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МИНИСТАРПОЛИЦИЈЕНЕБОЈШАСТЕФАНОВИЋУСТАРОЈПАЗОВИ

Полицијаближаграђанима
Потпредседник Владе Републике

Србије и министар унутрашњих
послова Небојша Стефановић

рекаојепрошлогпетка,18.августауСта
ројПазовидајеосновнициљМинистар
ства унутрашњих послова да полиција
буде што ефикаснија и да, као и сада,
радиискључивоуинтересусвојихграђа
на.
 Управо кроз пројекат „Полиција у

заједници“ Министарство жели да при
ближи грађанима рад полиције. Разго
варалисмосаграђанимаСтареПазове,
дружилисесањимаикрозпрезентацију
свихвидоваполиције,желимодаприка
жемограђанимаштаполицијскислужбе
ници конкретнорадеиштаодњихмогу
даочекују рекао јеминистарСтефано
вић.
Он је додао даМинистарство унутра

шњих послова на овај начин, јачањем
поверењакрознепосреднукомуникацију
грађана са полицијским службеницима,
желидапостигнедапројекат„Полицијау
заједници“употпуностизаживи.
Тусмодапокажемоштасумогућно

сти полиције, не само кроз репресивну
улогу, већпрвенственонапољупревен
тивноградарекаојеСтефановић.
Министар је истакао добру сарадњу

коју полиција има са Општином Ста
раПазова и истакао да су, захваљујући
доброј комуникацији између полиције и
локалне самоуправе, у свим општинама
Сремског управног округа формирани
локалниСаветизабезбедност.
ПотпредседникВладеСрбије јенавео

да је општина Стара Пазова један од
лидера у Србији по порасту броја запо
слених,јерјеупоследњихпет,шестгоди
науспеладанаправизначајанскок.
Самимтимповећанјебројстановни

ка, број привредних субјеката, али је и
посаополицијепостаосложенијирекао
јеСтефановић.
Министар је истакао да је полиција у

овој општини успела степен криминали
тетадасузбијенавеоманизакнивоида
језахваљујућиефикасномрадуполициј
скихслужбеника,пресвеганасузбијању
кривичних дела наркотрафикинга, али и

привредног криминала, значајноповећа
набезбедностграђана.
НебојшаСтефановић је додао да се

у сарадњи са локалном самоуправом
разматрају пројекти који ће у наред
ним годинама, кроз већи број камера,
изградње додатне инфраструктуре за
полицијскестанице,алииприближава
ња полиције грађанима, допринети да

њиховсвакодневниживотбудештоспо
којнији.
Желимодаполицијабудештоефи

каснија,дарадизасвојеграђанеизато
ћемо у сарадњи са локалном самоу
правом радити на унапређењу квали
тетарада, крозизградњуновихобјека
таполицијеинабавкуновихпатролних
возилаиопремекојаћепомоћидаполи
цајци, ватрогасци, запослени на управ
ним пословима и сви остали који раде
уМУПбуду вишена услузи грађанима
закључиојеСтефановић.
ГрађаниСтареПазове,уоквируакције

„Полицијаузаједници“,ималисуприлику
дасеупознајусарадомприпадникаЖан
дармерије, Специјалне антитерористич
ке јединице, Управе полиције, Управе
саобраћајнеполиције,Полицијскебрига
деиСекторазаванреднеситуације.
Најмлађи суграђани имали су могућ

ност да се кроз различите активности
дружесаполицијацима,што је једанод
кључних фактора за стицање повере
ња,алиидауживајуупрограмимакоје
суизвеливодичислужбенихпасаиЧета
коњаника.
Деца су могла да се уз помоћ при

падника полиције пењу и спуштају низ
вештачку стену, упознају са начинима
гашењапожаралакомпеном,алииеду
кујуоопасностимаодупотребенаркоти
каипроблемомвршњачкогнасиља.
Натактичкотехничкомзбору,грађани

мајеприказанидеоопремекојуприпад
нициМинистарстваунутрашњихпослова
користеусвакодневномраду.
Уочи збора делегација на челу са

председником Општине Стара Пазова
ЂорђемРадиновићемугостила јемини
страНебојшуСтефановићаидиректора
ПолицијеВладимираРебића.

Министар
јеистакао

дајеполиција
уСтаројПазови
успеластепен
криминалитета

дасузбије
навеома
низакниво
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УВОДНИК

Ој туризме, туризме ...
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

На телевизији све изгледа савршено. У новинама још 
лепше. Ево шта у Политици бележи те-ве критика: 
„... толико занимљивих документарних записа о 

успешном породичном бизнису по шумама и горама ове 
наше земље, о њеним лепотама и плодности од Фрушке 
горе до Шаре, о богатству наслеђа, споменицима културе 
и природе... Такав програмски састав, као својеврсни 
бедекер, историјска читанка, природопис, путописна 
збирка, албум дивних предела ... добар је избор за летњу 
ТВ понуду.“ И заиста јесте тако, то је диван избор ако 
хоћете лепоте Србије да гледате на телевизији. Верујем 
да нема никог ко није чуо за Увац, вештачко језеро 
између Нове Вароши и Сјенице. Сви су чули за колонију 
белоглавих супова, највећу у Европи којој је претило 
уништење, а која је захваљујући бризи човека поново 
обновљена. Ако хоћете да уживате у погледу на Увачко 
језеро морате бити под један млади, под два здрави и 
под три у кондицији. 

Елем, вожња Увачким језером креће са почетка бране. 
Пре тога добијете телефон једног од власника чамаца 
који возе туре по језеру. На полазном месту нема ни 
тоалета, ни канте за отпатке, а камоли ресторана. 
Заправо, ако сте баш склони хигијенско - здравственом 
ризику можете се послужити „тоалетом“ који су мештани 
склепали од чамових дасака и поставили га над неком 
рупом. А како он изгледа... тешко је описати. 

Човек који вози туристе је регистровани предузетник за 
превоз рекама и језерима. Вожња кошта хиљаду динара 
по особи. Понешто ћете сазнати о суповима, о језеру, о 
некадашњем Цариградском друму и тако... Време је 
било више него лепо, око 35 у хладу. И око један 
поподне дошао је ред на пентрање на видиковац. Тек ту 
авантуру не могу описати. Ствар је томе што сваки 
чамџија има свој пут до врха са ког се виде меандри 
Увца. И све је то тако некако полу - приватно. Човек нам 

је сам признао да је са братом „прокрчио“ стазу и сад 
том стазом само он води госте. Други имају своје стазе. А 
„стаза“ би била проблем и за козе, а не за људе. Док сам 
се злопатила по том кршу и камену молила сам бога да 
не сломом ногу и да жива сиђем доле. А видик, леп. 

Затим вас воде у Ледену пећину и ту плаћате улаз 
250 динара. Пећина није осветљена, а нема 
довољно ни лампи па се „туристи“ сналазе помоћу 

светла са мобилних телефона. 
И тако у пентрању и злопаћењу по пећинама прође тих 

четири - пет сати. И кад мртви уморни опет стигнете на 
брану, баш би вам пријала чаша хладне воде или кафа. 
Али нема. И онда нешто мислим, ако је тако на Увцу, који 
нема ко није сликао и промовисао, како ли је тек у неким 
правим недођијама?! И да ли „туристи“ стварно морају 
„знојем лица свог“ да плаћају те наше лепоте и дивоте? 
Морам признати да мени уопште није било ни до лепоте 
ни до дивоте, него сам размишљала како да сачувам 
живу главу.

Па нек ми кажу да сам размажена. Можда постоји неки 
други израз за жену која има 20 килограма вишка и исто 
толико година преко прихватљиве границе за српски 
туризам?

А онда ми је пало на памет да је то све ипак само до 
људи. Некима је Бог баш дао, а они су опет такви 
никакви па не могу ни ве-це да направе, ни канту за 
отпатке да поставе. И све им је прљаво и мусаво. А неко 
се помучио да од објективно мање импресивне природе 
као што је Бара Засавице, направи леп и угодан кутак и 
за праве љубитеље природе и за обичан свет који би 
мало да се одмори. Сад да не испадне да нешто 
претерујем у похвалама на рачун управника резервата 
Бара Засавица, Слободана Симића, али стварно сам се 
тамо горе питала шта би он направио од резервата 
Увац? 
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Држа ва пома же
ино ва ци је у при вре ди
Општи ну Шид у поне де љак 21. 

авгу ста посе ти ли су мини стар 
за ино ва ци је и тех но ло шки раз-

вој Ненад Попо вић и дирек тор Фон да 
за ино ва ци о ну делат ност Иван Рако-
њац са сарад ни ци ма. Том при ли ком 
саста ли су се са пред став ни ци ма 
локал не само у пра ве и у сали Скуп-
шти не општи не, при вред ни ци ма пред-
ста ви ли про гра ме подр шке тех но ло-
шким ино ва ци ја ма, про грам раног 
раз во ја и суфи нан си ра ња ино ва ци ја, 
кроз које Фонд доде љу је сред ства у 
виси ни до 80.000, одно сно до 300.000 
евра за раз вој ино ва тив них тех но ло ги-
ја, про из во да и услу га са тржи шном 
при ме ном и вели ким потен ци ја лом за 
комер ци ја ли за ци ју. 

Како је том при ли ком изја вио мини-
стар за ино ва ци је и тех но ло шки раз вој 
Ненад Попо вић, начин на који се спро-
во ди држав ни кон курс за подр шку 
ино ва ци ја ма, један је од нај бо љих 
при ме ра при ме не диги та ли за ци је и 
сече биро кра ти је која опте ре ћу је при-
вре ду. Про цес при ја вљи ва ња на кон-
курс је ско ро у пот пу но сти диги та ли зо-
ван, без непо треб не адми ни стра ци је, 
док се ева лу а ци ја про је ка та оба вља 
путем интер нет пор та ла Фон да за 
ино ва ци о ну делат ност, а цео про цес је 
пот пу но тран спа рен тан. Тако ђе он је 
на кон фе рен ци ји за нови на ре пору чио 
да је диги та ли за ци ја шан са за нова 
рад на места.

- Вла да Репу бли ке Срби је је издво-
ји ла 330 мили о на дина ра за раз вој 
ино ва ци ја. Мла ди пред у зет ни ци, мла-
де старт-ап ком па ни је, науч но - истра-
жи вач ке орга ни за ци је, сви могу да 
уче ству ју на овом кон кур су, а рок до 

када могу да се при ја ве је 1. сеп тем-
бар. Први про грам је за старт-ап ком-
па ни је и ком па ни је које могу да кон ку-
ри шу за сред ства до 10 мили о на 
дина ра. Ком па ни је које већ дуже 
посто је и све оне које могу сво јим ино-
ва ци ја ма да кон ку ри шу на дома ћем и 
међу на род ном тржи шту, могу да кон-
ку ри шу за сред ства по дру гом про гра-
му до 37 мили о на дина ра. Нису 
потреб ни ника кви папи ри, не посто је 
биро крат ске или дру ге адми ни стра-
тив не пре пре ке - иста као је мини стар 
Попо вић, дода ју ћи да је уве рен да 
Срби ја има зна ње и потен ци ал да цео 
реги он пред во ди у ново диги тал но 
доба.

О кон кур ску за раз вој ино ва ци ја у 
Срби ји и њего вом зна ча ју за раст 
локал не еко но ми је гово рио је и Иван 
Рако њац, дирек тор Фон да за ино ва ци-
о ну делат ност, а пред сед ник Општи не 
Шид иста као је зна чај ових кон кур са 
за шид ске при вред ни ке.

- За нас је пред ста вља ње нових 
кон кур са од вели ког зна ча ја посеб но 
што се то деша ва у момен ту када се у 
Шиду отва ра инду стриј ска зона. Ових 
дана почи њу радо ви на при ступ ној 
сао бра ћај ни ци за инду стриј ску зону. 
Ми жели мо да наши људи оста ну у 
Шиду и зато сма трам да је ова посе та 
од изу зет но вели ког зна ча ја и да ће 
ови кон кур си пуно зна чи ти нашим при-
вред ни ци ма и малим пред у зе ћи ма 
која раде у шид ској општи ни - иста као 
је Пре драг Вуко вић.

При руч ник у коме су детаљ но опи-
са ни усло ви про гра ма и сет нео п ход-
не доку мен та ци је доступ ни су на: 
www.ino va ci o ni fond.rs.  М. Н.

Вла да Репу бли ке 
Срби је је издво ји ла 
330 мили о на дина ра 
за раз вој ино ва ци ја.

Мла ди пред у зет ни ци, 
старт-ап ком па ни је, 

науч но - истра жи вач ке
 орга ни за ци је,

сви могу
да уче ству ју

на овом кон кур су,
а рок до када могу 

да се при ја ве
је 1. сеп тем бар

Иван Ракоњац, Ненад Поповић и Предраг Вуковић

МИНИ СТАР ЗА ИНО ВА ЦИ ЈЕ И ТЕХ НО ЛО ШКИ РАЗ ВОЈ НЕНАД ПОПО ВИЋ У ШИДУ
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ДОДЕ ЛА БЕС ПО ВРАТ НИХ СРЕД СТВА МАЛИМ ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ МА

За 50 пред у зет ни ка
по 50.000 дина ра

При вре да ста ро па зо вач ке општи не теме љи се упра во на малим пред у зе ћи ма, зато 
локал на само у пра ва опре де љу је суб вен ци је и за њих, како би уна пре ди ли сво ју 
делат ност. Ове годи не су обез бе ђе на бес по врат на сред ства у укуп ном изно су од 2,5 
мили о на дина ра, а циљ је да се убу ду ће фонд овог кон кур са удво стру чи и да се 
пове ћа број кори сни ка, изја вио је Ђор ђе Ради но вић, пред сед ник Општи не Ста ра 
Пазо ва

Општи на Ста ра Пазо ва 
је и ове годи не доде-
ли ла по јав ном кон-

кур су бес по врат на сред ства 
пред у зет ни ца са тери то ри је 
општи не, укуп не вред но сти 
два и по мили о на дина ра. 
Педе се то ро пред у зет ни ка и 
зана тли ја, који су испу ни ли 
кри те ри ју ме кон кур са, у уто-
рак, 15. авгу ста доби ло је по 
50 хиља да дина ра. Ово је 
четвр та годи на како Општи-
на рас пи су је овај кон курс, а 
пре ма речи ма пред сед ника 
Општи не Ђор ђа Ради но-
вића, први пут ће ове годи не 
локал на само у пра ва на сли-
чан начин помо ћи и пољо-
при вред ни ци ма.

- При вре да ста ро па зо вач-
ке општи не теме љи се упра-
во на малим пред у зе ћи ма, 
зато локал на само у пра ва 
опре де љу је суб вен ци је и за 
њих, како би уна пре ди ли 
сво ју делат ност. Ове годи не 

су обез бе ђе на бес по врат на 
сред ства у укуп ном изно су 
од 2,5 мили о на дина ра, а 
циљ је да се убу ду ће фонд 
овог кон кур са удво стру чи и 
да се пове ћа број кори сни ка 
– изја вио је Ђор ђе Ради но-
вић, пред сед ник Општи не 
Ста ра Пазо ва обра ћа ју ћи се 
при вред ни ци ма и додао:

- Захва љу ју ћи вама, одно-
сно ста бил ној и јакој при-
вре ди у општи ни Ста ра 
Пазо ва, наш буџет је пуни ји 
и ста бил ни ји и зато ће у 
наред ним годи нама бити 
више оних који ће доби ти 
бес по врат на сред ства и 
тако зајед нич ки помог не мо 
раз вој малих пред у зе ћа и 
рад њи.

Сред ства можда нису 
вели ка, али за мале пред у-
зет ни ке су сва ка ко зна чај на, 
каже Мир ја на Бран ко вић из 
гра фич ког сту ди ја „Мон де-
го“.

- Први пут смо доби ли 
нешто од држа ве што ми је 
јако дра го, а сред ства ћу 
иско ри сти ти за поправ ку 
маши на – наво ди Мир ја на 
Бран ко вић.

Љубин ко Ште рић из вете-
ри нар ске кли ни ке „Вете ри-
нар тим“ је тако ђе при јат но 
изне на ђен овим чином 
локал не само у пра ве.

- Ово је гест који пома же 
сви ма нама који спа да мо у 
мале при вред ни ке и доказ 
да при па да мо вели кој 
озбиљ ној при вред ној поро-
ди ци ста ро па зо вач ке општи-
не – сма тра Ште рић.

То мало помо ћи за нас 
зна чи јако пуно, каже Вла-
ста Хуђец из исто и ме ног 
фри зер ског сало на и дода је 
да ће сред ства иско ри сти ти 
за набав ку фри зер ске опре-
ме и фри зер ског репро 
мате ри ја ла.

Педе се то ро пред у зет ни ка 

доби ло је по 50 хиља да 
дина ра као рефун да ци ју 
тро шко ва које су има ли 
када је у пита њу набав ка 
сред ста ва за рад у виду 
купо ви не или поправ ке 
маши на и набав ке репро 
мате ри ја ла. 

Начел ни ца оде ље ња за 
при вре ду Суза на Илић, 
каже да је кон курс био отво-
рен док нису сти гле при ја ве 
које су испу ни ле кво ту опре-
де ље них сред ста ва.

- Сва ке годи не води мо 
рачу на о томе да када рас-
пи ше мо кон курс он тра је док 
се на потро ше сва њего ва 
сред ства. У том сми слу 
посеб на коми си ја пра ти да 
људи који кон ку ри шу не губе 
вре ме на ску пља ње доку-
мен та ци је и да се не при ја-
вљу ју уко ли ко су сред ства 
већ рас по де ље на – изја ви ла 
је начел ни ца Суза на Илић.  
 Јаро сла ва Клин ко

Пред сед ник Општи не Ђор ђе Ради но вић доде љу је суб вен ци је малим при вред ни ци ма
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У окви ру рекон струк ци је држав ног 
пута II А реда број 127, одно сно 
локал ног пута Ста ра Пазо ва – 

Ста ри Банов ци, тре нут но се изво де 
радо ви дру ге фазе, којом је пред ви ђе-
на изград ња кру жне рас кр сни це на 
углу ули ца Вука Кара џи ћа и Поду нав-
ског пар ти зан ског одре да.  Неко ли ко 
ста нов ни ка овог дела Ста ре Пазо ве 
није задо вољ но радо ви ма на изград-
њи рас кр сни це који се изво де, како 
наво де, из аспек та без бед но сти и 
немо гућ но сти при ла за ауто мо би ли ма 
сво јим кућа ма и поста вља ју пита ње, 
зашто је пози ци ја цен трал ног остр ва у 
кру жној рас кр сни ци про јек том пред ви-
ђе на узду жно ка цен тру Ста ре Пазо ве. 
У неко ли ко навра та жали ли су се 
општин ским орга ни ма, а сада су о 
томе оба ве сти ли Инспек ци ју за друм-
ски сао бра ћај Мини стар ства гра ђе ви-

нар ства, сао бра ћа ја и инфра струк ту-
ре. Општин ско руко вод ство нагла ша ва 
да се сви радо ви изво де у скла ду са 
про јект ном доку мен та ци јом, која је 
ове ре на од стра не свих инсти ту ци ја, 
општин ских и држав них. Пред сед ник 
Општи не Ђор ђе Ради но вић исти че да 
је пред ло жио и изград њу огра да, како 
би се без бед ност поди гла на што виши 
ниво и да је локал на само у пра ва 
спрем на да иза ђе у сусрет гра ђа ни ма, 
али да ће им сада на неки начин руке 
бити веза не у слу ча ју потре бе додат-
ног изла же ња у сусрет гра ђа ни ма, јер 
ће послед њу реч дати репу блич ки 
инспек тор. Што се тиче при ла за кућа-
ма, како нам је обја сни ла начел ни ца 
Оде ље ња за инве сти ци је Бран ка Сто-
ја но вић, они су пред ви ђе ни про јек том.
 
 Ј. К.

КРУ ЖНИ ТОК У СТА РОЈ ПАЗО ВИ 

Све се ради по про јек ту

Међу 60 цен та ра за соци јал ни 
рад који су доби ли паник тасте-
ре ради сузби ја ња наси ља 

нашло се и два из Сре ма. У пита њу су 
Цен три за соци јал ни рад у Срем ској 
Митро ви ци и Шиду, који су паник 
тасте ре доби ли захва љу ју ћи подр шци 
Аген ци је Ује ди ње них наци ја за род ну 
рав но прав ност и осна жи ва ње жена, 
Мини стар ства за рад и Коор ди на ци о-
ног тела за род ну рав но прав ност. 
Сузби ја ње наси ља над жена ма и дру-
гих обли ка наси ља била је јед на од 
тема састан ка дирек то ра свих цен та ра 
за соци јал ни рад у Сре му који је одр-
жан у Ста рој Пазо ви. Са циљем да 
уна пре де услу ге соци јал не зашти те 
соци јал но угро же них Сре ма ца у ста-
ро па зо вач ком цен тру за соци јал ни рад 

оку пи ли су се дирек то ри свих седам 
цен та ра у Сре му. Зна чај на тема сусре-
та одно си ла се на то како зашти ти 
жене жртве наси ља и како се срем ски 
цен три за соци јал ни рад боре про тив 
ове нега тив не поја ве. Ини ци ја тор 
сусре та у годи ни јуби ле ја је дирек тор-
ка Цен тра за соци јал ни рад у Ста рој 
Пазо ви Рада Жугић, која каже су ова-
кви сусре ти ите ка ко зна чај ни, те да ће 
се орга ни зо ва ти јед ном месеч но. Сле-
де ћи сусре ти су у Шиду. Након састан-
ка у ста ро па зо вач ком Цен тру за соци-
јал ни рад, дирек то ре ових уста но ва 
при мио је заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ста ра Пазо ва Милан Беа ра 
које је поздра вио ини ци ја ти ву и изра-
зио пуну подр шку у уна пре ђе њу услу га 
соци јал не зашти те. С. С

ЦЕН ТРИ ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД У СРЕМУ

Саста нак дирек то ра
СТО ПА МА НАШИХ ПРЕ ДА КА

Ђаци на Крфу

У окви ру про јек та „Сто па ма наших 
пре да ка“, који орга ни зу је Патри јар ши ја 
Срп ске пра во слав не цркве, деве то ро 
нај бо љих уче ни ка ста ро па зо вач ких 
основ них шко ла, отпу то ва ло је на 
наград но путо ва ње на остр во Крф. 
Пред одла зак, у Сабор ној цркви у Бео-
гра ду, патри јарх срп ски Ири неј слу жио 
је моле бан, а сто па ма пре да ка са 
ђаци ма гене ра ци је пазо вач ких шко ла 
кре ну ло је овог пута и пето ро чла но ва 
хора „Звон це“ Основ не шко ле „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“, као и нај бо љи 
уче ни ци шко ла из град ске општи не 
Пали лу ла. 

Про је кат „Сто па ма наших пре да ка“ 
реа ли зу је се од 2012. годи не и пред-
ста вља једин стве ну акци ју, кроз коју се 
деца на еду ка ти ван и прак ти чан начин 
упо зна ју са исто ри јом Првог свет ског 
рата, тра ди ци јом, јези ком, писмом, 
вером, са посеб ним освр том на поме-
ну ти исто риј ски пери од и бора вак срп-
ске вој ске и наро да на остр ву Крф од 
1916. до 1918. годи не. Посеб на миси ја 
ово го ди шњег борав ка на Крфу биће 
поди за ње и осве шта ње спо ме ни ка 
крај пу та ша у част и сла ву Гво зде ног 
пука Морав ске Диви зи је.

СТА РА ПАЗО ВА

Лет њи био скоп

Овог лета, лет њи био скоп на отво ре-
ном, доби ли су и Пазов ча ни. Про јек ци-
је се одви ја ју пет ком и то у два тер ми-
на, у 20 и у 22 часа. У првом биско пу 
на отво ре ном, на град ском тргу у Ста-
рој Пазо ви нај ви ше су ужи ва ли нај-
мла ђи. Добри насло ви у био ско пу под 
ведрим небом при ву кли су и ста ри ју 
публи ку, а пре ма наја ва ма из ЦзК кул-
ту ру, до кра ја лета биће још неко ли ко 
акту ел них филм ских хито ва. Ј.  К.

Са састанка у Старој Пазови
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СТАРА ПАЗОВА

Ликов на коло ни ја

На расад ни ку у Ста рој Пазо ви су се 
након две годи не поно во сре ли сли ка-
ри на јед но днев ној ликов ној коло ни ји 
Удру же ња ликов них уме тин ка Ста ре 
Пазо ве. Поред чла но ва овог удру же-
ња, ликов на коло ни ја Пазо ва 2017 оку-
пи ла је умет ни ке из ста ро па зо вач ке 
општи не, Новог Сада и Бач ког Јар ка. 
Коло ни ја је део про јек та „Пусти сво ју 
кре а тив ност“, који финан си ра Општи-
на Ста ра Пазо ва, а орга ни за ци ју ове 
јед но днев не коло ни је помо гла је и 
Месна зајед ни ца Ста ра Пазо ва.
 Ј. К.

МОДЕ ЛА РИ ИЗ ВОЈ КЕ 

Свет ски прва ци

На Свет ском првен ству за вазду хо-
плов не моде ла ре које је одр жа но у 
мађар ском гра ду Сен теш, репре зен та-
ци ја Срби је је у дисци пли ни Ф1Б осво-
ји ла злат ну меда љу и поста ла свет ски 
првак. Репре зен та ци ја Срби је насту-
пи ла је у саста ву Раде Бла го је вић, 
члан Аеро клу ба Вој ка, Све то зар и 
Бојан Госто јић из Зре ња ни на. Поред 
Бла го је ви ћа боје репре зен та ци је 
Срби је на Свет ском првен ству бра нио 
је и Сла во Савић, члан Аеро клу ба 
Нова Пазо ва.

 З. К.

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

Оздра вио
Стојан Радека

У авгу сту 2016. поро ди ца Раде ка из 
Ста ре Пазо ве је сазна ла да њихов ста-
ри ји син, Сто јан, болу је од мије ло бла-
стич не леу ке ми је. Сто јан је тада имао 
чети ри и по годи не и њего во ста ње 
било је вео ма кри тич но. На сре ћу, 

захва љу ју ћи лека ри ма и људи ма, који 
су финан сиј ску помоћ сла ли са свих 
стра на, Сто ја но во ста ње се нор ма ли-
зо ва ло и резул та ти ана ли за, које су му 
рађе не кра јем про ле ћа у Ита ли ји, 
конач но су сти гли и доне ли лепе вести. 
У њего вој кошта ној сржи нема тра го ва 
боле сти, то не зна чи крај бор бе са 
овом опа ком, пре све га под му клом 
боле шћу, која у сва ком тре нут ку може 
поно во да напад не. Сто јан је тре нут но 
на тера пи ји одр жа ва ња, у мар ту 
наред не годи не га оче ку је понов ни 
одла зак у Ита ли ју. Поро ди ца Раде ка 
се још јед ном захва љу је сви ма, који су 
финан сиј ски помо гли Сто ја но во лече-
ње и с обзи ром на то да на рачу ну има 
довољ но нов ца, зау ста вља акци ју и 
ових дана ће сто пи ра ти и СМС пору ке.

