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У момен ту када смо раз го ва
ра ли са мини стром пољо
при вре де Бра ни сла вом 
Неди мо вићем, вла да још 
није иза шла са пред ло гом 

репу блич ког буџе та за 2018. годи ну. 
Међу тим, окви ри су се већ зна ли тако 
да је наше прво пита ње било да ли ће 
у наред ној годи ни мини стар ство пољо
при вре де има ти више нов ца на рас по
ла га њу?

 Оно што се сада поу зда но зна је да 
ће за пољо при вре ду у репу блич ком 
буџе ту бити 2,5 мили јар де дина ра 
више него ове годи не. Томе тре ба 
дода ти 60 мили о на евра из ИПА РД 
про гра ма за набав ку трак то ра и меха
ни за ци је плус 40 мили о на евра за 
изград њу систе ма за навод ња ва ње 
које се не нала зе директ но у буџе ту, 
него су из дру гих изво ра, рекао је Бра
ни слав Неди мо вић.

Хоће ли бити пове ћа ња суб вен ци
ја?

Пове ћа ња суб вен ци ја у 2018. ће 
бити, али неће бити пове ћа ња суб вен
ци ја по хек та ру. Оне ће оста ти 4.000 
дина ра. Сред ства која има мо на рас
по ла га њу ћемо упо тре би ти за под сти
ца је за изград њу скла ди шних капа ци
те та, гран то ве за мла де пољо при вред
ни ке, за пове ћа ње повр ши на под 
орган ском про из вод њом, уна пре ђе ње 
про тив град не одбра не. 

Бли жи се крај годи не, да ли сте 
задо вољ ни реа ли за ци јом мера 
аграр не поли ти ке у овој годи ни?

Вео ма смо задо вољ ни мером која се 
одно си ла на набав ку нових трак то ра. 
До сада смо има ли 2.300 зах те ва, а 
одо бри ли смо набав ку 2.080 трак то ра. 
У пита њу су гран то ви до 15.000 евра. 
Ова кве мере није било уна зад осам, 
девет годи на. Трак то ри су могли да се 
наба вља ју за воћар ску и повр тар ску 
про из вод њу, не и за ратар ску. Купо ви
на трак то ра у Срби ји до сада је, за све 
врсте про из вод ња, била око 1.500 
трак то ра. Ове годи не је само за воћар
ство и повр тар ство про да то 2.080. тако 
да смо пове ћа ли потра жњу за овом 
врстом пољо при вред не меха ни за ци је. 
Нај ве ћим делом ови трак то ри су оти
шли јужно од Саве и Дуна ва, у брд ско 
пла нин ска под руч је у који ма воћар ство 
доми ни ра. То је упра во и био наш циљ, 
јер меха ни за ци ја у тим кра је ви ма је 
била ста ра пре ко 40 годи на.

Прет по ста вљам да та пове ћа ња 
тра жња за трак то ри ма има везе са 

ини ци ја ти вом коју сте покре ну ли, 
да дове де те инве сти то ра из Инди је 
који би уло жио у срп ску про из вод
њу трак то ра?

То је наста вак целе при че око пољо
при вред не меха ни за ци је. Сад се види 
да посто ји тра жња за трак то ри ма, али 
да нема про из вод ње. У Срби ји се тре
нут но про из во ди мали број трак то ра, 
нешто у Новом Саду, нешто у Бољев
цу, али то је око 300 годи шње. Сада 
смо пока за ли стран ци ма да посто ји 
тра жња за том робом. Иде ја индиј ске 
ком па ни је Тафе је да годи шње про из

во ди 4.000 трак то ра, не само за про
стор Срби је, него целог Бал ка на и 
Афри ке. Зато што су то такви трак то ри 
који могу да се кори сте у масов ној упо
тре би. То нису они трак то ри са лап
топо ви ма, џипиесо ви ма, који на 
вели ком бро ју пар це ла не могу да се 
кори сте. Пољо при вред ни ци нису ни до 
сада били вољ ни да узи ма ју тако ску
по це не маши не. Индиј ски Тафе је 
настао на истој плат фор ми као и наш 
ИМТ. Оба су купи ла лицен цу Масеј
Фер гу со на. ИМТ је купио ту лицен цу 
195556. годи не, а Тафе две годи не 
касни је. Онда су инже ње ри из ИМТ 

одла зи ли у Инди ју и тамо успо ста вља
ли систем про из вод ње. Вла сни ци ком
па ни је Тафе су и данас захвал ни ИМТ 
и због тога желе да уђу у ИМТ. С дру ге 
стра не, њихо ви резер вни дело ви су 
пот пу но ком па ти бил ни са нашим трак
то ри ма. Трак то ри ИМТ 533, 537 и 539 
одго ва ра ју трак то ри ма Тафе, и дело ви 
буквал но могу да се уба цу ју из јед ног 
трак то ра у дру ги. 

Да ли то има неке везе са Покре
том несвр ста них?

Нарав но. Посто ји један неве ро ва тан 
уго вор из 1979. изме ђу Југо сла ви је, 
Инди је и Егип та о про из вод њи трак то
ра. Он је тада толи ко ожи вео про из
вод њу трак то ра да је ИМТ тада про из
во дио 42.000 трак то ра годи шње. Трак
то ри на који ма ми инси сти ра мо су од 
20 до 100 коњ ских сна га. То нису трак
то ри за 500 хек та ра пше ни це или куку
ру за. Ово су трак то ри за мање посе де, 
за воћар ство и повр тар ство. Пона
вљам, воћар ство и повр тар ство доно
се нај ви ше про фи та, али мора да се 
ради.

Недав но смо раз го ва ра ли са 
неким про из во ђа чи ма јабу ка, који 
су вео ма задо вољ ни про из вод њом 
и пла сма ном јабу ка на руско тржи
ште.

Нарав но да су задо вољ ни кад доби
ја ју 60 евро цен три по кило гра му. Про
из во ђач ка цена код озбиљ них про из
во ђа ча се кре ће од 15 до 18 евро 
цен ти, па види те коли ка је то зарад. То 
је вео ма добро за наше воћа ре. А 
извоз за Руси ју је омо гу ћен захва љу ју
ћи уго во ру о сло бод ној трго ви ни који 
омо гу ћа ва да без цари на може мо да 
изво зи мо робу, а додат но се ситу а ци ја 
„наме сти ла“ у нашу корист и због санк
ци ја које је ЕУ уве ла Руси ји. Ми ове 
годи не изво зи мо 200.000 тона јабу ка у 
Руси ју. Пре десет годи на то је било 
8.000 тона. Ква ли та тив но и кван ти та
тив но то је озби љан помак у раз во ју 
воћар ства. Тај помак је могућ захва
љу ју ћи међу др жав ним уго во ри ма. У 
пољо при вре ди не може ништа за три 
мину те. Ово што ми сада ради мо 
веро ват но ће башти ни ти неко за седам 
осам годи на. Али то је тако.

Орган ска про из вод ња се поја ви ла 
као нови на у аген ди мини стар ства 
за сле де ћу годи ну.

Није у пита њу само орган ска про из
вод ња, него и под сти ца ји за про из вод
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њу меса, а не само мле ка. 
Тре нут но систем мера за про
из вод њу мле ка обез бе ђу је 
про из во ђа чу пре ми ју од сед
ам дина ра по литри мле ка и 
25.000 дина ра по музној кра
ви. На годи шњем нивоу држа
ва даје од 500 до 550 евра по 
кра ви, а то је озбиљ на суб
вен ци ја. То је дове ло до тога 
да не дође до пада у млеч
ном гове дар ству. Нисмо дове
ли до раста, али смо зау ста
ви ли пад. Што се тиче орган
ске пољо при вред не про из
вод ње, ту су цене робе мно го 
веће него у кон вен ци о нал ној 
про из вод њи. Мени је циљ да, 
кад већ има мо те мале посе
де, на њима напра ви мо што 
већу вред ност. Под се ти ћу, 
про сеч на вели чи на посе да у 
Срби ји је око три до три и по 
хек та ра, у Вој во ди ни је то 
мало више. Ми тре нут но има
мо 16 хиља да хек та ра под 
орган ском про из вод њом. 
Држа ва жели да овим мера
ма пољо при вред ни ци ма који 
се одлу че да пре ђу на орган
ску про из вод њу помог не и 
суб вен ци о ни ше тро шко ве. 
Јер, тре ба зна ти да је потреб
но да про ђу три годи не да би 
се могло из кон вен ци о нал не 
про из вод ње пре ћи на орган ску. Део 
тог тро шка држа ва жели да пре у зме на 
себе.

Зна чи и наред не годи не при о ри тет 
мини стар ства ће бити воћар ство, 
повр тар ство, сто чар ство и орган ска 
про из вод ња?

Што се тиче ратар ства, наро чи то кад 
је у пита њу пше ни ца и куку руз, ми смо 
дости гли неке лими те. Има ту још про
сто ра за раст, али уз систе ме за навод
ња ва ње. Те систе ме ћемо ради ти и 
наред не годи не и ту ћемо помо ћи рата
ри ма. Међу тим, код сун цо кре та има 
про сто ра за раст про из вод ње због уго
во ра са Тур ском. Јер ми смо у 2017. 
годи ни про из вод њу пове ћа ли за десет 
одсто у одно су на 2016. годи ну. А то је 
после ди ца добре цене и добрих пре ра
ђи ва ча. Наши пре ра ђи ва чи сун цо кре та 
су нај бо љи на све ту, ту пре све га 
мислим на Дија мант, Вик то ри ја оил, 
Сун це. Уго во ром који смо пот пи са ли са 
Тур ском пове ћа ва мо капа ци тет изво за 
за 23 одсто. То је потен ци јал но одли
чан раст. 

Коли ко нов ца је утро ше но за сани
ра ње после ди це ово го ди шње суше?

Ми пољо при вред ни ци ма нисмо 
дава ли дирек тан новац за ту наме ну. 
Ми смо ишли пре ко неко ли ко дру гих 
мера које су се тица ле кре дит не подр
шке и интер вен ци је Дирек ци је за роб
не резер ве. И за ту ствар смо потро
ши ли око чети ри до пет мили јар ди 
дина ра. Међу тим, то није довољ но. 

Али, има ту јед на дру га ствар. 
Пољо при вре да је гра на при
вре де, има сво је ризи ке и 
сво је иза зо ве. Не може те 
оче ки ва ти од држа ве да ком
пен зу је сву ште ту која се 
вама деси, а ви притом нисте 
спрем ни да уђе те ни су 
систем оси гу ра ња иако држа
ва даје 40 одсто пре ми је оси
гу ра ња. Тако да је мој став ту 
изри чит. Ја сма трам да држа
ва не тре ба финан сиј ски да 
пома же кад дође до ште те, 
него тре ба да раз ви ја оси гу
ра ње, систе ме за навод ња ва
ње, про тив град ну зашти ту. 
На при мер, ми ћемо сле де ће 
годи не има ти пот пу но нов 
систем про тив град не зашти
те. Поче ће мо са три радар
ска цен тра, од 13, а један је 
Фру шка гора. У пита њу је пот
пу но ауто ма ти зо ван и робо
ти зо ван систем који се засни
ва на нај са вре ме ни јим софт
ве ри ма. Тако да неће бити 
више стре ла ца и раке та, 
ниша ње ња обла ка, сада ће 
све то ради ти ком пју те ри. Тај 
про је кат је раз вио Тра јал из 
Кру шев ца, тако да је у пита
њу дома ћа памет, на коју тре
ба посеб но да буде мо поно
сни. 

Да ли мисли те да су пољо при
вред ни ци задо вољ ни таквим мера
ма?

Не мислим да су задо вољ ни. Као 
што нису били задо вољ ни ни 2016. 
годи не када је био мак си ма лан род. Ја 
још нисам чуо да су они задо вољ ни. У 
пољо при вре ди посто је циклу си, пето
го ди шњи, осмо го ди шњи, све зави си 
која кул ту ра је у пита њу. Мора да се 
гле да про сек. Ево, сад ме зову про из
во ђа чи сви ња. Пала цена са 200 на 
160 дина ра по кило гра му. Про из во ђач
ка цена је око 130 дина ра и притом 
држа ва даје хиља ду дина ра за сва ког 
товље ни ка. Па зашто ме нисте зва ли 
када је цена била 200 дина ра. Оно што 
је дефи ни тив но про блем ове годи не је 
што је ово локал на суша, у Босни, 
Срби ји и делом у Мађар ској, и неће се 
одра зи ти на цену бер зан ских роба. Ми 
смо омо гу ћи ли кре дит не лини је по вео
ма ниским кама та ма за јесе њу сетву, а 
то ће бити и за про лећ ну сетву. Ту смо 
пла си ра ли око 23 мили јар де дина ра. 
Пољо при вред ни ке нај ви ше мучи цена 
гори ва. Ми ради мо на систе му како 
бисмо могли да успо ста ви мо кон тро лу 
над купо ви ном гори ва, јер систем 
боно ва је био стра шно зло у по тре бљен 
да се сви ма зга дио. 

А да ли посто ји ризик од пове ћа
ња цена и поре ме ћа ја на тржи шту 
услед неин тер вен ци је држа ве у 
ситу а ци ја ма еле мен тар них непо го
да? 

Кад је суша има мање робе, али 

 643 мла да пољо при вред ни ка доби ће грант од држа ве 
од 10.000 евра за отпо чи ња ње сво је пољо при вред не про
из вод ње. Неко може да поста ви пита ње, шта може да се 
поч не са 10.000 евра? Реци мо, може да се купи соли дан 
број бико ва, или ова ца. Могу да се подиг ну три пла сте ни ка. 
Може да се подиг не засад од хек тар и по лешни ка са ком
плет ним систе мом за навод ња ва ње. Све то може са 10.000 
евра, каже мини стар Неди мо вић.

Шта се може
са 10.000 евра?

Пољо при вред ни ке
нај ви ше мучи цена 
гори ва. Ми ради мо

на систе му како
бисмо могли да

успо ста ви мо кон тр о лу 
над купо ви ном

гори ва, јер систем 
боно ва је био стра шно 

зло у по тре бљен да
се сви ма зга дио
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цена јој је већа, то је исти на. За пољо
при вред ни ка се то све негде ниве ли
ше. Али, држа ва стал но има про блем, 
да ли да шти ти пољо при вред ног про
из во ђа ча или крај њег потро ша ча. Ако 
шти тим про из во ђа ча, онда дола зим у 
сукоб са мини стром Љаји ћем око 
зашти те купа ца. Кад смо већ код купа
ца, има ли смо недав но слу чај да смо 
сто пи ра ли десет хиља да закла них 
пили ћа зара же них сал мо не лом. То је 
први пут у послед њих два де сет годи на 
да смо интер ве ни са ли на такав начин 
и да смо неког ухва ти ли још кад је 
почео да раз ми шља да про да је такво 
месо. Ухва ти ли смо га у Жити шту. Он 
је упр кос наред би да уни шти то месо, 
поку шао да га про да. Нарав но, усле ди
ло је хап ше ње и уни шта ва ње меса. Од 
мар та сле де ће годи не кре ће са радом 
наци о нал на лабо ра то ри ја за без бед
ност хра не која до сада није посто ја ла. 
А лабо ра то ри ја за кон тро лу мле ка кре
ће у сад у децем бру. То су две основ не 
лабо ра то ри је које ће дове сти до сигур
ни јег поло жа ја и потро ша ча, али и 
пољо при вред них про из во ђа ча у одно
су на пре ра ђи ва че. На тај начин ће 
држа ва има ти кон тро лу и над свим 
лабо ра то ри ја ма за кон тро лу хра не у 
земљи. Шта се деша ва ло у прак си, ја 
уве зем неку робу и поша љем узо рак у 
сво ју лабо ра то ри ју на ана ли зу. Зна чи, 
ја сам и уво зник и кон тро лор. То више 
тако неће моћи да се ради.

Коли ко у Срби ји посто ји удру же
ња пољо при вред ни ка?

Небро је но. То бог не зна. Они нема ју 
ни комор ски систем, а нема ни репре
зен та тив но сти. Тако да је ту пот пу ни 
хаос. Када смо раз го ва ра ли са мали
на ри ма, ја сам пре го ва рао са 92 удру
же ња, од који 14 мисли јед но, а 16 
нешто сасвим супрот но. И како ви да 
постиг не те дого вор? Кад сам већ код 
мали на, за сле де ћу годи ну пред ви ђам 
вели ке про бле ме јер је дошло до пове
ћа ња заса да под мали ном и пове ћа ња 
про из вод ње. И онда ови из Срби је 
хоће да уни ште ове из Вој во ди не, а 
ови из Вој во ди не има ју модер не заса
де и модер ну тех но ло ги ју. А куп ца 
ништа то не зани ма, он хоће здра ву 
мали ну било које сор те да је.

Да ли је исти на да упр кос пот пи са
ним међу др жав ним уго во ри ма још 
није кре нуо извоз јаг ње ћег меса у 
Кину?

Надам се да ће се кра јем децем бра 
реа ли зо ва ти први кон ти ген ти. Шта је 
био про блем? Ми смо сер ти фи кат 
доби ли. Међу тим, поја ви ла се јед на 
адми ни стра тив на бари је ра за коју нико 
није знао, ни Кине зи нису зна ли за то 
јер није било трго ви не месом изме ђу 
две земље. Кина је 1972. годи не, када 
је има ла вели ку глад, уве ла пре лев ма
не за одре ђе не земље, и изме ђу оста
лих и за СФРЈ. Срби ја, као прав на 
наслед ни ца СФРЈ, и када смо хте ли да 
реа ли зу је мо први извоз, испо ста ви ло 
се да је пре лев ман 12 одсто. Упу ти ли 

смо ини ци ја ти ву да се то уки не, и за 
јаг ње ће и за гове ђе месо. А сад кре ће 
и извоз јабу ка за Кину.

Да се вра ти мо на ИПА РД фон до ве 
Евр оп ске уни је. Били су наја вље ни 
за јун.

До јуна смо откло ни ли све бло ки ра ју
ће фак то ре. Има ли смо реви зи ју, која 
се одви ја на два нивоа. То је завр ше но 
кра јем авгу ста, почет ком сеп тем бра. 
Ових дана ће бити отва ра ње цен тра за 
реа ли за ци ју ових фон до ва. И ту није у 
пита њу згра да, него софт ве ри који ће 
омо гу ћи ти пот пу ну кон тро лу доде ље
них сред ства. Одно сно, систе му који 
ће моћи да опслу же кори сни ке и да 
без бед но чува подат ке. До кра ја новем
бра сти жу три кон тро ло ра из Европ ске 
уни је, изме ђу оста лог и у Кузмин. У 
пита њу је под но скла ди ште у Кузми ну, 
и то је кон тро ла на лицу места. ИПА РД 
под ра зу ме ва три нивоа кон тро ле, прво 
је тако зва на нул та кон тро ла, када још 
није поче ло ништа да се гра ди, иде се 
у кон тро лу пре под но ше ња зах те ва за 
испла ту и кон тро ли ше се на кра ју реа
ли за ци ја целог про је кта. Ако доби је мо 
тај сер ти фи кат, ми у дру гој неде љи 
децем бра рас пи су је мо први позив за 
набав ку трак то ра и пољо при вред не 
меха ни за ци је, а у мар ту дру ги позив за 
пре ра ђи вач ку инду стри ју. То су прве 
европ ске паре које срп ски пољо при
вред ни про из во ђа чи могу да кори сте. 
И то не пре ко инсти ту ци ја, него директ
но, као гра ђа нин, пољо при вред ник. 
Наш циљ је да поку ша мо да иско ри
сти мо и потро ши мо све паре које су 
нам на рас по ла га њу. Мора мо раз ви ја
ти и адми ни стра тив ни капа ци тет, наро
чи то у сфе ри кон тро ле. Про це њу је се 
да ће по првом пози ву негде изме ђу 
600 и 800 људи оства ри ти пра во на 
новац из ЕУ.

Да ли ће то бити ком пли ко ва не 
про це ду ре, да ли ће наши пољо при
вред ни ци уме ти да пишу такве про
јек те?

Про це ду ра неће бити пре те ра но 
ком пли ко ва на. Пре ко пољо при вред
них струч них слу жби и аген ци ја за раз
вој, ради мо обу ке и при пре ма мо пољо
при вред ни ке. Циљ нам је да има мо 
што више људи који ће, као миси о на
ри, моћи да иду по тере ну и шире при
чу о ИПА РД фон ду и обу ча ва ју пољо
при вред ни ке како да апли ци ра ју. У 
одно су на то како је то у Срби ји било 
до сада, про це ду ра јесте ком пли ко ва
ни ја, али мора мо да ради мо на тој 
еду ка ци ји. Нас после ИПА РДа оче ку ју 
десе то стру ко веће паре уко ли ко уђе мо 
у ЕУ 2023. годи не. Нас оче ку је 1,5 
мили јар да евра, јер нај ве ћа корист од 
ула ска у ЕУ је упра во у пољо при вре
ди. И то искљу чи во за дело ве ратар
ства, воћар ства, повр тар ства и пре ра
ђи вач ку инду стри ју, не толи ко за сто
чар ство. У Европ ској уни ји је мак си
мум суб вен ци ја по музној кра ви 350 
евра.

Нас после ИПА РДа 
оче ку ју десе то стру ко 

веће паре уко ли ко
уђе мо у ЕУ 2023.

годи не. Нас оче ку је
1,5 мили јар да евра

 јер нај ве ћа корист од 
ула ска у ЕУ је упра во 

у пољо при вре ди.
И то искљу чи во за 
дело ве ратар ства, 

воћар ства,
повр тар ства

и пре ра ђи вач ку
инду стри ју, не толи ко 

за сто чар ство

Сле де ће годи не
има ће мо пот пу но нов 
систем про тив град не 

зашти те. У пита њу
је пот пу но

ауто ма ти зо ван
и робо ти зо ван систем 

који се засни ва
на нај са вре ме ни јим 
софт ве ри ма. Тако
да неће бити више 
стре ла ца и раке та, 
ниша ње ња обла ка, 

сада ће све то
ради ти ком пју те ри
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На који начин пољо при вред ни ци 
повла че сред ства из ИПА РД фон да? 
Да ли мора прво да купи трак тор, па 
му се новац рефун ди ра, или новац  
доби ја пре купо ви не?

Прво мора да се купи меха ни за ци ја, 
па се након тога сред ства рефун ди ра
ју. Ми сада раз ви ја мо кре дит не лини је 
које ће пољо при вред ни ци ма помо ћи 
да купе меха ни за ци ју и пре мо сте пери
од до рефун да ци је. Важно је нагла си
ти, да сва ко коме буду одо бре на сред
ства, та сред ства сигур но и доби ја. Ту 
нема диле ме. ИПА РД је плат фор ма за 
сред ње пољо при вред не про из во ђа че, 
ту тако зва ни тај ку ни не могу да уче
ству ју. Јер у пита њу су лими ти ра не 
повр ши не. За мале пољо при вред не 
про из во ђа че, на рас по ла га њу оста ју 
наци о нал не мере. И неће моћи да се 
кон ку ри ше на оба нивоа. 

Закон о пољо при вред ном земљи
шту је усво јен. Сад је омо гу ће но 
стран ци ма да купу ју земљу у Срби
ји, а омо гу ћен је и дуго роч ни закуп 
земље за поди за ње пре ра ђи вач ких 
капа ци те та. 

Кад је тај закон усва јан, било је при
ча како ће то бити нетран спа рент но, 
како ће, шта је знам стран ци одно си ти 
у џепо ви ма земљу из Срби је. Од 219 
про је ка та и под не тих зах те ва за дуго
роч ни закуп, до сада је само 18 про
шло. Један од тих про је ка та је и тур ска 
инве сти ци ја у Срем ској Митро ви ци за 
поди за ње засада јабу ка и изград њу 
фабри ке за про из вод њу чип са од јабу
ка. Вред ност ула га ња по јед ном хек та
ру је од седам, осам хиља да евра. А до 
сада су ула га ња по хек та ру била неко
ли ко сто ти на евра. Сви ти инве сти то ри 
су доби ли земљи ште по про сеч ној 
цени од 210 евра по хек та ру, и углав
ном су у пита њу дома ћи инве сти то ри, 
сем овим митро вач ких и има још један 
фран цу ски инве сти тор. Те при че које 
су се про вла чи ле испо ста ви ле су се 
као нетач не. 

Чиње ни ца је да је у Срби ји про се
чан посед вео ма мали. Није могу ће 
орга ни зо ва ти озбиљ ну пољо при
вред ну про из вод њу на малим посе
ди ма. Да ли ће држа ва ура ди ти 
нешто по том пита њу?

