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ЖељкоТрбовићнови
председникОпштине
На кон сти ту тив ној сед ни ци 

Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци, 
ко ја је одр жа на про шле сре

де, 10. ја ну а ра, за но вог пред сед ни ка 
Оп шти не иза бран је ма ги стар пра ва 
Жељ ко Тр бо вић, ко ји је од 2012. го
ди не оба вљао ду жност на чел ни ка 
пе ћи нач ке Оп штин ске упра ве, а на 
ме сто ње го вог за ме ни ка иза бран је 
ди пло ми ра ни еко но ми ста Зо ран Вој
кић, ко ји је ту функ ци ју оба вљао и 
прет ход не че ти ри го ди не.

За хва љу ју ћи се на ука за ном по ве
ре њу но во и за бра ни пр ви чо век пе ћи
нач ке оп шти не ре као је да је за ње га 
из бор за пред сед ни ка Оп шти не ве
ли ка част, али и оба ве за да бри не о 
до бро би ти 20.000 гра ђа на пе ћи нач ке 
оп шти не.

 Као пред сед ник Оп шти не, за јед но 
са сво јим ти мом, на ста ви ћу да спро
во дим по ли ти ку ко ју смо спро во ди ли 
и у прет ход не че ти ри го ди не. За те 
че ти ри го ди не мно го то га је ура ђе
но, али још мно го по сла нас че ка, 
јер смо од на ших прет ход ни ка, ко ји 
су пе ћи нач ком оп шти ном вла да ли 
12 го ди на, на сле ди ли 500 ми ли о на 
ду га у оп штин ском бу џе ту и ин фра
струк ту ру у очај ном ста њу. У шко ле 
и вр ти ће ни је ула га но де це ни ја ма, 
за те кли смо кро во ве ко ји про ки шња
ва ју и чу чав це у школ ским објек ти
ма, не у ре ђе не ам бу лан те и пу те ве у 
ру па ма. У прет ход не че ти ри го ди не 
зна чај но смо по пра ви ли ста ње, али 
има ту још мно го по сла да се ура ди. 
То ком де цем бра за по че ли смо 34 ма

ња ин фра струк тур на про јек та у свих 
15 на се ља на ше оп шти не, од ко јих 
су не ки већ за вр ше ни, а не ки су још 
увек у фа зи ре а ли за ци је, ма хом на 
ре но ви ра њу школ ских обје ка та, вр
ти ћа и ам бу лан ти. Тај по сао ће уско
ро би ти при ве ден кра ју, а већ то ком 
ове го ди не оче ку јем да ће мо за по че
ти и не ко ли ко но вих ка пи тал них про
је ка та, по пут из град ње но вог објек та 
Пред школ ске уста но ве у Ши ма нов
ци ма. За вр ша ва мо но ву во до вод ну 
мре жу у Обре жу, сле де ће на се ље у 
ко јем ће мо ово ра ди ти је Ку пи но во. 
Пред на ма је ве ли ки по сао и за то не
ће мо има ти вре ме на да ужи ва мо на 
ло во ри ка ма, већ бу квал но од су тра 
мо ра мо за су ка ти ру ка ве и на ста ви ти 
са озбиљ ним ра дом – ре као је Тр бо
вић и на гла сио да ће му по сао олак
ша ти кон ти ну и тет вла сти у оп шти ни 
Пе ћин ци.

За пред сед ни ка Скуп шти не оп шти
не Пе ћин ци иза бра на је Ду брав ка 
Ко ва че вић Су бо тич ки, ле кар спе
ци ја ли ста пне у моф ти зи о лог, ко ја је 
у прет ход не че ти ри го ди не вр ши ла 
ду жност пред сед ни ка Оп шти не Пе
ћин ци, а на ме сто ње ног за ме ни ка 
иза бран је ди пло ми ра ни ме на џер 
Алек сан дар Јо ви чић, ко ји је на тој 
функ ци ји био и у прет ход ном ман да
ту. За се кре та ра Скуп шти не оп шти не 
Пе ћин ци иза бра на је Је ле на Ми ћић, 
ди пло ми ра ни прав ник ма стер, ко ја је 
ову ду жност вр ши ла и у прет ход ном 
ман да ту.

Но во и за бра на пред сед ни ца пе ћи

нач ког пар ла мен та на гла си ла је да је 
за да так Скуп шти не да у на ред не че
ти ри го ди не обез бе ди по ли тич ку ста
бил ност ко ја ће пред сед ни ку Оп шти
не, Оп штин ском ве ћу и свим оста лим 
оп штин ским ор га ни ма и те ли ма омо
гу ћи ти не сме тан рад на уна пре ђе њу 
ква ли те та жи во та гра ђа на.

 Ап со лут на ве ћи на ко ју има вла
да ју ћа ко а ли ци ја, 27 од укуп но 30 
од бор нич ких ме ста, не оста вља про
сто ра за оп струк ци ју ра да Скуп шти
не и си гур на сам да нас че ка је дан 
ми ран пе ри од ра да то ком ко јег ће
мо, уме сто на по ли тич ка тр ве ња, сву 
сво ју енер ги ју мо ћи да усме ри мо ка 
на прет ку на ше оп шти не – ре кла је 
Ко ва че вић Су бо тич ки.

Но во и за бра но Оп штин ско ве
ће има де вет чла но ва: Ду шан 
Те шић, Ми ро слав Уско ко вић, 

Зо ран Јо ва но вић, Је ле на Чу бри лов, 
Жи во рад Гор дић, Злат ко Јо ви чић, 
Ми лан Ми ја и ло вић, Бо ри слав Мак си
мо вић и Ка та ри на Ма тић. Пред сед
ник Ве ћа је по функ ци ји пред сед ник 
Оп шти не Жељ ко Тр бо вић, а ње гов 
за ме ник ће би ти Зо ран Вој кић.

На ло кал ним из бо ри ма у оп шти ни 
Пе ћин ци, одр жа ним 24. де цем бра 
про шле го ди не, ко а ли ци о на ли ста 
Срп ске на пред не стран ке осво ји ла 
је 27 од укуп но 30 од бор нич ких ме
ста у Скуп шти ни оп шти не Пе ћин ци, 
док су пре о ста ла три ман да та при
па ла ко а ли ци о ној ли сти Де мо крат
ске стран ке и Ли ге со ци јал де мо кра
та Вој во ди не.
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УВОДНИК

А зашто ви
 једе те прсти ма?

SADA
&
OVDE

Pi{e: Svetlana
Cucani}

Не сти ша ва се поле ми ка око прве 
епи зо де сери ја ла Нема њи ћи – 
рађа ње кра ље ви не. Имам ути сак 

да је поде ла напра вље на, онај коме се 
не сви ђа ново „чедо“ РТС сва ка ко је сум
њив, јер да није, било би му јасно коли ки 
зна чај за наци о нал ну ствар „у овом 
тешким вре ме ни ма“ има овај драм ски 
поду хват вре дан неко ли ко мили о на 
евра. Ја не знам ништа о том зна ча ју, 
нити ме зани ма, знам само да је прва 
епи зо да била досад на. Уоп ште ми није 
јасно зашто људи оче ку ју од теле ви зи је 
да нам сер ви ра исто ри ју? Ко хоће исто
ри ју нека чита књи ге и нека гле да доку
мен тар не фил мо ве. Игра ни про грам 
ваљ да има неку дру гу уло гу и неку дру
га чи је естет ске зах те ве. И зато је нај ве
ћи грех ауто ра то што су напра ви ли 
досад ну сери ју. Бес крв ну, моно то ну и 
неза ни мљи ву. Кад кажем неза ни мљи ву, 
мислим да је неза ни мљи ва оним који 
бар нешто зна ју о сред ње ве ков ној срп
ској исто ри ји. Нажалост, таквих је вео ма 
мало, па има оних који мисле да је онај 
Нема њин мали што успа вљу је голу бо ве 
у ства ри цар Душан.

Затим сле де гре си поди ла же њу сте ре
о ти пи ма, али то је, бар се мени чини 
мање важно. То кад жупа ни ца Ана (у 
лошој глу мач кој извед би Д. Мија то вић и 
акцен том шал те ру ше Сла ђе из сери је 
Сти жу дола ри) упа да на сред руч ка и 
пита децу и мужа „а што ви једе те прсти
ма“, неком можда изгле да бле са во. 
Мислим, и мени изгле да бле са во. Бле
са во и јесте, а још више наив но, али 
хај де да се и ми нечим „поно си мо“... А 
ми куме боц, што рече Ман да. Али, језик 
и акце нат у сери ји сва ка ко заслу жу ју 
сва ку осу ду. Тако нешто јав ни сер вис 
није смео себи да допу сти. Посеб но не у 
про јек ту од три мили о на евра. Јер, ствар 
се лако упр ска, а при ли ка је само јед на. 
Ми смо мно го сиро ма шни да бисмо сва
ко мало сни ма ли тако ску по це не сери је. 
Јед ном је сни мљен филм о Косов ском 
боју. И сви су га мање више пљу ва ли, а 
он сад спрам Нема њи ћа изгле да као 
блок ба стер. Нико више није поку шао да 
сни ми дру га чи ју и бољу вер зи ју. А није 
зато што овде нема нов ца за такве ства
ри, сем кад је у пита њу неки мно го вели
ки јуби леј. Јед ном је сни мље на сери ја о 
Лази Кости ћу, што се мене тиче боље и 
да није, али Лаза у овом веку сигур но 
неће доби ти неку нову филм ску био гра
фи ју. При ли ка је про пу ште на, нове неће 

бити. Тако је и са Нема њи ћи ма. Јед ном 
се обе ле жа ва 800 годи на кру ни са ња 
првог срп ског кра ља. 

У пово ду тог јуби ле ја и еми то ва ња 
сери је, М нови не су реши ле да 
обно ве фељ тон о срп ским сред

њо ве ков ним прин це за ма и вла дар ка ма. 
Овог пута акце нат је на вла дар ској кући 
Нема њи ћа. Кроз при че о тим жена ма 
аутор ка др Сне жа на Булат, при ча при чу 
о њихо вим муже ви ма, сино ви ма, бра ћи, 
о исто риј ским окол но сти ма и при ли ка
ма. И о томе како су брзо мења ли и 
жене и саве зни ке у скла ду са поли тич
ким про це на ма. Како је срп ском кра љу 
било лако да оте ра жену „зато што је 
шуга ва“, како су неке сиро ти це пле ме ни
тог рода бежа ле голе и босе гла вом без 
обзи ра са срп ског дво ра и како је било и 
оних који су сво јим супру га ма били вер
ни цео живот.

Сва ка квих вла да ра је било у дина сти
ји Нема њић. А сви сем јед ног су кано ни
зо ва ни и про гла ше ни све ци ма. Једи ни 
који није све тац је упра во онај чије цар
ство је сиро ти ња раја сања ла док је 
веко ви ма робо ва ла под Тур ци ма. И не 
само сиро ти ња раја. Обно ву њего вог 
цар ства сања ла је вас ко ли ка срп ска 
„дија спо ра“ расу та по угар ским и иним 
европ ским рав ни ца ма и про сто ри ма. 
Једи но цар Душан није све тац у Срп ској 
пра во слав ној цркви, иако је упра во он 
тај који је омо гу ћио да СПЦ из архи е пи
ско пи је пре ђе у ста тус патри јар ши је. 
Зашто? Пра во пита ње на које нема баш 
тач ног и јед но став ног одго во ра. 

То кад жупа ни ца Ана
(у лошој глу мач кој

извед би Д. Мија то вић
и акцен том шал те ру ше
Сла ђе из сери је Сти жу 
дола ри) упа да на сред 

руч ка и пита децу и мужа 
„а што ви једе те прсти ма“, 

неком можда изгле да
бле са во. Мислим, и мени 
изгле да бле са во. Бле са во 

и јесте, а још више
наив но, али хај де да се и 
ми нечим „поно си мо“...

А ми куме боц, што
рече Ман да
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КО ЧУВА ЧУВА РЕ: МЕДИЈ СКО ПОД ЗЕ МЉЕ ПРО ТИВ ПОЛИ ЦИ ЈЕ?

Коме сме та ју успе си
срем ске поли ци је?

На послед њој кон фе рен ци ји за 
нови на ре у Поли циј ској упра
ви Срем ска Митро ви ца, одр

жа ној уочи ново го ди шњих пра зни
ка, начел ник Ђура Ман дић имао је 
добре аргу мен те да се похва ли 
добрим учин ком сво га тима. При
ме ра ради, од јану а ра до новем бра 
2017. годи не реа ли зо ва но је 337 

запле на опој них дро га, а укуп на 
коли чи на запле ње них нар ко ти ка 
изно си 211 кило гра ма. Поре ђе ња 
ради, у 2015. годи ни било је запле
ње но 71 кило гра ма дро ге.  

Нека ко пара лел но са том кон фе
рен ци јом, пре ко одре ђе них пор та
ла кре ну ли су по све му суде ћи 
нару че ни напа ди на Поли циј ску 

упра ву Срем ска Митро ви ца и њене 
руко во ди о це. Шта сто ји иза ова ко 
орга ни зо ва ног медиј ског и под зе
мља у ширем сми слу, није тешко 
рећи, јер иза „инфор ма ци ја“ које се 
у њима пла си ра ју сто је инте ре си 
оних струк ту ра које су има ле већу 
моћ и ути цај када је на челу ПУ 
Срем ска Митро ви ца био пре 

Шта се нала зи у
поза ди ни нео сно ва них 

напа да поје ди них
пор та ла на Поли циј ску 

упра ву Срем ска 
Митро ви ца, у који ма 

се не пре за од
изми шљо ти на. Да ли 

је нару чи лац ових 
напа да неко коме је 

жао што је дошло до 
сме не оних људи који 

су сво јим радом
каља ли углед

поли ци је? Или је 
неком жао што се

сто ти не кило гра ма 
дро ге не тран спор ту ју 

кроз Срем тако лако 
као некад, у вре ме док 

је на челу поли ци је 
био онај Сма јић

из Шида?
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неколико годи на сме ње ни Зоран 
Сма јић, човек познат по томе што је 
вршио поли циј ски при ти сак на 
„непо доб не“ нови на ре.

У тим напа ди ма на Поли ци ју, не 
бира ју се сред ства, а посеб но се не 
бира ју мани пу ла ци је. Тако се од 
два кило гра ма запле ње не дро ге, 
која је навод но неста ла на пор та ли
ма мани пу ли ше са изми шље них 20 
кило гра ма, а сви оста ли про пу сти у 
раду поје ди них поли ца ја ца се уде
се то стру чу ју. Тако се од два пишто
ља поми ње чак 20, а од кафан ске 
туче се изми шља дерт са „одсе че
ним уши ма“, уз дода так све га и сва
че га.    

Шта се нала зи у поза ди ни 
нео сно ва них напа да поје ди
них пор та ла на Поли циј ску 

упра ву Срем ска Митро ви ца, у који
ма се не пре за од изми шљо ти на. Да 
ли је нару чи лац ових напа да неко 
коме је жао што је дошло до сме не 
оних људи који су сво јим радом 
каља ли рад поли ци је? Или је неком 
жао што се сто ти не кило гра ма дро
ге не тран спор ту ју кроз Срем тако 
лако као некад, у вре ме док је на 
челу поли ци је био онај Сма јић из 
Шида?

Мини стар ство уну тра шњих посло
ва – Поли циј ска упра ва у Срем ској 
Митро ви ци, не скри ва чиње ни це о 
дога ђа ји ма и про пу сти ма начи ње
ним у раду при пад ни ка поли циј ских 
слу жбе ни ка ове Поли циј ске упра ве, 
а камо ли о извр ше ним кри вич ним 
дели ма и пре кр ша ји ма. 

Напро тив, чиње ни ца је да је упра
во акту ел но руко вод ство ове Поли
циј ске упра ве при ја ви ло Сек то ру 
уну тра шње кон тро ле МУП дога ђа је 
и кри вич на дела за која су одго вор
ни при пад ни ци Поли циј ске упра ве. 

О про на ла ску два кило гра ма 
херо и на у ста ну пре ми ну лог поли
цај ца  Мини стар ство уну тра шњих 
посло ва је оба ве сти ло јав ност пре 
тач но годи ну дана, а о зло у по тре би 
слу жбе ног поло жа ја тро ји це поли
циј ских слу жбе ни ка који нису обез
бе ди ли пишто ље оду зе те од гра ђа
на по раз ли чи тим осно ва ма, Мини
стар ство је изда ло зва нич но саоп
ште ње за јав ност уочи Нове 2018. 
годи не, које се још увек нала зи на 
сај ту МУП. 

Тако ђе, Поли циј ска упра ва у 
Срем ској Митро ви ци је и о поку ша ју 
тешког уби ства у Цар ској пала ти 
11.12.2017. зва нич но оба ве сти ла  
јав ност путем саоп ште ња,  по утвр
ђи ва њу првих чиње ни ца веза них за 
ово кри вич но дело. 

О свим овим дога ђа ји ма и на 
осно ву зва нич них саоп ште ња МУП 
– Поли циј ске  упра ве у Срем ској 
Митро ви ци, јав ност су изве шта ва ли 
и локал ни и дру ги меди ји у Срби ји, 
те није тач на тврд ња ауто ра тек ста 

да меди ји ћуте о томе, јер навод но, 
„није памет но има ти кри тич ку дис
тан цу пре ма инсти ту ци ји каква је 
поли ци ја“.

Ауто ри пор тал ског „нови нар ства“ 
не спо ми њу одлич не резул та те ове 
Поли циј ске упра ве у току про шле 
годи не као што је 337 реа ли зо ва них 
запле на дро га у који ма је са ули це 
скло ње но 211 кило гра ма раз ли чи
тих врста нар ко ти ка, при ли ком чега 
је откри ве но 327 кри вич них дела.

При пад ни ци ове Поли циј ске 
упра ве су откри ли 306 кри вич них 
дела из обла сти при вре де који ма 
су дру штво и држа ва оште ће ни за 
више од мили јар ду и 333 мили о на 
дина ра. Међу тим кри вич ним дели
ма је 106 кри вич них дела из обла
сти коруп ци је. 

Не спо ми ње да  је Срем и упра во 
при пад ни ци ове Поли циј ске упра ве 
под не ли нај ве ћи терет еми грант ске 
кри зе, очу ва ли ста бил но ста ње јав
не без бед но сти  и откри ли и про це
су и ра ли извр ши о це гото во свих 
кри вич них дела извр ше них од стра
не мигра на та.    

Пита ње је, по чијем нало гу и за 
чији инте рес ауто ри ова квих тек
сто ва обма њу је јав ност нетач ним 
наво ди ма о томе да МУП – Поли
циј ска упра ва у Срем ској Митро ви
ци ћуте  о  наве де ним кри вич ним 
дели ма  и дога ђа ји ма у који ма су 
уче ство ва ли њени поли циј ски слу
жбе ни ци.  

Тако ђе је пита ње зашто ауто ри 
тек ста, дога ђа је који су се деси ли 
рани је, неки и пре годи ну дана, који 
су про це су и ра ни и о који ма је јав
ност зва нич но оба ве ште на, тен ден
ци о зно при ка зу ју као дога ђа је који 
су се тек дого ди ли а до сазна ња о 
њима аутор је дошао на осно ву 
„соп стве ног истра жи ва ња“ иако је 
зва нич не инфор ма ци је о њима 
саоп шти ло Мини стар ство уну тра
шњих посло ва, одно сно Поли циј ска 
упра ва у Срем ској Митро ви ци? 

Зачу ђу је очи глед на наме ра 
ауто ра тек ста да због про пу
ста и недо пу сти вих посту па ка 

неко ли ци не поли ца ја ца баци сен ку 
на одлич не рад не резул та те ове 
Поли циј ске упра ве које су оства ри
ли њени поште ни, саве сни и одго
вор ни при пад ни ци.

Ста вља њем у први план неко ли
ко поли ца ја ца који су се оглу ши ли 
на зах те ве соп ствене слу жбе, аутор 
све сно дис кре ди ту је нај ве ћи број 
при пад ни ка Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци који и сами 
осу ђу ју било који облик пона ша ња 
и посту па ка сво јих коле га који није 
у скла ду са пра ви ли ма поли циј ске 
слу жбе, а посеб но кри ми нал не 
рад ње и кри вич на дела која нару
ша ва ју углед МУП. 

 М. М.

Ауто ри пор тал ског 
„нови нар ства“

не спо ми њу одлич не 
резул та те ове

Поли циј ске упра ве
у току про шле годи не 

као што је 337
реа ли зо ва них запле на 

дро га у који ма је са 
ули це скло ње но 211 

кило гра ма раз ли чи тих 
врста нар ко ти ка,
при ли ком чега је 

откри ве но 327
кри вич них дела

Пита ње је, по чијем 
нало гу и за чији
инте рес ауто ри

ова квих тек сто ва 
обма њу ју јав ност 

нетач ним наво ди ма
о томе да МУП

– Поли циј ска упра ва у 
Срем ској Митро ви ци 

ћуте о наве де ним 
кри вич ним дели ма 

и дога ђа ји ма у који ма 
су уче ство ва ли њени 

поли циј ски
слу жбе ни ци
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МИ НИ СТАР ОД БРА НЕ АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН ПО СЕ ТИО МИ ТРО ВАЧ КУ КА САР НУ

Из град ња хан га ра за
сме штај вој не опре ме

У Срем ској
Ми тро ви ци смо

уло жи ли ви ше од 
ми ли он евра да би 

ови објек ти би ли 
услов ни,

функ ци о нал ни и 
же лим да се

за хва лим ло кал ном 
са мо у пра ви ко ја 

нам из ла зи у су срет 
и по ма же око

ра до ва ко ји су
нео п ход ни, ис та као 

је ми ни стар
Алек сан дар Ву лин

Ми ни стар од бра не Алек сан дар 
Ву лин за јед но са на чел ни ком 
Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је 

ге не ра лом Љу би шом Ди ко ви ћем и 
гра до на чел ни ком Срем ске Ми тро ви
це Вла ди ми ром Са на де ром об и шао 
је про шлог че тврт ка, 11. ја ну а ра 
ка сар ну у Срем ској Ми тро ви ци. 

