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МЕДИЈСКА „АНТИУСТАШКА“ ГАЛАМА: 
ДА ЛИ ХРВАТСКА ПРЕДСЕДНИЦА 
КОНТРОЛИШЕ СРПСКО СУДСТВО 

Омиљени портал појединих градских функционера је 
изгледа на трагу фрапантне чињенице: да српску државу 
контролише председница Хрватске Колинда Грабар 
Китаровић, „љубитељка песама усташког кантаутора 
Томпсона“? Да ли је дуга рука „Бљеска“ и „Олује“ стигла до 
Сремске Митровице(?), забринуто се пита дотични портал.

Повод за ово писање је пресуда Апелационог суда, којом 
је учитељ Основне школе „Слободан Бајић Паја“ Мате 
Жарко враћен на посао, јер је незаконито добио отказ, 
што је (незаконитост то јест) прихватио и Основни суд у 
Сремској Митровици, који је одбио учитељеву жалбу на 
решење директорке Школе Анкице Јевтић.

О овоме смо већ писали: против учитеља је вођен 
дисциплински поступак, који је кулминирао незаконитим 
отказом, јер је прекршен процесни поступак. Апелациони 
суд је овај вашар од дисциплинског поступка поништио, 
јер је нашао да је директорка била и сведок у поступку и 
неко ко поступак води (дакле: сам свој мајстор?), што је у 
сваком, па и у управном поступку недопустиво.

Невоља је, према тумачењу портала, чињеница што 
се Мате Жарко, Хрват по националности, као тема 
разговора нашао прошле године у Таванкуту, приликом 
сусрета српског премијера Александра Вучића и хрватске 
председнице Колинде Грабар Китаровић. У тексту 
омиљеног портала појединих митровачких функционера се 
јасно каже: 

Ситуацију нарочито подгрејава сумња да је своју 
улогу у пресуди Апелационог суда одиграла и хрватска 
председница Колинда Грабар, љубитељка песама 
усташког кантаутора Томпсона.     

Чије су то речи, да ли је у питању интерпретација која 
долази из „Бајићеве“ школе, или је то став уредништва 

портала, нисам могао да разумем, али то није најважније 
питање.

Срећа је, ето, да се поред издајничког, корумпираног 
и антисрпског судства, које је ваљда оличење некакве 
„банана државе“, на бранику српства нашао неко ко није 
могао да оћути овакву неправду. Нама који идемо на 
гласање, остаје питање без одговора: Зашто је Вучић 
добио толико поверење гласача на последњим изборима, 
ако нам је судство, као основни стуб државности, у власти 
председнице неке друге државе? Која, је узгред, још и 
љубитељка песама усташког кантаутора Томпсона.
   
ПРИЧЕ О УСТАШАМА У МИТРОВИЦИ: 
ДА ЛИ ЈЕ У ПИТАЊУ ДИМНА ЗАВЕСА 
ДА БИ СЕ САКРИЛА НАЧИЊЕНА ШТЕТА   

Како је кренуло са антиусташком артиљеријом, питање је 
дана када ће се поставити и питање зашто је Александар 
Вучић уопште имао разговарати са Колиндом Грабар 
Китаровић, јер да није било тог разговора, не би се на 
дневном реду помињао и случај Мате Жарка, а да Мате 
Жарко није водио тај суд, можда се не би ни открило да 
српским судством управља хрватска председница.

Све је то фино, само још да за то има доказа, али мени 
се чини да је у питању нешто друго. Треба бацити димну 
завесу на овај случај, јер након пресуде Апелационог 
суда Школа ће морати, што за судске трошкове, што 
за неисплаћене плате, Мате Жарку, да исплати више 
од милион динара. И сама објашњења, како учитеља 
Мате Жарка, тако и директорке Анкице Јевтић много су 
прозаичнија од епског сукоба са злочестим усташама. 

- Веровао сам да има правде и то је једино што ми је 
давало снаге за све ово време. Дете ми је напустило 
факултет, јер није било пара ни за храну. Од нас петоро у 
кући, само моја жена ради за скромну плату у приватној 
фирми – каже Мате Жарко.

„УСТАШКИ ЛОБИ“ У „БАЈИЋЕВОЈ“ 
ШКОЛИ: Да ли је Колинда Грабар 
утицала на пресуду српског суда 
у случају учитеља Мате Жарка, 
како пише овдашњи портал, и да 
ли из тога произилази да српско 
судство контролише Хрватска? 

Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Или је та „антиусташка артиљерија“ само у функцији 
покривања некомпетентности директорке Школе Анкице Јевтић, 
која ће, због изгубљеног судског спора, пореске обвезнике да 
кошта више од милион динара?
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Још апсурдније од целог овог случаја је и сам разлог због 
чега је учитељ суспендован, Каламбур је настао због баналне 
расправе око тога како ће се надокнадити изгубљени часови 
за време Дечје недеље. Чисто техничка ствар, али неслагање 
учитеља са директорком школе је искоришћена да се од муве 
направи медвед. Мате Жарко каже да то није случајно:

- Моменат је искоришћен да би мене отпустили и на моје 
место запослили, такође на незаконит начин, другу радницу. 
Због овога што се дешавало, сматрам за најодговорнију 
начелницу Градске управе за образовање Мирјану Пјевац. 
Она се цело време прави необавештена и невешта, а врло 
добро је све знала о чему се овде ради. Суд, коме сам се 
жалио због незаконитог отказа, се такође понашао чудно. Суд 
је прихватио као здраво за готово све оно што говори Анкица 
Јевтић, иако је и лаику јасно да не може у управном поступку 
да директор буде истовремено и сведок и доносилац одлуке. 
То није било ни за време Турака – кадија те тужи, кадија те 
суди...   

Немајући више куд, Мате Жарко се обратио и премијеру 
Александру Вучићу, приликом његовог сусрета са хрватском 
председницом Колиндом Грабар Китаровић у Таванкуту, јуна 
прошле године. Том приликом је, пренели су медији, између 
осталог рекао:

- Не знам да ли сам им сметао зато што сам Хрват, или 
зато што сам био члан ДС, али да хоће знали би да сам ја 
помагао Србима који су долазили овде као избеглице, више 
него неки родољуби, који су то своје лажно родољубље 
итекако уновчили и политички злоупотребили.

КО СРЕЋУ КВАРИ СРЕМСКОЈ 
МИТРОВИЦИ: ДА ЛИ „УСТАШКИ ЛОБИ“, 
ИЛИ НЕКОМПЕТЕНТНИ КАДРОВИ

Директорка Анкица Јевтић не одустаје од свог убеђења да 
се није огрешила о закон, али ипак ће морати да прихвати 
пресуду Апелационог суда:

- Након добијене пресуде Основног суда у коме се доказују 
повреде туженог као и законитост решења о отказу, 
уследила је пресуда Апелационог суда који је због 
неусаглашености нашег кровног Закона о основама 
система образовања и васпитања и Закона о управном 
поступку, утврђена формална грешка. По мишљењу 
Апелационог суда који, цитирам „сматра да нема потребе 
да се упушта у садржину оспорених решења односно да се 
изјашњава о повредама које су тужиоцу стављене на 
терет ...“ увиђамо мањкавост целокупног правног система 
и неусаглашеност са Законом о раду и питамо се да ли 
једно такво правно тело заиста не треба да се „упушта“ у 
нечије правне преступе.

Поступићемо по пресуди Апелационог суда, који се није 
упуштао у насилничке преступе туженог, те га вратити 
на рад, а истовремено своје право потражити на Врховном 
суду.

Да ли са нестрпљењем очекујемо повратак колеге који 
се несавесно односи према раду, пуши на часу, псује 
колегама мајку, удара их, назива багром, крмачама, 
понижава, вређа директора, прети смрћу...да, наравно. 
Такви су нам увек подстицај за даље напредовање - рекла 
је Анкица Јевтић у писменој изјави коју је доставила М 
новинама.  

И на крају, можда би неко могао да се позабави темом: ко 
заиста срећу квари Сремској Митровици? Да ли „усташки 
лоби“, или некомпетентни кадрови, не само у школству, него 
и у другим областима... Далеко од тога да је Мате Жарко 
светац, или да директорка није имала дисциплинска посла, 
ако је ту било ичега од онога што је изјавила М новинама. 
Али, ко ће да оправда њено непознавање управног поступка, 
који добро зна свака шалтеруша запослена у општини? 
Пресуда је пала због процедуралних пропуста, по чему 
испада да Анкица Јевтић није знала шта ради приликом 
вођења дисциплинског поступка. Или је баш знала, али није 
марила? Па, ако прође – прође... 

Учитељ Мате Жарко од 1. јуна се враћа на посао.

Мате Жарко

Анкица Јевтић
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СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ ШИД

Кон курс за дирек то ре
Водо во да и Стан дар да
Одбор ни ци локал ног 

пар ла мен та у Шиду 
су на сед ни ци која 

је одр жа на у петак, 26. маја 
усво ји ли про грам и ста тут 
ЈКП „Јав на расве та, услу-
ге и одр жа ва ње“, јав ног 
пред у зе ћа које је наста ло 
тран сфор ма ци јом ЈП за 
стам бе не услу ге и гра ђе-
вин ско земљи ште и поста-
ло прав ни след бе ник тог 
пред у зе ћа. Тако ђе усво јен 
је и Ста тут Гале ри је сли ка 
„Сава Шума но вић“. О раду 
ново фор ми ра ног ЈКП „Јав-
на расве та, услу ге и одр-
жа ва ње“, одбор ни ке је упо-
знао в.д. дирек то ра Душан 
Ластић.

- Бави мо се обез бе ђи-
ва њем јав ног осве тље ња, 
одр жа ва њем, адап та ци јом 
и уна пре ђе њем обје ка та 
инста ла ци ја јав ног осве-
тље ња на тери то ри ји шид-
ске општи не. Тако ђе, води-
мо еви ден ци ју о послов ним 
про сто ри ма и гара жа ма и 
ажу ри ра њу истих. Ради-
мо посло ве упра вља ча 
путе ва, где изда је мо раз-
не сагла сно сти за гра ђе-
ње, одно сно поста вља ња 

водо во да, кана ли за ци је, 
топло во да, желе знич ке 
пру ге. Изда је мо сагла сно-
сти и за изда ва ње сао бра-
ћај них повр ши на пра те-
ћих садр жа ја јав ног пута и 
сагла сно сти за одр жа ва ње 
спорт ских и дру гих мани-
фе ста ци ја на јав ном путу. У 

пред у зе ћу има мо два запо-
сле на, а аген циј ски изво ди-
мо књи го вод стве не услу ге, 
тако да смо тро шко ве све-
ли на мини мум - иста као је 
в.д. дирек то ра ЈКП „Јав на 
расве та, услу га и одр жа ва-
ње“ Душан Ластић.

Одбор ни ци су већи ном 
гла со ва усво ји ли изве шта је 
о раду за 2016. као и финан-
сиј ске пла но ве за 2017. 
годи ну месних зајед ни ца 

Ада шев ци, Бер ка со во и 
Сот. При ли ком подношења 
изве шта ја о раду, члан 
при вре ме ног тела МЗ Сот 
Иви ца Кубик, оба ве стио је 
одбор ни ке да су на опште 
задо вољ ство мешта на тог 
села, поче ли радо ви на 
изград њи водо во да. 

Усво је ни су и пред ло-
зи одлу ка о спро во ђе њу 
јав ног кон кур са за избор 
дирек то ра јав них пред у зе-
ћа ЈКП „Стан дард“ и ЈКП 
„Водо вод“ Шид. Раз лог за 
доно ше ње ове одлу ке је 
пре ма речи ма секре тар-
ке СО Шид Мила не Мом-
чи ло вић - Сви ло кос, што 
су доса да шњи дирек то ри 
наве де них јав них пред у-
зе ћа 15. јуна 2016. годи не 
име но ва ни на пери од од 
јед не годи не, те је нео п ход-
но у скла ду са Зако ном о 
јав ним пред у зе ћи ма, доне-

На почет ку сед ни це пред сед-
ник Скуп шти не Вели мир Рани-
са вље вић оба ве стио је одбор-
ни ке да је одбор нич ка гру па 
Воји слав Шешељ - Срп ска 
ради кал на стран ка, доста ви ла 
пред лог за допу ну днев ног 
реда. У допу ни се наво ди тач ка 
која се одно си на раз ре ше ње и 

име но ва ње чла на Одбо ра за 
адми ни стра тив но - ман дат но 
иму ни тет ска пита ња, на осно ву 
које се раз ре ша ва члан одбо ра 
Јова на Пили по вић, а име ну је 
се Ђури ца Еде лин ски. Тако ђе 
на пред лог исте одбор нич ке 
гру пе, раз ре шен је члан одбо ра 
за кому нал не делат но сти и 

делат но сти од општег инте ре са 
Ната ша Миља но вић, а на њено 
место се име ну је Биља на Пап-
дан ко.

Пред сед ник Скуп шти не упо-
знао је одбор ни ке и да ће уме-
сто Деја на Лога ру ши ћа, шеф 
одбор нич ке гру пе СПС-а бити 
Биља на Жера вић.

Нови шеф одбор нич ке гру пе СПС-а

Одбор ник Лиге соци јал де-
мо кра та Вој во ди не Пре драг 
Беке рек ука зао је одбор ни ци-
ма на ургент ност сана ци је и 
рекон трук ци је мосто ва у 
Моро ви ћу, који се нала зе у  
веома лошем ста њу, као и на 

еко ло шки про блем на реци 
Сту дви која, како је рекао, 
сада изгле да као „тепих од 
тра ве“. Обра ћа ју ћи се пред се-
да ва ју ћи ма, ука зао им је на 
хит ност реша ва ња тих про-
бле ма.

Мосто ви ма у Моро ви ћу
нео п ход на сана ци ја

Мила на Мом чи ло вић
 – Сви ло кос Душан Ластић

Одбор ни ци шид ског пар ла мен та
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ти ову одлу ку пре исте ка 
њихо вог ман да та.

- Јав ни кон курс ће спро во-
ди ти коми си ја за спро во ђе-
ње јав ног кон кур са за избор 
дирек то ра јав них пред у зе-
ћа чији је осни вач Општи на 
Шид. Јав ни кон курс ће бити 
обја вљен у Слу жбе ном гла-
сни ку Репу бли ке Срби је, 
Слу жбе ном листу Општи не 
Шид, на зва нич ном сај ту и 
у днев ном листу „Днев ник“. 
Кон курс ће бити отво рен 30 
дана од дана обја вљи ва-
ња и све при спе ле при ја ве 
које испу ња ва ју усло ве из 
кон кур са и Зако на ће кон-
тро ли са ти пето чла на коми-
си ја. На осно ву при ја вље-
них кан ди да та комисија ће 
фор ми рати листу од три 
нај бо ље ран ги ра на кан ди-
да та коју ће потом доста ви-
ти Општин ском већу. Поред 
усло ва про пи са них зако-
ном, кан ди дат мора да има 
висо ко обра зо ва ње у обла-
сти хума ни стич ких и тех нич-
ко-тех но ло шких нау ка, пет 
годи на рад ног иску ства са 
висо ком струч ном спре мом, 
три годи не рад ног иску ства 
на руко во де ћим посло ви-
ма пове за ним са посло ви-
ма јав ног пред у зе ћа,  да 
позна је област кор по ра-
тив ног упра вља ња и да му 
није изре че на дисци плин-
ска мера - рекла је Мила на 
Мом чи ло вић - Сви ло кос.

Одбор ни ци су усво ји ли и 
изве штај о раду Општин ске 
упра ве за 2016. годи ну као и 
изме ње ну одлу ку о утвр ђи-
ва њу и изу зи ма њу од отку-
па ста но ва који су подиг ну-
ти сред стви ма датим или 
саку пље ним за добро твор-
не и дру ге дру штве но кори-
сне свр хе. Тако ђе, усво је-
ни су и пред ло зи одлу ка о 
јав ним пар ки ра ли шти ма, 
зоо хи ги је ни, одлу ка о снаб-
де ва њу водом за пиће, о 
пре чи шћа ва њу и одво ђе-
њу отпад них вода, одлу ка 
о дим ни чар ским услу га ма, 
као и одлу ка о усло ви ма и 
начи ну поста вља ња мон та-
жних обје ка та на повр ши на-
ма јав не наме не. 

Пред ло зи ове одлу ке 
нашли су се пред одбор ни-
ци ма, пре ма речи ма Петра 
Дамја но ви ћа из Оде ље-
ња за урба ни зам Општи не 
Шид, због неми нов но сти 
уса гла ша ва ња са изме ње-
ним и допу ње ним Зако ном 
о кому нал ним делат но сти-
ма, као и изме ње ним Зако-
ном о пре кр ша ји ма.

М. Н.

На послед њој сед ни-
ци Скуп шти не општи-
не у Инђи ји одр жа ној 

у петак, 26. маја нашло се 
укуп но 19 тача ка на днев-
ном реду, а нај зна чај ни ја 
међу њима била је одлу ка 
о реба лан су буџе та општи-
не за теку ћу годи ну, коју су 
инђиј ски одбор ни ци усво ји ли 
већи ном гла со ва. 

Буџет Општи не Инђи ја 
након реба лан са уве ћан је 
за око 400 мили о на дина-
ра, јер су сти гла сред ства 
са виших нивоа вла сти која 
нису рани је пла ни ра на. Како 
исти че пред сед ник Општи не 
Инђи ја Вла ди мир Гак сре-
ди ном сеп тем бра оче ку је 
се нови реба ланс, јер ће се 
већ тада зна ти који про јек ти 
ће бити реа ли зо ва ни у овој, 
а који ће мора ти да саче ка ју 
наред ну буџет ску годи ну.

- Има ће мо мно го реал ни-
ји буџет сле де ће годи не, јер 
ћемо већ до кра ја ове, изми-
ри ти нај ве ћи део дуго ва ња. 
Од стра не Упра ве за капи-
тал на ула га ња АП Вој во ди не 
доде ље на су нам сред ства у 
изно су од 76 мили о на дина-
ра за завр ше так хале, и то 
смо мора ли сада да увр сти-
мо у реба ланс - каже Гак и 
дода је:

- Дру га тема је неза о би-
ла зна, а тиче се Дома здра-
вља, и ту смо мора ли да 
подиг не мо сред ства за неких 
85 мили о на дина ра. Пре 

све га, од тих сред ста ва, 50 
мили о на дина ра одла зи на 
неис пла ће не пут не тро шко-
ве рад ни ци ма у овој уста но-
ви.

Општи на Инђи ја доби ла 
је и 33 мили о на дина ра од 
Упра ве за капи тал на ула-
га ња АП Вој во ди не која ће 
бити иско ри шће на за дру гу 
фазу радо ва у инду стриј-
ској зони, лока ци ја 15, која 
под ра зу ме ва ју нову пут ну 
инфра струк ту ру. 

- Има мо и неких зао ста лих 
суд ских тро шко ва и пена ла 
који сва ко днев но сти жу на 
напла ту, те смо и то пред-
ви де ли реба лан сом. Нема 
дана да не стиг не нешто 
од зао ста лих дуго ва ња на 
напла ту и то само реба-
лан сом може мо реша ва ти. 
Има ли смо и један тех нич ки 
про блем, јер нисмо увр сти ли 
одр жа ва ње јав не расве те у 
буџет. За месеч но одр жа ва-
ње тре ба да издво ји мо око 
3,5 мили о на дина ра, и ту 
смо пред ви де ли 50 мили о на. 
Тако ђе смо пред ви де ли и 10 
мили о на дина ра за фор ми-
ра ње пољо чу вар ске слу жбе 
- каже пред сед ник Општи не 
Инђи ја.

Гак је наја вио да у наред-
ним месе ци ма оче ку је 
вели ки при лив сред ста ва у 
локал ни буџет од про да је 
земљи шта инве сти то ри ма 
у инду стриј ској зони. Већ 
у јулу се оче ку је про да ја 

земљи шта повр ши не 60 хек-
та ра инве сти то ру који је наја-
вио отва ра ње 1.800 рад них 
места. Од про да је поме ну те 
пар це ле локал на само у пра-
ва тре ба ла би да при хо ду је 
око чети ри мили о на евра.

- Све смо бли же жељи, коју 
сам више пута поме нуо, а то 
је да Инђи ја до 2020. годи-
не буде нај ве ће гра ди ли ште 
у Сре му. Ако ову инве сти-
ци ју успе мо да реа ли зу је-
мо до кра ја, наша општи на 
биће непре по зна тљи ва. 
Само број рад них места које 
ћемо има ти до кра ја ман да та 
допри не ће томе да може мо 
да каже мо како смо ура ди-
ли добар посао - каже Гак и 
наво ди да је фабри ка „Фар-
ми на“ пред ви де ла про ши-
ре ње капа ци те та, те да ће у 
наред ном пери о ду запо сли-
ти још 70 рад ни ка.

- Фабри ка „Квас“ ових дана 
на лици та ци ји тре ба да купи 
земљи ште у инду стриј ској 
зони, што смо већ више пута 
наја ви ли, а изград њу инду-
стриј ског објек та повр ши не 
12 хиља да мета ра ква драт-
них наја вио је и кра гу је вач ки 
„Агро мар кет“, који пла ни ра 
да запо сли око 70 рад ни ка 
- каже пред сед ник Општи не 
Инђи ја и дода је да у наред-
ном пери о ду сва ко ко буде 
желео да ради, моћи ће да 
нађе посао захва љу ју ћи 
наја вље ним инве сти ци ја ма.

М. Ђ.

СЕДНИЦA СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ У ИНЂИ ЈИ

Више нов ца у 
општин ској каси

Сед ни ца Скуп шти не општи не Инђи ја
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СА ПОСЛЕД ЊЕГ САСТАН КА СИСТЕ МА 48 У ИНЂИ ЈИ

При кључ ци на водовод
у Чор та нов ци ма
Водо вод у Чор та нов ци ма 

биће пуштен у рад до 5. 
јуна, потвр ђе но је на 

послед њем састан ку Систе ма 
48 у Инђи ји, одр жа ном у петак, 
26. маја. Пре ма речи ма врши о-
ца дужно сти дирек то ра „Водо-
во да“ Дра го љу ба Три фу но ви ћа 
сте кли су се сви усло ви да 
град ска вода конач но поте че са 
чесми у чор та но вач ким домо-
ви ма. 

- Конач но смо доби ли пози-
ти ван резул тат ана ли зе воде, 
који нам је био потре бан како 
бисмо могли да кре не мо са 
при кључ ци ма. Наши рад ни ци 
су још увек на тере ну и спро во-
де анке ту, како би дошли до 
тач них пода та ка о бро ју мешта-
на који су заин те ре со ва ни да 
сво ја дома ћин ства при кљу че 
на водо вод ну мре жу - каже Три-
фу но вић.

Пре ма њего вим речи ма до 
сада је анке ти ра но 50 одсто 
мешта на и тај посао тре бао би 
да буде ускоро окон чан. 

- Од до сада анке ти ра них 
мешта на, 58 одсто заин те ре со-
ва но је да сво ја дома ћин ства 
при кљу че на водо вод ну мре жу, 
што је сасвим довољ но да кре-
не мо са изра дом при кљу ча ка. 
Оста ло нам је још да ура ди мо 
под ста ни цу за хло ри са ње, али 
и то ће бити завр ше но до кра ја 

ове неде ље - каже Три фу но-
вић.

Пот пи си ва ње уго во ра врши-
ће се нај ве ро ват ни је у Месној 
кан це ла ри ји у Чор та нов ци ма, 
како мешта ни не би мора ли да 
дола зе у про сто ри је „Водо во да“ 
у Инђи ји.

Пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак гово ре ћи о ново-
и згра ђе ној мре жи у Чор та нов-
ци ма, иста као је да та инве сти-
ци ја тре ба да се наста ви, како 
би водо вод ном мре жом био 
покри вен и онај део села који 

није био обу хва ћен про јек том.
- Задо вољ ни смо чиње ни цом 

да је вели ки број мешта на 
заин те ре со ван да сво ја дома-
ћин ства при кљу чи на водо вод-
ну мре жу. Има ли смо при ме ре 
у сусед ним општи на ма где су 
мешта ни неких села инси сти-
ра ли да се изгра ди водо вод, а 
када је тре ба ло дома ћин ства 
да при кљу че на мре жу, на тај 
корак се одлу чио све га њих 
десе так. Зато смо ми одлу чи ли 
да спро ве де мо анке ту и оби ћи 
ћемо више од 800 дома ћин ста-

ва, која има ју могућ ност да се 
при кљу че на мре жу - каже 
пред сед ник Општи не Инђи ја и 
дода је:

- Све га 18 одсто, од до сада 
анке ти ра них, не жели при кљу-
чак, али мислим да ће се и они 
пре до ми сли ти када виде како 
код ком ши ја, након при кљу че-
ња на мре жу, све боље функ-
ци о ни ше. До сада њих 58 одсто 
жели при кљу чак и то је више 
него довољ но да се ова инве-
сти ци ја реа ли зу је до кра ја. 

М. Ђ.

Саста нак Систе ма 48 

СЕД НИ ЦА ОПШТИН СКОГ ВЕЋА РУМА

Новац из Покра ји не за ата р ске путе ве
На сед ни ци Општин ског већа у Руми, 

која је одр жа на 26. маја, дата је сагла-
сност на изме ну пла на јав них набав-

ки Општин ске упра ве за теку ћу годи ну. 
О томе Биља на Дамља но вић, шефи ца 

Оде ље ња за финан си је, при вре ду и пољо-
при вре ду каже: 

- Раз лог за поме ну ту изме ну су тран-

сфер на сред ства са виших нивоа вла сти. 
Рум ска општи на је доби ла из АП Вој во ди-
не 7,5 мили о на дина ра за уре ђе ње атар-
ских путе ва док је Мини стар ство при вре де 
упла ти ло 100 мили о на дина ра у општин ски 
буџет за финан си ра ње изград ње пре чи ста-
ча отпад них вода.

Под се ти мо, овај пре чи стач ће се гра ди ти 

у бли зи ни фран цу ске фир ме „Хачин сон“, у 
рад ној зони „Румен“. 

- Поред 7,5 мили о на дина ра из Покра ји-
не, рум ска општи на је издво ји ла соп стве на 
сред ства у изно су од 12 мили о на дина ра, 
за уре ђе ње атар ских путе ва. Тен дер за нај-
бо љег пону ђа ча је рас пи сан, а уре ди ће се 
ата р ски путе ви у Пла ти че ву, Буђа нов ци ма 
и Жар ков цу - каже  пред сед ник Општи не 
Сла ђан Ман чић.

Он је напо ме нуо и да би локал на само-
у пра ва уско ро могла да оства ри додат-
не при хо де и од нове про да је земљи шта 
у инду стриј ској зони „Рум ска петља“, јер 
посто ји инте ре со ва ње инве сти то ра за ула-
га ње у ову рад ну зону.

Чла но ви Општин ског већа су усво ји ли 
и реше ње о доде ли сред ста ва цркве ној 
општи ни Кле нак. Реч је 250.000 дина ра за 
попра вља ње фаса де на паро хиј ском дому 
и рено ви ра ње хра мов не капи је.

При хва ћен је и пред лог пра вил ни ка о 
доде ли помо ћи у нату ри у рум ској општи ни, 
а циљ је да се допри не се сма ње њу сиро-
ма штва, али и да се олак ша рад Цен тру за 
соци јал ни рад.

С. Џ.
Сед ни ца Општин ског већа



731. MAJ 2017.   M NOVINE

РАС ПИ СА НИ ИЗБО РИ ЗА САВЕ ТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕД НИ ЦА
НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ ГРА ДА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

На гла са ње 25. јуна

Избо ри за саве те 34 месне зајед ни це 
на тери то ри ји Гра да Срем ска Митро-
ви ца биће одр жа ни у неде љу, 25. 

јуна. Пред сед ник Скуп шти не гра да Томи-
слав Јан ко вић је 23. маја рас пи сао избо ре, 
а од поне дељ ка, 29. маја поче ле су да теку 
избор не рад ње.

Бира се укуп но 242 кан ди да та у 34 месне 
зајед ни це. У 11 месних зајед ни ца, које има-
ју мање од 1.000 бира ча бира се пет чла-
но ва саве та. То су: Беше но во, Шуљам, 
Лежи мир, Шиша то вац, Раден ко вић, Заса-
ви ца 1, Заса ви ца 2, Босут, Беше но вач ки 
Прња вор и Ста ра Бин гу ла. Кан ди да ти за 
чла но ве саве та у оним сели ма која има ју 
мање од 100 бира ча тре ба да саку пе пет 
пот пи са, док у сели ма којa има ју више од 
100, а мање од 1.000 бира ча, кан ди да ту је 
потреб но 10 пот пи са.

У 10 села, која има ју изме ђу 1.000 и 2.000 
бира ча, бира се седам чла но ва саве та. То 
су: Вели ки Радин ци, Гргу рев ци, Ман ђе лос, 
Дивош, Чал ма, Салаш Ноћај ски, Ноћај, 
Рав ње, Јарак и Шашин ци. Кан ди да ти из 
ових месних зајед ни ца 
ће мора ти да при ку пе 
нај ма ње 20 пот пи са.

У 13 месних зајед ни-
ца, и то у свим град ским 
месним зајед ни ца ма, 
Мачван ској Митро ви ци, 
Лаћар ку, Мар тин ци ма и 
Кузми ну, која има ју пре-
ко 2.000 бира ча бира 
се девет чла но ва саве-
та. Кан ди да ти за чла но-
ве саве та ових месних 
зајед ни ца ће мора ти да 
при ку пе нај ма ње 30 пот-
пи са. 

Како је иста као пред-
сед ник Скуп шти не Гра-
да Срем ска Митро ви-

ца Томи слав Јан ко вић, избо ри за саве те 
месних зајед ни ца су вео ма важни, јер гра-
ђа ни бира ју кан ди да те који ће руко во ди ти 
њихо вим месним зајед ни ца ма и бити спо на 
изме ђу њих и град ске упра ве. 

- Дали смо суге сти ју да кан ди да ти који 
желе да има ју сво је посма тра че на избор-
ним мести ма могу да има ју сво је пред став-
ни ке, како би читав про цес био тран спа-
рент ни ји. Вође ни иску ством из прет ход ног 
пери о да, било је пита ње да ли ће се пот-
пи си ове ра ва ти код нота ра или ће то бити 
реше но на нивоу месних засјед ни ца и коми-
си ји смо суге ри са ли да то буде на нивоу 
месних зајед ни ца. Раз у ђе на смо општи на, 
одла зак код нота ра би пове ћао тро шко ве 
кан ди да ти ма и оне мо гу ћио би неки ма да 
се кан ди ду ју због недо стат ка финан сиј ских 
сред ста ва. Читав избор ни про цес ће бити 
појед но ста вљен, да би се што више кан ди-
да та кан ди до ва ло и да би гра ђа ни иза бра-
ли нај ква ли тет ни је људе који ће доно си ти 
нај бо ље одлу ке за њихо ве месне заје ди це 
– рекао је Јан ко вић. 

Пред сед ник Коми си је 
за спро во ђе ње избо ра за 
чла но ве саве та месних 
зајед ни ца је Миро слав 
Јокић, а његов заме ник 
је Срђан Тешић. Чла но-
ви Коми си је су: Милош 
Мишко вић, Мило рад 
Попа дић, Сне жа на Бабиј, 
Ненад Рад ма но вић, док 
су заме ни ци чла но ва: 
Вито мир Обрен че вић, 
Дра жен Дам ња но вић, 
Биља на Матић и Миро-
сла ва Марић. Секре тар-
ка Коми си је је Јеле на 
Попо вић, а њена заме ни-
ца је Тања Три вић.

Б. Селаковић

Уско ро поно во на гла са ње

Пред сед ник Скуп шти не Гра да Сремска Митровица Томи-
слав Јан ко вић је 23. маја рас пи сао избо ре, а од поне дељ ка, 
29. маја поче ле су да теку избор не рад ње  

ИЗБО РИ У МЗ ЉУКО ВО

Напредњаци 
апсолутни 
победници
Коначни резултати: 
СНС - Остали 77:0

Избо ри за чла но ве Саве та 
месне зајед ни це Љуко во одр-
жа ни су у неде љу, 28. маја, две 
неде ље након избо ра који су 
одр жа ни у оста лих девет 
месних зајед ни ца на тери то ри-
ји општи не Инђи ја. Од укуп но 
седам ман да та у тој месној 
зајед ни ци, кан ди да ти Општин-
ског одбо ра Срп ске напред не 
стран ке осво ји ли су свих 
седам. 

Под се ти мо да су на избо ри-
ма одр жа ним 14. маја, од укуп-
но 70 места у девет саве та, 
кан ди да ти СНС осво ји ли свих 
70 ман да та. Са месном зајед-
ни цом Љуко во, кан ди да ти СНС 
има ју укуп но 77 сво јих пред-
став ни ка у десет месних зајед-
ни ца на тери то ри ји општи не 
Инђи ја, чиме су оства ри ли 
исто риј ски успех на избо ри ма 
са сто по стот ним бро јем сво јих 
пред став ни ка на поме ну тим 
функ ци ја ма.

По ред исто риј ског успе ха 
кан ди да та ОО СНС Ин ђи ја, 
из бо ре за чла но ве са ве та 
ме сних за јед ни ца обе ле жи ла 
је и ве ли ка из ла зност ко ја је, 
ка ко је ис та као пред сед ник ОО 
СНС и пред сед ник Оп шти не 
Ин ђи ја Вла ди мир Гак, са мо у 
Кр че ди ну из но си ла 45 од сто. 

