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ЂУР ЂЕВ ДАН У ХРТ КОВ ЦИ МА

Шешељ ante por tas
Али као што ни Хани бал није ушао у Рим, тако ни Шешељ није могао 

да 6. маја уђе у Хрт ков це

Како је и наја вље но, МУП Срби-
је није дозво лио одр жа ва ње ни 
митин га СРС, али ни Лиге соци-

јал де мо кра та Вој во ди не ни Демо-
крат ске стран ке у Хрт ков ци ма, пре 
све га, како се не би поно во на исти 
дан, само 26 годи на касни је, узне ми-
ра ва ли жите љи овог села, не ула зе-
ћи у то коли ко би се пору ке са ових 
митин га раз ли ко ва ле са неког етич-
ког или иде о ло шког ста но ви шта.

А с обзи ром да су ради ка ли наја-
ви ли да ту одлу ку неће пошто ва ти, 
онда је зау ста вља ње Шеше ља и 
њего вих при ста ли ца и сим па ти зе-
ра на при ла зу селу, било логич но. 
Зато су дан рани је, 5. маја у под не, 
сви при ла зи Хрт ков ци ма, од Шап ца, 
Руме и Ники на ца били затво ре ни 
за све, у шта смо се и ми нови на ри 
уве ри ли, сем за оне који у овом селу 
живе и то могу да доку мен ту ју. Сви 
који нису жите љи су вра ћа ни, а сао-
бра ћај је пре у сме ра ван на алтер на-
тив не прав це. 

У Јар ку су се нала зила два поја са 
поли ци је, у Пла ти че ву су, како незва-
нич но сазна је мо били спе ци јал ци, а 
забра њен је и про ла зак вози ла маги-
страл ним путем кроз цен тар Хрт ко-
ва ца на поте зу изме ђу две цркве – 
като лич ке и пра во слав не. И тако је 
тре ба ло да буде до поно ћи 6. маја, 

међу тим МУП је ову сво ју одлу ку 
кори го вао тако да је при лаз Хрт ков-
ци ма био могућ већ после 15 часо ва.

У јед ном тре нут ку је, како незва-
нич но сазна је мо, дан рани је кре ну ла 
вест да је Шешељ већ у Хрт ков ци-
ма. Око 200 поро ди ца у Хрт ков ци ма 
сла ви Ђур ђев дан, а то је и хра мов-
на сла ва, тако да су мешта ни били 
неза до вољ ни јер им, сем оних који 
живе у Хрт ков ци ма, нико од при ја те-
ља и род би не са стра не није могао 
доћи на сла ву. 

А да ли ће то бити сли ка и за сле-
де ћи Ђур ђев дан је, из ове пер спек-
ти ве, неиз ве сно, мада сва ка ко не 
при ја спо зна ја да сте талац нечи јих 
поли тич ких наме ра да се обе ле жи 
нешто за шта сте пра во сна жно осу-
ђе ни на десет годи на затво ра.

– Срби ја неће у про шлост суко ба, 
већ у будућ ност и неће дозво ли ти 
узне ми ра ва ње свог ста нов ни штва у 
било којем месту у земљи. Срби ја 
гаран ту је мир, без бед ност и ста бил-
ност. Над ле жни орга ни ће свој посао 
да одра де и тач ка – рекао је нови на-
ри ма пред сед ник Алек сан дар Вучић.

Томи слав Шимић, пред сед ник 
Саве та МЗ Хрт ков ци нам је рекао да 
су чла но ви Саве та и већи на гра ђа-
на једин стве ни у томе да им је већ 
доста при ча о Хрт ков ци ма који се 

поми њу у нега тив ном кон тек сту.
– Доста нам је те поли ти ке деве-

де се тих годи на, људи желе да раз-
ви ја ју село, да се отво ри неки погон 
и запо сле мла ди, да они оста ну на 
селу, да се сре де ули це, асфал ти, 
цен тар села – то им је жеља. Ово 
све што се сада дога ђа око Хрт ко ва-
ца је зарад сти ца ња јеф ти них поли-
тич ких пое на, а подр шка Шеше љу у 
Хрт ков ци ма је зане мар љи ва – рекао 
нам је Томи слав Шимић.

И жуп ник из Хрт ко ва ца Иви ца 
Жив ко вић исти че да ће већ сутра, 
дакле после 6. маја, бити уоби ча јен 
дан, да ће ова фар са про ћи и да ће 
људи наста ви ти да живе нор мал ним 
живо том.

А да су сви прав ци пре ма Хрт ков-
ци ма бло ки ра ни брзо смо се уве ри-
ли када смо на Ђур ђев дан ују тро 
кре ну ли на терен. Већ на изла зу из 
Руме, код спо ме ни ка Кри ло виде ли 
смо ауто бус пун полицaјаца, као и 
неко ли ко поли циј ских вози ла. Њих 
про ла зи мо, али се за нас пут завр-
ша ва на петљи код рум ске наплат не 
рам пе где је поста вљен дво стру ки 
кор дон поли ца ја ца који вели ки број 
нови нар ских еки па не пушта ју пут 
Јар ка. 
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Кор до ни поли ци је бло ки ра ли су при лаз Хрт ков ци ма из свих пра ва ца
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УВОДНИК

Ђурђевдан у Хртковцима
Pi{e:
Vladimir ]osi}

IZVESTAN
POGLED

Шешељ није одржао митинг у Хртковцима, али то не 
значи да није постигао циљ. Узнемирио је духове, 
што је било довољно да Хртковчанима преседне 

сеоска слава. Што се тиче полиције, на њих не рачунам, 
они би да није било Шешељевог тулума, већ имали нека 
посла, а и посао им је да зараде обећано повећање 
плата. 

Многи ће рећи да је Шешељ доживео фијаско, 
неуспелим повратком на „место злочина“. А није ни 
потребно понављати шта је Шешељ поручио 
Хртковчанима на Ђурђевдан 1992. године. Лично овај 
његов „перформанс“ доживљавам другачије. Како год, без 
обзира што митинга није било, јер је прилаз Хртковцима 
био забрањен, војвода је остварио свој циљ. Целокупна 
српска јавност је широм отворених очију посматрала шта 
се дешавало, везано за ово село. Њему није ни било 
потребно да држи говоранције у Хртковцима, јер коме 
требају његове излизане фразе? Срби се више не ложе 
на његове поруке, а Хрвата у Хртковцима готово да и 
нема. Одселили су се, како им је Шешељ поручио за 
Ђурђевдан 1992., због чега га је Хаг прогласио ратним 
злочинцем. 

Значи, цела представа са слетском вежбом српске 
полиције, направљена је војводи у част, да би његов 
недолазак добио на значају. 

Покушао је у тај општи каламбур да се удене и Чанак; 
била му је то јединствена прилика да се врати на 
политичку сцену. Али није му помогло, Шешељ је ипак 
јединствена појава.      

Да немамо Војислава Шешеља, нашао би се већ неко 
сличан њему да обавља овакве српско-хрватске радове. 
Било би тако сигурно; не знам ни једна друга два народа 
која се мрзе са толико страсти и таквим „разумевањем“ 
– Шешељ и слични њему су само „колатерална штета“. 
Јер, колико год трајао овај свет, Срби и Хрвати се никад 

неће сложити око тога ко је био већи фашиста за време 
окупације од стране Немаца и њихових савезника, 
посебно око тога  ко је кога више клао. Хрвати ту имају 
несумњиву „предност“, јер тешко је било шта упоредити 
са усташтвом и Јасеновцем. Добро, тачно је да је у 
Хрватској било и доста партизана, али то није било 
оправдање да се бивша НДХ задржи у „авнојевским 
границама“. 

Када су могли да поделе Немачку после Другог светског 
рата, могли су и НДХ да раскомадају, мирне савести. У 
таквим околностима, људи попут Шешеља осећају се као 
риба у води. Али, ни нама Србима не да ђаво мира. 
Уместо да смо наставили само са осудом усташтва, у 
националном заносу отворили смо врата не само 
четницима, него и недићевцима, дајући Хрватима добар 
шлагворт, како би покушавали да нас изједначе са својим 
злочинцима. Мени никако није јасно шта нама Србима 
није јасно када машемо тиме како су нас савезнички 
авиони бомбардовали 1944. године. Тачно је, али треба 
рећи да нису бомбардовали Титов, већ Недићев град, чија 
је влада имала у Београду конзулат НДХ. И сада неки 
хоће да рехабилитују тог Недића, Хитлеровог 
колаборационисту. 

Дакле, и једни и други имају свог Шешеља, свог 
Томпсона, или кога већ. Само је тако наше 
националистичко јело стално подгрејано.

Али, све је то већ толико пута виђено, као репризе 
најгорег ријалитија. Лично сам за то да се постигне 
договор око пароле „шовинисти свих земаља, уједините 
се“. Па да се организује један вееелики Шешељев митинг, 
на коме ће да пева и Томпсон, А да им терцирају Колинда 
и Дачић. Не би ни једни, ни други жалили пара за такву 
фешту.

А да ли ће Шешељ и догодине непозван на Ђурђевдан 
у Хртковце? Бумо видели...
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Док сто ји мо и чека мо, поја ви ло се и 
више ауто мо би ла са ново сад ским 
реги стра ци ја ма, а из првог је иза шао 
Мило рад Мир чић, пот пред сед ник СРС 
и посла ник у Скуп шти ни Срби је. После 
раз го во ра са поли ци јом, њихо ву коло-
ну пушта ју ка Јар ку, а нови на ри су 
инфор ми са ни да и они могу у Јарак, 
али путем код Срем ске Митро ви це јер 
је тамо, у међу вре ме ну, дошао и Воји-
слав Шешељ. После тога сазна је мо да 
су Бал шу Божо ви ћа и демо кра те зау-
ста ви ли код рум ске наплат не рам пе, а 
Нена да Чан ка код Јар ка.

Пре дола ска Мило ра да Мир чи ћа, 
поја вио се и Симо Спа сић из Удру же-
ња поро ди ца кид на по ва них и уби је них 
на Косо ву и Мето хи ји који је са мега-
фо ном одр жао кра ћи говор неза до во-
љан што њему није омо гу ћен про лаз 
опту жив ши демо кра те и досман ли је 
да их, док су били на вла сти, није била 
бри га о про те ра ним Срби ма са Косо ва 
и Мето хи је и да су про да ли Сло бо да на 
Мило ше ви ћа.

Под се ти мо се украт ко, и деша ва-
ња на које је Воји слав Шешељ са 
сво јим ради ка ли ма желео да под се-
ти.

Митинг у Хрт ков ци ма, којем је при-
су ство вао лидер Срп ске ради кал не 
стран ке Воји слав Шешељ, је одр жан 
6. мајa дав не 1992. годи не.

Шешељ је тада про чи тао име на 17 
мешта на Хрва та, за које је твр дио да 
су чла но ви „Збо ра народ не гар де“ и 
да су се сла га ли са про го ном Срба 
из Хрват ске. Њима је запре ће но да 
се исе ле, док је, пре ма неким тврд-
ња ма, 20 поро ди ца хрват ске наци о-
нал но сти изба че но из кућа. 

Овај митинг се сма тра почет ком 
про го на несрп ског ста нов ни штва из 
Сре ма, усле ди ли су напа ди на Хрва-
те, било је пре ту че них, а пре ма 
пода ци ма тужи ла штва Хашког три-
бу на ла Хрт ков це је напу сти ло 722 
жите ља хрват ске наци о нал но сти.

Јед но вре ме Хрт ков ци су доби ли и 
нову таблу са име ном Срби слав ци, 
али то ново име није дуго тра ја ло.

Дефи ни тив но, етнич ка сли ка овог 
села је изме ње на јер су, пре ма попи-
су из 1991. годи не Хрва ти чини ли 
нешто пре ко 40 одсто укуп ног бро ја 
ста нов ни ка, Срби 20,5 одсто, а 
Мађа ри нешто изнад 19 про це на та.

Пре ма попи су из 2002.годи не Срби 
сада чине око 70 одсто укуп ног ста-
нов ни штва, Мађа ра је пре ко девет, а 
Хрва та око 7,5 про це на та.

Жал бе но веће Меха ни зма кри вич-
них судо ва у Хагу уки ну ло је прво сте-
пе ну осло ба ђа ју ћу пре су ду др Воји-
сла ву Шеше љу и про гла си ло га кри-
вим за про гон и под сти ца ње на про-
гон Хрва та у Хрт ков ци ма 11. апри ла 
ове годи не и осу ди ло га на казну 
затво ра од 10 годи на.

Жал бе но веће је осу ди ло Воји сла-
ва Шеше ља по тач ка ма 1, 10 и 11 – 

зна чи за про гон, депор та ци ју и под-
сти ца ње депор та ци је Хрва та из Вој-
во ди не, док је одба ци ло жал бе тужи-
ла штва по оста лим тач ка ма прво сте-
пе не пре су де Хашког три бу на ла. 

Осно ву за ова кву пре су ду, како се 
каже у обра зло же њу, чини Шеше љев 
говор на митин гу ради ка ла који је у 
Хрт ков ци ма одр жан 6. маја 1992. 
годи не на којем је про чи тао 17 пре-
зи ме на – а то се сма тра ло почет ком 
про го на Хрва та из Хрт ко ва ца, где су 
они до тада чини ли већи ну ста нов-
ни штва. Жал бе но веће је закљу чи ло 
да је овај Шеше љев говор под ста као 
наси ље, ома ло ва жа ва ње хрват ског 
ста нов ни штва и крше ње њихо вог 
пра ва на без бед ност. Ова ква пре су-
да у дру гом сте пе ну је доне та после 
осло ба ђа ју ће пре су де и жал бе тужи-
ла штва на њу. Воји слав Шешељ је, 
после изри ца ња пре су де изја вио да 
ће се жали ти на њу.

Кад су Хрт ков ци били Срби слав ци

Шешељ је сти гао само до Јар ка

Симо Спа сићАкти ви сти ЛДП-а
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Ми се упу ћу је мо ка Јар ку и сти же мо 
са малим зака шње њем, Шешељ је 
дошао у 10 сати, мало се одма рао у 
фоте љи, а затим одр жао митинг задо-
во љив ши се тиме да се он деси на 
изла ску из Јар ка пре ма Хрт ков ци ма.

Ту је пору чио да су ради ка ли данас 
про во ци ра ли власт, а не Хрва те и да 
није било потре бе за анга жо ва њем 
поли ци је. Шешељ је рекао да су лажи 
и инси ну а ци је све оно што се при ча о 
ску пу 1992. годи не, те да и спи сак који 
се поми ње у вези са тим уоп ште није 
он ни про чи тао, већ јед на девој ка.

Након неких сат вре ме на Шешељ је 
при шао кор до ну поли ци је и рекао да 
не жели да пра ви инци ден те. Потом је 
сео у ауто мо бил и вра тио се у Бео-
град.  

Након што је Шешељ оти шао из Јар-
ка, десио се инци дент јер је са дру ге 
стра не села дошло десе так при ста ли-
ца ЛДП-а са нат пи сом „Шешељ рат ни 
зло чи нац“. Они су дан пре и наја ви ли 
да ће спре чи ти митинг ради ка ла. Наи-
ме, неко ли ко лица, прет по ста вља се 
ради ка ла, наср ну ло на Ђор ђа Жујо ви-
ћа, чла на пред сед ни штва Либе рал но 
демо крат ске пар ти је који је задо био и 
неко ли ко уда ра ца. Од можда озбиљ-
ни јег напа да спа сли су га полицaјци, 
али како смо сазна ли, и неки ради ка ли 
који су уче ство ва ли на митин гу. Он је 
спро ве ден из гоми ле како ради ка ла, 
тако и нови на ра који су јури ли да забе-
ле же овај инци дент. 

После тога оку пље ни су поче ли да 
се рази ла зе, а од мешта на Јар ка који 
је тако постао цен тар зби ва ња уме сто 
Хрт ко ва ца смо чули да ово није тре ба-
ло да се деси – мисле на цело оку-
пља ње – и да их поли ти ка не зани ма, 
али нису били вољ ни да се пред ста ве 
или сли ка ју.

Како се и наја вљи ва ло, по одла ску 
Шеше ља за Бео град и режим бло ка де 
је убла жен како би гости ипак могли да 
стиг ну на сла ву код сво јих дома ћи на у 
Хрт ков це.

Сми ља Џаку ла
Фото: В. Цуца нић

Томи слав Шимић

ЈП СРЕМ-ГАС СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Опре ма ње урба ног 
језгра гра да

Јав но пред у зе ће Срем - гас Срем-
ска Митро ви ца изво ди радо ве у 
окви ру пот пу не рекон струк ци је 

Ули це Вука Кара џи ћа. Гасна мре жа 
је сег мент укуп не пла ни ра не обно ве 
инфра струк ту ре (изград ња новог коло-
во за, пешач ких и бици кли стич ких ста-
за, пар кинг места, поста вља ње јав не 
расве те, рекон струк ци ја водо вод не и 
теле ко му ни ка ци о не мре же…).

– У окви ру ком плет не рекон струк ци је 
ове ули це одлу че но је да се изгра ди и 
дистри бу тив на мре жа како би допри не-
ли што бољем опре ма њу самог цен тра 
гра да јер ту до сада није било мре же. 
Радо ви су у току и изво де се по про јек-
ту, одно сно тен де ру који смо рас пи са-
ли. ЈП Срем - гас Срем ска Митро ви ца, 
одно сно инже ње ри Слу жбе изград ње, 
сва ко днев но над зи ру ток радо ва, пра-
те ћи и гра ђе вин ске и машин ске радо-
ве. Задо вољ ни смо како теку радо ви 
када је наша делат ност у пита њу и 
сва ко днев но коор ди ни ра мо свој рад са 
радо ви ма које изво де дру га пред у зе ћа 
на тере ну, рекао је Љубо мир Суба шић 
тех нич ки дирек тор ЈП Срем – гас.

Поста вље на је дистри бу тив на гасна 
мре жа у дужи ни од 250 мета ра и нала-
зи се на дуби ни од 80 сан ти ме та ра. 
Цеви су поли е ти лен ске, преч ни ка 40 
мили ме та ра, са при па да ју ћим еле мен-
ти ма мре же.

– JP Срем-гас увек подр жа ва важне 
про јек те на који ма ради Град и ова 
рекон струк ци ја је један од њих. Ова кви 

про јек ти чине да наши сугра ђа ни живе 
удоб ни је и ква ли тет ни је. Зато смо 
пла ни ра ли ове радо ве и у свом Пла-
ну посло ва ња. Поред ових раз ло га, 
желе ли смо да буду ћим евен ту ал ним 
кори сни ци ма гаса може мо да изгра-
ди мо при кљу чак а да не нару ша ва мо 
ни на који начин ново у ре ђе ну ули цу. 
Сма тра мо да је то одго вор но пона ша-
ње јав них пред у зе ћа, рекла је Дани ца 
Недић в. д. дирек то ра ЈП Срем - гас 
Срем ска Митро ви ца.

ЈП Срем - гас Срем ска Митро ви ца 
радо ве изво ди соп стве ним сред стви ма 
који су пла ни ра ни Про гра мом посло-
ва ња ЈП Срем - гас Срем ска Митро-
ви ца за 2018. годи ну. Укуп на вред ност 
радо ва је 720 хиља да дина ра.

Т. П. 

Дани ца Недић в. д. дирек то ра 

Тех нич ки дирек тор Љубо мир Суба шић у 
оби ла ску радо ва у Ули ци Вука Кара џи ћа
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Радо ви на пешач ко 
бици кли стич кој ста зи у 
Радној зони Запад при-

ве де ни су кра ју. Ови радо ви 
су били важни с обзи ром на то 
да рани је није посто ја ла ста за 
за број не рад ни ке који раде у 
фир ма ма у овој рад ној зони 
који су се до посла, ако иду 
пешке или бици клом, мора ли 
кре та ти коло во зом. 

Реци мо да је овде у пого-
ни ма Хачин со на, Албо на, 
Инсер та и Адри а на тек са упо-
сле но око 2.000 рад ни ка, али 
да се уско ро кре ће или у про-
ши ре ње посто је ћих пого на, 
или се гра де нови. 

Дужи на пешач ко-бици кли-
стич ке ста зе у инду стриј ској 
зони Запад

је 1,3 кило ме тра док је вред-
ност радо ва више од осам 
мили о на дина ра без ПДВ-а. 

После асфал ти ра ња ста зе, 
пре ко кана ла у непо сред ној 
бли зи ни сило са, биће поста-
вљен и мали мон та жни мост.

Начел ник Општин ске упра-
ве Душан Љуби шић оби-
шао је 28. апри ла радо ве на 
пешач ко-бици кли стич кој ста-
зи и нагла сио да је ула га ње 
у инду стриј ске зоне један је 

од при о ри те та локал не само-
у пра ве, а да је изград ња ста-
зе била упра во ини ци ја ти ва 
запо сле них, али и посло да-
ва ца.

– Пешач ко-бици кли стич ка 
ста за ће поди ћи без бед ност 
у сао бра ћа ју на један виши 
ниво и то нам је од изу зет не 
важно сти. Наред ни корак ће 
бити изград ња и поста вља ње 
јав не расве те у овој зони, јер 
прак тич но од рас кр сни це ули-
ца Душан Јер ко вић и Инду-
стриј ске, па пре ма сило си ма 
и рас кр сни ци за Вогањ, ми 
нема мо расве ту. Кон ку ри са ли 
смо код Мини стар ства при-
вре де за сред ства за изра ду 
про јект но-тех нич ке доку мен-
та ци је и тај про је кат ће бити 
један од при о ри те та у наред-
ном пери о ду – рекао је том 
при ли ком Душан Љуби шић.

Под се ти мо да локал на 
само у пра ва стал но ула же у 
боље опре ма ње сво јих рад-
них зона, тако да је ура ђе на 
расве та на Рум ској петљи, 
а у мају се оче ку је и поче так 
радо ва на изград њи пре чи-
ста ча у Рад ној зони Запад, 
где је ура ђе на и ова пешач ко-
бици кли стич ка ста за. С. Џ.

Нова пешач ко
– бици кли стич ка ста за

Душан Љуби шић оби ла зи радо ве

РУМА: РАД НА ЗОНА ЗАПАД

ПАВЛОВ ЦИ

Лед расве та у чети ри ули це
Радо ви на заме ни улич-

не расве те савре ме-
ном лед расве том у 

Павлов ци ма окон ча ни су 
почет ком маја.

Наи ме, уме сто живи них 
сија ли ца на 62 бан де ре 
је поста вље на савре ме-
на лед ште дљи ва расве та.
Све тиљ ке јачи не 23 вата су 
поста вље не у ули ца ма Фру-
шко гор ској, Гро бљан ској, 
Иво Лола Рибар и Мар ша-
ла Тита. Вред ност ове нове 
расве те је 895.000 дина ра.

– Ова кве све тиљ ке се по 
први пут поста вља ју у нашој 
општи ни за јав ну расве ту и 
оне су знат но еко но мич ни-
је и ште дљи ви је од обич-
не расве те. Рок тра ја ња им 
је око 100.000 сати, одно-
сно 11 годи на, а уко ли ко се 
кори сте осам часо ва днев но 

могу тра ја ти две деце ни је. 
Што се тиче уште де, рачу-
ни за расве ту ће бити мањи 
за 80 про це на та, иста кла је 

Вла ди сла ва Ста ме но вић, 
дирек то ри ца ЈКП „Пар кинг и 
инфра струк ту ра“. 

Под се ти мо, у овој годи ни 

јав на расве та је пове ре на 
на упра вља ње и одр жа ва ње 
ЈКП „Пар кинг и инфра струк-
ту ра“, а за то је локал на 
само у пра ва обез бе ди ла пет 
мили о на дина ра.

Радо ве на заме ни расве-
те изве ла је фир ма Елит из 
Руме којој су у овој годи ни 
пове ре ни радо ви на одр жа-
ва њу јав не расве те.

– Дакле, ово су прве лед 
све тиљ ке на јав ној расве ти, 
а циљ нам је да у наред ном 
пери о ду посте пе но заме њу-
је мо живи не и натри јум сија-
ли це лед сија ли ца ма како 
би се пости гла већа уште-
да. Исто вре ме но, са овим 
ква ли тет ни јим сија ли ца ма, 
које се и ређе ква ре, биће 
и лак ше одр жа ва ње улич не 
расве те, каже Вла ди сла ва 
Ста ме но вић. С. Џ.

Вла ди сла ва Ста ме но вић и Небој ша Костић 
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ДРА ГО ЉУБ ТРИ ФУ НО ВИЋ, ДИРЕК ТОР ЈКП „ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈА“ ИНЂИ ЈА

Водо снаб де ва ње
никад ста бил ни је
У послед њих неко ли ко 

месе ци инђиј ско Јав-
но кому нал но пред у-

зе ће „Водо вод и кана ли за-
ци ја“ ради пуном паром како 
би се обез бе ди ле што веће 
коли чи не воде за све кори-
сни ке. Дра го љуб Три фу но-
вић је сре ди ном 2016. годи-
не постао дирек то р овог 
кому нал ног пред у зе ћа и већ 
ско ро две годи не са сво јим 
сарад ни ци ма озбиљ но и 
одго вор но ради на изра ди 
про је ка та који се, махом, 
одно се на изград њу нових 
буна ра. Недав но су обез бе-
ђе на сред ства у изно су од 
око 20 мили о на дина ра која 
ће бити иско ри шће на за 
изград њу пове за ног цево во-
да Инђи ја - Бешка.

– Покра јин ски секре та ри-
јат за пољо при вре ду, водо-
при вре ду и шумар ство 
финан си ра нај ве ћи део овог 
про јек та чија је укуп на вред-
ност око 28 мили о на дина-
ра. У пита њу је један јако 
битан про је кат чијом реа ли-
за ци јом ће се обез бе ди ти 
ста бил но и уред но снаб де-
ва ње водом ста нов ни ка и 
при вред них субје ка та на 
под руч ју Бешке и Чор та но-
ва ца, каже Дра го љуб Три-
фу но вић.

М НОВИ НЕ: Извр ше на 
су и одре ђе на истра жи ва-
ња пре него што сте се 
одлу чи ли на реа ли за ци ју 
про јек та пове зни цево вод 
Инђи ја – Бешка. О чему се 
тач но ради?

ДРА ГО ЉУБ ТРИ ФУ НО-
ВИЋ: У послед њих 10 годи-
на рађе но је 14 истра жних 
бушо ти на на том тере ну 
након чега нисмо доби ли 
задо во ља ва ју ће резул та те. 
Да би се усу ди ли да инве-
сти ра мо у изград њу нових 
буна ра на овом под руч ју 
наше општи не, мора ли смо 
да ура ди мо ела бо рат о 
резер ва ма воде, који је и 
закон ска оба ве за свих јав-
них пред у зе ћа која се баве 
дистри бу ци јом воде. Међу-
тим, ела бо рат је пока зао да 
и даље не посто је погод ни 
усло ви за буше ње буна ра 
те смо одлу чи ли да изгра ди-

мо пове зни цево вод чиме 
ћемо доби ти могућ ност да 
интер ве ни ше мо из Инђи је у 
кри зним момен ти ма, када је 
нео п ход но испо ру чи ти одре-
ђе не коли чи не воде у Бешку 
и Чор та нов це. Оче ку је мо да 
ћемо тај посао завр ши ти до 
кра ја ове годи не.

Изград ња пове зног 
цево во да је само један у 
низу про је ка та за који сте 
подр шку доби ли од Покра-
јин ске вла де, пре ко њених 
секре та ри ја та?

– Захва љу ју ћи сред стви-
ма Покра јин ског секре та ри-
ја та за пољо при вре ду, водо-
при вре ду и шумар ство при 
кра ју смо са радо ви ма на 
изград њи бате ри је буна ра 
број 24 на инђиј ском изво-
ри шту. Тај про је кат ће бити 
завр шен за нешто више од 
месец дана и дво стру ко ће 
нам зна чи ти. Пре све га, 
доби ће мо нове коли чи не 
воде како би на јесен кре ну-
ли са проб ним радом 
фабри ке воде. Са дру ге 
стра не, 11. маја биће отво-

ре не пону де при сти гле у 
скло пу јав не набав ке за 
изград њу бате ри је буна ра 
број 25, који је слич них 
карак те ри сти ка као и бунар 
број 24 и нала зи ће се, тако-
ђе, на инђиј ском изво ри шту. 
Вред ност тог про јек та је 35 
мили о на дина ра и финан си-
ра га Упра ва за капи тал на 
ула га ња. Сва три поме ну та 
про јек та су капи тал ни за 
Инђи ју и они тре ба да обез-
бе де ква ли тет но водо снаб-
де ва ње за неко ли ко деце-
ни ја уна пред. 

Да ли се поред ула га ња 
у нове буна ре ради и на 
одр жа ва њу и обна вља њу 
већ посто је ћих?