У срем ско ми тро вач кој ка сар ни у 
то ку су ра до ви на из град њи че твр тог 
хан га ра за сме штај бор бе не тех ни ке, 
тен ко ва и бор бе них оклоп них во зи ла. 

Ка ко је ис та као ми ни стар Ву лин, 
циљ Вој ске Ср би је је да у овој и 
на ред ној го ди ни обез бе ди усло ве да 
сва бор бе на тех ни ка бу де под кро вом.

 Циљ нам је да по сле ди це НА ТО 
агре си је са ни ра мо и да при пад ни ци 
Вој ске ра де у нај бо љим мо гу ћим 
усло ви ма, баш као што на ша тех ни ка 
тре ба да бу де чу ва на у  нај бо љим 
мо гу ћим усло ви ма. Ове го ди не Ми ни
стар ство од бра не је из дво ји ло 743 
ми ли о на ди на ра за по бољ ша ње вој не 
ин фра струк ту ре, а из соп стве них при
хо да Вој ска Ср би је ће из дво ји ти још 
око 480 ми ли о на ди на ра и та ко ће мо 

сва ка ко по бољ ша ти ста ње на ше 
ин фра струк ту ре и са мим тим ста ње 
на ше бор бе не тех ни ке. У Срем ској 
Ми тро ви ци смо уло жи ли ви ше од 
ми ли он евра да би ови објек ти би ли 
услов ни, функ ци о нал ни и же лим да 
се за хва лим ло кал ном са мо у пра ви 
ко ја нам из ла зи у су срет и по ма же око 
ра до ва ко ји су нео п ход ни. Сва ко ула
га ње у Вој ску Ср би је је ула га ње у 
бо љи жи вот ни стан дард сва ког гра ђа
ни на Ср би је, као и у мир и ста бил ност 
сва ке зе мље, што нам је и нео п ход но 
– ре као је Ву лин.

Бри гад ни ге не рал Жељ ко Пе тро
вић, ко ман дант Пр ве бри га де коп не не 
Вој ске Ср би је из ја вио је да су 2015. 
го ди не за по че ти ра до ви на из град њи 
пр вог хан га ра за сме штај бор бе них 
во зи ла у ка сар ни у Срем ској Ми тро
ви ци.

 Из град њом обје ка та бор бе ну тех
ни ку сме шта мо под кров, што ће омо
гу ћи ти да она бу де ис прав ни ја, про ду
жи ће мо јој век тра ја ња и омо гу ћити 
да је ди ни це из вр ша ва ју сво је за дат ке 
на нај бо љи мо гу ћи на чин – из ја вио је 
бри гад ни ге не рал Жељ ко Пе тро вић.    

Да ми тро вач ка ло кал на са мо у пра ва 
има до бру са рад њу са Вој ском Ср би
је, по твр дио је гра до на чел ник Вла ди
мир Са на дер.

– За до вољ ство ми је што Ми ни
стар ство од бра не ула же сред ства у 
на шу ка сар ну. Град је увек по ма гао 
ми тро вач ку ка сар ну. На дам се да ће 
се са рад ња успе шно на ста ви ти и у 
на ре дом пе ри о ду – ре као је гра до на
чел ник Са на дер.

Б. Се ла ко вић
Фо то: В. Цу ца нић

Ми ни стар Ву лин је из ја вио да је 
Вој ска Ср би је до би ла пре ко ми ли јар
ду ди на ра за ку по ви ну уни фор ми и 
на бав ку но вих чи за ма, та ко да ће 
сва ки вој ник од са да има ти по два 
ком пле та уни фор ми. 

Уни фор ме
за Вој ску

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин и гра до на чел ник
Вла ди мир Са на дер у оби ла ску ка сар не
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У ШИДУ СЕ ЗАВРШАВА АДАПТАЦИЈИ САЛЕ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА

Ускоро најлепша дворана у Срему
Пред сед ник Оп шти не 

Шид Пре драг Ву ко вић, 
об и шао је 11. ја ну а ра 

ра до ве на адап та ци ји Кул
тур но обра зов ног цен тра у 
Ши ду. Ми ни стар ство кул ту
ре и ин фор ми са ња, по др жа
ло је про је кат Оп шти не Шид 
под на зи вом „Са чу вај мо кул
ту ру Ши да“ и одо бре на су 
сред ства у из но су од 19 
ми ли о на ди на ра за ре а ли за
ци ју тог про јек та.

Тре нут но се у са ли Кул
тур но обра зов ног цен тра 
из во ди дру га фа за  ра до ва 
на об ра ди зи до ва, за ме ни и 
об ра ди по сто је ћих др ве них 
обло га, за ме ни ста рих се ди
шта, из град њи но вог по да, 
док је у зад њем де лу пар те
ра пред ви ђен огра ђен про
стор, тон ско  ре жиј ска плат
фор ма за сцен ско аудио 
ви зу ел ну и све тло сну опре
му за ре а ли за ци ју раз ли чи
тих про гра ма. Та ко ђе, пред
ви ђе на је уград ња звуч не 
изо ла ци је, ин ста ла ци је 
елек тро мо тор них по тро ша
ча вен ти ла ци је и кли ма ти за
ци је, као и за ме на по сто је
ћих све тиљ ки по зи до ви ма 
са ле.

- Још је дан про је кат ко ји 
смо за по че ли у 2017. го ди ни 
при во ди мо кра ју. На дам се 
да ће ра до ви би ти за вр ше ни 
до обе ле жа ва ња Све тог 
Са ве 27. ја ну а ра. Ве ру јем да 
ће Шид има ти нај леп шу са лу 
у Сре му, ако не и ши ре. 

Мно го се за хва љу јем Ми ни
стар ству кул ту ре ко је је 
по др жа ло овај про је кат, јер 
да ни је би ло њи хо ве по др
шке, обје кат Кул тур но обра
зов ног цен тра не би био ско
ро адап ти ран  ис та као је 
Ву ко вић.

За вр шет ком свих ра до ва, 
Ши ђа ни ће се мо ћи по но си
ти са вре ме ном мул ту функ
ци о нал ном са лом, за по тре
бе по зо ри шта, би о ско па, 
кул тур них про гра ма и кон це
ра та.

 На ма је био циљ да ову 
са лу при ла го ди мо 21. ве ку. 
Ка да смо  апли ци ра ли за 
овај про је кат, то нам је би ла 
глав на иде ја. Овај град је, 
као и оста ли ма ли гра до ви 
слич ни Ши ду, дао до ста 
ве ли ких љу ди ко ји су ства ра
ли у скром ним усло ви ма. Ми 
смо хте ли, а дра го нам је 
што је Ми ни стар ство кул ту ре 
по др жа ло на шу иде ју, да 
ви ди мо ка ко ће све то из гле
да ти ка да бу де мо има ли 
усло ве 21. ве ка, слич не они
ма ко је има ју гра до ви у 
Евро пи  ис та као је ди рек тор 
КОЦа Ср ђан Ма ле ше вић.

По ред ком плет не адап та
ци је са ле Кул тур но обра зов
ног цен тра, про јек том је 
пред ви ђен и спо ља шњи 
улаз и улаз из ка феа, а 
пред ви ђе на су и ме ста и 
при лаз, при ла го ђе на по тре
ба ма осо ба са ин ва ли ди те
том.

Пред сед ник Општи не 
Шид Пре драг Вуко
вић, при ре дио је про

шлог пет ка 12. јану а ра у 
сали Скуп шти не општи не 
Шид, тра ди ци о нал ни ново
го ди шњи при јем. На све ча
ном при је му гости су били 
пред став ни ци држав них 
инсти ту ци ја, одбор ни ци, 
дирек то ри јав них пред у зе
ћа и уста но ва, углед ни при
вред ни ци и пред став ни ци 
меди ја. У свом поздрав ном 
гово ру, пред сед ник Општи
не Шид, посеб но је иста као 
да је про шла годи на била у 
зна ку ства ра ња пред у сло
ва за зна чај не инве сти ци је, 
које тре ба да се реа ли зу ју у 
овој годи ни.

- Иза нас је годи на која је 
била тешка, али за шид ску 
општи ну вео ма успе шна. 
Напра вље ни су пред у сло
ви да ове годи не буду реа
ли зо ва ни сви про јек ти који 
су запо че ти у 2017. годи ни, 

а добио сам потвр ду да ће 
ове годи не бити завр шен 
и кру жни ток, једи на инве
сти ци ја која је обе ћа на, а 
није реа ли зо ва на у про шлој 
годи ни. Моја рука је пру же
на сви ма, као и рука  свих 
пред став ни ка наше локал

не само у пра ве, који воле 
овај Шид и нашу Срби ју. 
Наша жеља је да и даље 
успе шно сара ђу је мо, да 
иде мо напред, како би нам 
сви ма било боље  иста као 
је Вуко вић.

Жеља свих при сут них је 

да се сарад ња са локал ном 
само у пра вом наста ви и убу
ду ће, како би сви пла ни ра
ни про јек ти и инве сти ци је, 
били успе шно реа ли зо ва ни 
на обо стра но задо вољ ство, 
а на првом месту гра ђа на 
шид ске општи не.

ШИД

Ново го ди шњи при јем

Пре драг Вуко вић и пред став ни ци локал не само у пра ве

Срђан Малешевић и Предраг Вуковић
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СИБАЧ

Реновирање Дома културе
Но во и за бра ни пред сед ник Оп

шти не Пе ћин ци Жељ ко Тр бо вић 
по се тио је про шлог пет ка, 12. ја

ну а ра Си бач, где је об и шао ра до ве на 
ре но ви ра њу До ма кул ту ре ко ји су при 
са мом кра ју, а у окви ру ко јих је ре но
ви ра на и спо ља шњост и уну тра шњост 
овог објек та – ура ђе на је но ва фа са
да, у са ли су угра ђе не но ве ке ра мич
ке пло чи це, ре но ви ра ни су то а ле ти, а 
уре ђе на су и два ло ка ла у ко је су пре
се ље не Ме сна кан це ла ри ја и по шта.

Пред сед ник Тр бо вић је том при ли
ком по но вио оно што је ре као ка да је 
иза бран за пред сед ни ка, а то је да не
ма вре ме на за спа ва ње на ло во ри ка
ма и да но во и за бра но оп штин ско ру ко
вод ство мо ра од мах за су ка ти ру ка ве.

 То ком де цем бра смо за по че ли но ви 
ин ве сти ци о ни ци клус у на шој оп шти
ни, у окви ру ко јег смо по кре ну ли 34 
ин фра струк тур на про јек та и са тим по
слом се не сме ста ти. Већ у овом тре
нут ку наш про јект ни тим има де се так 
при пре мље них про је ка та са ко ји ма ће
мо кон ку ри са ти за сред ства код ре пу

блич ких, по кра јин ских и ме ђу на род них 
фон до ва и оче ку јем да ће мо већ то ком 
ове го ди не за по че ти не ко ли ко но вих 
ве ли ких ин фра струк тур них ин ве сти ци
ја – ре као је Тр бо вић.

По ре чи ма пред сед ни ка Са ве та ме
сне за јед ни це Си бач Ђор ђа Сми ља
ни ћа, си бач ки Дом кул ту ре је ду же од 
де це ни је био не у по тре бљив због за пу
ште но сти, а са да до би ја пот пу но нов 
из глед.

 Због не бри ге смо до шли у си ту а ци
ју да нам Ме сна кан це ла ри ја и по шта 
бу ду у при ват ном објек ту. Са да за
хва љу ју ћи раз у ме ва њу пе ћи нач ке ло
кал не са мо у пра ве по но во има мо Дом 
кул ту ре, а оспо со би ли смо и про стор 
за Ме сну кан це ла ри ју и по шту. То ком 
де цем бра је и на основ ној шко ли за ме
ње на до тра ја ла сто ла ри ја но вом ПВЦ 
сто ла ри јом, а за ме ње не су и ке ра мич
ке пло чи це у ход ни ку шко ле, та ко да 
и си бач ки уче ни ци има ју мно го бо ље 
усло ве за уче ње – ре као је Сми ља
нић и оце нио да у Си бач го ди на ма ни је 
ово ли ко уло же но.

НА РОД НА БИ БЛИ О ТЕ КА

Бо га ти ји за
1.500 на сло ва

Вре ме пра зни ка то ком зим ског пе ри о
да углав ном је ре зер ви са но за по ро дич на 
оку пља ња, али не ма ли број гра ђа на 
пе ћи нач ке оп шти не то ком тих да на по се
ћу је и би бли о те ку, у по тра зи за оми ље
ним ауто ром или на сло вом. На род на 
би бли о те ка у Пе ћин ци ма, за јед но са 
огран ци ма, бро ји око 1.200 чла но ва, а 
пре ма ре чи ма ди рек тор ке Не ве не На ић, 
уку си пе ћи нач ке чи та лач ке пу бли ке не 
раз ли ку ју се пу но од уку са чи та ла ца у 
ве ћим гра до ви ма ко ји су стал но у по тра
зи за ак ту ел ним на сло ви ма, те је кра јем 
про шле го ди не књи жев ни фонд На род не 
би бли о те ке у Пе ћин ци ма обо га ћен са 
1.500 но вих на сло ва.

 Има ли смо из у зет но до бру на бав ку 
про шле го ди не, где смо део књи га на ба
ви ли пу тем от ку па Ми ни стар ства кул ту
ре, део пу тем до би је них сред ста ва на 
кон кур су По кра јин ског се кре та ри ја та за 
кул ту ру, а пре ко 400 на сло ва ус пе ли смо, 
за хва љу ју ћи сред стви ма Оп шти не 
Пе ћин ци да на ба ви мо на ок то бар ском 
сај му књи га, што нам за и ста пу но зна чи. 
Овом на бав ком смо об но ви ли део књи
жног фон да ко ји је на ме њен де ци за лек
ти ре, а оста ло су на сло ви из обла сти 
бе ле три сти ке, по пу лар не на у ке, пси хо ло
ги је, углав ном оно што су на ши чи та о ци 
тра жи ли – ре кла је Не ве на На ић.

На род на би бли о те ка у Пе ћин ци ма бро
ји пре ко 46 хи ља да на сло ва, а мо же да 
се по хва ли и бо га тим фон дом струч не 
ли те ра ту ре, а ка ко је на гла си ла ди рек
тор ка На ић ме ђу нај по пу лар ни јим до ма
ћим ауто ри ма из два ја ју се Де јан Сто јиљ
ко вић и Је ле на Ба ћић Алим пић, док су од 
стра них ауто ра нај тра же ни ји Па у ло Ко е
љо и Ју Нес бе.

Укло ње на ди вља 
де по ни ја

Са вет Ме сне за јед ни це Пе ћин ци за вр
шио је ових да на ра до ве на укла ња њу 
ди вље де по ни је на кра је ви ма ули ца Су
ва ча и Ни ко ле Те сле, ко ју су нео д го вор ни 
по је дин ци, по ре чи ма пред сед ни ка Са ве та 
Ме сне за јед ни це Пе ћин ци Злат ка Јо ви
чи ћа, у по след њих не ко ли ко го ди на пре
тво ри ли у ру гло у не по сред ној бли зи ни 
Спорт ског цен тра „Су ва ча“.

 Тру ди мо се да уре ди мо Пе ћин це ко ли
ко год мо же мо и у то ме нам зна чај ну по др
шку пру жа и ло кал на са мо у пра ва. На овој 
ди вљој де по ни ји већ го ди на ма се на го ми
ла ва ју све ве ће ко ли чи не нај ра зли чи ти јег 
от па да, па је по ред то га што је ру гло по
че ла да пред ста вља и здрав стве ни ри зик. 
Са да смо је у пот пу но сти са ни ра ли, а очи
шће на по вр ши на ће би ти на су та ка ме ном 
или гре ба ним ас фал том и из рав на та – ре
као нам је Јо ви чић и на гла сио да ме шта ни 
и са ми мо гу до при не ти уред но сти на се ља, 
та ко што ће се од го вор ни је по на ша ти и не
ће по но во ба ца ти сме ће на очи шће ним по
вр ши на ма.

Јо ви чић се по себ но за хва лио Јав ном 
ко му нал ном пред у зе ћу „Са ва“ из Пе ћи на
ца јер, ка ко је ре као, без по др шке рад ни ка 
и ме ха ни за ци је овог пред у зе ћа по сао не 
би мо гао би ти ре а ли зо ван.

Док се епи де ми ја мор би ла (ма лих бо ги
ња) ши ри Ср би јом у До му здра вља „Др Дра
ган Фун дук“ у Пе ћин ци ма још увек не ма 
за бе ле же них слу ча је ва обо ле ва ња од ове 
бо ле сти на те ри то ри ји пе ћи нач ке оп шти не, 
а си ту а ци ја се пра ти сва ко
днев но.

Ди рек тор ка пе ћи нач ког 
До ма здра вља Ду брав ка Цвет
ко вић Ми ћић као глав ни раз лог 
што у оп шти ни Пе ћин ци не ма 
обо ле лих ви ди из у зет но до бар 
об у хват у вак ци ни са њу де це.

 Код нас је вак ци на ци јом 
об у хва ће но 98 од сто де це са 
те ри то ри је пе ћи нач ке оп шти не 
и за хва љу ју ћи ова ко до бром 
пре вен тив ном де ло ва њу још 
увек не ма мо за бе ле же них слу
ча је ва за ра зе мор би ла ма. 

Во ди мо уред ну еви ден ци ју, раз го ва ра мо са 
ро ди те љи ма и ука зу је мо на нео п ход ност 
вак ци на ци је, та ко да у овом тре нут ку има мо 
укуп но 10 не вак ци ни са не де це у це лој 
оп шти ни. Ова кав при ступ очи глед но да је 

ре зул та те и за то смо за раз ли
ку од не ких дру гих сре ди на у 
Ср би ји по ште ђе ни епи де ми је 
– ре кла је Ду брав ка Цвет ко вић 
Ми ћић и до да ла да се из ве
шта ји о епи де ми о ло шкој си ту
а ци ји у оп шти ни Пе ћин ци сва
ко днев но до ста вља ју За во ду 
за јав но здра вље у Срем ској 
Ми тро ви ци, а да су сви слу ча
је ви у ко ји ма су ро ди те љи 
од би ли да вак ци ни шу де цу, 
што је за кон ска оба ве за, еви
ден ти ра ни и при ја вље ни са ни
тар ној ин спек ци ји.

ДОМ ЗДРА ВЉА

Не ма обо ле лих од ма лих бо ги ња

Др Ду брав ка
Цвет ко вић Ми ћић

Обилазак Дома културе у Сибачу
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ДОМ ЗДРАВ ЉА РУМА

Бес плат ни 
пре гле ди

Цен тар за пре вен ци ју Дома 
здра вља „Рума“ Рума током 
јану а ра и фебру а ра месе ца 
ће спро во ди ти бес плат не 
пре вен тив не пре гле де за све 
заин те ре со ва не рад ни ке ПУ 
„Поле та рац“ Рума, рекла је 
дирек то ри ца Дома здра вља 
„Рума“ др Јеле на Сто ја нац 
Мра че вић.

Врши ће се мере ње густи не 
кости на пети упо тре бом 
ултра звуч не осте о ден зи то ме
три је, мере ње шеће ра у крви 
и мере ње арте риј ског крв ног 
при ти ска. Рас по ред пре гле да 
по објек ти ма је сле де ћи:

18.01.2018. од 9.30 часо ва 
обје кат „Цен тар“

23.01.2018. од 9.30 часо ва 
обје кат „Цен тар“ и „Лива де“

25.01.2018. од 9.30 часо ва 
обје кат „Јасли це“ и „Упра ва“

30.01.2018. од 9.30 часо ва 
обје кат „Прво мај ска“

01.02.2018. од 9.30 часо ва 
обје кат „Прво мај ска“ и „Мон
та жни“

У про сто ри ја ма Цен тра за 
пре вен ци ју ће се током јану а
ра месе ца одр жа ва ти пре да
ва ња за све заин те ре со ва не 
сугра ђа не са сле де ћим рас
по ре дом тема: 

18.01.2018. од 11 до 12 
часо ва – Пра вил на упо тре ба 
тера пи је код обо ле лих од 
шећер не боле сти

31.01.2018. од 11 до 12 
часо ва – Наци о нал ни дан 
бор бе про тив пуше ња.

ВОР КИ ТИМ РУМА

Документарац
о вашару

Током јану а ра Вор ки тим 
ће упри ли чи ти про јек ци ју 
доку мен тар ног фил ма о 
Рум ском ваша ру који је про
шле годи не обе ле жио 270 
годи на посто ја ња. Сви који 
дођу на про јек ци ју 23. јану а
ра у Кул тур ни цен тар доби ће 
на поклон ЦД са овим доку
мен тар ним фил мом који је, у 
сарад њи са Зави чај ним 
музе јом и уз подр шку локал
не само у пра ве, ура дио Дра
ган Цакић.

Тако ђе, за послед њи дан 
јану а ра пред ви ђе на је про
јек ци ја доку мен тар ног фил
ма о Све том Сави коју Вор ки 
тим орга ни зу је са СПЦО 
Рума – хра мом Сила ска Св 
духа на апо сто ле.

С. Џ.

Дочек у Руми
Срп ску Нову годи ну 

Румља ни су на Град
ском тргу доче ка ли 

уз песме Дра ги це Радо са
вље вић Цака не и рок бен да 
„Невер не бебе“ – а Рума је 
једи ни град у Сре му који је 
имао орга ни зо ван дочек и 
кон церт на којем су насту пи
ла позна та естрад на име на. 

Пре ма про гра му, пред 
публи ком је прво насту пио 
рум ски „Боца бенд“ а потом, 
после 22 часа, попу лар на 
фолк пева чи ца Цака на уз 
музич ку прат њу „Боца бен
да“. 

У тре ћем делу кон цер та, 
на бину су иза шле „Невер
не бебе“ уз које су Румља
ни доче ка ли срп ску Нову 
годи ну, затим је усле дио 
ватро мет и моле бан за Нову 
годи ну, а потом наста вак 
кон цер та.