- Же лим да че сти там свим 
на шим кан ди да ти ма на ра ду и 
на оно ме што су чи ни ли за 
на ше су гра ђа не у прет ход ном 
пе ри о ду, као и да им по ру чим 
да са да има ју још ве ћу од го-
вор ност за сво је се ло. Про бле-
ма је увек би ло и би ће, али 
ће мо их ре ша ва ти. Из бо ри за 
чла но ве са ве та ме сних за јед-
ни ца би ли су ве о ма ва жни, и то 
сам на гла сио ви ше пу та. У 
прет ход них го ди ну да на су сре-
та ли смо се са јед ном вр стом 
нео д го вор но сти чла но ва са ве-
та ме сних за јед ни ца из ре до ва 
СПС и ДС, ко ји ни су на шли за 
сход но да на би ло ко ји на чин 
оства ре ко му ни ка ци ју са 
ло кал ном са мо у пра вом, због 
че га су нај ви ше тр пе ли ме шта-
ни. То је био слу чај у нај ма ње 
пет се ла, али ми не ће мо за по-
ста ви ти ни јед ног на шег су гра-
ђа ни на и ула га ће мо рав но мер-
но у све се о ске сре ди не - ре као 
је Гак.

М. Ђ. 
Пред сед ник Ску шти не
Томи слав Јан ко вић
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Про шлог поне дељ ка, 29. маја 
Срем ску Митро ви цу посе тио је 
амба са дор Аустри је у Бео гра ду 

Јоха нес Ајг нер због так ми че ња „Срби-
ја у рит му Евро пе“. Амба са до ра је у 
Град ској кући при мио гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер са сарад ни ци ма.

- Нама је вели ка част и задо вољ-
ство што ће наше мла де сугра ђан ке 
пред ста вља ти Аустри ју на такмичењу 

„Срби ја у рит му Евро пе“. Вели ка је 
ствар да Аустри ја, као јед на врло 
озбиљ на држа ва Европ ске уни је, 
буде покро ви тељ нашој деци на том 
так ми че њу. Ми смо као локал на само-
у пра ва иско ри сти ли овај моме нат 
да се боље упо зна мо са аустриј ским 
амба са до ром, да раз ме ни мо иску ства 
и види мо како нам могу помоћи при 
реа ли за ци ји про је ка та – изја вио је 

гра до на чел ник Сремске Митровице 
Вла ди мир Сана дер. 

Ако девој чи це из Срем ске Митр о ви-
це побе де, сле де ће годи не Срем ска 
Митр о ви ца биће дома ћин овом так-
ми че њу. 

- Вели ка нам је част и задо вољ ство 
да је Аустри ја ове годи не покро ви тељ 
так ми чар ка ма из Срем ске Митр о ви це. 
Чуо сам песму, сигу ран сам да ће бити 
успе шна. Нас, поред ове сарад ње, 
пове зу је при вред на и пољо при вред-
на сарад ња, као и кул тур на. Морам 
да додам да је ова мани фе ста ци ја 
врло леп начин шире ња европ ског 
духа и европских вред но сти - додао је 
амбасадор Јоха нес Ајг нер и пору чио 
да поред њега и Амба са да Аустри је 
подр жа ва ову мани фе ста ци ју и поже-
лео нашим пред став ни ци ма пуно 
успе ха. 

Након раз го во ра, амба са дор Ајг нер 
оби шао је кул тур но – исто риј ске лока-
ли те те у Срем ској Митро ви ци. 

С. Станетић

Финал но так ми че ње „Срби ја у рит му 
Евро пе“ одр жа ће се 25. јуна у Сом бо ру, а 
пред став ни це Срем ске Митро ви це на овој 
мани фе ста ци ји насту пи ће под ред ним бро-
јем 9.

– Наше пред став ни це ула зе у послед њу 
фазу при пре ме. Про бе се одр жа ва ју у сали 
Висо ке шко ле стру ков них сту ди ја за вас пи-
та че и послов не инфор ма ти ча ре „Сир ми јум“ 
зато што ту има ју све потреб не усло ве, како 
тех нич ке тако и сцен ске који су нео п ход ни 
у овој фази при пре ма – рекла је Све тла на 

Мило ва но вић, заме ни ца гра до на чел ни ка.
Пре ма њеним речи ма пла ни ра на је и 

постав ка бил бор да у Срем ској Митр о ви ци 
почет ком јуна, на којем ће се нала зи ти број 
за сла ње СМС пору ка за наше пред став ни-
це.

У мани фе ста ци ји „Срби ја у рит му Евро-
пе“ Срем ску Митро ви цу ће пред ста вља ти 
Иси до ра Орло вић, Тео до ра Сто ја но вић, 
Бори сла ва Ђукић, Ката ри на Чолић, Тија на 
Илић, Кри сти на Ерце гов че вић и Ката ри на 
Кола рић. В. Ц.

Митров чан ке наступају девете

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЛОКАЛ НИХ САМО У ПРА ВА ЗАПАД НОГ БАЛ КА НА 

Пове зи ва ње при вред ника
У Град ској кући у Срем ској Митро ви-

ци, про шлог поне дељ ка, 29. маја 
одр жа на је прва реги о нал на кон фе-

рен ци ја локал них само у пра ва запад ног 
Бал ка на. Кон фе рен ци ја је има ла за циљ 
да нагла си зна чај реги о нал не сарад ње и 
њен ути цај на при вред ни раз вој локал них 
само у пра ва и раз вој мале и сред ње при-
вре де. 

- Наш циљ је да поку ша мо да пре-
ко локал них само у пра ва пове же мо што 
више при вред них субје ка та и ство ри мо 
једин стве но тржи ште запад ног Бал ка на 
како би наши при вред ни субјек ти могли 
лак ше, боље и са мно го више пара да 
про ђу на том тржи шту. Пове зи ва ње при-

вред них субје ка та на тржи шту запад ног 
Бал ка на оку пља земље бив ше Југо сла-
ви је, без Сло ве ни је – рекао је гра до на-
чел ник Срем ске Митро ви це Вла ди мир 
Сана дер. 

Кон фе рен ци ји је при су ство ва ла и 
пред сед ни ца Општи не Пећин ци Дубрав-
ка Кова че вић Субо тич ки.

- Оче ку јем да ова сарад ња поч не да се 
раз ви ја. Наша Општи на до сада није има-
ла неку успе шну пре ко гра нич ну сарад њу. 
У мно гим про јек ти ма је упра во то бит но, 
да буде те удру же ни и да се на тај начин 
оства ре неки зна чај ни ји про јек ти – рекла 
је Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки.

Мини стар ство држа ве упра ве и локал-

не само у пра ве Вла де Репу бли ке Срби је 
укљу чи ло је у изра де и нацр те зако на 
одре ђе не пред став ни ке једи ни ца локал-
них само у пра ва, Стал ну кон фе рен ци ју 
гра до ва и општи на, као и пред став ни ке 
НАЛЕ Д–а.

- Наш циљ је да сви зајед нич ки уче-
ству је мо у изра да ма зако на који се тичу 
лока ла. Мислим да је добро да се ова кве 
деба те често орга ни зу ју из раз ло га што 
људи који дола зе са држав ног нивоа могу 
да пре по зна ју потре бе у раз го во ри ма са 
пред став ни ци ма локал ног нивоа – изја-
вио је држав ни секре тар у Мини стар ству 
држа ве упра ве и локал не само у пра ве 
Вла де Репу бли ке Срби је Бојан Сте вић.

АУСТРИЈ СКИ АМБА СА ДОР ЈОХАНЕС АЈГНЕР У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Подр шка так ми чар ка ма 
„Срби ја у рит му Евро пе“



931. MAJ 2017.   M NOVINE

Чла но ви Асо ци ја ци је кине ских при-
вред ни ка у Вој во ди ни раз го ва-
ра ли су 24. маја у Град ској кући 

са пред сед ни ком Општи не Сла ђа ном 
Ман чи ћем и запо сле ни ма у Оде ље њу 
за локал ни еко ном ски раз вој о могућ-
но сти ма сарад ње и ула га ња кине ских 
при вред ни ка у рум ску општи ну.

На челу деле га ци је ове Асо ци ја ци је 
која је у Вој во ди ни осно ва на у децем-
бру про шле годи не био је Зоу Јун веи.

После састан ка Сла ђан Ман чић је 
ука зао да су недав но пот пи са ни међу-
др жав ни уго во ри о сарад њи Срби је и 
НР Кине, у циљу што већег при вла че ња 
кине ских инве сти то ра, те да су и ови 
раз го во ри на том тра гу. 

- Изне та су два кон крет на пред ло га 
веза на за нашу Општи ну, један се одно-
си на изград њу вели ке кине ске роб не 
куће из лан ца „Пан да“, а дру ги је везан 
за рекон струк ци ју и ула га ње у Град ску 
пија цу, тач ни је тржни цу. Они су пред ло-
жи ли да уло же сред ства и рекон стру-
и шу тржни цу, а да им се дру ги ниво 
усту пи за послов ни про стор. То би било 
при хва тљи во ако дође мо до дого во ра 
који задо во ља ва обе стра не - рекао је 
Ман чић.

Чла но ви ове деле га ци је ће посла ти и 
свој изве штај са овог састан ка, али и о 
при вред ним потен ци ја ли ма Руме како 
амба са ди и тако и матич ној држа ви.

- Они су упо зна ти и са чиње ни цом да 
код нас већ посто ји јед на кине ска инве-
сти ци ја где се про из во ди мемо риј ска 
пена, а рум ску општи ну су већ назна чи-
ли као зани мљи ву за ула га ње и раз вој 
бизни са. Врло брзо ми ћемо им посла-
ти све усло ве веза но за рекон струк-
ци ју затво ре ног дела пија це, а што се 

тиче поме ну те роб не куће видим да су 
врло реше ни да овде изгра де вели ку и 
модер ну роб ну кућу. Ту би тре ба ло да 
се запо сли три де се так људи и ми то 
подр жа ва мо - иста као је Сла ђан Ман-
чић и наја вио нове кон так те и раз го во ре 
са овом Асо ци ја ци јом.

 С. Џ.

АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА КИНЕ СКИХ ПРИ ВРЕД НИ КА У РУМИ

Могу ћа при вред на сарад ња

Сла ђан Ман чић и кине ски при вред ни ци

ОДГО ВОР НА РЕА ГО ВА ЊЕ ПРЕС СЛУ ЖБЕ МИНИ СТАР СТВА КУЛ ТУ РЕ И ИНФОР МИ СА ЊА

И даље се пита мо:
Ко је нама Шек спир?
У про шлом бро ју М нови на обја ви-

ли смо реа го ва ње Прес слу жбе 
Мини стар ства кул ту ре и инфор-

ми са ња на текст „Ко је нама Шек спир“. 
Текст је обја вљен 10. маја у М нови-
на ма број 803. У реа го ва њу Мини-
стар ства пом ње се да су у поме ну том 
тек сту „обја вље ни нетач ни пода ци о 
сред стви ма које је Мини стар ство кул-
ту ре и инфор ми са ња у 2017. годи ни 
опре де ли ло за кон кур се из обла сти 
савре ме ног ства ра ла штва, кул тур ног 
насле ђа и диги та ли за ци је.“

Даље, Прес слу жба даје исцр пан 
изве штај о опре де ље ним сред стви ма, 
бро ју при ја вље них, одба че них и одо-
бре них про је ка та, као и ста ти стич ку 
ана ли зу коли ко је нов ца опре де ље но 
за кул ту ру у одно су на про шлу годи ну.

Ува жа ва ју ћи ста ти стич ке подат ке 
које нам је Прес слу жба Мини стар ства 
кул ту ре и инфор ми са ња пру жи ла, 
мора мо рећи да њихо вим реа го ва њем 
није деман то ва на сушти на тек ста „Ко 

је нама Шек спир“, а та сушти на тиче 
се непри хва тљи во малих сред ста ва 
која су на кон кур си ма доде ље на уста-
но ва ма кул ту ре из Сре ма.

Гре шка нови на ра М нови на, како 
Прес слу жба Мини стар ства са пра-
вом кон ста ту је, начи ње на је у саби-
ра њу одо бре них сред ста ва по поје-
ди нач ним кон кур си ма. Тако да је 
уку пан износ опре де ље них сред ста-
ва нешто пре ко 622 мили о на дина ра, 
док смо ми опе ри са ли са цифром од 
533 мили о на дина ра. Ако каже мо да 
је у пита њу 19 кон кур са, јасно је да је 
гре шка у саби ра њу могла бити начи-
ње на, без ика кве зле наме ре. То је 
уоста лом, по нашем мишље њу, мање 
бит но. Бит но је коли ко су уста но ве 
кул ту ре из Сре ма доби ле сред ста ва, 
а доби ле су вео ма мало. Још бит ни је 
је који про јек ти нису задо во љи ли кри-
те ри ју ме чла но ва коми си је Мини ста р-
ства, а који јесу. 

У тек сту „Ко је нама Шек спир“ упра-

во ука зу је мо на то да вео ма зна чај-
не кул тур не мани фе ста ци је у Сре му, 
као што су Дани сло вен ске писме но-
сти, Тре ма фест, или Шек спир фест, 
нису задо во љи ле кри те ри ју ме чла-
но ва коми си је Мини стар ства кул ту-
ре. То може да зна чи и да ти про јек ти 
нису били довољ но добри, али то је 
већ мало теже зами сли во. Ми смо на 
јед ном месту поре ђа ли про јек те који 
нису доби ли сред ства и оне који јесу. 
Чита о ци ма је оста вље но да цене и 
про су ђу ју. 

М нови не су реги о нал ни недељ ник, 
и нама је било важно да истак не мо да 
су срем ске уста но ве кул ту ре доби ле 
нео бич но мало сред ста ва из репу-
блич ког буџе та, а то је чиње ни ца која 
није оспо ре на у реа го ва њу Прес слу-
жбе Мини стар ства кул ту ре и инфор-
ми са ња.

Глав ни и одго вор ни уред ник М нови на
Све тла на Цуца нић
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НЕ САМО О ПОЛИТИЦИ: Ђорђе Радиновић Џокеј, председник Општине Стара Пазова

Добар дри блер и џо кеј
за те шке по ли тич ке тр ке

Ђор ђе Ра ди но вић, пред сед ник 
Оп шти не Ста ра Па зо ва сва ка-
ко пред ста вља за ни мљи ву 

по ли тич ку лич ност у Сре му. Не са мо 
због то га што га сви зна ју пре по 
на дим ку Џо кеј, не го по пу ном име ну и 
пре зи ме ну, не го пре све га по јед ној 
бо га тој и успе шној ка ри је ри ко ју је 
го ди на ма гра ди и из гра дио у ме сту у 
ком се ро дио и оп шти ни ко јој при па да. 
А ни је да му ни је ну ђе но да оде у Но ви 

Сад, Бе о град и та мо на ста ви да се 
ба ви по ли ти ком. Ра ди но вић је це лу 
по ли тич ку ка ри је ру по све тио до бро би-
ти ло кал не за јед ни це, ме сне за јед ни-
це, оп шти не. Љу ди су у ње му увек 
пре по зна ва ли искре ност и не се бич но 
за ла га ње за оп шту ствар, о че му све-
до че и ње го ви по ли тич ки ре зул та ти.

Са Ђо р ђем Ра ди но ви ћем смо раз го-
ва ра ли о све му, ово га пу та о по ли ти ци 
нај ма ње. Ка ко је до био на ди мак Џо кеј, 

от куд то да је дан Сре мац ни је по ли-
тич ки сим па ти зер Ли ге, ка ко се за хва-
љу ју ћи лу бе ни ца ма на шао на Ма ра ка-
ни, за што љу ди ми сле да је пре ви ше 
до бар и ме кан за функ ци ју на ко јој се 
на ла зи? 
 

На ди мак Џо кеј
Ко ре ну су ми сре мач ки, до кле год 

пам тим уна зад, и то баш у Бе ле ги шу. 

Са супругом, млађом ћерком и унуком
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Жи вим у ку ћи, на те ме љу, у ко јој су 
 жи ве ли отац и де да. 

У ра ном де тињ ству сам баш во лео 
ко ње. Има ли смо че ти ри ко ња, би ла је 
пу на шта ла. Пам тим и ка ко су се зва-
ли, Се гин, Со ко, Арап и Ру бин. Је дан 
је био бе лац, је дан зе лен ко, а два су 
би ли ри ђа ни. Зе лен ко и Бе лац су би ли 
леп ши. По сле је отац про дао ко ње, 
ку пио трак тор, и та ко, из гу би ла су се 
та вре ме на. Сви мо ји су се ба ви ли 
по љо при вре дом. Из ме ђу оста лог има-
ли смо два ју тра ви но гра да из ме ђу 
Бе ле ги ша и Ба но ва ца. Ми смо ра ди ли 
та два ју тра ви но гра да и то је био 
ве ли ки по сао, али све је то би ло за 
на шу ку ћу, ни смо про да ва ли ви но и 
ра ки ју. Нај ви ше је би ло слан ка мен ке и 
фран цу за, то су би ле сор те гро жђа 
ко је су се та да га ји ле. Ви но град се 
не кад шпри цао пла вим ка ме ном. Ле ти, 
по сле шпри ца ња ви но града, мој отац 
је ку пао ко ње у Ду на ву, по што је у бли-
зи ни на шег ви но гра да био спуст на 
Ду нав. Ја сам био је дан од рет ких 
де ча ка ко ји је смео да ја ши ко ња док 
пли ва Ду на вом. То ме је та та на у чио, и 
већ са де се так го ди на ја шио сам ко ња 
са мо са огла ви ном и ка ја сом. Због 
то га сам до био на ди мак Џо кеј, пр во од 
мог на став ни ка Ду ле та Га ји на, јер је 
ње му то би ло сим па тич но. Он је био 
из Вој ке, а био нам је ро ђак, па је 
до ла зио код нас у ви но град, кад се 
оре зу је, кад се шпри ца, у бер бу и та ко 
... Он је знао да ја смем да ја шим ко ња 
у Ду на ву и он ми је и на де нуо на ди мак, 
Џо кеј. 

Фуд бал и лу бе ни це
Фуд ба лер сам био од ра ног де тињ-

ства, од сво је де се те го ди не. Пр ве 
фуд бал ске ко ра ке сам на пра вио у пи о-
ни ри ма Цр ве не зве зде. Тре не ри су ми 
би ли Сте ван Осто јић и Ми ло ван 
Ђо рић. А у Зве зду сам до спео за хва-
љу ју ћи лу бе ни ца ма. Не ка да су мо ји 
се ја ли мно го бо ста на, по че ти ри ју тра 
лу бе ни ца и два ју тра ди ња. Про да ва-
ли смо бо стан на Па ли лул ској пи ја ци у 
Бе о гра ду. То је тра ја ло по це ло ле то. 
Ма ма про да је на пи ја ци, то су би ле 
чу ве не „фри шке бе ле ги шке“ лу бе ни це, 
а та та са на ма де цом бе ре и но си на 
пи ја цу. Рај ко Ми тић је ку по вао лу бе ни-
це од нас. Ту је био цео ред Бе ле ги ша-
на ко ји су про да ва ли бо стан. И мој 
брат од тет ке, ко ји је био обра зо ва ни-
ји, био је ма шин ски ин же њер, ка же 
јед ног да на Рај ку Ми ти ћу она ко кроз 
раз го вор, ево овај наш ма ли игра фуд-
бал, и Рај ко ка же до ве ди га на Ма ра ка-
ну. И та ко се ја на ђем на Ма ра ка ни и 
го ди ну да на сам играо за пи о ни ре. 
Ме ђу тим, де си ло се да сам у шко ли 
пао и по ло мио кључ ну кост на се дам 
ме ста, имам још ожи љак. То је би ло 
ја ко не згод но. Две го ди не ни сам мо гао 
да играм фуд бал. Имао сам угра ђе ну 
шип ку, две опе ра ци је, та ко да сам 
за бо ра вио на Зве зду. На кон то га сам 
играо ма ло у Бе ле ги шу и бр зо пре шао 
да играм за Је дин ство из Ста ре Па зо-

ве. Ода тле сам пре шао у Ста ре Ба нов-
це, то је био ни жи ранг. Ту сам играо 
две го ди не и ту ме је ви део не ки 
Ми лош Гру јић, по знат бе о град ски тре-
нер, био је не кад фуд ба лер ОФК Бе о-
гра да. Он ме је од вео у Бе о град, пр во 
у Ба тај ни цу, па у Те ле оп тик и на кра ју 
смо он и ја за вр ши ли у ФК ИМТ на 
Но вом Бе о гра ду. Ту сам играо од 1984. 
до 1991. го ди не. Играо сам у халф 
ли ни ји. Пет го ди на сам био ка пи тен, 16 
пу та на сту пао за ама тер ску ре пре зен-
та ци ју Бе о гра да. То је био ранг од бе о-
град ске зо не, до ме ђу ре пу блич ке ли ге, 
ре ци мо као тре ћа ли га у це лој бив шој 
СФРЈ. Су пру га и ја смо ра ди ли у ИМТ, 
и то су би ла та „срет на вре ме на“ кад 
се жи ве ло нор мал но. Крат ко до ду ше, 
ко ли ко смо ми са на шим го ди на ма 
за ка чи ли. Нај ви ше се ћа ња на фуд бал-
ску ка ри је ру имам из ИМТ-а. Већ 1991. 
го ди не по че ла је да се рас па да и 
фа бри ка. Ја сам имао већ 30 го ди на, 
по но во сам се вра тио у Је дин ство и ту 
по сле го ди ну да на за вр шио фуд бал ску 
ка ри је ру.

Опо зи ци ја и власт
Од по чет ка сам био укљу чен у осни-

ва ња опо зи ци је у Ста рој Па зо ви. Пр во 
је би ла осно вана гру па гра ђа на „Са-
ва“, до би ла је име по Све том Са ви. Из 
те гру пе је на ста ла Срп ска на род на 
об но ва Мир ка Јо ви ћа, Срп ски по крет 
об но ве Ву ка Дра шко ви ћа и Ше ше љев 
Срп ски чет нич ки по крет. Ја сам оти-
шао у СПО са Ву ком Дра шко ви ћем, то 
ми је та да де ло ва ло као нај о збиљ ни ја 
по ли тич ка при ча. Имам и да ље мно го 
при ја те ља из СПО. Ми лан Ком не нић је 
до ла зио код ме не све до сво је смр ти. 
Ње га сам ја ко во лео за то што је био 
обра зо ван чо век, са њим се мо гло 
ле по раз го ва ра ти и мно го на у чи ти. И 

У Ста рим Ба нов ци ма 
ме је ви део не ки 

Ми лош Гру јић, по знат 
бе о град ски тре нер, 

био је не кад фуд ба лер 
ОФК Бе о гра да. Он ме 
је од вео у Бе о град, 

пр во у Ба тај ни цу, па у 
Те ле оп тик и на кра ју 

само он и ја за вр ши ли 
у ФК ИМТ на Но вом 

Бе о гра ду. Ту сам
био од 1984. до 1991. 

го ди не. Играо сам
у халф ли ни ји.
Пет го ди на сам

био ка пи тен

Белегиш
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Вук је до ла зио код ме не ку ћи, са Во ји-
сла вом Ми хај ло ви ћем сам и да нас 
при ја тељ. Из тих вре ме на и СПО-а 
има пу но љу ди у Срп ској на пред ној 
стран ци. 2000. го ди не ка да је фор ми-
ран ДОС, СПО је ско ро не стао, из гу би-
ла се та по ли тич ка при ча. На ин си сти-
ра ње СПС ја сам при стао да бу дем 
кан ди дат те стран ке. То ми је је дан 
ве ли ки про ма шај. Ме ђу тим до био сам 
из бо ре у Бе ле ги шу, али је СПС до био 
са мо девет од бор ни ка од 48, све оста-
ло је осво јио ДОС. И ја сам под нео 
остав ку на ме сто од бор ни ка. 

2002. го ди не сам на пу стио СПО кад 
су га на пу сти Вер ко и Во ја (Ве ро љуб 
Сте ва но вић и Во ји слав Ми хај ло вић, 
прим. аут.). Ме ђу тим, та ко то ни је 
ишло и ја сам на пра вио гру пу гра ђа на. 
Ма ло сам „не стао“ са по ли тич ке сце-
не. Тек 2004. го ди не сам ушао као у 
оп штин ску скуп шти ну као од бор ник, а 
2005. сам по бе дио на из бо ри ма за 
Ме сну за јед ни цу Бе ле гиш са 100 по сто 
ман да та. Ве ли ка афе ра са мо јом гру-
пом гра ђа на де си ла се 2008. го ди не 
ка да смо на си лу из ба че ни из оп штин-
ске скуп шти не. Та да сам сме тао ДС 
ко ји је пре у зи мао власт од ра ди ка ла. 
Још јед ном сам по бе дио 2009. го ди не, 
тад већ као СНС. То су би ли пр ви 
из бо ри на ко ји ма смо на сту пи ли као 
Срп ска на пред на стран ка и је ди но у 
По ду на вљу, ко је сам ја во дио, смо 
осво ји ли ман да те и то у Бе ле ги шу, 
Ста рим и Но вим Ба нов ци ма. По себ но 
сам по но сан на из бо ре 1996. го ди не. 
Та да су би ли дво кру жни ве ћин ски 
из бо ри за од бор ни ке. Ја сам био кан-

ди дат гру пе гра ђа на и про шао у пр вом 
кру гу. Са мо два од бор ни ка су про шла 
у пр вом кру гу, од но сно до би ли ви ше 
од 50 по сто гла со ва, то смо Ра до ван 
Ба љак из Сур ду ка и ја. Ина че. ја сам 
од 1993. до 2000. био пред сед ник 
Ме сне за јен ди це Бе ле гиш.

По што ван у свом се лу
Ја сам као де чак био при лич но 

не ста шан, не сти дим се то да при-
знам. При лич но је нео бич но да из јед-
ног та квог про фи ла из ра сте успе шан 
по ли ти чар, али сви мо ји не ста шлу ци 
су би ли у гра ни ца ма нор ма ле, ка ко 
бих ре као. По сле су то мно ги у по ли-
тич ком жи во ту пред ста вља ли на дру ги 
на чин, али то су би ла пре те ри ва ња, да 
не ка жем не и сти не. Ре зул та ти мог 
ба вље ња по ли ти ком су увек би ли 
им по зант ни, у свом шо ру ни кад ни сам 
до био ма ње од 90 по сто гла со ва. 

У че му је тај на мог успе шног ба ље-
ња по ли ти ком? Пр во, мо ја по ро ди ца је 
ја ко це ње на по ро ди ца и то све има 
ве зе, по себ но у се лу као што је Бе ле-
гиш, а и у сва ком се лу у Сре му. Сви 
мо ји су би ли по ште ни љу ди. Дру ги део 
при че је мо ја су пру га, ко ја је од 1996. 
го ди не ма ти чар и шеф ме сне кан це ла-
ри је у Бе ле ги шу и она је да ва ла ве ли-
ки до при нос. Она је увек би ла са 
љу ди ма и њи ма на услу зи. И на рав но 
ту је мо је ве ли ко за ла га ње за Бе ле-
гиш. Мно го пу та сам био у си ту а ци ји, 
ка да је не до ста ја ла скуп штин ска ве ћи-
на, на ро чи то од 2004. до 2008. го ди не, 
да тра жим не што за уз врат. Ни ка да 
ни сам то ко ри стио у лич не свр хе, не го 
увек у ко рист се ла. Ре ци мо, из град ња 

Ме ни че сто ка жу 
да сам мно го 

до бар, од но сно 
мно го ме кан по 

ка рак те ру, за 
ову функ ци ју 

ко ју оба вљам. 
Ме ђу тим, ме не 

је кућ но
вас пи та ње

ве за ло за цр кву, 
а цр ква ме је 
на у чи ла да је 
чо век ве ли ки 

оно ли ко ко ли ко 
мо же да пра шта

Мо ја по ро ди ца
је ве о ма стра да ла

за вре ме ко му ни ста. 
Мој де да се ба вио

по ли ти ком пре Дру гог
свет ског ра та, био је 

пред сед ник Па ши ће ве 
ра ди кал не стран ке за 
цео ста ро па зо вач ки 

срез. На рав но да
је имао ми ли он

про бле ма због то га и 
за вре ме ра та и по сле 

ра та. Мој отац
ни кад ни је ула зио у 
по ли ти ку за то што је 
по ро ди ца због де де 
про шла вр ло те шке

и муч не пе ри о де

Патријарх Иринеј и Ђорђе Радиновић
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спорт ске са ле у Бе ле ги шу 
би ла је услов да бих по др жао 
ра ди ка ле на вла сти. А ну ђе-
но ми је да бу дем пот пред-
сед ник Оп шти не, али ја сам 
ин си сти рао на из град њи 
спорт ске ха ле. И љу ди то 
зна ју, ту не ма фо ли ра ња. 
За то ја ужи вам ве ли ко по ве-
ре ње гра ђа на и ја сам на то 
ве о ма по но сан. И сад кад 
би сте оти шли у Бе ле гиш и 
кад би сте пи та ли гра ђа не, уз 
све оно што је ле по и вред но 
у се лу ве за но је мо је име, 
од но сно на ди мак, Џо кеј. На 
сва ким из бо ри ма по бе де они 
љу ди ко је ја по др жа вам. 
Бе ле гиш је ина че јед но ја ко 
ле по уре ђе но ме сто, са пла-
но ви ма да бу де јед но од нај-
леп ших ме ста у Сре му. И то 
сва ки Бе ле ги шанин зна. Ду го 
сам у тој ло кал ној при чи и 
по зна јем про блем сва ког 
ме ста. По зна јем и мно го гра-
ђа на. Ево сад смо до би ли 
ве ли ку по др шку у Вој ки. Зна-
те, ово сад при чам отво ре но, 
у Вој ки је увек био рат на 
ли ни ји Бо сан ци – Срем ци. 
На пред на стран ка и ра ди ка-
ли су увек не ка ко при па да ли 
Бо сан ци ма, и сад су и Срем-
ци при шли на пред ња ци ма 
због ме не. До би ли смо 77 
про це на та на пред сед нич ким 
из бо ри ма. Та ко је и у Ста рим Ба нов ци-
ма. Ус пео сам да по ми рим те не ке ста-
ре раз ли ке. 

Сре мац, а ни је ли гаш
Ни сам ли гаш. Мо ја по ро ди ца је ве о-

ма стра да ла за вре ме ко му ни ста. Мој 
де да се ба вио по ли ти ком пре Дру гог 
свет ског ра та, био је пред сед ник 
Па ши ће ве ра ди кал не стран ке за цео 
ста ро па зо вач ки срез. На рав но да је 
имао ми ли он про бле ма због то га и за 
вре ме ра та и по сле ра та. Мој отац 
ни кад ни је ула зио у по ли ти ку за то што 
је по ро ди ца због де де про шла вр ло 
те шке и муч не пе ри о де. Де да је био 
три го ди не у за тво ру због от ку па. А 
пр ва њи хо ва му ка је би ла кад су му за 
вре ме ра та Шва бе у пре тре су ку ће 
на шле пи што ље. Би ла је не ка бло ка да 
у Бе ле ги шу, а он је још од пре ра та 
имао два пи што ља ко је ни је вра тио. 
Кад су му на шли те пи што ље, од мах 
су га уста ше од ве ле у за твор у За греб. 
Био је осу ђен на смрт. Ме ђу тим, стриц 
и отац су про да ли 50 де бе лих сви ња и 
да ли не ком адво ка ту из За гре ба да га 
иш чу па да га не би стре ља ли. То су 
та да би ли ве ли ки нов ци. По сле ра та је 
опет имао про блем са пар ти за ни ма у 
се лу. Био им је сум њив, ка ко се он то 
спа сао из уста шког за тво ра? Та при ча 
о де ди и ње го вим про б леми ма са 
ко му ни сти ма је ме не ма ло „од би ла“ од 
Ли ге, ма да сам ја имао до бре од но се 
са Чан ко вом стран ком, и са по кра јин-

ским се кре та ри ја ти ма. 
По себ но са Еми лом Феј зу ла-
хи јем. 

Ко му ни сти су нам по сле 
ра та узе ли до ста зе мље. 
Не што је вра ће но, не што 
ни је. Чак су и ку ћу у јед ном 
мо мен ту кон фи ско ва ли. 
Стриц ми је при чао да су 
ис те ра ли це лу по ро ди цу из 
ку ће и да су сви они јед но 
вре ме би ли на ле ди на ма. 
По сле су ку ћу вра ти ли. А 
он да је 1949. отац оти шао у 
вој ску, а де да у за твор због 
от ку па. Ба ба је би ла са ма, 
стриц је већ био оже њен, 
одво јио се. И он да су кре ну ли 
по но во, ис по чет ка да ра де и 
сти чу. И то је оно због че га 
сам ја по но сан на свог оца и 
на сво ју мај ку, ко ји су опет 
ство ри ли ка пи тал и на ма 
де ци су обез бе ди ли до бар 
жи вот. Мој отац је опет, по сле 
све га у се лу ва жио за га зду. 
Али све су ство ри ли са мо 
те шким ра дом. Ве ли ки но вац 
су за ра ђи ва ли на бо ста ну, 
ме ђу тим, то је био кр вав 
по сао. Се ја ли су че ти ри ју тра 
лу бе ни ца и два ју тра ди ња. 
Има ли смо ка ми он „та мић“. 
Ста ри ји брат је во зио, ма ма 
је про да ва ла, а ја сам са 
та том углав ном био на бо ста-
ну, брао и чу вао. Ди ње се 

бе ру не ко ли ко пу та на дан, да не по пу-
ца ју. Он да ја ују тру обе рем ди ње па 
тр че ћим ко ра ком на ку па ње на Ду нав, 
па он да по сле под не опет на бра ње 
ди ња. Та ко је то би ло и мо гло кад сам 
био млад.
 
