и кана ли за ци о не мре же, а потом 
ће се асфал ти ра ти посто је ћи пут који 
води до ула за у нови обје кат.

Ток ових радо ва су 20. окто бра оби
шли пред сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић и начел ник Општин ске упра ве 
Душан Љуби шић. Први човек рум ске 
општи не је иста као да је локал на 
само у пра ва одлу чи ла да иза ђе у 
сусрет инве сти то ру, али и људи ма 
који живе у овом кра ку Желе знич ке 
ули це, јер овде рани је није било 
асфал ти ра ног коло во за, али ни водо
вод не, кана ли за ци о не и гасне мре же.

Поред асфал ти ра ња овог дела ули
це, у дужи ни од 200 мета ра, сада шњи, 
узан коло воз ће бити про ши рен на пет 
мета ра, упра во захва љу ју ћи чиње ни
ци да је инве сти тор ком плек са Вла ди
мир Радић, решио име нов ске одно се 
са јед ном житељ ком ули це, захва љу
ју ћи чему је и могу ће про ши ре ње. 

– Ово ће у вели кој мери олак ша ти 
сао бра ћај људи ма који живе овде, као 
и они ма који дола зе у НСЗ, али и при
лаз новом и лепом ком плек су који би 
тре ба ло да се завр ши до кра ја годи не. 
За радо ве смо издво ји ли око шест 
мили о на дина ра, а финан си ра ју се из 
буџе та, у окви ру уго во ра о теку ћем 
одр жа ва њу и изград њи путе ва на 
тери то ри ји наше општи не. Водо вод на 
мре жа се пове зу је и оче ку је са да ће 
се крак Желе знич ке ули це асфал ти ра
ти послед ње неде ље окто бра – рекао 
је пред сед ник Ман чић.

Из општин ског буџе та издво је но је и 
мили он дина ра за водо вод ну и кана
ли за ци о ну мре жу, а рад ни ци ЈП „Водо
вод“ су изво ђа чи тих радо ва, док је ЈП 
„Гас“ поста ви ло гасо вод до Спорт ско
рекре а тив ног цен тра „GYMNA SI UM“.

Када је реч о новом Спорт скорекре
а тив ном цен тру, он ће се про сти ра ти 
на 15.000 ква драт них мета ра, а када 

буде готов, зна чај но ће упот пу ни ти 
спорт ску и тури стич ку пону ду рум ске 
општи не.

– Спрем ни смо да подр жи мо све 
здра ве инве сти ци је у нашој општи ни. 
Ми смо већ, као локал на само у пра ва, 
оства ри ли при ход од пре ко осам 
мили о на дина ра када смо про да ли 
1,16 хек та ра земљи шта, али пра ви 
бене фи ти за наш град у тури стич ком 
и спорт ском сми слу тек сле де када се 
Спорт скорекре а тив ни цен тар завр
ши. Зато смо одлу чи ли да иза ђе мо у 
сусрет инве сти то ру, али и овим људи
ма који овде живе и да финан си ра мо 
поме ну те радо ве. Инве сти тор овде 
гра ди тени ске тере не, фуд бал ске 
тере не, базе не, објек те за спорт ску 
рекре а ци ју и спорт ска так ми че ња – 
иста као је Сла ђан Ман чић.

Оби ла ску радо ва је при су ство вао и 
Вла ди мир Радић, инве сти тор, рум ски 
при вред ник познат као вла сник пиле

ће кла ни це „Радић“.
Вла ди мир је по стру ци про фе сор 

физич ког вас пи та ња, који је одре ђе но 
вре ме, упра во у Гим на зи ји, поред које 
сада гра ди овај вели ки Спорт ско
рекре а тив ни цен тар, и пре да вао 
физич ко вас пи та ње. Цен тар зау зи ма 
повр ши ну од 15.000 ква драт них мета
ра.

– У самом Спорт скорекре а тив ном 
цен тру ће бити вели ки терен за фуд
бал димен зи је 60х40 мета ра са при
род ном тра вом и три отво ре на тени
ска тере на. Има мо иде ју да се два 
тере на могу затво ри ти за зим ски 
пери од. Мислим да у Вој во ди ни нема 
није дан затво рен терен за тенис. 
Потом ће ту бити кошар ка шки терен, а 
у гор њем делу објек та пла ни ра мо да 
ура ди мо тере та ну од 500 ква драт них 
мета ра, кугла ну са чети ри ста зе, фит
нес салу, салу са сто ни тенис, два 
бало на за фуд бал са нај бо љом 
вештач ком тра вом, као и отво рен 
базен димен зи ја 25х12,5 мета ра и 
мањи деч ји базен. О све му смо води
ли рачу на да буде нај бо ље што тре
нут но посто ји у Сре му, Вој во ди ни, да 
не кажем Срби ји – рекао је Вла ди мир 
Радић.

Ови вели ки и амби ци о зни радо ви су 
поче ли 25. маја, а план је да се окон
ча ју до кра ја годи не. Вла ди мир Радић 
је додао да је захва лан чел ни ци ма 
рум ске Општи не на помо ћи у изград
њи овог при ла зног пута. Он каже да 
ће у новом Спорт скорекре а тив ном 
цен тру бити запо сле но 30 нових рад
ни ка, а да у посто је ћој фир ми, коју 
има већ 17 годи на, ради 100 рад ни ка.

С. Џакула

Оби ла зак радо ва у кра ку Желе знич ке ули це

Будући изглед спортскорекреативног центра
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Шеста сед ни ца Општин ског већа 
Рума одр жа на је 20. окто бра, а на 
њој је било више тача ка днев ног реда 
веза них за изме не одлу ка о доде ли 
сред ста ва из општин ског буџе та за 
про јек те у обла сти спо р та од зна ча ја 
за рум ску општи ну. Јед на од изме на 
одно си ла се на ФК „1. мај“, фуд бал ски 
клуб који се так ми чи у нај ви шем ран гу 
у одно су на оста ле рум ске клу бо ве, у 
Срп ској лиги.

– С обзи ром на то да је то рум ски 
клуб, који је нај бо ље ран ги ран, одо
бри ли смо им додат на два мили о на 
дина ра за завр ше так сезо не. Поред 

финан си ра ња изград ње спорт ске 
инфра струк ту ре, директ но пома же мо 
клу бо ве. Дра го нам је да „1. мај“ на 
пра ви начин кори сти ова сред ства и 
беле жи доста добре резул та те и нала
зи се у самом врху Срп ске лиге – рекао 
је први човек рум ске општи не Сла ђан 
Ман чић.

На овој сед ни ци је доне та и одлу ке о 
утвр ђи ва њу цене годи шње закуп ни не 
по хек та ру за гра ђе вин ско земљи ште 
наме ње но пољо при вред ној обра ди 
у рад ној зони Рум ска петља у Руми. 
Утвр ђе на је почет на цена од 50.000 
дина ра, реч је о око 15 хек та ра земљи

шта, а пар це ле се нала зе у шест бло ко
ва, како је и поде ље на Рум ска петља.

Пред сед ник Сла ђан Ман чић је иста
као и да се не сма њу је инте ре со ва ње 
инве сти то ра за купо ви ну земљи шта на 
Рум ској петљи, па је тако ита ли јан ска 
ком па ни ја „Тех но стил“ купи ла пар це лу 
од два хек та ра и упла ти ла депо зит. 

Тако ђе, при во де се кра ју радо ви на 
Логи стич ком цен тру „ГРЕ СТО“, тако ђе 
на Рум ској петљи што је маке дон ско
холанд ска инве сти ци ја, док се у рад ној 
зони Запад при во де кра ју радо ви на 
изград њи новог пого на бри тан ске ком
па ни је „Албон“. С. Џ.

ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУЏЕ ТИ РА ЊЕ

Завр ше но гла са ње
Гла са ње у окви ру про јек та „Пар ти ци

па тив но буџе ти ра ње“ поче ло је 20. 
и зва нич но је окон ча но 27. окто бра, 

а у том пери о ду гра ђа ни су могли гла са
ти како у самим сели ма, тако и у гра ду, 
али има ју ћи у виду акту ел ну ситу а ци ју са 
коро на ви ру сом, пре по ру ка је била да то 
буде гла са ње елек трон ским путем. Када 
се обра де пода ци и утвр де резул та ти, 
они 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.

Било је пред ло же но девет про је ка та, а 
на јед ном гла сач ком листи ћу могла су се 
зао кру жи ти нај ви ше три про јек та.

Под се ти мо, пред ло же ни су сле де ћи 
про јек ти:

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

У субо ту, 24. окто бра чла но ви тима 
за пар ти ци па тив но буџе ти ра ње са гла
сач ком кути јом су, послед њег дана 
директ ног гла са ња, по тра ди ци ји били 
на рум ској Зеле ној пија ци. Јасми на Бра
шан че вић која је гла са ла за, по њеном 
мишље њу нај бо ље про јек те, рекла нам 
је да тре ба послу ша ти гра ђа не при про
јек ци ји буџе та, без обзи ра што гра ђа ни 

има ју сво је пред став ни ке у општин ским 
струк ту ра ма.

– Мно ге ства ри гра ђа не тиште, нешто 
неза вр ше но до кра ја, неке неу доб но сти, 
про бле ми у микрозајед ни ци који посто је 
сва ки дан кад се кре ће мо по гра ду, и за 
децу и ста ри је. Мислим да је то добро, 
добри су и ови пред ло зи, али тре ба мно
го тога још уре ди ти. На при мер, фаса де 
у цен тру, згра де у цен тру које су оро ну ле 
и пра ве ругло. Потреб не су нам и бици
кли стич ке ста зе у самом гра ду. Негде их 
има, запо че те су, али се не одр жа ва ју и 
не кори сте, про блем је и што људи пар
ки ра ју вози ла, па не могу да се кори сте. 
Има наших гра до ве где је тај про блем 
са бици кли стич ким ста за ма заи ста лепо 
решен – рекла је Јасми на Бра шан че вић.

Када је реч о пар ти ци па тив ном буџе ти
ра њу, пред сед ник Општи не Сла ђан Ман

чић исти че да је то још јед на од могућ
но сти и при ме ра добре прак се да се 
гра ђа ни ма пру жи могућ ност да ути чу на 
кре и ра ње и тро ше ње буџет ских сред ста
ва.

– Кроз овај про цес ми пока зу је мо да 
оно што гра ђа ни изгла са ју ми и то спро
во ди мо. Ове годи не, због коро не, доду ше 
са мало кашње ња, ипак ћемо све реа ли
зо ва ти до кра ја годи не. У току је поста
вља ње моби ли ја ра које су гра ђа ни тра
жи ли на шест лока ци ја у гра ду и то ће 
бити брзо завр ше но, завр шен је тен дер 
око деч јих орма ри ћа по шко ла ма а има мо 
још један за уре ђе ње објек та „Поле тар ца“ 
у цен тру гра да. То су жеље наших сугра
ђа на, а и нама зна чи, јер не може мо ни 
ми да види мо све шта је потреб но гра ђа
ни ма – иста као је Сла ђан Ман чић.

С. Џакула

Гла са ње за про јек те

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Сред ства за спортисте

Медијски пројекат „У средишту пажње: Рума од среде до среде“ суфинансира Општина Рума
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ЈАВ НО КОМУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СТАН ДАРД“

За леп ши и уре ђе ни ји
живот ни про стор

„Нека ко с про ле ћа“, увек 
поми сли мо на вели ко спре
ма ње, уре ђе ње, али кому
нал це то чека током свих 
годи шњих доба. Запо сле ни 
у ЈКП „Стан дард“ ових дана 
ужур ба но раде на тери то
ри ји целе шид ске општи
не. А како то све изгле да, 
обја шња ва шеф Оде ље ња 
пру жа ња кому нал них услу
га, дипло ми ра ни инже њер 
шумар ства Миле на Пет ко.

– Јав но кому нал но пред
у зе ће „Стан дард“, по пла ну 
и про гра му свог посло ва ња, 
одр жа ва јав не зеле не повр
ши не на тери то ри ји општи
не Шид. Од про ле ћа до јесе
ни ради се редов но коше ње 
свих пар ков ских повр ши на и 
оста лих повр ши на за које се 
ука же потре ба за одр жа ва
ње или ради мо по нало зи ма 
инспек циј ских слу жби наше 
општи не, а што се тиче 
оста лих радо ва – озе ле
ња ва мо оне повр ши не које 
тре ба да уре ди мо, оре зу је
мо укра сно жбу ње, огра де, 
дрве ће и укла ња мо ста ро и 
боле сно дрве ће – рекла је 
Миле на Пет ко.

У току су јесе њи радо ви 
који под ра зу ме ва ју укла

ња ње сувог дрве ћа, гра на 
дрве ћа које сме та ју без бед
ном одви ја њу сао бра ћа ја и 
саде се цвет ни це које спа
да ју у зим ску сад њу. Повр
ши не које су под цвет ни ца
ма су испред згра де Месне 
зајед ни це Шид, као и у пар
ку у цен тру.

– Мале су повр ши не под 
цвет ни ца ма у нашем гра ду, 
а ту су мало кри ви и сугра
ђа ни, јер оно што поса ди мо, 
у неком тре нут ку неста не. 
Апе лу јем на сугра ђа не да 

пазе и да при ја вљу ју ако 
при ме те да људи узи ма ју 
цве ће које сади мо – каже 
Миле на Пет ко.

На тери то ри ји општи
не се по зах те ви ма месних 
зајед ни ца ради на коше њу, 
сад њи и на оре зи ва њу, што 
спа да у редов не актив но сти 
ЈКП „Стан дард“.

У Месној зајед ни ци Куку
јев ци прет ход них дана се 
ради ло на уре ђе њу зеле них 
повр ши на испред ОШ, укла
ња но је жбу ње које је сме

та ло про ла ску поред шко ле, 
уре ђе ни су дрво ре ди који су 
поса ђе ни пре десе так годи
на. Радо ви су извр ше ни и у 
Месној зајед ни ци Љуба, где 
је уре ђе на повр ши на у цен
тру села, око чесме. Локал
на само у пра ва под јед на ко 
тре ти ра све месне зајед ни
це. Нарав но, посао кому
на ла ца се током јесе ни не 
завр ша ва, посла има током 
целе годи не.

– У зим ском пери о ду укла
ња мо сува ста бла, опа сне 
гра не које сме та ју на про
сто ру пешач ких ста за, било 
да оме та ју сао бра ћај и сиг
на ли за ци ју. Све се то оре
зу је. Тако ђе, сугра ђа ни под
но се зах те ве Коми си ји за 
пла ни ра ње и чува ње зеле
них повр ши на, која изла
зи на терен и види одре
ђе но ста бло за које је наш 
сугра ђа нин под нео зах тев 
и после тога доно си одлу ку 
да ли ће се ста блу сма њи
ти кро шња или ће се укло
ни ти цело ста бло уко ли ко је 
корен агре си ван, па поди же 
пешач ку ста зу или пра ви 
неку дру гу ште ту – рекла је 
Миле на Пет ко.

Д. Попов

Миле на Пет ко

Оре зи ва ње дрве ћа Сад ња цве ћа
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Три актив на слу ча ја

Пре ма пода ци ма Заво да за јав но здра вље Срем
ска Митро ви ца, на тери то ри ји општи не Шид у 
послед њих пет дана (пода ци су од пет ка, 23. окто
бра) није реги стро ван није дан нови слу чај обо ље ња 
од виру са корона. Тре нут но су три осо бе обо ле ле од 
виру са коро не, са бла гом кли нич ком сли ком и нала
зе се у само и зо ла ци ји. Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Шид сма тра да су ово добри епи де ми о ло
шки резул та ти до којих је дошло захва љу ју ћи гра ђа
ни ма који се при др жа ва ју про пи са них мера и који су 
пока за ли висок сте пен само од го вор но сти током 
тра ја ња епи де ми је. Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Шид пози ва гра ђа не да наста ве са пошто
ва њем мера које је про пи сао Кри зни штаб и упо зо
ра ва све оне који се не при др жа ва ју про пи са них 
мера на поја ча ну кон тро лу коју ће врши ти над ле жни 
из Репу блич ке инспек ци је. Д. Попов

СПО МЕНОБЕ ЛЕЖ ЈЕ „СРЕМ СКИ ФРОНТ“

Него ва ње тра ди ци је

Спо менобе леж је „Срем ски 
фронт“ у сре ду, 21. окто бра, 
посе ти ли су чла но ви Саве за 
удру же ња бора ца Срби је. Деле
га ци ју пред во ђе ну гене ралмајо
ром Мило ра дом Сту па ром, у 
име локал не само у пра ве Шид 
поздра вио је пред сед ник Скуп
шти не општи не Тихо мир Ста
мен ко вић и заме ник пред сед
ни ка Ђор ђе Томић. Тури стич ку 
орга ни за ци ју Шид пред ста вља ла 
је дирек тор ка Зори ца Гра хо вац. 

Оби ла зак ком плек са и пола га ње 
вен ца, део је про јек та „Срп ски 
борац на Срем ском фрон ту“ који 
је почео са реа ли за ци јом у апри
лу месе цу. По завр шет ку оби
ла ска гене рал поли ци је Горан 
Радо са вље вић доде лио је пла
ке те и захвал ни це.

Из Тури стич ке орга ни за ци је 
Шид пору чу ју да су има ли вели
ку част и задо вољ ство да буду 
дома ћи ни удру же њу СУБОС.

Д. П.

AЛЕКСА ВЛЧЕК ПОХА ЂАО ОВОГ ЛЕТА ПЕТ НИ ЦУ

У оази зна ња
Када при ча мо о Истра жи вач кој ста

ни ци „Пет ни ца“, увек нам је прва 
мисао да само нај бо љи има ју 

при ви ле ги ју да уче ству ју у про гра му 
ове рено ми ра не инсти ту ци је која се 
бави раз во јем науч не кул ту ре, науч не 
писме но сти и обра зо ва ња. Овог лета 
„Пет ни цу“ је поха ђао и уче ник Основ не 
шко ле „Срем ски фронт“ Алек са Влчек. 
Како је до тога дошло, обја сни ла је 
Боја на Лепи њи ца, про фе сор физи ке у 
Основ ној шко ли „Срем ски фронт“.

– Пре уво ђе ња ван ред ног ста ња, 14. 
мар та, у Руми је одр жа но окру жно так
ми че ње из физи ке, а нашу шко лу је 
пред ста вља ло пет уче ни ка и свих пет 
се вра ти ло са награ да ма. Има ли смо 
два тре ћа места у кате го ри ји шестих 
раз ре да, јед но дру го и јед но тре ће 
место у кате го ри ји сед мих раз ре да и 
похва лу у кате го ри ји осмих раз ре да. 
Захва љу ју ћи тим успе си ма ми смо 
кан ди до ва ли два уче ни ка за поха ђа ње 
лет ње науч не шко ле у „Пет ни ци“ и 
наш уче ник Алек са Влчек, који је осво
јио дру го место на општин ском так ми
че њу из физи ке и дру го на окру жном 
так ми че њу је једи ни са тери то ри је 
наше општи не који је позван да поха ђа 

лет њу науч ну шко лу у „Пет ни ци“ – 
рекла је Лепи њи ца. 

Алек са Влчек поха ђа осми раз ред и 
одли чан је уче ник.