 З. К.

ВАТРО ГА СЦИ

134 пожа ра до сада
У ста ро па зо вач кој општи ни у одно су 

на прет ход не годи не пове ћан је број 
интер вен ци ја сазна је мо у Ватро га сној 
једи ни ци у Ста рој Пазо ви. Од укуп но 
976 пожа ра у Сре му, у првој поло ви ни 
ове годи не чак 134 гаше ња је било у 
насе љи ма општи не Ста ра Пазо ва. 
Неис прав не елек трич не инста ла ци је, 
кон стант но при кљу че ни пуња чи за 
теле фон, кварц не пећи поред кре ве та 
и фоте ља, укљу чен шпо рет, опу шак од 
цига ре те који завр ши на јасту ку или 
ћебе ту само су неке од ситу а ци ја које 
могу иза зва ти пожар. Како сазна је мо, 
еки пе Ватро га сне једи ни це у Ста рој 
Пазо ви на тере ну су за све га неко ли ко 
мину та, а на рас по ла га њу у овим ситу-
а ци ја ма Ватро га сној једи ни ци у Ста рој 
Пазо ви су три ками о на запре ми не око 
11.000 лита ра и 13 ватро га сца коли ко 
их је запо сле но у овој једи ни ци.

 С. С.

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

ЧОР ТА НОВ ЦИ

Буди зам
сти же у Срем

У неде љу, 27. авгу ста у Чор та нов-
ци ма биће отво рен буди стич ки храм, 
и то захва љу ју ћи дру штву „Сред њи 
пут“. На челу тог дру штва нала зи се 
фронт мен гру пе „Елек трич ни орга-
зам“ Срђан Гиле Гој ко вић, који се при-
кло нио овом уче њу. Чор та нов ци су 
село које бро ји пре ко 2.300 ста нов ни-
ка и како кажу мешта ни, у пот пу но сти 
пра во слав но село. 

Да буди зам сти же у њихо во место и 
да ће уско ро бити отво рен храм су 
чули али, како кажу, још увек нису 
виде ли никог, иако зна ју да су чла но-
ви буди стич ког дру штва „Сред њи пут“ 
пре изве сног вре ме на купи ли и обно-
ви ли кућу која се нала зи у викенд 
насе љу у бли зи ни Виле Стан ко вић.

Дуго го ди шњи пред сед ник Месне 
зајед ни це и локал ни шумар Живан 
Пашић каже да су мешта ни сасвим 
нор мал но при хва ти ли вест да ће 
буди стич ки храм бити отво рен у ком-
ши лу ку и како каже, неће бити ника-
квих инци де на та јер им не сме та ју 
гости који ће дола зи ти у село.

У буди стич ком хра му у Чор та нов ци-
ма биће сме ште ни мона си, који ће ту 
бити стал но наста ње ни што је недав-
но у меди ји ма потвр дио и музи чар 
Срђан Гиле Гој ко вић. 

-То је цен тар за меди та ци ју, запра-
во то је кућа коју смо реши ли да пре-
тво ри мо у место где ће људи моћи да 
меди ти ра ју. Чор та нов це, одно сно 
Фру шку гору смо иза бра ли јер нај ви-
ше наших след бе ни ка има у Бео гра ду 
и Новом Саду, па је то било иде ал но 
место на пола пута. План је да буди-
стич ки мона си стал но буду при сут ни, 
али ће се нај ве ро ват ни је сме њи ва ти 
на два месе ца - иста као је Гој ко вић за 
јед не днев не нови не.

Зани мљи во је да ово нису једи ни 
позна ти, ново при до шли ста нов ни ци 
Чор та но ва ца. Буду ћи буди стич ки 
храм, како су нам потвр ди ли мешта-
ни, нала зи се у бли зи ни куће коју су 
сагра ди ли и у којој често бора ви 
позна ти глу мач ки брач ни пар Војин 
Ћет ко вић и Сло бо да Мића ло вић.

 М. Ђ.

Будистички храм (фото Курир)
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КОГА ШТИ ТЕ СИН ДИ КА ТИ У СРБИ ЈИ

Зашти та из доба Јуре

Пра ва рад ни ка обр ну то су про пор ци о нал на бро ју син ди ка та, којих је у поје ди ним 
држав ним пред у зе ћи ма и по 20, док су у при ват ним више изу зе так него пра ви ло. 
Могу ли рад ни ци има ти пове ре ња у лиде ре који зара ђу ју барем три пута више од њих 
и рет ко када одби ја ју при ви ле ги је које им нуде и посло дав ци и држа ва

Да ли је при ста ја ње на тро го ди-
шње уздр жа ва ње од штрај ка, 
што се недав но деси ло у Кра гу-

јев цу, допри нос зашти ти рад ни ка или 
сау че сни штво у крше њу уста вом 
гаран то ва них пра ва? Да ли су запо-
сле ни у овом нај но ви јем слу ча ју мора-
ли и могли да избо ре више, ако су 
про тив себе има ли држа ву, посло дав-
ца, део меди ја и дру штва, а све се 
гла сни је шапу ће и о „добрим“ наме ра-
ма лиде ра који су у овом штрај ку 
засту па ли њихо ве инте ре се? Има ју ли 
срп ски син ди ка ти ика кву моћ да за 
оне које пред ста вља ју избо ре барем и 
мини мал не и рад ни ка достој не усло ве 
рада или је та бит ка дав но изгу бље-
на? Коли ко је том пора зу допри не ла 
чиње ни ца да је свет капи та ла, уз све-
срд ну подр шку држа ва, одав но однео 

пре ва гу, а коли ко им је у томе помо гла 
и сама син ди кал на врху шка? Она која 
и данас живи дале ко боље од свог 
члан ства и не либи се апа на жа у 
управ ним и над зор ним одбо ри ма 
држав них инсти ту ци ја и пред у зе ћа.

НИН је истра жи вао има ју ли син ди-
ка ти у Срби ји ика кву будућ ност, ако се 
са пора стом њихо вог бро ја сма њу је 
број њихо вих чла но ва, али и пове ре-
ње које рад ни ци има ју у сво је пред-
став ни ке. И коли ка је одго вор ност 
син ди ка та за ситу а ци ју у којој се нала-
зе рад ни ци у Срби ји?

Бојан Урда ре вић, ван ред ни про фе-
сор Прав ног факул те та у Кра гу јев цу 
обја шња ва за НИН да пот пи са но уздр-
жа ва ње од штрај ка није про тив у став-
но, јер се ради о „кла у зу ли очу ва ња 
рад ног мира“, на које се стра не у спо-

ру оба ве зу ју док важи колек тив ни уго-
вор. 

- Оба ве за очу ва ња мира није апсо-
лут на и важи само ако посло да вац 
испу ња ва оба ве зе пре у зе те колек тив-
ним уго во ром. Ова кла у зу ла има сми-
сла ако су син ди ка ти задо вољ ни 
постиг ну тим дого во ром и колек тив ним 
уго во ром, одно сно ако је соци јал ни 
дија лог на висо ком нивоу. Али у слу-
ча ју Фија та посло да вац и није желео 
да раз го ва ра док штрајк тра је, а епи-
лог је спо ра зум из `виших интереса` 
којим рад ни ци нису задо вољ ни - каже 
Урда ре вић.

Соци о лог Срећ ко Миха и ло вић из 
Цен тра за син ди ка ли зам твр ди да је 
штрајк у Фија ту био повод да се покре-
ну број на пита ња и озби љан раз го вор, 
али је то изо ста ло. 
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- Могло се око штрај ка доста тога 
виде ти, али нисмо гле да ли. Ни син ди-
ка ти, ни стран ке, ни меди ји, ни држа-
ва. Могао се покре ну ти раз го вор, од 
оног о фун цки о ни са њу фир ми каква је 
Фијат, до полу ко ло ни јал ног ста ту са 
Срби је који се и ово га пута бело да но 
очи та вао. Али није. Мене је штрајк 
изне на дио, јер сам мислио да су син-
ди ка ти полу мр тви, а испа де да нису 
још умр ли и не зна се да ли ће - каже 
Миха и ло вић, уз дода так да су се вла-
сни ци Фија та пона ша ли по прин ци пу 
„може им се“, а наша држа ва „и није 
могла дру га чи је а да при том не изне-
ве ри сво ју стра те ги ју при вред ног раз-
во ја“. 

А о уло зи син ди ка та у овом штрај ку, 
он каже: 

- Син ди ка ти су се баш пока за ли, 
пого то во на нивоу цен тра ла. И Савез 
само стал них син ди ка та Срби је и УГС 
Неза ви сност су начи сто пре ћу та ли 
штрајк, али је зато штрај ка че подр жао 
пред став ник нај ве ћег метал ског син-
ди ка та у Ита ли ји. Штрај ка чи ма сва ка 
част, али се то не би могло рећи за 
лиде ре син ди ка та који су орга ни зо ва-
ли штрајк, ако ни због чега дру гог оно 
због сва ђе међу собом. А нај ви ше се 
обру као овај син ди кат из ЕПС-а који 
се још и супрот ста вио штрај ку. Али, ко 
је крив рад ни ци ма из Кра гу јев ца што 
не кори сте могућ но сти које им пру жа 
бистра, хлад на и брза Тара - закљу чу-
је иро нич но Миха и ло вић, освр ћу ћи се 
на вест коју је током јуна обе ло да нио 
поме ну ти син ди кат, а која гово ри о 
„јача њу тим ског духа запо сле них у 
ЕПС-у на Тари“.

И заи ста, за раз ли ку од већи не 
обес пра вље них коле га, рад ни ци 
ЕПС-а за лојал ност свом син ди ка ту и 
пред у зе ћу има ју не само про сеч ну 
пла ту од око 80.000 дина ра, него 
изгле да и „полут ке и рад нич ке игре“ 
на неком од изле ти шта диљем Срби-
је.

Шалу на стра ну, број син ди кал них 
орга ни за ци ја тешко је избро ја ти, али 
се прет по ста вља да их у Срби ји има 
око 26.000. И већи на њих осни ва се и 
функ ци о ни ше у јав ном сек то ру и 
држав ним пред у зе ћи ма (у Желе зни-
ца ма или ГСП-у има их више од по 
20), али су зато у при ват ним фир ма-
ма, биле оне дома ће или ино стра не, 
син ди кал не орга ни за ци је гото во рет-
кост, наро чи то у оним које су на срп-
ско тржи ште дове де не нов цем поре-
ских обве зни ка. Неки посло дав ци не 
само да не дозво ља ва ју осни ва ње 
син ди ка та, већ се сум ња и да су поје-
ди ни држав ни зва нич ни ци, про мо те ри 
поли ти ке суб вен ци о ни са ња усме но 
дого во ри ли са инве сти то ри ма да ће 
их лиши ти муке зва не син ди кал но 
орга ни зо ва ње рад ни ка. Ако је и тако, 
син ди ка ти су им у томе све срд но 
пома га ли, јер нема ника кве сум ње да 
посва ђа ни „до пања“ и купље ни апа-
на жа ма, слу жбе ним ауто мо би ли ма, 
ино стра ним кон гре си ма и поза ма-
шним пла та ма, лако поста ју плен 

поли тич ких пар ти ја и вла сти. Има ли 
за вла сти веће сре ће?

За Урда ре ви ћа је један од основ них 
узро ка немо ћи син ди ка та упра во 
њихо ва међу соб на супрот ста вље ност. 

- Син ди кал на сце на је при лич но 
раз мр вље на. У доба гло бал ног капи-
та ла наши син ди ка ти ула зе поде ље ни 
и међу соб но суко бље ни, са недо вољ-
но изгра ђе ним иден ти те том, са нера-
зу ме ва њем сушти не плу ра ли зма и са 
врло неја сним кон цеп том одно са пре-
ма цен три ма дру штве не и поли тич ке 
моћи. Већ се дужи низ годи на ука зу је 
на то да се без међу на род не и дома ће 

соли дар но сти, као и коор ди на ци је 
изме ђу свих син ди ка та, не може оче-
ки ва ти рав но прав на бор ба изме ђу 
све та рада и све та круп ног капи та ла. 
Нажа лост, ништа се не мења.

Овај саго вор ник НИН-а исти че да 
посто ји огром на несра зме ра изме ђу 
бро ја колек тив них уго во ра који се 
закљу чу ју у јав ном и при ват ном сек то-
ру. 

- Дале ко их је више у јав ном сек то-
ру, иако је тамо дале ко мањи мане-
вар ски про стор за пре го ва ра ње с 
обзи ром на то да су мно га пра ва већ 
уре ђе на зако ном или под за кон ским 
акти ма. У при ват ном сек то ру пре вас-
ход но се доно се пра вил ни ци о раду, а 
и тамо где посто је колек тив ни уго во-
ри, они су често `прерушени` пра вил-
ни ци, те није редак слу чај да су пра ва 

рад ни ка у при ват ном сек то ру изјед на-
че на са закон ским мини му мом, или се 
ни то не пошту је, па се отва ра посао 
за инспек ци ју рада. Син ди ка ти мора ју 
да схва те да су на истом задат ку, а то 
је да шти те члан ство и рад ни штво у 
Срби ји које деце ни ја ма не може да 
живи од сво је пла те - каже Урда ре вић 
уз тврд њу да син ди ка ти неће неста ти, 
али ће се поста ви ти пита ње оправ да-
но сти њихо вог посто ја ња. 

- Данас су син ди ка ти суо че ни са 
неко ли ко фун да мен тал них пита ња, 
више него ика да пре. Уко ли ко се што 
пре, ако за то већ није касно, на нашој 
син ди кал ној сце ни не пре ва зи ђу суко-
би и уко ли ко се не окре ну међу соб ној 
сарад њи они ће бити зао би ђе ни у 
свим кључ ним дру штве ним дого во ри-
ма који се тичу рад ни штва или ће 
поста ти мари о не те вла сти која ће их 
онда кори сти ти пре ма сво јим потре ба-
ма.

Али зар они то већ нису?
- Ми не зна мо ни коли ко има репре-

зен та тив них син ди ка та, а камо ли 
коли ко син ди кал них орга ни за ци ја. 
Ваљ да је једи ни сигу ран пода так онај 
коли ко основ них син ди кал них орга ни-
за ци ја упла ћу је део чла на ри не на 
рачун сво јих цен тра ла, али то се чува 
као нај стро жа тај на. Крај ње је вре ме 
да се учи не јав ним пода ци ма о пред-
но сти ма које има ју репре зен та тив ни 
син ди ка ти, како на нивоу фир ме тако 
и држа ве, а посеб но члан ство пред-
став ни ка син ди ка та у разно ра зним 
управ ним одбо ри ма и накна де које на 
осно ву тога доби ја ју, укљу чу ју ћи и ону 
за рад у Соци јал но-еко ном ском саве-
ту (СЕС). Веру јем да би се јаг ма за 
члан ством у њему сма њи ла када би 
се то зна ло - каже Срећ ко Миха и ло-
вић.

Уче шће у СЕС-у један је од круп-
ни јих каме на спо ти ца ња и суко-
ба међу овда шњим син ди ка ти-

ма, јер за раз ли ку од два нај ве ћа - 
СССС и Неза ви сност - чији пред став-
ни ци тамо седе, неки дру ги твр де да 
су спре че ни да поста ну чла но ви, иако 
има ју репе ре зен та тив ност. Тако је 
Кон фе де ра ци ја сло бод них син ди ка та 
свој слу чај реша ва ла и на суду, али јој 
то није помо гло да се доко па места у 
СЕС-у, чији чла но ви свој леги ти ми тет 
да засту па ју инте ре се соци јал них 
парт не ра нису про ве ра ва ли годи на ма. 
У СССС кажу да су репре зен та тив-
ност дока зи ва ли пре седам годи на, и 
то једи ни, али зато и данас твр де да 
су нај ве ћи и веро ват но једи ни репре-
зен та тив ни син ди кат у Срби ји.

- Рас пар ча ност и посва ђа ност су 
налич је нара слог инди ви ду а ли зма и 
рас та ка ња сва ког зајед ни штва. 
Немоћ ни и посва ђа ни син ди ка ти одго-
ва ра ју сва кој без ум ној дру штве ној тво-
ре ви ни, укљу чу ју ћи и држа ву и пар ти-
је. То је гене ри са но од стра не савре-
ме них фор ми капи та ли зма, од кла се у 
чијим рука ма је сва ки облик моћи и 
силе, од финан сиј ске до физич ке. И 

За раз ли ку
од већи не

обес пра вље них 
коле га, рад ни ци ЕПС-а 

за лојал ност свом 
син ди ка ту и

пред у зе ћу има ју не 
само про сеч ну пла ту 
од око 80.000 дина ра, 

него изгле да
и „полут ке

и рад нич ке игре“
на неком од

изле ти шта диљем 
Срби је
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држа ва је тек ору ђе у њихо вим рука-
ма. Вла сни ци капи та ла не трпе ни 
поми сао на отпор, а камо ли на орга-
ни зо ва ни отпор њихо вих све мо ћи - 
твр ди Миха и ло вић, али и дода је да то 
не зна чи да син ди ка ти тре ба да иза ђу 
из при че о соци јал ном парт нер ству. 

- Јасно је да је екс трем ни инди ви ду-
а ли зам изну ђен нео ли бе рал ном еко-
но ми јом рас ту рио сва ки осе ћај при-
пад но сти гру пи, без које нема соли-
дар но сти, а без ње син ди кат је само 
кари ка ту ра рад нич ког орга ни зо ва ња.

Ипак, овај саго вор ник НИН-а не 
веру је да се син ди кал на моћ 
може успо ста ви ти, нити да се у 

земља ма каква је и Срби ја може вра-
ти ти пове ре ње у син ди ка те. 

- Ако се и деси, биће крат ко трај ни 
тренд. Десин ди ка ли за ци ја је после ди-
ца кре та ња у савре ме ној циви ли за ци-
ји, и моћ капи та ла се не може пољу-
ља ти орга ни зо ва но, већ само у слу ча-
ју нео р га ни зо ва ног, спон та ног и некон-
тро ли са ног бун та жрта ва нео ли бе рал-
не еко но ми је.

А шта на то кажу они који су на 
доно ше ње флек си бил ни јег Зако на о 
раду само кука ли? Који при ста ју да 
фин ги ра ју соци јал но-еко ном ски дија-
лог уче шћем у СЕС-у, у држа ви у којој 
још мало нико неће ради ти на нео д ре-
ђе но рад но вре ме? Немоћ ни да 
зашти те ни пра ва сво јих чла но ва, 
стал но запо сле них рад ни ка, а камо ли 
да учи не нешто да зашти те оне који 
раде у малим пред у зе ћи ма, на црно, 
на лизинг, или су годи на ма неза по сле-
ни. У Евро пи они углав ном већ чине 
син ди кал но члан ство, али нашим 
зако ном то није регу ли са но.

- Ово је после ди ца про па да ња и 
мар ги на ли за ци је већ три деце ни је. 
После ди ца колек ти ви стич ке матри це 
да је сва ка инве сти ци ја која дође спас 
за спр же ну земљу, каква је била Срби-

ја. Добра стра на је што син ди ка ти и 
даље оку пља ју четвр ти ну запо сле них, 
али и ми мора мо да се про ме ни мо, 
ако не жели мо да ишче зне мо - каже 
Зоран Сто јиљ ко вић, пред сед ник УГС 
Неза ви сност. 

Твр ди да су син ди ка ти сами себи 
сло ми ли кич му, те ако не буду спрем-
ни на орга ни за ци о не про ме не, неће 
има ти будућ ност. 

- Шта ми тре нут но може мо да ура-
ди мо за оне који раде на црно, за оне 
који су нај у гро же ни ји? Ништа. Син ди-
ка ти мора ју да ула зе у мала пред у зе-
ћа, да раз го ва ра ју са рад ни ци ма, да 
повра те пове ре ње и ути цај. Али исто 
тако, соци јал не зах те ве не сме ју да 
одва ја ју од поли тич ких. Зах те ве за 
про ме ном избор ног систе ма, сло бод-
ним меди ји ма, јав ном рас пра вом, 
стра те ги јом раз во ја држа ве. Од 2004. 
пред ла же мо Пакт о раз во ју и запо-
шља ва њу, али то нијед на власт не 
жели - каже Сто јиљ ко вић, уз опа ску да 
син ди ка ти могу да бира ју да пре жи-
вља ва ју као и до сада или да у јав ност 
иза ђу са озбиљ ном аген дом. 

- Ако ова ко наста ви мо, још мало 
нико га неће мо моћи зашти ти ти.

И Зоран Михај ло вић, секре тар већа 
Саве за само стал них син ди ка та при-
зна је да су син ди ка ти тро ми, да се 
нису сна шли у тран зи ци о ној Срби ји, 
те нису аде кват но зашти ти ли рад ни ке 
који су оста ја ли без посла током при-
ва ти за ци је. Ипак има оправ да ње. 

- Бор ба за пра ва рад ни ка који су 
запла ше ни губит ком посла у усло ви-
ма ово ли ке неза по сле но сти није 
нима ло лака. Ни сада у Фија ту, пред-
став ни ци штрај ка ча нису могли дру га-
чи је јер су били под огром ним при ти-
ском. У њихо ве руке је баче на суд би-
на Фија та, рад ни ка и Срби је - твр ди 
Михај ло вић, дода ју ћи да није тач но да 
се члан ство СССС у Фија ту оси па.

А упра во то твр ди Жељ ко Весе ли-
но вић, лидер син ди ка та Сло га, наво-
де ћи да су рад ни ци накна дом од 
1.000 дина ра за дане штрај ка зау ста-
вље ни да не пре ла зе у дру ги син ди-
кат.

Овај саго вор ник НИН-а сум ња и да 
је штрајк у Фија ту уна пред дого во рен 
и да је СССС зајед но са менаџ мен-
том пре ва рио рад ни ке. Он каже да 
два нај ве ћа син ди ка та одав но раде у 
инте ре су држа ве и посло вод ства, а 
на ште ту рад ни ка у Срби ји, а нај бо-
љи доказ је њихов кон стан тан отпор 
про ве ри репре зен та тив но сти син ди-
ка та у Срби ји и про ши ре њу СЕС-а. 

- Не могу се так ми чи ти они син ди-
ка ти који не живе само од чла на ри не 
и ми који од тога живи мо. Они одби ја-
ју сва ки облик сарад ње, јер су већ 
раз ви ли меха ни зам функ ци о ни са ња, 
њихо ви лиде ри се годи на ма не мења-
ју, седе у управ ним одбо ри ма, бли ски 
су сва кој вла сти - твр ди Весе ли но-
вић.

А ко за то вре ме шти ти инте ре се 
и поло жај рад ни ка? Обес пра-
вље не и пре ка ри зо ва не руље, 

која из стра ха од гла ди нај че шће при-
ста је да ради за било какву зара ду и 
у било каквим усло ви ма.

- Модер на миси ја син ди ка та је бор-
ба про тив пре ка ри за ци је рада, којим 
је у Срби ји обу хва ће но две тре ћи не 
рад ни ка. Реч је о отпо ру робу сном 
обли ку деци ви ли за ци је и деху ма ни-
за ци је чове ка. Без тог отпо ра хомо 
сапи енс нема шан су - закљу чу је 
Срећ ко Миха и ло вић, иако ни сам није 
сигу ран може ли се то оства ри ти у 
ситу а ци ји у којој је пре ка ри зо ва ни 
рад ник само потро шна роба, коју ће 
када више не буде у ста њу да пра ви 
про фит, заме ни ти робо ти.

 Петри ца Ђако вић
 (Пре у зе то из НИН-а)

У Срби ји је 2016, пре ма пода ци ма које у 
сво јим годи шњим бил те ни ма обја вљу је 
Аген ци ја за при вред не реги стре, било 
6.856 син ди кал них орга ни за ци ја које има ју 
свој ство прав ног лица, и оне су запо шља-
ва ле 1.068 људи. Зани мљи во је да се број 
орга ни за ци ја сма њио у одно су на прет ход-
ну годи ну за нешто више од 100, али је 
зато број рад ни ка у њима десет ко ван - 
сма њио се за гото во 5.000!

Из истог изве шта ја може се виде ти и да 
су син ди ка ти, међу који ма има и оних који 
оства ру ју пози ти ван резул тат, али и оних 
са губи ци ма, у про шлој годи ни на зара де, 
накна де и дру га дава ња запо сле ни ма 
издво ји ли 2,88 мили јар ди дина ра.

По НИН-овој рачу ни ци, када се ови 
укуп ни рас хо ди поде ле на при ја вље ни 
број запо сле них у син ди кал ним орга ни за-
ци ја ма, испа да да је про сеч на бру то пла та 
сва ког запо сле ног у њима била 225.000 
дина ра, док је нето зара да изно си ла 
нешто мање од 140.000 дина ра.

Нема сум ње да запо сле ни у син ди ка ти-

ма, барем не сви, не зара ђу ју месеч но баш 
толи ко, али би сигур но, ако ни због чега 
дру гог оно због изгу бље ног пове ре ња, јав-
но сти тре ба ло обја сни ти коли ко је син ди-
ка та тач но у Срби ји, коли ко актив них, као 
и на шта се тро ши новац који доспе ва на 
њихов рачун. Коли ко чла но ва син ди ка та 
пла ћа чла на ри ну, од чега се син ди ка ти 
финан си ра ју, а коли ко запо сле ни у њима 
при ма ју месеч но.

Пре ма истом изве шта ју, послов ни при-
хо ди син ди ка та у Срби ји про шле годи не 
били су 7,8 мили јар ди дина ра, с тим што је 
уче шће при хо да од чла на ри на у укуп ним 
при хо ди ма син ди ка та мање од 50 одсто. 
Поре де ћи при хо де из 2016. и 2015. годи не, 
уоч љи во је да уку пан при лив на рачу не 
син ди ка та расте, док се исто вре ме но сма-
њу је уче шће при хо да од чла на ри на. С 
дру ге стра не, при хо ди син ди ка та од дота-
ци ја, дона ци ја и суб вен ци ја пора сли су са 
око 700 мили о на дина ра у 2015. чак на 1,9 
мили јар ди дина ра, коли ко су изно си ли у 
про шлој годи ни.

Коли ко зара ђу је Срби ја
а коли ко син ди ка ти Неки посло дав ци

не само да
не дозво ља ва ју
осни ва ње син ди ка та, 
већ се сум ња
и да су поје ди ни 
држав ни зва нич ни ци, 
про мо те ри поли ти ке 
суб вен ци о ни са ња 
усме но дого во ри ли
са инве сти то ри ма
да ће их лиши ти муке 
зва не син ди кал но 
орга ни зо ва ње рад ни ка
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СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ РУМА

При пре ме за лици та ци ју 
пољо при вред ног земљи шта

Одбор ни ци Скуп шти не 
општи не Рума су на 
сво јој сед ни ци одр жа-

ној 17. авгу ста доне ли годи-
шњи про грам зашти те, уре-
ђе ња и кори шће ња општин-
ског пољо при вред ног 
земљи шта за теку ћу годи ну.