– Пла ном и про гра мом за 
2018. годи ну пред ви де ли 
смо изра ду про је ка та који се 
тичу спро во ђе ња одре ђе них 
радо ва на буна ри ма 9 и 11, 
који се нала зе на тако зва-
ном Голу би нач ком поте су, а 
чија екс пло а та ци ја тра је 
више од 30 годи на. Ових 
дана смо рас пи са ли јав ну 
набав ку за изра ду та два 

про јек та и за још један, који 
се одно си на изград њу бате-
ри је буна ра број 22. Сма-
трам да ћемо про јек то ва ње 
завр ши ти у наред них месец 
и по после чега иде доби ја-
ње гра ђе вин ске дозво ле да 
би, након тога, могли да 
апли ци ра мо за сред ства код 
виших нивоа вла сти. Биће-
мо спрем ни, јер сма трам да 
су покра јин ски и репу блич ки 
кон кур си одлич на шан са за 
раз вој јав ног сек то ра у сми-
слу подр шке раз ли чи тим 
инфра струк тур ним про јек-
ти ма.

Када оче ку је те да ће 
фабри ка воде поче ти са 
проб ним радом?

– До сада смо ура ди ли 
доста посла како би фабри-
ку воде ста ви ли у проб ни 
рад. Оче ку јем да ће се то 
деси ти почет ком јесе ни и 
тра ја ће шест месе ци. Пуним 
капа ци те том ово постро је-
ње поче ће да ради, пре ма 
нашим про це на ма, у јуну 
2019. годи не, јер се сада 
интен зив но ради на обез бе-
ђи ва њу довољ них коли чи на 
воде које су нео п ход не за 
несме та но функ ци о ни са ње 
постр о је ња за пре ра ду 
воде.

И на кра ју, да ли ће и 
овог лета водо снаб де ва-
ње бити без рестрик ци ја?

– Не оче ку је мо да ће бити 
рестрик ци ја током лета јер 
су обез бе ђе не довољ не 
коли чи не воде. Морам само 
да под се тим, да то није био 
слу чај пре него што смо 
пре у зе ли одго вор ност за 
извр ша ва ње вла сти у нашој 
општи ни. Ми смо дефи ни-
тив но ста би ли зо ва ли водо-
снаб де ва ње одре ђе ним 
ула га њи ма, рекон струк ци ја-
ма и изград њом нових буна-
ра. Про шла годи на била је 
јед на од нај то пли јих и са 
нај ве ћом потро шњом воде у 
прет ход них 10 годи на и 
„изгу ра ли“ смо је без ика-
квих про бле ма. И ове годи-
не ћемо бити апсо лут но ста-
бил ни, то могу да обе ћам 
нашим потро ша чи ма. 

М.Ђ.

Дра го љуб Три фу но вић, дирек тор
ЈКП „Водо вод и кана ли за ци ја“

M NOVINE :
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ТУРИСТИЧКA ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА

Мај богат мани фе ста ци ја ма
Поред обе ле жа ва-

ња вели ког јуби ле ја, 
550 годи на посто ја-

ња цркве Све тог Нико ле у 
Ста ром Слан ка ме ну од 19. 
до 22. маја, како наја вљу ју 
из Тури стич ке орга ни за ци је 
у Инђи ји, у току овог месе-
ца пред ви ђе но је пре гршт 
дру гих мани фе ста ци ја. 18. 
и 19. маја биће одр жан тра-
ди ци о нал ни Мото скуп који 
годи на ма уна зад орга ни зу је 
Мото клуб Инђи ја.

– Мото скуп ће, као и сва-
ке годи не, бити одр жан у 
Леја ма а оче ку је се при су-
ство вели ког бро ја мото ри-
ста и љуби те ља дво точ ка-
ша из целе наше земље и 
ино стран ства. Већ наред-
ног викен да, 26. маја биће 
одр жан први Сајам вина на 
пла тоу испред Куће Вој но-
ви ћа, а у неде љу, 27. маја 

орга ни зу је мо Етно фести-
вал у скло пу обе ле жа ва-
ња град ске сла ве, Духо ви 
- каже Маја Бошњак, дирек-
то ри ца Тури стич ке орга ни-
за ци је општи не Инђи ја и 

дода је да се за Етно фести-
вал при пре ма богат кул тур-
но - умет нич ки про грам али 
и да оче ку ју вели ки број 
изла га ча из свих дело ва 
наше земље.

– За 18. мај зака зан је 
још један Јав ни час - Дани 
Милу ти на Милан ко ви-
ћа, мани фе ста ци ја која се 
сада већ тра ди ци о нал но 
одр жа ва у Ста ром Слан ка-
ме ну. Поред ње, 19. маја 
биће одр жа на још јед на, 
гастро ном ска, а то је Злат-
ни котлић у орга ни за ци-
ји Месне зајед ни це Ста ри 
Слан ка мен. Так ми че ње у 
кува њу рибље чор бе пред-
ви ђе но је за пре по днев не 
сате а место одр жа ва ња 
је у бли зи ни цркве Све тог 
Нико ле, која тих дана обе-
ле жа ва јуби леј, 550 годи на 
посто ја ња, те је и Котлић 

јед на од пра те ћих садр жа-
ја, каже Бошњак и дода је 
да поло ви ном маја кре ћу 
са тура ма које се одно се на 
оби ла зак Крче дин ске аде, 
за шта вла да вели ко инте-
ре со ва ње.

– Орга ни зу је мо одла ске 
бро ди ћем и чам ци ма до 
Крче дин ске аде, затим оби-
ла зак и више сат ни бора вак 
у овом спе ци јал ном резер-
ва ту при ро де. Морам да 
напо ме нем да смо огра ни-
че ни када је број посе ти-
ла ца у пита њу, те да током 
сва ке туре може мо пре ве-
сти мак си мал но 20 посе ти-
ла ца. Број тура ове годи не 
зави си ће искљу чи во од 
инте ре со ва ња и вре мен-
ских при ли ка, каже за крај 
дирек то ри ца инђиј ске Тури-
стич ке орга ни за ци је.

М. Ђ.

Маја Бошњак

Уче ни ци на Школ ској олим пи ја ди
Савез за школ ски спорт 

Вој во ди не под покро-
ви тељ ством Покра-

јин ског секре та ри ја та за 
спорт и омла ди ну и Гра да 
Новог Сада орга ни зу је 8. 
Спорт ску олим пи ја ду школ-
ске омла ди не Вој во ди не 
од 17. до 20. маја у Новом 
Саду. Еки пе и поје дин ци из 
шко ла са под руч ја инђиј ске 
општи не оства ри ли су пла-
сман на Школ ску олим пи ја-
ду осва ја њем првог места 
на окру жном так ми че њу. 
На ово го ди шњој Школ ској 
олим пи ја ди у Новом Саду 
уче шће ће узе ти укуп но 95 
пла си ра них уче ни ка и 25 
настав ни ка са тери то ри је те 
срем ске општи не. 

Како исти че Миро слав 
Дра гој ло вић, коор ди на-
тор за школ ски спорт ИН, 
основ ци и сред њо школ ци 
вео ма су се добро пока за-
ли на так ми че њи ма која су 
орга ни зо ва на као увер ти-
ра Школ ској олим пи ја ди у 
Новом Саду.

– За так ми ча ре из наше 
општи не, али и из оста лих 
срем ских локал них само у-
пра ва Покра јин ски секре та-
ри јат за спорт и омла ди ну 
орга ни зо вао је ауто бу ски 
пре воз за одла зак и повра-
так са так ми че ња које тра је 

чети ри дана, каже Дра гој ло-
вић и дода је:

– Првог дана Олим пи ја де 
уче ни ци из Инђи је так ми чи-
ће се у неко ли ко дисци пли-
на а то су, изме ђу оста лог, 
атле ти ка и пли ва ње. Поред 
ових, има мо еки пе које ће 
про ба ти да се избо ре за 
прва три места у тако зва-
ним лоп та шким спор то ви ма, 
али и у кара теу. Ове годи-
не смо се добро пока за ли и 
ква ли те том и кван ти те том, а 
у при лог томе гово ри и број 
уче сни ка из наше општи не, 
њих 95.

Коор ди на тор за школ ски 

спорт у Инђи ји исти че да је 
ове годи не поно вљен успех 
у малом фуд ба лу, где су се 
на Олим пи ја ду пла си ра ле 
жен ска и мушка селек ци ја. У 
кон ку рен ци ји сред њих шко-
ла пла сман је обез бе ди ла 
Сред ња шко ла „Др Ђор ђе 
Нато ше вић“, у кара теу ОШ 
„Душан Јер ко вић“ и ОШ „Др 
Ђор ђе Нато ше вић“ из Новог 
Слан ка ме на.

– Морам иста ћи да су под-
јед на ко успе шне школ ске из 
села и гра да. Сео ске пого то-
во у инди ви ду ал ним спор то-
ви ма за шта вели ку заслу гу 
има ју настав ни ци физич ког 

вас пи та ња који озбиљ но и 
пре да но раде свој посао. 
Без њих, не би уче ни ци били 
успе шни на так ми че њи ма у 
школ ском спор ту, закљу чу је 
за крај Дра гој ло вић. М. Ђ.

Миро слав Дра гој ло вић

Уче ни ци СШ „Др Ђор ђе Нато ше вић“ 
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Ком би вози ло за пре воз 
деце са смет ња ма у раз во ју
У окви ру реа ли за ци је про јек та 

„Лич ни пра ти лац дете та“, који 
финан си ра Европ ска коми си ја, 

наба вље но је ком би вози ло за пре-
воз деце са смет ња ма у раз во ју. Како 
је иста кла Жељ ка Годић Авра мо вић, 
дирек то ри ца Цен тра за соци јал ни рад 
Дунав, до сада су деца путо ва ла њихо-
вим ком би јем јер је због јав них набав ки 
ново вози ло, пла ни ра но про јек том, тек 
сада сти гло у ту уста но ву.

– Сада чека мо да се завр ши реги-
стра ци ја вози ла након чега ће деца са 
смет ња ма у раз во ју, зајед но са лич ним 
пра ти о ци ма, моћи сва ко днев но да га 
кори сте за пре воз до ШОСО „Антон 
Ска ла“ у Ста рој Пазо ви – каже Годић 

Авра мо вић и дода је да је 15. новем бра 
кре ну ла услу га лич них пра ти ла ца.

Под се ти мо да је Цен тар за соци јал ни 
рад Дунав у Инђи ји у окви ру про јек та 
„Лич ни пра ти лац дете та“ анга жо вао 15 
лич них пра ти ла ца за подр шку деци са 
тешко ћа ма у раз во ју и њихо вим поро-
ди ца ма. Лич ни пра ти о ци су на рас по ла-
га њу деци која поха ђа ју ШОСО „Милан 
Петро вић“ у Новом Саду, ШОСО „Антон 
Ска ла“ у Ста рој Пазо ви, ОШ „Душан 
Јер ко вић“ у Инђи ји и пето ро, деци, која 
поха ђа ју основ не и сред ње шко ле на 
тери то ри ји општи не Инђи ја по инди-
ви ду ал но при ла го ђе ном обра зов ном 
про гра му. С обзи ром на то да лич ни 
пра ти лац мора има ти завр ше ну обу ку 

по акре ди то ва ном про гра му, инђиј ски 
Цен тар за соци јал ни рад орга ни зо вао 
је у новем бру про шле годи не обу ку док 
су за реа ли за ци ју про јек та „Лич ни пра-
ти лац дете та“ обез бе ђе на сред ства до 
кра ја јану а ра 2019. годи не.

– Нада мо се да ћемо овај про је кат, 
у сарад њи са локал ном само у пра вом, 
наста ви ти и после јану а ра 2019. годи-
не јер се услу га лич них пра ти ла ца 
пока за ла као нео п ход на и вео ма добра 
за сву децу са смет ња ма у раз во ју која 
су њени кори сни ци – каже дирек то ри ца 
инђиј ског Цен тра за соци јал ни рад.

М. Ђ.

Мар ко Гашић, помоћ ник пред сед-
ни ка општи не Инђи ја наја вио је за 
16. мај кон фе рен ци ју за меди је на 
којој ће јав ност бити оба ве ште на о 
току реа ли за ци је про јек та „Лич ни 
пра ти лац дете та“ као и о пла но ви ма 
веза ним за уна пре ђе ње ква ли те та 
живо та лица са смет ња ма у раз во ју. 
Како је рекао, Европ ска коми си ја 
рас пи са ла је још један позив на који 
се Општи на Инђи ја поја ви ла са 
новим про јек том који за циљ има да 
запо сли лица са смет ња ма у раз во ју, 

узра ста од 15 до 30 годи на.
– Наша зами сао је да осо бе са 

смет ња ма у раз во ју и са инва ли ди те-
том запо сли мо у ЈКП Кому на лац, у 
сек то ру гаје ње цве ћа. Наи ме, план је 
да, уко ли ко доби је мо сред ства, 
подиг не мо вели ки пла сте ник у којем 
ће се гаји ти цве ће за потре бе ЈКП 
Кому на лац, а на тим посло ви ма биће 
анга жо ва на лица са смет ња ма у раз-
во ју и са одре ђе ним инва ли ди те том 
– наја вио је помоћ ник пред сед ни ка 
општи не Инђи ја.

Обез бе ђен пре воз,
сле де ћи корак запо сле ње

Жељ ка Годић Авра мо вић,
дирек то ри ца ЦЗСР „Дунав“ Инђи ја

НОВИ НА НА ИНЂИЈ СКОМ БАЗЕ НУ

Изград ња хидро ма са жног базе на
Уско ро почи њу дуго наја вљи ва ни 

радо ви на инђиј ском Градскком 
базе ну. У пита њу је дру га фаза 

која, како је наја вио дирек тор Или-
ја Трбо вић, под ра зу ме ва и изград њу 
хидро ма са жног базе на. Под се ти мо да 
су про шле годи не извр ше ни радо ви на 
поста вља њу нове беха тон пло че око 
кори та базе на, пре лив не решет ке а у 
скло пу прве фазе радо ва обно вље ни 
су фаса да и кров на управ ној згра ди. 
Наба вљен је и нови кварц ни песак за 
фил три ра ње воде што је допри не ло 
лак шем одр жа ва њу чисто ће.

– Про шле годи не смо кре ну ли са 
опсе жним радо ви ма на побољ ша њу 
усло ва за бора вак купа ча на Град ском 
базе ну. Ове годи не наста вља мо са тим 
радо ви ма и дру гом фазом смо пред ви-
де ли изград њу хидро ма са жног базе на 
који ће се нала зи ти у непо сред ној бли-

зи ни тобо га на који је, тако ђе, поста-
вљен про шле годи не, каже Трбо вић и 
дода је да је у току јав на набав ка.

– Оче ку је мо да ћемо прве радо ве 
поче ти 12. маја. Пла ни ра мо да изгра-
ди мо још један мањи хидро ма са жни 
базен повр ши не око 30 ква дра та, који 

ће се нала зи ти поред тобо га на. Уко ли-
ко све буде текло по пла ну, оче ку је мо 
да ће сезо на купа ња на базе ну поче ти 
15. јуна, закљу чу је Трбо вић и исти че 
да ће базен након свих пред ви ђе них 
радо ва бити једин ствен у Сре му.

М. Ђ.

Уско ро почи ње изград ња хидро ма са жног базе на 
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ЖИВОТ СЕ ИГРА СА НАМА: СЛУ ЧАЈ ВЛА ДА НА РАДО ВА НО ВИ ЋА 

Шта ће бити с кућом?!

Репли ка из фил ма 
„Мара тон ци трче

поча сни круг“, коју 
смо изву кли у наслов

тек ста, можда
нај ви ше одго ва ра 

ситу а ци ји која је
сна шла митро вач ког 

здрав стве ног
рад ни ка Вла да на

Радо ва но ви ћа
који данас муку мучи 

како да се реши
под ста на ра др Душка 

Реби ћа који нити
жели да пла ти

ста на ри ну, нити жели 
да се исе ли из куће 

Рашо мо ни ја да у којој се нашао 
здрав стве ни рад ник из Срем ске 
Митро ви це Вла дан Радо ва но вић, 

делу је гото во филм ски и у сва ком слу-
ча ју несва ки да шње. Пред Основ ним 
судом у Срем ској Митро ви ци у току је 
пар нич ни посту пак по тужби др Душка 
Реби ћа, због оме та ња.  Суд је у међу-
вре ме ну, до окон ча ња пар нич ног 
поступ ка, туже ном Вла да ну Радо ва но-
ви ћу нало жио да при кљу чи кућу на 
елек тро ди стри бу тив ни систем, јер је 
др Душко Ребић то тра жио како му 
навод но не би стра да ли меди цин ски 
апа ра ти које посе ду је... Али, кре ни мо 
редом.

Посре до ва њем зајед нич ког позна ни-
ка, митро вач ког при ват ни ка Дра го сла-
ва Ста ни ши ћа, позна ти јег као Бута, 
Вла дан Радо ва но вић и др Душко 
Ребић су 14. сеп тем бра 2015. годи не 
скло пи ли уго вор о заку пу послов ног 
про сто ра (куће у Ули ци Јован ке Габо-
шац број 12). Уго вор је скло пљен на 
пет годи на, по  цени од 400 евра 
месеч но, са евен ту ал ним  отка зним 
роком  од 60 дана. Пре ма уго во ру др 
Душко Ребић би живео на спра ту, док 
би у при зе мљу оба вљао здрав стве ну 
делат ност, одно сно ради о ло шку поли-
кли ни ку 

Вла дан Радо ва но вић и др Душко 
Ребић нису има ли ника квих међу соб-
них спо ре ња до про шле годи не, када је 
пре ма Радо ва но ви ће вим речи ма изо-

ста ла Реби ће ва упла та ста на ри не, 
прво за један месец у про шлој, а онда 
за цело тро ме сеч је у овој годи ни. Вла-
дан је реа го вао емо тив но, али ни др 
Ребић није глу мио наив ност. Дошло је 
ту до речи, мења ле су се бра ве на 
кући. Радо ва но вић је, желе ћи да избег-
не непо треб не тро шко ве (који, како је 
про це нио, тешко да ће бити пла ће ни) 
искљу чио кућу из елек тро ди стри бу тив-
ног систе ма. Једи но до чега му је било 
ста ло јесте да му се испла ти уго во ре на 
ста на ри на. А онда је вер бал ни спор 
пре ра стао у суд ски. Др Ребић је Основ-
ном суду у Срем ској Митро ви ци под-
нео тужбу про тив Вла да на Радо ва но-
ви ћа због „оме та ња држа ви не“, пози-
ва ју ћи се на уго вор не усло ве. Ува жа ва-
ју ћи његов зах тев, Суд је нало жио 
Радо ва но ви ћу да при кљу чи кућу на 
елек тро ди стри бу тив ни систем, до 
окон ча ња пар нич ног поступ ка, што је 
овај и учи нио, мада уз чуђе ње што га 
из Суда нико у вези целог слу ча ја није 
кон так ти рао.  

Ових дана М нови на ма је упу ће но 
јед но отво ре но (по све му суде ћи цир-
ку лар но) писмо у коме се др Душко 
Ребић обра ћа „свим сло бод ним, неза-
ви сним, исти но љу би вим и прав до љу-
би вим људи ма и меди ји ма“. Писмо 
упу ће но „јав но сти Срби је“ изно си број-
не дета ље веза не за овај спор. 

Оно што је овом нови на ру зани мљи-
во сва ка ко је његов про блем са покра-

НИТИ ДОБИЈА СТАНАРИНУ НИТИ МОЖЕ ДА УЂЕ У СВОЈУ КУЋУ: Власник куће Владан Радовановић
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јин ском Здрав стве ном инспек ци јом, 
због чега навод но није могао да отпоч-
не свој при ват ни бизнис. Мада је пита-
ње да ли би уоп ште и добио дозво лу 
за рад, с обзи ром да су на кући рађе не 
интер вен ци је гра ђе вин ског типа без 
гра ђе вин ске дозво ле. 

Вла дан Радо ва но вић каже да га 
Реби ћев при ват ни бизнис не зани ма. 

Он је кућу издао Реби ћу за одре ђе ну 
сво ту, коју више не може да напла ти. 
Због тога је пошту ју ћи одред бе уго во-
ра, Радо ва но ви ћев адво кат, пошту ју ћи 
отка зни рок, нало жио др Реби ћу да се 
исе ли у закон ском року, нај ка сни је до 
10. јуна ове годи не. 

Радо ва но вић лич но сум ња у поште-
не наме ре др Реби ћа и мисли да иза 
њега сто је њего ви „мен то ри“ који у 
овој завр зла ми виде лич ни инте рес. 
Међу њима су одре ђе ни људи из 
митро вач ке инспек ци је, а Вла дан 
Радо ва но вић мисли да је у целу ствар 
с неким раз ло гом упе тљан и њихов 
зајед нич ки позна ник Дра го слав Ста ни-
шић Бута.

Вла дан Радо ва но вић чека 10. јун, 
када би др Душко Ребић тре бао да се 
исе ли из њего ве куће и омо гу ћи му да 
се вра ти под соп стве ни кров. Др Душко 
Ребић чека да се ствар реши на суду.

Паре за закуп не поми ње.  
Владимир Ћосић

ДРА ГО СЛАВ СТА НИ ШИЋ БУТА

При ја тељ ство
занат нај ста ри ји

Оно што је за писца ових редо ва 
сва ка ко зани мљи во јесте чиње ни ца  
да је са овом про бле ма ти ком М нови
не упо знао при ват ник Дра го слав Ста-
ни шић Бута. На наше пита ње зашто 
се он толи ко „трпа“ у нешто што њега 
не би тре ба ло да се тиче, он је одго-
во рио да жели да помог не, пошто је 

добар при ја тељ и са др Душком 
Реби ћем и са Вла да ном Радо ва но ви-
ћем. На наше пот пи та ње да ли у 
томе има неки свој лич ни инте рес, 
одго во рио је одрич но:

- Ста ло ми је само до прав де и 
нисам ни на чијој стра ни, иако сам са 
обо ји цом у добрим одно си ма. На 

суду ћу све до чи ти само исти ну – 
каже Ста ни шић.

Вла дан Радо ва но вић каже да 
позна је Дра го сла ва Ста ни ши ћа, али 
да се не би могло рећи да су неки 
при ја те љи. Он је убе ђен да Ста ни-
шић држи стра ну др Реби ћу и да у 
томе мора има ти неки лич ни инте рес. 

- Ако Бута нема свој лич ни инте рес, 
зашто онда финан сиј ски пома же 
Реби ћа – каже Радо ва но вић, илу-
стру ју ћи то фото ко пи ја ма рачу на за 
које је убе ђен да их је пла тио Ста ни-
шић на име Душка Реби ћа и дода је 
да у том кон тек сту не види ника кво 
при ја тељ ство.

Радо ва но вић лич но сум ња у поште не наме ре др 
Реби ћа и мисли да иза њега сто је њего ви „мен то-
ри“ који у овој завр зла ми виде лич ни инте рес. 
Међу њима су одре ђе ни људи из митро вач ке 
инспек ци је, а Вла дан Радо ва но вић мисли да је у 
целу ствар с неким раз ло гом упе тљан и њихов 
зајед нич ки позна ник Дра го слав Ста ни шић Бута

ПОСЛЕДЊУ РЕЧ ЋЕ РЕЋИ СУД: Владан Радовановић и др Душко Ребић

(БИВШИ?) ПРИЈАТЕЉ БУТА: 
Драгослав Станишић

ДА ЛИ ЈЕ СТАНИШИЋ (И ЗАШТО) ПЛАЋАО РАЧУНЕ ДУШКА РЕБИЋА:
Факсимили рачуна које показује Владан Радовановић
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НОВИ КАР ЛОВ ЦИ: ПОДИГ НУТ СПО МЕ НИК ХАЈ ДУ КУ ЛАЗИ ХАРАМ БА ШИ

Срем ски Робин Худ
Кажу да је Лаза харамбаша чак био виђен за вођу Првог срп ског устан ка да га је 

доче као. Завр шио је живот у освит побу не Срба, 1803. годи не. При ча ло се да га је 
издао сабо рац Ста но је Гла ваш и за то добио награ ду у сре бру, типич но за јуна ке 
наше  наци о нал не исто ри је

Лазар Добрић, у наро ду 
позна ти ји као Лаза 
Харам ба ша добио је 

спо ме ник у цен тру свог род-
ног села Новим Кар лов ци ма, 
нека да позна ти јим као Сасе. 
Први спо ме ник неком хај ду ку 
север но од Саве и Дуна ва 
дело је Пре дра га Бање гла ва, 
писца, скулп то ра и хро ни ча ра 
овог дела Сре ма.

– Не само да сам изра дио 
ову скулп ту ру, него сам и 
годи на ма истра жи вао његов 
пут по Сре му, по Срби ји. Где 
год сам наи ла зио на валид на 
доку мен та о Лази Харам ба ши 
саку пљао сам, систе ма ти зо-
вао и на осно ву тога напи сао 
књи гу Срем ске сце не, изја вио 
је Бање га лав на све ча но сти 
при ли ком откри ва ња спо ме-
ни ка. 

Лаза Харам ба ша је живео 
кра јем 17. и почет ком 18. 
века. Испр ва био опан чар у 
род ном селу а потом је, као и 
већи на мушких срп ских гла ва 
у Хаб збур шкој монар хи ји тог 
вре ме на, рато вао за рачун 
Аустри је диљем Евро пе. У 
вој сци дожи вља ва неправ ду: 
суро во је кажњен за нешто 
зашта није мислио да је крив 
и одме ће се у хај ду ке. Почи-
ње да бива страх и тре пет на 
трго вач ким путе ви ма са обе 
стра не Саве и Дуна ва. О хај-
ду чи ји у Сре му се може наћи 
доста пода та ка јер је Аустри ја 
при ље жно беле жи ла сва 
њихо ва раз бој ни штва вид но 
избе га ва ју ћи дета ље кога су 
то пљач ка ли и како су оште-
ће ни на грба чи сиро ти ње 

лако и брзо зара ди ли капи-
тал, исти че песник и исто ри-
чар Жар ко Димић.

– Он је био јед на врста 
Роби на Худа сво га вре ме на. 
Пљач као је шле по ве и бро до-
ве по Дуна ву, бога те тргов це 
из Кар ло ва ца и Ири га и заи-
ста је давао сиро ти њи. Ина че, 
за раз ли ку од већи не хај ду ка, 
Лаза је имао поро ди цу. Био је 
оже њен Пела ги јом Вељ ко вић 
и оста вио је број не потом ке. 

Шпиц намет Добре но ви је био 
везан за мно ге поро ди це у 
овом делу Сре ма и поти че 
упра во од њега, каже Димић.

Број не леген де се у наро ду 
испре да ју о Лази. Да је хап-
шен па поми ло ван, да је 
вешто бежао из теми швар-
ског затво ра, да се пре ру ша-
вао и као какав деспе ра дос 
исме вао сво је непри ја те ље и 
жан дар ске про го ни те ље. 

У оно вре ме хај ду ци су 

пара диг ма сло бо де јер не 
мора ју да слу же ни јед ном 
цару, и као такви су дра ги 
обич ном наро ду. Још када се 
узме у обзир да су пљач ка ли 
изра бљи ва че и зеле на ше а 
плен дели ли са сиро ти њом, 
не чуди што су ужи ва ли вели-
ку попу лар ност каже Небој ша 
Кузма но вић, заме ник Покра-
јин ског секре та ра за кул ту ру, 
јав но инфор ми са ње и одно се 
са вер ским зајед ни ца ма 
откри ва ју ћи спо ме ник је 
рекао: 

– Бор ба за сло бо ду није 
нешто што је јед ном завр ше-
но, већ сло бо ду мора мо стал-
но осва ја ти. И у том сми слу је 
ово под се ћа ње на хај дуч ке 
дане Лазе Харам ба ше нас 
чини срећ ним.

Исто ри ча ри твр де да када 
би Лаза са дру жи ном пре вр-
шио меру на трго вач ком путу 
изме ђу Зему на и Петро ва ра-
ди на или када би оро био неку 
лађу на Дуна ву скла њао би се 
јужни је од Бео гра да у тада-
шњу Тур ску. Но када би тамо 
почео да иде на жив це дахи-
ја ма, поно во би се вра ћао у 
Срем. У њего вој дру жи ни су 
били и Кара ђор ђе и Ста но је 
Гла ваш. Кажу да је чак био 
виђен за вођу Првог срп ског 
устан ка да га је доче као. 
Завр шио је живот у освит 
побу не Срба, 1803. годи не. 
При ча ло се да га је издао 
сабо рац Ста но је Гла ваш и за 
то добио награ ду у сре бру, 
типич но за јуна ке наше  наци-
о нал не исто ри је.

Милош Лазић

При ја вљи ва ње за упис 
деце у врти ће на тери то ри-
ји општи не Ста ра Пазо ва 
почео је 7. маја и тра ја ће 
до 18. маја. У оба ве зан при-
пре ман пред школ ски про-
грам ПУ Поле та рац у Ста рој 
Пазо ви и ПУ Радост у насе-
љу Банов ци Дунав биће упи-
са на деца од 5,5 до 6,5 годи-
на, одно сно деца рође на од 
1. мар та 2012. до 1. мар та 
2013. годи не, у полу днев-
ни бора вак могу се упи са ти 
деца од 3 до 5,5 годи на, а 
у цело днев ни бора вак деца 

узра ста од јед не до 6,5 годи-
на. Уко ли ко је дете пред-
школ ског узра ста, нео п ход-
но је доста ви ти: фото ко пи ју 
дете то вог изво да из матич не 
књи ге рође њих и фото ко-
пи ју здрав стве не књи жи це, 
а када дете кре не у вртић 
накнад но доста ви ти потвр ду 
педи ја тра. 