Како је изја вио пред
сед ник Општи не Сла ђан 
Ман чић, за ново го ди шњи 
кон церт је обез бе ђе но 1,2 
мили о на дина ра. Глав на, 
Орло ви ће ва и Желе знич
ка ули ца су биле затво ре не 
за сао бра ћај, Град ски трг 
је био огра ђен, а ула зи ло 

се на чети ри ула за на који
ма је обез бе ђе ње пази ло 
да се, због без бед но сти, не 
уне су пиро тех нич ка сред
ства. Посе ти о ци ма, а сва ка
ко и изво ђа чи ма, на руку је 
ишло и солид но вре ме, јер 
је било без пада ви на и не 
тако хлад но. С. Џ.

Невер не бебе на Градском тргу

ЛИЦИ ТА ЦИ ЈА У РУМ СКОЈ ОПШТИ НИ

Изли ци ти ра но 450 хек та ра

Лици та ци ја је у рум ској 
општи ни одр жа на од 
10. до 12. јану а ра, а 

за закуп је пону ђе но око 765 
хек та ра држав ног пољо при
вред ног земљи шта, изли ци
ти ра но је 450,6 хек та ра, док 
је, за евен ту ал но дру ги круг 
лици та ци је оста ло 313,9 
хек та ра.

– За нај а трак тив ни је лока
ци је и веће пар це ле цена 
је била до 26.766 дина ра 
за хек тар, то је била нај ви
ша почет на цена, а нај ни жа 
цена је била за јед ну пар це
лу у Руми, тек нешто изнад 
хиља ду дина ра. Нај ве ће 
инте ре со ва ње и вели ки број 
пону да је био за пар це ле у 

Никин ци ма, Руми, Добрин
ци ма и Буђа нов ци ма – каже 
Тања Дро бац, заме ни ца 
пред сед ни ка Коми си је за 
дава ње у закуп држав ног 
пољо при вред ног земљи шта. 

Она дода је да је заин те ре
со ва ност за закуп мања, јер 
је доста земљи шта оти шло 
по пра ву пре чег заку па које 
има ју сто ча ри. У окви ру овог 
про гра ма по пра ву пре чег 
заку па је заку пље но укуп но 
691,6 хек та ра.

– Чиње ни ца је да оста
не доста неиз ли ци ти ра не 
земље, јер овај оглас има 
доста шифри над ме та
ња – 291 у 17 ката стар ских 
општи на, што пока зу је да 

је реч, углав ном, о мањим 
пар це ла ма, неке цене су 
опет висо ке, али је то све уз 
дого вор са Мини стар ством 
пољо при вре де, јер оно дик
ти ра начин одре ђи ва ња 
почет не цене и зато неке 
пар це ле оста ју ван заку па – 
исти че Тања Дро бац.

За сада је неиз ве сно да 
ли ће се у рум ској општи
ни орга ни зо ва ти дру ги круг 
лици та ци је. То ће зави си ти 
од про це не да ли ће бити 
довољ но инте ре со ва ња, 
почет не цене су у дру гом 
кру гу увек ниже, али је поно
во потреб на и сагла сност 
Мини стар ства за пољо при
вре ду. С. Џ.

Лици та ци ја у Руми

Нај ве ће инте ре со ва ње и вели ки број пону да је био за пар це
ле у Никин ци ма, Руми, Добрин ци ма и Буђа нов ци ма – каже Тања 
Дро бац
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ГРАД СКА КУЋА РУМА

Пот пи сан уго вор
о изград њи пре чи ста ча
Посао на про јек то ва њу 

и изград њи пре чи ста
ча отпад них вода за 

рад ну зону Румен на тен де
ру је добио сло ве нач ки кон
зор ци јум Колек тор, а уго вор 
су 11. јану а ра у Град ској кући 
пот пи са ли Душан Љуби шић, 
начел ник Општин ске упра ве 
Рума и дирек тор изво ђа ча 
Јер неј Хро ват.

Пре пот пи си ва ња уго во ра 
о про јек то ва њу и изград њи 
одр жа на је и кон фе рен ци ја 
за нови на ре на којој је пред
сед ник Општи не Рума Сла
ђан Ман чић иста као да ће 
колек тор бити изгра ђен до 
кра ја ове годи не. Пре ци зни
је уго во ром је пред ви ђе но 
да се посао окон ча у року 
од девет месе ци од момен
та изда ва ња гра ђе вин ске 
дозво ле.

Он је под се тио да је мемо
ран ду мом о сарад њи са 
фран цу ском фир мом Хачин
сон рум ска општи на при хва
ти ла да изгра ди пре чи стач 
отпад них вода. Вред ност 
пре чи ста ча је про це ње
на на 100 мили о на дина ра 

које је про шле годи не у мају 
Мини стар ство при вре де 
упла ти ло на рачун локал
не само у пра ве. Пре чи стач 
се гра ди на пар це ли од 40 
ари, а њега ће кори сти ти све 
фабри ке које послу ју у овој 
рад ној зони.

 – Морам иста ћи да нам 

је прет ход но земљи ште за 
ту наме ну усту пи ла Репу
блич ка дирек ци ја за имо ви
ну. Сав наш уло жен труд је 
био пот пу но оправ дан јер 
ком па ни ја Хачин сон кре
ће са изград њом петог и 
шестог про из вод ног пого
на, а већ има упо сле них 

око 700 људи и испла ћу је 
добре зара де. Нарав но пре
чи стач је на рас по ла га њу и 
дру гим ком па ни ја ма у тој 
рад ној зони  Албо ну, Кал
це до ни ји, Инсер ту и новим 
ком па ни ја ма које ће тек гра
ди ти сво је пого не – рекао је 
Сла ђан Ман чић и изра зио 

Пот пи си ва ње уго во ра у Град ској кући

ЗАВР ШНИ ИСПИ ТИ ЗА ОСМА КЕ

Нови не у одно су
на про шлу годи ну

Зоран Дро бац

Пре ма школ ском 
кален да ру, уче ни ци 
који завр ша ва ју осми 

раз ред завр шни испит зна
ња из срп ској јези ка, мате
ма ти ке и ком би но ва ни тест 
пола жу 18. 19. и 20. јуна. 

Ове годи не завр шни 
тесто ви ће се раз ли ко ва ти 
од рани јих како по пита њи
ма, тако и по бро ју пое на 
које ће носи ти – 60 за успех 
у шко ли, то је мак си ма лан 
број за уче ни ке чији је про
сек чиста пети ца и 40 на 
испи ту, али je бит на нови на 
и сам кон цепт тих тесто ва.

 Под се ти мо, рани је је 
било 70 пое на на успех и 30 
на тесто ви ма. Сада по 12 
пое на носе срп ски и мате

ма ти ка, а 16 пое на ком би
но ва ни тест. О тим нови на
ма за наше нови не гово ри 
Зоран Дро бац, пред сед ник 
Акти ва дирек то ра рум ских 
основ них и сред њих шко ла. 

 Што се тиче ком би но ва
ног теста, ту ће веро ват но 
бити изме не у самом кон
цеп ту теста, коли ко знам то 
ће бити пове за на пита ња, 
да уче ни ци више закљу чу
ју и дола зе до реше ња на 
осно ву прет ход ног зна ња. 
По доса да шњем кон цеп
ту мислим да тесто ви нису 
били одраз зна ња уче ни ка. 
Оно што пла ши роди те ље 
и уче ни ке је то пове зи ва
ње настав ног гра ди ва, али 
ми смо се потру ди ли да 

сада мало пове же мо гра ди
во, и мислим да уче ни ци ма 
неће бити ипак то про блем. 
Стал но се при ча о том 
функ ци о нал ном зна њу и 
како њега нема довољ но у 
нашим шко ла ма, ја мислим 
да то није тако. Пого то во 
што се пла но ви и про гра ми 
пре пли ћу и мислим да има
мо погре шно мишље ње о 
нашој деци, мислим да они 
добро пове зу ју зна ња и да 
су спо соб ни за то. Зато оче
ку јем да неће бити про бле
ма, само је потреб но добро 
раз ми сли ти а пита ња ће 
бити тако кон ци пи ра на, 
пре ма нашим сазна њи ма, 
да ће нуди ти реше ња. Зато 
тре ба уми ри ти и уче ни ке и 

роди те ље – исти че Зоран 
Дро бац.

Као и рани је, за све уче
ни ке ће се орга ни зо ва ти 
и при прем ни часо ви, а у 
мно гим шко ла ма у рум ској 
општи ни су они већ запо
че ли, или почи њу у дру гом 
полу го ди шту. 

– Тако ће уче ни ци про ћи 
сва та пита ња, ако и нису 
позна та она ће бити слич
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Прво „поја ча ње“ у рум ској општи ни – 
прво ро ђе на беба   је Софи ја Крстић 
из Ники на ца која је рође на у срем ско

ми тро вач кој бол ни ци пет сати и 10 мину та 
по дола ску Нове годи не. Софи ја је тешка 
3.360 гра ма и дугач ка 52 центиметра, а тре
ћа је девој чи ца у поро ди ци Крстић. Софи ји
не сестри це су Дуња која има шест и Тео
до ра која има чети ри годи не. Мај ка Тама ра 
(26) и отац Срђан (30) су седам годи на у 
бра ку и сада има ју тро је деце.

Тама ра ради у „Каблек су“ у Пла ти че ву, а 
Срђан у „Струк ту ра кон цепт“ гра ђе вин ској 
фир ми која је тре нут но анга жо ва на на град
њи  новог „Хачин сон“ пого на у Руми.  

Пред сед ник Општи не Сла ђан Ман чић 
и Све ти слав Дамјан чук, шеф Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти посе ти ли су ову 
поро ди цу, у њихо вом лепом дому, 9. јану а ра 
и доне ли број не покло не, нај ви ше за Софи
ју, али су и Дуња и Тео до ра доби ле ново го
ди шње паке ти ће, док су роди те љи доби ли 
50.000 дина ра.

 Захва љу јем рум ској општи ни на покло
ни ма које је обез бе ди ла за Софи ју, нисмо 
се томе нада ли. Ради мо обо је, добро нам 
је. Док ми ради мо децу нам чува ју пра ба ка 
и деда. Ми воли мо децу, ако буде при ли ке 
можда ће их бити још, кућа је нај ра до сни ја 
кад у њој има пуно деце – каже мама Тама
ра.

 Сва ки дан их чувам, кад они оду на 
посао ја оста нем сама са децом. Здра вље 

ме слу жи добрo, за ових мојих 77 годи на – 
дода је пра ба ка Госпа ва.

Тата Срђан је пре за до во љан са сво је три 
девој чи це, али дода је да на тре ћем дете ту 
неће ста ти, уз жељу да доби ју и сина.

– Мла ди смо и има мо вре ме на. Задо во
љан сам и сво јим послом, пла та је редов
на, пору чу јем свим мла дим роди те љи ма 
да нема ју само јед но дете, за децу се увек 
нађе и вре ме на и нов ца – рекао је Срђан.

Сво вре ме посе те прва рум ска беба 
Софи ја је била мир на или је спа ва ла или 
мир но пози ра ла број ним нови на ри ма.

– Сва ка ко да је нај ве ћа радост за ову 
поро ди цу дола зак мале Софи је на свет, а 
ми им чести та мо. То је прво ро ђе на беба на 
тери то ри ји наше општи не и ми по тра ди ци
ји, оби ла зи мо поро ди це и доно си мо покло
не. Дра го ми је што у овој кући видим да 
сло жно живе чети ри гене ра ци је, то је пра ви 
при мер како тре ба да изгле да јед на пра ва 
срп ска поро ди ца, са пуно деце. Кућа зра чи 
живо том, роди те љи су мла ди, а већ има ју 
тро је деце. Добро је и што су обо је запо
сле ни, што гаран ту је да ће деца одра ста
ти у добрим усло ви ма, што има ју и деду и 
пра ба ку, сви су јед на вели ка поро ди ца. Овај 
наш поклон је само мали знак пажње, али 
смо ми ти који тре ба ју да ства ра ју усло ве да 
мла ди људи могу да се жене и уда ју и рађа
ју децу, јер деце никад није пуно и ми сви ма 
жели мо да помог не мо – рекао је пред сед
ник Ман чић. С. Џакула

РУМА – НИКИНЦИ

Софи ја прва беба

Пред сед ник Општине Рума Слађан Ман чић са Крсти ћи ма

задо вољ ство што ће сло ве
нач ки кон зор ци јум за поди
зво ђа че анга жо ва ти дома ће 
ком па ни је. Он је ука зао и да 
је локал на само у пра ва већ 
изгра ди ла при ступ ни пут и 
кана ли за ци о ну мре жу. 

 Изград ња пре чи ста ча 
ће у вели кој мери рас те
ре ти ти општин ски буџет 
јер је локал на само у пра ва 
финан си ра ла доса да шње 
одво же ње и збри ња ва ње 
отпад не воде из Хачин со
на. Нај ве ро ват ни је да ћемо 
упра вља ње пре чи ста чем 
пове ри ти ЈП Водо вод – 
додао је Ман чић.

Јер неј Хро ват, дирек тор 
Колек то ра из Љубља не је 
изја вио да је њего ва ком па
ни ја јед на од нај ја чих у Сло
ве ни ји, да има бога то иску
ство на ова квим посло ви ма 
и да за кон зор ци јум ради 
око 5.000 људи, те да има
ју и свој про из вод ни погон у 
Новом Саду. 

– Инве сти то ри ће доби
ти јед но модер но постро је
ње које ће, у зави сно сти од 
потре ба, моћи да про ши ри 
сво је капа ци те те и на тај 
начин пра ти инве сти ци о ни 
раз вој у рад ној зони. Зашти
та живот не сре ди не биће на 
нај ве ћем могу ћем нивоу и 
оче ку јем да ћемо све посло
ве на овом про јек ту успе
шно при ве сти кра ју до кра ја 
годи не  иста као је Хро ват.

С. Џ.

на, све се то учи ло, бит
на је сушти на а не само 
„наби фла ти“ тач не одго
во ре. Ове годи не не важи 
још пред лог да уче ни ци 
који осво је испод 50 пое на 
могу упи са ти само тро го ди
шње сред ње шко ле, али из 
доса да шњег иску ства могу 
рећи да већи на уче ни ка 
пре ђе тај број. Тако ђе, зна ју 
и сами уче ни ци шта желе и 
шта могу, а то се види и из 
пода тка да ско ро 90 одсто 
уче ни ка упи ше упра во шко
лу коју су наве ли као прву 
жељу, а добро функ ци о ни
шу и тимо ви за про фе си о
нал ну ори јен та ци ју у шко
ла ма – закљу чу је Зоран 
Дро бац.

На завр шни тест у рум
ској општи ни ове годи не 
изла зи 465 уче ни ка. Про
шло го ди шњи осма ци су, у 
про се ку, осва ја ли 9,16 пое
на из мате ма ти ке, 10,94 из 
срп ског или матер њег јези
ка и 12 пое на на ком би но
ва ном тесту.

С. Џ.
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За пред став ни ке општи
не Инђи ја под сти цај 
пољо при вред ној про

из вод њи један је од вео ма 
бит них сег ме на та. У 2018. 
годи ни пао ри ма са тери то
ри је те срем ске општи не 
биће доступ но 28 мили о на 
дина ра, за чети ри мили о на 
више у одно су на 2017. годи
ну. Како исти чу пред став ни
ци општи не Инђи ја, поред 
помо ћи Репу бли ке и Покра
ји не насто ја ња су да локал
на само у пра ва под стак не 
пољо при вред ну про из вод
њу и да сва ке годи не, што 
већим сред стви ма под стак
ну пове ћа ње пољо при вред
не про из вод ње. 

Пре ма речи ма Ива не 
Пејо вић Шеврт, дирек то
ри це инђиј ске Аген ци је за 
рурал ни раз вој чека се одго
вор ресор ног Мини стар ства 
након чега ће бити позна то 
на који начин ће бити рас по

де љен новац пред ви ђен за 
под сти цај пољо при вред ној 
про из вод њи. 

 Уско ро ћемо кре ну ти и са 
оби ла сци ма свих насе ља у 
који ма ће бити орга ни зо ва ни 
састан ци са пољо при вред
ни ци ма. Тако ђе, пла ни ра мо 

на лицу места да ура ди мо 
и анке те путем којих ћемо 
сазна ти које су то мере нај
при ма мљи ви је нашим пао
ри ма  каже Пејо вић Шеврт 
и дода је да је про шле годи не 
вла да ло вели ко инте ре со ва
ње за све кон кур се које је та 
Аген ци ја спро ве ла као и за 
оне који су спро ве де ни на 
репу блич ком и покра јин ском 
нивоу. Више од 1000 зах те
ва је одо бре но од сва три 
нивоа вла сти, а пре ма речи
ма покра јин ског ресор ног 
секре та ра Вука Радо је ви ћа, 
само је Покра ји на доде ли ла 
бли зу мили он евра инђиј
ским газдин стви ма. Аген ци
ја за рурал ни раз вој општи
не Инђи ја пру жа ће и даље 
све нео п ход не инфор ма ци
је као и бес плат ну при пре
му доку мен та ци је за број не 
кон кур се које се у току годи
не рас пи су ју, исти че Ива на 
Пејо вић Шеврт. М. Ђ.

ПОД СТИ ЦАЈ ПОЉО ПРИ ВРЕД НОЈ ПРО ИЗ ВОД ЊИ 

Више нов ца за
пољо при вред ни ке

Ива на Пејо вић Шеврт

ИНЂИ ЈА

Веће сти пен ди је за сту ден те

Сту ден ти који пости жу добре 
резул та те током шко ло ва ња са 
пре би ва ли штем на тери то ри ји 

општи не Инђи ја од ове годи не моћи 
ће да кон ку ри шу за сти пен ди је које су 
знат но више у одно су на прет ход не 
годи не. Од ове, сти пен ди ја на месеч
ном нивоу, изно си ће 12 хиља да дина
ра, што је више од чети ри хиља де 
дина ра више у одно су на лане.

 Сти пен ди је су сада дости гле ниво 
од 12 хиља да и то је јед на од нај ви ших 
сти пен ди ја у нашој земљи уз онај део 

којим смо задр жа ли награ де за нај бо
ље, вуков це и спор ти сте. Заи ста мно
го води мо рачу на о мла ди ма из наше 
општи не који тре ба да зна ју да су при
ме ће ни и награ ђе ни од стра не сво је 
локал не само у пра ве  иста као је пред
сед ник Општи не Инђи ја Вла ди мир Гак 
и додао:

 Поно сан сам што смо то успе ли да 
ура ди мо, и не само то, успе ли смо да 
уве де мо и две нове кате го ри је  суфи
нан си ра ње дом ског сме шта ја од 50 
одсто за уче ни ке сред њих шко ла који 

бора ве ван тери то ри је општи не Инђи ја 
и дом ског сме шта ја за сту ден те. Ако и 
то узме мо у обзир онда помоћ сту ден
ти ма на месеч ном нивоу је око 14 до 
15 хиља да дина ра, што мора мо при
зна ти није зане мар љи во.

Пред сед ник Општи не Инђи ја иста
као је да има ју број не иде је који ма 
желе да  побољ ша ју поло жај сту де на
та и мла дих, те се нада ју да ће врло 
брзо иза ћи пред гра ђа не са новим 
инфор ма ци ја ма.

М. Ђ.

Нај бо љим сту ден ти ма по 12 хиља да дина ра

ДРУ ГИ КРУГ
ЛИЦИ ТА ЦИ ЈЕ

У пону ди
800 хек та ра

Почет ком фебру а ра биће 
одр жан дру ги круг лици та ци је 
за дава ње у закуп пољо при
вред ног земљи шта у држав ној 
сво ји ни на тери то ри ји општи не 
Инђи ја. Овог пута, заин те ре

со ва ним лици ма биће пону ђе
но око 800 хек та ра обра ди вих 
повр ши на на пери од од годи ну 
дана. У првом кру гу јав не лици
та ци је, која је одр жа на 25. и 26. 
децем бра 2017. годи не, у закуп 
је дато све га 400 хек та ра. Пре
ма речи ма Дра га на Јан ко ви ћа, 
дирек то ра Аген ци је за локал
ни еко ном ски раз вој општи не 
Инђи ја прет ход не фазе, које се 
тичу дава ња у закуп земљи шта 
по осно ву првен ства заку па и 
пра ва пре чег заку па спро ве де
не су рани је у току 2017. годи не.
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Амби ци о зни ји пла но ви
за 2018. годи ну
Задо вољ ни реа ли зо ва

ним бро јем инве сти
ци ја и финан сиј ском 

ситу а ци јом у пред у зе ћу 
чел ни људи инђиј ског ЈКП 
„Кому на лац“ у нову годи ну 
ушли су са још већим амби
ци ја ма које би тре ба ле да 
резул ти ра ју пру жа њем ква
ли тет ни јих услу га. Како је 
иста као врши лац дужно сти 
дирек то ра Душан Лема ић, 
током 2017. годи не реа ли зо
ва но је 19 капи тал них инве
сти ци ја за ово пред у зе ће. 
Посе бан акце нат ста вљен је 
на под мла ђи ва ње меха ни
за ци је и опре ме, а затим и 
на успо ста вља ње стан дар
да у пла ћа њу оба ве за пре
ма поме ну том пред у зе ћу.

- Људи не обра ћа ју толи
ко пажњу јер су њихо ви 
рачу ни од 200 до 700 дина
ра али при вре да и буџет ски 
кори сни ци има ју мно го веће 
рачу не које су пла ћа ли на 
задо во ља ва ју ћем нивоу у 
про шлој годи ни, због чега 
смо вео ма задо вољ ни  
каже Лема ић и дода је:

 Пла ном и про гра мом за 
ову годи ну пред ви де ли смо 

око 25 мили о на дина ра које 
ћемо уло жи ти у обна вља
ње меха ни за ци је и опре ме. 
Мора мо купи ти још један 
ками он сме ћар, полов ни 
ками он фека лац а надам се 
да ћемо моћи да при у шти
мо и уси си вач за лишће који 
ћемо кори сти ти за чишће ње 
јав них повр ши на, пар ко ва и 
шета ли шта у Ули ци Вој во де 
Сте пе.