Доно ше ње овог про гра ма, 
који је добио и сагла сност 
над ле жног Мини стар ства за 
пољо при вре ду, је нешто 
касни ло због рести ту ци је, 
одно сно вра ћа ња земље 
црква ма, мана сти ри ма и 
при ват ним лици ма, али и 
кон сти ту и са ња нове Вла де 
Срби је и про ме на у над ле-
жном мини стар ству, па је 
сагла сност доби је на тек 9. 
авгу ста. По њего вом доно-
ше њу, земљи ште у држав ној 
сво ји ни даје се сто ча ри ма 
по пра ву пре чег заку па под 
закон ски одре ђе ним усло ви-
ма, а оста ло иде на лици та-
ци ју. Укуп но за лици та ци ју у 
рум ској општи ни има 1.461 
хек тар пољо при вред ног 
земљи шта у држав ној сво ји-
ни, а по при о ри тет ном заку-
пу сто ча ри ма при па да 691 
хек тар, што зна чи да ће 
заин те ре со ва ним пољо при-

вред ни ци ма за лици та ци ју 
бити пону ђе но око 770 хек-
та ра.

Пре ма новим закон ским 
одред ба ма, сада се те повр-
ши не са пра вом пре чег заку-
па сма њу ју, буду ћи да се од 
оне земље која се може по 
овом осно ву заку пи ти - по 
услов ном грлу хек тар - одби-
ја ју оне повр ши не које су у 
вла сни штву тог лица, као и 
оне које је при ват но заку пио. 

- У рум ској општи ни има 
8.290 хек та ра пољо при вред-
ног земљи шта у држав ној 
сво ји ни, а од те повр ши не је 
4.195 хек та ра у заку пу на 
три и више годи на дато 
2015. годи не, док је око 
2.400 хек та ра окућ ни ца. 
Оче ку је мо ове годи не око 28 
мили о на дина ра од лици та-
ци је, а 40 про це на та оста је 
локал ној само у пра ви. 
Посеб но, рачу на мо још на 
око 51,2 мили о на дина ра по 
осно ву заку па из 2015. годи-
не оног земљи шта које је 
дава но у закуп на три годи не 
- рекао је Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве 
обра зла жу ћи овај про грам 
на сед ни ци СО Рума. 

Дакле, реч је о солид ним 
сред стви ма, али су она 
намен ска, одно сно могу се 
кори сти ти само за уре ђе ње 
пољо при вред ног земљи-
шта, на при мер за пут ну 
или канал ску мре жу, као и 
про тив град ну одбра ну. 

Љуби шић је инфор ми сао 
одбор ни ке да је, кроз про-
цес рести ту ци је, у рум ској 
општи ни до сада вра ће но 
750 хек та ра земље, углав-
ном црква ма, а нај ви ше је 
вра ће но у Жар ков цу, око 
600 хек та ра, уз кон ста та ци-
ју да рести ту ци ја још није 
окон ча на.

Сем обра зло же ња, веће 
рас пра ве о годи шњем про-
гра му зашти те и уре ђе ња 
пољо при вред ног земљи-
шта није било, сем што је 
Ненад Боро вић из одбор-
нич ке гру пе ДС иста као да 
је про грам добар и да ће и 
он гла са ти за њега.

Ова сед ни ца је била, бар 
до сада нај кра ћа, буду ћи 
да је тра ја ла све га 25 мину-
та. 

- Ову сед ни цу смо сазва-
ли убр зо после оне послед-
ње да бисмо усво ји ли про-

грам зашти те и кори шће ња 
општин ског пољо при вред-
ног земљи шта. Ово да 
бисмо могли кре ну ти у про-
цес лици та ци је и изда ва ња 
земљи шта на кори шће ње. 
Има ли смо и две зачај не 
тач ке које су се одно си ле 
на про гра ме рада уста но ва 
Зави чај ни музеј и Град ске 
библи о те ке. То су уста но ве 
које у сво јим про грам ским 
акти ма пла ни ра ју кон ти ну-
и тет јед ног успе шног рада 
који је посто јао и до сада, 
када је реч о њихо вој 
основ ној делат но сти. Они 
пла ни ра ју зна чај не про-
грам ске мани фе ста ци је 
чији је циљ про па ги ра ње 
кул тур них вред но сти и 
доба ра и доста тога ће и 
наред не годи не пону ди ти 
гра ђа ни ма рум ске општи не 
- каже Сте ван Коав че вић, 
пред сед ник СО Рума.

На овој сед ни ци су 
одбор ни ци усво ји ли и про-
гра ме рада и посло ва ња 
Зави чај ног музе ја Рума и 
Град ске библи о те ке „Ата-
на си је Стој ко вић“ за наред-
ну годи ну.
 Смиља Џаку ла

Укуп но за лици та ци ју у рум ској општи ни има 1.461 хек тар пољо при вред ног земљи-
шта у држав ној сво ји ни, а по при о ри тет ном заку пу сто ча ри ма при па да 691 хек тар, 
што зна чи да ће заин те ре со ва ним пољо при вред ни ци ма за лици та ци ју бити пону ђе но 
око 770 хек та ра

Сед ни ца СО Рума
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КУЛТУРНО ЛЕТО

Неде ља
кине ског фил ма

Сји Хонг и Дра го мир Јан ко вић на отва ра њу Неде ље кине ског фил ма

Про јек ци јом фил ма 
„Кине ски зид“ 15. авгу-
ста у Кул тур ном цен тру 

запо че ла је четвр та по реду 
Неде ља кине ског фил ма која 
се, као и прет ход них годи на,  
реа ли зу је у окви ру Кул тур ног 
лета.

До 21. авгу ста рум ска 
публи ка је има ла при ли ку да 
погле да седам фил мо ва из 
ове нама дале ке и при ја тељ-
ске земље, овај пут фил мо ве 
који су сни ма ни у про те клих 
пет годи на. Први на репер то а-
ру, „Кине ски зид“ је из про-
шло го ди шње филм ске про-
дук ци је. Режи сер је Занг 
Јимоу, а глав на уло га је пове-
ре на Мету Деј мо ну - реч је о 
спек та клу са при ме са ма фан-
та зи је за чије је сни ма ње 
утро ше но 150 мили о на дола-
ра.

Отва ра њу ово го ди шње 
Неде ље кине ског фил ма је 
при су ство вао и Сји Хонг, 

савет ник за кул ту ру у Амба са-
ди НР Кине у Бео гра ду, који је 
похва лио дуго го ди шњу добру 
сарад њу са Зави чај ним музе-
јом који је и орга ни за тор овог 
деша ав ња, али и у којем се 
често одр жа ва ју изло жбе 
посве ће не живо ту , тра ди ци ји 
и кул ту ри Кине.

- Уве рен сам да ће та 
сарад ња и даље бити добра. 
Овај пут смо иза бра ли седам 
фил мо ва који су сни ма ни у 
послед њих пет годи на. Реч је 
о фил мо ви ма са раз ли чи тим 
тема ма, али веза но за савре-
ме ни живот у Кини, па је то 
при ли ка и да се рум ска публи-
ка упо зна како људи сада 
живе и какви су им про бле ми, 
да се упо зна ју са нашом кул-
ту ром и оби ча ји ма - рекао је 
Сји Хонг.

Дра го мир Јан ко вић, виши 
музеј ски савет ник је иста као 
да је наме ра орга ни за то ра да 
ова мани фе ста ци ја посве ће-

на кине ском фил му поста не 
тра ди ци о нал на.

- Хте ли смо да при ка же мо 
јед ну озбиљ ну свет ску про-
дук ци ју кроз један мали број 
фил мо ва - што је тешко - али 
раз ли чи тих жан ро ва и вре-
мен ских пери о да које ти фил-
мо ви обра ђу ју. Јед на ова ко 
дуго веч на циви ли за ци ја сва-
ка ко има шта да сни ми како 
из сво је исто ри је, тако и 
савре ме ног живо та - рекао је 
Дра го мир Јан ко вић.

Фил мо ви које је рум ска 
публи ка има ла при ли ке да 
види су сни ма ни у пери о ду од 
2010. до 2016. годи не, а поред 
већ поме ну тог „Кине ског зида“ 
из про шле годи не који је вели-
ки спек такл и у ком има и аме-
рич ких глу ма ца, ту су и фил-
мо ви „Мали вели ки вој ник“, 
„Послед ња вече ра“, „Додир 
гре ха“, „Кај ли блуз“, „Послед-
њи вук“ и „Кра дљив ци вре ме-
на“. С. Џ.

ВОГАЊ

Уре ђење
атар ских 
путева

Кра јем јула у рум ској општи-
ни су запо че ли радо ви на уре-
ђе њу атар ских путе ва. Реч је о 
шест атар ских путе ва, три су у 
Жар ков цу, два у Буђа нов ци ма и 
један у Пла ти че ву, који су и 
завр ше ни. 

Радо ве финан си ра локал на 
само у пра ва уз помоћ Покра јин-
ске вла де, одно сно Секре та ри-
ја та за пољо при вре ду. Ради се 
о вред но сти од око 20 мили о на 
дина ра, а од Покра ји не је доби-
је но 7,5 мили о на дина ра. У овој 
суми су и три мили о на дина ра 
за асфал ти ра ње дела атар ских 
путе ва, отре си шта.

Када је реч о атар ском путу у 
Вог њу, радо ви су запо че ли 12. 
авгу ста, а окон ча ни 15. авгу ста. 
Реч је о путу дужи не око 1,6 
кило ме та ра који се наси па 
шљун ком, а и за овај пут је пла-
ни ра но да се почет ни део 
асфал ти ра. Радо ви има ју за 
циљ да ство ре пут ну инфра-
струк ту ру за бољу и ефи ка сни ју 
аграр ну про из вод њу.

Пара лел но су рађе ни и атар-
ски путе ви код Ере ма.
 С. Џ.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Про сла ва 
рођен да на

Герон то ло шки цен тар „Срем“ 
у Руми наста вља са сво јом 
лепом тра ди ци јом да сва ког 
месе ца свим кори сни ци ма који 
су рође ни у том месе цу при ре ди 
рођен дан ско сла вље са при год-
ним про гра мом и покло ни ма. 

Тако је било и 17. авгу ста 
када је такво сла вље упри ли че-
но за 24 кори сни ка рође них у 
овом месе цу.

Њима су рођен дан чести та-
ли, уз свој при пре мљен про-
грам, кори сни ци Днев ног борав-
ка за децу и мла де са смет ња ма 
у раз во ју са сво јим вас пи та чи-
ма, као и хор ГЦ „Срем“ под 
руко вод ством Дар ка Ђоки ћа.

Међу они ма који су сла ви ли 
било је и оних који су зако ра чи-
ли у десе ту деце ни ју - Добри ла 
Стој ко вић је про сла ви ла 90. 
рођен дан, а Гро зда на Илић и 
Сла ви ца Алим пи је вић су напу-
ни ле 91. годи ну. 

ИЗЛО ЖБЕ

Удру же на ауто но ми ја
„Удру же на ауто но ми ја“ је 

назив зајед нич ке изло жбе 
три ауто ра - Ружи це Митро-
вић, Ире не Нико лић и Миро-
љу ба Фили по ви ћа - Фили ми-
ра која је отво ре на 17. авгу-
ста у Зави чај ном музе ју 
Рума. 

Иако ова три ауто ра при-
па да ју раз ли чи том сли кар-
ском миљеу, посе ду ју раз ли-

чи те умет нич ке био гра фи је и 
иску ства, они су уочи ли и 
неке сво је додир не тач ке 
које дају сми сао ова квом 
зајед нич ком насту пу и изло-
жби. 

- Ову изло жбу су прво има-
ли при ли ку да погле да ју у 
Вра њу, потом Нишу а сада је 
пред рум ском публи ком - 
рекао је на отва ра њу изло-

жбе Дра го мир Јан ко вић, 
виши музеј ски савет ник.

Сви ови ауто ри су већ има-
ли кон так те са Зави чај ним 
музе јом, као уче сни ци Бор-
ко вач ке коло ни је или као 
ауто ри који су овде има ли 
само стал не изло жбе.

Изло жба „Удру же на ауто-
но ми ја“ биће отво ре на до 5. 
сеп тем бра.
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Уско ро прва Рум ска 
књи жев на коло ни ја

По први пут ове годи не Град ска 
библи о те ка „Ата на си је Стој ко вић“ ће 
орга ни зо ва ти Рум ску књи жев ну коло ни-
ју, под покро ви тељ ством Народ не 
библи о те ке Срби је и локал не само у-
пра ве. 

То је била и тема раз го во ра чла но ва 
Орга ни за ци о ног одбо ра који чине Ласло 
Бла шко вић, управ ник Народ не библи о-
те ке Срби је, Сло бо дан Зуна бо вић, 
умет нич ки руко во ди лац про јек та и 
Жељ ко Сто ја но вић, дирек тор Град ске 
библи о те ке и про ду цент поме ну тог про-
јек та који је кра јем јула одр жан у Руми. 

- Књи жев на коло ни ја ће бити у Руми, 
а већ су нам позна ти и уче сни ци ове 
прве коло ни је. То су Вла ди сла ва Гор-
дић Пет ко вић, Радо слав Пет ко вић, 
Миха и ло Пан тић, Сло бо дан Зуба но вић, 
Душко Нова ко вић, Дра ган Пуре шић и 
Миле та Аћи мо вић Ивков, моде ра тор. То 
су писци који су се дока за ли сво јим ква-
ли те том - по два песни ка, про зна писца, 
књи жев на кри ти ча ра и један пре во ди-
лац. Они ће бити сме ште ни у Бор ков цу 
- где се одр жа ва и Ликов на коло ни ја 
Бор ко вац - а план је да ту ства ра ју, али 
исто вре ме но да орга ни зу је мо и књи-
жев не вече ри и дру же ње са уче сни ци-
ма у библи о те ка ма у Ири гу, Ста рој 
Пазо ви, Шап цу, Срем ској Митро ви ци и 
послед њег дана, у Руми - каже Жељ ко 
Сто ја но вић. 

Коло ни ја, која има рад ни и про грам-
ски карак тер, са радом би тре ба ло да 
поч не 11. и да тра је до 15. сеп тем бра.

По ово ме рум ском пилот моде лу у 
наред ном пери о ду, кроз сарад њу јав них 
библи о те ка, локал них само у пра ва и 
Зајед ни це матич них библи о те ка Срби-
је, тре ба ло би да се орга ни зу је још 
неко ли ко слич них књи жев них коло ни ја. 
Јер чистих књи жев них коло ни ја у Срби-
ји нема, сем мешо ви то књи жев но - 
ликов не у Сићев цу.

- План нам је и да се обја ви збор ник 
свих радо ва који су наста ли током ове 
прве Рум ске књи жев не коло ни је, а који 
ће бити пред ста вљен на коло ни ји 
наред не годи не - каже Жељ ко Сто ја но-
вић и наја вљу је да би сле де ћа коло ни ја 
била и са гости ма из реги о на, ако се 
ова пока же успе шном.

Про је кат финан си ра ју рум ска општи-
на и Зајед ни ца матич них библи о те ка 
Срби је. С. Џ.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ И ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА У РУМИ

Пла но ви за
наред ну сезо ну

Уста но ве кул ту ре - Зави чај ни 
музеј Рума и Град ска библи о те ка 
„Ата на си је Стој ко вић“ већ су при-

пре ми ли сво је пла но ве рада за наред-
ну годи ну - то су редов не актив но сти, 
али уз жељу да се рум ској публи ци 
пону де што атрак тив ни ји кул тур ни 
садр жа ји.

- Наста вља мо сво ју редов ну делат-
ност на пре зен та ци ји и про мо ци ји кул-
тур них доба ра и кул тур ног насле ђа 
нашег реги о на, а тру ди мо се да нашу 
публи ку упо зна мо и са насле ђем дру-
гих реги о на. Издво ји ла бих неко ли ко 
посеб них про гра ма у наред ној годи ни 
- првен стве но исто риј ску изло жбу, али 
и пре да ва ња у новем бру, под рад ним 
нази вом, за сада „Новем бар ски дани“ 
- која је посве ће на ула ску срп ске вој-
ске у Руму 1918. годи не, као и доно ше-
њу одлу ке о при са је ди ње њу Сре ма 
Срби ји исте годи не, тако ђе у Руми - 
каже за наше нови не Сне жа на Јан ко-
вић, дирек тор ка Зави чај ног музе ја.

У пла ну је и изло жба о занат ству 
коју спре ма кустос етно ло шког оде ље-
ња, а нарав но, ту су и про гра ми у 
окви ру Кул тур ног лета.

- Ту поред наше уско струч не делат-
но сти се тру ди мо да има и забав ног 
дела - про мо ци ја фил мо ва, поет ских и 
музич ких вече ри. Наста вља мо сарад-
њу и са дру гим инсти ту ци ја ма - посеб-
но са Амба са дом НР Кине која нам 
пома же у пре зен та ци ји оно га што је 
веза но за ову земљу - исти че Сне жа на 
Јан ко вић.

Од госту ју ћих изло жби биће наста-
вље на сарад ња са Удру же њем ликов-
них умет ни ка Срби је и у про ле ће 
наред не годи не пла ни ра се изло жба 
вете ра на - чла но ва УЛУС-а. У окви ру 

тра ди ци о нал них мани фе ста ци ја не 
сме се забо ра ви ти Бор ко вач ка коло-
ни ја која се одр жа ва кра јем авгу ста - 
сле де ће годи не по 46. пут, док ће изло-
жба радо ва бити, опет по тра ди ци ји, у 
децем бру.

- Осно ва нашег пла на је увек пове-
ћа ње бро ја чита ла ца, дакле рад на 
ома со вље њу члан ства или бар задр-
жа ва ње на посто је ћем бро ју, уз пове-
ћа ње нивоа ква ли те та наших услу га - 
исти че Жељ ко Сто ја но вић, дирек тор 
Град ске библи о те ке. 

И сле де ће се пла ни ра одр жа ва ње 
мани фе ста ци је Дани сло вен ске 
писме но сти и кул ту ре, то ће бити осма 
по реду, потом бес плат не члан ске кар-
те за прва ке, посе та Сај му књи га, али 
и сва ке неде ље по један про грам 
углав ном у чита о ни ци Град ске библи о-
те ке.

- Сле де ће годи не пла ни ра мо и међу-
на род ну Књи жев ну коло ни ју уз подр-
шку над ле жног мини стар ства и покра-
јин ског секре та ри ја та, као и локал не 
само у пра ве. У инве сти ци о ном делу 
нај ва жни је је да про ши ри мо про стор, 
јер сада има мо 70.000 књи га и јед но-
став но, када би нам неко хтео да 
покло ни књи ге - не би има ли где да их 
сме сти мо. Таван ски про стор већ пет 
годи на пла ни ра мо да адап ти ра мо, а 
сле де ће годи не оче ку је мо да бар један 
део од тих 440 мета ра ква драт них при-
ве де мо наме ни - дода је дирек тор Сто-
ја но вић.

Када је реч о изда вач кој делат но сти, 
Град ска библи о те ка „Ата на си је Стој ко-
вић“ би тре ба ло да штам па шест књи-
га, а ту је и сед ми кон курс „Ата на си је 
Стој ко вић“ за први нео бја вље ни 
роман. С. Џакула

Жељ ко Сто ја но вић,
дирек тор Град ске библи о те ке

Сне жа на Јан ко вић,
дирек тор ка Зави чај ног музе ја
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ОД 24. ДО 27. АВГУ СТА У ЧОР ТА НОВ ЦИ МА

Дунав ске чаро ли је
Од 24. до 27. авгу ста у Чор та но-

вач кој шуми одр жа ће се 18. по 
реду Дунав ске чаро ли је. Током 

чети ри дана тра ја ња мани фе ста ци је 
биће одр жа на тра ди ци о нал на так ми-
че ња за број не уче сни ке, а при пре-
мљен је и богат про грам за посе ти о-
це. За четвр так, 24. август пред ви ђе-
но је отва ра ње изло жбе пла ни нар-
ских фото гра фи ја, која је зами шље на 
тако да изла га чи радо ва сами одре ђу-
ју како ће изгле да ти њихов пано. Исте 
вече ри почи ње и осми Чор та фест, 
фести вал пла ни нар ског и аван ту ри-
стич ког фил ма.

Дру ги дан мани фе ста ци је Дунав ске 
чаро ли је резер ви сан је за так ми че ње 
у спре ма њу рибље чор бе. Сви так ми-
ча ри дужни су да себи обез бе де 
котлић и потреб не зачи не, а на орга-
ни за то ру је да обез бе ди рибу, ложи-
ште за кува ње, дрва за ватру и награ-
де за прва три нај бо ља кува ра. Тако-
ђе, у петак, 25. авгу ста у окви ру 

музич ког про гра ма посе ти о ци ће моћи 
да кон зу ми ра ју нај ег зо тич ни је шум ске 
кок те ле по про мо тив ним цена ма.

Тре ћи дан мани фе ста ци је почи ње 
са кану аван ту ром - Пре жи ве ти Јоцу. 
Пола сци су током целог дана, док ће 
од 10 часо ва бити орга ни зо ва но так-
ми че ње у одбој ци на песку. Пола сата 
касни је стар то ва ће пешач ка тура 
Чор та но вач ка тран свер за ла, а од 12 
часо ва чам џи ја ње Дуна вом. У 19 
часо ва, истог дана, почи ње Чор та-
фест, док је за вечер ње сате пред ви-
ђен наступ инђиј ског поп-рок бен да 
Џајв. 

Послед њег дана Дунав ских чаро ли-
ја у неде љу, 27. авгу ста биће одр жа на 
Крос кан три бици кли стич ка трка, 
затим још јед на кану аван ту ра, као и 
сед мо коло Вој во ђан ске тре кинг лиге. 
Орга ни за тор 18. Дунав ских чаро ли ја у 
Чор та нов ци ма је Пла ни нар ско-сму-
чар ско дру штво Желе зни чар из Инђи-
је. М. Ђ.

УДРУ ЖЕ ЊЕ „МОЈ СВЕТ“ 

При пре ме за Мини олим пи ја ду
Чла но ви Удру же ња „Мој свет“ из 

Инђи је поче ли су са интен зив ним 
при пре ма ма за пред сто је ћу 

Мини олим пи ја ду за децу са смет ња-
ма у раз во ју која се одр жа ва деве ту 
годи ну заре дом у Зре ња ни ну. Ово так-
ми че ње, послед њих годи на, пре ра сло 
је у озбиљ ну спорт ску мани фе ста ци ју 
на којој уче ству је вели ки број деце и 
омла ди не са смет ња ма у раз во ју са 
тери то ри је целе Вој во ди не. Чла но ви 
Удру же ња „Мој свет“ из Инђи је редов-
ни су уче сни ци и сва ке годи не, у гене-
рал ном пла сма ну, осва ја ју само злат-
на одлич ја. Због тога се већ сада 
интен зив но при пре ма ју за оно што ће 
усле ди ти током дру гог дела сеп тем-
бра. 

Мира Вукас из Удру же ња „Мој свет“ 
каже да се при пре ме спро во де у дво-
ри шту седи шта удру же ња и у Спорт-
ско-рекре а тив ном цен тру „Леје“.

- При пре ме за так ми че ње које нас 
оче ку је током дру ге поло ви не сеп тем-
бра у пуном су јеку и наши чла но ви не 
могу да доче ка ју ово го ди шњу Мини 
олим пи ја ду. Годи на ма уна зад пости жу 
добре резул та те и првом месту у гене-
рал ном пла сма ну нада ју се и ове. Ми 
смо први пут узе ли уче шће пре чети ри 
годи не и од тада ниже мо само добре 
резул та те - каже Вукас и дода је да ће, 
уко ли ко и ове годи не осво је прво 
место, пре сти ћи Куља не који тре нут но 
има ју пет злат них меда ља у гене рал-
ном пла сма ну.

Так ми че ње ће се одви ја ти у пет 

дисци пли на: руше ње чуње ва, баца ње 
кугле, ско ко ви, над вла че ње коноп ца и 
игра ња нео бич не одбој ке. Ове годи не, 
како каже Мира Вукас из Удру же ња 
„Мој свет“, оче ку је их и јед на дисци-
пли на изне на ђе ња.

- Још увек не зна мо шта је у пита њу, 
јер орга ни за то ри желе да то буде изне-
на ђе ње за децу. Међу тим, они су 
спрем ни на сва ку врсту иза зо ва, јер 
им ово так ми че ње пред ста вља пра ву 
радост и задо вољ ство – наво ди Вукас.

Мини олим пи ја да за децу са смет-

ња ма у раз во ју за циљ има да укло ни 
пред ра су де о овој попу ла ци ји, да 
афир ми ше и ука же на њихо ве могућ-
но сти и потре бе, а не на њихо ве недо-
стат ке. Зна чај одр жа ва ња овог дога ђа-
ја пре по зна ли су Мини стар ство омла-
ди не и спор та, Град Зре ња нин и Мини-
стар ство рада и соци јал не поли ти ке. 
Ове годи не, деве ти пут, Мини олим пи-
ја ду орга ни зу је Удру же ње „Сун цо крет“, 
а так ми че ње ће се, као и сва ке годи не, 
одви ја ти на тере ни ма Спорт ско-рекре-
а тив ног цен тра „Пар ти зан“.  М. Ђ.

Чла но ви Удру же ња „Мој свет“ са јед не од прет ход них Мини олим пи ја да

ЦРВЕ НИ КРСТ

Лет ња шко ла 
под млат ка
У току су сва ко днев не ради о ни це које 

носе назив „Лет ња шко ла под млат ка“ и 
у окви ру њих 60 деце са тери то ри је 

општи не Инђи ја уче стра не јези ке, о без бед-
но сти у сао бра ћа ју и мно го више. Како и 
сама деца исти чу нај ви ше воле то што вре-
ме про во де са сво јим вршња ци ма и што 
има ју при ли ку да нау че и нешто кори сно. 
Ради о ни це се одр жа ва ју сва ког рад ног дана 
у тра ја њу од чети ри сата, од 10 до 14 часо ва, 
а са децом раде волон те ри Црве ног крста.

„Лет ња шко ла под млат ка“ за циљ има раз-
ви ја ње хума но сти, пре вен тив не актив но сти, 
пру жа ње прве помо ћи и под сти ца ње жеље 
за волон те ри змом.

- То је лет ња шко ла коју смо покре ну ли из 
соп стве них сред ста ва. Децу смо ани ми ра ли 
путем дру штве них мре жа са циљем да, 
током рас пу ста, нау че нешто лепо и кори сно. 
Тако ђе смо желе ли да на кра ју буду упо зна ти 
и са тим чиме се Црве ни крст бави - рекла је 
Мире ла Седлан, секре тар ка ОО Црве ног 
крста у Инђи ји.

„Лет ња шко ла под млат ка“ тра ја ће до 
почет ка нове школ ске годи не.