Роди те љи или ста ра те љи 

са собом тре ба да поне су: 
фото ко пи ју сво је лич не кар-
те, при лог о ста ту су поро ди-
це из осе тљи вих гру па, а уко-
ли ко је роди тељ запо слен и 
фото ко пи ји обра сца МЗА, 
одно сно МА за запо сле не 
од окто бра 2010. годи не, док 
роди те љи тре ћег и четвр-
тог дете та мора ју доста ви ти 
изво де из матич них књи га 

рође них за сву децу из поро-
ди це. При о ри тет за упис у 
цело днев ни бора вак има ће 
нај пре деца из осе тљи вих 
гру па, као и деца запо сле-
них роди те ља и редов них 
сту де на та, деца из поро ди-
ца са тро је или више деце и 
деца чија су бра ћа и сестре 
упи са на у исту пред школ ску 
уста но ву. Вас пит но обра-
зов ни рад у ПУ Поле та рац у 
Ста рој Пазо ви реа ли зу је се 
и на сло вач ком јези ку. Спи-
ско ви упи са не деце биће 
обја вље ни 20. јуна.

СТА РА ПАЗО ВА

Упис деце у врти ће

Сава Опачић и Небојша Кузмановић на откривању споменика
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Пракса за студенте

Како би про мо ви са ли зани ма ња у обла-
сти соци јал не зашти те и под ста кли мла де 
сред њо школ це да се након завр ше не шко-
ле одлу че за про фе си ју из поме ну те обла-
сти, изме ђу ста ро па зо вач ког Цен тра за 
соци јал ни рад и Висо ке шко ле соци јал ног 
рада у Бео гра ду пот пи сан је спо ра зум о 
сарад њи. Сарад ња се огле да у томе што ће 
сту ден ти који се обра зу ју у овој шко ли 
струч ну прак су оба вља ти у Цен тру за соци-
јал ни рад у Ста рој Пазо ви, али и у раз ме ни 
иску ста ва изме ђу запо сле них у обе уста но-
ве и орга ни зо ва ња струч них ску по ва. С. С.

ДЕПО НИ ЈА

Под мет нут пожар?
Еки пе ЈКП Чисто ћа су 36 сати гаси ле 

пожар који је избио на јед ном делу град ске 
депо ни је. Пожар је мањег оби ма од оног 
који је избио про шлог лета, али је због вру-
ћи не и ветра оте же но њего во гаше ње. 
Ветар је одно сио дим даље од ауто пута и 
насе ље них места али су за сва ки слу чај 
оба ве ште не над ле жне слу жбе да реа гу ју у 
слу ча ју веће опа сно сти. Како је пожар 
избио у касним вечер њим сати ма, а тог 
дана није било ника квих рад њи нити инди-
ци ја које би иза зва ле поја ву пла ме на, над-
ле жни сум ња ју да је овај пожар под мет нут 
и из тог раз ло га су под не те кри вич не при ја-
ве про тив НН лица. М. Л.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Тур нир у шаху

Прво место на финал ном тур ни ру купа 
Вој во ди не у Новим Банов ци ма осво ји ли су 
шахи сти Пен зи о не ра из Субо ти це који су 
осво ји ли 11 меч пое на, дру га је Сло га прва 
еки па из Инђи је са 10 пое на, девет пое на 
су осво ји ли тре ћа Мла дост из Нове Пазо ве 
и Мла де но во и ове чети ри еки пе пла си ра ле 
су се на финал ни тур нир купа Срби је „Све-
то зар Гли го рић“. Награ ду је добио и Живо-
јин Гаврић из шах клу ба Мла дост који је 

једи ни у свих пет кола на тур ни ру забе ле-
жио побе де, а добио је и пехар за еки пу 
Мла до сти за осво је но прво место у Срем-
ској лиги и пла сман у дру гу шахов ску лигу.

Д. Б.

КИНО ЛО ШКО ДРУ ШТВО

Изло жба паса
На расад ни ку „Брест” у Ста рој Пазо ви је 

одр жа на Међу на род на изло жба паса свих 
раса „ЦАЦИБ Ста ра Пазо ва 2018“ у орга ни-
за ци ји Кино ло шког дру штва „Ста ра Пазо ва“ 
уз подр шку општи не. На међу на род ној 
изло жби су се поја ви ли вла сни ци расних 
паса из пре ко 20 зема ља. Так ми чи ло се 
398 паса, 120 раз ли чи тих раса, а поред 
вели ког бро ја изла га ча и посе ти ла ца на 
изло жби су се нашли и број ни про из во ђа чи 

опре ме за псе. Ову сед му по реду изло жбу 
је и ове годи не подр жа ла општи на Ста ра 
Пазо ва чији је пред сед ник Ђор ђе Ради но-
вић отво рио мани фе ста ци ју којој је при су-
ство вао и др Мах муд Ал Даги ста ни, секре-
тар Кино ло шког саве за Срби је. Међу нај-
леп ше псе на изло жби су се пла си ра ли 
бул ма стиф из Холан ди је, мал те зер из 
дома ће одга ји вач ни це и прво место је осво-
јио аља ски мала мут који је са вла сни ци ма 
допу то вао из сусед не Руму ни је. М. Л.

БЕЛЕ ГИШ

Про на ђе н леш 
Бежи вот но тело четр де сет че тво ро го ди-

шњег Мио дра га Ј. из Нових Бано ва ца који 
је нестао пло ве ћи на реци Дунав изме ђу 
Сур ду ка и Беле ги ша на Вас крс про на ђе но 
је 20 дана након што је његов неста нак при-
ја вљен уз оба лу Дуна ва код Беле ги ша. 
Након што је тело про на ђе но, ура ђе на је 
про ве ра која је пока за ла да је у пита њу 
мушка рац чији је неста нак при ја вљен. Иако 
је одмах након што је тело про на ђе но ура-
ђе на обдук ци ја, узрок смр ти још увек није 
познат. С. С.

НОВИ БАНОВ ЦИ

Сана ци ја цркве
За сана ци ју јед не од нај ста ри јих римо ка-

то лич ких цркви у Сре му и нај ста ри јег 
сакрал ног објек та у општи ни Ста ра Пазо ва 
који при па да сри јем ској биску пи ји ове годи-
не опре де ље но је 626.000 дина ра. У пита-
њу је Римо ка то лич ка црква Рође ња Бла же-
не Дје ви це Мари је у Новим Банов ци ма која 
је ста ра више од 250 годи на, а коју је Завод 
за зашти ту спо ме ни ка од кул ту ре про гла-
сио спо ме ни ком кул ту ре. Прет ход них годи-
на захва љу ју ћи сред стви ма Општи не Ста-

ра Пазо ва ради ло се на уре ђе њу овог вер-
ског објек та, а током ове годи не сред стви-
ма Покра јин ске вла де поме ну та црква 
доби ће нови изглед. Радо ве финан си ра 
Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се с вер ским зајед ни-
ца ма. С. С.

ЈКП ЧИСТО ЋА

Посечено ста бло

Сли ка коју су Ста ро па зов ча ни зате кли 
недав но у самом цен тру Ста ре Пазо ве 
јесте посе че но ста бло зим зе ле ног чети на ра 
које је седам де сет годи на кра си ло овај део 
насе ља. Иако ће се на први мах поми сли ти 
да је сеча европ ске тисе извр ше на у окви ру 
редов ног про лећ ног уре ђе ња цен тра или 
радо ва на изград њи топло во да, ради се, 
пре ма речи ма над ле жних, о неле гал ној 
сечи. Овај слу чај у над ле жно сти је ста ро па-
зо вач ког ЈКП Чисто ћа који су про тив непо-
зна тих лица под не ли кри вич ну при ја ву. С 
обзи ром да је овај део цен тра покри вен 
видео над зо ром, оче ку је се да почи ни лац 
буде при ве ден у што кра ћем року и аде-
кват но кажњен. С. С.

ЈКП „ЧИСТО ЋА“

Одно ше ње
каба стог отпа да

Редов на акци ја одно ше ња каба стог отпа-
да на тери то ри ји општи не Ста ра Пазо ва 
која се спро во ди два пута годи шње биће 
спро ве де на током маја месе ца. У субо ту 5. 
маја рад ни ци ЈКП „Чисто ћа“ поме ну ти 
отпад одно си ли су у Новој Пазо ви и Голу-
бин ци ма, затим ће 12. маја акци ја бити 
спро ве де на у  Ста рој Пазо ви, Вој ки и Крње-
шев ци ма, а 19. маја каба сти отпад биће 
одно шен из Ста рих и Нових Бано ва ца, Сур-
ду ка и Беле ги ша. Из над ле жног пред у зе ћа 
под се ћа ју да у каба сти отпад спа да ју: ста ри 
наме штај, мањи и вели ки елек трич ни уре-
ђа ји, мадра ци, пећи, бици кли, ков че зи и 
слич но.

С. С.

Пројекат „Стара Пазова: Град под лупом“ суфинансирала Општина Стара Пазова.
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Оби ла зак радо ва на елек тро мре жи
Про шле неде ље 30. 

апри ла пред став ни ци 
локал не само у пра ве 

оби шли су наста вак радо ва 
на про ши ре њу елек тро мре жа 
који се одви ја ју на лока ци ји 
објек та Елек тро ди стри бу ци-
је на Модра ну у Мачван ској 
Митро ви ци.  Овом при ли ком 
пред став ни ци Гра да запо че-
ли су оби ла зак радо ва и раз-
го ва ра ли са мешта ни ма овог 
насе ља о теку ћим про бле ми-
ма, али и о нала же њу начина 
за реша ва ње истих. 

Пред сед ник Скуп шти не 
Гра да Томи слав Јан ко вић 
је иста као да су ови радо ви 
зна чај ни јер ће мешта ни ма 
омо гу ћи ти да ква ли тет ни је 
живе.

– На ини ци ја ти ву гра ђа-
на који овде живе, а који до 
сада нису има ли елек трич ну 
енер ги ју, уз помоћ Елек тро-
ди стри бу ци је Шабац  данас 
су наста вље ни радо ви. 
Поста вље но је 400 мета ра 
мре же и осам нових сту бо ва. 
Оче ку је мо да ће до сре ди-
не маја 15 поро ди ца коли ко 
овде живи бити у могућ но сти 
да се при кљу че на елек трич-
ну мре жу. Коли ко је неко ме 
важно да у 21. веку има елек-
трич ну стру ју не тре ба гово-
ри ти, јер сва ка ко за један 
бољи живот то ите ка ко зна-
чи – рекао је Томи слав Јан-
ко вић

Пред сед ник Саве та Месне 
зајед ни це Мачван ска Митро-
ви ца Милош Ковач је иста-
као да Месна зајед ни ца 
наста вља да реша ва све 
кому нал не про бле ме свих 
сво јих сугра ђа на.

– У насе љу Лопа то вац у 
Мачван ској Митро ви ци смо 
има ли ситу а ци ју да људи 
нису има ли стру ју. Ми смо 

у сарад њи са Елек тро ди-
стри бу ци јом Шабац успе ли 
да издеј ству је мо да се овде 
ура ди ниско на пон ска мре жа. 
Она је у пот пу но сти ура ђе на 
сред стви ма Елек тро ди стри-
бу ци је Шабац уз посре до-
ва ње локал не само у пра ве 
Срем ска Митро ви ца. Оче-
ку је мо да радо ви на ниско-
на пон ској мре жи  буду завр-
ше ни у току дана након чега 
сле ди при кљу че ње кори сни-
ка који су се при ја ви ли за ту 
услу гу. На овом делу насе-
ља се ради већ дуже вре ме 
што се тиче ниско на пон ске 
мре же  јер је било потреб-

но изра ди ти про је кат и све 
оста ло. Само насе ље није 
ура ђе но по про пи си ма, тако 
да је прво мора ло да се ура-
ди цепа ње пар це ла. Ово је 
био ком пли ко ван посао који 
се нај зад завр ша ва и људи 
ће моћи да доби ју стру ју 
у 21. веку а то не тре ба да 
буде ника ква при ви ле ги ја 
већ могућ ност сви ма. Поред 
елек три фи ка ци је у дого во ру 
са локал ном само у пра вом 
сле ди поста вља ње јав не 
расве те у насе љу. Завр ше-
так тих радо ва се оче ку је до 
кра ја ове неде ље или нај-
ка сни је до почет ка сле де-

ће неде ље тако да ће људи 
има ти нор мал ни је усло ве 
за живот – рекао је Милош 
Ковач.

Мешта ни овог насе ља не 
кри ју радост због завр шет ка 
радо ва и нада ју се да ће што 
пре моћи да при кљу че стру-
ју у сво је домо ве. Један од 
њих, Дра го рад Беши ро вић 
који је захва лан вла сти ма 
за при кљу че ње стру је, изја-
вио је да би од сре ће могао 
запла ка ти јер по први пут 
има при ли ке да после дужег 
вре ме на у свој дом уве де 
стру ју и омо гу ћи себи и сво-
јој деци при сто јан живот. 

Поред ових радо ва у пла-
ну је сре ђи ва ње пута у овом 
насе љу који је битан како за 
мешта не овог насе ља, тако и 
за Салаш Ноћај ски јер доста 
људи из Сала ша кори сте 
тај пут који им је пре чи ца до 
Мачван ске Митро ви це али и 
до цен тра Срем ске Митро ви-
це. У току је и при ку пља ње 
папи ра за изра ду про јект не 
доку мен та ци је након чега би 
тре ба ло да започ не гра ђе ње 
моста пре ко кана ла, док ће 
ста ри након изград ње новог 
бити пору шен.

Андреа Димић

Радо ви на про ши ре њу елек тро мре же

Томи слав Јан ко вић Милош Ковач Дра го рад Беши ро вић
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Посе че но Јуди но дрво
у Град ском пар ку

У окви ру радо ва на 
рекон струк ци ји ули це 
Вук Кара џић недав но 

је  посе че но Јуди но дрво 
које се нала зи ло  у митро-
вач ком Град ском пар ку. 
Гра ђа ни су покре ну ли пети-
ци ју због сече ња овог дрве-
та. Начел ник Град ске упра-
ве за опште и зајед нич ке 
посло ве и имо ви ну Миро-
слав Јокић је про шлог 
четврт ка 3. маја пово дом 
покре та ња ове пети ци је 
дао изја ву за меди је и иста-
као да је с обзиром на 
реакције грађана на сечу 
Јудиног дрвета у пла ну 
сађе ње 10 нових ста ба ла у 
Град ском пар ку.

– Рекон струк ци ја ули це 
Вука Кара џи ћа поред 
инфра струк тур них радо ва 
пред ви ђа и радо ве на озе-
ле ња ва њу. Струч њаци 
Град ске упра ве за опште и 
зајед нич ке посло ве и имо-
ви ну су извр шили про це ну 
ста ња свих ста ба ла која се 
нала зе у овој ули ци због 
изме шта ња, одно сно рекон-
струк ци је ули це, тач ни је 
њихо вог вра ћа ња на прво-
бит на места. Том при ли ком 
су уста но ви ли да два дрве-
та због боле сти не би пре-
жи ве ла изме шта ње и нажа-
лост су мора ла бити посе-
че на. Јед но од та два дрве-
та је и Јуди но дрво које је 
по мом и по мишље њу гра-
ђа на било нај леп ше дрво у 
нашем пар ку – рекао је 
Миро слав Јокић

Поред ово га Миро слав 
Јокић је спо ме нуо да је 
сеча ових ста ба ла била 
сани тар не при ро де и да 
неће бити ника кве изград-
ње нових пар кинг места у 
том рејо ну. Он је додао да 
је самим про јек том пред ви-
ђе но да 40 нових ста ба ла 
буде заса ђе но у ули ци Вука 
Кара џи ћа, што је дале ко 
више него што је било  
рани је. 

Овим пово дом се огла сио 
и мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де 
Бра ни слав Неди мо вић.

– Када сам чуо за ову 
ствар која се деси ла у град-
ском пар ку то је било током 
викен да и на осно ву инци ја-
ти ве коју су гра ђа ни има ли 
на дру штве ним мре жа ма 
одмах сам подр жао ову 
пети ци ју. Захва љу јем се 
људи ма који су довољ но 
све сни зна ча ја про бле ма 
зашти те живот не сре ди не и 
потре бе пошу мља ва ња. Ми 
смо већ има ли ова кву слич-
ну при чу пре пет – шест 
годи на са пла та ни ма у 
Желе знич кој ули ци тако да 
посто ји увек начин да се 
про блем реши али не тако 
што ћете сру ши ти дрво. 
Када јед ном сру ши те дрво 
мора те увек да нађе те одго-
вор и алтер на ти ву за то, а 
то ради те само онда када 
баш мора те. Мислим да 
локал на само у пра ва мора 
да испо шту је апел гра ђа на 
и добро је што се свест раз-
ви ја код гра ђа на и што су 
ове теме важне. Локал ни 
зва нич ни ци мора ју да пове-

ду рачу на о ова квим ства-
ри ма да се ово више не би 
деша ва ло – каже Бра ни-
слав Неди мо вић

Он је додао да пред ла же 
меди ји ма, гра ђа ни ма који 
су осу ди ли овај акт, они ма 
који су покре ну ли пети ци ју 
и локал ној само у пра ви да 
нађу лока ци ју која би могла 
да се пошу ми, да се напра-
ви позив и да гра ђа ни гла-
са ју за то, а мини стар ство 
пољо при вре де, шумар ства 
и водо при вре де које он 
води ће дони ра ти сад ни це 
за такав про стор како би 
напра ви ли  нови парк. 

– Ово је град где ми мора-

мо да води мо рачу на о сва-
ком митров ча ни ну, о сва ком 
делу гра да али исто тако 
мора мо да води мо рачу на о 
сва ком дрве ту и сва кој 
ства ри која је сим бол Срем-
ске Митро ви це – рекао је 
Бра ни слав Неди мо вић

Оно што је бит но напо ме-
ну ти јесте да се рекон струк-
ци ја поме ну те ули це врши 
на такав начин да ће у 
урба ни стич ком и визу ел ном 
сми слу пред ста вља ти про-
ду же так самог пар ка и због 
тога ће вели ка пажња бити 
покло ње на како озе ле ња-
ва њу тако и јав ној расве ти. 
 Андреа Димић

Миро слав Јокић

Место где је нека да 
било Јуди но дрво

Бра ни слав Неди мо вић

Мислим да локал на само у пра ва мора да испо шту је апел гра ђа на и добро је 
што се свест раз ви ја код гра ђа на и што су ове теме важне. Локал ни зва нич ни-
ци мора ју да пове ду рачу на о ова квим ства ри ма да се ово више не би деша ва-
ло – каже Бра ни слав Неди мо вић
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Стан на Новом Бео гра ду доби ли 
Вука дин и Мари ца Божо вић

При жељ ки ва ла сам да доби је мо ауто мо бил. Када смо гле да ли послед ње извла че-
ње, била сам раз о ча ра на што га нисмо доби ли, али ме је муж уте шио рекав ши ми, 
немој да се нер ви раш, сад ћемо доби ти стан, каже Мари ца Божо вић

У послед њем колу наград не игре 
„Узми рачун и побе ди“, стан на 
Новом Бео гра ду добио је Вука-

дин Божо вић, пен зи о нер из Шида. 
Брач ни пар Божо вић, Вука дин и Мари-
ца, ина че обо је про свет ни рад ни ци у 
пен зи ји, били су те сре ће да од 11 
мили о на кове ра та у наград ној игри, 
изву ку баш њихов. Кажу да веру ју у 
игре на сре ћу. Већ 40 годи на редов но 
упла ћу ју лото и неко ли ко пута до сада 
су доби ја ли награ де, али ника да толи-
ко вред не попут награ де коју су доби ли 
у овој наград ној игри. При жељ ки ва ли 
су како исти чу, ауто мо бил који им је 
због честих путо ва ња био потре бан. У 
наград ној игри „Узми рачун и побе ди“, 
уче ство ва ли су од самог почет ка, а до 
сада су посла ли око 40 кове ра та. 

– По при ро ди нисмо мате ри ја ли сти и 
мате ри јал не ства ри нам нису важне по 
сва ку цену. Тако је било и при ли ком 
уче ство ва ња у овој наград ној игри. 
Супруг се анга жо вао да при ку пља 
рачу не. У четвр так пред послед ње 
извла че ње, посла ли смо 11 кове ра та. 
Воле ла сам да пра тим извла че ња, без 
обзи ра да ли ћу бити добит ник или не. 
Али нада је увек посто ја ла и при жељ-
ки ва ла сам да доби је мо ауто мо бил. 

Када смо гле да ли послед ње извла че-
ње, била сам раз о ча ра на што га нисмо 
доби ли, али ме је муж уте шио рекав ши 
ми, „немој да се нер ви раш, сад ћемо 
доби ти стан“. Кад су изву кли наш кове-
рат пре по зна ла сам свој руко пис јер 
сам увек ја писа ла адре су на њима. 
Била сам пре срећ на и баш смо се 
обра до ва ли. Теле фо ни нису пре ста ја-
ли да зво не. Зва ли су нас при ја те љи, 
род би на, бив ши уче ни ци, ком ши је, 
разни меди ји. Посеб но су ме обра до-
ва ли при ја те љи који су нам при ла зи ли 
и од срца чести та ли гово ре ћи да су 
срећ ни због нас, каже Мари ца Божо-
вић.

Сре ћу не могу да сакри ју, а сво ја осе-
ћа ња због добит ка вред не награ де, са 
нама је поде лио и добит ник Вука дин.

– Шид је мали и овде сва ко сва ког 
позна је. Моју супру гу и мене доста 
људи овде позна је због наше про фе-
си је. Свој цели рад ни век про ве ли смо 
у шко ли. Ја сам радио као про фе сор 
руског јези ка и књи жев но сти, а јед но 
вре ме био сам помоћ ник дирек то ра и 
дирек тор ОШ „Бран ко Ради че вић“у 
Шиду. Супру га је ради ла као настав-
ник тех нич ког обра зо ва ња у шко ли 
„Срем ски фронт“. Људи нас сада зау-

ста вља ју на ули ци, чести та ју нам и ми 
смо пре ко ноћи, поста ли пра ве медиј-
ске лич но сти. Осе ћај је јако леп, јер 
није мала ствар доби ти нешто за шта 
људи раде цео свој живот, исти че 
Вука дин.

Оно што сле ди је даља про це ду ра, 
уру чи ва ње кљу че ва од ста на након 
чега ће га моћи погле да ти и ужи ва ти у 
њему. Кажу, чека ју да се слег ну ути сци 
након чега ће доне ти одлу ку ко ће 
живе ти у њему. У сва ком слу ча ју сви-
ма они ма који се до сада нису оку ша-
ли у игра ма на срећ ну, добит ни ци 
вред не награ де из Шида, пору чу ју да 
поку ша ју.

– Упор ност је и доне ла ова кав резул-
тат. Мно го људи су нам након нашег 
добит ка рекли да сад веру ју да та 
наград на игра није наме штаљ ка. Ми 
смо има ли так ти ку да ковер те шаље мо 
четврт ком, јер смо рачу на ли да ће сти-
ћи таман у петак како би били на повр-
ши ни. Да ли је пре су ди ла так ти ка или 
сре ћа, не зна мо. Оно у чега сам сигу-
ран јесте да је важно уче ство ва ти и 
бити упо ран. У нашем слу ча ју, та упор-
ност се и испла ти ла, каже на кра ју раз-
го во ра добит ник награ де Вука дин 
Божо вић.

Мари ца и Вука дин Божо вић: Сви су нам од срца чести та ли
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ЗАВР ШЕ ТАК ПРВЕ ФАЗЕ РАДО ВА НА ИЗЛЕ ТИ ШТУ ЛИПО ВА ЧА КОД ШИДА

Липо ва чи се вра ћа ста ри сјај
На изле ти шту Липо ва ча 

надо мак Шида, завр-
ше на је прва фаза 

про јек та изград ње „Ста-
зе здра вља“. Сред ства за 
њену изград њу у виси ни од 
три мили о на дина ра обез-
бе ђе на су на осно ву кон кур-
са Мини стар ства трго ви не, 
тури зма и теле ко му ни ка ци ја, 
а из општин ског буџе та је за 
те наме не издво је но 750.000 
дина ра. 

У окви ру прве фазе радо-
ва, изгра ђе на је ста за у дужи-
ни од 510 мета ра и шири не 
2,5 мета ра, а део изгра ђе не 
ста зе попло чан је беха то-
ном, док је оста так пре кри-
вен малч под ло гом. Пово-
дом завр шет ка прве фазе 
радо ва, изле ти ште Липо ва ча 
посе ти ли су про шле неде-
ље, дирек тор ка Тури стич ке 
орга ни за ци је Шид Кри сти на 
Радо са вље вић и пред сед ник 
СО Шид Вели мир Рани са-
вље вић. 

– Поку ша ва мо да вра ти-
мо ста ри сјај нашег оми ље-
ног изле ти шта где се Шиђа-
ни често оку пља ју. Општи на 
Шид је ста ви ла акце нат на 
њего во уре ђе ње и захва-

љу јем се Мини стар ству за 
теле ко му ни ка ци је, тури зма 
и теле ко му ни ка ци ја за сред-
ства која су нам одо бри ли 
за овај про је кат, иста као је 
Рани са вље вић.

Ста зу здра вља кори сти ће 
како излет ни ци тако и спор-
ти сти, а опре мље на је тако 
да буде при ла го ђе на свим 
узра сти ма.

– Пред ви ђе но је да ста-
за буде додат ни тури стич ки 

садр жај за све оне посе ти о-
це који дођу у нашу општи ну 
и одлу че да викен де про ве-
ду овде. Али пре све га ова 
ста за је пред ви ђе на за наше 
локал но ста нов ни штво како 
би они могли да ужи ва ју и да 
се рекре и ра ју. Желе ли смо 
за њих да напра ви мо јед ну 
модер ну ста зу. Малч се сма-
тра за јед ну од нај бо љих под-
ло га за трча ње јер не опте-
ре ћу је згло бо ве, тако да сви 

они који желе да се рекре и-
ра ју и да ужи ва ју у при ро ди, 
могу сада да дођу на Липо-
ва чу и овде про ве ду цео дан, 
иста кла је Кри сти на Радо са-
вље вић. 

У дру гој фази изград ње 
ста за ће бити про ши ре на, 
а оче ки ва ња су да ће бити 
један од нај леп ших спорт ско 
рекре а тив них цен та ра у окви-
ру Наци о нал ног пар ка Фру-
шка гора. М. Н.

Пред став ни ци шид ске општи не у оби ла ску радо ва

ТАДА ШИ НАГА ЈИ У ПОСЕ ТИ ОШ „СВЕ ТИ САВА“

При ја тељ ство са шко лом из Јапа на
У петак, 4. маја, Основ ну шко лу „Све-

ти Сава“ у Срем ској Митро ви ци 
посе тио је бив ши амба са дор Јапа-

на у Срби ји Тада ши Нага ји. Ова посе та 
знак је успе шне сарад ње и при ја тељ ства 
изме ђу Основ не шко ле „Све ти Сава“ у 
Срем ској Митро ви ци и Основ не шко ле 
„Саба“ из гра да Хофу у Јапа ну. Том при-
ли ком орга ни зо ван је све ча ни при јем у 

шко ли „Све ти Сава“, а уче ни ци су сво јим 
пер фор ман си ма поздра ви ли и заба ви ли 
свог госта. 

Госпо дин Нага ји про шле годи не је са 
гра до на чел ни ком гра да Хофу посе тио 
Срем ску Митр о ви цу и ОШ „Све ти Сава“, 
и том при ли ком ини ци рао поме ну то при-
ја тељ ство. Како каже, оду ше вљен је при-
је мом који му је при ре ђен и нада се да 

је ово само поче так јед не дуге и лепе 
сарад ње и при ја тељ ства. Пре ма њего-
вим речи ма, скла па ње ова квих при ја-
тељ ста ва пре све га је важно због сти ца-
ња нових иску ста ва и кул тур не раз ме не. 
При ме ра ради, у шко ли „Саба“ у Јапа ну, 
уче ни ци уче срп ски језик, уче о срп ској 
кул ту ри, а има ју при ли ку и да једу тра ди-
ци о нал на срп ска јела. 

Дирек то ри ца ОШ „Све ти Сава“ Дра га-
на Сре те но вић изја ви ла је да јој је вели-
ка част и задо вољ ство што је ова шко-
ла успе ла да уго сти њего ву ексе лен ци ју 
и при пре ми при го дан про грам у њего ву 
част. 

На при је му су при су ство ва ли и начел-
ник Град ске упра ве за обра зо ва ње, кул-
ту ру, спо рт и омла ди ну Или ја Недић, 
заме ни ца гра до на чел ни ка Све тла на 
Мило ва но вић, као и пред сед ник Скуп-
шти не Гра да Срем ска Митро ви ца Томи-
слав Јан ко вић, који је изја вио да је госпо-
дин Нага ји вели ки при ја тељ наше земље 
и да се 16 годи на, коли ко је био амба-
са дор у Срби ји, непре ста но зала гао за 
сарад њу Срби је и Јапа на. Пре ма њего-
вим речи ма, сарад ња изме ђу ове две 
шко ле је још један мост при ја тељ ства 
изме ђу два наро да. 