Поред ула га ња у меха ни
за ци ју и опре му, годи шњим 
пла ном ЈКП „Кому на лац“ 
пред ви ђе на су ула га ња и у 
гра ђе вин ске објек те.

 У сарад њи са локал ном 
само у пра вом изгра ди ће
мо капе лу на мара дич ком 
гро бљу, за који дан почи њу 
радо ви на изград њи тоа
ле та на гро бљу у Новим 
Кар лов ци ма, а у пла ну је и 
изград ња хлад ња че на беш
чан ском гро бљу  каже в.д 
дирек тор ЈКП „Кому на лац“ 
Инђи ја.

Он се освр нуо и на недав
но одр жа ну лици та ци ју за 
дава ње у закуп тезги на 
Град ској пија ци у Инђи ји 
и на пија ци у Бешки. Како 

каже, од укуп но 324 тезги, 
80 је изли ци ти ра но на пија
ци у Инђи ји, а 13 у Бешки.

 У пита њу је ниво заку
пље них тезги који се одр жа
ва уна зад две, три годи не. 
Закуп ци тезги се нада ју да 
ће доћи до рекон струк ци је 
пија це, реа ли за ци је про јек
та о којем смо више пута 
при ча ли. Пре ма инфор
ма ци ја ма које смо доби ли 
од чел них људи Општи не 
Инђи ја, оче ки ва ња су да ће 
се са радо ви ма на Град ској 
пија ци поче ти до кра ја ове 
годи не  каже Лема ић. 

 М. Ђ.

ЈКП КОМУ НА ЛАЦ ИНЂИ ЈА

Душан Лема ић

ЈАР КОВ ЦИ

Пли ва ње за 
Часни крст

По први пут, ове годи не, 
Срп ска пра во слав на црква, 
цркве на општи на Љуко во, 
под покро ви тељ ством Општи
не Инђи ја орга ни зу ју пли ва ње 
за Часни крст које ће се одр
жа ти на Бого ја вље ње, 19. 
јану а ра, на Јар ко вач ком језе
ру. Оку пља ње уче сни ка је код 
хра ма Успе ња Пре све те Бого
ро ди це у Љуко ву у 9 часо ва 
где ће бити одр жа на све та 
литур ги ја. Након тога је пла
ни ран одла зак у Јар ков це у 
ловач ки дом где ће меди цин
ске еки пе Дома здра вља још 
јед ном оба ви ти кра ћи пре
глед, после чега ће усле ди ти 
и  зва нич ни део дога ђа ја.

Пра во уче шћа има ју све 
пуно лет не и здра ве осо бе, 
док се при ја ве врше попу ња
ва њем фор му ла ра у про сто
ри ја ма Тури стич ке орга ни за
ци је Општи не Инђи ја. Сви 
заин те ре со ва ни мора ју про ћи 
оба ве зан лекар ски пре глед а 
број уче сни ка је огра ни чен. 

ИНЂИ ЈА

Под сти цај 
ната ли те ту

Општи на Инђи ја од 2018. 
годи не про ши ри ла је број 
мера који ма се под сти че ната
ли тет у тој срем ској општи ни. 
Буџе том су обез бе ђе на нов ча
на сред ства за сва ку поро ди цу 
на тери то ри ји инђиј ске општи
не која доби је тре ће дете. За 
њих је пред ви ђе на јед но крат
на помоћ у изно су од 40 хиља
да дина ра што ће сва ка ко 
пред ста вља ти вели ку помоћ 
вишеч ла ним поро ди ца ма, 
исти чу пред став ни ци Општи
не Инђи ја.

 Одлу ком о јед но крат ној 
финан сиј ској помо ћи Општи на 
жели да помог не вишеч ла ним 
поро ди ца ма у лак шем пре ва
зи ла же њу почет них тро шко ва 
при ли ком доби ја ња ново ро
ђен че та  иста као је Вла ди мир 
Гак, пред сед ник Општи не 
Инђи ја и додао:

 Усва ја њем ове одлу ке од 
стра не одбор ни ка Скуп шти не 
општи не Инђи ја, локал на 
попу ла ци о на поли ти ка је 
додат но упот пу ње на. Тако ће 
поро ди це поред нов ча не 
помо ћи за прво ро ђе но дете 
доби ја ти и за тре ће дете. Ово 
је први пут да се у Инђи ји уво
ди ова ква мера, а у будућ но
сти ћемо наста ви ти са пове ћа
ва њем мера које се тичу под
сти ца ја новог рађа ња.

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ ИНЂИ ЈА

Суб вен ци је за запо шља ва ње
На првој ово го ди шњој 

сед ни ци Општин ског 
већа у Инђи ји одр

жа ној у петак, 12. јану а ра, 
изме ђу оста лог, утвр ђен 
је пред лог Акци о ног пла
на запо шља ва ња за 2018. 
годи ну. Пре ма речи ма Дра
га на Јан ко ви ћа, дирек то
ра Аген ци је за локал ни 
еко ном ски раз вој општи не 
Инђи ја, Акци о ни план пред
ви ђа суб вен ци о ни са ње 
посло да ва ца и неза по сле
них лица у сми слу под сти
ца ја запо шља ва ња. Као и 
прет ход них годи на пред ви
ђа се суб вен ци о ни са ње јав
них радо ва, неза по сле них 
лица за само за по шља ва ње 
и посло да ва ца за суб вен
ци о ни са ње јав не прак се за 
неза по сле на лица. 

 Ове годи не уве де на је и 
нова мера  суб вен ци о ни

са ње посло да ва ца за запо
шља ва ње неза по сле них 
лица из теже запо шљи вих 
кате го ри ја. Укуп на пла ни
ра на сред ства за све ове 
наме не су 11 мили о на дина
ра и биће оства ре на зајед но 
са сред стви ма Репу бли ке 
која уче ству је са суфи нан
си ра њем у изно су од 40 
одсто  каже Јан ко вић.

Комен та ри шу ћи Акци о ни 
план запо шља ва ња општи
не Инђи ја за теку ћу годи
ну, пред сед ник Општи не 
Вла ди мир Гак иста као је 
да је циљ општин ског руко
вод ства да на све начи не 
обез бе ди довољ но рад них 
места.

 Наш план је да општи на 
Инђи ја буде са мини мал
ним бро јем неза по сле них 
и да сва ко ко хоће да нађе 
или про ме ни рад но место то 

може да ура ди за само пар 
дана, без ика квих про бле
ма. Тек тада ћемо доби ти 
здра ву општи ну која може 
да иде напред, јер у супрот
ном, неће бити добро. Са 
свим новим инве сти ци ја
ма које ћемо има ти, доћи 
ћемо до тога да ћемо овај 
наш план оства ри ти. Надам 
се да ће крај 2018. годи
не доне ти испу ње ње ових 
наших жеља, тежњи и наме
ра  иста као је пред сед ник 
Општи не Инђи ја.

На 54. сед ни ци Већа 
доне то је и Реше ње којим 
се утвр ђу је нов ча ни износ 
Све то сав ске пове ље у 2018. 
годи ни која се доде љу је 
истак ну тим про свет ним рад
ни ци ма и уче ни ци ма. Пове
ља под ра зу ме ва дипло му и 
нов ча ну накна ду која изно си 
15.000 дина ра. М. Ђ.
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АЗИЛ ЗА ПСЕ ЛУ ТА ЛИ ЦЕ У КА ЗНЕ НО ПО ПРАВ НОМ ЗА ВО ДУ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

На пу ште ни пси
дом про на шли у за тво ру

На пу ште ни пси са срем ско ми тро
вач ких ули ца свој но ви дом про
на шли су у ми тро вач ком за тво

ру. Већ не ко ли ко ме се ци у окви ру 
по лу о тво ре ног оде ље ња Ка зне но 
по прав ног за во да Срем ска Ми тро ви
ца функ ци о ни ше при хва ти ли ште за 
не збри ну те псе. Тре нут но се у ази лу 
на ла зи 263 пса о ко ји ма бри не шест 
осу ђе ни ка и три ко ман ди ра. Обез бе
ђе на им је ком плет на здрав стве на 
не га, хра на и во да, као и сви нео п
ход ни хи ги јен ски усло ви. 

Је дан од осу ђе ни ка ко ји во ди ра чу
на о пси ма је два де сет пе то го ди шњи 
Дра ган Пеј ко вић из Ти те ла. Он за М 
но ви не при ча да му вре ме у за тво ру 
бр же про ла зи от ка ко се дру жи са пси
ма.

 Во лим псе, увек смо у ку ћи др жа ли 
псе, а са да их по пр ви пут дре си рам. 
По сао ни је те жак. Наш за да так је да 
их на хра ни мо, очи сти мо код њих и то 
ра ди мо сва ког да на. Дре су ру па са 
ра ди мо на по ли го ну и до са да сам 
об у чио де се так па са. Учи мо их да док 
их ше та мо увек бу ду по ред но ге, као и 
основ не ко ман де, да лег ну, сед ну, да 
зна ју да да ју ша пу, да нам до не су 
лоп ти цу. Од тих де се так па са ко је сам 
до са да дре си рао, не ко ли ко њих је 
про на шло но ви дом. Бу де ми те шко, 
јер се ве жем за пса, али ми са дру ге 
стра не бу де и дра го што су про на шли 
но ви дом. Ка да поч не обу ка за дре се
ре у окви ру За во да, при ја ви ћу се, 
ка ко бих сте као сер ти фи кат. Пу но ми 
зна чи овај рад са пси ма због ре со ци
ја ли за ци је, сти чем рад не на ви ке, а 
мо жда се тим по слом бу дем ба вио 
на по љу – ре као нам је Пеј ко вић.

Три де се то го ди шњи Ра до мир Ђа ко
вић из Но вог Са да сва ко днев но бри
не о на пу ште ним пси ма у окви ри 
ази ла. До са да је де се так па са об у
чио да иду на по во дац, да зна ју да 
да ју ша пу, сед ну и лег ну. 

 Ни је те шко дресирати псе. Мо жда 
им је пр ви дан те же да на у че да иду 
на по во дац, уз те бе, али схва те и то 
бр зо, па све оста ло иде са мо од се бе. 
Рад са пси ма ми зна чи мно го. Ку ћи 
сам др жао псе и то ми је до ста не до

Из упра ве ми тро вач ког за тво ра 
са оп шта ва ју да је у пла ну да се је дан
пут или два пу та не дељ но ор га ни зу је 
Дан отво ре них вра та, где ће гра ђа ни 
мо ћи да оби ђу азил и евен ту ал но 
усво је не ког пса. У из ра ди је и феј сбук 
стра ни ца на ко јој ће би ти фо то гра фи
је па са ко ји су за удо мља ва ње, са 
њи хо вим основ ним ка рак те ри сти ка
ма. 

 Онај пас ко ји се не успе удо ми ти, 

би ће сте ри ли сан, дре си ран, чи по ван, 
вид но обе ле жен са огр ли цом Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца и вра ћен на 
ме сто ода кле је ухва ћен. Зо о хи ги је на 
је у оба ве зи да пра ти та кве псе, због 
њи хо ве вак ци на ци је. На рав но на ули
цу ће се вра ћа ти са мо об у че ни пси, 
со ци ја ли зо ва ни и здра ви, ко ји не ће 
пред ста вља ти опа сност за гра ђа не – 
на по ми ње за ме ник управ ни ка ми тро
вач ког за тво ра Не бој ша Дра га но вић.

Дан отво ре них вра та

На пу ште ни пси са 
срем ско ми тро вач ких 
ули ца свој но ви дом 

про на шли су у
ми тро вач ком за тво ру. 
Тре нут но се у ази лу 

на ла зи 263 пса о
ко ји ма бри не шест

осу ђе ни ка и три
ко ман ди ра

У прихватилишту се тренутно налази 263 напуштена пса
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ста ја ло у за тво ру. Вре ме бр же про ла
зи са њи ма, имам не ку оба ве зу и 
од го вор ност. Пре не ко ли ко да на је 
мо ја же на усво ји ла ме шан ца чи ва ве. 
Ке ру ша је ду го би ла у ази лу, ме ђу 
пр вим пси ма је сти гла ов де, би ло ми 
ју је жао, јер је ма ла, све га ки ло грам 
и не што те шка и си гур но са ма не би 
ус пе ла да оп ста не на ули ци. Звао 
сам је На ди ца, али јој је су пру га да ла 
но во име, та ко да је са да Ми ми ца. 
На дам се да ће љу ди ви ше удо мља
ва ти псе, јер ов де има пу но ле пих и 
па мет них па са и сва ки од њих за слу
жу је да има по ро ди цу – по ру чу је 
Ђа ко вић, ко ји у по лу о тво ре ном оде
ље њу ми тро вач ког за тво ра бо ра ви 
по след њих шест ме се ци и додаје:

– За хва лан сам упра ви што ми је 
омо гу ћи ла да ра дим са пси ма. Јер ми 
је то би ла пре о ку па ци је у жи во ту и 
ра ни је. 

Ста ри ји ко ман дир Игор Пе шић 
шест го ди на ра ди у од га ји вач ни ци за 
псе ко ја већ 50 го ди на по сто ји у окви
ру ми тро вач ког за тво ра, а од са мог 
по чет ка је за ду жен и за псе из ази ла. 

– Ми смо ти ко ји алар ми ра ју ве те
ри на ре ка да при ме ти мо не што сум
њи во код пса, да ли је бо ле стан, 
по вре ђен. Пси до ла зе у ве о ма те шком 
ста њу, бу де ту па са ко ји су на стра да
ли у са о бра ћај ним уде си ма, ту че них 
па са, бо ле сних, а го то во сви су 
из глад не ли. За ни мљи во је да ме ђу 
ухва ће ним пси ма, бу де ма ло оних 
ко ји су чи по ва ни. Чак и до бар део 
па са који су имали власнике ни је 
чи по ван, а вак ци на ци је су углав ном 
ис те кле. У при хва ти ли шту има мо и 
ра сних па са са пе ди гре ом, али углав
ном су ме шан ци. Они мир ни јег ка рак
те ра, ко ји су дру же љу би ви и ко ји 
ни су опа сни за дру ге псе и љу де иду 

на дре су ру. До са да је удо мље но 
де се так па са – при ча нам Игор 
Пе шић.

За ни мљи во је да је и ми тро вач ки 
Ка зне но по прав ни за вод усво јио два 
опа сна пса, два ази ја та, ко ји су скло
ње ни са ули це и са да се на ла зе у 
од га ји вач ни ци ми тро вач ког за тво ра. 

У окви ру про јек та ре со ци ја ли за ци је 
осу ђе них ли ца по мо ћу па са, ко ји ће 
КПЗ ре а ли зо ва ти за јед но са ор га ни
за ци ја ма Хелп и ОЕБС, сви осу ђе ни
ци ко ји про ђу обу ку за дре су ру, ко ју 
ће им др жа ти об у че ни ко ман ди ри 
ми тро вач ког за тво ра, ће до би ти сер
ти фи кат за рад и ка да иза ђу на сло
бо ду мо ћи ће да се ба ве дре су ром у 
не кој од од га ји вач ни ца или да ра де 
при зо о ло шким вр то ви ма. И Ин сти тут 
за кри ми но ло шка и со ци о ло шка 
ис тра жи ва ња је за ин те ре со ван да 
спро ве де ис тра жи ва ње у КПЗ на те му 
при ме не про гра ма ра да осу ђе ни ка са 
на пу ште ним пси ма. 

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

Не дав но је пот пи сан и ме мо ран
дум о раз у ме ва њу из ме ђу Гра да 
Срем ска Ми тро ви ца, Упра ве за из вр
ше ње кри вич них санк ци ја, не вла ди
не ор га ни за ци је Хелп и ОЕБСа о 
по чет ку ра да при хва ти ли ште за псе и 
ово је пр ви ова кав про је кат ко ји се 
спро во ди у срп ским за тво ри ма, а 
слич ни про јек ти се још ре а ли зу ју у 
Шпа ни ји и Шкот ској.

За ме ник управ ни ка ми тро вач ког 
за тво ра Не бој ша Дра га но вић за М 
но ви не ка же да је КПЗ у овом про јек
ти сер вис Гра да.

 Ми смо да ли про стор где ће на пу
ште ни пси би ти збри ну ти, а Град ће 
пла ћа ти услу гу др жа ња па са. Зо о хи
ги је на је та ко ја хва та псе лу та ли це и 
до во зи их у азил. Пас пр во иде у 
ка ран тин где се за др жа ва нај ма ње 
два да на, а ка да ве те ри нар утвр ди 
да је пас здрав, он да се пре ба цу ју у 
бокс. У ази лу има мо 42 бок са од по 
30 ква дра та, што је до вољ но да се по 
бок су сме сти мак си мал но де сет 
па са. Ре ги стро ва ли смо При хва ти ли
ште за не збри ну те псе у Упра ви за 
ве те ри ну Ми ни стар ства по љо при
вре де, шу мар ства и во до при вре де. 
Ре пу блич ка ве те ри нар ска ин спек ци ја 
по зи тив но је оце ни ла рад на шег при
хва ти ли шта, а има мо до бру са рад њу 
и са Ве те ри нар ским фа кул те том у 
Бе о гра ду, где је план да сту ден ти у 
окви ру ве жби ра де сте ри ли за ци ју 
па са уз над зор про фе со ра – ис та као 
је Дра га но вић.

У пла ну је да по ред ази ла са ра дом 
поч не и пан си он за псе.

 Та ко да ће сви они ко ји има ју пса, 
а не где пу ту ју, свог љу бим ца мо ћи да 
оста ве код нас у пан си о ну. Ту ће пас 
има ти сву бри гу, хра ну, ле кар ски над
зор, шет њу – на по ми ње Дра га но вић.

Сер вис гра да

Осу ђе ници Дра ган Пеј ко вић и Ра до мир Ђа ко вић

Небојша Драгановић Игор Пе шић

На дамо се да ће љу ди ви ше удо мља ва ти псе, 
јер ов де има пу но ле пих и па мет них па са и сва
ки од њих за слу жу је да има по ро ди цу, кажу у КП 
Заводу
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Про шле годи не наста вљен је 
пораст рађа ња деце на тери то
ри ји ста ро па зо вач ке општи не. 

На осно ву пода та ка из Оде ље ња дру
штве них делат но сти, одно сно бро ја 
под не тих при ја ва за роди тељ ски 
дода так за прво, дру го, тре ће и четвр
то дете, 2017. годи не рође но је 635 
деце. 

Жељ ко Шола ја, начел ник Оде ље ња 
за дру штве не делат но сти каже да се 
беле жи стал но пове ћа ње ново ро ђе не 
деце из годи не у годи ну.

 На при мер, 2014. годи не рође но је 
556 беба, 2015. 574 бебе, 2016. годи не 
је забе ле жен нај ве ћи скок у ната ли те
ту од 623 рође не деце, а у про те клој је 
тај скок над ма шен. Ако узме мо у 
обзир, да Зако ном о финан сиј ској 
поро ди ци са децом нису обу хва ће не 
поро ди це са пето ро и више деце, 
онда је беба било и мало више – исти
че Шола ја.

Ипак, при род ни при ра штај је нега ти
ван. Сто па мор та ли те та је у 2017. 
годи ни била на више го ди шњем нивоу. 
Умр ло је 947 људи. Инте ре сант но да 
је рани јих годи на на гро бљи ма ста ро
па зо вач ке општи не, наро чи то у Новим 
Банов ци ма и Новој Пазо ви, оба вље но 
више сахра на него што је пре ми ну ло 
људи. 

 Раз лог томе су пре бу ки ра на гро
бља у насе љи ма сусед не општи не 
Земун, те  род би на покој ни ке ода тле 
сахра њу је у њима нај бли жа гро бља 
на тери то ри ји ста ро па зо вач ке општи
не. Таква прак са се успе шно спре ча ва 
 каже Ива на Маљ ко вић, шефи ца  ПЈ 
Погреб не услу ге ЈКП „Чисто ћа“ у Ста
рој Пазо ви и дода је:

 Од ових 947 сахра ње них, све га 
20ак је ван тери то ри је ста ро па зо вач
ке општи не и то су људи који има ју 
сво је ста ро гроб но место. Гроб на 
места не даје мо у закуп људи ма који 

су при ја вље ни ван тери то ри је Општи
не Ста ра Пазо ва.  

Послед њих годи на, због меха нич ког 
при ли ва у општи ни Ста ра Пазо ва, која 
због раз ви је но сти и мно гих погод но
сти, поста је све при влач ни ја за 
живље ње, беле жи се пораст ста нов
ни штва. У Оде ље њу за дру штве не 
делат но сти сазна је мо да се сва ке 
годи не упи ше више прва чи ћа у шко ле, 
у неким шко ла ма и за десе так више 
неко што се седам годи на рани је роди, 
веро ват но због досе ља ва ња поро ди
ца из дру гих кра је ва. А поред држав
них под сти ца ја за рађа ње деце, посто
је и локал ни. И то накна да од 30 одсто 
про сеч не пла те за прво дете, док 
подр шка за неза по сле ну поро ди љу 
изно си хиља ду евра на годи ну дана. 
Гле да ју ћи род ну струк ту ру, у про шлој 
годи ни роди ло се незнат но више деча
ка у одно су на девој чи це.