 М. Ђ.
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МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ „ШОРТ КАТ“ 

Ода зва ло се више од 1.600 ауто ра
Пре ко 1.600 фил мо ва из целог све та 

сти гло је на кон курс за Међу на род ни 
фести вал крат ко ме тра жног фил ма 

„Шорт кат“ који се, по дру ги пут, одр жа ва у 
Инђи ји од 8. до 10. сеп тем бра. Струч ни 
жири ода брао је 40 фина ли ста чији су фил-
мо ви свр ста ни у три кате го ри је: тури зам, 
еко ло ги ја и живот. Прве награ де доби ће 
нај бо љи крат ко ме тра жни фил мо ви из све 
три кате го ри је, као и спе ци јал ну награ ду 
жири ја и Гран при фести ва ла. О нај бо љи ма, 
како каже Зори ца Банић, дирек тор ка Фести-

ва ла, одлу чи ва ће струч ни жири у саста ву: 
Горан Лукић, про ду цент из Срем ске Митро-
ви це, Ран ко Јури је вић, мар ке тинг дизај нер 
из Инђи је и Лука Попа дић реди тељ из Бео-
гра да.

- Гости фести ва ла ће има ти при ли ку да 
се упо зна ју са тури стич ким потен ци ја ли ма 
општи не Инђи ја. У окви ру пра те ћег про гра-
ма пред ви ђе на је изло жба фото гра фи ја на 
тему „Објек тив(н)и“, на којој ће уче шће узе-
ти 15 ауто ра из Бео гра да, Чор та но ва ца, 
Кра гу јев ца, Новог Сада, Јаго ди не, Кикин де 

и један аутор из Бања Луке. Изло жба фото-
гра фи ја биће отво ре на 9. сеп тем бра - каже 
дирек тор ка Фести ва ла „Шорт кат“.

Орга ни за тор фести ва ла је Удру же ње за 
медиј ску афир ма ци ју „Мат“ из Инђи је, уз 
подр шку Општи не Инђи ја и Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Инђи ја. Про грам 
фести ва ла и про јек ци је, уко ли ко вре ме 
дозво ли, тре ба ло би да се одви ја ју на отво-
ре ном тј. на Лет њој сце ни код Куће Вој но ви-
ћа, кажу орга ни за то ри.

 М. Ђ.

ЈКП „ВОДО ВОД“

При пре ме за 
фабри ку воде

За мање од 30 дана биће познат 
изво ђач радо ва који ће бити анга жо-
ван на изград њи бате ри је буна ра 24 у 
Инђи ји, за шта је Јав но кому нал но 
пред у зе ће „Водо вод и кана ли за ци ја“ 
недав но доби ло сред ства од ресор ног 
покра јин ског секре та ри ја та. Пре ма 
речи ма дирек то ра Дра го љу ба Три фу-
но ви ћа након спро ве де не јав не набав-
ке усле ди ће при прем не рад ње које 
обу хва та ју утвр ђи ва ње дина ми ке 
радо ва и оста ло.

- Када одре ди мо изво ђа ча радо ва и 
про ђу све про прат не рад ње, кре ну ће-
мо са радо ви ма на изград њи бате ри је 
буна ра 24 у Инђи ји који би тре ба ли да 
тра ју 90 дана - каже Три фу но вић.

Пре ма речи ма дирек то ра инђиј ског 
„Водо во да“ изград ња бате ри је буна ра 
24 али и 25, за шта су тако ђе обез бе-
ђе на сред ства, пред у слов су за пушта-
ње у рад фабри ке воде у Инђи ји која 
би трај но реши ла пита ње ста бил ног и 
ква ли тет ног водо снаб де ва ња у тој 
срем ској општи ни. 

Три фу но вић наво ди да од почет ка 
лета није било већих про бле ма када је 
у пита њу водо снаб де ва ње на тери то-
ри ји општи не Инђи ја.

- Недав но смо има ли хава ри ју на 
водо ста ни ци, на тако зва ној бустер 
пум пи али смо је откло ни ли за два, 
три сата. Ина че, сва ко днев но има мо 
по две, три хава ри је али све то се у 
рекорд ном року откла ња, што потро-
ша чи ско ро и да не осе те - каже Дра го-
љуб Три фу но вић, дирек тор ЈКП „Водо-
вод и кана ли за ци ја“ у Инђи ји и дода је:

- Снаб де ва ње водом се током лета 
одви ја без про бле ма, јер смо на вре ме 
обез бе ди ли довољ не коли чи не воде. 
Тако ђе, у овом пери о ду је пове ћа на 
напла та и то из два раз ло га. Први, јер 
је пове ћа на коли чи на воде која се тро-
ши, а са дру ге стра не смо интен зи ви-
ра ли напла ту на тере ну. 

Дирек тор наво ди и да су задо вољ ни 
напла том уз апел да се дуго ва ња 
изми ру ју на вре ме. М. Ђ.

Про је кат „У СРЕ ДИ ШТУ ПАЖЊЕ: Инђи ја сли ком и реч ју“ финан сиј ски је подр жан од стра не Општи не Инђи ја.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

СА САСТАН КА СИСТЕ МА 48

Јеф ти ни ји
при кљу чак за гас

На послед њем састан ку Систе ма 
48 у Инђи ји одр жа ном у петак, 
18. авгу ста дво не дељ не изве-

шта је о раду и посло ва њу пре зен то-
ва ли су над ле жни из Јав ног кому нал-
ног пред у зе ћа Кому на лац, Јав ног 
кому нал ног пред у зе ћа Водо вод и 
кана ли за ци ја, Јав ног пред у зе ћа 
„Ингас“ и Дома здра вља „Др Мило рад 
Мика Павло вић“.

Гој ко Кне же вић, в.д. дирек то ра ЈП 
„Ингас“ гово рио је, изме ђу оста лог, о 
акци ји јеф ти ни јег при кључ ка дома-
ћин ста ва на гасо вод ну мре жу. Пре ма 
њего вим речи ма, акци ја је пре ма ши-
ла сва оче ки ва ња, те су од почет ка 
акци је до сада под не та 54 зах те ва. 

- Акци ја тра је до 15. окто бра и наша 
оче ки ва ња су да ће број нових при-
кљу ча ка по акциј ској цени пре ма ши ти 
цифру од 60. Вео ма смо задо вољ ни 
како све про ти че и да под се тим, 
акциј ска цена при кључ ка је 51,5 
хиља да дина ра - рекао је Кне же вић.

На послед њем састан ку Систе ма 
48 било је речи и о испла та ма пут них 
тро шко ва рад ни ци ма инђиј ског Дома 
здра вља који су тужи ли ту уста но ву, 

али и они ма који су се наго ди ли са 
над ле жни ма. Као што је рани је потвр-
дио и пред сед ник Општи не Инђи ја 
Вла ди мир Гак већи део тро шко ва је 
изми рен. Он је тада иста као да је 
изгу бље но мно го вре ме на и енер ги је 
на вра ћа њу дуго ва што је ути ца ло на 
нор мал но функ ци о ни са ње те здрав-
стве не уста но ве, али и да ће инђиј ски 
Дом здра вља врло брзо бити на „ста-
бил ним нога ма“.

Пред став ни ци ЈП „Инђи ја пут“ изве-
сти ли су при сут не на састан ку Систе-
ма 48 да ће у скло пу про јек та редов-
ног одр жа ва ња пут не инфра струк ту-
ре у овој неде љи врши ти интен зив не 
радо ве на крпље њу удар них рупа и 
улег ну ћа у свим насе ље ним мести ма 
инђиј ске општи не. Како је иста као 
Зоран Мили ће вић, дирек тор „Инђи ја 
пута“, то јав но пред у зе ће у про те клом 
пери о ду извр ши ло је наси па ње бан-
ки на у Инђи ји и Љуко ву. Радо ви на 
ски да њу бан ки на и наси па њу кана ла 
тре нут но се раде у Змај Јови ној ули-
ци у Новом Слан ка ме ну, каже Мили-
ће вић.

 М. Ђ.

Саста нак Систе ма 48
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ШИД

Ватро мет за крај
Кул тур ног лета

Кон цер том пева чи це 
Миле не Ћера нић на 
лет њој позор ни ци Кул-

тур но обра зов ног цен тра и 
спек та ку лар ним ватро ме-
том који је био изне на ђе ње 
за све при сут не, у Шиду је у 
субо ту 19. авгу ста затво ре-

на ово го ди шња мани фе ста-
ци ја Шид ско кул тур но лето. 

Током про те клих месец 
дана на лет њој позор ни ци 
Кул тур но обра зов ног цен тра 
Шиђа ни су има ли при ли ке 
да ужи ва ју у бога том садр-
жај ном про гра му мно гих 

позна тих лица са естра де, 
Мила на Стан ко ви ћа, Деја на 
Мати ћа, Јане, Рома не, као и 
у кон цер ти ма вели ког бро ја 
рок, поп, хеви метал и 
локал них гру па, а про грам 
је био обо га ћен и кул тур но 
умет нич ким про гра мом кул-
тур но умет нич ких дру шта ва 
који делу ју на под руч ју шид-
ске општи не и ван ње. Про-
те кле неде ље на лет њој 
сце ни публи ци су се пред-
ста ви ли песнич ки каба ре 
„Пар че раја“ Нема ње Ради-
вој ши ћа, затим пер фор манс 
про тив ГМО, бенд Сан тос 
бра дерс, тру бач ки орке стар 
Дани је ла Јока но ви ћа, Бла 
бла бенд, одр жа на је и 
мани фе ста ци ја „Песмом 
про тив пуше ња, дро ге, сиде 
и алко хо ла“, као и про мо ци-
ја књи ге „Вишњи без дан“ 
аутор ке Миле не Алек сић, 
која је одр жа на у дво ри шту 
Музе ја наив не умет но сти 
Или ја нум.  

Кул тур но лето, затво рио 
је дирек тор Кул тур но обра-
зов ног цен тра у Шиду Срђан 
Мале ше вић, изра жа ва ју ћи 

наду да ће ова кул тур на 
мани фе ста ци ја наред них 
годи на, бити све боља и 
садр жај ни ја.

- Ове годи не Шид ско кул-
тур но лето било је нај ду же. 
Тра ја ло је један дан дуже у 
одно су на про шлу годи ну. 
Оно што ми је пре све га 
задо вољ ство је то што се на 
мани фе ста ци ји ове годи не 
није десио није дан инци-
дент. То све гово ри да су сви 
они који су ради ли на орга-
ни за ци ји, одра ди ли свој 
посао како тре ба. Захва лио 
бих се помо ћи и од стра не 
Општи не Шид и град ских 
слу жби, уз помоћ којих је 
ова мани фе ста ци ја тако ђе 
успе шно орга ни зо ва на. 
Вели ки број људи је при су-
ство вао на тргу разним 
дога ђа ји ма и надам се да је 
сва ко успео про на ћи нешто 
за себе. Публи ка се мења ла 
из дана у дан, у зави сно сти 
од изво ђа ча, а мислим да је 
и свр ха уче шћа локал них 
бен до ва испу ње на и да су 
они у пра вом све тлу пока за-
ли коли ко су напре до ва ли 

Током
про те клих 

месец дана
на лет њој 

позор ни ци
Кул тур но

обра зов ног 
цен тра Шиђа ни 

су има ли
при ли ке да 

ужи ва ју
у бога том

садр жај ном 
про гра му

Наступом Милане Ћеранић завршено Шидско културно лето

Диркетор КОЦ-а Срђан Малешевић
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МУЗЕЈ СРЕ МА

Изло жба 75
ГОДИНАСЕЋАЊА

У Музе ју Сре ма у Срем ској 
Митро ви ци, на адре си 
Вука Кара џи ћа 3, поста-

вље на је изло жба 75 ГОДИ НА 
СЕЋА ЊА, посве ће на жртва ма 
фаши стич ког теро ра Дру гог 
свет ског рата. 

1942. годи на је нај тра гич ни ја 
годи на XX века за ста нов ни-
штво Сре ма. Тада је Неза ви сна 
држа ва Хрват ска (НДХ) са 
уста шким једи ни ца ма извр ши-
ла масов но етнич ко чишће ње 
Сре ма уз подр шку немач ке вој-
ске. Почет ком авгу ста 1942. 
Анте Паве лић упу тио је у Срем 
спе ци јал ног опу но мо ће ни ка 
Вик то ра Томи ћа, под чијим је 
руко вод ством радио и Покрет-
ни пре ки суд са суди јом Ива ном 
Вид ње ви ћем, а има ли су посе-
бан зада так: да очи сте Срем 
од Срба, кому ни ста и при пад-
ни ка Народ но о сло бо ди лач ког 
покре та (НОП). 

Про стор поред пра во слав ног 
гро бља у Срем ској Митро ви ци 

постао је губи ли ште, јер се ту 
дого дио стра ви чан зло чин 
стре ља ња цивил ног ста нов ни-
штва. Пре ма нала зи ма Покра-
јин ске коми си је за утвр ђи ва ње 
рат ног зло чи на одмах по завр-
шет ку рата у зајед нич ким гроб-
ни ца ма је нађе но око 2.800 
посмрт них оста та ка жрта ва 
стре ља ња. Данас се ту нала зи 
мемо ри јал ни ком плекс Спо мен 
гро бља са посмрт ним оста ци-
ма жрта ва теро ра над циви ли-
ма, при пад ни ци ма НОП-а, 
Кому ни стич ке пар ти је Југо сла-
ви је и дру гих, са тери то ри је 
општи не и шире.

Изло жба се може погле да ти 
сва ки дан до кра ја сеп тем бра. 
У сеп тем бру ће се орга ни зо ва-
ти и про јек ци ја доку мен тар ног 
фил ма При ча о спо ме ни ку 
режи се ра Све ти сла ва Бате 
Пре ли ћа, 1980, за школ ску 
омла ди ну и ширу публи ку у 
про сто ри ја ма Музе ја Сре ма.
 О. Делић

СОТ СКО ЈЕЗЕ РО

Чишће ње
оба ле језе ра

Фон да ци ја Ана и Вла де 
Дивац орга ни зо ва ла је 14. авгу-
ста акци ју чишће ња Сот ског 
језе ра, којој су се при дру жи ли 
волон те ри невла ди не орга ни за-
ци је Цен тра за раз вој Сре ма и 
мигран ти из обли жњег При хват-
ног цен тра „Прин ци по вац“.

Акци ја је орга ни зо ва на у 
скло пу про јек та „Подр шка 
локал ној само у пра ви у ван ред-
ним ситу а ци ја ма“. Ова кве акци-
је се пла ни ра ју и на Босу ту и 
Шиди ни.

Огласи НДХ о стрељаним лицима

У окви ру мани фе ста ци је 
Шид ског кул тур ног лета 
вече ри на кул тур ној сце ни 
биле су резер ви са не и за 
кул тур но умет нич ке ансам-
бле. Поред СКУД-а „Јед но-
та“, чији чла но ви су одр жа-
ли цело ве чер њи кон церт са 
сво јим гости ма фол клор-
ним ансам блом „Вре те но“ 
из Киса ча, који је због 
лошег вре ме на одр жан у 
сали Сло вач ког дома у 
Шиду, про шле неде ље 
шид ска публи ка има ла је 
при ли ку погле да ти и кул-
тур но умет нич ки про грам 
који су при ре ди ли ХКД 
„Шид“ са сво јим гости ма из 
Маке до ни је. На овај начин, 
Шид је још јед ном потвр дио 

да је место где се негу је 
мул ти кул ту рал ност и мул-
ти ет нич ност, што и јесте 
обе леж је Сре ма у коме 
живи мо. Гости из Маке до-
ни је, фол клор ни ансамбл 
„Пле тен ка“ из Бито ља, по 
први пут су ове годи не 
насту пи ли у Шиду, а неко-
ли ко дана били су гости 
ХКД „Шид“.

Како исти чу и дома ћи ни и 
гости, кул ту ра је та која 
спа ја наро де и за њу не 
посто је гра ни це. Кон цер ти-
ма дру шта ва свих наци о-
нал них зајед ни ца који живе 
на овим про сто ри ма то су и 
потвр ди ли, а шид ска публи-
ка их је подр жа ла гро мо-
гла сним апла у зи ма.

Маке дон ски фол клор 
пред Шиђа ни ма

од про шле годи не. Они ће 
увек има ти сво је место на 
сце ни Кул тур ног лета и 
захва љу ју ћи њима, Шид ско 
кул тур но лето и тра је толи ко 
дуго, јер не бисмо могли да 
исфи нан си ра мо толи ки број 
госту ју ћих бен до ва - иста-
као је Срђан Мале ше вић.

Упо ре до са кон цер ти ма на 
лет њој сце ни, у Музе ју наив-
не умет но сти Или ја нум, сва-
ког четвр та одр жа ва не су 
поет ске вече ри и про мо ви-
са не књи ге чији је изда вач 
Кул тур но обра зов ни цен тар.

- Иско ри стили смо при ли-
ку да про мо ви ше мо и јед но 
лепо место за поет ске вече-
ри. Има мо сре ће да у овом 
нашем гра ду не фали лепих 
места за одр жа ва ње мани-
фе ста ци ја. У пре ле пом 
амби јен ту про мо ви са ли смо 

књи ге у изда ва штву Кул тур-
но обра зов ног цен тра. Тако 
да је сигур но и изла зак књи-
га Све ти сла ва Нена до ви ћа, 
Миле не Алек сић и Ста ни-
сла ва Сту пав ског, нешто 
што је обе ле жи ло ову сезо-
ну и то ми је вео ма дра го - 
иста као је Мале ше вић.

Послед њи дан мани фе-
ста ци је, оди грао се као и 
сва ке годи не на дан обе ле-
жа ва ња шид ске сла ве Пре-
о бра же ња. Осим у цен тру 
гра да, скуп мно го број них 
Шиђа на и њихо вих гости ју, 
оди гра вао се на месту код 
Руског дво ра, које је и ове 
годи не било испу ње но вели-
ким бро јем рекви зи та за 
разо но ду, рин ги шпи ла, аути-
ћа, као и разно бој них штан-
до ва који су мами ли посе ти-
о це. М. Н.

Упо ре до са кон цер ти ма на лет њој 
сце ни, у Музе ју наив не умет но сти 
Или ја нум, сва ког четвр та одр жа ва-
не су поет ске вече ри и про мо ви са-
не књи ге чији је изда вач Кул тур но 
обра зов ни цен тар



18 23. AVGUST 2017.  M NOVINE ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ЈКП „САВА“

Сти гле коси ли це и 
нови ками он сме ћар

Јед но од мери ла добро орга ни зо ва не 
локал не зајед ни це јесте и нео ме та но 
функ ци о ни са ње кому нал них услу га, 

где сва ка ко спа да и одно ше ње сме ћа из 
дома ћин ста ва и насе ља. Тиме се руко во-
де и у пећи нач ком Јав но кому нал ном 
пред у зе ћу „Сава“, у чијој над ле жно сти је и 
одно ше ње сме ћа на тери то ри ји општи не 
Пећин ци, те је ово пред у зе ће поред посто-
је ћег ками о на за одно ше ње сме ћа и ста-
рог резер вног, наба ви ло још један. Нови 
ками он сти гао је 14. авгу ста, а кљу че ве су 
пре у зе ли дирек тор ЈКП „Сава“ Жељ ко 
Мили ће вић, заме ник пред сед ни це Општи-
не Зоран Вој кић и начел ник Општин ске 
упра ве Жељ ко Трбо вић.

Како је том при ли ком рекао дирек тор 
Мили ће вић, нови ками он сме ћар је капа-
ци те та 19 мета ра куб них, што је више у 
одно су на ста ри, а са новим ками о ном у 
опти ца ју, засто ји у про це су саку пља ња и 
одно ше ња сме ћа по насе љи ма пећи нач ке 
општи не биће све де ни на мини мум.

- Ками он је савре ме ни ји, ауто ма ти зо ван 
и лак ши за руко ва ње – од самог диза ња 
кан ти до исто ва ра, ура ђен по свим нео п-
ход ним стан дар ди ма. Тако ђе, ками он је 
под гаран ци јом, те су самим тим сма ње ни 
тро шко ви одр жа ва ња и сер ви си ра ња, што 
је вели ка став ка за наше пред у зе ће. Тру-
ди мо се из годи не у годи ну да поди же мо 
ква ли тет услу ге одно ше ња сме ћа, како 
бисмо на тај начин допри не ли поди за њу 
ква ли те та живо та и очу ва њу живот не сре-
ди не у локал ној зајед ни ци – иста као је 
Мили ће вић.

Након што се наред них дана одра де нео-
п ход не про бе, реги стра ци ја и обу ка рад ни-
ка, нови ками он ће бити пуштен у рад.

ЈКП „Сава“ је доби ло и три нове рота ци-
о не коси ли це за тра ву, за уре ђе ње и одр-
жа ва ње јав них зеле них повр ши на. Дирек-
тор овог пред у зе ћа Жељ ко Мили ће вић и 
заме ник пред сед ни це општи не Пећин ци 
Зоран Вој кић пре у зе ли су коси ли це 15. 
авгу ста, које ће након мон та же бити рас по-
ре ђе не по нај кри тич ни јим насе љи ма пећи-
нач ке општи не.

Како је рекао заме ник Зоран Вој кић, нове 
рота ци о не коси ли це за тра ву доста ће зна-
чи ти ЈКП „Сава“, које није има ло ова кве 
коси ли це, јер ће на неки начин убр за ти сам 
про цес рада и самим тим дове сти до уред-
ни јих и сре ђе ни јих насе ља на тери то ри ји 
наше општи не.

- Захва љу ју ћи дона ци ји Покра јин ске вла-
де, општи на Пећин ци је доби ла нове коси-
ли це које ће бити од вели ког зна ча ја за 
наше кому нал но пред у зе ће, а наме ње не 
су искљу чи во за одр жа ва ње вели ких пар-
ков ских повр ши на и јав них повр ши на насе-
ље них места. Као што је нео п ход но да 
сва ко дома ћин ство уред но коси тра ву 
испред и у свом дво ри шту, тако је потреб-
но и да Јав но кому нал но пред у зе ће несме-
та но функ ци о ни ше и редов но оба вља свој 
део посла, како бисмо има ли што сре ђе ни-
ју општи ну – рекао је Вој кић и додао да ће 
дирек тор Жељ ко Мили ће вић ових дана 
про це ни ти које повр ши не су нај у гро же ни је 
како би коси ли це у што кра ћем року поче-
ле са радом.

Нов ками он сме ћар сти гао у Пећин це

АТАР СКИ ПУТЕ ВИ

Лак ше до
ора ни ца 

Након Кар лов чи ћа, 
наста вља се акци ја уре ђе-
ња атар ских путе ва у пећи-
нач кој општи ни, коју спро-
во ди локал на само у пра ва у 
сарад њи са Саве ти ма 
месних зајед ни ца. Од 14. 
авгу ста, акци ја је наста-
вље на у Пећин ци ма на нај-
кри тич ни јим атар ским путе-
ви ма.

Како је рекао Злат ко 
Јови чић, пред сед ник Саве-
та месне зајед ни це Пећин-
ци, око 50 шле пе ра шља ке 
је расу то на при ла зу Бре-
сто ви ма и на путу пре ма 
сточ ном гро бљу.

- Одра ђен је пут пре ма 
сточ ном гро бљу, при лаз од 
Сиба ча и од оби ла зни це, а 
сада завр ша ва мо при лаз 
од попи нач ког пута до Бре-
сто ва. Оста је још да се ура-
ди део пута од оби ла зни це 
до ваша ри шта, чиме ћемо 
покри ти пре ко три кило ме-
тра нај кри тич ни јих атар-
ских путе ва у овој тури. 
Важно нам је било да се 
уре де нај фре квент ни ји 
атар ски путе ви и нај кри тич-
ни ји, како би наши мешта-
ни могли нео ме та но да 
дођу до сво јих ора ни ца – 
рекао је Јови чић.

Након Пећи на ца, акци ја 
наси па ња и уре ђе ња атар-
ских путе ва наста вља се у 
Сиба чу, а затим и у оста-
лим насе љи ма где је шља-
ка рани је допре мље на.

У Сиба чу је 16. авгу ста уз 
помоћ мешта на раз ву че на 
шља ка и насу ти су ата р ски 
путе ви у дужи ни од око 700 
мета ра. Како је рекао Ђор-
ђе Сми ља нић, пред сед ник 
Саве та месне зајед ни це 
овог насе ља, насу ти су 
План ди ште и глав ни ата р-
ски пут Друм, а уз несе бич-
ну помоћ мешта на све је 
завр ше но у пла ни ра ном 
року.

До сада су насу ти и уре-
ђе ни нај кри тич ни ји ата р ски 
путе ви у Кар лов чи ћу, 
Пећин ци ма и Сиба чу.
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Irig ju~e danas sutra

Кандидати које је подржала Српска 
напредна странка однели су 
апсолутну победу на изборима за 

чланове савета месних заједница у 
четири иришке месне заједнице. Избори 
за нове чланове Савета одржани су 
прошле недеље, 20. августа у Јаску, 
Нерадину, Крушедол Село и Малој Ремети. 

Највећа излазност била је у Нерадину, 
где се бирало пет чланова савета, а 
кандидовано је било девет мештана. У 
овом иришком селу од 377 уписних 
бирача, гласало је њих 204. Нови савет 
МЗ Нерадин наредне четири године 
чиниће: Петар Николић, Горан Суботић, 
Бошко Илишевић, Миленко Аврамовић и 
Петар Ристић. Кандидати које је подржала 
Српска напредна странка освојили су 
свих седам места у Месној заједници 
Јазак. У овом селу од 790 уписаних 
бирача, гласало је њих 198. Нови савет 
чиниће: Лазар Јанкуловић, Бранко Грујић, 
Александар Јоцић, Бранислава 
Младеновић, Љиљана Грујичић Тешић, 

Ивица Мишић, Павле Михајловић. 
У Месној заједници Крушедол Село СНС 

је освојила свих пет места, а нови Савет 
чиниће: Павле Мисиркић, Миодраг 
Цветковић, Бранислав Мисиркић Милан 
Лисовац и Митар Трифуновић. Од 317 
бирача на гласање је изашло 67 мештана 
Крушедол Села. 

У Малој Ремети је такође изгласано 
свих пет кандидата за чланове Савета 
које је подржала СНС,  а чланови 

савета су: Драган Милошевић, Синиша 
Теодоровић, Мирослав Лаћарац, Бранко 
Стојановић и Јована Опанчић. У Малој 
Ремети је уписано 106 бирача, а гласало је 
њих 56.

Како саопштавају из СНС „Српска 
напредна странка на челу са председником 
Александром Вучићем се овим путем 
јавно захваљује грађанима на указаном 
поверењу које правдамо својим радом, 
знањем и искуством и заједничким снагама 
унапређујемо живот на свим нивоима 
локалне самоуправе, као и у целој Србији.“
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СТЕ ВАН КА ЗИ МИ РО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК ОП ШТИ НЕ ИРИГ

Оче ку јем бољу сарад њу
са новим саве ти ма

Из бо ри за са ве те ме сних за јед ни ца 
Ја зак, Не ра дин, Ма ла Ре ме та и 
Кру ше дол Се ло у ири шкој општи ни 

одр жа ни су про шле неде ље, 20. авгу ста. 
Кандидати које је подржала Српска 

напредна странка однели су апсолутну 
победу на овим изборима.

Пред избо ре, пред сед ник Општи не 
Ириг Сте ван Кази ми ро вић је изја вио да 
ће се ло кал на са мо у пра ва потру ди ти да 
што ви ше по мог не у ра ду ових ме сних 
за јед ни ца, по го то во што су кан ди да ти за 
чла но ве саве та мла ди љу ди ко ји же ле 
да оста ну на се лу и до при не су раз во ју 
се ла. 