Сле де ћи корак, и оно о чему раз ми
шља мо за наред не годи не је кома са
ци ја, одно сно укруп ња ва ње посе да. У 
Митро ви ци је то поче ло, у Раден ко ви ћу 
се завр ша ва, сада се ради у Шашин ци
ма. Али, гене рал но, про блем су пред
сед ни ци општи на у Срби ји. Они се тога 
боје. Јер, то су имо вин ски прав ни 
одно си и по пра ви лу тешке ства ри. 
Али, то је посао држа ве, да уре ђу је 
систем. Ми има мо про блем сит них 
посе да и кад је навод ња ва ње у пита
њу, и зато под сти че мо општи не да кре
ну у тај про цес, опре де љу је мо сред
ства, даје мо до 50 одсто за тро шко ве 
кома са ци је.   

Светлана Цуцанић

РЕАГОВАЊЕ

Докторе Врцељ,
шта ћете предузети
против несавесних лекара
Грешке лекара Болницу коштале 12 милиона динара 
– М новине број 828 од 1. новембра  2017.

Поштовани др Врцељ,

уз дужно поштовање Вас и Ваше 
професије, а поводом Ваше изјаве 
у М новинама од 01.11.2017. овде 
није реч о вашем мандату, 
функцији и одговорности. Ради се 
о томе да ми грађани ове државе 
познајемо само лекаре, не желимо 
и не знамо за функције, посебно 
ако су оне политичке или какве 
већ и немају ништа заједничко са 
лекарском струком. Нама су 
потребни лекари по Хипократовој 
заклетви. Као грађани који имамо 
обавезу да плаћамо здравствено 
осигурање и као грађани који 
имамо веру у наше лекаре, у овим 
случајевима као што је и случај 
мог оца и многих других 
пацијената, реч је о пропустима у 
лечењу од стране појединих 
лекара и њиховом непоступању са 
пажњом доброг човека и у складу 
са праксом доброг стручњака. Мој, 
сада покојни отац је отпочео 
амбулантно лечење 13.02.2015. 
код др Исаковић Весне, које је 
трајало до 15.03.2015. При 
контролним прегледима, а који су 
увек били на захтев мој покојног 
оца др Исаковић је у више 
наврата констатовала да је стање 
много боље иако је евидентно 
било да се стање погоршава, што 
је и потврђено пријемом на хитну 
15.03.2015. и истог дана пријемом 
на хируршко одељење. Поставља 
се питање да ли је поступак 
лекара у амбулантном лечењу био 
адекватан и да ли је био у складу 
са обавезном праксом доброг 
стручњака и правовременог 
реаговања. 

Такође, поступак пријема на 
хитну од стране дежурног лекара 
др Филиповића није, по мом 
мишљењу, био професионалан, 
нити стручан. Преглед је обављао 
без одговарајуће заштитне 
опреме.  Од пријема на хируршко 
одељење 15.03.2015. до дана 
смрти мог оца 03.04.2015.године  
ординирајући лекар др Филиповић, 
сви лекари одељења хирургије као 
и начелник одељења нису 

деловали са праксом добрих 
стручњакалекара у смислу 
организације рада на хирушком 
одељењу, редовног описа 
локалног налаза нити су у оквиру 
редовних тимских стручних 
активности (дневних визита) 
уочили и реаговали на прогресију 
инфекције и погоршања општег 
стања мог оца. 

На моје примедбе да се мој отац 
не лечи онако како би требало и 
на интервенцију код начерлника 
хируршког оделеља, добила сам 
одговор, да он, начелник, не може 
да се меша у рад др Филиповића, 
јер овај наводно „има више школе 
од њега“. Па нисам ја мог оца 
довела у митровачку болницу да 
слушам лекарско надмудривање 
ко је „школованији“ за шта, већ да 
се лечи! 

Због неадекватног лечења мој 
отац је умро у Вашој болници 

Поштовани др Врцељ, врло 
добро знате да су судски спорови 
дуготрајни, а у моменту 
отпочињања спора, ти исти лекари 
даље раде и ништа се не 
предузима у вези њихове 
одговорности. Да ли је у оваквим 
случајевима битно ко има мандат 
или је имао када су  у питању 
људски животи. Од 155 лекара у 
нашој болници, како сте Ви 
изјавили, неколицина њих је 
направила неколико грешака. Шта 
се предузело и ста ће се 
предузети да би се спречиле 
грешке у будућности? Да ли је 
довољна ликвидност болнице и 
буџет, чији је извор здравствено 
осигурање које ми грађани 
плаћамо,  да се спрече грешке 
лекара чији исход је смрт 
пацијената. Уз дужно поштовање 
Вас и Ваших колега, сматрам да је 
потребно предузети најоштрије 
мере и санкционисати рад таквих 
лекара.

Докторе Врцељ, шта ћете 
предузети против несавесних 
лекара!?

Александра Трбојевић
Сремска Митровица
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Боја ни на пра ви ла
SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Боја на Бре кић, ово го ди шња 
мала гра до на чел ни ца Срем ске 
Митро ви це, при ли ком ина у гу ра

ци је иста кла је неко ли ко пра ви ла 
која би уве ла када би заи ста била на 
челу гра да. Као прво, Боја на каже да 
би са њом у Скуп шти ни ради ла 
деца. 

 Ми бисмо наре ди ли одра сли ма 
да сада они мало слу ша ју нас. Уме
сто кла ди о ни ца и  кафи ћа отво ри ли 
бисмо игра о ни це, спорт ске тере не и 
посла сти чар ни це где би кола чи и 
сла до ле ди били бес плат ни за сву 
децу. Напра ви ли бисмо игра ли ште 
за сва ку ули цу посеб но, а у шко лу би 
се ишли стал но пре под не, да бисмо 
има ли више вре ме на за дру же ње и 
игру“, ово је део Боја ни ног екс по зеа, 
над којим би се ми одра сли мора ли 
мало зами сли ти.

Поред тога што дете, к’о дете воли 
слат ки ше па би хте ло да они буду 
бес плат ни, Боја на добро запа жа 
ства ри наро чи то део око кла ди о ни
ца. Заи ста је „зад ње вре ме дошло“ 
кад су у нај бо љим лока ли ма на нај
бо љим лока ци ја ма у гра ду сме ште не 
упра во кла ди о ни це. Овде се изгле да 
ништа не испла ти сем коц ка ња. 
Добро, има и апо те ка и пека ра, није 
да их нема. Али, кла ди о ни це су у 
убе дљи во нај ве ћим лока ли ма, што 
само гово ри о оча ју овда шњег 
живља. 

Боја на има жељу да уве де неку 
врсту деч је дик та ту ре, јер каже: ми 

бисмо наре ди ли да одра сли мало 
слу ша ју нас. Сигур на сам да би 
одра сли има ли шта да чују.

Зами сли те какав би град био када 
би деца попут Боја не мора ла мало 
више да се пита ју? Бар не би било 
толи ко кла ди о ни ца, бар би било 
више спорт ских тере на, па ако је и 
од Боја не, није мало. Добро, оно за 
бес плат не кола че, можда не би 
могло да се оства ри одмах, али 
можда би било начи на да они бар за 
децу буду џабе. Што да не? Сад ће 
неко рећи да је и мој мозак на нивоу 
мозга деве то го ди шњег дете та, али 
баш ме бри га. Толи ко тога се тро ши 
и овој земљи на раз не глу по сти, а 
ова ко би бар деца била сре ћна. 
Иона ко их је све мање.

Посеб но је инте ре сант но то што 
Боја на хоће да се иде пре под
не у шко лу, да би се има ло 

више вре ме на за дру же ње и игра ње. 
Мала гра до на чел ни ца очи глед но 
добро расу ђу је о оба ве за ма и сло
бод ном вре ме ну, и жели да опти ми
зи ра тај однос, што се мора, мора 
се, али тре ба бра те и да се мало 
пои гра мо.

Све што је Боја на рекла је за 
чисту пети цу. И не сто ји оно: шта зна 
дете шта је 300 кила... Бога ми, Боја
на добро капи ра о чему се овде 
ради и има тален та за поли ти ку. Ко 
зна, можда заи ста буде гра до на чел
ни ца, јед ног дана. Што уоп ште не би 
било лоше.

Поред тога што
дете, к’о дете воли 

слат ки ше па би
хте ло да они буду 
бес плат ни, Боја на 

добро запа жа ства ри 
наро чи то део око

кла ди о ни ца. Заи ста 
је „зад ње вре ме 

дошло“ кад су
у нај бо љим лока ли ма 

на нај бо љим
лока ци ја ма у гра ду 

сме ште не упра во
кла ди о ни це
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За тво рен ба зен у Срем ској Ми тро
ви ци све ча но је отво рен у уто
рак, 7. но вем бра. Отва ра њу су 

по ред мно го број них зва ни ца при су
ство ва ли пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве на че лу са гра до на чел ни
ком Вла ди ми ром Са на де ром, ми ни
стар тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни
ка ци ја Ра сим Ља јић, ми ни стар спор та 
и омла ди не Ва ња Удо ви чић, заме ник 
покра јин ског секре та ра за обра зо ва

ње Милан Кова че вић и не ка да шњи 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
то ком чи јег ман да та је и по кре ну та 
ре а ли за ци ја овог про јек та  министар 
пољопривреде Бра ни слав Не ди мо
вић.

На кон 18 ме се ци ко ли ко је тра ја ла 
из град ња, Ми тров ча ни су до би ли 
је дан од нај мо дер ни јих и енер гет ских 
нај е фи ка сни јих ба зе на у Ср би ји. 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 

Вла ди мир Са на дер за хва лио се 
ми ни стру Бра ни сла ву Не ди мо ви ћу 
ко ји је ак тив но уче ство вао у за вр шет
ку овог про јек та. Та ко ђе, за хва лио се 
и Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма 
ко је је у два на вра та фи нан сиј ски 
по мо гло из град њу ба зе на, али и 
ми ни стру Ва њи Удо ви чи ћу који је овај 

Гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви
це Вла ди мир Са на дер ис та као је да 
по ред то га што је за тво ре ни ба зен 
је дан од нај мо дер ни јих и енер гет
ских нај е фи ка сни јих у Ср би ји, он и 
сим бол јед не но ве епо хе у раз во ју 
Ми тро ви це.

 Сре ћан сам што отва ра мо овај 
обје кат ко ји смо гра ди ли пу ни ела на 
и по зи тив не енер ги је, баш она ко 
ка ко до ли ку је пра вим и искре ним 
Ми тров ча ни ма. До го ди ло се и то да 
га отва ра мо у го ди ни ка да Спорт ски 
цен тар „Пин ки“ сла ви 30 го ди на 
по сто ја ња, а од ка да се и раз го ва ра 
о из град њи ова квог ба зе на. Ни је 
би ло ла ко до не ти од лу ку да се кре не 
у из град њу јед ног ова квог објек та, ту 
хра бру од лу ку је до нео та да шњи 
гра до на чел ник Бра ни слав Не ди мо
вић. Да нас је та хра бра од лу ка до би
ла свој епи лог  Срем ска Ми тро ви ца 

је град ко ји има за тво рен ба зен. 
Би ло је мно го оних ко ји пр во ни су 
ве ро ва ли да ће ба зен би ти из гра ђен 
и на ја ву ње го ве из град ње при пи си
ва ли пред из бор ној кам па њи. Ка да су 
схва ти ли да ће би ти из гра ђен, тра
жи ли су му ма не и про мо ви са ли 
ме га ло ма ни ју и не ра ци он лал ност. 
Али њих је би ло ма ло, а Ми тров ча ни 
су те 2016. по др жа ли на ше  про јек те 
ста вља ју ћи нам до зна ња да ве ру ју у 
нас. 18 ме се ци ка сни је до ка зу је мо 
да их ни смо из не ве ри ли  по ру чио је 
гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер. 

Он је до дао да ће ба зен омо гу ћи ти 
раз вој пли вач ког и ва тер по ло спор та 
у гра ду и да ће би ти но ви сег мент у 
ту ри стич кој по ну ди гра да. Та ко ђе, 
ис та као је да је част би ти гра до на
чел ник јед ног ова ко успе шног гра да 
у ко јем се отва ра ју ка пи тал ни про
јек ти.

Сим бол но ве епо хе

ОСТВА РЕН ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ НИЈ СКИ САН МИ ТРОВ ЧА НА: ОТВО РЕН ГРАД СКИ БА ЗЕН 

Нај мо дер ни ји ба зен у Ср би ји

Вла ди мир Са на дер
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про је кат пред ста вљао по це лој Ср би
ји као при мер ка кви ба зе ни тре ба да 
се гра де и на ко ји на чин. 

Са на дер се за хва лио и про јек тан ту, 
као и из во ђа чи ма ра до ва на од лич но 
оба вље ном по слу, али и ње го вим 
са рад ни ци ма и јав ним пред у зе ћи ма 
ко ји су из не ли ве ли ки део по сла. Он је 
по ру чио да Ми тров ча ни тре ба да бу ду 
по но сни на град у ко јем жи ве. 

Да Ми тро ви ца до би је мо де ран 
ба зен, из гра ђен по нај ви шим стан дар
ди ма, по мо гла је и Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је. 

Ра сим Ља јић је из ра зио је за до
вољ ство што је при су ство вао овој 
све ча но сти и упу тио че стит ке за ре а
ли за ци ју овог про јек та. Он је до дао да 
спорт и ту ри зам вр ло че сто иду за јед
но, да они не пред ста вља ју са мо 

за ба ву, ра зо но ду и ре кре а ци ју, већ да 
тре ба да бу ду у функ ци ји раз во ја ове 
зе мље. Ља јић је по ру чио Ми тров ча
ни ма да овај град има чи ме да се 
по но си, али и да ће ова кве ин ве сти
ци је при ву ћи и ин ве сти то ре да ви ше 
ула жу  у сме штај не ка па ци тете, јер је 
то пред у слов за раз вој ту ри зма.  

Ва ња Удо ви чић, ис та као је да је 
по себ но сре ћан, што на кон две го ди
не и по чет не иде је та да шњег гра до
на чел ни ка Бра ни сла ва Не ди мо ви ћа 
да нас има при ли ку да при су ству је 
отва ра њу ба зе на. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, Бра ни слав 
Не ди мо вић био је де ци дан у иде ји да 
гра ђа ни ма Срем ске Ми тро ви це пру жи 
аде кват не усло ве за ба вље ње ре кре
а тив ним и про фе си о нал ним спор том. 
Ми ни стар Удо ви чић је до дао да је 
ми тро вач ки ба зен нај са вре ме ни ји и 
енер гет ски нај е фи ка сни ји, не са мо у 
Ср би ји, а ко ји ће слу жи ти свим гра ђа
ни ма и бу ду ћим шам пи о ни ма. 

Овим по ка зу је мо да је, ка да до вољ
но ве руј те у сво је сно ве и ци ље ве, 
све то до сти жно, по ру чио је Удо ви
чић.

За ову ин ве сти ци ју, из град ског 
буџе та уло жено је око два ми ли о на 
евра, а из бу џе та Вла де Ре пу бли ке, 
од но сно Ми ни стар ства тр го ви не, 
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја и Ми ни
стар ства омла ди не и спор та из дво је
но је око 20 ми ли о на ди на ра. 

Са ња Ста не тић 
Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

Бра ни слав Не ди мо
вић, не ка да шњи гра до
на чел ник Гра да Срем
ска Ми тро ви ца, да нас 
ми ни стар по љо при вре
де, по кре нуо је иде ју о 
ре а ли за ци ји град ског 
ба зе на.

Он је ре као да су 
љу ди не ко ли ко де це ни
ја са ња ли о ово ме.

 Пре или ка сни је, 
чу да су мо гу ћа. Ово су 
љу ди са ња ли пар де це
ни ја. Мно ги су то све и 
оспо ра ва ли, али са да 
са мо их уве ри ли у су прот но – на гла сио 
је ми ни стар Не ди мо вић, а Алек сан дар 
Га ври ло вић, тренер Пливачког клуба 
„Сремска Митровица” за хва лио се у 
име свих пли ва ча. 

 Ве ћу тре му ни сам имао ни као так
ми чар, ни као тре нер, већ кад сам 

ис пра тио пр ви скок де це у овај ба зен. 
За хва љу јем се  го спо ди ну Не ди мо ви
ћу, јер без ње га од ове при че не би 
би ло ни шта. За хва љу јем му се у име 
са да шње ге не ра ци је пли ва ча, али и 
буду ћих ге не ра ци ја – до дао је Га ври
ло вић.  

Чу да су мо гу ћа 

Отва ра ње у при су ству ми ни ста ра и пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве

Алек сан дар Га ври ло вић и Бра ни слав Не ди мо вић
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Град ска сла ва Ми тров дан обе ле
же на је у сре ду, 8. но вем бра у 
Срем ској Ми тро ви ци це ло днев

ним про гра мом. 
У Са бор ном хра му Све тог ве ли ко

му че ни ка Ди ми три ја слу же на је све та 
ар хи је реј ска ли тур ги ја, ко јој су при су
ство ва ли пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве, на че лу са гра до на чел
ни ком Вла ди ми ром Са на де ром, као и 
ве ли ки број гра ђа на. На кон се че ња 
слав ског ко ла ча фор ми ра на је ли ти ја 
ко ја је про шла цен тар гра да. Тра ди
ци о нал но, цр кве но обе ле жа ва ње 
Ми тров да на за вр ше но је мо ли твом 
ис пред ба зи ли ке Све тог ве ли ко му че
ни ка Ди ми три ја за Срем ску Ми тро ви
цу и ње не гра ђа не, као и за сва ку 

ку ћу ко ја сла ви овог све ца.
У окви ру про сла ве Да на гра да, дан 

ра ни је, 7. но вем бра, у Са бор ном хра
му Све тог Ди ми три ја одр жа на је све
ча на ака де ми ја.  

При јем за го сте из јав ног, по ли тич
ког, кул тур ног и при вред ног жи во та 
Сре ма 8. но вем бра у Град ској ку ћи 
при ре дио је ми тро вач ки гра до на чел
ник Вла ди мир Са на дер, а по том је 
усле ди ла све ча на сед ни ца Скуп шти
не Гра да Срем ска Ми тро ви ца на ко јој 
је уру че на Но вем бар ска на гра да и 
Пла ке те гра да. 

На гра де је уру чио пред сед ник Скуп
шти не Гра да То ми слав Јан ко вић. 
Ово го ди шња Но вем бар ска на гра да 
при па ла је Дра га ну Ми ло ше ви ћу из 

Ма чван ске Ми тро ви це, док су Пла ке
те гра да уру че не Бро до гра ди ли шту 
Ва ха ли из За са ви це и Алек сан дру 
Ко ва че ви ћу из Срем ске Ми тро ви це. 

Гра до на чел ник Вла ди мир Са на дер 
по здра вио је при сут не и че сти тао 
до бит ни ци ма при зна ња. 

 Же ле ли смо да оку пи мо све на ше 
при ја те ље, гра до ве по бра ти ме, при
вред ни ке пред став ни ке ре пу блич ких, 
по кра јин ских ин сти ту ци ја и јав них 
пред у зе ћа  то су све љу ди ко ји за јед
но са на ма гра де је дан нов и мо де ран 
град као што је Срем ска Ми тро ви ца. 
Пре го ди ну да на за Дан гра да сам 
на ја вио за вр ше так ве ли ких про је ка та, 
затво ре ног базе на и под во жња ка. 

Про сла вљен Дан гра да
и град ска сла ва

МИТРОВ ДАН У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Томи слав Јан ко вић 
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Сре ћан сам што смо ус пе ли то да 
за вр ши мо. Ис кре не че стит ке упу ћу
јем до бит ни ци ма ово го ди шњих при
зна ња – ре као је гра до на чел ник 
Са на дер. 

Пред сед ник Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца Томи слав Јан ко
вић, при ли ком обра ћа ња, под се тио је 
го сте на исто ри ју  гра да. 

 Наш град има бо га ту исто ри ју, али 
не та ко ду гу тра ди ци ју гра ђан ске, 
ко му нал не и  ло кал не са мо у пра ве. 
Тек су у дру гој по ло ви ни 19. ве ка 

ство ре ни усло ви да гра ђа ни фор ми
ра ју ци вил не ор га не вла сти. Та да су 
Ми тров ча ни одр жа ли пр ве из бо ре и 
то баш 8. но вем бра, 1871. го ди не. 
Де сет го ди на ка сни је, иза бран је пр ви 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це 
Ћи ра пле ме ни ти Ми ле кић. Ми тро ви
ца је про ла зи ла кроз те шке тре нут ке, 
а је дан од њих био је ка да је су спен
до ва на Град ска са мо у пра ва и ка да су 
фа ши сти пре у зе ли кон тро лу над гра
дом. Има ла је Ми тро ви ца и ле пих 
тре ну та ка. Та ко је  1. но вем бра 1918. 
го ди не фор ми ра но На род но ве ће ко је 
је пре у зе ло власт у гра ду, а 3. но вем
бра исте го ди не је вој ска до не ла ду го
о че ки ва ну сло бо ду. Још је дан до га ђај 
из ми тро вач ке исто ри је си ја нај сјај ни
јим све тлом. То је дан ка да су при пад
ни ци На род но о сло бо ди лач ког по кре
та про те ра ли фа ши сте из гра да 1. 
но вем бра 1944. го ди не. Све у све му, 
Ми тро ви ца је увек успе ва ла да ис ка
же сво је пред но сти и свој по се бан дух 
– под се тио је Јан ко вић. 

У ве чер њим ча со ви ма, вели ки број 
Ми тров ча на је ужи вао у кон цер ту 
Жељ ка Јок си мо ви ћа, а до га ђа ји веза
ни за обе ле жа ва ње Дан гра да, на ста
вља ју се и током новем бра.

С. Ста не тић
Фо то: В. Цу ца нић

На Град ском тр гу у 
Срем ској Ми тро ви ци, 
8. но вем бра, кон церт 
је одр жао Жељ ко Јок
си мо вић. Ви ше хи ља
да Ми тров ча на ужи
ва ло је у по зна том 
ре пер то а ру ње го вих, 
али и пе са ма дру гих 
до ма ћих пе ва ча и 
бен до ва.

Бес пла тан кон церт 
за Ми тров ча не дар је 
ком па ни је Ми трос 
Флај шва рен.

Кон церт

Пре го ди ну да на за 
Дан гра да сам на ја вио 
за вр ше так ве ли ких 
про је ка та, затво ре ног 
базе на и под во жња ка. 
Сре ћан сам што
смо ус пе ли то да
за вр ши мо. Ис кре не 
че стит ке упу ћу јем 
до бит ни ци ма
ово го ди шњих
при зна ња, ре као је 
гра до на чел ник
Са на дер

Све ча ност у Град ској ку ћи 

Сечење славског колача
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Колек тив но вен ча ње уп
риличено је 11. новем
бра у Град ској кући у 

Срем ској Митро ви ци, а суд
бо но сно „да“ изго во ри ло 15 
паро ва. 

Овој све ча но сти су при
су ство ва ли пред став ни ци 
локал не само у пра ве, поро
ди це, при ја те љи и кумо ви 
мла де на ца, а мла ден ци ма 
је честит ке упу тио је гра до
на чел ник Срем ске Митро ви
це Вла ди мир Сана дер. 

 У окви ру Новембарских
дана, тре ћу годи ну заре дом 
орга ни зу је мо Колективно
венчање. Ово је заи ста лепа 
мани фе ста ци ја на којој се 
мало раз ве се ли мо, опу сти
мо. Наша тежња је упра во 
да се скло пи што више бра
ко ва, а да се из тих бра ко
ва роде деца. Ми смо ту да 
за ту децу ради мо. Желим 
им пуно сре ће и успе ха у 
зајед нич ком бра ку и надам 
се да ћемо сле де ће годи не 
има ти још више при ја вље
них  рекао је гра до на чел ник 
Сана дер, а потом мла ден ци
ма уру чио вау че ре за путо
ва ња, као поклон од Гра да. 

Након вен ча ња, усле дио 
је први плес мла де на ца, а 

потом и честит ке њихо вих 
нај бли жих. Мла ден ци су се 
потом уз тру ба че упу ти ли на 
Трг Ћире Миле ки ћа, где су 
ново пе че не мла де баца ле 
буке те.

Осмех на лици ма мла
де на ца нам је рекао више 
од речи али ми смо их ипак 
пита ли  како су задо вољ ни 
орга ни за ци јом вен ча ња.

Како кажу Све то зар и Јова
на Чизма ре вић из Лаћар ка, 
оду ше вље ни су орга ни за
ци јом вен ча ња, само речи 
хва ле за оне који су све тако 
лепо орга ни зо ва ли.

Сво је оду ше вље ње није 
могао да сакри је ни  пар 
Недељ ко и Љуби ца Тубо
њић из Ста ре Пазо ве,  који 
су се први при ја ви ли. Како 
кажу сви ма би пре по ру чи ли 
да се при ја ве на колек тив
но вен ча ње, како би сле де
ће годи не што више паро ва 
могло да дожи ви и осе ти оно 
што су они данас.

