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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

НАЈБОЉИУЧЕНИЦИИЗОПШТИНЕСТАРАПАЗОВАОТПУТОВАЛИНАКРФ

Пазовчаникренули
„Стопаманашихпредака“
Усхићењеиосмесинали

цима најбољих ученика
из целе земље испред

Саборне цркве у Београду
одаклесу16.августакренули
на Крф захваљујући пројекту
који спроводи Патријаршија
Српске православне цркве,
а који носи назив „Стопама
наших предака“. Међу 40ак
талентованих ученика из Цр
не Горе, Републике Српске
и Србије, нашло се и девет
најбољих ученика са терито
рије општине Стара Пазова.
Могућностзаучешћеученика
из општине Стара Пазова и
њиховопутовање,резултат је
дугогодишње сарадње теОп
штине и Патријаршије, одно
снозваничноггласилаСПЦза
децу„Светосавскогзвонца“.
Међу ученицима из старо

пазовачкеопштинекојисуот
путовалинаКрфјеиђакгене
рацијевојачкеосновнешколе
СтефанБлажић.
НисамникадабионаКрфу

и надам се да ћемо се лепо
провестиидостатоганаучити
о историји нашег народа. Во
лимдапутујемидасеупозна
јемсадругимкултурама–ка
жеБлажић.
Милош Станковић из Ста

рихБановаца пут наКрфдо
биојекаонаградузаосвојено
друго место на републичком
такмичењуушаху.
 Био сам јако срећан када

сам чуо да путујем на Крф,
овоми је једна од најлепших
награда.Шахомсебавимвећ
шестгодинаипропутоваосам
достаалипутуГрчкумијене

како посебан – каже Станко
вић.
Наконмолебана уСаборној

цркви у Београду, ђаке је по
здравиоазатимииспратиона
путПатријархСрпскиГосподин
Иринеј.
Драгадецо,чуосамдасте

добро савладали верску на
ставу, да сте дали врло зре
ле одговоре на испиту и као
награду за ваш труд иљубав
премаверонауциучинилисмо
дапођетенаКрф,дасемало
освежите и да у нашој прија
тељској земљи проведете не
коликодана.Посебносераду
јемштоћетеиматиприликуда
видитегробљасрпскихвојника
из Првог светског рата, које
обилазимо и чувамо не само
ми,већ гачувајуисамиГрци.
МолимосеГосподудавашпут,
којинијекратак,будесрећани
благословен,датамопроведе

тевремекојећевамкористити
дасеодморитепреднаставак
школе,алииданаучитемного
тога.Чуосамдастедобриђа
циипоносансамштоћенаша
браћаГрцивидетидастелепо
васпитани.Некавамјесрећан
пут–истакаојеПатријархСрп
скиИринеј.
Уз ђаке из општине Стара

ПазоваиградскеопштинеПа
лилула,наКрфсуотпутовалии
ученици,којисубилинајбоље
пласирани на наградном кон
курсу „Светосавског звонца“ у
оквиру литерарних, ликовних,
музичкихивидеорадованате
му „Породица“,затимнајбољи
ђациизверонаукеизРепубли
кеСрпске,ФедерацијеБоснеи
ХерцеговинеиЦрнеГоре.
Подсетимо, пројекат „Сто

паманашихпредака“предста
вља јединствену акцију, кроз
коју се деца на едукативан и

практичан начин упознају са
историјомПрвогсветскограта,
традицијом, језиком, писмом,
вером, са посебним освртом
напоменутиисторијскипериод
ибораваксрпскевојскеинаро
данаострвуКрфуод1916.до
1918.године.
Пројекат „Стопама наших

предака“ је јединствени кон
цептуални пројекат са темом
историје српског народа из
периода Првог светског рата,
током кога је тадашња Срби
ја изгубила, између 1.100.000
и 1.300.000 становникашто је
чинилоготовотрећинуукупног
становништва или чак око 60
одстомушкепопулације.
Идеја је да се деца која су

награђена за свој труд и рад
одморе, а у исто време и на
уче нешто из историје свога
народа, да учествују у разним
предвиђеним уметничким ра
дионицама и размене знања
из различитих области. Пред
виђеноједасеутокуборавка
на Крфу обиђу знаменитости,
историјске споменике и места
везана за боравак српске вој
скеутокуПрвогсветскограта.
Током12данаборавкадеца

имајубесплатнухрануимеди
цинскунегу.ИзСПЦнаводеда
јеулагањеудолазеће генера
ције, улагање у људе који ће
ускоробитиважанфактордру
штвауцелини,напомињућиза
крајдасезасамонеколикого
динатрајањапројектабројуче
сникапрограмаповећаонаоко
250основношколаца,којиделе
лепаискустваипознанстваза
цеоживот. М.Ђ.

СтефанБлажић,
ученикизВојке

МилошСтанковић,ученик
изСтарихБановаца
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УВОДНИК

Др Мирослав Кендришић, 
ОРЛемајићев специјалиста?

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

У намери да се одбрани од човека који је кренуо према њему, 
а који га је претходно на груб начин ‘’послао у три п.... 
материне’’, старац од скоро осамдесет година, можда је у 

самоодбрани рефлексно прекорачио црту и шаком од себе 
одгурнуо мушкарца у пуној снази, у његовој педесет и некој 
години. Реч је о сремскомитровачком пензионеру Слободану 
Стокановићу, који након вербалног напада од стране овдашњег 
локалног ‘’политичара’’, одборника у градској скупштини и 
‘’мангупа из готово свих странака’’ Ненада Лемајића, дошао с 
њим и у физички контакт. Стокановић каже да га Лемајић прво 
простачки опсовао на самом улазу у Градску кућу, а затим у 
следећем наврату кренуо мрмљајући према њему. Старац се 
уплашио да ће га овај одаламити (јер шта човек може очекивати 
од човека у пуној снази који га усред бела дана шаље у мајчину, 
а затим мрмљајући креће право на њега?), па је рефлексно у 
самоодбрани реаговао шаком, након чега су ‘’политичару’’ спале 
наочари с лица. 

Да ли су те наочари огребале прпошног ‘’политичара’’ у пуној 
снази Ненада Лемајића, наносећи му незнатну огреботину, која се 
у судској употреби назива лаком телесном повредом, то би 
требао да утврди Суд, с обзиром да је полиција против 
пензионера Стокановића на Лемајићев позив, уз инсистирање на 
одборничком мандату, поднела прекршајну пријаву.

Овај ‘’блиски сусрет’’ између Лемајића и Стокановића, који се 
завршио „фаталном“ огреботином, не може се сматрати ничим 
изазваним. Цео град зна да Слободан Стокановић сматра 
одговорним Ненада Лемајића за трагичан крај свога сина Николе 
Стокановића, коме је ових дана пуних пет година од смрти. 
Никола Стокановић је умро од инфаркта, а ожалошћени отац 
Слободан Стокановић каже да је инфаркт који је убио његовог 
сина био последица стреса због политичких притисака од стране 

људи блиских Ненаду Лемајићу. Стокановић, наравно, Лемајића 
не окривљује директно, али сви знају да је Лемајић већ годинама 
креатор једне наказне и јајарошке ‘’политике’’ која на души носи 
многе  људске судбине. Но, то је тема за неку другу новинску 
страну...

Све то наравно не оправдава да неко неког удари. Суд је 
свакако меродаван да утврди има ли ту и колико чије кривице. 
Оно што у целој овој причи посебно смрди и због чега пишем овај 
текст јесте сам начин на који је Лемајић прибавио лекарско 
уверење за Суд, о нанетој лакшој телесној повреди. Како сазнају 
М новине, лекарско уверење је Лемајићу издао његов партијски 
друг и колега из одборничке групе Демократске странке др 
Мирослав Кендришић. Познато је да су Кендришић и Лемајић 
упетљани у аферу везану за злоупотребу буџетских средстава и 
да о томе Тужилаштво упорно ћути, уместо да испита случај и 
евентуално покрене тужбу, али то је већ ствар тужилаштва 
блиског Бојану Пајтићу у Вучићевој власти.

Због умешаности у ту аферу, Лемајић и Кендришић су 
повезани ‘’као нoкат и месо’’. На наше питање (стране 4. и 
5.) упућено  др Мирославу Кендришићу ‘’зашто Лемајића као 

пацијента није проследио неком од колега на ОРЛ одељењу, где 
је иначе шеф, како би избегао сумњу због евентуалне 
пристрасности’’, није желео да одговори. Нисмо могли да чујемо 
да ли је др Кендришићу његова страначка ‘’ствар’’ важнија од 
етике и лекарске објективности? Али др Кендришић већ дуго 
избегава да одговори на питања која му на разне околности 
постављају М новине.

Зато нам остаје једино да отворено питамо др Мирослава 
Кендришића да ли га баш никад није, бар мало срамота? Јер, 
изгледа да му је већ одавно странка важнија од обичне људске 
етике? 
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Ис пред Град ске ку ће у Срем ској 
Ми тро ви ци про шле сре де, 17. 
ав гу ста из ме ђу 9.30 и 10 ча со ва 

ују тру до го дио се ин ци дент на очи глед 
број них про ла зни ка. Уче сни ци овог до
га ђа ја би ли су од бор ник Де мо крат ске 
стран ке у ми тро вач кој Скуп шти ни Не
над Ле ма јић и Сло бо дан Сто ка но вић, 
не ка да шњи на чел ник По ли ци је и отац 
Ни ко ле Сто ка но ви ћа, ис так ну тог чла на 
Де мо крат ске стран ке и ди рек то ра Му
зе ја Сре ма, ко ји је из не на да пре ми нуо 
ав гу ста 2011. го ди не. 

Пре ма ин фор ма ци ја ма до ко јих смо 
до шли, на кон сва ђе из ме ђу Ле ма ји ћа 
и Сто ка но ви ћа, до шло је и до фи зич ког 
об ра чу на. На и ме, Сло бо дан Сто ка но
вић је на кон про во ка ци ја од стра не Не
на да Ле ма ји ћа истог оша ма рио, овом 
су спа ле на о ча ре и на вод но је за до био 
лак ше те ле сне по вре де. Не над Ле ма јић 
ни је же лео да раз го ва ра са но ви нар ком 
М но ви на на ову те му, а пре ко те ле фо на 
је са мо ре као да не ма ко мен та ра. И на 
зва ни чан мејл Град ског од бо ра Де мо
крат ске стран ке у Срем ској Ми тро ви ци 
смо по сла ли до пис са пи та њи ма упу ће
ним Не на ду Ле ма ји ћу, али ни смо до би
ли ни ка кав од го вор. 

Ка ко је за М но ви не из ја вио Сло бо
дан Сто ка но вић, у сре ду ују тру, 17. ав гу
ста је на сте пе ни ца ма ис пред Услу жног 
цен тра срео Не на да Ле ма ји ћа, са ко јим 

ка ко ка же има не ра шчи шће не ра чу не, и 
на глас про ко мен та ри сао ево сад на и ђе 
бак суз.

 Ја сам то ре као тек она ко, ни сам се 
ње му ди рект но обра ћао. А он је ме ни 
та да ре као марш у три п.... ма те ри не. И 
по бе гао у уну тра. Ни сам на ме ра вао да 
га ви јам по Услу жном цен тру, по ку пио 
сам се и оти шао. Ка сни је смо се по но
во сре ли ис пред ула за у Град ску ку ћу, 
ја сам про ла зио ту да, а он је из ла зио из 
Град ске ку ће. Про фе сор Ле ма јић је не
што му млао, про во ци рао ме је и ишао 
пре ма ме ни. Ми слио сам да ће ме уда
ри ти, па сам ја ре а го вао. Оша ма рио 
сам га и ње му су па ле на о ча ре. Од мах 
је по ди гао фр ку, звао по ли ци ју, на пра
вио ха ос. До шла је по ли ци ја, ра ди ли ми 
ал ко тест, ни сам ни шта на ду вао, све сам 
ле по ис при чао ка ко је би ло. Чу јем да са
да он ма ше не ким ле кар ским уве ре њем 
ка ко сам му на нео те ле сне по вре де, он 
мо жда од па да тих на о ча ра има огре
бо ти ну, али да ле ко је то од би ло ка кве 
по вре де. Про фе сор Ле ма јић и ја има мо 
не ра шчи шће не ра чу не, он је мог Ни ки цу 
у гроб оте рао. Вр шио је ве ли ки при ти сак 
на ње га, стал но је мој Ни ки ца због то га 
био под стре сом, за то је и про шао та ко 
– на во ди Сло бо дан Сто ка но вић.

Про тив Сто ка но ви ћа По ли ци ја је под
не ла пре кр шај ну при ја ву и са оп шти ла 
да су пред у зе ли све ме ре у сво јој над

ИН ЦИ ДЕНТ ИС ПРЕД МИ ТРО ВАЧ КЕ ГРАД СКЕ КУ ЋЕ

Не над Ле ма јић до био по но су

„Про фе сор 
Ле ма јић је

не што му млао,
про во ци рао ме је

и ишао
пре ма ме ни.
Ми слио сам

да ће ме уда ри ти, 
па сам ре а го вао“

(СЛОБОДАН 
СТОКАНОВИЋ)

ОКРШАЈ КОД О.К. ГРАДСКЕ КУЋЕ: Зграда митровачког парламента
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АН КЕ ТА: Ка ко гра ђа ни ко мен та ри шу то што се по ли ти ча ри ту ку на јав ним ме сти ма?

По ли ти ча ри се по на ша ју ба ха то

Зден ка Ан че вић:
Мој је став да та кве по ли ти ча ре од мах 

тре ба „ски ну ти“ са функ ци је и узе ти дру ге, 
ко ји ће би ти кул тур ни, не ће вре ђа ти и ту ћи 
се са гра ђа ни ма. Они има ју ве ћу од го вор
ност од обич них гра ђа на у јав ном по на ша
њу и та ко не што ни је у ре ду да се ра ди.

То ми слав Ра ди но вић:
По ли ти чар ако се по ту че са гра ђа ни ма, 

по ли ци ја ће бра ни ти по ли ти ча ра, а ме не 
као гра ђа ни на ће на па сти. По ме ни по ли ти
чар је та ко ђе гра ђа нин и по ли ци ја пре ма 
сви ма тре ба да се по на ша исто. А ина че не 
би уоп ште тре ба ло да до ђе до ту че, ни ти 
да по ли ти чар на пад не гра ђа ни на, али и 
обр ну то.

Ра до ван Гла мо чак:
Ни је ле по ни ка да се гра ђа ни ту ку, а 

по го то во не по ли ти ча ри, пред став ни ци 
вла сти. Ка ко да му се не ко од гра ђа на 
по сле обра ти за по моћ. Ја сам за то да 
сно си од го вор ност за то што је учи нио, од 
тре ба да раз ми сли ка ко се по на ша у јав но
сти. Сви смо из гу би ли жив це, али ни је 
ле по да се раз ра чу на ва ју на ули ци.

Зо ран Не шић:
По ли ти ча ри се по на ша ју ба ха то. По 

њи хо вом по на ша њу, сти че се ути сак да 
ми сле да су из над свих и да им је све 
до зво ље но, а обич ни су љу ди исто као и 
ми оби чан на род. У по след ње вре ме се 
по на ша ју не нор мал но, а да се на ули ци 
об ра чу на ва ју са љу ди ма, то по го то во ни је 
у ре ду.  

ле жно сти у кон сул та ци ји са Основ ним 
јав ним ту жи ла штвом.

Ка ко не зва нич но са зна је мо, на кон 
ин ци ден та Не над Ле ма јић се ја вио у 
ур гент ни при јем жа ле ћи се на по вре де 
у пре де лу но са. Пре ма не по твр ђе ним 
ин фор ма ци ја ма ура ђе на му је ди јаг но
сти ка ОРЛ, ра ди о ло шка ди јаг но сти ка, 
на кон че га су му кон ста то ва не лак ше 
те ле сне по вре де. Пре ма ин фор ма ци ја
ма до ко јих су до шле М но ви не ле кар
ско уве ре ње је Не на ду Ле ма ји ћу пот пи
сао ње гов стра нач ки друг др Ми ро слав 
Ке дри шић, ко ји је спе ци ја ли ста ото ри
но ла рин го ло ги је. Због то га смо др Кен
дри ши ћу упу ти ли до пис са сле де ћим 
пи та њи ма:

Да ли је нор мал но да Ви пре гле да
те свог стра нач ког ко ле гу Не на да Ле
ма ји ћа и из да је те му ле кар ски из ве
штај, иако зна те да ће се тај из ве штај 

ко ри сти ти на Су ду као до каз? 
Зар не ми сли те да би то мо гло би

ти про ту ма че но на Су ду као при стра
сност? 

Ка ко ће тај ле кар ски из ве штај би ти 
про ту ма чен на Су ду, с об зи ром да Ви 
и Не над Ле ма јић има те исти ин те рес?

Због че га ни сте Не на да Ле ма ји ћа 
упу ти ли на пре глед код дру гог, не за
ви сног ле ка ра?

До за кљу че ња овог бро ја М но ви на 
(по не де љак, 22. ав густ) од го во ре на по
ста вље на пи та ња ни смо до би ли. 

Оста је да се ви ди да ли ће на Су ду 
до каз ко ји при ло жи Не над Ле ма јић у ви
ду ле кар ског из ве шта ја би ти ва ли дан, с 
об зи ром да се мо же ре ћи да је у пи та њу 
су коб ин те ре са, јер су и др Ми ро слав 
Кен дри шић и Не над Ле ма јић из исте 
стран ке. 

 Б. Се ла ко вић

Пре ма
ин фор ма ци ја ма

до ко јих су до шле
М но ви не ле кар ско 
уве ре ње је Не на ду
Ле ма ји ћу пот пи сао
ње гов стра нач ки

друг др Ми ро слав
Ке дри шић

ПСОВКЕ И ОПТУЖБЕ: Ненад Лемајић и Слободан Стокановић
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По ли ти ча ри се
по на ша ју ба ха то

Бра ни слав Ко ва че вић:
То је ни во Ср би је и уче них и не у че них. 

Де та ље не знам да бих их мо гао ко мен та
ри са ти, али сма трам да је из у зет на сра мо
та на јав ном ме сту да се љу ди по ту ку. Зна 
се ка ко се и на ко ји на чин ре ша ва ју про
бле ми и не су гла си це.

Алек сан дар Ба лић:
Ни сам упо знат са де та љи ма ни ти знам 

кон крет но шта се до го ди ло а ре као бих 
јед но став но да про сто не мам ко мен та ра. 
Одав но сам пре стао да слу шам по ли ти ча
ре и да им ве ру јем, а ако су још по че ли и 
да се ту ку на ули ци, он да то све го во ри о 
њи ма и о то ме ка кви су љу ди. 

Све то зар Ву ков:
Не мам на то ко мен тар ни ка кав, про ста

ци ко про ста ци. Сме ју ри ја, то не би сме ло 
да се де ша ва ни де ци у основ ној шко ли, а 
не љу ди ма ко ји су си гур но фа кул тет ски 
обра зо ва ни.

Љи ља на Чи кић: 
Ми слим да они не тре ба да бу ду по ли ти

ча ри да су они ап со лут но не а де кват на 
ли ца за та ко не што и ми слим да је то бру ка 
и сра мо та. 

Станимир Делић: 
Та кво по на ша ње ни ко не одо бра ва, не ма 
шта ту да се ко мен та ри ше. Основ но је да 
се љу ди на ули ци нор мал но по на ша ју, та ко 
да та кве ин ци ден те ни ка ко не одо бра вам. 

СЛО БО ДАН СТО КА НО ВИЋ: 
Лема ји ћа сма трам одго вор ним
за смрт мога сина Нико ле!
Инци дент који се дого дио испред згра де Скуп шти не гра да 

Срем ска Митро ви ца покла па се са пето го ди шњи цом смр ти 
Нико ле Сто ка но ви ћа, бив шег дирек то ра Музе ја Сре ма. Вре

ме про ла зи, али бол за изгу бље ним сином не јења ва. Сло бо дан 
Сто ка но вић и данас, као и пре пет годи на, убе ђен је да је овда шња 
локал на поли ти ка уби ла њего вог сина и за то сма тра одго вор ним 
Нена да Лема ји ћа, чове ка који пред ста вља сиву еми нен ци ју оно
га што се зове митро вач ка локал на поли ти ка и вуче мно ге кон це 
чији кра је ви зади ру и у поли тич ко под зе мље. Нико ла Сто ка но вић 
је умро од инфарк та, што је по њему после ди ца више го ди шњег 
стре са због при ти са ка, који је на њега вршен од људи који су 
били послу шни ци Лема ји ће вих нало га. Он у томе и види мржњу 
коју пре ма њему, због нечи сте саве сти, пока зу је Ненад Лема јић. 
Не кри је је Лема јић ни усред бела дана испред Град ске куће, када 
Сто ка но ви ћу на очи глед про ла зни ка гово ри: Марш у три п.... мате
ри не! О томе Сло бо дан Сто ка но вић каже сле де ће за М нови не:

  Ево, већ је пета годи шњи ца отка ко је тра гич но настра дао мој 
Нико ла, у сво јој 43. годи ни. Умро је од инфарк та, јер је био стал но 
под стре сом, дожи вља ва ју ћи шика ни ра ња од стра не Лема ји ће вих 
људи. Као што је то била тада шња начел ни ца Зори ца Гашпар, за 
коју се зна да ништа није ради ла на сво ју руку, већ по Лема ји ће вом 
дик та ту. Гово рио сам Нико ли да се ока не поли ти ке и да диг не руке 
од гадо сти које уз то иду. Није ме послу шао, иако је био стал но под 
при ти ском и то га изје да ло. Ћутао је, трпе ћи све у себи, али није 
желео да се пони жа ва. А онда му је од све га тога пре пу кло срце. 
Данас би имао 48 годи на, ја и њего ва мај ка би има ли свог сина, 
њего ва супру га мужа, а њихо ва деца оца. Због Ники ци не смр ти 
сма трам одго вор ним Нена да Лема ји ћа. Не директ но, јер он се ту 
није поја вљи вао, пошто су за њега при ти ске врши ли њего ви пол
тро ни. Лема јић зна шта мислим о њего вој одго вор но сти и сигу ран 
сам да му савест није чиста. Зато ме је она ко гро зно опсо вао и кре
нуо на мене мумла ју ћи. Све то што се деша ва ло има сво ју поза
ди ну. Мој Ники ца је напу стио тада шњу Лема ји ће ву стран ку, тада 
је био у ДССу, због чега Лема јић на њега није више могао врши ти 
ути цај, па је зато дожи вља вао непри јат но сти од Лема ји ће вих пол
тро на.

Тако гово ри ожа ло шће ни отац Сло бо дан Сто ка но вић.
В. Ћосић  

ПЕТ ГОДИНА КАКО ВИШЕ НЕМА МОГ СИНА НИКОЛЕ: 
Ожалошћени отац Слободан Стокановић
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ПЉАЧ КА БУЏЕ ТА: Функ ци о не ри ДС, дво јац Ненад Лема јић и др Миро слав
Кен дри шић ухва ће ни у кри ми нал ним рад ња ма

Лема ји ћу и Кен дри ши ћу, где су 
паре опљач ка не из буџе та?

МИТРО ВАЧ КИ ВОТЕР ГЕЈТ: Захва љу ју ћи откри ћу до ког су дошле М НОВИ НЕ, 
Тужи ла штво поли ци ји нало жи ло истра гу у вези са пљач ком град ског буџе та од 
стра не функ ци о не ра ДС  

ГЛАС ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ: Алек сан дар Про да но вић каже да је у пита њу кри вич но дело 
којим тре ба да се поза ба ви и Аген ци ја за бор бу про тив коруп ци је, без обзи ра што 
Лема јић и Кен дри шић као функ ци о не ри ДС отво ре но подр жа ва ју СНС у Срем ској 
Митро ви ци  

На послед њој сед ни ци Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца, одр
жа ној 12. авгу ста, одбор ник опо зи

ци је Алек сан дар Про да но вић поста вио 
је одбор нич ко пита ње у вези неза ко ни
тих мал вер за ци ја са нов ча ним сред стви
ма наме ње ним за рад поли тич ких стра
на ка, која су уме сто на стра нач ком, 
завр ши ла на при ват ном, рачу ну. 

Да под се ти мо. Захва љу ју ћи откри ћу 
до ког су дошле М НОВИ НЕ, Тужи ла
штво је Поли циј ској упра ви нало жи ло 
истра гу у вези са пљач ком град ског 
буџе та од стра не функ ци о не ра ДС. 
Нена да Лема ји ћа и Миро сла ва Кен дри
ши ћа, функ ци о не ре ДС у Срем ској 
Митро ви ци не може више да зашти ти ни 

Бојан Пај тић. Ово је крај њихо ве баха то
сти. Алек сан дар Про да но вић каже да је 
у пита њу кри вич но дело којим тре ба да 
се поза ба ве све реле вант не инсти ту ци
је, без обзи ра што Лема јић и Кен дри шић 
као чла но ви и функ ци о не ри ДС отво р ре
но подр жа ва ју СНС у Срем ској Митр о ви
ци. Вођа митро вач ке опо зи ци је, Алек
сан дар Про да но вић зах те ва да слу чај 
Нена да Лема ји ћа и др Миро сла ва Кен
дри ши ћа, у вези са зло по тре бом митр о
вач ког буџе та у мили он ском изно су, 
узме у раз ма тра ње и Аген ци ја за бор бу 
про тив коруп ци је.