О томе који су про бле ми ова чети ри 
ири шка села, Кази ми ро вић каже:

- У Ма лој Ре ме ти нам је нај ве ћи про-
блем во до снаб де ва ње. Од три бу на ра 
ко ја се та мо на ла зе ни је дан ни је до вољ-
но ста би лан да мо же омо гу ћи ти не сме-
та но во до снаб де ва ње. То је оно што је 
нај ва жни је за ово се ло ко је те жи раз во ју 
ту ри зма и ко је има ве ли ке по тен ци ја ле 
што се ти че во ћар ства. До пре не ко ли ко 
го ди на ово се ло је би ло пред за ми ра-
њем, са да се по ди гло. Што се ти че 
Ме сне за јед ни це Ја зак, оно је тре ће 
ме сто по ве ли чи ни у на шој оп шти ни, а по 
ак тив но сти ма и раз во ју ни је баш при 
са мом вр ху. Са кан ди да ти ма које смо ми 
подр жа ли мо же мо да по стиг не мо да 

Ја зак ожи ви. Да би смо то ус пе ли мо ра мо 
кре ну ти са по бољ ша њем ин фра струк ту-
ре у се лу, ре ша ва ње про бле ма пу та од 
Врд ни ка до Ја ска, са на ци ју бар две ули-
це, атар ске пу те ве, са на ци ју До ма кул ту-
ре... За цр тан нам је циљ да у овој го ди ни 
уре ди мо во до снаб де ва ње, ма да је у 
Ја ску ура ђе на и мре жа и бу на ри али то 
ни шта ни је би ло ле га ли зо ва но  – об ја-
шња ва пред сед ник Оп шти не Сте ван 
Ка зи ми ро вић. 

Оно што је бит но на по ме ну ти за Кру-
ше дол Се ло је сте да су нови чла но ви 
саве та мла ди љу ди ко ји су и до са да 
има ли успе шну са рад њу са Оп шти ном. 

- Кру ше дол Се ло је место са до ста 
мла дих. Ви ди мо да ће се и по ве ћа ти и 
број ста нов ни ка, та ко да је то се ло ко је 
има пер спек ти ву. Пре го ди ну да на смо 
јед ну ве ли ку ули цу на су ли гре ба ним 
ас фал том, то ни је би ло ура ђе но у про-
шлих 40 го ди на. Про шле го ди не је за вр-
ше но ко па ње бу на ра ко ји је тре бао би ти 
са мо за по тре бе Фуд бал ског клу ба, а  
ло кал на са мо у пра ва је омо гу ћи ла да тај 
бу нар бу де ура ђен за снаб де ва ње це лог 
се ла во дом. На дам се да ће мо у овој 
го ди ни ус пе ти да при ка чи мо во до вод ну 
мре жу Кру ше дол Се ла на но ви бу нар. 
Кре ну ло се и са са на ци јом ам бу лан те у 
овом селу. У на ред на два ме се ца би тре-
ба ло да се за вр ше ра до ви, до са да су 

ле ка ри оба вља ли пре гле де у ме сној кан-
це ла ри ји – до да је Ка зи ми ро вић и ис ти че 
да су за са на ци ју и ре кон струк ци ју ам бу-
лан те сред ства обез бе ди ли пу тем кон-
кур са Кан це ла ри је за упраw вља ње јав-
ним ула га њи ма Ре пу бли ке Ср би је, а 
ра ди се о износу од око 7,5 ми ли о на 
ди на ра. 

Са про шлим са ста вом Ме сне за јед ни-
це Не ра дин, ка ко ка же пред сед ник 
Оп шти не, до са да ни је оства ре на успе-
шна са рад ња. Фор ми ра њем но вог Са ве-
та, Ка зи ми ро вић оче ку је до бру са рад њу, 
али ће им пру жи ти и мно го ве ћу по др шку. 

- Са про шлим Са ве том ме сне за јед ни-
це Не ра дин ни смо има ли ни ка кву са рад-
њу. У по след њих шест ме се ци смо има-
ли при вре ме ни ор ган ко ји је функ ци о ни-
сао да би се ура ди ле не ке основ не 
ства ри. Са новим члановима Савета ко је 
по др жа ва ло кал на са мо у пра ва је до го во-
ре но да пре вас ход но циљ у овој го ди ни 
бу де во до снаб де ва ње. То је ве ли ки про-
блем ко ји се про те же ду ги низ го ди на и 
ко ји, не ко, да ли из не ха та или не ких 
дру гих раз ло га ни је за вр шио. Ми сто ји мо 
иза ових љу ди и ми сли мо да ће до кра ја 
је се ни Не ра дин до би ти бу нар и има ти 
во ду. То нам је при о ри тет ко ји је обе ћа-
ван гра ђа ни ма Не ра ди на уна зад де се-
так, 15 го ди на и ни ка да ни је за вр шен – 
ка же Ка зи ми ро вић. С. Ста не тић

Кандидати
које је подржала 

Српска
напредна

странка
однели су

апсолутну победу
на изборима

за чланове
савета месних 

заједница
у четири

иришке месне 
заједнице

Пред сед ник Општи не Ириг Сте ван Ка зи ми ро вић 
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РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ВРТИ ЋА „ВИЛА“ У ВРД НИ КУ

Обез бе ђе на сред ства
из Покра ји не

Заме ник пред сед ни ка 
Општи не Ириг Мио-
драг Бебић, пот пи сао 

је недавноуго вор о доде-
ли 12,6 мили о на дина ра 
Општи ни Ириг, које је Вла-
да Вој во ди не опре де ли ла 
за рекон струк ци ју врти ћа 
„Вила“ у Врд ни ку, који је у 
саста ву Дечи је уста но ве 
„Дечи ја радост“.

- У овај обје кат се није 
ула га ло ско ро 30 годи на а 
про те кле зиме смо има ли 
честе при ту жбе роди те ља 
да је деци и поред цен трал-
ног гре ја ња хлад но у про-
сто ри ја ма у који ма бора ве. 
Тада смо обе ћа ли хит но 
реша ва ње про бле ма а као 
одго вор на општин ска власт 
испу ња ва мо обе ћа ње дато 
деци и роди те љи ма, као и 
запо сле ни ма у овој уста но-
ви. Одмах смо при о ну ли на 
изра ду ква ли тет ног и струч-
ног про јек та, на осно ву ког 
смо на кон кур су за доде лу 
сред ста ва од стра не Управе 
за капи тал на ула га ња Вла-
де АП Вој во ди не доби-
ли овај нема ли износ за 
рекон струк ци ју згра де врти-
ћа. Поред заме не штет них 
сало нит пло ча које садр же 
азбест, ради ће се и заме на 
сто ла ри је новом, шесто ко-

мор ном ПВЦ сто ла ри јом. 
Поред енер гет ског, заме-
ном пло ча, про зо ра и вра та 
реша ва мо и про блем здра-
вља и без бед но сти деце, 
што нам је при о ри тет. Тако-
ђе, ради ће се и тер мо и зо ла-
ци ја фаса де и пла фо на што 
ће спре чи ти губи так топло те 
па ће деца уз изу зет но ква-
ли тет но и струч но осо бље 
има ти иде ал не усло ве за 
бора вак у врд нич ком врти-
ћу - каже заме ник пред сед-
ни ка Општи не Ириг Мио драг 
Бебић.

Овај износ пред ста вља 
нај ве ће ула га ње у објек те 
шко ле и врти ћа у Врд ни ку у 
послед њих неко ли ко деце-
ни ја?

- Упра во тако, ово је нај ве-
ће ула га ње у пред школ ско и 
школ ско обра зо ва ње у Врд-
ни ку у послед њих 30 годи на 
и лич но сам вео ма поно сан 
што сам баш ја пот пи сао 
уго вор о доде ли сред ста ва. 
Реа ли за ци јом овог про јек та 
реша ва мо про блем врти ћа, 
а одмах се фоку си ра мо да 
ура ди мо и рекон струк ци ју 
шко ле „Мили ца Сто ја ди но-
вић Срп ки ња“, којој је све 
ово што ради мо на згра ди 
врти ћа, тако ђе нео п ход но. 
Сигу ран сам да ћемо сле де-

ће годи не успе ти да реши мо 
и тај про блем, и обез бе ди мо 
уче ни ци ма и настав ном осо-
бљу врд нич ке шко ле мно го 
боље усло ве за рад – рекао 
је Бебић.

Он исти че добру сарад њу 
коју општин ска власт има 
са Вла дом АП Вој во ди не и 
Упра вом за капи тал на ула-
га ња:

- Људи који воде Покра-
ји ну су пре по зна ли наш 
добар рад и жељу да све 
сег мен те живо та у Врд ни ку 
и општи ни Ириг подиг не мо 
на мно го ква ли тет ни ји ниво 
него што је то било рани је. 
Реа ли зо ва ни су број ни про-
јек ти веза ни за школ ство, 
тури зам, инфра струк ту ру, 
кул ту ру, а оче ку је мо да се 
тај тренд ула га ња Вла де АП 
Вој во ди не у нашу општи ну 
наста ви. Овом при ли ком се 
захва љу јем Вла ди АП Вој-
во ди не и Упра ви за капи-
тал на ула га ња, а гра ђа ни ма 
обе ћа вам још мно го ква-
ли тет них про је ка та који ће 
живот и рад у свим мести ма 
наше општи не учи ни ти леп-
шим и лак шим.

Текст и фото гра фи ја:
Дра ган Аме то вић

(irig.rs)

Заменик председника Општине Миодраг Бебић

Људи који воде 
Покра ји ну су 

пре по зна ли
наш добар рад
и жељу да све 

сег мен те
живо та у

Врд ни ку и 
општи ни Ириг 

подиг не мо
на мно го

ква ли тет ни ји 
ниво него што

је то било
рани је, каже 

Миодраг Бебић

КРУ ШЕ ДОЛ СЕЛО

Адап та ци ја 
амбу лан те

У Кру ше дол Селу поче ли су 
радо ви на ком плет ној сана ци-
ји згра де амбу лан те. Општи-
на Ириг за ову инве сти ци ју 
обез бе ди ла је сред ства пре ко 
Кан це ла ри је за јав на ула га ња 
Репу бли ке Срби је. 

Мешта ни Кру ше дол Села 
ће захва љу ју ћи овој инве сти-
ци ји конач но има ти све усло-
ве за оба вља ње лекар ских 
пре гле да. Како наво де, до 
сада су на пре гле де мора ли 
да иду у обли жња места, с 
обзи ром на то да је про стор 
који је био пред ви ђен за пру-
жа ње тих услу га био у јако 
лошем ста њу. 

У селу живи пре те жно ста-
ри је ста нов ни штво којем је 
лекар ска помоћ сва ко днев но 
потреб на.

КЊИ ЖЕВ НО ВЕЧЕ

Срем је у
срцу мом

Наста вља ју ћи сарад њу коју 
је Срп ска чита о ни ца у Ири гу 
отпо че ла са Акти вом жена у 
Ири гу, 21. јула зајед нич ки је 
орга ни зо ва но сли кар ско, књи-
жев но и музич ко вече у пре ле-
пом амби јен ту дво ри шта Тури-
стич ке орга ни за ци је у Ири гу. 

За ово вече Срп ска чита о ни-
ца у Ири гу побри ну ла се за 
кул тур ни део про гра ма. Током 
дана у дво ри шту на малој 
ликов ној коло ни ји уче ство ва ли 
су сли ка ри из удру же ња ликов-
них умет ни ка Новог Сада 
„Ликум“ који поред сли ка ња 
пишу пое зи ју. У вечер њим 
сати ма посе ти о ци ма су се 
пред ста ви ли срем ски песни ци 
изме ђу оста лих Ради во је Про-
ко пље вић Про ка, Тодор Бјел-
кић, Оли ве ра Котр ља но вић, 
Пре драг Бање глав, Зоран 
Митић и дру ги. Про грам је 
водио Бошко Него ва но вић.

Актив жена из Ири га посе ти-
о ци ма је при ка зао и омо гу ћио 
да кон зу ми ра ју тра ди ци о нал не 
спе ци ја ли те те овог кра ја 
(кифли це, разна пеци ва, штру-
длу с маком, кроф не...) и ири-
шка вина. Свим уче сни ци ма 
про гра ма, сли ка ри ма и књи-
жев ни ци ма удру же ње жена 
доде ли ло је захвал ни це. 
Атмос фе ру је упот пу нио „АС 
бенд“.

Орга ни зо ва ње ова квих и 
слич них про гра ма Срп ска 
чита о ни ца пла ни ра и у наред-
ном пери о ду са жељом да одр-
жа ва ње кул тур них мани фе ста-
ци ја у овом про сто ру обо га ти 
ири шко кул тур но лето.

Б. Јови чић



22 M NOVINE 23. AVGUST 2017.  ИРИГ ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА

ОБИ ЛА ЗАК РАДО ВА НА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈИ МИХИ ЗО ВЕ КУЋЕ У ИРИ ГУ

Кул тур ни цен тар
у Михизовој кући

Након
адап та ци је

кућа ће бити
пре тво ре на

у моде ран
кул тур ни

цен тар који ће
убу ду ће бити

сте ци ште
кул тур них 

деша ва ња у 
овом делу
Вој во ди не,

изја вио је 
дирек тор
Упра ве за
капи тал на

ула га ња 
Недељ ко

Кова че вић

Дирек тор Упра ве за 
капи тал на ула га ња 
Недељ ко Кова че вић 

и пред сед ник Општи не Ириг 
Сте ван Кази ми ро вић 11. јула 
оби шли су са сарад ни ци ма 
радо ве на рекон струк ци ји 
род не куће Бори сла ва Михај-
ло ви ћа Михи за у Ири гу. 

Захва љу ју ћи сред стви ма 
обез бе ђе ним пре ко кон кур са 
Упра ве за капи тал на ула га-
ња Вој во ди не, у току је дру га 
фаза радова на рекон струк-
ци ји Михи зо ве род не куће. 
Укуп на уго во ре на вред ност 
радо ва је пре ко 11,3 мили о на 
дина ра, од чега је Општи ни 
Ириг на кон кур су одо бре но 
11 мили о на дина ра, а оста так 
сред ста ва је обез бе ђен из 
буџе та локал не само у пра ве.

Пре ма речи ма Недељ ка 
Кова че ви ћа, радо ви теку по 
пла ну.

- Након адап та ци је кућа ће 
бити пре тво ре на у моде ран 
кул тур ни цен тар који ће убу-
ду ће бити сте ци ште кул ту р-
них деша ва ња у овом делу 
Вој во ди не – рекао је Кова че-
вић.

Он је додао да је Упра ва за 
капи тал на ула га ња Вој во ди-
не у послед њих годи ну дана 
у ири шку општи ну уло жи ла 
71 мили он дина ра. 

Пред сед ник Општи не Ириг 
Сте ван Кази ми ро вић наво-
ди да се завр ше так радо ва 
на Михи зо вој кући оче ку је 
ускоро.

- Ири шка општи на је позна-
та по кул тур ном насле ђу, не 

само што се тиче Михи зо-
ве куће, ту су и Прва срп ска 
чита о ни ца и мана сти ри који 
се нала зе на нашој тери то-
ри ји. Све то може да при ву-
че тури сте да дођу у нашу 
општи ну и упо зна ју се кул тур-
ним насле ђем овог дела Сре-
ма – изја вио је Кази ми ро вић.

Вера Нов ко вић, дирек тор-
ка Срп ске чита о ни це у Ири-
гу изја ви ла је да је до ско ра 
Михи зо ва род на кућа била 
запу штен и пома ло забо-
ра вљен обје кат, те да је из 
Чита о ни це покре ну та иде ја 
да се кућа, која је већ била 
скло на уру ша ва њу, спа си. 

- Род на кућа Бори сла ва 
Михај ло ви ћа Михи за при па-
да Општи ни, те смо одлу чи-
ли да након рекон струк ци је 
од ње напра ви мо место у 
којем ће моћи да се одр жа ва-
ју кул тур на деша ва ња. Срп-
ска чита о ни ца ради на томе 
да Ири жа ни спо зна ју Михи-
зов лик и дело. Рено ви ра њем 
овог објек та ми му се оду жу-
је мо и не дамо да буде забо-
ра вљен – изја ви ла је Вера 
Нов ко вић.

Биља на Села ко вић

Бори слав Михај ло вић 
Михиз рођен је у Ири гу 1922. 
годи не, био је књи жев ни кри ти-
чар и сце на ри ста и јед но од 
нај ве ћих име на југо сло вен ске 
дра ма тур ги је. Познат је и по 
сце на ри ји ма за фил мо ве Дер
виш и смрт, Орло ви рано лете, 

Пут око све та, Рој, Силом 
отац и дру ги. По њему је назва-
на Сред ња струч на шко ла у 
Ири гу, отво ре на 2009. Годи на ма 
уна зад у Срп ској чита о ни ци у 
Ири гу се доде љу је Михи зо ва 
награ да за нај бо ље мла де 
драм ске ства ра о це из Срби је.

Ко је био Михиз

Оби ла зак радо ва
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ПРЕД СЕД НИК ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИГОР МИ РО ВИЋ У МА ЛОЈ РЕ МЕ ТИ

Покрајина улаже 
у пољопри вре ду
Пред сед ник По кра јин ске вла де 

Игор Ми ро вић по се тио је ком па ни-
ју „Aтос Фрук тум“ у Ма лој Ре ме ти, 

28. ју ла и за јед но са ди рек то ром Ми тром 
Де у ри ћем об и шао но ве ре а ли зо ва не ин-
ве сти ци је - хлад ња чу, ви на ри ју и ба рик 
по друм. 

Пред сед ник По кра јин ске вла де Ми-
ро вић је том при ли ком ис та као да му је 
ве ли ко за до вољ ство што је и зва нич но 
отво рио но ву ве ли ку ви на ри ју на те ри то-
ри ји оп шти не Ириг. 

- Ово је сли ка моћ не срп ске ком па-
ни је у овој обла сти. Ми ће мо на сто ја ти 
на ред них го ди на да са још ви ше сред-
ста ва под сти че мо ова кву вр сту еко ном-
ског раз во ја на ше зе мље. Во ћар ство, ви-
но гра дар ство и ви нар ство су у ве ли ком 
трен ду ра ста у це лој на шој зе мљи. Срем 
је пре по знат као део Вој во ди не и Ср би-
је ко ји има огром не шан се у про из вод њи 
во ћа и ви на. Сва ким да ном има мо све 
ви ше ви на ри ја и  ква ли тет ни јих ви на и за 
не ко вре ме ве ру јем да мо же мо по ста ти 
во де ћи не са мо код нас у ре ги о ну, не-
го и у ши рим окви ри ма. То су и раз ло зи 
што је По кра ји на и у овој го ди ни, пре ко 
кон кур са По кра јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду, под сти ца ла во ћар ску и 
ви но гра дар ску про из вод њу и што ће то 
на ста ви ти и да ље да ра ди – ре као је Ми-
ро вић. 

У овој го ди ни, По кра јин ска вла да из-
дво ји ла је осам ми ли јар ди ди на ра за све 
еле мен те по љо при вре дне про из вод ње. 

- На ши кон кур си су јав ни, тран спа рент-
ни, по мо ћи ће мо ко ли ко мо же мо, јер же-
ли мо да Вој во ди на бу де оно што је не ка-
да би ла: глав на во де ћа ре ги ја у окви ру 
на ше зе мље ко ја ће по вла чи ти на пред и 
дру ге кра је ве, а ко рак по ко рак успе ва мо 
у то ме и уз по моћ ком па ни ја по пут ове – 
до дао је Ми ро вић. 

Ди рек тор „Aтос Фрук ту ма“ Ми тар Де у-
рић је из ја вио да фир ма кон стант но ра ди 
на но вим про јек ти ма и да је од осни ва-
ња пре де се так го ди на би ла ло ко мо ти ва 
раз во ја овог де ла Фру шке го ре, јер је за-
хва љу ју ћи и про ши ри ва њу за са да во ћа и 
ви но ве ло зе ове ком па ни је, Фру шка го ра 
ушла у ред нај ва жни јих во ћар ских ре ги ја 
у Евро пи.

- Не ма до бре по љо при вре де без по-
мо ћи др жа ве, од но сно По кра ји не у овом 
слу ча ју. Ви ди се да Вој во ди на као јед на 
во ћар ска и вин ска ре ги ја ја ча и по ста-
је из го ди не у го ди ну све зна чај ни ја на 
европ ском ни воу. По кра јин ска вла да и 
ло кал на са мо у пра ва се у по след ње вре-
ме све ви ше ба ве ин ве сти ци ја ма раз во ја 
ино ва ци ја - ре као је Де у рић. 

Оби ла ску компаније при су ство ва ли су 
и по кра јин ски се кре тар за по љо при вре-
ду, во до при вре ду и шу мар ство Вук Ра до-
је вић, пред сед ник Оп шти не Ириг Сте ван 
Ка зи ми ро вић и пред сед ник При вред не 
ко мо ре Вој во ди не Бо шко Ву чу ре вић.  

С. Станетић 
ФОТО: Ж. Петрас

 Ми ће мо на сто ја ти
на ред них го ди на
да са још ви ше

сред ста ва
по дсти че мо ова кву
вр сту еко ном ског

раз во ја на ше зе мље. 
Во ћар ство,

ви но гра дар ство
и ви нар ство су

у ве ли ком трен ду
ра ста у це лој

на шој зе мљи, рекао
је Игор Мировић

Оби ла зак ком па ни је „Атос Фрук тум“
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РАДО ВИ НА ИСТРА ЖИ ВА ЊУ И САНА ЦИ ЈИ ВРД НИЧ КЕ КУЛЕ

Сим бол Фру шке горе
Врд нич ка кула је од дав ни на сим-

бол Врд ни ка, Фру шке горе и целог 
Сре ма. Јед но од рет ких сачу ва-

них утвр ђе ња на тлу Вој во ди не оду век 
је било пред мет број них леген ди али и 
место које тури сти оба ве зно посе те при-
ли ком борав ка у јед ној од нај леп ших 
бања у Срби ји.

На жалост, ова мону мен тал на гра ђе-
ви на пре ду го је било изло же на зубу вре-
ме на без аде кват не зашти те па су тра го-
ви веко ва оста ви ли број не пуко ти не на 
самој кули али и обру ши ли зиди не обје-
ка та у скло пу нека да моћ ног утвр ђе ња. 
Ипак, чини се да за Врд нич ку кулу сти же 
спас и сана ци ја у послед њем тре нут ку. 
Струч ња ци из Покра јин ског заво да за 
зашти ту спо ме ни ка већ тре ћу годи ну за 
редом изво де истра жи ва ња, сана ци ју и 
кон зер ви ра ње свих обје ка та, захва љу-
ју ћи чему ће овај фан та стич ни исто риј-
ски спо ме ник оста ти у насле ђе и гене-
ра ци ја ма које дола зе после нас. О току 
истра жи ва ња раз го ва ра ли смо са Ива-
ном Пашић и Јеле ном Фили по вић, које 
испред Заво да руко во де радо ви ма.

- Радо ви на истра жи ва њу, сана ци ји и 
кон зер ви ра њу Врд нич ке куле поче ли су 
2015. годи не када смо кре ну ли са архе о-
ло шким иско па ва њи ма. Сле де ће годи не 
смо наста ви ли са иско па ва њи ма и извр-
ши ли кон зер ва ци ју куле на нај кри тич ни-
јим мести ма, док ове годи не спро во ди мо 
нај оп се жни је радо ве у току којих ћемо 
истра жи ти беде ме утвр ђе ња, ура ди ти 
њихо ву сана ци ју и кон зер ва ци ју и ура-
ди ти ком плет ну сана ци ју и кон зер ва ци-
ју саме бра нич куле. Радо ве као и сва ке 
годи не финан си ра Покра јин ски секре та-
ри јат за кул ту ру а анга жо ва не су две гру-
пе рад ни ка с тим да рад ни ци из Врд ни-
ка раде на архе о ло шким иско па ва њи ма 
док је дру га струч на еки па заду же на за 
сана ци ју и кон зер ви ра ње - каже архе о-
лог Ива на Пашић.

Посао нима ло лак, вру ћи на пржи све 
пред собом. Ипак, нико не посу ста је, сви 
су све сни зна ча ја посла који раде.

Врд ни ча ни анга жо ва ни на радо ви-
ма углас гово ре: „Овде смо се као деца 
игра ли, ред је да ми спа се мо нашу кулу 
и оста ви мо је нашој деци и уну ци ма“.

Са Ива ном при ча мо о кули, о леген-
да ма које су наста ја ле током веко ва, о 
тео ри ји да је кулу гра дио чуве ни рим ски 
цар Про бус.

За Врд нич ку кулу се веру је да је из 
Рим ског доба. Да ли је тај пода так ика да 
дока зан са науч не стра не?

- Нај пре тре ба иста ћи да је сама бра-
нич кула по којој је овај лока ли тет и нај-
по зна ти ји, само део сред њо ве ков ног 
утвр ђе ња које се састо ја ло из број них 
гра ђе ви на, про ла за, зиди на... Нарав но, 
кула је сво јим димен зи ја ма и изгле дом 
доми нант на и по њој је ово утвр ђе ње 
пре по зна тљи во. Спро во ди ли смо број на 
истра жи ва ња и током „сон ди ра ња“ тере-
на наи ла зи ли на пред ме те из разних 

вре мен ских пери о да али не из тако ста-
рог пери о да као што је пери од у ком је 
вла дао рим ски цар Про бус. Наша истра-
жи ва ња пока зу ју да Врд нич ка кула и 
цело утвр ђе ње поти чу из 13. века и то 
је оно што је науч но и струч но дока за-
но. Било би сјај но да нађе мо дока зе да 
су овде бора ви ли и рим ски вој ни ци из 
3. века али за сада нема дока за за ову 
тврд њу.

Поред бра нич куле истра жу је те и 
зиди не које се пру жа ју око ње тра га ју ћи 
за дру гим гра ђе ви на ма. Какви су резул-
та ти?

- Сва ким новим иско па ва њем сазна је-
мо све више о целом ком плек су и пола-
ко сла же мо сли ку како је ово утвр ђе ње 
нека да дав но изгле да ло. Пре неко ли ко 
дана смо откри ли и место где је био улаз 
у утвр ђе ње и ово је врло важно за наста-
вак наших радо ва. Наи ла зи мо на број не 
пред ме те који гово ре о томе да је овде 
пре неко ли ко веко ва чита ва јед на поса-
да вој ни ка живе ла у сред њо ве ков ном 
утвр ђе ном гра ду и веру јем да ће наред-
ни дани и неде ље доне ти и нове резул-
та те. Овде је сигур но било још гра ђе ви-
на сем куле, само је пита ње шта је од 
њих пре жи ве ло а шта се уру ши ло услед 
вре мен ских и дру гих ути ца ја - исти че 
Ива на.