По што ва ње ве ре и цр кве
Мој де да је био пред сед ник Цр кве-

ног од бо ра по сле Дру гог свет ског ра та 
це лих 35 го ди на. Ина че Бе ле гиш је 
јед но од рет ких се ла у ко ме се све ште-
ни ци ни су ме ња ли. Ду го го ди на нам је 
све ште ник био Са ва Ма о вац из Мо ро-
ви ћа. Он је из Бе ле ги ша и оти шао у 
пен зи ју. Но си лац сам ор де на Све тог 
Са ве дру гог ре да. Сла ви мо Све тог 
Ни ко лу. Ме ни че сто ка жу да сам мно го 
до бар, од но сно мно го ме кан по ка рак-
те ру, за ову функ ци ју ко ју оба вљам. 
Ме ђу тим, ме не је кућ но вас пи та ње 
ве за ло за цр кву, а цр ква ме је на у чи ла 
да је чо век ве ли ки оно ли ко ко ли ко 
мо же да пра шта. Та ко да ја љу ди ма 
мо гу да опро стим и то га се не сти дим. 
Са су пру гом Љи ља ном имам две ћер-
ке, ста ри ја је уда та у Ин ђи ји, и од ње 
имам уну ке Ду ша на и Со фи ју. Мла ђа 
је би ла мис Вој во ди на, за вр ши ла је 
но ви нар ство, са да се по све ти ла глу-
ми, глу ми ла је у Ком ши ја ма, Гор чи лу, 
ра ди ла на Хе пи те ле ви зи ји као во ди-
тељ и та ко, ве о ма је про дор на и спо-
соб на. Мо жда је но ви нар ство не што 
нај бли же ба вље њу по ли ти ком. 

Владимир Ћосић

У че му је тај на мог 
успе шног ба ље ња 
по ли ти ком? Пр во,

мо ја по ро ди ца је ја ко
це ње на по ро ди ца и то 
све има ве зе, по себ но 

у се лу као што је
Бе ле гиш, а и у сва ком 
се лу у Сре му. Сви мо ји 

су би ли по ште ни 
љу ди. Дру ги део при че 

је мо ја су пру га, ко ја
је од 1996. го ди не 

ма ти чар и шеф ме сне 
кан це ла ри је у

Бе ле ги шу и она
је да ва ла ве ли ки 

до при нос

Из млађих дана, када се успешно бавио фудбалом
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Једи но место које до сада није има ло 
изла зак са ауто-пута од Бео гра да до 
Новог Сада је Нова Пазо ва, а дирек тан 

при ступ ауто -пу ту биће омо гу ћен захва љу-
ју ћи инве сти ци ји која под ра зу ме ва изград-
њу петље са искљу че њи ма на ауто- пут Е-75 
изме ђу Ста рих Бано ва ца и Нове Пазо ве.

- Петља на ауто-путу Бео град - Нови Сад, 
код ком па ни је Делез, биће гото ва до лета. 
Про је кат је зна ча јан не само за мешта не 
већ и за буду ће и сада шње инве сти то ре 
који послу ју у ново па зо вач кој инду стриј ској 
зони - иста као је Ђор ђе Ради но вић, пред-
сед ник Општи не Ста ра Пазо ва при ли ком 
оби ла ска гра ђе вин ских радо ва на овој сао-
бра ћај ни ци. 

Посе бан зна чај ове петље је у томе што 
ће након 40 годи на омо гу ћи ти дирек тан 
при ступ насе ља Нова Пазо ва ауто-путу. 
Корист од петље ће има ти и ста нов ни ци 
Нових Бано ва ца чије су ули це у послед ње 
вре ме опте ре ће не ками о ни ма који пре во зе 
робу до вели ких логи стич ких цен та ра отво-
ре них у инду стриј ској зони на овом месту 
у послед њих неко ли ко годи на. Про је кат 
реа ли зу ју зајед нич ки Мини стар ство гра ђе-

ви нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту ре и 
Општи на Ста ра Пазо ва која је из соп стве-
ног буџе та издво ји ла пре ко мили он евра за 
овај про је кат.

Ради но вић је изја вио да је ова сао бра ћај-
ни ца била само сан и ове и свих прет ход-
них локал них вла сти у послед њих неко ли ко 
деце ни ја. 

- Ком пли ко ва на екс про при ја ци ја земљи-
шта на којој се петља нала зи, изме шта ње 
глав них токо ва гасо во да и обез бе ђи ва ње 
доку мен та ци је је вели ки посао који је мој 
тим успе шно реа ли зо вао и ми ћемо ову 
петљу пусти ти у сао бра ћај већ 1. јула - изја-
вио је Ради но вић.

Вели ка вред ност петље је и у томе што ће 
она бити део вели ког кори до ра који поред 
ауто-пута кроз целу инду стриј ску зону пове-
зу је сада шње и буду ће вели ке при вред не 
објек те од Деле за и Лидла па до ком плек са 
логи стич ких цен та ра ком па ни је Ајмакс на 
петљи код Нових Бано ва ца. Тако ђе, петља 
ће бити чво ри ште и буду ћег кори до ра који 
кроз ата ре села Вој ка и Крње шев ци пове зу-
је зоне два вели ка ауто-пута.

С. С.

НОВА ПАЗО ВА ДОБИ ЈА ДИРЕК ТАН ПРИ СТУП АУТО-ПУТУ

У току радо ви на 
изград њи петље

Радо ви на изград њи петље

Скуп шти на општи не Ста ра Пазо ва усво ји ла је у 
четвр так, 25. маја, одлу ку о реба лан су општин ског 
буџе та, који је тех нич ке при ро де. По речи ма Бран ка 

Маза ли це, шефа Оде ска за буџет, обим буџе та се не 
мења, а при хо ди пред школ ских уста но ва биће убу ду ће 
пла ни ра ни као при хо ди буџе та, па ће роди те љи тро шко ве 
борав ка деце убу ду ће пла ћа ти на рачун буџе та, а не 
врти ћа. Одго ва ра ју ћи на при мед бе опо зи ци је Бојан Ковр-
ли ја, начел ник Општин ске упра ве обја снио је да Кадров-
ским пла ном пред ви ђе них 146 људи за ову годи ну, није 
пре ви ше, јер се и обим посло ва Упра ве уве ћа ва. Усво је на 
је одлу ке о кон вер зи ји потра жи ва ња Општи не Ста ра 
Пазо ва по осно ву јав них при хо да у трај ни улог у капи та лу 
Сао бра ћај ног пред у зе ћа „Ласта“ Бео гра ду изно су седам 
мили о на и 82 хиља де дина ра глав ног дуга и око два 
мили о на 360 хиља да дина ра кама те. При хва ће не су 
кадров ске про ме не у неким рад ним тели ма скуп шти не, а 
на пред лог одбор нич ких гру па. М. М.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТА РА ПАЗО ВА

Усво јен реба ланс буџе та

Са Скуп шти не општи не Ста ра Пазо ва

МЗ СТА РА ПАЗО ВА

Борис Бабик
пред сед ник Саве та

У сре ду, 24. маја одр жа на је кон сти ту-
тив на сед ни ца Саве та месне зајед ни це 
Ста ра Пазо ва, сход но резул та ти ма избо-
ра од 14. маја. Након све ча не изја ве вери-
фи ко ва них чла но ва, за пред сед ни ка 
Саве та је иза бран Борис Бабик, за заме-
ни ка Дра ган Милаш, обо ји ца са осам на-
ест гла со ва за и три уздр жа на. Истим 
одно сом гла со ва иза бран је и сед мо чла ни 
Извр шни одбор Саве та месне зајед ни це 
Ста ра Пазо ва, а за пред сед ни ка Извр-
шног одбо ра Бог дан Миље вић. Нови 
пред сед ник Саве та месне зајед ни це 
Борис Бабик захва лио се гра ђа ни ма на 
ука за ном пове ре њу и позвао месно руко-
вод ство да зајед нич ким сна га ма и тру дом 
допри не се бољит ку места. Првој, кон сти-
ту тив ној сед ни ци при су ство вао је и пред-
сед ник Скуп шти не општи не Ста ра Пазо ва 
Горан Јовић, који је уз честит ке новом 
пред сед ни ку иста као, да су сви доса да-
шњи сази ви Саве та били једин стве ни у 
раду и изра зио уве ре ње да ће овај Савет 
бити покре тач ка сна га за све инве сти ци је 
у циљу доби ја ња ста ту са Гра да.  Ј. К.

САО БРА ЋАЈ

Акци ја „Мату ра“
При пад ни ци поли ци је одр жа ли су 22. 
маја, завр шно пре да ва ње у ста ро па зо вач-
ким сред њим шко ла ма у окви ру акци је 
„Мату ра“, на тему пре вен ци ја алко хо ли-
зма и нар ко ма ни је код мла дих, вршњач-
ког наси ља и без бед ног уче шћа уче ни ка у 
сао бра ћа ју. Ђаци ма су се обра ти ли Дра-
ган Вра њеш, заме ник коман ди ра Поли циј-
ске испо ста ве Ста ра Пазо ва и Зоран 
Кра вић, вођа сао бра ћај ног сек то ра у 
Поли циј ској ста ни ци Ста ра Пазо ва. Циљ 
ове акци је је пове ћа ње без бед но сти уче-
ни ка, како у самим сред њим шко ла ма, 
тако и при ли ком одр жа ва ња пред сто је ћих 
матур ских про сла ва. За мату ран те је од 
посеб ног зна ча ја и еду ка ци ја о сао бра ћа-
ју, јер ће уско ро и сами поста ти воза чи, па 
им је овом при ли ком скре ну та пажња на 
нај че шће узро ке сао бра ћај них незго да. 

К. Л.
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ЈКП „ЧИСТО ЋА“

Иста цена у
свим насе љи ма

У општи ни Ста ра Пазо ва од поло ви не 
апри ла на сна зи је нови ценов ник кому нал-
них услу га Јав но – кому нал ног пред у зе ћа 
„Чисто ћа“ пре ма којем је извр ше на кате го-
ри за ци ја гроб них места, па су тако свих 11 
гро ба ља у ста ро па зо вач кој општи ни поде-
ље ни у три кате го ри је. То зна чи да је цена 
кому нал них услу га у сва ком насе љу иста. 
Поро ди ца пре ми ну лог да би покри ла само 
основ не тро шко ве погреб не опре ме у џепу 
мора да има у про се ку 25.000 дина ра. 
Поред тих тро шко ва чије пла ћа ње је могу-
ће на рате, за ископ раке и фор ми ра ње 
хум ке поро ди ца пре ми ну лог тре ба да 
издво ји 5.000, за упо тре бу капе ле још 1.500 
дина ра, док орга ни за ци ја саме сахра не 
кошта додат них 1.925 дина ра. За само 
сахра њи ва ње над ле жно је ста ро па зо вач ко 
Јав но – кому нал но пред у зе ће „Чисто ћа“. 
Репу блич ки фонд за пен зиј ско и инва лид-
ско оси гу ра ње запо сле них, као и Репу блич-
ки фонд за пен зиј ско оси гу ра ње само стал-
них делат но сти, рефун ди ра ју део нов ца за 
сахра ну, али сума од око 35.000 дина ра у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва није довољ на да 
покри је тро шко ве сахра не. С. С.

РОМ СКИ ФОЛ КЛОР

Чети ри деце ни је 
посто ја ња 

Ром ски фол клор у овом делу Сре ма 
посто јао је пре 40 годи на. Слич не ини ци ја-
ти ве су покре та не пре две деце ни је, али 
сама дру штва нису дуго тра ја ла. Око десе-
то ро мла дих Рома и Ром ки ња из неко ли ко 
насе ља ста ро па зо вач ке општи не који су 
завр ши ли основ не и сред ње шко ле од 
недав но сва ке неде ље и по три пута днев-
но оку пља ју се у Вој ки и вежба ју како би 
напо кон зажи ве ла иде ја око осни ва ња ром-
ског фол кло ра. Иако још увек нема ју аде-
ква тан про стор за вежба ње, јер се оку пља-
ју у про сто ри ја ма војач ког Црве ног крста 
нестр пљи во се спре ма ју за први наступ 
који ће бити обо га ћен ром ском ношњом. 
Иде ју да ром ски фол клор зажи ви у општи-
ни Ста ра Пазо ва али и шире, подр жа ла је и 
локал на Кан це ла ри ја за инклу зи ју Рома 
која се у вели кој мери тру ди да, поред чува-
ња тра ди ци је и кул ту ре Рома, у сарад њи са 
локал ном само у пра вом под стак не мла де 
да се обра зу ју.  С. С.

ВОЈ КА

Дан шко ле
Дан сло вен ске писме но сти и кул ту ре, 24. 

мај, Основ на шко ла „Милан Хаџић“ у Вој ки 

уста но ви ла је као Дан шко ле и први пут га 
је про сла ви ла ове годи не. На при ред би у 
пре пу ној сали Дома кул ту ре у Вој ки, уче ни-
ци су кроз песму, игру, реци та ци је, глу му, 
пока за ли сте че но зна ње. Овом при ли ком 
награ ђе ни су нај бо љи уче ни ци на лите рар-
ном и лико вом кон кур су пово дом Дана шко-
ле „Моја шко ла“ и „Негуј мо срп ски језик“ и 
уче сни ци општин ских, реги о нал них и репу-
блич ких так ми че ња из разних пред ме та, 
као и настав ни ци за рад са децом. Ј.К.

Хра мов на сла ва 
У Вој ки је 22. маја, про сла вље на хра мов-

на сла ва Пре нос мошти ју Све тог оца Нико-
ла ја и Дан месне зајед ни це. Пре под не је 
слу же на литур ги ја, а после под не је орга ни-
зо ва на вожња фија ке ри ма из цен тра села. 
У про сто ри ја ма Дома кул ту ре је Радо мир 
Сан дић, ста ре ши на хра ма Све тог оца Нико-
ла ја извр шио обред сече ња слав ског кола-
ча уз при су ство број них зва ни ца и при ја те-
ља Месне зајед ни це. Како је у изја ви за РТВ 
Ста ра Пазо ва наја вио Љубан Ско пљак, 
уско ро се оче ку је кон сти ту и са ње новог 
сази ва Саве та, с обзи ром на то, да су 14. 
маја ове годи не одр жа ни избо ри за чла но ве 
Саве та Месних зајед ни ца у Општи ни Ста ра 
Пазо ва. На лет њој позор ни ци насту пи ли су 
чла но ви КУД-а Слав ко Гајин и певач ка гру-
па Перу ћи ћа ни, а сла ва је завр ше на кон-
цер ти ма народ не музи ке и војач ких рок 
бен до ва, уз неиз бе жан луна парк, који је 
при ву као нај ви ше пажње деце. З. К.

СТА РА ПАЗО ВА

Литур ги ја
У при су ству вели ког бро ја вер ни ка, у  

неде љу, 28. маја  у Ста ру Пазо ву су доне те 
Мошти све тих ново му че ни ка Јасе но вач ких. 
Из мана сти ра Јасе но вац мошти је испред 
згра де Општи не донео њего во пре о све-
штен ство епи скоп пакрач ко – сла вон ски 
Јован, а затим су у лити ји  пре не те у храм 
Све тог про ро ка Или је где оста ју зау век. У 
хра му је слу же на литур ги ја, а њего во пре о-
све штен ство епи скоп срем ски Васи ли је 
уна пре дио је у чин про то је ре ја, јере ја Нико-
лу Деспо та, при вре ме ног паро ха при хра му 
Све тог про ро ка Или је. Про то пре зви тер 
Срђан Ђур ђе вић, парох хра ма Све то га про-
ро ка Или је, на осно ву одлу ке Све тог архи-
је реј ског сабо ра СПЦ, одли ко ван је Напр-
сним крстом који се носи о вра ту на јед но-
стру ком злат ном лан цу и уна пре ђен у зва-
ње висо ко пре ча сног про то пре зви те ра ста-
вро фо ра. 

ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Фести вал нау ке
У субо ту, 27. маја, у ново па зо вач кој 

Основ ној шко ли „Раст ко Нема њић – Све ти 
Сава“ на петом Фести ва лу нау ке Раз и гра на 
нау ка – чиста пети ца, уче ни ци виших раз-
ре да демон стри ра ли су екпе ри мен те из 
физи ке, хеми је, био ло ги је и инфор ма ти ке. 
Пре ко хиља ду ђака ове шко ле има ло је 
при ли ку да види прин цип рада клат на, про-
из вод њу елек трич не енер ги је из лиму на, 
затим гра ђу људ ског тела, рад робо та и 
дру го. Уче ни ци нижих раз ре да оду ше вље-
ни су екс пе ри мен ти ма из хеми је, меша њем 
суп стан ци, про гра ми ра њем и кре та њем 

робо та, а Стра хи ња Бла го је вић, дирек тор 
шко ле под се тио је да се иде ја роди ла пре 
пет годи на на ини ци ја ти ву уче ни ка и 
настав ни ка и иста као да је пре суд на жеља 
ђака да пока жу шта су нау чи ли.

КОН ЦЕР ТИ

Пре ми је ра

Послед њи у зим ско - про лећ ном циклу су 
кон це ра та кла сич не музи ке у Ста рој Пазо ви 
био је сво је вр сни музич ки вре ме плов од 
баро ка до савре ме ног доба, кроз дела Хен-
дла, Брам са до савре ме них срп ких ком по-
зи то ра, која су изве ли вио ли ни ста  Вла ди-
мир Мар ко вић и пија нист ки ња Јули ја на 
Шуло вић. Пазо вач ка публи ка могла је у 
неде љу, 28. маја пре ми јер но да чује „Пусту 
земљу“, ком по зи то ра Дра же на Косо ри ћа, 
ори ги нал но напи са ну за хар мо ни ку, пре ком-
по но ва ну за кла вир и вио ли ну, која је свет-
ску пре ми је ру има ла недав но у Бечу. Био је 
то и први кон церт у окви ру јуби ле ја, 10 годи-
на вио лин ско - кла вир ског дуа Јули ја не 
Шуло вић и Вла ди ми ра Мар ко ви ћа. 

ФОЛ КЛОР

Гости из 
Швај цар ске

У петак, 26. маја у Ста рој Пазо ви је 
насту пи ла фол клор на гру па срп ског кул тур-
ног клу ба „Све ти Сава“ из Алт ште те на, из 
Швај цар ске. Овај клуб посто ји четврт века 
и оку пља неко ли ко сек ци ја, од спорт ских до 
фол клор них. Поред него ва ња оби ча ја, срп-
ске тра ди ци је и кул ту ре кроз песму и фол-
клор, у окви ру клу ба посто ји и шко ла срп-
ског јези ка. Чла но ви клу ба баве се и хума-
ни тар ним радом, а као гости КУД „Бран ко 
Ради че вић“, на кон цер ту у Сокол ском дому 
у Ста рој Пазо ви пока за ли су да иако су 
дале ко од матич не држа ве, у срцу чува ју 
иден ти тет и насле ђе свог наро да.

Раз и гра на мла дост
Од 25. до 28. маја у Новој Пазо ви је одр-

жан 12. Међу на род ни фести вал деч јег фол-
кло ра „Раз и гра на мла дост“. У два глав на 
фести вал ска дана насту пи ло је око 800 
деце из Сур ду ка, Ста ре и Нове Пазо ве, 
Бео гра да, Новог Сада, Волу је, Топо ле, 
Сив ца, из Репу бли ке Срп ске из Звор ни ка и 
из Угље ви ка, из бугар ског Новог Хана и из 
Сло ве ни је, гра да Бре жи це. У окви ру фести-
ва ла било је и низ пра те ћих про гра ма. У 
музич кој ради о ни ци деца су учи ла зајед-
нич ке песме, које су отпе ва ли на кон цер ту, 
док су наста ли радо ви на ликов ној ради о-
ни ци били изло же ни у спорт ској сали. Орга-
ни за тор фести ва ла је КУД „Мла дост“ из 
Нове Пазо ве. Гене рал ни покро ви тељ је 
била Општи на Ста ра Пазо ва. 

Пројекат „Пазовачка панорама: на вратима Европске уније – Стара Пазова, пример и подсетник“ финансијски је подржан од стране Општине Стара Пазова.



16 31. MAJ 2017.  M NOVINE ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ОПШТИ НЕ ПЕЋИН ЦИ

Уре ђи ва ње обла сти 
јав ног пре во за

На сед ни ци Општин ског 
већа општи не Пећин ци, 
одр жа ној 23. маја, већ-

ни ци су усво ји ли три одлу ке 
које за циљ има ју побољ ша ње 
ста ња у обла сти јав ног пре во-
за пут ни ка у општи ни Пећин ци 
– одлу ку о одре ђи ва њу тари-
фа и цене кара та за пре воз 
на лини ја ма у јав ном при град-
ском сао бра ћа ју на тери то ри-
ји општи не Пећин ци, одлу ку о 
одре ђи ва њу лини ја у јав ном 
при град ском сао бра ћа ју на 
тери то ри ји општи не Пећин ци 
и одлу ку о утвр ђи ва њу цена у 
окви ру так си тари фе на тери то-
ри ји општи не Пећин ци.

Све три одлу ке су доне те на 
пред лог Оде ље ња за при вре-

ду, локал ни еко ном ски раз вој, 
зашти ту живот не сре ди не и 
инспек циј ске посло ве Општин-
ске упра ве, а начел ник оде ље-
ња за при вре ду Петар Коза рев 
каже да су све три одлу ке у 
скла ду са Зако ном о пре во зу 
пут ни ка у друм ском сао бра ћа ју.

- У при пре ми је и одлу ка 
о так си ста ја ли шти ма којом 
ћемо, зајед но са три сада доне-
те одлу ке, зао кру жи ти нор-
ма тив на акта, чиме ства ра мо 
основ за врше ње над зо ра од 
стра не над ле жне инспек циј ске 
слу жбе, што ће у зна чај ној мери 
допри не ти бољем ква ли те ту 
услу га јав ног пре во за. Овим 
одлу ка ма су утвр ђе не лини је и 
цене у јав ном и так си пре во зу 

пут ни ка чиме ћемо наше гра-
ђа не зашти ти од зло у по тре ба 
у овој обла сти – обра зло жио је 
Коза рев.

На сед ни ци је усво је на одлу-
ка о доде ли сред ста ва у изно су 
од 153 хиља де дина ра Цркве ној 
општи ни Кар лов чић за наста вак 
радо ва на паро хиј ском дому 
у овом насе љу, а сред ства ће 
бити упо тре бље на за уво ђе ње 
елек тро и водо вод них инста ла-
ци ја у згра ду паро хиј ског дома.

Општин ско веће је дало и 
пози тив но мишље ње на изве-
шта је о раду за 2016. годи ну 
Народ не библи о те ке, Дома 
здра вља „Др Дра ган Фун дук“, 
Аген ци је за раз вој и Општин ске 
упра ве општи не Пећин ци.

ПОДР ШКА ПОРО ДИ ЦАМА СА ДЕЦОМ

По 40.000 за 61 поро ди цу
Пред сед ни ца Општи не 

Пећин ци Дубрав ка Кова-
че вић Субо тич ки и начел-

ник пећи нач ке Општин ске упра-
ве Жељ ко Трбо вић уру чи ли су 
23. маја јед но крат ни нов ча ни 
дода так поро ди ца ма које су 
при ја ви ле ново ро ђен че у пери-
о ду од 1. јану а ра до 30. апри ла 
ове годи не.

Помоћ од 40.000 дина ра је 
доби ла 61 поро ди ца са при но-
вом у пећи нач кој општи ни, а 
пред сед ни ца Кова че вић Субо-
тич ки каже да када је реч о овој 
мери попу ла ци о не поли ти ке, 
коју Општи на Пећин ци при ме-
њу је већ годи на ма, није реч 
само о нов цу.

- Јед но крат ни нов ча ни дода-
так од 40.000 дина ра је подр-

шка роди те љи ма која не може 
да им реши све про бле ме, али 
којом им пору чу је мо да нису 
сами у одга ја њу дете та и да ће 

локал на само у пра ва бити уз 
њих и у лепим и у тешким тре-
ну ци ма – пору чи ла је прва жена 
пећи нач ке општи не.

ЦРВЕ НИ КРСТ

Крв дало
34 мештана

На акци ји добро вољ ног дава-
ња крви, коју су у про сто ри ја ма 
пећи нач ког Кул тур ног цен тра у 
четвр так, 25. маја орга ни зо ва ли 
Инсти тут за тран сфу зи ју крви 
Срби је и Црве ни крст Пећин ци, 
крв је пону ди ло 36 добро вољ них 
дава ла ца, а њих 34 је крв и дало, 
док је дво је одби је но из меди-
цин ских раз ло га.

Међу дава о ци ма на петој ово-
го ди шњој акци ји добро вољ ног 
дава ња крви у општи ни Пећин ци 
било је осам при пад ни ца леп шег 
пола и чети ри лица која су први 
пут дала крв.

ШИМА НОВ ЦИ

Кон церт
фол кло ра

Пред пре пу ном салом Дома 
кул ту ре у Шима нов ци ма про шле 
субо те, 27. маја је насту пи ло 240 
изво ђа ча из 14 фол клор них 
ансам ба ла из Сре ма, Бач ке, 
Бана та, Лаза рев ца, Костол ца, 
Деспо тов ца, Чаје ти не, Љига... 
Срби ја у малом је сво је фол-
клор но уме ће при ка за ла шима-
но вач кој публи ци у окви ру Смо-
тре фол клор них ансам ба ла вете-
ра на „У срцу Срем(а)“, којој је 
дома ћин било Дру штво за него-
ва ње народ не тра ди ци је „Искон 
вете ра ни“, а по речи ма умет нич-
ког руко во ди о ца Дру штва Радо-
ва на Бог да но ви ћа ова мани фе-
ста ци ја, која се одр жа ва тре ћи 
пут, пре ра ста у тра ди ци ју и пред-
ста вља леп начин да се од забо-
ра ва сачу ва богат ство народ них 
песа ма и ига ра из раз ли чи тих 
кра је ва Срби је.

Кон цер ту су при су ство ва ли и 
пред сед ни ца Општи не Пећин ци 
Дубрав ка Кова че вић Субо тич ки, 
њен заме ник Зоран Вој кић, 
дирек тор пећи нач ког Кул тур ног 
цен тра Јован Девр ња и пред сед-
ник Саве та месне зајед ни це 
Шима нов ци Алек сан дар Ман дић. 
Пећи нач ка локал на само у пра ва 
је била и покро ви тељ ове мани-
фе ста ци је, коју су подр жа ли КЦ 
Пећин ци, МЗ Шима нов ци, ОШ 
„Душан Јер ко вић Уча“ и Цркве на 
општи на Шима нов ци.
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У Ири гу је про шлог пет ка, 26. маја 
отво рен Клуб за ста ре у про-
сто ри ја ма које је Општи на Ириг 

усту пи ла на кори шће ње Аген ци ји за 
рурал ни раз вој општи не Ириг. У Клу бу 
ће се оку пља ти ста ри ји гра ђа ни, где ће 
се дру жи ти и про во ди ти сво је сло бод-
но вре ме. 

Клуб је зва нич но отво рио пред сед-
ник Општи не Сте ван Кази ми ро вић. 

- Локал на само у пра ва је пре по зна-
ла уло гу ста ри јег ста нов ни штва на 
тери то ри ји наше општи не. Са Аген-
ци јом за рурал ни раз вој и Цен тром за 
соци јал ни рад смо про сто ри ју, која је у 
вла сни штву Општи не, опре де ли ли за 
ову наме ну. Клуб није наме њен само 
пен зи о не ри ма, већ и ста ри ји ма. Нада-
мо се да ће у наред ном пери о ду они 
има ти свој кутак за оку пља ње – рекао 

је пред сед ник Општи не Сте ван Кази-
ми ро вић. 

На овај начин локал на само у пра-
ва бри не о ста ри јим сугра ђа ни ма који 
чине јед ну тре ћи ну ста нов ни штва на 
овом про сто ру. 

- Уло га Цен тра за соци јал ни рад 
у целој овој при чи је да води Клуб за 
ста ре. Клуб је наме њен ста ри јем ста-
нов ни штву, пен зи о не ри ма и они ма који 
то нису. Зами шљен је тако да ста ри-
ји људи дола зе у ове про сто ри је и да 
се дру же и задо во ље сво је потре бе за 
кул тур но – умет нич ким садр жа ји ма, 
да се соци јал но инте гри шу. Соци јал на 
инте гра ци ја је бит на зато што актив но 
ста ре ње чини живот ста рих осо ба ква-
ли тет ни јим, да живе дуже и у добром 
здра вљу, а то је циљ, да ста ри ји иза ђу 
из сво јих домо ва и не буду уса мље ни – 

рекла је дирек то ри ца Цен тра за соци-
јал ни рад Сил ва на Лаћа рац. 

Зоран Митић, пен зи о нер, дошао је на 
отва ра ње овог про сто ра.

- Ово неће бити кафа на, већ клуб 
где ћемо се оку пља ти ради дру же ња. 
У Ири гу до сада нисмо има ли место за 
оку пља ње. Ста ри ји ма је на овај начин 
омо гу ће но да има ју про сто ри ју где ће 
да се дру же, игра ју шах или доми не, а 
поред тога биће и кул тур но – умет нич-
ких садр жа ја – рекао је Митић. 

Тодор Бјел кић исти че да ће ово бити 
од непро це њи вог зна ча ја, како за пен-
зи о не ре, тако и за све кре а тив це из 
Ири га и ири шке општи не. Он је рекао 
да ће се у овим про сто ри ја ма писа ти 
песме, сли ка ти те да ће овај Клуб врло 
брзо поста ти један сабир ни цен тар. 

Нико ла Дукић из Врд ни ка дода је да 
ће радо, упра во овде, про во ди ти сво је 
сло бод но вре ме.

- Сва ки про стор који се обез бе ди и 
омо гу ћи ста рим људи ма да могу да 
про ве ду сво је вре ме је вео ма зна ча јан. 
Дола зи ћу некад да играм шах, а некад 
чисто да се дру жим, пре смо се оку-
пља ли у при ват ном сме шта ју. Из Врд-
ни ка сам, али волим да дођем у Ириг 
и про во дим сво је сло бод но вре ме овде 
– рекао је седам де се то го ди шњи Дукић.

Све ти слав Пеј чић, пен зи о нер из Ири-
га каже да ће му мно го зна чи ти про сто-
ри ја у којој ће се оку пља ти ста ри ји. 

- Отва ра ње ових про сто ри ја зна чи ће 
нам пуно али под усло вом да се осми-
сли неки садр жај. Заи ста тре ба моти-
ви са ти људе на неки начин да посе ћу ју 
ово место и да то буде добар кутак и 
да пен зи о не ри буду актив ни тако ђе - 
додао је Пеј чић.  С. Станетић 

Фото: Ж. Петрас 

ОТВО РЕН КЛУБ ЗА СТА РА ЛИЦА У ИРИ ГУ

Кутак за дру же ње 

Од сада дру же ње ста ри јих у новим про сто ри ја ма
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ПРЕДСТАВНИЦИ ИРИШКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ВРДНИЧАНИ

Пријатељство које

На по зив градоначелникa Ферс-
мол да Ми ха е ла Ма је ра Хер ма-
на и Удру же ња „Ферс молд – 

Врд ник“ пред став ни ци ири шке ло кал-
не са мо у пра ве на че лу са пред сед ни-
ком Оп шти не Сте ва ном Ка зи ми ро ви-
ћем и ди рек то ром Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Дра га ном Дра ги че ви ћем, 
за јед но са око 40 Врд ни ча на, бо ра ви-
ли су у не мач ком гра ду Ферс молд од 
18. до 22. ма ја. Њи ма се при дру жио и 
за ме ник по кра јин ског се кре та ра за 
при вре ду и ту ри зам Па вле По чуч, као 
и по кра јин ски по сла ник Ти хо мир Сто-
ја ко вић. Ово је уз врат на по се та љу ди 
из ири шке оп шти не Ферс мол ду, чи ја 
је де ле га ци ја бо ра ви ла про шле го ди-
не у сеп тем бру у Врд ни ку и та да је 
обе ле же на пе то го ди шњи ца бра ти-
мље ња ова два ме ста. Ова успе шна 
са рад ња по ста је при мер до брих 
од но са из ме ђу Ср би је и Не мач ке. 
То ком пе то днев ног бо рав ка пред став-
ни ци ири шке оп шти не има ли су при-
ли ку да се упо зна ју са зна ме ни то сти-

ма овог гра да, као и су сед ног гра да 
Осна бри ка. По се та је за циљ имала 
учвр шћи ва ње са рад ње Ферс мол да и 
ири шке оп шти не, а по ред то га, раз го-
ва ра ло се и о по тен ци јал ним европ-
ским про је к тима у ко ји ма би за јед но 
уче ство ва ли. 

У су бо ту, 20. ма ја ор га ни зо ва на је 
све ча ност по во дом при ја тељ ства 
Ферс мол да и  шпан ског гра да Туи, 
пољ ског гра да Добцзи це и Врд ни ка, а 
све ча но сти је при су ство ва ла и Ми ле-
на Ни ко лић, кон зул у Ди зел дор фу. 
Она се том при ли ком за хва ли ла на 
по зи ву и по же ле ла им да де се то го ди-
шњи цу при ја тељ ства обе ле же у 
но вим про сто ри ја ма овог Удру же ња. 
Про грам је по чео уз тра ди ци о нал ну 
срп ску игру – ко ло, ко је су од и гра ли 
ка ко ста ри ји, та ко и ма ли ша ни - Ср би 
ко ји жи ве у Ферс мол ду и не гу ју сво ју 
тра ди ци ју. 

Пред сед ник ири шке оп шти не Сте-
ван Ка зи ми ро вић пр ви пут је бо ра вио 
у овом не мач ком гра ду. Он се за хва-

Драган Др агичев ић, Стеван Казимиро вић и Михаел Мајер Херман

Ми смо про шле
је се ни у Врд ни ку
про сла ви ли пет
го ди на успе шне 

са рад ње са
Ферс мол дом.

Ово при ја тељ ство је 
за по че ло спон та но 
као дру же ње љу ди 
ко ји во ле кул ту ру и 

спорт, при ро ду и 
здрав жи вот



1931. MAJ 2017.   M NOVINE

БОРАВИЛИ У НЕМАЧКОМ ГРАДУ ФЕРСМОЛДУ

не познаје границе

лио на до бро до шли ци и ука зао на то 
да је ово при ја тељ ство до при не ло и 
збли жа ва њу по кра ји на ове две др жа-
ве. Он је по звао при ја те ље из Ферс-
мол да да на ред не го ди не бу ду њи хо-
ви го сти. 