– Што се тиче „Пет ни це“, могу да 
кажем да је камп фан та сти чан и да 
сам ужи вао. Про грам је био испу њен, 
пуно новог сам нау чио из физи ке, био

ло ги је и оста лих нау ка. Ту сам схва тио 
шта ме ствар но инте ре су је – рекао је 
Алек са о иску ству из „Пет ни це“.

А да ништа не може спре чи ти рад на 
обра зо ва њу и уса вр ша ва њу, потвр ђу је 
и нови кон курс „Пет ни це“ за сле де ћу 
годи ну. Зна ње про би ја све бари је ре.

Д. Попов

Боја на Лепи њи ца и Алек са Влчек

Медијски пројекат Шидска општина од среде до среде: Локална самоуправа у служби грађана суфинансира Општина Шид
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Цен тар доби ја нови изглед
Про те кле неде ље 

поче ли су радо ви на 
уре ђе њу цен тра Ога

ра, у окви ру којих ће бити 
изгра ђе на нова бетон ска 
ста за дуж пар ка у цен тру 
насе ља, која је укло ње на 
током радо ва на изград њи 
водо вод не мре же. Део 
огра де око пар ка биће 
укло њен, а пијач ни про стор 
поме рен боч но од пар ка у 
Ули цу Душа на Јер ко ви ћа.

По речи ма пред сед ни ка 
Општи не Пећин ци Сини ше 
Ђоки ћа, који је оби шао 
радо ве зајед но са пред сед
ни ком Саве та Месне зајед
ни це Огар Мила ном Алек
си ћем, иако није у пита њу 
капи тал на инве сти ци ја, ово 
ула га ње ће упот пу ни ти 
изглед цен тра Ога ра.

– Изглед цен тра је већ 
био нару шен изград њом 
нове водо вод не мре же, 
што се није могло избе ћи, 

па је ово била добра при
ли ка да уз додат на ула га
ња пла то испред пар ка и 
про стор око спо ме ни ка у 
самом пар ку доби ју нови, 
леп ши изглед – изја вио је 
први човек пећи нач ке 
општи не.

Како нам је рекао Милан 

Алек сић, кроз парк ће бити 
изгра ђе не беха тон ста зе, 
нове клу пе ће бити поста
вље не испред пар ка и дуж 
ста за у самом пар ку, где ће 
бити заса ђе но укра сно 
расти ње и поста вље на 
нова ЛЕД расве та.

– Пијач не тезге више 

неће закла ња ти парк, а 
поме ра њем тезги на боч ну 
стра ну пар ка, пијач ни про
стор и даље оста је у цен
тру насе ља, али се више 
неће нала зи ти поред глав
ног пута, где је сао бра ћај 
нај гу шћи – изја вио је Алек
сић.

ХРА М СВЕ ТОГ ДУХА У КУПИ НО ВУ

Поче ла обно ва после 76 годи на
Пред сед ник Општи

не Пећин ци Сини
ша Ђокић оби шао је 

радо ве на обно ви Хра ма 
Све тог Духа у Купи но ву, 
нај мла ђе од три пра во слав
не цркве у овом насе љу. Он 
је том при ли ком нагла сио 
да је пећи нач ка локал на 

само у пра ва, по пре по ру ци 
епи ско па срем ског Васи
ли ја, усме ри ла сред ства из 
буџе та наме ње на вер ским 
зајед ни ца ма упра во у обно
ву овог хра ма.

– Пра во слав ни хра мо ви 
су део наше вере и тра ди
ци је, али и изу зет но зна

чај ни кул тур ноисто риј ски 
спо ме ни ци. Важно је да их 
чува мо и обна вља мо и због 
тога Општи на Пећин ци 
пома же обно ву и уре ђе ње 
хра мо ва на сво јој тери то
ри ји – пору чио је Ђокић.

Црква Све тог Духа изгра
ђе на је поло ви ном 19. века, 

а тешко је оште ће на кра јем 
Дру гог свет ског рата, 1944. 
годи не, када су немач ки 
оку па то ри мини ра ли торањ 
хра ма. По речи ма месног 
паро ха јере ја Пре дра га 
Михај ло ви ћа, сама обно ва 
поче ла је 11. авгу ста ове 
годи не, али су при прем ни 
радо ви за обно ву хра ма 
врше ни у прет ход не три 
годи не.

– Наш план је да подиг
не мо кров или макар свод 
хра ма до Божи ћа, и да 
после 76 годи на доче ка
мо да сла ви мо Божић у 
овој цркви, како доли ку
је ова ко вели ком Сабор
ном хра му Доњег Сре ма. 
Вели ку помоћ у овој обно
ви има мо од Њего вог пре
о све штен ства епи ско па 
срем ског Васи ли ја, архи
је реј ског наме сни ка пећи
нач ког јере ја Боја на Мија
но ви ћа, Општи не Пећин ци, 
даро да ва ца и мешта на 
Купи но ва, који су пома жу
ћи обно ву себе угра ди ли у 
ову све ти њу – рекао нам је 
отац Пре драг.

Председник општине Синиша Ђокић и месни парох Предраг Михајловић

Обилазак радова

Медијски пројекат „Доњим Сремом од среде до среде“ суфинансира Општина Пећинци
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Риго ро зна кон тро ла
спро во ђе ња мера зашти те

Штаб за ван ред не ситу а ци је 
општи не Пећин ци саоп штио је 22. 
окто бра да ће се и на тери то ри ји 
пећи нач ке општи не, у циљу спре ча
ва ња шире ња инфек ци је коро на ви
ру сом, а у скла ду са нало гом репу
блич ког Кри зног шта ба за зашти ту 
здра вља ста нов ни штва, посто је ће 
пре вен тив не мере стро го кон тро ли
са ти и спро во ди ти дослед но и риго
ро зно.

Иако је епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
у општи ни Пећин ци тре нут но ста
бил на, узи ма ју ћи у обзир да се ново 
жари ште епи де ми је у нашој земљи 
нала зи на само 40 кило ме та ра од 
тери то ри је пећи нач ке општи не, 
Штаб за ван ред не ситу а ци је упу тио 
је јасну пору ку да ће у наред ном 
пери о ду инспек циј ске слу жбе има ти 
нул ту толе ран ци ју пре ма они ма који 
крше мере зашти те од шире ња зара
зе виру сом корона, и који, сво јим 
нео д го вор ним пона ша њем, угро жа
ва ју не само себе и сво ју поро ди цу 
већ допри но се ства ра њу усло ва за 
шире ње зара зе у локал ној зајед ни
ци.

Иако у овом тре нут ку није доне та 

одлу ка о поо штра ва њу мера, из 
општин ског Шта ба пору чу ју да ће 
сва ко днев но пра ти ти ситу а ци ју на 
тере ну и да ће на нај ма њи наго ве
штај погор ша ња епи де ми о ло шке 
ситу а ци је поо штра ва ти мере зашти
те.

У овом тре нут ку на сна зи је забра
на јав ног оку пља ња више од 30 
људи и у затво ре ном и на отво ре ном 
про сто ру, а ноше ње заштит не маске 
је оба ве зно у свим затво ре ним про
сто ри ма, као и у јав ном пре во зу, а 
маска је оба ве зна и на отво ре ном 
про сто ру када није могу ће обез бе ди
ти дис тан цу од нај ма ње два метра 
или про стор од чети ри ква драт на 
метра по јед ној осо би. И даље је 
забра ње но орга ни зо ва ње про сла ва 
сео ских сла ва, свад би, свих врста 
про сла ва, све ча но сти и мани фе ста
ци ја, као и поста вља ње забав них 
пар ко ва, лици де ра, улич них про да
ва ца игра ча ка и орга ни зо ва ње свих 
оста лих забав них садр жа ја који под
ра зу ме ва ју оку пља ње гра ђа на, а у 
уго сти тељ ским објек ти ма забра ње
на је жива музи ка и у затво ре ном и у 
отво ре ном делу објек та.

Сад ња ветро за штит ног 
поја са
Рад ни ци Јав ног кому нал ног пред

у зе ћа „Кому на лац“ у наред ном 
пери о ду биће анга жо ва ни на 

сад њи дрво ре да у циљу фор ми ра ња 
ветро за штит ног поја са на три лока
ци је на тери то ри ји општи не Инђи ја. 
Како је на послед њем састан ку Систе
ма 48 иста као дирек тор Душан Лема
ић у пита њу су лока ци је на изла зу из 
Инђи је пре ма Љуко ву, на ново сад ском 
путу и лока ци ја на изла зу из Инђи је ка 
Ста рој Пазо ви, у бли зи ни првог над во
жња ка.

– На та три места биће поса ђе но 
укуп но 700 сад ни ца. План нам је да 
поса ди мо још 300 сад ни ца на при ла
зним путе ви ма ка месним гро бљи ма 
у Бешки и Јар ков ци ма – обја снио је 
Душан Лема ић, дирек тор ЈКП „Кому на
лац“, и додао да ће ка гро бљи ма бити 
поса ђе ни чети на ри, а у окви ру ветро
за штит них поја се ва на три лока ци је 
листо пад но дрве ће.

– Све ради мо по про јек ту који је ура
дио Инсти тут за низиј ско шумар ство. 
Набав ка је у току, а сад ња ће се одви
ја ти у ета па ма и тра ја ће око две неде
ље – рекао је Лема ић.

У току ове годи не заса ђе но је пре ко 
800 сад ни ца на тери то ри ји општи не 
Инђи ја.

– Када кажем 800 сад ни ца, делу је 
мно го, али оне су рас по ре ђе не у неко
ли ко насе ље них места, у Мара ди ку, 
Новом Слан ка ме ну... Тру ди мо се да на 
мести ма где очи сти мо дивље депо ни
је одмах поса ди мо дрве ће како бисмо 
допри не ли бољој еко ло шкој сли ци 
наше општи не – иста као је Лема ић.

М. Ђ.

Душан Лема ић

ИНЂИЈСКА БИБЛИОТЕКА
Награда
за Љиља ну
Кле вер нић

Љиља на Кле вер нић, библи о граф 
савет ник Библи о те ке Мати це срп ске у 
Новом Саду, добит ни ца је награ де 
„Душан Пан ко вић“ за изу зет на оства ре
ња у обла сти срп ске библи о гра фи је, 
коју доде љу је Народ на библи о те ка „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ у Инђи ји, у окви ру 
струч нонауч ног ску па Сусре ти библи о
гра фа у спо мен на др Геор ги ја Миха и
ло ви ћа. 

Љиља ни ће награ да бити уру че на на 
22. Сусре ти ма библи о гра фа, 13. новем
бра 2020. годи не, у Инђи ји. Награ да се 
састо ји од пове ље и нов ча ног изно са, а 
одлу ку је већи ном гла со ва донео Одбор 
Сусре та библи о гра фа, на сед ни ци одр
жа ној 12. окто бра у Народ ној библи о те
ци „Др Ђор ђе Нато ше вић“ у Инђи ји. 

Струч нонауч ни скуп Сусре ти библи
о гра фа у спо мен на др Геор ги ја Миха и
ло ви ћа посве ћен је тео риј ским и прак
тич ним аспек ти ма библи о гра фи је и 
једин ствен у нашој земљи и окру же њу. 
Сусре ти библи о гра фа негу ју успо ме ну 
на др Геор ги ја Миха и ло ви ћа, истак ну
тог срп ског библи о гра фа, а орга ни за
тор ску па је Народ на библи о те ка „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ у Инђи ји, од 1983. 
годи не.  M. Ђ.

НОВА ПАЗОВА

Награда пред ста ви 
„Све о жена ма“

Пред ста ва „Све о жена ма“ АП „Мир ко 
Тата ло вић Ћира“ из Нове Пазо ве, по 
тек сту Мира Гавра на, у режи ји Алек
сан де ра Бака, побед ник је 49. Фести ва
ла драм ских ама те ра села Срби је у 
Малом Црни ћу. Након шест так ми чар
ских вече ри, про гла ше ње побед ни ка је 
било у четвр так, 22. окто бра. Ново па
зов ча ни су доби ли прву награ ду за 
пред ста ву у цели ни, тако ђе за нај бо љу 
сце но гра фи ју и костим, Алек сан дер 
Бако је добио награ ду за нај бо љу режи
ју, Боја на Уро ше вић је про гла ше на за 
глу ми цу фести ва ла, док су Дија на Вла
и нић и Ива на Гашић Грбић поне ле глу
мач ке похва ле. Из општи не Ста ра 
Пазо ва на фести ва лу је уче ство ва ло и 
АП „Пепо Крсто“ из Сур ду ка са пред ста
вом „Чија смо ми деца“ у режи ји Душа
на Радо ји чи ћа по ауто би о граф ском 
тек сту Лаза ра Тано ви ћа. З. К.
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Одр жа на јав на пре зен та ци ја 
рас кр сни це Врд ник

У ири шкој општи ни је у току јав ни 
увид у нацрт пла на детаљ не регу
ла ци је за повр шин ску рас кр сни цу 

Врд ник на држав ном путу Првог б реда 
број 21 Нови Сад – Рума – Шабац, који 
је почео 7. окто бра и тра је до 5. новем
бра. Јав на пре зен та ци ја за ову рас кр
сни цу је одр жа на 23. окто бра у згра ди 
локал не само у пра ве, а пре зен та ци ју је 
одр жао дипло ми ра ни инже њер сао бра
ћа ја Зоран Кор дић, одго вор ни урба ни
ста, са тимом у којем су били Дали бор 
Јури ца, дипло ми ра ни инже њер гео де
зи је и Дејан Илић, гра ђе вин ски тех ни
чар – сви из Заво да за урба ни зам Вој
во ди не.

По окон ча њу јав ног уви да, јав на сед
ни ца Коми си је за пла но ве Општи не 
Ириг ће бити одр жа на 10. новем бра.

Реч је о рас кр сни ци кру жног тока Врд
ник, која прво бит но није била пла ни ра
на на Фру шко гор ском кори до ру, али је 
ири шка Општи на, уз вели ку подр шку 
над ле жних држав них инсти ту ци ја и 
држав ног руко вод ства, успе ла да се 
избо ри да у пла ну под руч ја посеб не 
наме не инте гри ше још један при кљу
чак, одно сно поме ну ту рас кр сни цу.

Тихо мир Сто ја ко вић, пред сед ник 
Општи не, ука зао је да ово пуно зна чи и 
за Ириг и за Врд ник.

– Ово је дру ги излаз за који смо се 
избо ри ли да Ириг има. Он скра ћу је пут 
изме ђу Ири га и Врд ни ка на неких чети
ри кило ме тра, а сада је тај пут дужи не 
око 13 километара. Сва ка ко да ћемо 
нове пла но ве при ла го ђа ва ти тој рас кр
сни ци и буду ћој тра си која ће да иде ка 
Врд ни ку – рекао је пред сед ник Сто ја ко
вић.

Он дода је да ће се тако, после чети
ри деце ни је, оства ри ти сан Ири жа на 
да терет ни сао бра ћај не иде више кроз 
Ириг, већ да се за то кори сти оби ла зни
ца.

– Ово о чему данас при ча мо је нешто 
ново што ће тек да буде уба че но у 
посто је ће пла но ве и што ће гра ђа ни да 
виде у наред ном пери о ду. Олак ша ће се 
кому ни ка ци ја изме ђу Ири га и Врд ни ка, 
брже ће се дола зи ти из Новог Сада до 
Врд ни ка и Ири га. Ми смо нестр пљи ви, 
прво да поч ну радо ви, па потом и да се 
завр ше. Рок за завр ше так је 2024. годи
на, а ја се надам да ће бити и рани је – 
иста као је Тихо мир Сто ја ко вић.

Оли вер Огњeновић, начел ник 
Општин ске упра ве, рекао је да је, уз 

вели ку подр шку над ле жних држав них 
инсти ту ци ја и држав ног руко вод ства, 
ири шка Општи на успе ла да се избо ри 
да се у пла ну под руч ја посеб не наме
не, план ском осно ву који је био пред
ви ђен за Фру шко гор ски кори дор, инте
гри ше још један при кљу чак. То је сада 
у план ском доку мен ту пред ви ђе но као 
повр шин ска рас кр сни ца Врд ник. Реч је 
о кру жној рас кр сни ци која ће се нала зи
ти у непо сред ном изла ску из туне ла ка 
Ири гу, после наплат не рам пе, на стра
ни где је обје кат „Сани тас“ и Вина ри ја 
„Кова че вић“, у поте су Буда ко вац. 

Дакле, пред ви ђе на је кру жна рас кр
сни ца и при ступ ни пут који ће се укљу
чи ва ти у кру жну рас кр сни цу како из 
насе ља Ириг, тако и при кљу чак који ће 
ићи ка бањи Врд ник.

– То је фак тич ки део буду ће оби ла
зни це око Ири га, који је више де це ниј
ски про блем који је угро жа вао мешта
не и због сао бра ћај не без бед но сти, 
али и нару ша ва ња име но ви не, јер су 
мно ге куће биле оште ће не због интен
зи те та сао бра ћа ја. Про це на је да око 
15.000 вози ла про ђе кроз цен тар Ири
га, међу њима број на терет на вози ла. 
Са Фру шко гор ским кори до ром и овом 
повр шин ском рас кр сни цом реша ва мо 
пита ње без бед но сти људи и зашти те 
имо ви не, а отва ра мо и вели ке раз вој
не пер спек ти ве наше општи не – исти че 
Оли вер Огње но вић.

Он дода је да је кру жна рас кр сни ца са 
два при кључ ка, један ка Врд ни ку један 

ка Ири гу, састав ни део Фру шко гор ског 
кори до ра чије је финан си ра ње ком
плет но обез бе ђе но.

Под се ти мо, Фру шко гор ски кори дор 
почи ње као брза сао бра ћај ни ца од 
Kаћке петље и иде ка Руми, потом од 
Руме ка Шап цу је аутопут, а од Шап ца 
ка Лозни ци ће то бити опет брза сао
бра ћај ни ца.

Ово је део про гра ма које је пред сед
ник држа ве Алек сан дар Вучић наја вио, 
а то је про грам „Срби ја 2025“. Изград
ња путе ва и инфра струк ту ре сва ка ко 
ће бити осно ва за раз вој тури зма у ири
шкој општи ни, али и про из вод ње воћа и 
поди за ња вино гра да, те пре храм бе них 
и пре ра ђи вач ких капа ци те та.

– У том сми слу Фру шко гор ски кори
дор је наша вели ка шан са да кроз раз
вој кла сте ра рад них зона, ова кви пре
ра ђи вач ки капа ци те ти буду лоци ра ни. 
То су две кључ не ства ри: тури зам и 
пре ра ђи вач ки капа ци те ти – закљу чио је 
Оли вер Огње но вић, начел ник Општин
ске упра ве Општи не Ириг.

План је пре зен то вао одго во р ни урба
ни ста на пла ну Зоран Кор дић, дипло
ми ра ни инже њер сао бра ћа ја, који је 
иста као да обу хват пла на чини зона 
пољо при вред ног земљи шта са воћем и 
вино гра ди ма. 