Поло ви ном мар та ове годи не, како 
сазна ју М нови не, од стра не Н.Н. лица 
упу ћен је допис Основ ном јав ном тужи

ла штву у Срем ској Митро ви ци у коме се 
каже:

Пошто ва ни! Пре ма нашим сазна њи
ма дошло је до зло у по тре бе, одно
сно кри вич ног дела од стра не 

функ ци о не ра Демо крат ске стран ке у 
Срем ској Митро ви ци, чиме је оште ћен 
буџет гра да Срем ске Митро ви це за 
мили он и сто хиља да дина ра.

Допи сом који је пот пи сао др Миро слав 
Кен дри шић, пред сед ник ГО Демо крат ске 
стран ке у Срем ској Митро ви ци, оба ве
ште ни су над ле жни у град ском буџе ту 
10. јула 2014. годи не да је дошло до про
ме не њихо вог теку ћег рачу на, како би 
убу ду ће сред ства за делат ност Демо

Др Мирослав Кендришић Ненад Лемајић

КАКО ЈЕ ПЉАЧКАН МИТРОВАЧКИ БУЏЕТ: Путеви новца воде
ка текућем рачуну приватног удружења Ненада Лемајића  
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ЗА КЉУЧ ЦИ СТРУЧ НОГ ТИ МА ЗА ЈП „СТАМ БЕ НО“ РУ МА

Гра ди ће се три
но ве то пла не

На ини ци ја ти ву пред сед ни ка рум ске 
оп шти не Сла ђа на Ман чи ћа фор ми
ран је струч ни тим чи ји је за да так 

био да ана ли зи ра ком плет но по сло ва ње 
ЈП „Стам бе но“, утвр ди про бле ме и по ну ди 
ре ше ња. То је и ура ђе но, а по фор ми ра њу 
од го ва ра ју ћих за кљу ча ка је са зва на кон фе
рен ци ја за но ви на ре 18. ав гу ста, на ко јој је 
би ло ре чи о ре зул та ти ма ра да струч ног ти
ма, на чи јем је че лу је на чел ник Оп штин ске 
упра ве Ду шан Љу би шић.

Он је ис та као да је циљ струч ног ти ма 
био да утвр ди све чи ње ни це, ана ли зи ра 
рад и да су ге сти је и пред ло жи кон крет не 
ме ре у ци љу по бољ ша ња ра да ЈП „Стам
бе но“, али и ква ли те та услу га ко је се пру
жа ју ко ри сни ци ма гре ја ња. У ту свр ху су 
чла но ви струч ног ти ма би ли и у Срем ској 
Ми тро ви ци, ка ко би ви де ли по стро је ње на 

гас ко је је та мо гра ђе но и чи ја је вред ност 
око 50 ми ли о на ди на ра, те да је по том фор
му ли са но шест при о ри те та. 

 Пр ви, јер је то и нај ве ћи про блем, је из
град ња но ве ко тлар ни це на гас у На се љу 
„Ти вол“. Са да шња ко тлар ни ца до по тро
ша ча до пре ми све га 51 од сто про из ве де не 
то плот не енер ги је, а оста ло се ра си па, што 
је ве ли ки тро шак за пред у зе ће. Дру ги је из
град ња ко тлар ни це на гас у гра ду, ло ка ци
ја „Се вер“, а тре ћи иста та ква ко тлар ни ца 
у На се љу „Со ли дар ност“. Ми смо пред ло
жи ли, а о то ме ће рас пра вља ти Оп штин ско 
ве ће, да се об у ста ве све ак тив но сти на из
град њи ко тлар ни це на би о ма су у „Ти во лу“ 
ко ја би би ла знат но ску пља, од но сно за њу 
би тре ба ло око 1,8 ми ли о на евра, а све три 
по ме ну те ко шта ле би око 1,5 ми ли о на евра. 
Та ко ђе, пред ла же мо и да се, са да по сто је

Чла но ви струч ног ти ма на кон фе рен ци ји за но ви на ре

Сход но За ко ну о да љин ском гре ја њу и 
оба ве зи да се ра чу ни из да ју у скла ду са 
ствар но утро ше ном то плот ном енер ги
јом, ста на ри не ких згра да у Ру ми су скло
пи ли уго во ре са фир мом „Бру на та“, ка ко 
би ра чу не пла ћа ли по ре ал ном утро шку 
енер ги је. Ме ђу тим, уме сто да су, због 
па жљи вог тро ше ња то плот не енер ги је 
има ли ре ал не ра чу не, они су про те кле 
зи ме до би ли из у зет но ви со ке ра чу не што 
је иза зва ло њи хо во не за до вољ ство. 
Би ло је на ја ва од по ме ну те фир ме да ће 
тро шко ви би ти ма њи и до 30 про це на та, 
али су при сти гли ра чу ни би ли од 15.000 
до 30.000 ди на ра за ста но ве ве ли чи не 46 
ме та ра ква драт них, 58 и 71 ме тар ква
драт ни. На њи хо ве жал бе ни је би ло 
озбиљ не ре ак ци је из ЈП „Стам бе но“, али 
је си ту а ци ја ре ше на та ко што су се ста на
ри не ких згра да вра ти ли на ра ни ји на чин 
об ра чу на  по ква драт ном ме тру.

По ред ових про бле ма са ра чу ни ма ко ји 
су до би је ни по уград њи де ли те ља то пло
те, би ло је до ста и гра ђа на ко ји су, иако 
су пла ћа ли па у шал но, по ква драт ном 

ме тру греј ног про сто ра, ипак под не ли 
зах те ве за ис кљу че ње са да љин ског 
си сте ма гре ја ња, бу ду ћи да су из ра чу на
ли да би их ал тер на тив ни на чи ни гре ја
ња, пре све га елек трич на енер ги ја, 
ко шта ли ма ње. По го то во што ни су мо гли 
да ути чу на ви си ну тем пе ра ту ре у ста ну 
 би ло да је ло ше гре ја ње или да је тем
пе ра ту ра та ква да се мо ра ју отва ра ти 
про зо ри. 

Та кав је и слу чај Aлек сан дре Ђа пић 
ко ја је под не ла зах тев и ис кљу чи ла стан 
из да љин ског си сте ма гре ја ња још пре 
пет го ди на.

 Основ ни раз лог је би ла це на, та кву 
од лу ку смо до не ли по сле јед ног по ску
пље ња гре ја ња. Ку пи ли смо нор ве шке 
ра ди ја то ре и гре је мо се на стру ју, а ин ве
сти ци ја се ис пла ти ла од мах пр ве греј не 
се зо не. Гре ја ње са да пла ћа мо упо ла јеф
ти ни је. На рав но, пла ћа мо и онај део 
„Стам бе ном“ за вер ти кал не це ви кроз 
наш стан. Ни смо се по ка ја ли што смо се 
од лу чи ли за овај на чин гре ја ња  ре кла је 
за на ше но ви не Алек сан дра Ђа пић.

Не за до вољ ство гра ђа на

крат ске стран ке била упла ћи ва на на 
тај рачун.

Међу тим, пре ма сазна њи ма до којих 
смо ми дошли, а до којих су тако ђе 
дошли и одре ђе ни меди ји, рачун који је 
пред сед ник ГО Демо крат ске стран ке 
др Миро слав Кен дри шић пред ста вио 
као рачун стран ке, фак тич ки је рачун 
при ват ног удру же ња гра ђа на Нена да 
Лема ји ћа, тако ђе функ ци о не ра ДС у 
Срем ској Митро ви ци.

Због пред ста вља ња рачу на при ват
ног удру же ња функ ци о не ра Демо крат
ске стран ке Нена да Лема ји ћа, као рачу
на поме ну те стран ке, дове де ни су у 
заблу ду над ле жни из Упра ве за град ски 
буџет, па је тако град ски буџет оште
ћен за 1,100.000 дина ра у корист при
ват ног лица, који је пред ста вљен као 
рачун Демо крат ске стран ке у Срем ској 
Митро ви ци.

Сма тра мо да је овим делом учи ње на 
кла сич на пре ва ра, про тив но зако ни ма 
Репу бли ке Срби је, чиме је град ски 
буџет опљач кан за 1,100.000 дина ра.

Сма тра мо да је Ваша оба ве за да се 
поза ба ви те ова квом кри ми нал ном рад
њом и да након спро ве де не истра ге 
утвр ди те:

1. Да ли је Град ски одбор Демо
крат ске стран ке у Срем ској Митро
ви ци на кри ми на лан начин зло у по
тре био буџет Гра да Срем ска 
Митро ви ца?

2. Чији је запра во рачун, који је као 
кука вич је јаје под мет нут као теку ћи 
рачун Град ског одбо ра ДС?

Нада мо се да ћете пред у зе ти све 
закон ске мере про тив оних који крше 
зако не Репу бли ке Срби је.

НН лице из Срем ске Митро ви це

Овај допис, чија је копи ја про сле ђе
на Редак ци ји М нови на, исто вре
ме но пред ста вља и кри вич ну при

ја ву про тив почи ни ла ца. Мада су М 
нови не у више навра та писа ле о овом 
слу ча ју, оче ки ва ли смо да ће Тужи ла
штво, до кога је конач но допро глас, реа
го ва ти ажур ни је. Пре ма нашим сазна њи
ма, поли циј ски слу жбе ни ци су оба ви ли 
пред ис тра жни посту пак, па сада оче ку је
мо да види мо шта ће по том пита њу 
учи ни ти Основ но јав но тужи ла штво у 
Срем ској Митро ви ци.

Позна то је да су у вре ме вла да ви не 
ДС, која је тра ја ла до 24. апри ла ове 
годи не, у Вој во ди ни па тако и у Срем ској 
Митро ви ци, у тужи ла штва инста ли ра ни 
и кадро ви бли ски бив шем вој во ђан ском 
пре ми је ру Боја ну Пај ти ћу и њего вим 
ште то чи на ма. Међу гра ђа ни ма вла да 
уве ре ње да они још увек има ју вели ког 
ути ца ја на ста ње у вој во ђан ском пра во
су ђу. Да ли је тако, виде ће мо упра во на 
при ме ру пљач ке град ског буџе та у 
Срем ској Митро ви ци, где реа го ва ње 
Тужи ла штва и сама истра га тра ју неу о
би ча је но дуго. 

Џаба избо ри, џаба убе дљи ва побе да 
Вучи ће ве стран ке у Вој во ди ни и Срем
ској Митро ви ци, џаба пре тва ра ња и дру
ге цир ку си ја де, ако ће неке ства ри оста
ти исте као што су биле... Иако ће „поли
тич ка воља“ за обра чун са кри ми нал ци
ма разних фела зави сти од Пај ти ће вих 
кадро ва у тужи ла штви ма и пра во су ђу 
уоп ште, онда ће испа сти да се „џабе кре
чи ло“?    В. Ћосић



924. AVGUST 2016.  M NOVINE

ћа од лу ка о ис по ру ци то плот не енер ги је из 
ју ла 2013. го ди не ме ња, јер она ни је у ин те
ре су ни „Стам бе ног“ ни по тро ша ча. По след
њи наш за кљу чак је да и да ље функ ци о ни
ше мо у овом са ста ву и бу де мо са ве то да вац 
пред сед ни ку Оп шти не у овој обла сти  ин
фор ми сао је но ви на ре о за кључ ци ма струч
не гру пе Ду шан Љу би шић.

Пред сед ник Управ ног од бо ра ЈП „Стам
бе но“ и члан струч ног ти ма Зо ран Не го ва
но вић је до дао да је про це ње но да би вред
ност из град ње ко тлар ни це у „Ти во лу“ би ла 
485.500 евра. Са да шња ко тлар ни ца ов де 
је и нај про бле ма тич ни ја, јер це на ко шта ња 
про из вод ње то плот не енер ги је у њој је 131 
ди нар по ме тру ква драт ном, док је у цен тру 
све га 64 ди на ра. То пла на у цен тру „Се вер“ 
ко шта ла би 508.370 евра, а она гре је чак 45 
од сто укуп ног кон зу ма. 

 За ову град њу већ по сто ји обез бе ђе но 
200.000 евра из до на ци је КВФ. У На се љу 
„Со ли дар ност“ вред ност из град ње то пла не, 
а ту ми слим од до ку мен та ци је до пот пу ног 
за вр шет ка, би ла би 462.000 евра. Ло ка ци је 
већ по сто је и ми би ком плет но пре шли на 
гре ја ње при род ним га сом, што би зна чи ло 
до дат ну по тро шњу од око 1,5 ми ли о на куб
них ме та ра  ре као је Зо ран Не го ва но вић.

Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник Скуп шти
не оп шти не Ру ма је ре као да је де лат ност 
ЈП „Стам бе но“ од из у зет ног зна ча ја за Оп
шти ну, да су про бле ми де це ниј ски, али да 
се ни су ре ша ва ли озбиљ но и на ду жи рок. 
Он је до дао и да је струч ни тим до бро ура
дио свој по сао, а да ће ло кал на са мо у пра ва 
фи нан сиј ски по др жа ти по ну ђе на ре ше ња. 

 Ми мо ра мо да оспо со би мо „Стам бе но“ 
да то плот ну енер ги ју про из ве де и да је ис
по ру чи у свом, али и у ин те ре су гра ђа на  
ре као је Ко ва че вић.

Ди рек тор ЈП „Стам бе но“ Ср ђан Ни ко
лић је ис та као да би по ну ђе ним ре
ше њи ма ко тлар ни це у гра ду све би ле 

на при род ни гас, што је ва жно и за за шти ту 
жи вот не сре ди не, али би по сто ја ла и мо гућ
ност да се, у слу ча ју про бле ма у снаб де ва
њу га сом, гре је на дру ги енер гент, од но сно 
ма зут, на шта су оба ве зни и по за ко ну, да 
има ју ал тер на тив ни енер гент. Ка да је реч о 
де ли те љи ма то пло те ко ји су иза зва ли до
ста про те ста гра ђа на, у не ким стам бе ним 
објек ти ма, вла сни ци ма ста но ва је до зво
ље но да се вра те на пла ћа ње гре ја ња по 

ква драт ном ме тру, они ко ји су то же ле ли.
 Ми не ће мо ин си сти ра ти ни на да љој 

уград њи де ли те ља то пло те, јер би за њи
хо во до бро функ ци о ни са ње би ло по треб
но и да су те згра де до бро изо ло ва не, а 
по зна то је да су то ста ре згра де са ло шом 
то плот ном изо ла ци јом. Та ко ђе, ја сно нам је 
да су пла те и пен зи је ма ле, да оста вља мо 
по тро ша чи ма да од ре де ка ко ће пла ћа ти 
гре ја ње, ма да ми слим да ће се на пла ћа
ње по утро ше ној то плот ној енер ги ји мо ра
ти пре ћи кад  тад. Це на до да љег оста је 
она ква ка ква је би ла од апри ла, ка да смо 
је ума њи ли за 10,93 про цен та  ре као је Ср
ђан Ни ко лић и до дао да је у прет ход ном пе
ри о ду би ло 153 зах те ва за ис кљу че ње са 
да љин ског гре ја ња, а са да 53. Он је на ја вио 
да ће пред у зе ће уз по моћ ло кал не са мо у
пра ве, уско ро, кре ну ти у на бав ку ма зу та и 
то ко ли чи на ко је су до вољ не до по ло ви не 
де цем бра, а по том сук це сив но ка ко се бу де 
ја вља ла по тре ба.

Под се ти мо, на сед ни ци Оп штин ског ве ћа 
ни је при хва ћен из ве штај о ра ду ЈП „Стам
бе но“. Сла ђан Ман чић је та да ука зао да је у 
овом пред у зе ћу нај те жа си ту а ци ја у рум ској 
оп шти ни, да има ве ли ких при ту жби не за до
вољ них по тро ша ча и да по сто ји ве ли ки број 
зах те ва за ис кљу че ње са мре же. Он је ис
та као и не ло гич ност да се не ко ли ко го ди на 
уна зад тро ши иста ко ли чи на ма зу та, без об
зи ра на вре мен ске усло ве или уград њу ка
ло ри ме та ра, па гра ђа ни ко ји су их угра ди ли 
са да пла ћа ју ви ше стру ко ве ће ра чу не, што 
је не до пу сти во. Та ко ђе, иако је це на ма зу та 
знат но ни жа, це на гре ја ња је оста ла иста, 
тек се на ње го ву ини ци ја ти ву она ко ри го ва
ла на ни же и то не дав но.

 Греј на по вр ши на је сма ње на за око 
4.000 ква драт них ме та ра, има не ло гич но
сти у от пи су не ких по тра жи ва ња, па чак и 
не ких ства ри на иви ци за ко на  ре као је та
да Ман чић. 

Има ју ћи у ви ду да за из град њу ко тлар
ни ца је ипак по треб но од ре ђе но вре ме, Ду
шан Љу би шић на ја вљу је да се у тај по сао 
кре ће по усва ја њу за кљу ча ка на сед ни ци 
Оп штин ског ве ћа, а да ком плет на град ња 
тра је од шест до де вет ме се ци, што зна чи 
да би рум ска оп шти на са до ста по вољ ни јом 
си ту а ци јом у да љин ском гре ја њу мо гла да 
ра чу на за сле де ћу греј ну се зо ну.

Сми ља Џа ку ла

Јед на од згра да где је вра ће но па у шал но пла ћа ње

РУМА

До бра ко му ни ка ци ја
Оп шти не и при вре де

Со ци јал но еко ном ски са вет (СЕС) у рум
ској оп шти ни је је дан од нај ак тив ни јих у 
зе мљи и пред ста вља ме сто где о свим 
еко ном ским и со ци јал ним пи та њи ма рас
пра вља ју пред став ни ци при вре де, син ди ка
та и ло кал не са мо у пра ве.

На сед ни ци ко ја је одр жа на 15. ав гу ста 
за пред се да ва ју ћег Со ци јал но еко ном ским 
са ве том у на ред них го ди ну да на је иза бран 
Ду шан Љу би шић, бу ду ћи да је на ред до шло 
да се пред се да ва ју ћи би ра из ре до ва ло кал
не са мо у пра ве.

Но ви пред сед ник Со ци јал но  еко ном ског 
са ве та Ду шан Љу би шић је ис та као да се на 
сед ни ца ма Са ве та ре дов но раз ме њу ју ин
фор ма ци је ко је су ве о ма зна чај не за ло кал
ну са мо у пра ву, али и за оста ла два парт не
ра, да кле ко му ни ка ци ја је до бра.  

 Од по ре за на за ра де у пр вих шест ме се
ци ове го ди не при хо до ва но је 244 ми ли о на 
ди на ра, што је по ве ћа ње у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не ка да смо има ли при
ход од 230 ми ли о на. У истом пе ри о ду 2014. 
го ди не он је био још ма њи и из но сио 217 ми
ли о на ди на ра. Да кле, бе ле жи мо раст при хо
да ко ји до би ја мо од по ре за на за ра де и то је 
ди рек тан ефе кат отва ра ња но вих про из вод
них по го на у на шој оп шти ни. Мо рам на по ме
ну ти да смо то ком ра ци о на ли за ци је има ли 
и до ста от пу шта ња у јав ном сек то ру, али 
све у куп но то ни је ума њи ло тренд по ве ћа ног 
за по шља ва ња и о то ме све до че ци фре у из
ве шта ју  ре као је Ду шан Љу би шић.

ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА ЗЕ МЉИ ШТА

Паорима
457 хек та ра

У рум ској оп шти ни оглас за ли ци та ци ју за 
да ва ње у за куп по љо при вред ног зе мљи шта 
у др жав ној сво ји ни је рас пи сан по чет ком 
ав гу ста, а при ја вљи ва ње  за уче шће на 
ли ци та ци ји тра је  до 26. ав гу ста.

У 17 ка та стар ских оп шти на да је се ове 
го ди не у за куп 457,71 хек тар.

Под се ћа мо про шле го ди не  ни је би ло 
ли ци та ци је, па је ло кал на са мо у пра ва би ла 
ду жна да при ку пи про сеч не це не из окол них 
оп шти на. На осно ву њих од ре ђе на је про
сеч на це на за рум ску оп шти ну ко ја из но си  
423,85 евра по хек та ру, што од го ва ра њи ви 
дру ге кла се.

  Опре де ли ли смо се,  у скла ду са За ко
ном,  да по чет ну це ну ума њи мо за  20 про
це на та  и да она бу де 339,08 евра. Мо рам 
на по ме ну ти да има мо че ти ри ши фре над ме
та ња за воћ ња ке, три у Сте ја нов ци ма и јед
ну у Гра бов ци ма. Три ши фре над ме та ња 
смо опре де ли ли за риб ња ке (две у Сте ја
нов ци ма и јед ну у Гра бов ци ма). Те пар це ле 
се да ју на знат но ду жи пе ри од  на 30 или 40 
го ди на, док се сва оста ла зе мља да је у 
за куп на го ди ну да на  ре кла је Та ња Дро
бац, ше фи ца Оде ље ња за ур ба ни зам и гра
ђе ње.

Јав но над ме та ње ће се одр жа ти, као и 
ра ни јих го ди на у про сто ри ја ма Че твр те 
Град ске МЗ  од 29. ав гу ста до 2. сеп тем бра.

С. Џ.
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ЈП ИН ГАС ИН ЂИ ЈА

Јеф ти нији при кљу чак
До при кључ ка на га со вод ну мре жу сви 

вла сни ци обје ка та на те ри то ри ји оп
шти не Ин ђи ја мо гу до ћи по по вољ ни

јој це ни за хва љу ју ћи ак ци ји ко ју спро во ди 
ЈП Ин гас по чев од 15. ав гу ста до 15. ок то
бра те ку ће го ди не.

Уме сто 71.000 ди на ра но ва це на при
кључ ка са да је 53.520 ди на ра, што је за 
око 25 од сто ни же у од но су на ста ру це ну. 
По ме ну та ак ци ја од но си се са мо на ка те го
ри ју до ма ћин ства.

 Мо рам да на по ме нем да се ра ди о ак
циј ском по пу сту и да ни је у пи та њу стал на 
це на при кључ ка. Што се ти че укуп ног бро ја 
по тро ша ча на те ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја 
њих, у овом тре нут ку, има ви ше од 10.000. 
У то ку ове го ди не има ли смо са мо 12 но
вих при кљу ча ка, те смо ре ши ли да спро
ве де мо ову ак ци ју. У гра ду је ни кло до ста 

но вих стам бе них обје ка та па се на да мо да 
ће мо у на ред ном пе ри о ду има ти бар 20 
но вих при кљу ча ка – ка же Ду шан Ле ма ић, 
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ЈП Ин гас 
Ин ђи ја.

Гра ђа ни ко ји не ис ко ри сте ак циј ски по
пуст има ју мо гућ ност при кљу че ња стам
бе них обје ка та на га со вод ну мре жу уз 
мо гућ ност пла ћа ња при кључ ка на шест 
ме сеч них ра та. У том слу ча ју утвр ђе на 
це на се уве ћа ва за 4,9 од сто са оба ве зом 
упла те 35 од сто уго во ре не це не при ли ком 
пот пи си ва ња уго во ра.

Ле ма ић ис ти че да су се гра ђа ни ода
зва ли и апе лу да из ми ре сво је за о ста ле 
оба ве зе пре ма ин ђиј ском ди стри бу те ру 
га са те да до ла зе у све ве ћем бро ју ка ко 
би про на шли нај а де кват ни је, за јед нич ко 
ре ше ње.

 Ве о ма смо за до вољ ни, јер смо у прет
ход ном пе ри о ду пот пи са ли 20 ре про гра ма 
и кре ну ле су упла те за о ста лих ду го ва ња 
на ших гра ђа на пре ма Ин га су. Љу ди до ла
зе сва ко днев но, отво ре ни смо за сва ку вр
сту до го во ра, а све у ци љу да не до че ка ју 
но ву греј ну се зо ну са не из ми ре ним оба ве
за ма и на рав но, да се и на овај на чин по ве
ћа на пла та – ка же Ду шан Ле ма ић.

М. Ђ.

Ду шан Ле ма ић, в.д. ди рек тор
ЈП Ин гас Ин ђи ја

Ње го ва ек се лен ци ја Хе ри Кан
доа, ам ба са дор Ин до не зи је 18. 
ав гу ста бо ра вио је у Оп шти ни 

Ин ђи ја. У пи та њу је пр ва по се та не ком 
од гра до ва у на шој зе мљи, а раз лог је 
ре а ли за ци ја пр ве ин до не жан ске ин ве
сти ци је у Евро пи, фа бри ке „Ин до фуд“ 
ко ја је из гра ђе на у ин ђиј ској се ве ро и
сточ ној рад ној зо ни. Ин до не жан ски 
ам ба са дор за јед но са пред став ни ци ма 
ком па ни је, са стао се са пред сед ни ком 
Оп шти не Ин ђи ја ка ко би, пре све га, 
утвр ди ли да тум зва нич ног отва ра ња 
по ме ну тог по го на у ко јем ће се про из во
ди ти ну дле и ин стант су пе. Ин до не жан
ски ин ве сти тор по кре нуо је про из вод њу 

пре ви ше од ме сец да на и тре нут но 
за по шља ва око 100 рад ни ка.