Захвал ност Гра ду Срем
ска Митро ви ца на орга ни
за ци ји упу тио је пар Дар ко 
и Тама ра Перић из Сала ша 
Ноћај ског. Како кажу, поред 
добре орга ни за ци је и атмос
фе ра је била див на јер је 

На колек тив ном вен ча њу 
брак су скло пи ли: Све то зар 
Чизма ре вић и Јова на Ста ни
шић, Игор Весић и Дан ка 
Луке тић, Пре драг Крај но вић и 
Воји сла ва Стој ко вић, Дар ко 
Перић и Тама ра Кара лић, 
Пери ца Рикић и Ста ни сла ва 
Мар ко вић, Недељ ко Тубо њић 
и Љуби ца Машић, Дејан Рајц 
и Дани је ла Мили во је вић, 

Сан дро Бега но вић и Јова на 
Абра мо вић, Мир ко Лукић и 
Ива на Врхо вац, Жељ ко Лејић 
и Сне жа на Петро вић, Сло бо
дан Сте фа но вић и Мари ка 
Барић, Дра ган Анто нић и 
Сања Стан ко вић, Радо слав 
Божић и Дра га на Жива но вић, 
Дар ко Лукић и Миле на Нико
лић, Моу тих Албро у би и Сла
ђа на Крсто но шић.

Младенци

КОЛЕК ТИВ НО ВЕН ЧА ЊЕ У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Љубав сла ви ло 15 паро ва
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ДРА ГАН МИ ЛО ШЕ ВИЋ, ДО БИТ НИК НО ВЕМ БАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

При зна ње за хума ност
Ко ми си ја за при зна

ња Скуп шти не Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, 

као овла шће но рад но те ло, 
на сед ни ци одр жа ној 31. ок
то бра, пред ло жи ла је да се 
Но вем бар ска на гра да за те
ку ћу го ди ну до де ли Дра га ну 
Ми ло ше ви ћу из Ма чван ске 
Ми тро ви це. 

Дра ган Ми ло ше вић је у 
Срем ској Ми тро ви ци за вр
шио Ме ди цин ску шко лу, а 
са да је за по слен у Мин хе
ну, ме ђу тим, свој град, ни је 
за бо ра вио. По ред до на ци ја 
Оп штој бол ни ци у Срем ској 
Ми тро ви ци, Ми ло ше вић је 
ху ма ни тар ни об у хват про
ши рио и на Шко лу за основ
но и сред ње обра зо ва ње 
„Ра ди вој По по вић“ из Срем
ске Ми тро ви це, Цр ве ни 
крст Срем ска Ми тро ви ца, 
Ме сну за јед ни цу Ма чван
ска Ми тро ви ца и шко лу у 
Ма чван ској Ми тро ви ци. До
на ци ја ма и ху ма ни тар ним 
ак ци ја ма ба ви се пре ко 20 
го ди на. 

 За вр шио сам Сред њу 
ме ди цин ску шко лу 1976. го
ди не у Срем ској Ми тро ви ци 
и на кон то га сам оти шао у 
Љу бља ну, где сам про вео 
14 го ди на. Из Љу бља не од
ла зим за Мин хен и та мо жи
вим од 1995. го ди не. Већ 22 
го ди не ра дим као ме ди цин
ски тех ни чар у бол ни ци чи ји 
је при мар ни рад ор то пе ди
ја. На по чет ку ра да, ви део 
сам да се у бол ни ци на ла
зи мно го ма те ри ја ла ко ји је 

ско ро нов и функ ци о на лан, 
а ко ји њи ма ни је од ко ри сти. 
Он да сам по ла ко по чео тај 
ма те ри јал да при ку пљам и 
да до но сим у Срем ску Ми
тро ви цу. Та ко је све кре ну
ло. Би ло је ма њих и ве ћих 
до на ци ја, али ка да се уве
рим да те до на ци је сти жу 
на пра во ме сто, до крај њег 
ко ри сни ка, то чо ве ку да је 
си лу да иде на пред – ре као 
је Ми ло ше вић и до дао да је 
ве о ма по ча ство ван  и га нут 
што је до био Но вем бар ску 
на гра ду, али и да на ста вља 
и да ље оно што је ра дио 

про те клих го ди на, а то је ху
ма ни тар ни рад. 

Ка же, да ни је во дио нов
ча ну ста ти сти ку ко ли ко је 
по мо гао. По ма же ко ли ко 
год мо же и на раз не на чи не, 
кроз гар де ро бу, но вац, ор то
пед ска по ма га ла, спорт ску 
опре му... 

Јед на од мно го број них до
на ци ја про шле го ди не би ла 
је до на ци ја Оп штој бол ни
ци у Срем ској Ми тро ви ци у 
ви ду ор то пед ских по ма га ла, 
ко ја је при сти гла у вред но
сти од 6.000 евра. 

С. Ста не тић

Ми ло ше вић је и ор га ни
за тор спо рт ске ма ни фе
ста ци је ко ја има ху ма ни
тар ни ка рак тер. У пи та њу 
је ин тер на ци о нал ни тур
нир у ко шар ци. Он се одр
жа ва у Сло ве ни ји, Хр ват
ској, Мин хе ну и Срем ској 
Ми тро ви ци. 

 На тур ни ру, по ред мо је 
до на ци је, сва ки уче сник да 
од ре ђе ни нов ча ни из нос, 
ко ли ко ко хо ће, а укуп но 
нас је око пе де се так чла
но ва. Функ ци о ни ше мо ја ко 
ле по. На ше дру же ње сам 
на звао „Гра ди мо мо сто ве“  
– по ру чио је Ми ло ше вић. 

Ко шар ка шки 
мостови

Ху ма ни та рац Дра ган Ми ло ше вић

Већ 22 го ди не ра дим као ме ди цин
ски тех ни чар у бол ни ци чи ји је при
мар ни рад ор то пе ди ја. Ви део сам 
да се у бол ни ци на ла зи мно го ма те
ри ја ла ко ји је ско ро нов и функ ци о
на лан, а ко ји њи ма ни је од ко ри сти. 
Он да сам по ла ко по чео тај ма те
ри јал да при ку пљам и да до но сим 
у Срем ску Ми тро ви цу. Та ко је све 
кре ну ло

било толи ко паро ва. А  мла
да Тама ра каже да је посеб
но задо вољ на фри зу ром, 
шмин ком и вен ча ни цом.

Под се ти мо, као и сва ке 
годи не, тако су и ове годи
не мла ден ци од Гра да на 
поклон доби ли викенд путо
ва ње, а мла да ма су биле 
обез бе ђе не вен ча ни це, 
буке ти, фри зу ра и шмин ка. 

С. С. и С. К. 
Фото: В. Ц. 

У окви ру
Новембарских
дана, тре ћу 
годи ну заре дом 
орга ни зу је мо 
Колективно
венчање. Ово 
је заи ста лепа 
мани фе ста ци ја 
на којој се мало 
раз ве се ли
мо, опу сти мо. 
Наша тежња 
је упра во да 
се скло пи што 
више бра ко ва, 
а да се из тих 
бра ко ва роде 
деца, рекао је 
градоначелник 
Владимир 
Санадер



14 15. NOVEMBAR 2017.  M NOVINE ГРАД ПОД ЛУПОМ

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Боја на Бре кић,
мала гра до на чел ни ца

У окви ру „Новем бар
ских дана“, већ тре ћу 
годи ну заре дом Град 

Срем ска Митро ви ца, одно
сно Град ска упра ва за обра
зо ва ње рас пи са ла је кон курс 
за уче ни ке дру гих раз ре да 
основ них шко ла на тему 
„Имам пра во да маштам – ја 
сам гра до на чел ник.“ 

Ове годи не побе дио је рад 
осмо го ди шње Боја не Бре
кић, уче ни це дру гог раз ре
да Основ не шко ле „Сло бо
дан Бајић Паја“ из Срем ске 
Митро ви це. 

Боја ну су потом, 10. 
новем бра у Град ској кући 
при ми ли начел ни ца Град ске 
упра ве за обра зо ва ње Мир
ја на Пје вац и  гра до на чел ник 
Вла ди мир Сана дер, са којим 
је раз го ва ра ла о томе шта 
ће ради ти у гра ду у наре дом 
пери о ду. 

 Биће тешко води ти град. 
За поче так ћемо оби ћи све 
шко ле, врти ће и јасли це и 
пита ће мо вас пи та чи це и учи
те љи це да ли их деца слу
ша ју и да ли тре ба нешто 
да попра ви мо. Тако ђе ћемо 

пита ти децу какав им је ручак 
и дору чак у врти ћу, да ли им 
је топло и да ли су им удоб ни 
кре ве ти ћи. Ја бих напра ви ла 
више игра о ни ца, али да се 
не пла ћа ју, да људи не тро
ше пла ту. У посла сти чар ни
ца ма би кола чи и сла до ле ди 
били бес плат ни за одра сле 
и за децу – рекла је мала 
гра до на чел ни ца Боја на Бре
кић и дода ла да јој није било 
тешко да напи ше рад. 

Прва зајед нич ка одлу ка 
коју су доне ли гра до на чел

ник Вла ди мир Сана дер и 
мала гра до на чел ни ца Боја
на Бре кић, јесте да отка жу 
кон трол ни зада так који је 
тога дана био у пла ну. 

 Мала гра до на чел ни ца 
је свој посао схва ти ла врло 
озбиљ но од самог почет
ка.  Она ће се да потру ди 
побољ ша усло ве у шко ла
ма и врти ћи ма како би деци 
било лепо.  Нас дво је смо 
овде због деце, да будућ
ност коју наша деца тре ба 
да има ју у гра ду гра ди мо 

зајед но. Запра во смо овим 
кон кур сом хте ли да пока же
мо да свет оста је на мла
ђи ма и то је сушти на овог 
посла којим се ми гра до на
чел ни ци бави мо  да ради мо 
за добро бит наших гра ђа на, 
да ства ра мо боље усло ве за 
будућ ност и да сва ка гене
ра ци ја леп ше и боље живи 
у нашем гра ду – пору чио је 
Сана дер. 

Начел ни ца Град ске 
упра ве за обра зо ва ње 
Мир ја на Пје вац иста

кла је да је при сти гло пре
гршт радо ва, а да је коми си
ја има ла јако тежак зада так, 
да ода бе ре нај бо љи од нај
бо љих радо ва. По завр шет
ку кон кур са, 3. новем бра, 
одлу чи ли су се да то буде 
упра во Боја нин рад. 

Роди те љи мале гра до на
чел ни це Зори ца и Мило рад 
Бре кић, при су ство ва ли су 
Боја ни ном првом рад ном 
дану у Град ској кући, зајед
но са  Боја ни ним учи те љем 
Мио дра гом Јоли ћем. 

С. Ста не тић 
Фото: В. Цуца нић 

Када бих ја била гра до на
чел ни ца уве ла бих нова пра
ви ла:

 са мном у Скуп шти ни 
ради ла би деца, ми бисмо 
наре ди ли одра сли ма да они 
мало слу ша ју нас.

 ми бисмо уме сто кла ди о
ни ца и кафи ћа отво ри ли 
игра о ни це, спорт ске тере не, 
посла сти чар ни це где би 
кола чи и сла до ле ди били 
бес плат ни за сву децу.

 Напра ви ли бисмо игра ли
ште за сва ку ули цу посеб но. 
У шко лу бисмо ишли стал но 
пре под не, да бисмо има ли 
више вре ме на за дру же ње и 
игра ње. 

Ово су неке сит ни це које 
бих ја про ме ни ла. Ако буде те 
гла са ли за мене усво ји ће мо 
и ваше пред ло ге у корист све 
деце. Ваша буду ћа

гра до на чел ни ца
Боја на Бре кић

Гра до на чел ни ца Боја на

Биће тешко 
води ти град.

За поче так 
ћемо оби ћи све 

шко ле, врти ће
и јасли це

и пита ће мо 
вас пи та чи це и 

учи те љи це
да ли их деца 
слу ша ју и да 

ли тре ба нешто 
да попра ви мо, 

рекла је мала 
гра до на чел ни ца 

Боја на Бре кић Два гра до на чел ни ка

Пројекат „ГРАД ПОД ЛУПОМ: Јавне финансије у интересу грађана“ реализује се уз финансијску подршку Градске управе за културу, спорт и омладину
Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 



1515. NOVEMBAR 2017.  M NOVINEПАЗОВАЧКА ПАНОРАМА

СТА РА ПАЗО ВА

Нај ве ћа пери о ни ца 
веша на Бал ка ну

Пре се ца њем врп це све ча но је 
отво ре на нова фабри ка за пра
ње веша у Ста рој Пазо ви, која би 

до кра ја месе ца тре ба ла да запо сли 
око педе се то ро људи. Пре ма речи ма 
над ле жних, када ново о тво ре на фабри
ка „Бела Хар мо ни ја“ оства ри свој пуни 
капа ци тет, оче ку је се да ће посао про
на ћи 200 људи. Нај ве ћа инду стриј ска 
пери о ни ца веша на Бал ка ну днев но 
тре нут но опе ре чети ри тона веша, а 
про јек то ва ни капа ци тет је 20 тона 
днев но. Бави се пра њем веша за бол
ни це, и хоте ле, про сти ре се на 3.500 
ква дра та. Пла ни ра но је про ши ре ње за 
још 2.500 ква дра та и про ши ре ње капа
ци те та на 40 тона веша днев но, чиме 
би поста ла нај ве ћа пери о ни ца у Југо и
сточ ној Евро пи.

Ова делом ита ли јан ска инве сти ци ја 
вред на је шест мили о на евра. Све ча
ном отва ра њу при су ство ва ли су, поред 
пред став ни ка фабри ке, пред став ни ци 
покра јин ске вла де и мини стар при вре
де Горан Кне же вић, као и руко вод ство 
општи не Ста ра Пазо ва на челу са 
пред сед ни ком општи не Ђор ђем Ради
но ви ћем. Оства ре на инве сти ци ја пред
ста вља пра ви при мер успе шне сарад
ње срп ско  ита ли јан ске при вре де под
се тио је ресор ни мини стар и иста као 
да на тери то ри ји Срби је послу је око 
600 ита ли јан ских ком па ни ја, међу који
ма и ова у Ста рој Пазо ви, које су у 
Срби ју уло жи ле две мили јар де евра и 
запо сли ле око 20 хиља да људи. 
Пушта ју ћи у рад пери о ни цу мини стар 
при вре де Горан Кне же вић је рекао да 
му је посеб но задо вољ ство што је она 
део гру па ци је из Ита ли је, земље са 

којом, како је навео, Срби ја има сјај не 
поли тич ке и еко ном ске одно се. 

Ита ли ја је један од наших нај ве ћих 
спољ но тр го вин ских парт не ра. Про шле 
годи не је трго вин ска раз ме на била на 
нивоу од 3,7 мили јар ди дола ра. Ита ли
јан ски инве сти то ри уло жи ли су у Срби
ји више од две мили јар де евра, има ју 
око 600 фир ми које запо шља ва ју више 
од 20.000 људи. Уве рен сам да ће у 
наред ном пери о ду наша сарад ња бити 
још сна жни ја, боља и већа, рекао је 
Кне же вић.

Први секре тар амба са де Ита ли је 
Мати јас Кала и ваз при ме тио је да се 
данас сла ви и при ја тељ ство две 
земље, али и пове ћа ва ју инве сти ци је у 
Срби ји. Како је рекао, трго вин ски одно
си две земље су вео ма раз ви је ни, па је 
тако „Ита ли ја већ дру ги трго вин ски 
парт нер Срби је и жели да наста ви да 
напре ду је”. 

Мини стар Кне же вић је под се тио да је 
Срби ја на послед њој Дуинг бизнис 
листи Свет ске бан ке, која земље ран
ги ра пре ма лако ћи посло ва ња, напре
до ва ла чети ри места и нагла сио да 
Вла да Срби је ради на зако но дав ним 
актив но сти ма и даљим рефор ма ма од 
којих оче ку је да ће свр ста ти Срби ју у 
првих 30 зема ља на тој листи. Пре ма 
њего вим речи ма, Вла да Срби је ради и 
ради ће и даље на побољ ша њу послов
ног амби јен та, како би инве сти то ри 
дола зи ли у још већем бро ју, отва ра ли 
фабри ке и запо шља ва ли људе. Про је
кат „Бела Хар мо ни ја“, додао је, само је 
још један добар при мер у прак си и како 
држа ва жели да помог не инве сти ци ја
ма. 

СТА РА ПАЗО ВА

Дан про свет них
рад ни ка

Дан про свет них рад ни ка ОШ „Бошко 
Пал ко вље вић Пин ки“ из Ста ре Пазо ве обе
ле жен је све ча ном ака де ми јом синоћ у 
позо ри шној сали.  Уче ни ци су са сво јим  
настав ни ци ма при пре ми ли про грам, који је 
био посве ћен него ва њу  тра ди ци је и срп
ског јези ка, јер се ове годи не обе ле жа ва 
230 од рође ња Вука Сте фа но ви ћа Кара џи
ћа, 250 годи на од рође ња Фили па Вишњи
ћа и седам веко ва мана сти ра Тро но ша. 
Ово је била четвр та годи на заре дом да се 
у  шко ли Пин ки за дан про све та ра при пре
ма све ча ни про грам а дирек тор ка Зори ца 
Јови чић је нагла си ла, како су про све та ри 
вечи ти опти ми сти и да је ово пле ме ни та 
про фе си ја. Пра зник је коле га ма чести тао и 
бив ши дирек тор ове уста но ве Милан Пре
до је вић а про гра му при су ство ва ли број ни 
гости, пред став ни ци јав них и вас пит но – 
обра зов них уста но ва, роди те љи, уче ни ци.

Роди те љи
као настав ни ци

Пово дом 8. новем бра, Дана про свет них 
рад ни ка запо сле ни у ста ро па зо вач кој 
Основ ној шко ли „Симе он Ара ниц ки“ дошли 
су на иде ју да поме ну ти датум обе ле же 
несва ки да шњом акци јом. Сва ко дете на 
тре ну так је поже ле ло да има нову учи те
љи цу или да про ме ни свог пред мет ног 
настав ни ка. Уче ни ци Основ не шко ле 
„Симе он Ара ниц ки“ у Ста рој Пазо ви на Дан 
про свет них рад ни ка има ли су чак две учи
те љи це, с обзи ром да су се у њихо вим 
уло га ма нашли роди те љи ђака. Они су на 
један дан има ли при ли ку да про ве ре у 
каквом су поло жа ју про свет ни рад ни ци у 
раду са соп стве ном децом. Учи те љи и 
настав ни ци у овој шко ли исти чу да је 
похвал но то што се акци ји ода звао вели ки 
број роди те ља, а истом су обу хва ће ни уче
ни ци нижих и виших раз ре да. 

Нај ве ћа оце на
за Тех нич ку шко лу

До кра ја ове годи не завр ша ва се први 
пето го ди шњи циклус у којем би кроз спо ља
шњу про ве ру ква ли те та рада тре ба ло да 
про ђу све пред школ ске уста но ве, основ не и 
сред ње шко ле у Срби ји. Већи на шко ла на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва про шла 
је про цес екс тер не ева лу а ци је про шле 
годи не. Само јед на шко ла је доби ла двој ку, 
а две нај ви шу оце ну. Четвор ку, нај ви шу оце
ну, доби ла је и Тех нич ка шко ла у Ста рој 
Пазо ви, у којој је спо ља шње вред но ва ње 
извр ше но у окто бру ове годи не. Екс тер на 
коми си ја за ева лу а ци ју оби шла је учи о ни це 
и каби не те у који ма се изво ди наста ва, 
школ ску ради о ни цу и уче ни ке на прак си у 
фир ма ма и коо пе ра тив но обра зо ва ње, као 
модел дуа лог обра зо ва ња, тако ђе је оце
ње но висо ком оце ном. Спо ља шње вред но
ва ње рада извр ше но је про шлог месе ца и у 
ОШ „Пин ки“ у Ста рој Пазо ви, која је пре ма, 
за сада незва нич ним инфор ма ци ја ма, тако
ђе доби ла нај ви шу оце ну.  Од девет основ
них шко ла, у Општи ни Ста ра Пазо ва још 
нису оце ње не две, ново ба но вач ка и „Чме
лик“ у Ста рој Пазо ви,  пред школ ска уста но
ва  Поле та рац и ШОСО „Анто на Ска ла“.
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НОВА ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА У НОВИМ БАНОВ ЦИ МА 

Моде ран изглед 
цен тра села

Током 2015. годи не Све то сав ска ули
ца у Новим Банов ци ма, која чини 
жилу куца ви цу овог дела Поду на вља, 

рекон стру и са на је у дужи ни од 340 мета ра, 
у окви ру  прве  фазе  радо ва  на  рекон
струк ци ји  цен тра,  за  живот  све  попу лар
ни јег  и модер ни јег насе ља. Радо ви прве 
фазе који су, поред рекон струк ци је сао бра
ћај ни це, под ра зу ме ва ли и уре ђе ње сло бод
них повр ши на, пар тер но уре ђе ње и фор ми
ра ње нових зеле них повр ши на, изград њу 
недо ста ју ћих пар кинг места, бици кли стич ке 
и пешач ке ста зе, нових ауто бу ских ста ја ли
шта и ниша, заме ну елек трич них сту бо ва, 
уре ђе ње слив ни ка, заме ну азбест них цеви, 
попло ча ва ње при ла зних ста за беха тон пло
ча ма, пот пу но су про ме ни ли изглед овог 
дела насе ља.

Општи на Ста ра Пазо ва је за прву фазу 
радо ва из свог буџе та издво ји ла пре ко 
30 мили о на дина ра, захва љу ју ћи чему су 
Нови Банов ци и по уре ђе но сти потвр ди ли 
епи тет у свом нази ву, доно се ћи усло ве за 
знат но ква ли тет ни ји и ком фор ни ји живот 
сво јих мешта на.

Пот пи си ва њем уго во ра о доде ли сред
ста ва за суфи нан си ра ње про је ка та и изво
ђе њу радо ва на рекон струк ци ји, обез бе ђен 
је нео п хо дан новац и одре ђе не оба ве зе у 
циљу реа ли за ци је, чиме су се сте кли усло
ви да се у нај ско ри јем року кре не са послом 
око пред ви ђе ног уре ђе ња у окви ру дру ге 
фазе. Уго вор је у име Општи не Ста ра Пазо
ва, у Мини стар ству при вре де у Бео гра ду 
пот пи сао Милан Беа ра, заме ник пред сед
ни ка Општи не Ста ра Пазо ва.

 Радо ви на уре ђе њу цен тра Нових Бано
ва ца, одно сно дру ге фаза рекон струк ци
је цен тра, под ра зу ме ва уре ђе ње Школ ске 
ули це пре ма спу сту ка Дуна ву и про сто ра 
код хра ма Св. Васи ли ја Остро шког и Дома 
кул ту ре, који су сва ка ко цен трал ни део 
насе ља, које се све више  шири. Поно
сни смо  што  смо  вео ма  бли зу рани је  
зацр та ног циља  да  се и Нови Банов ци 
при дру же дру гим уре ђе ним мести ма наше 

Општи не, и са овим радо ви ма при дру жи мо 
акту ел ним рекон струк ци ја ма у Ста рој Пазо
ви, нагла сио је након пот пи си ва ња уго во ра 
заме ник пред сед ни ка Општи не.

Вред ност дру ге фазе радо ва је више од 
50,5 мили о на дина ра са ПДВом. Општи на 
Ста ра Пазо ва је буџет ским сред стви ма за 
ову наме ну обез бе ди ла пре ко 30 мили о
на дина ра, чиме је на себе пре у зе ла оба
ве зу регу ли са ња ПДВа за целу инве сти ци
ју. Оста так од 20,5 мили о на  дина ра  (без  
ПДВа)  обез бе ди ло  је  Мини стар ство  
при вре де  кроз  про је кат „Подр шка раз во
ју локал не и реги о нал не инфра струк ту ре“.
Пре ма уна пред при пре мље ном про јек ту у 
окви ру дру ге фазе биће изво ђе ни радо ви 
на архи тек тон ском уре ђе њу пла тоа, рекон
струк ци ја посто је ћих сао бра ћај ни ца, заме
на јав не расве те, нео п ход ни радо ви на 
кана ли за ци ји као и дру ги спољ ни радо ви 
на уре ђе њу овог дела Нових Бано ва ца, 
одно сно про сто ра где се нала зе неке од 
нај зна чај ни јих инсти ту ци ја као што су Дом 
здра вља, основ на шко ла, Дом кул ту ре и 
пра во слав ни храм Светог Васи ли ја Остро
шког.