Ово земљи ште има обу хват од 12,55 
хек та ра, од чега пут и сама рас кр сни ца 
зау зи ма ју 5,21 хек та ра, док ће пољо
при вред но земљи ште у истој наме ни 
оста ти на 7,34 хек та ра. С. Џаку ла

Тихо мир Сто ја ко вић Оли вер Огње но вић

Медијски пројекат „У средишту пажње: Општина Ириг  општина будућности“ суфинансира Општина Ириг

Реч је о рас кр сни ци кру жног тока Врд ник, која прво бит но није била пла ни ра на на 
Фру шко гор ском кори до ру, али је ири шка Општи на, уз вели ку подр шку над ле жних 
држав них инсти ту ци ја и држав ног руко вод ства, успе ла да се избо ри да у пла ну под
руч ја посеб не наме не инте гри ше још један при кљу чак, одно сно поме ну ту рас кр сни цу
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ДОМ ЗДРА ВЉА ИРИГ

Бес плат ни 
ПАПА тесто ви
У ири шком Дому здра

вља ће се и убу ду
ће ради ти бес плат ни 

ПАПА тесто ви за рано откри
ва ње рака грли ћа мате ри це. 
Како сазна је мо од дирек то
ра ове здрав стве не уста но
ве др Небој ше Аци на, ову 
њего ву ини ци ја ти ву је подр
жао и пред сед ник Општи не 
Тихо мир Сто ја ко вић, а све 
у циљу побољ ша ња здрав
стве не зашти те ста нов ни
штва.

– Због нере ше ног ста ту
са и финан си ра ња док то ра 
специјалистe пато ло ги је од 
стра не РФЗОа и рела тив но 
скром них соп стве них сред
ста ва Дома здра вља, посто
ја ла је реал на могућ ност да 
основ на дијаг но стич ка мера 
у ефи ка сној пре вен ци ји кар
ци но ма грли ћа мате ри це 
гото во у пот пу но сти пад не 
на терет наших сугра ђан ки 
– каже за наше нови не др 
Ацин.

Упра во је зато локал на 
само у пра ва, у циљу уна пре
ђе ња здрав стве не зашти те, 
одлу чи ла да у пот пу но сти 

пре у зме све тро шко ве веза
не за финан си ра ње ове 
дијаг но стич ке мере.

– Зато може мо да каже
мо, да здрав стве на зашти та 
жена у Дому здра вља Ириг, 
по ква ли те ту и доступ но
сти, не зао ста је за нај бо
љим пру жа о ци ма при мар
не здрав стве не зашти те 
– кон ста то вао је др Небој ша 
Ацин, дирек тор Дома здра
вља Ириг. 

С. Џаку ла

Др Небој ша Ацин

ЛОВАЧ КО ДРУ ШТВО „ЗЕЦ“ ИРИГ

Чишће ње и уре ђе ње 
изво ри шта

Чла но ви Ловач ког дру
штва „Зец“ из Ири га поче ли 
су акци ју чишће ња изво
ри шта у око ли ни Ири га, 
чишће њем првог изво ра 
„Смр дан“, тач ни је базе на 
овог изво ри шта. 

Орга ни за тор ове акци је је 
био Заха ри је Про кић, члан 
ИО Ловач ког дру штва „Зец“, 

а како сазна је мо, поред 
чла но ва, укљу чи ли су се и 
добро вољ ци. 

Извор се нала зи на при
ват ној пар це ли тако да је 
вла сник дао дозво лу за 
акци ју уре ђе ња и зашти те 
живот не сре ди не, а из ЛД 
„Зец“ наја ви ли су и нове, 
слич не акци је. С. Џ.

Акци ја чишће ња првог изво ра

ПОДЕЉЕН ШКОЛ СКИ ПРИ БОР ЗА 240 
РОМ СКИХ ОСНО ВА ЦА У БЕОЧИНУ

За квалитетније 
праћење наставе

Реа ли зу ју ћи oперативни 
план Мобил ног тима 
за соци јал ну инклу зи ју 

Рома, који је Општи на Бео
чин усво ји ла, 240 ром ских 
уче ни ка од дру гог до осмог 
раз ре да у основ ним шко ла
ма „Јован Грчи ћа Милен ко“ 
у Бео чи ну са оде ље њи ма 
у Бео чин селу и Чере ви ћу 
и „Јован Попо вић“ у Сусе
ку доби ло је 13. окто бра на 
поклон школ ски при бор. У 
зави сно сти од раз ре да који 
поха ђа ју, ром ски основ
ци из Бео чи на, Чере ви ћа и 
Сусе ка доби ли су на поклон 
пакет у којем су се нала зи
ле: све ске, блок за црта ње, 
воде не боји це, тем пе ре, 
колаж папир, лепак, дрве не 
боји це, фло ма сте ре, олов
ке, заре зач, гуми цу, шестар, 
лењир, тро у гао, мака зе и 
пла сте лин.

Опре му за наред них годи

ну дана доби ла су и ром ска 
деца пола зни ци при прем не 
гру пе у Пред школ ској уста
но ви „Љуба Стан ко вић“ у 
Бео чи ну, чије сва ко днев не 
дво ча сов не актив но сти за 
циљ има ју пре ва зи ла же ње 
језич ке бари је ре.

Поде лу школ ског при бо
ра реа ли зо ва ли су чла но ви 
Мобил ног тима за соци јал ну 
инклу зи ју Рома и чла ни ца 
Општин ског већа заду же на 
за обра зо ва ње Тања Дрља
ча. Доде лу школ ског при бо
ра ром ским ђаци ма пра ти
ли су пред сед ник Општи не 
Мир ја на Мале ше вић Мил
кић, заме ник пред сед ни ка 
Општи не Боро Пре дра го
вић и члан општин ског већа 
Јасна Јан дрић. Сред ства за 
ову актив ност су обез бе ђе
на буџе том Општи не Бео
чин, са пози ци је – Дека да 
Рома.
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Где су Вериних пет година 
радног стажа?
Није рет кост да због малих при ма

ња, гра ђа ни тре ћег доба наста ве 
рад ни век и по сти ца њу пра ва за 

одла зак у пен зи ју. Док су још увек у сна
зи, поје дин ци се опре де љу ју да раде 
посао који већ зна ју, а поне кад нау че и 
неку нову вешти ну. Жене се често одлу
че за неки облик трго ви не.

Уме сто да одма ра у пен зи о нер ским 
дани ма, Вера Вујић из Шаши на ца сва
ко днев но на град ској пија ци про да је 
намир ни це. На тај начин допу њу је свој 
кућ ни буџет. Од сво је осам на е сте годи не 
била је трго вац у про дав ни ци, а онда се 
дого дио про блем при одла ску у пен зи ју, 
када јој је зафа ли ло рад ног ста жа, иако 
га је поште но зара ди ла. Зато јој је каже и 
пен зи ја ума ње на.

– Па, ради ла сам у про дав ни ци годи на
ма, онда када је тре ба ло да одем у пен
зи ју, откри ло се да ми пет годи на рад ног 
ста жа није упи са но. Коле ги ни ца која је 
исто ради ла као и ја, успе ла је да доби је 
и тих пет годи на, ја сам све поку ша ва ла 
и за мене нема. Зато ми је сада пен зи ја 
ума ње на и ја сам одлу чи ла да наста вим 

ради ти, али на пија ци, каже Вера Вујић.
Како је оду век воле ла трго вач ки занат, 

није се тешко укло пи ла у пијач ни систем. 
На њеној тезги се нала зе дома ће намир
ни це, из баште. Увек је гужва, а тра жи 
се и про из вод више, воће и повр ће које 
је увек све же. То је, каже, начин и да се 
више про да.

– Имам сво је куп це, а увек дођу и нови. 
Све је то из моје баште, дома ће, мада 
доно сим и од мојих при ја те ља из Шаши
на ца. Имам јаја, купу са, сувих шљи ва, 
шар га ре пе, разног дру гог повр ћа… Ова
ко себи зара дим више, а кад дођу пен
зи о не ри, њима увек мало спу стим цену. 
Знам и сама каква су им при ма ња. Није 
ми тешко ради ти, јер јед ном трго вац 
– увек трго вац. Тај посао мени лежи и 
волим га, исти че Вера Вујић.

Како је могу ће да пет годи на рад ног 
ста жа неста не, за сада одго во ра нема. 
Једи ни савет који је наша саго вор ни ца 
упу ти ла сугра ђа ни ма, јесте да на вре ме 
про ве ра ва ју ста ње свог ста жа. 

Осим што гра ђа ни могу подат ке доби
ти у ПИО фон ду, могу им при сту пи ти и 

путем интер не та, кори шће њем елек трон
ског сер ви са, за који се зах тев под но си 
у слу жба ма фили ја ла. У поља се уно се 
матич ни број, лозин ка и вери фи ка ци о ни 
код, а потом се извр ши при ја ва.  

А. Плав шић

Вера Вујић

МАЈ КА ПРЕ ВРЕ МЕ НО РОЂЕ НИХ БЕБА МАРИ ЈА НА ТОМИЋ ИЗ КУЗМИ НА: 

Моје девој чи це су херо ји
Пре вре ме ни поро ђај, 

поред стре са мај ке, 
може бити узро ко ван и 

генет ским про бле ми ма. Тром
бо фи ли ја, услед које дола зи 
до ства ра ња крв них угру ша
ка код роди те ља, дово ди до 
спре ча ва ња дото ка кисе о ни ка 
до бебе. То се дого ди ло у обе 
труд но ће, Мари ја ни Томић из 
Кузми на. 

Њена деца, Мар ти на и 
Тара, обе су пре вре ме но 
рође не, цар ским резом. Јед
на у три де сет дру гој неде љи 
мај чи не труд но ће, дру га у три
де се тој. Ста ри ја девој чи ца 
тежи ла је по рође њу кило грам 
и осам сто гра ма, док је Тара 
свет угле да ла са само јед ним 
кило гра мом. 

– Прва беба је била без 
ком пли ка ци ја, про ве ла је две 
неде ље у инку ба то ру, а укуп
но након месец дана је пуште
на кући. Међу тим, са дру гом 
девој чи цом има ли смо ком
пли ка ци је. Њу смо чека ли два 
и по месе ца да је дове де мо у 
наш дом. Тара је након 12 дана 
од рође ња доби ла инфек ци
ју цре ва, а са осам месе ци је 
дошло до засто ја рада цре ва 
и сеп се. Ура ђе на јој је интер
вен ци ја, иле о сто ма. Годи ну 
дана смо се бори ли са инфек
ци ја ма. На сву сре ћу, уз саве
те лека ра, то је реше но, каже 

Мари ја на Томић мај ка пре вре
ме но рође них беба.

Два месе ца у раз во ју бебе, 
ипак, мно го значe код пре вре
ме но рође не деце, међу тим, 
могу ће их је надок на ди ти у 
пот пу но сти.

– Њима је битан сва ки дан. 
До дру ге годи не живо та им се 
води кори го ва ни узраст. То 
зна чи да они са навр ше них 
пет месе ци, тре ти ра ју се као 
да има ју три месе ца. Увек зао
ста ју тај пери од који им фали 
од нор мал ног поро ђа ја. Ипак, 
до  дру ге годи не живо та, оне 
пости жу оно што и њихо ви 
вршња ци, речи су Мари ја не 
Томић.

Ова мај ка сада има две 
сна жне кћер ке, које хра бро 
кора ча ју кроз свој живот. Када 
смо је упи та ли за савет дру
гим роди те љи ма, доби ли смо 
одго вор да је потреб но веро
ва ти у ова мала бића, али да 
мора ју бити изу зет но стр пљи
ви, када има ју ова кве јуна ке 
поред себе.

Иду ћег месе ца, 17. новем
бра, обе ле жа ва се Свет ски 
дан пре вре ме но рође них 
беба. Тада је оби чај да се 
важне инсти ту ци је осве тле 
љуби ча стом бојом, која је 
њихов сим бол, у знак подр
шке и поди за ња све сти о овим 
беба ма. А. Плав шић

Њима је битан сва ки дан. До дру ге годи
не живо та им се води кори го ва ни узраст. 
То зна чи да они са навр ше них пет месе
ци, тре ти ра ју се као да има ју три месе ца. 
Увек зао ста ју тај пери од који им фали од 
нор мал ног поро ђа ја. Ипак, до  дру ге годи
не живо та, оне пости жу оно што и њихо
ви вршња ци, речи су Мари ја не Томић

Тара, Мари ја на и Мар ти на Томић
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ

Ива на Бран ков на челу
Цен тра за кул ту ру
На сед ни ци Скуп шти

не, одр жа ној 15. окто
бра, било је на днев

ном реду укуп но 25 тача ка. 
У нај зна чај ни је одлу ке са 
ове сед ни це спа да при хва
та ње изве шта ја Коми си је за 
доде лу општин ских награ
да и при зна ња, а пово дом 
доде ле Окто бар ске награ де. 
За нај зна чај ни је општин ско 
при зна ње пред ста вље ни су: 
Фра ња Стра ка из обла сти 
умет но сти, Мило рад Јур ко
вићсто лар Миле за афир
ма ци ју општи не Бео чин, 

Основ на шко ла „Јован Попо
вић“ из Сусе ка за област 
обра зо ва ња и др Нивес 
Јан ко вићЏаку ла за област 
здрав ства.

Као и на прет ход ној сед ни
ци, и на овој је дошло до про
ме не у саста ву одбор ни ка са 
Избор не листе Иви ца Дачић 
– „Соци ја ли стич ка пар ти ја 
Срби је (СПС)“. Уме сто Ива
не Бран ков, место одбор ни

ка зау зео је Миле Рего је вић. 
Тиме су се ство ри ли усло ви 
да Ива на Бран ков на истој 
сед ни ци буде име но ва на за 
врши о ца дужно сти дирек то
ра Цен тра за кул ту ру, спо рт 
и тури зам. До ове про ме не је 
дошло после остав ке доса
да шњег дирек то ра ове уста
но ве Гора на Кова че ви ћа.

Уз кадр ов ска реше ња која 
су се одно си ла на члан

ство у саве ти ма: за мла де, 
за род ну рав но прав ност, за 
јав ни ред и мир, при вре ду 
и локал ни еко ном ски раз вој 
те Социоеко ном ски савет 
одбор ни ци су изгла са ли и 
одлу ке које дефи ни шу усло
ве за функ ци о ни са ње Пред
школ ске уста но ве „Љуба 
Стан ко вић“, а које су се 
нала зи ле у пет тача ка дана
шњег засе да ња.

Ивана Бранков

ф
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и

САСТА НАК У КОМЕ СЕ РИ ЈА ТУ ЗА ИЗБЕ ГЛИ ЦЕ

О про бле ми ма избе гли ца у Бео чи ну
У Коме са ри ја ту за избе

гли це и мигра ци је у Бео
гра ду, 20. окто бра, одр жан 
је рад ни саста нак са пред
став ни ци ма општи на Јужно
бач ког окру га. Састан ку су, 
испред бео чин ске Општи не, 
при су ство ва ли пред сед ни ца 
Општи не Мир ја на Мале ше
вић Мил кић, члан Општин
ског већа Тања Дрља ча и 
пове ре ник за избе гли це и 
мигра ци је Општи не Бео чин 
Исмет Аде мов ски.

Саста нак је послу жио за 
пре зен то ва ње ста ња потре
ба избе гли ца, интер но расе
ље них лица и поврат ни ка по 
осно ву спо ра зу ма о реад ми
си ји, пре сек ста ња реа ли за
ци је про је ка та из буџет ских 
сред ста ва и Реги о нал ног 
стам бе ног про гра ма.

Исме т Аде мов ски, Тања Дрља ча и Мир ја на Малеше вић Мил кић
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МИЛО РАД ЈУР КО ВИЋ, ДОБИТНИК ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Хума ност је зада так свих нас

Мислим да је помоћ дру ги ма зада так свих нас. Не може мо оче ки ва ти да нам држа ва 
и соци јал не уста но ве све реше. Тре ба поче ти од себе и мења ти себе. Ако ми као гра
ђа ни не пре по зна мо про блем и не помог не мо, док држа ва не дође и не реши неко 
пита ње, може бити касно, каже Мило рад

Заси гур но не посто ји осо ба у Срби
ји, али и шире, која није чула за 
Мило ра да Јур ко ви ћа из Раков ца, 

позна ти јег као Сто лар Миле. Мило рад 
је по зани ма њу хар мо ни каш, и како 
каже, тиме је и отхра нио сво је дво је 
деце, а нади мак Сто лар Миле је добио 
сво јом добро ду шно шћу. Када је још 
2015. годи не на свом феј сбук про фи лу 
поста вио сли ку са деч јом сто ли цом за 
хра ње ње и нагла сио да је покла ња, 
није ни мислио у ком прав цу ће се та 
при ча раз ви ја ти. За ових пет годи на, из 
ради о ни це Сто ла ра Миле та иза шло је 
пре ко 2000 сто ли ца, које су оти шле у 
домо ве поро ди ца сла би јег мате ри јал
ног ста ња, и оних брач них паро ва који 
има ју дво је, тро је или више деце. Десна 
рука му је син Сте фан, али и цела 
поро ди ца. Добит ник је мно го број них 
при зна ња, међу коју ма су Сре тењ ски 
орден, „Вир тус награ да“, „Хума ни ста 
годи не”, коју доде љу је Срп ска зајед ни
ца у Њујор ку, а недав но је добио и 
Окто бар ску награ ду општи не Бео чин.

 Искре но, пре пет годи на, мислио 
сам да ћу напра ви ти до 100 сто ли ца, 
али ето, при ча се мно го више про ши ри
ла. Сто ли це, које смо напра ви ли Сте
фан и ја, сада се нала зе сву да у Срби ји 
и реги о ну. Јед на је чак отпу то ва ла и у 

Аме ри ку код чове ка који нам је купио 
маши ну помо ћу које може мо лак ше да 
изра ди мо сто ли це за децу са смет ња
ма у раз во ју. Ско ро са свим тим људи
ма смо у кон так ту. Када деца пре ра сту 
сто ли це, оне се даље покла ња ју људи
ма који ма су потреб не. Ево, већ шеста 

гене ра ци ја изра ста из првих покло ње
них деч јих сто ли ца, почи ње раз го вор 
Сто лар Миле.

Вре ме ном, Сто лар Миле је сво ју 
хума ност про ши рио и на мно ге дру ге 
акци је па је угро же ним поро ди ца ма 
почео да наба вља све што је нео п ход

Најпознатији столар у Србији Миле Јурковић са сином Стефаном

Мило рад Јур ко вић на доде ли Окто бар ске награ де
са пред сед ни ком Скуп шти не Нема њом Вили ћем
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но: од огре ва, пре ко леко ва до меди
цин ских пома га ла.

- Волим да кажем да сам дру штве не 
мре же нај па мет ни је иско ри стио. Након 
акци је покла ња ња деч јих сто ли ца, мно
го људи ме је запра ти ло на дру штве
ним мре жа ма и тако се ство рио вели ки 
круг људи с који ма сам оства рио кон
такт и брзо сам могао да наба вим неки 
лек, кућ не потреп шти не и слич но. Јед
но став но, желео сам да ука жем да има 
вео ма мно го поро ди ца које и те како 
лоше живе, а ја их зовем ћутачи. То су 
поро ди це са боле сном децом, децом 
са смет ња ма у раз во ју, поро ди це лошег 
мате ри јал ног ста ња и слич но. Не тра же 
помоћ, а она им је заи ста потреб на. На 
какве пре пре ке наи ла зе, то је при ча за 
књи гу. Већи на сма тра да неко у тешком 
поло жа ју може да оства ри сва сво ја 
пра ва, али то баш и није тако. Није сву
да исто, нису Бео град и, на при мер, 
Бабу шни ца, исти. Мно ге ства ри смо 
реши ли, од набав ке апа ра та за диса
ње, пеле на, леко ва, до инва лид ских и 
неу ро ло шких коли ца. Чак и током епи
де ми је коро навиру са, на самом почет
ку, када су биле забра не кре та ња, 
пома га ли смо сви ма који ма смо могли, 
каже Миле.