- Имам ве ли ку част да вам се обра-
тим и за хва лим вам се на до бро до-
шли ци ко ју сте нам при ре ди ли. Ми 
смо про шле је се ни у Врд ни ку про сла-
ви ли пет го ди на успе шне са рад ње са 
Ферс мол дом. Ово при ја тељ ство је 
за по че ло спон та но као дру же ње 
љу ди ко ји во ле кул ту ру и спорт, при-
ро ду и здрав жи вот. На ше бра ти мље-
не збли жи ло је  С ев ерну Ра јн у  - 
Вестфа лију са  Во јводи но м. На ша   
општ ин а је п ар тнер Новом  Са ду који  
ће 2021 .  године бити  Ев ропска  

п рестон ица култу ре.  Припре ме су већ  
п оч еле и ми ћемо се уско ро наћ и у 
фоку с у све тске к ул т ур не јав ности . 
 Очекујем о  да ћемо   у нар едне че тири 
г од ине  прими ти најве ћи  бр ој гост ију у 
 наш ој истор иј и.  То пре дст авља  ве-
лику ша нсу за економск и разв ој и п ро-
моциј у, ал и нас у  исто  вре ме  ставља 
 у  ве ома тешку сит уа цију. Наши  п уте ви 
се на лазе у  в ео ма л ош ем стању , 
водо во дна м ре жа је заст арела, имам-
о  пробл ем а са ко муналном и нф ра-
структур ом. Нам а б и у т ом смислу  
пуно з начила ваша помо ћ  у виду за је-
дн ич ки х проје ка та или бар вођењ а 
кро з  лавиринте е вропске  а дминистр-
ације са  к ојом немамо и скуства  а 
знамо да је м огу ће до бити  ср едств а 
за реш ав ање основних проблема ко ји  

нас муче.  Немци су к од на с  си ноним 
за организацију,  прециз ност и  рад. 
З намо к олико сте вр едни и д ив имо се  
вашој  енер гиј и. Ми са д руге стран е, 
као и  сви ју жњ аци виш е  волимо одмо-
р и  забав у.  Циљ је да с е то  пр ом ен и. 
Ви тре ба  д а с е више о дма рате  и  т о 
код  нас на  Фрушк ој  гори и н ашо ј бањ и 
В рдник, а м и в ише да радимо . Нама  
т ре ба напреда к и ст ан дард по мери 
 ев ропског наро да – п ор уч ио је пр ед-
седник  Општине  И риг Сте ван  
Казимиров ић . 

Гра до на че лник Фер см олда  Ми хе ае л 
 Мајер Хе рма н ис такао је да посто ји 
 могућн ост за сарадњу  о ва два  мес та 
нарочит о из об ла ст и тури зма. Он  је 
из јавио да му  да ни пр оведен и у 
В рдник у ост ај у у сећа њу  и  за хвалио  
се  Драгану  Др аг ичевићу и  Ст евану 
 Казимировићу  на  г остоп ри мству. 

Са рад ња из ме ђу Врд ни ка и Ферс мол-
да тра је већ не ко ли ко го ди на, а кру ни са-
на је про шле го ди не бра ти мље њем ова 
два ме ста у Врд ни ку. То ком ових го ди на 
при ја тељ ства ви ше од 300 љу ди из Врд-
ни ка го сто ва ло је у Ферс мол ду исто то ли-
ко Не ма ца до ла зи ло је у Врд ник. Са рад
ња је ка ко на ни воу ова два ме ста, та ко и 
две др жа ве, Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу-
бли ке Не мач ке. Ферс молд је град у Саве-
зној др жа ви Север на Рај на - Вест фа ли ја 
и у њему живи око 20 хиља да ста нов ни-
ка. Град је нај по зна ти ји по месној инду-

стри ји, те се  већи на ста нов ни штва упра-
во бави тиме па самим тим и не чуди што 
је заштит ни знак овог гра да фон та на у 
цен тру која пред ста вља рад ни ка који 
носи у рука ма штап на којем се нала зи 
шест коба си ца и око њих три сви ње. 
Тако ђе, јед на од зна ме ни то сти је спо ме-
ник за уби је но јевреј ско ста нов ни штво 
испред град ске хале, нај ста ри ја кућа у 
Ферс мол ду и црква у цен тру са бистом 
Марти на Луте ра. При ро да у Верс мол ду је 
уни кат на, погод на за шет њу и бици кли-
зам.

Ферсм ол д, ма ли гр ад великог с рца 

У петак, 19. маја Врд ни ча ни су при су-
ство ва ли све ча ној ака де ми ји на којој је 
доде ље на Европ ска награ да за раз у ме-
ва ње. Награ да је доде ље на фуд бал ском 
клу бу „Pace ke loh“, а доде лио је гра до на-
чел ник Ферс мол да Миха ел Мајер Хер-
ман. Ова награ да доде ље на је про шле 
годи не дирек то ру Тури стич ке орга ни за ци-
је Дра га ну Дра ги че ви ћу. 

Доде ла награ де 

Фолклорна група из Ферсмолда
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-  О ва сарадњ а  траје  в ећ ше ст годи-
на  и покр енуо ј е  Драган  Драгичев ић 
који  је  овде  ж ив ео. У Ферсм ол ду жи ви 
мног о  људи к ој и долазе  из  Ј угосла-
вије. Сара дња је  по крену та  на кул ту-
рном нив оу, а  већ неколико  годин а 
 фудб алери  из Врд ника долазе о вд е  у 
пос ету. Пр ошл е годи не, када смо били 
у Вр дн ику гов орили с мо о ин дустријс-
ким  темам а. Можемо да разм енимо 
 знања из обл ас ти за шт ите живот не 
средине ,  уп рав о зато  што је В рдн ик 
туристич ко место.  Када с у  на м Врдн-
ичани били у гост им а п рошли  пут, 
ишли  су у обил азак једн ог бањск ог 
места  поред Ф ерсмолда , тако да  и на 
тај  начин могу да  се раз мене и скуства 
–  река о  је  гр адона челни к Херман.  

П окретач ове п риче је Д раган Драги-
чевић к ој ег  је  р ат као  изб еглицу  довео 
у Фе рсмолд. И  кад а се  вратио у  Ср-
бију, о ст ала је вез а са градом, сли чно 
ка о  и код пу но други х љ уд и из бивш е 
 Ју го слави је кој и ж ив е у Фе рсмолду. 
О н  је  ступио  у  контакт са би вшим 
гр адоначел ником Т орс теном  Кл ут е и 
остварио ову  са радњу  која је  пр ера-
сла границе  дв а град а.  

- Ово ј е ш еста  год ина од как о је 
по кренута је иниц ијатива Месне  зај-

еднице Вр дн ик за  пр ијатељс тво 
из међу ова  д ва места. Ви ше  је тек ло 
пр иватним линиј ама и  ни  у ко м 
моменту нисмо  н и помисл ил и  да ће 
с ара дња Врдника и Фер смолда дос-
ти ћи ов ај ни во.  Срећан  са м  због тога , 
а ли ова с арадњ а  без п омоћи Оп штине 
и наших љу ди  у  Врднику , н е би 
о пстала  о вако  дуго. У ових  седам 
 годин а негде око 3 00 гра ђана ј е 
боравило  у  општини Ир иг  као и  преко 
3 00 гр ађана наше оп штине  је бо ра-

Цркве на општи на у Осна бри-
ку при па да јед ном бро ју цркве-
них општи на на тлу тада шње 
Запад не Немач ке, које су наста-
ле пре осни ва ња запад но е вроп-
ске епар хи је. Датум реги стро ва-
ња цркве не општи не је 14. 
децем бар 1959. годи не.  Цркве-
на општи на у Осна бри ку има 
свој храм посве ћен Све том 
вели ко му че ни ку Гео р ги ју који је 
сагра ђен у ста ром визан тиј ско - 
морав ском сти лу. По архи тек-
тон ским вред но сти ма ова црква 
се нала зи међу нај зна чај ни јим 
спо ме ни ци ма кул ту ре у срп ској 
дија спо ри. Црква је визан тиј ско 
- морав ског сти ла, бога то деко-
ри са на, спо ља ура ђе на као вер-
на копи ја мана сти ра Кале нић из 
15. века. На спољ ним зидо ви ма 
су ура ђе ни грбо ви срп ских зема-
ља као и грб Срп ске Патри јар-
ши је, орна мен ти ма су пре кри ве-
ни каме ни окви ри пор та ла, а 
има их на розе та ма и архи вол-
та ма. Фре ске су једин стве не, а 
међу њима се издва ја ју: фре ска 
Тај на Вече ра и Свад ба у Кани 
Гали леј ској. Поред цркве је уко-
па на и костур ни ца са 1020 ћели-
ја (места). Улаз у Костур ни цу је 
из Цркве. Град ња хра ма је поче-
ла почет ком 1964. годи не а тзв. 

гру би радо ви су завр ше ни кра-
јем 1966. Храм је гра ђен под 
покро ви тељ ством Њего вог кра-
љев ског вели чан ства Кра ља 
Петра II Кара ђор ђе ви ћа, а као 
спо мен храм сећа ња на неви но 
изги ну ле офи ци ре и вој ни ке у 
немач ком заро бље нич ком лого-
ру Oфлаг 6 Ц (Офлаг 6 Ц је 
логор у којем је у Дру гом свет-
ском рату био затво рен цвет 
вој не инте ли ген ци је Југо сло вен-
ске кра љев ске вој ске, офи ци ри 
који се нису мири ли с пора зом у 
Април ском рату. Њих више од 
6.000 било је сме ште но у педе-
се так бара ка опа са них бодљи-
ка вом жицом уз стра жар ске тор-
ње ве начич ка не митра ље зи ма). 

Поред Спо мен хра ма је 
подиг нут и цркве ни дом који је 
посве ћен све том Кне зу Лаза ру 
Косов ском, а сагра ђен је по зах-
те ву немач ких вла сти у визан-
тиј ско - морав ском сти лу као и 
Спо мен храм. Спо мен храм је 
уне шен у реги стар покра јин ске 
вла де Доње Сак со ни је као спо-
ме ник од кул тур ног зна ча ја, како 
архи тек тон ског тако и исто риј-
ског, са дату мом од  7. октобра 
1980. годи не. Све ште ник хра ма 
је про то је реј Марин ко Рајак  од 
2015. годи не. 

Црква у Осна бри ку међу нај зна чај ни јим
спо ме ни ци ма кул ту ре у дија спо ри

Послед њег дана борав ка у Немач кој, 
дома ћи ни су одве ли госте на мали фести-
вал шпа р гле у Бокор сте ру. То је тра ди ци-
о на лна мани фе ста ци ја коју посе ћу ју ста-
ри ји али и мла ди, слич на је нашем ваша-
ру, про да ју се суве ни ри, хра на и пиће, али 
и раз не руко тво ри не. Цен трал ни дога ђај 
мани фе ста ци је је так ми че ње у љуште њу 
шпа р гли и пога ђа њу тежи не. Побе ду на 
овом так ми че њу је однео гра до на чел ник 
Ферс мол да Миха ел Мајер Хер ман. 

Фести вал у
Бок ор сте ру

Храм Све тог вели ко му че ни ка Геор ги ја

Фонтана у центру Ферсмолда
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вил о у Фе рс молду. Бр ој ка  говори  
сама  по  себи да  је ово  п риј атељств о 
дос тигло ј ед ан високи  ниво.  Што се 
 ме не лично тиче, ја сам  в рло  срећан 
 по што сам  трећин у свог  живо та 
 провео  управ о ов де, ш то су не ки 
 наши при ја тељски одн ос и  из младал-
ачк их да на  прер асл и у једн о  пр ија те-
љство кој е сада укљ учу је све н ив ое  
власти.  Сиг уран  са м  да  ћ е ово п риј-
ате љство  пр ерасти у бо ље ,  ве ће, 
већу  с арадњу, како  пр ив редну так о и 
ек он омску  – истакао ј е Драгичеви ћ.  

Конт акти из ме ђу опш ти на  и град он-
ачелника су би тни за партн ерс тв о  
нарочи то  за  сегменте  о рганизаци је и 
ф ин ан сиј ске помоћ и. Али ини ци ја-
тиве не  полазе о д њих, ак тивирао  се 
на род између  кој ег су  се током овог 
бора вка могле  ос етити најчистиј е 
емоци је. У ово ј причи све је  з асн-
овано на  пријатељ ск им основама.  

 Бивши  г радон ач елник с а к ојим  је 
Др агиче вић ст уп ио  у контакт,  Т орс тен 
Клу те токо м  ове просла ве ре као је  да 
му ј е драго  шт о сар адњ а  још ув ек  
т раје  и бил о  би  штета  да се  то 
 запостави, упр аво из раз лог а што је  
до са да  између  С рб ије и Не ма чке 
би ло  ја ко  мало пријатељства.  

П ријате љск а  прича  ук љу чила ј е  и 
виши ни во вл аст и, Вл ад у Во јводи не  
која п одржава  овакве  проје кте . 

-  Св е крене к роз  сара дњу  н а пољу 
кул ту ре, тр ади ције и размене п риј-
атељст ав а .  За  нас  у  А ут ономној  по-
крајини В ојв од ини свака ко су б ит ни 
нар одн и кораци а  они с е у велик ој 
мер и назиру у  пуно  о бла ст и. Вра та  
са радње изм еђу две  ло ка лне 
заједнице се  отв ар ају. Сигур но  да ће 
с е  у  наредном  перио ду  конкретизовати  
и   ради ти  на  проје кти ма  од битно г 
з на чаја. Нем ачка  је за наш у зем љу на 
пр вом  месту по  б роју ин вестициј а,  
з ап ослили смо само у покра јини о ко 
12. 000  ста новника  у  39  немачк их  
к омп анија.  На  п ољ у туризм а  нам се 
 отварају фантастичне могу ћн ости и  
унап ре ђене је е ви дентн о,  све в ише 
људ и из Нема чке нам долази  у гост е.  
П ре задовољан сам оним  ш то  сам 
видео о вде, г ост оп римством д ом аћ-
ина, п рели минарн им разгово рим а и 
и дејама  и  надам  с е да ћ е  се  оне у 
скорије врем е п одићи  на на јвиши 
 држа вни нив о  – рекао  је  Почуч.  

Смех, д об ро ра сположење, плес и 
игра и спунили су  ову салу. Атмос фе-
ру  је уп отпунил а  фолклор на  г рупа  из 

 Ферсмо лд а коју пре дводи  Наташа  Ст-
анојеви ћ.   

- Код нас п о стоји једно ма ло 
фо лклорно удружењ е,  фолк лорна 
група  ве ћ годину  да на . Циљ  нам  ј е 
био не само да играм о,  ве ћ и да  разв-
иј емо с рпс ку ку лт уру и покаж емо  
нема чк ом народу  ш та зн ачи срп ск а 
култура и богатс тво исте.  На ишли  смо 
на д ивне  људе  из  овог удр ужења ко ји  
су нам  помогли , обезбе дил и простори-
је , али о но  што је нај битни је  имамо 
њ ихову м ора лну подршку . Без 
м оралн е подршке  не  мо жемо ништа 
 ур адити.  Ово на м је тр ећи или че тв-
рт и наст уп. Деца  радо долазе на 
фолклор,  не када им  бу де и т еш ко  и 
напорно , а ли до лазе и на дамо се  д а 
 ћемо успе ти у овоме . Трену тно је у 
 груп и осмо ро  д еце, пет дево јчица  и  

т ри де ча ка  и седам  жена – ре кла је  
Ст анојев ић  која је  дош ла  у овај  г рад 
пре  15 година  из Пожеге.

Пут ов ати до  Фе рсмолд а није баш  
л ако. В рд ничани су сти гл и  у Ферсм-
ол д  након 24  сата путов ања . Њих  су  
п рво до чекали домаћ ини ко д  кој их су 
бил и  смештен и,  односно  пр едстав-
ниц и Удруж ења „Фе рсм олд – В рдн ик“. 
 Ов о  уд ружење  трен утно  броји 1 00 
чл анова,  о дн осно о ко 50  породи ца. 
Вр дн ич ани су били с ме шт ени код  1 5 
н ем ачких п ородица. 

Б или су  о во  дани прија тељ ства,  
д ру жења,  оби ласка Ферс молда,  
с уседн ог гр ада Оснаб рика,  званичне  
церемон иј е,  привре дне теме.  С вак о 
бира  при јатеља  према себи , с војим 
навик ам а, схватањима, разм и-
шљањим а. Пр аво и  искре но пријатељ-
ство не позна је  љубомор у, се бичнос т 
 и друге ем оције ко је мог у  да унесу 
н емир и  раздо р.  П ријатељ ска  љубав 
је не се бична,  узајамна  и ник ад  не  
престаје,  јер приј атељ је ту да  те 
разум е ,  кад а нико д руги ниј е то у 
стању  и  да  те пошт уј е. Мног и љ уди 
прол аз е кроз жи вот  о бично г чове ка , 
али са мо пра ви  п ри јатељи ос та вљ ају 
тра г  у њег овом срц у.  И скр ен о приј ат-
ељ ств о је јач е о д свег а. Оно  је чврсто 
и неуништи во, упра во је такв о  и ово 
 пријат ељс тво и зм еђу Фе рс молда и 
В рдн ика.   С ања С та нетић 

Јед на од 15 поро ди ца које су ове годи не 
при ми ле госте из Врд ни ка  јесте поро ди ца 
Пол цинг,  тро чла на поро ди ца, коју чине 
Петра, њен супруг Бурк хард и ћер ка Пеги. 
У њихо вој кући у пре ле пом окру же њу, а 
још бољем госто прим ству биле су сме-
ште не три девој ке. Овој поро ди ци није 
први пут да при ма госте из ино стран ства. 
Углав ном се са сво јим гости ма спо ра зу ме-
ва ју на енгле ском јези ку, мада за љуба-
зност, осмех и госто љу би вост нису потреб-
не речи. То се види са изра за лица, из 
јачи не воље да се гости воде на разна 
места, да виде зна ме ни то сти како Ферс-
мол да, тако и сусед ног гра да Осна брик. 

- Било је див но, има ла сам див не госте. 
Ужи ва ли смо у вре ме ну про ве де ном са 

њима. Нада мо се да ће нас посе ти ти поно-
во наред не годи не или чак ове годи не. 
Добро дошли су увек и нај бо љи су ми 
гости које сам до сада има ла – рекла је 
Петра, а коли ко је било емо тив но све до чи-
ле су њене сузе на растан ку. 

Како се могло чути, Врд ни ча ни су се 
пуни ути са ка, вид но оду ше вље ни вра ти ли 
кући. Пома ло тужни на растан ку, али у 
исто вре ме и срећ ни, јер се вра ћа ју кући. 
Сва ко од њих носи див на иску ства од 
поро ди це код које је био сме штен. Неко је 
био први пут у Немач кој, неком је ово већ 
тре ћа посе та ста рим при ја те љи ма, али је 
бит но иста ћи да су се овом при ли ком 
поред учвр шћи ва ња ста рих при ја тељ ста-
ва ство ри ла и нова при ја тељ ства. 

Дани про ве де ни
код поро ди це Полцинг

У Осна бри ку жи ви око 165.500 ста нов-
ни ка. По сле Ха но ве ра и Бра ун швај га, 
Осна брик је по ве ли чи ни тре ћи град др жа-
ве и је дан од ве ћих град ских цен та ра 
Не мач ке. У гра ду се на ла зи Уни вер зи тет и 
исто риј ско се ди ште ри мо ка то лич ке би ску-
пи је. Го ди не 1648. у Осна бри ку и Мин сте-
ру је за кљу чен Вест фал ски мир, па град 
не ки на зи ва ју „Град ми ра“. Ме ђу тим, Осна-
брик је нео би чан град са мно го ли ца, ко ји 
се увек из но ва мо же от кри ва ти из раз ли чи-

тих угло ва. Осна брик ће по се ти о це оду ше-
ви ти сјај ним ме сти ма за гур ма не и ре ги о
нал ним спе ци ја ли те ти ма. У овом граду ни 
у ком слу ча ју ни је из гу бље на ве за са са да-
шњо шћу, осе ти се на сва ком кут ку у гра ду: 
шо пинг, му зи ка, ка ба ре, пи ја це, фе сти ва ли 
и број ни до га ђа ји ов де та ко ђе за у зи ма ју 
зна чај но ме сто. У це лој Не мач кој и на 
ин тер на ци о нал ном ни воу, вр ло су за па же-
не на из ме нич не из ло жбе мо дер не умет но-
сти у Умет нич кој ха ли Осна брик.

Осна брик или град мира

Бурк хард, Пеги и Петра Пол цинг
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МОНОГРАФИЈА О ЦИКЛУСУ ШИДИЈАНКЕ

Ко је девојка са слика 
Саве Шумановића

У окви ру 17. Мемо ри ја ла Саве 
Шума но ви ћа у шид ској Гале ри-
ји про шлог четврт ка, 25. маја 

одр жа на је про мо ци ја моно гра фи је 
др Лиди је Мере ник „Сава Шума но-
вић, Шиди јан ке – вели ка син те за и 
откро ве ње нове ствар но сти“. 

Циклус Шиди јан ке при па да позној 
фази ства ра ла штва Саве Шума но ви-
ћа, када је умет ник ства рао сво ја нај-
зре ли ја дела. Пред ста вљен је у цели-
ни на послед њој само стал ној изло-
жби Саве Шума но ви ћа у Бео гра ду 
1937. годи не, на којој је умет ник при-
ка зао 410 дела. Сле де ћи пут изло жен 
је 1997. годи не у Гале ри ји сли ка 
„Сава Шума но вић“ у Шиду. То је ујед-
но било прво само стал но сагле да ва-
ње овог, до тада нео прав да но зане-
ма ре ног циклу са у опу су Саве Шума-
но ви ћа.

Како наво ди др Лиди ја Мере ник у 
сво јој моно гра фи ји, Сави Шума но ви-
ћу у Пари зу пози ра ју нај ма ње две 
бри не те Кики и Ајша, док је у Шиду то 

јед на пла ву ша (по Сави ном кази ва њу 
„шид ски модел“) од чијих ски ца је 
сачи ње на сери ја Шиди јан ки. Мону-
мен тал ним циклу сом сли ка Шиди јан-
ки, Шума но вић је, пре ма мишље њу 
позна ва о ца умет но сти, оства рио 
наум да насли ка циклус умно же не 
жен ске фигу ре, акта. Пре ма писа њи-
ма др Мере ник, сли ке из циклу са 
Шиди јан ке садр же раз ли чи те бро је ве 
акто ва: један акт, пар, а затим и гру пе 
од три пре ко три. Шума но ви ће ва 
жеља за радом у сери ји и умно жа ва-
њем жен ског акта је у Шиди јан ка ма 
пре ра сла у низа ње, набра ја ње и 
пона вља ње с раз ли ка ма, пише др 
Лиди ја Мере ник. Зани мљи во је то 
што је на свим овим сли ка ма један 
исти модел у раз ли чи тим поза ма, 
пла ви модел из Шида.  

Наи ме, по поврат ку из Пари за у 
Шид, Шума но вић првих пет годи на 
није имао модел за акт. Од момен та 
када се дого во рио са Бети, али јас 
Ема-Беба, девој ком која је пева ла у 

Композицијасаактима,1936, уље на плат ну

Директорка Галерије Весна Буројевић 
и ауторка др Лидија Мереник
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јед ној кафа ни у Шиду, све било реше-
но. 

За свог „шид ског моде ла“ Сава 
Шума но вић је гово рио да је бољи 
модел од оних које је имао у Пари зу.

Мислим да вам неће доја ди ти тај 
циклус Шиди јан ки купа чи ца, које 
ствар но не посто је у Шиду, јер у 
пото ку се купа ју само деца и где год 
која девој ка сакри ве на џбу њем, напи-
сао је Шума но вић.

У моно гра фи ји се наво ди сећа ње 
Шиђан ке Љуби це Ста ни шић да 
су се мај ка Пер си да и слу шки ња 

повла чи ле када би „шид ски модел“ 
дола зио код Саве.

Имао је про блем да нађе модел за 
акт. Неко му је рекао да поку ша у 
Думо ви ћа кафа ни, тамо је било 
доста жена. Тамо је и нашао ту 
Бети која му је стал но пози ра ла. 
Госпо ђа Пер си да ми је при ча ла да су 
они зна ли кад она тре ба да дође па 
су се повла чи ли, нису је сре та ли.

Сло бод но пона ша ње моде ла Бети 
није било по мери шид ске ску че не 
сре ди не, било је про во ка тив но и скан-
да ло зно.

Навод но у почет ку мај ка Саве Шума-
но ви ћа Пер си да није била оду ше вље-
ња чиње ни цом што њего вом сину 
пози ра кафан ска пева чи ца. Међу тим, 
схва тив ши да Сава не пока зу је пре ве-
ли ку заин те ре со ва ност за жене, у јед-
ном тре нут ку је пре ло ми ла и поче ла 
потај но да се нада да би јој упра во та 
Сло вен ка Бети могла пода ри ти уну ка. 
Но, Сава Шума но вић, за раз ли ку од 
неких дру гих сли ка ра, није него вао 
интим не одно се са сво јим моде ли ма.  

На осно ву њего вих запи са на блинд 
рамо ви ма уоча ва се да је од почет ка 
до кра ја сли ке про шло пет на е стак 
дана, што зна чи да је пре тога имао 
пот пу но дефи ни са ну визи ју циклу са, а 
да му је једи но недо ста ја ла реа ли за-
ци ја. 

Oбја вљи ва ње моно гра фи је др 
Лиди је Мере ник, пред ста вља зна ча-
јан допри нос у сагле да ва њу ства ра-
ла штва шид ског. Она овај мону мен-

тал ни циклус пози ци о ни ра у европ-
ске окви ре, исто вре ме но га дефи ни-
шу ћи као вели ку син те зу по више 
осно ва. Пре све га син те зу две оми-
ље не теме Саве Шума но ви ћа, акта и 
пеј за жа, и син те зу реа ли зма и еле ме-
на та кла си ке.

Захва љу ју ћи чиње ни ци да се 
циклус Шиди јан ке (Купа чи це), у цели-
ни чува у Гале ри ји сли ка „Сава Шума-
но вић“ у Шиду, као и да је Гале ри ја 
послед њих годи на интер вен ци ја ма у 
про сто ру омо гу ћи ла пове ћа ње изло-
жбе них повр ши на, по први пут је 
почет ком маја изло жeн циклус Шиди-
јан ке у низу и цели ни, којем су при до-
да ти ода бра ни радо ви који су му 
прет хо ди ли и они који су наста ли 
непо сред но после њега. 

Једин стве ним и пре по зна тљи вим 
Шиди јан ка ма дода то је десет ода бра-
них сли ка које су хро но ло шки, стил-
ски и темат ски наја ви ле цен трал ни 
део циклу са, као и два сери ја ла, 
један од пет депо ја сних и један од 
чети ри леже ћа акта у енте ри је ру, на 
који ма се пре по зна је пла ви модел 
Ема и кара к те ри стич не позе које зау-
зи ма ју Шиди јан ке. 

При пре ми ла
Биља на Села ко вић

У јесен 1928. вра тио сам се у Париз, 
обскр бљен нов цем из Бео гра да. 
Уисти ну, мада сам био боле стан, тај 
бора вак ми је био нај леп ши, јер сам 
захва љу ју ћи про да ји у Бео гра ду могао 
да дру гу јем са госпо ди ном Кро гом, 
Којо на ги јем, да се упо знам са Дере-
ном, да будем редов но у дру штву дама 
Кики, Тере зе Трез и Фер нанд Бареј, те 
Хер ми не Давид и покој ног Паски на, за 
кога ме је вези ва ло неко ‘бал кан ско’ 
при ја тељ ство, напи сао је Сава Шума-
но вић у ауто би о граф ском тек сту насло-
вље ном „Место пред го во ра“ у ката ло гу 
изло жбе одр жа не 1939. годи не на 
Новом уни вер зи те ту у Бео гра ду. 

Врху нац атмос фе ре „лудих три де се-
тих“ била је добро твор на пред ста ва у 
корист сиро ма шних умет ни ка, орга ни-
зо ва на у мају 1929. годи не у позо ри шту 
Боби но, у којој су уче ство ва ли Кики и 
већи на њених при ја те ља. Паскин је 
ура дио про грам ску књи жи цу која је 

штам па на у огра ни че ном тира жу, Фужи-
та се маски рао у клов на, Терез Трез је 
са девој ка ма са Мон пар на са игра ла 
кан-кан, Мари Васи ље ва је игра ла 
руске пле со ве, а глав на атрак ци ја, 
Кики, пева ла је ласцив не песми це. На 
кра ју вече ри Кики је про гла ше на за кра-
љи цу Мон пар на са. При ча ло се да је 
њена фото гра фи ја са ружом међу усна-
ма, која је том при ли ком сни мље на, као 
раз глед ни ца је про да та у 100.000 при-
ме ра ка. Упра во те годи не Сава Шума-
но вић у Пари зу сли ка акто ве Кики и још 
јед ног чуве ног моде ла, кре ол ке Ајше. 
Када је реч о Кики, у пита њу су сли-
ке Јутро (Леже ћи жен ски акт), Пари-
ски модел – Кики, као и Црве ни ћилим. 
У исти амби јент сли кар ће поста ви ти и 
сли ку Мртва при ро да, на којој ће при-
ка за ти чини ју са јабу ка ма и кру шка ма и 
ора си ма, које сво јим обли ци ма коре-
спон ди ра ју са нагла ше ном сен зу ал но-
шћу Кики ног тела. 

Кики, пари ски модел

Поддрвећем,1936, уље на плат ну
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Неде ља здра вља уста и зуба обе ле же-
на је ове годи не од 15. до 21. маја под 
сло га ном „Осмех ни се здра во“. Сто-

ма то ло шка слу жба Дома здра вља Срем ска 
Митро ви ца у сарад њи са Заво дом за јав но 
здра вље Срем ска Митро ви ца рас пи са ла је 
лите рар ни и ликов ни кон курс за уче ни ке 
основ них шко ла из Сре ма и на тај начин се 
при кљу чи ла обе ле жа ва њу Неде ље здра-
вља уста и зуба. Награ де нај у спе шни јим 
доде ље не су на све ча но сти у сали Пре вен-
тив ног цен тра митро вач ког Дома здра вља 
у поне де љак, 29. маја.

Про шло го ди шње истра жи ва ње Инсти ту-
та за јав но здра вље „Милан Јова но вић 
Батут“ пока зу је да више од 700.000 гра ђа на 
Срби је, одно сно сва ки десе ти, нема није-
дан свој зуб у вили ци. Кре зу бост може да 
се јави у раном живот ном добу. Раз ло зи су 
углав ном лоша орал на хиги је на и нео д ла-
сци код зуба ра. Гра ђа ни Срби је углав ном 
иду сто ма то ло гу тек када има ју несно сан 
бол или им се зуб већ рас па да, иако је 
позна то да поква ре ни зуби иза зи ва ју боле-
сти дру гих орга на, углав ном срца, мозга, 

плу ћа и поче так су раз ли чи тих инфек ци ја.
О здра вљу зуба нај мла ђих Митров ча на 

др Алек сан дра Стан ко вић, деч ји сто ма то-
лог и шеф Оде ље ња деч је и пре вен тив не 
сто ма то ло ги је митро вач ког Дома здра вља 
каже:

- Здра вље уста и зуба малих Митров ча на 
је у наче лу добро. Виде се „после ди це“ пре-
вен тив ног рада, тј. редов ног кон ти ну и ра ног 
систе мат ског пра ће ња здра вља деце. Тако 
се данас рет ко деси да се днев но вади по 
јед на шести ца, први стал ни кут њак, врло 
важан зуб за пра ви лан даљи ден тал ни раз-
вој дете та. Нека да, пре 15 годи на, то је 
била сва ко дне ви ца. Након уво ђе ња оба ве-
зне мере зали ва ња фису ра сва ком дете ту 
одмах по ница њу тог зуба, као и уво ђе ња 
оба ве зног систе мат ског пре гле да на годи-
шњем нивоу, када се паци јент инфор ми ше 
о ста њу свог орал ног здра вља, ста ње здра-
вља уста и зуба се дра стич но попра ви ло. 
Сва ка ко, посто је још увек паци јен ти који 
има ју запу ште на уста, који се и поред ових 
мера, оглу шу ју о апел да се зуби лече. Још 
увек кру жи мит да се млеч ни зуби не попра-
вља ју, да се зуби у труд но ћи не лече, што 
сва ка ко није исти на и одли чан и про ве рен 
су изго вор паци је на та или роди те ља паци-

је на та за страх или лич ни немар – наво ди 
др Стан ко вић.

Иако паци јен ти има ју пра во на бес плат не 
сто ма то ло шке услу ге, др Стан ко вић каже 
да је при ме ће но да посто ји и при ли чан број 
паци је на та који се опре де љу је за при ват ни 
сек тор из нај ра зли чи ти јих раз ло га, било да 
је то неи ма ње вре ме на роди те ља мале 
деце, став да је при ват но увек и боље, или 
страх. На пита ње, како пре ва зи ћи страх, др 
Алек сан дра Стан ко вић, одго ва ра:

- Пре све га радом на свом дете ту или 
самом себи, инфор ми са но шћу шта је 
запра во сто ма то ло шка интер вен ци ја и 
успо ста вља њем пове ре ња с соп стве ним 
тера пе у том којег сва ко може лич но да ода-
бе ре. Тре ба има ти на уму да спе ци ја ли сти 
дечи је и пре вен тив не сто ма то ло ги је има ју 
читав наци о нал ни про грам о зашти ти орал-
ног здра вља када при сту па ју лече њу дете-
та, и самим тим аде ква тан, савре ме ни 
при ступ пре све га у очу ва њу орал ног здра-
вља, а онда и при ме ни аде кват них тера пиј-
ских мето да.