 Пр во же лим да че сти там на шим при
ја те љи ма из Ин до не зи је Дан не за ви сно
сти њи хо ве др жа ве, 17. ав густ и да им 
се за хва лим што су ода бра ли Ин ђи ју 
као пр ву оп шти ну ко ју ће по се ти ти. Ја 

сам пре не ки дан об и шао фа бри ку 
„Ин до фуд“ и мо гу ре ћи да сам ве о ма 
за до во љан тех но ло ги јом ко ја се при ме
њу је у про из вод њи, усло ви ма ра да, а 
по себ но ме оду ше ви ла чи ње ни ца да је 
пре ко 80 од сто за по сле них ста ро сти до 
30 го ди на – ка же Вла ди мир Гак, пред
сед ник Оп шти не Ин ђи ја.

На са стан ку је би ло ре чи и о мо гу ћем 
про ши ре њу про из вод них ка па ци те та 
фа бри ке „Ин до фуд“ у Ин ђи ји.

 На шим при ја те љи ма из Ин до не зи је 
по ну ди ли смо све што је нео п ход но ка ко 
би до шло до про ши ре ња по ме ну те 
ин ве сти ци је у Ин ђи ји и са свим је из ве
сно да ће се тај план и ре а ли зо ва ти. 

Ра ду је нас и та чи ње ни ца да је фа бри ка 
„Ин до фуд“ је ди на ин до не жан ска ин ве
сти ци ја у це лој Евро пи  ис та као је Гак и 
до дао: 

 Иако је ди пло ма ти ја фор мал на, 
ми слим да се обо стра на же ља за 
до бром са рад њом осе ти и си гу ран сам 

да ће са рад ња из ме ђу Оп шти не и при
вред ни ка из ове зе мље у бу ду ћем пе ри
о ду би ти на још јед ном ви шем ни воу. 

Њ. Е. Хе ри Кан доа, ам ба са дор Ин до
не зи је у Ср би ји за хва лио се пред сед ни
ку Оп шти не Ин ђи ја, пре све га на по зи ву, 
а за тим и на ср дач ном до че ку са на дом 
да ће се на ста ви ти не са мо при вред на, 
већ и са рад ња у дру гим обла сти ма.

 Са пред сед ни ком Га ком раз го ва ра ли 
смо о са рад њи ко ја се ти че про мо ци је 
ин до не жан ске кул ту ре у ва шем гра ду. 
Та ко ђе, по ну ди ли смо и сти пен ди ра ње 
ва ше омла ди не. У пи та њу су ма стер и 
спе ци ја ли стич ке сту ди је у тра ја њу од 
шест до 12 ме се ци, та ко ђе у обла сти 

кул ту ре. По ред то га, упу ти ли смо по зив 
пред став ни ци ма при вред ни ка из Ин ђи је 
да већ у тре ћој не де љи ок то бра ове 
го ди не узму уче шће на ве ли ком Сај му 
тр го ви не, уво за и из во за ко ји се одр жа
ва у Џа кар ти. Вољ ни смо да се на ша 
при вред на са рад ња на ста ви у пра вом 

При вред на и кул тур на

ПО СЕ ТА ИН ДО НЕ ЖАН СКОГ АМ БА СА ДО РА ОП ШТИ НИ ИН ЂИ ЈА
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СРУ ШЕ НА РУ И НИ РА НА КУ ЋА У БЛИ ЗИ НИ ШКО ЛЕ У НО ВОМ СЛАН КА МЕ НУ

Без бед ност де це пре све га 

Без бед ност де це ко ја 
по ха ђа ју на ста ву у 
Основ ној шко ли „Др Ђор

ђе На то ше вић“ у Но вом Слан
ка ме ну по диг ну та је на ви ши 
ни во на кон ру ше ња ру и ни ра не 
ку ће ко ја се на ла зи од мах 
по ред по ме ну те обра зов не 
уста но ве. Реч је о ку ћи ко ја је 
са гра ђе на пре ви ше од јед ног 
ве ка и ко ја је по след њих де сет 
го ди на пред ста вља ла опа
сност по, пре све га, ђа ке а 
за тим и све оста ле про ла зни ке 
глав ном се о ском ули цом. 
Ру ше ње по ме ну тог објек та 
по че ло је 13. ав гу ста, а за вр
ше но је кра јем про шле не де
ље.

Ини ци ја ти ва за ру ше ње 

ку ће ко ја се на ла зи ла тик уз 
школ ско дво ри ште по кре ну та 
је пре осам го ди на, али је тек 
но во оп штин ско ру ко вод ство 
про на шло на чин да у скла ду 
са за ко ном до ђе до ре ше ња и 
укло ни обје кат ко ји се уру ша
вао по след њих пар го ди на. 

 У овој ку ћи не ка да се на ла
зи ла ста ра шко ла, ка сни је је 
пре тво ре на у стам бе ни обје
кат, али зуб вре ме на је учи нио 
сво је и по че ла је да се ру ши. 
По след њих не ко ли ко го ди на 
пред ста вља ла је озбиљ ну 
опа сност по ђа ке и оста ле 
про ла зни ке због че га смо 
по кре ну ли ини ци ја ти ву за 
ру ше ње. Тек са да су се сте кли 
усло ви и ве о ма смо за до вољ

ни што је обје кат укло њен, јер 
уско ро по чи ње но ва школ ска 
го ди на те ће де ца са да би ти 
без бед ни ја – ка же Дра ган Кри
во ши ја, члан Са ве та МЗ Но ви 
Слан ка мен и од бор ник у Скуп
шти ни оп шти ни Ин ђи ја.

Ка ко по твр ђу ју и у Основ ној 
шко ли „Др Ђор ђе На то ше вић“, 
обје кат је од но вем бра 2008. у 
кри тич ном ста њу и пре тио је 
да се сру ши. На сре ћу, ни је 
би ло не срећ них слу ча је ва.

 Реч је о ку ћи ко ја је при па
да ла др жа ви, али имо вин ско 
– прав ни од но си ни су би ли у 
пот пу но сти ре ше ни. Убр за ним 
по ступ ком обје кат је вра ћен 
ло кал ној са мо у пра ви ко ја је 
до би ла пра во упра вља ња и 

са мим тим мо гућ ност ру ше ња, 
јер је у пи та ње до ве де на без
бед ност уче ни ка. Мо рам ре ћи 
да сам ве о ма за до вољ на што 
смо ре ши ли је дан ве ли ки про
блем због ко јег ни смо мо гли 
нор мал но да функ ци о ни ше мо, 
по го то во ка да су у пи та њу 
ча со ви фи зич ког вас пи та ња. 
Иако је про стор око де ла 
објек та ко ји се гра ни чи са 
школ ским дво ри штем био 
обез бе ђен, увек је по сто ја ла 
бо ја зан да се не ко од де це не 
по вре ди. Са да мо же мо мир но 
да ра ди мо – за кљу чу ју Су за на 
Жив ко вић, ди рек то ри ца ОШ 
„Др Ђор ђе На то ше вић“ у 
Но вом Слан ка ме ну.

М. Ђ.

Ку ћа по ред шко ле пре ру ше ња Сру ше на ку ћа  

сме ру као и да се от поч не са рад ња у 
обла сти кул ту ре. Мо рам за крај да 
ис так нем да сам ве о ма сре ћан што се 
пр ва ин до не жан ска фа бри ка на ла зи у 
Ин ђи ји и са свим је ре ал но да до ђе до 
про ши ре ња по ме ну тог по го на  ис та као 
је Кан доа.

Пре ма на ја ва ма пред став ни ка Оп шти
не Ин ђи ја зва нич но отва ра ње по стро је
ња ин до не жан ског ин ве сти то ра „Ин до
фуд“ пред ви ђе но је за 2. сеп тем бар 
те ку ће го ди не, а том чи ну, пре ма пр вим 
на ја ва ма, при су ство ва ће пред став ни ци 
Вла де Вој во ди не и сви ам ба са до ри 

азиј ско  па ци фич ких зе ма ља као и 
зе ма ља Европ ске уни је као и пред сед
ник Ре пу бли ке Ср би је То ми слав Ни ко
лић, ко ји је у апри лу ове го ди не бо ра вио 
у Ин до не зи ји ка да се са стао са пред сед
ни ком те зе мље.

М. Ђ.

Пред став ни ци Ам ба са де Ин до не зи је и Оп шти не Ин ђи ја
са рад ња
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БО РИ СЛАВ БА БИЋ, НО ВИ ДИ РЕК ТОР ЈКП ВО ДО ВОД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Си стем функ ци о ни ше
без про бле ма

Ве ћи ном гла со ва од бор ни ка Скуп шти
не Гра да Срем ска Ми тро ви ца на сед
ни ци одр жа ној 26. ју ла за но вог 

вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра ЈКП Во до
вод Срем ска Ми тро ви ца име но ван је 
ма стер еко но ми је Бо ри слав Ба бић из Чал
ме. Овај мла ди Чал ма нац прет ход не че ти
ри го ди не оба вљао је функ ци ју по моћ ни ка 
гра до на чел ни ка. 

На по чет ку раз го во ра за М но ви не, 
Ба бић на во ди да Во до вод нор мал но функ
ци о ни ше, план и про грам пред ви ђен за 
ову го ди ну се оства ру је и ни ка квих про бле
ма не ма. 

 У ЈКП Во до вод у то ку су ак тив но сти на 
ре а ли за ци ји пла на и про гра ма за ову го ди
ну. Исто вре ме но, од ви ја се и ре до ван 
по сао на хит ним ин тер вен ци ја ма и са на ци
ји ква ро ва на во до вод ној мре жи. Све 
струч не слу жбе, као и за по сле ни, усме ре
ни су ка по сти за њу ста бил но сти во до снаб
де ва ња и од во ђе ња от пад них во да – ка же 
Бо ри слав Ба бић.

Он ис ти че да је то ком лет њег пе ри о да 
нај ва жни је да по тро ша чи има ју уред но 
во до снаб де ва ње, с об зи ром на по ве ћа ну 

Бо ри слав Ба бић, ди рек тор ЈКП Во до вод Срем ска Ми тро ви ца

Оно што су на ше
сва ко днев не

ак тив но сти, хит не 
ин тер вен ци је
на мре жи и на

мер ним ме сти ма 
по тро ша ча, и да ље 
оста ју при о ри тет и
ми ће мо се тру ди ти
да од го во ри мо свим 

зах те ви ма на ших
ко ри сни ка у што 

бр жем ро ку, ис ти че 
ди рек тор Во до во да 

Бо ри слав Ба бић

Због по ве ћа них тро шко ва про из вод ње 
во де, Во до вод је од 1. ју ла по ве ћао це ну 
во де за пет од сто, од но сно два ди на ра по 
куб ном ме тру. И са тим по ве ћа њем и 
да ље је во да у Срем ској Ми тро ви ци јеф
ти ни ја не го у гра до ви ма у окру же њу. 

 У Сре му је нај ску пља во да у ири шкој 
оп шти ни, где је це на во де за до ма ћин ства 
64,15 ди на ра по ме тру куб ном, с тим да 
сва ко ко тро ши пре ко 20 ку би ка во ду пла
ћа 128,30 ди на ра по ку би ку. Це на во де за 
прав на ли ца у Ири гу из но си 133,96 ди на
ра. Код нас, на кон по ску пље ња од пет 
од сто, це на во де за до ма ћин ства из но си 
41 ди нар по ме тру куб ном, док се це на за 
прав на ли ца ни је ме ња ла и из но си 71,28 
ди на ра по ку би ку. Ми слим да је за ква ли
тет ко ји Ми тров ча ни до би ја ју, по пи та њу 
по у зда но сти и ре дов но сти, а по го то во 
ква ли те та во де за пи ће, це на ни ска – сма
тра Ба бић.

Из ЈКП Во до вод на во де и да је на пла та 
до бра и из но си пре ко 90 од сто.

 Ду го ва ња ре гу ли ше мо та ко што 
ша ље мо опо ме не, љу ди ов де до ла зе и 
ра ди се ре про грам. Циљ је да не оп те ре
ти мо гра ђа не, али и да Во до вод мо же 
нор мал но да функ ци о ни ше. Љу ди ма ко ји 
су у ста њу со ци јал не по тре бе, на осно ву 
спи ска из Цен тра за со ци јал ни рад, пет 
ку би ка во де по чла ну до ма ћин ства се не 
на пла ћу је, све пре ко то га им се им се 
об ра чу на ва – ка же ди рек тор Во до во да.

Ску пља во да
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по тро шњу.
 За са да ни је би ло ве ћих про бле ма и 

на да мо се да ће та ква си ту а ци ја оста ти до 
кра ја ле та. На вре ме су сви ка па ци те ти 
при пре мље ни, си стем функ ци о ни ше нор
мал но, са нај ви шим сте пе ном по у зда но
сти. Ле ти се тро ши из ме ђу 25 и 30 од сто 
ви ше во де не го што је уоби ча је но за оста
ле ме се це, али ове го ди не је та по тро шња 
због не та ко вре лог ле та за 15 до 20 од сто 
ви ша не го уоби ча је но. Ми тро ви ца има 
до вољ не ко ли чи не во де, ипак са ве ту је се 
ра ци о нал на по тро шња, јер је во да ре сурс 
ко ји се тро ши бр зо, спо ро се об на вља и 
ни је до бро тро ши ти во ду не на мен ски – 
сма тра но ви ди рек тор.   

Ба бић ка же да ће по се бан ак це нат и 
да ље би ти ста вљен на ква ли тет во де за 
пи ће. Ми тров ча ни пи ју здрав стве но 
ис прав ну во ду по свим про пи са ним кри те
ри ју ми ма. Ква ли тет во де се ре дов но ана
ли зи ра, ра ди се сва ко днев но узор ко ва ње 
во де са свих та ча ка во до снаб де ва ња, ана
ли зи ра ју узор ци у ла бо ра то ри ји Во до во да 
и вр ши се не сме та на ди стри бу ци ја до 
по тро ша ча. 

Што се ти че ра до ва на из град њи и 

ре кон струк ци ји во до вод не мре же, и они се 
од ви ја ју по пла ну.

 Сва ко днев но пра тим те ку ће ра до ве на 
из град њи во до вод не мре же у Но ћа ју и ту је 
си ту а ци ја за до во ља ва ју ћа. Због при о ри те
та ко ји се ја вља ју у са мом гра ду, као и 
при пре ме ра до ва у Ла ћар ку у скло пу 
из град ње пут не ин фра струк ту ре, тај по сао 
од ви ја се не што сма ње ним ин тен зи те том. 
До са да је у Но ћа ју из гра ђе но око се дам 
ки ло ме та ра при мар не и се кун дар не 
ди стри бу тив не мре же од пла ни ра них око 
10 ки ло ме та ра и то у ули ца ма: Лу ке Сре те
но ви ћа, Алек сан дра Мар ко ви ћа, Сто ја на 
Пан ду ро ви ћа, Ми ла ди на Пар ма ко ви ћа и 
Алек сан дра Ми ја и ло ви ћа. Ра до ви се тре
нут но из во де у Ули ци Ра ди во ја Бог да но ви
ћа. При кљу че њем на во до вод ну мре жу 
ме шта ни Но ћа ја до би ја ју бак те ри о ло шки 
ис прав ну во ду за пи ће, има ће во ду у сва
ком мо мен ту и не ће мо ра ти да бри ну ни за 
ква ли тет ни за ко ли чи ну – ка же Ба бић.

Упо ре до са из град њом мре же у Но ћа ју у 
то ку је и при кљу че ње по тро ша ча на јав ни 
си стем во до снаб де ва ња. Ин те ре со ва ње 
ме шта на је ве ли ко, а до са да бли зу 100 
до ма ћин ста ва има из гра ђен при кљу чак. 
До кра ја го ди не би овај по сао у Но ћа ју тре
бао би ти за вр шен. Под се ћа мо, вред ност 
ра до ва је око осам ми ли о на ди на ра, про је
кат фи нан си ра Град Срем ска Ми тро ви ца 
сред стви ма ко је обез бе ђу је По кра јин ски 
се кре та ри јат за по љо при вре ду, шу мар ство 
и во до при вре ду у из но су од око шест 
ми ли о на ди на ра, а за ко је је Град кон ку ри
сао у прет ход ном пе ри о ду. Део ра до ва 
фи нан си ра и ЈКП Во до вод из соп стве них 
сред ста ва. 

 На ши рад ни ци ра ди ће и при кљу че ња 
на но во и згра ђе ну ка на ли за ци о ну мре жу у 
Ма чван ској Ми тро ви ци и Ла ћар ку. Реч је о 
ор га ни зо ва ном по слу чи ји је но си лац Град
ска упра ва за ин фра струк ту ру и имо ви ну. 
Од оста лих по сло ва по ме нуо бих и ре дов
ну и пла ни ра ну за ме ну во до ме ра. Оно што 
су на ше сва ко днев не ак тив но сти, хит не 
ин тер вен ци је на мре жи и на мер ним 
ме сти ма по тро ша ча, и да ље оста ју при о
ри тет и ми ће мо се тру ди ти да од го во ри мо 
свим зах те ви ма на ших ко ри сни ка у што 
бр жем ро ку – за кљу чу је на кра ју раз го во ра 
Бо ри слав Ба бић, в.д. ди рек тор ЈКП Во до
вод Срем ска Ми тро ви ца. Б. Се ла ко вић

По ред из град ње во до вод не мре же у 
Но ћа ју и Рав њу, у то ку су и још не ки 
ве ли ки про јек ти.

 На ше еки пе ан га жо ва не су на ре кон
струк ци ји во до вод не и ка на ли за ци о не 
мре же и кућ них при кљу ча ка у зо ни 
из град ње под во жња ка. За де се так да на 
за вр ши ће мо пр ву фа зу тог по сла, а 
по том пре ма пла ну ко ји де фи ни ше Град
ска упра ва за ин фра струк ту ру оче ку је 
нас и по че так дру ге фа зе. Ве ру је мо да 
ће мо, као и до са да, по сао оба ви ти ква
ли тет но, уз сву рас по ло жи ву ме ха ни за
ци ју и људ ство. Део рас по ло жи вих ка па
ци те та усме рен је и на по че так ре кон
струк ци је во до вод не мре же у Ла ћар ку. 
Та мо је већ ура ђе на ре кон струк ци ја 
не ко ли ко чвор них ме ста и при кљу ча ка, 
док је у на ред ном пе ри о ду пла ни ра на 
за ме на це во во да у ду жи ни од око јед ног 
ки ло ме тра – на во ди пла но ве ди рек тор 
Во до во да. 

Про јек ти

Реконструкција кућних прикључака код будућег подвожњака

РУ МА

Не де ља
ки не ског
фил ма

За ви чај ни му зеј Ру ма је, у окви ру Кул
тур ног ле та, при ре дио и „Не де љу ки не
ског фил ма на отво ре ном“ од 13. до 19. 
ав гу ста.

Све ча но отва ра ње је би ло 15. ав гу ста, 
ка да су про јек ци ји фил ма при су ство ва ли 
и пред став ни ци ки не ске ам ба са да и 
ло кал не са мо у пра ве.

Сји Хонг, са вет ник за кул ту ру Ам ба са
де НР Ки не у Бе о гра ду је под се тио на 
ве ли ко при ја тељ ство Ср би је и Ки не, те 
да је не дав но гост на ше зе мље био ки не
ски пред сед ник. 

 Са рад ња на ше ам ба са де и За ви чај
ног му зе ја тра је ду го и на дам се да ће се 
на ста ви ти, а ја за хва љу јем сви ма ко ји су 
до ла зи ли на ове про јек ци је  да гле да ју 
ки не ске  фил мо ве  ре као је Сји Хонг. 

Ме ђу за по сле ни ма у ки не ској ам ба са
ди ко ји су при су ство ва ли про јек ци ји и 
зва нич ном отва ра њу био је и чест гост 
Ру ме Ченг Кај, ата ше за кул ту ру ко јем је 
ових да на и ис те као ман дат на том ме сту 
и ко ме су се љу ди из За ви чај ног му зе ја 
за хва ли ли на до број са рад њи.

 Ми смо отво ре ни и за дру ге ви до ве 
са рад ње у обла сти кул ту ре ко ја је ста ра 
и им пре сив на, али и за са рад њу у дру гим 
обла сти ма као што је при вре да и већ јед
на ки не ско  дан ска фа бри ка по слу је у 
на шој оп шти ни  ис та као је Сте ван Ко ва
че вић, пред сед ник СО Ру ма.

Ви ши са вет ник За ви чај ног му зе ја Дра
го мир Јан ко вић је ре као да је ово тре ћа 
го ди на ка ко се ор га ни зу је Не де ља ки не
ског фил ма и за хва лио за по сле ни ма у 
ки не ској ам ба са ди ко ји су увек би ли 
спрем ни да из дво је нај ква ли тет ни је фил
мо ве за ову ма ни фе ста ци ју.

То ком ово го ди шње Не де ље ки не ског 
фил ма рум ска пу бли ка је ви де ла сле де
ће фил мо ве: „Бит ка код цр ве не сте не“, 
„Сју ен цанг: На Бу ди ном пу ту“, „Цве ће 
ра та“, „Смрт и сла ва у Чанг деу“, „Не ка 
ле те ме ци“, „Хлад ни рат“ и „Си ре на“.

Ор га ни за то ри Кул тур ног ле та се увек 
по тру де да рум ска пу бли ка има и је дан 
ве ли ки кон церт на Град ском тр гу. Про
шле го ди не је би ла рок гру па „Ван Гог“, а 
ове „Ама де ус бенд“  на рав но и у окви ру 
ма ни фе ста ци је „Рум фест“ гру па „Га ра ви 
со как“. 

С. Џ.



14 24. AVGUST 2016.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

Пе ћи нач ко кул тур но ле то ове го
ди не по че ло је 15. ју ла и тра ја ло 
је све до 20. ав гу ста, ка да је број

ним ма ни фе ста ци ја ма и кон цер том 
бен да „Иког ни то“ за тво ре но. У окви ру 
Пе ћи нач ког кул тур ног ле та сва ког пет
ка и су бо те, ста нов ни ци ове оп шти не 
су мо гли да ужи ва ју у бо га том кул тур
но  за бав ном про гра му. Ор га ни за тор 
ове ма ни фе ста ци је био је Кул тур ни 
цен тар Пе ћин ци под по кро ви тељ ством 
ло кал не са мо у пра ве. Ина че, ове го ди
не ма ни фе ста ци ја се про ши ри ла и на 
не ка се ла пе ћи нач ке оп шти не. 

Ди рек тор Кул тур ног цен тра Пе ћин ци 
Јо ван Де вр ња ре као је да ће и на кон 
за вр ше ног Кул тур ног ле та, Кул тур ни 
цен тар на ста ви ти да ор га ни зу је слич
не ма ни фе ста ци је. 

 Кул тур ни цен тар Пе ћин ци је нај
до ми нант ни ја уста но ва кул ту ре у на
шој оп шти ни и наш глав ни за да так је 
да бу де мо по кре та чи мно гих ма ни фе
ста ци ја, па сам ја та ко про шле го ди не 
до шао на иде ју да поч не мо са Пе ћи
нач ким кул тур ним ле том. Про шле го
ди не је то био пи лот про је кат ко ји је 
за жи вео, с тим што смо се до го во ри
ли да те ма ни фе ста ци је не бу ду са мо 
у Пе ћин ци ма не го да про ши ри мо на 
још не ке од ме сних за јед ни ца. Од ре
ди ли смо да пе так бу де дан за одр жа
ва ње ма ни фе ста ци ја у цен три ма ван 
Пе ћи на ца, а су бо том да се про гра ми 
одр жа ва ју ов де. Кул тур но ле то смо 
отво ри ли по став ком сли ка са свих до
са да шњих ли ков них ко ло ни ја Обед ска 
ба ра и би ло је ве о ма за па же но – на
во ди Де вер ња и по себ но ис ти че да су 

ма ни фе ста ци је у се ли ма Ши ма нов ци, 
Бре стач, Кар лов чић и Ку пи но во би ле 
пун по го дак, јер је упра во у тим ме сти
ма пу бли ке би ло нај ви ше. 

 У овим ме сти ма за и ста има мо ја
ко ма ло кул тур ног са др жа ја. Љу ди из 
ме сних за јед ни ца су апе ло ва ли да би 
се слич ни про гра ми мо гли ор га ни зо
ва ти и у њи хо вим ме сти ма. Та иде ја 
је за жи ве ла и по ка за ла се као до бра. 
По тру ди ће мо се да сле де ће го ди не 
то про ши ри мо и на оста ле ме сне за
јед ни це јер су ти љу ди жељ ни кул тур
них са др жа ја. Тру ди ли смо се да об
у хва ти мо све по пу ла ци је гра ђа на, па 
смо та ко има ли ве че евер грин и рок 
му зи ке, раз не кре а тив не ра ди о ни це, 
кон церт Ми ло ша Ра ду ло ви ћа из гру пе 
„Зо ру ле“, там бу ра ше из Ша ши на ца, 
град ски хор из Ста ре Па зо ве, и још 
до ста то га. Ве ћи на до га ђа ја је одр жа
на на отво ре ној сце ни, ма да смо не ке 
до га ђа је мо ра ли ор га ни зо ва ли и у са
ли Кул тур ног цен тра –  ка же Де вр ња 
и до да је да су се мно го спре ма ли за 
про те кле до га ђа је а нај ви ше за за вр
шно ве че.