Он дода је да би систем пру жа ња 
соци јал не зашти те и помо ћи тре ба ло 
да буде ажур ни ји и да боље функ ци о
ни ше, али и да је он дру га чи ји од места 
до места. А како каже, без обзи ра на 
све, хума ност је зада так сва ког поје
дин ца.

 Посто је места у Срби ји где систем 
соци јал не зашти те добро функ ци о ни
ше, али има и гра до ва где је тај систем 
при лич но тром. Мно ги ме пита ју да ли 
је мој зада так да неком наба вљам 
меди цин ска пома га ла, леко ве и слич
но. Па, искре но, ја мислим да је помоћ 
дру ги ма зада так свих нас. То је апсло
ут но зада так свих нас. Не може мо оче

ки ва ти да нам држа ва и соци јал не уста
но ве све реше. Тре ба поче ти од себе и 
мења ти себе. Ако ми као гра ђа ни не 
пре по зна мо про блем и не помог не мо, 
док држа ва не дође и не реши неко 
пита ње, може бити касно. Људи су 
пома ло то забо ра ви ли, али мислим да 
се свест све више буди и мно го људи 
се укљу чу је у хума ни тар не акци је. Не 
само из Срби је, већ из реги о на и дија
спо ре. Ако ви нисте први при ско чи ли у 
помоћ свом ком ши ји, онда је то пома ло 
забри ња ва ју ће. Гене рал но, ми као гра
ђа ни смо запа ли у апа ти ју. Ради је ћемо 
виде ти нешто што се деша ва 300 кило
ме та ра дале ко, него оно што се деша ва 
бли зу нас. Не при ме ти мо шта је са 
нашим ком ши јом и да ли он има за 
хлеб. Али, ту смо да ста ви мо при мед бу 
и комен тар, осу ђу је мо, иако не зна мо 
шта се запра во тамо дале ко деша ва. 
Човек забо ра ви да данас може да лег
не богат, а сутра да се про бу ди сиро ма
шан, што сам и видео, пома жу ћи упра
во таквим људи ма, гово ри Миле.

Нов ча ни део Окто бар ске награ де, 
шезде сет хиља да дина ра, Сто лар 
Миле је про сле дио за лече ње Лане 
Јова но вић, која болу је од мишић не 
атро фи је. Лана до свог првог рођен да
на, 3. новем бра, мора да у Аме ри ци 
при ми нај ску пљи лек на све ту, који 
кошта пре ко два мили о на дола ра. Када 
му је доде ље на награ да „Хума ни ста 
годи не” Срп ске зајед ни це у Њујор ку, 
Сто лар Миле се није поја вио на све ча
но сти у Вели кој Јабу ци, јер је желео да 
се новац издво јен за пут и сме штај 
доде ли за лече ње боле сне деце. 

 Када је реч о Окто бар ској награ ди, 
нисам знао који је износ у пита њу, али 
сам уна пред рекао да ће та сред ства 
бити пре ба че на на Ланин рачун. Као 
што сам и рекао за говор ни цом током 
све ча но сти за Дан општи не, нај сла ђе 
су награ де које се доби ја ју код куће, од 

сво јих сугра ђа на. Међу тим, нема већих 
награ да од деч јих осме ха, радо сти и 
захвал но сти роди те ља. То су те награ
де које се уре зу ју у срце и које се пам
те, исти че Сто лар Миле.

Он дода је да је током ових пет годи
на, коли ко се и бави хума ни тар ним 
радом, било и те како лепих дога ђа ја, 
али нажа лост, и оних ружних.

 Сећам се да смо ску пи ли новац за 
купо ви ну кра ве за јед ну поро ди цу која 
има десе то ро деце у Пот ко зар ју код 
Бања Луке. Њихо ва радост и сре ћа 
када су угле да ли кра ву, не може се опи
са ти. Осим кра ве, у том тре нут кух их 
ништа друго није инте ре со ва ло. Одлич
но пам тим осме хе деце који ма сам као 
Деда Мраз делио паке ти ће про шле 
годи не широм Срби је. Издво јио бих и 
кон церт Боре Чор бе, на који сам одвео 
јед ног сле пог деча ка, а Бора Чор ба му 
је идол. То се исто не забо ра вља. Све 
су то лепе успо ме не. Нарав но, живот је 
такав па има и ружних дога ђа ја. Нај го
ре је када дете за које се бори мо  изгу
би живот. То је баш пораз. Недав но ми 
је један дога ђај и те како пого дио. Јед
ној девој чи ци Дија ни, која је опе ри са ла 
тумор на мозгу и не може да гово ри, 
ника ко нису могли да наба ве спорт ска 
коли ца. Ја сам нека ко  успео да их 
наба вим.  Када сам донео коли ца и 
рекао  јој да су сти гла, она ме је загр ли
ла и рекла је: Спортска. Сви смо били 
у шоку, јер она ина че не гово ри. С дру ге 
стра не, и роди те љи ма деце са посеб
ним потре ба ма помоћ је пре ко потреб
на. Мно го је боле сне деце, само на 
мојој стра ни ци посто ји 14 њих, који 
чека ју и боре се за живот и за ваздух и 
јако је тешко одлу чи ти коме прво помо
ћи. Има и мно го оних који нису медиј ски 
покри ве ни и не зна се за њих, завр ша
ва Миле.

З. Попо вић
фото: Б. Туца ко вић

Са сином Сте фа ном
на доде ли Сре тењ ског орде на Про шле годи не Миле и Сте фа н спремили паке ти ће за децу широм Срби је

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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Каме ра сни ма, пази те како вози те
Сигур но сне каме ре, 

поста вље не на рас кр
сни ци у цен тру Ста ре 

Пазо ве, од поне дељ ка, 19. 
окто бра, ушле су у систем 
напла те, што зна чи да почи
ње зва нич но кажња ва ње за 
пре ко ра че ње брзи не кре та
ња и про ла зак на црве но 
све тло. Про бе у прет ход ном 
пери о ду су пока за ле око 150 
пре кр ша ја месеч но, а овај 
видеонад зор је део про јек
та Саве та за без бед ност 
сао бра ћа ја општи не Ста ра 
Пазо ва, вре дан око десет 
мили о на дина ра, који тре ба 
да допри не се сигур но сти 
свих уче сни ка у сао бра ћа ју 
и за сада покри ва пра вац 
Нови Сад – Бео град. 

Сама про це ду ра успо ста
вља ња систе ма за кон тро лу 
брзи не и про ла ска на црве
но све тло тра ја ла је годи ну 
дана, а каме ре су сада пове
за не са Мини стар ством уну
тра шњих посло ва. Санк ци је 
сле де након доби ја ња при ја
ве.

– МУП шаље позив вла
сни ку вози ла након иден ти
фи ка ци је пре ма реги стар
ским табли ца ма и вла сник 
вози ла мора у року од осам 
дана да одго во ри, ко је упра
вљао вози лом у тре нут ку 
када је почи њен пре кр шај, 
јер деша ва се да се при ли
ком купо ви не и про да је не 
ура ди пре нос вла сни штва, 
или ако су у пита њу слу жбе
на вози ла, фир ма мора да 

одго во ри, ко је упра вљао 
вози лом и то лице ће доби ти 
пре кр шај ну при ја ву или ман
дат ну казну – обја снио је 
Ђор ђе Вра њеш, члан Саве
та за без бед ност сао бра ћа ја 
општи не Ста ра Пазо ва.

Казна за пре ла зак на 
црве но све тло изно си од 20 
до 40 хиља да дина ра са 
шест казне них пое на и 
мини мал но 30 дана забра не 
вожње. Пре ко ра че ње брзи

не за десет одно сно 20 км на 
сат кажња ва се нов ча ним 
изно сом од 5.000 одно сно 
10.000 дина ра, док вожња 
пре ко 70 км на сат под ле же 
пре кр шај ној при ја ви и нов ча
ној казни до 40.000 дина ра. 

Дозво ље на брзи на у насе
љу је 50 км на сат и сва ко ко 
је пре ко ра чи, биће санк ци о
ни сан, а што се тиче сема
фо ра, по зако ну пре ла зак на 
жуто је дозво љен уко ли ко је 
зау ста вља ње из оправ да ног 
раз ло га немо гу ће, али Вра
њеш саве ту је воза чи ма, да 
кад виде жуто, ипак ста ну.

У Саве ту за без бед ност 
наја вљу ју нове каме ре на 
путу пре ма Поду на вљу и 
Голу бин ци ма, јер кажу да 
репре сив не мере дају нај бо
ље резул та те, а сред ства 
при ку пље на од напла те 
казни биће усме ре на у пре
вен тив не свр хе, кон крет но 
купо ви ну сигур но сних прслу
ка за децу, седи шта, рота ци
о них све та ла.

Зден ка Кожик 

Ђор ђе Вра њеш

Ситу а ци ја са
коро ном стабилна

– У ста ро па зо вач кој сре ди ни је доста 
ста бил на и мир на ситу а ци ја, што је пома
ло и изне на ђу ју ће, јер је глав ни град нај
у гро же ни ји у земљи када је актив ност 
коро на ви ру са у пита њу, а ми гра ви ти ра
мо ка Бео гра ду. Број ново при ја вље них 
зара же них је зане ма ру ју ће мали – нагла
сио је за РТВ Ста ра Пазо ва др Душко 
Кол џић, епи де ми о лог Дома здра вља у 
Ста рој Пазо ви.

Због повољ не епи де ми о ло шке ситу а
ци је у нашој сре ди ни тре нут но су актив не 
само ковид амбу лан те у Ста рој Пазо ви и 
Крње шев ци ма, док је амбу лан та у Сур ду
ку при вре ме но уки ну та. Ковид амбу лан та 
у Ста рој Пазо ви ради ће и током викен да 
до 13 часо ва. На днев ном нивоу у ковид 
амбу лан те дође до 40 паци је на та, али 
нису сви са симп то ми ма виру са – дола зи 
се и због нала за ради хоспи та ли за ци је 
или тести ра ња на лич ни зах тев.

И у шко ла ма и врти ћи ма ситу а ци ја је 
мир на после два школ ска месе ца. Код 
јед ног ђака Основ не шко ле „Антон Ска
ла“ реги стро ва на је при сут ност виру са 
ковид19. Ђак није са тери то ри је општи
не Ста ра Пазо ва и у ову шко лу га дово зе 
из Зему на. У овој шко ли се због спе ци
фич ног про гра ма који спро во де у раду са 
децом стрикт но при ме њу ју све про пи са
не мере зашти те од епи де ми је. Ноше ње 
маске и даље је при о ри тет, јер нас иста 
може зашти ти и од коро на ви ру са и од 
надо ла зе ћег виру са сезон ског гри па.

Д. Г.

На тре ћој сед ни ци Скуп шти не 
општи не Ста ра Пазо ва, одр жа ној 23. 
окто бра, којој је при су ство ва ло свих 
53 одбор ни ка и одбор ни ца, раз ма
тран је оби ман днев ни ред са 38 
тача ка. Изгла са ни су сви изве шта ји 
о раду и финан сиј ски изве шта ји 
десет месних зајед ни ца за 2019. 
годи ну. 

Дата је сагла сност на исте изве
шта је Народ не библи о те ке „Доси теј 
Обра до вић“, Тури стич ке орга ни за ци
је, Црве ног крста, Цен тра за соци
јал ни рад, Цен тра за кул ту ру, 
Општин ског пра во бра ни ла штва, као 
и на про гра ме посло ва ња „Водо во да 
и кана ли за ци је“, „Чисто ће“, „Урба ни
зма“, Општин ске стам бе не аген ци је 
и „Топла не“.

Прво бит ни буџет Општи не Ста ра 
Пазо ва изно сио је 3,6 мили јар ди 
дина ра. Реба лан сом усво јен буџет 
за 2020. годи ну изно си три мили јар
де, 190 мили о на и 651 хиља ду дина
ра. Сед ни ци локал ног пар ла мен та 
при су ство вао је и први човек општи
не Ђор ђе Ради но вић са савет ни ци
ма, начел ни ци Општин ске упра ве 
као и изве сти те љи јав них пред у зе ћа 
и уста но ва. Нека од одбор нич ких 
пита ња и пред ло га, која су данас 
изне та одно си ла су се на рад и 
функ ци о ни са ње ФК „Рад нич ки“ из 
Нове Пазо ве, поста вља ње леже ћих 
поли ца ја ца у чети ри глав не ули це у 
Ста рој Пазо ви као и изград њу ази ла 
за напу ште не псе у ста ро па зо вач кој 
општи ни.  Д. Г.

Седница Скупштине општине
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СПО МЕНКУЋА ЈАН КА ЧМЕ ЛИ КА

Отво ре на етно ло шка изло жба

У Ста рој Пазо ви, у Зави чај ној кући 
народ ног херо ја Јан ка Чме ли ка у 
сре ду, 21. окто бра, отво ре на је 

етно ло шка изло жба под нази вом „250 
годи на дола ска Сло ва ка у Ста ру Пазо
ву“. 

Отва ра ње етно ло шке изло жбе орга
ни зо ва но је у годи ни када се обе ле жа
ва овај вели ки јуби леј. Изло жба садр
жи постав ку веза ну за живот ста ро па
зо вач ких Сло ва ка, при ка за на је пред
ња соба са наме шта јем, одев ни пред
ме ти одра слих и деце, а с обзи ром на 
сужи вот два наро да, јед на је соба 
уре ђе на у срп ском сти лу. Сре ди шњи 
део зау зи ма постав ка веза на за 
Народ но о сло бо ди лач ку бор бу и живот 
Јан ка Чме ли ка, док се у помоћ ном 
објек ту у дво ри шту нала зи кухи ња. 
Сама збир ка има пре ко 2.000 екс по на
та. 

Под покро ви тељ ством Мини стар
ства кул ту ре и инфор ми са ња, а захва
љу ју ћи Тури стич кој орга ни за ци ји 
општи не Ста ра Пазо ва, у сарад њи са 

Зави чај ним музе јом из Руме, род на 
кућа народ ног херо ја је у прет ход ном 
пери о ду уре ђе на.

– Ово је јед на лепа изло жба, коју је 
било лако реа ли зо ва ти, с обзи ром на 
вели ки број саку пље них пред ме та. 
Јан ко Чме лик, као народ ни херој, 
заслу жу је да доби је сво је спо менобе
леж је и да буде увр шћен тамо где при
па да, а ујед но, и сви Сло ва ци у Сре му, 
а посеб но у Ста рој Пазо ви који обе ле
жа ва ју овај део Сре ма као наш рузма
рин ски и кола чар ски, заслу жу ју ова кву 
јед ну постав ку – рекла је дирек тор ка 
Зави чај ног музе ја у Руми Бра ни сла ва 
Коње вић.

Ова кућа је зна чај на због тога што је 
у њој живео народ ни херој Јан ко Чме
лик. Он је био секре тар месног и сре
ског коми те та КПЈ за Ста ру Пазо ву, 

члан окру жног коми те та КПЈ и члан 
бироа ПК КПЈ за Вој во ди ну. Стре љан 
је 12. маја 1942. год. у Срем ској Митро
ви ци. За изван ред но, хра бро држа ње 
пред непри ја те љем про гла шен је за 
народ ног херо ја 25. 10. 1943. годи не.

Кућа народ ног херо ја Јан ка Чме ли ка 
сагра ђе на је у првој поло ви ни 20. века, 
пред ста вља тип сео ске архи тек ту ре и 
нала зи се под зашти том држа ве као 
непо крет но кул тур но добро од з на ча ја 
о чему је гово ри ла Душан ка Стан ко
вић из Заво да за зашти ту спо ме ни ка 
Срем ска Митро ви ца.

– Ова кућа при па да фон ду нашег 
кул тур ног насле ђа у Сре му и рет ке су 
куће које су доби ле сво ју наме ну, а ово 
је један од добрих при ме ра – рекла је 
Стан ко вић.

У музич ком про гра му су уче ство ва
ли чла но ви народ ног орке стра и соло 
пева чи СКУДа који носи име народ ног 
херо ја, а чла ни це Удру же ња жена су 
пре зен то ва ле руч не радо ве и тра ди
ци о нал но јело – над лац ке. 

Дирек тор ка ТО општи не Ста ра Пазо
ва Дра га на Зорић Ста ној ко вић каже да 
спо менкућа сад зва нич но ула зи у 
тури стич ку пону ду општи не и уско ро 
ће посто ја ти у вир ту ел ном изда њу.

– После 30 годи на ова кућа је поно
во у функ ци ји, одно сно отва ра се за 
јав ност. Нажа лост, за сада ћемо има ти 
само наја вље не и груп не посе те и зато 
је потреб но наја ви ти се у Тури стич кој 
орга ни за ци ји – рекла је дирек тор ка, уз 
напо ме ну да се при пре ма и вир ту ел на 
пону да овог зда ња. 

Кућа народ ног херо ја Јан ка Чме ли
ка, у којој се он родио и живео нала зи 
се у Ста рој Пазо ви у ули ци која носи 
њего во име.  Зден ка Кожик

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

Спо мен кућа

Дра га на Зорић Ста ној ко вић

Део постав ке
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БЕРБА КУКУРУЗА ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ

Добар род 
пра ти и 
добра цена

Бер ба куку ру за у Сре му при во ди 
се кра ју. Мно ги пољо при вред ни
ци који су има ли рани је хибри де 

бер бу су већ завр ши ли и засе ја ли 
пше ни цу. Ових дана ком бај ни су у 
њива ма широм Сре ма јер тре ба иско
ри сти ти лепо вре ме и бер бу жутог 
зрна при ве сти кра ју. Бер бу завр ша ва и 
Мијат Бошњак, пољо при вред ник из 
Руме, који је вео ма задо во љан ово го
ди шњим при но сом куку ру за.

– Ово го ди шњи при нос је соли дан, а 
када кажем соли дан, мислим на то да 
је по јед ном ката стар ском јутру на 
мојим њива ма куку руз родио 6,2 тоне, 
што је добро. При ме нио сам сву агро
тех ни ку у дого во ру са пољо при вред
ним струч ња ци ма, а и ова годи на је 
била повољ на за куку руз. Пада ви на је 
било довољ но баш када су биле 
потреб не и сви који су има ли ква ли тет
но семе и ради ли како нала же стру ка 
има ју и резул тат – каже Бошњак. 

Ове годи не, пре ма речи ма Бошња
ка, добар род пра ти и добра цена. 

Кре ће се и пре ко 20 дина ра за кило
грам, што одав но није било у ово вре
ме.

– Мислим да у вре ме бер бе цена од 
20 или 21 динар коли ко је на бер зи са 
ПДВом није била одав но. Добро је за 
оне који сада мора ју да про да ју део 
рода. А мно ги то раде јер тре ба засно
ва ти нову про из вод њу. Не знам да ли 
ће цена оста ти таква и даље, али сма
трам да ове годи не нико неће изгу би
ти. Ни они који сада про да ју, ни они, 
као што сам ја, који лаге ру ју жуто зрно 
– дода је Бошњак.