Н. Мило ше вић
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ЕКО НОМ СКА ШКО ЛА „9. МАЈ“

Више од пола века тра ди ци је 
успе шног обра зо ва ња

Еко ном ска шко ла „9. 
мај“ у Срем ској Митро-
ви ци 9. маја ове годи-

не про сла вља свој 59. 
рођен дан, као и дан шко ле. 
Том при ли ком, посе ти ли 
смо ову обра зов ну уста но-
ву, која већ више од пола 
века мла де и пер спек тив не 

људе изво ди на пра ви пут.
Да ова шко ла сва ке годи-

не откри ва све више мла дих 
са вели ким потен ци ја лом у 
раз ли чи тим обла сти ма 
потвр дио нам је и дирек тор 
шко ле Нови ца Нова ко вић. 

– Пре све га бих желео 
нешто да испри чам о успе-

си ма наше шко ле и наших 
уче ни ка. Изме ђу прет ход ног 
и овог рођен да на, како 
воли мо да каже мо, има ли 
смо успе шну годи ну. Осво ји-
ли смо девет Све то сав ских 
награ да, из соци о ло ги је, 
пра ва, јед ну екип но и три 
поје ди нач но, две из спор та 
и јед ну из књи жев но сти. 
Ове годи не има мо и јед ног 
кува ра, који је на два так ми-
че ња осво јио брон за ну 
меда љу, а на так ми че њу у 
Будви је недав но осво јио 
зла то. Уче ство ва ли смо на 
сај му вир ту ал них пред у зе ћа 
где смо осво ји ли награ де за 
доку мен та ци ју и нај бо љи 
ката лог. Оно што је кру на 
нашег рада, про шле годи не 
смо били репу блич ки прва-
ци у симу ла ци ји суд ског 
про це са – рекао је Нови ца и 
додао да је шко ла 12 годи на 
за редом била нај бо ља 
срем ска шко ла у спор ту. 
Пре ма њего вим речи ма, 
уче ни ци ове шко ле редов но 
уче ству ју на так ми че њи ма 
из свих обла сти које су у њој Нови ца Нова ко вић

Један од
нај за па же ни јих и, 

можда,
нај пер спек тив ни јих 

сме ро ва у шко ли
је и смер

финан сиј ског
адми ни стра то ра. 

На овом сме ру
уче ни ци још у току 

сред њо школ ског 
обра зо ва ња сти чу 
број на прак тич на 
зна ња из обла сти 
пред у зет ни штва и 

орга ни за ци је 
бизни са и на тај 

начин одмах након 
сред ње шко ле 

бива ју спрем ни
на рад
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засту пље не, а сва ки пут се 
неко вра ти са јед ном од 
прве три награ де.

Када је реч о усло ви ма 
рада, сва ке годи не се ради 
на побољ ша њу школ ске 
инфра струк ту ре и уре ђе њу 
про сто ра за рад. С обзи ром 
на то да је шко ла ста ра, ови 
радо ви се спо ро одви ја ју, 
али је побољ ша ње енте ри-
је ра, што је нај ва жни је за 
усло ве у који ма се учи, очи-
глед но.

– У скла ду са финан сиј-
ским могућ но сти ма ула же-
мо пре све га у уну тра шњост 
шко ле. Прет ход не годи не 
смо рено ви ра ли пет учи о ни-
ца, које су сада мул ти ме ди-
јал не, са савре ме ном тех ни-
ком и тех но ло ги јом. Сре ђен 
је добар део ход ни ка, а у 

још три учи о ни це су ура ђе-
ни нови подо ви. Кра јем про-
шле годи не врши ли смо 
сана ци ју гре ја ња у фискул-
тур ној сали, у чему нам је 
помо гла локал на само у пра-
ва. Све оста ло смо ура ди ли 
из соп стве них сред ста ва. 
После дугог низа годи на 
ура ди ли смо и савре ме ни 
каби нет за уго сти тељ ство – 
рекао је дирек тор и додао 
да се у шко ли пла ни ра 
укљу че ње у про је кат елек-
трон ског днев ни ка и да се 
оче ку је тех нич ка опре мље-
ност за овај про је кат до 1. 
сеп тем бра. 

Како дирек тор наво ди, 
про шле годи не је отво ре но 
и упи са но шест сме ро ва, а 
тако се оче ку је и ове годи не. 
Из обла сти еко но ми је, пра-

ва и адми ни стра ци је у шко-
ли функ ци о ни шу сме ро ви 
еко ном ског тех ни ча ра, 
финан сиј ског и послов ног 
адми ни стра то ра, као и 
прав ног тех ни ча ра, а из 
обла сти тури зма и уго сти-
тељ ства уго сти тељ ског тех-
ни ча ра и кува ра. Сви уче ни-
ци су до сада упи си ва ни у 
првом упи сном кру гу, а, пре-
ма њего вим речи ма, шко лу 
углав ном упи су ју деца која 
су бољи уче ни ци, како у гра-
ду тако и у око ли ни.

С обзи ром на то да се 
дана шња еко но ми ја све 
више окре ће сек то ру услу га, 
у овој шко ли се посеб на 
пажња при да је сме ру кува ра 
и уго сти те ља. Овде се већ 
годи на ма шко лу ју врхун ски 
кува ри и уго сти те љи, а томе 
у при лог гово ре како успе си 
уче ни ка, тако и њихо ва 
моти ви са ност за рад. 

Михај ло Иса ко вић, буду ћи 
кувар, који је уче ство вао на 
међу на род ном так ми че њу 
одр жа ном у Црној Гори у 
Будви, осво јио је зла то. 

– На так ми че њу је уче-
ство ва ло око 40 так ми ча ра 
из 12 зема ља. Било је изу-
зет но напор но и тешко, а 
жири је био изу зет но риго ро-
зан. Хтео бих да нагла сим 
да ако неко жели да се так-
ми чи мора да има вели ку 
подр шку сво је поро ди це, 
посеб но због чиње ни це да 
су ова ква так ми че ња изу зет-
но ску па. На овом так ми че-

њу сам насту пао испред 
Кули нар ске репре зен та ци је 
Срби је, а поред мене било 
је још наших репре зен та ти-
ва ца који су осво ји ли сре бр-
не и брон за не меда ље – 
изја вио је Михај ло и додао 
да је бит но да мла ди упи шу 
смер који желе и да је у шко-
ло ва њу по пита њу кули нар-
ства нај бит ни ја љубав и да 
је на тај начин успех зага-
ран то ван. 

Михај лов друг из раз ре да, 
Душан Уро ше вић из Мар ти-
на ца изја вио је да је од 
четвр тог раз ре да основ не 
шко ле одлу чио да упи ше 
овај смер.

– Вео ма дуго гајим љубав 
пре ма кули нар ству. Већ дуго 
сам кувао у кући, пошто сам 
одра стао са ћале том. Игром 
слу ча је ва упи сао сам смер 
уго сти те ља, али сам се ипак 
пре ба цио за кува ра. Био сам 
вео ма моти ви сан да учим, а 
и прак са ми је ишла од руке. 
У почет ним годи на ма смо 
учи ли да при пре ма мо 
састој ке за кува ње, а после 
се већ види ко је тален то ван 
и посло дав ци после то пре-
по зна ју. Мислим да овај 
смер има пер спек ти ву и да у 
будућ но сти може да се нађе 
при сто јан посао чак и са 
сред њом шко лом. Мно ги су 
на тај начин оби шли свет, а 
уко ли ко се наста ви са шко-
ло ва њем може заи ста дале-
ко да се догу ра – рекао је 
Душан.

Уго сти тељ ски тех ни ча ри 
тако ђе у овој шко ли сти чу 
врло ква ли тет ну обу ку. Шко-
ла сара ђу је са број ним уго-
сти тељ ским лока ли ма у гра-
ду и уче ни ци на овај начин 
сти чу врло важна прак тич на 
зна ња, а при том за свој рад 
бива ју и нов ча но награ ђе ни.

Што се тиче пра ва, као 
што је већ рече но, уче ни ци 
Еко ном ске шко ле „9. мај“ 
тако ђе пости жу запа же не 
резул та те. На ово го ди шњој 
симу ла ци ји суд ског про це са 
еки па шко ле осво ји ла је тре-
ће место, а Нема ња Иван ко-

И овог деве тог маја, као 
и прет ход них 58. годи на, 
Еко ном ска шко ла „9. мај“ 
већ тра ди ци о нал но орга-
ни зо ва ће све ча ну ака де-
ми ју у митро вач ком позо-
ри шту „Добри ца Милу ти-
но вић“. Сви при сут ни том 

при ли ком моћи ће да виде 
број не пер фор ман се у 
извед би уче ни ка ове шко-
ле. На репер то а ру ће, 
поред реци то ва ња пое зи је 
и чита ња лите рар них 
радо ва уче ни ка, бити и 
крат ки позо ри шни кома ди. 

Обе ле жа ва ње дана шко ле

Михај ло Иса ко вић Душан Уро ше вић Нема ња Иван ко вић
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вић, уче ник четвр те годи не 
прав ног сме ра у поје ди нач-
ном так ми че њу је осво јио 
прво место.

– Било нас је шесто ро у 
еки пи и сва ко је имао сво ју 
уло гу. Ја сам био све док 
оште ће ног. Пола сата пре 
насту па доби ли смо слу чај и 
у том пери о ду смо мора ли 
да га реши мо и да сва ко 
изне се свој део уло ге. Ту 
сам и добио прву награ ду за 
нај бо љег све до ка оште ће-
ног. Мислим да нам је ово 
так ми че ње мно го зна чи ло,  
јер смо на тај начин тео ри ју 
о којој учи мо могли да при-
ме ни мо. Са јед не стра не 
има мо морал и ети ку, са 
дру ге стра не пра во, и на тај 
начин смо могли да види мо 
како нау ка о пра ву функ ци о-
ни ше у пра вом живо ту – 
изја вио је Нема ња. 

Један од нај за па же ни јих 
и, можда, нај пер спек тив ни-
јих сме ро ва у шко ли је и 
смер финан сиј ског адми ни-
стра то ра. На овом сме ру 
уче ни ци још у току сред њо-
школ ског обра зо ва ња сти чу 
број на прак тич на зна ња из 
обла сти пред у зет ни штва и 
орга ни за ци је бизни са и на 
тај начин одмах након сред-
ње шко ле бива ју спрем ни на 
рад. С тим у вези, раз го ва-
ра ли смо са неко ли ко уче ни-
ца овог сме ра.

Јеле на Јови чић, уче ни ца 
четвр те годи не сме ра 
финан сиј ског адми ни стра-
то ра изја ви ла је да у окви ру 
сме ра функ ци о ни ше вир ту-
ел на фир ма под нази вом 
Мисте ри. Еки па шко ле је на 

так ми че њу из изра де бизнис 
пла но ва у гра ду осво ји ла 
прво место и пла си ра ла се 
на репу блич ко так ми че ње у 
Бео гра ду. 

Њена дру га ри ца из раз ре-
да, Нико ли на Кова че вић, 
рекла је да су се за так ми че-
ње при пре ма ли неко ли ко 
месе ци.

– Ово је за нас било вели-
ко иску ство. Има ли смо при-
ли ку да се упо зна мо са тим 
како изгле да јав ни наступ, 
као и да савла да мо тре му. 
Про шле годи не смо тако ђе 
уче ство ва ли на сај му вир ту-
ал них пред у зе ћа, и испред 
нашег пред у зе ћа Мисте ри 
смо има ги нар но про да ва ли 
обу ћу – рекла је Нико ли на.

Нешто више о самом сме-
ру рекла нам је и Боја на 

Мариц ки, тако ђе уче ни ца 
ФА сме ра. 

– Овај смер важи за један 
од нај те жих у нашој шко ли. 
Код нас је нај за ни мљи ви је 
то што има мо финан сиј ско-
рачу но вод стве ну обу ку у 
којој је орга ни зо ва но вир ту-
ал но пред у зе ће, где се упо-
зна је мо са свим посло ви ма 
који се ина че оба вља ју у 
пред у зе ћу. У окви ру сме ра 
има мо и прак су, која кре ће 
од дру ге годи не, где одла зи-
мо у пра во пред у зе ће и упо-
зна је мо се са свим посло ви-
ма веза ним за еко но ми ју на 
нивоу сред ње шко ле – изја-
ви ла је Боја на, која ће, по 
све му суде ћи, бити и ђак 
гене ра ци је. 

У окви ру шко ле, поред 
број них дру гих сек ци ја, 

функ ци о ни ше и нови нар ска 
сек ци ја, па смо с тим у вези 
раз го ва ра ли и са неким 
њеним чла но ви ма. Мар ко 
Чоња гић, буду ћи еко ном ски 
тех ни чар, бави се пое зи јом 
и пише у окви ру ове сек ци је.

– Нови нар ска сек ци ја 
функ ци о ни ше већ дуги низ 
годи на, а од ове годи не 
функ ци о ни ше по новом кон-
цеп ту. Пише мо о деша ва-
њи ма како у шко ли тако и у 
гра ду. Бави мо се и кул ту-
ром, зани мљи во сти ма о 
гра ду, ђаци ма који су оства-
ри ли успе хе о так ми че њи ма 
и слич но. Нови не под нази-
вом Мега фон сва ког деве тог 
у месе цу изла зе у елек трон-
ској фор ми – изја вио је Мар-
ко.

Њего ве коле ги ни це из 
сек ци је Ана бе ла Јова но вић 
и Тама ра Вишњић тако ђе 
пишу за Мега фон и зајед но 
уре ђу ју рубри ку веза ну за 
ана ли зу тео ри ја заве ре и 
мито ва. До сада су писа ле о 
сле та њу на Месец, Бит кои-
ну и слич но, а бит но им је 
да теме о који ма пишу буду 
акту ел не и зани мљи ве. 

Тако ђе, потреб но је напо-
ме ну ти да у овој шко ли 
посто ји још мно го ова квих 
уче ни ка, који сво јом моти ва-
ци јом и тален ти ма гово ре о 
све тлој будућ но сти нашег 
гра да. Уко ли ко ови мла ди 
људи буду има ли при ли ку 
да оста ну овде и да сво јим 
потен ци ја лом упот пу не 
митро вач ки кул тур ни и еко-
ном ски живот, о Срем ској 
Митро ви ци могао би се чути 
само добар глас у јав но сти.

Нема ња Мило ше вић

Јеле на Јови чић, Нико ли на Кова че вић и Боја на Мариц ки

Мар ко Чоња гић, Ана бе ла Јова но вић и Тама ра Вишњић
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ИРИГ

У току радо ви на поправ ци коло во за
За теку ће одр жа ва ње пут не 

инфра струк ту ре у ири шкој 
општи ни је у буџе ту за ову 

годи ну опре де ље но 12 мили о на 
дина ра. 

– Путе ви који су у нашој над-
ле жно сти су у рела тив но добро 
ста њу и тре нут но се раде теку-
ће поправ ке коло во за по ули ца-
ма јер се оште ће ња увек јавља ју 
после зим ског пери о да. Нај кри-
тич ни је нам је било, и то смо 
прво сани ра ли, удар не рупе на 
путу од Павло ва ца до Врд ни ка.

Попра вље ни су и коло во зи у 
Ири гу, а у току су радо ви у Врд-
ни ку, каже пред сед ник ири шке 
општи не Сте ван Кази ми ро вић. 

Он дода је да се тре нут но 
ради про јект на доку мен та ци ја 
за сана ци ју пута од Јазак воде 
до мале Реме те, што је дона ци-
ја кућe „Атос фрук тум“ из Мале 
Реме те и ком па ни је „Деу рић“.

– Реч је о вред но сти од око 
два мили о на дина ра, а доку-
мен та ци ја би тре ба ло да се 
завр ши за месец дана. Када се 
она завр ши, одмах ћемо кон ку-

ри са ти за сред ства и оче ку је мо 
да ћемо већ на јесен моћи да 
ради мо сана ци ју тог пута, исти-
че пред сед ник Кази ми ро вић. 

Сви ови радо ви су у над ле-
жно сти ири шког ЈП „Кому на-
лац“ чији дирек тор Алек сан дар 
Маној ло вић исти че да су радо-
ви на делу пута од Јазак воде до 
Мале Реме те завр ше ни и то  се 
ради, мада се оче ку је ком плет-
на сана ци ја тог дела пута када 
се завр ши доку мен та ци ја и кон-
ку ри ше за сред ства. 

– Тре нут но изво ди мо радо-
ве у Риви ци и оче ку је мо да ће 
бити завр ше ни за неко ли ко 
дана. Крпи ли смо удар не рупе у 
Шатрин ци ма и Добро до лу, као и 
у Врд ни ку. С обзи ром да у Врд-
ни ку има доста посла, од сре ди-
не маја наста вља мо са поправ-
ком коло во за у овом месту. 
Уско ро се завр ша ва и тен дер за 
пут Врд ник – Јазак за шта смо 
од Покра ји не доби ли 20 мили о-
на дина ра, каже за наше нови не 
Алек сан дар Маној ло вић.

 С. Џ.
Радо ви у Врд ни ку

ОСНОВ НА ШКО ЛА У ВРД НИ КУ

Ком плет на адап та ци ја
Основ на шко ла „Мили-

ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња“ у Врд ни ку 

доби ла је од вла де Срби је, 
Кан це ла ри је  за упра вља-
ње јав ним ула га њи ма  21,5  
мили он за радо ве на фаса-
ди  и изо ла ци ји, одно сно за 
пове ћа ње енер гет ске  ефи-
ка сно сти школ ског објек та.

Ови радо ви су тре ба ли да 
започ ну на про ле ће, али су 
људи из Кан це ла ри је за јав-
на ула га ња, при ли ком оби-
ла ска објек та, пред ло жи ли 
да се ура ди допу на про јект-
но тех нич ке доку мен та ци је 
како би се  згра да ком плет-
но адап ти ра ла, што ће про-
у зро ко ва ти да радо ви поч ну 
нешто касни је.

– Ура ђе на је јав на набав-
ка за изра ду допу не про-
јект но - тех нич ке доку мен-
та ци је и изра де је у току, а 
рок да се допу на ура ди је 
60 дана. Када се то завр ши, 
ми се нада мо да ћемо на 
лето поче ти са сана ци јом и 
адап та ци јом ове шко ле, и то  
би били зна чај ни и обим ни 
радо ви, нешто слич но као 
што ради мо у ОШ „Доси теј 

Обра до вић“ у Ири гу. Поред 
поме ну те енер гет ске ефи-
ка сно сти згра де, додат но 
ће се ради ти нови при лаз 
шко ли, кров, сани тар ни чво-
ро ви… У овој шко ли пре пар 
годи на ради ли смо и гре ја-
ње, сада је на пелет, а нада-
мо се, када се окон ча гаси-
фи ка ци ја наше општи не,  да 
ће све уста но ве пре ћи да за 
гре ја ње кори сте гас, каже 

Сте ван Кази ми ро вић, пред-
сед ник ири шке општи не.

Он дода је да ће се тач на 
вред ност про јек та – која ће 
сва ка ко бити знат но виша 
од почет них 21,5 мили о на 
дина ра – зна ти када се ком-
пле ти ра потреб на доку мен-
та ци ја.

–  Радо ви сва ка ко кре ћу 
ове годи не, нешто касни-
је него да смо само ради ли 

енер гет ску ефи ка сност. Ја 
се надам да ћемо до кра ја 
ове годи не има ти ком плет но 
рено ви ра не све наше пред-
школ ске уста но ве и шко ле, 
са радо ви ма по оби му и ква-
ли те ту  какви нису рађе ни 
у про те клих пет деце ни ја, 
каже Сте ван Кази ми ро вић.

Реци мо још да у врд нич-
кој шко ли у овој годи ни има 
укуп но 232 уче ни ка. С. Џ.

Шко ла у Врд ни ку
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ЦЕН ТАР ЗА СОЦИ ЈАЛ НИ РАД

Саве то ва ли ште за мла де
Са циљем пру жа ња 

помо ћи и додат не 
подр шке деци и мла-

ди ма под ризи ком, пећи нач-
ки Цен тар за соци јал ни рад 
покре нуо је про је кат Саве-
то ва ли шта за децу и мла-
де, за који је ова уста но ва 
доби ла сред ства на кон кур-
су Покра јин ског секре та ри-
ја та за соци јал ну поли ти ку, 
демо гра фи ју и рав но прав-
ност поло ва.

Пре ма речи ма дирек то ри-
це Цен тра Биља не Јови чић, 
Саве то ва ли ште је поче ло 
са радом 1. маја, а са децом 
којој је помоћ потреб на 
наред них 5 месе ци ради ће 
рад ни ци ове уста но ве два 
пута недељ но, поне дељ-
ком и пет ком од 15 часо ва. 
У пита њу је пси хо со ци јал-
на подр шка, саве то ва ње на 
пла ну пре вен ци је асо ци јал-
ног и сва ког ризич ног пона-
ша ња код мла дих, као што 
је напу шта ње шко ле, мало-

лет нич ки бра ко ви, врше ње 
кри вич них дела и пре кр ша-
ја, вршњач ког наси ља, кон-
зу ми ра ње пси хо ак тив них 
суп стан ци.

– Сва ка ко да жели мо да 
сво јим радом али и овим 
про јек том сма њи мо број 
кори сни ка услу га Цен тра за 
соци јал ни рад међу мало-

лет ном и мла дом попу ла ци-
јом, а посто је и деца којој је 
потреб на додат на подр шка. 
Ми смо увек током сва ко-
днев ног рада про це њи ва-
ли којој деци је потреб но 
посве ти ти више вре ме на, 
те је овај про је кат иде ал на 
при ли ка да се тој деци пру-
жи помоћ, за сада два пута 

недељ но, а ако буде потре-
бе и више. Ради ће мо и са 
децом која про ла зе наси ље 
у поро ди ци као и са децом 
из бра ко ра звод них спо ро-
ва, јер таква деца су увек 
инди рект не жртве – рекла 
је Јови чи ће ва.

Дирек тор ка Цен тра се, 
тако ђе, освр ну ла на зна-
чај про јек та јер се оче ку је 
да ова кав рад са децом и 
мла ди ма дове де до сма ње-
ња повра та и бро ја кри вич-
них дела и пре кр ша ја, као и 
про бле ма тич них пона ша ња 
у шко ли код деце и мла-
дих у пећи нач кој општи ни. 
Циљ на гру па про јек та су 
деца и мла ди од 11 до 26 
годи на која су кори сни ци 
или чије су поро ди це кори-
сни ци услу га ове уста но ве, 
а уко ли ко нису потреб но је 
само да дођу у пећи нач ки 
Цен тар за соци јал ни рад 
или позо ву број теле фо на 
436 028.

Биљана Јовичић

ШИМА НОВ ЦИ

Сајам запо шља ва ња

Општи на Пећин ци и Наци о нал на 
слу жба за запо шља ва ње Фили ја-
ла Срем ска Митро ви ца орга ни зу-

ју четвр ти Сајам запо шља ва ња у петак, 
11. маја, од 11.00 до 13.00 часо ва, у сали 
хоте ла „Евро па“, ул. Вој во де Вука бб у 
Шима нов ци ма. До сада је сво је уче шће 
потвр ди ло 15 ком па ни ја које има ју потре-
бу за новим кадро ви ма, а оче ку је се да 
ће на сај му око 25 пред у зе ћа и ком па ни-
ја које послу ју на тери то ри ји пећи нач ке 
општи не на сво јим штан до ви ма пред ста-

ви ти потре бу за рад ни ци ма, што је добра 
при ли ка за неза по сле не да се на јед ном 
месту упо зна ју са цело куп ном пону дом 
сло бод них рад них места и да одмах и 
кон ку ри шу за места за која су заин те ре-
со ва ни.

Пећи нач ка локал на само у пра ва ће 
орга ни зо ва ти бес пла тан пре воз за неза-
по сле на лица са тери то ри је општи не 
Пећин ци, која су заин те ре со ва на за уче-
шће на Сај му, а нису у могућ но сти да 
обез бе де соп стве ни пре воз. 

БОИ ЛА КУП

Више од тоне 
рибе за 24 часа

На првом Бои ла купу, одр жа ном 
28. и 29. апри ла на језе ру „Срем ска 
оаза“ у Субо ти шту, обо рен је рекорд 
језе ра у укуп ној коли чи ни упе ца не 
рибе. Осам тро чла них еки па је за 24 
часа, коли ко је так ми че ње тра ја ло, 
упе ца ло укуп но 352 при мер ка шара-
на укуп не тежи не 1.131,262 кило гра-
ма.

Након 24 часа пеца ња, од 17.00 
часо ва 28. апри ла до 17. часо ва 29.
апри ла, нај бо љи резул тат је оства-
рио тим Гво зде на папри ка који је уло-
вио 72 при мер ка укуп не тежи не 
223,910 кило гра ма. Дру го место је 
зау зео тим Јан ко и Жиле са 60 уло-
вље них при ме ра ка укуп не тежи не 
190,613 кило гра ма, а тре ће место је 
при па ло тиму Шима но вач ки шор који 
је уло вио 47 при ме ра ка укуп не тежи-
не 151,455 кило гра ма.

Прву рибу на так ми че њу је упе ца ла 
побед нич ка еки па тима Гво зде на 
папри ка, нај ве ћи поје ди нач ни улов, 
тежак 9,680 кило гра ма, имао је тим 
Кур јач ки, а нај ма њег шара на је упе-
цао тим Јан ко и Жиле, тешког све га 
1,095 кило гра ма. 
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ДОЊИ ТОВАР НИК

Годи шњи кон церт Изво ра
Фол клор но дру штво 

„Извор Доњи Товар-
ник“ се на Годи шњем 

кон цер ту, одр жа ном 29. апри-
ла пред пре пу ном спорт ском 
халом у Доњем Товар ни-
ку, пред ста ви ло публи ци са 
осам коре о гра фи ја – игра ма 
из Шума ди је, југо и сточ не и 
цен трал не Срби је, Вла шким 
игра ма, игра ма из Мачве, 
игра ма из Бана та, игра ма из 
Леско вач ке Мора ве и игра ма 
из Врањ ског поља, под буд-
ним оком умет нич ких руко-
во ди ла ца Изво ра Дани је ле и 
Вла ди ми ра Бар нак.

Публи ка је насту пе мла-
дих фол кло ра ша награ ди ла 
гро мо гла сним апла у зи ма, а 
Вла ди мир Бар нак каже да су 
игра чи Изво ра за само три 
годи не, коли ко ово дру штво 
посто ји, напра ви ли огро ман 
напре дак.

– Пред њих смо ста ви ли 
један врло амби ци о зан зада-
так, да оди гра ју цело ве чер-
њи кон церт само стал но и 
они су у томе успе ли. У овом 
тре нут ку има ју десет коре о-
гра фи ја у нога ма и могу сами 
да оди гра ју сат и по кон цер-
та, што је за неко га ко је 
почео да игра пре само три 
годи не изу зе тан напре дак. 
Мислим да они још увек нису 
све сни коли ко су у ства ри 
напре до ва ли и шта све могу 
– рекао нам је Вла ди мир.

На почет ку кон цер та пред-

сед ник Управ ног одбо ра 
Фол клор ног дру штва „Извор 
Доњи Товар ник“ Милан 
Алек сић уру чио је захвал ни-
це они ма који су у про те кле 
три годи не нај ви ше пома га-
ли рад дру штва: Општи ни 
Пећин ци, Кул тур ном цен тру 
Пећин ци, пред у зе ћу Луки 
комерц, Ловач ком дру штву 
Доњи Товар ник, Удру же њу 
жена „Сун чев цвет“ из Доњег 
Товар ни ка, Ловач ком дру-
штву Бре стач, Месној зајед-
ни ци Бре стач и основ ним 
шко ла ма „Сло бо дан Бајић 
Паја“ Пећин ци и „Душан 
Јер ко вић Уча“ Шима нов-
ци, а посеб на захвал ност је 

упу ће на роди те љи ма мла-
дих игра ча на подр шци и 
раз у ме ва њу. Захвал ни цу 
у име пећи нач ке локал не 
само у пра ве при мио је заме-
ник пред сед ни ка општи не 
Пећин ци Зоран Вој кић.

Спе ци јал ни гости на кон-
цер ту били су чла но ви 
Ансам бла народ них ига ра 
„Хај дук Стан ко“ из Шап ца, 
на челу са умет нич ким руко-
во ди о цем Биља ном Рељић, 
који су се публи ци у Доњем 
Товар ни ку пред ста ви ли 
игра ма из Мачве, игра ма 
из Маке до ни је и игра ма са 
Косо ва.

„Извор Доњи Товар ник“ 

тре нут но оку пља око сто 
чла но ва из осам насе ља 
пећи нач ке општи не – Доњег 
Товар ни ка, Ога ра, Обре жа, 
Бре ста ча, Субо ти шта, Прхо-
ва, Срем ских Миха ље ва ца 
и Кар лов чи ћа, а недав но им 
је, као потвр да ква ли те та, 
сти гао и позив за уче шће на 
Међу на род ном фести ва лу 
фол кло ра деч јих и омла дин-
ских гру па у Чер но мо ре цу у 
Бугар ској, где ће насту пи ти 
кра јем јуна као једи ни пред-
став ни ци Срби је, зајед но са 
ансам бли ма из Мађар ске, 
Грч ке, Маке до ни је, Бугар ске, 
Укра ји не, Репу бли ке Срп ске 
и дру гих зема ља.