 За за вр шно ве че смо има ли 500 
уче сни ка, а исто то ли ко и го сти ју. 
Укљу чи ли смо сва удру же ња са на ше 
те ри то ри је, има ли смо так ми че ње за 
нај бо љу ки флу, штанд, удру же ње ло
ва ца ко је је спре ма ло па при каш за све 
уче сни ке про гра ма, све ча ни де фи ле 
кул тур но умет нич ког дру штва. На за
вр шет ку про гра ма све го сте и уче сни
ке про гра ма за ба вљао је му зич ки бенд 
„Ин ког ни то“. За на ше Сре ми це при пре
ми ли смо ди пло ме, ме да ље за пр ва 

ЗА ВР ШЕ НО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Пу бли ка оду ше вље на
Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја 

Ки фли ци ја да пре се ли ла се ове го ди не 
из Ку пи но ва у Пе ћин це. Тре ћу већ го ди
ну за ре дом, Ки фли ци ја ду ор га ни зу је 
Удру же ње же на „Мај ка Ан ге ли на“ из 
Ку пи но ва, а ове го ди не тре ће ме сто у 
так ми че њу за нај бо ље уре ђен штанд 
осво ји ло је Удру же ње же на „Пер ла“ из 
Бо ље ва ца, дру го је при па ло УЖ „Кра
љев чан ке“ из Кра ље ва, а пр во ме сто 
УЖ „Сур чин ке“ из Сур чи на, док је пе хар 
за нај бо ље уре ђен штанд до би ло Удру
же ње гра ђа на „Ру зма рин“ из Го лу би на
ца. Тре ће ме сто у ка те го ри ји нај у ку сни
ја слат ка ки фла осво ји ло је УЖ „Је фи
ми ја“ из Сур ду ка, дру го УЖ „Мо је 
се лан це“ из Че ре ви ћа, а пр во ме сто 
при па ло је УЖ „Ја ме на“ из Ја ме не. 
Пе хар за нај у ку сни ју слат ку ки флу 
осво ји ле су До брин чан ке из УЖ „Ти фа
ни“. 

У ка те го ри ји нај у ку сни ја сла на ки фла 
тре ће ме сто при па ло је УЖ „Врд ни чан
ке“, дру го УЖ „Из вор“ из Бер ка со ва, а 
пр во ме сто УЖ „Мо ро ви ћан ке“ из Мо ро
ви ћа, док је пе хар за нај бо љу сла ну 
ки флу осво ји ло УЖ „Бе ли ан ђео“ из 
Дво ро ва, из Ре пу бли ке Срп ске. При
пад ни це овог удру же ња ко је де лу је у 
бли зи ни Би је љи не, та ко ђе су, као и 
Че ре ви ћан ке, у До њи Срем сти гле пр ви 
пут и – би ле су пре за до вољ не, не са мо 
због осво је ног пе ха ра већ, пре све га, 
због ле пе са рад ње ко ју су са же на ма из 
Ку пи но ва оства ри ле. Свих 19 уче сни ка 
– удру же ња же на и гра ђа на – до би ло 
је, ина че, овом при ли ком за хвал ни це 
за уче шће на Ки фли ци ја ди. 

Ки фли ци ја да
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Про је кат „ИН ТЕ РЕС ЈАВ НИ – БЕЗ ТАЈ НИ: ЈАВ НИ ИН ТЕ РЕС У ЛО КАЛ НОЈ СА МО У ПРА ВИ ПЕ ЋИН ЦИ“ ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску по др шку 
Оп шти не Пе ћин ци. Ста во ви из не ти у по др жа ном ме диј ском про јек ту ну жно не из ра жа ва ју ста во ве ор га на ко ји је до де лио сред ства.

Кул тур но ле то се за вр ши ло за ову 
го ди ну, али Кул тур ни цен тар на ста вља 
са ак тив но сти ма. 

 Дру гу го ди ну за ре дом смо до ма ћи ни 
Деч јег драм ског ства ра ла штва. Деч је 
драм ско ства ра ла штво из це лог Сре ма 
би ло је код нас и циљ ми је ове го ди не 
да то још ма ло ста вим на ви ши ни во. 
Пред ста ве су би ле фан та стич не, али 
тре ба ло би про пра ти ти што је бо ље 
мо гу ће, кроз ме ди је. Да се по хва лим да 
смо има ли јед ну пред ста ву ко ја је би ла 
на По кра јин ској смо три и на Зма је вим 
деч јим игра ма, та ко да ће мо рад са 
шко ла ма на ста ви ти и ове го ди не – ка же 
Де вр ња.  

Деч је драм ско 
ства ра ла штво

Јо ван Де вр ња,
директор КЦ Пе ћин ци 

ме ста, пе ха ре.... Циљ све га ово га је да 
ома со ви мо и по диг не мо кул ту ру на још 
ви ши ни во, да про бу ди мо и код мла
дих и код ста рих да што ви ше до ла зе 
у наш цен тар, на сва кул тур на де ша
ва ња, не са мо у Пе ћин ци ма. Кул тур ни 
до га ђа ји се на ста вља ју већ у сеп тем
бру ме се цу. У раз го во ру са љу ди ма, и 
по ми шље њу број не пу бли ке, ми слим 
да смо успе шно ре а ли зо ва ли ово го ди
шњу ма ни фе ста ци ју при ла го див ши је 
свим уз ра сти ма. Ви дим да је и пу бли ка 
за до вољ на и да су по же ле ли да та квих 
ма ни фе ста ци ја бу де још пу но – до да је 
ди рек тор Кул тур ног цен тра. 

Он је на ја вио за на ред ну го ди ну мо
гућ ност до ла ска и го сти ју из ре ги о на, 
као и да је свр ха да мла ди у ве ћем 
бро ју до ла зе и пра те про гра ме и да 
Кул тур ни цен тар бу де јед на ко шни ца 
где ће се сви оку пља ти. 

С. Ста не тић

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ

Санирање путева

ДО ЊИ ТО ВАР НИК

Спо мен на жр тве
фа ши стич ког те ро ра

СЛА ВА У ШИ МА НОВ ЦИ МА 

Тра ди ци ја као део кул ту ре
У не де љу 21. ав гу ста, тре ћег да на 

обе ле жа ва ња се о ске сла ве у Ши ма нов
ци ма, за ме ник пред сед ни це Оп шти не 
Зо ран Вој кић и пред сед ник Са ве та ме сне 
за јед ни це Ши ма нов ци Алек сан дар Ман
дић по ло жи ли су вен це на спо ме ник бор
ци ма ко ји су жи вот из гу би ли у Пр вом и 
Дру гом свет ском ра ту, а за тим и на спо
мен обе леж је жр тва ма фа ши стич ког 
те ро ра у хо лу ши ма но вач ке основ не 
шко ле. Они су том при ли ком под се ти ли 
сво је су гра ђа не да сви мо ра мо би ти 
по но сни на љу де ко ји су да ли сво је 
жи во те за бо љу бу дућ ност, бо ре ћи се на 
пра вој стра ни – на стра ни сло бо де, прав
де и рав но прав но сти за све гра ђа не. 

По сле по ла га ња ве на ца, ма ни фе ста ци
јом „Кул тур ни ва шар“, ко ју је зва нич но 
отво рио Зо ран Вој кић, а тра ди ци о нал но 
је ор га ни зу ју чла ни це Удру же ња же на 
„Ши ма нов чан ке“, за по че ла је про сла ва 
се о ске сла ве. 

На лет њој по зор ни ци у пар ку на сту пи
ли су чла но ви фол клор не сек ци је Дру
штва за не го ва ње на род не тра ди ци је 
„Искон“, по ла зни це клу ба за рит мич ку 
гим на сти ку „Топ Џим“, со ли стрик ње Те о
до ра Ра до са вље вић, Ири на Ар се ни је
вић, Ду ња Ра до са вље вић и Ва лен ти на 
Бу ји ла из Ши ма но ва ца, као и мла ди 
ка ра ти сти ши ма но вач ког ка ра те клу ба и 
мно ги дру ги. 

Зво ни ма и ми ну том 
ћу та ња тач но у 11 ча со ва 
у До њем То вар ни ку је обе
ле жен 20. ав густ, дан ка да 
су 1942. го ди не уста ше 
ухап си ле и у ло го ре од ве
ле 115 То вар ни ча на ста
ро сти од 16 до 50 го ди на. 
Све ухап ше не уста ше су 
пре би ја ле и му чи ле у 
ми тро вач кој ка зни о ни ци. 
Ве ћи на То вар ни ча на је 
по том пу ште на ку ћа ма, 
али 35 му шка ра ца ни је 
пре жи ве ло рат и за њих се 
прет по ста вља да су стре
ља ни у Срем ској Ми тро
ви ци или стра да ли у ло го ру Ја се но вац. 

У знак се ћа ња на жр тве фа ши стич ког 
те ро ра, на спо мен обе леж је у До њем 
То вар ни ку, вен це су по ло жи ли Ми лан 
Ста ни ми ро вић, ко ји је имао 10 го ди на 
ка да су уста ше од ве ле ње го вог оца, 
за тим пред сед ник Са ве та месне 
заједнице До њи То вар ник Ми лан Алек сић 
и пред став ни ци бо рач ке ор га ни за ци је. 

Пре ма ре чи ма Ми ла на Ста ни ми ро ви
ћа, тог да на је оп штин ски до бо шар нео
бич но ра но про шао се лом, по звав ши све 
од ра сле му шкар це да до ђу у пор ту ра ди 
ва жног оба ве ште ња, а ко се не ода зо ве, 

би ће стре љан на ли цу ме ста. 
До њи То вар ник је ра ни је обе ле жа вао 

две сла ве: јед ну цр кве ну за Пе тров дан, и 
дру гу пар ти зан ску или со ци ја ли стич ку 20. 
ав гу ста, у знак се ћа ња на љу де ко је су 
уста ше од ве ле. Од 1975. го ди не, пар тиј
ски ко ми тет до нео је од лу ку да се две 
сла ве сто пе у јед ну, и од та да ма ло ко 
из ван по ро ди ца жр та ва се ћао се 20. ав гу
ста као ва жног да ту ма. 

Исто г да на ка да и у До њем То вар ни ку, 
из вр ше но је ма сов но хап ше ње му шка ра
ца и у Ога ру. Ухап ше но је 50 му шка ра ца, 
од ко јих је 26 стре ља но. 

Ди рек ци ја за из град њу оп шти не Пе ћин
ци по че ла је 15. ав гу ста ра до ве на са ни
ра њу оп штин ског пу та Ши ма нов ци – Аша
ња, а по себ на па жња би ће по све ће на 
оште ће њи ма ко ло во за и удар ним ру па ма 
на де лу пу та из ме ђу Пре ке Кал др ме и 
Де ча.

Ми лан Сте па но вић, за ме ник ди рек то ра 
Ди рек ци је за из град њу оп шти не Пе ћин ци 

об и шао је ра до ве и том при ли ком из ја вио 
да су ови ра до ви ја ко зна чај ни за све пут
ни ке ко ји сва ко днев но ко ри сте овај пут ни 
пра вац, јер су од ре ђе ни де ло ви пу та би ли 
у за и ста ло шем ста њу.

Вред ност ра до ва је око 600 хи ља да, а 
у окви ру ових ра до ва би ће са ни ра не и 
удар не ру пе код пар кин га и пи ја це у 
Пе ћин ци ма.
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У че твр так, 18. ав гу ста пред став ни ци 
не мач ке не вла ди не ху ма ни тар не ор
га ни за ци је „ХЕЛП“ и Ка зне но по прав

ног за во да Срем ска Ми тро ви ца, Ма ша Бу
бањ и Алек сан дар Алим пић, пот пи са ли су 
уго вор о са рад њи у окви ру про јек та „По др
шка раз во ју ми кро би зни са у Ср би ји II“. 

Овим уго во ром, по ред на бав ке и ин ста
ла ци је опре ме укуп не вред но сти 40.000 
евра за ме тал ски по гон КПЗа, би ће ре а
ли зо ван и про грам струч ног оспо со бља
ва ња осу ђе них ли ца и обу ка за по сле них 
у КПЗу. 

Управ ник КПЗа Алек сан дар Алим пић је 
ис та као зна чај ове до на ци је, ко ја би тре
ба ла да до дат но упо сли 250 осу ђе ни ка и 
на ја вио отва ра ње ли ни је за про из вод њу 
по љо при вред не ме ха ни за ци је, па ле та и 
на ме шта ја, као и из град њу и отва ра ње 
из ло жбе ног про сто ра по чет ком сле де ће 
го ди не у ком ће за ин те ре со ва ни гра ђа ни 
има ти при ли ку да ку пе про из во де.

Оп шти циљ овог про јек та за по че тог 
2014. го ди не је уна пре ђе ње си сте ма из вр
ше ња кри вич них санк ци ја и пост пе нал ног 
при хва та, ре со ци ја ли за ци је и ре ин те гра

ци је осу ђе них ли ца у дру штве ну за јед ни
цу. Про јек том је пред ви ђе но и кре и ра ње 
но вих рад них ме ста кроз раз вој старт ап 
би зни са и пред у зет ни штва, гран то ви ма у 
опре ми за 16 осу ђе них ли ца са те ри то
ри је Ре пу бли ке Ср би је, на кон из вр ше ња 
ка зне. Струч ним оспо со бља ва њем и рад
ним ан га жо ва њем, осу ђе но ли це сти че 
нео п ход но ис ку ство, до би ја ве ри фи ко ван 
сер ти фи кат, има бо љи трет ман у пе ри о ду 
из др жа ва ња ка зне и при пре ма се за пост
пе нал ни при хват, за вр шну фа зу ре со ци ја
ли за ци је. У. Р.

КА ЗНЕ НО ПО ПРАВ НИ ЗА ВОД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Ор га ни за ци ја ХЕЛП ку пи ла 
опре му за ме тал ски по гон

Пот пи си ва ње про то ко ла о са рад њи

Управ ник КПЗа 
Алек сан дар 
Алим пић је

ис та као зна чај 
ове до на ци је, 

ко ја би тре ба ла 
да до дат но
упо сли 250
осу ђе ни ка

Гру па „Ама де ус бенд“ одр
жала је про шлог че тврт
ка, 18. ав гу ста у окви ру 

Кул тур ног ле та кон церт на 
Град ском тр гу у Ру ми. Ама де
у сов ци су ис пу ни ли обе ћа ње 
и од сви ра ли кон церт за пам
ће ње, из во де ћи сво је и хи то ве 
дру гих по пу лар них бен до ва, а 
ре пер то ар је био за и ста ша ро
лик. Ни је из о стао ни ви зу ел но 
 сцен ски на ступ, ко ји је уве ли
чан пи ро тех ни ком. Кон церт у 
Ру ми је имао и ху ма ни тар ни ка
рак тер. На и ме, „Ама де ус бенд“ 
је из дво јио део свог хо но ра ра 
ка ко би по мо гао јед ну со ци јал
но угро же ну по ро ди цу са те ри
то ри је на ше оп шти не. Они су 
пре кон цер та у Бу ђа нов ци ма 
по се ти ли по ро ди цу Ђор ђа Љу
бин ко ви ћа, ко јем су пла ти ли 
дуг за елек трич ну енер ги ју ко ји 
је из но сио 95.000 ди на ра. По
ро ди ца Љу бин ко вић жи ви у те
шким ма те ри јал ним усло ви ма, 

има бо ле сну кћер и ко ри сни ци 
су со ци јал не по мо ћи.

Са њи ма је би ла и Ма ри ја 
Стој че вић, за ме ни ца пред сед
ни ка рум ске оп шти не ко ја је 
до не ла и па кет са хра ном, као 
по моћ ло кал не са мо у пра ве. На
рав но, чла но ви бен да су до не
ли и сво је пот пи са не ЦДове.

 Ве ли ко за до вољ ство ми је 
што смо до шли код Ђо ле та и 
што смо ус пе ли да ура ди мо јед
но до бро де ло и тај дуг за стру ју 
пла ти мо. Ми смо се од ре кли де
ла хо но ра ра и та ко по мо гли Ђо
ле ту да сво је му ке ма ло лак ше 
под не се. Ма ло сам и по тре сен 
це лом овом си ту а ци јом  ре као 
је но ви на ри ма Алек сан дар Ста
ни ми ро вић из „Ама де ус бен да“.

Ђор ђе Љу бин ко вић је за
хва лио чла но ви ма „Ама де ус 
бен да“ на по мо ћи ка ко ње го вој 
по ро ди ци, та ко и на свим ху
ма ни тар ним ак тив но сти ма овог 
по пу лар ног бен да. С. Џ.

КОН ЦЕРТ „АМА ДЕ УС БЕН ДА“ У ЦЕН ТРУ РУ МЕ

Од ре кли се хо но ра ра у ко рист 
по ро ди це Љу бин ко вић

Чла но ви „Ама де ус бен да“ са
Ма ри јом Стој че вић и Ђор ђем Љу бин ко ви ћем

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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У ор га ни за ци ји Удру же ња 
Срп ско  ру ског при ја тељ
ства у Ши ду је од 18. до 

23. ав гу ста одр жа на ли ков на ко
ло ни ја „Ви ди ци 2016“ на ко јој је 
уче шће узе ло осам умет ни ка из 
Ру ске Фе де ра ци је и де вет умет
ни ка из Ши да. 

У че твр так, 18. ав гу ста го сте 
из Ру си је при мио је пред сед
ник Оп шти не Шид Пре драг Ву
ко вић, ко ји им је том при ли ком 
по же лео до бро до шли цу, са же
љом да ли ков на ко ло ни ја пре
ра сте у тра ди ци о нал но кул тур
но де ша ва ње у Ши ду.

 На ма је при ја тељ ско све 
што је ру ско. Дра го нам је што 
има мо ова кве при ја те ље и же
ли мо да им шест да на, ко ли ко 
ће про ве сти у Ши ду, про тек не 
у ле пој ат мос фе ри и дру же њу. 
Же ља нам је да се на ши при
ја те љи из Ру си је ов де при јат
но осе ћа ју и же ли мо им сва ко 
до бро  ис та као је пред сед ник 
Ву ко вић.

А ини ци ја ти ва за одр жа ва
ње Ли ков не ко ло ни је „Ви ди ци 
2016“ по те кла је про шле го ди
не, ка да су го сти из Ру си је по 
пр ви пут по се ти ли Шид.

 Ини ци ја ти ва је по те кла ка
да је го спо ђа Све тла на Ор ло ва 
про шле го ди не до не ла у Шид 
деч је цр те же и пред ста ви ла их 
ов де на шим гра ђа ни ма. Та да су 
и уче ни ци на ших шко ла узе ли 
уче шће на из ло жби и до би ли 
на гра де, ко је ће им ове го ди не 
би ти уру че не. Та ини ци ја ти ва 
је са да пре тво ре на у де ло, та

ко да ће отва ра њем пр ве срп ско 
ру ске ли ков не ко ло ни је, на ко јој 
по ред осам умет ни ка из Ру ске 
Фе де ра ци је уче ству је и де вет 
умет ни ка из Ши да, они ства ра
ти но ва умет нич ка де ла ко ја ће 
оста ти у трај ном вла сни штву 
Удру же ња Срп ско  ру ског при
ја тељ ства, као ле па успо ме на 
на ову ма ни фе ста ци ју  из ја вио 
је пред сед ник Удру же ња Срп
ско  ру ског при ја тељ ства Ми ћа 
Ђу кић.

И го сти из Ру си је за хва ли
ли су се до ма ћи ни ма на го сто
прим ству.

 Ве о ма ми је дра го што сам 
по дру ги пут у Ср би ји и ве о ма 
сам за хвал на сви ма што су нас 
при ми ли. По ку ша ћу са сво јим 
су на род ни ци ма да ство рим 
сли ке ко је ће оста ти ва шем гра
ду као успо ме на на на ше при ја
тељ ство  ис та кла је Све тла на 
Ор ло ва, пред сед ни ца Асо ци ја
ци је са мо стал них умет ни ка Ру
си је.

Ре чи хва ле за го сто прим ство 
из ра зио је и про фе сор др жав
ног уни вер зи те та у Мо скви на 
ка те дри за умет ност и ди зајн.

 Дру ги пут сам у Ср би ји и на

кон по се те Га ле ри ји сли ка „Са
ва Шу ма но вић“ би ће ми те шко 
да по по врат ку у Ле њин град 
по но во узмем па ле ту и кист и 
поч нем да сли кам. Фа сци ни ран 
сам Са ви ним сли ка ма, али и 
све му оста лом што сам ви део 
у овом гра ду. Има ли смо при
ли ку да при су ству је мо и Кул
тур ном ле ту и био сам оду ше
вљен про гра мом. Али оно што 
ме по себ но фа сци ни ра ло, то 
је го сто прим ство у овом гра
ду  ре као је про фе сор Алек сеј 
Сер ге је вич.

 М. Н.

ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА „ВИ ДИ ЦИ 2016“ У ШИ ДУ

При ја те љи из Ру си је го сти Ши да

Уче сни ци ко ло ни је са пред сед ни ком Оп шти не Шид

У Ши ду је од 18. до 23. ав гу ста одр жа на ли ков на ко ло ни ја „Ви ди ци 2016“ на ко јој је 
уче шће узе ло осам умет ни ка из Ру ске Фе де ра ци је и де вет умет ни ка из Ши да 

Ва тро ме том и кон цер том Ма рин ка Ро кви ћа 
на пла тоу ис пред Кул тур но обра зов ног 
цен тра у Ши ду за вр ше но је ово го ди шње, 

13. по ре ду Шид ско кул тур но ле то.
Цен трал ни до га ђај био је упра во на Пре о

бра же ње, дан ка да пре ма на род ном пре да њу, 
зо ром по чи њу да се пре о бра жа ва ју и го ра и 
во да, на ја вљу ју ћи ско ру је сен. На Пре о бра же
ње се пре о бра жа ва и лист у го ри и ка мен у 
во ди, ли шће по чи ње да жу ти и опа да, а во да 
по ста је хлад ни ја, па ни је за ку па ње. Та ко ђе, на 
Пре о бра же ње, 19. ав гу ста ви но гра да ри ула зе 
у ви но град и по чи њу ра до ве, а ни је слу чај но да 
се баш на тај дан ро дио Мар ко Ауре ли је Проб, 
рим ски цар, ко ји је вла дао Сир ми ју мом.

Мно го број на пу бли ка ужи ва ла је у Ро кви ће
вим пе сма ма, а они ма ло мла ђи ужи ва ли су 
раз гле да ју ћи мно го број не штан до ве. Про вод је 
био ор га ни зо ван и у ка фи ћи ма, па је тог да на 
би ло за сва ко га по не што.  С. С.

Фо то: У. Р.
Кон церт Ма рин ка Ро кви ћа у Ши ду

ШИД СКО ПРЕОБРАЖЕЊЕ

За крај лета Ма рин ко Ро квић
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СЕ ЋА ЊЕ НА ЖИ ВОТ И ДЕ ЛО СА ВЕ ШУ МА НО ВИ ЋА 

П есник завичајних б оја 
и ср ема чког су нца

Мн оги м ешт ани Ш ида, пр ол аз ећи 
п оред Г ал ер ије сл ика „С ава Ш ум ан
овић“, не зн ају да је то ј ед ино м есто 

у Ш иду и С рб ији на к ојем је см ештен на јв
ећи број сл ика ч ув еног ср пског сл ик ара, 
С аве Ш ум ан ов ића. Осн ов ана је 1952. г од
ине на т ем ељу д аро вног уг ов ора, к ојим је 
сл ик ар ева ма јка Пе рс ида Ш ум ан овић 
поклон ила гр аду Ш иду л егат од 417 сл ика 
њ еног п око јног с ина С аве и породичну к ућу 
у к ојој се н ал азио Ср ески суд. 

У ра зг ов ору са д ире кт ором Г ал ер ије, 
В есном Б ур ој евић, п ок уш али смо да издвој
имо н ез а об ил азне се гме нте ж ив ота овог 
уме тн ика и п рвог сл ик ара к оји је увео н ашу 
л ико вну уме тност у с авр ем ене евро пске 
т ок ове. То је ч овек захваљуј ући к оме се о 
Ш иду г ов ор ило, не с амо у з емљи, већ и у 
ш ир оким кругов има ин остр аних љ уб ит еља 
С ав иног д ела. 

На јв ећи ср пски сл икар 
С ава Ш ум ан овић, на јзн ача јн ији сл икар 

ср пског сл ика рства 20. в ека, је р ођен 24. 
ј ан у ара 1896. г од ине у Ви нко вц има, где је 
њ егов отац М ил утин био ш ума рски и нж
ењер. М еђ утим, због р аног оч евог пе нз и он
ис ања, вр ат или су се у Шид к ада је С ава 
имао ч ет ири г од ине. Њ ег ови р од ит ељи су 
п от иц али из угле дних и богатих гр ађа нских 
п ор од ица. В ер ова тно је и то д опр ин ело 
т оме да С ава св оје вр еме и в ољу м оже 
п осв ет ити уч ењу и кр е ати вном р аду, те 
п ост ати најобразован ији сл икар ср пске 
л ико вне уме тн ости. 