У Сре му посто ји доста откуп них 
места и сва раде пуним капа ци те том. 
У Буђа нов ци ма, при ме ра ради, на 
откуп ном месту пред у зе ћа „Вел мис“, 
тре нут на цена је 18,2 дина ра за кило
грам.

– Цена се вео ма често мења. Откуп 
смо поче ли са ценом од 16,5 дина ра 
за кило грам, а то је било поло ви ном 
про шлог месе ца. За само неко ли ко 
дана већ је било 16,8 дина ра, па онда 

17 и сада ево 18,2 дина ра. Откуп иде 
добро, мно ги пољо при вред ни ци одмах 
про да ју цело ку пан род, а ових дана 
сам, при ме ра ради, само од јед ног 
пољо при вред ни ка отку пио 20 ваго на. 
Ина че, на ово откуп но место у Буђа
нов ци ма куку руз дово зе и пољо при
вред ни ци из Пла ти че ва, Ники на ца, 
Клен ка – каже Вла ди слав Слеп че вић, 
вла сник овог пред у зе ћа. 

Ина че и Вла ди слав се бави пољо
при вред ном про из вод њом. На сво јим 
њива ма има нај ви ше куку ру за. Каже 
задо во љан је ово го ди шњим при но сом 
који се кре ће нешто више од шест 
тона по јутру. Дода је да су и пољо при
вред ни ци који доно се куку руз задо
вољ ни ово го ди шњим родом, али и 
ценом, па не чуди чиње ни ца да днев
но отку пи од 170 до 200 ваго на жутог 
зрна. За отку пље ну робу испла та је 
одмах, па пао ри у сва ком сми слу са 
ово го ди шњом про из вод њом куку ру за 
могу бити задо вољ ни.

З. Марковиновић

• Ово го ди шњи при нос је соли дан, 
а када кажем соли дан, мислим на 
то да је по јед ном ката стар ском 
јутру на мојим њива ма куку руз 
родио 6,2 тоне, што је добро, каже 
Мијат Бошњак из Руме

• Цена се вео ма често мења. Откуп 
смо поче ли са ценом од 16,5 дина
ра за кило грам, а то је било поло ви
ном про шлог месе ца. За само неко
ли ко дана већ је било 16,8 дина ра, 
па онда 17 и сада ево 18,2 дина ра, 
каже Вла ди слав Слеп че вић

Мијат Бошњак

Владислав Слепчевић
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Већи на воћа ра у Сре му, барем они 
који су има ли заса де шљи ве, за 
сада су завр ши ли посао у воћ ња

ку. Оче ку је их зим ско прска ње, а у 
међу вре ме ну, суми ра ју се резул та ти 
ове про из вод не годи не. Рачу на се ових 
дана и у добри нач кој поро ди ци Гагић 
која се већ годи на ма бави воћар ством 
и то про из вод њом шљи ве. Њихо ви 
заса ди шљи ве нала зе се у Врд ни ку и 
зау зи ма ју повр ши ну од 13 хек та ра, што 
ову поро ди цу свр ста ва међу веће про
из во ђа че шљи ве у Сре му. 

Дра гу тин Гагић, покре тач поро дич ног 
посла, каже да поче ци нису били нима
ло лаки и да тада није могао ни да 
наслу ти да ће се хоби пре тво ри ти у 
основ ни извор при хо да.

– Прва ста бла смо супру га и ја заса
ди ли још пре 30 годи на. Има ли смо 
све га око 400 ста ба ла у воћ ња ку, на 
повр ши ни од јед ног хек та ра. Све смо 
ради ли сами, тру де ћи се да надо ме
сти мо недо ста так меха ни за ци је. Вре
ме ном, како је воћ њак почео да рађа, 
раз ви ла се љубав пре ма воћар ству па 
самим тим и наша жеља да га уве ћа
мо. Данас има мо око 13 хек та ра под 
шљи вом као и сву потреб ну меха ни за
ци ју. Бит но је да човек жели и воли да 
ради, али и да то пре не се сво јој деци. 
Данас се моји сино ви тако ђе баве 
воћар ством – каже Дра гу тин Гагић.

Милан Гагић, ста ри ји син у поро ди
ци, поха ђао је Пољо при вред ни факул
тет, а сте че на, тео риј ска зна ња успе
шно при ме њу је у сво јим воћ ња ци ма. 
Њего во посеб но инте ре со ва ње је 
зашти та воћа, за коју твр ди да је један 
од нај бит ни јих сег ме на та про из вод ње.

– Тех но ло ги ја про из вод ње шљи ве, у 
одно су на дру ге воћ не врсте није ком
пли ко ва на, а самим тим ни зашти та 
није пре ви ше зах тев на. Нај ва жни ји 
трет ма ни у шљи ви ци ма врше се у вре

ме бубре ња пупо ља ка, у пуном цве ту и 
пре цве та ва њу. Пре ма нашем иску ству, 
нај бо ље резул та те даје пра во вре ме но 
тре ти ра ње пре па ра том про тив мони
ли је цве та, с тим што у пре цве та ва њу 
тре ба дода ти и инсек ти цид про тив 
шљи ви не осе. Исто тако, када плод 
поч не да мења боју и да се шара, тре
ба поно ви ти трет ман инсек ти ци дом и 
сред ством про тив мони ли је пло да – 
рекао је Милан додав ши да у њихо вим 
воћ ња ци ма годи шње при ме њу је седам 
до девет трет ма на, у зави сно сти од 
вре мен ских усло ва.

Милан ко Гагић, по стру ци дипло ми
ра ни прав ник, тако ђе је одлу чио да се 
уз сво ју про фе си ју бави и воћар ством. 
Пре ма њего вим речи ма, ово го ди шњи 
при нос шљи ве је задо во љио оче ки ва
ња изу зев сор те чачан ке ране која је 
ове годи не око 90 посто измр зла у цве
ту.

– У нашем воћ ња ку нала зи се више 
сор ти шљи ве од којих су нај за сту пље
ни је стен леј и чачан ска лепо ти ца. Уко
ли ко се пре ду зму све агро тех нич ке 
мере, није тешко про из ве сти ква ли те
тан плод, али је зато про блем наћи 
куп ца и напла ти ти ква ли тет и коли чи
ну, јер недо ста ју стал ни и поу зда ни 

отку пљи ва чи. Исто тако, данас је све 
већи про блем рад на сна га, посеб но 
зато што је чине углав ном ста ри ји 
људи. Упра во зато, у будућ но сти, 
наме ра ва мо да оса вре ме ни мо меха
ни за ци ју и сма њи мо број потреб них 
бера ча при ли ком бер бе – иста као је 
Милан ко.

Сезо на бра ња, која је за Гаги ће ове 
годи не била вео ма успе шна, одав но је 
завр ше на. Ком пле тан род је про дат, а 
сада им пред сто ји још зим ско прска ње 
сред ством на бази бакра, након што 
опад не лишће. Овај трет ман има уло гу 
да ума њи или ели ми ни ше пре зи мљу ју
ће фор ме биљ них боле сти и ште то чи
на. Изво ди се након извр ше не резид бе 
и изно ше ња гра на из воћ ња ка. Зим ско 
прска ње тре ба извр ши ти темељ но тј. 
добро оку пи ти сва ко ста бло, тако да 
након завр ше ног трет ма на при ме ње ни 
рас твор буде при су тан на целој повр
ши ни ста бла. Прска се по сун ча ном и 
тихом вре ме ну, без ветра. Тем пе ра ту
ра при ли ком прска ња мора да буде 
пре ко осам сте пе ни Цел зи ју са, јер се 
мине рал на уља не лепе за тре ти ра ну 
повр ши ну ако је тем пе ра ту ра нижа од 
осам сте пе ни Цел зи ју са.

Златко Марковиновић

ПОРОДИЦА ГАГИЋ У ВРДНИКУ ГАЈИ ШЉИВЕ НА 13 ХЕКТАРА

Шљива није захтевна воћка
Прва ста бла смо супру га и 

ја заса ди ли још пре 30 
годи на. Има ли смо све га 

око 400 ста ба ла у воћ ња
ку, на повр ши ни од јед ног 
хек та ра. Данас има мо око 

13 хек та ра под шљи вом 
као и сву потреб ну меха

ни за ци ју. Бит но је да 
човек жели и воли да 

ради, али и да то пре не се 
сво јој деци. Данас се моји 

сино ви тако ђе баве воћар
ством, каже Дра гу тин 

Гагић

Драгутин Гагић
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (41)
ГАВРИ ЛО КОВА ЧЕ ВИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Песник, књи жар и изда вач

На тере ну Вој во ди не, књи жа ре су 
се поја ви ле доста касно. Још 
15. мар та 1773. годи не, на пита

ње Наме снич ког већа у Пожу ну, 
Mагистрат Новог Сада одго ва ра: „...у 
нашем гра ду нема ни књи жа ра ни 
штам па ра, сем бед ног неког књи го ве
сца који про да је буква ре, кален да ре и 
дру ге сит не књи ге“. И то ће тако дуго 
тра ја ти: књи го ве сци су били први 
наши књи жа ри који су под ми ри ва ли 
прве потре бе широ ких маса у књи га
ма, про да ју ћи уџбе ни ке, моли тве ни ке, 
кален да ре и санов ни ке, кори че ћи за 
управ не и суд ске вла сти поре ске књи
жи це и про то ко ле. Књи го ве сци су 
били и Карл Рит ми лер из Сак со ни је, 
„бед ник“ кога је Mагистрат спо ме нуо 
1773. и Дамјан Сте фа но вић Кау ли ци, 
и Гри го ри је Воза ре вић у Бео гра ду, и 
Игнац Фукс у Новом Саду... (Јоно вић). 
Зна ча јан допри нос књи жар ству, дао је 
и Гаври ло Кова че вић. Рођен је 18. 
мар та 1765. годи не у Ири гу, где се и 
шко ло вао. Отац му се звао Лазар и 
био је про да вац рибе, а мај ка Јели са
ве та. Књи го ве зач ки занат Гаври ло је 
изу чио у Буди му и Бечу. Годи не 1803. 
у Господ ској ули ци у Зему ну, отво рио 
је књи жа ру, и убр зо је постао један од 
нај у глед ни јих срп ских књи го ве за ца и 
књи го про да ва ца (Ера ко вић). Умро је у 
Зему ну, почет ком 1832. годи не, где је 
и сахра њен, испод Кал ва ри је (Алек си
је вић). Кова че ви ћев напо ран рад 
у Зему ну касни је про ду жа ва и наста
вља отац песни ка Бран ка Ради че ви

ћа, затим Вуков при ја тељ Васи ли је 
Васи ли је вић, Стје пан Мар ја но вић, 
Дими три је Чобић и дру ги.

Читав свој век, Кова че вић је посве
тио књи га ма. „Био је по при ро ди фан
та ста и због сво јих екс цен трич них 
иде ја, које је у сво јим песма ма певао, 
чешће је дола зио у сукоб с госпо дом 
од маги стра та. Био је, што бисмо 
данас каза ли, муче ник народ не иде је 
(Мар ко вић). Када је реч о њего вим 
гра ђан ским актив но сти ма, био је један 
од пот пи сни ка Устава о земунском
српском црквено-школском фонду и 
при ло жио је књи ге за прву земун ску 
библи о те ку, која је осно ва на на Све тог 
Саву, 1825. годи не. Уко ли ко се сагле
да ју књи ге на које се пре ну ме ри сао, 
Кова че вић је за оно вре ме могао има
ти лепу лич ну библи о те ку. Њего ва 
инте ре со ва ња су била у духу вре ме на 
– широ ка и разно вр сна. Зани ма ли су 
га како лепа књи жев ност, тако и језик, 
исто ри ја, хума ни стич ке нау ке. Позна
ти бео град ски књи жар Гли го ри је Воза
ре вић учио је код Кова че ви ћа књи го
ве зач ки занат, а доц ни је је обја вљи
вао њего ве спе во ве. 

Чиње ни ца је да је Гаври ло, као 
песник устанка, на сво јим леђи ма 
осе тио гнев аустриј ских вла сти које су 
с него до ва њем гле да ле на везе Зему
на ца са срп ским уста ни ци ма. Земун је 
после закљу че ња Бео град ског мира 
1739. годи не постао јед но од нај ва
жни јих погра нич них места у Аустри ји. 
Он је био сре ди ште тран зит не трго ви

Господ ска ули ца у Зему ну (Вики пе ди ја)

Читав свој век, Кова
че вић је посве тио 

књи га ма. „Био је по 
при ро ди фан та ста и 
због сво јих екс цен

трич них иде ја, које је 
у сво јим песма ма 

певао, чешће је дола
зио у сукоб с госпо
дом од маги стра та. 

Био је, што бисмо 
данас каза ли, муче

ник народ не иде је 
(Мар ко вић)

Кова че вић је за оно 
вре ме могао има ти 

лепу лич ну библи о те
ку. Њего ва инте ре со
ва ња су била у духу 
вре ме на – широ ка и 

разно вр сна. Зани ма
ли су га како лепа 

књи жев ност, тако и 
језик, исто ри ја, хума

ни стич ке нау ке. 
Позна ти бео град ски 

књи жар Гли го ри је 
Воза ре вић учио је 

код Кова че ви ћа књи
го ве зач ки занат, а 

доц ни је је обја вљи
вао њего ве спе во ве
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не, те су се у њему могли наћи и 
тргов ци и аван ту ри сти које је при вла
чио неми ран начин живо та. Но, успе
шном поли ти ком, град ске вла сти су 
пости гле да су се вре ме ном у Зему ну 
наста ни ли и они који су желе ли да у 
њему оста ну, па је гра дић на Дуна ву, 
захва љу ју ћи ста бил ној при вре ди, 
почео и кул тур но да се раз ви ја. У 
њему је јед но вре ме учи те ље вао отац 
срп ског позо ри шта Јоа ким Вујић, сати
ри чар Миха и ло Мак си мо вић радио је 
као град ски чинов ник, а ту се родио и 
пио нир срп ског нови нар ства, писац, 
исто ри чар и дипло ма та Дими три је 
Дави до вић. Земун је у вре ме око 
1804. годи не, као и мно ги дру ги гра до
ви у Хаб збур шкој монар хи ји, подр жа
вао уста нак, не само морал но и поли
тич ки, него и мате ри јал но, на раз не 
начи не. Тако Еме рик Мли на рић у свом 
изве шта ју Беч кој цар ској кан це ла ри ји, 
поло ви ном јуна 1807. вели да тамо
шњи Срби „само чека ју миг од Кара
ђор ђа, па да се, како они, тако и њихо
ви пове ре ни ци, не само у Зему ну, већ 
на целој гра нич ној лини ји до Орша ве, 
при дру же Срби ма“. Мли на рић изве
шта ва и да, уз помоћ Зему на ца, сва ке 
ноћи пре ла зи у Срби ју десет до два
на ест дезер те ра из аустриј ске вој ске.

Насто је ћи да држи под кон тро лом 
ста ње у погра нич ним кра је ви ма са 
Срби јом, Аустри ја је од 1805. поче ла 
да забра њу је и кон фи ску је све што је, 
по њеном мишље њу, буди ло народ ну 
свест Срба, вели ча ло срп ску про
шлост или про сла вља ло уста ни ке. 
При ли ком кон фи ско ва ња књи га, књи
жа ри су били наро чи то на уда ру. Спи
сак књи га оду зе тих Гаври лу Кова че ви
ћу у јулу 1808. годи не попри лич но је 
дуга чак. Кова че вић потом моли 
Земун ски маги страт да му пру жи 
накна ду за кон фи ско ва не књи ге: 
„Мени, сиро ма шном чове ку, потреб но 
је да се ова ствар испи та, јер су све 
поме ну те књи ге јав но цен зу ри са не у 
Слав ној кра љев ској штам па ри ји у 
Буди му и штам па не су пре ми ло сти
вим одо бре њем, а дру го, јер су и оста
лим књи жа ри ма у Буди му, Пешти, 
Новом Саду и дру гим мести ма све 
ова кве оду зе те књи ге кон фи ско ва не и 
испла ће не.“ Није позна то да ли је 
Кова че вић накна ду уоп ште добио. 
Нај пре је настао спор око над ле жно
сти изме ђу Вој не и Сла вон ске гене
рал не коман де, а затим је књи жар 
давао изја ве о цена ма, јер је одго ва
ра ју ћи новац тре ба ло да му се надок

на ди. Запи сни чар Кова че ви ће ве изја
ве закљу чу је: „Пошто је он руко пи се 
она мо (у Пешту) послао по тргов ци ма, 
а штам па не при мер ке истим путем 
при мио и како је изгу био потвр ду 
дотич ног књи жа ра, одно сно штам па
ра, то не може ни са чим да дока же 
тро шко ве, већ мора само сво јом 
чашћу јам чи ти да су њего ве књи жи це 
кошта ле оно ли ко коли ко је ста вио у 
под не се ном рачу ну, на шта може, ако 
је потреб но, и да се заку не. Уоста лом, 
сада би ове при мер ке могао дво стру
ко ску пље да про да“. (Петр о вић).

И као песник, Кова че вић је сно сио 
после ди це. Песма о устан ку Гаври ла 
Кова че ви ћа је запра во вер си фи ко ва
на хро ни ка о првој годи ни Кара ђор ђе
вог устан ка про тив дахи ја. Песма је 
наста ла кра јем окто бра 1804. годи не 
после изми ре ња Кара ђор ђа са Бећир
пашом. Кова че вић је, као и мно ги дру
ги, веро вао да ће потра ја ти то при вре
ме но изми ре ње. Песма о устан ку је 
била мно го чита на, што пока зу је да је 
одго ва ра ла потре ба ма чита ла ца, пре 
све га, као инфор ма ци ја о устан ку. 
Песма је већ тада била више извор 
инфор ма ци ја о јед ном исто риј ском 
дога ђа њу, него поет ски састав. Убр зо 
је (1806) дожи ве ла дру го изда ње у 
Буди му, које је, међу тим, одмах забра
ње но. Иако про га ња на, није губи ла на 
попу лар но сти, већ је делом пре не та у 
Вишњи ће ву чуве ну песму Почетак
буне против дахија, наста вив ши да 
живи. О њеној попу лар но сти гово ри и 
пода так да је поно во штам па на 1832. 
годи не, као јед но од првих изда ња 
Гли го ри ја Воза ре ви ћа. Песма је још 
један пут штам па на, 1844. годи не, овај 
пут као при год но изда ње пово дом 
избо ра Кара ђор ђе вог сина Алек сан
дра за кне за Срби је. Као песник устан
ка, Гаври ло Кова че вић се убр зо суко
био са аустриј ским вла сти ма. И он је, 
као уоста лом и његов Земун, испа
штао због пома га ња уста ни ка и Срби
је (Бараћ).

Као писац пот пу но про сто на род ног 
типа, сво јим мешо ви тим сти хо твор
ством о поли тич коисто риј ским и сен
ти мен тал нороман тич ним спи си ма, 
зби рао је публи ку и чита о це (Јоно
вић). Кова че вић је по уку су онда шње 
публи ке „не само пред мет ода би рао, 
него јој је по вољи и језик и све оста ло 
поде ша вао“ (Нова ко вић), био је надах
ну ти хро ни чар јед не бур не епо хе, који 
се тру дио да у сти ху саоп шти исто риј
ски пода так (Реме тић). 