ПРВИ ДАНИ ЗМА ЈЕ ВА

Сећа ње на Вука Гргу ре ви ћа Бран ко ви ћа
У част леген дар ног Зма ја Огње ног 

Вука, деспо та, рат ни ка, вла да ра, и 
можда послед њег пра вог сред њо ве-
ков ног вите за срп ске тра ди ци је, ове 
годи не ће у Купи но ву први пут бити 
одр жа на мани фе ста ци ја „Купи ник – 
Дани зма је ва“ у субо ту, 26. маја, од 
13.00 часо ва. Мани фе ста ци ју, која за 
циљ има да очу ва сећа ње на Зма ја 
Огње ног Вука и на све вите зо ве срп-
ске про шло сти, орга ни зу је Удру же ње 
„Зеле ни поглед“ из Купи но ва, покро ви-
тељ је пећи нач ка локал на само у пра-
ва, а парт нер тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Пећин ци.

Мани фе ста ци ја, која ће бити састав-
ни део обе ле жа ва ња Дана општи не 
Пећин ци, биће одр жа на на про сто ру 
око твр ђа ве Купи ник, цркве Све тог 
Луке и Етно куће у Купи но ву, а по 
речи ма пред сед ни ка „Зеле ног погле-

да“ Пери це Одо ба ши ћа, жеља орга ни-
за то ра је да се шира јав ност упо зна са 
пери о дом сред њег века, вите шком 
кул ту ром и тра ди ци јом, са пој мом 
„зма ја“ и „зма је ви тог јуна ка“, и вите-
шким редом зма ја. Нарав но, све у 
циљу даље про мо ци је и попу ла ри за-
ци је Купи ни ка као послед ње пре сто-
ни це срп ске сред њо ве ков не држа ве.

– Срж про гра ма биће вите шке игре, 
изло жба сред њо ве ков ног оруж ја, 
сред њо ве ков ни базар и трпе за и кон-
церт духов не музи ке, а посеб ну драж 
дога ђа ју даће чла но ви вите шког удру-
же ња „Бели орло ви“, који ће опре-
мље ни сред њо ве ков ним окло пи ма и 
оруж јем илу стро ва ти вите шке бор бе. 
Тако ђе, орга ни зо ва ње неко ли ко ради-
о ни ца: кали гра фи је (умет ност лепог 
писа ња) и кова ња, као и ради о ни це 
стре ли чар ства, на атрак ти ван и интер-
ак ти ван начин посе ти о ци ма ће доча-
ра ти лепо ту ста рих зана та и вешти на 
– каже Одо ба шић.

Срп ски деспот Вук Гргу ре вић Бран-
ко вић, у наро ду запам ћен као Змај 
Огње ни Вук, био је при пад ник вите-
шког реда зма ја, а сто ло вао је у Купи-
ни ку, где је и пре ми нуо пре 533 годи-
не.
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ЧАРОБНИ ТИГАЊ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Палачинци за све укусе

Иако је након вели ке 
сме не вла сти 2000. 
годи не, током тран зи-

ци о них годи на, жртво ван и 
ста вљен испред зака тан че-
не капи је фабри ке или пред-
у зе ћа нема ли број рад ни ка, 
рев но сно се „сла ви“ 1. мај 
као да у Срби ји запо сле ност 
цве та и као да се на сва ком 
кора ку нешто ради и гра ди. 

Изван зоне док три не, дог-
ма ти ке и дема го ги је међу 
запо сле ни ма у јав ним пред у-
зе ћи ма, који врло радо сла-
ве 1. мај, неки дру ги људи, 
који желе и уме ју да се само-
за по сле не чека ју ћи да се 
оства ре пред из бор на обе ћа-
ња, иза бра ли су очи глед но 
тежи пут, па га нешто баш и 
не славе.

Весна и Мла ден Мило ше-
вић из Срем ске Митро ви це, 
осво ји ли су срца сво јих 
сугра ђа на пала чин ка ма из 
чароб ног „Тига ња“. Они има-
ју дво је деце Мари ну и Мар-
ка, свр ше не сту ден те који су 
нека ко успе ли да се запо сле.

– На иде ју нашег сина који 
је обо жа ва лац пала чин ки 
отво ри ли смо „Тигањ“. Оду-
ше вио се јед ном чуве ном 
пала чин кар ни цом у Бео гра-
ду и покре нуо је при чу у том 
сме ру, а ми нисмо има ли 
нити један раз лог да се не 
опро ба мо. Од сина смо 
доби ли при зна ње да по ква-

ли те ту сто ји мо раме уз раме 
са пре сто ни цом. С љуба вљу 
ово ради мо супруг и ја, а нај-
ве ће при зна ње су нам наши 
задо вољ ни и сити гости – 
рекла је Весна Мило ше вић.

Чуве на пала чин кар ни ца је 
отво ре на пред поче так теку-
ће школ ске годи не, а нала зи 
се у Доси те је вој, јед ној од 
нај леп ших ули ца у цен тру 
гра да. Како је сва ки поду-
хват ове врсте све само не 
јед но ста ван, без могућ но сти 
да запо сле још неког.

– Про шле годи не, 1. сеп-
тем бра отво ри ли смо 
„Тигањ“, јер смо реши ли да 
сво јој деци оста ви мо овај 
посао као макар основ ни 
извор при хо да. У овом послу 

нема наро чи те зара де, може 
да се зара ди за поро ди цу, 
али пре ко тога је заи ста 
немо гу ће у овом тре нут ку. 
Како су деца про на шла 
посло ве и уста ли ла се, тако 
смо реши ли да пре ки не мо 
овај посао, јер ја сама не 
могу да све да ура дим, а 
сред ста ва нема довољ но да 
запо слим још неког, иако би 
то воле ла, што би био и 
добар раз лог да са овим 
наста ви мо – обја шња ва 
Весна.

Мило ше ви ћи су одлу чи ли 
да пре да ју „Тигањ“ у руке 
неком коме је ста ло да 
наста ви по ста ром, одно сно 
да ква ли тет оста не оно што 
ову пала чин кар ни цу чини 

оми ље ним местом међу 
шко лар ци ма и љуби те ља 
пала чин ки.

– Без обзи ра на то што ми 
овде пре ста је мо, и то упра во 
сад од 1. маја, „Тигањ“ наста-
вља, а јед на фина госпо ђа, 
која има три ћер ке, наста ви-
ће и нада мо се одр жа ти ква-
ли тет какав смо ми зада ли. 
Веру јем да ће уз сво је ћер ке 
она успе ти да мало боље 
рас по ре ди рад но вре ме. Ми 
смо људи који нема ју шта да 
кри ју, па смо буду ћој вла сни-
ци пока за ли и обја сни ли све 
у вези са начи ном рада, а 
њена воља би тре ба ло да 
буде довољ на да се ово 
наста ви и да „Тигањ“ оста не 
митро вач ка пала чин кар ни ца 
број један.

„Тигањ“ није само нај бо ља 
пала чин кар ни ца у гра ду, већ 
јед но од мир ни јих места, где 
се уз добру хра ну може завр-
ши ти још поне ка оба ве за, 
попут при пре ме за нека кав 
доса дан и непо тре бан кон-
трол ни зада так. Важно је да 
ово место није од оних које 
мало лет ни ци ма про да је 
алко хол, па зато и није на 
ценов ни ку. „Тигањ“ је на неки 
начин дру га кућа сред њо-
школ ци ма и није чудо што су 
Весна и Мла ден све вре ме 
држа ли добе спре кор не хиги-
је не и при јат не атмос фе ре.

А. Ћосић

– Супру га ми је у пен зи ји, 
а ја је нисам доче као. Као 
Матро зо во дете, након 23 
годи не рада, постао сам, 
што се каже, „срећ ник у 
тран зи ци ји“ и нарав но, већ 
15 годи на сам без посла. 
Радио сам на кон трол ној 
табли у срцу фабри ке. 
Међу тим, од те при че нема 
ништа, све је то позна то, 
каже Мла ден Мило ше вић. 

„Срећ ник“
тран зи ци је

Весна Милошевић

Младен Милошевић
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НОВИ КАР ЛОВ ЦИ: НОВИ ДОМ ЗА ПОРО ДИ ЦУ РИКОВ

Урал заме ни ли рав ним Сре мом
Тешко да су Руси Татја на и Артур 

Риков пре само седам годи на 
и сања ли да ће живот да их из 

Јека те рин бур га дове де у Нове Кар лов-
це, сре мач ко село уда ље но чита вих 
4.500 кило ме та ра од њихо ве постој би-
не. Нови дом сви ли су надо мак Инђи је 
и ту пола ко изво де на пут сво је сед мо-
ро деце.

Што је још инте ре сант ни је, истим 
сто па ма кре ну ло је још њихо вих 
земља ка који су им сада ком ши је.

При зна ју, гото во одмах, да им је 
Јека те рин бург у пла нин ском лан цу 
Ура ла остао у срцу, али да им је нови 
дом Срби ја. Заво ле ли су Срем, њего ву 
рав ни цу, тра ди ци ју, и ужи ва ју у при ја-
тељ стви ма која сва ко днев но скла па ју 
и упо зна ју лепо те ове земље.

У Сред њој ули ци, у ста рој швап ској 
кући, сви ла је гне здо поро ди ца Риков. 
Из вели ког дво ри шта, које кра си тек 
про цве та ло дрве ће, сео ску тиши ну 
раз би ја пет на е сто го ди шњи Јан. Он са 
сво јим дру га ром из села мај сто ри ше 
око бици кла.

– Зато смо се и одлу чи ли да дође-
мо упра во овде, због вели ког про сто-
ра, зеле ни ла, без вели ке фре квен ци је 
сао бра ћа ја, чистог вазду ха – почи ње 
при чу Татја на, која је по стру ци пси-
хо лог али се сна шла тако што пре да је 
при ват но часо ве руског јези ка.

Ускр шње пра зни ке про сла ви ли су 
без гла ве куће. Отац Артур, који се 
бави музи ком, из дале ке Руси је вра ти-
ће се у мају. Његов орке стар и зака за-

ни насту пи мора ли су накрат ко да га 
одво је од поро ди це.

Како каже Татја на, деца су им глав на 
пре о ку па ци ја, као и жеља да поста ну 
пра ви људи.

Нај ста ри ја је Павли на (19), која 
завр ша ва Кар ло вач ку гим на зи ју, затим 
Или ја (17), која је тре ћа годи на сред ње 
шко ле у Инђи ји, па Сте фа ни (16), прва 
годи на Кар ло вач ке гим на зи је. Пет на-
е сто го ди шњи бли зан ци Ева и Јан иду 
у осми раз ред, Луци ја (13) је сед ми, 
а нај мла ђа је Хри сти ја на (12) која је 
шести раз ред основ не шко ле.

Татја на нас вра ћа на при чу о зајед-
нич ким поче ци ма новог живо та:

– Пре ва ли ли смо 4.500 кило ме та-
ра да бисмо први пут посе ти ли Срби-
ју 2009. годи не, и то као тури сти. Већ 

тада смо се заљу би ли у лепо те ваше 
земље, и поче ли да раз ми шља мо да 
зау век напу сти мо хлад ни Урал.

Од севе ра до југа Срби је, Татја на 
и Артур тра жи ли су место где ће са 
децом сви ти ново гне здо. А онда су 
сасвим слу чај но дошли у Нове Кар-
лов це.

– Нисмо хте ли насе ље које има реку, 
јер нас је било страх због деце, која 
су тада била вео ма мала. Међу тим, 
у како које место бисмо дошли и рас-
пи ти ва ли се за купо ви ну куће, вла сни-
ци би поче ли да поди жу цене. А, онда 
смо по пре по ру ци при ја те ља чули да 
се у Новим Кар лов ци ма про да је кућа 
по при сту пач ној цени. Кад смо виде ли 
вели ко дво ри ште одмах смо при ста-
ли – при се ћа се Татја на, дода ју ћи да 
су већ сле де ће годи не сви спа ко ва ли 
кофе ре и сти гли на нову адре су.

Одмах након дола ска у Нове Кар-
лов це, досе ли ла се и Арту ро ва мај ка 
Ната ли ја, од које их у селу раз два ја 
башта. Лепо те Сре ма заво ле ла је и 
поро ди ца Све шни ков, са тро је деце, 
која се овде досе ли ла по пре по ру ци 
поро ди це Риков.

– Лако смо се овде укло пи ли, људи 
су див ни и мно го су нам помо гли. Ми 
раз у ме мо да они нема ју мно го сло-
бод ног вре ме на, јер се углав ном баве 
пољо при вре дом, и од јутра до мра ка 
су на њива ма. Али кад дозво ле вре-
мен ски усло ви и вре ме, радо се посе-
ћу је мо – при ча Татја на.

С. Костић

Татја на каже да им није било тешко 
да се при ла го де на нову сре ди ну и 
нови живот.

– Кли ма је мно го топли ја него код 
нас. Овде све успе ва, воће, повр ће... 
све може да се има надо хват руке, 
може те да се бави те разним посло-
ви ма. У Јека те рин бур гу смо живе ли у 
ста ну и онда када као поро ди ца са 
пуно деце дође те у ова кве усло ве, 
нема ништа иде ал ни је – твр ди Татја-
на, која је у род ном месту ради ла као 
педа гог у јед ној шко ли.

Овде све успе ва

Део поро ди це Риков
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА: МУЗИЧ КА ШКО ЛА „ПЕТАР КРАН ЧЕ ВИЋ“

Фести вал пија ни зма

Музич ка шко ла „Петар 
Кран че вић“ је ове 
годи не у сарад њи 

са удру же њем „Кран че-
вић“ орга ни зо ва ла „Фести-
вал пија ни зма“ у Срем ској 
Митро ви ци под покро ви тељ-
ством Покра јин ског секре та-
ри ја та за обра зо ва ње и кул-
ту ру, као и Град ске упра ве за 
обра зо ва ње, кул ту ру, спорт и 
омла ди ну из Срем ске Митро-
ви це. Овај фести вал који ће 
се одр жа ти од 10 до 13. маја 
оку пља број не пија ни сте 
како из земље тако и из ино-
стран ства. Свр ха овог так ми-
че ња је да се деца осло бо де 
и нау че да јав но насту па ју 
као и то да се раз ме ни иску-
ство са оста лом децом али 
и стек ну нова при ја тељ ства. 
Дирек тор овог фести ва ла је 
про фе со ри ца Мил да Кузми-
нац, док је умет нич ки дирек-
тор Душан ка Гаври ло вић. 
Овим пово дом раз го ва ра ли 
смо са про фе со ри цом кла-

ви ра и дирек то ри цом фести-
ва ла Мил дом Кузми нац. 
Она нам је обја сни ла како 
фести вал функ ци о ни ше, ко 
ће уче ство ва ти и коли ко овај 
фести вал зна чи деци као и 
гра ду Срем ска Митро ви ца.

- Ово је пети међу на род ни 
фести вал пија ни зма, прет хо-
ди ла су му чети ри. Први је 
одр жан 2011. годи не са 106 
уче сни ка, а касни је током 
даљег одр жа ва ња фести ва-
ла смо пости гли да има мо 
око 210 уче сни ка из 30 гра-
до ва из земље и ино стран-
ства. Наста ла је мала пау за, 
али ево сада се оржа ва пети 
фести вал пија ни зма. Дола-
зи нам 140 уче сни ка из пет 
држа ва. Поред Срби је ту је и 
Босна, Хрват ска, Црна гора, 
Бугар ска. Из 29 шко ла и 
уста но ва као и из мно гих гра-
до ва као што су Шабац, Бео-
град, Сом бор, Рума, Шид, 
Брч ко, Бања Лука, Сара је во 
и мно ги дру ги. Ово је јед-

на лепа мани фе ста ци ја која 
оку пља и при бли жа ва уче-
ни ке оно ме што раде и воле. 
Поред тога оку пља и педа го-
ге где сви ми раз ме њу је мо 
сво ја иску ства и поку ша ва мо 
да подиг не мо ниво пија ни-
стич ког сви ра ња како локал-
ног тако и у земљи и широм 
под ру чи ја. Фести вал ће бити 
отво рен наступом госта из 
Бања Луке пија ни сте и маги-
стара Арсе ни ја Чар гића који 
ће у четвртак одр жа ти кон-
церт у Гале ри ји након чега 
ће поче ти так ми чар ски дани 
пет ком, субо том и неде-
љом. Биће пуно так ми ча ра 
тако да ће жири има ти пуне 
руке посла и биће им врло 
тешко да одре де лау ре а те 
и носи о це свих тих награ да. 
Фестиваћ ће бити одржан на 
де локације петак и недеља 
у просторијама школе а у 
суботу ће бити у митровачкој 
Галерији. Последњег дана 
фестивала одржаће се 

завршни концерт на коме 
ће наступити лауреати 
фестивала – каже Мил да 
Кузми нац

Она дода је да је поред 
так ми чар ског дела про гра-
ма музич ка шко ла при пре-
ми ла  и ради о ни це. Уче ни ци 
сред ње музич ке шко ле су 
при пре ми ли два пре да ва ња 
зајед но са сво јим про фе со-
ри ма која ће одр жа ти ста ри-
јим уче сни ци ма. Поред ово га 
сред њо школ ци су при пре ми-
ли и ради о ни цу за нај мла ђе 
уче сни ке где их поред ради-
о ни це чека и кла вир шти мер 
који ће их обра до ва ти са 
игри цом склап ња и рас кла-
па ња кла ви ра.

– У дого во ру са тури тич-
ком орга ни за ци јом Гра да 
смо орга ни зо ва ли оби ла-
зак Срем ске Митро ви це јер 
поред про фе со ра на фести-
вал дођу роди те љи и пра-
ти о ци тако да жели мо да 
пока же мо наш град. Поде-

Мил да Кузми нац Тама ра Мило ва но вић Нико ли на Ћула фић

Атмосфера са прошлих фестивала
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КЊИ ГА НЕДЕ ЉЕ

Брак из задо вољ ства

Воде ћи чита о ца кроз при чу, Желун раз би ја сек су ал не табуе, 
при ка зу је карак тер, у јед ну руку при кри ве них, сек су ал них сло бо-
да у севе ро за пад ној Афри ци и упо зна је га са кул тур ним аспек ти-
ма мушко-жен ских одно са овог мул ти кул тур ног под не бља

У окви ру акци је „Књи га 
неде ље“ у митро вач кој 
библи о те ци „Гли го ри је 

Воза ро вић“, љуби те љи књи-
ге овај пут се сусре ћу са 
новим насло вом. Реч је о 
рома ну „Брак из задо вољ-
ства“ маро кан ског ауто ра 
Таха ра Бен Желу на. 

Аутор овог, на први поглед 
љубав ног рома на, уво ди 
чита о ца у нама сла бо познат 
и далек свет и упо зна је га са 
неком дру гом кул ту ром и 
оби ча ји ма. Рад ња рома на 
сме ште на је у педе се те 
годи не про шлог века у 
Маро ку. Како ислам ски оби-
ча ји нала жу, пут ни ци који 
одсу ству ју од куће, а при том 
желе себи да при у ште заба-
ву са осо бом жен ског пола, у 
могућ но сти су, из морал них 
раз ло га, да скло пе тако зва-
ни „брак из задо вољ ства“, 
при вре ме ног карак те ра. 
Такав брак скло пио је и 
глав ни јунак рома на, трго-
вац Амир из гра да Феса. На 
свом путо ва њу, заљу бљу је 
се у лепу црн ки њу Набу, 
при пад ни цу наро да Пел.

Воде ћи чита о ца кроз при-
чу, Желун раз би ја сек су ал не 
табуе, при ка зу је карак тер, у 
јед ну руку при кри ве них, сек-
су ал них сло бо да у севе ро-
за пад ној Афри ци и упо зна је 
га са кул тур ним аспек ти ма 

мушко-жен ских одно са овог 
мул ти кул тур ног под не бља. 
Кроз судар две ју кул ту ра, 
аутор детаљ но доча ра ва 
начин живо та у Маро ку. 

Иако наиз глед љубав ни, 
овај роман пре све га има 
свој соци јал ни карак тер. 
Желун, запра во, кроз при каз 
живо та неко ли ко акте ра, 
ука зу је на број не дру штве не 
про бле ме засту пље не у 
Маро ку. Првен стве но акце-
нат је ста вљен на про блем 
раси зма. Кроз мржњу Ами-
ро ве беле жене, и број них 
дру гих бела ца из Феса пре-
ма Набу, аутор нас води 
крос свет ксе но фо би је, нео-
сно ва не мржње и ено рм не 
нето ле ран ци је. 

Поред тога, рад ња рома на 
не завр ша ва се у про шлом 
веку. Кроз живо те сино ва 
бли за на ца Ами ра и Набу, 
јед ног црног, а дру гог белог, 
Желун ука зу је на посто ја ње 
поме ну тог про бле ма и 
данас. Рад ња се у јед ном 
тре нут ку пре ба цу је у 2010. 
годи ну, а раз ли чи ти живот ни 
путе ви два бра та бли зан ца, 
раз ли чи ти на осно ву боје 
коже, воде нас кроз маро-
кан ски свет данас и чвр сту 
уте ме ље ност раси зма не 
само у маро кан ској кул ту ри, 
већ и у држав ним инсти ту-
ци ја ма. Н. Мило ше вић

Тахар Бен Желун маро-
кан ски је писац, фран цу-
ског обра зо ва ња и изра за. 
Док тор је у обла сти пси хо-
ло ги је, а, поред тога, бави 
се и фило зо фи јом. У сво-
јим дели ма нерет ко се 
зала же за јед на кост људ-
ских пра ва, а посе бан 
осврт видљив је у про па ги-
ра њу бор бе про тив раси-
зма. Витез је Леги је части 
и члан Ака де ми је Гон кур. 

Живи и ства ра у Пари зу, 
а поред овог дела запа жен 
је и по рома ни ма Све та 
ноћ, Фран цу ско госто
прим ство, Дете од 
песка...

О писцу

ли ће мо дипло ме за сва ку 
кате го ри ју, и обра до ва ће-
мо све уче сни ке са малим 
и при год ним поклон чи ћи ма. 
Ја се још јед ном захва љу-
јем сви ма који су помо гли да 
се то орга ни зу је а пре све га 
Покра јин ском секре та ри ја ту 
и Град ској упра ви. Жели мо 
да ово не буде само так ми-
чар ски део већ да деца која 
уче ству ју поне су лепе успо-
ме не са фести ва ла и да оду 
сви са осме хом из овог гра да 
– рекла је Мил да Кузми нац. 

Она нагла ша ва да је циљ 
сви ра ња и уче ња неког 
инстру мен та  да деца пред-
ста ве оно што у њима та 
музи ка побу ђу је и поку ша ју 
да у слу ша о ци ма про бу де 
неке емо ци је, и дода је да је 
циљ овог фести ва ла не само 
так ми че ње већ и да уче сни-
ци као и педа го зи кроз так-
ми че ње упо зна ју дру ге и раз-
ме не иску ства.

Мла да уче сни ца фести-
ва ла Тама ра Мило ва но вић 
која поха ђа тре ћи раз ред у 
Музич кој шко ли „Петар Кран-
че вић“ не кри је оду ше вље-
ње што ће уче ство ва ти на 
пред сто је ћем фести ва лу  и 
нада се неком пла сма ну.

- Први пут уче ству јем на 
овом фести ва лу. Оче ку јем 
да ћу бити добра и да ћу 
зау зе ти неко место. Сви рам 
две ком по зи ци је а уче шће на 
фести ва лу ми зна чи да бих 
пока за ла шта умем и коли ко 
знам јер ужи вам у сви ра њу 
кла ви ра – рекла је Тама ра 
Мило ва но вић

Још јед на уче сни ца фести-
ва ла Нико ли на Ћула фић 
која иде у четвр ти раз ред 
музич ке шко ле „Петар Кран-
че вић“ се тако ђе раду је уче-
шћу на фести ва лу. 

- Ово ми је први пут да уче-
ству јем на овом фести ва лу. 
Оче ку јем да ћу добро одсви-
ра ти али важно је уче ство ва-
ти. Сви рам три ком по зи ци је. 
Пуно ми зна чи уче шће на 
овом фести ва лу зато што ће 
ми помо ћи да раз ви јам сво је 
зна ње, и упо зна ћу се са мно-
гим уче сни ци ма. Мислим да 
сам се добро при пре ми ла и 
срећ на сам што ћу уче ство-
ва ти на овом фести ва лу – 
рекла је Нико ли на Ћула фић

Музи ка је оду век била нит 
која је спа ја ла раз не људе, 
држа ве, гра до ве те се нада-
мо да ће и овог пута тале-
нат који ова деца посе ду ју 
пре зен то ва ти митров ча ни ма 
кроз јед ну лепу музич ку при-
чу.

 Андреа Димић
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СТА РИ ЗАНА ТИ

Пола века иску ства
митро вач ког сај џи је
У ули ца ма нашег гра да, 

нека да се на сва ком 
ћошку нала зи ла бар 

јед на занат ска рад ња. Било 
је овде лици де ра, обу ћа ра, 
кро ја ча, ста кла ра, ћур чи ја и 
дру гих, а од свих њих мало 
који зана тли ја опстао је и 
данас. Такав слу чај био је и 
са сај џи ја ма. Уме сто њих, 
има мо све више про дав ни-
ца сато ва који се данас 
кори сте више за пра ће ње 
моде и дока зи ва ње ста ту са 
него за мере ње вре ме на. 
Међу тим, и даље посто је 
они који сато ве кори сте у ту 
свр ху. Носе их уз себе као 
успо ме не и сен ти мен тал но 
се за њих везу ју. Тако ни 
занат сај џи је није изу мро, и 
у нашем гра ду још увек се 
могу про на ћи ова кви мај сто-
ри.

Један од њих је и Миле 
Маста ло вић, вла сник митр-
о вач ке сај џиј ни це „Миле и 
син“. Гото во да нема чове ка 
који је про шао Пушки но вом 
ули цом пре ма пија ци, а да 
није запа зио рад њу мај стор 
Миле та. Како каже, љубав 
пре ма овом послу гаји дуго, 
а овим зана том се бави 
гото во пола века.

– Ја сам шезде сет осме 
оти шао на занат, 20. маја. 
Учио сам занат, радио код 
мај сто ра, а после сам 
решио да отво рим сво ју 
рад њу 1974. годи не. Може 
се рећи да сам у том послу 
ско ро пола века – каже 
Миле. 

Пре ма њего вим речи ма, 
од овог зана та човек се не 
може обо га ти ти, али мај-
стор Миле је попра вља ју ћи 
сато ве успео да пре хра ни 
сво ју поро ди цу.

– Не може те се обо га ти ти 
али пре жи ви те. Зара ди се 
солид на пла та. Занат ство је 
сву где у изу ми ра њу, па и 
овде, али увек се нађе 
нешто да се попра ви. Ми 
смо једи ни на овим тере ни-
ма који смо оста ли да се 
бави мо поправ ком, па људи 
углав ном дола зе код нас. 
Нај ви ше ради мо за колек ци-
о на ре, људе који ску пља ју 
ста ре сато ве. За њих ради-
мо нај ви ше поправ ки. Дола-

зе са стра не, из оста лих 
гра до ва, чак има мо и јед ног 
чове ка из Сви лајн ца. Он 
нам поша ље сат брзом 
поштом, ми попра ви мо, вра-
ти мо... Углав ном лепо сара-
ђу је мо са људи ма – рекао је 
Миле и додао да је овај 
занат постао тра ди ци о на-

лан у њего вој поро ди ци. 
Љубав пре ма сато ви ма и 
сај џиј ском зана ту је, како 
каже, пре нео на свог сина, а 
затим и на уну ка. Жеља му 
је да његов унук јед ног дана 
поста не добар мај стор и да 
пре у зме рад њу, као и да 
овај занат и даље наста ви 

да се пре но си са коле на на 
коле но. 

Нико ла Маста ло вић, 
Миле тов унук, каже да је 
заво лео овај посао и да у 
њему на дуге ста зе ипак 
види пер спек ти ву.

– Про во дио сам вре ме уз 
деду, па сам уз њега почео и 
да учим. Заво лео сам то да 
радим и сви ђа ми се посао. 
Надам се да ћу наста ви ти 
овим да се бавим и мислим 
да овај посао ипак има 
будућ ност. За сада има 
доста поправ ки, а бави мо се 
и про да јом сато ва, тру ди мо 
се коли ко може мо – рекао је 
Нико ла, отва ра ју ћи муште-
ри јин сат. Он се уз деду уса-
вр ша ва, и како каже, бит но 
је само да се занат добро 
изу чи, јер, када је човек 
добар мај стор муште ри је то 
пре по зна ју и посао добро 
иде.

Добар глас дале ко се чује, 
а то пока зу је и вели ки број 
муште ри ја који цир ку ли ше 
Миле то вом рад њом. За пра-
ве мај сто ре увек има посла, 
а ова кви при ме ри ули ва ју 
нам наду да ће занат ство у 
Митро ви ци опста ти и у 
будућ но сти.