Ј. Клин ко

ДЕМО ГРА ФИ ЈА

Роде све више сти жу
у Ста ру Пазо ву

ЗДРА ВЉЕ

Расте број обо ле лих од малих боги ња
Од почет ка годи не, 

када је забе ле жен 
први слу чај мор би

ла у општи ни Ста ра Пазо
ва, до сада је обо ле ло 
пет осо ба, међу који ма и 
одра сли и деца, који нису 
зашти ће ни ММР вак ци ном. 
Како сазна је мо у дому здра
вља, у пита њу су деца која 
вак ци ну нису при ми ла из 
здрав стве них раз ло га, а од 
почет ка поја ве малих боги
ња у Срби ји, обу хват ММР 
вак ци ном расте. Пре ма нај
но ви јим пода ци ма Инсти ту

та за јав но здра вље Срби је 
„Милан Јова но вић  Батут“, 
у Срби ји је од почет ка окто
бра 2017. годи не, до данас 
реги стро ва но је укуп но 949 
обо ле лих од малих боги ња, 
од којих је 435 лабо ра то риј
ски потвр ђе но у Инсти ту ту 
Тор лак. Нај мла ђа обо ле ла 
осо ба је беба од два месе
ца, нај ста ри ја осо ба има 60 
годи на, а нај ве ћи број обо
ле лих је у узра сним гру па ма 
мла дим од пет и ста ри јим од 
30 годи на.

Ј. К.
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ВОДО ВОД

Ску пља вода

Нова годи на доне ла је и нову цену воде. 
Вода ће већ од јану ар ских рачу на бити ску
пља за 8 дина ра по куби ку, одно сно изно си
ће 50 дина ра плус ПДВ за дома ћин ства, 
што ће на месеч ном нивоу јед не четво ро
чла не поро ди це изно си ти око 200 дина ра, 
ако узме мо у обзир про сеч ну потро шњу од 
пет куби ка по чла ну дома ћин ства. Послед
ње поску пље ње воде у општи ни Ста ра 
Пазо ва било је 2015. годи не, а цена воде за 
при вре ду ово га пута оста је непро ме ње на.

Ј. К.

ЦРНА ХРО НИ КА

Опљач ка но
10 дома ћин ста ва 

Пра зни ци и сла ве нису само вре ме за 
дру же ње и радо ва ње, већ и вре ме када је 
уче ста ло дело ва ње лопо ва. Како незва нич
но сазна је мо, про вал ни ци хара ју ових дана 
и Ста ром Пазо вом. Пре ма незва нич ним 
инфор ма ци ја ма у прет ход не две неде ље 
опљач ка но је пре ко 10 кућа у Ста рој Пазо
ви, јер упра во пра зни ке, када вели ки број 
гра ђа на негде отпу ту је на одмор или иде у 
госте, про вал ни ци једва чека ју. Зна ко ви 
попут „чувај се опа сног пса“ су пот пу но без
вред ни, закљу ча на вра та тако ђе неће спре
чи ти лопо ве да уђу у кућу. Ј. К.

ВОЈ КА

При ку пља ње
елек трон ског отпа да

Већ тре ћу годи ну заре дом у Основ ној 
шко ли у Вој ки орга ни зу ју акци ју при ку пља
ња елек трон ског и елек трич ног отпа да. 
Акци ја има за циљ раз ви ја ње еко ло шке 
све сти, на чему се у овој обра зов ној уста
но ви ради непре ста но, и део је цело го ди
шњих актив но сти у окви ру про јек та за 
чисти је и зеле ни је шко ле у Вој во ди ни. Иску
ства из прет ход них годи на су добра, јер је 
било при ку пље но око 700 кило гра ма отпа
да, а за доби је на сред ства од про да је, 
опре мље ни су поје ди ни каби не ти и купљен 
потре бан потро шни мате ри јал за наста ву. 
Акци ја при ку пља ња елек трон ског и елек

трич ног отпа да у војач кој шко ли ће тра ја ти 
до кра ја фебру а ра а упо ре до се орга ни зу је 
и при ку пља ње чепо ва и лимен ки. З. К.

Нај бо љи у 2017.

Вој ка мо же да се по хва ли ни зом ма ни фе
ста ци ја, али и љу ди ма ко ји сво јим ра дом и 
за ла га њем до при но се на прет ку се ла, те  
Са вет ме сне за јед ни це нај бо ље у по је ди
ним обла сти ма и на гра ђу је уочи пра во слав
не Но ве го ди не, за прет ход ну го ди ну. Нај у
спе шни ји по љо при вред ник  у 2017. је Бо јан 
Ћур чин, ко ји на ста вља по ро дич ну тра ди ци
ју и об ра ђу је 20 хек та ра зе мље, а по ред 
ра тар ства ба ви се и сто чар ском про из вод
њом. У обла сти при вре де  пла ке ту Ме сне 
за јед ни це за 2017. го ди ну при мио је Ми лан 
Ра ди во је вић, пред у зет ник, чи ја се фир ма 
пре ко де це ни ју ба ви по ста вља њем ауто ма
та за са мо по слу жи ва ње то плим и хлад ним 
на пи ци ма, а вла сни ца нај у ре ђе ни јег дво ри
шта је Зо ри ца Пав ко вић. Сте фан Вра чев,  
члан ФК Сре мац је нај у спе шни ји спор ти ста, 
а у обла сти кул ту ре Сте ван Ко раћ Ше ле, 
ко ји се ба ви исто ри о гра фи јом, ре ста у ри ра 
спо ме ни ке на гро бљи ма и пи ше по е зи ју. 
Жи ки ца Јо ва но вић Жи кин је пост хум но 
по нео при зна ње за слу жни гра ђа нин, јер је 
оста вио траг у дру штве но – по ли тич ком и 
кул тур ном жи во ту Вој ке а на гра ду ће чу ва
ти ње го ва по ро ди ца. За по моћ и по др шку  
раз во ју ме сне за јед ни це, по клон је уру чен и 
пред сед ни ку Оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђу 
Ра ди но ви ћу. Све ча ност су уве ли ча ли број
ни го сти, при ја те љи ме сне за јед ни це, пред
став ни ци ло кал не са мо у пра ве, а кул тур но 
умет нич ки про грам су при пре ми ли чла но ви 
КУД „Слав ко Га јин“.

НОВА ПАЗО ВА

Кон церт хора 

У био скоп ској сали у Новој Пазо ви одр
жа но је вече духов не и све тов не музи ке. 
Насту пио је хор Квин тет Нок тур но из Бео
гра да, чији је члан и Борис Бабик, опер ски 
певач из Ста ре Пазо ве. Квин тет Нок тур но 
чине ака дем ски пева чи, чла но ви ансам ба
ла опе ра и хоро ва у Бео гра ду и Новом 
Саду а  насту па ју под руко вод ством дири
ген та Ђор ђа Стан ко ви ћа. За овај Божић ни 
кон церт спре ми ли су пра во слав не цркве не  
песме и обра ду народ них све тов них песа
ма, које изво де ака пе ла.  Ј. Д.

ОШ „ДОСИ ТЕЈ
ОБРА ДО ВИЋ“ ИРИГ

Помоћ Деч јем селу

Основ на шко ла „Доси теј Обра до вић“ 
из Ири га као и под руч на оде ље ња из Кру
ше до ла, Риви це, Шатри на ца и Нера ди на 
у сарад њи са Еду конс факул те том у 
Срем ској Каме ни ци обез бе ди ла су дона
ци ју и обра до ва ли децу без роди тељ ског 
ста ра ња у Деч јем селу „Др Мило рад 
Павло вић“ у Срем ској Каме ни ци. Уче ни
ци од првог до осмог раз ре да су при ку пи
ли покло не у виду сред ста ва за лич ну 
хиги је ну, при ку пи ли су нов ча на сред ства, 
мате ри јал за шко лу. 

 При ја тељ ском подр шком и пошто ва
њем пре ма деци из Деч јег села, наши 
уче ни ци су се заи ста потру ди ли да дају 
свој допри нос нај ви ше што могу и у томе 
су и успе ли, вели ком коли чи ном сред ста
ва која су лепо упа ко ва ли и деко ри са ли, 
а све то су опле ме ни ли вели ком пажњом, 
пошто ва њем, осме хом и љуба вљу као и 
чистим срцем пре ма сво јим дру га ри ма 
који ће се искре но обра до ва ти – каже 
дирек тор ка шко ле др Сања Нико лић.

Амба са дори
Наци о нал ног пар ка

Свет ска орга ни за ци ја за при ро ду, дру
гу годи ну за редом орга ни зу је WWF ака
де ми ју за при ро ду у окви ру које су од 10. 
до 14. окто бра у Истра жи вач кој ста ни ци 
Пет ни ца бора ви ли настав ни ца био ло ги је 
и хеми је Сања Медић и уче ник осмог раз
ре да Лука Фодог. ОШ „Доси теј Обра до
вић“ у Ири гу је била јед на од десет шко ла 
обу хва ће них овом обу ком.

Пола зни ци Ака де ми је дола зи ли су 
из шко ла које се нала зе у бли зи ни пет 
зашти ће них под руч ја у Срби ји, Наци о
нал ни парк Тара, Наци о нал ни парк Фру
шка гора, Наци о нал ни парк Ђер дап, 
Спе ци јал ни резер ват при ро де Гор ње 
Поду на вље и Пре део изу зет них одли ка 
Ава ла. Миси ја ака де ми је за при ро ду је да 
кроз кре а тив не ради о ни це и пре да ва ња 
обу чи уче ни ке и настав ни ке да осми сле 
и реа ли зу ју про јек те који ће допри не ти 
про мо ци ји зашти ће ног под руч ја у чијој 
бли зи ни живе, као и да зау ста ви уни шта
ва ње живот не сре ди не на нашој пла не ти 
и изгра ди будућ ност у којој ће људи живе
ти у хар мо ни ји са при ро дом. Моти ва ци ја 
за овај про је кат про ис ти че из жеље да се 
деца еду ку ју и при бли же при ро ди, упо
зна ју сво је зашти ће но под руч је на један 
дру га чи ји начин и допри не су шире њу 
енту зи ја зма и нових зна ња међу вршња
ци ма.

 Наша шко ла је након обу ке поста ла 
амба са дор зашти ће ног под руч ја Наци
о нал ног пар ка Фру шка гора  рекла је 
дирек тор ка шко ле др Сања Нико лић.
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ГР ГУ РЕВ ЧА НИ ОБ НО ВИ ЛИ ОБИ ЧАЈ ТЕ РА ЊА БО ЖИ ЋА

Мла ди ко ња ни ци
уно се ра дост у куће

У Гр гу рев цима је пре по
ла ве ка сва ко до ма ћин
ство има ло ко ње, али 

са по ја вом са вре ме не ме
ха ни за ци је по ла ко се на ову 
пле ме ни ту жи во ти њу за бо ра
вља ло. Тре нут но у се лу са мо 
осам до ма ћин ста ва има ко
ње, а од не дав но је осно ва но 
и Удру же ње љу би те ља ко ња 
„Сер сан“, те је све ви ше оних 
ко ји су по но во за ин те ре со ва
ни за др жа ње ко ња.

Мла ди Гр гу рев ча ни пре 
че ти ри го ди не об но ви ли су 
оби чај Те ра ња Бо жи ћа, те 
се Бо жић ове го ди не те рао у 
не де љу, 14. ја ну а ра, ка да се 
обе ле жа ва Ма ли Бо жић. Овај 
оби чај озна ча ва те ра ње ка
ра кон џу ла и дру гих де мо на 
му зи ком, здра ви цом, ви ком и 
ве се љем из до мо ва и со ка ка. 
Ме шта ни отва ра ју сво је ка пи
је и по ча сте ко ња ни ке ви ном, 
ра ки јом и хра ном, а мла ди их 
по здра вља ју са пе смом „Ро
жде ство“ и „Ви тле је ме“.

 Ову за бо ра вље ну тра ди
ци ју смо ре ши ли да об но ви
мо пре че ти ри го ди не. Мо ји 
при ја те љи и ја смо ре ши ли 
да ор га ни зу је мо не ко де ша
ва ње у се лу. Пр ве го ди не 
нас је би ло око 10 ко ња ни ка 

и би ло је мно го ле по, те смо 
од лу чи ли да сва ке го ди не ор
га ни зу је мо Те ра ње Бо жи ћа, 
а ове го ди не до сти же мо број 
од око 25 ко ња ни ка. Ушли 
смо у 25 ку ћа у Гр гу рев ци ма, 
а осим ме шта на ко ји има ју 
ко ње, са на ма су Бо жић те
ра ли и ко ња ни ци из Ма ле Ре
ме те, Ја ска, Ру ме, Ла ћар ка, 
Ку зми на, Пе ћи на ца. Не из о
став на је би ла и му зи ка, те су 
нас там бу ра ши у шпе ди те ру 
пра ти ли кроз се ло – ка же на 
на ше но ви не Вла ди мир Не
дељ ко вић, пред сед ник удру
же ња „Сер сан“. 

Гр гу рев ча ни оби чај Те ра ња 
Бо жи ћа ор га ни зу ју 14. ја ну а
ра, на ма ли Бо жић, а о раз
ло зи ма за ту од лу ку мла ди 
ко ња ник Јо ван Ча руб џић, ко
ји има све га 19 го ди на, ка же:

 Од лу чи ли смо да се Те
ра ње Бо жи ћа одр жа ва 14, а 
не 7. или 8. ја ну а ра из ви ше 
раз ло га. 7. ја ну а ра сва ко про
во ди Бо жић у кру гу сво је по
ро ди це као нај ра до сни ји пра
зник, док 8. ја ну а ра те ра мо 
Бо жић код на ших при ја те ља 
у Ма лој Ре ме ти и Ја ску. Ка
ко би смо ис по што ва ли јед ни 
дру ге, ми смо од лу чи ли да 
се код нас ова ма ни фе ста ци

ја одр жа ва за Ма ли Бо жић и 
са тим да ном за вр ша ва мо са 
ја ха њем тј. Ви ја њем Бо жи ћа.

А ка ко се не ка да, у по сле
рат но вре ме, обе ле жа вао 
Бо жић за на ше но ви не су 
успо ме не ево ци ра ли осам
де сет пе то го ди шњи Бо ри вој 
Ве ско вић и се дам де се тро го
ди шња До бри ла Ни ко лић из 
Гр гу ре ва ца.

– Оби чај Те ра ња Бо жи
ћа поново је за жи вео у се лу 
1947. го ди не, ка да смо по сле 
ра та ма ло до шли се би. Зна
те, ово се ло је би ло уни ште
но, 285 љу ди је стре ља но у 
јед ном да ну, а ме ђу њи ма су 
би ла и мо ја два бра та и отац. 
Ка да је рат за вр шен, по чео 
се сла ви ти Бо жић, иако је то 
зва нич но би ло за бра ње но, 
ме ђу тим ми смо га обе ле жа
ва ли. Бо жић се те рао тре ћег 
да на, 9. ја ну а ра. Фор ми ра се 
ко њи ца са мом ци ма, пр во су 
на пред ишла че ти ри бел ца, 
па че ти ри вран ца, па че ти ри 
мр ко ва, па че ти ри до ра та. 
Но си ла се за ста ва, а мла ди
ћи су ја ха ли ко ње кроз се ло, 
ула зи ли у ку ће где је би ло 
не у да тих де во ја ка, па се та ко 
и мој брат оже нио за хва љу
ју ћи овом оби ча ју. Ме шта ни 

Те ра ње Бо жи ћа у Гр гу рев ци ма че твр ту го ди ну за ре дом

Са на ма су
Бо жић те ра ли и

ко ња ни ци из
Ма ле Ре ме те,

Ја ска, Ру ме,
Ла ћар ка, Ку зми на, 

Пе ћи на ца.
Не из о став на је 

би ла и му зи ка, те 
су нас там бу ра ши 

у шпе ди те ру
пра ти ли кроз

се ло, ка же
Вла ди мир

Не дељ ко вић
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су ра до отва ра ли ка пи је и 
при ма ли ко ња ни ке, ну ди ли 
их ви ном и ра ки јом, ни је он
да би ло пи ва и со ко ва, а сви 
су има ли ви но гра де, та ко да 
се пи ло чи сто ви но. И он да 
кре не пе сма, и на ста не пра
во ве се ље. Би ло је ја ко ле по, 
се лу је би ло по треб но та кво 
де ша ва ње, јер је би ло до ста 
ту ге тих послерат них го ди на 
– при ча де да Бо ра, је дан од 
нај ста ри јих Гр гу рев ча на.  

Иако је би ло за бра ње но 
у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји 
од ла зи ти у цр кву и сла ви ти 
вер ске пра зни ке, ме шта ни 
ни су мно го ма ри ли. 

 Имао сам бра ћу од стри
че ва ко ји су би ли у пар ти за
ни ма. И по што су ко му ни сти, 
ни је им би ло до зво ље но да 
сла ве Бо жић, а они су то во
ле ли. И он да из ми сле да им 
је ро ђен дан на Бо жић, па су 
опет сла ви ли – ка же нам де
да Бо ра. 

У се лу је у то вре ме сва ко 
до ма ћин ство др жа ло ко ње, 

ко ји су им слу жи ли за рад, 
та ко да је би ло и мно го оних 
ко ји су на сво јим ко њи ма те
ра ли Бо жић. У по сле рат но 
вре ме, Гр гу рев ци су ста ли на 
но ге, по че ла су се по но во де
ца ра ђа ти, мла ди же ни ти. А и 
зи ме су, ка же нам де да Бо ра, 
би ле дру га чи је, са сне гом, па 
је ми ли на би ло упрег ну ти ко
ња и са о ни це, па по се лу ја
ха ти. 

Отац на ше са го вор ни це 
До бри ле Ни ко лић био је поп 

у се лу, али је млад од ту бер
ку ло зе 1952. го ди не пре ми
нуо. До бри ла ка же да су се 
у ње ној ку ћи увек по што ва ли 
оби ча ји.

 Бо жић се увек обе ле жа
вао ка ко оби ча ји на ла жу, 
уно си ла се сла ма, ба ца ли 
ора си, уно сио бад њак, пра
ви ла се на Бад њи дан ри
бља чор ба, по сти ло се, а на 
Бо жић че сни ца у ко ју су се 
ста вља ле па ре. Иако ми је 
муж био у пар ти ји, ми смо и у 

ко му ни стич ко вре ме сла ви ли 
Бо жић. До ла зи ли би љу ди из 
пар ти је да ви де ка ко про во
ди мо Бо жић, а мој муж би им 
ре као да је ње го ва ба ба по
па ди ја и да ми због то га по
шту је мо оби ча је – ка же ба ба 
До бри ла. 

И она се се ћа да је би ло 
дру га чи је вре ме, љу ди су се 
ви ше дру жи ли.

 Са да не ће те чу ти мом ка 
ули цом да пе ва, а док сам 
би ла де вој чи ца мом ци су 
ишли ули цом и пе ва ли. Са да 
ни пи јан чо век ви ше не пе ва. 
Ова те ле ви зи ја је све по ква
ри ла, сад сви се де и гле да
ју те ле ви зи ју или те ле фо не. 
Уве че су ком ши је дру жи ле, 
му шкар ци кар та ли, же не за
јед но штри ка ле или ве зле, а 
са да сви се де код сво је ку ће, 
ни ко ниг де не иде – при се ћа 
се ба ка До бри ла Ни ко лић.

Оби чај Те ра ња Бо жи ћа у 
Гр гу рев ци ма је за мро кра јем 
60их го ди на про шлог ве ка, 
ка да су љу ди по ку по ва ли 
трак то ре и про да ли ко ње. 

Да нас, на сре ћу има оних 
мла дих за љу бље ни ка у ко
ње ко ји по но во об на вља ју 
овај оби чај. Ме шта ни Гр гу
ре ва ца су ве о ма ле по при
хва ти ли оби чај Те ра ња Бо
жи ћа, те сва ке го ди не све 
ви ше љу ди отва ра ка пи ју 
јер је сви ма ве о ма дра го ка
да ви де да се мла ди тру де и 
бо ре да оби ча ји не оду у за
бо рав.

Би ља на Се ла ко вић
Фо то: Вла ди мир Цу ца нић

Вла ди мир Не дељ ко вић Јо ван Ча руб џић Бо ри вој Ве ско вић До бри ла Ни ко лић

Бо жић се те рао тре ћег да на, 9. ја ну а ра. Фор ми ра се 
ко њи ца са мом ци ма, пр во су на пред ишла че ти ри бел ца, 
па че ти ри вран ца, па че ти ри мр ко ва, па че ти ри до ра та. 
Но си ла се за ста ва, а мла ди ћи су ја ха ли ко ње кроз се ло, 
ула зи ли у ку ће где је би ло не у да тих де во ја ка, па се та ко и 
мој брат оже нио за хва љу ју ћи овом оби ча ју. Би ло је ја ко 
ле по, се лу је би ло по треб но та кво де ша ва ње, јер је би ло 
до ста ту ге тих послерат них го ди на – при ча де да Бо ра, 
је дан од нај ста ри јих Гр гу рев ча на  
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ЖЕНЕ ВЛАДАРСКЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ (2)
ЕВ ДО КИ ЈА, СУ ПРУ ГА КРА ЉА СТЕ ФА НА ПР ВО ВЕН ЧА НОГ

Не сло га у бра ку и
про те ри ва ње са дво ра

Пише: др Сне жа на Булат

У на ро ду, ите ка ко по зна та 
при ча о не ка квом вла да
ру, ко ји је не ка да дав но 

про те рао сво ју же ну са дво ра, 
на ни ма ло ци ви ли зо ван на чин, 
кру жи ве ко ви ма и иза зи ва чу ђе
ње. Ко је би ла не срет на же на, и 
за што је та кву суд би ну до жи ве
ла? Ни ма ње ни ви ше, реч је о 
ви зан тиј ској прин це зи, пр вој 
же ни, пр вог срп ског кра ља, Сте
фа на Пр во вен ча ног.