У Ш иду је з ав ршио осно вну шк олу, а у 
З ем уну Р еа лну Ги мн аз ију. Иако је Савин 
отац имао ж ељу да њ егов син ј ед инац п ост
ане адв окат, С ава је био одлучан у н ам ери 
да сл ика рство п ост ане њ егов ж иво тни 
п озив. Иако је у то време б ило ср амо тно и 
бе ск ор исно шк ол ов ати се за сл ик ара, ма јка 
Пе рс ида је п од рж ала с ина у тој о дл уци и 
уб ед ила оца, т ако да С ава уп ис ује и усп
ешно заврш ава з агр еба чку В ишу шк олу за 
умје тност и обрт, где се уп ознао са 
радовима М ик ела нђ ела, Р убе нса, Ре мбра
нта и др угих р ен ом ир аних сл ик ара. Живи и 
учи у окр уж ењу мл адих и н апре дних уме тн
ика к оји ће к асн ије, као и он, п ост ати пр изн
ати и ц ењ ени ств ар а оци. 

П рву с ам оста лну и зл ожбу пр ир едио је 
1918. г од ине у С ал ону У рлих у З агр ебу, 
пре дст ављ ај ући пе јз аже и пр ед еле из ок ол
ине тог гр ада, а већ на др угој 1920. год ине, 

С ав ина д ела су в е ома п оз ити вно оц ењ ена 
од стр ане кр ит ич ара, а и продао је в ел ики 
број сл ика. Д оби вши и оч еву п од ршку, исте 
г од ине о дл ази у П ариз, т ад ашњи це нтар 
уме тни чких зб ив ања, ус ав рши вши ко мп оз
иц ију, по којој је њ ег ово ств ар ал аштво п озн
ато. 

У л ето 1921. г од ине, из т ако в ис оких 
евро пских кр уг ова, вр аћа се у З агреб, али 
ко нзе рв ати вна д ом аћа п убл ика и кр ит ика 
н ису пр ихв ат иле н ови м од еран стил. С ава 
је т оком н аре дне ч ет ири г од ине ж ив ота у 
З агр ебу п ок уш авао да пр ом ени њ их ово 
м ишљ ење, али му то н ије п ол аз ило за 
р уком. О дл уч ује да се вр ати у Париз, али 
усл ови под к ој има је д обио в изу б или су 
п ор аж ав ај ући за С аву, великог фра нк оф
ила и уме тн ика. Н а име, у П ар изу је имао 
ст атус уч ен ика и, самим тим, н ије имао 
д озв олу за пр од ају сл ика, а ни не огр ан ичен 
б ор авак у пр ест он ици евро пске уме тн ости. 
Н акон је дне гру пне и зл ожбе у П ар изу 1926. 
године, фра нц уска вл ада о тк упљ ује сл ику 
Акт к оја се д анас ч ува у м уз еју у Монп
ељеу, а угле дни фра нц уски ч ас оп иси п ишу 
о С ави Ш ум ан ов ићу. Т ада н аст ају бро јна, 
д анас в е ома п озн ата, С ав ина д ела, као 
што је П иј ана л ађа.

П овр атак у з ав ичај
От еж ани усл ови р ада, л оше кр ит ике к оје 

су усл ед иле и др уги ли чни д ог ађ аји дов ели 
су уме тн ика до не рвне и сц рпљ ен ости, па се 
1928. вр атио у Шид, где је пр он ашао мир 
сл ик ај ући пр ед еле. Т ада су н аст але п рве 
сл ике ши дских пе јз ажа, на к ој има је пр име
тна ј еди нств ена св етлост и а тмо сф ера з ав
ич аја. Успех, к оји му је п од игао п ољ уљ ано 
с ам оп о узд ање, оств арио је и зл аж ући, на 
Н овом универз ит ету у Б е огр аду, сл ике н аст
але у П ар изу. 

П оз ити вно оц ене п убл ике и кр ит ике вр ат
иле су С аву у ом иљ ени град П ариз, где је 
ма рљ иво сл икао и др ужио се са љ уд има 
к оји су о др еђ ив али пра вце уметности. М еђ
утим, н ем огу ћност пр од уж ав ања в изе и 
пр облем к оји су Французи им али са С ав
иним сл ове нским пр ез им еном, т ешким за 
и зг ов ар ање, дов ели су до п овра тка р ан ијих 
пр обл ема са здр ављем. Те 1930. г од ине, 
С ава се са ма јком вр аћа у Шид, оп ор авља 
се, те н аст авља рад уст аљ еним ри тмом. 
Након оч еве см рти 1937. г од ине пр е уз има 
в ођ ење п ор оди чног им ања и т оме прил ази 
кра јње озби љно и о дг ово рно, као и св ему у 
ж ив оту. 

Овај п ер иод об ел еж иле су и в ел ике 
пр ипр еме за с ам оста лну и зл ожбу у 
Београду, од рж ану 1939. г од ине на к ојој је 
и зл ожио чак 410 пл ат ана. Кр ит ика је ова 
д ела о дли чно пр им ила, што је р езу лт ир ало 
п ов ећ ањем С ав ине ж еље за радом и д ок аз
ив ањем. На јв ећи део и нве нт ара Г ал ер ије и 
н епр ев аз иђ е вредности к оје град Шид п ос
ед ује, св ед очи о в ел иком п ол ету к оји је 
сл икар дож ивео н акон у сп еле и зл ожбе. 

Њ ег ови и д анас ж иви с угр ађ ани пр ис ећ
ају се да је С ава имао ли чног к оч иј аша и да 
је т ако об ил азио р азна м еста и ср ема чке 
пр ед еле, к оји су му б уд или инспирац ију. 
К ажу да је био ос об ењак, о дв ише ур едан и 
о б учен по п осле дњој м оди, да је ре тко к ом
ун иц ирао с љ уд има. В ер ује се да је то био 
ј едан од н ач ина уме тн ика да сву св оју ене
рг ију оч ува и усм ери је на сл ике. 

По и зб иј ању Др угог све тског р ата, С ава 
б ива кра тко вр еме м об ил исан у Осј еку, али 
к ада се вр атио у Шид н е умо рно н аст авља 
са р адом. Те 1942, п осле дње године њ ег
овог ж ив ота и ств ар ања, р адио је на свом 
ц икл усу в ел иких пла тна Бер ач ице. К ако је 
С ава уре дно з аб ел ежио, п осле дња од три 
сл ике ост ала је да се с уши на шт аф ел ају, 
тог 28. а вг уста 1942. г од ине, к ада је з аје дно 
са још 150 С рба из Ш ида уха пшен и о дв

На В ел ику Г осп ој ину 28. а вг уста 1942. г од ине, з аје дно са 
још 150 С рба из Ш ида С ава Ш ум ан овић је уха пшен и о дв
еден у Сре мску М итр ов ицу. Заједно са св ојим с угр ађ ан
има два д ана к асн ије, в ел ики ср пски сл икар је стр ељан и 
с ахр ањен у је дној од м асо вних гро бн ица. Ове године, 30. 
августа навршава се 74 године од смрти овог шидског 
сликара 

ГОДИШЊИЦЕ



1924. AVGUST 2016.  M NOVINE

еден у Сре мску М итр ов ицу. З аје дно са 
св ојим суграђанима, С ава Ш ум ан овић је 
стр ељан и с ахр ањен у је дној од м асо вних 
гробн ица. На ов ако тр аг ичан н ачин, око
нчан је ж ивот је дног од на јзн ача јн ијих в ел
ик ана ср пског сл ика рства. Њ ег ова д ела су 
ост ала да св ед оче о в ел иком таленту, т еме
љном обр аз ов ању и ст рпљ ивом р аду, с ач
ув ана и т амо где би сам уме тник на јв ише 
ж елео, у з ав ича јном Ш иду. 

П иј ана л ађа
н ац и она лно бл аго  

С ава Ш ум ан овић нас је з ад ужио мн ого 
ч име, али п рве нств ено св ојим д ел има. 
На јзн ача јн ији д ог ађај у ц ел оку пном њ ег
овом ств ар ал аштву, али и ср пској модерној 
л ико вној уме тн ости, је н аст анак сл ике П иј
ана л ађа 1927. г од ине. Наст ала је у П ар изу 
у г рч ев итом р аду за с амо с едам д ана и 
н оћи. И нсп ир ац ију за ово ек спр ес и он исти

чко д ело м он уме нта лних д име нз ија (1,9 
м ет ара п ута 2,5 м ет ара), пр он ашао је у 
Ре мб о овој ист о им еној п есми, к оју је баш 
т ада пр ев одио Рас тко П етр овић и Ж ер ик о
овој сл ици Сплав м ед узе. П иј ана л ађа је 
д анас п онос зби рке М уз еја с авр ем ене уме
тн ости у Б е огр аду и ч ува се као н ац и она
лно бл аго. Г ал ер ија сл ика „С ава Ш ум ан
овић“ у Ш иду п ос ед ује три ск ице за ову 
сл ику, а је дна од њих је увек део ста лне 
п оста вке.

По п овра тку у р од ите љски дом С ави су 
обе зб еђ ени на јб ољи м ог ући усл ови за рад. 
Њ ег ова ма јка Пе рс ида уч ин ила је све к ако 
би њен син н есм ет ано сл икао. На јв ећа 
пр ост ор ија у к ући пр етв ор ена је у С авин 
ат еље, имао је сав не о пх одан м ат ер ијал, 
па чак и ли чног к оч иј аша са к ојим је об ил
азио ср ема чке пр ед еле. За тих д есет г од
ина ств ар ања у Ш иду н асл икао је око 600 
сл ика. 

Две т еме, к оје га ок уп ир ају у овом п ер и
оду су акт и пе јзаж, а оно што д ом ин ира у 

свим тим д ел има је св етлост. В ер овао је и 
ч есто г ов орио да су нце ни где не сија као у 
Ср ему. Р адио је у ц икл ус има, као и бро јни 
др уги ма јст ори к оји су теж или ј еди нству 
ст ила.

С ећ ања Ш иђ ана 
Још увек м еђу ст ар ијим м ешт ан има 

Ш ида има оних к оји ж иве са бу дним 
сећањем на С аву Ш ум ан ов ића. Њ их ове 
пр иче г ов оре о д ан има к ада је С ава бора-
вио у з ав ича јном Ш иду и у осу нч аним сре
мским пр ед ел има пр он ал азио инсп ир ац
ију. За то д оба, сл ика рство је б ило н есв ак
ид ашње и н ер азу мно животно опр ед ељ
ење, н ар оч ито ако п от ичеш из б ог ате и 
угле дне п ор од ице и ако п ос ед ујеш в ел ико 
им ање, о к ојем тр еба бр ин ути. С ава, иако 
је п от ицао баш из т акве п ор од ице, опр ед
елио се за оно што је на јб оље знао и што 
му је д он ело углед и п ошт ов ање, не с амо 
у з емљи, већ и у евро пским л ико вним кр уг
ов има. Особеност, к оја је и д анас сво јств
ена уме тн иц има, п ос ед овао је и С ава 
Шумановић. Она се с аст ој ала у д угим и 
ос амљ еним ше тњ ама, оску дној комуник
ац ији са ко мш иј ама и п озн ан иц има и св ак
одне вном обл ач ењу по после дњој м оди. 
Био је орг ан из ован и с ист ем ат ичан, ч овек 
по к ојем се, к ако се у н ар оду каже, м огао 
нав иј ати с ати. Чу дно је б ило и то што се 
д еци обр аћао са п ошт ов ањем и једнаким 
п оздр авом, к оји би ка дгод уп утио и о др
асл има. Б ило је то вр еме к ада су деца 
им ала мн ого м ање пр ава, н его д анас, али 
С ава је, боравећи у П ар изу, тол ико пр ош
ирио в ид ике да му ст ар осна ди скр им ин ац
ија, типи чна за провинцију, баш н ишта н ије 
зн ач ила. К ада би га ср ет али у п ољу, умес-
то мотике, он је имао свој алат  блок и 
б оје, а к ада би о тп оздр ављао ч инио би то 
д уб оким н акл оном, н ет ипи чним за оно 
д оба и м ало м есто п опут Ш ида. Ма колико 
њ ег ово п он аш ање било чу дно и н есв ак ид
ашње, тр еба н ап ом ен ути да је еуф ор ија 
р ада, у к ојој је тада ств арао, за хт ев ала 
огро мну ко нце нтр ац ију и енерг ију. Ту усре
дср еђ еност на сл ике и по тп уну п осв ећ
еност м огао је п ост ићи јед ино п ом ен утом 
из ол ов ан ошћу. 

П рву с ам оста лну
и зл ожбу пр ир едио је 

1918. г од ине у С ал ону 
У рлих у З агр ебу,
пре дст ављ ај ући

пе јз аже и пр ед еле
из ок ол ине тог гр ада

Јесењи пут

Пијана лађа
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На Жит ном тр гу у Срем ској Ми тро ви ци 
на кон за вр шет ка ово го ди шњег „Срем 
фолк фе ста“ 15. ав гу ста одр жа но је  

там бу ра шко ве че „Од бе ге ша до при ма“. 
Ми тро вач кој пу бли ци су се пред ста ви ла 

три там бу ра шка ор ке стра  „Срем ска бан да“ 
из Срем ске Ми тро ви це, ТО „Да не умре там
бу ра“ из Ша ши на ца и ТО „Нај бо љи срем ски 
там бу ра ши“, чи ји чла но ви до ла зе из раз ли
чи тих ме ста из Сре ма.

Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је „Срем фолк 
фест“ у окви ру ко је је ор га ни зо ва но и ово 
ве че, Пе тар Са мар џић ре као је да су сва 
оче ки ва ња, што се ти че ово го ди шњег „Срем 
фолк фе ста“ оправ да на, а да су нај по но сни
ји на то што су го сти из ра зних кра је ва све та 
ку ћи оти шли за до вољ ни. Што се ти че по
след ње там бу ра шке ве че ри, он до да је:

 Као је дан бо нус ор га ни зо ва но је там бу
ра шко ве че „Од бе ге ша до при ма“. Ми тро
ви ца има сво ју там бу ра шку пу бли ку, ко ја је 
ужи ва ла у му зи ци там бу ра ша – на по ме нуо 
је Са мар џић.

Ми ро слав Ада ше вић, члан Там бу ра шког 
ор ке стра „Срем ска бан да“ ис та као је да су 
они до шли на иде ју да на пра ве там бу ра шки 
кон церт ко јим би Ми тров ча ни ма пред ста ви
ли и при бли жи ли там бу ру. 

 Ини ци ја то ри смо овог до га ђа ја, отво ри
ли смо и „Срем фолк фест“ и до шли на иде ју 
да про ду жи мо ма ни фе ста ци ју за још је дан 
дан, да на пра ви мо кон церт там бу ра шких 
ор ке ста ра, и Ми тров ча не вра ти мо там бу ри. 
С об зи ром да сви ра мо че тврт ком, пет ком и 
су бо том у гра ду, мо гу сло бод но да ка жем да 
је там бу ра ве о ма по пу лар на, јер до ла зе све 

мла ђи и мла ђи љу ди и тра же да им сви ра мо 
не ке до ста ста ре пе сме и та ко нас при јат но 
из не на де. То нас ја ко ра ду је – ка же Ада ше
вић. 

Ина че, чла но ви „Срем ске бан де“ су би ли 
уче сни ци ово го ди шњег Там бу ри ца фе ста на 
Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви и од не ли су на
гра ду жи ри ја но ви на ра. 

Пу бли ка је сва ка ко ужи ва ла у ве че ри 
там бу ра шке му зи ке, а сва ка пе сма ко ју су 
од сви ра ли ова три ор ке стра је ис пра ће на 
ве ли ким апла у зом. Пред крај ве че ри мом ци 
из „Срем ске бан де“ и Там бу ра шког ор ке стра 
„Да не умре там бу ра“ су „укр сти ли“ там бу ре 
и од сви ра ли не ко ли ко пе са ма, а на ре пер то
а ру су се на шли и Здрав ко Чо лић и Би је ло 
дуг ме.   С. Ста не тић

Фо то: У. Ри сти во је вић 

ТАМ БУ РА ШКИ ОР КЕ СТРИ СВИ РА ЛИ ЗА МИ ТРОВ ЧА НЕ 

Там бу ра све по пу лар ни ја

Бран ка Те њи, за по сле на: Фан та стич но 
је, сва че ти ри да на сам би ла, а там бу ра ше 
не про пу штам. Пун по го дак и фан та стич на 
ор га ни за ци ја. 

Дра га на Пров чи, за по сле на: Пр во ве че 
сам до шла на там бу ра ше, јер во лим ту 
вр сту му зи ке. Ина че ор га ни за ци ја је од лич
на, сви ђа ми се. 

Дра га на Коц ка ре вић, за по сле на: Обо
жа вам там бу ра ше и ову вр сту му зи ке уз 
ко ју смо од ра ста ли. Ово је не што не пре ва
зи ђе но, до ма ће, на ше. 

Вла ди мир Ко ва чић, пен зи о нер: Ор га
ни за ци ја је из у зет но ква ли тет на, све је у 
срем ском ду ху. Ви ди се да је то на ше 
из вор но, сре мач ко, вој во ђан ско. 

Је ле на Ба рун, сту дент: До шла сам да 
слу шам там бу ра ше, на фол клор ни сам 
до ла зи ла. До бро је ор га ни зо ва но и ве о ма 
ми се до па да, за до вољ на сам. 

Ан ђел ка Ни ко лић, пен зи о нер ка: Сва ко 
ве че нам се до па ло, а по себ но во ли мо 
там бу ри цу. Све је фан та стич но, оду ше
вље ни смо. 

Ан ке та: Ка ко су им се до па ле ма ни фе ста ци је „Срем фолк фест“ и Ве че там бу ре и 
да ли су за до вољ ни про гра мом?

Ор га ни за ци ја на ви со ком ни воу 

Бран ка Те њи, Дра га на Пров чи, Дра га на Коц ка ре вић, Вла ди мир Ко ва чић, Је ле на Ба рун и Ан ђел ка Ни ко лић

Ми тро ви ца има сво ју там бу ра шку пу бли ку

КУЛТУРА
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У Спе ци јал ном ре зер ва ту 
при ро де „За са ви ца“ од 
14. до 19. ав гу ста ор га

ни зо ва на је ли ков на ко ло ни ја 
ЗАРТ 2016, на ко јој је уче ство
ва ло осам ли ков них умет ни ка. 
Ор га ни за то ри ко ло ни је су исто
ри чар ка умет но сти Со фи ја Љу
би чић и СРП „За са ви ца“. 

О то ме ка ко је до шла на иде ју 
да баш у За са ви ци одр жи ко ло
ни ју и оку пи ли ков не умет ни ке, 
Со фи ја Љу би чић ка же: 

 Умет нич ка ко ло ни ја ЗАРТ 
осно ва на је 2011. го ди не и ове 
го ди не је пе та го ди на ка ко се 
одр жа ва. Мо ја иде ја је би ла 
да у овом при род ном дра гу љу 
на пра вим, не са мо оно што се 
ов де мо же ви де ти, еко ло ги ја и 
ет но ло ги ја, не го и не што ма ло 
ду хов ни је. Мој су пруг је по ре
клом из овог се ла и ја сам же ле
ла да до при не сем раз во ју овог 
под руч ја. На рав но, го спо дин 
Си мић је то зду шно при хва тио, 
јер све што ра ди мо на ко ло ни ји 
пла ни ра мо да до ни ра мо и на

пра ви мо га ле ри ју Љу би чић и да 
све ра до ве оста ви мо ов де. Ова 
ко ло ни ја, пре све га, оку пља 
ака дем ске сли ка ре и иде ја је 
да са чу ва мо из вор ност сли кар
ских, од но сно умет нич ких ко ло
ни ја, где ми сва ки дан раз го ва
ра мо о умет но сти. Ов де се не 
са мо сли ка и ва ја, не го по ку ша
ва мо да са зна мо шта се де ша
ва и у све ту на том пла ну. Имам 
са рад њу са не ко ли ко га ле ри ја 
у Евро пи и све што се де ша ва 
и што ви дим та мо ја ов де из не
сем, та ко да та не ка ин тер ак ци
ја по сто ји – ка же исто ри чар ка 
умет но сти Љу би чић.

Иде ја јој не мањ ка, па је у 
пла ну и ор га ни за ци ја ме ђу на
род них су сре та и раз ви ја ње не 
са мо овог об ли ка умет но сти, 
не го и му зи ке и по е зи је. Са ове 
ко ло ни је јед но умет нич ко де ло 
по кло ње но је и Гра ду Срем ска 
Ми тро ви ца. 

 По ро ди ца Љу би чић је по
кло ни ла јед но ве ли ко плат но 
са ове ко ло ни је Гра ду Срем ска 

Ми тро ви ца. У пи та њу је де ло 
сли ка ра Сло бо да на Сте фа но
ви ћа, уче сни ка про шле ко ло ни
је ко ји је на сли као сим бо ле За
са ви це – до да је Љу би чић. 

Је дан од уче сни ка ко ло ни је је 
Пан то Пан тић, про фе сор ли ков
не кул ту ре и пред сед ник Ли ков
ног удру же ња „Све ти Лу ка“ из 
Би је љи не. 

 Пр ви пут сам у За са ви ци са 
још јед ном ко ле ги ни цом ко ја је 
ико но пи сац, и мо гу да ка жем да 
је од ли чан ам би јент. Спој умет
но сти и ле по те на јед ном ме сту 
на ма је до ста ин спи ра ти ван и 
да је раз не мо гућ но сти. За и ста 
но сим по зи тив не ути ске – ка
же Пан тић, а Вла ди мир Вла
јић, про фе сор у Ви со кој шко ли 
ли ков них и при ме ње них умет
но сти стру ков них сту ди ја у Бе
о гра ду ис ти че да су ути сци ко је 
но си са Ли ков не ко ло ни је у За
са ви ци по зи тив ни и при јат ни. 

 Ути сци ко је но сим са Ли ков
не ко ло ни је у За са ви ци су ја ки, 
при јат ни, по зи тив ни. Ов де се 

ле по дру жи мо. Био сам на За
са ви ци ра ни је, али по пр ви пут 
сам на ко ло ни ји – ре као је Вла
јић. 

Управ ник овог ре зер ва та 
Сло бо дан Си мић ка же да ће 
прак са одр жа ва ња ли ков них ко
ло ни ја на ста ви ти и убу ду ће. 

 Ово је пе та по ре ду Ли ков
на ко ло ни ја За са ви ца, у ор га
ни за ци ји по ро ди це Љу би чић и 
Ре зер ва та. То је већ јед на ле па 
тра ди ци ја ко ја оку пља не ко ли
ци ну зна чај них умет ни ка, пре 
све га ака дем ских сли ка ра, ко ји 
ле по ту при ро де пре та чу у умет
нич ка де ла ко ја оста ју. Ми ов де 
у Ре зер ва ту при ро де ми сли мо 
да је то јед на до бра прак са, а 
на ста ви ће мо је и убу ду ће. На
дам се, уз за јед нич ку са рад њу 
са по ро ди цом Љу би чић да ће
мо на пра ви ти и га ле ри ју ко ја ће 
ба шти ни ти нај зна чај ни ја де ла 
са ових ли ков них ко ло ни ја – на
во ди Си мић. 

С. Ста не тић 
Фо то: У. Ри сти во је вић

КО ЛО НИ ЈА ЗАРТ 2016. У СПЕЦИЈАЛНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „ЗА СА ВИ ЦА“

Умет но ст и при ја тељ ство

Со фи ја Љу би чић,
ор га ни за тор ка ко ло ни је

Сло бо дан Си мић,
управ ник Ре зер ва та 

Уче сни ци ликовне ко ло ни је ЗАРТ 2016. 
Пан то Пан тић и Вла ди мир Вла јић

Са сли кар ске ко ло ни је 
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Пише:
ЖељкоМарковић

РЕПОРТАЖЕИЗКЊИГЕЖЕЉКАМАРКОВИЋАУИЗДАЊУМНОВИНА:СИГУРНАКУЋА
ЗАМУШКЕДУШЕ* (Изабранеиновепричеизсремскогкафанскогживота)

Цар ски град, сав ско ко ри то, во де ни 
ве тар ре же с ма чван ске пу чи не. 
Уђо смо у “Би фе код цр кви це” с 

иде јом да се од бу ђа ве, ма гле не, сав
ске су во мра зи це скло ни мо у ово уто
пље но ка фан ско гне зда шце на при ла
зи ма оба ли. И са да с тач ке гле ди шта 
шан ка од ци гле, из ме ђу 0,03 и 0,05, без 
во де, при ме ћу јем да је би фе при јат но, 
све тло и мо дер но осми шље но уто чи
ште са ни ским чвор но ва тим сто ло ви ма 
од ла ки ра них ста ба ла и са ста кле ним 
по вр ши на ма за сво ђе ним за ве са ма 
кроз ко је се као кроз ве ја ви цу про ви ди 
ми стич на Ма ла цр ква и ће ла во гр мље 
и цве ће без бој ног пеј за жа у окру же њу. 
И је дан ни чи ји ма ли пас ци но бер кр зна, 
уфи ти ље ног аб до ме на, под ви је ног 
ре па, ка ра ку шљив, про мр зао... Мој 
брат! Про си по ред цр кве као не ка ква 
фу сно та жи во та. По сма трам са шан ка 
кроз луч но из ре за ни ста кле ни зид жи ви 
свет у Му зеј ској ули ци, гле дам љу де 
ка ко с ба ло ни ма и фла ша ма гла ви ња ју 
на че сму код цр кве из чи је ме син га не 
ла вље че љу сти ку ља мла ка пи ја ћа 
во да. При сти жу од ра не зо ре, и та ко 
сва ки дан (ка жу ми оче ви ци), као да се 
на че сми де ли сми сао жи во та или 
от кро ве ње. И као што се и ина че де ша
ва у пре по днев ним мо мен ти ма у ова
квим “клуп ским” би фе и ма у ко је углав
ном свра ћа ју го сти из кра ја, при ја те љи, 
и где се ско ро сви по зна ју, за ти че мо за 
сто лом (го во рим у име фо то ре пор те ра) 
еки пу же на у ка фе ни са њу: док то ри це и 
ме ди цин ске се стре из обли жњег дис
пан зе ра на об ред ној па у зи. Га зда ри ца 
би феа Дра ги ца Бо бић, ле па, ду хо ви та 
и ха ри зма тич на же на, злат ноке сте ња
ста Ма чван ка оде ве на у трен ду, ро дом 
је из За са ви це, жи ви пре ко Са ве у 
Ма чван ској, и са му жем Зо ра ном (ро

дом из Вла ди ми ра ца) др жи од пре две 
ипо го ди не ову згод ну ка фа ни цу.