Да је Врд нич ка кула не само вре дан 

На жалост, ова
мону мен тал на

гра ђе ви на пре ду го је 
било изло же на зубу 

вре ме на без аде кват не 
зашти те па су тра го ви 

веко ва оста ви ли
број не пуко ти не на 

самој кули али и
обру ши ли зиди не
обје ка та у скло пу

нека да моћ ног
утвр ђе ња. Ипак,

чини се да за
Врд нич ку кулу
сти же спас и

сана ци ја у
послед њем

тре нут ку

Врдничка кула
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исто риј ски спо ме ник, већ и пре ди ван 
при ме рак архи тек ту ре оног вре ме на, 
исти че и Јеле на Фили по вић, архи тек та 
из Заво да за зашти ту спо ме ни ка.

- Врд нич ка кула је јед но од рет ких 
сред њо ве ков них утвр ђе ња на тлу Вој во-
ди не и Срби је које је пре жи ве ло веко ве, 
рато ве, вре мен ске ути ца је... Пле ни сво-
јом мону мен тал но шћу и сво јом лепо том 
и учи ни ће мо све што је у нашој моћи да 
та лепо та још неко ли ко веко ва кра си 
Фру шку гору и оду ше вља ва све оне који 
је сва ко днев но посе ћу ју. Прво што мора-
мо да ура ди мо јесте да учи ни мо кулу и 
све ове зиди не и објек те без бед ним за 
посе ти о це, затим се мора мо потру ди ти 
да их сачу ва мо за наред на поко ље ња 
тако што ћемо их сани ра ти и кон зер ви-
ра ти. На кра ју, наша је оба ве за да ову 
лепо ти цу пре зен ту је мо јав но сти, како 
струч ној тако и тури сти ма и излет ни ци-
ма за које је она пра ва атрак ци ја - каже 
Јеле на.

Да је Јеле на у пра ву, потвр ђу ју две 
гру пе тури ста које у све га пола 
сата дола зе у оби ла зак Врд нич ке 

куле. Гру па мали ша на из ново сад ског 
врти ћа, у прат њи сво јих вас пи та чи ца, на 
пита ње каква је кула, углас одго ва ра ју: 
„Пре ле па а а аа“!!!

Јеле ну пита мо о кон зер ва ци ји куле 
која је дели мич но ура ђе на про шле годи-
не.

- Про шле годи не смо ради ли тако-
зва но ињек ти ра ње, одно сно убри зга ли 
смо у пуко ти не на кули спе ци јал ну врсту 
мал те ра. Посеб не ста кле не пло чи це 
које смо поста ви ли су нам пока за ле да 
су мате ри јал и начин рада који смо при-
ме ни ли пра во реше ње, одно сно није 
дошло до про ме на на кон зер ви ра ним 
повр ши на ма. Наста ви ће мо да кон зер ви-
ра мо саму кулу и окол не зиди не овом, 
али и неким дру гим аде кват ним и струч-
ним мето да ма.

Као архи тек ти, шта би за Вас било 
нај ва жни је ура ди ти на кули а да самом 
објек ту да на атрак тив но сти?

- Јако је битан про на ла зак ула за у 
утвр ђе ње. Када би било нов ца за обно-
ву тог дела, то би било сјај но и твр ђа ва 
би доби ла сасвим нови изглед и било 
би мно го лак ше да се схва ти како је 
цео ком плекс нека да изгле дао. Тако ђе, 
било би пре див но изгра ди ти сте пе ни це 
са уну тра шње стра не саме куле који ма 
би се дола зи ло на ета же на врху куле 
које би слу жи ле као види ков ци. Мислим 
да би поглед са врха Врд нич ке куле за 
сва ког посе ти о ца пред ста вљао посе бан 
и неза бо ра ван дожи вљај - каже Јеле на.

Оста вља мо вред ну еки пу да на плус 
36 сте пе ни Цел зи ју са истра жу је Врд нич-
ку кулу, објек те и зиди не које су зајед но 
са њом дав но чини ле моћ но сред њо ве-
ков но утвр ђе ње. Оста вља мо их са осме-
хом олак ша ња, зна ју ћи са сигур но шћу да 
ће поко ле ња која дола зе за нама гле да-
ти и за наред не веко ве сачу ва ну, моћ ну 
Врд нич ку кулу, а не само гоми ле каме-
ња наста лог од оста та ка забо ра вље ног 
и пору ше ног утвр ђе ња које се уру ши ло 
због небри ге и нема ра свих нас.

Текст и фото гра фи је
Дра ган Аме то вић

(irig.rs)

ВРД НИК

Дан руда ра

По тра ди ци ји, 6. авгу ста у Врд ни ку 
поло же ни су вен ци на спо ме ник 
руда ри ма настра да лим у несре-

ћи у врд нич ком руд ни ку мрког угља 
дав не 1958. годи не.

Вен це су поло жи ли пред став ни ци 
Општи не Ириг, МЗ Врд ник, пен зи о не-
ра и запо сле них у пред у зе ћу РДС РГП 
„Врд ник“, те фуд бал ског и кошар ка-
шког клу ба „Рудар“.

У име пото ма ка врд нич ких руда ра 

при сут не је поздра вио Иван Ката ва, 
који се захва лио сви ма који су дошли 
да ода ју пошту настра да лим „кама ра-
ти ма“.

У име Општи не Ириг обра тио се 
заме ник пред сед ни ка Општи не Мио-
драг Бебић, који је иста као слав ну 
тра ди ци ју врд нич ких руда ра и врд нич-
ког руд ни ка као носи о ца раз во ја целог 
кра ја.

Д. Аме то вић

ВРД НИК

Шко ла пли ва ња
На базе ни ма Спе ци јал не бол ни це 

„Тер мал“ у Врд ни ку и ове годи не 
одр жа на је обу ка деце непли ва-

ча. Шко ла пли ва ња је тра ја ла од 6. до 
19. јула, а обу ку је про шло 150 мали-
ша на из свих места ири шке општи не.  

Орга ни за то ри су били Спорт ски 

савез општи не Ириг, основ не шко ле 
„Доси теј Обра до вић“ Ириг, „Мили ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ Врд ник и 
Дечи ја уста но ва „Дечи ја радост“ Ириг.

Покро ви те љи су Покра јин ски секре-
та ри јат за спорт и омла ди ну, Општи на 
Ириг и СБ „Тер мал“ Врд ник.

Обележен Дан рудара

Школа пливања на врдничком базену
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Пројекат „Ириг јуче данас сутра“ финансијски је подржан од стране Општине Ириг. 

ТО ДОР БЈЕЛ КИЋ О КЊИ ЖЕВ НО СТИ И ПИ СА ЊУ  

Мо ра мо би ти лу чо но ше љу ба ви

То дор Бјел кић, пи сац, по е та, но ви-
нар и књи жев ни кри ти чар не сум-
њи во сто ји ра ме уз ра ме са ве ли-

ким име ни ма пе сни ка за де цу по пут 
Зма ја, Ћо пи ћа, Ршу мо ви ћа. До са да је 
об ја вио ви ше збир ки пе са ма и не ко ли ко 
књи га про зе за де цу, а пр ве пе сме по чео 
је да пи ше у ра ној мла до сти. 

Нај леп ше де ло му је „Азбуч ни Воз”, 
збир ка од три де сет крат ких де чи јих при-
ча где сва ко сло во азбу ке има сво ју при-
чу, а сва ка реч у тој при чи по чи ње тим 
сло вом. Он је, пи шу ћи ову књи гу, хтео 
да по ка же све ле по те срп ског је зи ка и 
да схва ти мо да је срп ски је зик не ис цр-
пан. 

Свој рад ни век про вео је као но ви нар, 
ме ђу тим, ње го во ин те ре со ва ње за 
ли те ра ту ру по ка зи вао је још кад је био 
осно вац. Ка ко ка же, ка да је по чео 
озбиљ ни је да чи та, та да је по чео и 
озбиљ ни је да се за но си пи са њем. Ње го-
во по чет нич ко књи жев но ства ра ла штво 
би ло је озбиљ но и при зна то, те је на 
са мом по чет ку тог ства ра ња до би јао 
зна чај не на гра де ко је су га охра бри ва ле 
да на ста ви да пи ше. Та да је пе сме об ја-
вљи вао у ра зним ча со пи си ма и но ви на-
ма, а ка ко ис ти че, нај по но сни ји је био 
ка да је као млад пе сник од 17 го ди на, 
угле дао сво је име по ред име на Бран ка 
Ћо пи ћа, Иве Ан дри ћа... 

Са жа ље њем ка же да је да нас ја ко 
ма ло ча со пи са и ли сто ва где мла ди 

мо гу да об ја ве сво је пе сме и да се на тај 
на чин ис ка жу. Са да је то мно го те же. 

- Мо ји пр ви ра до ви су об ја вље ни у 
ло кал ним но ви на ма. Пр ву књи гу по е зи је 
„Пи шем ти пе сму“ об ја вио сам 1972. 
го ди не и та збир ка је ве о ма ле по до че-
ка на и при хва ће на. На вр ло леп на чин 
су пи са ли та да о ме ни и то је био но ви 
им пулс да кре нем да ље. На рав но, 
по том су кре ну ле дру ге књи ге и об ја-
вљи ва ња пе са ма, при ча... Био сам 
не ко ли ко пу та на гра ђи ван и због ра дио 
ига ра, а јед на од њих је пре ве де на и на 
не мач ки је зик. Као ства ра лац, чо век има 
осе ћај да ме ња свет, или ба рем да га 
же ли про ме ни ти на је дан на чин, али као 
и све за блу де и та не тра је ве чи то, па се 
убр зо отре зниш и из ле чиш од тих бољ ки 
схва тив ши да је ства ра лац за пра во 
за чу ђе ност, али не све та, не го са мог 
по је дин ца. Сви ми по ма ло пи ше мо, сви 
смо ми по ма ло ства ра о ци, сви смо ми 
за чу ђе ност и не бе са и да на и но ћи. 
Ми слим да се при ро да ви ше на ма чу ди 
не го ми њој, јер у при ро ди се на ла зе сви 
од го во ри на на ша пи та ња, са мо што ми 
то не ће мо да ви ди мо – ка же овај пе сник. 

У свом ства ра лач ком опу су То дор 
Бјел кић мо же се по хва ли ти са 15 об ја-
вље них књи га. Углав ном је пи сао пе сме 
за де цу. Ве о ма је бит но на по ме ну ти да 
је Бјел кић пр ви пе сник на срп ском је зич-
ком  под руч ју ко ји је у по е зи ју за де цу 
увео ба ла де. 

- Имао сам по себ ну ви зу ру из ко је сам 
по сма трао свет де тињ ства и по себ ну 
емо ци ју. Де те је за пра во ма ли чо век. 
Мо је ба ла де су еп ске тра гич не при че о 
ма лим би ћи ма и ма лим ства ри ма у при-
ро ди, као на при мер, Ба ла да о леп ти ру, 
Ба ла да о ја бла ну, Ба ла да о др ве ћу... 
Све то де ца ви де и из у зет но су во ле ла 
те мо је ба ла де. Где год смо пу то ва ли и 
го сто ва ли, те исте ба ла де су би ле 
из ван ред но при мље не ка ко на срп ском, 
та ко и на ма ке дон ском и на сло ве нач-
ком под руч ју. Ми слим, ако по не чем 
бу дем упам ћен, би ће то због тих ма лих 
ства ри у при ро ди – сма тра Бјел кић. 

За крај овај афир ми са ни пи сац ис ти че 
да тре ба пи са ти, али не по сва ку це ну. 
Тре ба тра жи ти трун ке ле по те у су ро вом 
све ту, јер ле по та је веч на и не мо же се 
уни шти ти док са дру ге стра не, мр жња 
мо же. 

- Мо ја би по ру ка би ла да трун ке ле по-
те по тра же пр во у се би, а он да у при ро-
ди. Ми ко ји пи ше мо мо ра мо би ти ис кре-
ни, мо ра мо би ти лу ча. Мо ра мо би ти и 
лу чо но ше јед не иде је. Чо век је у би ти 
део не ке све оп ште љу ба ви ко ја одр жа-
ва рав но те жу зе мље и ко смо са и све га 
ви дљи вог и не ви дљи вог, без љу ба ви то 
не мо же ус пе ти, а на ша је уло га да 
бу де мо лу чо но ше те љу ба ви – до да је 
То дор Бјел кић. 

С. Ста не тић 

Мо је ба ла де
су еп ске
тра гич не

при че 
о ма лим
би ћи ма

и ма лим
ства ри ма

у при ро ди,
као на

при мер,
Баладао
лептиру,
Баладао
јаблану,
Баладао
дрвећу...

То дор Бјел кић 
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ЗАВР ШЕ НО ПЕЋИ НАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Од деч јих осме ха до 
маги је Гара вог сока ка

Про шлог пет ка и субо те, 
18. и 19. авгу ста у Пећин-
ци ма је одр жа на мани-

фе ста ци ја „Ули ца добрих 
вибра ци ја“, којом је завр ше но 
ово го ди шње Пећи нач ко кул-
тур но лето.

Шета ли ште у Пећин ци ма 18. 
авгу ста било је пре пла вље но 
шаре ни лом деч јих осме ха, 
боја ма са штан до ва кре а тив-
них ради о ни ца, нота ма тален-
то ва них мла дих музич ких 
умет ни ка, ведрим гла сом нај-
мла ђих и мало ста ри јих глу ма-
ца из пећи нач ке општи не и 
музи ком Гара вог сока ка обо је-
ном сне ним пла вет ни лом 
наше рав ни це. 

„Ули ца добрих вибра ци ја“, 
пре ма речи ма пред сед ни це 
Општи не Пећин ци Дубрав ке 
Кова че вић Субо тич ки, пред-
ста вља кру ну Пећи нач ког кул-
тур ног лета, које су про те кла 
два месе ца обе ле жи ле број не 
мани фе ста ци је.

- Они који су се потру ди ли 
да нам лето про тек не весе ло и 
зани мљи во су Кул тур ни цен-
тар Пећин ци на челу са дирек-
то ром Јова ном Девр њом и 
њего вим сарад ни ци ма, а доста 
им је помо гла и Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Пећин-
ци на челу са дирек то ром 
Љуби цом Бошко вић. Нарав но, 

у орга ни за ци ји су помо гли и 
саве ти месних зајед ни ца, који 
су сво јим тру дом, и у зави сно-
сти од сво јих могућ но сти, 
допри не ли да се кул тур на 
деша ва ња про ши ре и на оста-
ла насе ља наше општи не. Тру-
ди мо се да сва ка годи на буде 
боља од прет ход не, са више 
садр жа ја за све гене ра ци је, те 
се нада мо да ћемо се и наред-
не годи не виде ти на пећи нач-
ком шета ли шту, које ће заи ста 
поста ти Ули ца добрих вибра-
ци ја – иста кла је Кова че вић 
Субо тич ки.

Дру ги дан мани фе ста ци је 
обо га ти ла су удру же ња жена 
из целе Срби је, Репу бли ке 
Срп ске и са Косо ва. Орга ни за-
тор „Кола чи наших бака“, Удру-
же ње жена „Сре ми це“ из 
Пећи на ца, потру дио су се да и 
ове годи не, јуби лар не десе те, 
оку пи број на удру же ња, а како 
нам је рекла пред сед ни ца 
„Сре ми ца“ Мара Мило ва но-
вић, ова кве мани фе ста ци је су 
при ли ка за дру же ње али и да 
се посе ти о ци ма, првен стве но 
мла ђој попу ла ци ји, пред ста ви 
богат ство нашег наро да – тра-
ди ци ја и кул тур на башти на. 
Слат ке и сла не посла сти це, 
које су при пре ми ле чла ни це 
удру же ња жена, доче ка ле су 
на пећи нач ком шета ли шту 

пре ко 600 фол кло ра ша два де-
сет и два фол клор на дру штва, 
који су све ча ним дефи ле ом 
Ули цом Сло бо да на Баји ћа, 
дали посе бан печат овом дану. 
Чла но ви фол клор них дру шта-
ва из целе Срби је, из Брч ког, 
Писка ви це код Бања Луке и из 
Ита ли је, шаре ни лом народ них 
ношњи, ведрим духом и музи-
ком сво га кра ја пред ста ви ли су 
на нај бо љи могу ћи начин 
Пећин ча ни ма тра ди ци ју сво га 
кра ја.

Као пра те ћи про грам овог 
дана, као дана тра ди ци је не 
само Сре ма него и целе Срби-
је, на пећи нач ком шета ли шту 
при ре ђе но је так ми че ње у 
спра вља ну котли ћа, а за све 
посе ти о це и уче сни ке „Ули це 
добрих вибра ци ја“ чла но ви 
Саве та месне зајед ни це Пећи-
на ца при пре ми ли су тра ди ци о-
нал ни ловач ки папри каш.

Број ни посе ти о ци „Ули це 
добрих вибра ци ја“, поред свих 
пра те ћих про гра ма, ужи ва ли 
су у кон цер ту кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва, који су на 
вели кој позор ни ци на пећи нач-
ком шета ли шту, до касних 
вечер њих сати, сво јом игром и 
песмом пред ста ви ли тра ди ци-
ју сво га кра ја. Након кон цер та 
народ них песа ма и ига ра, 
насту пио је Коло се ум бенд.

ШИМА НОВ ЦИ 
Весе ло за 
сеоску славу

У Шима нов ци ма, пово дом 
сео ске сла ве Савет месне 
зајед ни це, под покро ви тељ-
ством локал не само у пра ве 
при ре дио је богат про грам, 
који је запо чео дефи ле ом кул-
тур но - умет нич ких дру шта ва 
са тери то ри је општи не Пећин-
ци и из Репу бли ке Срп ске. 

У живо пи сним народ ним 
ношња ма, чла но ви фол клор-
них дру шта ва поче ли су дефи-
ле у пар ку испред шко ле, 
наста ви ли шет њу ули ца ма 
Ман дић сокак, Деч ка и Крње-
ше вач ка, где су их мешта ни 
доче ки ва ли и испра ћа ли 
апла у зи ма, до Трга Све тог 
Нико ла ја у пар ку, ода кле су и 
кре ну ли. Била је то лепа наја-
ва вечер њих дога ђа ја и загре-
ва ње за кон церт „Игром до 
при ја тељ ства“ КУД-а „Искон“ 
из Шима но ва ца и њихо вих 
гости ју, у којој су ужи ва ли 
поред број них мешта на и 
пред сед ни ка Саве та МЗ Алек-
сан дра Ман ди ћа и пред сед ни-
ца Општи не Пећин ци Дубрав-
ка Кова че вић Субо тич ки и 
њен заме ник Зоран Вој кић.

Кон церт су отво ри ли нај-
мла ђи чла но ви Дру штва за 
него ва ње народ не тра ди ци је 
„Искон“ из Шима но ва ца игра-
ма „Хајд пове ди весе ло“, а 
наста ви ли су њихо ви вршња-
ци из Дру штва за него ва ње 
народ не тра ди ци је „Сви тац“ 
из Деча песма ма и игра ма из 
Сре ма. Гости из Репу бли ке 
Срп ске, из малог али лепог 
места Писка ви ца, чла но ви 
исто и ме ног Кул тур но - умет-
нич ког дру штва, при ре ди ли су 
гле да о ци ма Ђур ђев дан ске 
игре, док је КУД „Купи ник“ из 
Купи но ва побрао апла у зе 
публи ке вла шким игра ма. КУД 
„Пећин ци“ је пока зао како 
Срем ци добро игра ју игре из 
Ниша, а на кра ју су мани фе-
ста ци ју завр ши ли дома ћи ни, 
весе лим циган ским игра ма. У 
кон цер ту су насту па ли чла но-
ви кул тур но-умет нич ких дру-
шта ва наше општи не од нај-
мла ђих ансам ба ла, до вете ра-
на. Парк је те вече ри одзва-
њао музи ком, песмом и игром 
изво ђа ча, као и апла у зи ма 
оду ше вље не публи ке.

„Ули ца добрих вибра ци ја“, пре ма речи ма пред сед-
ни це Општи не Пећин ци Дубрав ке Кова че вић Субо-
тич ки, пред ста вља кру ну Пећи нач ког кул тур ног лета, 
које су про те кла два месе ца обе ле жи ле број не мани-
фе ста ци је

Програм за најмлађе
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ЛАЋА РАЧ КА ПОСЛА: СУБ НОР ПРО ТИВ  МУБ НОР-а

Ко је био у пар ти за ни ма,
а ко шири клевете и лажи?!

• Раст ко Ска кун: Боре Слав ки ћа нема у књи га ма
• Бо ри слав Слав кић: Не слу жим се ла жи ма

Да је у Лаћар ку дру-
штве ни живот и те како 
зани мљив, зна мо 

одав но... Тамо изгле да нико 
ни са ким не може, те се 
бор ци, пен зи о не ри и жене 
деле у две, а бог ме и у три 
коло не. Као нај ве ће село на 
тери то ри ји Гра да Срем ска 
Митро ви ца, логич но је да 
има и нај ви ше удру же ња 
гра ђа на. Или можда није?!

У вре ме када уче сни ка 
Дру гог свет ског рата ско ро и 
да нема (у Лаћар ку пре ма 
нашим сазна њи ма међу 
живи ма су још све га три 
бор ца), има мо ситу а ци ју да 
у овом месту посто је два 
удру же ња бора ца. Јед но је 
Месни одбор Саве за 
удружења бора ца народ-
ноосло бо ди лач ког рата 
(СУБ НОР) Лаћа рак, а дру го 
је Месно удру же ње бора ца 
народ но о сло бо ди лач ког 
рата (МУБ НОР) Лаћа рак. На 
челу првог се нала зи Раст ко 
Ска кун, пото мак бора ца, а 
на челу дру гог Бори слав 

Слав кић, борац, иако му 
СУБ НОР-овци то оспо ра ва-
ју.   

Али да кре не мо редом...
Недав но су М но ви не 

обја ви ле текст под нази вом 
„Кад су Лаћар ци кре ну ли“ у 
којем је Бори слав Слав кић, 
деве де  ст јед  но  го ди  шњи 
борац при чао о сво јим рат-
ним дани ма. Тада је Слав-
кић изнео изме ђу оста лог и 
ово: 

- Ро ђен сам 18. ав гу ста 
1926. го ди не, а 1943. го ди-
не, са 17 го ди на од ла зим у 
бор це. По ре клом сам из 
Мар ти на ца, али од 1941. 
го ди не жи вим у Ла ћар ку. 
Уче сник сам На род но о сло-
бо ди лач ког ра та од 8. апри-
ла 1943. го ди не. По што сам 
био ма ло ле тан, ни су ме 
мо гли при ми ти док ни сам 
на вр шио 17 го ди на. Ка да 
сам на пу нио 17 го ди на, оти-
шао сам у ору жа ну бор бу 
про тив фа ши зма у Дру ги 
срем ски од ред код Слав ка 
Ли пи ћа. Пр во сам био бом-

Пред став ни ци СУБ НОР-а 
Лаћа рак наво де да Дејан 
Уме тић као пред сед ник 
Покре та соци ја ли ста у 
Срем ској Митро ви ци  и доју-
че ра шњи пред сед ник Саве-
та месне зајед ни це Лаћа рак 
кори сти све погод но сти свог 
поло жа ја. Те је тако, пре ма 
њихо вим речи ма, пре неко-
ли ко годи на изба цио ства ри 
из спо мен собе СУБ НОР-а 
Лаћа рак која се нала зи ла у 
згра ди Месне зајед ни це. 

Од како тра је сукоб изме-
ђу СУБ НОР-а и МУБ НОР-а 
у Лаћар ку, годи шњи ца 
масов ног одла ска мешта на 
у пар ти за не 19. јула се про-
сла вља у два навра та. 
Пред став ни ци СУБ НОР-а 
вен це пола жу у 11 часо ва, а 
пред став ни ци МУБ НОР-а у 
12 часо ва. 

Дејан Уме тић са дру ге 
стра не, твр ди за наше 
нови не да поли ти ка нема 
ника кве везе са њего вим 
анга жо ва њем у борач кој 
орга ни за ци ји.

- Има мо у Лаћар ку 
седам де се так актив них 
чла но ва, ту су људи из 
раз ли чи тих стра на ка, а 
има и нестра нач ких лич но-
сти. Поред Лаћар ка, и у 
Мар тин ци ма и Диво шу 
посто је тако ђе два борач-
ка удру же ња. Одво ји ли 
смо се од СУБ НОР-а јер 
се нисмо сла га ли са начи-
ном њихо вог рада. Удру-
же ње нема нов ца, нисмо 
про фи та бил на орга ни за-
ци ја, него смо се сви оку-
пи ли како бисмо него ва ли 
сећа ње на жртве рата – 
јасан је Уме тић.

Има ли поли ти ке
у удру же њи ма?

Ево вој на 
бу кви ца,

на осно ву ње 
се тач но ви ди 

оно што они 
де ман ту ју.

Tо је кле ве та и 
увре да за све 

бор це
НОР-а, каже

Борислав 
Славкић

НЕ СЛУ ЖИМ СЕ ЛАЖИ МА: Бо ри слав Слав кић са вој ном књи жи цом
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баш, па сам пре шао на Фру-
шку го ру где се фор ми ра ла 
Дру га че та на Ро хаљ ба за-
ма. Та мо сам бо ра вио се дам 
ме се ци. За тим, ка да се 
фор ми ра ла Че твр та вој во-
ђан ска бри га да, та мо сам 
уче ство вао као ми тра ље-
зац. По сле сам био ди вер-
зант, ко ман дир Ди вер зант-
ског оде ље ња у Че твр тој 
вој во ђан ској бри га ди и та мо 
сам био ра њен. На кон 
ра ња ва ња до ла зим на опо-
ра вак у Ви шњи ће во. Бо ра-
вио сам као ко ман дир 
Ди вер зант ске че те на ре ла-
ци ји од Вин ко ва ца до Ру ме 

– испри чао је тада нашој 
нови нар ки деда Бора, пред-
сед ник лаћа рач ког МУБ-
НОР-а.

Нисмо има ли раз ло га да 
сум ња мо у њего ве речи и 
одли ко ва ња која је поно сно 
носио на реве ру сакоа. 

Но, међу тим...
Да вер но пра те М нови не, 

потвр ди ли су чла но ви лаћа-
рач ког СУБ НОР-а, који су по 
обја вљи ва њу овог тек ста (М 
нови не, број 814, од 26. 
јула), посла ли демант у 
којем кажу сле де ће: 

Дра ги дру же уред ни че „М 
НОВИ НА“

Ви сте дана 26.07.2017.
годи не у бро ју 814 „М“ 
НОВИ НА, а у члан ку „Кад су 
Лаћар ци кре ну ли“, на стра
ни ци 2021, напи са ли (ваша 
нови нар ка Сања Ста не
тић) нетач не и непро ве ре
не подат ке које је изнео 
Бора Слав кић. МО СУБ НОР 
Лаћар ка у сво јој посто је ћој 
доку мен та ци ји не посе ду је 
ника кве подат ке који би 
могли потвр ди ти њего во 
пред ста вља ње у бор би, и 
немо гу ће да такав борац, 
бом баш, дивер зант, да га 
из годи на рата не зна нико 
као бор ца.

Град ски СУБ НОР у сво јим 
рас по ло жи вим књи га ма и 
спи ско ви ма тог вре ме на 
нема ниг де упи са но име 
Боре Слав ки ћа. Тако ђе рас
по ла же мо и са спи ском 
бора ца одре да Слав ка 
Липи ћа, али и ту га нема.