На и ме, прин це за Ев до ки ја, 
нај мла ђа кћер ка ви зан тиј ског 
ца ра Алек си ја III Ан ђе ла, на кон 
бит ке на Мо ра ви 1190. го ди не 
би ва уда та за Сте фа на Пр во
вен ча ног. Ни ову мла ду прин це
зу ни је за де си ла дру га чи ја суд
би на, но да бу де уда та из по ли
тич ких раз ло га. Овај пут, ва жно 
је би ло ус по ста ви ти нов и чврст 
од нос из ме ђу Ви зан ти је и 
Ра шке и нај зад по твр ди ти мир 
ко ји је скло пљен на кон по ра за 
на Мо ра ви. Ви зан тиј ски цар је, 
ка ко твр ди исто ри чар Ста но је
вић, ин си сти рао да се Не ма ња 
оро ди са њим, те да ви зан тиј ска 
прин це за на срп ском дво ру бу де 
за ступ ник ви зан тиј ских ин те ре
са и кон тро ла срп ске по ли тич ке 
ак ци је. С об зи ром да је Ву кан, 
нај ста ри ји Не ма њин син већ 
био оже њен, Ев до ки ји на ру ка је 
да та Сте фа ну. Из во ри ка жу да 
је Ев до ки ји на ма ти, Ефро си на, 
као енер гич на и ве о ма ам би ци
о зна же на, има ла бо ље пла но
ве за сво ју кћер. За Ефро си ну је 
би ло не до вољ но да ње на кћер буде само жена владаочевог

другог сина, те је тежила ка кру
ни. Алексије и Ефросина су се
свим снагама борили да Ев до
ки ја по ста не вла дар ка. Ду бо ка 
ста рост Не ма њи на, умор и при
пре ме за онај свет, ути ца ли су 
да се ње го ве же ље по кло пе са 
же ља ма ви зан тиј ског ца ра. 
Та ко је Не ма ња, за о би шао нај
ста ри јег си на и пре дао власт 
си ну Сте фа ну. Ни је ли упра во 
Ев до ки ја ути ца ла на чи та ву суд
би ну срп ског на ро да? 

Чим је по ста ла ве ли ка жу пан
ка, на кон по вла че ња Сте фа на 
Не ма ње, Ев до ки ја је на пра сно 
по че ла да про ту ра пра во да као 
же на вла дар ка, уче ству је у нај
ви шој вла сти у Ра шкој.

Већ пр ве го ди не бра ка, Ев до
ки ја ра ђа си на, по име ну Сте
фан Ра до слав, за тим кћер ку 
Ком ни ну, па Сте фа на Вла ди

сла ва и Пре би сла ва. Ве о ма 
ле по је го во рио Сте фан Пр во
вен ча ни да „ча сна же на у до му 
му жа сво је га ви ше вре ди од 
би се ра и дра гог ка ме на“. Овом 
при ли ком ће мо по ку ша ти да 
ра све тли мо пи та ње, да ли је и 
ње го ва же на Ев до ки ја вре де ла 
ви ше од би се ра?

На жа лост, брак из ме ђу Сте
фа на и Ев до ки је ни је био сре
ћан, сло га ме ђу њи ма ни је ду го 
тра ја ла, те се ра зи ла зе 1200. 
или 1201. го ди не. Брак је оби ло
вао ра зним ин три гант ним по је
ди но сти ма, био је ве о ма уз бу
дљив и дра ма ти чан. Да је не ра
зу ме ва ње вла да ло на срп ском 
дво ру, по твр ђу ју мно ги исто ри
ча ри. Нај ин те ре сант ни је по дат
ке оста вио је ви зан тиј ски исто
ри чар Ни ки та Хо ни јат. Ва жно је 
са гле да ти по дат ке ко је оста вља 
овај исто ри чар јер као што 

Чим је по ста ла
ве ли ка жу пан ка,

на кон по вла че ња 
Сте фа на Не ма ње, 

Ев до ки ја је
на пра сно по че ла 

да про ту ра пра во 
да као же на

вла дар ка,
уче ству је у

нај ви шој вла сти 
у Ра шкој

Стефан Првовенчани

Прстен краља Стефана Првовенчаног
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на гла ша ва Све тла на То мин „те
ме љу ба ви, бра ка, не вер ства и 
ра зних по ро дич них про бле ма 
ни су мо гле би ти пред мет ин те
ре со ва ња пи са ца ха ги о граф
ских и хим но граф ских де ла, те 
нам за пи си хро ни ча ра и исто ри
ча ра омо гу ћу ју да исто риј ске 
лич но сти, ко је су пред ста вља ле 
и књи жев не ју на ке са гле да мо у 
са свим дру га чи јој све тло сти“. 
На и ме, Ев до ки ја и Сте фан су 
не пре ста но јед но дру гом упу ћи
ва ли оп ту жбе због не вер ства. 
Хо ни јат све до чи да је пр ви срп
ски краљ сво ју не по слу шну 
же ну оп ту жи вао да је „пре те ра
но по хо тљи ва и шу га ва“. Ни она 
ње му ни је оста ја ла ду жна. Сва
ким да ном свом су пру гу је пре
ба ци ва ла да је „од са ме зо ре 
пи јан, да не пи је во ду из свог 
пе ха ра, а при том, по тај но је де 
ту ђи хлеб“. Све до чи Хо ни јат да 
је Сте фан био мно го му дар и 
пре вр тљив, да нас би смо ре кли 
на ма зан свим бо ја ма, те је
осмислио начин на који би
могао да се ослободи Евдокији
ног присуства. Послуживши се
из ми шљо ти ном, да је Ев до ки ја 
на чи ни ла пре љу бу, сми слио је 
стра ви чан на чин да је оте ра са 
дво ра. Ипак, ви зан тиј ски исто
ри чар на гла ша ва да не мо же са 
си гур но шћу твр ди ти да су Сте
фа но ве оп ту жбе би ле ла жне. 
Би ло ка ко би ло, ње гов по тез, 
био је до и ста вар вар ско де ло. 
„На ре ди да се с ње сву че сво 
оде ло, оста вив ши јој са мо тан ку 
ко шу љу, али ја ко сре за ну, та ко 
да је са мо оно нај ну жни је оста
ло пре кри ве но, и та ко не ча сно 
је пу сти да иде ку да же ли“. 

Ев до ки ја је за шти ту и скло
ни ште по тра жи ла код свог 
де ве ра. Про те ри ва ње 

Ев до ки је са дво ра, код Ву ка на 
је иза зва ло бур не ре ак ци је. 
Уза луд се тру дио да бра ту 
до ка же не до стој ност ово га 
по ступ ка. По ку ша вао je на све 
мо гу ће на чи не да за шти ти сво ју 
сна ху. Про ти ве ћи се ова квом, 
за и ста не ча сном и гру бом 
по ступ ку и пре о штрој ка зни, 
Ву кан је сва ко днев но пре ко ра
вао бра та због ове не чо веч но
сти. Мо лио га је да сми ри стра
сти, ути ша бес и да по пу сти, 
има ју ћи пред очи ма ви со ко 
по ре кло Ев до ки ји но. Упо зо ра
вао га је исто вре ме но да ми сли 
на са мо га се бе, ка ко не би иза
шао на рђав глас због та ко сра
мот них и по ни жа ва ју ћих де ла. 
„Не ус пев ши да убе ди чо ве ка 
твр де и не у мо љи ве на ра ви, он 
сам ука за Ев до ки ји сву по треб
ну па жњу и от пре ми је уз до стој
ну прат њу у Драч”. Ка да је њен 
отац, цар Алек си је са знао шта 
се до го ди ло, послаo je „по кри
ве ну но сиљ ку, на кит и оста ле 
укра се, те до сто јан стве но 
примиo сво ју кћер у ку ћу“. 

Нео спор на је чи ње ни ца да је 
ствар ни раз лог ова квог Сте фа
но вог по те за, за пра во би ла 
ње го ва но ва по ли ти ка. На и ме, 
при ли ке у Ви зан ти ји, би ле су 

из ме ње не. Ви зан ти ја је по ста ла 
рас тр за на ка ко спољ ним, та ко и 
уну тра шњим су ко би ма. Ев до ки
јин отац, за пао је у те шко ће, 
што је ути ца ло на Сте фа но ву 
ори јен та ци ју пре ма За па ду. У то 
до ба, Сте фан је оче ки вао кра
љев ску кру ну, те му је ви зан тиј
ска су пру га пред ста вља ла са мо 
смет њу.

По по врат ку у Ца ри град, 
Ев до ки ја убр зо скла па но ви 
брак, и то са вој ско во ђом Ду ком 
Мур зул фом. Ка ко је крај се бе 
имао ца ре ву кћер, и сам ће 
по же ле ти та кву ти ту лу. Вре ме 
за пре врат је би ло иде ал но – 
под ца ри град ским зи ди на ма 
са ку пља ла се кр ста шка вој ска, 
а Алек си је III ни је успе вао да их 
оте ра. На кон ве ли ког по ра за, 
Алек си је на пу шта пре сто ни цу, а 
ње гов но ви зет се про гла ша ва 
за вла да ра. Ме ђу тим, уско ро ће 
усле ди ти но ви на пад кр ста ша, а 
Мур зулф у стра ху од на па да, 
на пу шта Ца ри град и бла го 
древ ног гра да, а са со бом во ди 
су пру гу во ље ну и ње ну мај ку. 
Суд би на је би ла та ква, да по ра
же ни ца ре ви у из гнан ству скло
пе мир. Мир не ће ду го по тра ја
ти, Мур зулф ће на стра да ти од 
ру ке Алек си је вих љу ди, и би ти 
ли шен ви да. 

Ев до ки ја се по тре ћи пут уда
је и то за Ла ва Згу ра, го спо да ра 
Ко рин та. Тре ћи муж је имао 

до ста ве за са ца ри цом Ефро си
ном. За Згу ра је та же нид ба 
би ла од не ви ђе не ва жно сти, јер 
му је обез бе ди ла ле ги ти ми тет 
вла сти, пред очи ма грч ког ста
нов ни штва. Пре ма Лак са ри со
вим ре чи ма, Ев до ки ја је над жи
ве ла тре ћег му жа. Та да је оти
шла у ма лу Ази ју, или Те о до ру 
Ла ска ру, чи ја је же на би ла Ев до
ки ји на се стра, или пак, сво ме 
ста ром оцу, Алек си ју. По чет ком 
1207. го ди не, Алек си је III сти же 
на двор ико ни ског сул та на. Сул
тан је на ме ра вао да га као пре
тен ден та ис ко ри сти про тив Те о
до ра Ла ска ра и да та ко оне мо
гу ћи ја ча ње Ни кеј ског цар ства. 
Сул тан ће за тра жи ти од Ла ска
ра да усту пи власт Алек си ју. 
Ме ђу тим, за уз врат ће до би ти не 
са мо од ре чан од го вор, већ и 
об ја ву ра та. У би ци код Ан ти о
хи је, сул тан ће из гу би ти жи вот, а 
сам Алек си је ће па сти у ру ке 
Ла ска ри су. Не по сто је пи са ни 
по да ци да је Ев до ки ја те до га
ђа је пре жи ве ла. По след њи пут 
се спо ми ње у фло рен тин ском 
ру ко пи су, у ком сто ји: „По што је 
доц ни је (Згур) умро за у зму 
Ла ти ни и про тив сва ког оче ки ва
ња Акро ко ринт, а ње го ва же на, 
на пу стив ши ту зе мљу, пре ђе 
ла ђом на ис ток“.

(У сле де ћем бро ју:
Ана Дандоло, друга жена 

краља Стефана Првовенчаног)

На жа лост, брак из ме ђу Сте фа на и 
Ев до ки је ни је био сре ћан, сло га 
ме ђу њи ма ни је ду го тра ја ла, те се 
ра зи ла зе 1200. или 1201. го ди не. 
Брак је оби ло вао ра зним ин три гант
ним по је ди но сти ма, био је ве о ма 
уз бу дљив и дра ма ти чан

Задужбина Стефана Првовенчаног – манастир Жича

МИТРО ВАЧ КА
БИБЛИ О ТЕ КА

Про мо ци ја 
зби р ке пое зи је  

Про мо ци ја зби р ке пое зи је 
„Бирам љубав“ одр жа на је 
11. јану а ра у про сто ри ја ма 
Библи о те ке „Гли го ри је 
Воза ро вић“. Поред аутор ке 
зби р ке Дра га не Мацу ре у 
про гра му су уче ство ва ле и 
писац рецен зи је Мира Мар
ко вић, Ања Зец и моде ра
тор про гра ма Морав ка 
Тодић. Дра га на Мацу ра је 
завр ши ла Висо ку шко лу 
стру ков них сту ди ја за вас
пи та че, а зби р ка љубав не 
пое зи је „Бирам љубав“ је 
њено прво обја вље но шти
во. Ова збир ка је саста вље
на од љубав не пое зи је, опи
су је њена нај та на ни ја осе
ћа ња и нада ња. Како сама 
аутор ка каже инспи ра ци ју 
за писа ње пое зи је нала зи 
већим делом у поро ди ци 
која је непре су шни извор 
љуба ви, пого то во у сво јој 
деци. Поред љубав не пое
зи је Дра га на се бави писа
њем шаљи вих при ча за 
децу, а у будућ но сти при
пре ма да обја ви исте.

СРЕМ СКА
МИ ТРО ВИ ЦА

По кло ни де ци
са аути змом

Чла но ви Мо то клу ба 
„Еска ли бур“ из Срем ске 
Ми тро ви це об ра до ва ли су 
чла но ве ми тро вач ког 
Оп штин ског удру же ња гра
ђа на за по моћ осо ба ма са 
аути змом. Про шле не де ље, 
14. ја ну а ра бај ке ри су Удру
же њу по кло ни ли ди дак тич ки 
ма те ри јал ко ји ће ко ри сти ти 
за рад де фек то ло га са аути
стич ном де цом, a сва де ца 
су до би ла и па ке ти ће. 

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на

19.00 и 21.00 час
17. 1. Голем из Лај мха у са
18 – 24. 1. Пра во вре ме

Вели ки хол у 19.00 часо ва 
23.1. Рум ски вашар,  доку
мен тар ни филм
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АЛЕК САН ДРА ПА ДРОВ ПО НО ВО НА СТУ ПИ ЛА ПРЕД МИ ТРОВ ЧА НИ МА

Не сме мо да се сти ди мо
сво је му зи ке и сво је тра ди ци је

Алек сан дра Па дров, сопран, про
шлог че тврт ка, 11. ја ну а ра у кон
церт ној са ли Га ле ри је „Ла зар 

Во за ре вић“ у Срем ској Ми тро ви ци 
одр жа ла је свој со ли стич ки кон церт. У 
пре пу ној са ли Га ле ри је, пу бли ка је 
ужи ва ла у срп ским град ским пе сма ма 
и ро ман са ма из 19. и с по чет ка 20. 
ве ка. Алек сан дру је на кла ви ру пра тио 
Бо рис Је кић, а као гост на сту пи ла је 
ет но гру па „Срп ски дом“. 

Кон церт срп ске град ске пе сме и 
ро ман се ор га ни зо ва ли су Уста но ва за 
не го ва ње кул ту ре „Срем“, Срп ска пра
во слав на цр ква – Епар хи ја срем ска и 
Га ле ри ја „Ла зар Во за ре вић“.

Кон церт у ми тро вач кој Га ле ри ји био 
је по вод за раз го вор са Алек сан дром 
Па дров. 

М НО ВИ НЕ: На кон не што ви ше од 
го ди ну да на по но во има те свој 
со ли стич ки кон церт у Срем ској 
Ми тро ви ци. За што баш Га ле ри ја и 
за што баш ре пер то ар са ста ро град
ским пе сма ма и ро ман са ма? 

АЛЕК САН ДРА ПА ДРОВ: Не во лим 
то ли ко че сто да на сту пам у Срем ској 
Ми тро ви ци, јер сам ов де до ма ћа и 
ве ли ка је од го вор ност ка да пе ваш у 
свом гра ду. Пре го ди ну и по да на сам 
пра ви ла кон церт на род не му зи ке, 
го сти су би ли со ли сти Ра дио те ле ви зи
је Вој во ди не и Ра дио те ле ви зи је Ср би
је. Пре то га је био кон церт сев да лин ки, 

у кла сич ној и џез об ра ди. На ма му зи
ча ри ма је то увек иза зов и ин те ре сан
тан за да так да оно што је по зна то 
обо га ти мо но вом бо јом. Са да сам се 
од лу чи ла за но ви про стор, јер је кон
церт на са ла Га ле ри је од лич но ме сто 
за је дан ова кав кон церт. На ре пер то а
ру се ово га пу та на шло два де се так 
пе са ма ко је су ве за не за 19. век и 
по че так 20. ве ка, од ка да по сто ји нот ни 
за пис у Ср би ји. У 19. ве ку на ста ла је 
град ска пе сма и ме ни је то ве о ма драг 
пе ри од. Ро ман са је мо жда нај бли жа 
мом сен зи би ли те ту, ма да по при ро ди 
ни сам та ко озбиљ на као што је са ма 
та му зи ка. Мно го сам ве се ли ји тип, а 
во лим да пе вам ту ро ман тич ну но ту. 

Ро ђе ни сте у Ву ко ва ру, шко ло ва ли 
се у Ву ко ва ру, Ту зли, Но вом Са ду и 
Бе о гра ду, а да нас радите у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ко ли ко су ови гра до ви 
оста ви ли пе чат на Ва ше му зич ко 
обра зо ва ње и жи вот уоп ште?

Бит но је ода кле чо век по ти че, јер 
но си стал но то не што са со бом. Ја 
по ти чем за и ста од сва где и он да је ја ко 
те шко ре ћи шта чо век но си у се би. 
Ро ђе на сам у Сре му, с оне стра не 
Ду на ва, у Ву ко ва ру, а по ре кло ми во ди 
из Ли ке и Дал ма ци је, а притом сам у 
сред њу му зич ку шко лу сти ца јем окол
но сти, тих рат них го ди на, оти шла у 
Ту злу. У Ту зли сам по ку пи ла љу бав 
пре ма та мо шњој му зи ци, та мо сам 

M NOVINE :

Концерт Алек сан дре Па дров у Галерији

Ја се увек тру дим да 
осве жим ре пер то ар и 
да пру жим не што што 
се не мо же чу ти сва ки 

дан. Ми слим да све 
мо је ко ле ге ко је се 

ба ве умет но шћу,
не ве за но са мо за 

му зи ку, тре ба да бу ду 
ори ги нал ни и да

пру жа ју не што но во, 
али и да не гу ју

тра ди ци ју
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чу ла пе сме за ко је пре ни сам зна ла да 
по сто је. И он да опет за вре ме тур бу
лент них го ди на, ра них де ве де се тих 
до ла зим у Но ви Сад и ту на ста вљам 
сред њу му зич ку шко лу за со ло пе ва
ње. По за вр ше ној сред њој му зич кој 
шко ли од ла зим за Бе о град на Фа кул
тет му зич ких умет но сти где сам и 
ди пло ми ра ла. И он да опет кре ће да ље 
пут, у хо ру РТС, у хо ру Вој ске, при 
Га ле ри ји Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти. Не ко вре ме сам пре да ва ла 
у Му зич кој шко ли у Ла за рев цу. Ме не је 
пут стал но во дио за но та ма. Од 2007. 
сам со ли ста Ра дио те ле ви зи је Вој во
ди не, где не гу јем на ци о нал ну и ста ро
град ску му зи ку. Ми слим да пе вач ко ји 
жи ви у сво јој зе мљи, без об зи ра што 
по зна је све вр сте му зи ке це лог све та, 
не сме да се сти ди сво је му зи ке и сво је 
тра ди ци је. 

Со ли ста сте Ра дио те ле ви зи је 
Вој во ди не и про фе сор со ло пе ва ња 
у ми тро вач кој Му зич кој шко ли. 
Ко ли ко се ова два по сла раз ли ку, а 
ко ли ко до пу њу ју?

Ка да кре не мо да се ба ви мо му зи ком 
од мах кре ће та прак са, али на рав но 
те о ри ја је ја ко ва жна јер мо ра мо да 
зна мо ода кле шта по ти че, шта има са 
чим  ве зу. Ме ђу тим, није довољ но 
бити те о рет ски му зи чар. Мо ји со ло 
пе ва чи мо ра ју од мах да ста ну на сце
ну. Ако пе ва мо са мо у со би и учи мо 
пе ва ње тек да би смо ре кли да га учи
мо, то ни је до вољ но. Пе вач мо ра 
од мах да исту па на сце ну и да бу де 
из во ђач. То мо је раз ми шља ње пре но
сим и на де цу. Тру дим се да се не 
за тво рим са мо у со бу или шко лу, већ 
да мо јим ђа ци ма бу дем при мер ка ко 
тре ба да се на сту па, јер свој рад и 
та ле нат тре ба по ка зи ва ти, а не чу ва ти 
га са мо за се бе. 

Из во ди те раз ли чи те вр сте му зи
ке, од кла сич не, џез стан дар да, пре
ко по пу лар не стра не и до ма ће му зи
ке, до об ра да ста рих сев да лин ки и 
тра ди ци о нал них на род них пе са ма. 
У ко јој му зи ци нај ви ше ужи ва те?

За ме не је ра дост она му зи ка ко ја је 
иза зов. Ка да сам не што пу но пу та 
пе ва ла, не мам ви ше то ли ку емо ци ју. 
Увек мо рам не што но во да ис тра жим, 
да по гле дам да ље кроз свет. Из у зет но 

ме за ни ма џез му зи ка, во лим џез стан
дар де, во лим сву свет ску му зи ку, 
ци ган ску ру ску пе сму, ма ђар ске и 
ру ске ро ман се. Сва му зи ка ко ја мо же 
да до так не ду шу и ко ја мо же да про
ши ри ви ди ке и отво ри но ве про зо ре. 
То је за ме не му зи ка. Ово што нам се 
сер ви ра сва ки дан, то ни смо ми, то 
ни је наш на род, не го про сто не ма 
до вољ но ме ста за квалитетну му зи ку. 
Ка да би би ла под јед на ко за сту пље на, 
ми слим да би се мла ди ви ше опре де
љи ва ли за бо љу и ква ли тет ни ју му зи
ку. Тре ба отво ри ти вра та до бром, 
но вом зву ку, но вој свет ској му зи ци, да 
упо зна је мо но ве прав це. За то му зи чар 
тре ба да бу де тај ко ји ће то да про мо
ви ше, а не да се при кло ни ма си.  

Због че га је, по Ва ма, да нас по но
во све по пу лар ни ја сев да лин ка?