“Ско ро цео дан сам ов де са го сти ма, 
без об зи ра што пла ћа мо ко но ба ри цу. А 
и шта бих ра ди ла ку ћи?” ка же Бо би ће
ва. “Сви се ов де по зна је мо. Онај гост 
та мо је док тор, го спо дин у ћо шку је 
вла сник от па да, онај пен зи о нер је био 
ме ди цин ски тех ни чар, ра дио је у хи ги
јен ском за во ду. Мно ге стру ке су ов де 
за сту пље не.”

“Свра ћа ју ли но ви на ри?”
“Не, не... У ства ри, да! Не дељ ка Тер

зи ћа, по зна је те?”
“По зна јем га... Ка ко да не.”
“Не дељ ко по не кад свра ти... Е, да вам 

ис при чам шта му се јед не зи ме до го ди
ло. Имао је ча мац при ве зан на ма чван
ској оба ли и не ко му га от ка чио. А тих 
да на био де бе ли ми нус, све за ле ђе но. 
Не дељ ко кре нуо уз оба лу да га тра жи, 
про би јао се кроз снег све до мо ста. 
Чам ца не ма па не ма. Ди гао је ру ке од 
по тра ге и вра тио се до Ма чван ске, про
мр зао, и ушао да се угре је у не ка да 
чу ве ну Бо би ну ка фа ну на оба ли. А ту 
го ди на ма ко но бар био не ки Бе ла. Имао 
је спе ци фи чан ху мор. Не дељ ко с вра та: 
’Мо мак, дај не што оштро!’ А Бе ла, мр тав 
озби љан: ’Да не ћеш мо жда жи лет и 
ки се лу во ду?’ Ха, ха, ха... Шта пи је те?”

Исто риј ски и нај са же ти је узев, срем
ско ми тро вач ка по сле рат на ка фан ска 
сце на, оста ла је из ме ђу ше зде се те и 
се да ма де се те го ди не по след њег ве ка 
– под ме ни не по зна тим окол но сти ма – 
без свог за штит ног зна ка на јед ном од 
ћо шко ва Жит ног тр га, где је под пла фо
ном ве ли ке при зем не згра де “Злат ни 
је лен” по сто ја ла ка фа на “То мић”. Ме ђу
тим, ко га год да упи та те у Ми тро ви ци, 
сва ко ће вам ре ћи да је под кро вом ове 
ку ће ра ди ла ка фа на Код злат ног је ле

на. И са да, док се мо там око оро ну лих, 
го лу би јеси вих фа са да и за кљу ча них 
ста кле них вра та обез бе ђе них жи ча ном 
ма ском, об у зи ма ме не ки осе ћај те ско
бе као емо тив ни од го вор на су о че ње са 
гро теск ном сце но гра фи јом у ко јој је 
ка фа на Код злат ног је ле на по ста ла 
Ки не ска про дав ни ца, а са ма згра да 
“брен ди ра на” та блом За во да за за шти
ту спо ме ни ка кул ту ре, за ку ца ном по ред 
вра та (ки не ске про дав ни це), пре по ру
че на ту ри сти ма као јед на од зна ме ни
то сти на Пла вој штраф ти ло кал них 
свет ских чу да. Фи гу ра је ле на на кро ву 
из над вра та из ме ђу две ка ме не ва зе и, 
ис под је лен ских па па ка, на пи са но цр ве
ном фар бом, за пра во на шкра ба но на 
пле ха ној пло чи: Ки не ска про дав ни ца. 
Ка фа на је ше зде се тих го ди на, при ча ли 
су ми, да не ис пад не да сам то ја ре као, 
је ди на у Цар ском гра ду си ја ла до зо ре 
и, са мим тим, би ла по след ња на да 
оним за ви сни ци ма од ка фан ске ре ал
но сти, стра сни ци ма и очај ни ци ма но ћи, 
бо е ми ма или, про сто, љу ди ма ко ји ма 
се ни је спа ва ло, и ко ји су је ди но под 
ње ним пла фо ном мо гли да пре гр ме 
мрак и да че ка ју зо ру. Би ла је то, мо жда, 
и по след ња ми тро вач ка ка фа на чи ја је 
ха ри зма уте ме ље на на ста рим ка фан
ским ми то ви ма Жит ног тр га.

“Ми смо од пе де сет пе те го ди не би ли 
под ста на ри у Кун цло вој ку ћи”, ка же ми 
на ули ци Вла ди мир Кли су рић. “Био сам 
де те, али се ћам се, ка фа на Код злат
ног је ле на још је ра ди ла, сви ра ли су 
Ци га ни до ду бо ко у ноћ... А ова згра да, 
то је бив ши хо тел ’Зве зда’, ов де је би ла 
ка фан ска ба шта са сун цо бра ни ма.”

На Жит ном тр гу да нас ра ди са мо 
Чак ма ко ва ка фа на “Фор ту на”. Ста ре 
фо то гра фи је упо ре ђе не са сним ци ма 
истих мо ти ва ко је је са чи нио фо то ре
пор тер, по ка зу ју да се гра ђан ске ку ће у 
тро у гла стој струк ту ри нај по зна ти јег 
срем ско ми тро вач ког тр га углав ном бар 
у сво јим основ ним ви зу ра ма ни су зна
чај ни је про ме ни ле. И као на сва кој од 
тих ста рин ских груп них фо то гра фи ја, и 
на овој успо ме ни са Жит ног тр га, ко ју 
др жим ме ђу пр сти ма, не ко ли ко му шка
ра ца и, ако до бро ви дим, јед на или две 
да ме са сун цо бра ни ма, ухва ће ни у 
ка дру са ве ли ке уда ље но сти (за фо то
граф ску тех ни ку оног до ба), сто је по ред 
дво је ко ла с упрег ну тим ко њи ма, ли му
зи не сво га до ба, и сви од ре да, за у ста
вље ног ди са ња, по зи ра ју го спо ди ну 
фо то гра фу, ко ји је сво ју спра ву по ста
вио от при ли ке на по чет ку ду бо ког лев
ка где се ули ца из прав ца Са бор не 

Срем ска Ми тро ви ца 
из ме ђу 0,03 и 0,05

Срем ско ми тро вач ка по сле рат на ка фан ска 
сце на, оста ла је из ме ђу ше зде се те и се да ма де
се те го ди не по след њег ве ка – под ме ни не по
зна тим окол но сти ма – без свог за штит ног зна ка 
на јед ном од ћо шко ва Жит ног тр га, где је под 
пла фо ном ве ли ке при зем не згра де “Злат ни 
је лен” по сто ја ла ка фа на “То мић”. Ме ђу тим, 
ко га год да упи та те у Ми тро ви ци, сва ко ће вам 
ре ћи да је под кро вом ове ку ће ра ди ла ка фа на 
Код злат ног је ле на

ПРИЧА М НОВИНА
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цр кве ули ва у тро у гла сту ма ску Жит ног 
тр га (та да још Жит не пи ја це). Сви ти 
љу ди, за те че ни код кр ста у же ле зној 
огра ди, очи глед но да озбиљ но схва та ју 
ово сли ка ње, па као да су и три ко ња 
– два цр на, упрег ну та у ко ла у пр вом 
пла ну, и бе ли, круп ни ји коњ упрег нут у 
ка ру це у дру гом пла ну – осе ти ла да се 
око њих од ви ја не што све ча но. И сви 
ти љу ди, уко че ни и при пре мље ни за 
про це ду ру фо то гра фи са ња, за гле да ни 
у прав цу спра ве заш ра фље не на но га
ри ма, на ма, љу ди ма елек трон ског 
до ба, чи не се сме шним и на ив ним, али 
на не ки дир љив, се тан на чин. С дру ге, 
пак, стра не, при зор је ме лан хо лич но 
пуст, јер осим тих не ко ли ко осо ба и три 
ко ња са згра да ма по ре ђа ним у по за ди
ни јед на до дру ге као ан ти кви те ти, уна
о ко ло не ма ни ког, трг је пра зан и хла
дан, по то нуо у мо но то ни ју и ти ши ну. 
Оно што овој  раз глед ни ци да је по се
бан зна чај, ни је оно што се на њој ви ди, 
или, бар, ни је на онај на чин на ко ји се 
ви ди на ње ном бу квал ном ни воу; зна
чај ове фо то гра фи је, дра ма ег зи стен
ци је за ле ђе на у ње ном мо ти ву, са др жа
на је у са зна њу да ти љу ду, ко ји с 
та квом озбиљ но шћу по зи ра ју на ка ме
ној по га чи као на ма хо ви ни у окру же њу 
згра да и мер мер ног кр ста, сто је ме тар
два из над зи до ва, огри зи на, кр хо ти на, 
мо за и ка ан тич ке сир ми јум ске ле ши не. 
И то ме, ево, са да, на во ди на по ми сао 
да је Срем ска Ми тро ви ца град чи ја је 
под свест за ро бље на у зе мљи. Али, 
шта још ви ди мо на тој сли чи ци не по
зна тог фо то гра фа? Ви ди мо из ло ге, 
от при ли ке та мо где су и да нас, ви ди мо 
нат пи се из над вра та ло ка ла: Ко жа ра, 
Емил Кунц, Ка фа на Би тољ... Је ди но 
не ви ди мо ка фа ну Код злат ног је ле на. 
Жи ва је, ра ди. Али ни је у ка дру.

От при ли ке у исто вре ме ка да је 
на род ска ка фа на Код злат ног је ле на 

од бро ја ва ла ше зде се тих го ди на сво је 
по след ње да не, ла бу до ва пе сма, за вр
шни ца, по след њи тр за ји јед не ста рин
ске ро ман тич не ми тро вач ке ка фан ске 
епо хе – ко ју је обе ле жио бе смрт ни уго
сти тељ Сте ва Бо са нац – ни кло је на 
оба ли Са ве на са мој град ској пла жи 
та да су пер мо дер но, бе тон ско и ста кле
но зда ње на ка ме ним но га ма: ре сто ран 
“Пла жа”. Он да је не ко, не ко виц каст, 
ову та да елит ну срем ску ка фа ну с 
по гле дом на про вин ци јал Ма чву и с 
ре пу та ци јом свра ти шта за раз не со ци
ја ли стич ке при вред не и по ли тич ке 
де ле га ци је, на звао: Бри о ни. Пел цер се 
при мио, и ка ко је вре ме од ми ца ло, 
Ми тров ча ни су све че шће од ла зи ли на 
Бри о не, све док “Пла жа” ни је не ста ла 
из град ских раз го во ра и њен на ди мак 
по стао “зва ни чан” у сва ко днев ном 
жи во ту Цар ског гра да: Бри о ни. Ре сто
ран у ко јем уз ка фу за по тре бе ове 
ре пор тер ске “ко лум не” раз го ва рам са 
две ми тро вач ке го спо ђе Ма ри јом Ба са
рић Гла ви но вић и Со њом Ко ње вић, и то 
на Ма ри ји но ин си сти ра ње да се баш ту 
на ђе мо (у тај ре сто ран до ла зи ре дов
но), зо ве се “Про бус”; зо ве се та ко од 
пре не ко ли ко го ди на, ка да је “Пла жа” 
пре шла у при ват но вла сни штво и про
ме ни ла име, али свет овај ми тро вач ки 
ка фан ски бренд и да ље зо ве: Бри о ни. 
– “Где ће мо ве че рас?” – “Иде мо на Бри
о не!” – Или: “Мо лим вас, ка ко се сти же 
до ре сто ра на Про бус?” – “А, ми сли те до 
Бри о на... Е па, ова ко, иде те Па ро брод
ском, а мо же те и Вод ном ули цом, до 
на си па, па он да...” Ка фа не има ју не ку 
сво ју ло ги ку.

Ако са да у не мо гућ но сти ши ре ела
бо ра ци је о ми тро вач ким ка фа на ма, 
оста ви мо по стра ни, ма да је то ште та, 
све оне бир ти је, бир цу зе, би фее у 
ду би ни Цар ског гра да – по пут дав но 
успа ва них ка фа на бо ем ског “Кри ста ла” 

(код бол ни це) или “Евро пе” Сте ве 
Бо сан ца – и, ако пре не брег не мо сва 
она ки сел ка ста му шка свра ти шта, бо га
та угљенди ок си дом, раз ба ца на по 
пе ри фе риј ским окрај ци ма срем ске пре
сто ни це, он да би смо мо гли да ка же мо 
да су по сле рат ну исто ри ју ка фан ског 
жи во та у Ми тро ви ци, на кон ше зде се тих 
го ди на, обе ле жи ли ре сто ран “Пла жа” 
(Бри о ни) и ре сто ран хо те ла “Сир ми јум”. 
Но ва ка фан ска епо ха Цар ског гра да 
по чи ње од две хи ља ди те са “Со је ни
цом” и “Про бу сом”. Па, ипак, увек сам 
не ка ко ви ше во лео те ма ле, фа ми ли
јар не град ске би фее (бир цу зе, бир то
ве), по пут “Би феа код цр кви це”.

Јед ном сам у но ви на ма, пре не пу них 
три де сет го ди на, об ја вио есеј Но ви Сад 
из ме ђу 0,03 и 0,05, о фе но ме но ло ги ји 
шан ка као не ке вр сте му шког ол та ра, 
па и бо жан ства (за на ро чи то ре ли ги о
зне по је дин це), и при том сам – та да, 
још, из по зи ци је уље за за шан ком, 
по сма тра ча и кал ку лан та – на ни зао у 
тек сту “ка рак те ро ло ги ју” нај у пе ча тљи
ви јих ти по ва ко ји се ви ђа ју за но во сад
ским шан ко ви ма, да бих са да, уко ре
њен око по дне ва за шан ком “Би феа код 
цр кви це” (на кон за вр ше ног по сла, 
на рав но), по сма тра ју ћи се бе у очи ма 
оног по сма тра ча из пр вих ре до ва ове 
ре че ни це, угле дао но ви на ра ка ко узи ма 
ча ши цу за но ги цу, не жно, искре но, сту
ди о зно, с два пр ста, и ста кло с хран љи
вом без бој ном суп стан цом при но си 
неп ци ма као пре ци зни ме ха ни чар. 
Но во сад ским шан ке ри ма ко је сам не ка
да “кла си фи ко вао“ ова ко: Ми сли лац, 
Ин вен тар, За ба вљач, Је траш, 
По врат ник, Уљез, Уса мље ник, 
Мр твац (чи тај: жи ви мр твац), до да јем 
са да још јед ног: Пре ци зни ме ха ни чар. 
До ви ђе ња па ме ти.

(2011)
Фо то: С. Шу шње вић

Из глед ку ће “Злат ни је лен” у зи му 2011. го ди не
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О при ват ном жи во ту 
Бра ни сла ва Не ди мо
ви ћа, но вог ми ни стра 

по љо при вре де, у јав но сти се 
ма ло зна. „Ало!“ вам екс клу
зив но до но си фо то гра фи је 
на ко ји ма се ви ди ак ту ел ни 
ми ни стар из мла ђих да на, и 
то на фуд бал ском те ре ну.

Ка ко се у овој тим ској игри 
и те ка ко до бро сна ла зио, 
не ма сум ње да ће тим ски дух 
и по жр тво ва ност по ка за ти и у 
Ву чи ће вом ти му у Не ма њи
ној 11.

Фуд бал је од мла ђих да на 
у Срем ској Ми тро ви ци био 
ње го ва страст, по ка зао је 
при стој но уме ће, али се на 
кра ју ипак од лу чио да сво ју 
енер ги ју усме ри пр вен стве но 
на за вр ша ва ње сту ди ја.

 Не ма у мо јој по ро ди ци 
фуд бал ских ко ре на, да та ко 
ка жем. Од ма лих но гу сам, 
јед но став но, во лео фуд бал. 
То је спорт ко ји пу ни ду шу и 
те ло исто вре ме но... Играо 
сам у под млат ку, омла дин ци
ма у пр вом ти му Рад нич ког 
из Срем ске Ми тро ви це на 
по зи ци ји цен тар фо ра или 
де сног кри ла. Кад је до шло 
вре ме за фа кул тет, мо рао 
сам да се опре де лим. На 
дру гој го ди ни сту ди ја де фи
ни тив но сам рас кр стио са 
фуд бал ском ка ри је ром и 
по све тио се пра ви ма  при се
ћа се за „Ало!“ Не ди мо вић, 

ко ји је пре до ла ска у Вла ду 
Ср би је био је дан од нај у спе
шни јих гра до на чел ни ка 
Срем ске Ми тро ви це.

На ста вио је, при ча, да игра 
фуд бал, али са мо ре кре а тив
но. На да се да ће по ред број
них оба ве за у Вла ди има ти 
вре ме на да по вре ме но по но
во за и гра.

 Има мо еки пу ко ја је три 
пу та не дељ но игра ла фуд
бал  то су ма хом при вред ни
ци из Ми тро ви це, ра ди се о 
ре кре а тив ци ма, игра мо по 
Ср би ји и ино стран ству, где се 

дру жи мо с љу ди ма ко ји су 
не ка да игра ли. Уз ми ни стар
ске оба ве зе, са да је пи та ње 
ко ли ко ће вре ме на за то 
за до вољ ство оста ти. Зна се 
шта су при о ри те ти, опо ра вак 
срп ске по љо при вре де. Ту 
нас че ка до ста по сла  све
стан је ми ни стар.

С по себ ним гу штом при се
ћа се утак ми це с на шим 
ре пре зен та тив ци ма и пр во
тим ци ма Чел си ја Ба не том 
Ива но ви ћем и Не ма њом 
Ма ти ћем. Ми ни стар је био у 
ти му с ка пи те ном на ше 

ре пре зен та ци је, ко ји је ро дом 
из Ми тро ви це.

 Прет ход них го ди на, ка да 
су Ба не и Не ма ња би ли 
за јед но у Ср би ји, ор га ни зо ва
ли смо меч из ме ђу Ми тро ви
це и Уба. На Убу смо игра ли 
на Не ма њи ном игра ли шту 
ко је је из гра дио, а у Ба не то
вој Ми тро ви ци на игра ли шту 
Рад нич ког  при се ћа се наш 
са го вор ник. На пи та ње о 
ре зул та ту, ка же да још оче ку
је обе ћа ни ре ванш.

 Не ма ња је по бе дио на 
Убу, а у Ми тро ви ци је би ло 
не ре ше но. Дар ко Гли шић 
(пред сед ник оп шти не Уб и 
пред сед ник Из вр шног од бо
ра Срп ске на пред не стран ке) 
обе ћао нам је ре ванш, али 
ни је нам се још да ло да се то 
ор га ни зу је  кроз смех ка же 
Бра ни слав.

На пи та ње за што баш 
фуд бал, има спре ман 
од го вор:

 Фуд бал је тим ска игра 
ко ја тра жи да да те све од 
се бе и раз ви ја те по бед нич ки 
мен та ли тет. Мно го зна чај ни
је, учи вас и да гу би те и 
до сто јан стве но при хва ти те 
по раз. Из гу би ти и зна ти да 
уста неш зна чи да си ус пео  
ка же Не ди мо вић, ко ји ка же 
да ће и у Вла ди оста ви ти „ср
це на те ре ну“.

Ми ли ца Да кић
(Ало)

 Играо сам на по зи ци ји де сног кри ла или цен тар фо ра. Да нас 
ви ше не знам ка ко се то зо ве. Све се про ме ни ло... Не ка да се 
игра ло на гла ву и бр зи ну, а да нас ма хом на фи зи ку  при ча нам 
но во пе че ни ми ни стар сво је ви ђе ње нај ва жни је спо ред не ства ри 
на све ту.

Све се про ме ни ло,
па и фуд бал

Ми ни стар пи као фу цу
с Ба не том и Ма ти ћем!
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Као пр во ти мац Рад нич ког 1994. го ди не (Фо то: при ват на ар хи ва)
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СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ин ђи ји 
су опе ра тив ним ра дом про на
шли дво ји цу му шка ра ца ста ро
сти 20 и 42 го ди не, за ко је се 
сум ња да су про шле не де ље, 
из воћ ња ка у при ват ном вла

сни штву на под руч ју Ин ђи је, 
укра ли око 600 ки ло гра ма бре
скви и про да ли на јед ној од 
но во сад ских пи ја ца. Про тив 
њих би ће под не та кри вич на 
при ја ва за кра ђу, над ле жном 
ту жи ла штву. 

Кра ли во ће 

Пре тио ком ши ја ма

По крао Ме сну за јед ни цу

По ку шај уби ства

За пле ње на ма ри ху а на

При пад ни ци Ми ни стар ства уну
тра шњих по сло ва у Ин ђи ји су, по 
на ло гу над ле жног ту жи о ца, од ре
ди ли за др жа ва ње до 48 ча со ва Б. 
Д. (60), због по сто ја ња осно ва 
сум ње да је пре тио ком ши ја ма. 

Осум њи че ни је уз кри вич ну при ја
ву за кри вич но де ло угро жа ва ње 
си гур но сти до ве ден на са слу ша
ње у Основ но јав но ту жи ла штво у 
Ста рој Па зо ви, на кон че га му је 
од ре ђен при твор до 30 да на. 

Опе ра тив ним ра дом при пад
ни ка Ми ни стар ства уну тра
шњих по сло ва у Ши ду, ра све
тље на је про ва ла на ште ту 
Ме сне за јед ни це у Ши ду и про
на ђен 46го ди шњи му шка рац 
ко ји се сум њи чи да је 15. ав гу
ста, из про сто ри ја Ме сне за јед

ни це оту ђио алат, тех нич ке 
пред ме те, пи ће и ка фу. По ли ци
ја је про на шла све укра де не 
пред ме те ко ји су вра ће ни 
Ме сној за јед ни ци. Про тив осум
њи че ног, би ће под не та кри вич
на при ја ва за те шку кра ђу, над
ле жном ту жи ла штву.  

При пад ни ци Ми ни стар ства 
уну тра шњих по сло ва у Ру ми и 
Срем ској Ми тро ви ци су ухап си ли 
Б. Т. (56), због по сто ја ња осно ва 
сум ње да је у дво ри шту ку ће на 
под руч ју Ру ме, на кон кра ће сва
ђе, за дао убод ну ра ну но жем у 
гру ди 29го ди шњем по зна ни ку. 
По вре ђе ни је хо спи та ли зо ван у 

ша бач кој бол ни ци и на ла зи се 
ван жи вот не опа сно сти. По на ло
гу над ле жног ту жи о ца, осум њи
че ном је од ре ђе но за др жа ва ње 
до 48 ча со ва, на кон че га ће, уз 
кри вич ну при ја ву за уби ство у 
по ку ша ју, би ти до ве ден на са слу
ша ње у Ви ше јав но ту жи ла штво 
у Срем ској Ми тро ви ци. 

У ефи ка сној ак ци ји при пад ни
ка Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва у Ши ду, у ку ћи А. М. (39) 
је про на ђе но и за пле ње но два 
ки ло гра ма и 219 гра ма осу ше не 
биљ не ма те ри је сум њи ве на 
ма ри ху а ну. У ку ћи је от кри ве на 
им про ви зо ва на ла бо ра то ри ја за 
про из вод њу уља ма ри ху а не, две 
нео н ске лам пе за су ше ње опој не 
дро ге, око 20 ли та ра чи стог и 
ме ди цин ског бен зи на, 15 ли та ра 
раз ли чи тих пре па ра та за по бољ
ша ње ра ста и цве та ња би ља ка. 
По на ло гу над ле жног ту жи о ца, 
осум њи че ном је од ре ђе но за др

жа ва ње до 48 ча со ва. Он ће у 
за кон ском ро ку, уз кри вич ну при
ја ву за кри вич но де ло нео вла
шће на про из вод ња и ста вља ње 
у про мет опој них дро га, би ти 
до ве ден на са слу ша ње у Ви ше 
јав но ту жи ла штво у Срем ској 
Ми тро ви ци. Та ко ђе у ку ћи, по ли
ци ја је про на шла и 12 ки ло гра ма 
ре за ног ду ва на. Због по сто ја ња 
осно ва сум ње да је из вр шио кри
вич но де ло не до зво ље ни про мет 
ак ци зних про из во да, про тив 
осум њи че ног би ће под не та кри
вич на при ја ва, над ле жном ту жи
ла штву.

У ор га ни за ци ји Спорт ског 
са ве за „Раз вој спор то
ва“ у су бо ту, 20. ав гу ста 

је на пе ћи нач ким ба зе ни ма 
одр жа но школ ско пр вен ство у 
пли ва њу за основ це. 