Моли мо уред ни штво „М“ 
НОВИ НА а пого то ву нови
нар ку Сању Ста не тић, да 
ако жели да и даље пише о 
лици ма из Дру гог свет ског 
рата за подат ке се обра ти 
једи ној борач кој орга ни за
ци ји која има нешто пода
та ка а то је СУБ НОР, а не 
удру же ња која су осно ва на 
пре 34 годи не, јер ми и њих 
пошту је мо али они нема ју 
ника квих пода та ка – сто ји у 
саоп ште њу које пот пи су је 
пред сед ник МО СУБ НОР 
Лаћа рак Раст ко Ска кун.

Тако сазна је мо да пред-
сед ни ку МО СУБ НОР Лаћа-
рак Раст ку Ска ку ну и пред-
сед ник Град ског одбо ра 
СУБ НОР-а Ради Кори ци 
сме та то, што се по њима 
Бори во је Слав кић лажно 
пред ста вља.

Они твр де да он није био 
у пар ти за ни ма, јер њего вог 
име на нема у моно гра фи ја-
ма о сели ма Лаћа рак, Мар-
тин ци, Јаме на, у који ма су 
наве де на име на и пре зи ме-
на свим поги ну лих и пре жи-
ве лих бора ца НОБ-а. 

- Дејан Уме тић када је 
осно вао МУБ НОР Лаћа рак 
је узео Бору Слав ки ћа, како 
би се рекло ето он у свом 
удру же њу има и пре жи ве лог 

Док су бор ци из Лаћар ка били живи, тај Бора се ниг де није поја вљи вао. 
Није смео да изне се то орде ње. А када су сви помр ли, испа шће још да је 
он народ ни херој. Где је био уче сник рата, и шта је био нека дока же. Али 
га нема ниг де у спи си ма. Не сме та нама Бора Слав кић као човек, али не 
воли мо њего ве лажи, немој да се пред ста вљаш у име борач ке орга ни за-
ци је, истичу Корица и Скакун

ДОКАЗ: Вој на књи жи ца у ко јој ја сно сто ји да тум при сту па њу ЈА

БОРА СЛАВ КИЋ СЕ ЛАЖНО ПРЕД СТА ВЉА: Рада Кори ца, Раст ко Ска кун, Дани ца Црно ја кић и Зори ца Петро по љац
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бор ца. Све што је поми њао 
да је био у Дру гом срем ском 
одре ду Слав ка Липи ћа, у 
Фру шко гор ско пар ти зан ском 
одре ду, Босут ском одре ду, 
ниг де га нема у спи си ма. 
Нема га ни међу носи о ци ма 
пар ти зан ске спо ме ни це, 
пре жи ве лим бор ци ма 
НОР-а из Лаћар ка од 1941. 
до 1945. годи не. Ту су сва 
име на, али њего вог име на 
нема. Ако неко носи одли ко-
ва ње, ако га је добио током 
рата мора да пише у вој ноЈ 
књи жи ци, и да буде уда рен 
печат Народ но осло бо ди-
лач ка вој ске Југо сла ви је. У 
Аген ци ји за при вред не реги-
стре сто ји да је прав ни 
заступ ник њихо вог удру же-
ња Мир ја на Тер зић, а не 
Бора Слав кић, који се пред-
ста вља да је пред сед ник 
МУБ НОР-а Лаћа рак - наво-
де Кори ца и Ска кун.  

Раз го ва ра ли смо и са чла-
ни ца ма лаћа рач ког СУБ-
НОР-а, осам де се то смо го ди-
шњом Дани цом Црно ја кић, 
која је била сарад ник у рату, 
и осам де сет ше сто го ди-
шњом Зори цом Петро по-
љац, која је била курир ка у 
рату. Оне су аутор ки ових 
редо ва рекле да одлич но 
зна ју ко је све из Лаћар ка 
оти шао у пар ти за не, али да 
Боре Слав ки ћа нема међу 
бор ци ма из Лаћар ка.

 Док су бор ци из Лаћар ка 
били живи, тај Бора се ниг де 
није поја вљи вао. Није смео 
да изне се то орде ње. А када 
су сви помр ли, испа шће још 
да је он народ ни херој. Где 
је био уче сник рата, и шта је 
био нека дока же. Али га 
нема ниг де у спи си ма у 
Лаћар ку. Не сме та нама 
Бора Слав кић као човек, 
али не воли мо њего ве лажи, 
немој да се пред ста вљаш у 
име борач ке орга ни за ци је. 
И зани ма нас зашто се зане-
ма ру је пра ви СУБ НОР у 
одно су на то удру же ње – 
пита ју се Кори ца и Ска кун. 

Са дру ге стра не, вид но 
узне ми рен Бори слав Слав-
кић наво ди да они њега кле-
ве ћу и пока зу је вој ну књи жи-

цу.
- Ево вој на бу кви ца, на 

осно ву ње се тач но ви ди 
оно што они де ман ту ју. То 
што је из ја вље но ни је исти-
ни то, то је кле ве та и увре да 
за све бор це На род ноо сло-
бо ди лач ког ра та, да по сле 
70 го ди на, они ко ји се та да 
ни су ни ро ди ли кле ве ћу нас 
уче сни ке На род ноо сло бо-
ди лач ког ра та. Не слу жим 
се ја ла жи ма. Што бих ја 
ла гао у овим го ди на ма? 
Ка ко мо гу то да ка жу да ја 
да јем ла жне из ја ве? Ни сам 
ја по крао мо ја од ли ко ва ња 
– по тре сен ка же Слав кић и 
од ла зи по ње го ве знач ке и 
ор де не. По ка зу је нам Ор ден 
за хра брост, ме да љу за слу-
га за на род, ор ден ко ји је 
СУБ НОР та да до де љи вао 
бор ци ма. 

- Ово је злат на знач ка 
ре зер вних вој них ста ре ши-
на, јер сам то био - пред сед-
ник ре зер вних вој них ста ре-
ши на, имам и злат ну знач ку 
Дру ге вој во ђан ске бри га де.  
Не ка по ка же тај Раст ко Ска-
кун где је он био и са чи ме је 
од ли ко ван – ка же Бо ри слав 
Слав кић и дода је да ње го ву 
при чу, по ред мно го број них 
од ли ко ва ња, вој не књи жи це 
у ко јој сто ји ја сан да тум сту-
па ња у ЈА и исту па ња из 
исте, мо же да по твр ди 
Га ври ло Вин чић, та ко ђе жив 
уче сник овог ра та ко ји је са 
Слав ки ћем био та да у од ре-
ду на Ро хаљ Ба за ма.

А на све то пот пред сед ник 
МУБ НОР-а Лаћа рак Дејан 
Уме тић дода је:

- Да би се удру же ње реги-
стро ва ло у Аген ци ји за при-
вред не реги стре, прав ни 
заступ ни ци не мора ју бити 
пред сед ни ци удру же ња. 
Мир ја на Тер зић је бла гај ни-
ца удру же ња и прав на 
заступ ни ца, а у ста ту ту лепо 
пише да је Бори слав Слав-
кић пред ник МУБ НОР-а 
Лаћа рак. Деда Бора посе ду-
је вој ну књи жи цу као доказ 
да је био уче сник рата, а 
даље не бих ништа комен-
та ри сао – рекао је Уметић.  

 Биља на Села ко вић

У вре ме када уче сни ка Дру гог свет-
ског рата ско ро и да нема (у Лаћар-
ку пре ма нашим сазна њи ма међу 
живи ма су још све га три бор ца), 
има мо ситу а ци ју да у овом месту 
посто је два удру же ња бора ца

У орга ни за ци ји Тури-
стич ке орга ни за ци је 
Гра да Срем ска Митро-

ви ца и Уста но ве за него ва-
ње кул ту ре „Срем“, а под 
покро ви тељ ством Гра да 
Срем ска Митро ви ца, Мини-
стар ства трго ви не, тури зма 
и теле ко му ни ка ци ја и 
Покра јин ског секре та ри ја та 
за кул ту ру, јав но инфор ми-
са ње и одно се с вер ским 
зајед ни ца ма од пет ка, 1. до 
неде ље 3. сеп тем бра у на 
неко ли ко лока ци ја у Срем-
ској Митро ви ци одр жа ће се 
мани фе ста ци ја „Цар ски 
Сир ми јум – град леген ди“.

Како исти че Све тла на 
Сабо, в. д. дирек то ра Тури-
стич ке орга ни за ци је, у пита-
њу је мани фе ста ци ја која ће 
зао кру жи ти кул тур на, спорт-
ска, музич ка, кули нар ска и 
разна дру га деша ва ња која 
су орга ни зо ва на током овог 
лета у Срем ској Митро ви ци. 

- Митро вач ка фести вал-
ска тра ди ци ја поста ла је 
бога ти ја за више днев ни кул-
тур но - забав ни дога ђај у 
свом гра ду, који не зао ста је 
за слич ним мани фе ста ци ја-

ма које се одр жа ва ју и у 
вели ким европ ским гра до-
ви ма. Од 1. до 3. сеп тем бра 
у Срем ској Митро ви ци ће 
бити про бу ђе не леген де 
древ ног цар ског гра да, а 
посе ти о ци ће, кроз раз ли чи-
те садр жа је, бити вра ће ни у 
дале ку про шлост Сир ми ју-
ма, јед не од пре сто ни ца 
вели ког Рим ског цар ства – 
напо ми ње Сабо.

Првог дана мани фе ста ци-
је у Град ском пар ку биће 
орга ни зо ва на дегу ста ци ја 
рим ске кухи ње и вина фру-
шко гор ских вина ри ја, ради-
о ни це о моза и ци ма ће се 
одр жа ти у Цар ској пала ти, 
док ће у пар ку бити изве де-
на пред ста ва „Сир ми јум 
град импе ра то ра“ пола зни ка 
Кре а тив ног сту ди ја „Гар тел“.

Дру гог дана, у субо ту 2. 
сеп тем бра биће орга ни зо-
ван 26. по реду Фести вал 
бесед ни штва. Како наво ди 
Душан Дрча, дирек тор Уста-
но ве за него ва ње кул ту ре 
„Срем“, до сада се при ја ви-
ло три де се так бесед ни ка, а 
о нај бо љи ма ће одлу чи ва ти 
бесед нич ко суд ско веће које 

ДА ЛИ СЕ КРИЈЕ ПРАВА
ИСТИНА О СЛАЂАНИ МИЛЕНКОВИЋ

Оставка
Слађана Миленковић никада не би 

поднела оставку на место председнице 
жирија, да на томе није инсистирао један 
од учесника организационог одбора 
Фестивала, коме су се смучиле 
нерегуларности које су се дешавале 
годинама уназад – каже за М новине 
познавалац прилика везаних за ову 
културну манифестацију

Зашто ове године у 
беседничком судском 
већу нема Слађане 

Миленковић? Има ли то везе 
са тврдњама неких чланова 
организационог одбора да је 
Миленковићка претходних 

година утицала на чланове 
беседничког већа? То су 
питања која је поставила 
наша новинарка Биљана 
Селаковић, на која није 
добила одговор.

Председница Одбора 

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Цар ски
и једна
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град, град леген ди 
(не)очекивана оставка
чини: адво кат Зоран Лева-
јац, књи жев ни ца и адво кат 
Оли ве ра Јел кић и глу ми ца 
Татја на Вен че лов ски. 

На наше пита ње због чега 
ове годи не у бесед нич ком 
суд ском већу нема Сла ђа не 
Милен ко ви ћ и да ли таква 
одлу ка орга ни за то ра има 
везе са спе ку ла ци ја ма да је 
прет ход них годи на Сла ђа на 
Милен ко вић ути ца ла на 
чла но ве бесед нич ког већа 
да гла са ју за њене сту ден-
те, Дрча и Зори ца Мишче-
вић, пред сед ни ца Одбо ра 
Фести ва ла бесед ни штва 
одго ва ра ју:

- Ове годи не има сво је 
сту ден те на фести ва лу и 
сма тра ли смо да није уре ду 
да она буде у жири ју, да не 
би било суко ба инте ре са - 
наво ди Дрча, а Зори ца 
Мишче вић се надо ве зу је:

- Ника да није било при ти-
са ка да њени сту ден ти про-
ла зе, зато што њених сту де-
на та није било на фести ва-
лу. Сла ђа на је била увек 
пред сед ник бесед нич ког 
суд ског већа. Ове годи не је 
исто тре ба ла бити у већу, 

али није зна ла да ће има ти 
сво је бесед ни ке. Када је 
офор ми ла гру пу од сво ја 
чети ри бесед ни ка, посла ла 
нам је мејл да се захва љу је 
и да се повла чи из бесед-
нич ког суд ског већа, што је 
нај нор мал ни је и ака дем ски 
– обја шња ва пред сед ни ца 

Одбо ра Фести ва ла бесед-
ни штва.

У неде љу, 3. сеп тем бра, 
послед њег дана мани фе ста-
ци је Град ски парк ће бити 
деч ји. Од 18 до 20.30 часо ва 
одр жа ће се про грам под 
нази вом „Деца Сир ми ју ма“, а 
пре по ру че но је од стра не 

орга ни за то ра да се у игра ма 
уче ству је у рим ским кости ми-
ма. 

Фести ва лу „Цар ски Сир ми-
јум – град леген ди“ прет хо де 
Архео отво ре ни дани које 
орга ни зу је Завод за зашти ту 
спо ме ни ка кул ту ре 30. и 31. 
авгу ста.  Б. Селаковић

Светлана Сабо, Душан Дрча и Зорица Мишчевић

због сукоба интереса?

Фестивала беседништва 
Зорица Мишчевић није била 
искрена када је рекла да 
Слађана Миленковић, која је 

била председница 
беседничког судског већа 
никада није вршила 
притисак, те да је овом 

приликом дала оставку „када 
је видела да се међу 
такмичарима налазе 
студенти“ са школе у којој 
предаје. 

Слађана Миленковић 
никада не би поднела 
оставку на место 
председнице жирија, да на 
томе није инсистирао један 
од учесника организационог 
одбора Фестивала, коме су 
се смучиле нерегуларности 
које су се дешавале 
годинама уназад – каже за М 
новине познавалац прилика 
везаних за ову културну 
манифестацију.

Слађана Миленковић није 
имала коментар везано за 

овај случај. Према сазнању 
овог новинара, у самом 
Одбору Фестивала дошло је 
до оштрих речи, везано за 
деловање Слађане 
Миленковић. Тражено је да 
она поднесе оставку, што је 
иста, немајући куд, на крају и 
учинила.

Све у свему, један 
непотребан блам је 
отклоњен и можемо само да 
се питамо: да ли баш све 
што се ради на јавној сцени, 
мора да буде довођено под 
знак питања? Чак и један 
бенигни Фестивал 
беседништва, не може да 
прође без проблема?  

  В. Ћосић

Слађана Миленковић
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ТАКО БЛИЗУ, А ТАКО ДАЛЕКО

ПРОПАО ПУЧ „ЖУТИХ“ У 
МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

Захтев за раскид радног односа, који су 
поднела два гинеколога (др Драган 
Малобабић и др Славко Арбанас) и 

најавиле две гинеколошкиње на 
Гинеколошком одељењу митровачке 
Опште болнице, био је само део пропалог 
организованог пуча. Замисао је била да се 
усред годишњих одмора блокира рад 
Болнице и покаже да је садашње 
руководство неспособно, да се смене 
директор др Живко Врцељ и његов 
заменик др Душко Маџић, а да се на чело 
доведе др Драган Малобабић. Др 
Малобабић је иначе стари кадар ДС, који 
је у међувремену претрчао у СНС, што је 
иначе део политике Пајтићеве странке у 
Сремској Митровици. Сем Гинеколошког 
одељења, блокади рада Опште болнице 
требало је да се прикључе и лекари са 
Неуролошког, Неуропсихијатријског и 
Пријемног одељења, али су се они 
предомислили, па су ови са Гинекологије 
остали без подршке осталих колега. 

Две веселе гинеколошкиње вратиле су 
се чиле и одморне са годишњег одмора и 
више не помињу „претњу“ могућим 
отказом, па је још једино остао нерешен 
статус др Драгана Малобабића и др 
Славка Арбанаса. И док се други не јавља 
на позиве новинара, пошто користи 
годишњи одмор, др Малобабић је на 
боловању, али уредно за време боловања 
заказује прегледе у Поликлиници 
Перуновић где ради хонорарно.

Рад Болнице, међутим, ничим није 
доведен у питање, радило се пуном паром, 
што је само потврдило чињеницу да на 

Гинекологији има прекобројних. Видевши 
да су остали сами и да су им се претње из 
празне пушке изјаловиле, почело је 
масовно „увлачење рогова“ од стране 
бунтовника.

И док се др Славко Арбанас не 
изјашњава по питању повратка на 
Гинеколошко одељење и одустајање од 
захтева за раскид радног односа, др 
Драган Малобабић прави једну по свему 
судећи смешну и глупу представу. Он је на 
фејсбуку отворио странцу под називом 
Подршка др Драгану Малобабићу, на којој 
му свакодневно стижу наручени 
хвалоспеви. Мада није јасно од кога и 
зашто тражи подршку, када он уопште није 
истеран из Болнице, него је сам поднео 
захтев за раскид радног односа. Да блам 
буде већи, осим гласова подршке, на 
његову фејсбук страницу у огромној мери 
стижу и негативне критике на рачун 
његовог неодговорног рада. Тиме се 
заправо одмотава чвор који је сакривао 
године лоше праксе на Гинеколошком 
одељењу у време када је др Малобабић 
био начелник .

Како ће се завршити овај циркус на 
Гинеколошком одељењу остаје да се види. 
Хоће ли др Малобабић испасти лаф у срцу 
(што до сада није био) и прихватити да 
треба да оде са Гинекологије, како је и сам 
одлучио, или ће се „подвијеног репа“ 
вратити на државни посао, где се најбоље 
ради приватно? 

Сачекајмо да се „врати са боловања“, па 
да видимо...
 В. Ћосић

Две веселе 
гинеколошкиње 

вратиле су се 
чиле и одморне 

са годишњег 
одмора и више 

не помињу 
„претњу“ 
могућим 

отказом, па је 
још једино остао 

нерешен статус 
др Драгана 

Малобабића и 
др Славка 

Арбанаса. И док 
се други не 

јавља на позиве 
новинара, пошто 

користи 
годишњи одмор, 
др Малобабић је 

на боловању, 
али уредно за 

време боловања 
заказује 

прегледе у 
Поликлиници 

Перуновић где 
ради хонорарно
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ЗАШТО ШИЂА НЕ ЗОВУ ШАРО ВИ?

Шаров је био
из Бер ка со ва
Један од истак ну тих вели ка-

на чији коре ни поти чу из 
Сре ма, за кога се каже да је 

пре во ди тељ ство изди гао на 
ниво умет но сти, је Иси дор Иса 
Вели ка но вић, хрват ски пре во-
ди лац, коме ди о граф, сати ри-
чар, писац хумо ри стич ких нове-
ла и црти ца. Вели ка но вић је 
рођен у Шиду 1869. годи не, а 
умро је у Загре бу 1940. годи не. 
Неспор но је да је он као један 
од изу зет но цење них књи жев-
ни ка по мно го чему везан за 
Срем. А о њего вом зна ча ју 
гово ри и чиње ни ца да је Мини-
стар ство кул ту ре Репу бли ке 
Хрват ске 2005. годи не уста но-
ви ло награ ду „Иса Вели ка но-
вић“. Иса је за себе увек гово-
рио да је шокач ки Хрват из 
Шида. Сту ди рао је меди ци ну у 
Бечу, али факул тет није завр-
шио пошто га је књи жев но - 
пре во ди лач ки рад више при-
вла чио. Из Беча се вра тио у 
Срем ску Митро ви цу где је 
живео до 1914. годи не. Поред 
вели ког бро ја пре во ди лач ких 
радо ва, Иса је заслу жан и за 
неке од леген ди из Сре ма, међу 
који ма сва ка ко тре ба издво ји ти 
леген ду о Шид ском бре сту - 
све до ку веко ва, људи и дога ђа-
ја, али и при че о Шид ском 
шаро ву, која је ста ра пре ко 200 
годи не. 

Често се Шиђа ни ма деша ва-
ло да су при ли ком упо зна ва ња 
са људи ма дожи ве ли да им они 
кажу: „Чули смо за шид ске 
шаро ве“. Шиђа ни зна ју за неку 
при чу о шаро ви ма, али рет ко ко 
од њих зна зашто их тако нази-
ва ју. А при ча о шид ском шаро ву 
дати ра с почет ка XIX века. У 
осно ви је то шаљи ва при ча Исе 
Вели ка но ви ћа који је гово рио о 
шид ском шаро ву: „Није ника кво 
чудо што до дана шњег дана 
нема мо још ника кву моно гра-
фи ју о шид ском шаро ву. Шид-
ски шаров је већ, могло би се 
рећи неки мит ски пас. Читав 
Срем зна за њега. Сви при по ве-
да ју о њему а ипак се нала зи 
још подо ста људи, осо би то 
Шиђа на, који пори чу да је он 
ика да посто јао на овом све ту. А 
наши исто ри ча ри ћуте, као да 
их се то пита ње ника ко не 
тиче“. А пра ва исти на почи ње 
Иси ним речи ма: „О леген дар-
ном шид ском шаро ву, који и 
није био из Шида, него одне куд 
из Бер ка со ва, ода кле ли, при ча 
се нај ви ше ова при ча. Пре 
седам де сет, осам де сет годи на, 
женио се неки Шиђа нин. Зави-
рио мало у Илок, уке ба ли га, па 

морао да се жени. Кре ну ли 
дакле сва то ви по девој ку, а на 
пола пута наре ди ли неком 
чоба ни ну, нека им испе че јаг ње, 
да им буде на поврат ку. Али 
чоба нин ухва тио неког мато рог 
шаро ва, заклао га и испе као. 
Вра ти ли се сва то ви с мла дом и 
чоба нин их поча стио шаров-
ским пече њем. Лепо се сва то ви 
поча сти ли, али у зао час за 
Шид. Јер како је онда пукао 
глас, да су Шиђа ни „изје ли 
шаро ва“, тако је Шиђа ни ма 
остао тај глас све до дана дана-
шњег... Шиђа ни као скром ни 
људи, не раз но се мно го те 
слав не гла со ве. То и није њихов 
посао“.

И тако је пре ма Иси ној при чи, 
раз от кри ве на јед на леген да. 
Но, како он наво ди, шид ски 
шаров иако је већ умак нуо у 
леген ду, ипак није неко мит ско 
биће, него пра ви прав ца ти пас 
овчар. И како он шаљи во каже, 

сва ка ко да је дужност наше 
нау ке, да уне се што више све-
тла у исто ри ју те чуве не и зани-
мљи ве пасје лич но сти: „Тре ба 
да се уста но ви ода кле је тај пас 
био, из које га села, јер није пра-
во да се њиме диче једи но 
Шиђа ни, а сасвим да се забо ра-
вља њего во рође но село. За 
сла ву и дику тог села ваља про-
на ћи има ли у селу још њего ве 
пасје свој те. Па ако има, нека 
се изне су пор тре ти тих шаров-
ских пото ма ка. На кући или 
ште на ри, где је живео тај чуве-
ни шаров, нека се узи да спо мен 
пло ча. А у Шиду нека се која 
ули ца назо ве по њему“...

Коли ко исти не има у при чи о 
шид ском шаро ву још увек се са 
сигур но шћу не зна. Али оно што 
је сигур но то је, да Шиђа не и 
данас поне кад нази ва ју Шаро-
ви, за чега је заслу жна упра во 
ова леген да.

 М. Н.

Иса Вели ка но вић

СА ОП ШТЕ ЊА
ПОЛИЦИЈСКЕ

УПРАВЕ

Насил нич ко 
пона ша ње

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Ста-
рој Пазо ви су ухап си ли И. С. 
(33), због посто ја ња осно ва 
сум ње да је извр шио кри вич-
но дело насил нич ко пона ша-
ње. Сум ња се да је он оште-
тио лима ри ју и ветро бран ска 
ста кла на шест ауто мо би ла. 
По нало гу над ле жног тужи о-
ца, осум њи че ном је одре ђе но 
задр жа ва ње до 48 часо ва, 
након чега ће уз кри вич ну 
при ја ву бити дове ден на 
саслу ша ње у Основ но јав но 
тужи ла штво у Ста рој Пазо ви.

Ухап ше ни 
мигран ти

Поли ци ја у Шиду ухап си ла 
је два мало лет на мигран та, 
због посто ја ња осно ва сум ње 
да су извр ши ли кри вич но 
дело тешка кра ђа у поку ша ју. 
Они су зате че ни при ли ком 
про ва ле у про дав ни цу. Осум-
њи че ни су уз кри вич ну при ја-
ву пре да ти у над ле жност 
Вишег јав ног тужи ла штва у 
Срем ској Митро ви ци. Након 
саслу ша ња, суд ским реше-
њем одре ђен им је при твор 
до 30 дана. 

Потра га за 
лопо ви ма

При пад ни ци Мини стар ства 
уну тра шњих посло ва у Руми 
тра га ју за женом и дво ји цом 
мушкар ца, осум њи че ним за 
кри вич но дело тешка кра ђа у 
зла тар ској рад њи у Руми. 
Након кра ђе, осум њи че ни су 
се пут нич ким ауто мо би лом 
мар ке „ауди“ сиве боје, стра-
не реги стар ске озна ке, одве-
зли у непо зна том прав цу. 
Поли ци ја пози ва гра ђа не да 
се, уко ли ко пре по зна ју осум-
њи че не на фото гра фи ја ма, 
јаве Поли циј ској упра ви у 
Срем ској Митро ви ци на број 
теле фо на 022/192 или Поли-
циј ској ста ни ци у Руми на 
број теле фо на 022/471-777, 
локал 104.



34 23. AVGUST 2017.  M NOVINE РЕПОРТАЖА

КПЗ: ЏЕЛАТ У ФРА КУ И БЕЛИМ РУКА ВИ ЦА МА ПОГУ БИО 108 ЉУДИ

Карло Драгутин Харт
човек који је погубио Чаругу

Кар ло Дра гу тин Харт, чуве ни џелат Кра ље ви не Југо сла ви је, нај ви ше погу бље ња 
оба вио је на веша ли ма Казне но поправ ног заво да у Срем ској Митро ви ци

У моно гра фи ји митро вач-
ког затво ра, која се 
упра во завр ша ва, јед но 

погла вље посве ће но је џела-
ту Кра ље ви не Југо сла ви је 
Кар лу Дра гу ти ну Хар ту, који 
је остао упам ћен по сво јих 
108 погу бље ња на „господ ски 
начин“. Он је при ли ком сва ког 
погу бље ња био обу чен у 
фрак, носио је беле рука ви-
це, а жртви се након егзе ку-
ци је покла њао уз речи „Ја 
нисам крив за тво ју смрт!“. 