На Оде ље њу деч је и пре вен тив не сто ма-
то ло ги је ради општи сто ма то лог др Мари на 
Бож ја ко вић, као и чети ри лека ра спе ци ја ли-
ста дечи је и пре вен тив не сто ма то ло ги је: др 
Татја на Кон стан ти но вић, др Мари на Релић, 
др Игор Томић и др Алек сан дра Стан ко вић.

Б. Села ко вић

СТО МА ТО ЛО ШКА СЛУ ЖБА ДОМА ЗДРА ВЉА СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Осмех ни се здра во
Још увек кру жи 

мит да се
млеч ни зуби

не попра вља ју, 
да се зуби у 

труд но ћи
не лече, што 
сва ка ко није 

исти на,
наво ди деч ји

сто ма то лог
др Алек сан дра 

Стан ко вић

Вас пи та чи це Мари на Дими три је вић, 
Јеле на Лаке тић и Гор да на Џам бић из 
врти ћа Зве зди ца у срем ско ми тро вач ком 
Насе љу Каме њар сво јим ђаци ма након 
руч ка оба ве зно перу зубе. Њихо ва пред у-
зи мљи вост наи шла је на пози тив не реак-
ци је роди те ља те деце, који су на кон ста-
та ци ју деч јих сто ма то ло га да деца има ју 
лепе зубе и да је хиги је на зуба на висо-
ком нивоу, похва ли ли вас пи та чи це.

Пра ње зуба
у врти ћу

У кате го ри ји ликов ни радо ви награ ђе ни 
су предшколци: Нађа Коро дић, Инес 
Бачи но вић, Лана Нова ко вић, Тео до ра 
Јев тић, Мати ја Вуче но вић, Анге ли на 
Цвет ко вић, Мили ца Ста но је вић. Од осно-
ва ца су награ ђе ни: Сер геј Цвит ко вић, 
Андреј Пет ко вић, Алек са Ерде ља нин, 
Нико ли на Ћула фић, Дуња Жалац. У кате-
го ри ји лите рар ни радо ви награ ђе ни су: 
Дра га на Мишче вић, Деја на Ман дић, Лука 
Томић, Андреа Ман дић, Мили ца Симић, 
Ната ша Бошко вић, Миа Жива но вић, Рад-
ми ла Раки та, Живан Мак сић. 

Награ ђе ниСто ма то ло зи из Слу жбе за сто ма то ло-
шку заштиту Дома здравља у Руми  посе-
ти ли су Шко лу за труд ни це у Слу жби за 
здрав стве ну зашти ту жена, где су буду ће 
мај ке кроз груп ни здрав стве но вас пит ни 
рад упо зна ва ли са зна ча јем мера зашти-
те зуба њихо вих беба као и са чиње ни цом 
да се са том бри гом тре ба поче ти још пре 
ница ња зуба, одно сно током труд но ће. 

У изра ди ликов них радо ва на тему у 
вези са кам па њом уче ство ва ла су деца из 
ПУ „Поле та рац“ из Руме и уче ни ци IV раз-
ре да ОШ „Небој ша Јер ко вић“ из Буђа но-
ва ца, а  поста вље на је и изло жба у чека-
о ни ци Слу жбе за сто ма то ло шку здрав-
стве ну зашти ту деце.

Акција у Руми

Награђени малишани са стоматолозима
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СРЕД ЊА ШКО ЛА „ДР ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ“ ИНЂИ ЈА

Про сла вљен дан шко ле

У Сред њој шко ли „Др Ђор ђе Нато-
ше вић“ из Инђи је тре нут но се 
шко лу је 550 уче ни ка у осам 

обра зов них про фи ла. Све ча ним про-
гра мом у Кул тур ном цен тру у Инђи ји у 
четвр так, 24. маја про сла вље не су две 
деце ни је рада и посто ја ња ове шко ле.

Хана ди Бје лић, дирек то ри ца СШ 
„Др Ђор ђе Нато ше вић“ исти че да су 
се, као и увек, потру ди ли да осми сле 
зани мљив и богат про грам за све сво је 
госте, како би на нај бо љи начин обе ле-
жи ли зна ча јан јуби леј за њихо ву шко лу.

- Ми смо мла да шко ла, али са нај ве-
ћим бро јем уче ни ка. Наши бив ши ђаци 
су успе шни људи. Мно ги од њих су 
ака дем ски гра ђа ни, успе шни сту ден ти, 
рад ни ци, исто тако и умет ни ци, с обзи-
ром да има мо вели ки број про фи ла и 
да обра зу је мо, у јед ну руку и вас пи та-
ва мо вели ки број деце - каже Бје лић.

Сада шњи и бив ши уче ни ци, поред 

музич ког и драм ског дела про гра ма, 
уче ство ва ли су и у тра ди ци о нал ној 
реви ји фри зу ра и хаљи на. За раз ли ку 
од прет ход них годи на, гости су могли 
да ужи ва ју у реви ји хаљи на које су уче-
ни це ове шко ле са сме ра моде лар оде-
ће напра ви ле од папи ра.

- Наше уче ни це су вео ма вред но и 
пре да но ради ле на хаљи на ма које су 
напра вље не од папи ра. Хте ли смо да 
про сла ва 20 годи на посто ја ња наше 
шко ле буде нешто дру га чи ја него све 
прет ход не и нада мо се да смо у томе 
успе ли - каже дирек то ри ца СШ „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“.

Дирек то ри ца инђиј ске сред ње шко ле 
ујед но је наја ви ла и нови смер који ће 
уве сти у наред ној школ ској годи ни. Реч 
је о тех ни ча ру дизај на тек сти ла, смер 
који ће моћи да упи шу сви они ђаци 
који има ју скло но сти ка умет но сти.

М.Ђ.

Мод на реви ја хаљи на од папи ра 

Вели ки сат на Град-
ском тргу је попра вљен 
тако да, после гото во 
годи ну дана, поно во 
пока зу је тач но вре ме. 
Како сазна је мо од Жељ-
ка Доше на, помоћ ни ка 
дирек то ра у ЈП „Кому на-
лац“ за ове наме не је 
обез бе ђе но 160.000 
дина ра, а сат су попра-
ви ли струч ња ци земун-
ске „Инсе“. Про блем је 
настао што је поква ре ни 
део био фран цу ске про-
из вод ње и није се могао 
наба ви ти, а сада је угра-
ђен меха ни зам који про-
из во ди „Инса“. С.Џ.

РУМА

Про ра дио сат

ОБНО ВА СПО МЕ НИ КА У СРЕ МУ

Вра ћа се ста ри
сјај спо ме ни ку
„Сло бо да“
 

Држав ни секре тар Мини стар ства за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци јал на пита-
ња Дра ган Попо вић је оби шао 25. маја 
радо ве на спо ме ни ку „Сло бо да“ на Ири-
шком вен цу и спо ме ни ку пар ти за ни ма у 
Диво шу. Попо вић је том при ли ком раз го ва-
рао и са изво ђа чи ма радо ва који су га изве-
сти ли да радо ви иду пред ви ђе ним током и 
да оче ку ју да ће роко ви реа ли за ци је обно-
ве спо ме ни ка бити испо што ва ни. Држав ни 
секре тар Дра ган Попо вић је изја вио да је 
држа ва у послед ње три годи не ура ди ла 
више за обно ву спо ме ни ка него што је ура-
ђе но у прет ход них 30 годи на, и да нису 
тач не при че да ова Вла да не води рачу на о 
спо мен обе леж ји ма.

- Спо ме ник „Сло бо да“ на Ири шком вен цу 
је, за вре ме док је о њему бри ну ла прет ход-
на власт, био дева сти ран, запу штен и 
опљач кан, а овом реста у ра ци јом спо ме ни-
ку ће бити вра ћен ста ри сјај како би народ 
ири шке општи не, Сре ма, Вој во ди не и 
Срби је могао овде да се, као нека да, оку-
пља и убу ду ће и како би досто јан стве но 
чува ли сећа ње на оне који су за сло бо ду 
ове држа ве дали нај вред ни је што су има ли 
– свој живот - рекао је Попо вић.

БИКИЋ ДОЛ И ШИД

Сусре ти русин ских 
шко ла

У субо ту, 3. јуна у Бикић Долу и Шиду 
одр жа ће се 23. Сусре ти русин ских основ-
них и сред њих шко ла у орга ни за ци ји Дру-
штва за русин ски језик, књи жев ност и кул-
ту ру и Основ не шко ле „Срем ски фронт“ 
Шид, у сарад њи са Општи ном Шид и Одбо-
ром за обра зо ва ње Наци о нал ног саве та 
русин ске наци о нал не мањи не Репу бли ке 
Срби је. Сусре ти русин ских шко ла поче ли 
су 1994. годи не у Бачин ци ма, када је после 
дужег пери о да обно вље но изу ча ва ње 
русин ског јези ка у Шиду и Бачин ци ма. На 
првом сусре ту, поред уче ни ка из Бачи на ца 
и Шида и њихо вих роди те ља,  гости су 
били и уче ни ци из Новог Сада и Врба са. 
Циљ и зада ци одр жа ва ња сусре та су да се 
уче ни ци, настав ни ци и дирек то ри шко ла 
саста ну, упо зна ју и раз ме не иску ства, 
међу соб но збли же, упо зна ју нову сре ди ну, 
шко лу и место сусре та. 

ЧАЛ МА

Пони ја да 
Десе та по реду „Пони ја да“ одр жа на је 28. 

маја на сео ском дома ћин ству Чавић у Чал-
ми. У до ма ћин ству Ча вић тог да на  мо гао 
се ви де ти ве ли ки број ма ли ша на ко ји су са 
оду ше вље њем ја ха ли и игра ли се са по ни-
ји ма. За не ке од њих то је би ло но во ис ку-
ство, су срет са по ни ји ма и ја ха ње па су са 
не стр пље њем че ка ли свој ред.  Циљ до ма-
ћи на био је да де ца бу ду за до вољ на. Тако-
ђе, овој мани фе ста ци ји су при су ство ва ли и 
побед ни ци кви за „Сир ми јум – цар ски град“ 
који ма је као награ да омо гу ће на посе та 
сео ском има њу Чавић, као и дирек тор 
Аген ци је за рурал ни раз вој Гра да Срем ска 
Митро ви ца Петар Самар џић.  С. С. 
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ОЛИ ВЕ РА КАТА РИ НА ПОВО ДОМ ПОЛА ВЕКА „СКУ ПЉА ЧА ПЕР ЈА“

Тре ну так стра сти који тра је

То је моде ран филм и фор мом, не 
само сен зи би ли те том. Тиме што 
сли ку, њену ком по зи ци ју и дра ма-

ти ку усло вља ва страст, осе ћај ни свет 
јуна ка, то се тако спон та но и вило ви то 
одви ја и сама рад ња. Дра ма тур ги ју не 
обли ку је ника ква апри ор на схе ма или 
прет по став ка о пра ви лу тока осе ћа ња 
лич но сти, него само осе ћа ње.

Ова ко је писао у НИН-у 21. маја 1967. 
годи не слав ни филм ски кри ти чар 
Милу тин Чолић о фил му Ску пља чи 
пер ја. А Pjer Ažam u L’nu vel lite rer беле-
жи да је филм Алек сан дра Петро ви ћа 
„лепо та Рем бо о вих сти хо ва, кон вул зив-
на и неза ми сли ва. То је лепо та муње, 
лепо та гро ма, жар ког Сун ца, лепо та 
фре не тич ног живље ња. То је аутен тич-
ност, то је исти на, то су лич но сти пуне 
стра сти које се сме ју као да пуца ста-
кло. То је лепо та јед ног сна одса ња ног 
гла сно. То је бла га и стра шна лудост, 
чароб на лепо та овог фил ма јесте лепо-
та наше умет но сти и наше стра сти.“ 
Џин Моско виц, кри ти чар углед ног листа 
Вара је ти, рекао је да је тај филм „бога-
та при ча, сат ка на од живо та, која 
публи ци оста вља сло бо ду да сама 
закљу чу је. Нема у том фил му ни пору-
ке, ни пре те ри ва ња са фол кло ром и 
етич ким про бле ми ма. Бор ба у пер ју, 
циган ске песме, вен ча ње, сва ко днев ни 
живот, бри ге и сло бо да због које се све 
забо ра вља.“

Сце на ри ста и реди тељ Алек сан дар 
Петро вић је, по соп стве ном при зна њу, 

Про шле сре де, у окви ру про гра ма 
Кан ски кла си ци, на ју би лар ном 50. 
филм ском фе сти ва лу у Ка ну, при ка-
зан је наш култ ни филм „Ску пља чи 
пер ја“, у ре жи ји Са ше Пе тро ви ћа, ко-
ји је пре тач но по ла ве ка осво јио Гран 
при, нај ве ћу фе сти вал ску на гра ду. За 
дла ку му је, из по ли тич ких раз ло га, из-
ма као Оскар за нај бо љи филм ван ен-
гле ског го вор ног под руч ја, а да нас то-
ли ко го ди на од та да овај филм не гу би 
ни трун ке од сво је умет нич ке ле по те.

Пре по ла ве ка, би ло је вре ме кад 
гра дом ни су хо да ли зом би ра ни „пал-
чи ћи“, ко ји уме ју да ко му ни ци ра ју са мо 
тип ка ју ћи пал цем по та ста ту ри мо бил-
них те ле фо на. Клин ци су не кад ишли 
у би о скоп (Ми тро ви ца је има ла два 
ре дов на ки на и још то ли ко „по по тре-
би“, а да нас не ма није дан), пред ста ве 
су се да ва ле три пу та днев но (од три, 
по ла шест и осам), а нерет ко се кар та 
мо гла на ба ви ти са мо од тап ка ро ша.

„Тап ка ње“ би о скоп ских ка ра та био је 
за нат из си ве зо не, не баш ра до ви ђен 
од стра не ор га на ре да и по рет ка, и 
тим за на том су се ба ви ли Га вра, Бе ли 
и дру ги ју на ци мог де тињ ства ко ји су 

де жу ра ли ис пред би о ско па. Не ма тог 
за лу ђе ни ка филм ске умет но сти, ко ји 
бар јед ном ни је „па за рио“ од оних ко ји 
су про да ва ли „кар ту ви ше“, по не што 
ви шој це ни од ре дов не (јер су у ре-
дов ној про да ју већ би ле рас про да те), 
а и сам сам осе тио сла сти те не фор-
мал не „ма ле при вре де“. „Тап ка ју ћи“ на 
кар та ма за филм „Ску пља чи пер ја“, 
оства рио сам за сво је кли нач ко по и-
ма ње зна чај ну сво ту. Њу сам, са не-
по гре ши вим осе ћа јем за би знис, уме-
сто у сла до лед и ко ла че у обли жњој 
по сла сти чар ни ци, рев но сно уло жио у 
сле де ћи филм. Био је то „Рат и мир“ 
Сер ге ја Бон дар чу ка, на ко ме сам то-
ли ко „пу као“ да сам кар те про да вао и 
ис под це не, не бих ли на док на дио не-
из бе жни гу би так. Од та да ви ше ни сам 
ни кад „тап као“, али „Ску пља че пер ја“ 
не за бо ра вљам не са мо као мој по ку-
шај ула ска у свет не фор мал ног би зни-
са, већ и као фил ма ко ји је на нај леп-
ши на чин обо га тио мој ду хов ни жи вот. 

 В. Ћо сић

(Тим по во дом об ја вљу је мо текст
из НИН-а, од 18. ма ја ове го ди не.)     

УСПО МЕ НА НА ВРЕ МЕ КА ДА СЕ ИШЛО У БИ О СКОП

Тап ка ње ка ра та ис пред би о ско па
за филм „Ску пља чи пер ја“ 
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хтео да напра ви „реа ли сти чан фан та-
зма го ри чан и опор филм, филм у коме 
гра ни це изме ђу добра и зла, изме ђу 
ствар ног и нествар ног, љуба ви и мржње 
ско ро не би посто ја ле... Моји Ску пља чи 
пер ја су ску пља чи има ги нар них сло бо-
да у јед ном несло бод ном све ту који не 
вре ди ни опту жи ва ти ни бра ни ти.“

Данас је тач но 50 годи на од тре нут ка 
када је овај филм при ка зан на Филм-
ском фести ва лу у Кану где је добио 
Спе ци јал ну вели ку награ ду глав ног 
жири ја и Фипре сци, награ ду међу на-
род не филм ске кри ти ке. Филм је био 
номи но ван и за Оска ра за нај бо љи 
филм на стра ном јези ку 1967. годи не. 
При ли ком све ча не цере мо ни је доде ле 
Оска ра у Холи ву ду 10. апри ла 1968. 
годи не, Сашу су сме сти ли да седи за 
сто лом са пред сед ни ком Филм ске ака-
де ми је Гре го ри јем Пеком и њего вом 
супру гом. У тре нут ку доде ле Оска ра за 
нај бо љи филм на стра ном јези ку, чуло 
се име Алек сан дар Петро вић. Саша је 
устао и кре нуо, а одмах је усле ди ло јав-
но изви ње ње. А Гре го ри Пек је Саши 
обја снио да је листа побед ни ка била 
одав но реше на, да је Саша имао нај ви-
ше гла со ва, али тре ба ло је подр жа ти 
чехо сло вач ку поли ти ку поку ша ја оства-
ре ња изве сних сло бо да.

Ску пља чи пер ја се данас при ка зу ју у 
Кану, у про гра му Кан кла сик. Нажа лост, 
међу ауто ри ма и про та го ни сти ма више 
нема Саше Петро ви ћа, Беки ма Фех ми-
уа (Бели Бора Пер јар) и Бате Живо ји-
но ви ћа (Мир та), ни Ром ки ње Гор да не 
Јова но вић, која је као натур шчик игра-
ла Тису. Нема ни дирек то ра фото гра-
фи је Томи сла ва Пин те ра ни сце но гра-
фа Вељ ка Деспо то ви ћа. У име свих 
њих, публи ци ће се покло ни ти Оли ве ра 
Ката ри на (Лен че), која је сво јом интер-
пре та ци јом у овом фил му про сла ви ла 
циган ску музи ку и учи ни ла да песма 
Ђелем, ђелем поста не хим на Рома. 
После ове уло ге усле ди ла је њена 
интер на ци о нал на кари је ра.

Бизар но је, али мало позна то, да је 
хаљи на у којој Оли ве ра игра у Ску пља-
чи ма пер ја, била њена при ват на коју је 
купи ла у Риму код Гучи ја. А када буде 
поздра ви ла публи ку у Кану пово дом 
пет деце ни ја од овог фил ма, захва љу-
ју ћи вели ком анга жма ну глав не уред ни-
це Ела Душке Јова нић, има ће на себи 
кре а ци ју Иго ра Тодо ро ви ћа. Каже да је 
оду ше вље на и хаљи ном и кре а то ром.

Данас се Оли ве ра за НИН при се ћа 
дана када је доби ла уло гу:

„Била сам на проб ном сни ма њу. Не 
знам кога је још Саша звао за уло гу 
Лен че, али знам да ми је после сни ма-
ња пока зао то што сам ура ди ла и да 
сам била вео ма неза до вољ на. Нисам 
могла да се сми рим од суза и од пла ча 
јер се себи нисам нима ло допа ла. У 
ства ри, била сам себи толи ко одврат на 
да сам моли ла Сашу да нека дру га глу-
ми ца игра уло гу Лен че а не ја. Саша је 
упо тре био сву енер ги ју и стр пље ње да 
би ме убе дио како ћу бити одлич на и да 
не сум њам у то. Гово рио је да ће то 

бити сјај на уло га. И тако је и било. Та 
уло га је обе ле жи ла моју кари је ру и мој 
живот. А ја сам хте ла да је одби јем.“

Коли ко сте позна ва ли до тада Бату 
и Беки ма?

Бату сам позна ва ла и дру жи ли смо 
се. Игра ли смо у фил му Соје Јова но-
вић Пут око све та и у фил му Сан Пури-
ше Ђор ђе ви ћа. И са Беки мом сам се 
позна ва ла, обо је смо игра ли у фил му 
Рој Миће Попо ви ћа. Али, сви смо се 
спри ја те љи ли раде ћи овај филм. Били 
су сјај ни пре ма мени, и уоп ште били 
смо добар тим. Сећам се како ме је 
Беким, у сце ни када тре ба да ми опа ли 
шамар, тако зви знуо да сам одле те ла у 
дру ги крај собе и пала пре ко неког сан-
ду ка повре див ши кич му. Није ништа 
мар ки рао него је то ура дио из све сна-
ге. Када је видео да је то било пре ја ко, 
дошао је да ми се изви ња ва. На кра ју је 

клек нуо пред мене моле ћи ме да му 
опро стим. Диван је био и див но се 
пона шао пре ма мени. Као и Бата, 
уоста лом.

Да ли пам ти те неке про бле ме са 
сни ма ња?

Не, ништа лоше не пам тим. Све је 
ишло она ко како би човек поже лео. Ми 
смо јед но став но ужи ва ли док смо сни-
ма ли овај филм.

Шта је реди тељ тра жио од вас про-
та го ни ста, какве је зах те ве имао кад 
је тре ба ло оди гра ти лик који сте 
тума чи ли?

Ништа није тра жио. Ми смо зна ли 
шта игра мо, кога игра мо, и он нас је 
пуштао да то сами реша ва мо. И то је 
нај леп ше што пам тим из рада са 
Сашом Петро ви ћем. Она чуве на сце на 
изме ђу Беки ма и мене када Беким 
ломи чаше, то је била наша импро ви за-
ци ја, ми смо је реши ли тако како су 
гле да о ци после виде ли. Рекла бих - 
добро.

А Беким је ломио?
Чаше од шеће ра, нарав но. Само ми 

је жао што та сце на из кафа не није у 
фил му дуже тра ја ла, јер смо је дуго 
сни ма ли, добро смо је сни ми ли и све 
нам је нека ко ишло од руке. Мислим да 
се Саша пла шио да филм не оде на 
мју зикл, да не пову че на Грка Зор бу 
који је у том тре нут ку већ осво јио 
публи ку, па је зато ту сце ну скра тио у 
финал ној вер зи ји фил ма.

Да ли сте има ли осе ћај да ради те 
нешто добро, ново, вели ко, или не?

Сви смо има ли осе ћај да ради мо 
нешто посеб но. Прво, били смо оду ше-
вље ни што сни ма мо са Сашом, потом 
смо били сло жни, били смо јед на добра 
зајед ни ца која је дава ла нај бо ље од 
себе. Толи ко смо јед ни дру ги ма пома га-
ли, толи ко смо ува жа ва ли јед ни дру ге, 
толи ко смо обо жа ва ли Сашу, да је то 
све мора ло да уро ди пло дом. Ја и 
данас мислим да је Саша био једин-
ствен и гени ја лан реди тељ.

Ми смо зна ли шта 
игра мо, кога игра мо,
и он нас је пуштао да 

то сами реша ва мо.
И то је нај леп ше што

пам тим из рада са 
Сашом Петро ви ћем. 

Она чуве на сце на 
изме ђу Беки ма и мене 

када Беким ломи 
чаше, то је била

наша импро ви за ци ја
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Били сте изне на ђе ни успе хом 
фил ма у Кану?

Нисам уоп ште била изне на ђе на, ја 
сам то оче ки ва ла. Сви смо били мир ни 
и спрем ни на успех. Наш филм је имао 
огро ман публи ци тет, он је оду ше вио 
раз ма же ну кан ску публи ку. Нас су 
фото-репор те ри нон-стоп сли ка ли, без 
пре стан ка смо дава ли интер вјуе. Шир-
ли Меклејн, која је била у жири ју, дру-
жи ла се с нама, била је оду ше вље на 
фил мом и то нам је гово ри ла. И публи-
ка је масов но хрли ла да гле да филм.

Беким и ви сте после тога има ли 
могућ ност да пра ви те интер на ци о-
нал ну кари је ру?

И има ли смо је, нарав но. Ја сам сле-
де ће годи не има ла кон церт на затва ра-
њу фести ва ла у Кану, а годи ну дана 
касни је сам опет пева ла на затва ра њу 
зајед но са Наном Муску ри и Дајан Вор-
вик. Дирек тор Кан ског фести ва ла је 
дошао у Бео град да би дого во рио са 
мном тај кон церт. После пре ми је ре 
нашег фил ма у Кану, Ава ла филм је 
орга ни зо вао при јем на оба ли мора. 
Дошле су све свет ске зве зде које су у 
том тре нут ку биле у Кану, сви рао је 
орке стар Јани ке Бала жа а ја сам пева-
ла. То је било луди ло. Ломи ли су чаше, 
тањи ре, а ја сам у јед ном тре нут ку 
баци ла сан да ле и пева ју ћи про ла зи ла 
кроз срчу. Игра ла сам боса, а да ми кап 
крви није поте кла. Кажу да се такав 
при јем не пам ти и да су само Грци има-
ли нешто слич но. 

Када сте касни је сни ма ли дру ге 
фил мо ве, да ли се нека да поно ви ло 
то осе ћа ње задо вољ ства које сте 
има ли током рада у овом фил му?

Не, не сећам се да ми се ика да 
касни је поно ви ло то осе ћа ње. Сва ко 
дру го сни ма ње било је напор ни је, није 
било те спон та но сти, рет ко је било пра-
вог, истин ског пове ре ња у реди те ља. И 
ова уло га у Ску пља чи ма пер ја је доказ 
тога да сам је напра ви ла зна чај ном пре 
све га захва љу ју ћи добром одно су са 
реди те љем. Јер, она у сушти ни није 
била ни вели ка ни посеб на. Ја сам је 
таквом напра ви ла јер ме је Саша 
пустио да је кре и рам, да радим оно што 
осе ћам и што мислим да тре ба. И због 
те две три енер гич не сце не које ми је 
он пре пу стио, у Њујорк тај мсу је после 
пре ми је ре у Кану писа ло да је рође на 
нова Ана Мања ни!

Како сте про ла зи ли са дру гим 
фил мо ви ма?

Било је фил мо ва где сам оче ки ва ла 
више, али није се дого ди ло то што сам 
мисли ла да ће бити. Реци мо, мно го сам 
оче ки ва ла од фил ма Гоја, али мислим 
да је реди те љу недо ста ја ло стра сти. 
Филм би био мно го бога ти ји да је хлад-
ни реди тељ, Немац, пока зао мало 
више емо ци ја за тај однос изме ђу Гоје 
и мене.

Нисте себе виде ли у пар ти зан ским 

фил мо ви ма који су били на цени тих 
годи на?

Рекла бих да нису мене виде ли, јер 
сам ја по свом изгле ду урба ни тип. А 
фил мо ви са урба ном тема ти ком су се 
тих годи на вео ма мало сни ма ли. Жао 
ми је што нисам игра ла неку модер ну 
Бео гра ђан ку, на при мер, што нико није 
напи сао такав сце на рио у коме бих 
игра ла нешто дру го у одно су на оно 
што је била пре о вла ђу ју ћа про дук ци ја 
тога вре ме на. Од три де сет фил мо ва, 
коли ко сам овде сни ми ла, могла бих да 
издво јим Узрок смр ти не поми ња ти, 
који сам ради ла одмах сле де ће годи не 
после Ску пља ча, а реди тељ Јоца 
Жива но вић је узео побед нич ку еки пу из 
Кана – Бату, Беки ма и мене. То је добар 
и озби љан филм који је, нажа лост, био 
у кате го ри ји црног тала са па није имао 
аде кват ну рекла му. С дру ге стра не, 
дра го ми је да сам игра ла неке лепе 
уло ге у фил мо ви ма швед ске, немач ке и 
дру гих европ ских про дук ци ја.

Са каквим осе ћа њем иде те данас у 
Кан?

Идем мртва хлад на, пот пу но рас те-
ре ће на, са мало туге јер нема мојих 
дру го ва из фил ма поред мене. Имам 
само одго вор ност пре ма сво јим коле га-
ма којих више нема. И пре ма Саши 
Петро ви ћу. Себе у Кану видим као једи-
ну која може нешто да каже у име свих 
њих који су толи ко допри не ли да овај 
филм тра је педе сет годи на. И тра ја ће и 
даље. Обра ти ћу се публи ци на фран-
цу ском. Као сту дент ки ња сам оти шла у 
Париз и годи ну дана учи ла језик. После 
сам пева ла у Олим пи ји и на фран цу-
ском, али дав но нисам била у Фран цу-
ској. Сада ми је ста ло да се на нај бо љи 
начин под се тим Кана од пре пет деце-
ни ја и на слав ну кине ма то гра фи ју јед-
ног вре ме на и јед не земље које више 
нема.

Рад ми ла Стан ко вић (НИН)

Било је фил мо ва где 
сам оче ки ва ла више, 
али није се дого ди ло 
то што сам мисли ла 
да ће бити. Реци мо, 

мно го сам оче ки ва ла 
од фил ма Гоја,

али мислим да је 
реди те љу недо ста ја ло 
стра сти. Филм би био 
мно го бога ти ји да је 

хлад ни реди тељ, 
Немац, пока зао мало 

више емо ци ја за
тај однос изме ђу

Гоје и мене
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МЕЂУ НА РОД НИ ПРО ЈЕ КАТ „БЕС КРАЈ НА ПРИ ЧА“

Десет уче ни ца писа ло
роман о деци из сиро ти шта 

Аутор ке
рома на Ана 

Милин ко вић, 
Дра га на

Вуче но вић
и Мили ца

Сто ја но вић,
уче ни це
инђиј ске

шко ле кажу да 
су вео ма добро 

сара ђи ва ле са 
сво јих седам 

вршња ки ња из 
Штут гар та и да 

им је тре ба ло 
шест месе ци 

како би
испри ча ле

дир љи ву при чу 
о Јеле ни,

девој чи ци која
је одра сла

у Дому
за незбри ну ту 

децу у
Зве чан ској

ули ци у
Бео гра ду

Ана Милин ко вић, Дра га на 
Вуче но вић и Мили ца 
Сто ја но вић, уче ни це 

сед мог и осмог раз ре да 
Основне шко ле „Душан Јер ко-
вић“ у Инђи ји са још седам 
вршња ки ња Допун ске шко ле у 
Штут гар ту уче ство ва ле су у 
писа њу рома на под нази вом 
„Моје име је Јеле на“. До 
сарад ње је дошло захва љу ју-
ћи међу на род ном про јек ту 
„Бес крај на при ча“ који зајед-
нич ки спро во де поме ну те две 
обра зов не уста но ве.

- Овим про јек том су Штут-
гарт и Инђи ја пове за ни на 
једин ствен начин. Њиме су 
пове за на деца из две држа ве, 
два гра да, али истог матер њег 
јези ка кроз зајед нич ку актив-
ност писа ња рома на „Моје име 
је Јеле на“ – иста кла је Ната ша 
Мили во је вић, педа гог у ОШ 
„Душан Јер ко вић“ у Инђи ји и 
јед на од ауто ра про јек та.

- Назив про јек та про ис те као 
је из жеље ауто ра про јек та да 
у зајед нич ку актив ност писа-
ња рома на укљу чи мо децу из 
раз ли чи тих сре ди на, децу која 
се међу соб но не позна ју, а 
која ће се наиз ме нич но бави-
ти писа њем рома на на одре-
ђе ну тему. Ауто ри, Татја на 
Попо вић, про фе сор немач ког 
јези ка, Милан Павло вић, про-
фе сор срп ског јези ка и књи-
жев но сти и ја, пола зи ли смо 
од пре тпо став ке да, уко ли ко 
се деци да при ли ка да раз ми-
шља ју о важним живот ним 
пита њи ма, уко ли ко им се омо-
гу ћи да кажу шта о томе мисле 
и да сво је ста во ве обра зла жу 

и о њима пишу тада ће се као 
про из вод зајед нич ког писа ња 
сигур но доћи до тога да деца 
зна ју шта су основ не људ ске 
вред но сти - каже Мили во је-
вић.

Роман „Моје име је Јеле на“ 
је дир љи ва при ча о нерас ки-
ди вом при ја тељ ству, раз ли чи-
тим живот ним путе ви ма и 
опти ми стич на при ча да увек 
тре ба веро ва ти у сво је сно ве. 

Аутор ке рома на Ана Милин-
ко вић, Дра га на Вуче но вић и 
Мили ца Сто ја но вић, уче ни це 
инђиј ске шко ле кажу да су 
вео ма добро сара ђи ва ле са 
сво јих седам вршња ки ња из 
Штут гар та и да им је тре ба ло 
шест месе ци како би испри ча-
ле дир љи ву при чу о Јеле ни, 
девој чи ци која је одра сла у 
Дому за незбри ну ту децу у 
Зве чан ској ули ци у Бео гра ду.

- Ми се не позна је мо од 
рани је са девој чи ца ма из 
Штут гар та и због тога је био 
пра ви иза зов на овај начин 
писа ти роман. Сва ка од нас 
надо ве зи ва ла се на оно што је 
прет ход но напи са но и због 
тога мислим да је овај роман 
једин ствен - каже Дра га на 
Вуче но вић, јед на од девој чи ца 
које су уче ство ва ле у писа њу 
рома на „Моје име је Јеле на“.

Иако се нису од рани је зна-
ле, при ли ку да се упо зна ју и 
раз ме не иску ства, десет 
вршња ки ња има ле су 12. маја 
у Штут гар ту где је у Град ској 
библи о те ци одр жа на про мо-
ци ја рома на. Тај сусрет, како и 
саме кажу, био је изу зе тан 
дога ђај којем су при су ство ва-

ли мно ги, од роди те ља и деце 
из Допун ске шко ле на срп ском 
јези ку, пре ко пред став ни ка 
Град ске библи о те ке, пред-
став ни ка раз ли чи тих немач-
ких и срп ских удру же ња у 
Штут гар ту до зва нич ни ка из 
Гене рал ног кон зу ла та Репу-
бли ке Срби је.