До шло је до ве ли ке екс пан зи је елек
трон ске му зи ке и мо жда су се љу ди 
пре за си ти ли. Са да се опет вра ћа мо 
тра ди ци ји, и све ви ше се са да не гу ју у 
ор ке стру тра ди ци о нал ни, од но сно аку
стич ни ин стру мен ти. Љу ди опет же ле 
да чу ју ин стру мен тал ну му зи ку, же ле 
да чу ју ви о ли ну, фла у ту. За то су по но
во све по пу лар ни је сев да лин ке, јер то 
бо гат ство ко је оне по се ду ју је ап со лут
но не за ме њи во и не уми ре ни ка да. 
За то им се увек вра ћа мо, као што се 
вра ћа мо град ској пе сми.

С об зи ром на то да за Ва ше на сту
пе увек вла да ве ли ко ин те ре со ва
ње, зна чи ли то да пу бли ка зна да 
це ни ква ли тет ну му зи ку?

Ме ди ји су ти ко ји фор ми ра ју укус, 
оно што нам се сер ви ра ми про сто 
при хва та мо као не ку сва ко дне ви цу. Не 
мо ра мо да слу ша мо и гле да мо све 
што нам се сер ви ра. Ја се увек тру дим 
да осве жим ре пер то ар и да пру жим 
не што што се не мо же чу ти сва ки дан. 
Ми слим да све мо је ко ле ге ко је се 
ба ве умет но шћу, не ве за но са мо за 
му зи ку, тре ба да бу ду ори ги нал ни и да 
пру жа ју не што но во, али и да не гу ју 
тра ди ци ју. То је наш за да так, и ино ва
ци ја и тра ди ци ја али на не ки уз ви ше
ни ји на чин. За то по сто је кон церт не 
са ле, за то има мо при ли ку не где то да 
из ве де мо. Љу ди су жељ ни про ме не, 
да бу де не што дру га чи је. 

Би ља на Се ла ко вић

Алек сан дра Па дров ро ђе на је у 
Ву ко ва ру, основ ну му зич ку шко лу за 
кла вир за вр ши ла је у Ву ко ва ру код 
про фе сор ке Мир ја не По ле скић. 
Сред њу му зич ку шко лу упи са ла је у 
Ту зли у кла си при ма до не Бе о град
ске опе ре Са ње Кер кез, а да ље шко
ло ва ње на ста ви ла је у Му зич кој шко
ли „Иси дор Ба јић“ у Но вом Са ду, у 
кла си про фе сор ке При зрен ке Пет ко

вић, а ма ту ри ра ла је у кла си при ма
до не Ве ре Вит каи Ко вач. Фа кул тет 
му зич ких умет но сти упи су је у Бе о
гра ду на од се ку за со ло пе ва ње у 
кла си при ма до не Рад ми ле Сми ља
нић. Со ли ста је Ра дио те ле ви зи је 
Вој во ди не од 2007. го ди не, и про фе
сор со ло пе ва ња у Му зич кој шко ли 
„Пе тар Кран че вић“ у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Ди пло ми ра ни про фе сор
со ло пе ва ња

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Да ни ру ске
кул ту ре у Сре му

Исто риј ски ар хив „Срем“ из 
Срем ске Ми тро ви це по во дом 100 
го ди на од еми гра ци је Ру са у Срем 
при пре мио је из ло жбу „Ру ска еми
гра ци ја и њи хо ви по том ци у Сре му 
и Срем ској Ми тро ви ци“, ко ја ће 
би ти отво ре на од 15. до 25. ја ну а ра 
у Га ле ри ји „Ла зар Во за ре вић“ и 
пред ста вља пра те ћи део ма ни фе
ста ци је „Да ни ру ске кул ту ре у Сре
му“.

Та ко ће се у сре ду, 17. ја ну а ра 
ор га ни зо ва ти про сла ва на ци о нал
ног пра зни ка Ру си на „Ру син ски дан“ 
у 17.30 ча со ва, као и пре да ва ње 
Вла ди ми ра Ко ва чи ћа о ру ским 
ра са ма го лу бо ва у 18 ча со ва. 

За че твр так, 18. ја ну ар пла ни ран 
је час ру ског је зи ка на ко јем ће уче
ство ва ти гим на зи јал ци из Ши да, 
Срем ске Ми тро ви це и Ру ме. Пре
да ва ње на те му „Срп ско – ру ски 
од но си и кул тур не ве зе“ Не на да 
Нин ко ви ћа, Го ра на Ва си на и Си ме 
Ра ки те одр жа ће се у пе так, 19. ја ну
а ра са по чет ком у 17 ча со ва. У 
су бо ту, 20. ја ну а ра са по чет ком у 17 
ча со ва је про јек ци ја фил ма „Је го 
бла го род ни је ба рон Вран гел“. 

На ступ хо ро ва „Ши ди јан ке“, „Ири
да“ и „Ру син ски зра ци“ би ће ор га ни
зо ван у по не де љак, 22. ја ну а ра у 18 
ча со ва, док је ве че са Ива ном 
Жи гон ре зер ви са но за уто рак, 23. 
ја ну ар у исто вре ме. 

Филм „По след ња искра Ру ске 
ца ре ви не“ би ће при ка зан у сре ду, 
24. ја ну а ра, а у окви ру про гра ма ће 
на сту пи ти и ет но гру па „Срп ски 
дом“. „Да ни ру ске кул ту ре у Сре му“ 
за вр ша ва ју се у че твр так, 25. ја ну а
ра у 18 ча со ва про гра мом под на зи
вом „Сто го ди шњи спо ме нар пи сан 
ру ском сте пом и срем ском рав ни
цом ве тро ви ма се о ба“ и на сту пом 
квин те та „Ма е стре“.

Сви про гра ми се одр жа ва ју у 
ми тро вач кој Га ле ри ји.

СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ

Кон курс за „Лучу“
Срп ска чита о ни ца у Ири гу рас пи

са ла је кон курс за доде лу награ де 
„Луча“. Награ да се доде љу је сва ке 
годи не на Дан Срп ске чита о ни це, 
на св. Три фу на, 14. фебру а ра.

„Луча“ је при зна ње за допри нос у 
раз во ју кул ту ре и кул тур ног ства ра
ла штва на под руч ју општи не Ириг, 
а састо ји се од уни кат не пове ље.

Пред ло зи за награ ду мора ју бити 
доста вље ни у писа ној фор ми са 
детаљ ним обра зло же њем на адре
су Срп ске чита о ни це до 26. јану а ра 
2018. годи не.
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Пише:
Дра га на Попов

Фоно мар ке тинг
Годи на ма ста нов ни це напа

ће не земље Срби је трпе 
број не про да ва че, изну

ђи ва че, људе који вам сва шта 
нуде, обе ћа ва ју и „даве“ теле
фон ски. Од раног јутра вам не 
дају мира. Зна те о чему при
чам.

 Добар дан! Да ли је то 
госпо ђа…? После потвр де, кре
ће сал ва неве ро ват них срећ них 
поје ди но сти.  Сла ви мо десет 
годи на ком па ни је и баш смо вас 
иза бра ли да иско ри сти те изу
зет не погод но сти и купи те наш 
про из вод повољ но.  Какав про
из вод?  Изу зет но данас сни зи
ли смо цене нашег пре кри ва ча 
анти а лер гиј ског са 24.000 на 
14.000. дина ра.  Гото во џабе 
 цвр ку ће запо сле на на посло
ви ма „збу ни, оша му ти и ува ли“ 
у некој од тзв. ком па ни ја.

И то тако тра је годи на ма. 
У почет ку сам била љуба зна, 

саслу ша ла и захва ли ла се. 
Сад више не. Немам ни вре
ме на, а ни енер ги је да слу шам 
текст који се пона вља из дана 
у дан, а само се арти кли мења
ју. Питам се ко на овај начин 
купу је? Не види те про из вод, 
не може те ни да га опи па те и 
оста је вам само да веру је те на 
реч про дав цу  тер ми на то ру. У 
почет ку су то биле при че како 
вас пози ва ју на вече ру у тај и 
тај локал, а онда тамо тор ту ра 
о њихо вим про из во ди ма и сок 
за крај, а ако сте мисли ли да 
вече ра те е, то ћете да пла ти те.

Те „теле фон ске ком па ни
је“ које послу ју на овај начин 
углав ном су у Бео гра ду и 
Новом Саду и онда удри по 
про вин ци ји. Шта они мисле 
по вели ким гра до ви ма, да ми 
нема мо дру га посла него само 
чека мо кад ће ко шта пону ди
ти? Не гле да ју ни на вре ме 

када ће да зову. Јутрос ме је 
јед на зва ла у девет часо ва. 
После уоби ча је них пар рече
ни ца ја сам је пита ла шта 
про да ју, шта нуде и шта деле 
данас? Она је збу ње но одго
во ри ла  Ништа од све га тога. 
Да поч не мо из почет ка. Пошто
ва ње госпо ђо… сутра у вашој 
ули ци бес плат но лечи мо реу
му… (сва шта). Пре ки ну ла сам 
везу.  Јед на је зва ла у пола три 
по под не и нуди ла неке јасту
ке. Ја сам је пита ла да ли зна 
коли ко је сати? Спрем но ми 
је одго во ри ла, а онда сам ја 
дода ла да је то непри стој но 
вре ме за узне ми ра ва ње људи 
и да ми у про вин ци ји  зна мо за 
неки ред, што баш и није осо
би на ста нов ни ка веле гра да. 
Али, раз го во ру никад кра ја. 
 Дакле, да шаљем воза ча са 
јасту ком и пар фе мом или не?  
упор на је досад на жена са дру

ге стра не теле фон ске лини је. 
Да човек не пове ру је.  Не, не 
и не  зава пим ја. Нарав но да 
су и дру ги има ли слич на иску
ства. Има и оних који игра ју и 
на кар ту истог пре зи ме на, па 
поку ша ва ју да вам се уми ле. 
 Е, госпо ђо … моја пре зи ме
ња ки њо, данас је изу зе тан дан 
за вас. Баш је дирек тор донео 
цеду љу са вашим име ном, 
а ми вам нуди мо неве ро ва
тан попуст.  Стра шна пону да, 
гото во мини мал на цена нашег 
про из во да:  Не, хва ла! Може 
и на чеко ве.  Немам чеко ве.  
Ех, нема те три чека.  Немам, 
неза по сле на сам.  А је л’ зна те 
моју сестру Љиљу, она живи у 
глав ној ули ци? Има те ли деце? 
Да, да све су то теле фон ски 
раз го во ри са „ком па ни ја ма“. 

Толи ко дуго тра је ова кав 
начин рада, па се упи там где 
још про на ла зе жртве? 

 Е, госпо ђо … моја пре зи ме ња ки
њо, данас је изу зе тан дан за вас. Баш 
је дирек тор донео цеду љу са вашим 
име ном, а ми вам нуди мо неве ро ва
тан попуст.  Стра шна пону да, гото во 
мини мал на цена нашег про из во да:  Не, 
хва ла! Може и на чеко ве.  Немам чеко
ве.  Ех, нема те три чека.  Немам, неза
по сле на сам.  А је л’ зна те моју сестру 
Љиљу, она живи у глав ној ули ци? Има те 
ли деце?

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ

И ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

обја вљу је 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
О ДОНЕ ТОЈ ОДЛУ ЦИ У ПОСТУП КУ

ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ
УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

 
У поступ ку одлу чи ва ња о потре би про це не ути ца ја 

на живот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев носи о ца 
про јек та, “Vip mobi le” d.o.o. Beo grad, Милу ти на Милан
ко ви ћа 1, Нови Бео град, утвр ђе но је реше њем број 
501225/2017XI од 12.1.2018.год. да за пред мет ни 
Про је кат: Радиобазна ста ни ца „НС2447_01 СМ_Вели
ки Радин ци“, на ката стар ској пар це ли бр.110 к.о. Вели
ки Радин ци која се пла ни ра уну тар вер ског објек та у 
ули ци Моше Пија де 1а у Вели ким Радин ци ма на тери
то ри ји гра да Срем ска Митро ви ца, није потреб на про
це на ути ца ја на живот ну сре ди ну.

Про тив овог реше ња заин те ре со ва на јав ност може 
изја ви ти жал бу Покра јин ском секре та ри ја ту за урба ни
зам и зашти ту живот не сре ди не у Новом Саду, путем 
овог орга на, у року од 15 дана од дана обја вљи ва ња 
овог оба ве ште ња.

Оба ве ште ње се обја вљу је на осно ву чла на 10. став 
7. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну 
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је”,број 135/04, 
36/09).

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АУТО НОМ НА ПОКРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕ ДУ

И ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

обја вљу је 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
О ДОНЕ ТОЈ ОДЛУ ЦИ У ПОСТУП КУ

ОДЛУ ЧИ ВА ЊА О ПОТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ
УТИ ЦА ЈА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

 
У поступ ку одлу чи ва ња о потре би про це не ути ца ја на 

живот ну сре ди ну, спро ве де ном на зах тев носи о ца про
јек та, “Vip mobi le” d.o.o. Beo grad, Милу ти на Милан ко ви
ћа 1, Нови Бео град, утвр ђе но је реше њем број 501
229/2017XI од 12.1.2018.год. да за пред мет ни Про је
кат: Радиобазна ста ни ца „НС2415_01 СМ_Лаћа рак_
цен тар“, на ката стар ској пар це ли бр.1031 к.о. Лаћа рак 
која се пла ни ра уну тар вер ског објек та у ули ци Школ
ска 1а у Лаћар ку на тери то ри ји гра да Срем ска Митро
ви ца, није потреб на про це на ути ца ја на живот ну сре
ди ну.

Про тив овог реше ња заин те ре со ва на јав ност може 
изја ви ти жал бу Покра јин ском секре та ри ја ту за урба ни
зам и зашти ту живот не сре ди не у Новом Саду, путем 
овог орга на, у року од 15 дана од дана обја вљи ва ња 
овог оба ве ште ња.

Оба ве ште ње се обја вљу је на осно ву чла на 10. став 
7. Зако на о про це ни ути ца ја на живот ну сре ди ну (“Слу
жбе ни гла сник Репу бли ке Срби је”,број 135/04, 36/09).
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ОВАН: Уко ли ко вам је 
ста ло да тести ра те 
сво је инте лек ту ал не 
или прак тич не спо

соб но сти, про на ђи те себи одго
ва ра ју ћег парт не ра. Потреб но је 
да има те пре ци зне циље ве и 
пози тив ну ори јен та ци ју. Нечи ја 
послов на пону да не пред ста вља 
сан о вели ком добит ку али наја
вљу је поуч но иску ство. Потру ди
те се да пра вил но усме ри те сво ју 
пози тив ну енер ги ју.  

БИК: Ула же те вели ки 
напор у сво је циље ве, 
али око ли на не схва
та озбиљ но ваше 

послов не наме ре. Посеб но вас 
ири ти ра сазна ње о нерав но прав
ним одно си ма, неко доби ја боље 
резул та те него што их заслу жу је. 
Сти шај те сво ју сује ту. Не жели те 
да раз от кри је те сво је наме ре и 
емо тив не сла бо сти али љубав ни 
епи лог зави си од нечи јег рас по
ло же ња. 

БЛИ ЗАН ЦИ: Озбиљ
но пред ста вља те сво
је послов не пла но ве 
и са пра вом оче ку је те 

ува жа ва ње у кру гу сарад ни ка. 
Ипак, посто је раз ли чи те реак ци је 
и сва ко од сарад ни ка се опхо ди 
на себи свој ствен начин и пре ма 
лич ним инте ре си ма. Поку ша ва те 
да зао би ђе те неке љубав не 
диле ме или осо бу која уно си 
додат ну нер во зу у ваше рас по ло
же ње. 

РАК: Немој те дозво
ли ти да неко пре у ве
ли ча ва Ваш неу спех 
или да вас кажња ва 

због неиз ми ре них рачу на. Сусрет 
са јед ном осо бом може да пре ра
сте у непри јат ну ситу а ци ју, али 
сачу вај те добру вољу и при себ
ност духа. Забо ра ви те на сво је 
аван ту ри стич ке пори ве. Немој те 
раз о ча ра ти осо бу која веру је у 
вашу емо тив ну при вр же ност и 
накло ност.  

ЛАВ: Не веру је те у 
нечи ју при чу, сто га 
про ве ра ва те сва ку 
инфор ма ци ју која 

дола зи из нео бич них изво ра или 
ука зу је на евен ту ал не про ме не у 
послов ној сарад њи. Ипак, пре те
ра на радо зна лост у нечи јим очи
ма изгле да као нега тив на осо би
на. Не успе ва те да удо во љи те 
воље ној осо би, суви ше сте поно
сни да при зна те сво је сла бо сти. 
Потреб ни су вам неки забав ни 
садр жа ји. 

ДЕВИ ЦА: У послов
ном дија ло гу ваша 
само во ља или пре те
ра на енер гич ност 

делу ју ири ти ра ју ће на око ли ну, 
због тога вас пра те нега тив ни 
комен та ри. Немој те дозво ли ти да 
вас неко непо треб но ком про ми
ту је у дру штву послов них парт не
ра. На жалост, неко нема довољ
но раз у ме ва ња за ваше емо тив не 
потре бе При ја ће вам здра ви ји 
начин исхра не. 

ВАГА: Сусрет или 
раз го вор  са јед ном 
осо бом за вас пред
ста вља добит нич ку 

ком би на ци ју, сто га при хва ти те 
иде ју о послов но – финан сиј ској 
сарад њи.Важно је да ода бе ре те 
уло гу која одго ва ра вашем инте
ре со ва њу и посао који доно си 
мате ри јал ну корист. Нема раз
ло га да емо тив но уце њу је те 
воље ну осо бу. На такав начин 
само пости же те супро тан ефе
кат.  

ШКОР ПИ ЈА: Пред
сто је вам изне над ни 
про бле ми у сусре ту са 
сарад ни ци ма, сто га 

немој те оче ки ва ти пре ви ше раз у
ме ва ња. Потреб но је да одре ди те 
јасну гра ни цу, изме ђу при стој ног 
пона ша ња и послов ног пове ре ња 
у сусре ту са сарад ни ци ма. Буди
те искре ни у изра жа ва њу сво јих 
емо тив них наме ра пред бли ском 
осо бом. Оправ дај те сво је поступ
ке у нечи јем дру штву.  

СТРЕ ЛАЦ: Пра ти вас 
неиз ве сност у про це
ни нових дога ђа ја на 
послов ној сце ни. Не 

кри је те да су ваша оче ки ва ња 
вели ка, међу тим при ме ћу је те да 
сарад ни ци цесто мења ју сво је 
мишље ње. Осло ни те се на прак
ти чан дух и на спо соб ност ана ли
тич ког расу ђи ва ња. Иако ваш 
љубав ни однос није пре те ра но 
иди ли чан , то вам неће сме та ти 
да се пред ста ви те у пози тив ном 
све тлу. 

ЈАРАЦ: Захва љу ју ћи 
доброј вешти ни пре
го ва ра ња успе ва те да 
се укло пи те и послов

не дого во ре. Про ши ри те сво ја 
про фе си о нал на инте ре со ва ња у 
раз ли чи тим прав ци ма изра жа ва
ња. Нега тив на тен зи ја која посто
ји изме ђу вас и воље не осо бе 
тре ба да вас покре не на нови 
импулс и љубав но збли жа ва ње. 
Учи ни те све да усре ћи те воље ну 
осо бу. 

ВОДО ЛИ ЈА: Уме те да 
про це ни те повољ ну 
ситу а ци ју и веру је те у 
сво је зна ње. Важно је 

упо тре би те прак тич но иску ство и 
да пра вил но зашти ти те сво је 
инте ре се. У одно су са воље ном 
осо бом, боље је да неке ства ри 
мудро пре ћу ти те него да заго ва
ра те дија лог који води ка ривал
ству или рас пи ри ва њу ниских 
стра сти. 

РИБЕ: Ста ло вам је 
да буде те запа же ни у 
послов ним кру го ви ма, 
али све има сво ју 

цену или разум ну гра ни цу, до које 
вам је дозво ље но да импро ви зу
је те са ори ги нал ним иде ја ма. У 
љубав ном живо ту углав ном се 
упра вља те пре ма сво јим емо тив
ним импул си ма и потре ба ма. 
Парт нер са при мет ним него до ва
њем слу ша ваше иде је. Про на ђи
те склад ну фор му лу. 

VREMEPLOV
17. ја ну ар

1997. У Да бли ну је суд про гла
сио пр ви раз вод бра ка у исто
ри ји Ир ске, на осно ву за ко на 
одо бре ног на ре фе рен ду му, 
че му се же сто ко про ти ви ла 
ри мо ка то лич ка цр ква.

18. ја ну ар
1535. Шпан ски кон кви ста дор 
Фран си ско Пи са ро осно вао је 
Ли му, са да глав ни град Пе руа.
1944. На кон сед мо днев них 
же сто ких бор би со вјет ске тру
пе су у Дру гом свет ском ра ту 
окон ча ле бло ка ду Ле њин гра
да, у ко јем је то ком не мач ке 
оп са де од сеп тем бра 1941. од 
ис цр пље но сти и гла ди умр ло 
око 620.000 љу ди.

19. ја ну ар
1916. На грч ко остр во Крф у 
Јон ском мо ру по че ле су да 
сти жу пр ве је ди ни це срп ске 
вој ске по сле по вла че ња пре ко 
Ал ба ни је у Пр вом свет ском 
ра ту. До апри ла на Крф је пре
ба че но око 140.000 срп ских 
вој ни ка. 
1938. Умро је Бра ни слав 
Ну шић, нај ве ћи срп ски и ју го
сло вен ски ко ме ди о граф, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је. 
Узо ри су му би ли Го гољ и 
ра ни ји срп ски ко ме ди о гра фи 
Сте ри ја и Триф ко вић.

20. ја ну ар
1945. Френ клин Де ла но 
Ру звелт ина у гу ри сан је че твр ти 
пут за пред сед ни ка САД, је ди
ни у исто ри ји САД ко ји је че ти
ри пу та би ран за пред сед ни ка. 
1984. Умро је аме рич ки спор ти
ста и филм ски глу мац Џо ни 
Вајс ми лер, пр ви чо век ко ји је 
пре пли вао 100 ме та ра за ма ње 
од јед не ми ну те, ту мач на слов
не уло ге у ни зу фил мо ва о Тар
за ну. Осво јио је три злат не 
ме да ље на Олим пиј ским игра
ма 1924. и две 1928.