СТАРА ПАЗОВА

Обе ле жен Дан 
осло бо ђе ња

Пола га њем вена ца и цве ћа на спо
менобе леж је у цен тру Ста ре Пазо ве, 
као и на спо ме ник народ ног херо ја Јан
ка Чме ли ка, Општин ски одбор СУБ
НОРа у петак, 23. окто бра, обе ле жио је 
76 годи на од осло бо ђе ња општи не Ста
ра Пазо ва од фаши зма. Поред чла но ва 
СУБ НОРа, дога ђа ју су при су ство ва ли 
пред став ни ци Вој ске Срби је и потом ци 
бора ца. У пар ку, испред спо ме ни ка 
народ ном херо ју Јан ку Чме ли ку, уче ни
ци Основ не шко ле „Херој Јан ко Чме
лик“, при пре ми ли су при го дан про грам. 
У попо днев ним сати ма и пред став ни ци 
ОО СПСа су ода ли почаст и поло жи ли 
вен це на спо ме ник палим бор ци ма и 
спо ме ник народ ном херо ју Јан ку Чме
ли ку. Том при ли ком је Сла вик Чме лик 
под се тио на жртву коју су број ни ста
нов ни ци општи не Ста ра Пазо ва поло
жи ли за осло ба ђа ње земље од фаши
зма. З. К.

Вак ци на про тив 
сезон ског гри па

Због вели ког инте ре со ва ња гра ђа на 
за вак ци на ци ју, у ста ро па зо вач кој 
општи ни нема довољ но вак ци на про тив 
сезон ског гри па, потвр дио је за РТВ 
Ста ра Пазо ва епи де ми о лог Дома здра
вља „Др Јован Јова но вић Змај“ Душко 
Кол џић. Прва испо ру ка вак ци на од 
2.500 доза у року од неко ли ко дана је 
тако ре ћи „пла ну ла“. Пораст бро ја инфи
ци ра них од кови да у нашој земљи и 
реги о ну само је још више поја чао инте
ре со ва ње гра ђа на за иму ни за ци јом. 
Ових дана, у ста ро па зо вач ки Дом здра
вља тре ба да при стиг не и изве сна коли
чи на Тор ла ко вих вак ци на, све га неко ли
ко десе ти на доза, које су наме ње не 
само за попу ла ци ју од 18 до 65 годи на. 
Ста ри ји од 65 годи на, који су у ста ро па
зо вач кој општи ни и нај за ин те ре со ва ни
ји, неће моћи да је при ме.  Д. Г.

И као песник, Кова че вић је сно сио после ди це. 
Песма о устан ку Гаври ла Кова че ви ћа је запра во 
вер си фи ко ва на хро ни ка о првој годи ни Кара
ђор ђе вог устан ка про тив дахи ја. Песма је наста
ла кра јем окто бра 1804. годи не после изми ре ња 
Кара ђор ђа са Бећирпашом
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Град Срем ска Митро ви ца, на осно ву 
мере ња пара ме та ра за утвр ђи ва ње 
ква ли те та вазду ха, свр стан је у тре

ћу кате го ри ју на тери то ри ји Вој во ди не, 
што зна чи да је зага ђе ње висо ко. Из 
локал не само у пра ве кажу да су у поступ
ку про на ла ска реше ња, с обзи ром на то 
да је ово зага ђе ње изра же но искљу чи во 
током греј не сезо не, јер је узрок, упра во 
смог.

Ипак ква ли тет вазду ха током лета је 
одли чан, кажу у гра ду на Сави, а пара
ме три пока зу ју да су инди ви ду ал на 
ложи шта, одно сно кори ће ње топлот не 
енер ги је нај ло ши јег ква ли те та, кри вац за 
зага ђе ност, иако гра ђа ни има ју опци је 
град ског гре ја ња и кори шће ња гаса. 
Локал на само у пра ва је у оба ве зи да 
изра ди крат ко роч ни и дуго роч ни акци о ни 
план ква ли те та вазду ха и то су први 
кора ци који су начи ње ни ка побољ ша њу 
ситу а ци је.

– Дуго роч ни план ћемо ура ди ти путем 

јав не набав ке, одно сно рефе рент не куће 
која се бави том про бле ма ти ком. Они ће 
ура ди ти тај акци о ни план, а крат ко роч ни 
смо сами ура ди ли, тре нут но је у ресор
ном Мини стар ству, чека сагла сност, 
након чега ће бити на днев ном реду 
Скуп шти не гра да. Он обу хва та актив но
сти као што је, изме ђу оста лог, озе ле ња
ва ње гра да, каже Вла ди мир Насто вић, 
начел ник упра ве за зашти ту живот не 
сре ди не.

Удео пре по ру че них зеле них повр ши на 
изно си око 45 одсто у насе ље ном месту, 
а тре нут но је он само десе так одсто. 
План је да се заса ди укуп но 80.000 нових 
ста ба ла, сим бо лич но, коли ко има и 
Митров ча на. Оче ку је се да ће нај ви ше 
бити чети на ра, као нај бо љих апсор бе на
та штет них мате ри ја.

– Град годи на ма уна зад ради мере ње 
пара ме та ра, одно сно Аген ци ја за зашти
ту живот не сре ди не, а то су кон цен тра
ци ја азотдиок си да, сум пордиок си да и 

чађи. На осно ву тога се ради про це на 
ква ли те та вазду ха. Тако ђе и ми има мо 
сво ју локал ну мре жу. С обзи ром на то да 
су до сада јав но сти пода ци доста вља ни 
на месеч ном нивоу, ми ћемо убу ду ће, 
кроз ове пла но ве, импле мен ти ра ти 
систем, који под ра зу ме ва да се по завр
ше ном мере њу у року од сат вре ме на 
пода ци доста ве гра ђа ни ма. Иде мо 
напред, ради мо на томе, тако да ће и у 
зим ском пери о ду ваздух бити ква ли тет
ни ји за наше Митров ча не, додао је Вла
ди мир Насто вић.

Циљ је да се регу ли ше и сао бра ћај 
који тако ђе ште ти вазду ху, изград њом 
што више пешач кобици кли стич ких зона, 
а мање за мотор на вози ла.

Алек сан дра Плав шић

КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Шта то удишемо?

Вла ди мир Насто вић

С обзи ром на то да су до сада јав но сти пода ци доста
вља ни на месеч ном нивоу, ми ћемо убу ду ће, кроз ове 
пла но ве, импле мен ти ра ти систем, који под ра зу ме ва да 
се по завр ше ном мере њу у року од сат вре ме на пода ци 
доста ве гра ђа ни ма. Иде мо напред, ради мо на томе, тако 
да ће и у зим ском пери о ду ваздух бити ква ли тет ни ји за 
наше Митров ча не, додао је Вла ди мир Насто вић

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА РУМА

Зашто мати чи ти гове да?
Гове дар ство у Срби ји је јед на од нај

ва жни јих пољо при вред них гра на, а 
посеб но су важни сек то ри про из вод ње 

мле ка и меса. Ста ње се не може оце ни ти 
као задо во ља ва ју ће, али оба сек то ра има
ју висок потен ци јал за уна пре ђе ње про из
вод ње. Око поло ви не газдин ста ва у Срби
ји има јед ну до три кра ве што је знат но 
испод европ ског про се ка, где око 40 одсто 
газдин ста ва има од 30 до 60 кра ва. Тако
ђе, ква ли тет и при нос мле ка је на неза до
во ља ва ју ћем нивоу. Про сеч на млеч ност 
дома ћих кра ва је око 3.500 килограма 
мле ка, док је у Евро пи од 6.000 до 8.000 
килограма. Исто вре ме но, све га око 40 про
це на та мле ка се нала зи у екс тра или првој 
кла си пре ма пра ви ли ма ЕУ.

– Због потре бе при ла го ђа ва ња тржи шта 
ЕУ про пи си ма, потреб но је пове ћа ти ква
ли тет, при нос и здрав стве ну без бед ност 
мле ка про из ве де ног код нас. У послед њој 
деце ни ји број музних кра ва је опао за око 
15 про це на та, али се пове ћао број ума ти
че них кра ва и оне сада чине око 35 про
це на та попу ла ци је гове да у Срби ји – каже 
Мир ко Билић, саве то да вац за сто чар ство 
у Пољо при вред ној струч ној слу жби Рума. 

Наи ме, као резул тат при ме не одга ји вач
ког про гра ма, у послед њих неко ли ко годи
на, про се чан при нос мле ка ума ти че них 
грла је пове ћан на око 4.200 килограма. 

Побољ ша ње је уоч љи во, али се у нашим 
усло ви ма гаје ња, генет ски потен ци јал не 
кори сти довољ но. Код већи не одга ји ва ча, 
нај че шће из финан сиј ских раз ло га, објек
ти, систе ми држа ња и исхра не, начин 
муже су неа де кват ни и заста ре ли у одно су 
на раз ви је не земље. Држа ва сво јим уред
ба ма и суб вен ци ја ма за опре ма ње сточ них 
фар ми поку ша ва да помог не одга ји ва чи
ма, јер само на тај начин ефек ти селек ци
је код ума ти че них грла могу доћи до пуног 
изра жа ја. Тре ба ради ти на томе да се што 
више сто ке уве де у систем мати че ња и 
при ме не одга ји вач ког про гра ма, а иде ал но 
би било да бар 90 одсто попу ла ци је буде 
обу хва ће но про гра мом мати че ња. Одга ји
ва чи гове да често поста вља ју пита ње шта 
ће тај систем мати че ња доне ти.

– Они мора ју да схва те да у дана шњем 
све ту нека да шњи систем гаје ња и про да
је гове да, мле ка и млеч них про из во да на 
црно или у полу си вој зони, није испла тив 
на дуже ста зе – исти че Мир ко Билић.

Ако се жели рен та бил на про из вод ња 
мле ка и меса, мора се пове ћа ти њихов 
при нос и ква ли тет уз исте или мање тро
шко ве држа ња и хра ње ња живо ти ња. Да 
бисмо могли насту пи ти са сво јим про из
во ди ма на раз ви је ним тржи шти ма, где 
су и цене отку па знат но повољ ни је, мора 
посто ја ти јасна и пре ци зна еви ден ци ја о 

поре клу про из во да које тамо жели мо да 
пла си ра мо. Ови про бле ми се могу реши
ти ула ском у систем мати че ња гове да и 
сарад њом са основ ним, реги о нал ним и 
глав ним одга ји вач ким орга ни за ци ја ма које 
су одго вор не за мати че ње грла у Срби ји. 
Вла да Срби је даје суб вен ци је од 25.000 
дина ра за ума ти че на грла, али када се 
оду зму одре ђе ни тро шко ви, ствар на суб
вен ци ја изно си око 20.000 дина ра.

Одга ји вач ке орга ни за ци је, на осно ву 
доби је них оце на запа та и про из вод них 
вред но сти, врше селек ци ју запа та у циљу 
пове ћа ња про дук тив но сти, побољ ша ња 
расног саста ва и спре ча ва ња даљег сма
ње ња бро ја грла у Срби ји.

Цео тај про цес није лак и брз, али се на 
кра ју, може пости ћи дво стру ко већа про из
вод ња мле ка, као и побољ ша ње ква ли те та 
меса јуна ди, уз релaтивно мало пове ћа ње 
тро шко ва.

– То је једи ни пут ка про фи та бил ној 
про из вод њи у тре нут ним усло ви ма на 
тржи шту, када су откуп не цене мле ка и 
товље ни ка ниске и нерен та бил не. Зато је 
пре по ру ка свим про из во ђа чи ма да уђу у 
про цес мати че ња, без обзи ра на то коли
ко је дуго тра јан, јер је крај њи резул тат еко
ном ски и тех но ло шки пово љан по газдин
ство – пору чу је Мир ко Билић, саве то да вац 
за сто чар ство у ПСС Рума. С. Џакула
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СРП СКО ПЕВАЧ КО ДРУ ШТВО У РУМИ

Сре бро у Бијељини

Хор ски фести вал „Мај ске музич ке 
све ча но сти“, који се сва ке годи не, 
у мају одр жа ва у Бије љи ни, због 

акту ел не ситу а ци је веза не за пан де ми
ју коро на ви ру са, одр жан је од 16. до 18. 
окто бра, у онлајн фор ма ту.

Тако је овај, 19. по реду фести вал 
хор ске музи ке био и први реа ли зо ван 
онлајн, како би се тра ди ци ја наста ви
ла. Так ми чи ло се 38 хоро ва из Пољ ске, 
Сло ве ни је, Хрват ске, Репу бли ке Срп ске, 
Босне и Хер це го ви не и Срби је, као и 17 
соло пева ча. Срп ско певач ко дру штво из 
Руме је у тој кон ку рен ци ји осво ји ло сре

бр ну меда љу са 86 бодо ва.
– Дра го нам је да су орга ни за то ри 

фести ва ла, упр кос тре нут ној епи де ми
о ло шкој ситу а ци ји, про на шли начин да 
се фести вал ипак одр жи. Ово је за нас 
било ново иску ство и заи ста смо задо
вољ ни резул та ти ма. Нада мо се да ћемо 
у наред ној так ми чар ској сезо ни ипак 
насту па ти ужи во, јер та енер ги ја и емо
ци је на самом насту пу на слу ша о це се 
мно го леп ше пре но се пред пуном салом 
– каже Зор ка Ухрик, дири гент ки ња Срп
ског певач ког дру штва у Руми.

С. Џаку ла

Срп ско певач ко дру штво у Руми

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА – АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ – ОПШТИН СКА УПРА ВА

Оде ље ње за  ур ба ни зам и имо вин ско  прав не  по сло ве
На осно ву чланa 63. Зако на о пла ни ра њу и изград њи („Сл. гла сни к РС“, бр. 

72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13УС, 50/13УС, 98/13УС, 132/14, 
145/1483/2018, 31/2019, 37/2019др. закон и 9/2020) и чла на 88. став 2. Пра вил
ни ка о садр жи ни, начи ну и поступ ку  и зра де  до ку ме на та  про стор ног и урба ни стич
ког  пла ни ра ња (“Сл. гла сни к РС“, бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА
ЈАВ НИ ПОЗИВ 

ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УРБА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА УРБА НИ СТИЧ КО
АРХИ ТЕК ТОН СКА РАЗ РА ДА ЛОКА ЦИ ЈЕ – ПЛА НИ РА НЕ ИЗГРАД ЊЕ

СЕО СКОГ ТУРИ СТИЧ КОГ ДОМА ЋИН СТВА НА К.П. БР. 54, К.О. ПЕЋИН ЦИ
1.На ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ ИЗЛА ЖЕ 

СЕ Урба ни стич ки про је кат Урба ни
стич коархи тек тон ска раз ра да лока
ци је – пла ни ра не изград ње сео ског 
тури стич ког дома ћин ства на к.п. 
бр.54, К.О. Пећин ци,који је изра ђен од 
стра не ЈУП ``ПЛАН’’ Рума, 27 Окто бра 
7а.

2.Нару чи лац изра де Урба ни стич ког про
јек та је Наде жда Бого је вић ПР ``Box 
Design``Орачка 13, ЗемунБео град.

3. Пози ва ју се сва заин те ре со ва на прав
на и физич ка лица да извр ше увид у 
Урба ни стич ки про је кат, као и да у току 
тра ја ња јав не пре зен та ци је доста ве 
сво је при мед бе и суге сти је у писа ном 
обли ку Оде ље њу за урба ни зам и имо
вин ско прав не посло ве Општин ске 

упра ве општи не Пећин ци, Пећин ци 
Ул. Сло бо да на Баји ћа бр.5.

4. Јав на пре зен та ци ја Урба ни стич ког 
про јек та ће бити одр жа на од 28., окто
бра до 4., новем бра 2020.годи не, сва
ког рад ног дана од 9 до 14 часо ва. 
Место одр жа ва ња јав не пре зен та ци је 
су про сто ри је Општин ске упра ве 
општи не Пећин ци, соба број 7., у 
Пећин ци ма, Ул. Сло бо да на Баји ћа 
бр.5.

5. Лице овла шће но за дава ње оба ве
ште ња о садр жа ју јав не пре зен та ци је 
је Дра га на Коту ро вић.
Под руч је обу хва ће но Урба ни стич ким 

про јек том нала зи се у К.О. Пећин ци,обу
хва та кп.бр. 54укуп не повр ши не51а 
37м2.

АК „СИР МИ УМ“

Два зла та
са Спорт ских
ига ра мла дих

Мла ди атле ти ча ри Сир ми у ма 
вра ти ли су се 25. окто бра из 
Сара је ва са завр шни це Спорт
ских ига ра мла дих на који ма су 
осво ји ли две злат не меда ље и 
тако још јед ном  достој но пре
зен то ва ли свој град Срем ску 
Митро ви ца и држа ву Срби ју.. 
Еки па изме ђу две ватре је, 
након ква ли фи ка ци је у Срем
ској Митро ви ци и побе де на 
Репу блич ком так ми че њу у При
бо ју, у вели ком фина лу побе ди
ла дома ћу еки пу Атле те из 
Сара је ва и то убе дљи вим 
резул та том 2:0 (по сето ви ма 
15:8 и 15:5). Еки па је насту пи ла 
у саста ву : Андреј Аћи мо вић, 
Михај ло Жабић, Тео дор Стој ко
вић, Огњен Тубић, Дејан Мој
син, Ана ста си ја Стан ко вић, Ким 
Срет ко вић,  Вања Кечић и Лара 
Џевер. Пот пу ну радост Митров
ча ни ма при ре ди ла је Вања 
Кечић, која је прво побе ди ла у 
ква ли фи ка ци ја ма, а након тога 
осво ји ла и злат ну меда љу у 
трци на 60 мета ра,  док су дру го 
и тре ће место осво ји ле девој чи
це из Загре ба. На овом лепом 
так ми че њу је  насту пи ло пре ко 
пет сто ти на уче сни ка из Хрват
ске, Срби је и Босне и Хер це го
ви на, уз вели ки труд дома ћи на 
и стро ге мере пре вен ци је. 
Побед нич ки тим „Сир ми у ма“ до 
три јум фа су пред во ди ли Сања 
Мој син, Ката ри на Кечић и Горан 
Павло вић, који су за свој труд и 
зна ње тако ђе заслу жи ли злат
не меда ље.

ПРОСЛАВЉЕН
СВЕТИ ТОМА

Заштит ник 
ново па зо вач ких 
зана тли ја

Вечер њим бого слу же њем, 
сече њем слав ског кола ча и пре
да ва њем кум ства у Хра му Све
те Пет ке у Новој Пазо ви обе ле
жен је дан Све тог апо сто ла 
Томе. Тра ди ци ја обе ле жа ва ња 
зана тлиј скопред у зет нич ке сла
ве тра је већ неко ли ко деце ни ја, 
а ове годи не због пан де ми је 
коро на ви ру са, Све ти Тома, као 
заштит ник зана тли ја, про сла
вљен је на скром ни ји начин. 
Поро ди ца Кома ри ца кум ство је 
пре да ла новом дома ћи ну сла
ве, куму Дра га ну Грби ћу.  Д. Г.
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„Сла ви мо разно ли кост“ је назив 
про јек та Фон да ци је „Ана и Вла де 
Дивац“ у који је укљу че на и рум ска 
Пољо при вред нопре храм бе на шко ла 
„Сте ван Петро вић Бри ле“. У окви ру 
про јек та, у посе ти шко ли су били уче
ни ци и про фе со ри из Пољо при вред не 
шко ле „Јово Мићић“ из Поже ге. Ова 
посе та је била при ли ка да се гости и 
дома ћи ни упо зна ју, раз ме не иску ства, 
али и да их дома ћи ни упо зна ју са кул
тур ним и тури стич ким зна ме ни то сти
ма Руме.