Буду ћи изглед Нових Бано ва ца

Мила на Беа ра на
пот пи си ва њу уго во ра

ВОЈ КА

Још 250 дома ћин ста ва 
доби ја воду

250 дома ћин ста ва, међу који ма и неко
ли ко при вред них субје ка та, у нових шест 
ули ца у Вој ки, моћи ће сле де ће годи не да 
се при кљу чи на јав ни систем водо снаб де
ва ња захва љу ју ћи покра јин ској вла ди и 
Општи ни Ста ра Пазо ва који су за изград њу 
додат них 3,5 кило ме та ра водо вод не мре же 
у окви ру четвр те фазе радо ва опре де ли ли 
21,5 мили он дина ра. Под се ћа мо, у прве 
две фазе изгра ђен је бунар, поти сни цево
вод и бли зу шест кило ме та ра дистри бу тив
не мре же што је кошта ло око 29 мили о на 
дина ра, а овим радо ви ма обез бе ђе но је  
снаб де ва ње водом јав них обје ка та у цен
тру насе ља и поје ди них дома ћин ста ва у 
пет ули ца. Иако је сто ти нак од укуп но 250 
дома ћин ства издво ји ло 280 евра и пре шло 
на јав ни систем водо снаб де ва ња, над ле
жни твр де да је та број ка недо вољ на да би 
се при сту пи ло тре ћој фази радо ва  изград
њи резер во ар ског про сто ра и трет ма на 
воде са пра те ћим објек ти ма. До сада је у 
реа ли за ци ју ове зна чај не инве сти ци је уло
же но пре ко 50 мили о на дина ра.

СТА РА ПАЗО ВА

Пре воз ђака

Кон курс за регре си ра ње тро шко ва пре во
за сту де на та и уче ни ка сред њих шко ла Оде
ље ња за дру штве не делат но сти Општи не 
Ста ра Пазо ва, за који је локал на само у пра
ва из општин ског буџе та издво ји ла 45 мили
о на дина ра, про ду жен је до 1. децем бра. 
Пре воз уче ни ка пазо вач ких сред њих шко ла, 
општи на регре си ра са 80 одсто, уче ни ка и 
сту де на та који путу ју у дру ге гра до ве са 40 
одсто. У току је и кон курс за регре си ра ње 
тро шко ва пре во за сту де на та у међу ме сном 
сао бра ћа ју за школ ску 2017/2018. годи ну, а 
сред ства за ове наме не, мили он и 205  
хиља да дина ра обез бе ди ла је Ауто ном на 
покра ји на Вој во ди на. Пра во да кон ку ри шу 
има ју сту ден ти који има ју пре би ва ли ште на 
тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва, који сва
ко днев но путу ју на међу ме сној рела ци ји од 
места ста но ва ња до висо ко школ ских уста
но ва и ако нису кори сни ци сме шта ја у сту
дент ским цен три ма. Услов је и да се шко лу
ју на терет буџе та, да први пут упи су ју 
годи ну сту ди ја и да нису кори сни ци сту дент
ских сти пен ди ја и кре ди та. Овај кон курс је 
отво рен до 24.новем бра. 
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СТА РА ПАЗО ВА

Помоћ Покра ји не

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић при мио је деле га ци ју Саве за 
пара пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра Вој во ди
не са којом је раз го ва рао о могућ но сти ма 
подр шке у раду те орга ни за ци је. У раз го во
ру је истак ну то, да је у циљу побољ ша ња 
поло жа ја пара пле ги ча ра и ква дри пле ги ча
ра у Вој во ди ни, нео п хо дан кон ти ну и тет у 
подр шци про грам ских актив но сти Саве за, 
међу који ма су, изме ђу оста лог, зна чај не 
спорт ске актив но сти као вид реха би ли та
ци је и рекре а ци је инва ли да. Пред сед ник 
Миро вић је иста као да ће Покра јин ска вла
да подр жа ти орга ни зо ва ње тра ди ци о нал
них покра јин ских спорт ских ига ра пара пле
ги ча ра и ква дри пле ги ча ра које ће бити 
одр жа не наред не годи не. Реч је о три деце
ни је дугој спорт ској мани фе ста ци ји, зна чај
ној како за пси хофизич ку реха би ли та ци ју 
инва ли да, тако и за скре та ње пажње јав но
сти на ову област. На састан ку су чла но ви 
Саве за пара пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра 
Вој во ди не изне ли иде ју о осни ва њу кров не 
орга ни за ци је, која би на нивоу покра ји не 
оку пи ла удру же ња и орга ни за ци је осо ба са 
инва ли ди те том и засту па ла зајед нич ке 
инте ре се у оства ри ва њу пра ва инва ли да. У 
деле га ци ји Саве за пара пле ги ча ра и ква
дри пле ги ча ра Вој во ди не били су пред сед
ник Саве за Сте ван Луков њак, секре тар 
Саве за Алек сан дра Мања и чла но ви 
Управ ног одбо ра Јосип Влчек и Горан Рај
ко вић.

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ

Пове зи ва ње Срба 
Зајед ни ца Срба из Хрват ске и Босне и 

Хер це го ви не орга ни зо ва ла је скуп свих 
Срба који воде поре кло из тих кра је ва, а 
који су због рат них окол но сти живот наста
ви ли у Сре му. Циљ ску па је пове зи ва ње и 
удру жи ва ње свих избе глих и прог на них 
лица са под руч ја Хрват ске и Босне и Хер
це го ви не ради реша ва ња број них про бле
ма са који ма се суо ча ва ју како у Храв тској 
и БиХ, тако и у Репу бли ци Срби ји. Скуп се 
одр жао у неде љу, 12. новем бра у Позо ри
шној сали у Ста рој Пазо ви и у био скоп ској 
сла ли у Новој Пазо ви. Оку пље ни ма су се 
обра ти ли пред став ни ци Зајед ни це Срба из 
Хрват ске и Босне и Хер це го ви не, као и 
пред став ни ци раз ли чи тих избе глич ких 
удру же ња.

ЈУБИ ЛЕЈ

Феник со во посе ло
У Клу бу за днев ни бора вак у ста ро па зо

вач ком пар ку одржа но је Феник со во посе
ло, јуби лар но, деве де се то. Гост вече ри 

била је др Татја на Јоцо вић, која је про мо ви
са ла књи гу „Како бити здрав и сре ћан“. 
Посе ла, која се орга ни зу ју већ две деце ни је 
има ју за циљ да афир ми шу осо бе са инва
ли ди том, да их еду ку ју, али и заба ве, јер за 
мно ге је ово једи ни изла зак и дру же ње са 
дру ги ма, што сва ка ко допри но си њихо вом 
ква ли тет ни јем живо ту. Пред сед ник Саве та 
МЗ Ста ра Пазо ва Борис Бабик је чести тао 
на јуби ле ју, поже лев ши чла но ви ма да се и 
нада ље ова ко оку пља ју и упо зна ју међу
соб но. 

МАТИ ЦА СЛО ВАЧ КА

Моно гра фи ја 
Управ ни одбор Месног одбо ра Мати це 

сло вач ке раз ма трао је пред лог изме на Ста
ту та, који се одно си на број чла но ва у Упра
ви Мати це сло вач ке у Срби ји у одно су 
члан ство по мести ма.  Ста ро па зо вач ки 
Месни одбор ће финан сиј ски помо ћи сни
ма ње доку мен тар ног фил ма о сужи во ту 
Сло ва ка и Срба у Ста рој Пазо ви а како је 
наја ви ла пред сед ни ца Ана Балаж,  до кра ја 
годи не се оче ку је и изда ва ње моно гра фи је 
о шко ли „Јан ко Чме лик“, која је зајед нич ки 
про је кат ове две инсти ту ци је. На днев ном 
реду су биле и при пре ме за пред сто је ћи 
фести вал мла дих неа фир ми са них интер
пре та то ра сло вач ких народ них песа ма, који 
ће се одр жа ти у Ста рој Пазо ви у неде љу, 
19. новем бра.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Накна да за
одвод ња ва ње 

Поре ска упра ва Репу бли ке Срби је под
се ћа да од ове годи не накна ду за одвод
ња ва ње физич ких лица утвр ђу ју и напла
ћу ју јав на водо при вред на пред у зе ћа: 
„Срби ја во де“ и „Воде Вој во ди не“ . Наи ме, 
Зако ном о изме на ма и допу на ма Зако на о 
вода ма про пи са но је да се јав ном водо
при вред ном пред у зе ћу пове ра ва ју посло
ви обра чу на и заду же ња обве зни ка пла ћа
ња накна де за одвод ња ва ње, које је до 
сту па ња на сна гу овог Зако на оба вља ла 
Поре ска упра ва.

За све инфор ма ци је у вези са накна дом 
за одвод ња ва ње, укљу чу ју ћи подат ке о 
ста њу дуга, реше њи ма и оста лим пита њи
ма, вла сни ци и кори сни ци земљи шта на 
тери то ри ји Репу бли ке Срби је тре ба да се 
се обра те јав но водо при вред ним пред у зе
ћи ма.

На тери то ри ји Ауто ном не покра ји не 
Војводинe могу да се обра те кори снич ком 
сер ви су „Воде Вој во ди не“ и то рад ним 
дани ма од 7.00 до 15.00 часо ва, на тел. 
0800/212121, затим 021/4881539 и 
021/4881434, или на мејл: kori snik @vo de
voj vo di ne.rs.

Зах тев за изда ва ње потвр де може се 
посла ти на мејл: potvr de @vo de voj vo di ne.
rs, затим на поштан ску адре су „ Воде Вој
во ди не“, Буле вар Михај ла Пупи на бр. 25, 
Нови Сад или пре да ти лич но на писар ни
ци „Воде Вој во ди не“ у Новом Саду. Обра
зац зах те ва за изда ва ње потвр де о ста њу 
накна де за одвод ња ва ње за физич ка лица 
може се пре у зе ти са сај та „Воде Вој во ди
не“ – www.vode voj vo di ne.com.

Обве зни ци накна де за одвод ња ва ње 
који желе да упла те накна ду пре доста
вља ња реше ња за 2017. годи ну могу то да 
учи не на исти уплат ни рачун и позив на 

број који је назна чен у реше њу Поре ске 
упра ве за 2016. годи ну, али као „при ма
лац“ тре ба да назна че – Буџет ски фонд за 
воде АП Вој во ди не. Број жирорачу на 
(84074156584324) и позив на број оста ју 
исти.

ТРИ БИ НА

Пра во сла вље
и стра х

Срп ска пра во слав на цркве на општи на у 
Новој Пазо ви орга ни зо ва ла је духов ну три
би ну  пре да ва ње на тему „Пра во слав ни 
одго вор на пре те ра не бри ге и стра хо ве“. 
Пре да вач је био др Милош Весин, про фе
сор Бого слов ског факул те та у Либер тви лу. 
Про то је реј  ста вро фор Милош Весин је 
сту ди је тео ло ги је завр шио у Луцер ну а док
то ри рао пси хо ло ги ју у Лон до ну. Аутор је 
зна чај них изда ња из обла сти пси хо ло ги је и 
тео ло ги је а пре да вач је на мно гим три би на
ма и и уни вер зи те ти ма широм Аме ри ке, 
Кана де и Евро пе.  Пре да ва ње се одр жа ло 
у субо ту, 11. новем бра у Био скоп ској сали у 
Новој Пазо ви. 

ЦРВЕ НИ КРСТ

Зави сност
од инте р нета

У про сто ри ја ма Црве ног крста Ста ра 
Пазо ва одр жан  је први, ини ци ја тив ни, рад
ни саста нак са пред став ни ци ма свих основ
них и сред њих шко ла на тему „Пре вен ци ја 
зави сно сти од интер не та“. На састан ку чији 
је циљ била ана ли за доса да шњих актив но
сти у шко ла ма на поме ну ту тему као и дого
вор о буду ћој сарад њи на ства ра њу про јек
та и њего вој реа ли за ци ји  при су ство ва ло је 
25 пред став ни ка, шко ла, Цен тра за соци
јал ни рад и Црве ног крста Ста ра Пазо ва. 
Важност тре ти ра не теме је моби ли са ла све 
при сут не да иза ђу са кон крет ним пред ло зи
ма, иде ја ма али и да пону де сво ју сарад њу 
како у ства ра њу про јек та тако и у њего вој 
реа ли за ци ји. 
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Усво јен деве то ме сеч ни
изве штај о буџе ту

Изве штај о деве то ме сеч
ном извр ше њу општин
ског буџе та усво јен је 

на сед ни ци Општин ског већа 
Рума која је одр жа на 10. 
новем бра.

Пре ма обра зло же њу Биља
не Дамља но вић, шефи це Оде
ље ња за финан си је, при вре ду 
и пољо при вре ду укуп но пла
ни ра ни при хо ди и при ма ња, 
као и рас хо ди и изда ци буџе
та за ову годи ну изно се нешто 
пре ко 2,2 мили јар де дина ра.

 – За девет месе ци укуп ни 
при хо ди и при ма ња са неу тро
ше ним сред стви ма из про шле 
годи не изно се 1,28 мили јар ди 
дина ра и тако је план оства
рен са 56,68 про це на та, док су 
укуп ни рас хо ди и изда ци мили
јар ду и 85 мили о на дина ра, 
што је реа ли за ци ја пла ни ра
них рас хо да од 48 про це на та. 
У струк ту ри при хо да, нај ви ше 
се у буџет сли ло од поре за на 
дохо дак, добит и капи тал не 
добит ке – 38,8 одсто, потом 
тран сфе ра са виших нивоа 
вла сти око 25,2 и од поре за 
на имо ви ну 16,36 про це на та – 
обја сни ла је Биља на Дамља
но вић.

 – Ако поре ди мо са изве шта
јем за шест месе ци, када је 
при ход био 901 мили он дина
ра, у овом тре ћем тро ме сеч ју 
пла ни ра ни при ход је нешто 
мањи, али мора мо иста ћи да 
је реч о лет њим месе ци ма и 
одмо ри ма, то је на неки начин 
било и за оче ки ва ти. Оче ку јем 
да ће при ход бити знат но већи 

у послед њем квар та лу и убе
ђен сам, има ју ћи у виду и тре
нут не при ли ве, да ћемо оства
ри ти ту при ход ну стра ну она ко 
како је жели мо, зна чи око 1,9 
мили јар ди дина ра – ука зао је 
Сла ђан Ман чић, пред сед ник 
рум ске општи не.

Неко ли ко одлу ка на овој сед
ни ци Општин ског већа тица ло 
се и доно ше ња реше ња о упо
тре би сред ста ва теку ће буџет
ске резер ве  у изно су од два 
мили о на дина ра за накна ду 
ште те од ује да паса лута ли
ца, а десет мили о на дина ра за 
изград њу сао бра ћај ни ца у три 
ули це у Буђа нов ци ма. 

Наи ме, за ове наме не је 

рум ска општи на од Фон да за 
капи тал на ула га ња Вој во ди
не доби ла 46 мили о на дина
ра, али су на тен де ру пону де 
биле знат но више, тако да се 
мора дода ти још десет мили
о на дина ра и рас пи са ти нови 
тене дер, уго вор закљу чи ти са 
нај по вољ ни јим пону ђа чем до 
кра ја ове годи не како би радо
ви запо че ли и били завр ше ни 
наред не годи не. 

Тако ђе, било је и неко ли ко 
изме на буџет ских апро при
ја ци ја веза но за обез бе ђе ње 
сред ста ва за зара де запо
сле них у Зави чај ном музе ју и 
Град ској библи о те ци.

Када је реч о одлу ци о утвр

ђи ва њу про сеч них цена ква
драт ног метра непо крет но сти 
за утвр ђи ва ње поре за на имо
ви ну за наред ну годи ну, шефи
ца Оде ље ња за локал ну поре
ску адми ни стра ци ју Миле ва 
Кова че вић је обра зло жи ла да 
се поме ну та одлу ка мора ла 
доне ти до 30. новем бра. 

– Ника квих изме на нема, 
сем код цене за гра ђе вин ско 
земљи ште у четвр тој зони чија 
је цена пове ћа на са 580 на 610 
дина ра, што је и у скал ду са 
цена ма на тржи шту које пра
ти и одре ђу је поре ска упра ва. 
Тако ђе, биће и ума ње ње од 
јед ног про цен та, за оне који у 
наред ној годи ни сти чу пра во 
на пове ћа ње амор ти за ци је на 
мак си мал них 40 про це на та – 
поја сни ла је Миле ва Кова че
вић. 

Пред сед ник рум ске општи
не Сла ђан Ман чић је ука зао 
да је боље када се утвр де 
такви реал ни изно си које гра
ђа ни могу да пла те и да је ово 
Оде ље ње јед но од нај бо љих 
по свом раду и успе шно сти 
напла те.

Доне то је и неко ли ко пред
ло га одлу ка о пла но ви ма 
детаљ не регу ла ци је рад не 
зоне у Путин ци ма којим се 
пред ви ђа вели ка рад на зона, 
потом зоне цен трал них садр
жа ја у Пла ти че ву за потре бе 
изград ње вели ког тржног цен
тра, те за „Био е нер га ну“ у Вог
њу. Пла но ве је ради ло рум ско 
ЈУП „План“.

С. Џ.

Чла но ви Општин ског већа су 
при хва ти ли и пред лог о фор ми
ра њу једи ни ца цивил не зашти
те опште наме не за тери то ри ју 
рум ске општи не. Како је иста
као Милен ко Секу лић, члан 
Општин ског већа, ова одлу ка 
се доно си у скла ду са одред ба
ма Зако на о ван ред ним ситу а
ци ја ма и Ста ту том Општи не. 

– Број чла но ва ове једи ни це 
зави си од вели чи не тери то ри је 
и про це не угро же но сти, тако да 
би ова једи ни ца има ла 75 људи 
– 30 за град и 45 за села рум ске 
општи не. У њој ће бити мушкар
ци и жене ста ро сти од 18 до 50 
годи на који су слу жи ли цивил ни 

вој ни рок, а делу ју по одлу ци 
Шта ба за ван ред не ситу а ци је 
рум ске општи не – поја снио је 
Секу лић.

Цивил на
зашти та

Сед ни ца Општин ског већа Рума

Милен ко Секу лић
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ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА НА ПАНЕЛ ДИСКУ СИ ЈА МА У САРА ЈЕ ВУ И БАЊА ЛУ ЦИ

Бор ба про тив коруп ци је
Вла ди мир Гак, пред

сед ник Општи не 
Инђи ја уче ство вао је 

на пане лу „Пре зен та ци је 
добре прак се из реги о на у 
бор би про тив коруп ци је“ у 
скло пу Кон фе рен ци је гра
до на чел ни ка или начел
ни ка и пред се да ва ју ћих 
општин ских, одно сно град
ских већа Босне и Хер
це го ви не под нази вом 
„Пре вен ци ја и сузби ја ње 
коруп ци је и реформ ски 
про це си у БиХ“. 

У сво јим изла га њи ма у 
Сара је ву и Бањалуци, први 
човек инђиј ске општи не, 
гово рио је  о систем ским 
реше њи ма која су доне ше
на на нивоу локал не вла
сти захва љу ју ћи који ма је 
спре че на коруп ци ја у јав
ном сек то ру. Било је речи и 
о интер ном пла ну за спре
ча ва ње коруп ци је у јав ним 
набав ка ма. Гак је иста као 
тран спа рент ност и кон
тро ле јав них набав ки као 
важне сег мен те у спре ча
ва њу свих обли ка нере гу
лар но сти. 

Осим пре вен ци је коруп

ци је, пред сед ни ке општи
на и скуп шти на гра до ва 
инте ре со ва ла су иску ства 
општи не Инђи ја у при вла
че њу инве сти ци ја.

 У послед њих неко ли ко 
месе ци уло же на су зна чај
на сред ства за опре ма ње 
инду стриј ске зоне, а коли ко 
је то бит но пока зу је пода

так да је у току реа ли за ци
ја седам нових инве сти ци ја 
у који ма ће посао про на ћи 
650 рад ни ка  иста као је 
Гак.

На кон фе рен ци ји су одр
жа ни број ни била те рал
ни састан ци пред сед ни ка 
општи не Инђи ја са пред
став ни ци ма гра до ва и 

општи на из БиХ, на који ма 
је дого во ре но успо ста вља
ње сарад ње на при вред
ном и кул тур ном нивоу.

Кон фе рен ци је у Сара је ву 
и Бањалуци орга ни зо вао је 
Савез општи на и гра до ва 
БиХ и Репу бли ке Срп ске уз 
подр шку миси је ОЕБСа у 
БиХ. М.Ђ.

Вла ди мир Гак гово рио на панел диску сиј ма у БиХ

СИСТЕМ 48

Почи ње изград ња буна ра
Поче ли су радо ви на 

изград њи недо ста
ју ћег дела водо вод

не мре же у Ули ци Десан ке 
Мак си мо вић у Инђи ји. Радо
ве изво ди ЈКП „Водо вод и 
кана ли за ци ја“ којем је тај 
посао пове ри ла Општи на 
Инђи ја након спро ве де не 
јав не набав ке. То је ујед но 
била и јед на од инфор ма
ци ја са послед њег састан ка 
Систе ма 48 у Инђи ји, који је 
одр жан у петак, 10. новем
бра. Из дво не дељ ног изве
шта ја „Водо во да“ могло се 
чути и да у поне де љак, 13. 
новем бра почи њу радо ви 
на изград њи бате ри је буна
ра 24 на инђиј ском изво ри
шту. 

Мисли мо да ће нас вре
ме послу жи ти и да ће радо
ви на изград њи бате ри је 
буна ра бити завр ше ни у 
закон ском року од 105 дана. 
У поне де љак тако ђе кре ће
мо и са радо ви ма на изград

њи стуб не, 400кило ват не 
тра фо ста ни це која је нео п
ход на због даљег, несме та
ног функ ци о ни са ња буна ра 
чија је иград ња у току иста
као је Дра го љуб Три фу но
вић, дирек тор ЈКП „Водо вод 
и кана ли за ци ја“ у Инђи ји 
и додао да је пре неко ли
ко дана рас пи са на и јав на 

набав ка за избор изво ђа ча 
радо ва на изград њи бате
ри је буна ра 25 у Инђи ји.

О актив но сти ма у прет
ход не две неде ље, при сут
не на састан ку Систе ма 48, 
изве сти ли су и пред став ни
ци Јав ног кому нал ног пред
у зе ћа „Кому на лац“ у Инђи ји. 
На Град ској пија ци заме ње

не су дотра ја ле сија ли це 
у окви ру јав не расве те, о 
којој бри не ЈП „Инђи ја пут“, 
исто вре ме но поста вље но и 
10 нових рефлек то ра јав
не расве те, на ини ци ја ти ву 
кори сни ка услу га.

Како је потвр дио Душан 
Лема ић, врши лац дужно
сти дирек то ра ЈКП „Кому
на лац“, у поне де љак, 13. 
новем бра кре ћу радо ви на 
заме ни кро во ва одре ђе ног 
бро ја тезги на Град ској пија
ци, који су оште ће ни током 
невре ме на које је пре два 
месе ца пого ди ло под руч је 
општи не Инђи ја.

Заме на кро во ва од тако
зва ног вало пла ста ради
ће се пар ци јал но, од прве 
тезге на Белој пија ци, па и 
све оста ле које се, махом, 
нала зе у доњем делу пија
це. Сви радо ви биће завр
ше ни у року од седам дана 
каже Лема ић.

М.Ђ.

Душан Лема ићДра го љуб Три фу но вић
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С.Ш. „ДРА ГИ ЊА НИК ШИЋ“

Пре вен ци ја

У четвр так, 9. новем бра, на Тргу Ћире 
Миле ки ћа у Срем ској Митро ви ци, гра ђа ни 
су били у при ли ци да из ме ре крв ни при ти
сак, пре кон тро ли шу ше ћер у кр ви, хо ле сте
рол и три гли це ри де. 

Орга ни за тор ове акци је „Здра вље, лепо
та – ква ли тет живо та“ је Сред ња меди цин
ска шко ла „Дра ги ња Ники шић“. 

ВРТИЋ „БУБА МА РА“
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Нови кров 

У четвр так, 9. новем бра завр ше ни су 
радо ви на сана ци ји кро ва на објек ту Дечи
јег врти ћа „Буба ма ра“ у Насе љу Мати ја 
Хуђи. 

Радо ве су истог дана оби шле заме ни ца 
гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це Све
тла на Мило ва но вић, начел ни ца Град ске 
упра ве за обра зо ва ње Мир ја на Пје вац и 
дирек тор ка Пред школ ске уста но ве „Пче ли
ца“ Миро сла ва Или јић. 

Вред ност изве де них радо ва је 2,5 мили
о на дина ра. 