Н. Мило ше вић

Миле са уну ком Нико лом
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Дро га у викен ди ци
При пад ни ци Мини ста р ства уну тра шњих посло-

ва у Срем ској Митр о ви ци ухап си ли су Н. Ђ. 
(1996) и Д. Р. (1999), због посто ја ња осно ва сум-
ње да су почи ни ли кри вич но дело нео вла шће на 
про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га. 
Поли ци ја је при ли ком пре тре са викен ди це осум-
њи че ног Н. Ђ. у дво ри шту про на шла око пола 
кило гра ма мари ху а не и две диги тал не ваги це за 
пре ци зно мере ње. Осум њи че ни су уз кри вич ну 
при ја ву при ве де ни над ле жном тужи ла штву. 

Кра ђа и пре ва ра
При пад ни ци Мини ста р ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли су М. 
Љ. (1999) због посто ја ња осно ва сум ње да је 
извр шио кри вич на дела угро жа ва ње сигур но сти 
и пре ва ра.

Он се сум њи чи да је из једн про дав ни це украо 
арти ка ле, а након што је оште ће на поку ша ла да 
раз го ва ра са њим и убе ди га да вра ти укра де не 
ства ри, физич ки ју је напао, упу тио јој прет ње и 
потом побе гао.

М. Љ. је тако ђе осум њи чен да је извр шио пре-
ва ру путем сај та “Купу јем про да јем” на ште ту 
дво ји це мушкар ца из Буја нов ца и Заје ча ра, који-
ма је након упла ће ног нов ца уме сто дого во ре них 
теле фо на послао дрве не летви це и кути ју од 
цига ре та.

Он је уз кри вич ну при ја ву при ве ден Основ ном 
јав ном тужи ла штву у Ста рој Пазо ви.

Туча на игра ли шту
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци ухап си ли су Ј. К. 
(1997) због посто ја ња осно ва сум ње да је извр-
шио кри вич на дела тешка теле сна повре да и 
лака теле сна повре да.

Осум њи че ни је на дечи јем игра ли шту у Новој 
Пазо ви, након вер бал не рас пра ве, нанео тешке 
теле сне повре де јед ном мушкар цу, а потом два 
дана касни је и лаке повре де дру гом мушкар цу. 
Осум њи че ни је при ве ден над ле жном тужи ла-
штву.

Пушка и бом бе
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци, по нало гу над-
ле жног тужи ла штва, под не ли су кри вич ну при ја-
ву у редов ном поступ ку про тив педе сет пе то го ди-
шњег мушкар ца, због посто ја ња осно ва сум ње 
да је почи нио кри вич но дело недо зво ље но држа-
ње оруж ја и екс пло зив них мате ри ја.

Поли ци ја је при ли ком пре тре са ста на и дру гих 
про сто ри ја осум њи че ног про на шла и оду зе ла 
пушку, руч ну бом бу, 187 мета ка раз ли чи тог кали-
бра, јед но зрно без чау ре и један про тив а ви он-
ски метак.

Ухап шен лопов
При пад ни ци Мини стар ства уну тра шњих 

посло ва у Срем ској Митро ви ци, по нало гу над-
ле жног тужи ла штва, под не ли су кри вич ну при ја-
ву у редов ном поступ ку про тив шезде сет тро го-
ди шњег мушкар ца, због посто ја ња осно ва сум-
ње да је почи нио пет кри вич них дела тешка 
кра ђа. 

Сум ња се да је од више оште ће них украо 
седам мобил них теле фо на, новац, лич не ства ри 
и зла то и тиме им нанео ште ту од око пет мили-
о на дина ра. 

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕПУ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Кон тро ла воза ча и 
ауто бу са за екс кур зи је

При пад ни ци сао бра ћај не поли-
ци је Поли циј ске упра ве у 
Срем ској Митро ви ци, у току 

маја и јуна ове годи не, спро во де 
интен зив не кон тро ле воза ча и ауто-
бу са који пре во зе ђаке на екс кур зи-
је. Циљ кон тро ла је поди за ње без-
бед но сти деце у сао бра ћа ју на што 
виши ниво. 

Ната ша Зец, дирек то ри ца Основ-
не шко ле „Три ва Вита со вић Лебар-
ник“ из Лаћар ка иста кла је да је у 
про це ду ри шко ла изво ђе ње настав-
них екс кур зи ја који ма се нај ви ше 
раду ју деца. Нарав но, нај ва жни ја је 
без бед ност деце у сао бра ћа ју, тако 
да се оба ве зно врше  зако ном про-
пи са не кон тро ле воза ча и ауто бу са 
који пре во зе децу на екс кур зи је.

Актив но сти поли ци је се састо је у 
кон тро ли воза ча и кон тро ли тех нич-
ке исправ но сти ауто бу са којим се 
пре во зе деца. 

Пре ма речи ма Срђа на Јеф ти ћа, 
коман ди ра Сао бра ћај не поли циј ске 
испо ста ве за Град Срем ска Митро-
ви ца, кон тро ла воза ча се оба вља 
уви дом у њего ву возач ку дозво лу, 

про ве ром да ли је имао довољ но 
сати и дана одмо ра пре пола ска на 
пут. Возач се оба ве зно алко те сти ра 
због утвр ђи ва ња при су ства алко хо-
ла у орга ни зму. 

Тех нич ка исправ ност ауто бу са 
оба вља се уви дом у доку мен та ци ју 
и визу ел ним пре гле дом ауто бу са 
на лицу места све тло сно - сиг нал-
них уре ђа ја и посе до ва ња про пи са-
не опре ме, као и да ли у њему има 
довољ но седи шта за све ђаке и 
настав ни ке који путу ју на екс кур зи-
ју.  

Тех нич ки пре глед ауто бу са који 
пре во зе децу не сме бити ста ри ји 
од пет дана. Табле које озна ча ва ју 
да се њиме пре во зе деца мора ју се 
нала зи ти и на пред њој и на зад њој 
стра ни ауто бу са, на вид ном месту. 

У слу ча ју да возач или ауто бус не 
испу ња ва ју потреб не кри те ри ју ме у 
погле ду исправ но сти, од пре во зни-
ка се зах те ва заме на. Ако се утвр ди 
пре кр шај на одго вор ност воза ча, 
пре ма њему се при ме њу ју  казне не 
одред бе Зако на о без бед но сти сао-
бра ћа ја. 

Наташа Зец Срђан Јефтић

Запле на мари ху а не
При пад ни ци Мини стар ства уну тра-

шњих посло ва Упра ве гра нич не 
поли ци је су на Гра нич ном пре ла зу 
Батров ци, на изла зу из земље, 
запле ни ли око 43 кило гра ма мари ху-
а не и ухап си ли три осо бе са под руч ја 
АП Косо ва и Мето хи је, због поста ја-
ња осно ва сум ње да су извр ши ли 
кри вич но дело нео вла шће на про из-
вод ња и ста вља ње у про мет опој них 
дро га.

Поли ци ја је дро гу је про на шла у 
ауто бу су која је била сакри ве на у 
шупљи ни испред про сто ра за пртљаг, 
упа ко ва на у четр де сет паке та, укуп не 
тежи не 42 кило гра ма и 800 гра ма.

Поли ци ја је ухап си ла воза че ауто-
бу са С. М (30), И. М. (63), А. Ф.,(60) 
који ма је одре ђе но задр жа ва ње до 
48 часо ва и они ће, уз кри вич ну при-
ја ву, бити при ве де ни Вишем јав ном 
тужи ла штву у Срем ској Митро ви ци.
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ШИД СКЕ УСПО МЕ НЕ: ОДЕ ЋА

Богат ство народ них ношњи
У про шло сти је у Шиду 

и око ли ни посто ја-
ла срп ска народ на 

ношња, жен ска, мушка и 
дечи ја. Била је бога то укра-
ше на и врло цење на. Код 
жена ношња се састо ја ла 
од кошу ље, сук ње, блу зе, 
оплећ ка, јеле ка, кеце ље. На 
гла ви се носи ла џега, а на 
нога ма шаре не чара пе изра-
ђе не од вуне. Мушкар ци су 
носи ли спе ци јал не кошу-
ље, чак ши ре, прслу ке, зими 
пршња ке, кожу хе, шуба ре и 
опа кли је.Кошу ље су изра-
ђи ва не за обич не и све ча-
не дане као и гаће које су 
у већи ни слу ча је ва ноше не 
у вре ме лет њих дана. Ста-
ри ји људи су ово носи ли и 
без пан та ло на. За топли је 
и хлад ни је дане на нога ма 
су има ли чара пе или обој-
ке, а за рад посеб не опан ке 
као и клом пе од дрве та. Све 
се то изра ђи ва ло у дома ћој 
ради но сти у кру гу поро ди це 
и пре но ше ни су са коле на на 
коле но. 

У окол ним мести ма Шида 
биле су врло позна те ношње 
Хрва та. Посеб но у сели ма 
Гиба рац, Моро вић, Сот. Код 
дево јач ке ношње глав на је 
била црве на мара ма, црве-
на сук ња, бела кеце ља, око 
вра та низ дука та, а на нога-
ма зепе везе не народ ним 
везом. Одра сле жене су на 
гла ви носи ле мара му зла та-

ру, опле ћак, бела сук ња. Код 
мушка ра ца је карак те ри сти-
чан црни шешир, бела кошу-
ља, беле гаће, црни прслук и 
на нога ма опан ци. 

Руси ни су са собом доне-

ли народ ну ношњу, сво је 
оби ча је. Ношња је зави си-
ла од имо вин ског ста ња и 
вре ме на којем је била наме-
ње на. Русин ска народ на 
ношња код жена и дево ја ка 

позна та је по вели ком бро ју 
под сук њи Дево јач ка ношња 
је била слич на, али све тли-
јих боја. Руси ни (мушкар ци) 
су носи ли ношње која се 
састо ја ла од беле или обо је-
не кошу ље, широ ких гаћа и 
опа на ка. Неде љом и пра зни-
ци ма место опа на ка носи-
ли су чизме. Лети су носи-
ли шеши ре, а зими шуба ре. 
Мом ци су на гла ва ма носи ли 
пли ша не шеши ре. 

Сло ва ци су били пре по-
зна тљи ви по изу зет но коло-
рит ној народ ној ношњи. 
Жене су носи ле по пар сук-
њи са широ ким везо ви ма, 
блу зе изве зе не, носи ле су 
џеге ма ра ме. Мушкар ци су 
носи ли пан та ло не, кошу-
ље обич но беле од дома ћег 
кудељ ног плат на и прслук. 
На гла ви су носи ли шешир, 
а хода ли у зепа ма. 

Све то про из во ди ло у 
дома ћој ради ност, а онда 
под ути ца јем еко ном ског 
раз во ја поја ви ла инду стри-
ја која је про из во ди ла оде ћу 
и пола ко почи ње да се гаси 
дома ћа ради ност. Поред 
оде ћа у кру гу поро ди це тка-
ни су и пешки ри и ћили ми. 
Све то вре ме ном неста је, 
а само нај у пор ни ји при пад-
ни ци етнич ких зајед ни ца 
су одо ле ва ли кон фек ци ји и 
даље носи ли сво ју народ ну 
ношњу све тако до поло ви не 
два де се тог века.

Сава Шума но вић, Русин ка у народ ној ношњи
(Фото: Гале ри је сли ка „Сава Шума но вић“ Шид)

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА РУМА

Пре да ва ње о Црњан ском
„Сло ве но фил ство код 

Мило ша Црњан ског“ је 
назив пре да ва ња које је у 
чита о ни ци Град ске библи о-
те ке „Ата на си је Стој ко вић“ 
4. маја одр жао др Мило Лом-
пар. Он је иста као да већ у 
првом рома ну „Днев ник о 
Чар но је ви ћу“ има мо руску 
димен зи ју, док у „Сео ба ма“ 
почи ње да одје ку је руска 
маги страл на тема. 

– Црњан ски је био један од 
нај до след ни јих анти ко му ни-
ста, јер су три де се тих годи на 
кому ни сти желе ли раз би ја-
ње Кра ље ви не Југо сла ви је, 
а он је пот пу но подр жа вао 
иде ју југо сло вен ства. Имао 
је зато и нега ти ван став пре-
ма СССР, али не пре ма пра-

во слав ној Руси ји. Црњан ски 
је био сло ве но фил, Југо сло-
вен и Србин – рекао је др 
Мило Лом пар.

Пре да ва ње у Град ској 
библи о те ци је запо че ло 
мину том ћута ња којим је 
ода та пошта недав но пре-
ми ну лом Моми ру Васи ље-
ви ћу који је био и дуго го-
ди шњи пред сед ник жири ја 
за награ ду библи о те ке на 
кон кур су „Ата на си је Стој ко-
вић“ а исто вре ме но је било 
и сво је вр сна наја ва вели ке и 
тра ди ци о нал не мани фе ста-
ци је „Дани сло вен ске писме-
но сти и кул ту ре“ коју орга ни-
зу је Град ска библи о те ка, а 
почи ње 18. маја.

 С. Џ. Др Мило Лом пар и Жељ ко Сто ја но вић
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IZ MATI^ARSKOG 
ZVAWA

SREMSKA MITROVICA

СКЛО ПИ ЛИ БРАК: 
Тома ше вић Томи слав и 
Дукић Весна, Вука но вић 
Слав ко и Буцо њић 
Андреа, Дра гој ло вић 
Горан и Цун дра Јеле на, 
Обра до вић Сло бо дан и 
Бен ко Ире на.

ДОБИ ЛИ СИНА: Милан 
и Мир ја на Зорић - Бре-
стач, Душан и Јеле на Ста-
ни са вље вић - Инђи ја, 
Бојан и Мире ла Сто ја но-
вић - Пла ти че во, Пре драг 
и Воји сла ва Крај но вић - 
Лаћа рак, Све то зар и Дра-
га на Живић - Инђи ја, Сан-
дро и Јова на Бега но вић - 
Срем ска Митро ви ца.

ДОБИ ЛИ ЋЕР КУ: Сло-
бо дан и Или ја на Панић - 
Ваши ца, Нико ла и Тама ра 
Капе та но вић - Рума, 
Марио и Мил ка Мергл - 
Кузмин, Вла ди мир и Сне-
жа на Стан ко вић - Мачван-
ска Митро ви ца, Анђел ко и 
Сања Анто нић - Бога тић, 
Дали бор и Анђел ка Лопа-
тић - Мала Реме та.

ДОБИ ЛИ БЛИ ЗАН ЦЕ: 
Алек сан дар и Вери ца 
Цвје ти ћа нин - Рума, Радо-
ван и Дра га на Јова но вић 
- Срем ска Митро ви ца.

УМР ЛИ: Мара Боснић 
рођ. 1929, Петро вић 
Зоран рођ. 1955, Мариц ки 
Гој ко рођ. 1947, Утвић 
Нико ла рођ. 1941, Попо-
вић Наде жда рођ. 1937, 
Ристић Чедо рођ. 1956, 
Јун цкел Рад ми ла рођ. 
1941,  Биља нић Јели ца 
рођ. 1972,  Шола ја Петар 
рођ. 1938, Трку ља Милан 
рођ. 1957, Јев тић Бра ни-
слав рођ. 1935,  Васи ље-
вић Момир рођ. 1953, 
Мило ше вић Дани ца рођ. 
1940, Јури шић Мар тин 
рођ. 1933, Шау лић Милан 
рођ. 1948, Гли го рић Божи-
дар рођ. 1937, Дра жић 
Чедо мир рођ. 1962.

RUMA

УМР ЛИ: Јела Совиљ, 
рођ. 1936, Зор ка Лати-
но вић, рођ. 1936, Ђор ђе 
Авра мо вић, рођ. 1948. 

РУМСКИ БИОСКОП
Мала дво ра на

19.00 и 21.00 час
9.5. Звер
10 – 16.5. Јупи те ров 
месец

САРА МИЛО ШЕ ВИЋ, УСПЕ ШНА УЧЕ НИ ЦА ИНЂИЈ СКЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ

Сре бро за
мла ду науч ни цу
Сара Мило ше вић, уче ни ца дру гог раз ре да 

инђиј ске Гим на зи је на недав но одр жа-
ној Међу на род ној кон фе рен ци ји мла дих 

науч ни ка у Бео гра ду, на којој су уче ство ва ли 
пред став ни ци 30 зема ља из целог све та, сво-
јим екс пе ри мен том осво ји ла је сре бр ну меда-
љу и дирек тан пла сман на так ми че ње у Мале-
зи ји 2019. годи не. На поме ну том так ми че њу 
уче ство ва ло је пре ко 200 так ми ча ра из целог 
све та, а срп ски такмичари су осво ји ли овог 
пута 11 меда ља, од тога чети ри злат не, две 
сре бр не, чети ри брон за не и јед ну спе ци јал ну. 

– Оце њи ва ло се укуп но 198 радо ва у шест 
кате го ри ја и ја сам осво ји ла сре бр ну меда љу у 
кате го ри ји инже ње ринг. Ради се о мул ти ди сци-
пли нар ној обла сти (елек тро ни ка, хеми ја, при-
ме ње на физи ка) и мој рад се кон крет но бавио 
мате ри ја лом који се зове бари јум – тита нат, 
каже Сара и обја шња ва:

– Тај мате ри јал се дуго кори сти али сам ја у 
њега дода ла при ме се хемиј ског еле мен та лан-
та на који је побољ шао свој ства и поно во има 
при ме ну због раз во ја тех но ло ги је и потре бе 
за новим елек трон ским ком по нен та ма. Одлу-
чи ла сам да напра вим нове сен зо ре за воду 
и водо ник који се могу кори сти ти у инду стри ји 
а можда јед ног дана и у све ми ру- каже мла да 
науч ни ца и исти че да се озбиљ но и дуго при-
пре ма ла за так ми че ње уз помоћ сво јих мен-
тор ки, др Мир ја не Вија то вић Петро вић и др 
Миле се Срећ ко вић.

– Сама при пре ма за так ми че ње је тра ја ла 
око два месе ца, када смо наша истра жи ва ња 
пре тва ра ли у пре зен та ци је на енгле ском и при-
пре ма ли се за так ми че ње - каже шесна е сто го-
ди шња Сара и дода је да је и рани је беле жи ла 
успе хе на разним так ми че њи ма из хеми је.

У скло пу реа ли за ци је Реги о нал ног цен тра за 
тален те Бео град 2 који је орга ни за тор и овог 
так ми че ња, одр жа на су у прет ход ном пери о ду 
и дру га так ми че ња. Недав но је орга ни зо ва но 
так ми че ње истра жи вач ких радо ва и ту је осво-
ји ла прво место из физи ке.

Да је реч о вео ма тален то ва ној и упор ној 

девој ци, потвр ђу ју и њени про фе со ри. Дра ган 
Авра мо вић, про фе сор хеми је у инђиј ског Гим-
на зи ји исти че да је Сара од прве годи не борав-
ка у тој сред њо школ ској уста но ви пока за ла 
изу зе тан тале нат за при род не нау ке, посеб но 
хеми ју.

– Ми смо у њој пре по зна ли потен ци јал, а она 
је пока за ла вољу и жељу што је поред тален та 
вео ма бит но. Про шле годи не Сара је била прва 
на општин ском и међу о кру жном  так ми че њу а 
то јој је обез бе ди ло пла сман и на репу блич ко 
так ми че ње из хеми је, каже Авра мо вић и дода-
је да се колек тив инђиј ске Гим на зи је тру ди да 
пру жи подр шку Сари и оста лим тален то ва ним 
ђаци ма.  М. Ђ.

Сара Мило ше вић

МИТРО ВАЧ КА БИБЛИ О ТЕ КА

Плес стра сти
У четвр так 3. маја, у 

митро вач кој библи о те ци 
„Гли го ри је Воза ро вић“ одр-
жа на је про мо ци ја зби р ке 
пое зи је под нази вом „Плес 
стра сти“ ауто ра Цви је ти на 
Баје Лобо жин ског. На про-
мо ци ји су, поред ауто ра зби-
р ке, били при сут ни песник 
Љуто мир Рун дић и глу ми ца 
Душан ка Аној чић. Про грам 
је води ла библи о те кар ка 
Морав ка Тодић, а сви при-
сут ни су били у могућ но сти 
да ужи ва ју и у музич ком 
делу про гра ма, за који је 
била заду же на мла да Ката-
ри на Думан чић. Н. М.
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Кућа поро ди це Волер Пише:
Мари ја Вукај ло вић

АРХИТЕКТУРА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ: СТАРЕ КУЋЕ, ПРИЧЕ И СЕЋАЊА

Пове ћа ње мате ри јал них могућ но-
сти гра ђан ства, почет ком 20. 
века, као и при су ство број них 

шко ло ва них гра ди те ља и архи те ка та 
анга жо ва них из већих цен та ра под ста-
кло је раз вој архи тек ту ре на ширем 
про сто ру тада шњег цар ства, коме је и 
Митро ви ца као важно, стра те шко 
место на њеним јужним гра ни ца ма 
при па да ла. 

Поро ди ца Волер оста ће запам ће на 
у исто ри ја ту гра да, као поро ди ца гра-
ди те ља митро вач ке Гим на зи је. Ову 
ласка ву титу лу поро ди ца није заслу-
жи ла игром слу ча ја. Када раз мо три мо 
исто ри јат поро ди це виде ће мо да се 
она, у првом реду, намет ну ла по сво-
јим струч ним ква ли фи ка ци ја ма за нај-
по вољ ни јег изво ђа ча радо ва на зама-
шном и зах тев ном про јек ту изград ње 
гим на зи је. Митро вач ка исто ри ја ове 
поро ди це почи ње 1900. годи не, када 
се Иван Волер из Немач ке досе ља ва у 
град и засни ва поро ди цу. Иван, који је 
са собом донео дипло му „испи та ног 
гра ђе вин ског и тесар ског мај сто ра“, 
после три годи не од дола ска, на 
купље ном пла цу пре ко пута като лич ке 
цркве отпо чи ње град њу поро дич не 
куће, као јед ног од нај ра ско шни јег при-

ме ра гра ђан ске архи тек ту ре у гра ду. 
Живу актив ност поро ди це може мо 

пра ти ти, на мно гим пољи ма у првој 
поло ви ни 20. века. Иако су нај ве ћи  
део сво га капи та ла сте кли баве ћи се,  
у прво вре ме земљо рад њом, ипак ће 
се Иван одлу чи ти, са сином Рудом, 
тако ђе шко ло ва ним гра ђе вин цем, да 
се у пот пу но сти посве ти сво јој нај ве ћој 
љуба ви: гра ђе ви нар ству. 

Поро дич на кућа Воле ро вих, гра ђе на 
око 1903. годи не пред ста вља прво 
позна то гра ђе вин ско оства ре ње ове 
поро ди це и носи све одли ке архи тек-
ту ре на пре ло му веко ва, која је него ва-
ла лини је кла сич ног обли ко ва ња у 
окви ру ака дем ске архи тек ту ре исто-
риј ских сти ло ва.  По богат ству деко ра-
тив не пла сти ке, од позно рене сан сних 
до нео ба рок них еле ме на та кућа Воле-
ро вих биће јед на од нај ре пре зен та тив-
ни јих при ме ра при зем не стам бе не 
згра де, на којој су пошто ва ни сви стро-
ги ака дем ски прин ци пи обли ко ва ња и 
пре ци зно пре но ше ње стил ских одли-
ка. Раз у ђе на глав на фаса да исту ре них 
боч них дело ва пока зу је сво богат ство 
деко ра тив них еле ме на та, попут нео-
ре не сан сних луч них или нео ба рок них 
заба та, са фло рал ним моти ви ма цве-

Кућа поро ди це
Волер, бисер

град ске архи тек ту ре
с почет ка два де се тог 

века послу жи ла је
као про то тип у
гра ђе вин ској

актив но сти гра да,
а њен зна чај поред 

архи тек тон ско
- умет нич ког лежи

и у чиње ни ци да се 
ради о кући

гра ди те ља чуве не 
митро вач ке
Гим на зи је

Кућа поро ди це Волер
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ћа и ружа, пила стри ма са јон ским 
капи те ли ма и барок но укра ше ним 
пара пе ти ма испод про зо ра. Пот кров ни 
венац кра се кру жни про зо ри и укра сне  
кон зо ле, а у кров ном делу две бога то 
обли ко ва не ати ке са луч ним гор њим 
иви ца ма, балу стра дом, грбо ви ма, 
ваза ма на поста мен ти ма и еле мен ти-
ма  шкољ ки. Ова кав начин обли ко ва-
ња био је типи чан за фран цу ску деко-
ра ти ви стич ку архи тек ту ру, чији ути цај 
се осе тио наро чи то после две Свет ске 
изло жбе у Пари зу одр жа не око 1900. 
годи не. Капи ја са вели ком ажу ри ра ном 
розе том у дрве ту, над кри ли ма вра та 
пока зу је мај сто ра дрво ре зба ра, који је 
остао веран ста ри јој тра ди ци ји. По 
сво јој вели чи ни и ква ли те ту извед бе у 
сти лу нео го ти ке розе та је дра го цен и 
рари те тан арте факт при ме ње не умет-
но сти сво га вре ме на на тлу гра да.

Гра ђе вин ско пред у зе ће, које је Иван 
са сином Рудом осно вао, под нази вом 
„Иван Волер“ било је у сво је вре ме  
међу воде ћим у гра ду по ква ли те ту 
изво ђач ких радо ва и гра ђе вин ској про-
дук ци ји. Пред у зе ће је запо шља ва ло 
вели ки број рад ни ка, зида ра, теса ра и 
помоћ ни ка, чији број се повре ме но 
кре тао, чак и до сто у зави сно сти од 
вели чи не поруџ би не. Гра ђе вин ска 
актив ност пред у зе ћа, дожи ве ла је свој 
врху нац у току град ње митро вач ке 
Гим на зи је у пери о ду од 1928. до 1930. 
годи не по про јек ту чуве ног срп ског 
архи тек те Моми ра Кору но ви ћа, као 
оно које је наи ме но ва но за изво ђа ча 
радо ва. Гра ђе ви на вели ких димен зи ја 
и сло же ног архи тек тон ског скло па, 
каква је била згра да Гим на зи је, зах те-
ва ла је вели ко зна ње и струч ност од 
сво јих изво ђа ча. Као нај за ма шни ји 
поду хват у гра ђе вин ској актив но сти 
гра да, кра јем два де се тих годи на про-
шлог века пока зао је да је Митро ви ца у 
то вре ме, већ има ла изво ђа че спо соб-
не да извр ше нај зах тев ни је гра ђе вин-
ске радо ве. Биће то вели ки поду хват, 
који ће про сла ви ти поро ди цу Волер и 
пока за ти сна га дома ћег гра ђе ви нар-
ства у пери о ду изме ђу два рата, које је 
било спо соб но да извр ши и нај зах тев-
ни је поду хва те сво га вре ме на. 

У овом гра ђе вин ском поду хва ту 
Иван је имао пред у зет нич ку уло гу у 
орга ни за ци ји посла и набав ци гра ђе-
вин ског мате ри ја ла, док је Руда, који је 
завр шио гра ђе вин ску шко лу у Загре бу 
био непро це њив на самом гра ди ли шту, 
у над зи ра њу  изво ђач ких радо ва. Када 
погле да мо живу гра ђе вин ску актив ност 
пред у зе ћа у међу рат ном пери о ду, 
виде ће мо да је оно оста ви ло иза себе 
нека од нај леп ших и нај ва жни јих зда-
ња у Срем ској Митро ви ци сво га вре ме-
на, међу који ма су куће поро ди це 
Кузми нац, Радак, Кунцл, као и број не 
пого не тада шњих пред у зе ћа, као што 
су Митро вач ка паро пи ла, Твор ни ца 
тани на, мага цин ски про стор за Боро ти-
ну фабри ку наме шта ја (1925.), где се 
данас нала зи хотел „Wоод“, као и мно-
ге дру ге, за које тек тре ба истра жи вач-
ким радом утвр ди ти изво ђа ча,

На про сто ру Чери хо ве твор ни це 
тани на после њене ликви да ци је 1930. 
годи не Иван Волер и др Гига Ара ниц ки 
осни ва ју нову фабри ку за пре ра ду 
дрве та, под нази вом Сир миа, твор ни-
ца шпер-пло ча и фур ни ра, која је у 
годи на ма вели ке свет ске еко ном ске 
кри зе запо шља ва ла и до 125 рад ни ка. 
Сир миа је 1937. годи не про ме ном вла-
сни ка и име на у Митров чан ка пре се ли-
ла сво је седи ште у Бео град. Пред рат 
Иван пре пи су је сво је гра ђе вин ско 
пред у зе ће Руди и посве ћу је се обра ди 
земље, наво де ћи на печа ти ма сво је 
ново зва ње „еко ном“. 

За вре ме рата Воле ро ви, иако 
немач ког поре кла, су се часно држа ли, 
зау зи ма ју ћи се за мно ге заро бље не 
при ја те ље у непри ја тељ ском табо ру. 
Након мини ра ња немач ког воза на 
ста ни ци у Вог њу запа ље ни су сви 
сала ши у бли зи ни места уде са, међу 
који ма је био и салаш Руде Воле ра.