21. ја ну ар
1793. На ги љо ти ни по гу бљен 
фран цу ски краљ Луј XVI. Ре во
лу ци о нар ни Кон вент сврг нуо га 
је с пре сто ла у сеп тем бру 
1792, а по том је осу ђен на смрт 
због ве ле и зда је. 

22. ја ну ар
1901. Умр ла бри тан ска кра љи
ца Вик то ри ја. То ком ње не ду го
го ди шње вла да ви не од 1837, 
ко ја је обе ле жи ла епо ху (вик то
ри јан ско до ба), Бри тан ска 
им пе ри ја би ла је на вр хун цу 
при вред не и по ли тич ке мо ћи.

23. ја ну ар
1783. Ро ђен је фран цу ски 
пи сац Ма ри Ан ри Бејл, по знат 
под псе у до ни мом Стен дал 
(„Цр ве но и цр но“, „Парм ски 
кар ту зи јан ски ма на стир“, 
„Ли сјен Ле вен“).
1898. Ро ђен је Сер геј Ми хај ло
вич Еј зен штејн, нај зна чај ни ји 
ру ски филм ски ре жи сер. Ње гов 
филм „Оклоп ња ча По тем кин“ 
(1925), јед но је од ре мекде ла 
филм ске умет но сти.

HOROSKOP

Сре да, 17. (4) јану ар 
Сабор 70 све тих апо сто ла; Све
ти Јев ста ти је Срп ски

Четвр так, 18. (5) јану ар 
Све ти Тео пемт и Тео на – 
Крстов дан

Петак, 19. (6) јану ар 
Бого ја вље ње

Субо та, 20. (7) јану ар 
Сабор све тог Јова на Крсти те
ља – Јовањ дан

Неде ља, 21. (8) јану ар 
Св. муч. Јули јан и Васи ли са; 
Преп. Геор ги је Хозе вит; Св. 
Гри го ри је Охрид ски

Поне де љак, 22. (9) јану ар 
Све ти муче ник Поли евкт; Све ти 
Филип Москов ски

Уто рак, 23. (10) јану ар 
Све ти Гри го ри је Ниски; Пре по
доб ни Доме ти јан Мити лин ски

Crkveni
kalendar

• Ко би у зано су побе де 
бро јао жртве. Лак ше је 
било пре бро ја ти живе. 
• У рат смо кре ну ли голи 
и боси, али само до прве 
куће.
• Срби ма сло га није јача 
стра на, али кад дође ста
ни – пани, сви пане мо. 

Грч ка ба кла ва
Са стој ци: 500 г тан ких ко ра. 

Шер бет: 6 дл во де, 500 г ше ће ра, 
12 ли му на, Фил: 150 г ше ће ра, 
2,5 дл во де, 23 ка ши ке гри за, 
250300 г ора ха.

При пре ма: На пра ви те шер бет: 
во ду и ше ћер про ку вај те и охла
ди те, до дај те тан ко се че не ко лу
то ве ли му на. За фил про ку вај те 
ше ћер, во ду и гриз, ски ни те с 
ва тре и до дај те ора хе, про ме шај
те. Ко ре пре се ци те на два де ла 
по ду жи ни, фи луј те их и мо тај те у 
тро у гло ве (бит но је да фил не 
ис цу ри то ком пе че ња). По сла жи
те у под ма зан плех, сва ку ба кла ву 
на ма жи те с ма ло уља. Пре криј те 
ко ром, ако је пре о ста ла и пе ци те 
док не по ру ме ни, ски ни те ко ру и 
још ма ло до пе ци те. Вру ће ба кла
ве пре лиј те хлад ним си ру пом. 
Охла ди те пре слу же ња.
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ДОШЛИ ИЗ ЛОН ДО НА ДА ЖИВЕ У БЕШЕ НО ВАЧ КОМ ПРЊА ВО РУ

Овде је диво та
ства ра ти и живе ти

Виви јен фон Абен дорф, Енгле ски ња чија је мај ка Срп ки ња и Холан ђа нин Кал ки 
Апо риа, купи ли су кућу у Беше но вач ком Прња во ру, на Фру шкој гори, где ће поди ћи 
драм ски цен тар и бави ти се сео ским тури змом

Вели ки број мла ди људи у Срби ји 
раз ми шља како да после завр
ше них сту ди ја оде у Лон дон и 

започ не свој живот ни сан. У исто вре
ме мла ди свр ше ни сту ден ти Кра љев
ске драм ске ака де ми је из Лон до на 
дошли су у Беше но вач ки Прња вор, 
купи ли кућу тик уз мана стир Беше но
во и запо че ли да гра де у про стра ном 
дво ри шту међу на род ни драм ски цен
тар, а ста ре згра де обна вља ју за 
потре бе сео ског тури зма.

Ти мла ди људи су Виви јен фон 
Абен дорф, рође на у Лон до ну 1986. 
годи не од мај ке Срп ки ње Јеле не 
Недић, про фе сор ке хеми је из Вршца и 

оца Аустри јан ца Ричар да фон Абен
дор фа, фина сиј ског екс пер та, чија је 
само мај ка Енгле ски ња, а сви оста ли 
пре ци су Аустри јан ци и Мађа ри. Њен 
при ја тељ Кал ки Апо риа је рођен 1982. 
годи не у Мастрих ту, у Холан ди ји и 
поти че из умет нич ке поро ди це. Кал ки 
је већ са 18 годи не био глу мац у јед ној 
вели кој сери ји холанд ске теле ви зи је. 
Виви јен и Кал ки су се упо зна ли на сту
ди ја ма у Лон до ну. Обо је гово ре срп ски 
језик још из доба сту ди ра ња. Виви јен 
је учи ла Кал ки ја да гово ри срп ски.

 Ја сам у исто вре ме расла и у Лон
до ну и код мај чи них у Вршцу. У том 
гра ду имам број ну фами ли ју. Моја мај

ка је поста ла про фе сор хеми је у Бео
гра ду и 1973. годи не оти шла у Лон дон 
да се про ве де. Тад је сре ла мог оца и 
оста ла у Енгле ској. Још увек пре да је 
хеми ју енгле ској деци. Ја сам прво 
сту ди ра ла књи жев ност у Ноти ге ну. 
Поред енгле ске књи жев но сти вео ма 
ме је зани ма ла и срп ска. Мно го сам 
чита ла на срп ском. Срећ на сам што 
гово рим језик моје мај ке. Бави ла сам 
се глу мом и онда сам одлу чи ла да 
упи шем маги стар ске сту ди је на Кра
љев ској драм ској ака де ми ји у Лон до
ну. Ту сам сре ла Кал ки ја и од тад 
живи мо зајед но. Желео је да упо зна 
Срби ју и ја сам му пру жи ла при ли ку, 
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дошли смо у Вршац – са осме хом 
рече Виви јен и заста де да Кал ки 
наста ви при чу мазе ћи кућ ног љубим
ца пса Елви са.

 Пре пет годи на Виви јен и ја смо 
ради ли позо ри шну пред ста ву Ја 
нисам Анти го на у вршач ком Народ
ном позо ри шту. Све је било сјај но. 
Људи су нас при хва ти ли као да смо 
одра сли у Вршцу. И овде где смо се 
досе ли ли наи шли смо на толи ко 
топли не и при ја тељ ства да смо одлу
чи ли да све што зна мо овде и ства ра
мо у живо ту. У Беше но вач ком Прња
во ру, где смо купи ли кућу, сви нам 
дола зе и кад су виде ли да жели мо 
нешто ново да подигнемо сви нам 
пома жу.

Виви јен и Кал ки сад при пре ма ју 
терен да, чим буде мало ото пли ло, у 
дво ри шту подиг ну лет њу позор ни цу. 
Има ју пла но ве да оку пе све сво је 
позна ни ке умет ни ке широм све та и 
овде ства ра ју позо ри шна дела. Кал ки 
има вели ко иску ство. Пока зу је нам 
шта је све радио у свом род ном гра ду. 
Ства рао је вели ке пред ста ве улич них 
позо ри шта у који ма је уче ство ва ло 
више десе ти на глу ма ца, а и сам је глу
мио, јер је завр шио холанд ску  глу мач
ку ака де ми ју. Виви јен има срп ско 
држа вљан ство, доби ла га је пре ко 
мај ке Јеле не, а Кал ки је под нео зах тев 
и оче ку је да га доби је. 

 На осно ву мог држа вљан ства ми 
смо реги стро ва ли наше удру же ње и 
тим путем ћемо раз ви ја ти и драм ску 
умет ност и сео ски тури зам овде на 
Фру шкој гори. На про ле ће нам пред
сто је вели ки радо ви у обно ви ста рих и 
поди за њу нових згра да у дво ри шту. 
Ми жели мо да наши гости из целог 
све та код нас има ју где да спа ва ју и да 

се боље осе ћа ју него у неком лук су
зном хоте лу, јер ова кав мир и при ро ду, 
у бли зи ни срп ског мана сти ра не могу 
ниг де да осе те . Сву да је вре ва од 
град ске буке у сао бра ћа ју. Овде је 
диво та ства ра ти и живе ти. Ства ра ће
мо за народ који овде живи. Ми смо 
убе ђе ни да ће наша оства ре ња која 
ће бити врхун ска кул ту ра доћи да гле
да ју из дру гих кра је ва Срби је. У исто 
вре ме овде ће моћи да бора ве и осе те 
укус  срп ске хра не и пића који ниг де 
не посто ји у све ту – задо вољ но изго
во ри Виви јен.

Виви јен је вео ма успе шна сли кар ка 
пор тре та. Још као сту дент од про да
тих сли ка лепо је живе ла. Ових дана 
иде у посе ту код мај чи не фами ли је у 
Вршац. Ура ди ла је див не пор тре те за 
поклон. Посе ти ће сестру од тет ке Вио
ле ту која има шесто ро деце и бра та  
Сини шу који има два сина, док сестра 
Тија на живи у Дуба и ју.   

Беше но вач ки Прња вор је нај ма ње 
село у Сре му. Има три де се так кућа у 
који ма живи  једва 80 жите ља и још 
толи ко пра зних кућа које су за про да ју. 
Шко ла не ради, јер само два деча ка 
иду у основ ну шко лу у сусед но Беше
но во и јед на девој чи ца иде у сред њу 
шко лу у Срем ску Митро ви цу. Викенди
ца је више од сто ти не на окол ним про
план ци ма. Све више њих дола зи да 
стал но живи у тим викенд кућа ма. 
Одско ра је обно вљен ста ро ве ков ни 
мана стир Беше но во. Број мона ха се 
пове ћа ва. Али, што је важни је Виви јен 
и Кал ки су на крај у глас рекли:

 Наш про је кат кул ту ре и сео ског 
тури зма при ву ћи  ће и дру ге мла де да 
дођу овде. Већ су нам били при ја те љи 
из Енгле ске, САД, Аустра ли је, Новог 
Зелан да.  Ми ћемо има ти децу. И сви 
они ће има ти децу. Обно ви ће мо ову 
згра ду шко ле и тако ће бити више 
Срба у Беше но вач ком Прња во ру! 
Узда мо се и у подр шку држа ве Срби је 
и гра да Срем ске Митро ви це.

Мио мир Фили по вић

 Наш про је кат кул ту ре 
и сео ског тури зма
при ву ћи  ће и дру ге 
мла де да дођу овде. 
Већ су нам били
при ја те љи из
Енгле ске, САД,
Аустра ли је, Новог 
Зелан да.  Ми ћемо 
има ти децу. И сви
они ће има ти децу. 
Обно ви ће мо ову
згра ду шко ле и тако
ће бити више Срба
у Беше но вач ком 
Прња во ру, кажу 
Вивијен и Калки
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Одбој ка шке наде

Заме ни ца гра до на чел ни ка Срем
ске Митро ви це Све тла на Мило ва но вић, 
начел ник за кул ту ру, спорт и омла ди ну 
Или ја Недић и пред сед ник  Скуп шти не 
Гра да Срем ска Митро ви ца Томи слав Јан
ко вић 10. јану а ра су орга ни зо ва ли при јем 
у Град ској кући за одбој ка ше и одбој ка ши
це клу бо ва Срем Итон и Град ски жен ски 
одбој ка шки клуб (ГЖОК) Срем. Повод за 
при јем је било прво место које су мла
ди одбој ка ши Срем Ито на осво ји ли на 8. 
Ново го ди шњем фести ва лу одбој ке одр жа
ном од 4. до 6. јану а ра у Новом Саду. 

На так ми че њу је уче ство ва ло 66 еки па 
из земље и ино стран ства. Поред огром ног 
успе ха одбој ка ша у кате го ри ји пио ни ра и 
одбој ка ши це су пока за ле успех зау зев ши 
6. место у истој кате го ри ји.

С обзи ром на то да је фести вал један од 
посе ће ни јих ова побе да је била од вели ког 
зна ча ја за мла ди одбој ка шки тим.

Увод ну реч је има ла заме ни ца гра до на
чел ни ка Срем ске Митро ви це као и пред
сед ник Скуп шти не Гра да Томи слав Јан ко
вић. Они су поздра ви ли све и чести та ли 
им на заслу же ном пла сма ну.

 С обзи ром на то да сте на јед ном вели
ком и пре сти жном тур ни ру осво ји ли прво 
место то зна чи да је мушка еки па пока за ла 
једин ство. Ја их пра тим кроз више тур ни
ра и они су дока за ли да су добри дру га ри 
и добри уче ни ци  рекао је Томи слав Јан
ко вић.

Или ја Недић је нагла сио да је одбој ка и 
даље један од нај по пу лар ни јих спор то ва 
како у дру гим гра до ви ма тако и у Срем ској 
Митро ви ци. Након тога је чести тао одбој
ка ши ма на оства ре ном пла сма ну.

 Ово је један од бољих и зна чај ни јих 
тур ни ра код нас у земљи. Ове годи не у 
првом пла ну је наша мушка еки па која је 
успе ла да дође до фина ла и осво ји прво 
место. Ради се о јед ној доброј гене ра ци
ји. Након овог успе ха доби ли смо пози ве 
из ино стран ства ради уче шћа на пре сти
жном так ми че њу у Ита ли ји на коме се иде 
по пози ву или пре по ру ци  рекао је тре нер 
тима Ста ни слав Савић.

Тако ђе поред успе ха цело куп ног тима 
издво јио се и члан еки пе Бојан Милу ти но
вић који је добио награ ду за нај ко ри сни
јег игра ча на тере ну (МВП награ да) као и 
број не похва ле на рачун њего вог тру да и 
зала га ња за еки пу. Он је са вели ким узбу
ђе њем пре при ча вао како је на њега ути
ца ла побе да као и то што му је награ ду 
уру чио један од нај бо љих одбој ка ша Иван 
Миљ ко вић.

 Ста ја ли смо сви у коло ни и прет по ста
вљао сам да ћу бити МВП али опет сам 
ишче ки вао сво је име. Када су ме про зва
ли нисам знао шта да радим, кре нуо сам 
ка бини, па сам се вра тио назад. Сја јан је 

осе ћај буквал но – рекао је Бојан Милу ти
но вић.

Тре нер Ста ни слав Савић је под се тио 
на 35 годи на мушке одбој ке у Срем ској 
Митро ви ци.

 Мислим да има мо потен ци јал и да 
смо пока за ли коли ко вре ди мо. Тре нут
но се бори мо за оста нак у првој Б лиги у 
Срби ји. Ово је пре све га за њих зна чај но 
јер су схва ти ли како се дола зи до меда
ље. Мислим да то што ће у будућ но сти да 
напра ве биће после ди ца успе ха на овом 
тур ни ру – иста као је Савић.

 Андреа Димић

МА ЛИ ФУД БА Л

Шап ча ни ма
600.000 ди на ра 

Еки па се ни о ра Синд из Шап ца по бед
ник је 30. Ме ђу на род ног фут сал тур ни ра 
у Срем ској Ми тро ви ци, ко ји је тра јао од 
22. де цем бра до 10. ја ну а ра. Шап ча ни су у 
фи нал ној утак ми ци, ко ја је од и гра на у сре
ду, 10. ја ну а ра би ли бо љи од еки пе„Мо бе
за из Срем ске Ми тро ви це. Сла ви ли су са 
9:4 и за слу же но осво ји ли 600.000 ди на ра. 

У кон ку рен ци ји пи о ни ра пр во ме сто 
осво ји ла је еки па Срем 2 ко ја је на фи нал
ној утак ми ци по бе ди ла еки пу Срем 1 са 
4:2. Обе еки пе су из Срем ске Ми тро ви це. 
Ме ђу ка де ти ма, нај бо ља еки па на тур ни
ру је Срем 2 из Срем ске Ми тро ви це, ко ја 
је у фи на лу на пе на ле по бе ди ла еки пу ФК 
Бо рац из Или на ца са 5:4, по што је у ре
гу лар ном де лу утак ми це ре зул тат био 2:2. 
У кон ку рен ци ји ста ри јих ве те ра на пр во ме
сто осво ји ла је еки па Ме њач ни ца Евро па 
из Ла ћар ка, ко ја је са 3:1 са вла да ла еки пу 
СИМ мар кет из Срем ске Ми тро ви це. 

Код омла ди на ца пр во ме сто осво ји ла је 
еки па Ехо елит из Шап ца, по бе див ши еки
пу Сплав Круг из Ма чван ске Ми тро ви це 
ре зул та том 5:3. 

Нај бо љи у кон ку рен ци ји мла ђих ве те ра
на би ли су мом ци из еки пе Ми тро пре воз 
из Срем ске Ми тро ви це, ко ји су у фи на лу 
са 3:0 са вла да ли еки пу Голд шпед дол че 
ка за из Срем ске Ми тро ви це.

На гра де нај бо љим еки па ма и по је
дин ци ма уру чи ли су То ми слав Јан ко вић, 
пред сед ник Скуп шти не Гра да Срем ска 
Ми тро ви ца и пред сед ник ор га ни за ци о ног 
од бо ра тур ни ра, Или ја Не дић, на чел ник 
Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла
ди ну и Дра ган Ко вић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра Спорт ског цен тра „Пин ки“.

Тур нир је ор га ни зо ван под по кро ви тељ
ством Гра да Срем ска Ми тро ви ца, оку пио 
је 92 еки пе у шест ка те го ри ја. За ше сна ест 
рад них да на ко ли ко је тра јао тур нир, од и
гра но је 144 утак ми це и по стиг ну то 1.100 
го ло ва.

 М. Н.

ЖЕН СКА ОДБО ЈКА

Побе да Визу ре
у Бугар ској

Одбој ка ши це Визу ре Рума оства ри ле 
су прву побе ду у груп ној фази Лиге шам
пи о на, на госто ва њу Мари ци у Плов ди ву 
резул та том 3:1. Утак ми ца је оди гра на 11. 
јану а ра.

Ова побе да отва ра могућ ност да до кра
ја так ми че ња у Ц гру пи могу води ти бор бу 

за дру го место и про лаз у наред ну рун ду .
Нај е фи ка сни ја у побед нич ком тиму била 

је Ката ри на Лазо вић са 24 пое на, Сара 
Лозо са 15, а Маја Алек сић са 13 пое на.

Тре нер срп ских шам пи он ки Дејан Десни
ца био је више него задо во љан након меча 
у Бугар ској.

 Одлич но смо отво ри ли утак ми цу, испо
што ва ли смо све што смо се дого во ри ли 
и већ смо у првом сету оства ри ли седам 
бло ко ва, чиме смо пот пу но неу тра ли са ли 
њихов напад. Чести там девој ка ма, струч
ном шта бу и упра ви клу ба – рекао је тре
нер Дејан Десни ца.

ОК Визу ра Рума ће у тре ћем колу госто
ва ти у Дина му у Каза њу. Тај меч је на про
гра му 25. јану а ра.

Под се ти мо, први меч у Руми 12. децем
бра про шле годи не  Визу ра је изгу би ла од 
пољ ског Хеми ка. 

У Руми ће игра ти још две утак ми це и то 
у фебру а ру, 6. фебру а ра дола зе одбој ка
ши це Дина ма из Каза ња, а 20. фебру а ра  
еки па Мари це из Плов ди ва. С. Џ.

КА ЈАК КЛУБ „ВАЛ“

Зде лар нај бо љи
мла ди ка ја каш 

На тра ди ци о нал ној про сла ви Ка ја ка
шког са ве за Ср би је (КСС) „Дан ка ја ка“, и 
ове го ди не са бра ни су ути сци из прет ход
не се зо не, а про гла ше ни су нај бо љи клу
бо ви, спор ти сти и по је дин ци у 2017. го ди
ни. На ја вље но је и се ни ор ско Европ ско 
пр вен ство у ка ја ку, ко је ће би ти одр жа но у 
ју ну ове го ди не, на ре гат ној ста зи на Ади 
Ци ган ли ји у Бе о гра ду.

Го ди шња при зна ња уру че на су у осам 
ка те го ри ја, а на гра де су до би ли и ка ја ка
ши срем ско ми тро вач ког Ва ла Мар ко 
То ми ће вић и Бо јан Зде лар.

Мар ко То ми ће вић је за јед но са парт не
ром Ми лен ком Зо ри ћем про гла шен за нај
у спе шни јег спор ти сту КСС по што је у прет
ход ној го ди ни осво јио злат ну ме да љу на 
Пр вен ству све та у че шким Ра чи ца ма, као 
и сре бр ну ме да љу на Пр вен ству Евро пе у 
бу гар ском Плов ди ву.

Нај у спе шни ји мла ди спор ти ста КСС је 
Бо јан Зде лар, ко ји је то при зна ње за слу
жио осва ја њем сре бр не ме да ље на ју ни
ор ском Пр вен ству све та у ру мун ском 
Пи те шти ју, као и две брон за не ме да ље на 
ју ни ор ском Пр вен ству Евро пе у Бе о гра ду.

Б. З. 