Пред сед ник Спорт ског 
са ве за Си ни ша Ђо кић, до де
лио је на гра де нај бо љим так
ми ча ри ма из Основ не шко ле 
„Сло бо дан Ба јић Па ја“ из 
Пе ћи на ца ко ји су у тр ци на 50 
ме та ра по бе ди ли вр шња ке из 
ОШ „Ду шан Ву ка со вић Ди о
ген“ из Ку пи но ва и ОШ „Ду
шан Јер ко вић Уча“ из Ши ма
но ва ца.

Ђо кић је овом при ли ком 
из ја вио да школ ско пр вен ство 
у пли ва њу пред ста вља за вр
ше так спорт ских ак тив но сти 
ко је је „Раз вој спор то ва“ овог 
ле та ре а ли зо вао са Ба зе ни ма 
Пе ћин ци. 

 Има ли смо мно го за ни
мљи вих и за бав них ми ни – 
так ми че ња, али и пра вих тур
ни ра на ме ње них свим уз ра
сти ма – ка ко нај мла ђи ма, 
та ко и од ра сли ма, а све у 
ци љу по пу ла ри за ци је ре кре а
тив ног спор та и уоп ште спор
та као здра вог на чи на жи во та 
  ре као је Ђо кић.

Алек сан дра Ђе нић из 

Ши ма но ва ца по сти гла је 
ре зул тат 1:05,81, по том 
Ан дреа Ву кић из  Пе ћи на ца 
56,59,  Та ња Три фу но вић из 
Пе ћи на ца 59,06, Те о до ра 
Во ји но вић из Ши ма но ва ца 
1:09,22. Уче ни ца сед мог раз
ре да Иси до ра Ва сић из Пе ћи
на ца оства ри ла је ре зул тат 
1:06,54, док је ре зул тат Јо ва
не Је лић, та ко ђе из Пе ћи на ца 
био 1:13,50. 

Ми лош Јан ко вић, уче ник 
пе тог раз ре да из Ку пи но ва 
био је нај бр жи са 51,06,2, 
на кон ње га и Ду шан Ђа ко вић 
из Пе ћи на ца са 52,88,3, и 
Пе ћин ча нин Де јан Опа чић 
по сти гао је ре зул тат 1:11,28, а 
по том и Да мјан Ву кај ло вић из 
Ши ма нов ца 1:19,56. Сер геј 
Цвет ко вић из Пе ћи на ца, уче
ник ше стог раз ре да до пли вао 
је за  46,25, Ми хај ло Иса ков 
из Обре жа за 50,50,  а То дор 
То пић из Пе ћи на ца за 1:19,31. 

Ђор ђе Сто ја ди но вић из 
Ши ма но ва ца пли вао је 1:50. 
Уче ник сед мог раз ре да Сте
фан Мар ко вић из Пе ћи на ца 
до пли вао је за 42,41, за њим 
нај бр жи био је Лав Цвет ко вић 
та ко ђе из Пе ћи на ца са  44,17, 
а Ми ћа Ми хај ло вић из Ку пи
но ва за 1:05.

ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ ЗА ОСНОВЦЕ

Пећинчани најбољи

ПЕ ЋИ НАЧ КИ БА ЗЕ НИ 

Спорт ска не де ља

Так ми че њем у од бој ци на 
пе ску, сто ном те ни су и 
пим по ва њу лоп том про

шле не де ље за вр ше на је 
Спорт ска не де ља на пе ћи нач
ким ба зе ни ма, ко ју су за јед
нич ки ор га ни зо ва ли Спорт ски 
са вез „Раз вој спор то ва“, Ба зе
ни Пе ћин ци и пред у зе ће Лу ки 
ко мерц. У од бој ци на пе ску 
нај ви ше успе ха је има ла еки
па „Уни вер зи тет Но ви Сад“ 
(Дра га на Нај ић, Та ма ра Три
фу но вић и Де јан То мић). Дру
го пла си ра на је би ла „Спа си
лач ка слу жба“ (Бор ко Кр стић, 
Иван Сто ја ко вић и Не бој ша 

Ко ки но вић), а тре ћа „Пи ка со“ 
(Ми лош На ић, Ни ко ла На ић, 
Та ња Три фу но вић).

Нај мла ђи су по ка за ли сво је 
уме ће у жон гли ра њу лоп том, 
та ко зва ном пим по ва њу у 
ко јем је нај бо љи био Ни ко ла 
Са вић, а по ред ње га су у 
фи на лу уче ство ва ли и Не над 
Га чић, Ми лен ко Мар ко вић и 
Ми лан Чи кић.

У сто ном те ни су так ми чи ло 
се 14 так ми ча ра од ко јих је 
нај бо љи био Ми лин ко Алек
сић, по бе див ши у фи на лу 
Ми ла на Кер ке за, док је тре ће 
ме сто за у зео Си ни ша Са рић.

Уче сни ци и ор га ни за то ри 

Позориште „Добрица Милутиновић“ 
Репертоар

Субота, 27.08.2016. у 17:00
Тајне авантуре кућних љубимаца

Субота, 27.08.2016. у 19:00
Тајне авантуре кућних љубимаца

Субота 27.08.2016. у 21:00
Одред отписаних

Недеља 28.08.2016. у 17:00
Тајне авантуре кућних љубимаца

Недеља 28.08.2016. у 19:00
Ледено доба: Велики удар

Недеља 28.08.2016. у 21:00
Одред отписаних

Све пројекције биће организова
не у Великој сали Позоришта 
„Добрица Милутиновић“. Цена 
улазнице за пројекцију износи 250 
динара. Резервације карата се не 
примају. Информације на 615115
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КА ЈА КАШ „ВА ЛА“ ИЗ СРЕМ СКЕ МИ ТРО ВИ ЦЕ МАР КО ТО МИ ЋЕ ВИЋ ОСВО ЈИО
СРЕ БР НУ МЕ ДА ЉУ НА ОЛИМ ПИ ЈА ДИ

Пр ва олим пиј ска
ме да ља за „Вал“ 

Ово го ди шње по ја ча ње 
ми тро вач ког Ка јак клу
ба „Вал“ Мар ко То ми

ће вић на Олим пиј ским игра
ма у Ри ју, у дво се ду са 
Ми лен ком Зо ри ћем, на 1.000 
ме та ра осво јио је про шлог 
че тврт ка, 18. ав гу ста сре бр ну 
ме да љу и та ко до нео на шој 
зе мљи пр ву олим пиј ску 
ме да љу у овом спор ту по сле 
32 го ди не.  

Срп ски дво јац је у фи нал
ној тр ци сла би је стар то вао, 
али су на по ла тр ке убр за ли 
и са ше сте по зи ци је ус пе ли 
да пре стиг ну по са де из 
Аустра ли је и Пор ту га ла и 
стиг ну до сре бр ног од лич ја. 
Тр ку су за вр ши ли за 3:10.969 
ми ну та.

Пред по ла зак за Рио, на 
ис пра ћа ју ко ји је при ре дио 
гра до на чел ник Срем ске 
Ми тро ви це Вла ди мир Пет ко
вић, То ми ће вић је на ја вио да 
узи ма ме да љу на Олим пи ја
ди.

 При пре ме смо од ра ди ли 
са вр ше но, ни смо има ли про
бле ма са здра вљем, та ко да 
идем опу ште но у Рио. Оче ки
ва ња су да узме мо ме да љу, 
на да мо се злат ној, на свет
ским ку по ви ма смо би ли ја ко 
бли зу по бе де и ве ру јем да 
са да мо же мо да по бе ди мо – 

ре као је пред пут за Рио Мар
ко То ми ће вић. 

На кон тр ке и осво је ног дру
гог ме ста, То ми ће вић је из ја
вио:

 Да смо још два ме тра 
са мо има ли, сти гли би смо 
Нем це. Ка ко смо се бли жи ли 
ци љу, та ко сам мо лио бо га 
да се што ви ше оду жи хи ља
дар ка, јер смо их има ли у 
ша ци. Ди са ли смо им за вра
том и сти за ли их, ма ло нам је 
не до ста ја ло да пр ви про ђе мо 
кроз циљ. Зла то је би ло мој и 
Ба тин циљ, али срећ ни смо и 
због овог сре бра. Мно го смо 
ра ди ли за ме да љу... Овај 

ча мац је ско ро фор ми ран, и 
све смо кон стант ни ји и бо љи. 
Још мно го тр ка и ме да ља је 
пред на ма – за кљу чио је 
То ми ће вић. 

Пред сед ник Управ ног 
од бо ра Ка јак клу ба „Вал“ 
Пре драг Мил ко вић за М 
но ви не је из ја вио да су са 
не стр пље њем иш че ки ва ли 
тр ку и да су се на не ки на чин 
по тај но на да ли ме да љи. 

 Ово је пр ва олим пиј ска 
ме да ља за баш ка ја ка шки 
клуб и из у зе тан успех. Сви из 
клу ба су не стр пљи во че ка ли 
ту тр ку, Мар ко је наш члан од 
ове го ди не и ра ди се за и ста о 

 Мно го смо 
ра ди ли за

ме да љу... Овај 
ча мац је ско ро 

фор ми ран,
и све смо

кон стант ни ји
и бо љи.

Још мно го тр ка 
и ме да ља

је пред на ма, 
рекао је Марко 

То ми ће вић

Осва ја чи сре бр не ме да ље Мар ко То ми ће вић и Ми лен ко Зо рић  (фо то Рој терс)

Пред сед ник клуба
Пре драг Мил ко вић

Тре нер у КК „Вал“ 
Игор До шен



2724. AVGUST 2016.  M NOVINE

јед ном ве ли ком спорт ском 
по тен ци ја лу. По тај но смо 
при жељ ки ва ли ме да љу, јер 
је он био пр вак Евро пе на 
500 и на 1.000 ме та ра. Из у зе
тан успех је у обе ди сци пли
не би ти пр ви у Евро пи. Би ли 
смо упо зна ти и ра ни је са 
ње го вим ра дом, Мар ко је 
ди сци пли но ван млад чо век, 
ко ји вред но тре ни ра. Ини ци
ја ти вом Ка ја ка шког са ве за 
Ср би је, спорт ског ди рек то ра 
КК Ср би је, Ми ро сла ва Алек
си ћа, Мар ко То ми ће вић је 
до шао у наш клуб, у са рад њи 
са Град ском упра вом за кул
ту ру, спорт и омла ди ну, и са 
та да шњим гра до на чел ни ком 
Бра ни сла вом Не ди мо ви ћем 
– под се ћа Мил ко вић и до да је 
да увек тре ба узе ти у об зир 
Олим пи ја ду као јед но спе ци
фич но так ми че ње, и сам 
ка јак као спе ци фи чан спорт 
ко ји мно го за ви си од спољ
них усло ва, те да су ло ше 
вре мен ске при ли ке до вољ не 
да по ква ре сав рад и труд. 

 Сва ко так ми че ње је дру
га чи је, не по но вљи во. Здра
вље је је дан ја ко би тан еле

ме нат, јер има те ту фи зи о ло
ги ју на по ра, са по ра стом 
на по ра и фор ме, с ја чим тре
нин зи ма до ла зи до па да 
от пор но сти ор га ни зма. На ши 
вр хун ски спор ти сти су осо бе 
вр ло не жног здра вља и 
ми слим да се у на шим усло
ви ма не во ди до вољ но ра чу
на и не раз ми шља до вољ но, 
јер та кав је дан на по ран рад и 
тре нинг мо ра да пра ти аде
кват на ис хра на, су пле мен та
ци ја и ве ли ка па жња да се 
слу чај но не де си не ки ин ци
дент са не на мер ним узи ма
њем не ких не до зво ље них 
суп стан ци, сви смо ту буд ни 
да па зи мо на та кве ства ри. 
Нај ва жни је је за и ста оста ти 
здрав у тим усло ви ма, јер је 
ор га ни зам ја ко осе тљив – 
сма тра Мил ко вић. 

Иако је ово пр ва олим пиј
ска ме да ља за ка ја ка ше „Ва
ла“, на ра ни јим Олим пиј ским 
игра ма су се так ми чи ли и 
ми тро вач ки ка ја ка ши Ста ни
ша Рад ма но вић, Ог њен 
Фи ли по вић и Иван Ох мут.   

Игор До шен, тре нер у КК 
„Вал“ на да се да ће по стиг ну

тим успе хом Мар ка То ми ће
ви ћа још ви ше де це за ин те
ре со ва ти за овај спорт. 

 Ова го ди на нам је по себ
на, јер има мо на свим бо ји
шти ма до би је не бит ке. Има
мо мно го де це, за ин те ре со
ва ност је ве ли ка, на дам се да 
ће по сле овог успе ха за ин те
ре со ва них би ти још ви ше. 
Осво је на сре бр на ме да ља је 
ујед но пр ва олим пиј ска ме да
ља за срп ски ка јак од ка ко 
смо са мо стал на др жа ва. 
То ми ће вић је по нос на шег 
гра да и на шег клу ба. Ово је 
те жак спорт, спорт сна ге и 
из др жљи во сти и тре ба до ста 
ра да и од ри ца ња. Успе ва ју 
са мо из др жљи ви и упор ни, то 
је ма ло за де цу те шко, али 
онај ко га из ве де мо до ју ни о
ра или се ни о ра, тај је на пра
вио ре зул тат – ка же тре нер 
До шен. 

Сво ју сре ћу због Мар ко вог 
успе ха не кри ју ни Јо ван Рад
ма но вић, Стра хи ња Фи ли по
вић и Бо јан Зде лар, успе шни 
мла ди ка ја ка ши ко ји су по ла
ко али си гур но кре ну ли ње го
вим сто па ма. Њи хо ви ре зул

та ти и ус пе си су већ ве о ма 
за па же ни.

 Так ми чим се у ка те го ри ји 
2004. го ди ште, уче ство вао 
сам и на Пр вен ству Вој во ди не 
у ве ли ком ка ја ку и Пр вен ству 
др жа ве у ми ни ка ја ку  ка же 
Јо ван Рад ма но вић, а Стра хи
ња Фи ли по вић, тре ни ра за 
ка те го ри ју 2005. го ди ште.

 Уче ство вао сам на Пр вен
ству др жа ве у ми ни ка ја ку, 
та ко ђе, а имао сам ја ку кон ку
рен ци ју на Пр вен ству Вој во
ди не, ја сам био дру ги, а у 
укуп ном пла сма ну пр ви – 
до да је Фи ли по вић. 

Осва јач брон за не ме да ље 
на европ ском пр вен ству Бо јан 
Зде лар та ко ђе ис ти че да је 
пре сре ћан због осво је не сре
бр не ме да ље клуп ског ко ле
ге.

 Пре сре ћан сам због Мар
ка, сав труд му се ис пла тио, 
олим пиј ска ме да ља је кру на 
ка ри је ре сва ког спор ти сте, 
ве ру јем да је и он пре сре ћан. 
Ме ни нај зна чај ни ја ме да ља је 
са Европ ског пр вен ства за 
ју ни о ре и мла ђе се ни о ре на 
500 ме та ра где сам осво јио 
брон зу – ка же Зде лар. 

Да је кон ти ну и ран успех 
ових спор ти ста за па жен, 
до каз је не дав на ком плет на 
ре кон струк ци ја Ка јак клу ба 
„Вал“ од стра не Гра да Срем
ска Ми тро ви ца. Са да су усло
ви за рад бо љи и леп ши, та ко 
у бу дућ но сти оче ку је мо још 
олим пиј ских ме да ља. 

С. Ста не тић 
Фо то: У. Ри сти во је вић

Гра до на чел ник Вла ди мир Пет ко вић је ис та
као да је Срем ска Ми тро ви ца ве о ма по но сна 
што има сре бр ног олим пиј ца и до дао да ће 
Град и да ље на ста ви ти да ула же у спорт ску 
ин фра струк ту ру, ка ко би се спор ти сти ма омо гу
ћи ли што бо љи усло ви за тре нинг. 

На чел ник Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и 
омла ди ну Или ја Не дић на гла ша ва еви ден тан 
успон Ка ја ка шког клу ба „Вал“, не са мо кроз 
спор ти сте ко ји осва ја ју ме да ље, не го и кроз 
тре не ре, од но сно оне љу де ко ји те спор ти сте 
уче оно ме нај бо љем. 

Ми тро вач ка атле ти чар ка Дра га на То ма ше
вић ни је ус пе ла да се пла си ра у фи на ле так ми
че ња у ба ца њу ди ска. Ква ли фи ка ци је у ди ску 
по че ле су по пљу ску, па је Дра га на То ма ше вић 
пр ву се ри ју ба ца ла по ско ро не ре гу лар ним 
усло ви ма. Не ко ли ко ми ну та ка сни је, так ми че
ња су за у ста вље на. По сле два де се так ми ну та 
па у зе, ор га ни за то ри су ус пе ли да про су ше ста

зе и ба ца ли шта. Дра га на То ма ше вић је диск 
ба ци ла 57,57 ме та ра и у сво јој ква ли фи ка ци о
ној гру пи за у зе ла је 11. ме сто. Нор ма за фи на
ле из но си ла је 62 ме тра. У ње ној гру пи, нај да
ље је ба ци ла Сан дра Пер ко вић из Хр ват ске са 
64,81 ме та ра. Упра во је Пер ко вић ка у фи на лу 
осво ји ла злат ну ме да љу у овој атлет ској ди сци
пли ни. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ:

Град сто ји иза спор ти ста

То ма ше ви ће ва без фи на ла

Тре нинг ми тро вач ких ка ја ка ша

Ово је пр ва 
олим пиј ска 

ме да ља за баш 
ка ја ка шки клуб 

и из у зе тан 
успех. Мар ко је 

наш члан од ове 
го ди не и ра ди 

се за и ста
о јед ном
ве ли ком

спорт ском 
по тен ци ја лу, 

наводи
пред сед ник 
Ка јак клу ба 

„Вал“ Пре драг 
Мил ко вић
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Ре зул та ти утак ми ца 6. ко ла: 
Кру ше вац: На пре дак – Ја вор  
Ма тис 3:1, Бе о град: Чу ка рич ки 
 Вој во ди на 1:3, Но ви Сад: 
Спар так  Пар ти зан 2:1, Бе о
град: Рад – Бач ка 2:1, Ча чак: 
Бо рац  Но ви Па зар 2:1, Бе о
град: Цр ве на Зве зда  Рад ник 
5:0, Гор њи Ми ла но вац: Ме та
лац  Рад нич ки 1:2, Лу ча ни: 
Мла дост – Во ждо вац 0:1

1. Ц. Зве зда 6 5 1 0 20:5 16
2. Вој во ди на 5 4 1 0 11:2 13
3. Спар так 6 4 0 2 14:10 12
4. Ме та лац 6 3 1 2 7:5 10
5. Рад нич ки 6 3 1 2 8:8 10
6. Во ждо вац 6 3 1 2 5:6 10
7. Мла дост 6 3 0 3 6:8 9
8. Рад 6 3 0 3 6:8 9
9. На пре дак 6 2 2 2 7:7 8

10. Н. Па зар 5 2 1 2 8:7 7
11. Пар ти зан 6 2 1 3 6:7 7
12. Рад ник 6 1 3 2 5:10 6
13. Бо рац 6 1 2 3 3:6 5
14. Ј. Ма тис 6 1 2 3 5:12 5
15. Чу кар. 6 1 1 4 3:7 4
16. Бач ка 6 0 1 5 2:8 1

СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Ре зул та ти утак ми ца 2 .ко ла: 
Ин ђи ја: Ин ђи ја – Сло бо да 0:1, 
Зе мун: Зе мун – Ма чва 1:3, 
Но ви Сад: Про ле тер – Бе жа ни
ја 2:1, Пи рот: Рад нич ки  Ди на
мо 5:1, Ла за ре вац: Ко лу ба ра  
Ја го ди на 1:1, Бач ка Па лан ка: 
ОФК Оџа ци  Бу дућ ност 
1:1, Бор ча: БСК  ОФК Бе о град 
2:1, Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра – 
Син ђе лић 0:0

1. Ма чва 2 2 0 0 5:1 6
2. Оџа ци 2 1 1 0 3:1 4
3. ЧСК Пив. 2 1 1 0 2:0 4
4. Син ђе лић 2 1 1 0 2:0 4
5. Про ле тер 2 1 1 0 3:2 4
6. Бу дућ ност 2 1 1 0 2:1 4
7. Ја го ди на 2 1 1 0 2:1 4
8. Рад нич ки 2 1 0 1 5:2 3
9. БСК 2 1 0 1 2:3 3

10. Сло бо да 2 1 0 1 1:2 3
11. Бе жа ни ја 2 0 1 1 1:2 1
12. Ко лу ба ра 2 0 1 1 1:2 1
13. Зе мун 2 0 1 1 1:3 1
14. Ди на мо 2 0 1 1 2:6 1
15. ОФК Бео. 2 0 0 2 1:4 0
16. Ин ђи ја 2 0 0 2 0:3 0

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Но ви Ба нов ци: Омла ди нац  
Цр ве на Зве зда 3:0, Зре ња нин: 
Рад нич ки   Бо рац 1:1, Бач ка 
То по ла: ТСЦ – Ду нав 1:1, 
Срем ска Ми тро ви ца: Рад нич
ки  Вр шац 2:0, Пан че
во: Же ле зни чар  Це мент 3:0, 
Су бо ти ца: Бач ка 1901  Сло га 
2:1,  При гре ви ца: Брат ство 
1946  Рад нич ки (Ш) 5:0, Рад
нич ки (НП)  сло бо дан

1. Брат ство 2 2 0 0 7:1 6
2. Ду нав 2 1 1 0 4:1 4
3. Же лез. 2 1 1 0 4:1 4
4. Радн. (СМ) 2 1 1 0 2:0 4
5. Омла ди нац 2 1 0 1 4:2 3
6. Радн. (НП) 1 1 0 0 3:1 3
7. Бач ка 1901 2 1 0 1 2:3 3
8. Вр шац 2 1 0 1 1:2 3
9. Радн. (Ш) 2 1 0 1 2:5 3

10. Бо рац 1 0 1 0 1:1 1
11. Сло га 2 0 1 1 2:3 1
12. ТСЦ 2 0 1 1 1:2 1
13. Радн. (З) 2 0 1 1 1:4 1
14. Це мент 2 0 1 1 0:3 1
15. Ц. Зве зда 2 0 0 2 1:6 0

ВОЈ ВО ЂАН СКА
ФУД БАЛ СКА ЛУ ГА ЈУГ 

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Но ви Сад: Ка бел  По ду на вац 
1:0, Бач ки Ја рак: Мла дост – 
Ин декс 2:1, Фу тог Со фекс – 
Сре мац 0:1, Но ви Сад: Сла ви ја 
 Хај дук (Ч) 0:1, Но ви Сад: 
Бо рац – ЖСК 3:0, Бе шка: Хај
дук  Сло га 1:3, Ста ра Па зо ва: 
Је дин ство  ЛСК 0:0, Ку пи но во: 
Ку пи но во – Ве тер ник 2: 0

1. Сло га 2 2 0 0 7:1 6
2. Ка бел 2 2 0 0 3:1 6
3. Хај дук (Ч) 2 2 0 0 2:0 6
4. ЛСК 2 1 1 0 3:0 4
5. Је дин ство 2 1 1 0 3:0 4
6. Мла дост 2 1 1 0 2:1 4
7. Сре мац 2 1 1 0 1:0 4
8. Сла ви ја 2 1 0 1 6:3 3
9. Ку пи но во 2 1 0 1 3:2 3

10. Бо рац 2 1 0 1 3:4 3
11. Индеx 2 0 1 1 1:2 1
12. По дун. 2 0 1 1 0:1 1
13. Со фекс 2 0 0 2 0:2 0
14. Хај дук (Б) 2 0 0 2 1:6 0
15. Ве тер ник 2 0 0 2 0:5 0
16. ЖСК 2 0 0 2 2:9 0

ОФЛ ШИД

ОФЛ РУМА  ИРИГ

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Љу ба: Је дин ство  Јед но та 1:0, 
Илин ци: Бо рац  Син ђе лић 3:3, 
Ба тров ци: Омла ди нац  На пре
дак 0:4, Бин гу ла: ОФК Бин гу ла 
 ОФК Би кић 0:2, Ја ме на: Гра
ни чар  Сре мац 4:0, ОФК Ба чин
ци  сло бо дан

Ре зул та ти утак ми ца 1. ко ла: 
Ириг:  С.В.Рад нич ки  27.Ок то
бар – од ло же но, Гра бов ци: 
Гра ни чар – Пла ни нац 3:0, 
Во гањ:  Сло га  Је дин ство (Ру)  
1:4, До брин ци: Сре мац – По лет 
0:0, Ма ли Ра дин ци: Фру шко го
рац – Вој во ди на 3:1, Кра љев
ци: Је дин ство   Цар Урош, 
Ру ма: Фру шка Го ра  Бо рац 
12:0.