Про је кат „Сла ви мо разно ли кост“ је 
почео 1. сеп тем бра и тра је до кра ја 
ове годи не. Настав ни ци су уче ство ва
ли и на сер ти фи ко ва ним семи на ри ма, 
а пла ни ра на је и узврат на посе та 
Румља на шко ли у Поже ги.

Циљ овог про јек та јесте про мо ци ја 
раз ли чи то сти, кроз анга жо ва ње мла
дих на пољу мул ти ет нич ког раз у ме ва
ња, кул тур не разно ли ко сти и мањин
ских пра ва.

– Током про јек та, оку пља ју се мла
ди из наци о нал но, етнич ки и кул ту ро
ло шки раз ли чи тих сре ди на, те се кроз 
акти ви зам у раз ли чи тој сре ди ни од 

њихо ве, сма њу је етнич ка дис тан ца и 
допри но си се ства ра њу кли ме међу
ет нич ког раз у ме ва ња – кажу из Фон
да ци је о овом про јек ту.

Ово није први про је кат Фон да ци је 
„Ана и Вла де Дивац“ у којем уче ству је 

рум ска Пољо при вред нопре храм бе на 
шко ла. Међу они ма који су реа ли зо
ва ни био је и про је кат набав ке опре
ме за делат ност мла дих пољо при
вред ни ка, за коју су кон ку ри са ли уче
ни ци ове шко ле.  С. Џ.

ПОЉО ПРИ ВРЕД НА ШКО ЛА

Сла ви мо разно ли кост

Посе та уче ни ка и настав ни ка из Поже ге

ССШ „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ РУМА

Зва нич но отво рен нови про је кат

Зва нич но отва ра ње про
јек та „Европ ским зна
њи ма кроз срп ска 

тржи шта“ одр жа но је 22. 
окто бра у меди ја те ци ССШ 
„Бран ко Ради че вић“ у Руми. 
Про јект ни тим шко ле из про
гра ма Ера змус+ пред ста вио 
је коле га ма и уче ни ци ма 
циљ овог про јек та, као и 
фазе кроз које ће се он реа
ли зо ва ти. Било је речи о 
дина ми ци одви ја ња актив

но сти на про јек ту, а пред ста
вље ни су и нај за ни мљи ви ји 
сег мен ти који ће се реа ли зо
ва ти са уче ни ци ма, као нај
ва жни јом циљ ном гру пом.

Овим отва ра њем зва нич
но је и почео про је кат који 
ће тра ја ти годи ну дана, а 
биће финан си ран сред стви
ма ЕУ. Прет ход но је, у јулу, 
пот пи сан уго вор изме ђу 
ССШ „Бран ко Ради че вић“ и 
Наци о нал не аген ци је „Тем

пус“. То је тре ћи про је кат 
који ће се реа ли зо ва ти у 
овој шко ли, а парт нер ска 
земља у коју ће ићи настав
ни ци и уче ни ци јесте Пор ту
га ли ја. Са овом земљом и 
неким шко ла ма у њој посто
ји обо стра на и више го ди
шња сарад ња.

Циљ про јек та је уна пре ђе
ње нивоа прак тич ног зна ња 
уче ни ка и настав ни ка, које 
ће се бази ра ти на уско 

струч ном надо гра ђи ва њу 
посто је ћег зна ња и њего во 
угра ђи ва ње у посто је ћи 
настав ни план и то из више 
пред ме та.

У овај про је кат су укљу че
ни уче ни ци три сме ра – 15 
уче ни ка и три настав ни ка, а 
крај њи циљ свих уче сни ка 
јесте доби ја ње уско струч не 
обу ке из њихо вих обла сти, а 
то су уго сти тељ ски, еко ном
ски и смер моде лар оде ће.

Зва нич но отва ра ње про јек та
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Изложба скулптура
Душка Стефановића

У румском Културном центру је 23. ок
тобра отворена изложба вајара Ду
шка Стефановића. 

Изложбу је отворила Љиљана Војводић, 
академска вајарка истакавши да се  ау
тентичност нечијег стваралаштва огледа у 
оригиналности уметничког рукописа и сло
жености идеја које прожимају његово дело. 

 Душко Стефановић је радни век провео 
у граду, али није заборавио свој дом и срећ
но детињство, није пресекао своје корене 
већ је,  напротив, задржао у срцу љубав 
према природи, радозналост и безазленост 
детета које су га извеле на пут уметности. 
Његово имање уређено је у етно стилу и као 
времеплов, враћа нас миру, спокојству, сео
ској идили – истакла је Љиљана Војводић. 

Душково имање је  уједно, и галерија 
скулптура надахнутих селом и животом. 
Фигуре људи су изражајне и дубоке симбо
лике, добро обликоване у покрету и имају 
добру статику.  

 Уметник ваја свет који познаје и који 
жели да сачува од заборава. Скулптуре  су 
мањег формата, али то не умањује њихо

ву естетску вредност. Душко користи стару 
и веома сложену технику за израду својих 
фигура. Техника теракота користи исконске 
материјале: земљу, воду, ваздух и ватру – 
указала је Љиљана Војводић. 

Вајар Душко Стефановић у Руми излаже 
први пут, али му је град близак јер у њему 
има рођаке, а овде је ишао и у основну шко
лу. 

– Изложене су,  углавном фигуре које при
падају неком руралном делу, а мислим да 
је то добро, јер ти људи постају невидљиви 
и нема их више, бар ја то тако видим. Ово 
што сам изложио, то је све из мог сећања и 
нешто са фотографија које су ми се допа
ле – рекао је аутор додавши да он ради и 
нешто друго, али ове скулптуре су приме
рене и ономе што он ради, јер је агроном 
по струци. 

 У селима је некада било да идете шо
ром, да се људи окупе и седе, сада више 
нико не седи на шору. На мојим скулптура
ма ипак можете видети да неко седи, неко 
се одмара, неко се греје на ватри. Оно што 
сам сматрао да ме у том тренутку испуња

ва, ја сам то радио – истиче Душко. 
За румску изложбу је изабрано 

четрдесетак скулптура овог аутора 
који је рекао да себе са „устезањем 
и резервом“ сматра уметником.

Рецимо и неколико биографских 
података: Душко Стефановић је 
рођен у Шуљму и по занимању је 
агроном. Радио је као предавач на 
Пољопривредном факултету у Но
вом Саду, као и у представништву 
швајцарске компаније „Сиџента“. 

Вајарством се бави последњих 
деценију и по, сада је пензионер и 
живи и ствара на релацији Шуљам 
– Нови Сад.

Љиљана Војводић и Душко Стефановић

РК „РУМА“

Изборна 
скупштина

Ван ред на избор на скуп шти
на РК „Рума“ одр жа на 23. окто
бра у Кон фе рен циј ској сали 
Кул тур ног цен тра. Чла но ви 
Скуп шти не су јед но гла сно за 
пред сед ни ка Управ ног одбо ра 
клу ба иза бра ли Душа на Дра ги
ши ћа, а потом, на његов пред
лог, иза бра ни су и нови чла но
ви Управ ног одбо ра: Боса 
Шкон дрић, која је и пот пред
сед ни ца УО, Зоран Чаврић, 
Павле Симић и Горан Бајић. За 
секре та ра клу ба је иза бран 
Пре драг Вук ми рић, док су чла
но ви Над зор ног одбо ра Дани
јел Савић, Дра ган Мој си ло вић 
и Татја на Ђокић. За овла шће
на лица за засту па ње клу ба су 
иза бра ни Душан Дра ги шић и 
Пре драг Вук ми рић.

Душан Дра ги шић је захва
лио на ука за ном пове ре њу и 
под се тио да је ово његов дру ги 
избор на месту пред сед ни ка 
клу ба.

– Бит но је да се ви бави те 
спор том, буде те рад ни и одго
вор ни, а моје је да обез бе дим 
довољ но сред ста ва за рад 
клу ба, да ту не буде про бле ма, 
како за мушку, тако и жен ску 
еки пу. Битан је труд да испо
шту је те ваше оба ве зе, са 
надом да ћемо напра ви ти 
добре резул та те и можда се 
пла си ра ти у виши ранг так ми
че ња – пору чио је Душан Дра
ги шић.

КИКБОКС КЛУБ „РУ09“

Чети ри зла та 
у Бече ју

Првен ство Вој во ди не у 
дисци пли ни фул кон такт одр
жа но је 18. и 19. окто бра у 
Бече ју, а на њему су изу зет но 
добре резул та те оства ри ли 
спор ти сти Кикбокс клу ба „РУ
09“.

На овом пре вен ству су се 
так ми чи ла чети ри чла на овог 
клу ба и сви су осво ји ли злат не 
меда ље. То су Kристијан 
Лукић, пио нир у кате го ри ји до 
40 кг, Мила на Михај ло вић, 
јуни ор ка у кате го ри ји до 48 кг, 
која је недав но поста ла и шам
пи он ка Срби је, Милош Вуко
вић, јуни ор у кате го ри ји до 67 
кг, и деби тант ки ња Нико ли на 
Kасап у кон ку рен ци ји јуни ор ки 
до 70 кг. С. Џ.
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Дина мо – Дубо чи ца 1:2; 
Кабел – Лозни ца 0:0; ОФК Жар
ко во – Борац 1926 1:0; Рад нич
ки 1923 – Земун 2:1; Рад нич ки 
Пирот – Колу ба ра 1:1; Гра фи
чар – Будућ ност (су били оди
гра ли у поне де љак); ИМТ – 
Траyал (су били оди гра ли у 
поне де љак); Рад нич ки СМ – 
Јаго ди на 1:1; Сло га – Желе зни
чар 1:1.

Рума: Први Мај – Војводина 
1928 1:1; Бачка Паланка: 
Стари Град – Козара 4:0; 
Белегиш: Омладинац – 
Раднички 1912 0:0; Вршац: 
ОФК Вршац – Јединство 1:1; 
Суботица: Бачка 1901 – Бечеј 
1918 2:1; Кула: Хајдук 1912 – 
Раднички (З) 1:1; Чонопља: 
Слога – Младост 1:0; Нови 
Козарци: Слобода – Тиса 0:3; 
Стари Бановци: Дунав – 
Феникс 1995 2:3; Сакуле: Борац 
– Динамо 1945 0:1.

01. Младост 14 10 2 2 33:9 32
02. Динамо 14 9 1 4 24:14 28
03. Борац 14 9 1 4 21:14 28
04. ОФК Вршац 14 7 5 2 19:9 26
05. Тиса 14 7 3 4 29:18 24
06. Први Мај 14 6 6 2 17:10 24
07. Раднички 14 6 5 3 24:12 23
08. Јединство 14 5 5 4 21:18 20
09. Омладинац 14 4 7 3 16:12 19
10. Слога 14 5 4 5 16:17 19
11. Радн.(З) 14 5 4 5 18:20 19
12. Стари Град 14 6 0 8 19:15 18
13. Хајдук 1912 14 5 3 6 22:23 18
14. Бачка 1901 14 5 3 6 21:23 18
15. Бечеј 1918 14 5 2 7 24:27 17
16. Феникс 14 4 3 7 13:24 15
17. Козара 14 4 3 7 17:32 15
18. Дунав 14 2 3 9 13:31 9
19. Војводина 14 1 4 9 7:26 7
20. Слобода 14 1 4 9 10:30 7

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

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕСУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА

Мачванска Митровица: 
Подриње – Јединство 1:2; 
Бачки Јарак: Младост – Црвена 
Звезда 1:0; Беочин: Цемент – 
Борац 3:0; Нови Сад: РФК Н.С 
1921 – Будућност 3:0; Нова 
Пазова: Раднички – Јадран 2:0; 
Белегиш: Подунавац – Слога 
(Е) (прекид 72′); Војка: Сремац 
– Индекс 1:0; Каћ: Југовић – 
Слога (Т) 0:0; Доњи Товарник: 
Слобода – Хајдук 2:7.

01. Хајдук 12 10 0 2 32:11 30
02. Јединство 12 8 2 2 19:9 26
03. Слобода 12 8 2 2 19:10 26
04. Младост 12 7 1 4 25:17 22
05. РФК Н.С 12 6 4 2 22:14 22
06. Слога (Е) 11 7 0 4 17:9 21
07. Борац 12 6 3 3 17:11 21
08. Индекс 12 5 4 3 24:15 19
09. Цемент 12 6 1 5 24:18 19
10. Раднички 12 6 1 5 15:9 19
11. Сремац 12 5 3 4 15:17 18
12. Ц. Звезда 12 2 4 6 16:19 10
13. Слога (Т) 12 2 4 6 5:13 10
14. Подриње 12 3 1 8 11:22 10
15. Подунавац 11 2 3 6 10:20 9
16. Будућност 12 2 2 8 15:31 8
17. Југовић 12 1 3 8 9:28 6
18. Јадран 12 1 2 9 13:35 5

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

СРЕМ СКА ЛИ ГА

01. Раднички 12 10 2 0 26:10 32
02. Кабел 12 8 2 2 16:6 26
03. Колубара 12 6 3 3 17:15 21
04. Борац 1926 12 6 1 5 16:12 19
05. ГФК Јагод. 12 5 4 3 10:10 19
06. Графичар 11 5 3 3 15:13 18
07. Лозница 12 4 5 3 12:12 17
08. Траjал 11 5 1 5 15:15 16
09. ОФК Жарк. 12 4 4 4 14:16 16
10. Будућност 11 4 3 4 13:11 15
11. Железничар 12 4 3 5 16:16 15
12. Дубочица 12 3 6 3 11:11 15
13. Радн. (П) 12 4 3 5 12:17 15
14. ИМТ 11 3 3 5 14:14 12
15. Земун 12 3 2 7 8:14 11
16. Слога 12 3 2 7 10:20 11
17. Радн.(СМ) 12 2 2 8 10:13 8
18. Динамо 12 2 1 9 14:24 7

01. Ц. Звезда 12 10 2 0 35:4 32
02. Војводина 12 8 2 2 26:13 26
03. Партизан 11 7 2 2 26:10 23
04. Пролетер 12 6 4 2 13:9 22
05. Вождовац 12 6 2 4 22:18 20
06. Младост 11 6 2 3 14:15 20
07. Спартак 11 6 1 4 25:15 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 12 4 3 5 17:20 15
13. Нови Пазар 12 4 3 5 14:22 15
14. Инђија 12 5 0 7 10:19 15
15. Радник 11 4 1 6 16:17 13
16. Напредак 12 2 3 7 8:19 9
17. Рад 12 3 0 9 12:27 9
18. ОФК Бачка 12 1 4 7 10:17 7
19. Златибор 12 1 3 8 7:26 6
20. Мачва 12 1 2 9 6:25 5

Манђелос: Фрушкогорац – 
Ердевик 2017 5:0; Беркасово: 
Сремац (Б) – ОФК Бикић 1:1; 
Јарак: Сремац (Ј) – Обилић 
1993 2:4; Кузмин: Граничар (К) 
– Слога 3:0; Рума: Фрушка Гора 
– Слобода 3:0; Ноћај: Змај – 
Једнота 6:1; Равње: Зека 
Буљубаша – Јединство 3:1; 
Сремска  Митровица : 
Трговачки – Граничар (А) 1:3.

01. Фрушкогор. 11 8 2 1 29:6 26
02. Обилић 11 7 3 1 29:14 24
03. Сремац (Б) 11 7 2 2 27:9 23
04. ОФК Бикић 11 6 5 0 22:4 23
05. Јединство 11 7 1 3 19:10 22
06. Ф. Гора 11 6 3 2 26:9 21
07. Гранич. (К) 11 6 3 2 19:10 21
08. Змај 11 4 3 4 18:14 15
09. Гранич. (А) 11 5 1 5 18:19 15
10. Зека Буљ. 11 4 1 6 17:21 13
11. Трговачки 11 3 3 5 11:13 12
12. Слобода 11 3 3 5 15:20 12
13. Слога 11 2 2 7 12:26 8
14. Ердевик 11 1 2 8 10:24 5
15. Једнота 11 1 0 10 8:52 3
16. Сремац (Ј) 11 0 2 9 7:36 2

МОЛ СРЕМ ИСТОК

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

01. Срем 11 9 1 1 30:11 28
02. Раднички 11 7 1 3 23:7 22
03. Напредак 11 6 4 1 24:12 22
04. Сремац (Д) 11 6 3 2 28:17 21
05. Граничар 11 6 3 2 26:15 21
06. Фрушкогор. 11 6 1 4 13:12 19
07. Полет 11 6 1 4 24:24 19
08. Једин. (П) 11 5 2 4 16:15 17
09. Младост 11 4 2 5 23:26 14
10. Крушедол 11 3 3 5 24:26 12
11. Шумар 11 3 1 7 18:23 10
12. Дунав 11 2 4 5 14:20 10
13. Хртковци 11 3 1 7 12:27 10
14. ОФК Брест. 11 2 3 6 12:19 9
15. ЧСК 11 2 3 6 17:27 9
16. Камени 11 1 1 9 5:28 4

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Рума: Словен – Рудар 4:1; 
Лаћарак: ЛСК – Сремац (Д) 2:1; 
Кленак: Борац (К) – Партизан 
0:0; Бешка: Хајдук (Б) – 
Раднички 0:3; Љуково: Љуково 
– Слога (В) 0:0; Вишњићево: 
Хајдук (В) – Напредак 0:2; 
Мартинци: Борац (М) – БСК 
3:0; Путинци: ПСК – Доњи 
Срем 2015 2:1; Сремска 
Митровица: Митрос – 
Железничар 3:4.

01. Раднички 13 9 3 1 39:9 30
02. Напредак 13 9 3 1 27:14 30
03. Доњи Срем 13 8 2 3 28:13 26
04. Словен 13 7 3 3 26:11 24
05. Борац (К) 13 6 4 3 22:20 22
06. Железнич. 13 6 3 4 27:18 21
07. Борац (М) 13 6 3 4 14:10 21
08. Партизан 13 6 3 4 16:18 21
9. Слога (В) 13 5 5 3 22:12 20
10. ПСК 13 5 3 5 18:15 18
11. Љуково 13 4 5 4 19:17 17
12. Митрос 13 4 2 7 19:22 14
13. Хајдук (Б) 13 3 5 5 18:22 14
14. Сремац (Д) 13 4 1 8 14:21 13
15. БСК 13 3 2 8 17:30 11
16. ЛСК 13 3 2 8 19:33 11
17. Рудар 13 1 3 9 13:57 6
18. Хајдук (В) 13 1 2 10 15:31 5

Ривица: Планинац – 27.
Октобар 7:0; Крњешевци: 
Слога (К) – Војводина 2:1; 
Јазак: Цар Урош – Доњи 
Петровци 1:0; Краљевци: 
Јединство – Борац (Ј) 6:1; 
Марадик: Слога (М) – 
Фрушкогорац 0:0; Стејановци: 
Борац (С) – Граничар 1:3; Полет 
је био слободан.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

Илинци: Борац – Напредак 
2:7; Батровци: Омладинац – 
Граничар 2:0; Гибарац: 
Синђелић – Јединство (Љ) 4:3; 
Моровић: Јединство (М) – ОФК 
Бачинци 1:6; ОФК Бингула је 
био слободна. 