- Било је све ча но, досто јан-
стве но, еду ка тив но и емо тив-
но. Осим про гра ма про мо ци је 
који је осми шљен и реа ли зо-
ван, ово вече је обе ле жио још 
један наш циљ, а то је да при-
ку пи мо сред ства од про да је 
рома на у хума ни тар не свр хе, 
за децу у Зве чан ској - каже 
Ната ша Мили во је вић, педа гог 
и дода је:

- Оног тре нут ка када је пала 
одлу ка да тема рома на буде 
при ча о деци без роди тељ ског 
ста ра ња, наша зами сао је 
била, а потом и реа ли зо ва на 
да про мо ци ја рома на буде 
место на којем ће роман бити 
про да ван тако што ће сва ки 
купац одре ди ти цену рома на 
кроз сво ју дона ци ју.

У првој поло ви ни јуна, у 
току редов ног рас пу ста 
деце из Штут гар та биће 

упри ли чен одла зак у Цен тар и 
зајед нич ки ће при ку пље на 
сред ства бити упла ће на на 
рачун Цен тра за зашти ту одој-
ча ди, деце и омла ди не у Зве-
чан ској у Бео гра ду. Тако ђе, 7. 
јуна пред ви ђе на је и про мо ци-
ја рома на у Кул тур ном цен тру 
Инђи ја која ће, као и у Штут-
гар ту, има ти хума ни тар ни 
карак тер.

М. Ђ.

Ана Милин ко вић, Дра га на Вуче но вић и Мили ца Сто ја но вић,
уче ни це ОШ „Душан Јер ко вић“ и аутор ке рома на
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25. ГОДИШЊИЦА ФОЛКЛОРНОГ АНСАМБЛА „КЛАСЈЕ“

Свадбени обичаји Словака

25.výro čie folklórného súbo ru Klasy

Го ди шњим кон цер том под на зи вом 
„Са ве то ва ла ми мо ја ма ти на је сен 
уда ти“ фол клор ни ан сабл „Кла сје“ 

из Ста ре Па зо ве је 14. ма ја обе ле жи о 
25. го ди шњи цу ра да под овим име ном.

Ка да је пре 25 го ди на фол клор на 
сек ци ја СКУД „Хе рој Јан ко Чме лик“ 
од лу чи ла да ра ди под име ном „Кла-
сје“, а са ци љем при пре ма фол клор-
них ми ни ја ту ра или фол клор но – по зи-
ри шних про гра ма, на пра ви ла је до бар 
ко рак, јер ско ро сва ка ко ре о гра фи ја и 
го ди шни кон церт „Кла сја“ је при ча за 
се бе. Та кву ма лу – ве ли ку при чу о 
свад ба ма из про шло сти Сло ва ка на 
та ко зва ној до њој зе мљи ис при чао је 
овај ан самбл на годи шњем кон цер ту.  

По себ них при ча би ло је у не ко ли ко 
ни воа. Јед на је би ла се ћа ње ба ке Ане 
Сла мај на свад бе не оби ча је не ка да у 
Ста рој Па зо ви. Звуч на при ча је би ла 
увод за по је ди не де ло ве про гра ма, 
да кле за ко ре о гра фи је свад бе не ко ре-
о гра фи је. Та дру га би ле су ста ре свад-
бе не фо то гра фи је, ко је су се ни за ле 
јед на за дру гом у по за ди ни по зор ни це 
ко ја је са стра не би ла оки ће на укр си ма 
од креп па пи ра, ка ко су се не ка да 
ки ти ле ша тре. 

Тре ћу при чу су до не ли фол кло ра ши 

Výročným kon cer tom pod názvom 
Kázala mi mo ja ma ti na je seň 
vi da ti, FS Klasy v ne de ľu 14. 

mája za zna me nal 25 ro kov od 
pôsobenia pod týmto názvom.

Ked´ sa pred 25.rok mi tanečná 
od boč ka SKUS hr di nu Jan ka Čmelíka 
roz ho dla pôsobiť pod názvom Klasy a s 

ci e ľ om vytvárať folklórné mi ni atúry, či že 
ta neč no di va delné pro gra mi, uro bi la 
do brý krok, le bo tak mer každá cho re o-
gra fia a aj každý výročný kon cert Kla-
sov je oso bit nou rozprávkou. Taká malá 
– veľká dolnozemská rozprávka o 
svadbách vo ľ a kedy bo la aj na toh to roč-
nom výroč nom kon cer te. 

Rozprávka sa vynárala v ni e ko ľkých 
rovinách. Jed nou z ních bo li spo mi enky 
star kej Anny Sla ma jo vej na sva dobné 
obyča je vo ľ a kedy v Sta rej Pa zo ve. 
Zvuková rozprávka bo la úvo dom k jed-
no tlivým ča sti am pro gra mu, te da 
vypretkávaná med zi cho re o gra fi a mi. 
Tou dru hou bo li staré sva dobné fo to gra-
fie, ktoré sa stri e da li v úzadí ja vi ska, 
ktoré bo lo zo strán ozdo bené pe stro fa-
rebnými pa pi e rovými stu ška mi ako vo ľ-
a kedy „ši a tra“.

Tre tiu ro vi nu sprítomnili samotní 
tanečníci a niektorí speváci, ktorý za re-
ci to va li ,,vin še,, ktoré sprevádzali každú 
významnú sva dobnú uda lo sť. Od 
pozýva nia na svad bu po vin šo vačky ku 
každému je dlu a odo bi er ku od ro di čov. 
Štvrou ro vi nou bo li sva dobné pi e sne, 
ktoré sú  ti ež späté s jed no tlivými uda-
lo sť a mi po čas svadby. Tie za spi e va li: 
Bo ris Babík, Ja ro sla va Vršková 
Opavská, An na a Zden ko Ja šov ci, Igor 
Uhe li, Martína Kukčková, Ema 
Kočišová, An drea Rumanová, Ale xan-
dra Filková a ľudový or che ster Pa zovský 
kacúri. 

Pi a tou ro vi nou bo li klasy, ktoré sa 
ohýba li v tan ci, či že zvyky a obyča je, 
ktoré v tan ci a spe ve pri ni e sol FS Klasy. 
Bo li to cho re o gra fie, ktoré  pod pi su je 
cho re o graf  a vedúci Zlat ko Ru man. Tie 
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и пе ва чи, ко ји су ре ци то ва ли сти хо ве 
ве за не за сва ки зна чај ни свад бе ни 
оби чај, од по зи ва ња на свад бу до 
ре ци то ва ња за сва ко је ло и опро штај 
од ро ди те ља. Че твр та при ча би ле су 
свад бе не пе сме ко је су та ко ђе ве за не 
за по је ди не свдбе не оби ча је. Те су 
за пе ва ли већ ис ку сни и мла ди пе ва чи: 
Бо рис Ба бик са да опер ски пе вач, ко ји 
је по ни као из овог ан сам бла као и они 
на грађи ва ни на по је ди ним фе сти ва ли-
ма Ја ро сла ва Вр шка Опав ски, Ана и 
Зден ко Ја шо ви, Игор Ухе љи, Мар ти на 
Кукчка, Ема Ко чиш, Ан дреа Ру ман, 
Алек сан дра Фил ко и на род ни ор ке-
стар. 

Пе ти ни во кон цер та би ли су фол-
клор ци ко ји су се њи ха ли у рит му 
пе сме као кла сје у рав ни ци. Би ле су то 
ко ре о гра фи је ко је пот пи су је Злат ко 
Ру ман, ко ре о граф и умет нич ки ру ко во-
ди лац. Ко ре о гра фи ја ма су пу бли ци 
до ча ра ли сва ки сег мент свад бе од 
по зи ва ња на свад бу до оби ча ја пре и 
по сле вен ча ња. Чак и оби чај др да ко ји 
је био по сле свад бе ка да су се му шкар-
ци обла чи ли у жен ску оде ћу и на 
ша љив на чин им про ви зо ва ли свад бу. 

Ше сти ни во би ла је про шла ге не ра-
ци ја „Кла сја“ ко ја је од и гра ла пр ву 
ко ре о гра фи ју овог ан сам бла и по зо ри-
шно – фол клор ну сце ну. Упра во из ове 
ге не ра ци је игра ча за ду го го ди шњи рад 
су на грађе ни пла ке том: Злат ко 
Га шпар, Ана Двор њиц ки, Ана ма ри ја и 
Ми лош Си мо но вић, Да ни е ла Куљ ха ви 

и шеф ор ке стра Вла ди слав Фор гач. 
На го ди шњем кон цер ту по во дом 

овог ју би ле ја на грађе ни су и Вла ди-
слав Поп, је дан од пр вих игра ча и Ана 
Леп ша но вић. За до при нос у не го ва њу 
фол клор ног бла га ста ро па зо вач ких 
Сло ва ка и при пре му бу ду ћих чла но ва 
ан сам бла ди пло ме су при ми ли Ру же-
на Чер вен ски, Ка та ри на Шаш, Ма ри ја 

Ха дрик и Ка та ри на То до ро вић као и 
не ко ли ко уста но ва и фир ми.

И сред ња деч ја фол клор на гру па 
СКУД „Хе рој Јан ко Чме лик“ је на сту пи-
ла са свад бе ном ко ре о гра фи јом, а 
Удру же ње же на је у пред са ли при пре-
ми ло из ло жбу све ча не но шње.

 Ана Си мо но вић
Фо то: Ар хив ФА „Кла сје“

ti ež bo li sva dob ne la dené, od ,, 
zváčovho,, pozýva nia na svad bu až po 
príchod po mla duc hu a oc hod k sobášu, 
ba aj obyčaj po sva do be ,,drdá,, kedy 
sa obyčaj ne mu ži vypáradili do 
ženského ode vu a vtip ne si zaspomínajú 
na svad bu.

Ši e sta ro vi na bo la predošlá generácia 
Kla sov, už tak mer veteráni, ktorí za tan-
či li prvú cho re o gra fiu toh to súbo ru od 
názvom Frajerôčka mo ja a di va del no - 
ta nečnú scénku Opil ci. Práve z tej to 
generácie tanečníkov za dlho dobú čin-
no sť v súbo re odmenení su pla ke tou: 
Zlat ko Ga špar, An na Dvornická, 
Anamária a Mi loš Si mo no vi ćov ci, Da ni-
e la Kuľhavová a vedúci or che stra Vla di-
slav Forgáč. 

Ti ež sú odmenení aj je den z prvých 
tanečníkov Vla di slav Pop a An na 
Lepšanovićová. Za príspevok v 
pestovaní sta ro pa zovských tan cov a 
prípravu budúcich ta neč ni kov Kla sov 
da kovné li tiny sa do sta li Ru že ne Čer-
ven skej, Kataríne Ša šo vej, Márii 
Hadríkovej a Kataríne Tdo ro vi ćo vej ako 
aj jed no tlivým pod ni kom a usta no vi zni-
am.

Aj stredná detská tanečná sku pi na 
SKUS hr di nu Jan ka Čmelíka vystúpi la 
na kon cer te ti ež so sva dob nou cho re o-
gra fi ou. Zdru že nie žien pri tej to 
príležitosti v pred si e ni na in šta lo va lo 
výsta vu sva dobného od veu.

An na Simonovićová
Fo to: Archív FS Klasy
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ПОЗОРИШТЕ „ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Успешна сезона приводи се крају
Позо ри ште „Добри ца 

Милу ти но вић“ из Срем-
ске Митро ви це при во ди 

кра ју позо ри шну сезо ну 
2016/2017. За сре ди ну јуна 
пла ни ра на је реви ја позо ри-
шних пред ста ва соп стве не 
про дук ци је, чиме ће зва нич но 
бити завр ше на ово го ди шња 
сезо на. Пре тога, за уто рак, 6. 
јун наја вље но је изво ђе ње 
вечер ње пред ста ве „Едмунд 
Кин“, у про дук ци ји Народ ног 
позо ри шта „Сте ри ја“ из 
Вршца. Пред ста ва је ура ђе на 
пре ма тек сту Хади ја Кури ћа, а 
режи ју пот пи су је Ирфан Мен-
сур. Пре ми јер но је изве де на 
на сце ни вршач ког Народ ног 
позо ри шта „Сте ри ја“ 11. маја 
ове годи не, а сада ће и митро-
вач ка позо ри шна публи ка екс-
клу зив но има ти при ли ке да 
погле да ову пред ста ву. Тако-
ђе, за 10. јун пла ни ра на је и 
пре ми је ра пред ста ве за децу 
ста ри јег основ но школ ског 
узра ста „Петрар ка“ у про дук-
ци ји митро вач ког позо ри шта. 

Како наво ди дирек то ри ца 
Позо ри шта Јеле на Јан ко вић, 
ово го ди шњу сезо ну обе ле жи-
ла су број на госто ва ња теа та-
ра са стра не, а и митро вач ке 
пред ста ве су игра не широм 
Срби је и реги о на. Нажа лост, 
због сма ње них сред ста ва из 
град ског буџе та, у овој сезо ни 
није било пре ми је ра вечер-
њих пред ста ва соп стве не про-
дук ци је. За ове наме не Позо-
ри шту је одо бре но све га 
800.000 дина ра, док је про-
шле годи не за про дук ци ју 
било опре де ље но два мили о-
на дина ра. 

- Били смо на „Јоа ки мо вим 
дани ма“ у Кра гу јев цу са пред-
ста вом „Јав на лич ност“ и јако 
лепо смо про шли. Наша пред-
ста ва је игра на у окви ру реви-
је позо ри шних пред ста ва и 
био је пре стиж ући у то ода-
бра но дру штво. Били смо у 
Вин ков ци ма са пред ста вом 
„Оне и он“. Има мо добру 
сарад њу са њихо вим позо ри-
штем, па су и они госто ва ли 
код нас са пред ста вом „Три 
тро ме сеч ја“. Шестог јуна ће 
нам госто ва ти пред ста ва 
„Едмунд Кин“ вршач ког позо-
ри шта и ово је први пут после 
мно го годи на да је напра вљен 
кон такт са неким вој во ђан-
ским теа тром. У Покра ји ни 
нажа лост не посто ји стра те-
шки план уве зи ва ња уста но ва 
кул ту ре, те се све сво ди на 
лич не кон так те – наво ди Јеле-
на Јан ко вић.

На пита ње коли ко је задо-
вољ на позо ри шном сезо ном 
која се при во ди кра ју, каже:

- Увек све може боље. Ми 
завр ша ва мо сезо ну сре ди ном 
јуна реви јом наших пред ста ва 
где ће по сим бо лич ној цени 
гра ђа ни моћи да погле да ју 
наше пред ста ве. При пре ма-
мо и фести вал ску пред ста ву 
за децу „Петрар ка“, пре ми је-
ра је зака за на за 10. јун. Оно 
што је било добро у овој сезо-
ни је да смо се отво ри ли више 
него ика да ка дру гим позо ри-
шти ма. Госто ва ли смо у Шап-

цу, Црвен ки, Кра гу јев цу, Вин-
ков ци ма, тре ба да иде мо у 
Сара је во. Све су то пло до ви 
нашег рада. Велик број пред-
ста ва са стра не је играо у 
нашем позо ри шту. Сада пла-
ни ра мо и тра ди ци о нал но 
Позо ри шно лето, пето по 
реду. Оно што је могло боље, 
јесте про дук ци ја, међу тим то 
није била наша гре шка. Ми од 
почет ка има мо узла зну лини-
ју, ура ди ли смо доста добрих 
пред ста ва и сма трам да не 
тре ба губи ти тај кон ти ну и тет. 
Надам се да ћемо у новој 
сезо ни има ти пре ми је ру неке 
вечер ње пред ста ве. 

На кра ју дирек то ри ца 
Позо ри шта напо ми ње 
да су сви про гра ми у 

митро вач ком позо ри шту 
посе ће ни и да Митро ви ца 
има публи ку.

- Гра ђа ни који дола зе на 
кул тур не садр жа је и пред ста-
ве су деман то ва ли то да у 
Митро ви ци нема кул тур них 
деша ва ња. Може мо раз го ва-
ра ти о ква ли те ту, али садр жа-
ја има. Радим нај бо ље што 
могу, у авгу сту ће бити пет 
годи на како само на челу 
Позо ри шта, оче ку је ме реи-
збор и надам се да ће ми 
Скуп шти на гра да пове ри ти 
још један ман дат – каже за 
крај Јеле на Јан ко вић, дирек-
то ри ца Позо ри шта „Добри ца 
Милу ти но вић“. 

Б. Села ко вић

У Кул тур ном цен тру у Руми у 
четвр так, 8. јуна кон церт ће 
одр жа ти Митров чан ка Мили ја-
на Нико лић, опер ска пева чи ца. 
Орга ни за тор кон цер та је Рота-
ри клуб из Срем ске Митро ви це, 
а сред ства од про да је ула зни ца 
наме ње на су Позо ри шту 
„Добри ца Милу ти но вић“ за 
купо ви ну мик се те.

- Захва љу јем се Рота ри клу-
бу на жељи да нам помог ну. 
Нема шта нам не тре ба, од 
оно га што се види, до оно га 
што се види. Мик се та нам је на 
изди са ју, око 300.000 дина ра 
кошта, па смо се дого во ри ли 
да новац саку пљен од про да је 
ула зни ца за Мили ја нин кон-

церт у Руми иско ри сти мо за 
набав ку нове мик се те. То је 
само јед на у низу ства ри које 
нам тре ба ју – изја ви ла је Јеле-
на Јан ко вић.

Кон церт у Руми, а не у Срем-
ској Митро ви ци биће одр жан 
због тога што у Митро ви ци 
нема довољ но вели ког, а погод-
ног про сто ра за ту наме ну. Како 
је наја вље но из Срем ске 
Митро ви це биће орга ни зо ван 
ауто бу ски пре воз за све оне 
који купе кар ту и желе да при-
су ству ју кон цер ту, што је један 
вид подр шке њего вом одр жа ва-
њу од стра не локал не само у-
пра ве Срем ске Митро ви це, која 
ће орга ни зо ва ти пре воз.

Кон церт у Руми за
митро вач ко Позо ри ште

Дирек то ри ца
Јеле на Јан ко вић

Пред ста ва „Јав на лич ност“
на Јоа ки мо вим дани ма
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Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ 
реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и 

омладину Града Сремска Митровица. Ставови изнету у подржаном медијском 
пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

РЕГИОНАЛНA ДЕПОНИЈA „СРЕМ – МАЧВА“

Нове маши не за 
ква ли тет ни ји рад

У седи шту Реги о нал-
не депо ни је „Срем 
- Мачва“ у Срем ској 

Митро ви ци про шлог пет ка, 
26. маја пред ста вље на је 
нова меха ни за ци ја, која је 
упот пу ни ла капа ци те те овог 
пред у зе ћа. У пита њу су ками-
он и уто ва ри вач, вред но сти 
29,4 мили о на дина ра, а сред-
ства су обез бе ђе на пре ко 
Мини стар ства пољо при вре-
де и живот не сре ди не. 

- Пре око месец дана наба-
вље ни су ками он за одвоз и 
довоз сме ћа и уто ва ри вач 
за раз гр та ње, тако да поред 
хале за сепа ра ци ју отпа да 
ове две маши не ће допри не-
ти бољој орга ни за ци ји рада 
саме депо ни је. Надам се 
да ћемо до кра ја ове годи-
не успе ти да све оно што је 
пла ни ра но у почет ном про-
јек ту Реги о нал не депо ни је 
завр ши мо како би депо ни ја 
доби ла и упо треб ну дозво-
лу. Сред ства у изно су од 29,4 
мили о на дина ра обез бе ђе на 
су из  Мини стар ства пољо-
при вре де и зашти те живот-
не сре ди не у скло пу про јек та 
Реги о нал не депо ни је – рекао 

је гра до на чел ник Вла ди-
мир Сана дер и додао да ће 
оно што буде недо ста ја ло за 
опре ма ње депо ни је обез бе-
ди ти Град Срем ска Митро-
ви ца.

Дирек тор Реги о нал не депо-
ни је „Срем – Мачва“ Небој ша 
Попо вић иста као је да ће две 
нове маши не допри не ти још 
ква ли тет ни јем раду. 

- Депо ни ја ради три годи не 
и сте пен поу зда но сти при ку-
пља ња отпа да је дове ден на 
опти ма лан ниво. Кому нал на 
пред у зе ћа су про ши ри ла обу-
хват ску пља ња сме ћа, па се 
сада кому нал ни отпад орга-
ни зо ва но саку пља у свим 
сели ма на тери то ри ји Гра да 
Срем ска Митро ви ца и Гра да 
Шап ца. Основ ни циљ је да се 
на тај начин поч ну сма њи ва-
ти дивље депо ни је – рекао је 
дирек тор Попо вић. 

Оно што је нео п ход но овој 
депо ни ји, како се могло чути 
јесте бул до жер, а тре нут-
но се на овом месту гра ди и 
хала за сепа ра ци ју отпа да, 
капа ци те та 15 тона на сат, а 
са радом би тре ба ла да поч-
не на јесен. С. С.

У оби ла ску нових маши на

ФЕСТИ ВАЛ „МИСТЕР ВОР КИ“ РУМА

Фил мо ви из 
целог све та
Четвр ти Међу на род ни 

филм ски фести вал јед но-
ми нут ног фил ма „Мистер 

Вор ки“ биће одр жан од 2. до 4. 
јуна у Руми, у орга ни за ци ји 
Удру же ња „Вор ки Тим“, у сарад-
њи са Град ском библи о те ком, 
Кул тур ним цен тром и Омла дин-
ским саве том и под покро ви-
тељ ством Општи не и Мини-
стар ства за кул ту ру и инфор ми-
са ње.

Тим пово дом орга ни за то ри су 
одр жа ли 25. маја кон фе рен ци ју 
за нови на ре на којој су пред ста-
ви ли фести вал ски про грам - 
отва ра ње је 2. јуна, сле ди так-
ми чар ски про грам, као и изло-
жба „Вор ка пић - црте жи“ на којој 
ће бити пред ста вље ни ори ги-
нал ни црте жи Слав ка Вор ка пи-
ћа. Дру гог дана је пред ви ђе но и 
пре да ва ње „Вор ка пић, Вина вер 
и срп ска аван гар да“ које ће одр-
жа ти фил мо лог Божи дар Зече-
вић, као и пре да ва ње „Веч на 
гери ла: супрот ста вља ње интер-
пре та ци је Дру гог свет ског рата 
у Југо сла ви ји на игра ном фил-
му у пери о ди од 1941. до 1991. 
годи не“ које ће одр жа ти др 
Горан Мило ра до вић, исто ри чар 
кул ту ре.

Дру гог дана ће публи ка 
погле да ти и дру ги део так ми-
чар ских фил мо ва, док је 
послед њег дана фести ва ла 
про гла ше ње побед ни ка. 

- Ове годи не биће при ка за но 
105 фил мо ва, нај ви ше из САД и 
Шпа ни је, али су ту и дру ге 
земље, како оне из окру же ња, 
тако и на при мер Ира на. Међу 
њима је и седам дома ћих фил-
мо ва. Сви се они так ми че за 
шест награ да струч ног жири ја, 
укљу чу ју ћи Гранд при фести ва-
ла, као и награ ду публи ке - 
рекао је Дра ган Цакић, пред-
сед ник Удру же ња „Вор ки Тим“.

Про грам ски уред ник и орга-
ни за тор фести ва ла Милан 
Мило са вље вић је ука зао да се 
ове годи не селек тор Мар ко 
Костић руко во дио тиме да фил-
мо ви који су иза бра ни има ју и 
одре ђе ну лите рар ну тежи ну. 

Он је наја вио и да ће тема 
ово го ди шњег 4. Међу на род ног 
фести ва ла јед но ми нут ног фил-
ма „Мистер Вор ки“ бити новац, 
па су за публи ку при пре мље на 
и три игра на фил ма изме на ђе-
ња на ту тему, а потом и кон-
церт рум ске рок гру пе „Цефал-
ни атен тат“.

У окви ру актив но сти на 
фести ва лу, уче сни ци ће оти ћи и 
у Добрин це и поло жи ти венац 
на спо мен пло чу Слав ку Вор ка-
пи ћу која се нала зи на згра ди 
МЗ Добрин ци. 

У жири ју фести ва ла су Горан 
Мило ра до вић (Срби ја), Сун чи-
ца Фра де лић (Хрват ска) и Радој 
Нико лов (Бугар ска). С. Џ.

У Руми су завр ше ни „Дани 
сло вен ске писме но сти и 
кул ту ре“ у орга ни за ци ји 

Град ске библи о те ке „Ата на си-
је Стој ко вић“ и уз помоћ оста-
лих уста но ва кул ту ре и шко ла. 
Мани фе ста ци ја je поче ла 19. 
маја, а окон ча на је 27. маја.

- Мислим да је ово до сада 
била нај у спе шни ја годи на, а 
надам се да ће сле де ћа бити 
још боља, јер ми сачу ва мо оно 
што је добро и на бази тога пра-
ви мо сле де ћи про грам. Нисмо 
целу орга ни за ци ју могли да ура-
ди мо само стал но, али смо има-
ли подр шку дру гих инсти ту ци ја 
кул ту ре, „Вор ки тима“ и шко ла. 
Ова мани фе ста ци ја је једин-
стве на у Срби ји и надам се да 
ће сле де ће годи не бити кров на 

у Срби ји. Наи ме, покре ну та је 
ини ци ја ти ва да се Дан Све тог 
Ћири ла и Мето ди ја уста но ви 
као држав ни пра зник и у нашој 
земљи, до сада се он сла ви у 
Бугар ској и Руси ји. Има мо нека 
обе ћа ња да би Рума, која је 
прва покре ну ла ова кву мани фе-
ста ци ју посве ће ну њима, тре ба-
ло да буде град где би се одр-
жа ва ла кров на мани фе ста ци ја 
у нашој земљи - каже Жељ ко 
Сто ја но вић.

Сед ми „Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре“ затво ре-
ни су кон цер том про фе со ра и 
уче ни ка рум ске Музич ке шко ле 
„Тео дор Тоша Андре је вић“ као и 
њихо вих гости ју из ново сад ске 
Музич ке шко ле „Иси дор Бајић“.

С. Џ.

ЗАВР ШЕ НИ ДАНИ СЛО ВЕН СКЕ
ПИСМЕ НО СТИ И КУЛ ТУ РЕ

Једин стве ни
у Срби ји
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НИНА ЈАН КО ВИЋ - ДИЧИЋ, ГЛУ МИ ЦА

Не јурим кари је ру
у ино стран ству

Нина Јан ко вић, јед на од 
нај леп ших и нај за по сле-
ни јих мла дих глу ми ца, 

госто ва ла је са пред ста вом 
„Хип но за јед не љуба ви“ у рум-
ском Кул тур ном цен тру.

М НОВИ НЕ: Пред ста ву 
„Хип но за јед не љуба ви“ која 
је наи шла на добар при јем 
код публи ке пот пи су је позна-
ти писац Душан Кова че вић, а 
у њој игра ју Ани ца Добра, 
али и Ваш про фе сор Дра ган 
Петро вић Пеле. Коли ко је 
важно за глум це, пого то во 
мла ђе, да игра ју у таквим 
пред ста ва ма?

НИНА ЈАН КО ВИЋ: Пеле је 
био мој про фе сор, као и Уро-
шев и Ива нов који тако ђе игра-
ју у овој пред ста ви. Душко 
Кова че вић је мој Шап ча нин, 
вели ко име, као и Ани ца и 
Љуба Бан до вић који игра ју у 
пред ста ви. Ствар но, све су се 
коц ки це нека ко скло пи ле да 
све буде на неком мно го вишем 
нивоу и мислим да сам има ла 
сре ће што сам део ова кве еки-
пе и пред ста ве која је за крат ко 
вре ме осво ји ла срце публи ке. 
За сва ку пред ста ву се тра жи 
кар та више, а кар те се про да ју 
за два сата, што мислим да је 
вели ки успех. До сада нисам 

има ла такво иску ство са пред-
ста ва ма у који ма играм, иако 
су и оне рас по да те, али не том 
брзи ном.

Поме ну ли сте сре ћу, па 
сигур но да је и сре ћа што сте 
као сту дент тре ће годи не глу-
ме ушли у вели ки и после 
јако попу ла ран про је кат 
„Мон те ви део бог те видео“. 
Коли ко је потреб но има ти и 

неку сре ћу, нарав но сем 
тален та, на почет ку кари је-
ре?

Мислим да је потреб на мла-
дом глум цу. Може мо да каже мо 
да је могло да се сни ма и годи-
ну рани је, ја тада не бих уче-
ство ва ла у том про јек ту, јер ми 
прве две годи не нисмо ни ишли 
на кастин ге, већ на тре ћој када 
нам је про фе сор дозво лио да 
уче ству је мо. Мислим да даље 

нема сре ће, то је на почет ку, а 
после све зави си од тебе, коли-
ко ти желиш да се тру диш, 
коли ко радиш на себи, коли ко 
напре ду јеш, коли ко се дајеш, 
толи ко те има. Има ла сам сре-
ћу што је мој први филм био 
Моте ви део који је био јако 
успе шан, људи су чули за ту 
целу мла ду еки пу, самим тим 
смо доби ли шан су за даље 
кастин ге, а даље смо сво јим 
тру дом и радом наста ви ли 
узла зном пута њом.

Ви сте игра ли у доста 
попу лар них сери ја „Јаго ди-
ћи“, „Вере и заве ре“, потом 
„Уби це мог оца“. Ова послед-
ња је озбиљ на кри ми сери ја. 
Коли ко воли те тај жанр и да 
ли сте се при пре ма ли за уло-
гу форен зи чар ке Јеле не и 
гле да ју ћи стра не кри ми сери-
је?

Гле да ла сам неке кри ми 
сери је, волим тај жанр и дра го 
ми је да је конач но дошао и код 
нас, жељ ни смо и ми тих неких 
модер них при ча и тема, то је 
сву да у све ту хит, па ето конач-
но је дошло и код нас. Ја сам 
на сету има ла пра вог нашег 
форен зи ча ра који ми је пома-
гао, јер ипак се ми доста раз ли-
ку је мо од оних у стра ним сери-

Сем ове пред ста ве, где сте 
још анга жо ва ни када је позо-
ри ште у пита њу?

Играм у пред ста ви „Љубав и 
мода“ пре ми је ра ове пред ста ве 
је била 27. апри ла у „Мадле ни-
ја ну му“, играм и у пред ста ви 
„Освр ни се у гне ву“ то је про-
дук ци ја нас четво ро глу ма ца са 
кла се - Тама ра Дра ги че вић, 
Иван Миха и ло вић, Мио драг 
Радо нић и ја. Јако смо поно сни 
на ту пред ста ву, то је пот пу но 
дру га чи је од све га што смо до 
сада ради ли. Игра мо у јед ној 
кући у Шафа ри ко вој ули ци у 
Бео гра ду и публи ка је сво вре-
ме јако бли зу нас, као неки воа-
је ри при су ству ју нашим сва ђа-
ма, нашој љуба ви, при ја тељ-

ству. Пред ста ва је тешка и 
публи ци је мало и чуд на та 
бли зи на глу ма ца, али нам се 
вра ћа ју. Имам и пред ста ву 
„Тешко је рећи збо гом“, ту поно-
во играм са Ива ном Миха и ло-
ви ћем, игра мо зајед но у три 
пред ста ве. То је тако ђе при ват-
на про дук ци ја, као и пред ста ва 
„Упо знај мог тату“ где играм са 
див ном глу ми цом Ката ри ном 
Гој ко вић од које доста учим и 
див но сара ђу је мо. Са овом 
послед њом пред ста вом смо 
госто ва ли и у Пари зу, Маке до-
ни ји, као и по Срби ји, а могу ће 
је да ћемо доћи поно во и код 
вас. То је јед на див на коме ди ја 
после које публи ка изла зи с 
осме хом на лицу.

Љубав и мода

Нина Јан ко вић

M NOVINE :
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Само пет месе ци од изу зет-
но успе шне пре ми је ре, рум ска 
публи ка је има ла задо вољ-
ство да 24. маја погле да пред-
ста ву Зве зда ра теа тра „Хип-
но за јед не љуба ви“ за коју је 
текст напи сао и режи рао је 
позна ти Душан Кова че вић.

Ово је при ча о две поро ди-
це које живе на пла ни ни, о 
њихо вом одно су и живо ту, 
одла сци ма у ино стран ство - 
кроз које се пре ла ма ју и све 
акту ел но сти и про бле ми наше 
савре ме не  сва ки да шњи це, 
али и љуба ви која, ако у њу 
веру јеш, чини чуда. 

Кроз пред ста ву се про вла чи 
и тема Малог прин ца, а због 

љуба ви, не са стран цем из 
неке дру ге држа ве, него пла-
не те, као и целе сце но гра фи је 
- пред ста ва изгле да као јед на 
савре ме на бај ка, али како 
реко смо, сна жно одсли ка ва и 
наше про бле ме - одла зак мла-
дих, пад сто пе ната ли те та, 
коруп ци ју, држа ње за тра ди-
ци ју по цену да неста не мо...

Пред ста ву држе глум ци ста-
ри је гар де - Ани ца Добра, 
Дра ган Петро вић Пеле, Љуба 
Бан до вић, али ту су и мла ђи - 
сем Нине Јан ко вић, Урош 
Јако вље вић и Иван Миха и ло-
вић, који је играо мла ди ћа из 
дале ке галак си је, са мањим 
уло га ма.

Хип но за јед не љуба ви

Сце на из пред ста ве Хип но за јед не љуба ви

ја ма, про сто и по опре ми коју 
они има ју. Ствар но ми је било 
зани мљи во да то радим, нешто 
дру га чи је од све га што сам до 
сада ради ла.

Уско ро би тре ба ло да поч-
не сни ма ње дру ге сезо не 
сери је „Уби це мог оца“. Има 
ли и Вас у тој глу мач кој поде-
ли ?