1. Гра ни чар 1 1 0 0 4:0 3
2. На пре дак 1 1 0 0 4:0 3
3.  Би кић 1 1 0 0 2:0 3
4. Је дин ство 1 1 0 0 1:0 3
5. Бо рац 1 0 1 0 3:3 1
6. Син ђе лић 1 0 1 0 3:3 1
7.  Ба чин ци 0 0 0 0 0:0 0
8. Јед но та 1 0 0 1 0:1 0
9.  Бин гу ла 1 0 0 1 0:2 0

10. Омлад. 1 0 0 1 0:4 0
11. Сре мац 1 0 0 1 0:4 0

1. Ф. Го ра 1 1 0 0 12:0 3
2. Јед. (Ру) 1 1 0 0 4:1 3
3. Гра ни чар 1 1 0 0 3:0 3
4. Фру шког. 1 1 0 0 3:1 3
5. Сре мац 1 0 1 0 0:0 1
6. По лет 1 0 1 0 0:0 1
7. С.В.Рад. 0 0 0 0 0:0 0
8. Јед. (К) 0 0 0 0 0:0 0
9. 27. Окт. 0 0 0 0 0:0 0

10. Ц. Урош 0 0 0 0 0:0 0
11. Вој во ди на 1 0 0 1 1:3 0
12. Сло га 1 0 0 1 1:4 0
13. Пла ни нац 1 0 0 1 0:3 0
14. Бо рац 1 0 0 1 0:12 0

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Хрт ков ци:  Хрт ков ци  Гра ни
чар 1923 0:3, Ер де вик: Хај дук 
– На пре дак 2:0, До њи Пе тров
ци: До њи Пе тров ци  Под ри
ње1:3, Врд ник: Ру дар  Ми трос 
2:0, Кле нак: Бо рац – Љу ко во 
1:1, Са лаш Но ћај ски: Бу дућ
ност – Ја дран 2:3, Ру ма: Пр ви 
Мај – Сло вен 5:0, Ви то јев ци: 
Пар ти зан – Сло бо да 3:0

СРЕМ СКА ЛИ ГА

1. Пар ти зан 2 2 0 0 4:0 6
2. Љу ко во 2 1 1 0 4:2 4
3. Под ри ње 2 1 1 0 3:1 4
4. Хај дук 2 1 1 0 2:0 4
5. Бо рац 2 1 1 0 2:1 4
6. Пр ви Мај 2 1 0 1 4:1 3
7. Ми трос 2 1 0 1 4:2 3
8. На пре дак 2 1 0 1 4:3 3
9. Бу дућ ност 2 1 0 1 4:4 3

10. Гра ни чар 2 1 0 1 4:4 3
11. Ја дран 2 1 0 1 3:3 3
12. Ру дар 2 1 0 1 3:3 3
13. Сло бо да 2 1 0 1 1:3 3
14. Хрт ков ци 2 0 0 2 0:4 0
15. Сло вен 2 0 0 2 1:6 0
16. Д. Пе тр. 2 0 0 2 1:7 0

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИ ГА СРЕМ

Ре зул та ти утак ми ца 2. ко ла: 
Бу ђа нов ци: Мла дост  Је дин
ство (П) 2:0, Ви шњи ће во: Хај
дук – Же ле зни чар 1:3,  Жар ко
вац: На пре дак  Гра ни чар (О) 
5:2, Чал ма: Сло га  Гра ни чар 
(К) 1:0, Ку ку јев ци: Оби лић 1993 
 ОФК Бре стач 1:0, Мар тин ци: 
Бо рац – ПСК 2:0, Шид: Омла
ди нац  Фру шко го рац 1:2, Рав
ње: Зе ка Бу љу ба ша  Је дин
ство (М) 5:1

1. Зе ка Буљ. 2 2 0 0 10:1 6
2. Же лез. 2 2 0 0 10:1 6
3. Бо рац 2 1 1 0 3:1 4
4. Сло га 2 1 1 0 4:3 4
5. Фру шког. 2 1 1 0 3:2 4
6. На пре дак 2 1 0 1 5:3 3
7. Хај дук 2 1 0 1 3:3 3
8. ПСК 2 1 0 1 2:2 3
9. Гран. (К) 2 1 0 1 1:1 3

10. Јед. (М) 2 1 0 1 6:7 3
11. Оби лић 2 1 0 1 1:2 3
12. Мла дост 2 1 0 1 2:5 3
13. Бре стач 2 0 1 1 3:4 1
14. Омлад. 2 0 0 2 3:7 0
15. Гран. (О) 2 0 0 2 2:7 0
16. Јед. (П) 2 0 0 2 0:9 0

На Скуп шти ни клу бо ва 
Град ске фуд бал ске ли ге 
Срем ска Ми тро ви ца одр

жа ној 19. ав гу ста у Срем ској 
Ми тро ви ци жре бом су из ву че ни 
па ро ви пр вог ко ла ми тро вач ке 
град ске ли ге, ко ја стар ту је 4. 
сеп тем бра. Из вла че њу па ро ва 
при су ство вао је и пред сед ник 
Фуд бал ског са ве за Гра да Срем
ска Ми тро ви ца Алек сан дар 
Уме тић.

Утак ми це Град ске фуд бал ске 
ли ге игра ће се су бо том и не
де љом, а так ми чи ће се се дам 
фуд бал ских клу бо ва. У пр во 
ко лу игра ју: ФК „Но ћај“ Но ћај  
ФК „Тр го вач ки“ Срем ска Ми тро
ви ца; ФК „Сре мац“ Ја рак  ФК 
„Бо рац“ Ра ден ко вић; ФК „Сло га“ 
За са ви ца  ФК „Бо рац“ Ве ли ки 
Ра ди ни ци; ФК „Сло бо да“ Ша
шин ци је у пр вом ко лу сло бод
на. У. Р.

ГФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Старт 4. сеп тем бра

Алек сан дар Уме тић на из вла че њу па ро ва
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ОВАН: Не ко ва ше 
по на ша ње че сто ту ма
чи као из ве сну нео д го
вор ност, сто га мо ра те 

да про ме ни те свој став пре ма 
са рад ни ци ма. Све има сво ју до бру 
или ло шу стра ну, а на ва ма је да 
са чу ва те до бру по слов ну по зи ци ју 
и ду го роч ни је ин те ре се. Парт нер 
има по зи ти ван ути цај на ва ше рас
по ло же ње и ин спи ра ци ју. Ка да се 
на ла зи те у при ли ци ужи вај те у раз
ли чи тим си ту а ци ја ма ко је вас емо
тив но збли жа ва ју. 

БИК: Не ве ру је те у 
но ве ин фор ма ци је и 
не чи ју при чу али исто
вре ме но не ма те ни 

ве ли ки ути цај на сво ју око ли ну. Нај
ве ће про бле ме вам за да је не ко од 
са рад ни ка ко без ва шег зна ња или 
су прот но ва шој во љи чи ни не ке 
по гре шне ства ри. До зво ли те свом 
парт не ру да до не се но ву од лу ку у 
за јед нич ко име. Под ра зу ме ва се да 
мо ра те има ти до вољ но по ве ре ња у 
бли ску осо бу, чак и у не кој не ја сној 
си ту а ци ји. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Тре нут ни 
не у спех или гу би так, не 
тре ба да до жи вља ва те 
као не ки вид лич ног 

по ра за. Но ву си ту а ци ју на по слов
ној сце ни при хва ти те као ло ги чан 
след до га ђа ја и као до бар под сти
цај, да про ме ни те свој од нос пре ма 
са рад ни ци ма. По ка жи те ви ше дис
кре ци је у свом при ват ном или 
ин тим ном по на ша њу, не мој те 
до зво ли ти да ва шу па жњу за о ку
пља ју не ке осо бе са стра не или 
ла ска ви ком пли мен ти ко је до би ја те.

РАК: Не ма раз ло га да 
ис тра жу је те област 
или пи та ња ко ја за до
би ја ју зо ну ви со ког 

по слов ног ри зи ка. Бу ди те до вољ но 
ра зум ни и не мој те чи ни ти ства ри 
ко је пред ста вља ју по тен ци јал ни 
ри зик за ваш по слов ни или дру
штве ни углед. По тру ди те се да 
бо ље раз у ме те не чи ју не моћ или 
емо тив на огра ни че ња кроз ко ја 
про ла зи. Парт нер мо жда не же ли 
да вас до дат но оп те ре ћу је  не ким 
сво јим ди ле ма ма.  

ЛАВ: По не кад је те шко 
пре по зна ти, тим ко ји 
по бе ђу је и стра ну ко ја 
гу би. Збу њу ју вас од го

во ри ко је до би ја те од са рад ни ка, јер 
сва ко има не ку сво ју вер зи ју при че 
или лич не ин те ре се ко ји не мо гу да 
се под ве ду под за јед нич ки до би так. 
По ла ко по чи ње да вам сме та не чи је 
при су ство или про во ка тив но по на
ша ње. Во ли те да го спо да ри те ком
плет ном си ту а ци јом у емо тив ном 
од но су, али то ни је увек мо гу ће. 

ДЕ ВИ ЦА: Уко ли ко вам 
је ста ло да оства ри те 
по слов ни гу би так, 
ва жно је да бу де те за 

ко рак ис пред дру гих и до вољ но 
упор ни у сво јим на ме ра ма. За но си
те се не ким но вим иде ја ма. Парт
нер са сим па тич ним осме хом 
по сма тра ва ше ре ак ци је ко је под
се ћа ју на хва ли са вост или над ме
ност. Учи ни те све што је по треб но 
да ва ша по ро ди ца осе ти по зи тив не 
про ме не и за до вољ ство у за јед нич
ким си ту а ци ја ма.  

ВА ГА: Не ко вас на 
ин ди рек тан на чин 
ка жња ва, али ви пре
ћут но или сми шље но 

при ста је те на та кав вид од но са. 
Ја сно вам је да мно ге ства ри 
из гле да ју дру га чи је у од но су на 
оно што се јав но го во ри или пре
до ча ва у дру штву са рад ни ка. Све 
че шће по чи ње да вам не до ста је 
не чи је при су ство или емо тив на 
па жња. Не ма раз ло га да по ти ску
је те сво ја осе ћа ња и по тре бе, 
по себ но ка да се на ла зи уз бли ску 
осо бу. 

ШКОР ПИ ЈА: Не до па
да вам се не чи ја 
ла ска вост или по ма ло 
уси ље но по на ша ње. 

На осно ву пр вог ути ска би ће вам 
ја сно да по сто ји гра ни ца до ко је 
мо же те да ра чу на те на од ре ђе не 
са рад ни ке. По тру ди те се да 
за шти те сво је по слов не ин те ре се. 
Све ви ше вам је по треб но не чи је 
при су ство и раз у ме ва ње у не ким 
си ту а ци ја ма. Ме ђу тим, има те ути
сак да во ље на осо ба тре нут но не 
ма ри мно го за ва ше же ље и по тре
бе. 

СТРЕ ЛАЦ: По ка за ће 
се да има те до бре 
по слов не иде је и прог
но зе. По сто је раз ли чи

та ту ма че ња до га ђа ја, али не мој те 
до зво ли те да не ко ме ња сми сао 
ва шег успе ха. До ка жи те сво је ин те
лек ту ал не  или прак тич не спо соб
но сти на де лу. При у шти те се би 
до бру за ба ву или су срет са јед ном 
за ни мљи вом осо бом за ко ју вас 
ве зу ју слич ни афи ни те ти. 

ЈА РАЦ: Не ко вам 
на ме ће раз ли чи те оба
ве зе и по ку ша ва да вас 
на ве де на сво је ци ље

ве. До вољ но сте му дри да оправ
да те не чи ја оче ки ва ња, али и да 
са чу ва те лич не ин те ре се. Из бе га
вај те јав ну рас пра ву и си ту а ци је 
ко је вас до дат но за ни ма ју. Не ма 
раз ло га да сум ња те у сво ја осе ћа
ња или у до го вор ко ји има те са 
во ље ном осо бом. По не кад уме те 
да де лу је те су ви ше стро го пре ма 
свом парт не ру. 

ВО ДО ЛИ ЈА: Обра ти те 
па жњу на раз ли чи те 
де та ље у но вим пре го
во ри ма, јер ства ри 

ко је има ју ва жно зна че ње че сто 
оста ју скри ве не из ме ђу ре до ва 
или иза не чи јих обе ћа ња. По слов
но над му дри ва ње по не кад де лу је 
су ви ше за мор но. Код вас про ве ја
ва до бра во ља и емо тив на но та, а 
код ва шег парт не ра сми сао за 
ле пим и ко ри сним ства ри ма. Уме
те сјај но да се до пу ња ва те на раз
ли чи те на чи не. 

РИ БЕ: По не кад гу би те 
ва жну нит у по слов ном 
ди ја ло гу, што пред ста
вља до во љан по вод да 

се не упли ће те у раз ли чи те иза зо
ве. Не до ста так ин фор ма ци ја узро
ку је по гре шну про це ну или но ве 
не спо ра зу ме у од но су са са рад ни
ци ма. Ва жно је да се при др жа ва те 
основ них пра ви ла у са рад њи. 
Из не над ни су срет са јед ном осо
бом де лу је под сти цај но на ва ше 
емо тив но рас по ло же ње. 

VREMEPLOV
24. ав густ

1914. За вр ше на Цер ска бит ка 
у ко јој је срп ска вој ска под 
ко ман дом Сте пе Сте па но ви
ћа по ту кла аустро у гар ску и 
од не ла пр ву са ве знич ку по бе
ду у Пр вом свет ском ра ту. 
Сте па Сте па но вић до био чин 
вој во де. 

25. ав густ
1944. Са ве знич ке сна ге осло
бо ди ле Па риз у Дру гом свет
ском ра ту. 
2000. У Бе о гра ду отет Иван 
Стам бо лић, бив ши пред сед
ник Пред сед ни штва Ср би је. 
Те ло уби је ног Стам бо ли ћа 
на ђе но 28. мар та 2003. на 
Фру шкој го ри.

26. ав густ
1920. Ра ти фи ко ван 19. аманд
ман Уста ва САД, ко јим су 
же не до би ле пра во гла са. 
1972. Отво ре не су 20. Олим
пиј ске игре у Мин хе ну. При
пад ни ци те ро ри стич ке па ле
стин ске ор га ни за ци је „Цр ни 
сеп тем бар“ из вр ши ли на пад 
на Олим пиј ско се ло и уби ли 
11 изра ел ских спор ти ста. 

27. ав густ
1770. Ро ђен је не мач ки фи ло
зоф Ге орг Вил хелм Фри дрих 
Хе гел, нај зна чај ни ји и нај у ти
цај ни ји пред став ник не мач ке 
иде а ли стич ке фи ло зо фи је 
(„Фе но ме но ло ги ја ду ха“, 
„Фи ло зо фи ја исто ри је“, „На у ка 
ло ги ке“, „Есте ти ка“, „Фи ло зо
фи ја ре ли ги је“). 

28. ав густ
1910. На све ча ној сед ни ци 
На род не скуп шти не у Це ти њу, 
кне же ви на Цр на Го ра је про
гла ше на кра ље ви ном, а кнез 
Ни ко ла I Пе тро вић кра љем. 
1991. Умро је бив ши по гла вар 
Срп ске пра во слав не цр кве 
па три јарх Гер ман. Као Хра ни
слав Ђо рић за мо на шио се 
1951. у ма на сти ру Сту де ни ца, 
а за цр кве ног по гла ва ра је 
иза бран 1958, по сле смр ти 
па три јар ха Ви кен ти ја. На кон 
што се раз бо лео на ње го во 
ме сто је 2. де цем бра 1990. 
иза бран па три јарх Па вле.

29. ав густ
1885. Не мач ки ин же њер 
Го тлиб Дајм лер па тен ти рао је 
пр ви мо то цикл. 
2003. Од ве ли ких вру ћи на ко је 
су за хва ти ле Евро пу умр ло је 
бли зу 20.000 љу ди, од че га 
ви ше од по ло ви не у Фран цу
ској, 11.435 осо ба.

30. ав густ
1942. Уста ше у Срем ској 
Ми тро ви ци у Дру гом свет ском 
ра ту стре ља ле Са ву Шу ма но
ви ћа, јед ног од нај бо љих срп
ских сли ка ра из ме ђу два ра та. 
Ње го ве ве ли ке ком по зи ци је 
„До ру чак на тра ви“ и „Пи ја на 
ла ђа“ убра ја ју се у нај зна чај
ни ја де ла мо дер ног срп ског 
сли кар ства. 

HOROSKOP

Сре да, 24. (11) ав густ
Све ти му че ник и ар хи ђа кон 
Ев пло

Че твр так, 25. (12) ав густ
Све ти му че ни ци Фо ти је, Ани ки
та и дру ги с њи ма

Пе так, 26. (13) ав густ
Све ти му че ник Ипо лит (Ода ни
је Пре о бра же ња)

Су бо та, 27. (14) ав густ
Све ти про рок Ми хеј (Прет пра
зни штво Ус пе ни ја)

Не де ља , 28. (15) ав густ
Ус пе ни је Пре све те Бо го ро ди це 
– Ве ли ка Го спо јин ка

По не де љак, 29. (16) ав густ
Не ру кот. Образ. Г.И. Хри ста; 
Св. Јев ста ти је II, Арх. Срп. 
Преп.  Ро ман; Преп. Ра фа и ло 
Ба нат ски

Уто рак, 30. (17) ав густ
Све ти му че ник Па тро кло; Све
ти му че ник Ми рон

Crkveni
kalendar

• До ћи ће и тво јих 40 
да на …
• Во ле ћу те до смр ти – 
тво је.
• Из гу бље на лич на кар та. 
Мо ли се по ште ни на ла
зач да не ди же кре дит.

Еуро крем коц ке
Са стој ци: 5  ја ја, 100 г мле ве

них (сец ка них) ле шни ка, 200 г 
ше ће ра, 5 ка ши ка уља, 5 ка ши ка 
бра шна, 1 пра шак за пе ци во, 200 
г еуро кре ма, 700 мл мле ка, 2 
пу дин га од ва ни ле, 125 г мар га ри
на, 500 мл слат ке па вла ке.

По сту пак: У теп си ју ста ви ти 
па пир за пе че ње па на ње му рас
по ре ди ти мле ве не (сец ка не 
ле шни ке). Одво ји ти бе лан ца од 
жу ман ца па уму ти ти чврст снег, 
до да ти ше ћер, жу ман ца, уље и 
бра шно по ме ша но са пра сом за 
пе ци во. Сме су за би сквит си па ти 
пре ко ле шни ка па пе ћи на 180 сте
пе ни око 15 ми ну та. Пе чен би сквит 
из ва ди ти из теп си је и окре ну ти 
та ко да ле шни ци до ђу од о зго. 
Еуро крем рас то пи ти на ти хој 
ва три, пре ма за ти пре ко то плог 
би скви та, па оста ви ти да се хла ди. 
У мле ко ску ва ти пу дин ге по ре цеп
ту, охла ди ти па до да ти пе на сто 
уму ћен мар га рин. Пре ма за ти крем 
пре ко охла ђе ног би скви та.
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У ма лом срем ском се лу по ред Ду на
ва, у ко ме жи ви око 200 Сло ва ка, 
Слан ка ме нач ким Ви но гра ди ма, 

у су бо ту 20. ав гу ста одр жа на је тра ди
ци о нал на ма ни фе ста ци ја, 13. Пу дар ски 
да ни. Ор га ни за тор, Ме сна за јед ни ца 
Слан ка ме нач ки Ви но гра ди и ове го ди
не при пре ми ла је бо гат про грам. У 15 
ча со ва по че ло је так ми че ње у ку ва њу 
нај бо ље ри бље чор бе, за тим за нај бо
ље ви но и нај леп ши пу дар ски штап  Пу
дар ку. Око 16 ча со ва слу же на је све та 
ли тур ги ја у се о ском хра му док су  сат 
вре ме на ка сни је, мно го број ни го сти мо
гли да ужи ва ју у на сту пи ма КУД  ова из 
Слан ка ме нач ких Ви но гра да, Ста ре Па
зо ве и Бач ког Пе тров ца. Број на Удру же
ња же на са те ри то ри је оп шти не Ин ђи ја, 

у окви ру Ет но из ло жбе при ка за ла су све 
ча ри раз ли чи то сти срп ске и сло вач ке 
кул ту ре и ста рих за на та. Ни је из о стао 
ни тра ди ци о нал ни, ве ли ки ва тро мет на
кон че га су при сут ни до ка сних ве чер
њих са ти ужи ва ли у кон цер ту за бав не 
му зи ке.

Ка да је у пи та њу так ми че ње у ку ва њу 
ри бље чор бе по бед ник је Мар ко Ђур чик 
из Слан ка ме нач ких Ви но гра да, ње гов 
су гра ђа нин Сан ко Клин ко на пра вио је 
нај бо ље до ма ће ви но а нај леп ши пу
дар ски штап  Пу дар ку имао је Ми шко 
Мр ва, та ко ђе из Слан ка ме нач ких Ви но
гра да.

 Пре за до во љан сам ка ко је про те
кла ма ни фе ста ци ја и мо гу да ка жем да 
су за до вољ ни и сви по се ти о ци јер смо 

има ли за сва ко га по не што. 13 го ди на 
ор га ни зу је мо ма ни фе ста ци ју у част и 
сла ву ви на и ви но гра да ра и по ста ли 
смо пре по зна тљи ви по њој у це лој на
шој зе мљи али и у брат ској Сло вач кој, 
ода кле нам до ла зе го сти сва ке го ди не 
– ис та као је Јан ко Алек са, пред сед ник 
Ме сне за јед ни це Слан ка ме нач ки Ви но
гра ди.

По кро ви те љи 13. Пу дар ских да на су 
Оп шти на Ин ђи ја, Ту ри стич ка ор га ни за
ци ја оп шти не Ин ђи ја и Јав на пре ду зе ћа.

М. Ђ. 

Очу ва на тра ди ци ја и кул ту ра Сло ва ка, 
спе ци фич на га стро но ми ја, до ма ћа ви на 
из слан ка ме нач ких ви но гра да и љу ба
зност до ма ћи на пред ста вља ју не што што 
не тре ба про пу сти ти. Ме шта ни Слан ка ме
нач ких Ви но гра да и да нас но се тра ди ци о
нал ну но шњу, за ни мљи ву и пре по зна тљи
ву по свом бо гат ству бо ја и руч ном ве зу. 
Ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Пу дар ски 
да ни“, ко ја се одр жа ва сва ког ав гу ста и 
ко ја оку пља ве ли ки број Сло ва ка, али и 
дру гих по се ти ла ца, при ли ка је за све 
за ин те ре со ва не да бо ље упо зна ју спе ци
фич ну кул ту ру овог на ро да. Ма ни фе ста
ци ја „Пу дар ски да ни“ на сто ји да отрг не од 
за бо ра ва дав на шњи на чин га је ња ви но ве 
ло зе. Пу да ре ње, чу ва ње ви но гра да, има
ло је пр вен стве ни циљ да са чу ва род од 
пти ца гра бљи ви ца. Овом ма ни фе ста ци
јом да нас на сто је да се са чу ва ју и дав на
шњи оби ча ји и на чин жи во та.

О Пу дар ским 
да ни ма

Слан ка ме нач ки Ви но гра ди су нај ма ња 
Ме сна за јед ни ца на те ри то ри ји оп шти не 
Ин ђи ја. У на се љу ко је је сме ште но на 
крај њем се ве ро и сто ку Оп шти не, на оба
ли Ду на ва, жи ви тек не што ви ше од 250 
ста нов ни ка. Жи те љи Слан ка ме нач ких 
Ви но гра да су нај ве ћим де лом Сло ва ци 
ко ји чи не 75% од сто по пу ла ци је. Ср би 
чи не 10% ста нов ни ка. На по след ња три 
по пи са ста нов ни ка уоче но је стал но опа
да ње бро ја ста нов ни ка. У ле то 1770. 
го ди не, про фе сор срп ске гим на зи је у 
Но вом Са ду, Јан Бон, оку пио је око хи ља
ду Сло ва ка из бач ког и пе штан ског окру га 
и до вео их у Ста ру Па зо ву. На свом пу ту 
Сло ва ци су с ту гом гле да ли Фру шку го ру 
ко ја их је под се ћа ла на њи хо ву ста ру 
до мо ви ну – Ви со ке Та тре. Из тог раз ло га 

они су кра јем 19. ве ка на Фру шкој го ри 
по ди за ли ви но гра де и по ред њих тзв. 
ла гу не за ста но ва ње, а по том и ома ње 
ку ћи це. По сте пе но је по че ло трај но на се
ља ва ње и та ко је на ста ло да на шње 
на се ље Слан ка ме нач ки Ви но гра ди. 
По ре кло име на на се ља ве за но је за уз гој 
ви но ве ло зе сор те „Слан ка мен ка“, а не за 
бли зи ну на се ља Ста ри и Но ви Слан ка
мен. Очу ва на тра ди ци ја и кул ту ра Сло ва
ка, спе ци фич на га стро но ми ја, до ма ћа 
ви на из слан ка ме нач ких ви но гра да и 
љу ба зност до ма ћи на пред ста вља ју 
не што што не тре ба про пу сти ти. Ме шта
ни Слан ка ме нач ких Ви но гра да и да нас 
но се тра ди ци о нал ну но шњу, за ни мљи ву 
и пре по зна тљи ву по свом бо гат ству бо ја 
и руч ном ве зу.

О Слан ка ме нач ким Ви но гра ди ма

ОДР ЖА НИ 13. ПУ ДАР СКИ ДА НИ У СЛАН КА МЕ НАЧ КИМ ВИ НО ГРА ДИ МА

У част ви ну и пу да ри ма