1. Напредак 8 7 1 0 39:7 22
2. ОФК Бачинци 8 7 0 1 26:11 21
3. Синђелић 8 6 0 2 21:12 18
4. Јединс. (Љ) 7 3 1 3 18:20 10
5. Једин. (М) 8 3 1 4 15:26 10
6. Омладинац 7 3 0 4 7:12 9
7. Граничар 8 2 2 4 16:16 8
8. ОФК Бингула 8 1 1 6 9:26 4
9. Борац 8 0 0 8 13:34 0

ОФЛ ШИД

01. Јединство 10 8 1 1 37:12 25
02. Цар Урош 10 6 1 3 35:18 19
03. Граничар 9 6 1 2 26:12 19
04. Полет 9 6 0 3 20:15 18
05. Д. Петровци 9 5 2 2 17:10 17
06. Фрушкогор. 9 5 1 3 25:17 16
07. Војводина 9 4 3 2 25:11 15
08. Планинац 9 5 0 4 27:15 15
09. Слога (М) 10 3 2 5 16:15 11
10. Слога (К) 9 3 1 5 18:34 10
11. 27.Октобар 9 2 0 7 11:30 6
12. Борац (С) 9 1 0 8 7:36 3
13. Борац (Ј) 9 0 0 9 4:43 00

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

1. Хајдук 1932 8 8 0 0 38:7 24
2. Ловац 8 5 1 2 22:16 16
3. Младост 8 4 0 4 12:23 12
4. Словен 8 3 1 4 12:14 10
5. Купиново 8 1 3 4 6:15 6
6. Витез 8 0 1 7 10:25 1

ОФЛ ПЕЋИНЦИ

Кара те клуб „Мла дост“ из 
Нове Пазо ве насту пио је на 
КУПу Срби је за поле тар це, 
пио ни ре и наде који је одр жан 
17. и 18. окто бра у Кра гу јев цу. 
Том при ли ком, чла но ви клу ба 
су оства ри ли одлич не резул
та те у ката ма и бор ба ма. 
Кара ти сти ново па зо вач ке 
„Мла до сти“ осво ји ли су укуп
но 13 меда ља – две злат
не, две сре бр не и девет брон
за них меда ља. Микић Мила је 
осво ји ла злат но одлич је у 
кате го ри ји пио нир ки (2010) 

пре ко 40 кг, док је Рау ко вић 
Анђе ла била нај бо ља у кате
го ри ји жен ских нада (2007), 
49 кг.

Д. Г.

Меда ље ново па зо вач ким 
кара ти стима
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Луд и збу њен

Поче ла је нова сезо на европ ских 
фуд бал ских так ми че ња. Рекло 
би се, кре ну ла је на исти начин 

на који је прет ход на завр ше на – чуд но. 
Коро на је дефи ни тив но поме ри ла из 
лежи шта све сфе ре дру штва, а у спо р
ту су про ме не можда и нај ви дљи ви је.

Јебе но је игра ти на пра зном ста ди о
ну. Вели ко је пита ње како све то ути че 
на игра че. Сигур но има оних који сво ју 
моти ва ци ју нала зе на три би на ма. Ова
ко, ста ди о ни делу ју сабла сно пра зно, 
а атмос фе ра је као на тре нинг утак ми
ци.

Не воле ни људи који гле да ју фуд
бал пре ко ТВа да виде три би не како 
зја пе пра зне, као нека оту жна деко ра
ци ја фуд бал ској пред ста ви. Реал 
Мадрид је одлу чио да утак ми це Лиге 
шам пи о на игра на свом помоћ ном ста
ди о ну, што је код гле да ла ца ство ри ло 
још тужни ји ути сак. Сада види мо да 
мањи клу бо ви пола ко почи њу да пизде 
и да тра же од над ле жних да им пусте 
нави ја че на ста ди о не. Јеби га, од нечег 
се мора живе ти, лако је вели ким клу
бо ви ма који од ТВ  пра ва уби ра ју 
огром ну лову.

Дру ги про блем, који је очи гле дан, 
јесте так ми чар ска фор ма. Или, боље 
рече но, недо ста так исте. Сада већ 
поста је пра ви ло да ћемо у сва ком колу 
неког европ ског так ми че ња или наци о
нал них првен ста ва, виде ти по неко ли
ко вели ких изне на ђе ња. Ко воли да се 
кла ди на вели ке кво те, могао би да 
ома сти брке ове сезо не.

Мно го је неси гур но сти и про ме на. 

Није дан тре нер нема пред ста ву шта га 
чека за пет дана, а камо ли до кра ја 
сезо не. На при мер, играч који је у 
пуној сна зи, запа ти коро ну и мора да 
буде у изо ла ци ји неде љу – две дана. 
Нарав но, дохва ти се цига ра, пива и 
Сони ја јер не сме да тре ни ра. Па 
њему тре ба још месец дана да се вра
ти у фор му. И још ако је нај бо љи 
играч, и ако није једи ни који је на 
поште ди, оде цела еки па у канал.

Али да се вра ти мо ми на оно што се 
деша ва ло про шле неде ље. Нај ве ће 
изне на ђе ње је сва ка ко потоп Реал 
Мадри да на свом помоћ ном ста ди о ну. 
Изгу би ли су од Шахтјо ра са 3:2. Ова 
утак ми ца, или боље рећи, дез о ри јен
ти са на еки па Реа ла, је нај бо ља потвр
да да нас чека чуд на сезо на.

Наи ме, Укра ин ци су дошли у Мадрид 
десет ко ва ни. Насту пи ли су са шест 
„бону са“ у првој поста ви и још тро ји
цом на клу пи. И такви несрећ ни су 
ста ви ли Шпан ци ма три кома да до 
полу вре ме на. Шта се деша ва са еки
пом Реа ла, то ником није јасно. Усу бо
ту зга зи ли Бар су у гости ма. Јебе луд 
збу ње ног.

Од оста лих зани мљи вих дога ђа ја у 
Лиги шам пи о на издво јио бих пораз 
Пари за од Ман че сте ра код куће, 
бавар ско ижи вља ва ње над Јор ган џи
ја ма у Мин хе ну, као и херој ски под виг 
нашег суди је Срђа на Јова но ви ћа који 
је оправ да но пони штио гол Реа лу 
којим би дошли до бода. 

Што се тиче Лиге Евро пе, оно што се 
у Срби ји нај ви ше оче ки ва ло, то је први 

меч у гру пи Црве не зве зде про тив 
Хофен хај ма. Бео гра ђа ни су изгу би ли 
са 2:0 у утак ми ци у којој смо гле да ли 
два раз ли чи та полу вре ме на. И док се 
Зве зда добро пока за ла у првом, и 
има ла неко ли ко добрих шан си, у дру
гом делу се рас па ла и при ми ла два 
кома да.

Нема ту мно го мудро сти, Нем ци су 
нај ја чи тим у гру пи и тешко ће губи ти 
бодо ве. Ипак, при ова квим окол но сти
ма и изо стан ку вели ког бро ја игра ча 
немач ког тима, оче ки ва ло се да Зве
зда може више.

Суро ва реал ност је ипак таква, да 
наш тим тре нут но нема јасну 
кон цеп ци ју, нити игра ча који уме 

са лоп том као што је умео Мар ко 
Марин. Био је Зве зди потре бан играч у 
сре ди ни који ће пове за ти редо ве и 
задр жа ти лоп ту. Ова ко, када решиш 
да се бра ниш, а при том не иско ри
стиш рет ке шан се које ти се ука жу, 
осу ђен си на про паст. 

И уоп ште, која је иде ја Деја на Стан
ко ви ћа? Која је њего ва фуд бал ска 
фило зо фи ја којом жели да се супрот
ста ви сво јим про тив ни ци ма? Ја је ни 
после годи ну дана не видим.

Ове неде ље се наста вља ју так ми че
ња у Евро пи. Шан су за поправ ни, бео
град ски клуб ће има ти код куће про тив 
Либе ре ца. Тем по је уби та чан и сва ка
ко да ћемо виде ти још нека изне на ђе
ња. Било би лепо када би малер ово га 
пута зао би шао црве но беле па да се 
упи ше и прва ово се зон ска побе да у 
Евро пи. 
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Клинци из Шахтјора су одржали лекцију колегама из Мадрида
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ЈОВА НА МУШИЦ КИ, ТК „ЗМАЈ“ РУМА

Држав на прва ки ња
и одлич на уче ни ца
Јова на Мушиц ки је на 

Држав ном првен ству у 
бори лач ким спор то ви ма 

поста ла држав на прва ки ња 
Срби је у теквон доу, у кате го
ри ји до 53 килограма. Титу лу је 
поне ла у сеп тем бру ове годи
не у Бео гра ду, додав ши је низу 
осво је них меда ља и награ да. 
Ова меда ља има и посеб но 
зна че ње, буду ћи да је Јова на 
до титу ле дошла побе дом над 
сре бр ном олим пиј ком Тија ном 
Бог да но вић и у фина лу, три
јум фом над Вањом Стан ко вић, 
свет ском прва ки њом из 2017. 
годи не. Ову годи ну, не тако 
сјај ну, јер низ так ми че ња није 
ни одр жа но, Јова на је поче ла 
и као нај бо ља спор тист ки ња, 
сени ор ка у рум ској општи ни.

Јова на Мушиц ки је чла ни ца 
изу зет но ква ли тет ног Теквон
до клу ба „Змај“ и свој тале нат 
бру си сва ко днев ним тре нин зи
ма под буд ним оком тре не ра 
Бори сла ва Крсти ћа, који је и 
„кри вац“ што је Јова на фол
клор (по мами ној жељи) заме
ни ла мно го више „мушким“ 
теквон до ом. 

Има ју ћи у виду Јова ни них 
само 18 годи на, иску сни тре
нер Бори славБор ко Крстић 
исти че да су вели ки резул та ти 
тек пред њом, нарав но уз један 
посве ћен рад и редов не тре
нин ге.

Јова на каже да се овим 
спор том бави већ десет годи
на, а све је поче ло сусре том са 
Бор ком на врд нич ком базе ну, 
где је он тада радио као спа
си лац. 

Да има тален та за теквон до 
пока за ла је већ те исте, 2010. 
годи не, када је осво ји ла, на 
Школ ском првен ству Срби је, 
сво ју прву меда љу, и то сре
бр ну. Од тада, од пио нир ског 
узра ста па до сени ор ског, Јова
на је и чла ни ца репре зен та ци је 
Срби је.

– Након тог првог, поче ла су 
да се нижу број на так ми че ња 
и да се ства ра моја колек ци ја 
меда ља и награ да, коју и дан
данас допу њу јем и про ши ру јем 
– каже за наше нови не Јова на 
Мушиц ки.

Нарав но, сећа се и њене 
прве злат не меда ље, а њу 
је осво ји ла 2012. годи не, као 
пио нир ка, на Првен ству Срби

је у кате го ри ји до 29 кг, када је 
поста ла и први пут држав на 
прва ки ња.

– Већ осам годи на заре дом 
пона вљам тај успех и то као 
држав на, али и као прва ки ња 
Вој во ди не – исти че Јова на. 

Она дода је да би издво ји ла 
2015. и 2016. годи ну, када је, 
тада већ као кадет ки ња, осво
ји ла низ меда ља, а обе годи не 
је била и прва ки ња Бал ка на. 
Нарав но, ту је и низ меда ља на 
мно го број ним Г1 и Г2 тур ни ри
ма, где се над ме ћу так ми ча ри 
из целог све та.

Како је одра ста ла, Јова на је 
мења ла и кате го ри је, те је 2017. 
годи не, као јуни ор ка, осво ји ла 

злат не меда ље на тур ни ри ма 
у Мол да ви ји, Аустри ји, Сло
ве ни ји, Хрват ској, Бугар ској и 
нарав но, у сво јој Срби ји. 

Ипак, ту издва ја четвр то 
место на Европ ском јуни ор
ском првен ству у кате го ри ји 
до 49 килограма, а из 2019. 
годи не, за коју је поне ла и титу
лу нај бо ље сени ор ке рум ске 
општи не, као и осво је но дру го 
место на „Bel gia Open“ тур ни ру, 
где је била боља од тада шње 
свет ске прва ки ње из Вели ке 
Бри та ни је.

У овој годи ни мла да Јова на 
Мушиц ки поче ла је да се так
ми чи у сени ор ској кон ку рен ци
ји. Успе ла је да осво ји титу ле 

прва ки ње Вој во ди не и држав
не прва ки ње, а на почет ку смо 
иста кли да је побе ди ла на том 
путу ка титу ли и наше нај бо ље 
так ми чар ке које су пости гле 
свет ски завид не резул та те.

– И даље ужи вам у теквон
доу, као и првог дана, иако овај 
спорт изи ску је пуно одри ца ња, 
напо ран рад и два тре нин га 
днев но. Моје жеље су јасне и 
тежим да оства рим сан сва ког 
спор ти сте, а то је уче шће на 
Олим пиј ским игра ма. Нарав
но, живим и за тај осе ћај када 
се наје жим на побед нич ком 
посто љу, док слу шам нашу 
хим ну – каже Јова на.

Јова на је и одлич на уче ни ца 
СППШ „Сте ван Петро вић Бри
ле“, вете ри нар ског сме ра, а 
пре тога је завр ши ла ОШ „Змај 
Јова Јова но вић“ и то као ђак 
гене ра ци је. 

Упра во њен при мер, као и 
при мер дру гих мла дих људи 
који се баве спор том, пока зу је 
да, воља, дисци пли на и упор
ност коју мораш има ти ако се 
бавиш спор том, резул ти ра ју и 
добрим резул та ти ма у дру гим 
обла сти ма живо та.

– Желим да истак нем да 
је обра зо ва ње јако важно и 
у живо ту и у спор ту и да све 
може, уз труд, да се постиг не 
– пору чу је Јова на Мушиц ки, 
држав на прва ки ња у теквон доу.

Ми јој жели мо да доса ња 
свој сан и чује нашу хим ну 
на побед нич ком посто љу на 
Олим пи ја ди.  С. Џакула

Држав на прва ки ња

Осмо го ди шња Јова на и тре нер Бори слав

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

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама који је доделио средства.
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ОВАН: 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.

БИК: 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. 

БЛИ ЗАН ЦИ: 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.

РАК: 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.

ЛАВ: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. Пре пла
вље ни сте раз ли чи тим мисли ма 
и емо ци ја ма. 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.

ДЕВИ ЦА: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.

ВАГА: 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.

ШКОР ПИ ЈА: 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.

СТРЕ ЛАЦ: 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.

ЈАРАЦ: 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“. 

ВОДО ЛИ ЈА: 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.

РИБЕ: 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. Довољ но сте вешти или 
сна ла жљи ви да при во ли те 
воље ну осо бу на неке сво је 
зами сли.

VREMEPLOV
28. ок то бар

1636. У Кем бри џу, у аме рич кој 
др жа ви Ма са чу сетс, осно ван 
ко леџ Хар вард, нај ста ри ја 
обра зов на уста но ва у САД.
1919. У САД на сна гу сту пио 
за кон о про хи би ци ји, ко јим је 
за бра ње на про да ја пи ћа с 
ви ше од по ла од сто ал ко хо ла.

29. ок то бар
1929. Крах Њу јор шке бер зе, 
по знат као “цр ни уто рак”, озна
чио је по че так ве ли ке кри зе 
ко ја је уз др ма ла те ме ље аме
рич ке при вре де, а ка сни је се 
про ши ри ла на цео свет. Ин ду
стриј ска про из вод ња је па ла у 
раз ви је ним зе мља ма на ни во с 
по чет ка ве ка, а без по сла је 
оста ло 26 ми ли о на љу ди.

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

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

1. но вем бар
1918. Пр ва срп ска ар ми ја под 
ко ман дом вој во де Пе тра Бо јо
ви ћа у Пр вом свет ском ра ту 
осло бо ди ла Бе о град.
1995. У аме рич кој вој ној ба зи у 
Деј то ну, Оха јо, САД, по че ли 
ми ров ни пре го во ри о Бо сни и 
Хер це го ви ни. 

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

3. но вем бар
1534. Ен гле ски пар ла мент 
усво јио по ве љу ко јом је краљ 
Хен ри VIII по стао по гла вар 
цр кве, чи ме је па пи од у зе та 
власт над цр квом у Ен гле ској. 
1957. СССР лан си рао пр ви 
са те лит са жи вим би ћем, 
“Спут њик 2”, у ко јем је био пас 
Лај ка. 
1970. У бол ни ци у Ден ве ру, 
умро по след њи краљ Ју го сла
ви је Пе тар II Ка ра ђор ђе вић. 
Са хра њен је у цр кви све тог 
Са ве у Ли бер тви лу.

HOROSKOP

Сре да, 28. (15)  окто бар
Све ти све ште но му че ни к Лу ку
јан; Пре по доб ни Јев ти ми је

Четвр так, 29. (16)  окто бар
Све ти муче ник Лон гин Сот ник

Петак, 30. (17)  окто бар
Све ти про рок Оси ја; пре по доб
но му че ни к Ан дреј Крит ски

Субо та, 31. (18)  окто бар
Све ти апо стол и јеван ђе лист 
Лука: Свет Петар Цетињ ски

Неде ља, 1. новем бар
(19. окто бар)

Све ти про рок Јоил; Пре по доб ни 
Про хор Пчињ ски; Пре по доб ни 
Јован Рил ски

Поне де љак, 2. новем бар
(20. окто бар)

Све ти ве ли ко му че ник Арте ми је
Уто рак, 3. новем бар

(21. окто бар)
Пре по доб ни Ила ри он; Све ти 
Ила ри он  Ме глин ски; Све ти 
Виса ри он Испо вед ник

Crkveni
kalendar

• Не перем баш све у 
кући. Нешто је и чисто.
• Ташту бих пре по знао 
међу хиља ду про бле ма.
• Жену сам држао за реч,  
док јој је још била у грлу.

Пиле ћи бата ци 
у сосу
од павла ке

Потреб ни састој ци: 700 гра ма 
пиле ћих бата ка, 600 гра ма црног 
лука, 500 мили ли та ра павла ке за 
кува ње, 50 гра ма путе ра, каши чи
ца соли, каши чи ца бибе ра, пет 
каши ка бра шна, каши ка меша ви
не зачи на

При пре ма:Бата ке зачи ни те 
сољу, бибе ром и меша ви ном 
зачи на. Ува љај те их у бра шно и 
про пр жи те нагло са обе стра не на 
вру ћем масла цу. Лук наре жи те на 
тан ке режње ве и тако ђе га про пр
жи те на масла цу да поста не ста
класт. Нама сти те теп си ју и на дно 
посла жи те напо ла пече не бата ке. 
По њима рас по де ли те издин ста ни 
лук. Све залиј те павла ком за кува
ње и ста ви те у рер ну да се пече 
на 200 сте пе ни око 40 мину та.