ЈКП „КОМУ НА ЛИ ЈЕ“

Град без отпа да

У окви ру про јек та Свет ска зна ња за раз
вој мла дих, 4. и 5. новем бра на Ава ли је 
пред ста вљен про је кат Град без отпа да 
који су кре и ра ле уче сни це овог про јек та из 
Срем ске Митр о ви це Ива на Дин чић, Анђе ла 
Добраш, Ива на Ерде ји и Андреа Томић, уз 
помоћ и подр шку ЈКП „Кому на ли је“. 

Про је кат је успе шно пред ста вљен и оце
њен као један од нео п ход них за реа ли за ци ју 
а све у циљу раз ви ја ња еко ло шке све сти у 
нашем гра ду.

Ова кав начин рада на кре и ра њу про је
ка та, који су од вели ке важно сти за град, 
уче сни ца ма је донео вели ко иску ство, нове 
вешти не и зна ња. 

ШИД

Реги стра ци ја
стам бе них згра да
Начел ник општин ске упра ве 

Општи не Шид Ром ко Папу га, на 
кон фе рен ци ји за нови на ре која 

је одр жа на про шле неде ље 7. новем
бра, инфор ми сао је гра ђа не шид ске 
општи не о нео п ход но сти реги стра ци је 
стам бе них једи ни ца. Пре ма њего вим 
речи ма, пре ма одред ба ма Зако на о 
ста но ва њу и одр жа ва њу стам бе них 
згра да који је сту пио на сна гу ове годи
не, у стам бе ним једи ни ци ма потреб но 
је да се што што пре одр же скуп шти не 
и иза бе ру управ ни ци. Иза бра ни управ
ник дужан је да под не се при ја ву за 
упис са пра те ћом доку мен та ци јом.

 Општин ска упра ва је још од 12. јуна 
2017. годи не, након сту па ња на сна гу 
зако на, уве ла реги стар згра да. Један 
део стам бе них једи ни ца се већ реги
стро вао. Ради се  о стам бе ним објек
ти ма где мини мал но посто је два ста на, 
како се у зако ну и наво ди. Дакле, не 
ради се о реги стра ци ји при ват них кућа 

које има ју један стан, него само о стам
бе ним згра да ма. Зна мо да је већи на 
стам бе них згра да у Шиду при ва ти зо
ва на, а посто је згра де које су гра ди ли 
при ват ни инве сти то ри. Тако да где год 
посто ји мини мал но две стам бе не једи
ни це, посто ји оба ве за њихо вог упи са у 
реги стар. Ста на ри су у оба ве зи  да иза
бе ру управ ни ка у њима, а након тога 
извр ше реги стра ци ју до 12. децем бра 
теку ће годи не, кад исти че рок за реги
стра ци ју  исти че Ром ко Папу га.

Посто ји неко ли ко могућ но сти за пре
у зи ма ње нео п ход них доку ме на та.

 Јед на од могућ но сти је да се доку
мен та ци ја пре у зме пре ко сај та за при
вред не реги стре, а исто то може да се 
ура ди у нашој орга ни за ци о ној једи ни ци 
која се нала зи у Ули ци цара Лаза ра 
број 7 на првом спра ту  каже Папу га.

Све додат не инфор ма ци је гра ђа ни 
Шида могу доби ти на број теле фо на 
712606.

Након рекон струк ци је спо ља шњо
сти згра де Касни на у Врд ни ку, 
2015. годи не, почет ком новем

бра теку ће годи не, завр ше ни су и уну
тра шњи радо ви: ура ђе ни су подо ви, 
поста вље на сто ла ри ја, извр ше ни су 
елек тро – гра ђе вин ски радо ви, као и 
котлар ни ца за гре ја ње на пелет. 

За ове радо ве из Упра ве за капи тал
на ула га ња АП Вој во ди не обез бе ђе но 
је око 6,5 мили о на дина ра, a из буџе та 
Општи не Ириг око 200.000 дина ра за 
поста вља ње лами на та. 

Сада се у скло пу ове згра де, поред 

Месне кан це ла ри је и библи о те ке, 
нала зе и про сто ри је Тури стич ке орга
ни за ци је Општи не Ириг.

Пала та Каси на пред ста вља зна ме
ни тост Врд ни ка. У нека да шњој вили 
упра ве руд ни ка мрког угља, вре ме ном 
је поред библи о те ке сме ште на и про
сто ри ја месне зајед ни це, а све ча на 
сала се кори сти за кул тур не мани фе
ста ци је. О вред но сти и зна ча ју згра де 
све до чи и чиње ни ца да је свр ста на у 
спо ме ни ке кул ту ре на про сто ру Сре
ма. 

Фото: В. Ц. 

ВРД НИК 

Завр ше ни радо ви 
у Каси ни
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ДЕЦЕМ БАР СКИ
ИЗБО РИ

Про гла ше на 
прва листа 

Општин ска избор на коми
си ја Општи не Пећин ци про
гла си ла је 8. новем бра  прву 
избор ну листу кан ди да та 
за одбор ни ке у Скуп шти ни 
општи не Пећин ци на ван
ред ним локал ним избо ри ма 
зака за ним за 24. децем бар. 
За избор ну листу која ће на 
децем бар ским избо ри ма на 
гла сач ком листи ћу бити под 
бро јем један про гла ше на 
је листа Алек сан дар Вучић 
 Срп ска напред на стран
ка  Соци ја ли стич ка пар ти ја 
Срби је  Иви ца Дачић.

Пред став ни ци Срп ске 
напред не стран ке су испред 
коа ли ци је пре да ли листу 
јуче у попо днев ним сати ма, 
а Општин ска избор на коми
си ја је наста ви ла са радом 
и након про ве ре исправ но
сти пре да те доку мен та ци
је и спи ска гла са ча који ову 
листу подр жа ва ју, доне ла је 
реше ње којим је про гла си
ла избор ну листу Алек сан
дар Вучић  Срп ска напред
на стран ка  Соци ја ли стич ка 
пар ти ја Срби је  Иви ца Дачић 
за листу под бро јем један, 
чиме су се ујед но сте кли 
усло ви да ова коа ли ци ја име
ну је свог пред став ни ка у про
ши ре ни састав Општин ске 
избор не коми си је.

Све избор не листе које 
потвр ди Општин ска избо р на 
коми си ја биће обја вље не на 
овом сај ту на бане ру „Избо ри 
2017“.

ПЕЋИН ЧА НИ У БАЊА ЛУ ЦИ

Пред ста вље не лепо те 
пећи нач ке општи не 

На мани фе ста ци ји Дани Вој
во ди не, одр жа ној у Бања
лу ци 2. и 3. новем бра, у 

орга ни за ци ји Тури стич ке орга
ни за ци је Вој во ди не уз подр шку 
Мини стар ства трго ви не, тури
зма и теле ко му ни ка ци је Вла де 
репу бли ке Срби је и Покра јин ске 
вла де АП Вој во ди не, тури стич
ке потен ци ја ле пред ста ви ле су 
тури стич ке орга ни за ци је из 16 
вој во ђан ских општи на, међу 
који ма и Тури стич ка орга ни за ци
ја Општи не Пећин ци.

Пре ма речи ма в.д. дирек то ра 
ТО Општи не Пећин ци Љуби це 
Бошко вић првог дана мани фе
ста ци је на При вред ном фору му 
оства ре ни су кон так ти са неко
ли ко тури стич ких аген ци ја из 
Репу бли ке Срп ске и начи ње ни су 
први кора ци ка буду ћој сарад њи, 
а број ним гра ђа ни ма Бања лу ке 

на тргу Кра ји на, у окви ру постав
ке Вој во ђан ски сокак про мо ви
сан је и тури стич ки потен ци јал 
наше општи не.

Пред ста ви ли смо тури стич
ке потен ци ја ле путем сло га на 
„Упо знај те пре део где при ро
да грли исто ри ју“, са посеб ним 
акцен том на објек ти ма народ ног 
гра ди тељ ства у Ога ру, Купи но
ву и Доњем Товар ни ку. Дра го 
нам је да су Бања лу ча ни пока
за ли вели ку заин те ре со ва ност 
за при род не лепо те и кул тур
ноисто риј ске вред но сти наше 
општи не, а посеб но за Спе ци
јал ни резер ват при ро де Обед ска 
бара и Музеј хле ба – иста кла је 
Бошко вић.

На При вред ном фору му, у 
орга ни за ци ји При вред не комо ре 
Репу бли ке Срп ске и При вред не 
комо ре Вој во ди не уче ство ва ло 

је пре ко 60 при вред ни ка, а на 
отва ра њу Фору ма при сут ни ма се 
обра тио пот пред сед ник Покра
јин ске вла де Ђор ђе Мили ће вић 
који је иста као да одно си изме ђу 
Репу бли ке Срп ске и Репу бли ке 
Срби је, ника да нису били бољи 
него што су данас нагла сив ши 
да је то, плод мудре поли ти ке 
два ју држав них руко вод ста ва, 
која успе ва ју да одго во ре свим 
иза зо ви ма и иску ше њи ма.

На отва ра њу Фору ма као и на 
кон фе рен ци ји за меди је, при
сут ни ма су се обра ти ли и пот
пред сед ни ца Вла де Репу бли ке 
Срп ске Сре брен ка Голић, пред
сед ник При вред не комо ре Вој
во ди не Бошко Вучу ре вић, пред
сед ник При вред не комо ре РС 
Бошко Ђурић и мини стар трго
ви не и тури зма у Вла ди РС Пре
драг Глу ха ко вић.

САОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ

СНС број један на локал ним избо ри ма у Пећин цима
Избор на листа Срп ске напред не стран ке 

АЛЕК САН ДАР ВУЧИЋСРП СКА НАПРЕД
НА СТРАН КАСОЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ
ЈА СРБИ ЈЕИВИ ЦА ДАЧИЋ биће под бро
јем 1 на пред сто је ћим локал ним избо ри ма 
у општи ни Пећин ци зака за ним за 24. 
децем бар, потвр ди ла је синоћ Општин ска 
избор на коми си ја Општи не Пећин ци.

Први човек пећи нач ких напред ња ка 
Мило рад Пан тић тим пово дом је изја вио да 
је то што су кан ди да ти са коа ли ци о не листе 
оку пље не око Срп ске напред не стран ке 
први при ку пи ли пот пи се подр шке гла са ча 
јасан пока за тељ коли ки углед ова стран ка 
има међу гра ђа ни ма пећи нач ке општи не.

 Углед СНС међу нашим сугра ђа ни ма 
расте из годи не у годи ну, јер ни јед ног тре
нут ка нисмо изне ве ри ли пове ре ње које су 
нам ука за ли пре чети ри годи не. Врше ћи 
власт нисмо се уда љи ли од гра ђа на, већ 
смо чвр сто сто ја ли на земљи раде ћи са 
њима и за њих. Гле да ли смо се у очи и у 
лепим и у тешким тре ну ци ма. Тако ће бити 
и ово га пута. Иза ћи ћемо отво ре но пред 
гра ђа не са резул та ти ма нашег доса да шњег 

рада, а за будућ ност неће мо обе ћа ва ти 
куле и гра до ве, већ ћемо изне ти јасне и 
оства ри ве пла но ве. Сигу ран сам да ће 
наши сугра ђа ни пре по зна ти да са Срп ском 
напред ном стран ком има ју сигур ну будућ

ност и да ћемо сви зајед но побе ди ти и на 
овим избо ри ма – рекао је Пан тић. 

Пове ре ни штво Општин ског одбо ра 
СНС Пећин ци
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Ја све радим без импе ра ти ва

У петак, 10. новем бра, на сце ни 
митро вач ког Позо ри шта „Добри
ца Милу ти но вић“ изве де на је 

пред ста ва „39 сте пе ни ка“, позо ри шта 
Бошко Буха из Бео гра да. Ово вече обе
ле же но је сме хом и апла у зи ма публи ке 
у пре пу ној сали.  Пред ста ва са рела
тив но оскуд ном сце но гра фи јом и чети
ри глум ца, бес пре кор но држи пажњу 
целим сво јим током. Машто вит начин 
на који су реди тељ Вла ди мир Алек сић 
и глу мач ка еки па реши ли сце не и савр
ше но тем пи ра но изво ђе ње дозво ља ва 
гле да о цима да се у пот пу но сти пре ба
це у реал ност коме ди је која се оди гра
ва пред њима. Глу мац Адри ја Мило ше
вић у пред ста ви играо је неко ли ко 
лико ва. 

М НОВИ НЕ: Какви су Вам ути сци 
након пред ста ве и каква је митро вач
ка публи ка?

АНДРИ ЈА МИЛО ШЕ ВИЋ: Публи ка је 
фено ме нал на. Ја то знам, јер госту јем у 
Срем ској Митро ви ци дуго годи на и то 
сам знао и пре него што смо дошли. 
Било је ствар но одлич но. Ова пред ста
ва је таква, спек та ку лар на, ефект на, 
дина мич на. 

Да ли Вам је нај те же у пред ста ви то 
што се тран сфор ми ше те у неко ли ко 
лико ва?

Није, то је у пред ста ви нај ве ћи иза
зов. Кад имаш нешто што ти пред ста
вља нај ве ћи иза зов, онда ти то поста не 
нај ве ће ужи ва ње. Ми игра мо ову пред
ста ву зна ју ћи да ће публи ка увек реа го
ва ти добро.

Андри ја Мило ше вић

Све радим са 
љуба вљу и 
пози тив ном 

енер ги јом. 
Публи ка то

раз у ме, види
и воли.

Радим без 
импе ра ти ва
и волим то
што радим

У пред ста ви „39 сте пе ни ка“ игра ју 
Вик тор Савић (Ричард Ханеј), Ана ста
сиа Ман дић (Ана бе ла Шмит, Паме ла, 
Мар га ре та) и два коми ча ра који се 
током пред ста ве тран сфор ми шу у неко
ли ко лико ва  Горан Јев тић и Андри ја 
Мило ше вић. 

Зани мљи во је рећи да ова чети ри 
глум ца у пред ста ви тума че мно штво 
лико ва и са неко ли ко рекви зи та фор ми
ра ју раз ли чи те про сто ре, пред ме те и 
ситу а ци је.

При ча о 39 сте пе ни ка ста ри ја је од 
фил ма Алфре да Хич ко ка. Роман овог 
нази ва напи сао је Џон Бакен, 1915. 
годи не. 

Рад ња кома да је јед но став на: мушка
рац поку ша ва да помог не жени, аген ту, 
кон тра о ба ве штај цу. Када агент ки ња 
бива уби је на, он мора да се бори да 
спа се себе и исто вре ме но поку ша да 
рас крин ка гру пу стра них шпи ју на који 
желе да се домог ну важне држав не тај
не.

„39 СТЕ ПЕ НИ КА“ У МИТРО ВАЧ КОМ ПОЗО РИ ШТУ

Глум ци оду ше ви ли публи ку

Са пред ста ве 

M NOVINE :
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ДА ЛИ ЋЕ БИТИ УКИ НУТ ЈУТАР ЊИ ВОЗ РУМА – ШИД?

У 6 и 10 за Руму
Како кажу пут ни ци, ови што уре ђу ју ред вожње тре ба

ло би да обра те пажњу на вре ме. Воз у чети ри сата 
пола зи из Руме, што је рано. Али, ако би поме ри ли вре
ме пола ска било би више пут ни ка

По новом реду вожње Акци о нар
ског дру штва за желе знич ки пре
воз пут ни ка „Срби ја Воз“ који 

сту па на сна гу од јану а ра 2018. годи
не, воз који сао бра ћа у јутар њим часо
ви ма од Руме до Шида са пола ском у 
чети ри сата биће уки нут.

Пре ма незва нич ним инфор ма ци ја ма 
раз лог уки да ња воза на тој рела ци ји је 
недо во љан број пут ни ка. Глав на мука 
пут ни ка који сва ко јутро путу ју тим 
возом јер раде у Шиду је како даље на 
посао, ако уки ну воз? 

Пре ма речи ма пут ни ка, Желе зни ца 
доби ја довољ но сред ста ва од  држа
ве,  тако да та при ча како им се не 
испла ти није при хва тљи ва. Како још 
кажу пут ни ци, ови што уре ђу ју ред 
вожње тре ба ло би да обра те пажњу на 
вре ме пола ска воза. Воз у чети ри сата 
пола зи из Руме што је рано. Ако би 
про ме ни ли вре ме пола ска било би 

више пут ни ка. Неки пут ни ци се сна ла
зе за пре воз на раз не начи не, иду 
коли ма хит не помо ћи, а некад и ауто 
сто пом. Ова одлу ка Желе зни це да се 
уки не воз дове шће до тога да неки 
рад ни ци оста ну без посла, а они који 
су пред пен зи јом тако ђе има ју про
блем, јер нико им неће дати пре вре ме
ну пен зи ју због тога што нема ју како да 
дођу на посао. 

Из раз го во ра са пут ни ци ма сазна је
мо да нај ви ше има оних који путу ју из 
Руме и Срем ске Митро ви це до Шида, а 
углав ном су то људи који путу ју дужи 
низ годи на. Дру гог пре воз до Шида у 
раним јутар њим сати ма нема, а рад ни
ци ма се не испла ти да иду коли ма, 
нарав но ко их има. Њихо ве пла те не би 
јед но став но под не ле тро шко ве пута. 

Како смо могли да види мо док смо се 
вози ли првим јутар њим возом за Шид, 
било је десе так пут ни ка. Када смо се 
вра ћа ли тим истим возом који пола зи 
из Шида у пет часо ва и педе сет мину та 
број пут ни ка се знат но пове ћао. На 
самој ста ни ци у Шиду у воз је ушло три
де се так пут ни ка док се тај број пове ћао 
са пут ни ци ма који су ушли у Мар тин ци
ма. 

Како би потвр ди ли исти ни тост 
инфор ма ци је о уки да њу воза,  ми смо 
упу ти ли зва нич ни допис  а.д. „Срби ја 
воз“, на који до закључења овог броја 
нисмо доби ли одго вор. 

С. Кота ра нин

Пут ни ци раз о ча ра ни вешћу да се 
уки да воз који сао бра ћа више од 30 
годи на одлу чи ли су се да  пот пи шу 
пети ци ју у нади да ће то спре чи ти 
уки да ње воза. Пети ци ју је пот пи са ло 
32 пут ни ка, а пети ци ја  је посла та 
а.д. „Срби ја Воз“ у Бео гра ду.

Посла та
пети ци ја

Позна то је да је коме ди ја један од 
нај ком плек сни јих и нај те жих глу мач
ких зада та ка. Да ли је јед но став но 
изма ми ти осмех код публи ке, посеб
но данас у вре ме ну у којем живи мо?

Тешко је, али ја поку ша вам. Нећу 
скре ну ти са тог пута, јер има толи ко 
нега тив них поја ва данас које се фор си
ра ју и онда ја морам да пра вим неки 
баланс. 

Ко Вас засме ја ва у при ват ном 
живо ту?

Имам доста при ја те ља који су духо
ви ти. Тру дим се да будем окру жен пози
тив ним људи ма. 

Тре нут но Вас гле да мо у ТВ сери ји 
„Мами ни сино ви“, али и као чла на 
жири ја у еми си ји „Тво је лице зву чи 
позна то“. Поред тога, анга жо ва ни сте 
у број ним пред ста ва ма, али и фил
мо ви ма. Пре неко ли ко годи на води
ли сте еми си ју „Сур вај вер“. Пева те. 
У чему се нај бо ље сна ла зи те?

У све му. (смех). Ја то радим са таквом 
љуба вљу и пози тив ном енер ги јом. 
Публи ка то раз у ме, види и воли. Ја све 
радим без импе ра ти ва и волим то што 
радим.  

Попу лар на пред ста ва  „Певај бра
те“ је ујед но и Ваш реди тељ ски деби. 
Шта је по Вама теже, бити глу мац или 
реди тељ и у чему више ужи ва те?

Исто је то. И јед но и дру го тра жи 
исцр пљу ју ћу енер ги ју. Јесу раз ли чи ти 
посло ви. Реди тељ мора да гле да све из 
мало ширег кон тек ста, а глу мац се бави 
јед ном уло гом. Све је то врло слич но и 
тешко. 

Са пред ста ва ма у који ма игра те, 
доста путу је те по Срби ји и реги о ну. 
Како оце њу је те тре нут ну ситу а ци ју у 
позо ри шту и кул ту ри уоп ште?

Лоши су, нарав но да су лоши. Кад 
нема еко но ми је, нема ни кул ту ре. Кул
ту ра се увек раз ви ја у сре ди на ма које су 
бога те. Она мора да буде нешто што би 
тре ба ло да одр жа ва дух наро да. Мора 
да цве та, а да би се то деси ло, људи 
мора ју да има ју новац и пла те кар ту 
како би дошли у Позо ри ште. Све је то 
сим би о за. Ово је вре ме вре ме поли ти
ке, поли ти ке као бизни са, бизни са као 
поли ти ке. Кул ту ра је гене рал но, у Евро
пи, у дру гом пла ну. 

Про шло је више од два де сет годи
на од када сте на сце ни. Јесте ли 
задо вољ ни оним што сте ура ди ли у 
про те кле две деце ни је?

Задо во љан сам. Радим свој посао, 
имао сам успе хе, имао сам неу спе хе. 
Живиш, радиш и идеш даље. 

Какви су Вам послов ни пла но ви за 
будућ ност?

У наред ном пери о ду ћу сигур но ради
ти еми си ју „Изве ди ме”, филм „Так си 
блуз”, игра ћу пред ста ве и веро ват но 
још доста тога. 

Раз го ва ра ла:
Сања Ста не тић 
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ПРИ ЧЕ ИЗ МАР ТИ НА ЦА

Зашто Мар тин ча не
зову „пор цу ла ни“?

Мар тин ча ни ма су на памет пада ле раз не иде је где да 
сакри ју покра де ни пор це лан. Нису се либи ли да га 
сакри ва ју у шта ле и коко шињ це, где су га покри ва ли 
сла мом на којој су била јаја на који ма су лежа ле коко
шке или пат ке

Зашто Мар тин ча не зову пор цу ла
ни често је пита ње оних који не 
живе у Мар тин ци ма или око ли

ни. Под стак ну ти зани мљивим надим
ком мешта на мно ги желе да сазна ју 
каква се то прича кри је иза тог зани
мљи вог нади м ка. Тако да смо се ми 
одлу чи ли да про ђе мо кроз село како 
бисмо пораз го ва ра ли са мешта ни ма, 
доду ше оним ста ри ји ма како би нам 
испри ча ли ту зани мљи ву при чу. При
ча се у већи ни слу ча је ва дожи вља ва 
као зани мљи ва али неко ли ци на 
мешта на је како кажу дожи вља ва као 
сра мо ту. Била то сра мо та или не, 
нади мак је зани мљив и сва ко ко га 
чује жели да сазна раз лог доби ја ња 
надим ка. 

Пре ма при ча ма које смо чули од 
неко ли ко мешта на, ками он  са пор це
ла ном, или како они кажу пор цу ла
ном, се пре вр нуо у бли зи ни Мар ти на
ца код ауто   пу та. Неки кажу да је то 
било 1961. годи не, а неки да је то 
било 1968. годи не. Како било, мешта
ни који посе ду ју земљу у поте зу 
Међош виде ли су пре вр нут ками он са 
пор це ла ном про ши ри ли су вест по 
селу и ту кре ће трка. На јед ном се код 

пре вр ну тог ками о на поја вио вели ки 
број мешта на који је купио пор це лан. 
Како смо могли да чује мо од људи 
који су били при сут ни, неки су носи ли 
пор це лан шин ским коли ма како би 
могли што више да нато ва ре. 

Оду ше вље ње лепо том пор це лан
ских чини ја, тањи ра и шоља у домо
ви ма мешта на није дуго тра ја ло. 
Инфор ма ци ја о пре вр ну том ками о ну 
и покра де ном пор це ла ну сти гла је до 
поли ци је и тада сле де дога ђа ји којих 
се неки мешта ни  нера до сећа ју. Како 
посао и дужност поли ци је нала же, 
они кре ћу у потра гу за пор це ла ном по 
кућа ма Мар тин ча на. Чув ши то, Мар
тин ча ни ма су на памет пада ле раз не 
иде је где да сакри ју покра де ни пор
це лан. Нису се либи ли да га сакри ва
ју у шта ле и коко шињ це, где су га 
покри ва ли сла мом на којој су била 
јаја на који ма су лежа ле коко шке или 
пат ке. У игри скри ва ли це неки су 
били успе шни а неки нису, они који 
нису били успе шни одго ва ра ли су 
пред орга ни ма вла сти.  На кра ју при
че неки ма је остао пор це лан, а сви ма 
нади мак „пор цу ла ни“.

Све тла на Кота ра нин

Како каже Милош Секе зо вић из 
Мар ти на ца, он се сећа да су човек и 
жена купи ли пор це лан, јер се упра во 
на њихо вој њиви пре вр нуо ками он. 