После рата држа ва им наци о на ли зу-
је већи део имо ви не, међу који ма гра-
ђе вин ско пред у зе ће и веле леп ну дво-
спрат ну згра ду  пре ко пута поро дич не 
куће. У овој згра ди у сти лу сеце си је 
данас се нала зи Пољо при вред ни 
инсти тут. Кућа коју је Иван гра дио за 
сво ју поро ди цу и која је кроз цео његов 
рад ни век слу жи ла и као седи ште 
пред у зе ћа оста ла је у вла сни штву 
Воле ро вих.  Руда се није женио, остав-
ши без пред у зе ћа запо шља ва се у 
Срем про јек ту,  а након оче ве смр ти 
1956. годи не у роди тељ ској кући живе 
њего ве две сестре. Иван је имао 
шесто ро деце, поред Руде и сина Кар-
ла и чети ри ћер ке уда те у куће Јунг, 
Ванек, Кунцл и Савић. Поро дич на кућа 
је вре ме ном запу сте ла. Пре јед ну 
деце ни ју адво кат Љубо Кова че вић 
отва ра сво ју кан це ла ри ју у јед ној њеној 
про сто ри ји, као њен једи ни ста нар и 
„куће па зи тељ“. Дошао је у Срем, пре 
више од пола века ношен мла да лач-
ком поле том, фру шко гор ском пито ми-
ном и песма ма Бран ка Ради че ви ћа о 
који ма је мно го слу шао у род ном Дани-
лов гра ду. Кућу је купио од мно го број-
них наслед ни ка, што по осно ву срод-
ства, што по осно ву купо про дај них 
уго во ра нови вла сник. У про сто ру куће 
данас се нала зи Уни кре дит бан ка, а у 
дво ри шном делу у ново са гра ђе њој 
згра ди јав ни беле жник. 

Кућа поро ди це Волер, бисер град ске 
архи тек ту ре с почет ка два де се тог века 
послу жи ла је као про то тип у гра ђе вин-
ској актив но сти гра да, а њен зна чај 
поред архи тек тон ско - умет нич ког 
лежи и у  чиње ни ци да се ради о кући 
гра ди те ља чуве не митро вач ке Гим на-
зи је. Ова ква вред на зда ња, у свим 
сре ди на ма, које држе до свог насле ђа 
заслу жу ју да се бри жљи во чува ју и са 
нај ве ћом пажњом реста у ри шу, што је и 
учи ње но, по про јек ту и над зо ром Заво-
да за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра-
да Срем ске Митро ви це.      

У следећем броју:
Кућа породице Богдановић

Митро вач ка исто ри ја 
ове поро ди це почи ње 
1900. годи не, када се 

Иван Волер из
Немач ке досе ља ва

у град и засни ва
поро ди цу. Иван, који

је са собом донео 
дипло му „испи та ног 

гра ђе вин ског и
тесар ског мај сто ра“, 
после три годи не од 

дола ска, на купље ном 
пла цу пре ко пута
като лич ке цркве

отпо чи ње град њу 
поро дич не куће,

као јед ног од
нај ра ско шни јег

при ме ра гра ђан ске 
архи тек ту ре у гра ду

После рата држа ва 
им наци о на ли зу је
већи део имо ви не, 

међу који ма
гра ђе вин ско
пред у зе ће и
веле леп ну

дво спрат ну згра ду  
пре ко пута поро дич не 
куће. У овој згра ди у 

сти лу сеце си је
данас се нала зи 

Пољо при вред ни 
инсти тут
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ОВАН: Потреб но је да 
се пра вил но орга ни зу-
је те на раз ли чи тим 
стра на ма. Ваши 

сарад ни ци има ју добре наме ре, 
без вели ког окле ва ња може те да 
при хва ти те нечи ја упут ства која 
гаран ту ју послов но – финан сиј ски 
доби так. Парт нер оче ку је више 
ини ци ја ти ве са ваше стра не у 
одго во ри ма које има те. Ако сте 
сло бод ни, упу ти те неку љубав ну 
пору ку осо би која вам се допа да. 

БИК: Пожељ но је да 
при хва ти те нечи ју иде-
ју, зарад бољих 
послов но – финан сиј-

ских усло ва и лич не сигур но сти. 
При ме ћу је те да ваши послов ни 
про бле ми поста ју тема о којој се 
при ча на раз ли чи тим стра на ма и 
мимо ваше воље. Делу је те узне ми-
ре но, јер има те ути сак како не 
може те да пре дах не те од неких 
дога ђа ја који вас пра те. Парт нер од 
вас оче ку је додат на обја шње ња. 

БИЛ ЗАН ЦИ: Неко вас 
дово ди у неза хвал ну 
ситу а ци ју, осе ћа те 
потре бу да одбра ни те 

сво ја пра ва или послов но – финан-
сиј ске инте ре се. Уко ли ко раз ми-
шља те о про ме ни посла , при ла го-
ди те сво ју одлу ку и саче кај те на 
боље усло ве. Делу је те узне ми ре-
но, не може те да се усте же те пред 
осо бом која не мари мно го за ваша 
осе ћа ња или не пошту је дату реч. 
Можда суви ше субјек тив но тума-
чи те нове дога ђа је. 

РАК: Жели те да пред-
ста ви те нове послов-
не иде је и могућ но сти. 
Сто га, немој те дозво-

ли ти да вас неко спу та ва или да 
вам у одлу чу ју ћим момен ти ма 
недо ста ју опти ми зам и јака воља. 
Сви теку ћи про бле ми се реша ва ју 
про ми шље но и уз нечи ју аси стен-
ци ју. При у шти те себи добар про-
вод у ода бра ном дру штву. При ја ће 
вам сусрет са бли ском осо бом и 
зајед нич ки осврт на неке срод не 
теме. 

ЛАВ: Нове инфор ма-
ци је које доби ја те иду 
у пози тив ном прав цу и 
потвр ђу ју ваша 

послов на оче ки ва ња. При хва ти те 
нечи ју иде ју о зајед нич кој акци ји, 
испла ти ће вам се у дужем вре-
мен ском пери о ду. Нема раз ло га 
да поти ску је те сво је емо тив не 
потре бе. Посто ји осо ба која може 
да вам уго ди у неким зајед нич ким 
тре ну ци ма радо сти и љубав ним 
чаро ли ја ма.

ДЕВИ ЦА: Неко про ве-
ра ва ваш начин рада 
или послов не резул та-
те, буди те про ми шље-

ни и стр пљи во саче кај те на завр-
шне комен та ре. Зва нич но при зна-
ње импо ну је вашој сује ти, али вас 
и додат но оба ве зу је на кон ти ну и-
ран напор и зала га ње. У одно су са 
воље ном осо бом упор но поку ша-
ва те да оства ри те сво је наме ре. 
Сми ри те сво је уза вре ле стра сти 
како бисте реа го ва ли на нај бо љи 
могу ћи начин. 

ВАГА: Годи вам сазна-
ње да неко бри не о 
томе шта ради те и 
чиме се бави те, што је 

добар пред знак да вам се посве ћу-
је вели ка пажња. Делу је те само у-
ве ре но и одлуч но, јер ваши резул-
та ти на нај во љи начин илу стру ју 
про фе си о нал не спо соб но сти које 
посе ду је те. У одно су пре ма парт-
не ру постиг ни те глас разу ма и сле-
ди те сво ја осе ћа ња. Пла ни рај те 
љубав ни сусрет или оми ље ну 
заба ву у дру штву бли ске осо бе. 

ШКОР ПИ ЈА: Има те 
добар пред о се ћај и 
вешто избе га ва те нове 
интри гант не ситу а ци је. 

Поку ша ва те да изба лан си ра те раз-
ли чи те послов не инте ре се. Али у 
насто ја њу да се про бле ми реша ва-
ју на миран начин, мора те има ти и 
нечи ју подр шку. У сусре ту са воље-
ном осо бом, пажљи ви је бирај те 
речи који ма поку ша ва те да оправ-
да те сво је пона ша ње или одлу ку. 

СТРЕ ЛАЦ: Послов на 
ситу а ци ја није јед но-
став на као што на 
први поглед изгле да, 

сто га немој те дозво ли ти да вас 
неко упо тре би за сво је скри ве не 
наме ре. Пажљи ви је ана ли зи рај те 
нове дога ђа је или сво је сарад ни ке 
и њихо ву реак ци ју. Вама недо ста је 
нечи ја пажља, а парт нер као да 
нема добру вољу да испу ни сва 
ваша оче ки ва ња. Могу ће је да 
поно во пре те ру је те у неким сво јим 
зах те ви ма. 

ЈАРАЦ: Веру је те у 
себе и у сво је пси хо – 
физич ке спо соб но сти, 
тако да се не оба зи ре-

те пре ви ше на раз ли чи те несу гла-
си це које посто је међу сарад ни ци-
ма. Успех је могу ће оства ри ти, ако 
рачу на те на сво је бога то иску ство 
или на неке скри ве не аду те. Има-
те добар пред о се ћај, одго во ри те 
на нечи ји позив или на љубав ну 
пору ку. Пла ни рај те неки сусрет 
или роман тич ну заба ву у дво је. 

ВОДО ЛИ ЈА: Нала зи те 
се у при ли ци да оства-
ри те нове послов не 
кон так те и да про ши-

ри те сво је сазнај не види ке. Под-
сти че те код себе кре а тив ну радо-
зна лост и анга жо ва ност у раз ли-
чи тим прав ци ма. Важно је да пла-
си ра те сво је иде је на првом месту. 
Осе ћа те нов узлет и бес крај но 
задо вољ ство у неким ситу а ци ја-
ма. Посеб но вам при ја када са 
неким уме те да поде ли те зајед-
нич ке тре нут ке радо сти и сре ће. 

РИБЕ: Осо ба која 
мисли попут вас, има 
слич не послов не инте-
ре се, тако да су могу-

ће ком пли ка ци је у поку ша ју да 
оства ри те сво је циље ве. Ипак 
при јат но изне на ђе ње вас оче ку је 
на некој дру гој стра ни. Сачу вај те 
при себ ност духа. Нови дога ђа ји 
или емо тив ни неспо ра зум који вас 
забри ња ва, не оста вља бит не 
после ди це на ваш однос са воље-
ном осо бом. Под сти чи те код себе 
пози тив не мисли. 

VREMEPLOV
9. мај

1911. Гру па офи ци ра, уче сни ка 
у двор ском пре вра ту и уби ству 
кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа 
1903, осно ва ла је у Бе о гра ду 
тај ну ор га ни за ци ју „Ује ди ње ње 
или смрт“(Цр на ру ка)
1978. У пар ки ра ном ауто мо би лу 
у цен тру Ри ма про на ђе но је 
те ло бив шег ита ли јан ског пре-
ми је ра Ал да Мо ра, ко јег су 
те ро ри сти „Цр ве них бри га да“ 
оте ли 54 да на ра ни је. 

10. мај
1894. Ро ђен аме рич ки ком по зи-
тор и ди ри гент Ди ми три Тјом-
кин. Аутор му зи ке за мно ге 
фил мо ве. 
1933. У Бер ли ну, ис пред Рај-
хста га, на ци сти спа ли ли ви ше 
од 25.000 књи га Марк са, Фрој-
да, Брех та, Ајн штај на и на ве ли 
да по чи ње но во раз до бље у 
исто ри ји не мач ке кул ту ре. 

11. мај
1981. Умро ре ге му зи чар Боб 
Мар ли. 
1997. Су пер ком пју тер ком па ни-
је ИБМ „Ду бо ко пла во“ по бе дио 
свет ског шам пи о на у ша ху, 
ру ског ве ле мај сто ра Га ри ја 
Ка спа ро ва, у ме чу од шест пар-
ти ја. 

12. мај
1607. Ен гле ски аван ту ри ста 
Џејмс Смит осно вао пр во ен гле-
ско на се ље на тлу Се вер не 
Аме ри ке, ка сни је по ње му 
на зва но Џејм ста ун. 
1904. Ро ђен чи ле ан ски пе сник 
Па бло Не ру да. Уче сник Шпан-
ског гра ђан ског ра та, по том се 
по све тио иде а ли ма со ци јал не 
прав де. До бит ник Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност 1971. 

13. мај
1848. У Срем ским Кар лов ци ма 
по че ло за се да ње „Мај ске скуп-
шти не“ на ко јој су де ле га ти 175 
цр кве них оп шти на из Вој во ди не 
и Ср би је иза бра ли Јо си фа Ра ја-
чи ћа за па три јар ха, а пу ков ни ка 
Сте ва на Шу пљик ца за вој во ду. 
Скуп шти на 15. ма ја про гла си ла 
Срп ско Вој вод ство, али аустриј-
ска и ма ђар ска вла да ни су при-
зна ле срп ску ауто но ми ју. 
1914. Ро ђен аме рич ки бок сер 
Џое Лу ис, пр вак све та у те шкој 
ка те го ри ји од 1937. до 1949, 
ка да се по ву као. 

14. мај
1355. У Пра гу је осно ван пр ви 
уни вер зи тет у сред њој Евро пи
1948. Про гла ше на др жа ва 
Изра ел, осам ча со ва пре окон-
ча ња бри тан ског ман да та у 
Па ле сти ни. Пр ви пред сед ник 
но ве др жа ве по стао је Ха им 
Вајц ман, а пре ми јер Да вид Бен 
Гу ри он. 

15. мај
1940. У САД су по че ле да се 
про да ју пр ве нај лон ча ра пе. 
1943. Рас пу ште на је Ко му ни-
стич ка ин тер на ци о на ла (Ко мин-
тер на). 
1957. Ве ли ка Бри та ни ја је из вр-
ши ла пр ву про бу хи дро ген ске 
бом бе у цен трал ном Па ци фи ку.

HOROSKOP

Сре да, 9. мај (26. април)
Св. све ште но му че ник Васи ли је 
Ама сиј ски (Ода ни је Пре по ло-
вље ња)

Четвр так, 10. мај (27. април)
Спа љи ва ње мошти ју Све тог 
Саве на Вра ча ру

Петак, 11. мај (28. април)
Све ти апо сто ли Јасон и Соси-
па тр

Субо та, 12. мај (29. април)
Све ти Васи ли је Остро шки Чудо-
тво рац

Неде ља, 13. мај (30. април)
Све ти апо стол Јаков Зеве де јев

Поне де љак, 14. (1) мај 
Све ти про рок Јере ми ја

Уто рак, 15. (2) мај 
Све ти Ата на си је Вели ки; Све ти 
Миха ил

Crkveni
kalendar

• Не бацај те сме ће! Спу-
сти те га пола ко. 
• Да су грч ки бого ви 
пили раки ју уме сто нек-
та ра још би били живи. 
• Не пла ши те се смр ти. И 
кад умре те то те ипак ви 
само без вас!

Чоко лад на
торта 

Састој ци: 800 г кек са, 100 г твр-
дог ора ха, 200 г шеће ра, 60 г 
какаа, 240 мл воде, 150 г путе ра, 
каши ци ца екс тра та од вани ле, 120 
мл слат ке павла ке, 120 г млеч не 
или чоко ла де за кува ње.

При пре ма: Кекс изло ми ти и 
оста ви ти у већој посу ди. Про пр жи-
ти ора хе око пет мину та повре ме-
но меша ју ћи па дода ти изло мље ни 
кекс. У шер пи изме ша ти шећер и 
какао па дода ти воду уз меша ње. 
Сје ди ни ти да се доби је јед но лич на 
сме са па дода ти путер и ста ви ти 
на рин глу да се путер рас то пи и 
сје ди ни са сме сом. Биће потреб но 
7-8 мину та кува ња на сред њој тем-
пе ра ту ри. Охла ди ти 10-15 мину та, 
дода ти екс трат вани ле. Про ме ша-
ти и пре ли ти пре ко кек са поме ша-
ног са ора си ма. Изме шај те крем, 
сву да рас по ре ди ти и сипа ти у плех 
или неку дубљу посу ду како бисте 
могли да обли ку је те посла сти цу. 
То ура ди те каши ком или шпа ту лом 
и након обли ко ва ња покло пи те 
посу ду са тор том и оста ви те да 
одсто ји у фри жи де ру пола сата до 
сат вре ме на. 
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ПИСМА ИЗ ПРО ВИН ЦИ ЈЕ

Дво ри ште Пише:
Дра га на Попов

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Диги та ли зо ва ни 
фил мо ви

Љуби те љи сед ме умет но сти има ли су 
при ли ку да у рум ском Кул тур ном цен тру, у 
пери о ду од 26. до 30. апри ла ужи ва ју у 
наша чети ри изу зет на фил ма. Реч је о 
фил мо ви ма Кад будем мртав и бео Живо-
ји на Павло ви ћа, Спе ци јал но вас пи та ње 
Гора на Мар ко ви ћа и два култ на фил ма 
Сло бо да на Шија на, Ко то тамо пева и 
Мара тон ци трче поча сни круг.

Реч је о циклу су реста у ри ра них и диги-
та ли зо ва них дома ћих фил мо ва чије су 
про јек ци је у рум ском био ско пу реа ли зо ва-
не у сарад њи са Југо сло вен ском кино те-
ком и ВИП опе ра те ром. Сва ки филм је 
имао про јек ци је у 19 и 21 час, само је 
филм Ко то тамо пева при ка зи ван два 
дана. 

Сви љуби те љи фил ма су има ли бес пла-
тан улаз, а за пра во био скоп ско ужи ва ње 
поста рао се ВИП опе ра тер који је за све 
гле да о це сва ког дана обез бе дио и бес-
плат не коки це. С. Џ.

ФИЛМ „СМРТ ОЧЕ ВА ПОГЛЕ ДА“

Прва награ да
у Вели кој Пла ни

На 13. фести ва лу доку мен тар ног фил-
ма „Злат на букли ја“ у Вели кој Пла ни у 
кон ку рен ци ји од пре ко 300 при ја вље них, 
доку мен тар ни филм „Смрт оче ва погле да“ 
добио прву награ ду за драм ски при каз 
суко ба у поро ди ци. Доку мен тар ни филм 
ауто ра Иго ра Чола ка, рађен је по ауто би о-
граф ском рома ну „Смрт оче ва погле да“ 
ауто ра Видо ми ра Павло ви ћа. 

Филм при ка зу је одра ста ње, из угла 
дете та, живот у поро ди ци где је при сут но 
екс трм но наси ље. Оби лу је драм ским 
момен ти ма и еду ка тив ним сег мен ти ма 
струч ња ка из обла сти: пси хо ло ги је, неу ро-
ло ги је, пра ва... Свог покој ног оца нека да 
насил ни ка у фил му глу ми упра во Видо мир 
Павло вић, нека да шња жртва. Њего ва 
вели ка хра брост и пле ме ни тост огле да ју 
се у томе што је на овај начин про го во рио 
о тој теми. 

Као и сва ког про ле ћа сви они који-
ма има ју тај про стор који нази-
ва мо дво ри ште суо ча ва ју се са 

истим про бле ми ма. Сре ди ти га, па 
да ужи ва мо у лепим лет њим дани ма. 
Па, ето и ја. Дво ри ште је мало, али 
како то иди лич но зву чи кад кажем 
да је поред пото ка. А поток? То је за 
неку дру гу при чу. Дакле, акци ја кре-
ће! Шта прво ура ди ти? Оре за ти руже. 
Јед на је толи ко вели ка да више личи 
на дрво које гле чуда има и цве то-
ве ружа. А ни оста ле руже нису баш 
у сјај ном ста њу. Тра ва до коле на. 
Два јор го ва на „пла чу“ поред огра де. 
Дакле, тре ба се орга ни зо ва ти. Тре-
ба ју ми струч ни људи. Сту пим у кон-
такт са струч ња ци ма за оре зи ва ње 
и обли ко ва ње цве ћа, дрве ћа 
и не знам чега још. Доћи ће 
да погле да ју шта тре ба да се 
ура ди. И дошли су. Погле да ли 
(нису се пре кр сти ли) и рекли 
да могу тек у сре ду да дођу, 
а био је поне де љак. Пре тога 
да се поко си тра ва. Ма, то ћу 
часком реши ти. Онда зовем 
мај сто ра за коше ње. Он може 
да дође у уто рак после под-
не. Немам избо ра. Сло жим се 
и са тим. Уто рак је и мај стор 
сти же како смо се дого во ри ли 
и баш пред кишу. Сти гао је да 
поко си, али ја нисам сти гла 
да тра ву поку пим јер је баш 
тог дана био пра ви про лећ ни 
пљу сак. Див но. Ево и сре да 
сти же, а ја оче ку јем струч ња-
ке за оре зи ва ње. Див ни неки 
људи. Пита ју ме како и шта 
хоћу. Пој ма немам. Ради те 
како мисли те да тре ба, кажем 
ја. Раде мај сто ри и то све пре-
ко оне тра ве која није поку-
пље на. Шта ли су мисли ли да 
ми је зна ти. И тако неких сат 
и по су они оре зи ва ли, обли-
ко ва ли и нара ди ли се. Ја сам 
повре ме но изла зи ла као да погле дам 
и моли ла Бога да се то што пре завр-
ши. А гоми ле исе че ног пру ћа (јел се 
тако каже?) су се сва ки пут уве ћа ва-
ле. Ни мањег дво ри шта ни више чуда 
по њему. Мисле ћи да је посао завр-
шен поно во иза ђем и један од мај-
сто ра ме пита: А шта ћемо са шљи-
вом? Каквом шљи вом? Никад нисмо 
сади ли шљи ве. Џена ри ка, каже 
човек. Ма, ми нисмо сади ли џена ри-
ке, твр до одго ва рам. Оне тако саме 
„доле те“, нађу плод но тле. А где је?, 
пита врла дома ћи ца тј. ја. Пока за ли 
су ми и нисам веро ва ла. Упле ла се у 
ружу пуза ви цу. Сеци те, кажем. Само 
ми тре ба да ску пљам пло до ве. Исе-
кли су је, а ја годи на ма нисам зна ла 

ни да посто ји. Незна ња има разних 
врста, а ово моје незна ње је заи ста 
срам но. Е, сад пошто је иза њих оста-
ло мно го тога што тре ба изне ти из 
дво ри шта кре ћем да зовем слу жбе 
које би то могле одне ти. Може, сутра. 
Одах нем. Сутра је четвр так, одне-
ће, а ја ћу после поку пи ти тра ву. Сав 
тај неред избе га вам и да погле дам. 
Надам се да неће киша. Ево и четврт-
ка. У раним јутар њим часо ви ма про-
ве ра вам дого вор, све ок. Пред под-
не ме зову и кажу да не могу данас 
доћи, али сутра сигур но. Ајд, један 
дан дуже. Шта сад. Осва нуо петак, 
већ ири ти ра на рано зовем. Е, има мо 
тех нич ких про бле ма, кажу ми. Ништа 
ни данас. Ко год да уђе у дво ри ште 

ја морам да обја шња вам свој слу чај. 
Слу чај дво ри ште се тако наста вио 
и пре ко викен да. Реше ње дола зи у 
поне де љак у виду нер во зног рад ни ка 
који је поку пио гоми лу пру ћа, а успут 
ме питао да ли имам виле. Ода кле ми 
виле? Имам лопа ту. Нисам веро ва ла 
да после гото во неде љу дана радо ва 
и чека ња је сад оста ло само да поку-
пим тра ву. И онда ми људи при ча ју 
како ужи ва ју да уре ђу ју дво ри ште, 
зеле не повр ши не, саде цве ће. И да, 
купи ла сам цве ће од љуба зног про-
дав ца на пија ци који кад сам рекла 
да хоћу љуби ча сте врбе не, одго во-
рио: Помо зи те ми и пока жи те које су 
то, ја сам дал то ни ста. За ово про лећ-
но уре ђе ње дво ри шта од мене доста.

Реше ње дола зи у поне де љак у 
виду нер во зног рад ни ка који је 
поку пио гоми лу пру ћа, а успут 

ме питао да ли имам виле. 
Ода кле ми виле? Имам

лопа ту. Нисам веро ва ла да 
после гото во неде љу дана 

радо ва и чека ња је сад оста ло 
само да поку пим тра ву. И онда 
ми људи при ча ју како ужи ва ју 

да уре ђу ју дво ри ште, зеле не 
повр ши не, саде цве ће. И да, 

купи ла сам цве ће од љуба зног 
про дав ца на пија ци који кад 

сам рекла да хоћу љуби ча сте 
врбе не, одго во рио:

Помо зи те ми и пока жи те које 
су то, ја сам дал то ни ста.

За ово про лећ но уре ђе ње
дво ри шта од мене достаВидо мир Павло вић и Игор Чолак
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КК ВАЛ

Меда ље за митро вач ке каја ка ше
У субо ту, 28. апри ла, 

одр жан је Мај ски каја-
ка шки куп Новог Сада 

на Шодро шу. За орга ни за-
ци ју ове мани фе ста ци је био 
је заду жен Кајак кану клуб 
Лиман, а на так ми че њу је 
уче ство вао 21 клуб из целе 
Срби је. Међу уче сни ци ма, 
запа жен успех оства рио је и 
КК Вал из Срем ске Митро ви-
це, чији каја ка ши су осво ји ли 
седам меда ља, две злат не, 
две сре бр не и три брон за не. 

Митро вач ке каја ка ше и 
каја ка ши це пред во дио је 
тре нер Игор Дошен, а у нај-
мла ђој кон ку рен ци ји сре-
бр ну меда љу је осво ји ла 
Мили ца Маста ло вић, у трци 

мини кајак јед но се да на 200 
мета ра. Ната ша Лау ше вић 
је у кон ку рен ци ји пио нир ки 
до 12 годи на осво ји ла две 
брон за не меда ље, на 200 и 
1.200 мета ра, а у кате го ри-
ји до 14 годи на Алек сан дар 
Јова но вић и Јован Рад ма но-
вић осво ји ли су зла то. Алек-
сан дар и Јован осво ји ли су 
и сре бро у дво се ду на 200 
мета ра. У мемо ри јал ној трци 
сени о ра на 1.700 мета ра 
„Мар ко Вишњиц ки“, Мар ко 
Михај ло вић је осво јио брон-
за ну меда љу.

Поред осва ја ча меда ља, 
запа жен наступ има ли су и 
Огњен Маста ло вић и Бојан 
Шимо њик. Н. М. 

ММА ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ: МОМИР ПАВЛО ВИЋ, ШАМ ПИ ОН ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ

Побе де над иску сни јим бор ци ма
На првен ству Срби је у ММА 

(мешо ви те бори лач ке вешти не) 
које је недав но одр жа но у Јаго-

ди ни, осам на е сто го ди шњи Момир 
Павло вић из Срем ске Митро ви це 
осво јио је зла то као нај мла ђи сени ор. 
Момир, који је уче ник Сред ње тех-
нич ке шко ле „Нико ла Тесла“, на 
истом так ми че њу је про гла шен и за 
нај бо љег бор ца.

- У кате го ри ји до 77 кило гра ма у Б 
кла си имао сам три побе де у три бор-
бе. Сва три бор ца била су дале ко 
иску сни ја од мене, али тре нер Бог дан 
Југо вић није погре шио што ме је 
бацио у ватру са иску сни јим так ми ча-
ри ма. За мене је ово, а веру јем и за 
све који ме зна ју, огро ман успех. 
Веро вао сам у себе, али нисам оче-
ки вао да ће рас плет бити баш толи ко 
добар. Тре ни рам ММА годи ну и по 
дана – рекао је Момир.

Иако је тек оства рио први и вели ки 
успех, Момир веру је да га пра ви 
успе си тек оче ку ју, а тај на за успех не 
посто ји, рецепт је - тре нинг, исхра на и 
одмор. Он апе лу је на све мла де људе 
да дају шан су спор ту.

- Уско ро, 27. маја одр жа ће се так-
ми че ње Бал ка на и пла ни рам да се до 
тада добро при пре мим и видим шта 
могу да постиг нем. Нема тај ни у спор-
ту, нај ва жни је је бити неу мо ран, кад 
је тре нинг у пита њу, а кад се нешто 
воли моти ва ци ја је увек при сут на. 
Важно је да се мла ди баве спор том, 
небит но којим, јер је сва ки добар, 
важни је је има ти спорт ски дух и избе-
ћи ули цу – каже Момир Павло вић.  

Његов отац Видо мир, који је 27 
годи на тре ни рао кара те каже да не 

може бити поно сни ји на свог сина, 
који је, пре ма њего вим речи ма, јед но 
од нај у зор ни је деце које зна.

- Момир је сја јан деч ко, тален то ва-
ни ји је од мене и нео бич но сам сре-
ћан због њего вог успе ха. Видео сам 
њего ве кон ку рен те, бога ми, сва ка му 
част кад их је побе дио, били су мно го 
иску сни ји. Момир је соли дан ђак, 
добар син, брат, добар је у кући, на 
ули ци, у спор ту, заи ста је дете којим 
би се сва ки отац хва лио наши ро ко – 

поно сан је Видо мир Павло вић.
Иако ММА неће дуго још доби ти 

епи тет про фе си о нал ног спор та, не 
зна чи да Срби ја нема тален то ва не 
бор це. Један од њих, Момир Павло-
вић из Срем ске Митро ви це, живи је 
доказ да су љубав и ква ли те тан 
однос пре ма одре ђе ном спор ту 
довољ ни да здра вље, сатис фак ци ја, 
па чак и сла ва, нађу свој пут до кога 
тре ба.