- При ку пља ју ћи архив ску 
гра ђу на изра ди моно гра фи је 
о исто ри ји Казне но поправ ног 
заво да у Срем ској Митро ви-
ци у архи ви ма Загре ба и 
Беча, наи шли смо, изме ђу 
оста лог, на подат ке о егзе ку-
то ру Кар лу Дра гу ти ну Хар ту, 
зани мљи вој лич но сти тог 
вре ме на. Рођен је 1879. у 
Кар ли ни у дана шњој Чешкој. 
После Првог свет ског рата 
занат је почео да учи од тада-
шњих позна тих џела та Алој за 
Сај фри да и Фло ри ја на Мау-
зне ра, да би 1922. постао 
Сај фри дов помоћ ник, а након 
њего ве смр ти глав ни егзе ку-
тор Југо сла ви је од 1925. до 
1941 – наво де из митро вач ког 
затво ра, а пре но си Блиц. 

О лич но сти Кар ла Дра гу ти-
на Хар та оста ли су број ни 
запи си у архи ви ма, али и 
нови на ма тог вре ме на. Писа-
ло се да је путо вао по целој 
држа ви, а сва кој егзе ку ци ји 
прет хо дио је уста ље ни риту-
ал. Када би добио реше ње о 
месту и дату му извр ше ња 
смрт не казне, његов помоћ-
ник пако вао је кофер са 
црним фра ком, увек дру гим 
белим рука ви ца ма и цилин-
дром, који је насле дио од 
свог „идо ла и учи те ља“ Сај-
фри да. Испод уред но сло же-
ног оде ла били су спа ко ва ни 
коно пац и црна маска за осу-
ђе ни ка.

- У архи ва ма смо нашли 
запи се који све до че о свим 
поје ди но сти ма погу бље ња. 
На веша ли ма митро вач ког 
затво ра, као и сву да где је 
Харт насту пао, одви јао се 
исти сце на рио. На месту 
извр ше ња џела та и њего вог 
помоћ ни ка чека ли су пред-
сед ник суд ског већа, тужи-
лац, бра ни лац, лекар и запи-
сни чар, а по жељи осу ђе ни ка 
и све ште ник. Стра жа је дово-
ди ла осу ђе ни ка до пред сед-
ни ка суда који му је поно во 
читао пре су ду – кажу за Блиц 
из КПЗ.

Ти послед њи тре ну ци осу-
ђе ног на веша ње били су, по 
Хар то вим речи ма, и нај муч-
ни ји. Када би конач но поста-
ли све сни шта их чека, осу ђе-
ни цу су се тре сли, пла ка ли, 
моли ли, оти ма ли се.

У Кра ље ви ни Југо сла ви ји 
нису посто ја ла кла сич на Г 
веша ла, већ се погу бље ње 

оба вља ло на аустро у гар ски 
начин – веша ла су пред ста-
вља ла стуб заби јен у земљу, 
на чијем је врху био заку цан 
клин са кога је висио коно-
пац. Испред је била сто ли чи-
ца за осу ђе ни ка, а џелат је 
ста јао на мер де ви на ма иза 
сту ба.

- Левом руком држим осу-
ђе ни ка, десном му омчу пре-
ба цу јем око вра та и црну 
маску пре ко гла ве. Апсо лут на 
је тиши на, сви при сут ни ски-
да ју шеши ре. Помоћ ник тада 
изби је сто ли цу испод осу ђе-
ни ка, хва та га за ноге и трза-
јем повла чи ка земљи. Сто-
јим иза мер де ви на и повла-
чим омчу. Узи мам погу бље-
ног за руку. Пра тим пулс и 
када уста но вим да срце више 
не куца, ски дам рука ви це, 
бацам их под ноге обе ше ног 
и кажем: „Ја нисам крив за 
тво ју смрт!“ – опи си вао је 
Харт.

Оста ло је забе ле же но 
да је Кар ло Дра гу тин Харт 
као помоћ ник Алој за Сај-
фри да аси сти рао у Оси је-
ку на погу бље њу чуве ног 
раз бој ни ка Јове Ста ни са-
вље ви ћа Чару ге, који је 
побе гао из митро вач ког 
затво ра где је слу жио 
казну. 

Чару га се, како је касни-
је Харт при чао, у почет ку 
држао хра бро, али је током 
чита ња пре су де поста јао 
све нер во зни ји и упла ше-
ни ји, да би џелат на кра ју 
морао да га вуче до веша-
ла, јер се жесто ко опи рао.

Чаругин
џелат

Карло Драгутин Харт
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ОВАН: Па жљи ви је 
ана ли зи рај те ком-
плет ну си ту а ци ју на 
по слов ној сце ни и 

сво је са рад ни ке. По сто је ства ри 
ко је зах те ва ју кре а тив но раз ми-
шља ње или од ре ђе ну фа зу 
ин ку ба ци је, пре не го што до не-
се те не ку ко нач ну од лу ку. При-
ме ћу је те да не ко у ва ма по бу ђу-
је ве ли ко ин те ре со ва ње и да вас 
асо ци ра на при јат не успо ме не.

БИК: По сто је ства ри 
ко је не тре ба да 
чи ни те у афек ту или 
на осно ву пр вог 

им пул са ко ји има те. Не ко од 
са рад ни ка па жљи во ана ли зи ра 
ва ше по на ша ње и до но си оце ну 
о ва шим ре зул та ти ма. Са рад ња 
је ну жна али не по сва ку це ну 
или на не ки ул ти ма ти ван на чин. 
По тру ди те се да улеп ша те сво је 
рас по ло же ње уз осо бу ко ја од го-
ва ра ва шем уку су.

БЛИ ЗАН ЦИ: Де лу је-
те вр ло про ми шље но 
и про ве ра ва те раз ли-
чи те ин фор ма ци је 

ко је ути чу на по слов не пре го во-
ре. Оба зри вост је по жељ на, али 
не ма раз ло га за пре те ри ва њем. 
Са рад ни ци има ју пра во на дру-
га чи је ста во ве. По не кад по сту-
па те су ви ше стро го пре ма осо би 
ко ја има до бру на ме ру, али не 
успе ва у пот пу но сти да вам 
до ча ра сво је емо тив не до жи-
вља је.

РАК: По тре бан вам је 
до дат ни опрез у 
су сре ту са са рад ни-
ци ма и при ли ком 

про це не но вих по слов них при-
ли ка. Не ма по тре бе да скре ће те 
па жњу на се бе или да ула зи те у 
не ке сум њи ве пре го во ре. Тре-
нут но љу бав и за до вољ ство 
мо жда не иду у за јед нич кој ком-
би на ци ји. Парт нер из не на да 
по ста вља пи та ња ко ја у ва ма 
под сти че емо тив ну не ла год ност.

ЛАВ: За ин те ре со ва-
ни сте за не чи ју 
по слов ну по ну ду или 
за ком би на ци ју ко ја 

обе ћа ва дво стру ки до би так. Пре 
не го што до не се те ко нач ну 
од лу ку, са слу шај те сво је са рад-
ни ке и при хва ти те ко ри стан 
са вет. Не ко вас ин спи ри ше на 
до дат но ан га жо ва ње и до бро 
рас по ло же ње. Освр ни те се око 
се бе, јер увек по сто је на сме ја на 
ли ца.

ДЕ ВИ ЦА: Уко ли ко 
вас при вла че та јан-
стве не си ту а ци је или 
не ке дво стру ке игре, 

не мој те за не ма ри ти по тен ци јал-
ни ри зик. Ва жно је да са чу ва те 
свој по слов ни углед. Пре те ра на 
до за хра бро сти мо же да вам 
на шко ди. Емо тив ни су срет са 
јед ном осо бом у ва ма по кре ће 
ле пе емо ци је. Из бе га вај те 
те шку хра ну и ви ше се кре ћи те.

ВА ГА: Не ма раз ло га 
да се по во ди те за 
ла жним ути сци ма или 
да вас не ко за ва ра ва 

по гре шном при чом о но вим 
по слов ним при ли ка ма. Уко ли ко 
тр пи те по слов ни не у спех, раз ми-
сли те о не ким ал тер на тив ним 
мо гућ но сти ма ко је вам сто је на 
рас по ла га њу. Су ви ше ја ки из ли-
ви стра сти вас на во де на по гре-
шан из бор.

ШКОР ПИ ЈА: Но ве 
ком пли ка ци је на 
по слов ној сце ни про-
из и ла зе из по ку ша ја 

да се оства ри за јед нич ки до го-
вор око рас по де ле ин те ре са. 
Не ма раз ло га да по на вља те при-
чу ко ја не оста вља по зи ти ван 
од јек на ва ше са рад ни ке. По све-
ти те ви ше па жње во ље ној осо би 
и за јед нич ким пла но ви ма ко је 
има те. Оче ку је вас при јат но 
из не на ђе ње. У сјај ној сте пси хо - 
фи зич кој фор ми.

СТРЕ ЛАЦ: Са рад ни-
ци има ју до бре су ге-
сти је, при хва ти те 
но ве иде је ко је га ран-

ту ју бо ље ре зул та те или не си гур-
ност у за јед нич ком по сло ва њу. 
Су срет са јед ном осо бом тре нут-
но де лу је вр ло по уч но и под сти-
цај но у сва ком по гле ду. Де лу је те 
по ма ло уз не ми ре но. Не до ста ју 
вам не ки сна жни емо тив ни под-
сти ца ји, ка ко би сте свој љу бав ни 
жи вот учи ни ли до вољ но ин те ре-
сант ним.

ЈА РАЦ: Не мо же те да 
пред ви ди те но ви ток 
до га ђа ја на по слов ној 
сце ни или не чи ји 

од го вор на за да ту те му. На ма 
раз ло га да се по на ша те пре ви ше 
раз ме тљи во у су сре ту са са рад-
ни ци ма, већ за тра жи те не чи ју 
по др шку. Бри не те без пра вог 
по во да, парт нер тре нут но мо жда 
не же ли да вам по ве ра ва сво је 
ми сли и осе ћа ња.

ВО ДО ЛИ ЈА: Из бе га-
вај те пре те ра но екс-
по ни ра ње у дру штву 
са рад ни ка и не мој те 

при ча ти о ства ри ма ко је мо жда 
пред ста вља ју ри зик за ва ше 
по слов не ин те ре се. По треб но је 
да сми сли те не ку ре зер вну ва ри-
јан ту, јер увек по сто ји фак тор 
из не на ђе ња. Бу ди те про ми шље-
ни и уз др жа ни пред бли ском осо-
бом. Па жљи ви је ана ли зи рај те 
свог парт не ра.

РИ БЕ: По не кад све 
из гле да та ко ре ла тив-
но, сто га не мој те 
до но си ти за кљу чак 

на осно ву пр вог ути ска и без кон-
сул та ци је са бли ским са рад ни ци-
ма. Осло ни те се на не чи ји са вет 
и на за јед нич ку про це ну. Ва жно 
је да пра вил но де фи ни ше те сво-
је ци ље ве. Не ко име сна жно да 
ус та ла са ва ше ми сли и осе ћа ња. 
По тру ди те се да ис пу ни те парт-
не ро ва оче ки ва ња.

VREMEPLOV
23. ав густ

1305. У Лон до ну обе шен Ви ли-
јам Во лас, во ђа Шко та у бор би 
про тив Ен гле за.
1754. Ро ђен Луј XVI, фран цу ски 
краљ од 1774. По из би ја њу 
Фран цу ске ре во лу ци је у ја ну а ру 
1793. по гу бљен на ги љо ти ни.

24. ав густ
79. У еруп ци ји вул ка на Ве зу ва 
не ста ли рим ски гра до ви Пом-
пе ја, Хер ку ла нум и Ста би ја, а 
на хи ља де љу ди по ги ну ло. 
Пом пе ја до бро очу ва на ис под 
вул кан ског пе пе ла и ла ве, па је 
оста ла као све до чан ство о 
жи во ту и кул ту ри Ри мља на тог 
вре ме на.
1914. За вр ше на Цер ска бит ка у 
ко јој је срп ска вој ска под ко ман-
дом Сте пе Сте па но ви ћа по ту-
кла аустро у гар ску и од не ла 
пр ву са ве знич ку по бе ду у 
Пр вом свет ском ра ту. Сте па 
Сте па но вић до био чин вој во де.

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

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

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

28. ав густ
1910. На све ча ној сед ни ци 
На род не скуп шти не у Це ти њу, 
кне же ви на Цр на Го ра је про гла-
ше на кра ље ви ном, а кнез Ни ко-
ла I Пе тро вић кра љем.

29. ав густ
1820. У пор ту гал ском гра ду 
Пор то, по че ла је гра ђан ска 
ре во лу ци ја ко ја је при си ли ла 
кра ља Жо а оа VI да 1821. до не-
се ли бе рал ни устав, ко јим су 
уки ну ти ин кви зи ци ја и при ви ле-
ги је фе у да ла ца.
1885. Не мач ки ин же њер Го тлиб 
Дајм лер па тен ти рао је пр ви 
мо то цикл.
2003. Од ве ли ких вру ћи на ко је 
су за хва ти ле Евро пу умр ло је 
бли зу 20.000 љу ди, од че га 
ви ше од по ло ви не у Фран цу-
ској, 11.435 осо ба.

HOROSKOP

Сре да, 23. (10) ав густ
Све ти му че ник и ар хи ђа кон 
Ла врен ти је

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

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

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

Не де ља, 27. (14) ав густ
Све ти про рок Ми хеј (Прет пра зни-
штво Ус пе ни ја)

По не де љак, 28. (15) ав густ
Ус пе ни је Пре све те Бо го ро ди це – 
Ве ли ка Го спо ји на

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

Crkveni
kalendar

• Бо ље би ти ма ло глуп, 
не го ма ло па ме тан.
• Бо ље би ти мр тав пи јан, 
не го мр тав тре зан.
• Бо ље би ти ак ти ван 
да нас, не го ра ди о ак ти-
ван су тра.

Тор та ко ја се 
не пе че

Са стој ци:1 л мле ка, 10 ка ши ка 
ше ће ра, 3 пу дин га од ва ни ле, 300 г 
млеч не чо ко ла де, 100 г бе ле чо ко ла-
де, 500 мл слат ке па вла ке, кекс. 

При пре ма: У 200 мл мле ка раз му-
ти те пу дин ге и ше ћер. Оста так си пај-
те у шер пу и на сред њој тем пе ра ту ри 
са че кај те да про ку ва. До дај те раз му-
ће не пу дин ге и ше ћер и ме шај те док 
не до би је те пу динг сме су. По де ли те 
је на два јед на ка де ла па у је дан ста-
ви те млеч ну, а у дру ги бе лу чо ко ла ду. 
Ме шај те док се чо ко ла да не ис то пи. 
На кон то га, оста ви те сме се да се 
охла де. Из мик сај те слат ку па вла ку па 
по че твр ти ну до би је не сме се уба ци те 
у сме се са чо ко ла да ма. У окру гли 
ка луп ста ви те фо ли ју на дно и са 
стра на, па из лиј те бе лу сме су и део 
там не сме се. Сме се бла го из ме шај те 
ка ко би се фор ми ра ле цр но-бе ле 
ша ре. На кон то га на не си те оста так 
слат ке па вла ке па оста так там не сме-
се и из рав нај те. И, ра ди те све по ла-
ко. Кекс умо чи те у мле ко и ре ђај те по 
сме си. На кон то га, пре ко ко ла ча ста-
ви те фо ли ју и уба ци те у фри жи дер на 
пар са ти ка ко би се ко лач стег нуо.
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ДРУГИ ПИШУ: ПРВЕН СТВО СВЕ ТА У ЈЕДРЕ ЊУ

Са Саве
на Север но море

Мина Ста ни кић, једи ни жен ски 
наци о нал ни суди ја у једре њу у 
Срби ји, пред ста вља ла је ЈК 

„Сир ми јум“ на Свет ском првен ству у 
кла си Hobie у Noord wijk у Холан ди ји, 
одр жа ном од 19. до 29. јула. Мина је 
на првен ство оти шла уз подр шку 
Покра јин ског секре та ри ја та за спо рт и 
омла ди ну, а у окви ру раз ме не за мла-
де суди је коју орга ни зу је Европ ско 
једри ли чар ско удру же ње Еуро саф. 

- Врло брзо по дола ску у Холан ди ју 
уза не и дуп ке пуне ули це Амстер да ма 
заме ни ла сам пешча ним про стран-
стви ма на оба ли Север ног мора. Ако 
сте гле да ли акту ел ни филм ски хит 
Dun kirk, има ли сте при ли ке да види те 
како изгле да – део фил ма сни ман је 
на холанд ском при мор ју: лево пешча-
на пла жа, десно пешча на пла жа, 
испред море. Море од осам на ест сте-
пе ни, али неких осам на ест зна чај но 
хлад ни јих од наших осам на ест. И у 
мору море једри ли ца. Шаре на једра 
пре ко 200 поса да ката ма ра на Hobie 
има ју послед њи тре нинг пред поче так 
првен ства. Тај дан, као и наред них 10, 
коли ко је првен ство тра ја ло, био је 
ветро вит, повре ме но кишо вит, и изу-
зет но вало вит. Моја судиј ска еки па, 
без мене, има ла је у про се ку око 50 
годи на. Седам седих гла ва и ја, два де-
сет че тво ро го ди шња девој ка из Срби је, 
а поми ња ње Срби је одмах изи ску је 
пита ње – Има мо ли море? Нема мо, 
али има мо реке и језе ра, на који ма се 
тако ђе једри. Тек поне ки од њих сед-
мо ри це је и био у Срби ји, али су зато 
ско ро сви били и суди ли на Олим пиј-
ским игра ма. И ја ћу, јед ног дана, 
надам се пре него што осе дим. Уоби-

ча је но је да су суди је у једре њу ста ри-
је – суди ја није пла ћен за свој посао, 
па се људи интен зив но (што зна чи 
гото во цело го ди шње одсу ство од куће, 
одно сно при су ство на рега та ма) почи-
њу бави ти суђе њем тек када пре ста ну 
да раде посло ве од којих живе. Али се 
зато до тад нао ру жа ју дуго го ди шњим 
иску ством, које ја поку ша вам да упи-
јем. Дани, иако гото во исти, про ла зе 
непри мет но: умор сти же, али и послед-
њи дан првен ства делу је као први. 
Одла зи мо на воду, у гуме ња ци ма који 
уз иску ство њихо вих воза ча про ла зе 
тала се који се раз би ја ју о оба лу. Дола-
зи мо на већи брод, који сти же из луке 
Шеве нин ген. Стар ту ју трке, једра се 
коме ша ју, чују се пови ци так ми ча ра 
који се гура ју на старт ној лини ји. Акци-
ја не пре ста је докле год тру по ви ката-
ма ра на секу тала се. Ми пра ти мо трке 
из бро да. Сва ки дан нови кон фликт 
међу так ми ча ри ма, који суди је тре ба 
да реше. Нови зада ци за нас, исти так-
ми ча ри. Као да је поче так првен ства 
био тек дан пред доде лу меда ља и 
пеха ра. Зачу ђу ју ће, али прва три 
места зау зе ли су ста ри ји так ми ча ри, 
чак поне ко и сед. Изгле да је у овим 
трка ма иску ство над вла да ло сна гу 
мла дог тела. Шам па њац пршти и по 
једри ли ча ри ма, не доде љу је се само 
на трка ма Фор му ле 1. Сла вље. 
Поздра вљам се са сво јом еки пом мла-
дог духа, пози вам их све у Срби ју на 
рега ту. У Срби ју која од пре неког дана 
има европ ског прва ка у једре њу, у кла-
си Опти мист – Сте фа на Yuill-a и наци-
о нал ног суди ју са уче шћем на свет-
ском првен ству, мене – каже Мина 
Ста ни кић. Љ. Атанацковић

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ
Резул та ти оди гра них утак ми ца 

1.кола: Јаго ди на: Јаго ди на – ТСЦ 0:1; 
Бео град: Син ђе лић - ЧСК Пива ра 2:1; 
Нови Пазар: Нови Пазар – Мета лац 
0:0; Кра гу је вац: Рад нич ки (К) – Будућ-
ност 0:2; Земун: Теле оп тик – Дина мо 
(поне де љак); Инђи ја: Инђи ја – Бежа-
ни ја 3:1; Ужи це: Сло бо да – Про ле тер 
1:0; Кру ше вац: Тем нић - Рад нич ки (П) 
1:0.

СРП СКА ЛИГА ВОЈ ВО ДИ НА
Резул та ти оди гра них утак ми ца 

1.кола: Субо ти ца: Бач ка 1901 - Брат-
ство 1946 1:1; Зре ња нин: Рад нич ки 
(З) - Рад нич ки (СМ) 2:1; Нови Банов-
ци: Омла ди нац – Желе зни чар 1:0; 
Бео чин: Цемент –Дунав 3:2; Кула: 
Оџа ци - Рад нич ки (Ш) (поне де љак); 
Бечеј: Бечеј 1918 - Рад нич ки (НП) 4:0; 
Пан че во: Дина мо 1945 – Борац 1:2.

ВФЛ ЈУГ
Резул та ти утак ми ца 1. кола: Нови 

Сад: Сла ви ја - Хај дук (Д) 0:1; Беле-
гиш: Поду на вац – Кабел 3:3; Чуруг: 
Хај дук (Ч) - Хај дук (Б) 2:0; Каћ: Југо вић 
– Једин ство 1:2; Лаћа рак: ЛСК – Купи-
но во 1:1; Шај каш: Борац (Ш) - Сло га 
(Т) 1:1; Нови Сад: Индекс – Сре мац 
1:1; Ерде вик: Сло га (Е) - Борац (НС) 
4:0.

СРЕМ СКА ЛИГА
Резул та ти утак ми ца 1. кола: 

Путин ци: ПСК - Борац (М) 2:1; Доњи 
Товар ник: Сло бо да – Рудар 2:0; Рума: 
Први Мај – Јадран 4:1; Попин ци: 
Напре дак – Будућ ност 2:0; Кле нак: 
Борац (К) – Под ри ње 3:2; Ада шев ци: 
Гра ни чар 1923 – Сло вен 3:3; Хрт ков-
ци: Хрт ков ци – Пар ти зан 2:2; Голу-
бин ци: Желе зни чар – Љуко во 3:0.

МОЛ СРЕМ
Резул та ти утак ми ца 1. кола: Бикић 

До: Бикић Дол – Фру шко го рац 0:3; 
Обреж: Гра ни чар (О) – Полет 4:3; 
Доњи Петров ци: Доњи Петров ци – 
Бре стач 11:0; Жар ко вац: Напре дак – 
Мла дост 5:2; Чал ма: Сло га – Сло бо да 
2:0; Кузмин: Гра ни чар (К) - Фру шка 
Гора 0:2; Срем ска Митро ви ца: Митр-
ос - Доњи Срем 2015 0:3; Вишњи ће-
во: Хај дук - Зека Буљу ба ша 4:1.

ОФЛ ШИД
Резул та ти оди гра них утак ми ца 1. 

кола: Бачин ци: ОФК Бачин ци – 
Напре дак 2:2; Јаме на: Гра ни чар - ОФК 
Бин гу ла 3:1; Гиба рац: Син ђе лић – 
Омла ди нац 4:1; Ерде вик: Ерде вик 
2017 - Једин ство (Љ) 1:0; Шид: Јед но-
та - Оби лић 1993 3:4; Љуба: Једин-
ство – Сре мац 2:1.

Мина Станикић у Холандији
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РАДО ВИ НА КОМ ПЛЕТ НОЈ РЕКОН СТРУК ЦИ ЈИ „ГРЧ КЕ ЦРКВЕ“ У РУМИ

Обно ва до кра ја сле де ће 
годи не

Сабор ни храм Сила ска Све тог Духа 
на апо сто ле, Румља ни ма позна ти ји 
као Грч ка црква у цен тру гра да, је у 

фази вели ке обно ве након више од 110 
годи на. 

- Ова ко обим ну обно ву хра ма послед-
њи пут је извр шио позна ти архи тек та с 
кра ја 19. и почет ка 20. века Хер ман Боле 
дав не 1903. до 1905. годи не, када је у 
хра му поста вљен вре дан спо ме ник кул-
ту ре – ико но стас који је сво јом руком 
осли као Урош Пре дић - каже за наше 
нови не Сре тен Лаза ре вић, архи је реј ски 
наме сник рум ски.

Радо ви обу хва та ју цело куп ну сана ци ју 
ста ти ке хра ма, пре се ца ње зидо ва због 
зау ста вља ња капи лар не вла ге, изра ду 
цело куп не фаса де на хра му, обно ву уну-
тра шњих зидо ва која под ра зу ме ва мал-
те ри са ње и изра ду цело куп ног зид ног 
сли кар ства по нацр ти ма Хер ма на Болеа 
из 1904. годи не, изград њу капе ле посве-
ће не Све том Сте фа ну Дечан ском, 
изград њу амфи те а тра у пор ти хра ма, као 
и објек та за паље ње све ћа.

Ових дана се при во де кра ју радо ви на 
сана ци ји ста ти ке хра ма – сани ра ње пуко-
ти на и пре се ца ње зидо ва хра ма – као и 
радо ви на детаљ ној обно ви зво ни ка на 
хра му – поста вља ње кон струк ци је и 
бакра на капу зво ни ка, као и обно ва зво-
на.

У наред ној годи ни је пла ни ран наста-
вак радо ва на мал те ри са њу спољ них 
зидо ва и изра ди фаса де на цело куп ном 
хра му, као и радо ви на обно ви уну тра-
шњег зид ног сли кар ства.

Овај Храм се нала зи под зашти том 
Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре и 

сва ки посао који се ради зах те ва обно ву 
сва ког дета ља који већ посто ји, али и 
оних дета ља који су годи на ма уна зад 
неста ли, а нала зе се у ори ги нал ним 
нацр ти ма из 1904. годи не, те радо ви спо-
ро напре ду ју. 

- Ово обра ћа ње пажње на сва ки детаљ 
у обно ви хра ма не зах те ва само про пис 
Заво да, него морал и нашу оба ве зу пре-
ма нашим пре ци ма који су себе угра ди ли 
у овај храм. Насто ја ња су да потреб не 
радо ве на обно ви хра ма завр ши мо до 
кра ја 2018. годи не, када бисмо на вели ки 
јуби леј - 100 годи на од при са је ди ње ња 
Сре ма Мај ци Срби ји – при сту пи ли осве-
ће њу обно вље ног хра ма Сила ска Све тог 
Духа на апо сто ле – Грч ке цркве. Да 
бисмо у насто ја њу успе ли, потреб но је 
обез бе ди ти мате ри јал на сред ста ва, али 
веру је мо у милост Божи ју и добру наме-
ру добрих људи - исти че про то пре зви тер 
Сре тен Лаза ре вић.

Он дода је да се Гра ђе вин ски одбор 
при хра му, тру ди да при ку пи све што је 
потреб но да би се радо ви ура ди ли ква-

ли тет но, дуго трај но и да би сви они који 
раде на обно ви хра ма били финан сиј ски 
испо што ва ни.

Рум ска општи на је подр жа ла ове вели-
ке радо ве зна чај ним сред стви ма из буџе-
та и захва љу ју ћи томе и пред ви ђе ни 
радо ви иду по пла ну. С. Џ.

Радо ви на обно ви „Грч ке цркве“

Сре тен Лаза ре вић,
архи је реј ски наме сник рум ски
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