 Поли ци ја је доби ла инфор ма ци ју 
и оти шла је кући код те жене. Чув ши 
то, жена је сакри ла пор це лан под 
квоч ке, али то поли ци ју није спре чи
ло да га про на ђе. Жена је касни је 
одго ва ра ла за кра ђу и била је у 
затво ру, каже Милош.

База испод
квоч ке

Милош Секе зо вић
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ПОЛИ ГОН НИКИН ЦИ 

При ка за на вој на опре ма 
На поли го ну у Никин

ци ма при ка зан је део 
про јек та „1.500 плус“ 

и тести ра но ново стре љач
ко нао ру жа ње, заштит на 
бали стич ка опре ма и дру
га сред ства из про из вод
ног про гра ма пред у зе ћа 
одбрам бе не инду стри је 
Срби је. 

Овом при ка зу, које је 
одр жа но 9. новем бра, при
су ство ва ли су мини стар 
одбра не Алек сан дар Вулин 
и начел ник Гене рал шта
ба Вој ске Срби је гене рал 
Љуби ша Дико вић са сарад
ни ци ма. 

Мини стар Вулин је иста
као да је ово начин да се 
пока же да ће се арми ја и 
даље уна пре ђи ва ти. 

– Сва ки наш вој ник ће 
бити опре мљен у скла ду 
са нај ви шим свет ским стан
дар ди ма и моћи ће да се 
носи са сва ком опа сно сти и 
сва ким иза зо вом који може 
пред њега бити поста вљен. 

Ми смо вам данас пока за
ли нову гене ра ци ју стре
љач ког нао ру жа ња али и 
нову бали стич ку зашти ту и 
опре му, при ка за ли смо вам 
и нова вози ла, нову опти ку 
и пока за ли смо, што је нај
ва жни је, све оно што је про
дукт наше паме ти и нашег 
зна ња  рекао је мини стар 
одбра не и додао да нема 
мно го зема ља у све ту које 

могу да се похва ле да раде 
тако широ ку пале ту про из
во да наме ње них вој сци.

Начел ник Гене рал шта
ба Вој ске Срби је гене рал 
Љуби ша Дико вић иста као 
је да се у Вој сци Срби је 
пажљи во пра ти све што се 
дога ђа на савре ме ном боји
шту, у скла ду са наглим и 
брзим раз во јем савре ме них 
сред ста ва нао ру жа ња и вој

не опре ме.
 В.д. помоћ ни ка мини стра 

за мате ри јал не ресур се 
Ненад Мило ра до вић под
се тио је да про је кат „1500 
плус“ пред ста вља наста вак 
опре ма ња елит них једи
ни ца Вој ске Срби је нај са
вре ме ни јим нао ру жа њем и 
вој ном опре мом, прет ход но 
запо чет кроз реа ли за ци ју 
про јек та „1500“.

Љуби ша Дико вић и Алек сан дар Вулин у Никин ци ма

РУМА: ДАНИ РУСКЕ СЕСТРЕ МИЛО СР ЂА НАТА ЛИ ЈЕ БЕР ЊИ КО ВЕ

Сећање на милосрдну Рускињу
Дани руске сестре мило ср ђа Ната

ли је Бер њи ко ве је назив мани фе
ста ци је коју по дру ги пут орга ни зу

је храм Сила ска Св. Духа на апо сто ле у 
сарад њи са Кул тур ним цен тром, Зави
чај ним музе јом, Град ском библи о те ком, 
Спорт ским цен тром и Вор ки тимом, а 
под покро ви тељ ством рум ске општи не. 
Ова мани фе ста ци ја је поче ла 6. новем
бра, на дан осло бо ђе ња Руме у Првом 
свет ском рату, пара сто сом који је одр
жан на спо мен ком плек су стра да лим 
у бици на Леге ту и Ната ли ји ном гро бу 

на Град ском гро бљу, а тра ја ће до 25. 
новем бра. 

Ната ли ја Бер њи ко ва је била меди цин
ске сестре која је него ва ла срп ске рат
ни ке и која је сахра ње на одмах уз спо
ме нич ки ком плекс поги ну ли ма у Првом 
свет ском рату. Она је после Вели ког 
рата оста ла да живи у Руми. Умр ла је 
1922. годи не, у 31. годи ни, а спо ме ник 
су јој поди гли њени сугра ђа ни, у знак 
захвал но сти.

Помен су слу жи ли све ште ни ци Пра
во слав не цркве не општи не Рума, а 

оку пље ни ма на Град ском гро бљу су 
се потом обра ти ли Сре тен Лаза ре вић, 
архи је реј ски наме сник рум ски и Пре драг 
Вук ми рић, секре тар СУБ НОРа Рума, а 
потом су вен це поло жи ли пред став ни ци 
борач ких орга ни за ци ја и Соци ја ли стич
ке пар ти је Срби је. Под се ти мо, на овом 
месту је сахра ње но 55 учес ни ка рата – 
43 срп ска вој ни ка, а 12 аустро у гар ских, 
али пра во сла ва ца, који су сахра ње ни у 
48 гроб них места.

У сусрет руском цару је назив изло жбе 
која је 6. новем бра отво ре на у Зави чај
ном музе ју, у окви ру мани фе ста ци је у 
част Ната ли је Бер њи ко ве. Ову изло жбу 
– про је кат реа ли зу ју Сре тењ ски мана
стир из Москве и сту дио Руски цар.

У настав ку деша ва ња веза них за ову 
мани фе ста ци ју, у Зави чај ном музе ју је 
9. новем бра одр жа но пре да ва ње Зора
на Веља но ви ћа „Збор у Руми и Вели ка 
народ на скуп шти на“. 

„Бици клом путе ви ма срп ске вој ске 
1915  2015.“ је назив фил ма чија је 
про јек ци ја орга ни зо ва на 13. новем бра 
у Зави чај ном музе ју. Филм је сни ман 
на путу од Чач ка до Крфа пре ко Црне 
Горе и Алба ни је и у поврат ку са Крфа 
до Чач ка пре ко Епи ра, Охри да, Ско пља 
и Ниша. Бици кле су вози ли и исто вре
ме но сни ма ли свој филм Сте фан Лукић 
и његов нај бо љи друг Вла дан Пајић.

С. Џ.Пара стос на Град ском гро бљу
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Фру шка гора у свом пре ле пом 
при род ном окру же њу кри је и 
18 сред ње ве ков них мана сти ра, 

који пред ста вља ју понос срп ског наро
да, те је зато зову и Све том Гором. 
Ови мана сти ри наста ја ли су од кра ја 
15. до 18. века са спе ци фич ном архи
тек ту ром, фре ска ма, а подиг ну ти су 
као заду жби не срп ских вла дар ских 
поро ди ца. Упра во захва љу ју ћи живо
ту у њима, тако су наста ла поје ди на 
насе ља, која су и дан  данас оста ла 
сачу ва на, упр кос белој куги и мигра
ци ји ста нов ни штва. Јед на од тих су 
Јазач ки, Беше но вач ки и Кру ше дол ски 
Прња вор. 

Назив прња вор поти че од грче речи 
про ни је и озна ча ва врсту веле по се да. 
Мада ово име  везу ју и са срп ском реч
ју  прње, одно сно поце па но оде ло. А 
то има логи ке, јер људи који су тада 
дола зи ли да раде у мана стир били су 
углав ном сиро ма шни, са мало гар де

ро бе на себи, која је нај че шће била 
поце па на. У мана стир су сту па ли у 
пода нич ки однос, пот пу но еко ном ски 
зави сни од њега. Уз сам мана стир, 
доде љи ва но им је пар че земље да би 
могли да гра де себи куће. Тако се вре
ме ном фор ми ра ло насе ље прња вор у 
ова три срем ска места.

Прве шире инфор ма ци је о Јазач ком 
Прња во ру поти чу из 1753. годи не, када 
сазна је мо да је било седам поро ди ца 
и 22 ста нов ни ка. Они су сви ради ли 
на мана стир ском има њу. Данас овај 
Прња вор има око 30 кућа и познат је 
по мана сти ру Јазак који се нала зи на 
кра ју једи не ули це коју има, у под нож ју 
шуме.

Беше но вач ки Прња вор пре ма 
послед њем попи су из 2011. годи не има 
83 ста нов ни ка. У њему нема про дав
ни це, амбу лан те, шко ле, па се мешта
ни снаб де ва ју у обли жњем Беше но ву.

Нека да шње мана стир ско има ње 

Кру ше дол Прња вор, које је сме ште
но на јужним пади на ма Фру шке горе, 
изме ђу мана сти ра Грге тег и Кру ше
дол, у ири шкој општи ни, нај број ни је 
је по ста нов ни штву и нај ур ба ни је од 
оста ла два. У око 130 дома ћин ста ва, у 
послед њих 13 годи на роди ло се више 
од 35 мали ша на. Село са 246 ста нов
ни ка, изву кли су Баниј ци и Дал ма тин
ци, који су се овде ску ћи ли, после рат
них 90тих годи на.

Два де сет поро ди ца избе гли ца доби
ле су овде бес плат не пла це ве и гра
ђе вин ски мате ри јал, поди гли куће, и 
онда је поче ло све да се мења. Село 
је поче ло да „мрда“  сти гао је водо
вод, уре ди ла се здрав стве на амбу лан
та. Заси ја ла је јав на расве та, уре ђе не 
су куће, па Прња вор данас делу је као 
нов. 

Ова места данас пред ста вља ју гру
пу нај ма њих насе ља у Вој во ди ни.

С. Костић

Живот уз мана стир

КРУШЕДОЛ ПРЊАВОР

УДРУ ЖЕ ЊЕ РАТ НИХ ВОЈ НИХ ИНВА ЛИ ДА РУМА

Обе ле жи ли сво ју сла ву
Удру же ње рат них вој них инва

ли да Руме обе ле жи ло је 8. 
новем бра сво ју сла ву – Све тог 
вели ко му че ни ка Дими три ја, у 
наро ду позна ти ју као Митров дан.

У про сто ри ја ма овог удру же ња 
одр жан је обред осве ће ња слав
ског кола ча и кољи ва, у при су ству 
дома ћи на и гости ју, пред став ни ка 
вој ске, поли ци је, син ди ка та, као и 
пен зи о нер ских удру же ња.

  Наше удру же ње је осно ва но у 
окто бру 1993. годи не, после свих 
оних несрет них рато ва, било је 
овде 105 поро ди ца палих бора
ца из целе бив ше СФРЈ и 97 
рат них вој них инва ли да. Данас, 
по нашој еви ден ци ји, има нас 

укуп но нешто испод 170 чла но
ва. Наше удру же ње са углав ном, 
финан си ра из сред ста ва рум ске 
општи не, кроз про јект но финан
си ра ње. Има мо тако сред ста
ва да годи шње поша ље мо осам 
инва ли да или чла но ва поро ди ца 
поги ну лих вој ни ка у бању Врд ник, 
која тако ђе, делом суфи нан си ра 
овај бора вак. Делом се финан си
ра мо и из наше чла на ри не која 
је сим бо лич на. Ми обе ле жа ва мо 
ову нашу сла ву, а то је при ли ка и 
да се сети мо свих оних људи који 
су дали свој живот за отаџ би ну – 
рекао је Мили ја Вере си ја, пред
сед ник УРВИ у Руми.

С. Џ.
Митров дан – сла ва рат них вој них инва ли да
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Не посто ји има ње са којим би 
заме нио зна ње, један је од сти
хо ва Радо сла ва Шумар ског из 

Мари на ца, у селу je позна тог као деда 
Рада Јови шков. Зани мљи ва је био гра
фи ја чове ка широ ког обра зо ва ња са 
мно го инте ре со ва ња. Радо слав 
Шумар ски рођен је 1943. годи не у 
скром ној сељач кој поро ди ци у Мар тин
ци ма. Сво је шко ло ва ње завр шио је у 
петом раз ре ду јер је бор ба за пре жи
вља ва њем била јача и роди те љи га 
испи су ју из шко ле. Конач но, у 45 годи
ни живо та Рада наста вља шко ло ва ње 
и завр ша ва вечер њу шко лу. После 
дола ска из вој ске инте ре су је се за 
немач ки језик, наба вља књи ге од при
ја те ља и чува ју ћи сви ње поред пру ге 
ску пља немач ке нови не које су баца не 
из воза. Убр зо пот пу но овла да ва јези
ком толи ко да може да пре во ди тек сто
ве са немач ког на срп ски и обр ну то. 
Мно га деца данас код деда Раде дола
зе на бес плат не часо ве немач ког како 
би попра ви ла оце ну, а одра сли како би 
нау чи ли језик.

– Мојим ђацима је четвор ка нај ма ња 
оце на у шко ли, некад их толи ко пуно 
дође на час да мора мо да спо ји мо два 

сто ла како би сви сели. Пома жем и 
одра сли ма који желе да нау че немач
ки, али са вели ком тугом у срцу, пита ју
ћи себе да ли им ја то пома жем да оду 
одав де? Јер већи на дола зи како би 
нау чи ла немач ки и оти шла да тра жи 
посао у Немач ку, што би наш народ 
рекао трбу хом за кру хом – каже деда 
Рада.

А он сам никад није био у Немач кој и 
жеља му је да оде у швап ску земљу да 
види како је тамо.

Поред инте ре со ва ња за немач ки 
језик деда Рада саку пља народ не умо
тво ри не, ста ре забо ра вље не речи и 
пише песме о свим живот ним тема ма 
које се тичу дана шњег чове ка. У скр ом
ној деда Ради ној соби нала зи се поли
ца са пре ко 200 књи га што на срп ском, 
што на немач ком из разних обла сти. 
Има ту књи га из фило зо фи је, исто ри је, 
гео гра фи је, рели ги је, меди ци не, био
ло ги је... Поред књи га њего ву собу кра
си поро дич но ста бло поро ди це Шумар
ски, руком напи са но и ока че но на зиду. 

Оно чиме се деда Рада још поно си 
јесте њего ва књи га „Моје село дич но и 
при лич но“ обја вље на 2014. годи не. У 
књи зи напи са ној на 73 стра не нала зи 
се исто ри ја Мар ти на ца, писа на у сти ху 
десе тер цу. У књи зи су истак ну ти сви 
бит ни исто риј ски дога ђа ји и опи са не су 
раз не при ли ке срем ског сеља ка у раз
ли чи тим исто риј ским пери о ди ма.

Деда Рада актив но уче ству је у дру
штве ном живо ту Мар ти на ца, сео ским 
акци ја ма, сви ра и игра у фол клор а и 
не про пу шта фуд бал ске утак ми це.

Све тла на Кота ра нин

Како није могао даље у шко лу, 
чува ју ћи сви ње на сала шу Радо сла
ву паде на памет иде ја да нау чи сви
ра фру лу. Живот, тада још дете та, на 
сала шу није био нимало лак, али то 
га није спре чи ло да нау чи да сви ра 
фру лу која му је у самач ким дани ма 
и ноћи ма пред ста вља ла вели ку разо
но ду.

– Када сам почео да сви рам имао 
сам јед ну фру лу, касни је сам у Чач ку 
купио сет фру ла на који ма и данас 
сви рам тамо где ме позо ву, а некад и 
сам у сво јој соби одсви рам нешто 
себи за душу да се под се тим ста рих 
вре ме на – рекао је Радо слав.

Фру ла за душу

РАДО СЛАВ ШУМАР СКИ 
ИЗ МАР ТИ НА ЦА 

Само у ки настав ник
немач ког јези ка

Мојим ђацима је 
четвор ка нај ма ња

оце на у шко ли, некад 
их толи ко пуно дође 
на час да мора мо да 
спо ји мо два сто ла 
како би сви сели. 

Пома жем и одра сли ма 
који желе да нау че 

немач ки, али са
вели ком тугом у срцу, 
пита ју ћи себе да ли им 

ја то пома жем
да оду одав де?
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ИЗЛО ЖБА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ РУМА

Митро ви ца Руми

Митро ви ца Руми је назив ликов не 
изло жбе која је отво ре на 9. новем
бра у гале ри ји Кул тур ног цен тра.

Реч је ауто ри ма који су чла но ви Удру же
ња ликов них умет ни ка „Сир ми ум“. Изло жбу 
је отво ри ла пред сед ни ца Удру же ња „Сир
ми ум“ Жив ка Сувић која је изра зи ла наду да 
ће посе ти о ци ужи ва ти у изло же ним радо ви
ма.

 Било би нам дра го да и рум ски умет ни
ци дођу код нас, има мо про стор Гале ри
је „Лазар Воза ре вић“ која је рено ви ра на и 
погод на за изла га ње. Коли ко ја знам митро
вач ки сли ка ри су и рани је изла га ли у Руми. 

Радо ви који су овде тре ба ло је да буду изло
же ни у Митро ви ци, али смо ми ипак одлу чи
ли да буду овде, да се људи мало покре ну, 
да виде Румља ни шта се код нас деша ва и 
обр ну то. Овде смо изло жи ли нови је сли ке, 
наста ле ове годи не и неке мало рани је. Све 
су то сли ке наших актив них чла но ва којих 
је три де се так, док само Удру же ње има око 
100 чла но ва – рекла је за наше нови не Жив
ка Сувић.

На изло жби „Митро ви ца Руми“ је при
суствовало 25 умет ни ка са око 50 сво јих 
радо ва, а изло жба ће бити отво ре на до 19. 
новем бра.  С. Џ.

Изло жба „Митро ви ца Руми“

ИНЂИ ЈА

Ласта вози још 
годи ну дана

Кори сни ци јав ног пре во за 
у Инђи ји биће дале ко задо
вољ ни ји услу гом у наред
ном пери о ду, што су иста кли 
пред став ни ци локал не 
само у пра ве и ауто пре во зни
ка Ласта са којим је у четвр
так, 9. новем бра пот пи сан 
уго вор на пери од од годи ну 
дана. Кори сни ци ма јав ног 
пре во за доступ на су и два 
нова, брен ди ра на ауто бу са 
која ће сао бра ћа ти Инђи јом 
и у сели ма те општи не. 
Нови ауто бу си биће при ла
го ђе ни и осо ба ма са инва
ли ди те том који до сада нису 
има ли при ли ке да буду рав
но прав но тре ти ра ни у град
ском пре во зу. Све ови 
додат ни усло ви пока зу ју 
реше ност општин ске упра ве 
да мак си мал но иза ђе у 
сусрет потре ба ма свих гра
ђа на Инђи је.

 Цена кара та оста је иста, 
као и повла сти це за одре
ђе не кате го ри је ста нов ни
шта. Посто ји и план да се у 
при ви ле го ва не кате го ри је 
увр сте и кори сни ци соци
јал не помо ћи који ма ће, 
тако ђе, бити омо гу ће но 
бес плат но кори шће ње јав
ног пре во за рекао је Вла
ди мир Гак пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА У ПРВОМ СВЕТ СКОМ РАТУ

Истин ско поми ре ње са про шло шћу
Општи на Инђи ја у сре ду, 8. 

новем бра обе ле жи ла је Дан 
осло бо ђе ња у Првом свет ском 

рату, дан када је вели ка срп ска вој
ска у побед нич ком нале ту ушла у ову 
срем ску општи ну. Дуги низ деце ни ја, 
под велом забо ра ва, овај дан су обе

ле жа ва ла само удру же ња гра ђа на и 
орга ни за ци је које негу ју монар хи стич
ку тра ди ци ју и исто риј ске чиње ни це 
срп ских осло бо ди лач ких рато ва. Сада, 
већ две годи не у пра зно ва њу овог 
дана зва нич но уче ству ју и пред став
ни ци локал не само у пра ве који су, како 

тра ди ци ја и нала же, поло жи ли вен це 
на спо ме ник кра љу Петру I Кара ђор ђе
ви ћу, у пар ку крај Град ског ста ди о на.

 Ако жели мо да буде мо ком плет ни 
као народ, поје ди нац, лич ност мора
мо да напра ви мо истин ско поми ре ње 
са свим што се деша ва ло у нашој про
шло сти. Општин ско руко вод ство про
шле годи не први пут, али и ове и сва ке 
сле де ће годи не под јед на ко тре ти ра и 
тре ти ра ће Дан осло бо ђе ња у Првом 
и Дру гом свет ском рату и Духо ве као 
град ску сла ву  иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак.

Све ча ном пола га њу вена ца поред 
ини ци ја то ра, Удру же ња Кра ље ви на 
Срби ја, локал не само у пра ве, све штен
ства Срп ске пра во слав не цркве, актив
но су уче ство ва ли чла но ви СУБ НОРа, 
орга ни за ци је која обе ле жа ва зна чај не 
дату ме из Дру гог свет ског рата и пар
ти зан ске тра ди ци је. Део све ча но сти 
реа ли зо ван је и у Кул тур ном цен тру са 
при год ним кул тур ноумет нич ким про
гра мом.

 М.Ђ.
Пола га ње вена ца на спо ме ник кра љу Петру I Кара ђор ђе ви ћу
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ У ШИДУ

О рефор ма ци ји

У про сто ри ја шид ске сло вач ке еван
ге лич ке цркве, у четвр так, 8. новем бра 
пред ста вље на је публи ка ци ја  Сеавц у 
Срби ји, ауто ра Ане Петро вић. Дело пред
ста вља субли ми ра ње свих пода та ка о 
овој цркви, а којих пре ма речи ма аутор ке 
нема пуно на срп ском јези ку. Про мо ци ја 
књи ге на неки начин пред ста вља и обе ле
жа ва ње 500 годи на рефор ма ци је Мар ти
на Луте ра, који је 1517. годи не, на вра та 
цркве и Витен бер гу при ку цао ради јав не 
рас пра ве сво јих 95 теза. Сло вач ка еван
ге лич ка ауг сбур шке веро и спо ве сти црква 
у Срби ји, део је вели ке поро ди це про
те стант ских црка ва запад ног хри шћан
ства чија се духов ност засни ва на уче
њу рефор ми сте  из 16. века др Мар ти на 
Луте ра. Ана Петро вић, врши слу жбу као 
све ште но лице у сло вач кој еван ге лич кој 
цркви у Бео гра ду. Пре ма њеним речи ма у 
глав ном гра ду има доста Сло ва ка, а већи
на живи на тери то ри ји општи не Сур чин.

 Поло жај сло вач ке еван ге лич ке црве 
у Срби ји је врло добар  и у ран гу је свих 
при зна тих црка ва  каже  Ана Петро вић.

Про мо ци ју је орга ни зо вао Месни одбор 
Мати це сло вач ке Шид и цркве на општи на 
сло вач ке еван ге лич ке цркве у Шиду.

МУЗЕЈ СРЕ МА 

Филмска смо тра 
У Музе ју Сре ма у Срем ској Митро ви ци, 

6. и 7. новем бра, одр жа на је смо тра етно
граф ског доку мен тар ног фил ма. Сада већ 
тра ди ци о нал но, пета годи на одр жа ва ња 
обу хва ти ла је дво днев ни про грам при ка
зи ва ња фил мо ва са 24. Међу на род ног 
фести ва ла етно ло шког фил ма одр жа ног у 
Бео гра ду, као и ретро спек ти ву доса да
шње видео про дук ци је Музе ја Сре ма.

ПЕЋИН ЦИ 

Чеп за хендикеп
Почет ком новем бра је у Пећин ци ма 

пре да та нова коли чи на при ку пље них 
чепо ва од пла стич не амба ла же у окви ру 
акци је „Чеп за хен ди кеп“, у којој пећи нач
ка локал на само у пра ва, као и број на 
пред у зе ћа, јав не и обра зов не уста но ве, 
удру же ња гра ђа на са тери то ри је општи не 
Пећин ци, уче ству ју већ дру гу годи ну заре
дом. Од чепо ва при ку пље них на тери то
ри ји пећи нач ке општи не већ су купље на 
јед на инва лид ска коли ца, а у име локал не 
само у пра ве Сне жа на Гагић се захва ли ла 
сви ма који су узе ли уче шћа у овој хума ни

тар ној акци ји и на тај начин допри не ли 
ова ко добрим резул та ти ма.

 Заи ста сам поно сна на наше сугра ђа
не који рев но сно уче ству ју у овој акци ји и 
што схва та ју да уз мини ма лан труд, као 
што је уба ци ва ње пла стич ног чепа у кути
ју са озна ком „Чеп за хен ди кеп“, неко ме 
могу мно го да помог ну – иста кла је Гагић.

У послед њој испо ру ци, Удру же њу „Чеп 
за хен ди кеп“ пре да то је око 300 кило гра
ма пла стич них чепо ва, а Зоран Мар ти нов 
пред сед ник овог Удру же ња рекао нам је 
да је више него задо во љан при ку пље ном 
амба ла жом.

Пећин ци спа да ју у јед ну од нама нај
дра жих општи на, јер нас не зове те често, 
а када нас позо ве те напу ни те ком би, што 
је нама јако бит но и то је један од дока за 
да сте сло жна општи на – рекао је Мар ти
нов.