А. Ћосић

Момир Павловић
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Јазак: Цар Урош – Дунав 0:6; 
Крње шев ци: Сло га (К) – Рад-
нич ки 1:0; Крче дин: Фру шко го-
рац – Кру ше дол 0:3; Риви ца: 
Пла ни нац – ЧСК 0:5; Јар ков ци: 
Борац – Сло га (М) 2:5.

01. Кру ше дол 14 11 2 1 49:14 35
02. ЧСК 14 11 1 2 38:12 34
03. Сло га (К) 14 9 3 2 27:16 30
04. Дунав 14 7 3 4 33:17 24
05. Рад нич ки 14 6 6 2 27:14 24
06. Сло га (М) 14 6 1 7 33:25 19
07. Фру шко го . 14 2 6 6 16:28 12
08. Пла ни нац 14 3 2 9 21:36 11
09. Цар Урош 14 1 3 10 12:48 6
10. Борац 14 0 1 13 10:56 1

Бач ка Топо ла: ТСЦ – Инђи ја 
1:0; Земун: Теле оп тик – Сло бо-
да 3:0; Кра гу је вац: Рад нич ки 
(К) – Тем нић 4:2; Нови Пазар: 
Нови Пазар – Рад нич ки (П) 2:1; 
Бео град: Син ђе лић – Про ле тер 
0:3; Јаго ди на: Јаго ди на – Бежа-
ни ја су игра ли у поне де љак; 
Чела ре во: ЧСК Пива ра – Дина-
мо 0:1; Гор њи Мила но вац: 
Мета лац – Будућ ност 1:1.

01. Про ле тер 26 17 4 5 52:23 55
02. Дина мо 26 17 2 7 37:22 53
03. Мета лац 26 15 5 6 35:17 50
04. ТСЦ 26 12 8 6 36:20 44
05. Инђи ја 26 11 6 9 27:23 39
06. Син ђе лић 26 11 6 9 25:27 39
07. Н. Пазар 26 9 10 7 24:24 37
08. Рад нич . (К) 26 10 6 10 28:28 36
09. Будућ ност 26 9 8 9 29:26 35
10. Теле оп тик 26 8 9 9 34:28 33
11. Бежа ни ја 25 8 9 8 28:28 33
12. Сло бо да 26 9 5 12 21:29 32
13. Тем нић 26 6 7 13 23:36 25
14. Рад нич . (П) 26 6 6 14 22:34 24
15. ЧСК Пива ра 26 4 9 13 26:43 21
16. Јаго ди на 25 2 6 17 11:50 12

Ста ри Банов ци: Дунав – 
Брат ство 1946 3:2; Шид: Рад-
нич ки (Ш) – Желе зни чар 0:4; 
Нова Пазо ва: Рад нич ки (НП) – 
Рад нич ки (СМ) 3:0; Саку ле: 
Борац – Бач ка 1901 1:0; Бач ки 
јарак: Мла дост (БЈ) – Рад нич ки 
(З) 3:2; Нови Сад: Црве на Зве-
зда – Омла ди нац 2:0; Пан че во: 
Дина мо 1945 – Цемент 2:0; 
Бечеј: Бечеј 1918 – Оџа ци 1:0.

01. Бечеј 25 21 1 3 69:18 64
02. Дина мо 25 16 2 7 43:18 50
03. Брат ство 25 15 4 6 46:18 49
04. Рад ни. (НП) 25 14 1 10 37:28 43
05. Борац 25 11 6 8 38:31 39
06. Рад ни. (З) 25 12 2 11 45:42 38
07. Цемент 25 12 2 11 33:33 38
08. Желе зни чар 25 11 4 10 30:23 37
09. Оџа ци 25 10 5 10 37:34 35
10. Мла д. (БЈ) 25 10 5 10 34:38 35
11. Омла ди нац 25 10 4 11 33:34 34
12. Ц. Зве зда 25 8 4 13 30:43 28
13. Дунав 25 8 4 13 36:53 28
14. Бач ка 25 7 5 13 30:43 26
15. Рад ни. (СМ) 25 6 4 15 26:42 22
16. Рад ни. (Ш) 25 2 1 22 14:83 7

Ста ра Пазо ва: Једин ство – 
Хај дук (Д) 2:0; Купи но во: Купи-
но во – Хај дук (Б) 1:3; Теме рин: 
Сло га (Т) – Кабел 0:1; Вој ка: 
Сре мац – Сла ви ја 4:2; Нови 
Сад: Борац (НС) – Поду на вац 
2:1; Ерде вик: Сло га (Е) – Хај-
дук (Ч) 4:1; Нови Сад: Индекс 
– Југо вић 0:3; Шај каш: Борац 
(Ш) – ЛСК 8:0.

Салаш Ноћај ски: Будућ ност 
– Борац (М) 0:1; Мачван ска 
Митро ви ца: Под ри ње – Јадран 
5:1; Рума: Сло вен – Рудар 4:1; 
Вито јев ци: Пар ти зан – ПСК 
2:0; Љуко во: Љуко во – Сло бо-
да 1:2; Инђи ја: Желе зни чар – 
Први Мај 1:4; Хрт ков ци: Хрт-
ков ци – Напре дак у сре ду; Ада-
шев ци: Гра ни чар 1923 – Борац 
(К) 0:0.

01. Под ри ње 25 21 1 3 77:18 64
02. Сло бо да 25 19 1 5 47:17 58
03. Први Мај 25 17 6 2 63:17 57
04. Желе зни. 25 13 5 7 46:23 44
05. Гра ни чар 25 11 3 11 37:44 36
06. ПСК 25 9 8 8 33:29 35
07. Борац (К) 25 9 6 10 35:35 33
08. Пар ти зан 25 11 3 11 38:39 33
09. Будућ ност 25 9 4 12 43:39 31
10. Рудар 25 10 2 13 38:46 31
11. Напре дак 24 8 3 13 27:43 27
12. Сло вен 25 7 5 13 33:46 26
13. Борац (М) 25 7 5 13 26:45 26
14. Јадран 25 8 2 15 22:47 25
15. Љуко во 25 6 2 17 20:54 20
16. Хрт ков ци 24 4 4 16 31:74 15

Ман ђе лос: Фру шко го рац – 
Сло га 1:2; Жар ко вац: Напре дак 
– Гра ни чар (К) 6:0; Доњи 
Петров ци: Доњи Петров ци – 
Митрос 3:1; Обреж: Гра ни чар 
(О) – Хај дук 3:1; Бикић До: 
Бикић Дол – Зека Буљу ба ша 
2:1; Нови Кар лов ци: Полет – 
Доњи Срем 2015 0:0; Бре стач: 
Бре стач – Фру шка Гора 0:4; 
Буђа нов ци: Мла дост – Сло бо-
да 5:1.

01. Сло га (Е) 25 17 6 2 53:14 57
02. Борац (Ш) 25 17 6 2 61:28 57
03. Једин ство 25 15 10 0 52:15 55
04. Кабел 25 16 6 3 45:24 54
05. Сло га (Т) 25 11 5 9 30:31 38
06. Хај дук (Д) 25 10 6 9 32:30 36
07. Хај дук (Ч) 25 10 4 11 44:38 34
08. Поду на вац 25 9 5 11 40:41 32
09. Хај дук (Б) 25 10 1 14 30:36 31
10. Борац (НС) 25 9 3 13 24:34 30
11. Сре мац 25 8 4 13 31:44 28
12. Југо вић 25 7 4 14 29:45 25
13. Сла ви ја 25 6 6 13 31:54 24
14. ЛСК 25 6 4 15 39:67 22
15. Купи но во 25 5 6 14 20:42 21
16. Индекс 25 3 6 16 18:36 15

Љуба: Једин ство (Љ) – 
Напре дак 0:2; Куку јев ци: Оби-
лић 1993 – Омла ди нац 5:1; 
Бер ка со во: Сре мац – ОФК 
Бин гу ла 7:0; Моро вић: Једин-
ство – ОФК Бачин ци 3:2 уз пре-
кид; Шид: Јед но та – Гра ни чар 
2:1; Ерде вик: Ерде вик 2017 – 
Син ђе лић 2:1.

01. Оби лић 17 14 1 2 64:16 43
02. Напре дак 17 13 2 2 45:17 41
03. Ерде вик 17 13 2 2 40:15 41
04. Син ђе лић 17 8 3 6 36:31 27
05. Јед но та 17 8 2 7 37:30 26
06. Једин с. (М) 17 8 2 7 28:27 26
07. ОФК Бачи. 17 7 4 6 33:29 25
08. Сре мац 17 7 3 7 44:31 24
09. ОФК Бин г. 17 3 3 11 16:42 12
10. Омла ди . 17 4 0 13 27:55 12
11. Гра ни чар 17 3 3 11 19:52 12
12. Једин . (Љ) 17 1 1 15 19:63 4

Нера дин: Вој во ди на – 27.
Окто бар 2:0; Гра бов ци: Гра ни-
чар – Борац је нео ди гра но; 
Добрин ци: Сре мац – Једин-
ство (К) 4:0; Рума: Једин ство 
(Ру) – Сло га 1:0; Никин ци: 
Полет – Мла дост 7:1; Мали 
Радин ци: Фру шко го рац – 
Једин ство (П) 2:3.
01. Сло га 17 13 1 3 61:16 40
02. Сре мац 17 12 2 3 51:18 38
03. Једин . (Ру) 17 12 2 3 37:16 38
04. Једин . (К) 17 11 1 5 43:25 34
05. Једин . (П) 17 10 2 5 44:21 32
06. Полет 17 8 5 4 37:22 29
07. Фру шк. 17 7 4 6 34:35 25
08. Гра ни чар 16 6 0 10 31:43 18
09. Вој во ди на 17 4 2 11 22:43 14
10. Борац 16 3 2 11 21:57 11
11. 27 Окто бар 17 2 1 14 16:51 7
12. Мла дост 17 1 2 14 13:63 5

Бео град: Чука рич ки – Вождо-
вац 2:1; Бео град: Пар ти зан – 
Напре дак 2:2; Ниш: Рад нич ки – 
Вој во ди на 5:0; Бео град: Црве-
на Зве зда – Спар так ЖК 4:0; 
Луча ни: Мла дост – Мачва 0:0; 
Чачак: Борац – Рад 1:2; Бач ка 
Палан ка: ОФК Бач ка – Јавор-
Матис 4:0; Сур ду ли ца: Рад ник 
– Земун 2:1.

Кар лов чић: Ловац – Витез 
4:2; Прхо во: Мла дост – Каме ни 
2:1; Шима нов ци: Хај дук 1932 – 
Сре мац 4:1; Сибач: Сло вен – 
Шумар 0:2.

01. Хај дук 12 11 0 1 41:11 33
02. Шумар 12 10 0 2 34:11 30
03. Мла дост 12 8 1 3 27:11 25
04. Сре мац 12 5 1 6 21:22 16
05. Каме ни 12 5 0 7 19:20 15
06. Ловац 12 4 1 7 21:37 13
07. Витез 12 2 2 8 19:41 8
08. Сло вен 12 0 1 11 8:37 1

Вели ки Радин ци: Борац 
(ВР) – Пла ни нац 3:2; Шуљам: 
Напре дак – Сло га (З) је одло же-
но; Срем ска Рача: Срем – 
Ноћај; БСКје био сло бо дан.
01. БСК 9 7 2 0 40:5 23
02. Срем 9 5 2 2 23:8 17
03. Сло га (З) 8 4 2 2 15:14 14
04. Пла ни нац 10 4 2 4 18:18 14
05. Ноћај 8 2 2 4 15:23 8
06. Борац (ВР) 9 2 1 6 10:27 7
07. Напре дак 9 1 1 7 9:35 4

01. Полет 24 16 4 4 64:21 52
02. Д. Петров ци 24 14 5 5 69:22 47
03. Напре дак 24 13 8 3 57:13 47
04. Мла дост 24 13 4 7 45:27 43
05. Д. Срем 24 12 6 6 45:27 42
06. Гра ни . (О) 24 13 2 9 36:37 40
07. Митрос 24 11 5 8 38:35 38
08. Ф. Гора 24 11 4 9 38:39 37
09. Б. Дол 24 10 5 9 35:28 34
10. Фру шко. 24 8 5 11 34:39 29
11. Бре стач 24 7 6 11 29:53 27
12. Хај дук 24 7 7 10 37:35 26
13. З. Буљу ба. 24 7 5 12 32:41 26
14. Сло га 24 7 4 13 33:51 25
15. Сло бо да 24 3 2 19 26:89 11
16. Гра ни ч. (К) 24 2 4 18 17:78 9

09. Мла дост 35 11 11 13 42:46 26
10. Земун 35 11 9 15 36:42 25
11. Мачва 35 11 7 17 36:49 25
12. Рад ник 35 12 7 16 39:57 25
13. Рад 35 9 5 21 36:61 22
14. Јавор 35 9 5 21 30:55 20
15. ОФК Бач ка 35 9 7 19 35:61 19
16. Борац 35 6 5 24 7:68 12

01. Ц. Зве зда 35 30 4 1 89:17 54
02. Пар ти зан 35 22 8 5 68:31 40
03. Спар так ЖК 35 17 7 11 60:47 34
04. Рад нич ки 35 17 8 10 59:48 34
05. Чука рич ки 35 16 9 10 51:35 32
06. Вождо вац 35 15 8 12 45:36 30
07. Напре дак 35 14 8 13 53:49 27
08. Вој во ди на 35 13 8 14 36:40 25

Тa бе ла плеј оф:

Та бе ла плеј аут:

ПРВА ЛИГА 
СРБИЈЕ

СУПЕР ЛИГА 
СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

ОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА 
ЛИГА ШИД

ОФЛ РУ МА – ИРИГ

МОЛ СРЕМ СРЕМ СКА ЛИ ГАOФЛ ПЕЋИНЦИ

ОФЛ ИН ЂИ ЈА  
– СТА РА ПА ЗО ВА

ГФЛ СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

АТЛЕ ТИ КА

Срем ци успе шни
У неде љу, 6. маја, у Бео-

гра ду, на ста ди о ну вој не 
ака де ми је одр жан је атлет-
ски митинг тро феј Бео гра да 
„Алек сан дар Марин ко вић“. 
На митин гу су насту пи ли и 
атле ти ча ри Атлет ског клуб 
„Срем“, Слав ко Сте вић, Мир-
ко Мау на и Сара Ста ни ми ро-
вић. 

Слав ко Сте вић је убе дљи-
во побе дио у ско ку у вис, а 
њего вим сто па ма је кре нуо 
и Мир ко Мау на који је побе-

дио у трци на 3000 мета ра. 
За нијан су је Сара Ста ни ми-
ро вић била сла би ја од сво јих 
клуп ских дру го ва и осво ји ла 
дру го место у баца њу копља. 

У укуп ном редо сле ду 
оства ре них резул та та Слав ко 
Сте вић је зау зео тре ће место 
на митин гу и добио награ ду 
Атлет ског саве за Бео гра да. 

Добри резул та ти на почет ку 
сезо не наја вљу ју нову успе-
шну сезо ну за атле ти ча ре 
Атлет ског клу ба „Срем“.
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MALI OGLASI 022/611-556

• Про да јем кућу у Срем ској Митро ви-
ци на добром месту, цена по дого во-
ру, тел. 063/665-483
• Изда јем наме ште ну гар со ње ру за 
јед ну осо бу у згра ди код Поште, гре-
ја ње ТА пећ, мала режи ја, тел. 658-
001, 623-767, 063/831-76-74
• Про да јем јед но со бан стан 38 м2, 
дру ги спрат, Насе ље М. Хуђи, тел. 
672-702, 064/164-58-37
• Изда јем гар со ње ру код Хале, тел. 
063/540-717
• Про да јем кућу у Руми Глав на 60 на 
пла цу од 10 ари и 35 м2 стам бе не 
повр ши не 160 м2, тел. 473-024, 
064/494-42-46

• Пода јем викен ди цу на пола јутра 
земље, тел. 061/202-73-20 
• Изда јем нов дво со бан стан са ЦГ, 
први спрат, Насе ље Ста ри мост, тел. 
064/280-97-53
• Про да јем у Новом Саду укњи жен 
стан код Желе знич ке ста ни це – 
Сајам, тел. 064/221-58-64 
• Про да јем стан 64 м2 , ЦГ гре ја ње, 
има две каље ве пећи Насе ље М. 
Хуђи, тел. 061/324-78-99 
• Про да јем дво ри шни стан 54 м2 у 
Шећер сока ку, може заме на за стан у 
згра ди, тел. 069/622-453
• Изда јем јед но со бан наме штен стан 
са купа ти лом улаз посе бан, гре ја ње 
на гас, на услу зи веш маши на и 
маши на за суше ње веша, тел. 671-
845, 061/155-51-10

KU]E I STANOVI

Про фе сор
У неде љу, 6. маја, 

Арсен Вен гер се 
опро стио од Арсе на-

ло вих нави ја ча, воде ћи еки-
пу послед њи пут на дома-
ћем тере ну.

Човек који је био на клу пи 
Арсе на ла 22 годи не, напу-
шта клуб на не баш леп 
начин. Сте као се ути сак да 
одла зи, не зато што хоће, 
него зато што мора.

Неки ће рећи да га је пре-
га зи ло вре ме, да је био твр-
до глав и није хтео да се 
при ла го ди трен до ви ма 
модер ног фуд ба ла. Ста ди-
он Арсе на ла је послед њих 
месе ци зја пио пра зан, као 
да су нави ја чи тиме посла-
ли пору ку Вен ге ру да је 
вре ме за раз лаз.

Оно што је сигур но, један 
је од нај ве ћих тре не ра у 
нови јој фуд бал ској исто ри-
ји. За 22 годи не у Арсе на лу 
осво јио је три титу ле. 
Можда то изгле да мало, 
али његов допри нос енгле-
ском и уоп ште европ ском 
фуд ба лу је немер љив. 
2004. годи не је узео титу лу 
без ијед ног пора за. Пре 
Арсе на ла, једи ни клуб који 
је то пости гао био је Пре-
стон 115 годи на пре тога. За 
вре ме њего вог ман да та 
сагра ђен је нови ста ди он, 
Арсе нал је кон стант но био 
у врху енгле ског фуд ба ла и 

уче сник Лиге шам пи о на. 
Био је визи о нар и пио нир у 
мно гим ства ри ма веза ним 
за вође ње клу ба. Умео је 
да пре по зна мла де тален те 
и дово дио их у клуб, увео је 
посе бан режим исхра не за 
игра че, запо чео је нову еру 
у енгле ском фуд ба лу дово-
де ћи стран це са свих кон-
ти не на та.

Кри ти ке је доби јао углав-
ном због лоше при пре ме 
игра ча који су се често 
повре ђи ва ли, било је и 
доста неди сци пли не и 
црве них кар то на. Заме ра 
му се и што није имао лиде-
ра у еки пи, неког ко ће да 
под вик не и трг не еки пу 
када је тешко.

Оно што је исти на, то је 
да се њего вим одла ском из 
Арсе на ла завр ша ва јед на 
ера. Поста је мо све сни да 
се вре ме на мења ју, да нема 
више места енгле ском тра-
ди ци о на ли зму (барем не у 
фуд ба лу) јер ћемо тешко 
виде ти још неког тре не ра 
који је толи ко годи на седео 
на клу пи неког клу ба. Одла-
ском Про фе со ра (нади мак 
је добио због сту ди о зног 
при сту па игри) из Арсе на ла 
и Алек са Фер гу со на из 
Ман че сте ра нешто рани је, 
фуд бал неће више бити 
исти. Капа доле госпо до.

С. Крсма но вић

У току су репу блич ки  јав ни 
пози ви за сек тор малих и сред-
њих пред у зе ћа и пред у зет ни ка.

Јав ни позив за уче шће у про-
гра му подр шке сек то ри ма пре-
ра ђи вач ке инду стри је рас пи са-
ла је Репу блич ка аген ци ја Срби-
је, има за циљ уна пре ђе ње 
послов ног амби јен та и пове ћа-
ње кон ку рент но сти у окви ру сек-
то ра пре ра ђи вач ке инду стри је 
гру пи са не у чети ри обла сти, 
инду стри ја маши на и опре ме, 
пре храм бе на инду стри ја, дрв на 
и инду стри ја наме шта ја и инду-
стри ја гуме и пла сти ке као први 
корак у импле мен та ци ји дефи-
ни са них стра те шких циље ва и 
актив но сти.

При хва тљи ве про јект не 
актив но сти су уре ђе ње посло ва-
ња у скла ду са зах те ви ма међу-
на род них стан дар да посло ва-
ња, уса гла ша ва ње про из во да са 
зах те ви ма тех нич ких про пи са и 
стан дар да, уна пре ђе ње посто је-
ћих и раз вој нових про из во да, 
нови дизајн про из во да и амба-
ла же, набав ка и импле мен та ци-

ја спе ци ја ли зо ва ног софт ве ра, 
изра да сту ди ја изво дљи во сти за 
ауто ма ти за ци ју про це са рада 
кроз упо тре бу ИKТ и памет них 
про из вод них систе ма – део су 
обла сти за које може да се кон-
ку ри ше, а све детаљ ни је инфор-
ма ци је се могу доби ти у РРА 
Срем.

Дру ги јав ни позив за исту 
циљ ну гру пу је „Про грам под сти-
ца ња пред у зет ни штва кроз раз-
вој не про јек те у 2018. годи ни“, а 
опре де ље на сред ства су за 
инве сти ци о но одр жа ва ње про-
из вод ног про сто ра или про сто ра 
у којем се оба вља скла ди ште ње 
про из во да, купо ви ну полов не 
про из вод не опре ме (не ста ри је 
од пет годи на), укљу чу ју ћи 
достав на вози ла за пре воз соп-
стве них про из во да и дру га тран-
спорт на сред ства која се кори-
сте у про це су про из вод ње, трај-
на обрт на сред ства, која могу да 
чине нај ви ше 20 одсто укуп ног 
инве сти ци о ног ула га ња, набав-
ку софт ве ра и дру гих нема те ри-
јал них ула га ња. С. Џ.

РРА СРЕМ РУМА

Јав ни пози ви за мала 
и сред ња пред у зе ћа

РУМА
Оба ве ште ње о пла ћа њу
поре за на имо ви ну

Оде ље ње за локал не јав не 
при хо де Општин ске упра ве Рума 
под се ти ло је гра ђа не и прав-
на лица да акон та ци ја за дру ги 
квар тал по осно ву оба ве за за 
порез на имо ви ну и накна де за 
зашти ту и уна пре ђе ње живот не 
сре ди не за 2018. годи ну доспе-
ва 15. маја. У наред ном пери о ду 
ће свим обве зни ци ма на кућ ну 
адре су бити доста вље не уплат-
ни це са укуп ним ста њем дуга по 
осно ву поре за на имо ви ну и дру-
гих локал них јав них при хо да. 

Порез на имо ви ну се пла ћа 
тро ме сеч но, у року од 45 дана од 
почет ка тро ме сеч ја. 

Бла го вре ме ним изми ри ва њем 

оба ве за по осно ву локал них јав-
них при хо да поре ски обве зни-
ци ће избе ћи пла ћа ње кама те 
и покре та ње поступ ка при нуд не 
напла те, каже се у саоп ште њу 
Оде ље ња.

Небла го вре ме но пла ћа ње 
поре ских оба ве за пред ста вља 
пре кр шај за који су пред ви ђе не 
нов ча не казне у мини мал ном 
изно су од 5.000 дина ра.

За све потреб не инфор ма ци-
је обве зни ци се могу обра ти ти 
над ле жном Оде ље њу за локал-
не јав не при хо де, сва ког рад ног 
дана од 7 до 13 часо ва у згра-
ди Општин ске упра ве, у Глав ној 
ули ци број 107.
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Сабра ње мото ри ста
Про шле годи не је у сао-

бра ћај ним незго да ма 
у Срби ји поги ну ло 57 

мото ри ста и сва ка ко да они 
спа да ју у јед ну од нај у гро же-
ни јих гру па у сао бра ћа ју, те 
је зато важан рад на њихо вој 
еду ка ци ји у сми слу пове ћа ња 
без бед но сти у сао бра ћа ју.

Тим пово дом 29. апри ла у 
пор ти Грч ке цркве је одр жа но 
сабра ње под нази вом Бла го
си ља ње мото ри ста и мото
ра у орга ни за ци ји Цркве не 
општи не Рума, рум ских бај ке-
ра, МУП-а и Аген ци је за без-
бед ност сао бра ћа ја.

У овом дога ђа ју уче ство-
ва ли бај ке ри из целе Срби-
је. Било их је из Субо ти це, 
Новог Сада, Жабља, Срем-
ске Митро ви це, Шида, Инђи-
је, Бео гра да, Шап ца, Ваље ва, 
Ниша, Сме де ре ва... Сва ка ко 
несва ки да шњи при зор је био 
када се пре ко 200 мото ри ста 
на сво јим мото ри ма из пор-
те Сабор ног хра ма, након 
моли тве за поги ну ле и бла го-
си ља ња, упу ти ло у дефи ле 
рум ским ули ца ма, након чега 
су сви зајед но наста ви ли дру-
же ње у Ловач ком дому у Бор-
ков цу, где су се орга ни за то ри 
потру ди ли да обез бе де бес-
пла тан ручак за све.

Др Јови ца Васи ље вић, 
помоћ ник дирек то ра Аген-
ци је за без бед ност сао бра-
ћа ја исти че да у Срби ји има 
пуно бај кер ских клу бо ва и да 
они орга ни зу ју доста слич-
них дога ђа ја, али да је бит но 
да Аген ци ја ради зајед но са 

њима и са локал ним само у-
пра ва ма како би се сма њио 
број стра да лих. 

– Вози ло на два точ ка није 
ста бил но као оно на чети ри и 
често и сами мото ри сти пра-
ве гре шке и брзо возе, али и 
воза чи ауто мо би ла често не 
пра те ситу а ци ју на боч ним 
огле да ли ма па их не угле да ју 
на вре ме. Нама је важно да 
поди же мо свест свих уче сни ка 
у сао бра ћа ју. Про шле годи не 
је поги ну ло 47 мото ци кли ста, 
10 воза ча мопе да и повре ђе но 
око 1.500 воза ча дво точ ка ша, 
што је за нас непри хва тљи во 
и наш је инте рес да тај број 
све де мо на нулу – рекао је др 
Јови ца Васи ље вић.

Он исти че да је про шле 
годи не, у одно су на прет ход ну, 
поги ну ло седам мото ци кли ста 
више, док је код мопе ди ста тај 
број мањи за два поги ну ла. 

– Важна је ту уло га роди те-
ља, они мора ју бити све сни 
да када дете ту дају кљу че ве, 
да то буде мотор мање сна-
ге, да они не дока зу ју сво ју 
сна гу, што често буде опа сно. 
Ми пла ни ра мо даљу сарад њу 
са локал ним само у пра ва ма 
и сао бра ћај ном поли ци јом, 
ради ће мо тре нин ге без бед-
не вожње, три би не, еду ка ци-
је мла дих, дакле све оно што 
смо ради ли и рани јих годи на 
– рекао је у Руми др Јови ца 
Васи ље вић.

Аген ци ја је про шле годи не 
одр жа ла 20 тре нин га без бед-
не вожње у сарад њи са исто 
толи ко локал них само у пра ва 
које је про шло око 200 мотор-
ци кли ста, а у сред њим шко ла-
ма су одр жа на пре да ва ња коју 
је про шло пре ко 700 мла дих.

Архи је реј ски наме сник 
рум ски Сре тен Лаза ре вић је 

поздра вио све мото ри сте и 
поже лео им да се добро и без-
бед но вра те сво јим кућа ма. 

Он је додао да је помен одр-
жан у Грч кој цркви у којој теку 
радо ви на обно ви, као и да ће 
бити завр ше ни до 24. новем-
бра када ће се обе ле жи ти 
вели ки јуби леј, век од доно-
ше ња одлу ке о при са је ди ње-
њу Сре ма Срби ји и позвао све 
да тада поно во дођу у Руму.

Милош Рада но вић, исти че 
да су на овом ску пу сви рум-
ски мото ри сти, без обзи ра на 
клуп ске боје. 

– Ово је први пут да се ова-
ко нешто орга ни зу је у Руми, 
али слич ни ску по ви се одр-
жа ва ју у мно гим гра до ви ма у 
Срби ји на који ма смо и ми уче-
ство ва ли. Ми смо били ини-
ци ја то ри у сарад њи са СПЦ, 
али поред поме на, ми смо 
хте ли да потен ци ра мо и ту 
без бед но сну стра ну уче шћа у 
сао бра ћа ју, јер почи ње сезо-
на вожње, када, на жалост, 
стра да вели ки број мото ри-
ста. Оби чај је да се мото ри-
сти доче ку ју раки јом, ми смо 
их овде доче ка ли са водом и 
поде ли ли смо 200 фла ши ца 
воде, што зна чи да нас данас 
на овом ску пу има толи ко – 
рекао је Милош Рада но вић.

Коли ко је важно да сви уче-
сни ци у сао бра ћа ју пошту ју 
про пи се и саве сно возе пока-
зу је и пода так да је од почет-
ка ове годи не у сао бра ћај ним 
незго да ма поги ну ло девет 
воза ча дво точ ка ша.

 С. Џ.

Помен стра да ли ма у Грч кој цркви

Др Јови ца Васи ље вић Милош Рада но вић