Нисам још увек доби ла сце-
на рио да про чи там, тако да то 
зна само реди тељ Гага Анто ни-
је вић и још неко ли ци на који 
зна ју све дета ље веза не за 
сери ју. Кад будем доби ла сце-
на рио зна ћу да ли сам пре жи-
ве ла, нарав но воле ла бих да 
будем и део дру ге сезо не, 
коли ко сам чула кажу да је 
текст бољи него у првој сезо ни, 
зато једва чекам да сазнам шта 
ће се даље деша ва ти.

Отац вам се ама тер ски 
бавио глу мом и Ви сте поче-
ли да глу ми те још у Шап цу 
где сте рође ни. Да ли сте 
има ли подр шку роди те ља за 
свој избор, јер неки глум ци 
који има ју децу често кажу да 
никад не би воле ли да им се 
деца баве глу мом.

Ја сам за све што сам у 
живо ту ради ла има ла подр шку 
сво јих роди те ља и мислим да 
је то један здрав однос међу 
нама. Тако ђе сам осо ба која 

воли дру ги ма да пру жа подр-
шку, у свим ства ри ма које они 
мисле да су за њих важне. 
Волим да подр жим неко га како 
су и мене моји роди те љи подр-
жа ли и испла ти ло се.

Ваши узо ри су наше ста ри-
је, позна те глу ми це, неке од 
њих, као на при мер Ани ца 
Добра са којом игра те у „Хип-
но зи јед не љуба ви“ су има ле 
или има ју кари је ре у ино-
стран ству. Да ли и Ви раз ми-
шља те о томе?

Не. Нека ко ако то тре ба да 
се деси - деси ће се, раз ми-
шља ла ја о томе или не. 
Мислим да сада јако лепо 
радим овде, могу да кажем да 
ја живим од свог посла, што је 
јако важно у Срби ји. Не пла ни-
рам да ја идем негде, да идем 
на кастин ге, да се тру дим за 
неку већу или мању уло гу, све-
јед но. Овде гра дим кари је ру 
јед ном узла зном пута њом и не 
знам зашто бих то реме ти ла. 
Ако би био овде неки кастинг, 
онда да, али да оста вим све 
овде да бих оти шла у Холи вуд 
или не знам где, да чекам 
кастин ге не. Можда да нисам у 
бра ку и да немам поро ди цу, да 
сам мла ђа, да нисам ради ла 
толи ко, онда можда. Ова ко, с 
обзи ром на то да ствар но лепо 
радим овде, не знам зашто бих 
то руши ла. Сми ља Џаку ла

У ресто ра ну хоте ла „Срем“ 
у Срем ској Митро ви-
ци про шлог пет ка, 26. 

маја одр жан је први фести вал 
там бу ра ша Там бу ри ца фест 
Сре ма, у орга ни за ци ји Казне-
но поправ ног заво да Срем ска 
Митро ви ца, а под покро ви тељ-
ством Там бу ри ца феста.

У так ми чар ском делу насту пи-
ла су чети ри там бу ра шка саста-
ва, а за нај бо љи је про гла шен 

Там бу ра шки орке стар „Срем ска 
бан да“ из Срем ске Митро ви це.

Они су тако доби ли при ли ку 
да се сле де ће годи не так ми че 
на Там бу ри ца фесту, који се од 
2008. годи не одр жа ва на Петро-
ва ра дин ској твр ђа ви. 

Иде ја је да у наред ним годи-
на ма Там бу ри ца фест у Срем-
ској Митро ви ци поста не тра ди-
ци о на лан и да оку пи још већи 
број тален то ва них музи ча ра.

ТАМ БУ РИ ЦА ФЕСТ

Срем ска бан да
одне ла побе ду

Про шле неде ље 
Деч је оде ље-
ње Библи о те ке 

„Гли го ри је Воза ро-
вић“ је про сла ви ло 
свој јуби лар ни 60. 
рођен дан. Тим пово-
дом у Библи о те ци је 
орга ни зо ва но неко-
ли ко мани фе ста ци ја, 
попут дру же ња са 
деч јим писцем Јова-
ном Кула зов, школ-
ски час где су гости 
били учи те љи ца 
Мари ја Барош и њен 
III3 раз ред Основ не шко ле 
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“. У 
Библи о те ци је одр жа на и ради-
о ни ца под нази вом „Песма 
може све“ на којој су уче ство ва-
ла деца која су била сли ка ри, 
реци та то ри, писци и ком по зи-
то ри. Деца из хора „Пико ло“ су 
улеп ша ла про грам изво ђе њем 
музич ких ком по зи ци ја, а цело-
ку пан про грам је води ла библи-
о те кар ка Мир ја на Делић. 

У четвр так, 25. маја под сло-
га ном „Веч ни сјај детињ ства“ 
при ре ђен је про грам који су 
води ле Маша Кова че вић и 
Јова на Кома ди но вић, уче ни це 
IV раз ре да ОШ „Јован Јова но-
вић Змај“. У про гра му су уче-
ство ва ла деца пред школ ског 
узра ста Лен ка Под о ре шки и 
Огњен Петро вић, који су одглу-

ми ли одло мак из књи ге Сте ва-
на Срем ца „Поп Ћира и поп 
Спи ра“. Нуме ру „Јед ном кад се 
вра тиш“ је отпе вао Борис Субо-
тић, а деца из пле сног сту ди ја 
„Алекс флеш ден се“ су оди гра-
ла уз песму „Пче ли њи лет“. 

Током дана гости Библи о те ке 
су били учи те љи, настав ни ци, 
библи о те ка ри, дирек то ри 
основ них шко ла, пред став ни ци 
локал не само у пра ве, роди те-
љи деце као и гости из Сме де-
ре ва, Шап ца, Реков ца, Инђи је и 
оста лих кра је ва Срби је. 

У петак су Библи о те ку пово-
дом јуби ле ја шезде сет годи на 
Деч јег оде ље ња посе ти ла и 
деца из обје ка та Пред школ ске 
уста но ве „Пче ли ца“ где су 
могли да виде изло жбу деце 
кре а ти ва ца. К. З.

МИТРО ВАЧ КА БИБЛИОТЕКA

Шест деце ни ја
Деч јег оде ље ња
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СУСРЕ ТИ АМА ТЕР СКИХ ПОЗО РИ ШТА У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

Ама те ри из Црвен ке нај бо љи
Ста ра Пазо ва и овог маја била је 

дома ћин нај бо љим позо ри шним 
ама те ри ма Вој во ди не. Од петка, 

19. маја до суботе 27. маја, одржани 
су 55. Сусре ти ама тер ских позо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, који су од ове 
годи не пре ра сли у Фести вал. О про ме-
ни се при ча већ дуги низ годи на и ето 
педе сет и пети сусре ти су про ме ни ли 
назив, али не и град где се сре ћу љуби-
те љи позо ри шта. Ина че, Ста ра Пазо ва 
је два де сет и пети пут заре дом дома ћин 
позо ри шним ама те ри ма покра ји не.

У име дома ћи на, Општи не Ста ра 
Пазо ва добро до шли цу на даске које 
живот зна че поже лео је Вла ди мир Кер-
кез, дирек тор Цен тра за кул ту ру. 

Поно сни на дугу и бога ту позо ри шну 
тра ди ци ју Вој во ди не и ове годи не орга-
ни за тор фести ва ла је Савез ама те ра 
Вој во ди не зајед но са Саве зом ама те ра 
Ста ре Пазо ве. Сава Мучи ба бић, умет-
нич ки секре тар Саве за ама те ра Вој во-
ди не је у име орга ни за то ра, а поно сан 
на 250.000 ама те ра оку пље них у 1.800 
обли ка делат но сти, поздра вио публи-
ку а глум ци ма поже лео вели чан стве не 
насту пе. Први Фести вал ама тер ских 
позо ри шних дру шта ва Вој во ди не је 
отво рио позна ти срп ски глу мац Милу тин 
Мима Кара џић.

Инспи ри са ни вели ка ни ма драм ске 
лите ра ту ре, свет ске и дома ће, а на 
осно ву накнад не селек ци је реди те ља 
Тибо ра Вај де на фести вал ове годи не су 
сти гли ама те ри из Кови на, који су изве-
ли две пред ста ве, затим позо ри шта из 
Црвен ке, Кру шчи ћа, Зре ња ни на, Куле, 
Банат ског Кара ђор ђе ва и Нове Пазо ве.

Изме ђу сна и јаве, изме ђу ауто ра и 
пред ста ве, а на даска ма које за мно ге 
и свет зна че први су се публи ци 19. маја 
пред ста ви ли чла но ви Ама тер ског позо-

ри шта „Мир ко Тата ло вић“ из Нове Пазо-
ве са сати рич ном пред ста вом „Бра ћо и 
сестре“ на текст Душа на М. Петро ви ћа, 
а у режи ји Алек сан де ра Бака.  

Алек сан дар Саша Волић, реди тељ из 
Бео гра да, Југо слав Крај нов, глу мац Срп-
ског народ ног позо ри шта из Новог Сада 
и Милош Лазић, позо ри шни про ду цент 
из Ста ре Пазо ве су ове годи не били чла-
но ви жири ја. По њихо вој оце ни нај бо љи 

на првом Фести ва лу позо ри шта били су 
ама те ри из Црвен ке Позо ри ште „Сте ван 
Сре мац“ са пред ста вом Бер тол да Брех та 
„Мало гра ђан ска свад ба“ у режи ји Радо-
ја Чупи ћа. На дру гом месту су ама те ри 
Кул тур ног цен тра из Куле са пред ста вом 
Бог да на Чипли ћа „Трак тат о слу шки ња-
ма“ у режи ји Дра га на Осто ји ћа. Тре ће 
место осво ји ло је позо ри ште „Луча“ из 

Кру шћи ча са пред ста вом Виде Огње но-
вић „Кањош Маце до но вић“ у режи ји Деја-
на Циц ми ло ви ћа. Ове три пред ста ве ће 
пред ста вља ти Вој во ди ну на репу блич-
ком фести ва лу у Кули. Струч ни жири 
је похва лио Савез ама те ра општи не и 
Цен тар за кул ту ру за добру орга ни за ци ју 
фести ва ла.

После сва ке пред ста ве одр жа ни су 
раз го во ри када сво је прве ути ске ансам-
блу изне ли како чла но ви струч ног жири ја 
тако и публи ка. Води тељ раз го во ра ове 
годи не је био Вла ди мир Рис, доско ра-
шњи струч ни сарад ник за сцен ске делат-
но сти Заво да за кул ту ру Вој во ди не. По 
оце ни публи ке, која је сва ко вече оце њи-
ва ла пред ста ве оце на ма од један до пет, 
нај бо ља  пред ста ва је „Бра ћо и сестре“ 
Ама тер ског  позо ри шта „Мир ко Тата ло-
вић Ћира“ из Нове Пазо ве. Реди тељ ове 
пред ста ве Алек сан дер Бако је по оце ни 
струч ног жири ја награ ђен за нај бо љу 
сце но гра фи ју. 

Пра те ћи про грам на фести ва лу 
је изло жба иза бра них тек сто ва 
локал ног листа „Наша реч“ који је 

изла зио шест годи на, од 1976. до 1982. 
Аутор изло жбе под нази вом „Из Пазо ве 
позо ри ште увек зове“ је Ната ше Филип, 
библи о те кар – савет ник. И ове годи не 
све бит не инфор ма ци је о пред ста ва ма 
али и раз го во ре о изве де ним пред ста ва-
ма љуби те љи позо ри шта могли су про-
чи та ти у Бил те ну који је изла зио сва ки 
дан у изда њу Саве за ама те ра општи не 
Ста ра Пазо ва, а чији про фе си о нал ни 
рад је похва лио и струч ни жири. 

У част награ ђе них у субо ту, 27. маја 
насту пи ло је позо ри ште „Јан ко Весе ли-
но вић“ из Бога ти ћа и изве ло пред ста ву 
„Клим – клем“ у режи ји Ива на Тома ше-
ви ћа. 

Ана Симо но вић

Ста ра Пазо ва и
овог маја била је 

дома ћин нај бо љим 
позо ри шним

ама те ри ма Вој во ди не. 
Од петка, 19. маја
до суботе 27. маја, 

одржани су 55. 
Сусре ти ама тер ских 

позо ри шних дру шта ва 
Вој во ди не, који су

од ове годи не 
пре ра сли у Фести вал

Доде ла при зна ња
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УЧИ ТЕ ЉИ ЦА ДРА ГИ ЦА ЖИВ КО ВИЋ ЛЕЛА ИЗ ШИДА

На сли ка ма
чува ста ри Шид

Дав но је један мудар човек 
рекао да само добри и 
трпе љи ви људи чине уку-

пан живот чове чан ства под но-
шљи вим. Веру јем да у сва кој 
сре ди ни посто је људи за које се 
може рећи да су по сво јој 
сушти ни вели ка душа, у Шиду је 
то, без сум ње, Дра ги ца Жив ко-
вић, наша учи те љи ца Лела, 
како је сугра ђа ни зову. 

- Рође на сам у Илин ци ма 
1937. годи не. У Шиду сам завр-
ши ла гим на зи ју, а педа го шку 
шко лу у Срем ским Кар лов ци ма. 
Желе ла сам да се на неки 
начин оду жим сре ди ни која ми 
је у тешким порат ним годи на ма 
омо гу ћи ла да се шко лу јем, и 
касни је стек нем зва ње про свет-
ног рад ни ка, те да свој рад ни 
век про ве дем у шко ли. Пошто 
сам раде ћи у шко ли са децом 
доста црта ла, иско ри сти ла сам 
то иску ство и мно го годи на 
касни је поче ла сам озбиљ ни је 
да се бавим сли кар ством – 
каже Дра ги ца Жив ко вић.

На сли ка ма Дра ги це Жив ко-
вић види мо ста ри Шид, неке 
згра де којих одав но нема, ста ру 
згра ду општи не, пошту, Козја ко-
ву апо те ку, шко лу „Филип 
Вишњић“. 

- Када сам виде ла како руше 
ста ри део шко ле „Филип 
Вишњић“, да би ту поди гли 
згра ду ДДОР-а, у мени се 
нешто сло ми ло. Та згра да је 
има ла дугу исто ри ју, веза на је 
за сам поче так вишег обра зо ва-
ња у Шиду, била је у пред рат-
ним годи на ма тако зва на гим на-

зи ја Реал ка, у току Дру гог свет-
ског рата, про бој Срем ског 
фрон та, била је бол ни ца у коју 
су доно си ли рање не бор це са 
фрон та, после рата била је 
основ на шко ла у којој сам, 
изме ђу оста лих, и ја ради ла. 
Желе ла сам да на неки начин 
сачу вам тај ста ри Шид од забо-
ра ва, ујед но да се оду жим 
добрим људи ма који су ми омо-
гу ћи ли да се шко лу јем и про ве-
дем рад ни век раде ћи са децом, 
и тако сам поче ла да сли кам – 
наво ди Дра ги ца Жив ко вић.

Мно ге ста ре згра де, каже 
Дра ги ца, непо треб но су сру ше-
не. 

- Не знам да ли је то рађе но 
из незна ња или хира, или су 
они који су доби ли при ли ку да 
одлу чу ју о бит ним пита њи ма у 
овој сре ди ни били људи који не 
раз у ме ју Шид и не воле га - 
прича учитељица Лела. 

Неу мор на у свом раду учи те-
љи ца Лела је мно го тога насли-
ка ла. Сво је сли ке не чува за 
себе него их покла ња дру ги ма, 
нема јав не уста но ве у Шиду у 
којој нема барем по јед на њена 
сли ка. Ради тех ни ком тем пе ре 
на кар то ну. Тај кар тон је посе-
бан, нару чу је се и она га купу је, 
као и тем пе ре, одва ја ју ћи део 
нов ца од сво је пен зи је. Осим 
ста рог Шида сли ка мртву при-
ро ду, пеј са же, мана сти ре, 
цркве, ста ре упо треб не пред ме-
те, сли ка по сећа њу Илин це 
свог детињ ства, потом орна-
мен ти ма и шара ма укра ша ва 
тикве.

- У вре ме бом бар до ва ња 
чува ла сам децу мог синов ца 
Јова на, две цури це непре ста но 
су се вај ка ле како хоће на море, 
и ја их заи ста одве дем тамо. 
Узмем један вели ки кар тон и на 
њему нацр там широ ко пла во 
море. Нас три се ухва ти мо за 
руке, зажму ри мо, и ето нас на 
бес крај ној пучи ни – при се ћа се 
учи те љи ца.

Илин ци су, наста вља даље 
при чу учи те љи ца Лела, пре 
рата били нај бо га ти је село 
шид ске општи не. 

- Мој отац је био опан чар, а 
осим њега у селу је било још 
два на ест врста зана тли ја, 
изме ђу оста лих и бом бон џи ја. 
Све што је било потреб но 
сеља ни ма, било је ту на дохват 
руке. Живе ли смо сло жно и 
срет но као јед на вели ка поро-
ди ца. Можда је кључ реше ња 
за целу нашу отаџ би ну, у сада-
шњем вре ме ну, да буде мо јед-
на вели ка поро ди ца, да се вра-
ти мо поште њу и чести то сти, 
како се то нека да гово ри ло, да 
цени мо рад и зана те и да ништа 
не уво зи мо од оног што не би 
могли сами да напра ви мо - 
закљу чу је на кра ју наша саго-
вор ни ца Дра ги ца Жив ко вић.

У свом малом ста ну, као на 
каквом острв це ту усред Тихог 
оке а на, учи те љи ца Лела непре-
кид но и неу мор но сли ка, она је 
чувар бла га, а то бла го није 
лич но, оно при па да сви ма нама 
који искре но воли мо овај град, 
то бла го је поро дич но. 
 Зоран Мар ко вић

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Посета Кинеза

Град Срем ску Митр о ви цу је 
29. маја посе ти ла деле га ци ја 
Кине која бора ви у Срби ји. 
Деле га ци ја је изра зи ла жељу 
да посе ти нека да шњи Сир ми-
јум, а њих је при мио пред сед-
ник Скуп шти не Гра да Срем ска 
Митро ви ца Томи слав Јан ко вић. 

- Ово је само наста вак при ја-
тељ ске сарад ње изме ђу две 
држа ве. Посе ти ли су нас пред-
став ни ци кине ске обла сти Шан-
си који су заин те ре со ва ни за 
раз вој сарад ње изме ђу њихо ве 
про вин ци је и наше локал не 
само у пра ве упра во због вели-
ког антич ког насле ђа, због ста-
рих гра ђе ви на и кул ту ре. Кад се 
успо ста ви директ на лини ја 
Пекинг - Бео град оче ку је се 
при лив вели ког бро ја кине ских 
тури ста. Жели мо да кул ту ру 
кине ског наро да при бли жи мо 
гра ђа ни ма Срби је али и Срем-
ске Митро ви це, али да им и 
пред ста ви мо наше потен ци ја ле 
– рекао је пред сед ник митро-
вач ке Скуп шти не Томи слав Јан-
ко вић. 

Шеф деле га ци је Кине Лиу 
Бин, заме ник начел ни ка Сек то-
ра за про мо ци ју про па ган де у 
покра јин ском Коми те ту кому ни-
стич ке пар ти је Кине Покра ји не 
Шан си исти че да Покра ји на 
Шан си има врло важно место у 
кул тур ној исто ри ји Кине, као 
што то има Срем ска Митро ви-
ца. 

- Осе ти ли смо при ја тељ ство 
и љуба зност људи који живе 
овде и због тога ћемо при ча ти 
нашим људи ма о лепо та ма 
вашег гра да. Тре ба ло би да се 
раз ви ја сарад ња како из обла-
сти тури зма, тако и еко но ми је 
– рекао је шеф деле га ци је Лиу 
Бин.

Они су након састан ка оби-
шли кул тур но – исто риј ске 
лока ли те те у Срем ској Митро-
ви ци.

За вр шна
при ред ба 

За вр шна при ред ба Пред-
школ ске уста но ве „Пче ли ца“ 
одр жа на је про шле сре де, 24. 
ма ја у По слов но спорт ском цен-
тру „Пин ки“ у Срем ској Ми тро-
ви ци. 

На при ред би је уче ство ва ло 
624 де це из шест обје ка та у 
гра ду, из Ла ћар ка, Ма чван ске 
Ми тро ви це, као и 145 ма ли ша-
на из 14 се ла. 
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ИНЂИ ЈА

Мај ска награ да
Саве зу
спор то ва

Савез спор то ва општи не 
Инђи ја добит ник је ово го ди-
шње „Мај ске награ де“, нај ве ћег 
спорт ског при зна ња у Срби ји. 
На тра ди ци о нал ној све ча но сти 
Спорт ског саве за Срби је у Дому 
Народ не скуп шти не 20. маја, по 
41. пут је доде ље но ово спорт-
ско при зна ње. „Мај ска награ-
да“ се доде љу је спор ти сти ма, 
тре не ри ма, функ ци о не ри ма и 
саве зи ма који су сво јим радом 
и резул та ти ма дали изу зе тан 
допри нос раз во ју и про мо ци-
ји спор та и пра вих спорт ских 
вред но сти. Једин стве ност ове 
награ де је што се доби ја само 
јед ном у живо ту. 

Како се наво ди у обра зло же-
њу, награ да Саве зу спор то ва 
Општи не Инђи ја је доде ље на 
у кон ку рен ци ји 98 град ских и 
општин ских саве за „за изу зет не 
резул та те и достиг ну ћа на раз-
во ју спор та и физич ке кул ту ре у 
Репу бли ци Срби ји“. 

- Награ да коју смо доби-
ли плод је нашег рада и тру да 
у прет ход ним месе ци ма. Као 
Савез спор то ва заи ста се тру-
ди мо да свим клу бо ви ма на 
тери то ри ји општи не Инђи ја 
обез бе ди мо под јед на ке усло ве. 
Има мо заи ста одлич ну сарад-
њу са локал ном само у пра вом 
која нам пру жа без ре зер вну 
подр шку и без које не би могли 
да ради мо како ради мо - каже 
Љубо мир Кова че вић, секре тар 
ССОИ.

Поред инђиј ског Саве за спор-
то ва међу лау ре а ти ма су били 
теквондoистки ња Тија на Бог-
да но вић, атле ти чар Миха ил 
Дудаш, ватер по ли ста Душко 
Пије тло вић и ОК „Вој во ди на“.
 М.Ђ.

ГИМ НА СТИКА

Митров чан ке 
прве

На Првен ству Вој во ди не у 
гим на сти ци еки па Сокол ског 
гим на стич ког клу ба „ЕС-ЕМ“ из 
Срем ске Митро ви це осво ји ла је 
прво место у кате го ри ји кадет-
ки ња. У злат ном саста ву су 
насту пи ле: Ната ли ја Нова ко вић, 
Ања Жунић и Мари на Бур му џи-
ја, са тре не ри ма Мајом Писа ре-
вић, Мла ђом Јако вље ви ћем и 
Гор да ном Бур му џи јом.  С. С.

РУКО МЕТ

Девој чи це Сло ве на тре ће

На завр шном тур ни ру Супер Лиге Вој во ди не 
за девој чи це до 12 годи на које је одр жа но 
21. маја у Феке ти ћу, еки па ЖРK „Сло вен“ 

зау зе ла је тре ће место. Узбу дљи ва завр шни ца 
због егал бодо ва изме ђу воде ће три еки пе на 
табе ли вoђена је на послед њем тур ни ру који је 
одре ђи вао и кона чан пла сман. „Сло вен“ је првој 
утак ми ци пора жен од дома ће еки пе „Јадра на“ 
која је има ла подр шку сво је публи ке , да би сво-
ју дру гу утак ми цу „Јадран“ оди грао нере ше но и 
тиме од сигур ног тре ћег места еки пи „Сло ве на“ 

отво рио пут да се у дру гој утак ми ци са еки пом 
„Халас Јожеф“ из Аде бори и за зла то. 

Нажа лост, ово га пута Ађан ке су биле боље и 
заслу же но сла ви ле иако је „Сло вен“ већ имао 
побе ду над Адом у току лиге.

На кра ју рас плет на табе ли „Сло ве ну“ доно си 
тре ће место, „Јадра ну“ дру го, а „Халас Јоже фу“ 
прво место. 

Ове еки пе и четвр то пла си ра ни Теме рин пла си-
ра ле су се на држав но првен ство које ће се одр-
жа ти 3. и 4. јуна у Вели кој Пла ни.

Мла де рум ске руко ме та ши це

РУКО МЕТ НИ КЛУБ „ДОЊИ СРЕМ“ ПЕЋИН ЦИ

Кам по ва ње за
успе шан крај сезо не
Два на е сто ро нај мла ђих 

чла но ва Руко мет ног клу-
ба „Доњи Срем“ Пећин ци 

про шлог викен да кам по ва ли су 
на Обед ској бари. Тре не ри РК 
„Доњи Срем“ Мили ца Ђур ђе-
вић и Иван Сто ја ко вић одлу чи-
ли су да са децом, у знак успе-
шно завр ше не сезо не, орга ни-
зу ју кам по ва ње у при ро ди, 
током којег су се, пре све га, 
посве ти ти дру же њу али и нау-
чи ли нешто ново, као што је 
при пре ма шато ра за ноће ње, 
при ку пља ње огре ва за ватру и 
бора вак у при ро ди.

Тре нер Сто ја ко вић рекао је 
да су, након Фру шко гор ског 
мара то на, дошли на иде ју да 
кам пу ју на Обед ској бари, јер се 
мла дим руко ме та ши ма сви део 
мара тон и бора вак у при ро ди.

- Захва љу ју ћи пећи нач кој 
локал ној само у пра ви обез бе-
ђе ни су нам одлич ни усло ви за 
тре нинг у спорт ској хали у 
Доњем Товар ни ку, а резул та ти 
све видљи ви ји. Успе шно смо 
завр ши ли сезо ну и оди гра ли 
неко ли ко при ја тељ ских утак ми-

ца са школ ским руко мет ним 
сек ци ја ма и клу бо ви ма. Деца 
напре ду ју и вред но тре ни ра ју, 
те смо одлу чи ли да на неки 
начин обе ле жи мо про те клу 
годи ну и при ре ди мо им нешто 
што до сада нису иску си ла – 
кам по ва ње у при ро ди са ноће-
њем, током којег смо се посве-

ти ли дру же њу, спорт ским и 
дру штве ним игра ма али и уче-
њу о томе како се пона ша и 
чува при ро да – рекао је Сто ја-
ко вић и додао да је сезо на 
завр ше на али од сеп тем бра 
кре ће нова, као и да је вели ко 
инте ре со ва ње деце за овај 
спорт.
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ПРИ ЈЕМ ЗА МЛА ДЕ РУМ СКЕ СПОР ТИ СТЕ 

Успе шни у Кру шев цу
Мла ди рум ски спор ти сти, уче ни ци 

основ них и сред њих шко ла, са вели-
ким успе хом су се так ми чи ли на 

Репу блич ком првен ству у атле ти ци и мини 
атле ти ци које је одр жа но  24. маја у Кру-
шев цу. 

Они су осво ји ли десет меда ља у поје ди-
нач ној кон ку рен ци ји: пет злат них, три сре-
бр не и две брон за не. Осво је не су злат не 
меда ље и у шта фе ти 4 x100 мета ра, а екип-
но прво место је осво ји ла Основ на шко ла 
„Вељ ко Дуго ше вић“.  

Пово дом овог успе шног насту па за мла де 
спор ти сте је про шлог пет ка, 26. маја упри-
ли чен при јем у Град ској кући, где им је на 
успе ху чести тао пред сед ник Општи не Сла-
ђан Ман чић, који им је поже лео још пуно 
добрих резул та та, али и помоћ и подр шку 
локал не само у пра ве кад год им затре ба. 

- Ови мла ди спор ти сти су на досто јан-
ствен начин пред ста вља ли рум ску општи-
ну и сво је шко ле. И овог пута је напра вљен 
пра ви под виг, осво је но је доста меда ља 
чиме је потвр ђен вели ки тале нат који рум-
ска деца има ју. Већи на њих су чла но ви 
Атлет ског клу ба „Рума“, међу тим у „Вељ-
ко вој“ школ ској еки пи од осам чла но ва 
тима само јед но дете тре ни ра атле ти ку. 
Ови резул та ти су што јасан пока за тељ да 
настав ни ци физич ког вас пи та ња одлич но 
раде свој посао. Пред ста вља ли су нас уче-
ни ци основ них шко ла „Вељ ко Дуго ше вић“, 
„Душан Јер ко вић“ и „Змај Јова Јова но вић“, 
а од сред њих реч је о јед ном уче ни ку, Воји-
ну Дими ћу из Пољо при вред не шко ле који 
је у баца њу кугле осво јио сре бр ну меда љу. 
У мини атле ти ци се так ми чи ло седам так-
ми ча ра и сви су осво ји ли меда ље, екип но 
шко лу „Вељ ко Дуго ше вић“ је пред ста вља ло 
осам уче ни ка - рекао је Алек сан дар Бун да-
ло, члан Општин ског већа заду жен за спорт.

ОШ „Вељ ко Дуго ше вић“ је одбра ни ла 
про шло го ди шњу титу лу нај бо ље у Срби-
ји, што је сва ка ко вре дан резул тат. Или ја 
Вуков је капи тен атлет ске еки пе ове шко ле. 

- Било нас је сед мо ро у еки пи и сви ма 
нам пуно зна чи овај резул тат. Доста смо се 
спре ма ли и тру ди ли, мно го сати смо про ве-
ли ван шко ле тре ни ра ју ћи. Нада ли смо се 
овом резул та ту и дра го нам је што смо га 
поно ви ли - рекао нам је Или ја.

Настав ник физич ког вас пи та ња у „Вељ-
ко вој“ шко ли Душан Димић исти че да је у 
постиг ну ти успех уло же но доста рада и тру-
да.

- Про шле годи не смо осво ји ли школ ску 
олим пи ја ду у Вра њу, ове годи не смо нај-

бо љи на Репу блич ком првен ству у Кру-
шев цу. У овај успех је уло же но доста рада, 
сви мом ци у тиму су дали свој мак си мум. 
Морам рећи да је од про шло го ди шњих 
уче ни ка само Или ја и ове годи не у еки пи. 
Дакле, у тиму су све нови мом ци и то нам 
је и нај бит ни је да из гене ра ци је у гене ра-
ци ју дола зе под јед на ко тален то ва на деца 
- рекао је Душан Димић.

Мари ја Митро вић, уче ни ца ОШ „Душан 
Јер ко вић“ је осво ји ла брон зу у ско ку у даљ. 

- Било је тешко и неиз ве сно так ми че ње. 
Задо вољ на сам постиг ну тим резул та том, 
ско чи ла са 4,11 мета ра, а нарав но да ћу 
се потру ди ти да резул та ти буду све бољи - 
каже Мари ја. С. Џ.

При јем за мла де спор ти сте

КАЈА КА ШИ „ВАЛА“ НА СВЕТ СКОМ КУПУ У СЕГЕ ДИ НУ

Оства ре ни запа же ни 
резул та ти
Про те клог викен да у мађар ском Сеге ди ну 

одр жан је дру ги Свет ски куп у каја ку и кануу 
на коме су каја ка ши „Вала“, Мар ко Томи-

ће вић и Мари ја Доста нић, оства ри ли запа же не 
резул та те.

Свет ски куп у Сеге ди ну ујед но је и дру го избор-
но так ми че ње за састав сени ор ске репре зен та-
ци је на ово го ди шњем Европ ском првен ству које 
се сре ди ном јула одр жа ва у Бугар ској, а наред но 
так ми че ње на коме ће сени ор ски репре зен та тив-
ци насту пи ти јесте тре ћи Свет ски куп који се одр-
жа ва у Бео гра ду од 1. до 4. јуна.

Олим пиј ски вице шам пи о ни у дво се ду на 1.000 
мета ра, Мар ко Томи ће вић и Милен ко Зорић, у А 
фина лу у Сеге ди ну зау зе ли су 5. место у вре ме ну 
3 мину та и 11.216 секун ди.

Прво место осво ји ли су Шпан ци Ињи го Пења 
и Фран си ско Кубе лос (3:05.624), испред Вита ли ја 
Цур ка на и Оле ха Куха ри ка из Укра ји не (3:06.485), 
док је тре ће место зау зе ла поса да Чешке Дани ел 
Хавел и Јакуб Шпи цар (3:09.239).

Мла да срп ска поса да жен ског дво се да на 500 

мета ра, Мари ја Доста нић и Биља на Релић зау зе-
ла је 8. место у А фина лу пошто су ста зу изве сла-
ле за 1 минут и 45.419 секун ди.

Побе ди ле су Ново зе лан ђан ке Лиса Каринг-
тон и Кеј тлин Рајан (1:38.349), испред Руски ња 
Кире Стје па но ве и Јеле не Ању ши не (1:40.880) и 
Сло вен ки Ање Остер ман и Шпе ле Поно ма рен ко-
Јанић (1:41.842).

У Сеге ди ну је са митро вач ким каја ка ши ма био 
и тре нер Огњен Фили по вић.

Б. З. 

Милен ко Зорић и Мар ко Томи ће вић

АТЛЕТ СКИ МИТИНГ
У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Златна 
Дра га на
Тома ше вић 

Атле ти чар ка Дра га на Тома-
ше вић је у субо ту, 27. маја на 
међу на род ном атлет ском 
митин гу у Сло вен ској Бистри-
ци осво ји ла прво место, 
бацив ши диск 58,81 метар, 
испред сло ве нач ке и ита ли-
јан ске атле ти чар ке.

Дра га на је тако успе шно 
поче ла сезо ну так ми че ња, са 
циљем насту па на Свет ском 
првен ству у Лон до ну у 10. 
авгу ста ове годи не.

По речи ма њеног тре не ра 
Дани ла Крти ни ћа, Дра га на је 
у одлич ној фор ми и спрем ни-
ја је него ика да, тако да 
може мо да од наше атле ти-
чар ке поно во оче ку је мо 
добре резул та те и осво је не 
меда ље на нај ве ћим так ми-
че њи ма.