Он је позвао сва физич ка лица који ма 
су потреб на орто пед ска пома га ла да се 
јаве удру же њу „Чеп за хен ди кеп“ путем 
сај та удру же ња www.cep za hen di kep.org , 
где се, тако ђе, може пре у зе ти фор му
лар за доде лу орто пед ских пома га ла.

ЗАВИ ЧАЈ НИ МУЗЕЈ РУМА

Изло жба

Гене рал Божи дар П. Тер зић је назив 
госту ју ће изло жбе Музе ја руд нич котаков
ског кра ја из Гор њег Мила нов ца у Зави
чај ном музе ју Рума која је отво ре на 7. 
новем бра, а рум ска публи ка ће моћи да 
је види до 8. децем бра.

Ова изло жба је наста ла пово дом обе
ле жа ва ња сто го ди шњи це Првог свет ског 
рата и 150  те годи шњи це рође ња зна
ме ни тог зави чај ног добро тво ра и вели ког 
вој ско во ђе, армиј ског ђене ра ла Божи да
ра П. Тер зи ћа, који је био и мини стар вој
ни.

Ђор ђе Бошко вић, исто ри чар Зави чај
ног музе ја Рума је иста као да је изло жба 
плод успо ста вље не сарад ње са музе јом 
из Гор њег Мила нов ца, а да је и гене рал 

Тер зић, уче ству ју ћу у рату, био на овим 
про сто ри ма 1914. годи не. 

Изло жба је до сада госто ва ла у Петр
ов цу на Мла ви, Врњач кој Бањи, Бео гра
ду, Ста ром Селу, Алек сан дров цу, Чач ку, 
Руд ни ку, Пари зу, Сме де рев ској Палан ци 
и сада, Руми. 

КЊИ ЖЕВ НИ КОН КУРС „ВУКО ВИ 
ЛАСТА РИ“

Награ ђе на
Жељ ка Аврић

На ово го ди шњем, 43. по реду књи жев
ном кон кур су „Вуко ви ласта ри“ у Лозни ци, 
тре ћу награ ду за песму доби ла је песни
ки ња из Срем ске Митро ви це Жељ ка 
Аврић. Дипло ме и награ де ауто ри ма нај
бо љих песа ма уру че не су на Митров дан, 
у про сто ри ја ма КУД „Кара џић“ у Лозни ци. 
„Вуко ви ласта ри“ је један од књи жев них 
кон кур са са нај ду жом тра ди ци јом у Срби
ји.

За про те клих пет годи на песни ки ња 
Жељ ка Аврић на овом пре сти жном књи
жев ном кон кур су, награ ђе на је три пута: 
дру гом награ дом за песму „Изла зак“ 2012. 
годи не а 2014. годи не, награ дом “Сто јан 
Сте па но вић” за нај бо љи циклус песа ма 
под нази вом „Повра так“. Ове годи не, 
награ ђе на је песма „Поми ре ње“. 

СРЕМ СКА МИТО ВИ ЦА

Мој град 

У поне де љак 13. новем бра у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви ци одр жа на је  
изло жба раз глед ни ца  на тему  „Мој град“. 
Орга ни за тор изло жбе је Град ска упра ва 
за обра зо ва ње гра да Срем ска Митро ви
ца. На изло жби су уче ство ва ла деца 
пред школ ског узра ста која су на кре а ти
ван начин кроз црте же пока за ла како 
дожи вља ва ју свој град. 



30 15. NOVEMBAR 2017.  M NOVINE СА СВИХ СТРАНА

ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Капут   
Јесе ње сумор но вре ме, зима кален дар ски још 

мало и вечи ти жен ски про блем шта обу ћи 
ових дана.

Про блем наста је кад у тре нут ку схва ти те да би 
вам баш добро дошао један капут и сазна ње да 
у вашем про вин циј ском гра ду има јед на до две 
про дав ни це кон фек ци је. Кад се само сетим како 
је то некад било (омра же на СФРЈ) , глав на ули ца 
начич ка на разно ра зним брен до ви ма (јел се то сад 
тако каже?), нарав но дома ћих про из во ђа ча. ’Оћеш 
„Кур јак“ из Бије љи не, ’ошећ „Вар текс“, „Нови тет“ 
Нови Сад. Да бираш. А данас?

Баш смо ми у про вин ци ји ускра ће ни тим задо
вољ ством које има ју гра ђа ни већих и вее е ли ких 
гра до ва. Кад уђеш у неки бутик у Бео гра ду, Новом 
Саду, неће вас доче ка ти про да ва чи ца која бро ји 
дане до пен зи је, већ девој ка са наслов не стра не, 
спрем на да учи ни све да са хрпом купље них ства
ри и са неко ли ко пута про ву че ном  кар ти цом, иза
ђе те задо вољ ни. Што више кар ти ца то боље, увек 
може те на натр чи те на неку звуч ну мар ку, а како 
да је нема те?  И док је одла зак у купо ви ну у вели
ком гра ду дожи вљај, у про вин ци ји то поста је пра ва 
бор ба. Бор ба у којој уче ству је купац и про да вац. И 
та бор ба може и да потра је.

Добар дан каже про вин циј ски купац тј.  ја  и већ 
сам у гото во рођач ком загр ља ју про да ва чи це, која 
не скри ва оду ше вље ње што ме види, јер позна
је ме још кад сам ишла у сред њу шко лу. Јао, што 
лепо изгле даш! Је л’ си то омр ша ви ла?

Па, где си? Толи ко лепих ства ри смо доби ли, а 
шта тебе инте ре су је?

 Tреба ми капут тужно про збо рих. И онда кре ће 
сла га ње свих моде ла који су сти гли за ову сезо ну. 
Мени тешко „пада“ тај труд и жеља да ипак не иза
ђем из рад ње пра зних руку, али Бур ди ни моде ли 
су врхун ска мода за ово. Нисам ја жена у трен ду, 
а нисам ни прак тич на жена, већ жена којој тре ба 
при сто јан и топао капут. Раз гле дам и питам се ко 
то дизај ни ра, кре а то ри су сад већ мало у запећ ку, 
има ју ли те фабри ке неког сти ли сту, то је сад јако 
важно? 

Она ко у даљи ни слу шам дра гу про да ва чи цу како 
је све пре ле по, можда бих и неку ешар пу, капу, 
рука ви це. А кол ’ко то кошта? питам мало погу
бље на од свих пре див них моде ла за које сe искре
но надам да ће бити и купа ца. Зна те оно, сва ка роба има 
свог куп ца.  Знаш шта?  усхи ће но ће госпо ђа про да ва чи ца 
и она Зора је купи ла баш тај модел капу та који ти мер каш.

Е, ако је Зора купи ла, ја онда сигур но нећу. Про го во ри ла 
из мене пра ва про вин ци јал ка, е баш нећу.  Има ли кaпута 
дру ге боје сем црне? Ma, дај црно уз све иде, еј зами сли 
себе у црве ном капу ту?  Про да ва чи це у про вин ци ји зна ју 
да дају савет као пра ви сти ли сти. У Бео гра ду би то добро 
напла ти ли, а овде добар савет пара вре ди. Ствар но шта ће 
ми црве ни капут?

Сад кад сам већ у кан џа ма про да ва чи це  мар ке тинг 
струч ња ка и сти ли сте, тре ба про на ћи начин и еле гант но без 
после ди ца се изву ћи из гоми ле црних капу та који је сва ки 
при ча за себе. Нећ кам се као не знам шта би, ску по ми је. 

Може на упис, не мораш одмах пла ти ти обја шња ва про
да ва чи ца. Нема чеко ва, нема кар ти ца. Где то има? Па, у 
про вин ци ји. Не могу све бла го де ти бити само у вели ким 
гра до ви ма. Ајд ти уђи у Зару, купи капут и кажи да те само 

запи шу. Ма, они пој ма о томе нема ју. Какво је то задо вољ
ство кад купиш капут, нек је црн, а пла ћаш га у рата ма кад 
имаш пара! И тако то тра је годи на ма. Има мо свад бу, тре ба 
гар де ро ба. Зна се где се онда иде. Да живим у вели ком гра
ду кад би сти гла да оби ђем све те фен си про дав ни це, пар
дон бути ке и како би ода бра ла од толи ко моде ла, а немам 
поред себе про да ва чи цу сти ли сту. Ника ко!  Зато про вин ци ја 
има пред ност у одно су на вели ке гра до ве јер је све скон
цен три са но на пар места, бар кад је купо ви на гар де ро бе 
у пита њу и изнад све га пла ћа ње на осно ву упи са у књи гу 
дужни ка. Ајд сад, поже ли да живиш у Бео гра ду, а немаш 
пара.

Епи лог: капут нисам купи ла, али сам иза шла са два 
мушка џем пе ра, две кошу ље  и јед ном мара мом. Све на 
упис. Може ми се!

Дра га на Попов
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МИТРО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА 

При че о души
У Библи о те ци „Гли го ри је Воза ро вић“ 9. нове бра одр жа на je 

про мо ци ја књи ге Боја не Чупић „При ча о души зва ној Лена“.
Про мо ци ја је одр жа на у орга ни за ци ји Књи жев не зајед

ни це и Библи о те ке. Аутор ка књи ге је рође на у Новом Саду, али 
ско ро две деце ни је живи у Кана ди. После низа годи на лич ног 
пре и спи ти ва ња и тра га ња за соп стве ним иден ти те том, кон
стант ног про у ча ва ња моћи људ ског ума и тра же ња дока за да се 
про ме ном начи на раз ми шља ња заи ста може допри не ти про ме
ни ква ли те та живо та, поче ла је сво је огром но зна ње да дели са 
људи ма који је окру жу ју и да им на тај начин ули ва наду, спо кој и 
сна гу за лич не про ме не.

О књи зи је гово ри ла Мир ја на Мар ко вић, пред сед ни ца Књи жев
не зајед ни це, дело ве из књи ге чита ла про фе сор ка књи жев но сти 
Јасна Кала у зо вић, у музич ком делу про гра ма  на гита ри сви рао 
Огњен Нико ла је вић. Про грам води ла Морав ка Тодић, библи о те
кар ка.

ЗАВР ШЕ НИ 48. СУСРЕ ТИ  ПОЗО РИ ШТА СЛО ВА КА

Нај у спе шни ји ама те ри
из Кова чи це и Арад ца
Од пет ка 27. окто бра 

до неде ље 5. новем
бра ста ро па зо вач ка 

публи ка има ла је при ли
ку да погле да ово го ди шњу 
позо ри шну про дук ци ју позо
ри шних пред ста ва Сло ва ка. 
Девет пред ста ва из седам 
сре ди на, Кова чи це, Пив ни
це, Арад ца, Киса ча, Пади не, 
Вој ло ви це и Ста ре Пазо ве 
пра тио је жири у саста ву  
реди те љи Миро слав Бен ка 
и Јан Макан, и глу мац Миро
слав Фабри. 

 По оце ни жири ја прво 
место и ујед но и награ ду 
Наци о нал ног саве та Сло
ва ка осво ји ла је пред ста
ва „Поздра ви неког“  Гим ко 
теа тра из Кова чи це, дру га 
је пред ста ва ДР, Позо ри шта 
ВХВ сце на у Кова чи ци а тре
ћа „Лавља јазби на“ ама те ра 
из Арад ца.

Нај ви ше награ да за глу
мач ка оства ре ња доби ли 
су глум ци из Кова чи це и то 
за  нај бо љу жен ску уло гу 
на сусре ту Душа на Баби
нец, за нај бо љу мушку Јан 
Хрћан, нај бо љу епи зод ну 
уло гу Ана Шир ка. Ана ма
ри ја Симо но вић је доби ла 
награ ду за нај бо љи жен ски 
деби на сусре ту а нај у спе
шни ју мушку епи зод ну уло
гу Игор Пискла. Награ да за 
нај бо ље кости ме при па ла 
је Еви Тау берт из пади не, 
за нај у спе шни ју сце но гра
фи ју Петар Збон чак из Пив
ни це и за нај о љи аутор ски  

текст Јан Хру бик из Арад ца.
По оце ни жири ја за сцен

ски говор у саста ву Лиди
ја Геде љов ски и Иве та 
Филип награ ду Наци о нал
ног саве та Сло ва ка је добио 
ансамбл Гим ко из Кова чи це. 
Публи ка, ина ко на неким 
пред ста ва ма мало број
на има ла је леп дожи вљај 
гле да ју ћи пет коме ди ја, а 
то по чему ће пам ти ти ово
го ди шње сусре те је и вели
ки  број мла дих глу ма ца. По 
оце ни публи ке која је сва ко 
вече оце њи ва ла пред ста
ве од један до пет, нај у спе
шни ји су били ста ро па зов

ча ни са пред ста вом „Ђаво у 
брач ном рају“, дру го место 
је при па ло пред ста ви ДР из 
Кова чи це, а тре ће „Побег ни 
од сво је жене“ из Киса ча.

Награ ђе ни ма су чести та
ли и награ де уру чи ли Ана 
Томан Макан, пред сед ни ца 
Нацо нал ног саве та Сло ва ка 
и Либу шка Лака то, пред сед
ни ца Орга ни за ци о ног одбо
ра сусре та. У част награ
ђе них насту пио је госту ју ћи 
ансамбл из КД Стич на са 
коме ди јом Кар ла Гол до ни
ја   „Слу га два госпо да ра“ 
у режи ји ста ро па зов ча ни на 
Алек сан дра Бака. 

Орга ни за то ри смо тре су 
Наци о нал ни савет Сло ва
ка, општи на Ста ра Пазо
ва, СКУД „Херој Јан ко Чме
лик“  и  Завод за кул ту ру 
вој во ђан ских Сло ва ка. Смо
тру су финан сиј ски подр
жа ли, Наци о нал ни савет 
и Завод за кул ту ру Сло ва
ка, општи на Ста ра Пазо ва, 
Покра јин ски секре та ри јат 
за кул ту ру, инфор ми са ње 
и одно се са вер ским зајед
ни ца ма и Кан це ла ри ја за 
дија спо ру Сло ва ка из Бра
ти сла ве.

Текст: Ана Симо но вић
Фото: Алек сан дар Поп
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У СУСРЕТ ПРА ЗНИ КУ ОПШТИ НЕ РУМА

Вели ки народ ни збор у Руми 
и др Жар ко Мила ди но вић
Овај текст посве ћен је обе ле

жа ва њу осло бо ђе ња Руме у 
Вели ком рату и при са је ди

ње њу Кра ље ви ни СХС, веков ном 
оства ре њу срп ског наро да на овим 
про сто ри ма, као и лич но сти ма 
заслу жним за ове вели ке исто риј
ске дога ђа је. 

Због сво јих вели ких заслу га у 
бор би срп ског наро да за оства ри
ва ње сво јих веков них тежњи на 
овим про сто ри ма, а то је бор ба за 
само стал ност – осло бо ђе ње и ује
ди ње ње свих срп ских зема ља, 
Жар ко Мила ди но вић се убра ја 
међу нај зна чај ни је Румља не.

Када је срп ска вој ска 6. новем
вбра 1918. годи не на челу са мајо
ром Љубо ми ром Мак си мо ви ћем 
ушла у Руму, гра ђан ство ју је оду
ше вље но поздра ви ло, а међу 
говор ни ци ма је био и др Жар ко 
Мила ди но вић. Он је тада био 
пред сед ник Народ ног већа – тела 
које је пре у зе ло упра ву над гра
дом. Јед на од одлу ка овог већа је 
била о орга ни зо ва њу Срем ског 
збо ра. Одр жа ва ње Вели ког народ
ног збо ра у Руми 24. новем бра 1918. 
годи не, био је још један израз веков не 
тежње срп ског наро да у Ау стро у гар
ској за осло бо ђе њем и ује ди ње њем са 
мати цом Срби јом. Збор је одр жан у 
кући Жар ка Мила ди но ви ћа (без њего
вог при су ства, јер је као пред став ник 
Срп ске народ не ради кал не стран ке 
био деле гат у Народ ном већу држа ве 
Сло ве на ца, Хрва та и Срба у Загре бу). 
Ова држав на тво ре ви на је фор ми ра на 
29. окто бра 1918. годи не од југо сло
вен ских зема ља на тери то ри ји Аустро

у гар ске. У ново на ста лој држа ви 
нашла се и Вој во ди на. Народ но 
веће – вла да ове држа ве је води ло 
пре го во ре око ује ди ње ња са Срби
јом. Вој во ђа ни нису желе ли да 
њихо ва суд би на зави си од ових 
пре го во ра, а тако ђе нису желе ли 
да њихо во ује ди ње ње са Срби јом 
иде пре ко Загре ба, зато је орга ни
зо ва на Вели ка Народ на Скуп шти
на у Новом Саду 25. новем бра 
1918 годи не. 

Дан пре ове Вели ке народ не 
скуп шти не у Руми је одр жан Збор 
који је изра зио тежњу једин стве не 
држа ве СХС под дина сти јом Кара
ђор ђе вић, и зајед нич ком вла дом у 
Бео гра ду. Народ ни заступ ни ци из 
Сре ма су се опре де ли ли за непо
сред но при са је ди ње ње Сре ма 
Кра ље ви ни Срби ји. Оку пи ло се 
пре ко три сто ти не деле га та из 
мно гих срем ских места, а као 
резул тат доне та је резо лу ци ја у 
којој се у три тач ке пре ци зи ра 
поло жај Сре ма у наред ном пери о
ду. Изра жа ва се оче ки ва ње да се 
ство ри једин стве на држа ва СХС са 

зајед нич ком вла дом и седи штем у 
Бео гра ду под дина сти јом Кара ђор ђе
вић. У супрот ном, народ ни заступ ни ци 
из Сре ма се опре де љу ју за непо сред
но при са је ди ње ње Сре ма Кра ље ви ни 
Срби ји. Са овог Збо ра је упу ће на јед на 
деле га ци ја у Нови Сад и поме ну ту 
резо лу ци ју је доста ви ла пред сед ни ку 
Скуп шти не Вој во ди не.

То је под се ћа ње на деша ва ња због 
којих је одлу че но да се упра во 24. 
новем бар обе ле жа ва као пра зник 
Општи не, од ове годи не први пут.

Народ ни заступ ни ци 
из Сре ма су се
опре де ли ли за

непо сред но
при са је ди ње ње

Сре ма Кра ље ви ни 
Срби ји

Др Жар ко Мила ди но вић
(ИззбиркеЗавичајногмузејаРума)

Чла но ви Пче лар ске задру ге чији је пред сед ник био Мила ди но вић (ИззбиркеЗавичајногмузејаРума)
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А сада и нешто више о јед ном од 
нај ва жни јих акте ра – др Жар ку 
Мила ди но ви ћу.

 Рођен је 1862. годи не у Ерде ви ку. 
Гим на зи ју је завр шио у Новом Саду 
1882. годи не, а Прав ни факул тет у 
Бечу, где је сте као титу лу док то ра 
прав них нау ка. Наста нио се у Руми, 
бавио се адво ка ту ром, исти цао се у 
свим сег мен ти ма дру штве ног живо та 
Руме и Сре ма, зајед но са сво јом 
супру гом Миле ном (рође ном као Лау
ра Гизл). 

Не зна се тач на годи на њего вог 
дола ска у Руму 1893. годи не се поми
ње у јед ном спо ру изме ђу Општи не и 
цркве на јед ној и Вла сте лин ства на 
дру гој стра ни, око поправ ке цркве на 
тро шак Вла сте лин ства као патр о на. 

Као актив ни уче сник неког дру штве
ног дога ђа ја у Руми, јавља се 1895. 
годи не, при ли ком обе ле жа ва ња 70. 
рођен да на Све то за ра Миле ти ћа. 

Био је истак ну ти члан нај у ти цај ни је 
срп ске поли тич ке стран ке у Хрват ској 
и Сла во ни ји – Срп ске народ не ради
кал не стран ке.

Њего ва кућа у Глав ној ули ци – и 
сада посто ји са таблом која под се ћа 
на те дога ђа је  била је збо р но место 
за даље поли тич ке акци је у гра ду. На 
јед ном од нај ва жни јих поли тич ких збо
ро ва Срба у Угар ској тзв. Авто ном ни 
збор који је 1901. годи не одр жан у 
Руми, међу говор ни ци ма је био и Жар
ко Мила ди но вић. 

У тада шњој широј јав но сти, Мила ди
но вић је остао упам ћен по сво јој бор би 
у току тзв. Веле и здај нич ког про це са 
1909. годи не. Био је то један од нај бур
ни јих поли тич ких дога ђа ја почет ком 
два де се тог века на овим про сто ри ма. 
Запо чео је поло ви ном јану а ра 1909. 
годи не, када је подиг ну та опту
жни ца про тив 53 Срби на „веле и
здај ни ка“. Изме ђу оста лог наме ра 
вла сти је била да тиме пони шти 
избор ну побе ду коа ли ци је и одло
жи засе да ње Сабо ра. Због недо
стат ка дока за већи на опту же них 
је била осло бо ђе на, а або ли ци јом 
1911. годи не и они који су осу ђе ни 
су пуште ни из затво ра. Мила ди
но вић је оти шао у Загреб као бра
ни тељ опту же них у овом про це су. 
По дола ску у Загреб сазнао да је 
осум њи чен за веле и зда ју и сам се 
јавио у истр жни затвор. Нашао се 
пред вој ним судом, под опту жбом 
да је врбо вао добр о вољ це за 
Срби ју и тамо слао ору ж је и муни
ци ју. Про вео је шест месе ци у 
затво ру, а потом је осло бо ђен 
опту жбе и пуштен кући. У Руми му 
је при ре ђен вели чан ствен дочек. 
По изби ја њу Првог свет ског рата 
Мила ди но вић је ухап шен и сво 
вре ме рата је био интер ни ран у 
Њиређ ха зи у Мађар ској. 

После поме ну тог Збо ра из 
1918. годи не, на свим скуп штин
ским избо ри ма до 1925. годи не, 
Жар ко Мила ди но вић је редов но 
побе ђи вао у Руми и око ли ни. 

После осло бо ђе ња њего ви гово ри у 
Народ ном пред став ни штву у Бео гра ду 
су има ли зна ча јан одјек, а наро чи то је 
запам ћен говор у одбра ну Бана та на 
који је пре тен до ва ла Руму ни ја. Орга
ни зо вао је и про те сни Збор 15. фебру
а ра 1920. годи не про тив ита ли јан ских 
пре тен зи ја на наше кра је ве.

Мила ди но вић је 24. децем бра 1921. 
годи не име но ван за мини стра пошта и 
теле гра фа у Кра ље ви ни СХС. Био је 
члан Глав ног одбо ра ради кал не стран
ке у Бео гра ду. Био је познат и као 
прав ни писац и нови нар, сара ђи вао је 
у мно гим струч ним листо ви ма. На 
његов пред лог пан че вач ки штам пар 
Ђор ђе Петро вић је 1902. осно вао 
штам па ри ју у Руми као цен тру поли
тич ког живо та Сре ма и ту су штам па не 
мно ге публи ка ци је Срба у Сре му. Рум
ски нови нар Дими три је Спа јић је кон
ста то вао како нема више оних наци о
нал них мани фе ста ци ја које је знао да 
изве де само наци о нал ни вођа др 
Мила ди но вић.

Пре ми нуо је 25. јула 1926. годи не у 
Бео гра ду. У Сабор ној цркви је одр жа
но опе ло за Жар ка Мила ди но ви ћа. 
При су ство ва ли су пред сед ник вла де 
Узу но вић, мини стри и посла ни ци. Све
ча но је сахра њен у Руми. Спо ме ник су 
му поди гле, као вели ком наци о нал ном 
бор цу, како пише, „захвал не срп ске 
уста но ве и гра ђан ство Руме“.

Теста мен том од 10. авгу ста 1920. 
годи не, сво ју непо крет ну имо ви
ну је оста вио срп ским уста но ва

ма у Руми са жељом да се осну је Срп
ски дом. Извр ши о ци њего ве послед ње 
воље су про да ли њего ве некрет ни не и 
купи ли Вла сте лин ску згра ду у цен тру 
Руме где су сме ште не све срп ске уста
но ве. Данас као успо ме на на живот и 

рад др Жар ка Мила ди но ви ћа у 
Руми посто ји биста на њего вом 
над гроб ном спо ме ни ку, као и спо
ме ник у при род ној вели чи ни на 
пла тоу испред град ске поште, те 
спо мен пло ча на њего вој кући.

Одбор ни ци СО Рума су доне ли 
и нову одлу ку не само о пра зни ку 
Општи не 24. новем бру, него и 
одлу ку о при зна њи ма и награ да
ма истак ну тим поје дин ци ма, 
колек ти ви ма и удру же њи ма. Нај
ви ша је при зна ње поча сног гра ђа
ни на. А један који је такво при зна
ње добио дав но је Ста ни слав 
Кра ков. Као офи цир  осло бо ди
лац са сво јом једи ни цом је први 
ушао у Руму – прву варо ши цу на 
тери то ри ји бив ше Аустро – Уга р
ске. 

Ту је неко ли ко дана оба вљао 
дужност кома дан та нове вој не 
упра ве и увр стио се у поча сне 
гра ђа не Руме. Неза ви сно од тога 
оста вио је зна ча јан и једин ствен 
траг, посеб но у гра ђе њу исто ри је 
модер не наци о нал не књи жев но
сти.

Алек сан дра Ћирић
кустос, исто ри чар

Зави чај ног музе ја Рума 

Теста мен том
од 10. авгу ста 1920. 

годи не, сво ју
непо крет ну имо ви ну
је оста вио срп ским 
уста но ва ма у Руми

са жељом да се
осну је Срп ски дом. 
Извр ши о ци њего ве 
послед ње воље су 

про да ли њего ве 
некрет ни не и купи ли 
Вла сте лин ску згра ду

у цен тру Руме где
су сме ште не све
срп ске уста но ве

Спо ме ник Жар ку Мила ди но ви ћу
на Град ском гро бљу
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ОВАН: Поја ча на сује
та вас наво ди на 
погре шан закљу чак. 
Парт нер само при вид

но делу је неза ин те ре со ва но за 
вашу при чу и иде је. Могућ је пози
ти ван рас плет дога ђа ја, под усло
вом да кон сул ту је те бли ске сарад
ни ке и да сачу ва те при себ ност 
духа у одлу чу ју ћим ситу а ци ја ма. 
Вечер ње сате посве ти те кре а тив
ној изо ла ци ји, при ја ће вам опу
шта ње. 

БИК: Захва љу ју ћи 
добрим пре го ва рач
ким мани ри ма и 
вешти ни при ла го ђа ва

ња успе ва те да се укло пи те у раз
ли чи те послов не дого во ре. Има те 
добар пред о се ћај када тре ба да 
покре не те већу акци ју и на осно ву 
сво је инту и ци је доно си те исправ
ну одлу ку. Оче ку је вас зна чај ни  
доби так. Жели те да сма њи те тен
зи ју која посто ји изме ђу вас и 
воље не осо бе. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Ваша 
сна ла жљи вост у 
послов но – финан сиј
ском сми слу доно си 

само тре нут ну сатис фак ци ју и 
олак ша ње. Јасно вам је до које 
гра ни це може те да оче ку је те 
успех и због тога бира те неке зао
би ла зне мето де, као начин да се 
осло бо ди те нечи је послов не кон
тро ле или кри ти ке. Мимо сво је 
воље упа да те у неке кон фликт не 
ситу а ци је. 

РАК: На осно ву поу
зда них кон та ка та или 
инфор ма ци ја пра ви те 
добру послов ну про

це ну, потреб но је још да зао кру
жи те дого во ре које има те и да 
оправ да те сво ју уло гу. Неко вам 
покла ња вели ко пове ре ње и спре
ман је да вас награ ди због уме
шно сти коју сте пока за ли. Делу је
те вео ма ћудљи во и тајан стве но 
пред парт не ром али на такав 
начин оста вља те погре шан ути
сак. 

ЛАВ: Ако кори сти те 
довољ но убе дљи ве 
аргу мен те, онда 
сарад ни ци неће моћи 

да вас оспо ра ва ју или да вам 
отка зу ју сво је услу ге. У скла ду са 
савре ме ним послов ним трен дом 
који пра ти те потреб на су вам нова 
или ефи ка сна реше ња. Пре или 
касни је, мора ће те да се суо чи те 
са сво јим љубав ним илу зи ја ма. 
Не тре ба да се закла ња те иза 
неких оправ да ња за која нема те 
покри ће. 

ДЕВИ ЦА: Нала зи те 
се у кре а тив ној фази и 
има те вели ке послов
не амби ци је. У финан

сиј ском сми слу доби ја те нечи ју 
подр шку. Про ши ри те сво је кон так
те у раз ли чи тим прав ци ма и пре у
зми те додат ну ини ци ја ти ву у скла
ду са свим акту ел ним дога ђа ји ма. 
Уме те да забли ста те пуним сја јем 
у пра вом тре нут ку. При ја вам 
пажња коју доби ја те од бли ске 
осо бе. 

ВАГА: Делу је те врло 
одго вор но пред сво јом 
око ли ном и не дозво
ља ва те да неко мења 

ваше кри те ри ју ме или послов ни 
ритам. Као што то увек чини те 
рас по ре ди те сво је оба ве зе по 
разним кате го ри ја ма важно сти и 
испла ти во сти. Улеп шај те свој 
љубав ни живот и потру ди те се да 
делу је те довољ но при влач но. 
Поне кад тре ба да се пре пу сти те 
рит му осе ћа ња, без суви шних 
емо тив них коч ни ца и пред ра су да. 

ШКОР ПИ ЈА: Делу је те 
резер ви са но пред 
одре ђе ним сарад ни
ци ма и про ве ра ва те 

све нове инфор ма ци је које ути чу 
на вашу сигур ност. Одло жи те пот
пи си ва ње неких спор них доку ме
на та или финан сиј ске тран сак ци је 
под сум њи вим окол но сти ма. Мере 
опре за које спро во ди те пока за ће 
се као вео ма кори сне. У љубав
ном одно су нема потре бе да се 
пона ша те суви ше зах тев но пре ма 
воље ној осо би. 

СТРЕ ЛАЦ: Потреб но 
је да се боље при ла го
ђа ва те на неке усло ве 
које дик ти ра ју ваши 

прет по ста вље ни. Не жели те пре
ви ше да ризи ку је те у послов но – 
финан сиј ским пре го во ри ма, али 
при ме ћу је те да неко од сарад ни ка 
инди рект но мења почет не усло ве 
или да упор но про вла чи сво је 
циље ве. Парт нер поне кад има 
нео бич не иде је и сво јим пона ша
њем у вама под сти че осе ћај неси
гур но сти. 

ЈАРАЦ: На осно ву 
иску ства којег има те 
све може те да реша
ва те у нај кра ћем року 

и на задо вољ ство сво јих бли ских 
сарад ни ка. Важно је да пра вил но 
про це ни те редо след поте за, али 
нема раз ло га да се пре ви ше зано
си те или да екс пе ри мен ти ше те са 
нов ча ним инве сти ци ја ма. Ако 
пажљи ви је ана ли зи ра те парт не
ро во пона ша ње биће вам јасни је 
оно што сте до сада сма тра ли 
вели ком тај ном. 

ВОДО ЛИ ЈА: Нала зи те 
се у сјај ној фор ми и 
има те добре иде је, 
потреб но је да се анга

жу је те на раз ли чи тим стра на ма. 
Ако поста ви те висо ке зах те ве пред 
сарад ни ке, нема раз ло га да оду
ста је те док не доби је те све оно 
што од њих оче ку је те. Поне кад је 
потреб но да се инси сти ра до саме 
завр шни це. Емо тив но сте надах
ну ти и уме те да се изне на ди те свог 
парт не ра на оча ра ва ју ћи начин. 

РИБЕ: Уме те вешто да иском би ну
је те прак тич на реше
ња са рас по ло же њем 
сво јих сарад ни ка и да 
оства ри те низ зајед

нич ких инте ре са. Наста ви те са 
уме ре ни јим поте зи ма и при ли ком 
реша ва ња финан сиј ских пита ња. 
У одно су са парт не ром непре кид
но ана ли зи ра те љубав ни однос у 
наме ри да одго нет не те раз не 
диле ме. 

VREMEPLOV
15. но вем бар

1577. Ен гле ски гу сар и ад ми рал 
Френ сис Дрејк кре нуо на пут око 
све та. По сле тро го ди шњег успе
шног пу то ва ња по стао пр ви 
Ен глез ко ји је опло вио Зе мљу. 
То ком пу то ва ња об и шао оба ле 
Афри ке и Аме ри ке, на па да ју ћи и 
пљач ка ју ћи шпан ске бро до ве. 

16. но вем бар
1914. По че ла Ко лу бар ска бит ка, 
нај ве ћа ко ју је срп ска вој ска 
во ди ла у Пр вом свет ском ра ту. 
Бит ка за вр ше на 15. де цем бра 
по бе дом срп ске вој ске над 
аустро у гар ским тру па ма под 
ко ман дом ге не ра ла По ћо ре ка, 
ко ји је био при си љен да се по ву
че из Ср би је. Из у зет не за слу ге 
за по бе ду у би ци, у ко јој је за ро
бље но око 43.000 аустро у гар
ских вој ни ка, имао ге не рал 
Жи во јин Ми шић. 

17. но вем бар
1800. Кон грес САД се пр ви пут 
са стао у но вој пре сто ни ци, 
Ва шинг то ну, а пред сед ник САД 
Џон Адамс по стао пр ви ста нар 
објек та ка сни је на зва ног Бе ла 
ку ћа. 
1989. У јед ној од нај ве ћих ру дар
ских не сре ћа у Ср би ји, у ја ми 
Мо ра ва Алек си нач ких руд ни ка 
угља, по ги ну ло 90 ру да ра. 

18. но вем бар
1991. По сле 86 да на оп са де, 
при пад ни ци Ју го сло вен ске 
на род не ар ми је ушли у раз ру
шен Ву ко вар. У бор ба ма с хр ват
ским сна га ма по ги ну ло ви ше 
хи ља да љу ди, ме ђу њи ма ве ли
ки број ци ви ла. Од 45.000 пред
рат них ста нов ни ка, око 10.000, 
ко ли ко је оста ло у гра ду, иза шло 
из по дру ма по сле го то во три 
ме се ца. 

19. но вем бар
1828. У 31. го ди ни од ти фу са је 
умро аустриј ски ком по зи тор 
Франц Пе тер Шу берт
1996. Оку пља њем 35.000 љу ди у 
Ни шу су по че ли про те сти због 
фал си фи ко ва ња из бор них 
ре зул та та дру гог кру га ло кал них 
из бо ра у Ср би ји, на ко ји ма је 
по бе ди ла ко а ли ци ја “За јед но”

20. но вем бар
1873. Два гра да на де сној и ле вој 
оба ли Ду на ва, Бу дим и Пе шта 
спо је ни су у је дан и фор ми ра ли 
ма ђар ску пре сто ни цу Бу дим пе
шту.
1923. Га рет А. Мор ган је па тен ти
рао пр ви ауто мат ски се ма фор.

21. но вем бар
1806. У на ме ри да еко ном ски 
сло ми про тив ни ка, На по ле он 
Бо на пар та об ја вио Бер лин ски 
де крет о бло ка ди Ве ли ке Бри та
ни је, уз за бра ну при ста ја ња бри
тан ских бро до ва у све европ ске 
лу ке.
1995. По сле тро не дељ них пре го
во ра, у вој ној ба зи РајтПе тер сон 
у гра ду Деј то ну, у САД, пред сед
ни ци Хр ват ске, Бо сне и Хер це го
ви не и Ср би је Фра њо Туђ ман, 
Али ја Изет бе го вић и Сло бо дан 
Ми ло ше вић па ра фи ра ли ми ров
ни спо ра зум ко јим је окон чан рат 
у БиХ.

HOROSKOP

Сре да, 15. (2)  новем бар 
Све ти муче ни ци Акин дин, Пига
си је и дру ги с њима

Четвр так, 16. (3)  новем бар 
Обна вље ње хра ма Све тог 
вели ко му че ни ка Геор ги ја – 
Ђур ђиц

Петак, 17. (4)  новем бар 
Преп. Јоа ни ки је Вели ки; Св. 
све ште но му че ник Никан дар

Субо та, 18. (5)  новем бар 
Све ти пре по доб но му че ни ци 
Галак ти он и Епи сти ма

Неде ља, 19. (6)  новем бар 
Све ти Павле Испо вед ник; Пре
по доб ни Вар ла ам Хутин ски 

Поне де љак, 20. (7)  новем бар 
Све та 33 муче ни ка у Мели ти ни; 
Пре по доб ни Лазар

Уто рак, 21. (8)  новем бар
Сабор све тог Архан ге ла Миха и
ла – Аран ђе лов дан  

Crkveni
kalendar

• Међу ово ли ким буда
ла ма пра ва је умет ност 
про на ћи себе. 
• Про ро ци су видо ви ти 
људи, само их не питај
те какво ће вре ме бити 
сутра.
• Они који су оства ри ли 
сво је сно ве, нема ју сна. 

Ма ка ро не
са кај ма ком 

Са стој ци: Ко се ма ка ро не 500 г, 
мла ди кај мак 250 г, си тан сир 250 
г, јо гурт 1 дл, ки се ла во да 1 дл, 
ја ја 5, со по уку су, бе ли лук 1 чен, 
уље 1 дл.

При пре ма: Ску вај те ма ка ро не 
и оста ви те јед но 5 до 10 ми ну та у 
во ди у ко јој су се ку ва ли да ма ло 
упи ју теч но сти, па про це ди те. 
Уму ти те ја ја, али са мо ко ли ко да 
се сје ди не жу ман це и бе лан це. 
До дај те кај мак и сир и со по уку су 
и до бро из ме шај те. До дај те уље, 
ки се лу во ду и јо гурт и на кра ју 
бе ли лук. Пре спи те ма ка ро не у 
сме су са кај ма ком и ја ји ма и 
до бро из ме шај те. Из ру чи те у под
ма зан ђу веч плех сред ње ве ли чи
не. За пе ци те у рер ни на 180 сте
пе ни 2025 ми ну та. Оста ви те 10 
ми ну та пре сер ви ра ња. 
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КАРА ТЕ

Митров ча ни ма десет зла та

ПЕЋИН ЦИ

Уз Стра хи њу СНС и рибо лов ци
У субо ту 4. новем бра је на језе ру 

„Срем ска оаза“ у Субо ти шту одр жа
но так ми че ње у пеца њу шара на на 

пло вак. Орга ни за то ри так ми че ња су били 
Срп ска напред на стран ка Пећин ци и Удру
же ње рибо ло ва ца „Доњи Товар ник“, а сав 
при ход оства рен на так ми че њу уру чен 
је поро ди ци сед мо го ди шњег Стра хи ње 
Мак си мо ви ћа из Пећи на ца који болу је од 
тумо ра на мозгу. Од коти за ци је и при ло га 
при ку пље но је укуп но 69.000 дина ра.

При ку пље на сред ства је Стра хи њи ној 
мај ци Татја ни Мак си мо вић уру чио пове
ре ник Општин ског одбо ра СНС Пећин ци 
Мило рад Пан тић, који је наја вио још ова
квих хума ни тар них акци ја.

 Жеља нам је да Стра хи њи ној поро ди
ци олак ша мо финан си ра ње лече ња, а да 
исто вре ме но Стра хи њи пору чи мо да није 
сам у сво јој хра број бор би про тив боле сти. 
Захва љу јем се сви ма који су данас пока
за ли хума ност и сво јим уче шћем помо гли 
у при ку пља њу сред ста ва, и обе ћа вам да 
ћемо наред ном пери о ду орга ни зо ва ти још 
ова квих акци ја – рекао је први човек пећи
нач ких напред ња ка.

Упр кос лошим усло ви ма рибо лов ци су 

дали све од себе и на спорт ском пла ну, а 
нај круп ни јег шара на, тешког 6,7 кило гра
ма, изву кла је еки па из Срем ских Миха ље
ва ца, док је награ да за нај ма њу упе ца ну 
рибу при па ла еки пи из Деча, за шара на 

тешког 3,4 кило гра ма.
Прво место за нај ве ћу коли чи ну уло

вље не рибе при па ло је еки пи из Срем ских 
Миха ље ва ца, дру го еки пи из Купи но ва, а 
тре ће место је осво ји ла еки па из Сиба ча.

Ужи це: Сло бо да – ТСЦ је 
од и гра но у по не де љак; Кру ше
вац: Тем нић – Ин ђи ја 0:2; 
Пи рот: Рад нич ки (П) – Те ле оп
тик 1:0; Но ви Сад: Про ле тер – 
Рад нич ки (К) 2:0; Бе жа ни ја: 
Бе жа ни ја – Но ви Па зар 2:0; 
Вра ње: Ди на мо – Син ђе лић је 
од и гра но у по не де љак; До ба
нов ци: Бу дућ ност – Ја го ди на 
4:0; Гор њи Ми ла но вац: Ме та
лац – ЧСК Пи ва ра 3:0.

01. Ди на мо 12 9 2 1 18:6 29
02. Про ле тер 13 8 2 3 22:11 26
03. Ме та лац 13 8 2 3 16:6 26
04. Син ђе лић 12 5 6 1 12:6 21
05. Рад ни. (К) 13 6 3 4 13:11 21
06. Ин ђи ја 13 5 3 5 15:15 18
07. ТСЦ 12 4 5 3 10:9 17
08. Бу дућ ност 13 4 4 5 15:13 16
09. Но ви Па зар 13 3 7 3 12:12 16
10. Бе жа ни ја 13 4 3 6 17:19 15
11. Сло бо да 12 4 3 5 8:14 15
12. ЧСК Пи ва ра 13 3 4 6 15:21 13
13. Тем нић 13 3 4 6 11:17 13
14. Рад ни. (П) 13 3 2 8 11:18 11
15. Те ле оп тик 13 2 4 7 10:16 10
16. Ја го ди на 13 2 4 7 7:18 10

Пан че во: Ди на мо 1945 – 
Брат ство 1946 2:0; Но ви Сад: 
Цр ве на Зве зда – Бе чеј 1918 1:5; 
Бач ки Ја рак: Мла дост (БЈ) – 
Оџа ци 2:2; Са ку ле: Бо рац – 
Це мент 0:2; Но ва Па зо ва: Рад
нич ки (НП) – Омла ди нац 0:2; 
Шид: Рад нич ки (Ш) – Рад нич ки 
(З) 3:3; Ста ри Ба нов ци: Ду нав 
– Бач ка 1901 1:1; Пан че во: 
Же ле зни чар – Рад нич ки (СМ) 
1:0.

01. Бе чеј 1918 13 12 0 1 42:8 36
02. Ди на мо 13 10 0 3 24:5 30
03. Омла ди нац 13 8 2 3 21:15 26
04. Це мент 13 8 1 4 23:17 25
05. Бо рац 13 7 3 3 20:13 24
06. Брат ство 13 7 2 4 22:9 23
07. Рад ни. (З) 13 7 1 5 23:18 22
08. Оџа ци 13 7 1 5 17:18 22
09. Же ле зн. 13 6 1 6 14:12 19
10. Мла д. (БЈ) 13 5 4 4 19:19 19
11. Рад ни. (НП) 13 6 1 6 17:18 19
12. Ц. Зве зда 13 3 2 8 16:28 11
13. Ду нав 13 2 3 8 16:27 9
14. Бач ка 1901 13 1 4 8 11:26 7
15. Рад ни. (Ш) 13 1 1 11 11:45 4
16. Рад ни. (СМ) 13 0 2 11 5:23 2

Но ви Сад: Ин декс – Хај дук 
(Д) 1:1; Ер де вик: Сло га (Е) – 
Бо рац (Ш) 1:1; Но ви Сад: 
Бо рац (НС) – ЛСК 2:1; Вој ка: 
Сре мац – Ју го вић 1:2; Те ме рин: 
Сло га (Т) – Хај дук (Ч) 2:1; Ку пи
но во: Ку пи но во – По ду на вац 
2:0; Ста ра Па зо ва: Је дин ство 
– Сла ви ја 8:0; Бе шка: Хај дук (Б) 
– Ка бел 0:2.

Хрт ков ци: Хрт ков ци – Бо рац 
(М) 2:1; нђи ја: Же ле зни чар – 
Гра ни чар 1923 3:4; Љу ко во: 
Љу ко во – Бо рац (К) 1:1; Ви то
јев ци: Пар ти зан – На пре дак 2:1; 
Ру ма: Сло вен – Пр ви Мај 0:0; 
Ма чван ска Ми тро ви ца: Под ри
ње – Сло бо да 3:0; Са лаш 
Но ћај ски: Бу дућ ност – ПСК 1:1; 
Го лу бин ци: Ја дран – Ру дар 0:3.
01. Под ри ње 13 11 0 2 27:10 33
02. Гра ни чар 13 10 1 2 28:15 31
03. Сло бо да 13 9 1 3 16:7 28
04. Пр ви Мај 13 7 5 1 35:9 26
05. Же ле зн. 13 7 4 2 29:10 25
06. ПСК 13 6 4 3 19:11 22
07. Бо рац (К) 13 6 3 4 21:15 21
08. Ру дар 13 7 0 6 19:22 21
09. Бу дућ ност 12 4 1 7 19:24 13
10. На пре дак 13 3 2 8 15:23 11
11. Бо рац (М) 13 3 2 8 15:23 11
12. Пар ти зан 13 4 2 7 13:23 11
13. Љу ко во 13 3 1 9 10:22 10
14. Хрт ков ци 13 2 4 7 17:35 10
15. Ја дран 12 2 2 8 6:27 8
16. Сло вен 13 1 4 8 14:27 7

Срем ска Ми тро ви ца: 
Ми трос – Фру шко го рац 2:2; 
Ви шњи ће во: Хај дук – Гра ни
чар (К) 7:1; Рав ње: Зе ка Бу љу
ба ша – Сло га 0:1; Пе ћин ци: 
До њи Срем 2015 – На пре дак 
0:0; Ру ма: Фру шка Го ра – До њи 
Пе тров ци 2:1; Ша шин ци: Сло
бо да – Гра ни чар (О) 1:2; Бу ђа
нов ци: Мла дост – Би кић Дол 
2:1; Бре стач: Бре стач – По лет 
1:3.

01. Сло га (Е) 13 10 2 1 30:8 32
02. Је дин ство 13 9 4 0 33:9 31
03. Бо рац (Ш) 13 7 5 1 33:20 26
04. Хај дук (Д) 13 7 3 3 21:17 24
05. Сло га (Т) 13 7 2 4 19:18 23
06. Хај дук (Ч) 13 6 3 4 20:15 21
07. Ка бел 13 5 5 3 19:16 20
08. Бо рац (НС) 13 6 2 5 16:13 20
09. По ду на вац 13 5 2 6 20:19 17
10. Ин декс 13 3 5 5 14:16 14
11. Ју го вић 13 4 2 7 21:28 14
12. Сре мац 13 3 3 7 15:23 12
13. ЛСК 13 3 2 8 22:33 11
14. Хај дук (Б) 13 3 1 9 12:22 10
15. Сла ви ја 13 2 2 9 13:35 8
16. Ку пи но во 13 1 3 9 10:26 6

01. На пре дак 13 9 2 2 37:10 29
02. По лет 13 9 1 3 39:12 28
03. Гра ни ч. (О) 12 9 0 3 21:17 27
04. Д. Пе тров ци 13 8 2 3 35:13 26
05. Фру шко го р. 13 7 3 3 24:19 24
06. Мла дост 12 7 2 3 23:17 23
07. Сло га 13 6 2 5 21:18 20
08. Хај дук 13 5 4 4 25:20 18
09. Ми трос 13 5 3 5 17:18 18
10. Ф. Го ра 13 5 3 5 24:26 18
11. Бре стач 12 5 1 6 18:32 16
12. Д. Срем 12 3 3 6 16:20 12
13. Би кић Дол 13 4 0 9 16:19 11
14. Зе ка Бу љу . 13 3 1 9 19:33 10
15. Гра ни ч. (К) 13 1 2 10 9:36 4
16. Сло бо да 13 1 1 11 14:48 4

ПРВА ЛИГА
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА СРЕМ

СРЕМ СКА 
ЛИ ГА

У неде љу 5. новем бра у 
Кули одр жан је 19. Куп Вој во
ди не. Уче ство ва ло је 16 клу
бо ва, са пре ко 250 так ми ча ра. 
Так ми ча ри Кара те клу ба „Сир
ми јум“ су и на овом так ми че њу 
пока за ли да су јед ни од нај бо
љих осво јив ши 31 меда љу од 
којих 10 злат них, седам сре бр
них и 14 брон за них. У поје ди
нач ној кате го ри ји злат ну меда
љу су осво ји ли Вук Петро вић, 
Нема ња Жунић, Лазар Алар
гић, Срђан Илић, Алек са Вуле

тић, Суза на Стра цен ски, сре
бр ну меда љу су осво ји ли: Бог
дан Кова че вић, Мар ко Пепел
че вић, и брон за ну меда љу су 
осво ји ли Алек сан дар Гра бић, 
Хана Тупе на рац, Ема Петро
вић, Милош Марић, Ђор ђе 
Коп чић, Лара Форо, Алек сан
дар Марић, Кали на Мак си мо
вић и Лука Тана сић.

Куп Срби је за све узра сне 
кате го ри је одр жа ће се у неде
љу 26. новем бра у ПСЦ „Пин
ки“.