Ј. С.



4131. MAJ 2017.   M NOVINE

Ре зул та ти од и гра них утак ми-
ца 18: Кр ње шев ци: Сло га (К) – 
Фру шко го рац нео ди гра но; Јар-
ков ци: Бо рац (Ј) - Сло га (М) 
5:2; Чор та нов ци: ЧСК – Кру ше-
дол 0:2; Ду нав и по лет су би ли 
сло бод ни.

01. По лет 14 12 0 2 61:15 34
02. Сло га (К) 14 10 2 2 34:8 32
03. Кру ше дол 14 9 2 3 43:21 29
04. Бо рац (Ј) 14 8 1 5 30:24 25
05. Ду нав 14 6 1 7 24:35 19
06. Фру шко го. 14 2 1 11 21:44 7
07. ЧСК 13 2 1 10 17:52 7
08. Сло га (М) 13 1 2 10 14:45 5

Ре зул та ти утак ми ца 30. ко ла: 
Ин ђи ја: Ин ђи ја – Ма чва 2:0; 
Бе жа ни ја: Бе жа ни ја – Сло бо да 
4:1; Вра ње: Ди на мо – Зе мун 
3:3; Ја го ди на: Ја го ди на – Про-
ле тер 3:1; До ба нов ци: Бу дућ-
ност – Рад нич ки 3:0; Бе о град: 
ОФК Бе о град – Ко лу ба ра 5:2; 
Бе о град: Син ђе лић - ОФК Оџа-
ци 3:2; Че ла ре во: ЧСК Пи ва ра 
– БСК 1:2.

01. Ма чва 30 19 6 5 49:25 62
02. Зе мун 30 17 10 3 44:18 61
03. Сло бо да 30 15 9 6 42:28 54
04. Ин ђи ја 30 14 6 10 34:30 48
05. Бе жа ни ја 30 12 12 6 36:22 47
06. Рад нич ки 30 12 7 11 30:31 43
07. Ја го ди на 30 12 5 13 39:35 41
08. Ди на мо 30 10 9 11 33:43 39
09. Син ђе лић 30 8 13 9 32:31 37
10. Бу дућ ност 30 10 7 13 32:43 37
11. Про ле тер 30 9 9 12 34:40 36
12. ЧСК Пи ва ра 30 8 11 11 31:32 34
13. Ко лу ба ра 30 7 11 12 28:35 32
14. БСК 30 9 6 15 27:39 32
15. ОФК Оџа ци 30 6 8 16 24:35 26
16. ОФК Бе о г. 30 3 9 18 25:53 18

Ре зул та ти утак ми ца 29. ко ла: 
Су бо ти ца: Бач ка 1901 – Омла-
ди нац 0:1; Пан че во: Же ле зни-
чар - Брат ство 1946 1:1; Срем-
ска Ми тро ви ца: Рад нич ки (СМ) 
- Рад нич ки (Ш) 1:3; Бач ка То по-
ла: ТСЦ – Сло га 1:0; Зре ња-
нин: Рад нич ки (З) – Це мент 1:1; 
Но ви Сад: Цр ве на Зве зда – 
Ду нав 3:2; Но ва Па зо ва: Рад-
нич ки (НП) – Бо рац 0:2; Вр шац 
је био сло бо дан.

01. Брат ство 27 19 4 4 54:23 61
02. Омла ди нац 27 18 3 6 47:24 57
03. ТСЦ 27 12 7 8 35:22 43
04. Бо рац 27 11 9 7 39:32 42
05. Ду нав 28 12 6 10 43:41 42
06. Бач ка 1901 27 11 7 9 30:28 40
07. Же ле зни чар 27 9 9 9 36:33 36
08. Вр шац 27 10 4 13 33:39 34
09. Рад ни. (СМ) 27 9 6 12 30:47 33
10. Рад ни. (З) 27 9 5 13 36:38 32
11. Рад ни. (НП) 27 8 7 12 38:42 31
12. Це мент 27 8 7 12 34:38 31
13. Ц.Зве зда 27 6 10 11 32:38 28
14. Рад ни. (Ш) 27 8 4 15 23:45 28
15. Сло га 27 4 10 13 24:44 22

Ре зул та ти утак ми ца 29. ко ла: 
Ста ра Па зо ва: Је дин ство – 
Ка бел 1:0; Бе шка: Хај дук (Б) – 
Ку пи но во 1:0; Но ви Сад: Бо рац 
– Ве тер ник 5:0; Но ви Сад: Сла-
ви ја – ЛСК 1:1; Фу тог: СО ФЕКС 
– Сло га 1:2; Бач ки Ја рак: Мла-
дост – ЖСК 8:1; Бе ле гиш: 
По ду на вац - Хај дук (Ч) 1:1; 
Но ви Сад: Ин декс – Сре мац 
4:2.

Ре зул та ти утак ми ца 28. ко ла: 
Хрт ков ци: Хрт ков ци – Под ри ње 
1:5; Срем ска Ми тро ви ца: 
Ми трос – На пре дак 3:1; Љу ко-
во: Љу ко во - Гра ни чар 1923 6:4; 
Го лу бин ци: Ја дран – Хај дук 
1:2; Ру ма: Сло вен - До њи 
Пе тров ци 3:1; До њи То вар ник: 
Сло бо да – Ру дар 2:4; Ви то јев-
ци: Пар ти зан – Бо рац 3:1; Ру ма: 
Пр ви Мај – Бу дућ ност 6:0.

01. Хај дук 28 19 4 5 61:18 61
02. Пр ви Мај 28 18 6 4 78:16 60
03. Под ри ње 28 18 6 4 67:16 60
04. Сло бо да 28 15 1 12 35:37 46
05. Ја дран 28 11 8 9 40:34 41
06. Гра ни чар 28 11 6 11 55:55 39
07. Бу дућ ност 28 11 5 12 36:43 38
08. Сло вен 28 10 7 11 36:41 37
09. Љу ко во 28 10 6 12 39:53 36
10. Бо рац 28 10 5 13 32:32 35
11. На пре дак 28 9 7 12 29:40 34
12. Пар ти зан 28 10 3 15 44:56 33
13. Хрт ков ци 28 10 3 15 40:58 33
14. Ру дар 28 10 2 16 31:55 32
15. Ми трос 28 9 2 17 31:57 29
16. Д.Пе тров ци 28 7 1 20 29:72 22

Ре зул та ти утак ми ца 28. ко ла: 
Бу ђа нов ци: Мла дост - Гра ни-
чар (О) 5:0; Ку змин: Гра ни чар 
(К) – Же ле зни чар 1:1; Бре стач: 
ОФК Бре стач - Је дин ство (П) 
4:3; Пу тин ци: ПСК – Хај дук 5:2; 
Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
На пре дак 1:2; Мо ро вић: Је дин-
ство (М) – Сло га 4:1; Рав ње: 
Зе ка Бу љу ба ша - Оби лић 1993 
1:4; Бо рац је био сло бо дан.

01. Мла дост 29 23 3 3 80:22 72
02. По ду на вац 29 17 6 6 71:30 57
03. Је дин ство 29 18 3 8 67:27 57
04. Ка бел 29 17 6 6 51:28 57
05. Ин декс 29 16 4 9 47:35 52
06. Сло га 29 15 5 9 57:44 50
07. Хај дук (Ч) 29 14 8 7 50:37 50
08. Сре мац 29 14 3 12 54:38 45
09. ЛСК 29 12 4 13 36:46 40
10. Бо рац 29 10 6 13 43:52 35
11. Хај дук (Б) 29 10 4 15 43:62 34
12. Ку пи но во 29 9 5 15 33:42 32
13. Сла ви ја 29 7 8 14 34:45 29
14. СО ФЕКС 29 6 7 16 30:48 25
15. ЖСК 29 4 0 25 24:100 12
16. Ве тер ник 29 2 4 23 27:91 10

Ре зул та ти од и гра них утак ми-
ца: Ги ба рац: Син ђе лић – Јед-
но та 3:0; Ва ши ца: На пре дак – 
Је дин ство 3:3; Ба чин ци: ОФК 
Ба чин ци – Бо рац 3:0; Би кић 
До: ОФК Би кић – Омла ди нац 
9:0; Ја ме на: Гра ни чар - ОФК 
Бин гу ла 3:1; Сре мац је био сло-
бо дан.

01. ОФК Би кић 20 16 1 3 70:22 49
02. ОФК Ба чин . 19 13 1 5 62:29 40
03. ОФК Бин г. 19 13 1 5 41:18 40
04. Син ђе лић 19 12 3 4 49:22 39
05. На пре дак 19 11 2 6 56:30 35
06. Је дин ство 19 9 1 9 46:51 28
07. Јед но та 19 7 2 10 47:52 23
08. Гра ни чар 19 6 0 13 36:45 18
09. Омла ди нац 19 5 1 13 25:70 16
10. Сре мац 19 4 2 13 34:80 14
11. Бо рац 19 0 4 15 16:63 4

Ре зул та ти од и гра них утак ми-
ца 23. ко ла: Ру ма: Је дин ство 
(Ру) - 27.Ок то бар 5:2; Ни кин ци: 
По лет – Пла ни нац 4:0; Не ра-
дин: Вој во ди на - С.В.Рад нич ки 
4:2; Ја зак: Цар Урош – Гра ни-
чар 1:3; Сте ја нов ци: Бо рац – 
Сло га 1:3; Ру ма: Фру шка Го ра 
– Сре мац 2:0; Кра љев ци: 
Је дин ство (К) – Фру шко го рац 
3:3.

01. Ф. Го ра 23 15 4 4 64:22 49
02. Вој во ди на 23 15 3 5 57:24 48
03. Сре мац 23 15 3 5 55:29 48
04. Гра ни чар 23 15 2 6 58:32 46
05. Је дин. (Ру) 23 12 4 7 48:31 40
06. По лет 23 11 6 6 41:26 39
07. Пла ни нац 23 11 4 8 46:30 37
08. С.В.Рад нич . 23 11 4 8 43:27 37
09. Фру шк. 23 10 5 8 46:47 35
10. Цар Урош 23 7 3 13 42:52 24
11. 27.Ок то бар 23 7 3 13 31:55 24
12. Је дин . (К) 23 4 1 18 22:57 13
13. Сло га 23 3 2 18 22:68 11
14. Бо рац 23 2 2 19 18:93 8

Ре зул та ти од и гра них утак ми-
ца 17. ко ла: Су бо ти ште: Ви тез 
– Сло вен 2:3; Пр хо во: Мла дост 
- До њи Срем 2015 0:6; Срем ски 
Ми ха љев ци: Срем – Сре мац 
3:0; Огар: Шу мар – Ка ме ни 1:3; 
Кар лов чић: Ло вац - Хај дук 
1932 4:2.

01. Д.Срем 2015 17 15 1 1 61:8 46
02. Ло вац 17 12 4 1 58:18 40
03. Шу мар 17 9 2 6 37:21 29
04. Сре мац 17 8 2 7 49:39 26
05. Хај дук 1932 17 8 1 8 39:23 25
06. Срем 17 8 0 9 26:39 24
07. Ка ме ни 17 6 4 7 34:35 22
08. Сло вен 17 6 1 10 30:61 19
09. Мла дост 17 3 2 12 18:48 11
10. Ви тез 17 1 1 15 20:80 4

01. Же ле зни чар 26 22 4 0 105:16 70
02. Бо рац 26 15 7 4 55:26 52
03. ПСК 26 14 6 6 49:28 48
04. Мла дост 26 15 3 8 47:33 48
05. Хај дук 26 14 1 11 60:45 43
06. Сло га 26 12 7 7 45:39 43
07. Гра ни . (К) 26 11 5 10 31:25 38
08. ОФК Бре ст. 26 12 2 12 40:52 38
09. Фру шко г. 26 11 3 12 45:48 36
10. З.Бу љу ба ша 27 10 3 14 46:55 33
11. Гра ни ч. (О) 26 10 2 14 40:59 32
12. На пре дак 26 8 2 16 54:68 26
13. Оби лић 25 7 2 16 36:63 23
14. Је дин . (М) 26 5 4 17 33:63 19
15. Је дин . (П) 26 3 1 22 24:90 10

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ 
РУ МА – ИРИГ

МЕЂУОПШТИНСКА 
ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

OПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА – СТА РА ПА ЗО ВА

Шеста по реду Олим пи ја да 
у забо ра вље ним деч јим 
игра ма одр жа ће се од 2. 

до 4. јуна на изле ти шту Липо ва-
ча, надо мак Шида.

Олим пи ја да у забо ра вље ним 
деч јим игра ма наста ла је у 
тежњи да децу усме ри на прве 
вред но сти и да кроз заба ву и 
игру ство ре нова познан ства.

Деца се так ми че у игра ма: 
кува но јаје, чар дак од чоко ва, 
наво ђе ње пило та, наво ђе ње 
тра га ча, трча ње у вре ћа ма, 

пасуљ шта фе та и мно гим дру-
гим.

Послед њег дана, уче сни ци 
Олим пи ја де ће у дво ри шту 
Основ не шко ле „Срем ски фронт” 
заса ди ти по дрво карак те ри стич-
но за крај ода кле дола зе фор ми-
ра ју ћи „Парк при ја тељ ства”. 
Орга ни за то ри се нада ју да ће то 
бити поче так дуге тра ди ци је.

Орга ни за то ри мани фе ста ци је 
су Одред изви ђа ча „Лазар 
Бибић“ Шид и Тури стич ка орга-
ни за ци ја Шид.

ИЗЛЕ ТИ ШТЕ ЛИПО ВА ЧА

Забо ра вље не деч је игре

Шахи сти „Југо ви ћа“ из 
Каћа осво ји ли су прво 
место на финал ном тур-

ни ру купа Срби је „Све то зар 
Гли го рић“ који је у неде љу, 28. 
маја завр шен у Новим Банов ци-
ма. Они су у пет кола осво ји ли 
три на ест бодо ва, један више од 
дру го пла си ра ног „Омла дин ца“ 
из Нових Бано ва ца. Тре ће 
место је при па ло Ваљев ском 
шах клу бу који је осво јио једа-
на ест бодо ва. Ове три еки пе су 
доби ле пехар, а игра чи меда ље 
које им је уру чио Рат ко Пижу ри-

ца врши лац дужно сти пред сед-
ни ка шaховског саве за Срби је. 
Поред „Омла дин ца“ на тур ни ру 
је уче ство ва ло још чети ри еки-
пе из ста ро па зо вач ке општи не: 
Ста ра Пазо ва је десе та са 
седам бодо ва, „Сре мац“ из Вој-
ке је завр шио на једа на е стом 
месту са шест бодо ва, „Мла-
дост“ из Нове Пазо ве је пет на е-
ста са чети ри бода, а Банов ци-
Дунав шесна е сти са три бода. 
На финал ном тур ни ру у Новим 
Банов ци ма уче ство ва ло је 18 
еки па.

ШАХ

Куп Срби је
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ЉУДИ И ЊИХО ВЕ ЋУДИ  Пише: Мио мир Фили по вић Фића

Mинистар даје голо ве
и доби ја жуте кар то не

Бра ни слав Неди мо вић, мини стар срп ске пољо при вре де и са 40 годи на 
игра као цен тар фор ФК Слоге из Заса ви це код  Срем ске Митро ви це, и по 
томе је једи ни члан вла де неке земље у Евро пи, а можда и у све ту

Фуд бал ски клуб Сло га 
у мачван ском селу 
Заса ви ци, које при па-

да гра ду Срем ска Митор ви-
ца, у сво јим редо ви ма има 
фуд ба ле ра који је тре нут но 
на дужно сти мини стра 
пољо при вре де у Вла ди 
Репу блике Срби је. То је 
Бра ни слав Неди мо вић, 
дипло ми ра ни прав ник,  бив-
ши посла ник  и гра до на чел-
ник Срем ске Митро ви це, 
чија фами ли ја, углав ном, 
живи у срем ском селу Вели-
ким Радин ци ма, а он у цен-
трал ном гра ду Сре ма.

Бра ни слав Неди мо вић је 
почео да игра фуд бал као 
ђак осно вац у срем ско ми-

тро вач ком дру го ли га шу 
Сре му и про шао фуд бал ску 
шко лу од  петли ћа до омла-
дин ца. Насту пао је као 
прво ти мац за срем ско ми-
тро вач ки Рад нич ки који је у 
Срп ској лиги. Фуд бал ски 
струч ња ци веле да је као 
дечак био изу зет но нада рен 
за фуд бал. Наго ве шта вао је 
дола зак врсног гол ге те ра. 
Али је био и добар ђак, 
касни је сту дент. Све је ишло 
са рав но мер ним успе хом 
док се шко ло вао и играо 
фуд бал. Од како је пре 
деце ни ју и по ушао у воде 
поли ти ке, фуд ба лу је све 
мање могао да посве ти 
себе. У међу вре ме ну је сте-

као поро ди цу. Са супру гом 
Ната шом, про фе со ри цом 
срп ског јези ка има Леу и 
Фили па.

- Несма ње ном жести ном 
и данас волим фуд бал. 
Међу тим, јасно ми је да не 
могу да му се пре дам коли-
ко бих желео због све одго-
вор ни јих оба ве за које ми 
при ја ју као чове ку, доби је не 
од наро да који је подр жао 
поли тич ку опци ју којој ја 
при па дам. Искре но, желим 
да на дужно сти мини стра 
учиним што више могу за 
опо ра вак и касни је напре-
дак срп ске пољо при вре де, а 
у исто време да играм фуд-
бал докле год кори стим 

сада шњем клу бу. И да 
будем бар после утак ми це 
са поро ди цом да се хва лим 
како сам играо или прав дам 
зашто смо изгу би ли - гово ри 
мини стар Бра ни слав Неди-
мо вић.

Фуд бал ски клуб Сло га из 
Засав и це је у Првом раз ре-
ду Град ске лиге Срем ске 
Митро ви це. Клуб је у гор-
њем делу табе ле и по мно го 
чему је спе ци фи чан у одно-
су на дру ге клу бо ве који, 
при ме ра ради, пла ћа ју све; 
фуд ба ле ре, тре не ре, еко но-
ма итд... У Заса ви ци нико 
није пла ћен за љубав пре-
ма фуд ба лу. Једи но мини-
стар Неди мо вић пома же 

ФК Слога Засавица
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лич но, мимо оно га што сва-
ки клуб доби ја од саве за. 
Вози игра че са ауто мо би-
лом чији је вла сник њего ва 
супру га, јер он нема ауто на 
сво је име. Бри не око опре-
ме, пре во за и нара во, да се 
добро вече ра после сва ке 
утак ми це.

Тре нер Бра та Павло вић је 
у еки пи, поред мини стра, 
оку пио факул тет ских обра-
зов аних  мла ди ћа, сту де на та 
и сред њо шко ла ца, па и јед-
ног бив шег прво ли га шког 
игра ча Буди шу Митро ви ћа, 
једи ни који је ста ри ји од 
мини стра Неди мо ви ћа у 
тиму. После ско ро деце ни је 
вође ња тима и побе де у 
гости ма, мало је фали ло да 
нави ја чи ФК Сло ге, пре неку 
неде љу сме не тре не ра Бра-
ту, који је у 60. мину ту утак-
ми це заме нио цен тар фо ра 
мини стра са мла ђим игра-
чем.

- Први пут су ме нави ја чи 
напа ли после утак ми це са 
пита њем: Ода кле ми иде ја 
да ја зане мим Бана мини-
стра. Ја их раз у мем, они 
Бана воле, јер се он ни по 
 че му не издва ја од њих  
иако је мини стар. Једва сам 
их сми рио. Води ли смо са 
3:1, а мини стар је био пре-
мо рен од путу у Кину, и 
доста је што је играо и тај 

сат, па је то била при ли ка да 
дам шан су мла ђем игра чу, а 
све јед но смо побе ди ли – 
прав да се тре нер Бра та.

По сазна њи ма у Срем-
ском фуд бал ском под руч ју 
од секре та ра Саве Стој че-
ви ћа, међу свим реги стро-
ва ним фуд ба ле ри ма УЕФА 
осим Бра ни сла ва Неди мо-
ви ћа не посто ји није дан 
мини стар неке вла де у 
Евро пи да игра зва нич но 
фуд бал за еки пу која се так-
ми чи у првен ству.

Мини стар Бра ни сла в 
Неди мо ви ћ, којег ско ро сва-
ко днев но гле да мо и слу ша-
мо у изја ва ма на разним 
теле ви зи ја ма о томе како ће 
се обно ви ти и пре по ро ди ти 
срп ска пољо при вре да, 
делу је мир но, разум но и 
увер љи во. 

Међу тим, на фуд бал ском 
тере ну је то горо пад ни цен-
тар фор, даје и наме шта 
голо ве и до послед њег зви-
жду ка суди је жели да побе-
ди његов тим. У тој стра сти 
поче сто доби је и жути кар-
тон. И никад се не буни. 
После тога суди ја се неде-
љу дана хва ли како је мини-
стру доде лио жути кар тон. 
За црве ни се још није дан 
није машио. Мини стар се 
тога чува, а и суди је.

(Текст пренет из Политике)
Министар Бранислав Недимовић
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ОВАН: Упор но поку-
ша ва те да импре си о-
ни ра те сво ју око ли ну 
или јед ну ути цај ну 

осо бу, коју сте недав но упо зна ли. 
Ипак, све што чини те више под се-
ћа на пре у ве ли ча ва ње или на 
пре те ра но екс по ни ра ње. До успе-
ха се не сти же на лак и јед но ста-
ван начин. Уме сто да интен зив но 
раз ми шља те о нечи јим мана ма 
боље је да озбиљ ни је ана ли зи ра-
те сво је пона ша ње. 

БИК: Не успе ва те нај-
бо ље да пред ви ди те 
нечи ји одго вор на 
зада ту тему или да 

успо ста ви те добар однос у кому-
ни ка ци ји са сарад ни ци ма. Не 
буди те пре ви ше раз ме тљи ви, већ 
на вре ме затра жи те нечи ју морал-
ну или мате ри јал ну подр шку. 
Воље на осо ба игно ри ше ваше 
иде је и поку ша ва да вас наве де 
на сво је пла но ве. При ја ће вам 
вита мин ска исхра на.  

БЛИ ЗАН ЦИ: Потреб-
но је да одло жи те 
неке послов не дого во-
ре. Повре ме но посто-

је ства ри које зах те ва ју кре а тив но 
раз ми шља ње или фазу ства ра-
лач ке инку ба ци је. За сада има те 
више пита ња него задо во ља ва ју-
ћи одго во ра, стр пљи во саче кај те 
на бољу послов ну при ли ку. Не 
може те да се осло бо ди те емо тив-
ног ути ска о јед ној осо би. Често 
раз ми шља те о јед ној осо би. 

РАК: Ваши сарад ни ци 
и при ја те љи има ју 
добре наме ре, тако да 
вас оче ку ју пози тив ни 

дога ђа ји и успе шни резул та ти на 
раз ли чи тим стра на ма. На кра ју, 
пока жи те искре ну захвал ност пре-
ма сви ма који заслу жу ју гест 
пажње или емо тив не накло но сти. 
Уко ли ко сте мла ди или сло бод ни, 
немој те окле ва ти пред осо бом 
која вам упу ћу је емо тив не сиг на-
ле и искре не ком пли мен те. 

ЛАВ: Уко ли ко вас 
при вла че неке тајан-
стве не или нео бич не 
ситу а ци је мора те да 

при хва ти те и одре ђе ни сте пен 
послов ног ризи ка. Нема раз ло га 
да пре у ве ли ча ва те сво је могућ но-
сти или да крши те основ на пра ви-
ла о посло ва њу. Изне над ни 
сусрет са јед ном осо бом за вас 
пред ста вља емо тив ни врху нац 
али на жалост то оду ше вље ње 
брже про ла зи него што бисте то 
желе ли. 

ДЕВИ ЦА: Има те 
добру про це ну о 
новим послов но- 
финан сиј ским при ли-

ка ма. Уме те да намет не те сво је 
мишље ње пред сарад ни ци ма и 
доби је те похва ле са раз ли чи тих 
стра на. Међу тим, не жели те да се 
зау ста ви те на сада шњој пози ци ји. 
Осе ћа те се као да вам неко ускра-
ћу је могућ ност новог избо ра или 
емо тив ног задо вољ ства. Сме та 
вам и сазна ње да вам неко ускра-
ћу је могућ ност новог избо ра. 

ВАГА: Почет ни неу-
спех тре ба да вас 
моти ви ше на додат ну 
упор ност. Важно је да 

напра ви те листу при о ри те та или 
да при хва ти те кори стан савет у 
даљој послов ној ори јен та ци ји. 
Вео ма сте емо тив но узне ми ре ни 
али парт нер не жели да попу сти 
пред вашим мол ба ма. Сми сли те 
неко алтер на тив но реше ње. 
При ја ће вам шет ња или нека 
спорт ска актив ност. 

ШКОР ПИ ЈА: Поку-
шај те да се дис тан ци-
ра те пре ма осо би која 
пона вља погре шни 

при чу. Све што чини те за пози-
тив ном тен ден ци јом оста вља 
добар ути сак на сарад ни ке и 
потвр ђу је вашу афир ма тив ну 
уло гу у зајед нич ком дого во ру. 
Буди те довољ но машто ви ти  
пла ни рај те неку нову заба ву у 
дво је. Учи ни те више него обич но 
како бисте оста ви ли ути сак и 
осво ји ли осо бу до које вам је ста-
ло.

СТРЕ ЛАЦ: Нема 
потре бе да се пове де-
те за лажним ути сци-
ма о новим послов-

ним при ли ка ма. Добро про ве ри-
те раз ли чи те инфор ма ци је и 
нечи ју уло гу у послов ној сарад-
њи. Поне кад ком плет ну ситу а ци-
ју тре ба поступ но ана ли зи ра ти 
на више начи на. Не може те зава-
ра ва ти бли ску осо бу о неким 
ства ри ма које делу ју као позна та 
при ча.  

ЈАРАЦ: Уко ли ко вам 
недо ста је добра 
воља или кон цен тра-
ци ја, пре пу сти те сво-

јим сарад ни ци ма да се баве ком-
пли ко ва ни јим зада ци ма који изи-
ску ју већи напор. Мора те има ти 
добру про це ну  ко може да вас 
заме ни у одлу чу ју ћем тре нут ку. 
Немој те дозво ли ти свом парт не-
ру пре те ра ну дозу само во ље или 
да зане ма ри неки зајед нич ки 
дого вор који има те. 

ВОДО ЛИ ЈА: Избе га-
вај те пре те ра но екс-
по ни ра ње у дру штву 
сарад ни ка и немој те 

при ча ти о ства ри ма које пред ста-
вља ју потен ци јал ну опа сност за 
ваше послов но – финан сиј ске 
инте ре се. Увек посто ји фак тор 
про ме не и изне на ђе ња. Нема 
потре бе да наив но пот це њу је те 
парт не ро ве могућ но сти или да се 
суви ше зано си те за субјек тив ним 
про це на ма.  

РИБЕ: Иску ство вас 
опо ми ње да не тре ба 
веро ва ти осо би која 
има нео бич ну репу та-

ци ју или за коју ваши сарад ни ци 
гово ре у неком нега тив ном кон-
тек сту. Одло жи те нове финан сиј-
ске кал ку ла ци је или неки вид 
удру жи ва ња под сум њи вим окол-
но сти ма. Добро раз ми сли те и 
немој те при хва ти ти пасив ну уло-
гу пред воље ном осо бом. 

VREMEPLOV
31. мај

1809. На бр ду Че гар код Ни ша у 
Пр вом срп ском устан ку по ги нуо 
је срп ски вој во да Сте ван Син ђе-
лић. Да би за у ста вио Тур ке ко ји 
су про др ли у срп ско утвр ђе ње, 
он је за па лио скла ди ште му ни-
ци је и иза звао екс пло зи ју у ко јој 
су по ги ну ли срп ски и тур ски вој-
ни ци. Тур ци су гла ве срп ских 
уста ни ка угра ди ли у Ће ле-ку лу. 
1859. По чео је да ра ди ве ли ки 
сат Биг Бен на ку ли бри тан ског 
пар ла мен та у Лон до ну. 
1970. У зе мљо тре су ја чи не 7,9 
Рих те ро ве ска ле у Пе руу по ги ну-
ло је ви ше од 70.000, а 600.000 
љу ди оста ло је без до мо ва. 

1. јун
1198. Ви зан тиј ски цар Алек си је 
III Ан ђео одо брио срп ском ве ли-
ком жу па ну Сте фа ну Не ма њи и 
ње го вом си ну мо на ху Са ви да на 
ру ше ви на ма Хи лан да ри о на 
по диг ну но ви ма на стир Све те 
Го ре, срп ски ма на стир Хи лан дар.

2. јун
1953. Бри тан ска кра љи ца Ели за-
бет II кру ни са на је у Вест мин-
стер ској ка те дра ли у Лон до ну. То 
је би ло пр во кру ни са ње у исто ри-
ји ко је је пре но си ла те ле ви зи ја. 

3. јун
1968. У Бе о гра ду, а по том и у 
дру гим уни вер зи тет ским цен три-
ма у Ју го сла ви ји, по че ле су сту-
дент ске де мон стра ци је, пр ве у 
ко му ни стич кој Ју го сла ви ји. Про-
тест про тив при ви ле ги ја ко му ни-
стич ких функ ци о не ра, не за по-
сле но сти и угро жа ва ња основ-
них де мо крат ских пра ва пре ки-
нут је по сле се дам да на на кон 
што се сту ден ти ма пре ко ТВ 
Бе о град обра тио пред сед ник 
СФРЈ Јо сип Броз Ти то, ко ји је 
по др жао сту ден те и обе ћао им 
бр же ре ша ва ње дру штве них 
про бле ма.

4. јун
1783. Фран цу ски про на ла за чи 
бра ћа Етјен и Жо зеф Мон гол фје 
пр ви пут су јав но де мон стри ра ли 
ле те ње ба ло ном пу ње ним за гре-
ја ним ва зду хом.
2003. Хр ват ска вла да је на шест 
ме се ци су спен до ва ла ви зни 
ре жим за гра ђа не Ср би је и Цр не 
Го ре, ко ји је био на сна зи око 12 
го ди на.

5. јун
1941. Екс пло ди ра ло спре ми ште 
му ни ци је не мач ке вој ске у сме-
де рев ској твр ђа ви у Дру гом свет-
ском ра ту. По ги ну ло ви ше хи ља-
да љу ди, а сру ше но и оште ће но 
ви ше сто ти на ку ћа. Узрок екс-
пло зи је остао је не по знат.
1968. Па ле сти нац Сир хан Сир-
хан у атен та ту у Лос Ан ђе ле су 
смрт но ра нио аме рич ког се на то-
ра Ро бер та Ке не ди ја, мла ђег 
бра та пред сед ни ка Џо на Ке не ди-
ја, ко ји је та ко ђе уби јен у атен та-
ту, 1963. у Да ла су. Ро берт Ке не-
ди је на ред ног да на под ле гао 
ра на ма. 

6. јун
1933. У Њу Џер си ју је отво рен 
пр ви ауто би о скоп, ко ји је мо гао 
да при ми 400 ауто мо би ла. 
1949. Об ја вље на књи га Џор џа 
Ор ве ла „1984“, ви зи ја све та 
ко јим вла да Ве ли ки Брат. 

HOROSKOP

Сре да, 31. (18) мај
Све ти муче ник Тео дот Анкир ски

Четвр так, 1. јун (19. мај)
Св. све ште но му че ник Патри ки је

Петак, 2. јун (20. мај)
Св. муч. Тала леј; Преп. Сте фан 
Пипер ски (Ода ни је Ваз не се ња)

Субо та, 3. јун (21. мај)
Св. цар Кон стан тин и цари ца 
Јеле на; Преп. Јеле на Дечан ска 
– Заду шни це

Неде ља, 4. јун (22. мај)
Сила зак Св. Духа на апо сто ле – 
Педе сет ни ца; Св. муч. Јован 
Вла ди мир, кнез срп ски

Поне де љак, 5. јун (23. мај)
Духов ски поне де љак

Уто рак, 6. јун (24. мај)
Духов ски уто рак

Crkveni
kalendar

• Држав ни функ ци о нер 
не тре ба да се пра ви 
паме тан.
• Луде које су га поста-
ви ле могу га и опо зва ти. 
• Док дого вор није пао, 
нисмо могли да га пога-
зи мо. 

Јеф ти на тор та 
Са стој ци: 5 ја ја, 5 ка ши ка ше ће-

ра, 5 ка ши ка (рав них) бра шна, 2 
ка ши ке ка ка оа, 3 ка ши ке уља, 1 пра-
шак за пе ци во. 

За чо ко лад ни фил:1 л мле ка, 6 
ка ши ка бра шна, 2 ка ши ке ка ка оа, 6 
ка ши ка ше ће ра, 100 г чо ко ла де, 100 
г мар га ри на.

По сту пак: Укљу чи те рер ну на 
200 сте пе ни. Улу пај те пе на сто 
бе лан ца са ше ће ром, па до дај те 
жу ман ца, за тим и уље по ла ко си пај-
те уз му ће ње. На кра ју уме шај те 
бра шно, ка као и пра шак за пе ци во и 
све ла га но сје ди ни те вар ја чом. У 
об ло жен плех 23 цм преч ни ка си пај-
те ма су и ста ви те да се пе че. Та да 
рер ну сма њи те на 180 сте пе ни. Док 
се ко ра пе че по ме шај те бра шно, 
ка као и ше ћер, са ма ло мле ка а 
оста так мле ка ста ви те да про ври. 
За ку вај те раз му ће но бра шно у мле-
ко и ме шај те док се не згу сне. Згу-
сну то скло ни те са ва тре па до дај те 
из ло мље ну чо ко ла ду и опет ме шај-
те док се чо ко ла да не ото пи, па 
оста ви те да сe скроз охла ди. 


